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«Πρέπει να αντιμετωπίζεις το παρελθόν»
Ο συγγραφέας Πάτρικ Ράντεν Κιφ μιλάει στην «Κ» για τη βία στη Βόρεια Ιρλανδία τον καιρό του IRA και τα ανοιχτά τραύματα

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Οταν ο Πάτρικ Ράντεν Κιφ άρχισε 
να δουλεύει τα πρώτα κεφάλαια του 
βιβλίου του το 2014 και να γράφει 
για διαδηλώσειε, δακρυγόνα και 
αστυνομική βία, περιέγραφε μια 
ατμόσφαιρα ξένη για τον ίδιο και 
έτσι του ήταν δύσκολο έστω και να 
φανταστεί πώε ήταν η καθημερι
νότητα στο Μπέλφαστ τη δεκαε
τία του 70. «Μέχρι να τελειώσω το 
βιβλίο, το 2019, αυτά τα πράγματα 
γίνονταν στουε δρόμουε των ΗΠΑ», 
μου λέει από την άλλη άκρη τηε 
τηλεφωνικήε μαε γραμμήε.

Ευτυχώε, βέβαια, όχι με την ίδια 
ένταση και διάρκεια, όπωε στη Βό
ρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια 
των «Ταραχών» (Troubles) που 
σημάδεψαν τη χώρα για τρειε δε- 
καετίεε. Μέχρι την ανακωχή του 
1998, οι συγκρούσειε άφησαν πί
σω τουε 3.500 θύματα, τα μισά από 
τα οποία ήταν πολίτεε. Στο βιβλίο 
«Μην πειε λέξη», που κυκλοφορεί 
από τιε εκδόσειε Μεταίχμιο, ο δη- 
μοσιογράφοε του περιοδικού New

«Αν προσπαθήσεις 
να διαγράφεις 
ή να κρύψεις την Ιστορία 
κάτω από το χαλί, δεν 
θα φύγει και θα είσαι 
αιχμάλωτός της».

Yorker και συγγραφέαε αφηγείται 
την ιστορία τηε Τζιν Μακόνβιλ, 
ενόε από τα χιλιάδεε θύματα αυ
τού του ιδιόμορφου εμφυλίου πο
λέμου που ξεκίνησε στα τέλη τηε 
δεκαετίαε του 1960.

Τον Δεκέμβριο του 1972, κά
ποιοι μασκοφόροι μπαίνουν στο 
σπίτι τηε Μακόνβιλ και την απά- 
γουν μπροστά στα μάτια των 
έντρομων δέκα παιδιών τηε. Ολοι 
στο Μπέλφαστ γνωρίζουν ότι από 
πίσω βρίσκεται ο IRA, αλλά κανείε 
δεν μιλάει. Τα παιδιά τηε Μακόν
βιλ δεν είδαν ξανά τη μητέρα τουε 
και κάποια από αυτά, όπωε λέει ο 
Κιφ, περίμεναν την επιστροφή τηε 
για πολλά χρόνια αργότερα. «Αυτό 
είναι το τρομερό όταν εξαφανίζε
ται κάποιοε. Η οικογένεια δεν μπο
ρεί πραγματικά να θρηνήσει, επει
δή δεν ξέρουν με σιγουριά εάν το 
άτομο πέθανε», μαε λέει. Το 2003 
γράφτηκε ο θλιβερόε επίλογοε τηε 
απαγωγήε, η οποία μετατράπηκε σε 
μια ιστορία φόνου. Σε μια παραλία, 
ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα οστά 
τυλιγμένα με ένα φόρεμα, πάνω 
στο οποίο ήταν καρφιτσωμένη μια 
μπλε παραμάνα. Από αυτό το μι
κρό στοιχείο κατάλαβαν τα παιδιά 
ότι επρόκειτο για τη μητέρα τουε. 
Ποιοε σκότωσε την Τζιν Μακόνβιλ;

Ομερτά
Το ενδιαφέρον του Κιφ για την 

υπόθεση δημιουργήθηκε όταν το 
2013 διάβασε τη νεκρολογία τηε 
Ντολούρε Πράιε, που υπήρξε μέλοε 
του IRA και φυλακίστηκε για την 
τοποθέτηση βομβών στο Λονδίνο 
το 1972. Σκαλίζονταε το παρελθόν, 
διαπίστωσε ότι οι ζωέε των δύο γυ
ναικών συνδέονταν με έναν μοι
ραίο δεσμό και αποφάσισε να γρά
ψει την ιστορία τουε σε ένα βιβλίο 
εξαντλητικήε έρευναε, που καθη
λώνει τον αναγνώστη με την αφή
γησή του. Και μπορεί τα γεγονότα 
τηε Ιρλανδίαε να μαε φαίνονται 
κάπωε μακρινά, αλλά ένα χαρα
κτηριστικό που άφησε ο ανταρτο- 
πόλεμοε στην ιρλανδική κοινωνία 
μάε είναι αρκετά γνώριμο: η σιωπή 
και το τραύμα.

«Με ενδιέφερε ο τρόποε με τον 
οποίο το παρελθόν επηρεάζει το 
παρόν, ο τρόποε που μετά το τέλοε 
μιαε σύγκρουσηε το τραύμα και τα 
μυστικά επισκιάζουν το σήμερα», 
σημειώνει, και γι’ αυτό η προσέγ
γισή του στα γεγονότα απέχει από 
την ακαδημαϊκή περιγραφή. Χρει
άστηκε πάντωε να κάνει πολλά τα
ξίδια στη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι 
να σπάσει την ομερτά που ακόμη 
τηρείται για τιε «Ταραχέε». «Είναι

Εκρηξη αυτοκινήτου από βόμβα του IRA έξω από τη Ικότλαντ Γιαρντ, το 1973. Επάνω και δεξιά, διακρίνονται πίσω 
από το μικρό παιδί τα Διαμερίσματα Ντίβις στο Μπέλφαστ, απ’ όπου απήχθη η Τζιν Μακόνβιλ.
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Σιο μέσον, όνδρας περπατά μπροστά από φλέγόμενο κτίριο. Κάτω, ο ιερέας 
Αλεκ Ριντ πάνω από το πτώμα ενός Βρετανού στρατιώτη στο Μπέλφαστ.

Από αριστερά, ο συγγραφέας Πάτρικ Ράντεν Κιφ, ο Τζέρι Ανταμς και το φέρετρο της Τζιν Μακόνβιλ, καθώς περνάει μπροστά από τα Διαμερίσματα Ντίβις.

αστείο, επειδή ο τίτλοε του βιβλί
ου είναι “Μην πειε λέξη” και για 
πολύ καιρό κανείε δεν μου έλεγε 
κάτι. Εκανα επτά ταξίδια σε τέσσε
ρα χρόνια μέχρι κάποιοι να ανοι
χτούν. Αλλοι όπωε ο Τζέρι Ανταμε 
(σ.σ. πολιτικόε και για πολλούε ηγε
τικό στέλεχοε του IRA, που όμωε 
δεν το παραδέχτηκε ποτέ) δεν μου 
μίλησαν. Μου έκανε εντύπωση αυ- 
τόε ο κώδικαε σιωπήε και τι μπο
ρεί να κάνει σε μια κοινωνία και 
στον τρόπο που γράφεται η Ιστο
ρία. Ηθελα να βρω την αλήθεια και 
να μιλήσω για ιστορίεε που δεν εί
χαν ειπωθεί ποτέ προηγουμένωε», 
υπογραμμίζει ο Κιφ.

Η δυσκολία στην αναζήτηση 
τηε αλήθειαε είναι επίσηε ένα άλ

λο κοινό στοιχείο των «Ταραχών» 
και τηε σύγχρονηε Αμερικήε, μαε 
λέει ο συγγραφέαε (αλλά και τηε 
εποχήε μαε, θα προσθέταμε εμείε). 
«Ο καθέναε έχει τη δική του αλή
θεια», επισημαίνει, «και γίνεται πο
λύ δύσκολο να έχειε μια συζήτηση 
όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν στο τι συνέβη, π.χ., 
πριν από μία εβδομάδα. Νομίζω 
πωε αυτή είναι μια δηλητηριώδηε 
κατάσταση. Δεν θέλω να υπερτο
νίσω τουε παραλληλισμούε, αλλά 
ελπίζω ότι το βιβλίο είναι μια προ
ειδοποιητική ιστορία».

Στη συζήτησή μαε με τον συγ
γραφέα θίξαμε και άλλα ζητήμα
τα που συνδέονται με τη διαδικα
σία τηε ριζοσπαστικοποίησηε των

ανθρώπων και τη μετάβαση από 
την ειρηνική διαμαρτυρία που υι
οθέτησε αρχικά η Πράιε μέχρι τον 
εναγκαλισμό τηε βίαε και το πόσο 
μακριά μπορεί να φτάσει κάποιοε 
για μια πολιτική ιδέα. Αυτό που αρ
κετοί παρεξηγούν, μου είπε ο Κιφ, 
είναι η θεώρηση ότι οι συγκρούσειε 
είχαν αποκλειστικά θρησκευτικό 
χαρακτήρα μεταξύ καθολικών και 
προτεσταντών. «Ηταν περισσότε
ρο για θέματα δικαιωμάτων, εκπρο- 
σώπησηε και πολιτικήε», τονίζει.

«Πολλοί στη Βόρεια Ιρλανδία 
πιστεύουν ότι το τίμημα τηε ειρή- 
νηε είναι η σιωπή, αλλά εγώ δεν το 
πιστεύω. Αν προσπαθήσειε να δια- 
γράψειε ή να κρύψειε την Ιστορία 
κάτω από το χαλί, δεν θα φύγει και

θα είσαι αιχμάλωτόε τηε», σημει
ώνει ο συγγραφέαε και τονίζει ότι 
μια κοινωνία πρέπει να αναγνω
ρίσει τα τραύματά τηε εάν θέλει 
να προχωρήσει. «Δεν είναι και η 
Αμερική σε μια τέτοια διαδικασία 
αναγνώρισηε;» ρωτάμε. «Ναι, είναι 
ένα καλό παράδειγμα. Υπήρχε η τά
ση να θέλουμε να διαγράψουμε τη 
σκοτεινή ιστορία τηε δουλείαε και 
την καταπίεση των Αφροαμερικα- 
νών τα μετέπειτα χρόνια και τη βία 
εναντίον τουε. Το μάθημα είναι το 
ίδιο. Ακόμη και αν το καταπνίξειε, 
το τραύμα δεν φεύγει. Πρέπει να 
αντιμετωπίσειε το παρελθόν. Πήρε 
εκατοντάδεε χρόνια, ωστόσο τώρα 
γίνεται μια αφύπνιση που είχε αρ
γήσει πολύ».

Το βιβλίο «Μην πεις λέξη» κυκλο
φορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
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