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Ένας άντρας, επιστρέφοντας από τις διακοπές του Αυγούστου, 

βρίσκεται εγκλωβισμένος στον κουρασμένο γάμο του. Η σύ-

ζυγός του, η Σάντρα, είναι ακόμη όμορφη, μα εκείνος δεν κα-

τορθώνει πια να νιώσει πόθο γι’ αυτήν. Κατά τη διάρκεια ενός 

μοναχικού περιπάτου του σε μια υπαίθρια αγορά της Ρώμης, 

γοητεύεται από έναν παλιό τόμο σχετικά με τους καλλιτέχνες 

της Μονμάρτρης, μένοντας υπνωτισμένος από την εικόνα της 

Ζαν Εμπιτέρν, της συντρόφου του ζωγράφου Αμεντέο Μοντι-

λιάνι, την οποία και ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Κόβει τη σελί-

δα, τη διπλώνει με προσοχή και την κουβαλάει για μέρες στην 

τσέπη του. Τα πάντα μοιάζουν να συμβαίνουν μονάχα στο μυα-

λό του, ώσπου η Σάντρα προσκαλεί ένα βράδυ για δείπνο μια 

ξεχασμένη ξαδέρφη της, την Τζέμα. Ο αφηγητής διαπιστώνει 

τότε την εκπληκτική ομοιότητα της κοπέλας με τη Ζαν. Και η 

εμμονή αρχίζει να εξαπλώνεται πλέον μοιραία στην πραγματι-

κότητα, ενόσω το φθινόπωρο τυλίγει τα πάντα ολόγυρα στην 

αιώνια πόλη με το αδυσώπητο και διάφανο φως του. 

Ένα σύγχρονο αλφαβητάρι του ερωτικού  
αισθήματος, μια αμείλικτη απεικόνιση  
των ανθρώπων και των παθών τους.

Ο Luca Ricci γεννήθηκε στην Πίζα  

το 1974. Θεωρείται από  

τους σπουδαιότερους σύγχρονους 

Ιταλούς διηγηματογράφους.  

Μεταξύ άλλων έχει εκδώσει  

τα βιβλία L’amore e altre forme  

d’odio (2006, Βραβείο Chiara),  

La persecuzione del rigorista  

(2008, Βραβείο Zocca), Come  

scrivere un bestseller in 57 giorni  

(2009, υποψήφιο για το Βραβείο 

Bergamo) και I difetti fondamentali  

(2017, υποψήφιο για τα Βραβείο 

Campiello και το Βραβείο Chiara). 

Διδάσκει δημιουργική γραφή. 

Ζει στη Ρώμη. Το Φθινόπωρο είναι  

το πρώτο του μυθιστόρημα.

«Πάλι καλά που είναι φθινόπωρο» 

είπε ο Τζιτάνι. «Ποια άλλη εποχή 

είσαι πραγματικά ελεύθερος  

να είσαι αυτό που είσαι;»

Τον παρακάλεσα να μου 

εξηγήσει τι εννοούσε κι εκείνος 

ξεκίνησε μια απολαυστική 

κουβέντα. Η άνοιξη ήταν  

μια υπόσχεση ευτυχίας που  

δεν γινόταν ποτέ πραγματικότητα 

(ύστερα από μερικά χρόνια  

αυτό το παίρναμε απόφαση),  

το καλοκαίρι σού επέβαλλε  

την ευθυμία (και οι εξαναγκασμοί 

δεν ήταν ποτέ ήπιοι), ο χειμώνας 

ήταν η παρομοίωση του θανάτου, 

αλλά, όπως έλεγε κι ο Επίκουρος, 

εάν υπήρχε ο θάνατος  

δεν υπήρχαμε εμείς (πολλή 

δουλειά, πολλές συναντήσεις μες 

στον χειμώνα). Οπότε δεν έμενε 

τίποτε άλλο παρά το φθινόπωρο. 

Το φθινόπωρο ήταν αυτό  

το ελεύθερο τέταρτο του χρόνου 

–ελεύθερο καταρχάς από  

τον δογματισμό του καιρού  

(όταν έκανε πολύ κρύο ή πολλή 

ζέστη, τα υπαρξιακά ενδεχόμενα 

μειώνονταν αυτομάτως)–, όπου  

ο καθένας μπορούσε να είναι 

ό,τι ήθελε, να παίρνει τη μορφή 

που προτιμούσε.
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Τα επιγράμματα κάθε μήνα αποτελούν αποσπάσματα του 

διηγήματος του Γκι Ντε Μοπασάν «Η κόμη» και παρατίθενται 

σε μετάφραση της Αγγέλας Γαβρίλη από τη συλλογή διηγη

μάτων Η νεκρή και άλλες ιστορίες, Ars Nocturna, Αθήνα, 2017.



Σεπτέμβριος

«Κράτησα την κόμη στα χέρια μου για 

πάρα πολλή ώρα, ώσπου αισθάνθηκα 

ένα είδος ταραχής λες και ήταν ζωντα

νή, σαν κάτι από την ψυχή της νεκρής 

να παρέμενε κρυμμένο σε αυτήν».

Γκι ντε Μοπασάν
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Στεκόμουν στο παράθυρο φορώντας το εσώρουχό 

μου· τον Σεπτέμβρη βράζει ο τόπος στη Ρώμη. Η 

γυναίκα μου, η Σάντρα, ήταν κι εκείνη χωρίς ρούχα, 

πλαγιασμένη στο κρεβάτι, πάνω από τα σεντόνια, 

και με κοίταζε. Τι ήταν αυτό που με εμπόδιζε να 

ξαπλώσω μαζί της; Το νήμα της σκέψης μου ξεκι

νούσε πάντα με μια διαπίστωση, η οποία στη συνέ

χεια, αδυσώπητα, μετουσιωνόταν σε ερώτηση: «Η 

γυναίκα μου είναι όμορφη, είναι όμορφη η γυναίκα 

μου;». Η γυναίκα μου ήταν πάντα όμορφη, έλεγα 

στον εαυτό μου, προσπαθούσα να την επαναφέρω 

στη μνήμη μου. Θυμόμουν πως πάντα ήταν όμορ

φη, πάντοτε τη θεωρούσαν όμορφη οι άλλοι, πά

ντοτε τη θεωρούσα όμορφη κι εγώ. Έχει μια αναγεν

νησιακή ομορφιά, λέγαμε για εκείνη, με παστέλ 

χρώματα, μ’ εκείνη τη μάζα των σκουροκάστανων 

μαλλιών της, με τα μεγάλα της σταχτοπράσινα μά

τια (ένα χρώμα που σκάρωσα επίτηδες για να τα 

περιγράφω), με το στιβαρό μα αρμονικό της κορμί, 

με μια ιδέα κυτταρίτιδας που την παραμόρφωνε 

ελάχιστα («την παραμόρφωνε» υπό την αβανγκάρντ 

έννοια, η γυναίκα μου ήταν σαν τη Μόνα Λίζα με 

μουστάκι). Και λοιπόν; Τώρα τι αλλαγές μπορούσα 
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να διακρίνω; Ναι, είχε γεράσει, όμως το να μεγαλώ

νεις σημαίνει αναγκαστικά κι ότι φθείρεσαι; Είχε 

παχύνει; Ή μήπως είχαν πρηστεί οι αστράγαλοι και 

τα πόδια της, είχε κάνει κοιλίτσα (δεν το άντεχα 

αυτό στις γυναίκες) ή μήπως είχε αποκτήσει βλέμμα 

βοδιού; Μήπως εκείνο το μεσημέρι, καθώς άδειαζε 

τις βαλίτσες των διακοπών μας, μου φαινόταν αξιο

λύπητη με το σπορ της ντύσιμο, το μπλουζάκι, το 

κολάν και τα παπούτσια του τένις; Ένιωθα εγκλω

βισμένος· αναστέναξα και συνέχισα να κοιτάζω από 

το παράθυρο. Προσπάθησα να επικεντρώσω τις 

σκέψεις μου σε κάτι ασήμαντο. Μα τι στο καλό 

έπρεπε να σκεφτώ δηλαδή; Τι σκέφτονται οι σύζυ

γοι μέρα νύχτα, αν όχι τη σύντροφό τους; Η εμμονή 

του έρωτα δεν είναι τίποτα σε σχέση με την εμμονή 

της απομάγευσης του έρωτα, μόνο που, συγκριτικά με 

την πρώτη, η δεύτερη είναι καθαρή ήττα, αποτυχία, 

εκμηδένιση. Μπήκα στον πειρασμό να μοιραστώ 

κάποιες από αυτές τις σκέψεις μου με τη Σάντρα. 

Όμως, ακόμα κι αν κατάφερνα να μη με διαολοστεί

λει, τι θα γινόταν μετά; Στον διάλογο, στο μοίρασμα 

και στη συνύπαρξη δεν είναι εκεί που νιώθει κανείς 

περισσότερο τη μοναξιά; Θα μπορούσαμε να το κά

νουμε και τέρμα, χωρίς να πούμε κουβέντα. Δεν 

υπήρχε τίποτα που θα με εμπόδιζε να το κάνω, η 

βέρα στον παράμεσο μου έδινε αυτό το δικαίωμα. 

Άραγε έλειπε η διάθεση επειδή είχε χαθεί το συναί
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σθημα ή μήπως το αντίστροφο; Στο τέλος τα παρά

τησα και επέστρεψα στους προβληματισμούς μου. 

«Η γυναίκα μου είναι όμορφη, είναι όμορφη η γυ

ναίκα μου;»

Εκείνη τη στιγμή, η Σάντρα ακούμπησε ξαφνικά 

την πλάτη της στο κεφαλάρι του κρεβατιού και ήταν 

σχεδόν χειρότερο από το αν ξεφυσούσε. Ήταν ένας 

αρκετά απερίφραστος τρόπος για να μου υπενθυμί

σει ότι εκείνο το μεσημέρι στις αρχές του Σεπτέμβρη 

–ένα από εκείνα τα μεσημέρια όπου το καλοκαίρι 

αρχίζει δειλά δειλά να φλερτάρει με το φθινόπωρο– 

όταν μόλις είχαμε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές 

μας διακοπές, μέσα σ’ εκείνο το δωμάτιο υπήρχε 

και εκείνη. Ότι η ζωή μου ήταν μαζί της, στα εύκο

λα και στα δύσκολα. Κατάλαβα αμέσως το νόημα 

αυτής της ξαφνικής αλλαγής στάσης και πλησίασα 

το κρεβάτι. Αν αποφάσιζα να ξαπλώσω, μπορεί άρα

γε να υπήρχε κάποιος άλλος λόγος εκτός από το να 

κάνουμε έρωτα; Οι σύζυγοι όμως σταματούν σχετι

κά νωρίς να κάνουν έρωτα κι αρχίζουν να γλείφουν 

τις πληγές τους. Δεν είναι μια μεταφορική εικόνα. 

Το συζυγικό σεξ δεν γίνεται πια προς άγραν ηδονής, 

αλλά προς αναζήτηση ανακούφισης. Μετουσιώνεται 

το παυσίπονο –ή και στο αναισθητικό– της κοινής 

τους ζωής, και ουδέποτε σε διεγερτικό. Η ρουτίνα 

της συνεύρεσης δεν είναι διόλου θυελλώδης, γι’ αυ

τό και οι δύο σύζυγοι στρέφονται πολύ σύντομα σε 
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προσωπικά εργαλεία παρηγοριάς, λιγότερο μεμπτά 

συγκριτικά με κάποια πιθανή παρεξήγηση, όπως 

στον φιλοτελισμό, στην κηπουρική, στα περιοδικά 

μόδας ή στις αθλητικές εκπομπές. Αναζητούν οπι

ούχα για να ξεχάσουν την απαρέσκειά τους που δεν 

μπορούν πια να μοιράζονται το πάθος του σεξ, την 

παραφορά του σεξ, αλλά συγχρόνως και για να χα

λαρώσουν τη μέγγενη της αγάπης. Έτσι ακριβώς· η 

αγάπη είναι πάντα κυκλωτική, δεσποτική, εκβια

στική.

«Θα μου πεις τι στο διάολο σκέφτεσαι;» με ρώ

τησε η Σάντρα, φανερά καχύποπτα.

«Τίποτα, γιατί;»

«Έχεις κάτι μούτρα μέχρι κει κάτω».

Θα έπρεπε να χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια 

γάμου, η γυναίκα μου με κοιτούσε με προσοχή. Κα

τά βάθος, όμως, το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα ζευγά

ρια. Κάποια στιγμή, όλοι σταματούν να μιλάνε κι 

αρχίζουν μόνο να κοιτάζονται. Σταματούν να μιλά

νε στο τραπέζι, σταματούν να μιλάνε στο αυτοκίνη

το, σταματούν να μιλάνε στις αίθουσες αναμονής 

των ιατρείων, σταματούν να μιλάνε στο κρεβάτι. 

Παλιά εκείνος κι εκείνη ήταν τρελά ερωτευμένοι 

και τυραννιούνταν με την ιδέα ότι κάποτε μπορεί 

να αγαπιούνταν λιγότερο. Σήμερα δεν αντέχουν άλ

λο και ο ορίζοντας της τυραννίας τους έχει αλλάξει: 

διερευνούν σε ποιο βαθμό έχει φτάσει η απόγνωση 
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και η πλήξη του άλλου, θέλουν να καταλάβουν τίνος 

η υπομονή έχει φτάσει στα όριά της, ποιος είναι ένα 

βήμα προτού τα τινάξει όλα στον αέρα.

«Τι σου συμβαίνει;» επέμεινε πάλι η Σάντρα.

«Γιατί με ξαναρωτάς;»

«Συννέφιασες».

«Πότε;»

«Μόλις τώρα».

Δεν ήθελα να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις με τη 

γυναίκα μου, κι έτσι παρέμεινα σιωπηλός, προσπα

θώντας να βρω μια πειστική δικαιολογία. Όσο πε

ρισσότερη ώρα περνούσε, τόσο πιο εύκολα θα κα

ταλάβαινε η Σάντρα ότι όλο αυτό ήταν μια μικρή 

πλάνη.

«Δεν σκέφτομαι τίποτα» είπα. «Είμαι απλώς κου

ρασμένος από το ταξίδι της επιστροφής».

Αυτή ήταν η μισή αλήθεια. Κάθε χρόνο περνού

σαμε έναν μήνα στη θάλασσα, στο Τσιρτσέο. Οτι

δήποτε ρίζωνε στη ζωή του ζευγαριού κλονιζόταν 

από ένα είδος διαπραγμάτευσης (το να συμβιώνεις 

με κάποιον σημαίνει ακριβώς αυτό, να διαπραγμα

τεύεσαι διαρκώς), κι εγώ, στην προκειμένη περί

πτωση, υπέκυπτα στα θέλω της Σάντρα. Εν ολίγοις, 

ποτέ δεν είχα συμπαθήσει αυτή την παραθαλάσσια 

μονοκατοικία. Περιφερόμουν σε παραλίες (έρημες, 

αν το καλοσκεφτεί κανείς) που έβριθαν από άσωτους 

ανθρώπους και ελαφρότητα. Τώρα επιτέλους είχε 
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έρθει ο Σεπτέμβρης και μπορούσα να αφήσω όλη 

εκείνη τη θερινή ρηχότητα μαζί με τα ποδήλατα 

θαλάσσης στις αποθήκες των παραθαλάσσιων μο

νάδων μ’ εκείνα τα αξιοθρήνητα ονόματα του τύπου 

Μιραμάρε, Η πυξίδα ή Ο κίτρινος ήλιος. Ωστόσο, κάθε 

χρόνο, όποτε επιστρέφαμε, με κατέκλυζε ένα διπλό 

συναίσθημα: από τη μία, η λύτρωση που είχαμε γλι

τώσει από τις διακοπές· από την άλλη, ο τρόμος της 

επιστροφής στην καθημερινή ρουτίνα. Και, όπως 

κάθε χρόνο, ένιωθα την ανάγκη να προτείνω στη 

γυναίκα μου να αλλάξουμε σπίτι μόνο και μόνο για 

να σπάσουμε τη μονοτονία (και μαζί κι εκείνο το 

διπλό αίσθημα ξαλαφρώματος και ψυχοπλακώμα

τος). Ήταν κάτι αρκετά συνηθισμένο. Όταν τα ζευ

γάρια έφταναν στο απροχώρητο, έπαιζαν το τελευ

ταίο τους χαρτί: τη μετακόμιση.

«Έλα εδώ» μου είπε η Σάντρα και ήταν προφανές 

πως αυτό το επιτακτικό κάλεσμα θα ήταν η τελευ

ταία της προσπάθεια: υπήρχε ένα καθημερινό όριο 

στην ταπείνωση να παίρνει εκείνη την πρωτοβουλία 

αντί για μένα. 

Και τότε δεν γινόταν να μην ξαπλώσω, παρόλο 

που το έκανα λες και είχα πέσει σε παγίδα. Έπαιξα 

ταμπούρλο με τα δάχτυλά μου πάνω στα προτετα

μένα κόκαλα του γοφού της Σάντρα. Ήταν όμορφα 

τα κόκαλά της έτσι όπως προεξείχαν, αλώβητα, ατό

φια, ανέγγιχτα από τη φθορά του χρόνου. Τα ένιωθα 
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σκληρά κάτω από τα ακροδάχτυλά μου, μυτερά. Δεν 

ήταν όμως αρκετό.

«Αυτό ήταν» της είπα. «Μετακομίζουμε;»

Η Σάντρα έβαλε τα δυνατά της να μετουσιώσει 

την απογοήτευσή της σε κάτι εύστοχο. «Το ξέρεις 

ότι λατρεύω τις φανταστικές μας μετακομίσεις».

Ψευτοχαμογελάσαμε. Ήταν το μέγιστο που μπο

ρούσαμε να πετύχουμε στη σχέση μας.

Κάθε τόσο μου άρεσε να περιδιαβαίνω τη Ρώμη μα

ζί με τον συνάδελφό μου, τον Αλμπέρτο Τζιτάνι. 

Πίστευα ακράδαντα ότι οι συγγραφείς καταλαβαι

νόμασταν μεταξύ μας (και μπορούσαμε να γίνουμε 

φίλοι) μόνο αν μοιραζόμασταν το ίδιο εκδοτικό πε

πρωμένο: οι ατυχείς με τους ατυχείς, οι τυχεροί με 

τους τυχερούς. Και εγώ και ο Τζιτάνι είχαμε πολλά 

χρόνια να εκδώσουμε κάτι.

«Με σκοτώνει να γράφω εισαγωγές για τα βιβλία 

άλλων» βάλθηκε να λέει ο Τζιτάνι, βάζοντας ένα 

τσιγάρο στο στόμα (μ’ αυτή την κίνηση υποδήλωνε 

πάντα τη διάθεσή του για κουβέντα).

«Εμένα πάντως, η βασική μου ασχολία πλέον 

είναι το να βρίσκω δικαιολογίες να μη γράφω».

«Και βρίσκεις;»

«Διαρκώς, πάντοτε καινούργιες και πάντοτε βά

σιμες».
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Τα μάτια του Τζιτάνι λαμπύρισαν. «Επειδή είσαι 

πραγματικός συγγραφέας, γι’ αυτό!»

Προχωρήσαμε προς τον ναό της Σάντα Τσετσίλια. 

Ποτέ δεν μου άρεσε το Τραστέβερε. Η καρτποστα

λική του επιτήδευση –τα εστιατόρια με τα καρό τρα

πεζομάντιλα που υπόσχονταν αξέχαστες μακαρο

νάδες αλ’ αματριτσιάνα, με τους σερβιτόρους στο 

κατώφλι που σε προσκαλούσαν με τα μακαρονικά 

τους αγγλικά να περάσεις μέσα– πάντοτε με εκνεύ

ριζε.

«Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι το Τραστέβερε μοιάζει 

με χάρτινο λούνα παρκ;» τον ρώτησα.

Ο Τζιτάνι έφτυσε ένα φλέμα. «Το μοναδικό αυ

θεντικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στο Τρα

στέβερε είναι να σπάσεις το πόδι σου σε καμιά από 

αυτές τις παλιότρυπες».

Προσπεράσαμε την τεράστια λακκούβα την 

οποία εννοούσε ο Τζιτάνι και συνεχίσαμε στο ανώ

μαλο πλακόστρωτο δρομάκι.

«Πώς τα πέρασες τον Αύγουστο;» τον ρώτησα.

«Πώς θες να τα πέρασα; Δεν έκανα τίποτα. Πάνε 

χρόνια που έχω να πάω κάπου».

«Πόσο σε ζηλεύω».

«Έχω εξαντλήσει τα μέρη που θα μπορούσα να δω. 

Πού στο διάολο να πάω; Σε κανένα πανάκριβο σπα; 

Σε καμιά από τις κλασικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες; 

Ή σε καμιά ατόλη όπου, αφού θα ’χω φάει καλά καλά 
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δεκαπέντε ώρες μες στο αεροπλάνο, θα καταλήξω 

να νοσταλγώ την παραλία της Σαμπάουντια;»

Τον χτύπησα φιλικά στην πλάτη.

«Εσύ;» με ρώτησε ο Τζιτάνι. «Πώς τα πέρασες 

στις διακοπές σου;»

«Τα ίδια και τα ίδια, με τις ίδιες στενάχωρες σκέ

ψεις. Και τώρα σκέφτομαι να μετακομίσω».

«Χρειάζεσαι ανανέωση, ε;»

«Ακριβώς».

Ο Τζιτάνι ξερόβηξε κι έβαλε τα γέλια. «Μερικές 

φορές αυτό γίνεται ακόμα κι αν αλλάξεις πλυντήριο 

ή πάρεις ένα καινούργιο σετ κατσαρόλες».

Κάθε τόσο διασταυρωνόμασταν με κάποια πολυ

πληθή ομάδα τουριστών ντυμένων μ’ αυτό το ολίγον 

απωθητικό στιλ: σαγιονάρα, βερμούδα, φανέλα. 

«Γιατί έχεις τέτοια μούτρα;» με ρώτησε ο Τζιτάνι.

«Δεν είναι τίποτα» προσπάθησα να αποδραματο

ποιήσω την κατάσταση. «Απλώς, έχω αναπτύξει μια 

υπέρμετρη αλλεργία στο ανθρώπινο είδος».

Με τρόμαζε η ιδέα, αλλά μπορεί κάλλιστα να 

είχα περάσει μέσα σε λίγα χρόνια από τη φάση του 

«τα πάντα επιτρέπονται» στη φάση «τίποτα δεν επι

τρέπεται». Κάποιοι το αποκαλούσαν ωριμότητα. Η 

μετάβαση πάντως δεν ήταν ανώδυνη. Ένιωθα υπερ

βολικά αυστηρός στην κριτική μου απέναντι στον 

κόσμο, στους άλλους, στον εαυτό μου.

«Γιατί από κάποια στιγμή κι έπειτα τα ζευγάρια 
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σταματάνε να περπατάνε χέρι χέρι;» ρώτησα τον 

Τζιτάνι, μόλις σταμάτησα να κάνω αυτές τις αλλό

κοτες σκέψεις.

Ο Τζιτάνι κούνησε το κεφάλι. «Όλο παραπονιέ

σαι. Καλά, δεν βλέπεις ότι η Σάντρα είναι ακόμη μια 

όμορφη γυναίκα;».

Του απάντησα μεμιάς σαν ηχώ: «Ναι, το βλέπω, 

η Σάντρα είναι ακόμη μια όμορφη γυναίκα».

«Και τότε;»

«Δεν μου απάντησες. Γιατί εγώ και η Σάντρα δεν 

περπατάμε χέρι χέρι όπως τον πρώτο καιρό;»

Ο Τζιτάνι βάλθηκε να ψαχουλεύει στην τσέπη του 

παντελονιού του με σπασμωδικές κινήσεις, ψάχνο

ντας να βρει τσιγάρο και αναπτήρα.

«Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πάνε όπως πρέ

πει να πηγαίνουν» είπε σχεδόν με δυσαρέσκεια. «Η 

οικειότητα απομακρύνει τους ανθρώπους, δεν τους 

φέρνει πιο κοντά».
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