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To Νοµπέλ Λογοτεχνίας στην 82χρονη Καναδή, µε τους 

φανατικούς αναγνώστες και στην Ελλάδα, θεωρήθηκε 

αναγνώριση όχι µόνο στο πρόσωπο της, αλλά και στο 

παραγνωρισµένο είδος που υπηρετεί µε εµµονική αφοσίωση 

όλη της τη ζωή. της lisaallardice i the guardian 
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ΑΛΙΕ ΜΑΝΡΟΟΥ 

Η «Αγία» 
του διηγήµατος 
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ία τον Τζόναθαν Φράνζεν 
είναι n «Μεγίστη», για τη Μάργκαρετ 
Ατγουντ «Αγία τπε διεθνούε λογοτεxvias», 

για το περιοδικό New Yorker, 
όπου οι ιστορίεε τπε δηµοσιεύονται 
από τη δεκαετία του '70, είναι «n ευλογία 

µαε». Και αν για χρόνια οι θαυµαoxis 
τπε ζούσαν µε την απορία «γιατί 

n φήµη τπε είναι τόσο δυσανάλογα µικρή 
σε σχέση µε την αξία τπε», oncos είχε 

γράψει ο Φράνζεν σε ένα θερµό άρθρο 
otous Τάιµε τπε Νέαε Υόρκηε το 

2004, n βράβευσή τπε µε το Νοµπέλ 
Λογοτεχνίαε σκόρπισε χαρά axis τάξειε 

των αφοσιωµένων τπε αναγνωστών. 
To βραβείο παρελήφθη από την 

κόρη τπε Τζένι, καθώε n ίδια, στα 82 
τπε, δεν ήταν σε θέση να κάνει το µακρινό 

ταξίδι στη Σουηδία. 
Τον περασµένο Ιούλιο ανακοίνωσε 

ότι αποσύρεται, αν και n είδηση του 
Νοµπέλ µεταδόθηκε από την καναδική 
τηλεόραση µε τον υπαιντσµό ότι µπορεί 

να µπει ξανά στον πειρασµό τπε 
συγγραφήε. Οταν ο εκδότηε τπε Ντάγκλαε 

Γκίµπσον παρέλαβε τη συλλογή 
«Dear Life» το 2012, του είπε ncos θα 

ήταν το τελευταίο τπε βιβλίο και εκείvos 
αισθάνθηκε ότι αυτήν τη φορά το 

εννοούσε. Ηταν περίπου την ίδια εποχή 
που τη συνάντησα στη µικρή πόλη 
Goodrich, κοντά στη λίµνη Huron, 

όπου έζησε σχεδόν όλη τπε τη ζωή 
και xns onoias το τοπίο και tous καtoikous 

απέδωσε στα γραπτά xns µε 
µοναδική ενσυναίσθηση. Γευµατίσα- 

νεχίσαµε την κουβέντα, εναλλάσσοvras 
ποτήρια λευκού κρασιού µε µεταλλικό 

νερό. Κάποια στιγµή ο σύζυY0s 
xns, ο Τζέρι, evas ψηλόε άντραε µε 

κόκκινο πουκάµισο ξυλοκόπου, ήρθε 
να την πάρει και του ζήτησε να καθίσει 
έξω στο φορτηγάκι του ακούγονταε τη 
"Λίµνη των Κύκνων" µέχρι να τελειώσουµε. 

«Μην ανησυχείε, τη λατρεύει 
τη µουσική» µε καθύχασε. 

Την Κυριακή 21 Αυγούστου του 
2011, έναε ανεµοστρόβιλοε έπληξε 
το Goodrich και διέλυσε κάµποσα παλιά 

κτίρια στην πλατεία - το Bailey's 
ήταν από αυτά που επλήγησαν περισσότερο. 

«Καθαρή περίπτωση θεια δίKns», 
αστειεύτηκε n Μάνροου. Ο Τζέρι 

πέθανε τον περασµένο Απρίλιο. Μια 
αναπάντεχη θεοµηνία, µια προσωπική 
τραγωδία, ακόµη και το σκηνικό ενό5 
"εκλεκτού" επαρχιακού εστιατορίου 
θα µπορούσαν όλα να έχουν βγει από 
σελίδεε ενόε διηγήµατόε τα. Αν είσαι 

αναγνώστα τπε, σίγουρα γνωρίζει 
για την οικογενειακή φάρµα που 

παρέπεε στα χρόνια του Κράχ. Για το 
βάσανο τπε νόσου του Πάρκινσον που 
χτύπησε τη µητέρα τπε στα 40. Για την 
πανεπιστηµιακή υποτροφία τα. Για 
τον νεανικό τπε γάµο µ' έναν µελετηρό 

φοιτητή, το ncos έγινε µητέρα και 
πήρε διαζύγιο vcopis. Και θα αναγνωρίσει 

το υδατογράφηµα Tns ντροπήε 
και Tns ενοχήε σε κάθε συλλογή Tns: 
«Μεγάλωσα σε µια κοινότητα που ήταν 
xavovas n ντροπή», λέει για την ιρλαν- 

«Λυπάµαινια πολλά πράγµατα που δεν έγραψα, 
αλλά είµαι και απίστευτα ευτυχής 

για όσα κατάφερα να γράψω.» 
µε στο Bailey's Fine Dining, το στέκι 
τπε, όπου δεχόταν κάθε ∆ευτέρα επισκέπτεε. 

Καθίσαµε στο συνηθισµένο 
Tns τραπέζι κοντά στο µπαρ και µου 
µιλούσε µε κέφι για βιβλία, για το γράψιµο 

και για τη ζωή ins. Οταν n σερβιτόρα 
τέλειωσε το καθάρισµα, έβγαλε 

και τα έδωσε ένα κλειδί ano την 
τσάντα κλείνοντα5 το µάτι. «Ερχοµαι 
τόσο πολύ καιρό εδώ... σβήνω τα φώτα 

και κλειδώνω» εξήγησε n Αλΐ3. Συ- 

δο-σκωτσέζικη, πρεσβυτεριανή ανατροφή 
Tns. «Λέµε ncos κάποια πράγµατα 

δεν συγχωρούνται ή ncos δεν θα 
συγχωρήσουµε ποτέ τον εαυτό µαε», 
είναι οι λέξειε µε bs οποίεε κλείνει το 
«Dear Life», αναφερόµενη στο γεyovos 
ότι δεν επισκέφτηκε τη µητέρα xns 
στο τελευταίο στάδιο τπε αρρώστιαε 
ούτε πήγε στην κηδεία xns. «Αλλά το 
κάνουµε συνέχεια». 

Η ασθένεια xns µητέραε ανάγκα¬ 

σε την Αλιε να αναλάβει το νοικοκυριό 
και τη φροντίδα του µικρότερου 

αδερφού και xns αδερφή5 xns από την 
ηλικία των 9. «Ηθελα το σπίτι να είναι 
καθαρό. Εψηνα τα Σάββατα και σιδέρωνα 

τα ρούχα όλων. Ηταν ένα5 τρόnos 
να κρατήσει την αξιοπρέπειά σου. 

Επιφανειακά υπήρξα πολύ καλή µε τη 
µητέρα µου, αλλά ποτέ δεν επέτρεψα 
στον εαυτό µου να εµπλακεί στην κατάστασή 

xns. ∆ιαφορετικά, θα έµενα 
και θα φρόντιζα την οικογένεια µέχρι 

το θάνατο xns, οπότε θα ήταν πολύ 
αργά για να φύγω». Η απόδραση, n 

απόκρυψη, n υποκρισία είναι έννοιεε 
axis οποίεε αναφέρεται συχνά: το πρώτο 

xns βήµα npos την ελευθερία έγινε 
µέσα ano το διάβασµα και το γράψιµο, 

αν και µόνο στο µυαλό xns. Για 
πολλά χρόνια δεν µετέφερε τίποτα στο 
χαρτί, γιατί φοβόταν ότι θα ήταν τόσο 
αποπροσανατολιστικό και κακό, που 
θα τα παρατούσε. «Είναι τύχη να γεννιέσαι 

σ' έναν τόπο όπου δεν γράφει 
κανείε, γιατί µπορείε να πειε, στο λύκειο 

as πούµε, ότι κανεί5 δεν γράφει 
καλύτερα από εσένα. Η ιδέα του ανταγωνισµού 

σοΰ είναι ξένη». Με τη φίλη 
xns Μάργκαρετ Ατγουντ ανέπτυξε 

µια θεωρία για την ύπαρξη aums xns 
διακεκριµένα γενιάβ γυναικών συγγραφέων 

του Καναδά όπου ανήκουν, 
σύµφωνα µε την οποία ήταν αδιανόητο 

για τα αγόρια να βυθίζονται στα βιβλία, 
καθότι δεν θεωρείτο αρκετά αρρενωπό. 

«Ηταν OK όταν γυναίκε5 άρχισαν 
να γράφουν βιβλία στον Καναδά, 

όχι ότι οι άντρεε επρόκειτο ποτέ 
να τα διαβάσουν». 

Κέρδισε υποτροφία για το Πανεπιστήµιο 
του ∆υτικού Οντάριο, επιτυχία 

ανήκουστη για κορίτσι στηγενέτειρά 
xns, το Wingham. Γράφτηκε στο µάθηµα 

δηµοσιογραφίαε και πέρασε δύο 
ευτυχισµένα χρόνια, µακριά από τα δεσµά 

του νοικοκυριού. Οταν παντρεύτηκε 
τον Τζιµ Μάνροου ήταν 20 ετών. 

Εγκαταστάθηκαν στο Βόρειο Βανκούβερ 
και n Mis µέχρι τα 26 είχε αποκτήσει 
τρία παιδιά - το δεύτερο, n Κάθριν, 

πέθανε µόλιε δύο ηµερών. Στα αποµνηµονεύµατά 
xns, n κόρη τπε Σίλα Μάνροου 

θυµάται ncos n µητέρα τα κλεινόταν 
στο πλυσταριό, µε τη γραφοµη- 
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για να ζήσει µε τον Τζέρι στο πατρικό 
του σπίτι, επειδή n γριά µητέρα του 
ήταν βαριά ασθενήε. 

Από εκείνη τη στιγµή «διοχέτευσε 
όλο τα το είναι az\s ιστορίεε τπε», λέει 

ο Γκίµπσον, που υπέγραψε µαζί τα 
συµβόλαιο το 1976 και υπήρξε έκτοτε 
ο µόνοε έκδοτα τα. «Οταν επέστρεψε 
στα πάτρια, ανακάλυψε πακ auras ήταν 
ο κόσµοε τπε και ο κόσµοε που θα τροφοδοτούσε 

τα γραπτά τπε για το υπόλοιπο 
τα ζωήε τπε». Τα διηγήµατά τα 

Για πολλά χρόνια δεν µετέφερε τίποτα στο χαρτί, γιατί φοβόταν ότι 
θα τιταν τόσο αποπροσανατολιστικό και κακό, που θα τα παρατούσε, 

χανή ανάµεσα στο πλυντήριο, το στεγνωτήριο 
και τη σιδερώστρα - «µπορούσε 

να γράψει σε οποιοδήποτε σηµείο 
του σπιτιού». To 1963 n οικογένεια 

µετακόµισε στηΒικτώρια, στη νήσο 
Βανκούβερ, όπου ο Τζιµ Μάνροου 

άνοιξε βιβλιοπωλείο - n 50ή επέτειοε 
του οποίου συνέπεσε µε την ανακοίνωση 

του Νοµπέλ. 
Η Αλιε αργότερα δήλωσε ότι tvas 

ano tous λόγουε που µπορούσε να γράφει 
ήταν ότι, eos νοικοκυρά, δεν χρειαζόταν 

να έχει κανονική δουλειά, ωστόσο 
κάποια στιγµή έπεσε σε «τοίχο»: 

«∆εν είχα εκδώσει τίποτα, έπεσα σε 
κατάθλιψη». Επί δύο χρόνια δεν µπορούσε 

να ολοκληρώσει ούτε πρόταση. 
«Είχα χάσει την ελπίδα, την πίστη 

στον εαυτό µου. locos να ήταν απλώ5 
µια φάση που έπρεπε να περάσω. Υποθέτω 

ncos οφείλεται στην επιθυµία µου 
να πετύχω κάτι σπουδαίο - µε την έννοια 

που δίνουν οι άντρεε στα σπουδαία». 
Εννοεί ένα µυθιστόρηµα: «Ολθ 

προσπαθούσα και προσπαθούσα, αλλά 
ποτέ δεν τα κατάφερνα. Ακόµη και 

µετά το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο 
βιβλίο µου, οι εκδότε$ µου ακόµη ήλπιζαν 

- εγώ ένιωθα ότι χάνω το χρόνο 
µου». Tns προκαλεί ακόµη λύπη το γεYovos; 

«Ναι, λυπάµαι για πολλά πράγµατα 
που δεν έγραψα, αλλά είµαι και 

απίστευτα ευτυχήε για όσα κατάφερα 
να γράψω». 

Κι έπειτα ήρθαν τα seventies: ξεσηκωµό5 
παντού, αλλαγή στα ήθη, εξω- 

συζυγικέ5 σχέσεΐ5 και µια νέα αντίληψη, 
σε άντρεε και γυναίκε5, ότι n ζωή 

µπορεί να είναι καλύτερη ή έστω διαφορετική. 
«Ηµασταν στα προχωρηµένα 

τριάντα µα3, n ζωή µα5 δεν είχε 
τελειώσει». To 1973, ο γάµοε τα ouµπεριελήφθη 

ax\s «απώλειεε» τα vtas 
εποχήε. Με λίγα χρήµατα στην τράπεζα 

και το τρίτο τπε βιβλίο έτοιµο να κυκλοφορήσει, 
θα έπρεπε για πρώτη φορά 

να ανησυχήσει για τα npos το ζην, 
οπότε δέχτηκε µια θέση καθηγήτριαε 
δηµιουργική5 Ypacpris στο Πανεπιστήµιο 

του Γιορκ, στο Τορόντο. Αντεξε µέχρι 
τα Χριστούγεννα. Παρά την καταστροφική 

εµπειρία Tns διδασκαλίαε, n 
επιστροφή στο Νότιο Οντάριο υπήρξε 

κοµβικό γεγονόε στην προσωπική 
ζωή και την καριέρα Tns. Σε µια απρόβλεπτη 

εξέλιξη που θα µπορούσε να είχε 
λάβει χώρα σε µία από z\s ιστορίεε 

τα, ξανασυνάντησε τον Τζέρι Φρέµλιν, 
που eos υπεύθυνοε evos φοιτητικού 
περιοδικού ήταν ο npcircos άνθρωnos 
στον οποίο είχε υποβάλει, κάποτε, 

τη δουλειά τα. Tns είχε απαντήσει 
µε µια επιστολή θαυµασµού -ήταν 

ο npcoTOS nou τη συνέκρινε µε τον Τσέχοφ-, 
αλλά εκείνη είχε απογοητευτεί 

που την εγκωµίαζε µόνο για τα γραπτά 
Tns. Την αναζήτησε στο Οντάριο 

και «τρία µαρτίνι µετά», oncos λέει n 
ίδια, ήταν µαζί. 

Είκοσι χρόνια µετά την απόδρασή 
Tns από το Γουίνγκχαµ, µετακόµισε 
στο Κλίντον, µια άλλη µικρή πόλη, 

έγιναν λιγότερο προσωπικά, n πρόζα 
απλούστερη, οι ιστορίε5 µεγαλύτερε5 
και mo σύνθετε3. Στα τέλη τα δεκαε™s 

του '70 n Βιρτζίνια Μπάρµπερ ανέλαβε 
ατζένπσσά τα και άρχισε να πουλάει 
τα διηγήµατά τα στο New Yorker: 

«Με τα χρόνια, n θεµατολογία τα διευρυνόταν. 
Η έµφαση δεν δινόταν πια 

τόσο στη σχέση uavas - κόρα, αλλά 
και στον έρωτα, στα παιδιά. Καθώε n 
ζωή τα άλλαζε, τα διηγήµατα άλλαζαν 

επίσα, δεν ήταν αυτοβιογραφικά 
κατ' ανάγκη, αλλά κατά περίσταση». Οι 
συλλογέε εκδίδονταν κάθε τρία - τέσσερα 

χρόνια, φτάνοντα5 zis 14. Οταν 
ms ανακοινώθηκε n απονοµή του Νοµπέλ, 

απάντησε ότι αυτό είναι υπέροχο, 
για την ίδια και για το διήγηµα cos είδοε. 
«Tis σύντοµε3 ιστορίε3 συχνά z\s προσπερνάµε, 

cos ένα στάδιο που περνούν 
οι συγγραφείε πριν γράψουν µυθιστόρηµα. 

Θα ήθελα να βρεθούν στο προσκήνιο, 
αυθύπαρκτε5 και απελευθερωµένε5». 
αποδοση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΣ 

* info: 
Στα Ελληνικά κυκλοφορούν οι 

συλλογές «M' αγαπάει δεν µ' αγαπάει» 

και «Πάρα πολλή ευτυχία» από τις 

εκδόσεις Μεταίχµιο, ενώ υπό έκδοση 

είναι και n τελευταία της συλλογή µε 

τίτλο «Dear Life». 
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