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Είναι Σάββατο πρωί και είμαι στη μέση της βάρδιας μου στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Γουίντερ Παρκ όταν το βλέπω.

Το βιβλίο που αντίκρισα για τελευταία φορά πριν από 
έξι δεκαετίες. 

Το βιβλίο που πίστευα πως είχε εξαφανιστεί οριστικά. 
Το βιβλίο που σήμαινε τα πάντα για μένα. 
Με κοιτάζει από μια φωτογραφία της εφημερίδας New 

York Times που άφησε κάποιος ανοιχτή στο γραφείο με τα 
βιβλία για επιστροφή. Τα πάντα σιωπούν καθώς πάω να 
πιάσω την εφημερίδα, με το χέρι μου να τρέμει σχεδόν όσο 
έτρεμε την τελευταία φορά που κράτησα το βιβλίο. «Δεν 
είναι δυνατόν» ψιθυρίζω.

Κοιτάζω τη φωτογραφία. Ένας άντρας γύρω στα εβδο
μήντα μου ανταποδίδει το βλέμμα, τα χιονόλευκα μαλλιά 
του είναι αραιά και λεπτά, τα μάτια του θυμίζουν μάτια βα
τράχου πίσω από τους χοντρούς φακούς των γυαλιών του. 
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«Εξήντα χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, Γερμανός βιβλιοθηκονόμος επιδιώκει να 
επιστρέψει τα κλεμμένα βιβλία στους νόμιμους ιδιοκτήτες 
τους» δηλώνει ο τίτλος και θέλω να φωνάξω στον άντρα 
της φωτογραφίας πως εγώ είμαι η νόμιμη ιδιοκτήτρια του 
βιβλίου που κρατά, του ξεθωριασμένου δερματόδετου τό
μου με τη φθαρμένη κάτω δεξιά γωνία και την επιχρυσω
μένη ράχη που φέρει τον τίτλο Epitres et Evangiles.* Ανήκει 
σε εμένα – και στον Ρέμι, έναν άντρα που πέθανε καιρό 
πριν, έναν άντρα που μετά τον πόλεμο ορκίστηκα να πάψω 
να τον σκέφτομαι. 

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα τον σκεφτόμουν συνεχώς, 
όσο και αν προσπαθούσα να μην το κάνω. Αύριο, στις 8 
Μαΐου, ο κόσμος θα γιορτάσει την εξηκοστή επέτειο της 
Ημέρας της Νίκης στην Ευρώπη. Με όλους τους νεαρούς 
παρουσιαστές ειδήσεων να μιλούν με σοβαρό ύφος για τον 
πόλεμο, θαρρείς και μπορούν να διανοηθούν τι γινόταν, 
είναι αδύνατον να μη σκέφτομαι τον Ρέμι, είναι αδύνατον 
να μη σκέφτομαι τον καιρό που περάσαμε τότε μαζί, είναι 
αδύνατον να μη σκέφτομαι τους ανθρώπους που σώσαμε 
και το πώς τελείωσαν όλα. Μολονότι ο γιος μου μου λέει 
πως είναι ευλογία που έχω τόσο κοφτερό μυαλό στα γερά
ματα, όπως όλες οι ευλογίες, έχει και αυτή δύο όψεις.

Τον περισσότερο καιρό απλώς λαχταρώ να ξεχάσω.
Ανοιγοκλείνω τα βλέφαρα για να διώξω τις απρόσκλη

τες σκέψεις για τον Ρέμι και στρέφω την προσοχή μου στο 
άρθρο. Ο άντρας στη φωτογραφία ονομάζεται Ότο Κυν, εί

* Επιστολές και Ευαγγέλια. (Σ.τ.Μ.)
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ναι βιβλιοθηκονόμος της Κεντρικής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
του Βερολίνου και έχει βάλει σκοπό της ζωής του να επι
στρέψει τα βιβλία που κλάπηκαν από τους ναζί. Καταπώς 
φαίνεται, υπάρχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο 
μόνο στη συλλογή της βιβλιοθήκης του, όμως αυτό που 
κρατάει στη φωτογραφία –το βιβλίο μου– δηλώνει ότι τον 
κρατάει ξάγρυπνο τα βράδια. 

«Αυτό το θρησκευτικό κείμενο» είπε ο Κυν στον δημο
σιογράφο «είναι το αγαπημένο μου από τα πολλά αινίγμα
τα που βρίσκονται στα ράφια μας. Εκδόθηκε στο Παρίσι 
το 1732, είναι εξαιρετικά σπάνιο βιβλίο, ωστόσο δεν είναι 
αυτό που το κάνει αξιοσημείωτο. Είναι μοναδικό διότι μέσα 
του υπάρχει ένας ενδιαφέρων γρίφος: ένα είδος κώδικα. Σε 
ποιον ανήκε; Τι σημαίνει ο κώδικας; Πώς κατέληξαν να το 
αποκτήσουν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου; 
Αυτά είναι τα ερωτήματα που με κατατρύχουν».

Αισθάνομαι δάκρυα στα μάτια μου, δάκρυα που δεν 
έχουν θέση εκεί. Τα σκουπίζω θυμωμένη με τον εαυτό μου 
που εξακολουθώ να είμαι τόσο ευσυγκίνητη, ύστερα από 
τόσα χρόνια. «Πρέπει να είναι ωραίο» λέω απαλά στη φω
τογραφία του Κυν «να σε κατατρύχουν ερωτήματα και όχι 
φαντάσματα».

«Κυρία Έιμπραμς; Μιλάτε στην εφημερίδα;»
Η φωνή της Τζένι Φις, της υποδιευθύντριας της βιβλιο

θήκης, με επαναφέρει απότομα από την ομίχλη των ανα
μνήσεών μου. Είναι από τους ανθρώπους που παραπο
νιούνται για τα πάντα – και φαίνεται πως απολαμβάνει να 
λέει με κάθε ευκαιρία ότι, εφόσον είμαι ογδόντα έξι ετών, 
καλά θα κάνω να συνταξιοδοτηθώ σύντομα. Πάντοτε με 



12 ΚΡΙΣΤΙΝ ΧΑΡΜΕΛ

κοιτάζει με καχυποψία, θαρρείς και αδυνατεί να πιστέψει 
ότι στην ηλικία μου θέλω ακόμη να εργάζομαι εδώ. 

Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να αγαπάς τα βιβλία με 
τόσο πάθος που θα πέθαινες χωρίς αυτά, ότι απλώς θα 
σταματούσες να αναπνέεις, θα σταματούσες να υπάρχεις. 
Στην πραγματικότητα, αδυνατώ να καταλάβω γιατί έγινε η 
ίδια εξαρχής βιβλιοθηκονόμος. 

«Ναι, Τζένι, αυτό ακριβώς κάνω» απαντώ χωρίς να ση
κώσω το βλέμμα. 

«Μάλλον δεν θα έπρεπε να το κάνετε μπροστά στους 
επισκέπτες της βιβλιοθήκης». Μιλάει χωρίς ίχνος ειρωνείας. 
«Μπορεί να νομίσουν ότι ξεμωραθήκατε». Δεν έχει την πα
ραμικρή αίσθηση του χιούμορ. 

«Ευχαριστώ, Τζένι. Οι συμβουλές σου είναι πάντα τόσο 
χρήσιμες».

Εκείνη νεύει καταφατικά με σοβαρότητα. Καταπώς 
φαίνεται, αδυνατεί επίσης να πιστέψει ότι κάποια με την 
εμφάνισή μου –μικροσκοπική, ασπρομάλλα, γιαγιά– είναι 
ικανή να σαρκάζει.

Ωστόσο, σήμερα δεν έχω χρόνο για κείνη. Το μόνο που 
μπορώ να σκεφτώ είναι το βιβλίο. Το βιβλίο που κρατούσε 
τόσα μυστικά. Το βιβλίο που μου άρπαξαν πριν μπορέσω 
να μάθω αν περιέχει τη μοναδική απάντηση που είχα τόσο 
απεγνωσμένα ανάγκη. 

Και τώρα, μία μόνο αεροπορική πτήση μακριά, υπάρχει 
ένας άντρας που κρατά το κλειδί το οποίο ξεκλειδώνει τα 
πάντα. 

«Να το τολμήσω;» μουρμουρίζω στη φωτογραφία του 
Ότο Κυν. Αποκρίνομαι στην ερώτησή μου πριν προλάβει 
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να τρυπώσει μέσα μου η αμφιβολία. «Πρέπει. Το χρωστάω 
στα παιδιά».

«Κυρία Έιμπραμς;» Είναι πάλι η Τζένι που με αποκα
λεί με το επίθετό μου, μολονότι της είπα χίλιες φορές να 
με λέει Εύα, δεν χρησιμοποιεί το μικρό μου όνομα, όπως 
κάνει με τις νεότερες βιβλιοθηκάριους. Αλίμονο όμως, για 
κείνη είμαι απλώς μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η επιβράβευση 
ενός ανθρώπου που έζησε τόσες δεκαετίες είναι η βαθμιαία 
διαδικασία της διαγραφής του. 

«Ναι, Τζένι;» Τελικά σηκώνω το βλέμμα και την κοιτάζω.
«Θέλετε να πάτε στο σπίτι σας;» Υποψιάζομαι πως το 

λέει με την προσδοκία να αρνηθώ. Χαμογελάει κάπως αυ
τάρεσκα, βέβαιη ότι επιβλήθηκε με την ανωτερότητά της. 
«Ίσως για να συνέλθετε;»

Επομένως νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση όταν την κοιτά
ζω κατάματα, της χαμογελώ και λέω: «Σε ευχαριστώ πολύ, 
Τζένι. Νομίζω πως αυτό ακριβώς θα κάνω».

Αρπάζω την εφημερίδα και φεύγω. 

Μόλις φτάνω στο σπίτι μου –μια άνετη μονοκατοικία που 
απέχει μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από τη βιβλιοθήκη– 
ανοίγω τον υπολογιστή μου.

Ναι, έχω υπολογιστή. Και ναι, ξέρω να τον χρησιμο
ποιώ. Ο γιος μου Μπεν έχει το κακό συνήθειο να συλλα
βίζει μπροστά μου την ηλεκτρονική ορολογία –ί-ντερ-νετ 
και e-mail–, θαρρείς και ίσως είναι δύσκολη για μένα η έν
νοια της τεχνολογίας γενικά. Μάλλον δεν μπορώ να τον 
κατηγορήσω· όχι απόλυτα. Όταν γεννήθηκε ο Μπεν, είχαν 
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περάσει οχτώ χρόνια από τον πόλεμο και εγώ είχα αφήσει 
τη Γαλλία –και το άτομο που ήμουν κάποτε– για τα καλά 
πίσω μου. Ο Μπεν με ήξερε απλώς ως βιβλιοθηκονόμο και 
νοικοκυρά, που ενίοτε κόμπιαζε να μιλήσει στα αγγλικά. 

Κάπου στην πορεία απέκτησε την εσφαλμένη ιδέα ότι 
είμαι ένας απλός άνθρωπος. Τι θα έλεγε αν ήξερε την αλή
θεια;

Εγώ φταίω που δεν του μίλησα, που δεν μπόρεσα να 
διορθώσω το λάθος. Αλλά, όταν αρχίζεις να νιώθεις άνε
τα μέσα σε ένα προστατευτικό κέλυφος, είναι πιο δύσκο
λο από ό,τι θα περίμενε κανείς να βγεις και να δηλώσεις: 
«Παιδιά, στην πραγματικότητα αυτή είμαι».

Ίσως να φοβόμουν και ότι ο πατέρας του Μπεν, ο σύζυ
γός μου, ο Λούις, θα με εγκατέλειπε αν συνειδητοποιούσε 
πως ήμουν κάποια άλλη από το πρόσωπο που ήθελα να 
δει. Με εγκατέλειψε ούτως ή άλλως –πέθανε από καρκί
νο στο πάγκρεας πριν από δέκα χρόνια– και παρόλο που 
μου λείπει η συντροφιά του, παράλληλα κατέληξα στο πα
ράξενο συμπέρασμα ότι θα έκανα και χωρίς εκείνον πολύ 
νωρίτερα. 

Μπαίνω στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας 
Delta – υποθέτω από συνήθεια, αφού ο Λούις ταξίδευε συ
χνά για επαγγελματικούς λόγους και συμμετείχε στο πρό
γραμμα τακτικών πελατών της. Οι τιμές είναι εξωφρενικές, 
αλλά έχω κάμποσα λεφτά στον λογαριασμό μου. Είναι λίγο 
πριν από το μεσημέρι και υπάρχει μια πτήση που αναχωρεί 
σε τρεις ώρες από τώρα και άλλη μία που αναχωρεί στις 
9 και 35 το βράδυ με ανταπόκριση στο Άμστερνταμ και 
φτάνει στο Βερολίνο στις 3 και 40 το μεσημέρι. Κλικάρω 
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και κλείνω τη δεύτερη πτήση. Υπάρχει κάτι το ποιητικό ξέ
ροντας ότι θα φτάσω στο Βερολίνο εξήντα χρόνια από την 
ημέρα που υπέγραψαν οι Γερμανοί παράδοση άνευ όρων 
στους Συμμάχους, σε εκείνη ακριβώς την πόλη. 

Με διαπερνά ένα ρίγος και δεν ξέρω αν είναι φόβος ή 
έξαψη. 

Πρέπει να φτιάξω τη βαλίτσα μου, αλλά πριν πρέπει να 
τηλεφωνήσω στον Μπεν. Δεν θα καταλάβει, αλλά μάλλον 
ήρθε επιτέλους η στιγμή για κείνον να μάθει πως η μητέρα 
του δεν είναι ο άνθρωπος που πάντα πίστευε πως ήταν. 






