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Η ζωή αλλάζει γρήγορα.
Η ζωή αλλάζει κάθε στιγµή που περνάει.
Κάθεσαι για δείπνο κι η ζωή που ήξερες τελειώνει.
Το ζήτηµα της αυτολύπησης.

Οι πρώτες λέξεις που έγραψα αφότου συνέβη. Η χρονολό-
γηση του υπολογιστή στο αρχείο του Microsoft Word (µε τίτλο
«Σηµειώσεις για την αλλαγή.doc») λέει 20 Μαΐου 2004, 11:11
µ.µ., αλλά πρέπει απλώς να είχα ανοίξει το φάκελο και αντα-
νακλαστικά να είχα πατήσει «Αποθήκευση αρχείου» όταν τον
ξανάκλεισα. ∆εν είχα κάνει καµία αλλαγή στο αρχείο εκείνο
τον Μάιο. ∆εν είχα κάνει καµία αλλαγή στο αρχείο εκείνο από
τότε που πρωτοέγραψα τις λέξεις, τον Ιανουάριο του 2004, µια
δυο µέρες έπειτα από το συµβάν.

Πέρασε πολύς καιρός ώσπου να γράψω οτιδήποτε άλλο.
Η ζωή αλλάζει κάθε στιγµή που περνάει.
Κάθε συνηθισµένη στιγµή.
Σε κάποια φάση, προκειµένου να µην ξεχάσω τις πιο συ-



νταρακτικές λεπτοµέρειες από όσα είχαν συµβεί, σκέφτηκα να
προσθέσω τις λέξεις «κάθε συνηθισµένη στιγµή». Αµέσως κατά-
λαβα ότι δε χρειαζόταν καν να προσθέσω τη λέξη «συνηθισµέ-
νη», επειδή ήταν αδύνατον να την ξεχάσω: το µυαλό µου δεν
µπορούσε να ξεκολλήσει από τη λέξη αυτή. Ακριβώς στο γεγο-
νός ότι όσα προηγήθηκαν του συγκεκριµένου περιστατικού
ήταν απολύτως συνηθισµένα οφειλόταν η αδυναµία µου να πι-
στέψω τι είχε συµβεί στ’ αλήθεια, να το κατανοήσω, να το
αφοµοιώσω, να το ξεπεράσω. Τώρα το καταλαβαίνω ξεκάθαρα
ότι η αντίδραση αυτή είναι εντελώς φυσιολογική: όταν ερχόµα-
στε αντιµέτωποι µε µια αναπάντεχη συµφορά, όλοι επικεντρώ-
νουµε την προσοχή µας στο πόσο κοινότοπες ήταν οι συνθήκες
υπό τις οποίες συνέβη το αδιανόητο: ο καθαρός γαλανός ουρα-
νός από τον οποίο κατέπεσε το αεροπλάνο, η δουλειά ρουτίνας
που κατέληξε µε το αυτοκίνητο τυλιγµένο στις φλόγες πάνω
στο κράσπεδο του δρόµου, οι κούνιες όπου – ως συνήθως –
έπαιζαν τα παιδιά όταν ξαφνικά επιτέθηκε από τον κισσό ένας
κροταλίας. «Επέστρεφε στο σπίτι από τη δουλειά – ευτυχισµέ-
νος, επιτυχηµένος, υγιής – και τότε, χάθηκε», διάβασα στην
κατάθεση µιας νοσοκόµας που εργαζόταν σε ψυχιατρικό κατά-
στηµα, ο σύζυγος της οποίας σκοτώθηκε σε τροχαίο στην εθνι-
κή οδό. Το 1966 έτυχε να πάρω συνέντευξη από πολύ κόσµο
που ζούσε στη Χονολουλού το πρωινό της 7ης ∆εκεµβρίου
1941· οι άνθρωποι αυτοί, όλοι ανεξαιρέτως, ξεκίνησαν τις µαρ-
τυρίες τους για το Περλ Χάρµπορ λέγοντάς µου «πόσο συνηθι-
σµένο» ήταν εκείνο το πρωινό της Κυριακής. «Ήταν µια όµορ-
φη, συνηθισµένη µέρα του Σεπτεµβρίου», λένε ακόµα οι κάτοι-
κοι της Νέας Υόρκης όταν τους ζητείται να περιγράψουν το
πρωινό εκείνο που κάποιοι έριξαν στους πύργους του Παγκό-
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σµιου Κέντρου Εµπορίου τα αεροπλάνα των Αερογραµµών
American και United. Ακόµη και η έκθεση της επιτροπής για
την 11η Σεπτεµβρίου ξεκινά µε το ακόλουθο αφηγηµατικό
σχόλιο, που µοιάζει γεµάτο απειλητικά προµηνύµατα και, πα-
ρά ταύτα, αποσβολωµένο από την έκπληξη: «Όταν ξηµέρωσε
η Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2001, ο καιρός στις ανατολικές Ηνω-
µένες Πολιτείες ήταν ήπιος και σχεδόν ανέφελος».

«Και τότε... χάθηκε». Καταµεσής της ζωής βρίσκουµε το θάνατο,
αναγράφεται δίπλα στους τάφους της Επισκοπικής εκκλησίας.
Αργότερα συνειδητοποίησα ότι κατά πάσα πιθανότητα είχα
επανειληµµένα αφηγηθεί τις λεπτοµέρειες για το τι είχε συµβεί
σε όλους όσοι είχαν περάσει από το σπίτι τις πρώτες εκείνες
εβδοµάδες, σε όλους τους φίλους και τους συγγενείς που έφερ-
ναν φαγητό και ετοίµαζαν ποτά και έστρωναν τραπέζι στην
τραπεζαρία για όσο κόσµο ήταν εκεί την ώρα του µεσηµερια-
νού ή του δείπνου, σε όλους εκείνους που µάζευαν το τραπέζι
και έβαζαν τα περισσεύµατα στην κατάψυξη και τα πιάτα στο
πλυντήριο πιάτων και γέµιζαν το κατά τα λοιπά άδειο µας (µου
ήταν αδύνατον να σκεφτώ το άδειο µου) σπίτι, ακόµη και αφού
εγώ είχα ήδη καταφύγει στο υπνοδωµάτιο (στο υπνοδωµάτιό
µας, όπου στον καναπέ εξακολουθούσε να κείτεται ένα ξεθω-
ριασµένο µπουρνούζι σε µέγεθος XL, αγορασµένο τη δεκαετία
του ’70 από γνωστό κατάστηµα στο Μπέβερλι Χιλς) και αφού
είχα κλείσει την πόρτα. Από τις πρώτες µέρες κι εβδοµάδες,
θυµάµαι πιο ξεκάθαρα τις στιγµές εκείνες όταν µε κατέβαλλε
απότοµα η κούραση. ∆ε θυµάµαι να αφηγούµαι σε κανέναν τις
λεπτοµέρειες, αλλά πρέπει να τις είχα αφηγηθεί επειδή όλοι
φαίνονταν να τις γνωρίζουν. Σε κάποια φάση µού πέρασε από
το µυαλό η πιθανότητα να είχαν µάθει τις λεπτοµέρειες της
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ιστορίας ο ένας από τον άλλο, όµως την απέκλεισα αµέσως: η
ιστορία που ήξεραν ήταν τόσο ακριβής ως προς όλες της τις
εκφάνσεις, ώστε ήταν αδύνατον να είχε διαδοθεί από στόµα σε
στόµα. Η πηγή των πληροφοριών ήµουν εγώ.

Ένας ακόµη λόγος που ενίσχυε τη βεβαιότητά µου γι’ αυτό
ήταν ότι καµία από τις εκδοχές που άκουσα δεν περιείχε τις
λεπτοµέρειες που µου ήταν ακόµα αδύνατον να αντιµετωπίσω,
όπως, για παράδειγµα, τα αίµατα στο πάτωµα του καθιστικού
που έµειναν εκεί ως το επόµενο πρωί µέχρι που ήρθε ο Χοσέ
και τα καθάρισε.

Ο Χοσέ. Που είχε γίνει µέλος της οικογένειάς µας. Που αρ-
γότερα εκείνη την ηµέρα, την 31η ∆εκεµβρίου, υποτίθεται ότι
θα πήγαινε αεροπορικώς στο Λας Βέγκας, όπου όµως δεν πήγε
ποτέ. Ο Χοσέ έκλαιγε εκείνο το πρωί όσο καθάριζε τα αίµατα.
Την πρώτη φορά που του αφηγήθηκα τι είχε συµβεί, δεν το εί-
χε καταλάβει. Ασφαλώς δεν ήµουν η ιδανική αφηγήτρια για
την ιστορία, κάτι στα λεγόµενά µου ήταν ταυτόχρονα υπερβο-
λικά ανεπεξέργαστο µα και γεµάτο παραλείψεις, κάτι στον τό-
νο της φωνής µου δεν είχε κατορθώσει να του µεταφέρει το
βασικό γεγονός της υπόθεσης (η προσπάθειά µου στέφθηκε µε
την ίδια αποτυχία και αργότερα, όταν αναγκάστηκα να το πω
στην Κιντάνα), αλλά, µε το που αντίκρισε τα αίµατα ο Χοσέ,
κατάλαβε αµέσως.

Τις πεταµένες σύριγγες και τα ηλεκτρόδια του ηλεκτροκαρ-
διογράφου τα είχα µαζέψει το ίδιο πρωί, πριν φτάσει εκείνος,
αλλά τα αίµατα δεν είχα τη δύναµη να τα αντιµετωπίσω.
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Εν περιλήψει.
Τώρα, καθώς αρχίζω να γράφω τα λόγια τούτα, είναι το

απόγευµα της 4ης Οκτωβρίου 2004.
Εννέα µήνες και πέντε µέρες νωρίτερα, περίπου στις 9 η

ώρα το βράδυ της 30ής ∆εκεµβρίου 2003, ο σύζυγός µου, Τζον
Γκρέγκορι Νταν, φάνηκε να υφίσταται (ή όντως υπέστη) αιφνί-
διο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο που οδήγησε στο θάνατό του.
Τις προηγούµενες πέντε µέρες, η µοναχοκόρη µας, η Κιντάνα,
νοσηλευόταν σε κωµατώδη κατάσταση σε µια Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας στην πτέρυγα Σίνγκερ του Ιατρικού Κέντρου
Μπεθ Ίσραελ, ευρύτερα γνωστού µε την ονοµασία Μπεθ
Ίσραελ Νορθ ή ως το παλιό Ντόκτορς Χόσπιταλ, ένα νοσοκο-
µείο που εκείνο τον καιρό στεγαζόταν ακόµα σε κτίρια στη 
Λεωφόρο Ιστ Εντ (έκλεισε τον Αύγουστο του 2004). Η ασθέ-
νειά της – η οποία αρχικώς έµοιαζε µε κρούσµα δεκεµβριανής
γρίπης, αρκετά σοβαρής ώστε να τη στείλει στα Επείγοντα του
νοσοκοµείου το πρωί των Χριστουγέννων – είχε εξελιχθεί σε
πνευµονία και σηπτικό σοκ. Το παρόν κείµενο είναι η απόπει-
ρά µου να βγάλω νόηµα από την περίοδο που ακολούθησε, τις
εβδοµάδες και κατόπιν τους µήνες που ξερίζωσαν όποια ακλό-
νητη ιδέα είχα ποτέ σχηµατίσει για το θάνατο, για την αρρώ-
στια, για την τύχη και τις πιθανότητες, για τη µοίρα την καλή
και την κακή, για το γάµο και τα παιδιά και τη µνήµη, για το
πένθος, για τους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι χειρίζο-
νται και δε χειρίζονται το γεγονός ότι η ζωή τελειώνει, για τη
ρηχότητα της λογικής, για την ίδια τη ζωή. Όλη µου τη ζωή
γράφω. Ως συγγραφέας, ακόµη και ως παιδί, πολύ πριν αρχί-

[13]



σουν να εκδίδονται τα πονήµατά µου, είχα αναπτύξει την αί-
σθηση ότι το ίδιο το νόηµα ενυπάρχει στο ρυθµό των λέξεων
και των προτάσεων και των παραγράφων, µια τεχνική για να
κρατώ τις όποιες σκέψεις και πεποιθήσεις µου κρυµµένες κάτω
από ένα γυαλιστερό επίχρισµα, ολοένα και πιο απροσπέλαστο.
Ο τρόπος που γράφω είναι η ταυτότητά µου, όσα είµαι ή όσα
έχω γίνει· ωστόσο, στην προκειµένη περίπτωση εύχοµαι – αντί
για λέξεις και το ρυθµό τους – να είχα µια αίθουσα κινηµατο-
γραφικού µοντάζ εξοπλισµένη µε ψηφιακό σύστηµα επεξεργα-
σίας εικόνων στο οποίο να µπορούσα να πατήσω ένα πλήκτρο
και να κοµµατιάσω την ακολουθία του χρόνου, να σας δείξω
ταυτόχρονα όλα τα καρέ των αναµνήσεων που µου έρχονται
τώρα, να σας αφήσω να διαλέξετε εσείς τις λήψεις, τις οριακά
παραλλαγµένες εκφράσεις, τις εναλλακτικές αναγνώσεις της
ίδιας ατάκας. Στην προκειµένη περίπτωση δε µου αρκούν οι
λέξεις για να ανακαλύψω το νόηµα. Στην προκειµένη περίπτω-
ση έχω ανάγκη από τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις που φαίνο-
νται ότι µπορώ να τις αγγίξω, έστω κι αν µπορώ να τις αγγίξω
µόνο εγώ.
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2.

30 ∆εκεµβρίου 2003, ηµέρα Τρίτη.
Είχαµε επισκεφτεί την Κιντάνα στη Μονάδα Εντατικής Θε-

ραπείας στον έκτο όροφο του Μπεθ Ίσραελ Νορθ.
Είχαµε επιστρέψει στο σπίτι.
Είχαµε συζητήσει αν θα βγαίναµε για φαγητό ή αν θα τρώ-

γαµε στο σπίτι.
Είχα πει ότι θα άναβα φωτιά, να τρώγαµε στο σπίτι.
Άναψα τη φωτιά, έβαλα µπρος για το φαγητό, ρώτησα τον

Τζον αν ήθελε να πιει κάτι.
Του έβαλα ένα σκοτσέζικο ουίσκι και του το πήγα στο καθι-

στικό, όπου διάβαζε καθισµένος σε µια καρέκλα δίπλα στη φω-
τιά, εκεί που καθόταν συνήθως.

∆ιάβαζε ένα βιβλίο του Ντέιβιντ Φρόµκιν, ένα βιβλιοδε-
τηµένο δοκίµιο µε τίτλο Το τελευταίο καλοκαίρι της Ευρώπης:
Ποιος άρχισε τον Μεγάλο Πόλεµο του 1914;

Τελείωσα τις ετοιµασίες για το δείπνο, έστρωσα τραπέζι
στο καθιστικό, όπου, όταν ήµαστε µόνοι στο σπίτι, τρώγαµε
και µπορούσαµε να κοιτάζουµε τη φωτιά. Πιάνω τον εαυτό µου



να δίνει µεγάλη έµφαση στο θέµα της φωτιάς, γιατί οι φωτιές
ήταν σηµαντικές για µας. Μεγάλωσα στην Καλιφόρνια, ο Τζον
κι εγώ ζήσαµε εκεί είκοσι τέσσερα ολόκληρα χρόνια, στην Κα-
λιφόρνια ζεσταίναµε τα σπίτια µας ανάβοντας φωτιά. Ανάβαµε
φωτιά ακόµη και τα βράδια του καλοκαιριού, γιατί έπεφτε οµί-
χλη. Οι φωτιές ήταν σηµάδι πως ήµαστε σπίτι, πως είχαµε
φτιάξει τριγύρω µας έναν προστατευτικό κλοιό, πως δε θα κιν-
δυνεύαµε τη νύχτα. Άναψα τα κεριά. Ο Τζον µου ζήτησε άλλο
ένα ποτό πριν κάτσω. Του το πήγα. Καθίσαµε. Είχα το νου
µου στο ανακάτεµα της σαλάτας.

Ο Τζον µιλούσε, έπειτα σώπασε.
Κάποια στιγµή στη διάρκεια εκείνων των δευτερολέπτων ή

του λεπτού που µεσολάβησε ώσπου να σταµατήσει να µιλάει,
µε ρώτησε αν στο δεύτερο ποτό του είχα βάλει δυνατό ουίσκι
µονής απόσταξης. Του είχα απαντήσει όχι· είχα χρησιµοποιή-
σει το ίδιο ουίσκι που έβαλα και στο πρώτο του ποτό. «Ωραία»,
είχε πει. «∆εν ξέρω γιατί, αλλά νοµίζω ότι δεν είναι καλό να τα
αναµιγνύεις». Κάποια άλλη στιγµή, στη διάρκεια των ίδιων
δευτερολέπτων ή του λεπτού, ανέλυε γιατί ο Α΄ Παγκόσµιος
πόλεµος ήταν το γεγονός που έκρινε τη µετέπειτα εξέλιξη όλου
του υπόλοιπου εικοστού αιώνα.

∆εν έχω ιδέα σε ποιο από τα δύο θέµατα αναφερόµαστε,
στο ουίσκι ή στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, τη στιγµή που στα-
µάτησε να µιλάει.

Θυµάµαι µόνο ότι σήκωσα το βλέµµα µου. Το αριστερό του
χέρι ήταν σηκωµένο κι έπειτα ο ίδιος σωριάστηκε κι έµεινε ακί-
νητος. Στην αρχή νόµιζα ότι έκανε ένα κρύο αστείο, µια από-
πειρα να κάνει τη δύσκολη µέρα να µοιάζει υποφερτή.

Θυµάµαι που είπα: Κόφ’ το.
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Όταν δεν πήρα απάντηση, η πρώτη µου σκέψη ήταν ότι εί-
χε αρχίσει να τρώει και είχε πνιγεί. Θυµάµαι ότι προσπάθησα
να τον σηκώσω από την πλάτη της καρέκλας και να τον τραβή-
ξω για να του δώσω τις πρώτες βοήθειες. Θυµάµαι την αίσθη-
ση του βάρους του καθώς έπεσε µπροστά, χτυπώντας πρώτα
στο τραπέζι, έπειτα στο πάτωµα. Στην κουζίνα, πλάι στο τηλέ-
φωνο, είχα κολλήσει µια κάρτα µε τους αριθµούς τηλεφώνου
των ασθενοφόρων από το Πρεσβυτεριανό Νοσοκοµείο της
Νέας Υόρκης. ∆εν είχα κολλήσει τους αριθµούς πλάι στο τηλέ-
φωνο επειδή περίµενα ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη. Είχα
κολλήσει τους αριθµούς πλάι στο τηλέφωνο για το ενδεχόµενο
κάποιος άλλος στο κτίριο να χρειαζόταν ασθενοφόρο.

Κάποιος άλλος.
Κάλεσα ένα από τα τηλέφωνα. Ο υπάλληλος στο τηλεφωνι-

κό κέντρο µε ρώτησε αν ανέπνεε. Εγώ απάντησα: Ελάτε γρήγο-
ρα. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, προσπάθησα να εξηγήσω
στο πλήρωµά του τι είχε συµβεί, αλλά πριν προλάβω, το ση-
µείο του καθιστικού όπου βρισκόταν πεσµένος ο Τζον είχε µε-
τατραπεί σε αίθουσα επειγόντων περιστατικών. Ένας από
τους νοσοκόµους (ήταν τρεις, ίσως τέσσερις, ακόµη και µία
ώρα αργότερα δε θυµόµουν τον ακριβή αριθµό) µιλούσε µε το
νοσοκοµείο για το ηλεκτροκαρδιογράφηµα που ήδη τους
έστελναν. Ένας άλλος άνοιγε την πρώτη ή τη δεύτερη σύριγγα
για τις πολλές ενέσεις που επρόκειτο να ακολουθήσουν. (Επι-
νεφρίνη; Λιδοκαΐνη; Προκαϊναµίδη; Τα ονόµατα µου έρχονταν
στο νου, αλλά δεν είχα ιδέα από πού αναδύονταν). Θυµάµαι
που είπα ότι ίσως είχε πνιγεί µε το φαγητό. Η εκδοχή αυτή
απορρίφθηκε µε µια απότοµη αρνητική χειρονοµία: η αναπνευ-
στική οδός δεν ήταν φραγµένη. Χρησιµοποιούσαν τώρα τον
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απινιδωτή σε µια απόπειρα να επαναφέρουν τους σφυγµούς
του. Κατάφεραν κάτι που έµοιαζε µε φυσιολογικό χτύπο καρ-
διάς (ή µου φάνηκε ότι κατάφεραν, όλοι µέναµε σιωπηλοί,
έπειτα ακολούθησε µια απότοµη σύσπαση), µετά τον έχασαν κι
άρχισαν πάλι από την αρχή.

«Παρουσιάζει επεισόδιο µαρµαρυγής», θυµάµαι να λέει αυ-
τός που µιλούσε στο τηλέφωνο.

«Κοιλιακής µαρµαρυγής», είπε ο καρδιολόγος του Τζον
όταν τηλεφώνησε από το Ναντάκετ το επόµενο πρωί. «Πιθα-
νότατα θα είπαν κοιλιακής µαρµαρυγής, µάλλον θα το προσ-
διόρισαν».

Ίσως να είπαν «κοιλιακής µαρµαρυγής», ίσως όχι. Η κολπι-
κή µαρµαρυγή δεν προκαλεί καρδιακή ανακοπή ακαριαία ή
αναγκαστικά. Η κοιλιακή, ναι. Ίσως το «κοιλιακή» να ήταν το
ευκόλως εννοούµενο.

Θυµάµαι ότι προσπαθούσα να ξεκαθαρίσω στο κεφάλι µου
τι επρόκειτο να γίνει µετά. Αφού το πλήρωµα ενός ασθενοφό-
ρου ήταν στο καθιστικό, το επόµενο βήµα λογικά θα ήταν η
διακοµιδή στο νοσοκοµείο. Έκανα τη σκέψη ότι υπήρχε περί-
πτωση οι νοσοκόµοι να αποφάσιζαν τη µεταφορά στο νοσοκο-
µείο εντελώς ξαφνικά, µε αποτέλεσµα εγώ να µην έχω προλά-
βει να ετοιµαστώ. ∆εν είχα πρόχειρα όσα ήταν απαραίτητα να
πάρω µαζί. Θα έχανα χρόνο, θα µε άφηναν πίσω. Βρήκα την
τσάντα µου και κάτι κλειδιά και ένα συνοπτικό ιατρικό ιστορι-
κό που είχε καταρτίσει ο γιατρός του Τζον. Όταν επέστρεψα
στο καθιστικό, οι διασώστες παρακολουθούσαν την οθόνη του
υπολογιστή που είχαν στήσει στο πάτωµα. ∆εν έβλεπα την
οθόνη, γι’ αυτό παρακολουθούσα τα πρόσωπά τους. Θυµάµαι
ότι ο ένας κοίταζε τον άλλο. Όταν πήραν την απόφαση να τον

T Z O A N  N T I N T I O N [18]



µετακινήσουν, συνέβησαν όλα πολύ γρήγορα. Τους ακολούθη-
σα στο ασανσέρ και τους ρώτησα αν γινόταν να πάω µαζί τους.
Είπαν ότι πρώτα θα κατέβαζαν το φορείο, εγώ µπορούσα να
τους ακολουθήσω µε το δεύτερο ασθενοφόρο. Ένας από αυ-
τούς περίµενε µαζί µου να ξανανέβει το ασανσέρ. Ώσπου να
φτάσουµε εµείς στο δεύτερο όχηµα, ήδη αποµακρυνόταν το
ασθενοφόρο που περίµενε µπροστά από το κτίριο και µετέφερε
το φορείο. Για να φτάσει κανείς από το κτίριό µας στο τµήµα
του Πρεσβυτεριανού Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης, που πα-
λιά λεγόταν απλώς Νοσοκοµείο της Νέας Υόρκης, πρέπει να
διασχίσει έξι οικοδοµικά τετράγωνα µέσα στην πόλη. ∆ε θυµά-
µαι τις σειρήνες. ∆ε θυµάµαι το µποτιλιάρισµα. Όταν φτάσαµε
στην είσοδο του νοσοκοµείου για τα επείγοντα περιστατικά, το
φορείο είχε σχεδόν χαθεί στο κτίριο. Ένας άντρας περίµενε
στο δροµάκι. Όλοι οι άλλοι που έβλεπα φορούσαν χειρουργι-
κές ποδιές. Ο άντρας, όχι. «Είναι η σύζυγος;» ρώτησε τον οδη-
γό, έπειτα στράφηκε σ’ εµένα. «Είµαι ο κοινωνικός λειτουργός
σας», είπε, και µάλλον εκείνη τη στιγµή το συνειδητοποίησα.

«Άνοιξα την πόρτα και είδα τον άνθρωπο µε τα πράσινα
ρούχα και το κατάλαβα. Αµέσως το κατάλαβα». Έτσι είπε η
µητέρα ενός δεκαεννιάχρονου που είχε σκοτωθεί από βόµβα
στο Κιρκούκ. Αυτά ήταν τα λόγια της σε ένα ντοκιµαντέρ του
καναλιού HBO, όπως τα µετέφερε ο Μποµπ Χέρµπερτ στους 
Νιου Γιορκ Τάιµς το πρωί της 12ης Νοεµβρίου 2004. «Αλλά
εγώ σκέφτηκα ότι αν δεν τον άφηνα να µπει στο σπίτι, όσο δεν
τον άφηνα να µπει στο σπίτι, δε θα µπορούσε να µου το πει.
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Και τότε αυτό – τίποτε από όλα αυτά δε θα είχε συµβεί. Οπό-
τε εκείνος έλεγε συνεχώς “Κυρία µου, πρέπει να έρθω µέσα”.
Και εγώ του απαντούσα συνεχώς “Λυπάµαι, αλλά δεν µπορείτε
να περάσετε”».

Μόλις διάβασα το άρθρο καθώς έπαιρνα πρωινό κάπου
έντεκα µήνες έπειτα από τη νύχτα µε το ασθενοφόρο και τον
κοινωνικό λειτουργό, αναγνώρισα ότι οι σκέψεις αυτές ήταν
και δικές µου.

Στην αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών έβλεπα κι άλλους
ανθρώπους µε ρούχα χειρουργείου να σπρώχνουν το φορείο
και να το µεταφέρουν σε ένα θάλαµο. Κάποιος µου είπε να πε-
ριµένω στην αίθουσα υποδοχής. Περίµενα. Κόσµος στεκόταν
στην ουρά για να διευθετήσει τα γραφειοκρατικά της εισαγω-
γής στα Επείγοντα. Η αναµονή στην ουρά φαινόταν η πιο
εποικοδοµητική λύση. Η αναµονή στην ουρά σήµαινε ότι είχα
ακόµα χρόνο να το αντιµετωπίσω, είχα αντίγραφα των καρτών
ιατρικής περίθαλψης στην τσάντα µου, µε το νοσοκοµείο αυτό
δεν είχα ποτέ στο παρελθόν δοσοληψίες – το Νοσοκοµείο της
Νέας Υόρκης ήταν το Πρεσµπιτέριαν της Νέας Υόρκης που
συνεργάζεται µε το ιατρικό τµήµα του Πανεπιστηµίου του
Κορνέλ, ενώ το Ιατρικό Κέντρο που ήξερα εγώ ήταν το Κολού-
µπια, το Πρεσµπιτέριαν που συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο
Κολούµπια, στη διασταύρωση της 168ης Οδού µε την Μπροντ-
γουέι, µια διαδροµή είκοσι λεπτών στην καλύτερη περίπτωση,
άρα υπερβολικά µακριά για τέτοιου είδους έκτακτα περιστατι-
κά – αλλά εγώ θα µπορούσα να το φέρω βόλτα και τούτο το ξέ-
νο νοσοκοµείο, θα µπορούσα να φανώ χρήσιµη, θα µπορούσα
να κανονίσω τη µεταφορά του στο Πρεσµπιτέριαν του Κολού-
µπια όταν θα σταθεροποιούνταν η κατάστασή του. Είχα εστιά-
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σει την προσοχή µου στις λεπτοµέρειες της άµεσης µεταφοράς
του στο Κολούµπια (θα χρειαζόταν κρεβάτι µε όργανα τηλεµε-
τρίας, στο τέλος θα κανόνιζα να µεταφερθεί και η Κιντάνα στο
Κολούµπια, τη βραδιά που είχε κάνει εισαγωγή στο Μπεθ
Ίσραελ Νορθ είχα γράψει σε µια κάρτα τους αριθµούς των
βοµβητών τσέπης κάµποσων γιατρών του Κολούµπια, όλο και
κάποιος θα µπορούσε να το φέρει σε πέρας όλο αυτό) όταν ξα-
ναεµφανίστηκε ο κοινωνικός λειτουργός και µε πήρε από την
ουρά σε ένα άδειο δωµάτιο που βρισκόταν µακριά από την αί-
θουσα υποδοχής. «Μπορείτε να περιµένετε εδώ», είπε. Περί-
µενα. Στο δωµάτιο έκανε κρύο... ή κρύωνα εγώ. Αναρωτιόµουν
πόσος χρόνος είχε περάσει από την ώρα που είχα καλέσει το
ασθενοφόρο ώσπου να φτάσουν οι νοσοκόµοι. Μου είχε φανεί
σαν να µην είχε περάσει καθόλου χρόνος (το κάρφος εν τω
οφθαλµώ του Θεού ήταν η φράση που µου ερχόταν στο νου όσο
ήµουν στο δωµάτιο που βρισκόταν µακριά από την αίθουσα
υποδοχής), αλλά πρέπει να ήταν το λιγότερο κάποια λεπτά.

Παλιά είχα σε έναν πίνακα ανακοινώσεων στο γραφείο µου,
για λόγους που είχαν να κάνουν µε κάποιο στοιχείο πλοκής σε
µια ταινία, µια κάρτα αρχειοθέτησης στην οποία είχα σηµειώ-
σει µια πρόταση από το Merck Manual σχετικά µε το πόσο
χρόνο µπορεί να αντέξει ο εγκέφαλος στερούµενος το οξυγόνο.
Στο δωµάτιο που βρισκόταν µακριά από την αίθουσα υποδο-
χής η εικόνα της ροζ κάρτας γύριζε διαρκώς στο µυαλό µου:
«Ανοξία ιστών για > 4 ως 6 λεπτά µπορεί να προκαλέσει µη
αναστρέψιµη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο». Προσπαθούσα να
πείσω τον εαυτό µου ότι δε θυµόµουν τη φράση σωστά όταν
επανεµφανίστηκε ο κοινωνικός λειτουργός. Μαζί του είχε έναν
άντρα, τον οποίο σύστησε ως «ο γιατρός του συζύγου σας».
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Έπειτα, σιωπή. «Είναι νεκρός, ε;» άκουσα τη φωνή µου να λέει
στο γιατρό. Ο γιατρός έριξε ένα βλέµµα στον κοινωνικό λει-
τουργό. «∆εν υπάρχει πρόβληµα», είπε ο κοινωνικός λειτουρ-
γός. «Είναι πολύ ψύχραιµη πελάτισσα». Με οδήγησαν στο θά-
λαµο όπου κειτόταν ο Τζον, µόνος τώρα, τριγύρω του οι κουρ-
τίνες τον χώριζαν από τους άλλους. Ρώτησαν αν ήθελα ιερέα.
Είπα ναι. Εµφανίστηκε ένας ιερέας και είπε αυτά που έπρεπε.
Τον ευχαρίστησα. Μου έδωσαν την ασηµένια θήκη σαν έλα-
σµα όπου έβαζε ο Τζον το δίπλωµα οδήγησης και τις πιστωτι-
κές του κάρτες. Μου έδωσαν τα χρήµατα που ήταν στην τσέπη
του. Μου έδωσαν το ρολόι του. Μου έδωσαν το κινητό του.
Μου έδωσαν µια πλαστική σακούλα, στην οποία µου είπαν ότι
θα έβρισκα τα ρούχα του. Τους ευχαρίστησα. Ο κοινωνικός
λειτουργός ρώτησε αν υπήρχε κάτι άλλο που µπορούσε να κά-
νει για µένα. Είπα ότι θα µπορούσε να µε βάλει σε ένα ταξί.
Με έβαλε. Τον ευχαρίστησα. «Έχετε χρήµατα να πληρώσετε
τα κόµιστρα;» ρώτησε. Είπα ναι, η ψύχραιµη πελάτισσα. Όταν
µπήκα στο διαµέρισµα και είδα το µπουφάν και το κασκόλ του
Τζον ακόµα πάνω στην καρέκλα όπου τα είχε αφήσει µόλις
επιστρέψαµε από την επίσκεψη στην Κιντάνα στο Mπεθ
Ίσραελ Nορθ (το κόκκινο κασµιρένιο κασκόλ, το αντιανεµικό
µάρκας Patagonia που το φορούσε το συνεργείο στην ταινία
Υπόθεση πολύ προσωπική), αναρωτήθηκα τι θα επιτρεπόταν να
κάνει µια µη ψύχραιµη πελάτισσα. Να καταρρεύσει; Να χρεια-
στεί αγωγή µε ηρεµιστικά; Να ουρλιάξει;
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Θυµάµαι να σκέφτοµαι ότι έπρεπε να το συζητήσω µε τον
Τζον.

∆εν υπήρχε τίποτα που δε συζητούσα µε τον Τζον.
Επειδή ήµαστε και οι δύο συγγραφείς και δουλεύαµε και οι

δύο στο σπίτι, οι µέρες του καθενός µας ήταν γεµάτες από τον
ήχο της φωνής του άλλου.

∆εν πίστευα ότι είχε πάντα δίκιο, ούτε εκείνος πίστευε ότι
είχα πάντα δίκιο, αλλά ο καθένας µας ήταν για τον άλλο ο άν-
θρωπος που εµπιστευόταν. ∆εν υπήρχε κανένας διαχωρισµός
στις επενδύσεις ή στα συµφέροντά µας σε οποιαδήποτε περί-
σταση. Πολλοί υπέθεταν, αφού τη µια ο ένας και την άλλη ο
άλλος έπαιρνε καλύτερες κριτικές, µεγαλύτερη αναγνώριση, ότι
η προσωπική µας ζωή θα ήταν ναρκοπέδιο γεµάτο µε επαγγελ-
µατικές αντιζηλίες και µικροπρέπειες. Κάτι τέτοιο απείχε όµως
τόσο πολύ από την πραγµατικότητα, ώστε η επιµονή του κό-
σµου σε αυτό έφτασε να δηµιουργεί ορισµένα χάσµατα κατα-
νόησης ως προς τη συνήθη αντίληψη περί γάµου. 

Το συγκεκριµένο ήταν ένα ακόµη από τα ζητήµατα που συ-
ζητούσαµε.

Αυτό που θυµάµαι πιο έντονα σχετικά µε το διαµέρισµα τη
νύχτα που επέστρεψα µόνη από το Νοσοκοµείο της Νέας
Υόρκης ήταν η σιγή του.

Στην πλαστική τσάντα που µου είχαν δώσει στο νοσοκοµείο
υπήρχε ένα κοτλέ παντελόνι, ένα µάλλινο πουκάµισο, µια ζώνη
και, µου φαίνεται, τίποτε άλλο. Τα πόδια του παντελονιού τα
είχαν ανοίξει κατά µήκος, υπέθεσα οι νοσοκόµοι. Το πουκάµι-
σο ήταν λερωµένο µε αίµα. Η ζώνη ήταν ένα κουβάρι. Θυµά-



µαι που έβαλα το κινητό του στο φορτιστή του γραφείου του.
Θυµάµαι που έβαλα την ασηµένια θήκη του στην κρεβατοκά-
µαρα, στο κουτί όπου φυλάγαµε τα διαβατήρια και τα πιστο-
ποιητικά γέννησης και τις βεβαιώσεις του δικαστηρίου ότι εί-
χαµε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µας ως ένορκοι. Κοιτάζω
τώρα τη θήκη και βλέπω ότι αυτές ήταν οι κάρτες που είχε µα-
ζί του: µια άδεια οδήγησης από την πολιτεία της Νέας Υόρκης,
η οποία έπρεπε να ανανεωθεί στις 25 Μαΐου του 2004· µια
κάρτα για το µηχάνηµα ανάληψης µετρητών από την τράπεζα
Chase· µια κάρτα Αµέρικαν Εξπρές· µια µάστερκαρντ της τρά-
πεζας Wells Fargo· µια κάρτα του Μητροπολιτικού Μουσείου
της Νέας Υόρκης· µια κάρτα της Ένωσης Συγγραφέων ∆υτι-
κής Αµερικής (ήταν η περίοδος πριν από την ψηφοφορία για
τα βραβεία της Αµερικανικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου,
οπότε µπορούσε να χρησιµοποιήσει την κάρτα της Ένωσης
Συγγραφέων για να βλέπει ταινίες δωρεάν, πρέπει να είχε πάει
σε κάποια ταινία, δε θυµόµουν)· µια κάρτα ιατροφαρµακευτι-
κής περίθαλψης· και µια κάρτα που είχε εκδώσει η εταιρία ια-
τρικών ειδών Medtronic όπου αναγραφόταν «µου έχει τοποθε-
τηθεί ο βηµατοδότης τύπου Kappa 900 SR», ο σειριακός αριθ-
µός της συσκευής, ένας τηλεφωνικός αριθµός κλήσης του για-
τρού που είχε κάνει την εµφύτευση και η σηµείωση «ηµεροµη-
νία εµφύτευσης: 3 Ιουνίου 2003». Θυµάµαι που έβαλα τα µε-
τρητά που ήταν στην τσέπη του µαζί µε τα µετρητά στην τσά-
ντα µου, που ίσιωσα τα χαρτονοµίσµατα, που πολύ προσεκτικά
έβαλα όλα τα εικοσαδόλαρα µαζί, όλα τα δεκαδόλαρα µαζί,
όλα τα πεντοδόλαρα µαζί και όλα τα νοµίσµατα του ενός δολα-
ρίου µαζί. Και καθώς έκανα όλα τούτα, θυµάµαι που σκεφτό-
µουν ότι εκείνος θα έβλεπε πόσο καλά τα έβγαζα πέρα.
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Όταν τον είδα στο χώρο εκείνο µε τις κουρτίνες τριγύρω
του στην αίθουσα Eπειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκοµείο
της Νέας Υόρκης, είχε σπάσει ένα κοµµάτι από ένα µπροστινό
του δόντι, υπέθεσα από την πτώση, αφού υπήρχαν και µώλω-
πες στο πρόσωπό του. Όταν αναγνώρισα τη σορό την επόµενη
µέρα στο γραφείο τελετών του Φρανκ Κάµπελ, οι µώλωπες δεν
ήταν εµφανείς. Κατάλαβα ότι µάλλον ο εργολάβος κηδειών αυ-
τό θα εννοούσε όταν του είπα πως δεν ήθελα ταρίχευση κι
εκείνος είπε «εν τοιαύτη περιπτώσει, απλώς θα τον συµµορφώ-
σουµε λιγάκι», αυτό θα εννοούσε, να του καλύψουν τους µώλω-
πες. Το κοµµάτι αυτό µε τον εργολάβο κηδειών παραµένει θο-
λό. Είχα φτάσει στο γραφείο τελετών τόσο αποφασισµένη να
αποφύγω οποιαδήποτε αντίδραση δεν ήταν κόσµια (κλάµατα,
θυµό, ακατάσχετο γέλιο παρά την υποχρέωσή µου να τηρήσω
σιγή), ώστε είχα καταστείλει όλες ανεξαιρέτως τις συναισθηµα-
τικές αντιδράσεις. Όταν πέθανε η µητέρα µου, ο υπάλληλος
του γραφείου κηδειών που µετέφερε τη σορό της, άφησε ένα
ψεύτικο τριαντάφυλλο εκεί όπου κειτόταν το σώµα της στο
κρεβάτι. Ο αδελφός µου µού το είχε πει αυτό, βαθύτατα προ-
σβεβληµένος. Θα ήµουν προετοιµασµένη να αντιταχθώ στα
ψεύτικα τριαντάφυλλα. Θυµάµαι ότι αποφάσισα γρήγορα για
το φέρετρο. Θυµάµαι ότι στο γραφείο όπου υπέγραψα τα χαρ-
τιά υπήρχε ένα µεγάλο εκκρεµές που δε δούλευε. O ανιψιός
του Tζον, ο Tόνι Nταν, που ήταν µαζί µου, ανέφερε στον ερ-
γολάβο κηδειών ότι δε λειτουργούσε. Eκείνος, λες και του έδινε
µεγάλη χαρά η ευκαιρία να παράσχει διευκρινίσεις για το δια-
κοσµητικό αυτό στοιχείο, εξήγησε ότι το ρολόι είχε χρόνια να
δουλέψει, αλλά το κρατούσαν εκεί «εν είδει επιµνηµόσυνου φό-
ρου τιµής» σε κάποια προηγούµενη ζωή της εταιρίας. Έδινε
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την εντύπωση ότι προσπαθούσε να προσδώσει στο ρολόι διδα-
κτικό χαρακτήρα. Εστίασα τη σκέψη µου στην Κιντάνα. Κατά-
φερα να µην ακούω όσα έλεγε ο εργολάβος κηδειών, αλλά δεν
κατάφερα να µην ακούω τους στίχους που έρχονταν στο µυαλό
µου καθώς εστίαζα τη σκέψη µου στην Κιντάνα: Πέντε οργιές
βαθιά µες στα νερά / του πατέρα σου σβήσαν τα χνάρια / γίνανε κο-
ράλλια τα οστά / και τα µάτια του µαργαριτάρια1.

Oχτώ µήνες αργότερα, ρώτησα το διαχειριστή της πολυ-
κατοικίας µας αν είχε ακόµα την καταχώριση του ηµερολογίου
που είχαν κάνει οι θυρωροί για τη νύχτα της 30ής ∆εκεµβρίου.
Ήξερα ότι υπήρχε ηµερολόγιο καταγραφής συµβάντων, τρία
χρόνια είχα διατελέσει πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης
στην πολυκατοικία, το ηµερολόγιο του θυρωρείου ήταν στοι-
χείο αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε τη λειτουργία της πολυκα-
τοικίας. Την επόµενη µέρα ο διαχειριστής µου έστειλε τη σελί-
δα της 30ής ∆εκεµβρίου. Σύµφωνα µε το ηµερολόγιο, στο θυ-
ρωρείο εκείνη τη νύχτα ήταν ο Μάικλ Φλιν και ο Βασίλι Ιονέ-
σκου. Αυτό δεν το θυµόµουν. Ο Βασίλι Ιονέσκου και ο Τζον εί-
χαν ένα συνήθη διάλογο µε τον οποίο διασκέδαζαν στο ασαν-
σέρ, ένα µικρό παιχνίδι, ανάµεσα σε έναν εξόριστο από τη
Ρουµανία του Τσαουσέσκου κι έναν καθολικό Ιρλανδό από το
Γουέστ Χάρτφορντ του Κονέκτικατ, που βασιζόταν στην κοινή
τους εκτίµηση για το πολιτικό γίγνεσθαι. «Λοιπόν, πού βρίσκε-
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ται ο Μπιν Λάντεν;» έλεγε ο Βασίλι µόλις έµπαινε ο Τζον στο
ασανσέρ και όλο το ζουµί βρισκόταν στην επινόηση ολοένα και
πιο απροσδόκητων εκδοχών: «Ίσως να είναι στο ρετιρέ;» «Στη
µεζονέτα;» «Στην αίθουσα γυµναστικής;» Μόλις είδα το όνοµα
του Βασίλι στο ηµερολόγιο, συνειδητοποίησα ότι δεν µπορού-
σα να θυµηθώ αν είχε ξεκινήσει το συγκεκριµένο παιχνίδι όταν
επιστρέψαµε από το Μπεθ Ίσραελ Νορθ νωρίς το βράδυ της
30ής ∆εκεµβρίου. Το ηµερολόγιο για εκείνη τη βραδιά έδειχνε
µόνο δύο καταχωρίσεις, λιγότερες από ό,τι συνήθως, ακόµη και
για µια περίοδο του χρόνου κατά την οποία οι περισσότεροι
από τους ενοίκους της πολυκατοικίας έφευγαν για πιο φιλόξε-
να µέρη:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλήρωµα ασθενοφόρου έφτασε στις
9:20 µ.µ. για τον κύριο Νταν. Ο κύριος
Νταν µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο στις
10:05 µ.µ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καµένος λαµπτήρας στο ασανσέρ προσώ-
πων Α-Β.

Το ασανσέρ Α-Β ήταν το δικό µας ασανσέρ, το ασανσέρ µε
το οποίο ανέβηκαν οι διασώστες στις 9:20 µ.µ., το ασανσέρ µε
το οποίο κατέβασαν τον Τζον (κι εµένα) στο ασθενοφόρο στις
10:05 µ.µ., το ασανσέρ µε το οποίο εγώ επέστρεψα µόνη µου
στο διαµέρισµά µας κάποια ώρα που δε σηµειώθηκε. ∆εν είχα
παρατηρήσει καµένο λαµπτήρα στο ασανσέρ. Ούτε είχα παρα-
τηρήσει ότι οι διασώστες βρίσκονταν στο διαµέρισµά µας 45
ολόκληρα λεπτά. Πάντοτε το περιέγραφα ως «15-20 λεπτά».
Αν βρίσκονταν εδώ τόσο πολύ, αυτό σηµαίνει ότι εκείνος ήταν ζω-
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ντανός; Έθεσα το ερώτηµα σε ένα γνωστό µου γιατρό. «Μερι-
κές φορές χρειάζεται να δουλέψουν κάµποση ώρα», είπε. Πέ-
ρασε αρκετό διάστηµα, ώσπου να συνειδητοποιήσω ότι η απά-
ντησή του δεν είχε καµία σχέση µε το ερώτηµά µου.

Tο πιστοποιητικό θανάτου, όταν το έλαβα, έδινε ως ώρα
θανάτου τις 10:18 µ.µ., 30 ∆εκεµβρίου 2003.

Με είχαν ρωτήσει προτού φύγω από το νοσοκοµείο αν θα
έδινα τη συγκατάθεσή µου για τη διενέργεια νεκροτοµής. Είχα
πει ναι. Αργότερα διάβασα ότι η συγκεκριµένη ερώτηση σε
έναν επιζώντα για τη διενέργεια νεκροτοµής θεωρείται στα νο-
σοκοµεία ως το πιο λεπτό, το πιο ευαίσθητο, συχνά το πιο δύ-
σκολο από τα στάδια της τυπικής διαδικασίας που ακολουθεί
το θάνατο κάποιου. Σύµφωνα µε πολλές µελέτες (για παρά-
δειγµα, Katz, J.L., και Gardner, R., «Το δίληµµα του ειδικευό-
µενου γιατρού: Το αίτηµα για την έγκριση νεκροτοµής», Psy-
chiatry in Medicine 3:197-203, 1972), οι ίδιοι οι γιατροί βιώ-
νουν έντονο άγχος σχετικά µε τη διατύπωση του αιτήµατος.
Έχουν επίγνωση ότι η νεκροτοµή είναι θεµελιώδους σηµασίας
για την εκµάθηση και τη διδασκαλία της ιατρικής, αλλά γνωρί-
ζουν επίσης ότι η εν λόγω διαδικασία αγγίζει έναν προαιώνιο
φόβο. Αν όποιος κι αν ήταν αυτός στο Νοσοκοµείο της Νέας
Υόρκης που µου ζήτησε να εγκρίνω τη νεκροτοµή βίωνε ανάλο-
γο άγχος, θα µπορούσα να τον είχα γλιτώσει: εγώ η ίδια την
ήθελα τη νεκροτοµή. Την ήθελα τη νεκροτοµή, παρά το γεγο-
νός ότι στο πλαίσιο των ερευνών µου είχα δει να διενεργούνται
νεκροτοµές. Ήξερα ακριβώς τι γίνεται, το στήθος ανοιγµένο
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σαν κοτόπουλο στον πάγκο του χασάπη, το πρόσωπο χωρίς
την επιδερµίδα του, η ζυγαριά στην οποία ζύγιζαν τα εσωτερι-
κά όργανα. Είχα δει αξιωµατικούς του Τµήµατος Ανθρωποκτο-
νιών να αποστρέφουν τα µάτια τους από νεκροτοµή που βρι-
σκόταν σε εξέλιξη. Εγώ, παρ’ όλα αυτά, την ήθελα. Έπρεπε να
µάθω πώς και γιατί και πότε είχε συµβεί. Και µάλιστα ήθελα να
παρίσταµαι στην αίθουσα την ώρα που θα την πραγµατοποιού-
σαν (είχα παρακολουθήσει τις άλλες νεκροτοµές µαζί µε τον
Τζον, του την όφειλα τη δική του, µου είχε καρφωθεί στο µυα-
λό εκείνη τη στιγµή ότι αυτός θα βρισκόταν στην αίθουσα αν
εγώ βρισκόµουν στο τραπέζι της νεκροτοµής), αλλά δεν εµπι-
στευόµουν τον εαυτό µου ότι θα κατόρθωνε να επιχειρηµατο-
λογήσει λογικά για το σκοπό µιας τέτοιας κίνησης, οπότε δεν
το ζήτησα καν.

Αν το ασθενοφόρο έφυγε από το κτίριό µας στις 10:05 µ.µ.
και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 10:18 µ.µ., τα δεκατρία
λεπτά που µεσολαβούσαν ήταν απλώς χαρτούρα, γραφειοκρα-
τία, για να διασφαλιστεί ότι τηρούνταν το προβλεπόµενο τυπι-
κό του νοσοκοµείου και ότι συµπληρώνονταν τα απαραίτητα
έγγραφα και ο κατάλληλος άνθρωπος θα ήταν διαθέσιµος για
να ολοκληρώσει τη διαδικασία, να ενηµερώσει την ψύχραιµη
πελάτισσα.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, έµαθα αργότερα, ονοµαζό-
ταν «διακρίβωση της ώρας θανάτου», όπως αναγράφεται στο
πιστοποιητικό «Ώρα θανάτου: 10:18 µ.µ.»

Είχα ανάγκη να πιστέψω ότι όλο αυτό το διάστηµα ήταν
ήδη νεκρός.

Αν δεν πίστευα ότι όλο αυτό το διάστηµα ήταν ήδη νεκρός,
θα σκεφτόµουν ότι ίσως να είχα µπορέσει να τον σώσω.
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