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Η Κιμ Τζιγιάνγκ είναι τριάντα τριών χρονών, τριάντα τεσ-
σάρων σε κορεατικά χρόνια*. Παντρεύτηκε πριν από τρία 
χρόνια και πέρυσι απέκτησε μια κόρη. Νοικιάζει ένα μικρό 
διαμέρισμα στα περίχωρα της Σεούλ με τον σύζυγό της, 
τον Τζονγκ Ντεχιάν, τριάντα έξι ετών, και την κόρη τους, 
την Τζονγκ Τζιγουόν. Ο Ντεχιάν δουλεύει σε μια σχετικά 
μεγάλη εταιρεία πληροφορικής, ενώ η Τζιγιάνγκ δούλευε 
σε μια μικρή εταιρεία μάρκετινγκ, από την οποία παραι-
τήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημε-
ρομηνία τοκετού. Ο Ντεχιάν συνήθως γυρίζει σπίτι από 
τη δουλειά γύρω στα μεσάνυχτα και πηγαίνει στο γρα-
φείο τουλάχιστον μία φορά μες στο Σαββατοκύριακο. Οι 
γονείς του Ντεχιάν ζουν στο Μπουσάν και οι γονείς της 
Τζιγιάνγκ έχουν δικό τους εστιατόριο, οπότε η Τζιγιάνγκ 
φροντίζει μόνη, χωρίς βοήθεια, την κόρη της. Το καλοκαί-
ρι, λίγο αφότου έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής της, η 
Τζιγουόν άρχισε να πηγαίνει σε βρεφικό σταθμό για κά-
ποιες ώρες. Περνάει τα πρωινά της σ’ ένα διαμέρισμα του 
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ισογείου, που μετατράπηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό, στο 
ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζει η οικογένεια.

Η αλλόκοτη συμπεριφορά της Τζιγιάνγκ πρωτοέγι-
νε αντιληπτή στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο Ντεχιάν θυμάται την 
ακριβή ημερομηνία, επειδή ήταν το πρωί της μπενγκνό (της 
«λευκής δρόσου»), μετά την πρώτη νύχτα του φθινοπώρου, 
όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το σημείο δρόσου. 
Ο Ντεχιάν έπαιρνε το πρωινό του, φρυγανισμένο ψωμί και 
γάλα, όταν ξαφνικά η Τζιγιάνγκ πήγε προς τη βεράντα και 
άνοιξε το παράθυρο. Ήταν ηλιόλουστη μέρα, αλλά, με το 
που άνοιξε το παράθυρο, ο κρύος αέρας εισέβαλε κι έφτασε 
ως το τραπέζι της κουζίνας όπου καθόταν ο Ντεχιάν. 

Η Τζιγιάνγκ ξαναγύρισε στο τραπέζι σκυφτή και κάθι-
σε, λέγοντας: 

«Καλά το κατάλαβα ότι ο αέρας ήταν κάπως τσουχτε-
ρός τις τελευταίες μέρες και σήμερα είναι μπενγκνό! Πρωι-
νή λευκή δρόσος στα χωράφια, μπενγκνό και πουντιάζου-
με τα βράδια». 

Ο Ντεχιάν γέλασε με τη γυναίκα του, που μιλούσε σαν 
γριά.

«Τι σ’ έπιασε; Λες κι ακούω τη μάνα σου».
«Να πάρεις ζακετούλα μαζί σου, Τζονγκ σομπά-ανγκ. 

Έχει ψύχρα πρωί βράδυ».
Ακόμη και τότε ο Ντεχιάν νόμιζε ότι έκανε πλάκα. Μι-

μούνταν τη μητέρα της άψογα, πετυχαίνοντας μέχρι και το 
χαρακτηριστικό κλείσιμο του ματιού, όταν ζητούσε κάποια 
χάρη, και τη μακρόσυρτη τελευταία συλλαβή, όταν έλεγε: 
«Τζονγκ σομπάνγκ». Την είχε πιάσει να κοιτάζει το κενό 
ή να κλαίει στα λυπητερά τραγούδια, αλλά είχε σκεφτεί 
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ότι έφταιγε απλώς η εξάντληση από τη φροντίδα του μω-
ρού. Ήταν κατά βάση ευδιάθετος άνθρωπος, γελαστή και 
συχνά έκανε τον Ντεχιάν να γελάει, μιμούμενη διασημό-
τητες. Έτσι, ο Ντεχιάν δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία όταν 
την άκουσε να μιμείται τη μητέρα της. Την αγκάλιασε και 
έφυγε για τη δουλειά.

Όταν το ίδιο βράδυ ο Ντεχιάν επέστρεψε απ’ τη δου-
λειά, τη βρήκε να κοιμάται δίπλα στην κόρη τους. Πιπι-
λούσαν κι οι δυο τον αντίχειρά τους και το θέαμα του φά-
νηκε χαριτωμένο, αλλά και κάπως αλλόκοτο. Χαζεύοντάς 
τες και τις δυο δίπλα η μία στην άλλη, τράβηξε το χέρι της 
γυναίκας του, για να την κάνει να βγάλει τον αντίχειρα 
από το στόμα της. Η γλώσσα της Τζιγιάνγκ ξεπρόβαλλε 
ελαφρώς από το στόμα της και πλατάγισε τα χείλη της σαν 
μωρό, πριν την ξαναπάρει ο ύπνος.

Λίγες μέρες αργότερα η Τζιγιάνγκ είπε ότι ήταν η Τσα Σεν-
γιόν, μια φίλη απ’ το πανεπιστήμιο που είχε πεθάνει έναν 
χρόνο νωρίτερα. Η Σενγιόν κι ο Ντεχιάν ξεκίνησαν να 
σπουδάζουν την ίδια χρονιά, ενώ η Τζιγιάνγκ ήταν τρία 
χρόνια νεότερή τους. Ήταν κι οι τρεις τους μέλη της ίδιας 
πανεπιστημιακής πεζοπορικής λέσχης. Παρ’ όλα αυτά η 
Τζιγιάνγκ κι ο Ντεχιάν, όσο ήταν φοιτητές, δεν γνωρίζο-
νταν. Ο Ντεχιάν ήθελε να κάνει και μεταπτυχιακές σπου-
δές, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλάνο αυτό 
λόγω οικογενειακών περιστάσεων. Αφού ολοκλήρωσε το 
τρίτο έτος σπουδών του, διέκοψε για να εκπληρώσει κα-
θυστερημένα τη στρατιωτική θητεία του και, στη συνέχεια, 
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επέστρεψε στο σπίτι του στο Μπουσάν, όπου εργάστηκε 
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης για έναν χρόνο. Κατά 
τη διάρκεια της απουσία του, η Τζιγιάνγκ είχε μπει στο 
πανεπιστήμιο κι είχε γίνει ενεργό μέλος της πεζοπορικής 
λέσχης.

Η Σενγιόν φερόταν ανέκαθεν καλά στις άλλες γυναί-
κες της λέσχης, αλλά εκτός αυτού είχε και κάτι κοινό με 
την Τζιγιάνγκ: Σε καμία από τις δύο δεν πολυάρεσε στην 
πραγματικότητα η πεζοπορία. Έγιναν φίλες, κράτησαν 
επαφή και συνέχισαν να βρίσκονται συχνά και μετά την 
αποφοίτηση της Σενγιόν. Μάλιστα, η γνωριμία του Ντε-
χιάν και της Τζιγιάνγκ έγινε στη δεξίωση του γάμου της 
Σενγιόν. Η Σενγιόν πέθανε κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τοκετού της λόγω εμβολής αμνιακού υγρού. Η Τζιγιάνγκ 
έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη, όταν το έμαθε, και η 
συγκλονιστική είδηση, που ήρθε να προστεθεί σε όλα τ’ 
άλλα, την έκανε να δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με τα 
καθημερινά καθήκοντά της.

Αφού κοίμισαν την κόρη τους, η Τζιγιάνγκ κι ο Ντεχιάν 
χαλάρωσαν πίνοντας μπίρες, κάτι που είχαν καιρό να κά-
νουν. Όταν η Τζιγιάνγκ κόντευε να τελειώσει ένα κουτάκι 
μπίρα, χτύπησε απαλά τον άντρα της στον ώμο και του 
είπε απότομα: 

«Να σου πω, η Τζιγιάνγκ ζορίζεται. Είναι συναισθηματι-
κά εξουθενωτικό να μεγαλώνεις ένα παιδί. Πρέπει σε κάθε 
ευκαιρία της λες: Τα πηγαίνεις θαυμάσια! Σκοτώνεσαι στη 
δουλειά! Σε εκτιμώ πολύ!». 

«Τι σου συμβαίνει, αγάπη; Μεταφυσική εμπειρία είναι 
αυτό; Καλά, λοιπόν. Ναι, τα πηγαίνεις θαυμάσια, Κιμ Τζι-
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γιάνγκ. Το ξέρω ότι περνάς μια δύσκολη φάση. Σε εκτιμώ 
και σ’ αγαπώ». 

Ο Ντεχιάν τής τσίμπησε τρυφερά το μάγουλο, αλλά 
εκείνη του έδιωξε το χέρι εκνευρισμένη.

«Νομίζεις ότι είμαι ακόμη η ερωτοχτυπημένη εικοσά-
χρονη Τσα Σενγιόν; Εκείνη που τρέμει σαν το φύλλο μες 
το κατακαλόκαιρο καθώς σου εξομολογείται τα αισθήμα-
τά της;»

Η καρδιά του Ντεχιάν σταμάτησε. Αυτό είχε γίνει πριν 
από είκοσι χρόνια. Στη μέση της μέρας, στη μέση του 
καλοκαιριού, στη μέση του γηπέδου στίβου του πανεπι-
στημίου, μακριά απ’ την παραμικρή σκιά. Ο καυτός ήλιος 
τούς έκαιγε και τους δύο. Ο Ντεχιάν δεν θυμόταν πώς εί-
χαν βρεθεί εκεί, αλλά έτυχε να πέσει πάνω στη Σενγιόν, η 
οποία, εντελώς ξαφνικά, του είπε ότι τον γούσταρε. Τον 
γούσταρε και έτρεφε αισθήματα γι’ αυτόν, του είχε πει με 
χείλη τρεμάμενα, στάζοντας απ’ τον ιδρώτα και τραυλίζο-
ντας. Ο Ντεχιάν την κοίταξε κάπως απολογητικά κι εκείνη 
αμέσως αναδιπλώθηκε.

«Εντάξει, δεν αισθάνεσαι το ίδιο. Το ’πιασα. Ξέχνα αυτά 
που είπα. Πες πως δεν έγινε τίποτα. Θα σου φέρομαι όπως 
πριν, σαν να μη συνέβη τίποτα».

Και μ’ αυτά τα λόγια διέσχισε το γήπεδο και εξαφανί-
στηκε. Πράγματι, έκτοτε του φερόταν όπως και πριν, σαν 
να μην είχε συμβεί τίποτα, τόσο χαλαρά και άνετα, που ο 
Ντεχιάν αναρωτήθηκε μήπως όλο αυτό ήταν τελικά πα-
ραισθήσεις από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Δεν το 
ξανασκέφτηκε. Και να που τώρα του το υπενθύμιζε η ίδια 
του η γυναίκα – ένα περιστατικό από ένα ηλιόλουστο από-
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γευμα είκοσι χρόνια νωρίτερα, το οποίο μόνο δύο άνθρω-
ποι γνώριζαν σ’ όλο τον κόσμο.

«Τζιγιάνγκ» ήταν το μόνο που κατάφερε να αρθρώσει 
ο Ντεχιάν. Μπορεί να ψέλλισε το όνομά της άλλες τρεις 
φορές.

«Ρε φίλε, σταμάτα να με αποκαλείς με τ’ όνομά της. Το ’πια-
σα, το κατάλαβα – είσαι πρότυπο συζύγου!»

Αυτό το ρε φίλε το έλεγε συνέχεια η Τσα Σενγιόν όταν 
ήταν μεθυσμένη. Ο Ντεχιάν ανατρίχιασε και ένιωσε κάτι 
σαν ηλεκτρικά ρεύματα να διαπερνούν το κρανίο του. Προ-
σποιούμενος τον αδιάφορο, συνέχισε να της λέει να κόψει 
την πλάκα. Η Τζιγιάνγκ άφησε το άδειο κουτάκι της μπί-
ρας στο τραπέζι, πήγε στο υπνοδωμάτιο και ξάπλωσε δίπλα 
στην κόρη της χωρίς να βουρτσίσει τα δόντια της. Την πήρε 
αμέσως ο ύπνος. Ο Ντεχιάν πήρε άλλη μία μπίρα και την 
κατέβασε στα γρήγορα. Μήπως του έκανε πλάκα; Μήπως 
ήταν μεθυσμένη; Μήπως είχε μπει μέσα της κάποιο πνεύμα, 
σαν αυτούς στην τηλεόραση που έκαναν σαν δαιμονισμένοι;

Το επόμενο πρωί, η Τζιγιάνγκ βγήκε από το υπνοδωμά-
τιο τρίβοντας τους κροτάφους της. Δεν έδειχνε να θυμάται 
τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Από τη μία, ο Ντεχιάν 
ένιωσε ανακούφιση στη σκέψη ότι ήταν απλώς μεθυσμένη. 
Από την άλλη όμως, ήταν τρομακτική η συγκεκριμένη επί-
δραση του αλκοόλ πάνω της. Εξάλλου, δυσκολευόταν να 
πιστέψει ότι είχε πράγματι μεθύσει τόσο πολύ κι ότι είχε δι-
αλείψεις. Ένα κουτάκι μπίρα είχε πιει μόνο.

Η αλλόκοτη συμπεριφορά της Τζιγιάνγκ συνεχίστηκε 
σποραδικά. Του έστελνε ένα γραπτό μήνυμα γεμάτο χα-
ριτωμένα εικονίδια, τα οποία ποτέ στο παρελθόν δε χρη-
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σιμοποιούσε, ή έφτιαχνε πιάτα όπως κρεατόσουπα με βο-
δινό ή διάφανα νουντλς, που ούτε της πολυάρεσαν ούτε 
και ήξερε να τα φτιάχνει καλά. Ο Ντεχιάν είχε αρχίσει να 
μην αναγνωρίζει τη γυναίκα του. Ύστερα από τόσον και-
ρό –μετά τις τόσες ιστορίες που μοιράστηκαν, αμέτρητες 
όσο κι οι σταγόνες της βροχής, μετά τα τόσα χάδια, απαλά 
και τρυφερά σαν χιονονιφάδες, κι ενώ είχαν αποκτήσει μια 
όμορφη κόρη, που είχε πάρει κι απ’ τους δυο– η σύζυγός 
του, την οποία είχε παντρευτεί ύστερα από διετή σχέση 
πάθους, εδώ και τρία χρόνια τού φαινόταν σαν ξένη.

Ύστερα ήρθε η γιορτή της συγκομιδής, το Τσουσόκ. Είχαν 
πάει να δουν τους γονείς του Ντεχιάν στο Μπουσάν. Ο Ντε-
χιάν πήρε άδεια την Παρασκευή και οι τρεις τους έφυγαν 
απ’ το σπίτι στις εφτά το πρωί κι έφτασαν στο Μπουσάν 
πέντε ώρες αργότερα. Με το που έφτασαν, έφαγαν μεση-
μεριανό με τους γονείς του Ντεχιάν, και ο Ντεχιάν, κουρα-
σμένος απ’ την πολύωρη οδήγηση, έπεσε για έναν υπνάκο. 
Παλιά, ο Ντεχιάν κι η Τζιγιάνγκ μοιράζονταν την οδήγηση 
στις μακρινές διαδρομές, αλλά, από τότε που γεννήθηκε η 
κόρη τους, την οδήγηση ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Ντεχιάν. 
Το μωρό ήταν ανήσυχο, κλαψούριζε κι έκλαιγε μόλις το 
έβαζαν στο κάθισμα του αυτοκινήτου, και η Τζιγιάνγκ τα 
κατάφερνε καλύτερα στο να κρατάει τη μικρή απασχολη-
μένη και χαρούμενη παίζοντας μαζί της και δίνοντάς της 
διάφορες λιχουδιές. 

Η Τζιγιάνγκ έπλυνε τα πιάτα μετά το γεύμα, έκανε ένα 
διάλειμμα για καφέ και πήγε στην αγορά με την πεθερά 
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της, για να ψωνίσουν τα τρόφιμα για το Τσουσόκ. Πέρα-
σαν το απόγευμα βράζοντας το βοδινό κόκκαλο για την 
κρεατόσουπα, μαρινάροντας τα παϊδάκια, πλένοντας και 
ζεματίζοντας τα λαχανικά, για να ψήσουν κάποια απ’ αυτά 
και να καταψύξουν τα υπόλοιπα για αργότερα, πλένοντας 
και προετοιμάζοντας τα θαλασσινά για τις τηγανίτες και 
τις πίτες της επόμενης μέρας. Τέλος, ετοίμασαν το βραδι-
νό, έφαγαν και μάζεψαν το τραπέζι.

Την επομένη, η Τζιγιάνγκ κι η μητέρα του Ντεχιάν 
έψησαν τηγανίτες, τηγάνισαν λουκουμάδες, μαγείρεψαν 
παϊδάκια στην κατσαρόλα, έφτιαξαν ρυζογκοφρέτες, ενώ 
ενδιαμέσως ετοίμασαν και τα τρία γεύματα της ημέρας. Η 
οικογένεια έφαγε φρεσκομαγειρεμένα γιορταστικά πιάτα 
και το διασκέδασε. Η κόρη τους, η Τζιγουόν, ένιωθε πολύ 
άνετα στην αγκαλιά και στα γόνατα της γιαγιάς και του 
παππού, που δεν έχαναν ευκαιρία να δείξουν την αγάπη 
τους στο τρυφερό παιδί.

Την επομένη ήταν το Τσουσόκ. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία 
ξάδελφος του Ντεχιάν είχε αναλάβει την πατροπαράδοτη 
ιεροτελεστία, οπότε η οικογένεια του Ντεχιάν δεν είχε και 
πολλά να κάνει ανήμερα. Όλοι κοιμήθηκαν λίγο παραπά-
νω, έφαγαν λιτό πρωινό καταναλώνοντας κάποια από τα 
φαγητά που είχαν ετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα 
και τελείωσαν με το πλύσιμο των πιάτων. Εκείνη την ώρα 
κατέφτασε η Σουχιάν, η μικρή αδελφή του Ντεχιάν, με την 
οικογένειά της. Η Σουχιάν, δύο χρόνια νεότερη απ’ τον Ντε-
χιάν και έναν χρόνο μεγαλύτερη απ’ την Τζιγιάνγκ, ζούσε 
στο Μπουσάν με τον άντρα της και τους δύο γιους της, ενώ 
και τα πεθερικά της ζούσαν στο Μπουσάν. Καθώς ο πεθερός 
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της ήταν ο μεγαλύτερος από τα αρσενικά αδέρφια του, η 
Σουχιάν είχε πιεστεί πολύ στις γιορτές, καθώς είχε επιφορ-
τιστεί με το καθήκον να μαγειρέψει για την πατροπαράδοτη 
ιεροτελεστία και να περιποιηθεί τους καλεσμένους. Η Σου-
χιάν λιποθύμησε με το που έφτασε στο σπίτι. Η Τζιγιάνγκ 
κι η μητέρα του Ντεχιάν έφτιαξαν σούπα με τον ζωμό του 
βοδινού, ετοίμασαν φρέσκο ρύζι κι έψησαν ψάρια και μαρι-
ναρισμένα λαχανικά για το μεσημεριανό.

Αφού μαζεύτηκαν τα πιάτα του μεσημεριανού, η Σου-
χιάν έβγαλε μια μεγάλη σακούλα με δώρα για την Τζιγου-
όν: φορέματα σε όλα τα χρώματα, φουστίτσα μπαλαρίνας, 
κοκαλάκια για τα μαλλιά, δαντελένια καλτσάκια και πολ-
λά άλλα. Η Σουχιάν έβαλε κοκαλάκια στα μαλλιά της Τζι-
γουόν και της φόρεσε καλτσάκια στα ποδαράκια της, θαυ-
μάζοντας το κοριτσάκι. Μακάρι να είχα κι εγώ μια κόρη. 
Οι κόρες είναι ό,τι καλύτερο, σκεφτόταν. Στο μεταξύ, η 
Τζιγιάνγκ έφερε πιατέλες με μήλα και αχλάδια κομμένα σε 
φέτες, αλλά ήταν όλοι τόσο χορτάτοι από το μεσημεριανό, 
που σχεδόν δεν τα άγγιξαν. Όταν έβγαλε τις ρυζογκοφρέ-
τες, η Σουχιάν πήρε μία.

«Μαμά, εσύ τα έφτιαξες αυτά στο σπίτι;»
«Εννοείται».
«Μαμά, πόσες φορές θα σ’ το πω; Μη μαγειρεύεις στο 

σπίτι! Είχα σκοπό να το αναφέρω και νωρίτερα, αλλά να 
μη φτιάχνεις ούτε βραστό. Να αγοράζεις τις τηγανίτες από 
την αγορά και τις ρυζογκοφρέτες από το κατάστημα. Γιατί 
φτιάχνεις τόσα φαγητά, εφόσον δεν κάνουμε καν εδώ την 
τελετουργία; Είσαι πολύ μεγάλη πια για τόση δουλειά και 
ζορίζεται κι η Τζιγιάνγκ».
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Απογοήτευση ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο της μητέρας: 
«Δεν είναι δουλειά το να ταΐζεις την οικογένειά σου. 

Το νόημα της γιορτής είναι να βρισκόμαστε όλοι μαζί, να 
ετοιμάζουμε το φαγητό και να τρώμε παρέα» είπε. Στρά-
φηκε τότε στην Τζιγιάνγκ και την έφερε σε δύσκολη θέση 
ρωτώντας τη: «Ταλαιπωρήθηκες πολύ;»

Ακούγοντάς την ερώτησή της, η έκφραση της Τζιγιάνγκ 
μαλάκωσε, τα μάγουλά της κοκκίνισαν ελαφρώς κι ένα ζε-
στό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στα μάτια της. Ο Ντεχιάν αγ-
χώθηκε. Πριν όμως εκείνος προλάβει να αλλάξει θέμα ή να 
την πάρει να φύγουν αποκεί, Τζιγιάνγκ απάντησε: 

«Αχ, κυρία Τζονγκ. Για να σας πω την αλήθεια, η καημέ-
νη η Τζιγιάνγκ παθαίνει υπερκόπωση σε όλες τις γιορτές!»

Ο χρόνος σταμάτησε σ’ εκείνο το δωμάτιο. Ήταν σαν να 
είχαν βρεθεί ξαφνικά στην κορυφή ενός τεράστιου παγό-
βουνου. Η Σουχιάν έσπασε τελικά τη σιωπή βγάζοντας έναν 
μακρόσυρτο αναστεναγμό που έσβησε σιγά σιγά σαν αχλή.

«Τζι, δεν νομίζεις ότι θέλει άλλαγμα η πάνα της Τζιγουόν;»
Ο Ντεχιάν άρπαξε με κάποια καθυστέρηση την Τζι-

γιάνγκ από το χέρι, αλλά εκείνη του χτύπησε το χέρι.
«Τζονγκ σομπά-ανγκ! Φταις κι εσύ πάντως! Όλες τις 

γιορτές τις περνάτε στο Μπουσάν, ενώ από το σπίτι μας 
περνάτε ίσα ίσα για μια μπουκιά. Φέτος, τουλάχιστον, κοι-
τάξτε να έρθετε νωρίτερα» του είπε, κλείνοντας με νόημα 
το δεξί μάτι της.






