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Η Margaret Atwood γεννήθηκε 
στην Οτάβα του Καναδά το 1939 
και μεγάλωσε στο βόρειο Οντάριο, 
το Κεμπέκ και το Τορόντο. Έχει 
γράψει περισσότερα από 40 βιβλία 
(μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, 
παιδικά βιβλία και δοκίμια). Μία από τις 
επιφανέστερες συγγραφείς του Καναδά, 
η Atwood έχει λάβει πλήθος διακρίσεων 
στη διάρκεια της πλούσιας συγγραφικής 
της διαδρομής, μεταξύ των οποίων: το 
βραβείο Booker (για το μυθιστόρημα 
Ο τυφλός δολοφόνος) και το  βραβείο 
Giller (για το μυθιστόρημα Το άλλο 
πρόσωπο της Γκρέις). Τα βιβλία της 
έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες 
από 40 γλώσσες. Ζει στο Τορόντο με 
τον σύντροφό της, τον συγγραφέα 
Graeme Gibson.
Για να διαβάσετε περισσότερα 
margaretatwood.ca και 
www.metaixmio.gr

Θρίαμβος... Το βιβλίο αναδεικνύει το εύρος 
και το βάθος του συνόλου του σαιξπηρικού 
έργου. Ο καλύτερος φόρος τιμής στον 
Σαίξπηρ. 
Sunday Times

Στη βάση του αυτό το βιβλίο είναι μια 
επιστολή αγάπης προς τον Σαίξπηρ και 
ένας παθιασμένος στοχασμός για τη 
δύναμη της γλώσσας, της ποίησης και των 
τεχνών. Αλλά και μια σπουδή στην απώλεια 
και τη λυτρωτική συγχώρεση που μπορεί να 
γιατρέψει ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν να 
έχουν πια χαθεί. 
Daily Express

Ένα θαύμα υπέροχης αλλά συγκρατημένης 
πρόζας που υπηρετεί έξοχα μια σπαρακτική 
αν και χιουμοριστική ιστορία. Η πλοκή 
είναι διακριτή ακόμα και όταν η ιστορία του 
πρωτοτύπου έρχεται να τη συμπληρώσει. 
New York Times Book Review

Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣWILLIAM
SHAKESPEARE
Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ παρουσιάζουν το Hogarth Shakespeare Project: 
τα πιο αγαπημένα έργα του μεγαλύτερου δραματουργού όλων των εποχών 
ξαναγράφονται από σπουδαίους συγγραφείς όλου του κόσμου.

Βιβλίο της χρονιάς σύμφωνα με τις εφημερίδες
Observer, Sunday Times, Times, Guardian και το i magazine

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

MARGARET

ΤΟΠΑΙΔΙ ΤΗΣ
ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ

ATWOOD

Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Τ ρ ι σ ε ύ γ ε ν η  Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ

Ο Φίλιξ είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του θεατρικού φεστιβάλ 
Μακέσιγουεγκ και τα καταφέρνει περίφημα. Οι παραγωγές του έχουν 

σαστίσει τα πλήθη. Τώρα ετοιμάζει μια παράσταση της σαιξπηρικής Τρικυμίας, 
που δεν έχει προηγούμενο: δεν πρόκειται απλώς να τονώσει τη φήμη του, 
θα γιατρέψει και τα συναισθηματικά του τραύματα. Ή αυτό, τουλάχιστον, 
ήταν το σχέδιο – αντ’ αυτού όμως, έπειτα από μια απρόβλεπτη προδοσία 
ο Φίλιξ καταλήγει εξόριστος σε μια απομονωμένη τρώγλη. Η ανάμνηση 
της χαμένης κόρης του, της Μιράντα, και η σκέψη της εκδίκησης θα τον 
στοιχειώσουν… Δώδεκα χρόνια αργότερα, επιτέλους του δίνεται η ευκαιρία 
να εκδικηθεί, στο πλαίσιο ενός θεατρικού προγράμματος σε μια κοντινή 
φυλακή. Εδώ, ο Φίλιξ και οι κατάδικοι ηθοποιοί του θα ανεβάσουν 
την Τρικυμία του και θα παγιδέψουν τους προδότες που τον κατέστρεψαν. 
Χάρη στη θεατρική μαγεία, στο υλικό των ονείρων! Θα καταφέρει όμως 
η τέχνη να αποκαταστήσει τον Φίλιξ την ώρα που οι εχθροί του παραπαίουν;
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1. Ακροθαλασσιά

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο Φίλιξ βουρτσίζει τα δόντια του. Έπειτα βουρτσίζει τα άλλα 

του δόντια, τα ψεύτικα, και τα στερεώνει στη θέση τους στο στόμα 

του. Παρά το στρώμα ροζ συγκολλητικής ουσίας που έχει βάλει, 

δεν εφαρμόζουν πολύ καλά· ίσως να συρρικνώνεται το στόμα του. 

Χαμογελάει: η αυταπάτη ενός χαμόγελου. Προσποίηση, υποκρι-

σία, αλλά και ποιος θα το καταλάβει;

Παλιά θα τηλεφωνούσε στον οδοντίατρό του, θα έκλεινε ρα-

ντεβού και η λουσάτη πολυθρόνα από ψεύτικο δέρμα θα ήταν στη 

διάθεσή του, το προβληματισμένο πρόσωπο που μυρίζει στομα-

τικό διάλυμα μέντας, τα επιδέξια χέρια που χειρίζονται αστρα-

φτερά εργαλεία. Α βέβαια, βλέπω το πρόβλημα. Μην ανησυχείτε, θα σας 

το φτιά ξω. Σαν να πηγαίνει το αυτοκίνητό του για ρεγουλάρισμα. 

Ενδεχομένως να απολάμβανε μουσική από τα ακουστικά του και 

την επίδραση από ένα αναισθητικό χάπι. 

Τώρα όμως η τσέπη του δεν σηκώνει τέτοιους επαγγελματι-

κούς διακανονισμούς. Η οδοντιατρική ασφάλισή του είναι της 

φτήνιας, επομένως είναι στο έλεος των αναξιόπιστων δοντιών 

του. Πολύ κρίμα, καθώς αυτό είναι το μόνο που του λείπει για το 

επικείμενο φινάλε του: να ξεμείνει από μασέλα. Το πανηγύρι μαθ 

τώρα τελείωθε. Και οι θεατρίνοι μαθ… Έτσι και συνέβαινε αυτό, ο εξευ-
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τελισμός του θα ήταν συντριπτικός· και μόνο που το σκέφτεται, 

κοκκινίζουν ως και τα πνευμόνια του. Αν οι λέξεις δεν είναι τέ-

λειες, ο τόνος σωστός, ο χρωματισμός ρυθμισμένος με μεγάλη 

ακρίβεια, χάνεται η μαγεία. Ο κόσμος αρχίζει να στριφογυρίζει 

στο κάθισμά του, να βήχει και να πηγαίνει σπίτι του στο διάλειμ-

μα. Σκέτος θάνατος.

«Μι-μάι-μο-μου» λέει στον λεκιασμένο με οδοντόπαστα κα-

θρέφτη πάνω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Χαμηλώνει τα βλέ-

φαρα, προβάλλει προς τα έξω το πιγούνι. Μετά χαμογελάει: το 

χαμόγελο στριμωγμένου χιμπαντζή, λίγο θυμός, λίγο απειλή, λί-

γο απόρριψη.

Πώς έχει ξεπέσει έτσι. Πώς έχει αποκαρδιωθεί. Πώς έχει κα-

ταντήσει. Να επιβιώνει με χίλια ζόρια, να ζει σε μια τρώγλη, αγνοη-

μένος σε μια απομονωμένη και ξεχασμένη εξορία· ενώ ο Τόνι, 

αυτό το κωλόπαιδο που αυτοπροβάλλεται, που παίρνει πόζα, σου-

λατσάρει με μεγαλόσχημους, κατεβάζει σαμπάνιες, χλαπακιάζει 

χαβιάρι και γλώσσες κορυδαλλού, πιπιλάει χοιρινά γάλακτος, 

παρευρίσκεται σε γκαλά και απολαμβάνει τη λατρεία του περί-

γυρού του, των λακέδων του, των αυλοκολάκων του…

Πρώην αυλοκολάκων του Φίλιξ.

Πονάει αυτό. Κακοφορμίζει. Βράζει και γίνεται μνησικακία. 

Αχ και να…

Αρκετά. Ίσια το κορμί, προστάζει το γκρίζο είδωλό του. Χώνεψέ 

το. Ξέρει χωρίς να κοιτάξει ότι κάνει προκοίλι. Ίσως έπρεπε να 

βάλει κορσέ.

Δεν βαριέσαι! Μέσα την κοιλιά! Υπάρχει δουλειά που πρέπει 
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να γίνει, υπάρχουν συνωμοσίες που πρέπει να εξυφανθούν, υπάρ-

χουν κομπίνες που πρέπει να στηθούν, υπάρχουν καθάρματα που 

πρέπει να αποπροσανατολιστούν! Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον 

ήλιο ξεξασπρότερη. Μια πάπια μα ποια πάπια, μια πάπια με παπιά. Οι 

σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικό.

Ορίστε. Δεν έκανε ούτε ένα σαρδάμ.

Μπορεί ακόμη. Θα τα καταφέρει, παρ’ όλα τα εμπόδια. Θα τους 

αφήσει ξερούς, όχι πως θα απολαύσει το τελικό θέαμα. Αφήστε 

τους εμβρόντητους, όπως λέει στους ηθοποιούς του. Ας κάνουμε 

κόλπα μαγικά!

Ας του δώσουμε να καταλάβει, θέλει δεν θέλει, αυτού του ύπου-

λου, διεστραμμένου καθάρματος, του Τόνι.
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2. Ισχυρά ξόρκια

Γι’ αυτό το ύπουλο, διεστραμμένο καθαρμα, τον Τόνι, φταίει ο 

ίδιος ο Φίλιξ. Ή κυρίως αυτός. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια κατηγο-

ρεί συχνά τον εαυτό του. Άφησε τον Τόνι πολύ λάσκο, δεν τον επέβλε-

πε, δεν τον είχε από κοντά, δεν έβλεπε παραπέρα από τις βάτες στους 

ώμους του στιλάτου ριγέ κοστουμιού του Τόνι. Δεν πήρε είδηση τις 

ενδείξεις, όπως θα ’κανε ο οποιοσδήποτε είχε μια σταλιά μυαλό και 

δυο αυτιά. Το χειρότερο: Εμπιστεύτηκε τον κακόψυχο, αδίστακτο 

αναρριχησία, μακιαβελικό ποδογλείφτη. Είχε δώσει πίστη στην υπο-

κρισία: Άσε να κάνω εγώ αυτή την αγγαρεία για σένα, ανάθεσέ μου αυτό, 

στείλε εμένα στη θέση σου. Τι βλάκας που ήταν.

Η μόνη του δικαιολογία ήταν πως εκείνο τον καιρό η θλίψη 

είχε αποσπάσει όλη του την προσοχή. Είχε χάσει πρόσφατα το 

μονάκριβο παιδί του, και με τόσο τρομερό τρόπο. Αχ και να, αχ 

και να μην, αχ και να είχε αντιληφθεί…

Όχι, πονάει πολύ ακόμη. Μην το σκέφτεσαι, λέει στον εαυτό 

του ενώ κουμπώνει τα κουμπιά του πουκαμίσου του. Καταχώνια-

σέ το. Προσποιήσου πως ήταν απλώς κινηματογραφική ταινία.

Ακόμα κι αν δεν είχε συμβεί αυτό το επεισόδιο που δεν ήταν 

να το σκέφτεται, το πιθανότερο ήταν ότι ο ίδιος θα είχε πιαστεί 

στην παγίδα. Είχε αποκτήσει τη συνήθεια να αφήνει τον Τόνι να 

διαχειρίζεται το άχαρο κομμάτι της παράστασης, επειδή, στο κά-

τω κάτω, ο Φίλιξ ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής, όπως του υπεν-
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θύμιζε συνεχώς ο Τόνι, και βρισκόταν στο αποκορύφωμα του 

ταλέντου του, ή έτσι τουλάχιστον έλεγαν μονίμως στις κριτικές· 

επομένως όφειλε να ασχολείται με υψηλότερους στόχους.

Και ασχολούνταν όντως με υψηλότερους στόχους. Να δημιουρ-

γήσει την πιο πλούσια, την πιο ωραία, την πιο εμπνευσμένη, την 

πιο ευρηματική, την πιο υπερκόσμια θεατρική εμπειρία που υπήρ-

ξε ποτέ. Να ανεβάσει τον πήχη ψηλά ως το φεγγάρι. Να διαμορ-

φώσει από κάθε παραγωγή μια εμπειρία που κανείς από τους 

παρευρισκόμενους δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Να προκαλέσει τη συλ-

λογική βαθιά ανάσα, τον συλλογικό αναστεναγμό· να κάνει το 

κοινό να αποχωρήσει μετά την παράσταση παραπατώντας λιγά-

κι σαν μεθυσμένο. Να αναδείξει το Φεστιβάλ του Μακέσιγουεγκ 

σε πρότυπο, με το οποίο θα αναμετριώνταν όλα τα μικρότερα 

θεατρικά φεστιβάλ.

Αυτοί δεν ήταν ταπεινοί στόχοι.

Για να τους πετύχει, ο Φίλιξ είχε συγκεντρώσει τις ικανότερες 

ομάδες υποστήριξης που μπορούσε να πείσει. Είχε προσλάβει 

τους καλύτερους, είχε εμπνεύσει τους καλύτερους. Ή τους καλύ-

τερους που επέτρεπε ο προϋπολογισμός του. Είχε διαλέξει ο ίδιος 

τα τεχνικά τζίνια και δαιμόνια, τους σχεδιαστές φωτισμού, τους 

τεχνικούς ήχου. Είχε στρατολογήσει τους πιο δημοφιλείς σκηνο-

γράφους και ενδυματολόγους των ημερών του, αυτούς που μπο-

ρούσε να πείσει. Όλοι τους έπρεπε να είναι ό,τι καλύτερο υπήρχε, 

και κάτι παραπάνω. Αν ήταν δυνατόν.

Χρειαζόταν, επομένως, χρήματα.

Η εξεύρεση χρημάτων ήταν δουλειά του Τόνι. Δευτερεύον ζή-
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τημα: Τα χρήματα ήταν απλώς το μέσο για την επίτευξη ενός σκο-

πού, και ο σκοπός ήταν η υπέρβαση. Αυτό είχε γίνει κατανοητό 

και στους δυο τους. Φίλιξ ο μάγος που πέταγε στα σύννεφα, Τόνι 

ο προσγειωμένος βοηθός για όλες τις δουλειές και χρυσοθήρας. 

Ο καταμερισμός καθηκόντων φαινόταν σωστός, με δεδομένα τα 

αντίστοιχα ταλέντα τους. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Τόνι, ο καθένας 

τους έπρεπε να κάνει αυτό στο οποίο ήταν καλός.

Ανόητε, κατσαδιάζει τον εαυτό του ο Φίλιξ. Δεν είχε καταλάβει 

τίποτα. Όσο για το αποκορύφωμα του ταλέντου του, το αποκορύ-

φωμα είναι πάντα ανησυχητικό. Από το αποκορύφωμα δεν μπο-

ρείς να πας παρά μονάχα προς τα κάτω.

Ο Τόνι ήταν πάντα πρόθυμος να απαλλάξει τον Φίλιξ από τις 

τυπικότητες που απεχθανόταν, όπως να πηγαίνει σε κοκτέιλ πάρ-

τι και να καλοπιάνει χορηγούς και χρηματοδότες, να συναγελά-

ζεται με το διοικητικό συμβούλιο, να διευκολύνει επιχορηγήσεις 

από διάφορες βαθμίδες του δημοσίου και να συντάσσει αποτελε-

σματικές αναφορές. Μ’ αυτό τον τρόπο —έλεγε ο Τόνι— ο Φίλιξ 

θα μπορούσε να αφοσιωθεί στα πράγματα που είχαν όντως ση-

μασία, όπως οι οξυδερκείς σημειώσεις του για το σενάριο, τα πρω-

τοποριακά του πλάνα φωτισμού και η επιλογή της σωστής χρο-

νικής στιγμής των καταιγισμών με κομφετί γκλίτερ, των οποίων 

έκανε τόσο ιδιοφυή χρήση.

Και η σκηνοθεσία, βεβαίως. Ο Φίλιξ περιελάμβανε πάντα στο 

ρεπερτόριο ένα δυο έργα τη σεζόν που σκηνοθετούσε ο ίδιος. Κά-

θε τόσο έπαιζε επίσης τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αν ήταν κάτι που 

του άρεσε. Ιούλιος Καίσαρας. Ο βασιλιάς με το καρό. Λιρ. Τίτος 
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Ανδρόνικος. Προσωπικοί του θρίαμβοι, όλοι αυτοί οι ρόλοι! Και 

καθεμία από τις παραγωγές του!

Ή θρίαμβοι στους κριτικούς, παρόλο που οι θεατρόφιλοι κι ακό-

μα και οι χορηγοί γκρίνιαζαν πότε πότε. Η ημίγυμνη, αιμορραγού-

σα Λαβίνια στον Τίτο ήταν ενοχλητικά σχηματική, κλαψούριζαν· αν 

και, όπως είχε επισημάνει ο Φίλιξ, δικαιολογούνταν και με το πα-

ραπάνω από το κείμενο. Γιατί να σκηνοθετηθεί ο Περικλής με δια-

στημόπλοια και εξωγήινους αντί για ιστιοφόρα και ξένες χώρες, 

και γιατί η θεά της Σελήνης Άρτεμις να ’χει αλογάκι της Παναγίας 

για κεφάλι; Αυτό βέβαια —είπε ο Φίλιξ στο συμβούλιο υπερασπι-

ζόμενος την επιλογή του— ήταν απολύτως ταιριαστό, αν το καλο-

σκεφτόσουν. Και η Ερμιόνη, που ξαναγύρισε στη ζωή ως βαμπίρ 

στο Χειμωνιάτικο παραμύθι, αυτή κυριολεκτικά γιουχαΐστηκε. Ο Φίλιξ 

ήταν κατενθουσιασμένος: Τι εντύπωση! Ποιος άλλος το ’χε κάνει 

αυτό ποτέ; Όπου υπάρχουν ουουου υπάρχει ζωή!

Αυτές οι αποκοτιές, αυτές οι εξάρσεις της φαντασίας, αυτοί οι 

θρίαμβοι ήταν πνευματικά δημιουργήματα ενός προγενέστερου 

Φίλιξ. Ήταν πράξεις αγαλλίασης, ψυχικής ευφορίας. Την εποχή 

λίγο πριν από το πραξικόπημα του Τόνι τα πράγματα άλλαξαν. 

Σκοτείνιασαν, και μάλιστα εντελώς ξαφνικά. Ούρλιαξε, ούρλιαξε, 

ούρλιαξε…

Μα δεν μπορούσε να ουρλιάξει.

Η πρώτη που τον άφησε ήταν η γυναίκα του η Νάντια, μόλις έναν 

χρόνο μετά τον γάμο τους. Όψιμος γάμος και αναπάντεχος: Δεν 
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ήξερε ως τότε ότι ήταν ικανός για τέτοιου είδους αγάπη. Εκεί που 

ανακάλυπτε τις αρετές της, εκεί που άρχιζε να τη γνωρίζει πραγ-

ματικά, εκείνη πέθανε από καλπάζουσα λοίμωξη από σταφυλό-

κοκκο αμέσως μετά τη γέννα. Συμβαίνουν αυτά, παρά τη σύγχρο-

νη ιατρική. Ακόμη προσπαθεί να θυμηθεί την εικόνα της, να τη 

ζωντανέψει στα μάτια του άλλη μια φορά, αλλά με τα χρόνια έχει 

απομακρυνθεί απ’ αυτόν, έχει ξεθωριάσει σαν παλιά πολαρόιντ. 

Τώρα πια δεν είναι παρά ένα περίγραμμα· ένα περίγραμμα που 

το γεμίζει με τη θλίψη του.

Έμεινε λοιπόν μόνος του με τη νεογέννητη κόρη του, τη Μιρά-

ντα. Μιράντα: Ποιο άλλο όνομα να ’δινε σ’ ένα ορφανό από μητέ-

ρα κοριτσάκι μ’ έναν μεσήλικα, στοργικό πατέρα; Αυτή ήταν που 

τον εμπόδισε να βουλιάξει στο χάος. Είχε αντέξει όσο καλύτερα 

μπορούσε, δηλαδή όχι και τόσο καλά· παρ’ όλ’ αυτά, τα είχε κατα-

φέρει. Προσέλαβε ανθρώπους για βοήθεια, φυσικά — χρειαζόταν 

μερικές γυναίκες, αφού δεν είχε ιδέα για την πρακτική πλευρά 

της φροντίδας ενός μωρού και λόγω της δουλειάς του δεν μπο-

ρούσε να βρίσκεται κοντά στη Μιράντα όλη την ώρα. Αλλά κάθε 

ελεύθερη στιγμή του την αφιέρωνε σ’ εκείνη. Αν και δεν υπήρχαν 

πολλές ελεύθερες στιγμές.

Είχε μαγευτεί απ’ αυτήν ευθύς εξαρχής. Είχε σαστίσει, είχε 

απορήσει. Τόσο τέλεια, τα δάχτυλα των χεριών της, των ποδιών 

της, τα μάτια της! Χάρμα οφθαλμών! Μόλις θ’ άρχιζε να μιλάει, 

θα την έπαιρνε μάλιστα και στο θέατρο· τόσο λαμπερή ήταν. Θα 

καθόταν εκεί, θα τα αντιλαμβανόταν όλα, χωρίς να στριφογυρίζει 

ή να βαριέται όπως θα ’κανε ένα νιάνιαρο ούτε δυο χρονών καλά 
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καλά. Είχε τόσα σχέδια: Με το που θα μεγάλωνε λίγο, θα ταξί-

δευαν μαζί, θα της έδειχνε τον κόσμο, θα της μάθαινε ένα σωρό 

πράγματα. Ωστόσο, σε ηλικία τριών ετών…

Υψηλός πυρετός. Μηνιγγίτιδα. Προσπάθησαν να τον βρουν 

στο τηλέφωνο οι γυναίκες, αλλά ήταν σε πρόβα και είχε δώσει 

αυστηρές εντολές να μην τον διακόψουν, κι αυτές δεν ήξεραν τι 

να κάνουν. Όταν έφτασε τελικά στο σπίτι, κλάματα γοερά, μετά η 

διαδρομή με το αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, αλλά ήταν πολύ αργά, 

πολύ αργά.

Οι γιατροί είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν: Είχαν χρησιμοποιήσει 

κάθε κοινοτοπία, είχαν δώσει κάθε δικαιολογία. Όλα μάταια όμως, 

και μετά εκείνη έφυγε. Υπέκυψε, όπως συνήθιζαν να λένε. Έφυγε 

για να πάει πού; Δεν ήταν δυνατόν να εξαφανιστεί έτσι από το 

σύμπαν. Ο Φίλιξ αρνιόταν να το πιστέψει αυτό.

Λαβίνια, Ιουλιέτα, Κορδέλια, Περντίτα, Μαρίνα. Όλες οι χαμέ-

νες θυγατέρες. Μερικές ξαναβρέθηκαν όμως. Γιατί όχι και η Μι-

ράντα του;

Τι κάνεις με τέτοια θλίψη; Έμοιαζε με τεράστιο μαύρο σύννεφο 

που μαζευόταν στον ορίζοντα. Όχι: Έμοιαζε με χιονοθύελλα. Όχι: 

Έμοιαζε με κάτι που δεν μπορούσε να το εκφράσει με λόγια. Δεν 

μπορούσε να το αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο. Έπρεπε να το με-

τασχηματίσει ή τουλάχιστον να το περικλείσει σε κάτι άλλο.

Αμέσως μετά την κηδεία με το σπαρακτικά μικροσκοπικό της 

φέρετρο, βυθίστηκε στην Τρικυμία. Ήταν μια φυγή, το ήξερε αυτό 

ακόμα και τότε, αλλά ήταν επίσης κι ένα είδος μετενσάρκωσης.
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Η Μιράντα θα γινόταν η κόρη που δεν είχε χαθεί· που σαν προ-

στατευτικό αγγελούδι θα ενθάρρυνε τον εξόριστο πατέρα της κα-

θώς η τρύπια τους βάρκα θα βολόδερνε στη σκοτεινή θάλασσα· 

που δεν είχε πεθάνει, αλλά είχε μεγαλώσει και είχε γίνει μια 

αξιαγάπητη κοπέλα. Αυτό που δεν μπορούσε να έχει στη ζωή μπο-

ρούσε παρ’ όλ’ αυτά να το βλέπει φευγαλέα μέσα από την τέχνη 

του: ίσα ίσα μια ματιά, με την άκρη του ματιού.

Θα δημιουργούσε το κατάλληλο σκηνικό γι’ αυτή την αναγεν-

νημένη Μιράντα που ήθελε να φέρει στη ζωή. Θα ξεπερνούσε τον 

εαυτό του. Θα έφτανε στα άκρα, θα στραμπούλαγε την πραγματι-

κότητα ώσπου να την κάνει να στριγκλίσει. Υπήρχε μια πυρετώδης 

απόγνωση σ’ αυτές τις προσπάθειές του πριν από τόσον καιρό, 

αλλά μήπως η καλύτερη τέχνη δεν έχει απόγνωση στον πυρήνα 

της; Δεν ήταν πάντα πρόκληση στον Θάνατο; Ένα περιφρονητικό 

μεσαίο δάχτυλο στο χείλος της αβύσσου;

Τον Άριέλ του, είχε αποφασίσει, θα τον έπαιζε ένας τραβεστί 

με ξυλοπόδαρα που θα μεταμορφωνόταν σε γιγάντια πυγολαμπί-

δα τις σημαντικές στιγμές. Ο Κάλιμπάν του θα ήταν ένας ψωρα-

λέος άστεγος —μαύρος ή ίσως ιθαγενής— και παραπληγικός 

επίσης, που θα περιφερόταν στη σκηνή πάνω σ’ ένα πελώριο 

σκέιτμπορντ. Ο Στέφανος και ο Τρίνκουλος; Δεν τους είχε επε-

ξεργαστεί τελείως ακόμη, αλλά θα υπήρχαν σίγουρα καπέλα μελόν 

και πεοδόχες. Και τζάγκλινγκ: Ο Τρίνκουλος θα έπαιζε στον αέρα 

διάφορα πράγματα που θα μπορούσε να βρίσκει στην παραλία 

του μαγικού νησιού, όπως καλαμάρια.

Η Μιράντα του θα ήταν υπέροχη. Θα ήταν ένα αγρίμι, όπως θα 
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ήταν λογικό να είναι — ναυαγισμένη, να τρέχει μετά σ’ όλο το 

νησί δώδεκα χρόνια, το πιθανότερο ξυπόλυτη, γιατί πού να βρει 

παπούτσια; Οι πατούσες των ποδιών της θα πρέπει να ήταν σαν 

σόλες από μπότες.

Έπειτα από εξαντλητική έρευνα, στη διάρκεια της οποίας είχε 

απορρίψει τις απλώς νεαρές και απλώς χαριτωμένες, είχε διαλέ-

ξει για τον ρόλο μια πρώην αθλήτρια της ενόργανης για παιδιά 

που είχε κατακτήσει μέχρι και αργυρό στο πρωτάθλημα Βόρειας 

Αμερικής και είχε γίνει δεκτή στη Σχολή Εθνικού Θεάτρου: ένα 

δυνατό, λυγερό αδέσποτο, που μόλις άρχιζε ν’ ανθίζει. Ανν-Μαρί 

Γκρίνλαντ την έλεγαν. Ήταν τόσο ενθουσιώδης, με τόση ενέργεια: 

Ζήτημα αν είχε κλείσει τα δεκάξι. Είχε κάνει ελάχιστη θεατρική 

εξάσκηση, αλλά ο Φίλιξ ήξερε ότι μπορούσε να της αποσπάσει ό,τι 

ήθελε. Μια ερμηνεία τόσο φρέσκια, που δεν θα ήταν καν ερμηνεία. 

Θα ήταν πραγματικότητα. Μέσα απ’ αυτή η Μιράντα του θα επέ-

στρεφε στη ζωή.

Ο ίδιος ο Φίλιξ θα έπαιζε τον Πρόσπερο, τον στοργικό πατέρα 

της. Προστατευτικός — υπερπροστατευτικός ίσως, αλλά μόνο 

επειδή δρούσε για το συμφέρον της κόρης του. Και σοφός· σοφό-

τερος από τον Φίλιξ. Αν και ακόμα και ο σοφός Πρόσπερος είχε 

βλακωδώς εμπιστευτεί τους κοντινούς του ανθρώπους και είχε 

ρίξει όλο του σχεδόν το ενδιαφέρον στην τελειοποίηση της μαγι-

κής τέχνης του.

Ο μαγικός μανδύας του Πρόσπερου θα ήταν φτιαγμένος από 

ζώα — όχι πραγματικά ή και ρεαλιστικά ζώα, αλλά από λούτρινα 

παιχνίδια από τα οποία θα είχε αφαιρεθεί το παραγέμισμα και 
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στη συνέχεια θα είχαν ραφτεί μαζί: σκίουρους, λαγούς, λιοντάρια, 

ένα τιγροειδές πλάσμα και αρκετές αρκούδες. Αυτά τα ζώα θα 

έφερναν στον νου τη στοιχειώδη φύση των υπερφυσικών αλλά 

ωστόσο φυσικών δυνάμεων του Πρόσπερου. Ο Φίλιξ είχε παραγ-

γείλει μερικά ψεύτικα φύλλα, λουλούδια βαμμένα χρυσά με σπρέι 

και φανταχτερά βαμμένα φτερά που θα παρεμβάλλονταν ανάμε-

σα στα χνουδωτά πλάσματα για να δώσουν πρόσθετη λάμψη και 

νοηματικό βάθος. Θα κρατούσε ένα ραβδί που είχε βρει σε μια 

αντικερί: ένα κομψό εδουαρδιανό μπαστούνι περιπάτου με αση-

μένιο κεφάλι αλεπούς στη λαβή και μάτια μάλλον από νεφρίτη. 

Είχε μέτριο μήκος για μαγικό ραβδί, αλλά ο Φίλιξ ήθελε να αντι-

παραθέσει την υπερβολή με τη λιτότητα στην έκφραση. Ένα τέτοιο 

στήριγμα ογδοντάχρονου θα λειτουργούσε ειρωνικά σε κρίσιμες 

στιγμές. Στο τέλος του έργου, για τον Επίλογο του Πρόσπερου, 

είχε σχεδιάσει ένα εφέ ηλιοβασιλέματος, με κομφετί γκλίτερ που 

θα έπεφτε από ψηλά σαν χιόνι.

Η Τρικυμία του θα ήταν εκπληκτική: ό,τι καλύτερο είχε κάνει 

στη ζωή του. Του είχε γίνει —αντιλαμβάνεται τώρα— νοσηρά έμ-

μονη ιδέα. Σαν το Ταζ Μαχάλ, ένα περίτεχνο μαυσωλείο προς τιμήν 

μιας αγαπημένης σκιάς ή μια κασετίνα στολισμένη με πολύτιμα 

πετράδια που περιείχε τέφρα. Αλλά και κάτι παραπάνω απ’ αυτό, 

αφού μέσα σ’ αυτή τη μαγική φούσκα που δημιουργούσε η Μιρά-

ντα του θα ζωντάνευε ξανά.

Κι ακόμα μεγαλύτερη συντριβή γι’ αυτόν όταν η φούσκα θα 

έσκαγε.
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Η Margaret Atwood γεννήθηκε 
στην Οτάβα του Καναδά το 1939 
και μεγάλωσε στο βόρειο Οντάριο, 
το Κεμπέκ και το Τορόντο. Έχει 
γράψει περισσότερα από 40 βιβλία 
(μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, 
παιδικά βιβλία και δοκίμια). Μία από τις 
επιφανέστερες συγγραφείς του Καναδά, 
η Atwood έχει λάβει πλήθος διακρίσεων 
στη διάρκεια της πλούσιας συγγραφικής 
της διαδρομής, μεταξύ των οποίων: το 
βραβείο Booker (για το μυθιστόρημα 
Ο τυφλός δολοφόνος) και το  βραβείο 
Giller (για το μυθιστόρημα Το άλλο 
πρόσωπο της Γκρέις). Τα βιβλία της 
έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες 
από 40 γλώσσες. Ζει στο Τορόντο με 
τον σύντροφό της, τον συγγραφέα 
Graeme Gibson.
Για να διαβάσετε περισσότερα 
margaretatwood.ca και 
www.metaixmio.gr

Θρίαμβος... Το βιβλίο αναδεικνύει το εύρος 
και το βάθος του συνόλου του σαιξπηρικού 
έργου. Ο καλύτερος φόρος τιμής στον 
Σαίξπηρ. 
Sunday Times

Στη βάση του αυτό το βιβλίο είναι μια 
επιστολή αγάπης προς τον Σαίξπηρ και 
ένας παθιασμένος στοχασμός για τη 
δύναμη της γλώσσας, της ποίησης και των 
τεχνών. Αλλά και μια σπουδή στην απώλεια 
και τη λυτρωτική συγχώρεση που μπορεί να 
γιατρέψει ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν να 
έχουν πια χαθεί. 
Daily Express

Ένα θαύμα υπέροχης αλλά συγκρατημένης 
πρόζας που υπηρετεί έξοχα μια σπαρακτική 
αν και χιουμοριστική ιστορία. Η πλοκή 
είναι διακριτή ακόμα και όταν η ιστορία του 
πρωτοτύπου έρχεται να τη συμπληρώσει. 
New York Times Book Review

Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣWILLIAM
SHAKESPEARE
Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ παρουσιάζουν το Hogarth Shakespeare Project: 
τα πιο αγαπημένα έργα του μεγαλύτερου δραματουργού όλων των εποχών 
ξαναγράφονται από σπουδαίους συγγραφείς όλου του κόσμου.

Βιβλίο της χρονιάς σύμφωνα με τις εφημερίδες
Observer, Sunday Times, Times, Guardian και το i magazine

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

MARGARET

ΤΟΠΑΙΔΙ ΤΗΣ
ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ

ATWOOD

Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Τ ρ ι σ ε ύ γ ε ν η  Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ

Ο Φίλιξ είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του θεατρικού φεστιβάλ 
Μακέσιγουεγκ και τα καταφέρνει περίφημα. Οι παραγωγές του έχουν 

σαστίσει τα πλήθη. Τώρα ετοιμάζει μια παράσταση της σαιξπηρικής Τρικυμίας, 
που δεν έχει προηγούμενο: δεν πρόκειται απλώς να τονώσει τη φήμη του, 
θα γιατρέψει και τα συναισθηματικά του τραύματα. Ή αυτό, τουλάχιστον, 
ήταν το σχέδιο – αντ’ αυτού όμως, έπειτα από μια απρόβλεπτη προδοσία 
ο Φίλιξ καταλήγει εξόριστος σε μια απομονωμένη τρώγλη. Η ανάμνηση 
της χαμένης κόρης του, της Μιράντα, και η σκέψη της εκδίκησης θα τον 
στοιχειώσουν… Δώδεκα χρόνια αργότερα, επιτέλους του δίνεται η ευκαιρία 
να εκδικηθεί, στο πλαίσιο ενός θεατρικού προγράμματος σε μια κοντινή 
φυλακή. Εδώ, ο Φίλιξ και οι κατάδικοι ηθοποιοί του θα ανεβάσουν 
την Τρικυμία του και θα παγιδέψουν τους προδότες που τον κατέστρεψαν. 
Χάρη στη θεατρική μαγεία, στο υλικό των ονείρων! Θα καταφέρει όμως 
η τέχνη να αποκαταστήσει τον Φίλιξ την ώρα που οι εχθροί του παραπαίουν;


