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που κρύβουµε 
wrn οπό το χαλάκι 
Η πολυβραβευµένη συγγραφέας γράφει δέκα διηγήµατα 
για τη στιγµή που αλλάζει τα πάντα στις ζωές των ανθρώπων 

M 

Γράφει 

n Σοφία 
Νικολαίδον 

ια µανα που επισκέπτεται, 
στη φυλακή 

τον άνδρα 
που σκότωσε τα 

παιδιά της, ένας ηθοποιός µε 
σηµαδεµένο πρόσωπο, n ανελέητη 

εγκληµατικότητα δύο καθωσπρέπει 
κοριτσιών, ένα γαϊτανάκι 

συζύγων, µια δολοφονία που δεν 
οµολογήθηκε ποτέ. ∆έκα 

µικρές ιστορίες. 
To διήγηµα, αν θέλουµε 
ya χρησιµοποιήσουµε 
µια αθλητική µεταφορά, 

είναι n σπίντα των 
εκατό µέτρων. Η µικρή 
φόρµα έχει τη γοητεία 
της πύκνωσης. Ο διηγηµατογράφος 

παρουσιάζει 
κοινά στοιχεία µε τον ποιητή. 

Ακαριαίο βλέµµα, αποτύπωση 
της στιγµής, απογείωση της τε-.. 
λικής φράσης. Η Αλις Μονρό 
(Καναδάς, 1931) είναι αποφασισµένη 

διηγηµατογράφος. Με 
πάµπολλα και σηµαντικά βραβεία 
στο ενεργητικό της. Με θέµατα 
που αντλεί από την καθηµερινότητα, 

επιµένει στις στιγµές που 
χαράζουν τις ζωές των ηρώων. 
Τα διηγήµατα της καταφέρνουν 
αυτό το τόσο απλό και τόσο σπάνιο 

πράγµα: µιλούν µε γλώσσα 
ακριβή και ζωντανή για όλα αυτά 

που ζούµε και που επιµελώς 
κρύβουµε κάτω αη' το χαλάκι. Η 
συλλογή «Πάρα πολλή ευτυχία», 
ειδικότερα, καταδεικνύει πόσο 
εύθραυστη είναι n περίφηµη ανθρώπινη 

ισορροπία. Και πόσο εύκολα 
µπορεί να γίνει το σάλτο. Οι 

ήρωες της Μονρό ακροβατούν 
στο όριο του «κανονικού». Μοναχικοί 

ή διασαλευµένοι, πάντως 
βουτηγµένοι σε µια σωτήρια καθηµερινότητα. 

Στις «∆ιαστάσεις» λ.χ. n νεαρή 
καµαριέρα Ντόρι επισκέπτεται 
στη φυλακή τον σύζυγο της. Μικροπαντρεµένη 

και µικροµάνα, 

στα είκόσι τρία της έχει χάσει 
ήδη τα τρία της νήπια. Τα βρήκε 
δολοφονηµένα στα κρεβατάκια 
τους. Ο ασήκωτος πόνος και π 
απόγνωση της Ντόρι δεν δηλώνονται 

µε κορόνες και ακρότητες 
- κι αυτό.τα καθιστά ανεξίτηλα. 
Η Μονρό καταφέρνει µέσα από 
µια χαµηλών τόνων αφήγηση 

και τη µαστορική ανάπτυξη 
της πλοκής να 

αποδώσει τον γόο της. 
ηρωίδας της. Στο «Πεζό» 

δυο χαρισµατικά 
και παραιτΠµένα νεαρά 

παιδιά, ο Τζόι και n 
Τζόις, αποφασίζουν να 
ζήσουν το παρόν και πετούν 

τις λαµπρές προοπτικές 
τους στα σκουπίδια. Ενα 

γαϊτανάκι συζύγων, παιδιών και 
διαζυγίων παρουσιάζει µε τον πιο 
ζωντανό τρόπο τους επάλληλους 
κύκλους της ζωής. 
To «Γουένλοκ Ετζ» οργανώνεται 
γύρω από µια νοσηρή ερωτική 
ατµόσφαιρα. Η Νίνα ζει µια ιµιτασιόν 
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uno την ασφυκτική προστασία 
ενός γηραιού κυρίου που ευφραίνεται 

µε γυµνό κοράσια, αλλά 
δεν τα αγγίζει. To ωραίο κορίτσι 
µπαίνει µε το έτσι θέλω σης ζωές 
των ανθρώπων γύρω της και τις 
σµπαραλιάζει. Στις «Βαθιές τρύπες» 

αναπτύσσεται n παράξενη 
σχέση ενός αγοριού, του Κεντ, 
µε τη µητέρα του. Επειτα από ένα 
ατύχηµα, ο Κεντ αλλάζει. Στο τέλος 

εξαφανίζεται, ζει σε περιθωριακές 
κοινότητες. Πολλά χρόνια 

µετά, αποφασίζει να συναντήσει 
τη µάνα του. ∆εν έχουν και πολλά 
να πουν, παρότι θέλουν. 
Σης «Ελεύθερες ρίζες» οµολογείται 

ένα αποσιωπηµένο και ατιµώρητο 
έγκληµα σε έναν εισβολέα 

δολοφόνο. Η ανισόρροπη τραµπάλα 
ανάµεσα στον θύτη και 

στο θύµα αλλάζει διαρκώς τις 
σχέσεις εξουσίας µεταξύ τους. 
Στο «Κάποιες γυναίκες» αναπτύσσεται 

µια ιστορία υστερικής 
αντιζηλίας στο προσκέφαλο ενός 
αρρώστου από λευχαιµία, ο οποίος, 

λίγο πριν πεθάνει, αποφασίζει 
να βάλει τα πράγµατα στη θέση 
Τους. Στο «Για παιχνίδι» δυο µικρές 

ανήλικες, n Μαρλίν και n 
Σαρλίν, επιδεικνύουν ανελέητο 
σαδισµό και εγκληµατική κακία 
απέναντι σε ένα κορίτσι µε υστέρηση, 

τη Βέρνα. 
Στο «Πρόσωπο» ένας ηθοποιός 
του ραδιοφώνου, σηµαδεµένος 
εκ γενετής, µεγαλωµένος στο 
προστατευτικό κουκούλι που 
ύφανε γι' αυτόν n µάνα του, 
ανακαλύπτει κατόπιν εορτής τη 
χωρίς όρια λατρεία που έτρεφε 
γι' αυτόν n παιδική φίλη του. Στο 
«Ξύλο» ο Ρόι έχει να αντιµετωπίσει 

τη Αία, τη γυναίκα που 
παντρεύτηκε και αίφνης έχει 
µεταµορφωθεί σε άλλον άνθρωπο. 

Οταν όλα δείχνουν πως 
ο κόσµος του Ρόι γκρεµίζεται, n 
Αία έρχεται στα συγκαλά της. 

Η Αλις Μονρό (που την Τετάρτη κλείνει τα 82) είναι από πς mo 
γνωστές και σηµαντικές διηγηµατογράφους παγκοσµίως - την 
αποκαλούν και «Ταέχοφ του Καναδά». Η κριτική επιτροπή του 
βραβείου Man Booker International, το οποίο της απονεµήθηκε 
το 2009 για το σύνολο του έργου της, ανέφερε: «∆ιαβάζοντας 
τη Μονρό, µαθαίνεις πάντα κάτι που δεν είχες ποτέ σκεφτεί» 

Με το νυστέρι 
τον µαοίφ 

πεζογράφου 
Η Μονρό µέσα από τη 
σπαραγµένη δοµή Tns 
διήγησηβ, µε µεταφορές που 
κυριολεκτικά αστράφτουν και 
αµφίσηµο ή αµφίθυµο κάθε 
φορά τέλοε στιβ ιστορίεβ Tns, 
αποτυπώνει την 
καθηµερινότητα µε το 
νυστέρι του µασίφ 
πεζογράφου. Η µετάφραση 
αποδίδει τον εσωτερικό 
ρυθµό Tns αφήγησηβ και τη 
ζυγισµένη ισορροπία oris 
φράσειβ. Στο οµότιτλο 
διήγηµα «Πάρα πολλή 
ευτυχία», ηρωίδα είναι n 
Σόνια ΚοΒαλέφσκι (1850- .' 

1891), µαθηµαηκόβ, 
συνΥραφέαβ και υπέρµαχοβ 
των δικαιωµάτων των 
γυναικών, y ΚοΒαλέφσκι 
ήταν n πρώτη γυναίκα που 
απέκτησε διδακτορικό 
δίπλωµα στην Ευρώπη, και 
µάλιστα σε µια σκληρή 
επιστήµη, τα καθαρά 
µαθηµατικά. Υπήρξε n πρώτη 
γυναίκα καθηγήτρια 
πανεπιστηµίου. Στο διήγηµα 
κυκλοφορούν ο 
Ντοστογιέφσκι και ο 
Πουανκαρέ. Η αφήγηση 
οργανώνεται γύρω από us 
τελευταίεβ µέρεβ Tns 
ΚοΒαλέφσκι. To διακειµενικό 
παίγνιο αντικρίζεται µε tous 
σαφείβ υπαινιγµούβ για την 
ταπεινή και καταφρονεµένη 
τέχνη του διηγήµατο5. Η 
έµφυλη ταυτότητα των 
ηρωίδων είναι πανταχού 
παρούσα, όµωβ δεν πολεµά 
και δεν ακκίζεται. Η Γόνια 
αναγκάζεται να κάνει λευκό 
γάµο για να καταφέρει να 
σπουδάσει. Αλλεβ ηρωίδεβ 
είναι εµπαθείβ αναγνώστριεβ, 
όµωβ αυτό δεν το λαµβάνει 
υπόψη ωβ σοβαρή 
ενασχόληση ο αντρικόβ 
περίγυροβ. Η σχέση p0vas 
και γιου βρίσκεται στο 
επίκεντρο µε ποικίλεβ 
εκδοχέ$ άσκησηε υπόγειαε 
εξουσίαβ, εκατέρωθεν. 
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