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Στον Paul Grimwood 
και σε όλους τους ιστορικούς 

που κρατούν ζωντανό το παρελθόν 
των τοπικών κοινωνιών όπου ανήκουν.
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Ένα μόνο είδος αφήγησης υπάρχει, 
όπου η ακρίβεια αυτού που περιγράφεται 

στην τυπωμένη σελίδα δεν επιδέχεται 
αμφισβήτηση, κι αυτό είναι το μυθιστόρημα.

Της Τζάνετ Μάλκολμ, δημοσιογράφου 
και κριτικού, όπως παρατίθεται στο βιβλίο 

του Ντέιβιντ Ιγκνάτιους, Body of Lies.
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Το παρελθόν είναι ο πρόλογος

ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, σύμφωνα με τον τοπικό
θρύλο, που ένας αμαξάς ερωτεύτηκε μια γυναίκα ευγενικής
καταγωγής. Αυτό δε συνέβη σε κάποιο μυθικό βασίλειο ή σ’
ένα απόκρημνο παλάτι μιας αρχαίας χώρας, κρυμμένο μέσα
στα σύννεφα, όπου εκτυλίχθηκαν αμέτρητες –σαν τους κόκ-
κους της άμμου– παρόμοιες ιστορίες, αλλά σ’ ένα χωριου-
δάκι που δημιουργήθηκε κι αναπτυσσόταν μέσα στα μα-
γευτικά δάση μιας αρχέγονης ηπείρου.

Στον Νέο Κόσμο, όπως τον ονόμασαν οι νεοφερμένοι σα-
ρώνοντας τις μνήμες, τα όνειρα και τις τελετουργίες όσων
κατοικούσαν ήδη σ’ εκείνη την προαιώνια απεραντοσύνη
των ποταμών, των πεδιάδων, των βουνών και των κοιλάδων,
καθώς αγωνίζονταν να χτίσουν τις πόλεις τους και να δα-
μάσουν την ερημιά. Θα ήταν καλύτερα, ωστόσο, αν είχαν
προσπαθήσει να ξεριζώσουν τις προκαταλήψεις και τις ιδεο -
ληψίες που ήταν ακόμα κολλημένες σαν ζιζάνια στο στρί-
φωμα των πανωφοριών τους. Σ’ έναν τόπο όπου καθετί θα
μπορούσε να είναι ό,τι καλύτερο ταιριάζει στο καλύτερο
μέρος του κόσμου εκείνοι βρήκαν στήριγμα στις παλιές πε-
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ποιθήσεις που τους έκαναν να αισθάνονται ασφαλείς, ανά-
μεσα στις οποίες και το βολικό αξίωμα ότι ο Θεός τοποθέ-
τησε τον πλούσιο στο κάστρο του και τον φτωχό στην πόρ-
τα τους.

Στο χωριουδάκι του Άνκαστερ, στον Άνω Καναδά, ένας
φτωχός στην πόρτα ενός πλούσιου έλπισε κάτι που δε θα ’χε
τολμήσει να ελπίσει στη γενέτειρά του, τη Σκοτία, πως η
όμορφη νεαρή Ελληνίδα χήρα θα γινόταν δική του· και επει-
δή δεν μπορούσε να δεχτεί κάτι λιγότερο από ένα παραμυ-
θένιο τέλος, επέλεξε να μη ζήσει χωρίς αυτήν.

Τα δάση είναι πανέμορφα εδώ. Ο πολιτισμός έχει εισβάλει
ύπουλα, αλλά είναι ακόμα πιθανό να χάσει κανείς τον δρόμο
του μέσα στα πυκνά δέντρα. Τις νύχτες, λένε οι ντόπιοι, πε-
ριφέρονται ακόμα τα φαντάσματα ανήσυχων πνευμάτων που
κατατρύχονται από τύψεις και ενοχές, καθώς ο νεαρός αμα-
ξάς κλαίει γεμάτος οδύνη για τη χαμένη του αγάπη.

Η τραγωδία διαδραματίζεται στον Άνω Καναδά, αλλά
όλα άρχισαν σ’ ένα υπέροχο ελληνικό νησί, όπου οι άντρες
κορδώνονται σαν τους ήρωες των βιβλίων και οι περισσό-
τερες γυναίκες ζουν περιορισμένες σαν τη Ραπουνζέλ του
παραμυθιού, αλλά χωρίς τον πρίγκιπα που θα τις σώσει.
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Τ Ζ Ι Λ  Ν ΤΑ Ο Υ Ν Ι

OI NYFES TOY IONIOY.qxp  7/5/17  8:16 PM  Page 12



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΤΤΟ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Άνω Καναδάς 1835

Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ ΛΑΜΠΡΗ μετά τη βροχή που έπεσε
τη νύχτα. Στο παχνί τους τα δυο άλογα αναπηδούν και σι-
γοχλιμιντρίζουν παρέα, ερεθισμένα από το φως. Ο κανελής
γάτος της αυλής σηκώνεται από την αχυρένια γωνιά του, χα-
σμουριέται, τεντώνεται, τρίβεται πάνω στο σκαμνάκι για το
άρμεγμα, που είναι αναποδογυρισμένο στο δάπεδο έχοντας
εκπληρώσει τον σκοπό του, και δίνει μια τρυφερή δαγκωνιά
στην μπότα που έχει πέσει πίσω του. Δρασκελίζει, ζυγίζο-
ντας προσεχτικά τα πόδια του, τον αυλό που βρίσκεται κα-
ταγής κοντά στο σκαμνί και στην μπότα. Το σώμα που κρέ-
μεται από το μαδέρι λικνίζεται αργά στο πρωινό αεράκι.

Τα περιστέρια στα δοκάρια της στέγης γουργουρίζουν και
φτεροκοπούν, αλλά ο εχθρός δεν τους δίνει σημασία, κι έτσι
κουρνιάζουν ξανά, χωρίς να ενοχλούνται από το τρίξιμο του
σκοινιού που είναι δεμένο γύρω από το κεντρικό μαδέρι του
αχυρώνα. Εγκατέλειψαν για λίγο το καταφύγιό τους, όταν
το σκοινί αιωρήθηκε στο μαδέρι, κι επέστρεψαν μόνο όταν η
πράξη ολοκληρώθηκε, χωρίς η βία να στραφεί σ’ εκείνα.

• 15 •
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Μια ηλιαχτίδα γλιστρά λοξά, από την ανοιχτή πόρτα του
αχυρώνα, πάνω στα παραμορφωμένα χαρακτηριστικά του
πτώματος. Τα μάτια είναι ευτυχώς κλειστά, το σώμα άκα-
μπτο, αφού κρέμεται εκεί σχεδόν όλη τη νύχτα, περιμένο-
ντας να το ανακαλύψουν. Ένας ειρηνικός θάνατος, όπως λέ-
νε οι ζωντανοί – λάμψεις που περνούν μπροστά απ’ τα μά-
τια, ένα μούδιασμα στα πνευμόνια κι ύστερα η απώλεια
της συνείδησης.

Έξω, στον δροσερό πρωινό αέρα, κάποιος φωνάζει, κι η
δυσαρέσκεια είναι έκδηλη στη χροιά της φωνής του. Ακού-
γονται βήματα στο μονοπάτι, καθώς η ώρα της ανακάλυψης
πλησιάζει.

«Πού στην οργή είσαι, άνθρωπέ μου;»
Ένα λεπτό αργότερα μια γοερή κραυγή υψώνεται στον

κρύο πρωινό αέρα, ξεσηκώνει τα κοράκια απ’ τα σφεντά-
μια και στέλνει τον γάτο στις δαμασκηνιές του φράχτη.

Ο Ένεραλς Γκρίφιν ακούει την κραυγή, καθώς κατηφο-
ρίζει το στενό δεντροφυτεμένο μονοπάτι του σπιτιού για να
πιάσει δουλειά. Το χώμα είναι μουσκεμένο κάτω απ’ τα
πόδια του κι οι σημύδες μόλις έχουν αρχίσει να βλασταί-
νουν μετά τον χειμώνα που ήταν ο πιο βαρύς απ’ όσους θυ-
μούνται οι γεροντότεροι, αν και οι Μισσισσάουγκα τού λένε
πως υπήρξαν κι άλλοι παρόμοιοι, απ’ ό,τι θυμούνται οι ίδιοι.
Ο Ένεραλς κρατάει στα χέρια το τσεκούρι του, ακονισμένο
στην εντέλεια την προηγουμένη από τον Σάιμον Γκος στο
μαγαζί του, Το Σημάδι του Πλατιού Τσεκουριού, κι ένα και-
νούριο φτυάρι, φτιαγμένο από τον ίδιο τον Γκος. Πηγαίνει
να καθαρίσει ένα φρεσκοσκαμμένο παρτέρι στον κήπο της
καλοκαιρινής κουζίνας – χρειάστηκε, βλέπεις, να φτάσει τέ-
λος του Απρίλη για να λιώσουν κι οι τελευταίοι πάγοι από
το χώμα. Ο πρόσφατoς βαρύς χιονιάς στις 22 του Μάρτη

• 16 •
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απέκλεισε όλους τους δρόμους για μέρες και τώρα πρέπει
να τα βγάλουν πέρα με το ανοιξιάτικο λιώσιμο του χιονιού
που συνεχίζει να κάνει τους δρόμους αδιάβατους.

Πρώτα όμως πρέπει να σταματήσει στον αχυρώνα, όπου
βρίσκονται τα άλογα, για να ρίξει μια ματιά στον ντορή του
λοχαγού που έχει αρχίσει να κουτσαίνει. Σφυρίζει μέσα από
το κενό στα μπροστινά του δόντια, γιατί τίποτα δεν του αρέ-
σει πιο πολύ απ’ το να ασχολείται με τ’ άλογα.

Ο Ένεραλς Γκρίφιν σφυρίζει συχνά, γιατί η ζωή είναι
γλυκιά. Έχει ένα άνετο ξύλινο σπίτι και πενήντα στρέμματα
γης, που αγόρασε τον προηγούμενο χρόνο με δικά του λε-
φτά από τον Τζορτζ Χότζμπουμ, και μια στοργική σύζυγο
κι ένα γερό αγόρι, που γεννήθηκε την ίδια χρονιά. Το μικρό,
αναπτυσσόμενο χωριό του Άνκαστερ στον Άνω Καναδά
βρίσκεται πολύ μακριά από το Ντελαγουέρ, όπου ασχολιό-
ταν αποκλειστικά με τ’ άλογα που ήταν περιουσία του αν-
θρώπου στον οποίο ανήκε κι ο ίδιος.

Ο Ένεραλς σηκώνει ψηλά το ολοκαίνουριο φτυάρι του,
που σύντομα θα λερωθεί από καλό, εύφορο χώμα, και το
καμαρώνει. Ήταν καλός αφέντης ο Έντουαρντ Λι, που υπο-
σχέθηκε να τον ελευθερώσει, αλλά πέθανε πριν προλάβει
να το κάνει. Όμως, όταν μάθαινε στον Ένεραλς γραφή κι
ανάγνωση, του έβαζε στα χέρια τα εργαλεία για την ελευ-
θερία του, κι εκείνος τα χρησιμοποίησε για να φτιάξει ένα
έγγραφο ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα, βέβαιος, καθώς το
έκανε, ότι ο Έντουαρντ Λι τον παρακολουθούσε, επιθεωρώ-
ντας τον πάνω από τον ώμο του.

Αυτός ο νέγρος μού ανήκει. Έχει την άδειά μου να πη-
γαίνει στην πόλη και να επισκέπτεται τους άρρωστους
μαύρους στη θέση μου. Έντουαρντ Λι.

Πάνω σ’ ένα από τα άλογα του αφέντη του ο Ένεραλς

• 17 •
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τράβηξε για τα καναδέζικα σύνορα· όμως η ευκαιρία ν’
αποκτήσει την ελευθερία του λίγο έλειψε να χαθεί στο Χάρ-
ρισμπουργκ της Πεννσυλβάνια, όπου τον έβαλαν να αντιγρά-
ψει το έγγραφο· το χέρι του έτρεμε τόσο πολύ απ’ το φόβο,
ώστε γέλασαν, τον αποκάλεσαν «ηλίθιο νέγρο» και τον άφη-
σαν να φύγει. Τώρα είναι ελεύθερος και προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του στον Άγγλο τζέντλεμαν, στον αξιότιμο λοχαγό
Όττο Άιβς, του οποίου τα άλογα φροντίζει.

Έχει κι ο Ένεραλς τίτλο. Στο χωριό τον αποκαλούν «δό-
κτορα Γκρίφιν». Δεν είναι και τόσο ηλίθιος αυτός εδώ ο νέ-
γρος.

Από την άλλη πλευρά, κατά μήκος του αμαξιτού δρόμου
που ορίζει τη διάβαση Μοχόκ, στα ανατολικά του χωριού,
ο Τζέιμς Σεπ κατευθύνεται κι αυτός στον αχυρώνα του λο-
χαγού.

Όπως κι ο Ένεραλς Γκρίφιν, ο Τζέιμς Σεπ έχει προκόψει
στο Άνκαστερ. Αν και γεννήθηκε ελεύθερος, από σκοτσέζικη
γενιά, αγωνίστηκε ν’ αναρριχηθεί στην κοινωνική κλίμακα
κι η άνοδός του στην κοινωνία του χωριού συνεχίζεται. Πρό-
σφατα διορίστηκε διευθυντής του ταχυδρομείου στο χωριό
και σύντομα πρόκειται να προαχθεί από ταγματάρχης σε
αντισυνταγματάρχη της πολιτοφυλακής. Μετακόμισε από
το δίπατο σπίτι του σε μια πανέμορφη πέτρινη κατοικία
που έχτισε στην οδό Μίνεραλ Σπρινγκς και της έδωσε το
όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη της γης, του πλωτάρχη
Γουίλλιαμ Μίλνε, απόστρατου του Βασιλικού Ναυτικού. Η
Οικία Μίλνε είναι εξίσου όμορφη με όλες τις άλλες κατοι-
κίες και του εξασφαλίζει ακόμα περισσότερο κύρος στη
ζωή του χωριού. Δεν είναι κι άσχημα για έναν ιδιοκτήτη
παντοπωλείου που καλά καλά δεν έχει πατήσει τα τριά-
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ντα και ξεκίνησε φτιάχνοντας σωλήνες, κάδους και βαρέλια.
Η πορεία είναι δύσκολη κι ο Σεπ φοβάται πως θ’ αργή-

σει στο ραντεβού του. Αλλά ο λοχαγός θα καταλάβει πού
οφείλεται η καθυστέρησή του· ζει πολύ καιρό στον Άνω Κα-
ναδά και ξέρει ότι είναι η χειρότερη περίοδος του χρόνου
για να κυκλοφορεί κανείς.

Ο λοχαγός Όττο Άιβς, ήρωας της Ελληνικής Επανάστα-
σης, αποτελεί καλοδεχούμενη και πολύτιμη προσθήκη στην
αφρόκρεμα της κοινωνίας του Άνκαστερ· αυτό πιστεύει ο
Τζέιμς Σεπ, που πηγαίνει τώρα να συζητήσει μαζί του κά-
ποια λεπτά σημεία μιας πράξης μεταβίβασης γης. Χαίρεται,
λοιπόν, καθώς ξεφυσάει και ανοίγει με δυσκολία τον δρόμο
του στο βαλτώδες έδαφος, ανιχνεύοντάς το με το σταθερό
μπαστούνι του από σκληρό ξύλο λευκής βελανιδιάς. Ο πο-
δαρόδρομος είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να διασχίσει
κανείς αυτό το τέλμα φορώντας μπότες. Δεν υπάρχει άλογο
ή άμαξα που δε θα κόλλαγε στη λασπουριά και η προοπτι-
κή της επωφελούς συνεργασίας του με τον λοχαγό είναι
ισχυρό κίνητρο για να παρακάμψει τις δυσκολίες.

Στη συνέχεια σχεδιάζει να επισκεφτεί τον Χένρυ Πίτερ
Σίμμονς, έναν πλούσιο γαιοκτήμονα που αποκαλεί πια το
Άνκαστερ «πατρίδα μου» και ζει με σχετική χλιδή στα οχτα-
κόσια στρέμματα της αξιοποιήσιμης γης του στο Μάουντεν
Μπρόου, αφότου εγκατέλειψε τις μεγάλες φυτείες ζαχαρο-
κάλαμου στα νησιά Μπαρμπέιντος. Βέβαια, δε ζούσε ποτέ
μόνιμα εκεί, όπως δε ζει μόνιμα και στο Άνκαστερ, αλλά αυ-
τό δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τον Τζέιμς Σεπ.

Καθώς ο Σεπ προχωρά καταβάλλοντας προσπάθεια μέ-
σα στον λασπωμένο κήπο, φυτεμένο από τον προηγούμενο
ιδιοκτήτη και τώρα γεμάτο καινούρια φυλλαράκια και
μπουμπούκια, ακούει κι αυτός την κραυγή. Ο Ένεραλς και
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ο Τζέιμς Σεπ φτάνουν ταυτόχρονα στον αχυρώνα, που χρη-
σιμεύει επίσης και ως στάβλος. Ανακούρκουδα στην είσοδο
του αχυρώνα, φορώντας στολή ιππασίας, ο άνθρωπος τον
οποίο έρχονται κι οι δυο να συναντήσουν ατενίζει ψηλά το
αιωρούμενο πτώμα λέγοντας και ξαναλέγοντας:

«Τι έχω κάνει, τι έχω κάνει, τι έχω κάνει!».
Οι δυο άντρες κοιτάζουν ψηλά, μιλώντας ταυτόχρονα:
«Γουίλλιαμ…».
Ο Ένεραλς Γκρίφιν πετάει τα εργαλεία του, μαζεύει τον

αυλό απ’ το έδαφος και τον τοποθετεί προσεχτικά πάνω σ’
ένα κοντινό δεμάτι άχυρα. «Θα κρατήσω εγώ το σώμα, κύριε
Σεπ. Μπορείτε να κόψετε το σκοινί με το τσεκούρι μου;»

«Σωστά. Είναι σίγουρα νεκρός, αλλά πρέπει να τον κα-
τεβάσουμε το γρηγορότερο. Κάντε πίσω, λοχαγέ. Καλύτερα
να το φροντίσουμε εμείς».

Ο λοχαγός Όττο Άιβς παρακολουθεί κάτωχρος, καθώς οι
δύο άντρες αγωνίζονται να κόψουν το σκοινί· ο ένας ανα-
σηκώνει το σώμα, ώστε να χαλαρώσει ελαφρά το σκοινί για
να κάνει το τσεκούρι σωστή δουλειά. Τελικά, ο νεκρός σω-
ριάζεται στο έδαφος, ενώ ο Ένεραλς τρεκλίζει από το βάρος
του άλλοτε νεανικού και ρωμαλέου κορμιού. Μαζί με τον
Σεπ αποθέτουν το πτώμα στο πάτωμα του αχυρώνα. Ο Σεπ
αρπάζει ένα καραβόπανο ριγμένο πάνω σ’ ένα βαρέλι.

«Το λοιπόν, λοχαγέ! Πρέπει να μ’ ακούσετε τώρα δα».
Το σοκ προς στιγμήν κάνει τον επαρχιώτη ιδιοκτήτη της Οι-
κίας Μίλνε να θυμηθεί την ντοπιολαλιά του, την οποία προ-
σπαθεί να αποβάλει. «Κουβέντα δεν πρέπει να βγει έξω
απ’ αυτούς τους τοίχους, με πιάνεις;» Ρίχνει το καραβόπα-
νο πάνω στο πτώμα. «Ένεραλς, με πιάνεις; Κουβέντα!»

«Κύριε Σεπ, δεν μπορούμε να σωπάσουμε, εγώ τουλά-
χιστον δεν μπορώ, και ν’ αφήσω τον κόσμο να το κουβεντιά-

Τ Ζ Ι Λ  Ν ΤΑ Ο Υ Ν Ι
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ζει και να σκέφτεται μήπως φταίω εγώ για τον Γουίλλιαμ.
Δεν τη θέλω τέτοια ζωή, κύριε Σεπ!»

«Γι’ αυτό πρέπει να φωνάξουμε τον δρα Ρολφ, να υπάρ-
χει μια μαρτυρία για ό,τι έγινε. Μετά πρέπει να τον θάψου-
με όσο πιο γρήγορα και ήσυχα γίνεται, αλλιώς οι μέρες του
λοχαγού στο χωριό είναι μετρημένες. Εδώ έχουμε θανάσιμο
αμάρτημα, άσε τι άλλο θα βρει ο κόσμος να κουβεντιάσει.
Δε θα περάσει έτσι, το ξέρετε, δεν το ξέρετε, λοχαγέ;»

Πριν προλάβει ν’ απαντήσει ο λοχαγός, ακούγεται ο ήχος
ελαφριού τρεχαλητού από το μονοπάτι. Οι τρεις άντρες στρέ-
φουν το κεφάλι.

Μια νεαρή γυναίκα στέκεται στην είσοδο του αχυρώνα
και η σκιά της πέφτει πάνω στο καραβόπανο. Το φως πίσω
από την πόρτα του αχυρώνα την περιβάλλει σαν κορνίζα,
κιαροσκούρο, ωραία σαν ζωγραφιά, ντύνοντας το κορμί της
με σκοτάδι, κάνοντας τα ξανθά μαλλιά της να χρυσίζουν.
Κρατά σφιχτά πάνω στους ώμους της μια καστόρινη κου-
βέρτα, για να προστατευτεί από την παγωνιά της πρώιμης
άνοιξης. Για μια στιγμή οι τρεις άντρες στέκονται άναυδοι.
Πρώτος κινείται ο Σεπ.

«Λοιπόν, δεσποινίς. Δεν έχετε θέση εδώ. Είναι καλύτερα
να φύγετε τώρα».

Αποφασιστικά η νεαρή γυναίκα παραμερίζει το χέρι του
από μπροστά της κι αφήνει τον Σεπ κατάπληκτο. Γονατίζει
και τραβά το καραβόπανο από το πτώμα. Ο Ένεραλς κάθε-
ται στις φτέρνες και την αγκαλιάζει με τα δυνατά του μπρά-
τσα.

«Να τον θυμάστε όπως ήταν, δεσποινίς Αντζέλικα. Δεν
είναι πια ο δικός μας Γουίλλιαμ. Ο δικός σας Γουίλλιαμ».

Η φωνή της είναι απαλή σαν το γουργούρισμα των πε-
ριστεριών· χαϊδεύει τις κόκκινες μπούκλες που ξεγλιστρά -
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νε από το καραβόπανο, τόσο απείθαρχες στον θάνατο όσο
ήταν και στη ζωή, πάνω από τα γελαστά μάτια του νέου
άντρα.

«Guglielmo, mi amore. Ti adoro sempre, con tutti mi cuore, tutti
mi cuorre, sempre, sempre».*

Ύστερα αρχίζει να ουρλιάζει με μακρόσυρτες, άγριες, α -
νατριχιαστικές κραυγές που κάνουν τα περιστέρια να πε-
τάξουν στον αέρα. Tα άλογα του στάβλου ταράζονται, χτυ -
πιούνται πάνω στα ξύλινα χωρίσματα, ξεφυσάνε και χλιμι-
ντρίζουν αναστατωμένα. Καθώς ο κύριός τους στέκεται
τρέμοντας και μουρμουρίζοντας, η κοπέλα ξεφεύγει από τα
χέρια του Ένεραλς, αρπάζει ένα δρεπάνι στηριγμένο σ’ ένα
δεμάτι άχυρα και ορμά στον Όττο Άιβς.

«Assassino! Assassino!»**
Ο Σεπ και ο Ένεραλς αναγκάζονται να ενώσουν τις δυ-

νάμεις τους για να της αποσπάσουν το δρεπάνι και να τη
συγκρατήσουν.

«Την Ιόνη, φέρτε την Ιόνη» επαναλαμβάνει διαρκώς ο
Όττο, ακίνητος, σχεδόν χωρίς να κοιτάζει προς το μέρος της
επιτιθέμενης.

«Την Ιόνη;» Ο Σεπ κοιτάζει την κοπέλα στα χέρια του
Ένεραλς. «Ποια είναι αυτή η Ιόνη;»

Ο Ένεραλς γυρνά την κοπέλα προς το μέρος του, ώστε
το πρόσωπό της να κρυφτεί στο στήθος του, και χαϊδεύει
τα μακριά ξανθά μαλλιά στα οποία οφείλει το όνομα που
της έδωσε η μητέρα της: Αντζέλικα.

«Ο λοχαγός εννοεί μάλλον τη Μέρυ Ρόζμπερυ. Πηγαίνε-
τε να φέρετε τη Μέρυ, κύριε Σεπ».

Τ Ζ Ι Λ  Ν ΤΑ Ο Υ Ν Ι
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* Ιταλικά στο πρωτότυπο: «Τζουλιέλμο, αγάπη μου. Πάντα θα σε λατρεύω,
με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την καρδιά, πάντα, πάντα». (Σ.τ.Μ.)

** Ιταλικά στο πρωτότυπο: «Φονιά! Φονιά!». (Σ.τ.Μ.)
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«Ναι, ναι». Ο Τζέιμς Σεπ πιάνει τον λοχαγό από το μπρά-
τσο. «Η Μέρυ θα ξέρει πώς να την ηρεμήσει».

Ο Ένεραλς σηκώνει την Αντζέλικα στα χέρια. Είναι τόσο
ελαφριά, τόσο ήσυχη, φάντασμα του γελαστού κοριτσιού που
ήταν κάποτε, καθώς κλείνεται πάλι στο καβούκι της. «Σας
ακολουθώ, φέρνω τη δεσποινίς Αντζέλικα στο σπίτι».

Ο Τζέιμς Σεπ αρπάζει γερά τον λοχαγό και τον τραβά με
δυσκολία έξω από τον αχυρώνα και, στη συνέχεια, στο μο-
νοπάτι που οδηγεί στο Ερμιτάζ, το σπίτι μέσα στο δάσος
που είχε προοριστεί να γίνει η Αρκαδία του Όττο Άιβς.

* * *

Τον θάβουν νύχτα, στα κρυφά, οι δυο τους κι ο δρ. Ρολφ. Η
δύναμη του Ένεραλς θα χρησιμέψει για να σπρώξουν με τα
χέρια την άμαξα σε μια άκρη της γης του Σίμμονς, το μέρος
που διάλεξαν για την ταφή, εκεί που συναντιούνται τα μο-
νοπάτια ανάμεσα στα κτήματα του Σίμμονς και του δρα
Ρολφ, μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Γιατί έγκλημα
ήταν αυτό που διέπραξε ο Γουίλλιαμ Μπλακ, έγκλημα ενα-
ντίον του Θεού και των ανθρώπων, κι η ντροπή τούς αγγίζει
όλους. Επίσης, νιώθουν φόβο. Ο Γουίλλιαμ, κρυμμένος στα
σκοτάδια, θα τους καταδιώκει μέχρι το τέλος της ζωής τους,
εκτός αν καταφέρουν να τον θάψουν εκεί που το πνεύμα
του δε θα μπορεί να βαδίζει.

Θα χρειαστεί η δύναμη του Ένεραλς για να μεταφέρουν
το πτώμα, ωστόσο εκείνος δεν παρευρέθη στη συνάντηση
στο σπίτι του δρα Ρολφ, που συνορεύει με το κτήμα του κα-
λού φίλου του Ρολφ, του Χένρυ Πίτερ Σίμμονς. Αρνήθηκε την
πρό σκληση του Σεπ, γιατί το να βρίσκεται κοντά στην οικία
κάποιου που, μόλις ένα χρόνο πριν, ήταν νόμιμος ιδιοκτήτης

OI NYFES TOY IONIOY.qxp  7/5/17  8:16 PM  Page 23



τριακοσίων σκλάβων είναι κάτι που αποφεύγει όσο είναι δυ-
νατό, και ποτέ δεν πρόκειται να δουλέψει γι’ αυτόν. Είναι
περήφανος που κάνει αυτή την επιλογή ως ελεύθερος άνθρω-
πος, και με τον τρόπο αυτό δεν έχει καμία επαφή με τον
μαύρο υπηρέτη του Σίμμονς που ταξιδεύει πάντα μαζί του.
Πομπήιο* του Σίμμονς τον αποκαλούν στο χωριό. Σκλάβο
του Σίμμονς τον αποκαλεί ο Ένεραλς – αλλά μόνο από μέσα
του. Ο Σίμμονς, όπως αποδεικνύεται, εξακολουθεί να βρί-
σκεται στο Χάμιλτον, προετοιμάζοντας την παραλαβή κά-
ποιων ζώων, προβάτων ράτσας Ντίσλεϋ, από το Λέστερσερ.
Μόνο τα καλύτερα κάνουν για τον Χένρυ Σίμμονς, και σύμ-
φωνα με τις βρετανικές αγροτικές εφημερίδες αυτά είναι τα
καλύτερα.

Οι δυο άντρες κάθονται, μ’ ένα ποτήρι ουίσκι στο χέρι,
κοντά στο τζάκι στο αναγνωστήριο του Τόμας Ρολφ. Έξω
από τα παράθυρα με τα καΐτια, ανάμεσα από τα κλαδιά
μιας όμορφης λεύκας φυτεμένης εδώ και έναν αιώνα από
τους πρώτους αποίκους, ο ουρανός είναι γαλάζιος κι ο ήλιος
λάμπει, αλλά το πτώμα του Γουίλλιαμ Μπλακ στον αχυρώ-
να του γιατρού ρίχνει ακόμα τη σκιά του στη μέρα των δύο
συνωμοτών.

«Δε γίνεται να ταφεί στο νεκροταφείο. Ούτε συζήτηση.
Θα πρέπει να το πούμε στον αιδεσιμότατο Μίλλερ, κι είναι
χαμένος χρόνος· δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει».

Ο δρ. Τόμας Ρολφ περηφανεύεται ότι ο ίδιος είναι λογικός
άνθρωπος, οπότε του έρχεται πιο βολικό να χρησιμοποιεί τον

• 24 •

Τ Ζ Ι Λ  Ν ΤΑ Ο Υ Ν Ι

* Πομπήιος ονομαζόταν ο ηγέτης μιας ομάδας σκλάβων στις Μπαχάμες, οι
οποίοι, το 1833, εξεγέρθηκαν ενάντια στην απόφαση μεταφοράς τους από
την Εξούμα στο νησί Κατ και κατάφεραν, τελικά, να ακυρώσουν την από-
φαση. Ο Πομπήιος έγινε το σύμβολο της εξέγερσης, που ήταν η πρώτη στην
ιστορία της περιοχής. (Σ.τ.Μ.)
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αιδεσιμότατο του Αγίου Ιωάννη ως προκάλυμμα για τις δι-
κές του πλάνες. Είναι ένας μικρόσωμος, πολυπράγμων, νευ-
ρώδης άντρας, που το κύριο χαρακτηριστικό του εκτός από
το επάγγελμά του, τόσο για το χωριό όσο και για τον ίδιο,
είναι η σχέση του με τον πρώην ιδιοκτήτη σκλάβων. Ενώ οι
άλλοι τον θεωρούν της προσκολλήσεως, ο ίδιος θεωρεί τον
εαυτό του αφοσιωμένο σύντροφο του Σίμμονς, φύλακα της
υστεροφημίας του. Το χωριό, ωστόσο, ξέρει να μην κοιτά τον
χαρισμένο γάιδαρο στα δόντια. Η άφιξη ενός μέλους του Κο-
λεγίου Χειρουργών και επίτιμου μέλους της Ιατρικής Εται-
ρείας του Λονδίνου είναι δώρο Θεού.

«Η καλύτερη τοποθεσία είναι το σταυροδρόμι, κοντά στο
οικογενειακό νεκροταφείο του Πριζέρβντ Κούλυ. Δε θα ’ναι
μόνος, αλλά, μιας και δεν είναι ευλογημένος, η κίνηση του
δρόμου θα τον κρατήσει μέσα στη γη. Άσε που δεν μπορούμε
να τον θάψουμε πιο κοντά στο χωριό, γιατί κι η κουτσή Μα-
ρία θα καταλάβει τι κάνουμε». Ο Τζέιμς Σεπ νοιάζεται λι-
γότερο μην αποκαλυφθούν οι δικοί του πρωτόγονοι φόβοι
και περισσότερο για τη ζημιά που ενδέχεται να υποστεί η
φήμη του.

«Το πιστεύεις αυτό, Σεπ; Το σταυροδρόμι ως σημείο του
σταυρού, μπηγμένου στην καρδιά του, θα τον κρατήσει μέ-
σα στη γη; Μπούρδες, άνθρωπέ μου!»

Μια αγριοτριανταφυλλιά χτυπά ελαφρά πάνω στο τζάμι
κι οι δυο άντρες αναπηδούν ταυτόχρονα· το ουίσκι χύνεται
στα πόδια του Ρολφ, που σηκώνεται και ξαναγεμίζει το πο-
τήρι του και το ποτήρι του επισκέπτη του.

«Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε, γιατρέ.
Είναι, πώς να το πω, βρομοδουλειά, και δε θέλω να μου
φορτώσουν τίποτα σχετικό με δαύτη. Εμείς το κάνουμε για
να βοηθήσουμε τον λοχαγό, γι’ αυτό και μόνο».

• 25 •
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«Η αποφυγή της έρευνας είναι ό,τι καλύτερο, συμφωνώ.
Στο κάτω κάτω, σε τι θα εξυπηρετούσε; Θα σκαλίζανε πολύ
τα πράγματα, κι αυτό δε θα βοηθούσε τον Γουίλλιαμ, είναι
σίγουρο. Οικογένεια δεν υπάρχει για ν’ αρχίσει τις ερωτή-
σεις, όμως θα κρατήσει, λες, ο Ένεραλς κλειστό το στόμα
του;»

«Χωρίς αμφιβολία! Ακούσατε τι είπε. Δεν τον συμφέρει
να το διακινδυνέψει». Ο Σεπ στραγγίζει το ποτήρι του, σηκώ -
νεται και χαλαρώνει το κολάρο του πουκαμίσου του με το
δάχτυλό του. Το ένιωθε άνετο όλο το πρωί, όμως ανυπομονεί
να γυρίσει πίσω στην Οικία Μίλνε και ν’ αλλάξει τα πιτσιλι-
σμένα ρούχα του, που τώρα νιώθει να τα σπιλώνει κάτι πιο
βρόμικο απ’ τη λάσπη. «Θα έρθει εδώ απόψε, όπως είπε».

«Κι η υπηρέτρια;»
«Δε χρειάζεται, γιατρέ, να σας απασχολεί η Μέρυ. Το τε-

λευταίο που θα ήθελε θα ήταν ένα σκάνδαλο που θα κατέ-
στρεφε την πιθανότητα να παντρευτεί τον Φίλμαν».

«Κι ο λοχαγός;» Ο Ρολφ σηκώνει το βλέμμα στον ψηλό-
λιγνο Σκοτσέζο, ταλαντευόμενος αμήχανα μια στο ένα πόδι,
μια στο άλλο. Η νευρικότητά του μ’ ενοχλεί, σκέφτεται. Όσο
πιο γρήγορα τελειώσουμε, τόσο καλύτερα. Δυνατά λέει: «Θα
ενημερώσω τον κύριο Σίμμονς μόλις επιστρέψει. Αυτό είναι
το καλύτερο, νομίζω».

«Κι εγώ θα ενημερώσω τον λοχαγό. Θα πάω να τον δω
απόψε. Μετά. Αργά, όταν η οικονόμος θα έχει πέσει για
ύπνο. Ήταν να μιλήσουμε για κάτι δουλειές σήμερα, αλλά
φαντάζομαι πως δε θα ’χει διάθεση».

Καθώς ο Σεπ προχωρά προς την πόρτα, ο Ρολφ λέει με
υψωμένο τον τόνο της φωνής του: «Τι εννοούσε με το “τι έχω
κάνει, τι έχω κάνει”; Έκανε το σωστό, το μόνο που μπορού-
σε, αν όσα άκουσα είναι αλήθεια».

• 26 •
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Ο Τζέιμς Σεπ γυρίζει και κοιτάζει τον γιατρό, θρονια-
σμένο στην αναπαυτική πολυθρόνα του, με το ποτήρι από
σκαλιστό κρύσταλλο στο χέρι. Στην παλιά του πατρίδα δε
θα είχε ποτέ πατήσει στο σαλόνι αυτού του ανθρώπου, πόσο
μάλλον στο αναγνωστήριό του. Παρ’ όλα αυτά, οι τύποι πρέ-
πει να τηρούνται, ακόμα κι αν κάποιος βρίσκεται καταμεσής
του δάσους, πολύ μακριά από τον πολιτισμό. Ειδικότερα, αν
βρίσκεται κανείς χιλιάδες μίλια μακριά από εκείνο τον πα-
λιό, στενόμυαλο κόσμο, σ’ ένα μέρος όπου έχει την ευκαιρία
να ενταχθεί στην ίδια κοινωνική θέση με έναν τέτοιο άνθρω-
πο. Τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικρά, όπως λέει η παροιμία·
αλλά, αυτός, ο Σεπ, δεν ανήκει πια στα μικρά ψάρια.

«Το σωστό, γιατρέ, το μόνο που μπορούσε. Μα να κάνει
ο Γουίλλιαμ Μπλακ αυτό που έκανε, ν’ αυτοκτονήσει; Kαι
για ποιο λόγο; Ένας άνθρωπος σαν τον Γουίλλιαμ δεν επι-
τρέπεται να θέλει να υπερβεί την κοινωνική του θέση. Όχι. Ο
λοχαγός έκανε το σωστό. Ο Γουίλλιαμ κάνει –έκανε– λάθος.
Θα σας δω μετά το βραδινό, γιατρέ».

Ακούγοντας την μπροστινή πόρτα να κλείνει, ο δρ. Ρολφ
πίνει την τελευταία γουλιά και πηγαίνει να καθίσει στο γρα-
φείο του, στην απέναντι πλευρά του δωματίου. Καθώς ανοί-
γει το μελανοδοχείο και πιάνει την πένα του, η σκηνή στο
στάβλο περνάει ακαριαία μπροστά απ’ τα μάτια του κι ανα-
τριχιάζει. Τόσο κάλλος, τόση αγριότητα στο ίδιο σώμα! Αλλά,
βέβαια, θηλυκό από την Ελλάδα! Καλύτερα να το ξεχάσει
και να συνεχίσει. Ένα λεπτό αργότερα έχει μεταφερθεί σ’
ένα από τα πιο αγαπημένα του μέρη: στον κόσμο του Χένρυ
Πίτερ Σίμμονς.

«Αυτός ο ευφυής και φιλελεύθερος άποικος από τις
Δυτικές Ινδίες, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να περάσω
πολλές ευχάριστες ώρες στη φυτεία του, στη Βοκλύζ, έξι
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μίλια από την Μπριτζτάουν, την πρωτεύουσα του όμορ-
φου νησιού του, Μπαρμπέιντος, είναι ο συγγραφέας πο-
λυάριθμων καλά τεκμηριωμένων και πειστικών επιστολών
προς τον υπουργό Οικονομικών, τον κόμη Γκρέυ, επ’ αυ-
τού του ανόητου εγχειρήματος, δηλαδή της απελευθέρω-
σης των σκλάβων. Ματαίως. Τώρα πλέον δε μένει παρά να
πα ρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι τις προβλέψεις του αξιό-
λογου φίλου μου να επαληθεύονται, τον ομορφότερο και
πιο παραγωγικό κήπο επί της γης να μεταμορφώνεται σε
μέρος όπου τα πάντα θα είναι σιωπή και απελπισία, ημέ-
ρες δυστυχίας και νύχτες φόβου».

Πολύ πιο ασφαλές το να βρίσκεται κανείς σε αυτό τον μυ-
θικό παράδεισο παρά στον πραγματικό κόσμο, όπου μια ω -
ραία γυναίκα μπορεί να κάνει έναν άντρα να πεθάνει από
έρωτα.
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