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Πρόσωπο

ΤΖΟ ΝΕΣΜΠΟ
«Οι σχέσεις αίματος 

μας καθορίζουν»
Ο αγαπημένος νορβηγός συγγραφέας, που 
πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον 
κόσμο, επιστρέφει με ένα βιβλίο στο οποίο 

ανατέμνει τις οικογενειακές σχέσεις.

ΑΠΟ ΤΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΣΤΡΑΠΕλλΟΥ

Ο Τζο Νέσμπο δεν ξέρει αν 
θα έρθει εφέτος στην Ελλά
δα. Το εισιτήριό του είναι 
κλεισμένο, Οσλο-Αθήνα, 
Αθήνα-Κάλυμνος, αλλά η 
πορεία της πανδημίας στη 
χώρα - τη δική μας - θα 
καθορίσει αν θα μπει στα 
αεροπλάνα για να παραμεί- 
νει πιστός στο ετήσιο ρα
ντεβού του για αναρρίχηση 
με φόντο την Τέλενδο. Εί
ναι κουλ όπως και να ’χει, 
θα περιμένει την εξέλιξη 
των πανδημίας και θα συμ
μορφωθεί ανάλογα - εξάλ
λου στη χώρα του οι συνω- 
μοσιολόγοιτης πανδημίας 
θεωρούνται εκ προοιμίου 
γραφικοί. Ο ίδιος έχει ανά
γκη την αδρεναλίνη της ιδι
αίτερα απαιτητικής αυτής 
σωματικής άσκησης, χρειά
ζεται και τις εμπειρίες που 
θα διοχετευθούν ακόμα και 
«ύπουλα» στα βιβλία του. 
Για παράδειγμα, στο τελευ
ταίο του με τίτλο «Το Βασί
λειο», το οποίο θα κυκλο
φορήσει στις 17 Σεπτεμ
βρίου σε όλον τον κόσμο 
(και στην Ελλάδα, από τις 
εκδόσεις Μεταίχμιο), πε
ριγράφει ένα πτώμα που 
ανασύρεται από έναν γκρε
μό με τόσες γλαφυρές λε
πτομέρειες που μόνο ένας 
αναρριχητής θα μπορού
σε να γνωρίζει. «Οταν γρά
φεις, η φαντασία σου πά
ντα σε πηγαίνει σε μέρη 
όπου έχεις ήδη βρεθεί» θα 
πει στη διάρκεια της τηλε
φωνικής μας συνομιλίας 
καθώς οι έντονοι ήχοι της 
πόλης του Οσλο μαρτυρούν 
ότι βρίσκεται διαρκώς σε 
κίνηση.
Ο Νέσμπο εξηντάρισε αλ
λά θα είναι «πάντα αεικί

νητος», όπως θα μπορούσε 
να τιτλοφορείται μια (αυ
τοβιογραφία του. Κι όμως, 
εκεί που νομίζεις ότι γνωρί
ζεις ποιο θα είναι το επόμε
νο βήμα του, τουλάχιστον 
το συγγραφικό, μετά από 
δεκάδες βιβλία, εκατομ
μύρια αντίτυπα και τη στα
θερή ένδειξη «best seller» 
στα εξώφυλλά τους, εκεί
νος αποδεικνύει ότι πάντα 
θα έχει κάτι καινούργιο να 
πει, ακόμα και όταν δεν αλ
λάζει εντελώς το αφήγημα 
(το λογοτεχνικό, όσο και το 
προσωπικό).
«Το Βασίλειο», για παρά
δειγμα, δεν είναι ένα τυ
πικό βιβλίο Τζο Νέσμπο, 
από την άποψη ότι ξεκι
νάει με έναν πιο αργό ρυθ
μό, τον οποίο διατηρεί για 
πολλές σελίδες προκειμέ- 
νου να αναπτύξει τη σχέση 
και τους χαρακτήρες δύο 
αδελφών, όπως και τη με
ταξύ τους περίπλοκη σχέ
ση. Διαβάζοντάς το πλή
ρως απορροφημένη ομο
λογώ ότι προς στιγμήν σκέ- 
φτηκα πως έχει γίνει κά
ποιο λάθος με το εξώφυλ
λο και ότι αυτό είναι το βι
βλίο ενός άλλου συγγρα
φέα και όχι του ανθρώπου 
που επινοεί κάθε φορά όλο 
και πιο φρικιαστικούς τρό
πους για να σκοτώνει τους 
χαρακτήρες του. Τριακό
σιες σελίδες μετά(!), ο γνω
στός Νέσμπο επέστρεψε 
και οι φόνοι άρχισαν να 
διαδέχονται ο ένας τον άλ
λον κατά ριπάς. «Ναι, εί
ναι αρκετά διαφορετικό 
το ύφος αυτού του βιβλί
ου. Ηταν όμως το είδος της 
ιστορίας που απαιτούσε να 
γραφτεί διαφορετικά. Δεν 
είναι το κλασικό αστυνο
μικό βιβλίο όπου παίζεις 
με τον αναγνώστη ένα δι
αρκές “whodunnit”, αλλά

μια αφήγηση στην οποία 
τον πρώτο λόγο έχουν κυ
ρίως οι χαρακτήρες και 
οι σχέσεις μεταξύ δύο αν- 
δρών που γίνονται εναλ
λάξ ο μεγάλος και ο μι
κρός αδελφός οι οποίοι 
είναι ικανοί για τις μεγαλύ
τερες πράξεις αγάπης αλλά 
και προδοσίας. “Το Βασί
λειο” είναι ένα οικογενει
ακό θρίλερ επί της ουσίας. 
Στα βιβλία μου πάντα γρά
φω για κλειστούς οργανι
σμούς και κοινωνικούς φο
ρείς όπως η Αστυνομία ή 
ο Στρατός της Σωτηρίας, 
δηλαδή για μικρές κοινω
νίες μέσα στη μεγάλη κοι
νωνία. Τώρα ήρθε η ώρα 
να μπω στα άδυτα της οι
κογένειας. Αυτή λοιπόν ας 
πούμε ότι είναι μια “σπου
δή” πάνω στις οικογενεια
κές σχέσεις. Σας είπα, γρά
φω για πράγματα που γνω
ρίζω. Ολοι έχουν μια οι
κογένεια και εγώ επιπλέ
ον έχω και δύο αδέλφια. 
Επίσης, είχα έναν πατέρα 
που ήταν ένας λογικός άν
θρωπος και μας έλεγε ότι 
πρέπει πάντα να βρίσκουμε 
τρόπους να μιλάμε μεταξύ 
μας και να βγάζουμε τα συ- 
μπεράσματά μας βάσει της 
λογικής. Ωστόσο, θυμάμαι 
μια φορά που είχε τσακω
θεί με έναν γείτονά μας και 
όταν εγώ του είπα “μάλ
λον πρέπει να δεις ψύχραι
μα και τις δύο πλευρές για 
να βγάλεις κι εσύ τα δικά 
σου συμπεράσματα” εκεί
νος μου είχε πει “όχι, σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει 
να υποστηρίξω την πλευρά 
της οικογένειάς μας”. Πά
ντα φθάνεις σε ένα σημείο 
όπου το να είσαι πιστός εί
ναι πιο σημαντικό από το 
να είσαι λογικός». Για τον 
Νέσμπο η οικογένεια πα
ραμένει ο νούμερο ένα δε

σμός μας στη ζωή μας - για 
τον Σκανδιναβό Νέσμπο, ο 
οποίος ως Νορβηγός απαλ
λάσσεται από οικογενεια
κές υποχρεώσεις που συνή
θως πέφτουν αποκλεισακά 
στους ώμους των πολιτών 
μεσογειακών λαών (και όχι 
μόνο), χάρη στο αποτελε
σματικότατο κράτος πρό
νοιας της χώρας του. «Αν 
έχεκ γεννηθεί στη Νορβη
γία το κράτος θα σε φρο
ντίσει από τη στιγμή που 
θα έρθεις στον κόσμο μέ
χρι να πεθάνεις. Αλλά ακό
μα και έτσι, η οικογένεια 
παραμένει ο πιο ισχυρός 
σου δεσμός από συναισθη
ματικής απόψεως. Ακόμα 
και όταν υπάρχουν συγγε
νείς με τους οποίους δεν 
τα πηγαίνουμε ιδιαίτερα 
καλέι ή δεν μοιραζόμαστε 
τις ίδιες απόψεις, έχουμε 
την τάση να τους προστα
τεύουμε. Ή να τους μισού
με. Από την προστασία πη
γαίνουμε στο μίσος λες και 
δεν υπάρχει ενδιάμεση κα
τάσταση για να σχετιστού
με με την οικογένεια. Το 
μόνο που δεν μπορούμε να 
κάνουμε είναι να την αγνο
ήσουμε, όπως συμβαίνει 
σε αυτό το βιβλίο. Οι σχέ
σεις αίματος μας καθορί
ζουν. Βλέπεις ότι κάποιος 
που δεν ξέρει ποιος είναι ο 
πατέ τας του το θεωρεί πο
λύ σημανπκό να μάθει. Θέ
λουμε να ξέρουμε τα γονί
διά μας, σε ποιον μοιάζου
με, τι να περιμένουμε περί
που στη ζωή. Είναι μέρος 
της ενδοσκοπικής μας πε- 
ριέρνειας. Ο κόσμος προ- 
χωρέιει, αλλά δεν έχουν αλ
λάξει και τόσο πολλά όσο 
νομίζουμε». Αυτό είναι το 
μόνο σίγουρο. Γιατί στην 
περίπτωση της οικογένει
ας το»ν δύο αδελφών, όπως 
και c ε άλλη μία της μικρής AN
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Δεν είναι το κλασικό 
αστυνομικό βιβλίο 
όπου παίζεις με τον 
αναγνώστη ένα διαρκές 
“whodunnit”, αλλά μια 
αφήγηση στην οποία 
τον πρώτο λόγο έχουν 
κυρίως οι χαρακτήρες»

κοινωνίας όπου έχουν με
γαλώσει, συμβαίνει και κά
τι άλλο το οποίο δεν είναι 
εντελώς ασυνήθες όπως 
θα όφειλε: Γονείς αγαπούν 
τα παιδιά τους με τρόπους 
που υπερβαίνουν τα θε
μιτά όρια. «Η αιμομιξία, 
όπως και άλλοι τύποι κα
κοποίησης, σωματικής ή 
λεκτικής, απαντώνται συ
χνά σιην οικογένεια. Μέ
σα στην ασφάλεια του σπι
τιού του, μπορεί κανείς να 
κάνει κατάχρηση εξουσίας 
και να επιδοθεί σε απαγο
ρευτικές συμπεριφορές χω
ρίς απαραίτητα να τιμωρη
θεί γι’ αυτό. Ακριβώς δηλα
δή όπως συμβαίνει με τον 
αρχηγό κάθε δικτατορίας 
που δεν δίνει λογαριασμό 
σε κανέναν, έτσι και στην 
οικογένεια όπου απαντά
ται ιεραρχία και μια δο
μή άνισης κατανομής δύ
ναμης υπάρχει πρόσφορο 
έδαφος για απεχθείς συ
μπεριφορές».

Βιβλία που διαβάζονται 
σαν ταινίες
Στο τέλος της μέρας και 
των 696 σελίδων του, «Το 
Βασίλειο» είναι ένα βιβλίο 
που μόνο ο Τζο Νέσμπο 
θα μπορούσε να έχει γρά
ψει. Υπάρχει και η υπερβο
λή της πλοκής που οδηγεί 
στην αναληθοφάνεια (μα 
πόσα πτώματα θα χωρέσει 
αυτός ο γκρεμός χωρίς να 
πάρει ποτέ είδηση η Αστυ
νομία ότι καταλήγουν εκεί;), 
υπάρχουν και οι αναφορές 
στη σέξι non κουλτούρα, 
όπως στην ταινία και στο 
βιβλίο «Crash» που συνδέ
ουν το ανάγνωσμα με την 
εποχή του. «Είναι ασυνεί
δητες επιρροές που παρει
σφρέουν στα κείμενά μου 
δίχως να το επιδιώκω. Εί
χα δει την ταινία του Ντέι-

βιντ Κρόνενμπεργκ παλαι- 
ότερα, αλλά μόνο πρόσφα
τα διάβασα το βιβλίο του 
Τζέιμς Μπάλαρντ. Εντυ
πωσιάστηκα, γιατί περίμε- 
να ότι η ταινία του Κρόνεν- 
μπεργκ θα ήταν πιο δυνα
τή από το βιβλίο, αλλά τε
λικά συνέβη το ανπθετο. Τι 
να πω, κάποιες ιστορίες λέ
γονται καλύτερα μέσα από 
τον κινηματογράφο, άλλες 
πάλι ζωντανεύουν καλύτε
ρα μέσα από ένα βιβλίο. 
Βέβαια υπάρχουν και πε
ριπτώσεις όπως το βιβλίο 
“Καμιά πατρίδα για τους 
μελλοθάνατους”του Κόρ- 
μακ Μακ Κάρθι, το οποίο 
έγινε μια εξίσου καλή ται
νία από τους αδελφούς Κο- 
έν. Γνωρίζω πολύ καλά ότι 
πολλοί συγγραφείς της γε
νιάς μου έχουν επηρεαστεί 
από τον κινηματογράφο και 
δίνουν μια τέτοια δομή στα 
βιβλία τους ώστε να θυμί
ζουν ταινία, όπως κατά πά
σα πιθανότητα κάνω κι εγώ, 
για να είμαι ειλικρινής. Και 
χάρη σε περιπτώσεις όπως 
το “Καμιά πατρίδα για τους 
μελλοθάνατους” οι θεατές 
του κινηματογράφου είναι 
περισσότερο έτοιμοι να πα
ρακολουθήσουν “λογοτε
χνικές ταινίες”, όπως και 
οι αναγνώστες των βιβλί
ων είναι πιο έτοιμοι να δια
βάσουν ένα βιβλίο σαν να 
βλέπουν μια ταινία».

INFO
Στις 17/9, ημέρα 
κυκλοφορίας τον νέου 
βιβλίου τον, ο Τζο 
Νέσμπο θα συνομιλήσει 
με τον Θοδωρή 
Κουτσογιαννσπονλο 
σε μια διαδικτνακή 
εκδήλωση που 
διοργανώνονν τα 
Public και οι εκδόσεις 
Μεταίχμιο.
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