


Στην αρχή, ο Άχμαντ είναι μια μακρινή φωνή. Ένα τρε-
μουλιαστό τραγούδι ελπίδας που βγαίνει απ’ τα βάθη της 
σκοτεινιάς. Όταν έρχομαι σε επαφή μαζί του μέσω του 
Skype για πρώτη φορά, στις 15 Οκτωβρίου 2015, πάνε 
ήδη τρία χρόνια που δεν έχει βγει απ’ την Νταράγια. Επτά 
χιλιόμετρα από τη Δαμασκό, περικυκλωμένη και πεινα-
σμένη, η πόλη του είναι μία σαρκοφάγος. Ο Άχμαντ είναι 
ένας από τους 12.000 τελευταίους επιζώντες. Στην αρχή, 
δυσκολεύο μαι να αποκρυπτογραφώ τα λόγια του. Ψελλίζει 
λέξεις διστακτικές, πυρετικές, διακοπτόμενες απ’ το αδιά-
κοπο κροτάλισμα των εκρήξεων. Ανάμεσα σε δύο ανατινά-
ξεις, αγκιστρώνομαι στο πρόσωπό του. Πίσω απ’ την οθό-
νη του υπολογιστή εμφανίζεται, ύστερα χάνεται ανάλογα 
με τα καπρίτσια της αυτοσχέδιας σύνδεσης στο διαδίκτυο 
που έφτιαξαν με τη βοήθεια μικρών δορυφόρων που συ-
γκέντρωσαν στις αρχές της επανάστασης.

Η εικόνα του τραβιέται, παραμορφώνεται σαν πίνακας 
του Πικάσο: στρογγυλά μάγουλα που γέρνουν λοξά κάτω 
από ένα ζευγάρι γυαλιά με μαύρο σκελετό, προτού σπάσει 
σε χίλια κυβιστικά θρύψαλα, για να χαθεί πίσω από ένα 
πυκνό μαύρο παραπέτασμα. Όταν τα πίξελ συναρμολο-



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΤΑΡΑΓΙΑ 17

γούνται ξανά, διαβάζω τα χείλη του. Και τεντώνω το αυτί, 
δαγκώνοντας το μολύβι μου.

Συστήνεται. Άχμαντ, 23 ετών, γέννημα θρέμμα της 
Νταράγια, από μια οικογένεια με οκτώ παιδιά. Πριν από 
την επανάσταση σπούδαζε πολιτικός μηχανικός στο Πα-
νεπιστήμιο της Δαμασκού. Πριν από την επανάσταση του 
άρεσε το ποδόσφαιρο, οι ταινίες και η συντροφιά των φυ-
τών στο οικογενειακό φυτώριο. Πριν από την επανάσταση, 
ονειρευόταν να γίνει δημοσιογράφος. Τον είχε αποτρέψει 
ο πατέρας του, μετά από δώδεκα μήνες που έκανε φυλακή 
για ένα απλό σχόλιο που είχε γλιστρήσει στο αυτί ενός φί-
λου του. «Εξύβριση αρχής» είχε αποφανθεί το δικαστήριο. 
Ήταν το 2003. Ο Άχμαντ ήταν έντεκα χρονών. Μια δυσά-
ρεστη ανάμνηση, φωλιασμένη στα βάθη της καρδιάς του.

Και μετά, έγινε η επανάσταση. Όταν η Συρία ξυπνάει, 
τον Μάρτιο του 2011, ο Άχμαντ είναι δεκαεννιά ετών, στην 
ηλικία της εξέγερσης. Ο πατέρας του, φοβισμένος ακόμη, 
του απαγορεύει να βγει στον δρόμο. Ο Άχμαντ χάνει την 
πρώτη διαδήλωση της Νταράγια, αλλά πηγαίνει κρυφά 
στη δεύτερη. Ανάμεσα στο πλήθος, τραγουδάει μ’ όλη του 
τη δύναμη: «Ο λαός και η Συρία είναι ένα». Μέσα στο στή-
θος τού εν γενέσει επαναστάτη κάτι σκίζεται, σαν ένα φύλ-
λο χαρτί. Το πρώτο του ρίγος ελευθερίας.

Οι βδομάδες και οι μήνες διαδέχονται οι μεν τους δε. 
Το ίδιο και οι διαδηλώσεις. Από τα τρανζίστορ, η φωνή του 
Μπασάρ αλ-Άσαντ ακούγεται απειλητική. «Θα νικήσουμε. 
Δεν θα υποχωρήσουμε. Θα συντρίψουμε τους αμφισβητίες». 
Οι δυνάμεις του καθεστώτος πυροβολούν το πλήθος. Σφυ-
ρίζουν οι πρώτες σφαίρες. Αλλά ο Άχμαντ και οι φίλοι του 
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τραγουδάνε όλο και πιο δυνατά: «Ελευθερία! Ελευθερία!», 
ενώ άλλοι εξεγερμένοι παίρνουν τα όπλα για να αμυνθούν. 
Μην μπορώντας να τους βάλει όλους στη φυλακή, ο ραΐς 
της Δαμασκού αποφασίζει να μετατρέψει την πόλη τους σε 
φυλακή. Είναι 8 Νοεμβρίου 2012. Όπως και πολλές άλλες, 
η οικογένεια του Άχμαντ μαζεύει τα πράγματά της, μετα-
κομίζει σε μια κοντινή πόλη και τον ικετεύει να πάει μαζί 
τους. Αρνείται: αυτό που συμβαίνει είναι μια επανάσταση, 
η επανάσταση της γενιάς του. Με τις βόμβες να σκάνε 
γύρω του, ο Άχμαντ οπλίζεται με μια κάμερα και πραγμα-
τοποιεί επιτέλους το παιδικό του όνειρο: να αφηγείται την 
αλήθεια. Πηγαίνει στο κέντρο Τύπου του καινούριου τοπι-
κού συμβουλίου της πόλης. Το πρωί οργώνει τους έρημους 
δρόμους της Νταράγια, κινηματογραφεί τα γκρεμισμένα 
σπίτια, τα υπερπλήρη νοσοκομεία, τον ενταφιασμό των 
θυμάτων, τα παραμικρά ίχνη αυτού του αόρατου πολέμου, 
του απρόσιτου στα ξένα μίντια. Το βράδυ ανεβάζει τα βί-
ντεό του στο διαδίκτυο.

Περνάει ένας χρόνος μέσα στην ακινησία της βίας, με-
ταξύ ελπίδας και αβεβαιότητας. Μια μέρα στα τέλη του 
2013, οι φίλοι του τον καλούν για ενισχύσεις. Κάτω απ’ 
τα ερείπια ενός γκρεμισμένου σπιτιού βρήκαν βιβλία και 
θέλουν να τα ξεθάψουν πάση θυσία.

«Βιβλία;» επαναλαμβάνει έκπληκτος.
Μες στην καρδιά του πολέμου, η ιδέα τού φαίνεται εξω-

φρενική. Τι νόημα έχει να σώσουν βιβλία, όταν δεν κατα-
φέρνουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές; Το διάβασμα δεν 
του άρεσε ποτέ ιδιαίτερα. Γι’ αυτόν, τα βιβλία έχουν τη γεύ-
ση του ψέματος και της προπαγάνδας. Γι’ αυτόν, τα βιβλία 
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είναι η προσωπογραφία του Άσαντ και ο καμηλοπαρδα-
λήσιος λαιμός του που τον περιγελούσε μέσα στα σχολικά 
του τετράδια. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίζει ν’ ακολουθήσει 
τους φίλους του, αν και με διστακτικό βήμα, μέσα από την 
τρύπα που άφησε στον τοίχο η πόρτα της εισόδου, όταν μια 
έκρηξη την τίναξε μακριά. Το κτίριο, αγνώριστο σχεδόν, 
ανήκει στον διευθυντή ενός σχολείου, ο οποίος έφυγε απ’ 
την πόλη αφήνοντάς τα όλα πίσω του. Ο Άχμαντ προχω-
ρεί προσεκτικά μέχρι το σαλόνι. Ο χώρος φωτίζεται μόνο 
από μια λεπτή δέσμη φωτός. Το παρκέ είναι όλο στρωμένο 
με βιβλία, σκόρπια ανάμεσα στις πέτρες και τους σοβάδες. 
Με μια αργή κίνηση, γονατίζει στο δάπεδο, παίρνει ένα 
στην τύχη. Στο εξώφυλλο, μαύρο απ’ τη σκόνη, τα νύχια 
του τρίζουν, ακούγονται σαν ήχος μουσικού οργάνου. Ο 
τίτλος είναι στα αγγλικά, μιλάει για αυτοσυνείδηση, ένας 
σύγγραμμα ψυχολογίας προφανώς. Ο Άχμαντ ανοίγει την 
πρώτη σελίδα, προσπαθεί να διαβάσει τις λίγες λέξεις που 
καταλαβαίνει απ’ αυτή την ξένη γλώσσα που δεν τη μιλάει 
καλά. Μα τι σημασία έχει το θέμα; Τρέμει. Όλο του το είναι 
πάλλεται. Μια αίσθηση ότι ανοίγει την πόρτα της γνώσης. 
Ότι ξεφεύγει, για μια στιγμή, απ’ τη ρουτίνα της μάχης. 
Ότι σώζει ένα κομματάκι, μικρό έστω, από τα αρχεία της 
χώρας. Ότι τρυπώνει κλεφτά ανάμεσα στις σελίδες όπως 
κάποιος άλλος φεύγει προς το άγνωστο.

Ο Άχμαντ σηκώνεται πάλι αργά, τρέμοντας σύγκορμος 
και σφίγγοντας το βιβλίο πάνω στο στήθος του.

«Το ίδιο ρίγος ελευθερίας που είχα νιώσει στην πρώτη 
μου διαδήλωση» αναστενάζει πίσω από την οθόνη.

Η φωνή του κόβεται πάλι. Το πρόσωπό του ξαναγίνεται 
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ένα πάτσγουορκ από πίξελ. Μια έκρηξη έκοψε τη σύνδεση. 
Κοιτάζω την οθόνη, μαντεύω έναν αναστεναγμό. Μετά 
από μια βαθιά εισπνοή, ξαναπιάνει το νήμα της αφήγησής 
του, κάνει την απογραφή των άλλων τόμων που βρήκαν 
εκείνη τη μέρα ανάμεσα στα χαλάσματα: αραβική και ξένη 
λογοτεχνία, φιλοσοφία, θεολογία, επιστήμες. Ένας ωκεα-
νός γνώσεων μπροστά στα μάτια τους.

«Αλλά έπρεπε να βιαστούμε» συνεχίζει. «Έξω, τα αερο-
πλάνα μούγκριζαν. Κάνοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσα-
με, ξεθάψαμε τα βιβλία και γεμίσαμε ως επάνω την καρό-
τσα του ημιφορτηγού».

Η συγκομιδή μέσα από ερείπια συνεχίζεται και τις επό-
μενες μέρες. Στα εγκαταλειμμένα σπίτια, στα ερημωμένα 
γραφεία, στα κατεστραμμένα τζαμιά. Ο Άχμαντ αρχίζει να 
το απολαμβάνει. Σε κάθε καινούριο κυνήγι βιβλίων, του 
αρέσει όλο και πιο πολύ να ξετρυπώνει παρατημένα κεί-
μενα, να ξαναδίνει ζωή στις λέξεις που έχουν θαφτεί κάτω 
απ’ τα χαλάσματα. Ψάχνουν με τα χέρια, καμιά φορά και 
με τα φτυάρια. Όλοι μαζί είναι καμιά σαρανταριά εθε-
λοντές, ακτιβιστές, φοιτητές, εξεγερμένοι, που παραμο-
νεύουν πότε θα σωπάσουν τα αεροπλάνα για να πάνε να 
σκάψουν κάτω απ’ τα χαλάσματα. Μέσα σε μια βδομάδα, 
σώζουν 6.000 βιβλία. Πραγματικό κατόρθωμα! Έναν μήνα 
μετά, η συγκομιδή φτάνει τους 15.000 τόμους. Μικρούς, 
μεγάλους, τσακισμένους, στραπατσαρισμένους, δυσανά-
γνωστους, εξαιρετικά σπάνιους, δυσεύρετους. Τώρα πρέ-
πει να βρουν έναν χώρο για να τους αποθηκεύσουν. Να 
τους προστατεύσουν. Να διατηρήσουν αυτά τα ψίχουλα, 
έστω, συριακής πολιτισμικής κληρονομιάς προτού γίνουν 
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καπνός. Μετά από μια ευρεία σύσκεψη, γεννιέται το σχέ-
διο μιας δημόσιας βιβλιοθήκης. Επί Άσαντ, η Νταράγια 
δεν είχε αποκτήσει ποτέ βιβλιοθήκη. Αυτή θα ήταν η πρώ-
τη. «Το σύμβολο μιας ανυπότακτης πόλης, όπου εμείς χτί-
ζουμε όταν τα πάντα γύρω μας γκρεμίζονται» καταλήγει 
ο Άχμαντ. Κάνει μια παύση, μένει για λίγο σκεφτικός, και 
μετά προφέρει τούτα τα λόγια, που δεν θα τα ξεχάσω ποτέ:

«Η επανάστασή μας έγινε για να δημιουργήσουμε, όχι 
για να καταστρέψουμε».

Εξαιτίας των φόβων για αντίποινα, εκείνο το μουσείο 
χαρτιού θα έμενε τελείως μυστικό. Δεν θα είχε ούτε όνομα 
ούτε επιγραφή. Ένας χώρος υπόγειος, προστατευμένος απ’ 
τα ραντάρ και τις οβίδες, όπου θα συναντιούνταν μικροί 
και μεγάλοι αναγνώστες. Το διάβασμα ως καταφύγιο. Μια 
σελίδα ανοιχτή προς τον κόσμο την ώρα που όλες οι πόρ-
τες είναι αμπαρωμένες.

Μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, η συντροφιά των 
φίλων καταφέρνει να ξετρυπώσει το υπόγειο μιας πολυ-
κατοικίας. Ορφανεμένο απ’ τους ενοίκους του, το κτίριο 
βρίσκεται στις παρυφές της γραμμής του μετώπου, όχι μα-
κριά από την εμβέλεια των ελεύθερων σκοπευτών, αλλά 
καλά προστατευμένο απ’ τις ρουκέτες. Κόβουν μάνι μάνι 
τάβλες. Βάφουν τους τοίχους. Φέρνουν δυο-τρεις καναπέ-
δες. Απέξω, στοιβάζουν σακιά με άμμο μπροστά στα παρά-
θυρα, τοποθετούν και μια ηλεκτρογεννήτρια σε περίπτω-
ση που κοπεί το ρεύμα. Για πολλές μέρες, οι διασώστες των 
βιβλίων ξεσκονίζουν, κολλάνε, ξεχωρίζουν, καταγράφουν, 
τακτοποιούν όλα εκείνα τα απομεινάρια από χαρτί. Ταξι-
νομημένα με θεματική και αλφαβητική σειρά στα ράφια 
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που λυγίζουν απ’ το βάρος τους, τα έργα ξαναβρίσκουν 
επιτέλους την τέλεια αρχική τους διάταξη.

Έμενε να γίνει μια τελευταία δουλειά, πριν από τα εγκαί-
νια: η σχολαστική αρίθμηση του κάθε τόμου και η εγγραφή 
του ονόματος του ιδιοκτήτη του στην πρώτη σελίδα.

«Ούτε κλέφτες είμαστε ούτε πλιατσικολόγοι. Τα βιβλία 
ανήκουν στους κατοίκους της Νταράγια. Κάποιοι απ’ αυ-
τούς σκοτώθηκαν, άλλοι έφυγαν κι άλλοι συνελήφθησαν. 
Σκοπός μας είναι ο καθένας να μπορέσει να πάρει πίσω ό,τι 
του ανήκει όταν θα τελειώσει ο πόλεμος» λέει με έμφαση 
ο Άχμαντ.

Σ’ αυτά του τα λόγια αφήνω το μολύβι μου, εντυπω-
σιασμένη από τη συνείδησή του ως πολίτη. Μένω άφωνη 
μπροστά σε τέτοιον σεβασμό για τον άλλο. Για τους άλ-
λους. Αυτοί οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο 
μέρα και νύχτα. Οι περισσότεροι έχουν χάσει τα πάντα: το 
σπίτι τους, τους φίλους τους, τους γονείς τους. Μέσα σ’ 
αυτόν τον ορυμαγδό, αρπάζονται απ’ τα βιβλία όπως αρ-
πάζεται κανείς απ’ τη ζωή. Με την ελπίδα ότι θα έρθουν 
καλύτερες μέρες. Εμφορούμενοι απ’ τη δίψα τους για μόρ-
φωση, είναι οι αθέατοι τεχνίτες ενός δημοκρατικού ιδεώ-
δους. Ενός εν σπέρματι ιδεώδους που αντιμετωπίζει γεν-
ναία την τυραννία του καθεστώτος. Που αψηφά επίσης 
την αγριότητα των στρατιωτών με τη μαύρη σημαία, που 
είναι οι καταστροφείς των αρχαίων μνημείων στην Παλμύ-
ρα και αυτουργοί της τρομερής πυρκαγιάς στη Βιβλιοθήκη 
της Μοσούλης στο Ιράκ στις αρχές του 2015. Μισθοφόροι 
της ειρήνης απέναντι στη σαρκοβόρο καταστροφή.

Μια έκρηξη σκίζει πάλι τη συνδιάλεξη. Ατάραχος, ο 
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Άχμαντ συνεχίζει την αφήγησή του. Μου διηγείται πόσο 
φειδωλή ήταν η γιορτή τη μέρα των εγκαινίων. Ούτε χυμοί 
ούτε γιρλάντες. Μόνο λίγοι φίλοι που συγκεντρώθηκαν 
για την περίσταση. Και προπαντός, προπαντός, εκείνο το 
μυρμήγκιασμα που γαργαλάει πάλι το στήθος, όπως στο 
πρώτο σύνθημα. Πολύ γρήγορα, η βιβλιοθήκη γίνεται ένας 
απ’ τους πυλώνες της περικυκλωμένης πόλης. Ανοιχτή απ’ 
τις εννιά το πρωί μέχρι τις πέντε το απόγευμα, εκτός από 
την Παρασκευή που είναι αργία, δέχεται κατά μέσο όρο 
είκοσι πέντε επισκέπτες την ημέρα. Άντρες κυρίως. Στην 
Νταράγια, μου εξηγεί, οι γυναίκες και τα παιδιά σπάνια 
βγαίνουν έξω, γι’ αυτό και δεν τους βλέπεις συχνά. Γενι-
κά, περιορίζονται να διαβάζουν στο σπίτι βιβλία που τους 
πηγαίνουν οι πατεράδες και οι σύζυγοι, απ’ τον φόβο των 
βομβών-βαρέλια που πέφτουν σαν βροχή απ’ τον ουρανό.

«Τον προηγούμενο μήνα έριξαν στην πόλη γύρω στις 
εξακόσιες» λέει ο Άχμαντ.

Θύμα μιας τέτοιας βόμβας υπήρξε και ο φίλος του 
Αμπού ελ-Εζ, που διηύθυνε μαζί του τη βιβλιοθήκη. 
Τον Σεπτέμβριο του 2015 βρισκόταν καθ’ οδόν προς το 
υπόγειο με τα βιβλία, όταν ένα βαρέλι με εκρηκτικά που 
αμόλησε ένα ελικόπτερο του έκοψε τον δρόμο. Αυτά τα 
κοντέι νερ γεμάτα με TNT και ψήγματα μετάλλων είναι 
ιδιαίτερα καταστροφικά επειδή ο στόχος τους δεν είναι 
ακριβής. Τα σράπνελ βρήκαν τον Αμπού ελ-Εζ στον λαι-
μό και έπληξαν το νευρικό του σύστημα, με αποτέλεσμα 
να υποφέρει από κράμπες που απλώνονται μέχρι τη μέση 
του. Από τότε βρίσκεται σε αναγκαστική ανάπαυση, κα-
τάκοιτος σε μια κλινική που δημιουργήθηκε εκ των ενό-
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ντων. Στην Νταράγια η ζωή είναι εύθραυστη σαν ένα 
φύλλο χαρτί.

Κι άλλος ορυμαγδός. Ο αντίλαλος των εκρήξεων. Ο 
Άχμαντ συνεχίζει. Αυτή τη φορά μου επισημαίνει ότι πρέ-
πει να τερματίσει τη συζήτηση. Δεν το ξέρουμε ακόμη, 
αλλά στη συνέχεια θα υπάρξουν πολλές συνδιαλέξεις σαν 
αυτή. Και μεγαλύτερης διάρκειας. Σε μια Συρία χωρισμένη 
στα δύο, όπου οι εικονικοί δεσμοί υποκαθιστούν τις σχέ-
σεις διά ζώσης, είναι πολύ συνηθισμένο να περνάει κανείς 
βραδιές ολόκληρες κουβεντιάζοντας στο διαδίκτυο. Προς 
το παρόν, απέχω πολύ απ’ το να σχηματίσω εικόνα εκείνου 
του άτυπου χώρου. Να βάλω χρώμα στους τοίχους του. 
Πρόσωπο στους αναγνώστες. Τίτλο σε όλα εκείνα τα έργα 
που σώθηκαν από το χάος.






