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1 7 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ , 2 0 1 0

" αθώς η Μιράντα κουλουριάζεται γύρω από το
καχεκτικό κορμί του μωρού μιας άγνωστης και

τυλίγει την παλάμη της προστατευτικά γύρω από το κε-
φαλάκι του, στο μισοσκόταδο του μυαλού της προβάλ-
λει απρόσκλητη η λαμπερή ανάμνηση ενός πίνακα. Μια
γυναίκα κοιμάται σε μια βάρκα, δίπλα στο σώμα του
κοιμισμένου παιδιού της, με το κορμί της γερμένο στην
αγκαλιά του συζύγου, λουσμένη από θείο, ωχρό φέγ-
γος. Τους περιβάλλει το σκοτεινό νερό και μια ακόμη
σκοτεινότερη ακτή. Το κορμί της γυναίκας είναι άτονο,
γεμάτο εμπιστοσύνη, εγκαταλελειμμένο στη μοίρα του.
Απέναντι από την οικογένεια που αναπαύεται, η Μοίρα
τραβάει κουπί με τη βοήθεια ενός ελπιδοφόρου Ερωτι-
δέα. Κάτι σε αυτήν την εικόνα –το γεγονός ότι η οικο-
γένεια παραχώρησε τον έλεγχο στο πεπρωμένο της– γε-
μίζει τη Μιράντα με τρόμο. Όσο ρεμβάζουν γαλήνιοι,
παρασέρνονται στο σκοτάδι. Ξυπνήστε, θέλει να τους
φωνάξει. Ξυπνήστε και πιάστε τα κουπιά. Η Μοίρα και
ο Έρωτας είναι αναξιόπιστοι καθοδηγητές. Καθώς τρα-
βάει το κοριτσάκι το στήθος της, η Μιράντα το κοιτάζει
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από ψηλά με βλέμμα απλανές, προσπαθώντας να θυ-
μηθεί το όνομα του πίνακα. Πώς τον έλεγαν; Το μωρό
κλαψουρίζει όταν η θηλή γλιστράει από το στόμα του·
είναι υπερβολικά αδύναμο για να θηλάσει πολλή ώρα.
Το Όνειρο της Ευτυχίας. Αυτό ήταν το όνομά του. Το
Όνειρο της Ευτυχίας, της Κονστάνς Μεγιέρ. Εκείνης που
γνώρισε ελάχιστη ευτυχία στη δική της ζωή. Όποτε σκέ-
πτεται η Μιράντα τη σύντομη ζωή της με την Κρέσιντα
και τον Φιν, στο μυαλό της επιστρέφει διαρκώς αυτή η
εικόνα. Μια στιγμή μακάριας ασυναισθησίας κι ύστερα
σκοτάδι.
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9  Α υγ ού στ ου ,  2 0 1 0

ΜΙΡΑΝΤΑ

 Μιράντα παρακολουθεί το αριστερό χέρι της να
κινείται επάνω στο μπλοκ ζωγραφικής, θαρρείς

και ο προορισμός του είναι αβέβαιος. Ανεβαίνει ορμητικά,
αφήνοντας ένα σκουρόχρωμο χνάρι επάνω στο χοντρό,
λευκό χαρτί. Ύστερα προς τα δεξιά, και έπειτα κατά μή-
κος της σελίδας προς τα κάτω. Ένα πλαίσιο. Το μολύβι
υψώνεται για λίγο από τη σελίδα και μένει να αιωρείται,
καθώς τα μάτια της στρέφονται προς το παράθυρο. Ο
ήλιος στο Μαζρούκ ανατέλλει αιφνιδιαστικά, από μαύρος
που ήταν ο ουρανός γίνεται χρυσός μέσα στα ελάχιστα
δευτερόλεπτα που χρειάστηκε η Μιράντα για να γεμίσει
μια κούπα με καφέ. Ο κήπος τους μοιάζει ήδη χρυσαφέ-
νιος, με την πελώρια έκταση του γκαζόν να αστράφτει
από την χθεσινοβραδινή βροχή και τα λουλούδια να απλώ-
νονται από τα περιποιημένα παρτέρια τους και να στρέ-
φονται προς τον ήλιο. Ολόγυρα υψώνονται δέντρα με
στρεβλωμένους κορμούς, παρατεταγμένα δίπλα στα σι-
δερένια καρφιά της πύλης, σαν αποκαμωμένοι φρουροί.
Η βουκαμβίλια εξαπλώνεται ασυγκράτητη επάνω στους
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τοίχους και εξαπολύει τα άνθη της προς τα κάγκελα. Στο
βάθος του γκαζόν βρίσκεται η πισίνα, προς το παρόν ανε-
νόχλητη από τους πρωινούς κολυμβητές. Ο ουρανός, όπως
πάντα αυτήν την ώρα, έχει εκείνο το αδυσώπητο, ανέφελα
γαλανό χρώμα. 

Η θέα της Μιράντας προς ετούτον τον παράδεισο, την
όασή τους σε αυτή τη χώρα της ερήμου, κόβεται σε οκτώ
σχεδόν ίσα τμήματα από σιδερένιες ράβδους. Είναι βαμ-
μένες λευκές και σχηματίζουν ένα παραπέτασμα που μοι-
άζει με δαντέλα κατά μήκος του παραθύρου. Τα περίτεχνα
μεταλλικά ελικοειδή σχέδιά τους πασχίζουν να καλύψουν
την πρακτική φύση τους, παρ’ όλα αυτά αποτυγχάνουν.  

Το χέρι της επέστρεψε στη δουλειά. Οι σιδερένιες ρά-
βδοι ξετυλίγονται κατά μήκος της σελίδας, αλλά όπως
φαίνονται από έξω. Διότι πίσω από αυτές δεν υπάρχει
κήπος, αλλά ένα κορίτσι. Μια γυναίκα τεμαχισμένη, το
κεφάλι της πλαισιωμένο εκεί, η καρδιά της πλαισιωμένη
αλλού. Το χέρι της εκεί, το στόμα της αλλού. Όταν ζωγρα-
φίζει, η Μιράντα νιώθει σαν έφηβη που παίζει με έναν
πνευματιστικό πίνακα Ουίτζα, ενώ αναρωτιέται σε ποιόν
βαθμό ελέγχει υποσυνείδητα η ίδια τις κινήσεις του δεί-
κτη. Όντας ταυτόχρονα δημιουργός και αγωγός, σπάνια
μπορεί να προβλέψει τι θα προκύψει. 

Είναι τόσο απορροφημένη από τα κομμάτια του παζλ
της, που στην αρχή δεν ακούει το ξυπνητήρι. Πόση ώρα
χτυπάει; Δεν πρόλαβε να αφήσει την κούπα με τον καφέ
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στο τραπέζι μπροστά της, ούτε έφτιαξε το τσάι του Φιν.
Τρέχει ξυπόλητη στο χολ που οδηγεί στην κρεβατοκάμαρά
τους και ορμάει προς το ξυπνητήρι που βρίσκεται στο κο-
μοδίνο του Φιν. Γιατί το ρύθμισαν να χτυπήσει; Αφού
έχουν παιδί. Δεν έχουν ανάγκη από ξυπνητήρια. Ύστερα
θυμάται. Οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί είναι ακόμη
εδώ. Γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να ντυθεί για το
πρωινό. 

Κοντοστέκεται δίπλα στο κρεβάτι και αφουγκράζεται.
Τίποτε. Η Κρέσιντα κοιμάται του καλού καιρού. «Αγάπη
μου». Κουνάει απαλά τον ώμο του Φιν και τον φιλάει στα
βλέφαρα. 

«Ξύπνιος είμαι», της λέει. 
«Δεν νομίζω». 
«Κι όμως, ξύπνησα για τα καλά». Το λέει δίχως να κι-

νείται, δίχως να ανοίγει τα μάτια. Ο Φιν δεν είναι πρωινός
τύπος. Τις καθημερινές ξυπνάει στις 6 το πρωί για να φά-
ει πρωινό, πριν φύγει για την πρεσβεία στις 7:30. Όμως
τα Σαββατοκύριακα, αν δεν τον ξυπνούσε εκείνη, θα μπο-
ρούσε να κοιμάται όλη ’μέρα.  

«Θα σου φέρω το τσάι σου». Στην ιδιωτική κουζινούλα
ανάμεσα στο δωμάτιό τους και της Κρέσιντας, εκεί όπου
περνάει συνήθως την πρώτη ώρα της ημέρας με το μπλοκ
ζωγραφικής, η Μιράντα ζεσταίνει ένα φλιτζάνι τσαγιού
ερλ γκρέι. Ο Φιν δεν μπορεί να πιει τον καφέ της· τον
φτιάχνει πολύ δυνατό. Αφήνει το τσάι στο κομοδίνο του,
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δίπλα στο ακίνητο ακόμη κεφάλι του και επιστρέφει στην
κουζίνα για το δικό της φλιτζάνι. 

Στην καλύτερη περίπτωση έχει στη διάθεσή της μια
ώρα μακάριας απομόνωσης, όμως σήμερα έχει μόλις εί-
κοσι λεπτά πριν αναγκαστεί να ρίξει επάνω της ένα κα-
λοκαιρινό φόρεμα. Σπάνια χαίρεται την πολυτέλεια ενός
μοναχικού πρωινού μόλις απομακρυνθεί από τη σχετική
απομόνωση της σουίτας τους, που βρίσκεται στον επάνω
όροφο. Μέχρι να κατέβει τις μαρμάρινες σκάλες η οικο-
νόμος από την Αιθιοπία, η Νεγκάση, θα είναι απασχολη-
μένη στην κουζίνα, τεμαχίζοντας μάνγκο και πεπόνια, ξε-
φλουδίζοντας ρόδια και ζεσταίνοντας καφέ. Η Ντέστα,
που μοιάζει με πουλί, θα έχει ξεκινήσει να γυαλίζει τα
μπάνια του κάτω ορόφου. Και ο Γιόνας και Σέμερ θα ξε-
ριζώνουν τα ζιζάνια από τα παρτέρια και θα φροντίζουν
τον λαχανόκηπό τους. Η Μιράντα δεν περίμενε πως θα
φύτρωνε τίποτε το σπουδαίο στην ξερή, ραγισμένη γη αυ-
τής της άνυδρης πόλης, αλλά τα σύκα, το μαρούλι, το
μπρόκολο, οι ντομάτες και το ραβέντι τους ευδοκιμούν.
Μέχρι να φάνε η Μιράντα και ο Φιν τα δημητριακά και
τα φρούτα τους, να πιούνε την τελευταία γουλιά τσάι ή
καφέ και να σκουπιστούνε με τις πετσέτες στα χρώματα
του ουράνιου τόξου, η Τερού θα βρίσκεται στην κουζίνα
και θα γυρίζει αργά τις σελίδες των βιβλίων μαγειρικής
τους, καθώς θα σημειώνει τη λίστα με τα ψώνια. 

Μολονότι της Μιράντας της λείπει συχνά η μοναχικό-
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τητα, απολαμβάνει ένα σωρό άλλες πολυτέλειες. Δεν είναι
αναγκασμένη να μαγειρεύει. Δεν χρειάζεται να πλένει τα
ρούχα της. Και, το καλύτερο όλων, δεν είναι υποχρεωμένη
να βγαίνει από το σπίτι, εκτός κι αν το θέλει. Μπορεί να
ζωγραφίζει όλη ’μέρα. Ή να παίζει με την κόρη της. Ή να
κοιτάζει έξω από το παράθυρο και να ρεμβάζει. 

Όμως σήμερα δεν υπάρχει χρόνος για ρεμβασμούς. Η
Μιράντα τελειώνει τον καφέ της και κατευθύνεται προς
το μπάνιο τους για να βουρτσίσει τα δόντια της. Εκεί
υπάρχουν δύο νεροχύτες, δύο ντουλαπάκια, δύο θήκες για
οδοντόβουρτσες. Τα πάντα είναι Δικά Του και Δικά Της,
όπως επίσης η μπανιέρα (Δική Της) και μια ντουζιέρα (Δι-
κή Του). Κάθε πρωί που ξυπνάει, αδυνατεί να πιστέψει
ότι αυτή είναι η ζωή της. Την ώρα που κάθεται στη λεκάνη
της τουαλέτας σκέφτεται, Θεέ μου, ζω εδώ πέρα. Ακόμη
και ύστερα από τρία χρόνια δεν μπορεί να το συνειδητο-
ποιήσει. Μολονότι θα έπρεπε, εφόσον έχει να επιλέξει
ανάμεσα σε επτά τουαλέτες. Βουρτσίζοντας ακόμη τα δό-
ντια της διασχίζει αργά το χολ προς το δωμάτιο της κόρης
τους. Η Κρέσιντα είναι ξαπλωμένη ανάσκελα στη στάση
που η Μιράντα την αποκαλεί «στάση παράδοσης», με τα
χεράκια απλωμένα επάνω από το κεφάλι και τα στρου-
μπουλά γόνατά της ανοιχτά. Προστατευμένη από τις ψυ-
χρές νύχτες της ερήμου με τις ασπρογάλαζες καρό φανε-
λένιες πιτζάμες της, αναπνέει βαριά, με τα κουμπιά να
τσιτώνονται επάνω από την στρογγυλή κοιλίτσα της σε
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τακτά χρονικά διαστήματα. Η Κρέσιντα είναι υπναρού.
Έγινε από τον τέταρτο μήνα, από όταν άρχισε να κοιμάται
ολόκληρη τη νύχτα σερί. Η Μιράντα είχε προετοιμαστεί
για πολλές βραδιές διακεκομμένου ύπνου στα χρόνια που
θα ακολουθούσαν, αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πιάνει
συχνά τον εαυτό της να κρύβει αυτήν την πληροφορία από
τις άλλες μαμάδες, νιώθοντας ενοχές που έχει ένα τόσο
καλόβολο παιδί. Και δεν είναι μόνο το παιδί της καλόβο-
λο, έχει και βοήθεια όποτε τη χρειάζεται. Υπενθυμίζει νο-
ερά στον εαυτό της να μην παραπονεθεί ποτέ ξανά για
οτιδήποτε. 

Πίσω στο μπάνιο νίβει το πρόσωπό της με σαπούνι με
άρωμα λιβάνι και περνάει τα βρεγμένα δάχτυλα στις
μπερδεμένες μπούκλες της πριν μπει επιτέλους παραπα-
τώντας ο Φιν, νυσταγμένος, με τα μαλλιά του να πετάνε.
«Σήμερα το πρωί έχουμε τους αστυνομικούς», του υπεν-
θυμίζει. «Τελευταία ημέρα!»

«Δηλαδή απόψε θα απολαύσουμε ένα ρομαντικό δεί-
πνο για δύο;» της χαμογελάει τυλίγοντας τα χέρια στη
μέση της. 

«Πολύ θα το ήθελα, αλλά σήμερα έρχονται οι πρέσβεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ξέχασες;»

«Αναθεματισμένοι πρέσβεις». 
«Δεν ξέρω. Κάποιοι από αυτούς δεν είναι και τόσο κα-

κοί». 
Ο Φιν τη γυρίζει προς το μέρος του και εκείνη πιέζει
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το μάγουλό της στις απαλές τρίχες του στήθους του. Ποτέ
ξανά στη ζωή της δεν ένιωσε τόσο τυχερή.  

V
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ μένουν στους ξενώνες τους τρεις αστυνό-
μοι-διαπραγματευτές ομηριών, σταλμένοι από τη Σκότ-
λαντ Γιαρντ. Δεν έμοιαζαν με τους φίλους που είχε στην
παλιά ζωή της. Στην παλιά ζωή της, στο σπίτι που μοιρά-
στηκε κάποτε με την Βισέντα, είχε φιλοξενήσει φοιτητές,
συγγραφείς, φωτογράφους, αναρριχητές, λάτρεις της πε-
ριπέτειας και ενίοτε κανέναν τουρίστα. Κάλυπταν το κενό
που άφησε πίσω της η Βισέντα. Οι καλεσμένοι της προ-
έρχονταν από όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου,
μπαινόβγαιναν στο σπίτι της, διέμεναν εκεί ημέρες, εβδο-
μάδες, μήνες. Κατά καιρούς κάποιος από αυτούς μαγεί-
ρευε δείπνο. Μερικές φορές κάποιος έβγαζε να μοιραστεί
ένα λαθραίο μπουκάλι ουίσκι. Σε γενικές γραμμές πάντως
ήταν αυτάρκεις ψυχές και αρκούνταν να περιπλανιούνται
στην υπαίθρια αγορά για ένα πιάτο φασόλια και ψωμί, ή
να ετοιμάζουν για τον εαυτό τους ένα μπολ με δημητρια-
κά για δείπνο. 

Εδώ, στο Μέγαρο –ένα λαμπερό, κατάλευκο φρούριο
σε μια πόλη λαξεμένη σε γκρίζο βράχο– οι παρέες τους
είναι διαφορετικού επιπέδου: υπουργοί, αστυνομικοί,
αξιωματούχοι υπηρεσιών πληροφοριών, πολιτικοί, δημο-
σιογράφοι, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, εργολάβοι κα-

K 19 L

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ

© Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ Ω Κ Ε Α Ν Ο Σ



τασκευαστικών εταιρειών και στρατιωτικοί. Και όλοι αυ-
τοί έχουν ανάγκη από τρία πλήρη γεύματα την ημέρα, συν
τσάι και βουτήματα, περιήγηση στην πόλη, πολύωρες κό-
σμιες συζητήσεις, καλά εφοδιασμένο μπαρ και, συνήθως,
προστασία. Καταλαμβάνουν τους πέντε ξενώνες με τα
μπάνια τους, που είναι επιπλωμένοι με ένα ετερόκλιτο
μείγμα από βρετανικά και μαζρουκινά κρεβάτια και γρα-
φεία και διακοσμημένοι με παράταιρες κουρτίνες και χα-
λιά, επιλεγμένα από μια σειρά γυναικών πρέσβεων με
διαφορετικά γούστα. «Μοιάζουν με πολυτελή πανσιόν,
επιπλωμένη από κάποια εκκεντρική, αλλά εύπορη θεία»,
είπε κάποτε η Μιράντα στον Φιν. Τίποτε από όλα αυτά
δεν την ενοχλεί· λατρεύει τη διαρκή ροή νέων προσώπων. 

Ο Άλιστερ είναι ο γηραιότερος από τους τωρινούς τρεις
αστυνόμους ( η Μιράντα οφείλει να γνωρίζει αυτού του
είδους τις πληροφορίες προκειμένου να διαλέξει ποιός θα
πάρει την «Υπουργική Σουίτα», τον μεγαλύτερο ξενώνα
τους), ύστερα είναι ο Μικ και μετά ο Γκάρι (που τον απο-
καλούν Γκάζα). Μένουν στο Μέγαρο εδώ και τρεις εβδο-
μάδες σχεδόν. 

Οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί είναι οι αγαπημέ-
νοι καλεσμένοι της Μιράντας, γεγονός που την εκπλήσσει,
αφού ολόκληρη τη ζωή της ήταν προκατειλημμένη απέ-
ναντι στον στρατό και τη στρατιωτική βιομηχανία. Όμως
οι Βρετανοί αξιωματούχοι που γνώρισε από όταν μετα-
κόμισε στον Φιν είναι οι πιο καλοσυνάτοι, ευγενικοί, εν-
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διαφέροντες και συζητήσιμοι καλεσμένοι από όλους όσους
έχει γνωρίσει. Τη νύχτα που ήρθαν στο σπίτι τους ο Άλι-
στερ, ο Μικ και ο Γκάζα, τους κράτησε αρκετές ώρες συ-
ντροφιά στο μπροστινό καθιστικό, μόνη της, καθώς περί-
μεναν τον Φιν να επιστρέψει από την πρεσβεία. Ενώ
συσσωρεύονταν τα τσόφλια των φιστικιών επάνω στο
γυάλινο τραπέζι και ξαναγέμιζαν για τρίτη φορά τα πο-
τήρια τους με τζιν, οι άνδρες έγειραν την πλάτη στους
ογκώδεις λευκούς καναπέδες και ψυχαγώγησαν τη Μι-
ράντα με ιστορίες από περιπτώσεις ομηρείας στο Ιράκ,
στη Νιγηρία, ακόμη και στην πατρίδα τους, τη Βρετανία.
Η Μιράντα είχε ξεχάσει ότι και στη Δύση υπάρχουν αρ-
κετοί απαγωγείς. Απέφυγαν να συζητήσουν την αιτία που
βρίσκονταν εκεί. Η Μιράντα ήξερε ότι δεν έπρεπε να θίξει
το θέμα δίχως να είναι παρών ο Φιν και οι αστυνόμοι δεν
αναφέρθηκαν ποτέ σε αυτό. Φυσικά ήταν αδύνατον να
διαφύγουν της προσοχής της οι ογκώδεις βαλίτσες τους
με τον εξοπλισμό τους. Ο Μικ είχε ανοίξει τη δική του την
ώρα που βρισκόταν η Μιράντα στην κουζίνα για να ετοι-
μάσει το τσάι και, καθώς επέστρεφε στο καθιστικό, είδε
φευγαλέα γάντια από λάτεξ και πλαστικές σακούλες με
τη σφραγίδα ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  

«Κάποτε είχαμε μια απόπειρα αυτοκτονίας, ένας άν-
δρας απειλούσε να πέσει με το αυτοκίνητό του σε έναν
γκρεμό, στην Αγγλία. Το ύψος ήταν μεγάλο. Είχε καυγα-
δίσει με τη γυναίκα του, είχε συλληφθεί το προηγούμενο
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βράδυ και πέρασε όλη την ημέρα του σε ένα μπαρ πίνο-
ντας», είπε ο Μικ. «Είχε μαζί του ένα μπουκάλι κρασί, αν
θυμάμαι καλά». Ο Μικ συζήτησε με τον άνδρα από το πα-
ράθυρο του αυτοκινήτου του, προσπαθώντας να τον πείσει
να βγει και να ζήσει έστω μία ημέρα ακόμη, δίχως να ση-
μειώνει ιδιαίτερη πρόοδο. Ο άνδρας καθόταν σκυθρωπός
και σιωπηλός, αρνείτο να μιλήσει. Όμως μία από τις πόρ-
τες του αυτοκινήτου ήταν ελαφρώς ανοιχτή. Με τα γαντο-
φορεμένα χέρια του, ο Μάικ την άνοιξε βιαστικά, όρμησε
μέσα στο αυτοκίνητο, τράβηξε το χειρόφρενο και άρπαξε
τα κλειδιά. Ο επίδοξος αυτόχειρας συνελήφθη και οδηγή-
θηκε σε ψυχιατρείο. «Πήρα τιμητική διάκριση για τη συ-
γκεκριμένη παρέμβαση», είπε η Μικ, «αν και μάλλον ήταν
από τις μεγαλύτερες τρέλες που έχω κάνει στη ζωή μου.
Ποιός άλλος θα ήθελε να μπει στο αυτοκίνητο ενός ανθρώ-
που που σκοπεύει να το ρίξει στον γκρεμό;»    

«Αν ήμουν η γυναίκα σου θα σε σκότωνα», είπε η Μι-
ράντα. 

Συνεχί ζεται... 
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