ΠΡΟΛΟΓΟΣ
του
∆όκτορα Ρίτσαρντ Ε. Πάλµερ καθηγητή της παγκοσµίaς φιλοσοφίας και λογοτεχνίας.
«Ο Τυφλός Θεατρίνος» της Ελένης Κατσουλάκη είναι το πιο συγκλονιστικό,
πρωτόγνωρο βιβλίο που έχω διαβάσει. Η σεισµική δύναµη αυτού του εµπνευσµένου,
ιστορικού µυθιστορήµατος τραντάζει την συνείδηση των λαών και παίρνει
παγκόσµιες διαστάσεις. Η περίτεχνη παρουσίαση του Τυφλού Θεατρίνου ως ήρωασύµβολο ο οποίος, µε λιονταρίσιο θάρρος και παλικαρίσια περιφρόνηση για το
θάνατο, θυσιάζει ολόψυχα την ζωή του, στην αναπτέρωση των ελπίδων και των
προσδοκιών του καταπιεσµένου, φτωχού λαού του µε σκοπό να του εµψυχώσει την
πίστη του και να τον στεφανώσει µε την δάδα της αξιοπρέπειας και ελευθερίας, είναι
η ανώτατη κορυφή της ανθρώπινης µεγαλοπρέπειας και ανθρωπισµού.
Η οδύσσεια του πρωτότυπου θεατρίνου είναι ένα ατόφιο πορτραίτο της καθηµερινής
πραγµατικότητας. Αντιλαλεί βροντόφωνα σαν ένας θεϊκός ύµνος για όλους όσοι
αγωνίζονται για δικαιοσύνη, ανθρώπινα και γυναικεία δικαιώµατα και ελευθερία. Η
ιστορία αναµφισβήτητα είναι ένα αριστούργηµα του λόγου µε επικές διαστάσεις
λόγω του πανίσχυρου µηνύµατος που εκπέµπει και της υπέρτατης νίκης του
απολιόρκητου ανθρώπινου πνεύµατος. Είναι η αντάρα της παντοδύναµης
παγκόσµιας φωνής της αλήθειας και του ανθρωπισµού.
Το εξωτικό τούτο µυθιστόρηµα µας χαρίζει απλόχερα µια από τις πιο συνταραχτικές,
συγκινητικές ιστορίες αγάπης της παγκόσµιας λογοτεχνίας. Η πανέµορφη Τάρα δεν
είναι µόνο ωραία στο σώµα αλλά και στην ψυχή. Η ανυπόταχτη αποφασιστικότητα
και η αυτοθυσία της καθώς παλεύει ακούραστα να ελευθερώσει τον Καρίµ από τη
φυλακή, καθρεπτίζουν σπάνια εµψυχωτικά αισθήµατα. Η τρυφερότητα και η
ακλόνητη αµοιβαία ερωτική σχέση και η ασυµβίβαστη έκφραση αγάπης της Τάρας
και του Καρίµ µπροστά στον άµεσο κίνδυνο και στο θάνατο, αποτυπώνουν τον
θρυλικό έρωτά τους ανάµεσα στις µεγαλύτερες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών. Το
µυθιστόρηµα συναρπάζει τον αναγνώστη µε το λογοτεχνικό, λυρικό τρόπο έκφρασης
και τις παραστατικές περιγραφές του. Είναι ζωντανό, κάποιες φορές προκλητικά
ρεαλιστικό, άλλοτε διασκεδαστικό, άλλοτε λυπητερό, αλλά πάντα κρατά αµείωτο σαν
µαγνήτης το ενδιαφέρον.
Ο αναγνώστης δεν πρέπει να ξεχνά ότι πρόκειται για ένα γνήσιο ιστορικό
µυθιστόρηµα. Τα γεγονότα που περιγράφονται εδώ είναι πραγµατικά και βασίζονται
στην προσωπική έρευνα της συγγραφέως και στις προσωπικές εµπειρίες της αφού
έζησε αρκετά χρόνια στην Αυτοκρατορική Περσία. Γνωρίζει καλά τη γλώσσα, τα ήθη
και έθιµα της απόµακρης αυτής χώρας. Η περιγραφή ενός πατέρα που δέρνει µέχρι
θανάτου την δεκαπεντάχρονη κόρη του, η οποία χωρίς να το θέλει υπήρξε θύµα
βιασµού από έναν στρατιώτη µε αποτέλεσµα να µείνει έγκυος, είναι µια έντονη
διαµαρτυρία τόσο εναντίον της βαναυσότητας του δάσκαλου-στρατιώτη όσο και της
πεποίθησης του πατέρα ότι πρέπει να κάνει αυτή την πράξη για να διαφυλάξει την
τιµή της οικογένειας. Επίσης οι ανατριχιαστικές σκηνές της ραδιουργίας των
Μεγάλων ∆υνάµεων για να προστατεύσουν τα τεράστια συµφέροντα τους στον
Περσικό Κόλπο, ο φριχτός τρόµος του αδύναµου λαού, οι πρωτόγονες σφαγές και τα
βάρβαρα βασανιστήρια των διαφωνούντων από την απολυταρχική δικτατορία του
καθεστώτος, ήταν όλα χαρακτηριστικά εκείνης της περιόδου.
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Για τη ποιητική έκφραση της αφήγησης, για το αυθεντικό ύφος, για τον ωµό
ρεαλισµό, για την αδάµαστη δύναµη της πέννας, για τους έντεχνους διάλογους
ουσίας, για τις αξέχαστες σκηνές, για την ιστορική ακρίβεια και για την δραµατική
έκκληση που απευθύνει για ελευθερία και δικαιοσύνη, θεωρώ αυτό το µυθιστόρηµα
ως ένα από τα σπουδαιότερα λογοτεχνικά έργα της εποχής µας. Αναµφισβήτητα,
είναι ένα δυσαναντικαταστατο δώρο στην ανθρωπιά που απέµεινε σε µια
ανεπανόρθωτα συµφεροντολογική κοινωνία. Πιστεύω ότι θα γίνει κλασικό στο είδος
του, καθώς οι γενιές ανά τον κόσµο θα ανακαλύπτουν στην καταδίωξη των
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κάτω από ένα αστυνοµικό καθεστώς
τρόµου τη δική τους ιστορία, θαυµάσια δοσµένη. ∆ιότι όπως λέει ο Λόρδος Μπάιρον
στον ∆ον Ζουάν του:
Οι λέξεις είναι κτήµατα και µικρές σταγόνες µελάνι
που πέφτουν σαν δροσοσταλίδες πάνω στην σκέψη και κάνουν
χιλιάδες, εκατοµµύρια ίσως, να σκεφτούν χωρίς πλάνη.

Παρατηρήσεις από τον Richard E. Palmer, Ph.D. παγκοσµίως γνωστό συγγραφέα των
Hermeneutics.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αυλαία άνοιξε. Το σκηνικό ήταν απλό, αφτιασίδωτο. Τα φώτα της ράµπας χόρευαν
αχνά στα πρόσωπα των κουρελιασµένων θεατρίνων. Με κοµµένη την ανάσα,
ανατρίχιασα στην πρώτη κιόλας σκηνή. Μέσα στους αιώνες της αγέλαστης
σκλαβιάς, βρήκα επιτέλους ένα Θεό που έµοιαζε µε τον άνθρωπο! Από τότε δεν
λάτρεψα άλλον Θεό. Η απαράµιλλη ιστορία του τυφλού θεατρίνου, µεγαλύτερη και
από την ίδια την ζωή, πλάτυνε τους ορίζοντες του κόσµου. Η Μεσσιανική
προσωπικότητα του βίαιη, εκρηχτική ξεπήδησε πάνω στην σκηνή και συνεπήρε τον
νου µου. Τρεµούλιασα µπροστά στην Μεγάλη Πύλη της λιονταρίσιας καρδιάς του.
Ντροπιάστηκα, ένιωσα σαν ταπεινός κοµπάρσος της ζωής. Σαν έπεσε η αυλαία, η
µικρόψυχη ύπαρξη µου γονάτισε µε δέηση στον βωµό της µεγαλοπρεπείας του.
Με φωνή που πνίγουν οι λυγµοί µου, ένιωσα την ανάγκη να ανασύρω το
ανοµολόγητο πέπλο της πολυσύνθετης ύπαρξης του και να µοιραστώ µαζί σας τον
εσωτερικό πόνο, τον αιχµαλωτισµένο έρωτα και το αχαλίνωτο πάθος του
απολιόρκητου θεατρίνου.
Στον µπαξέ της τρυφερής ποίησης γεννήθηκε κάποτε η επική µπαλάντα ενός τυφλού
πεντάρφανου αγοριού που αρνήθηκε να δεχτή την γραµµένη από τον Αλλάχ, µοίρα
του. Με ανυπότακτη λαχτάρα έσπασε λιονταρίσια τις αλυσίδες της σκλαβιάς και
ταπείνωσης και µονοµάχησε γενναιόκαρδα µε το πεπρωµένο του. ∆εν έσκυψε
δουλικά το κεφάλι ούτε σε αγριοθωρητους θεούς, ούτε σε παντοδύναµους
αφεντάδες. Με τρυφεράδα και επιµονή, ξέσυρε τον πόνο, την αγωνία, και την
ταπεινότητα και τους µεγαλοποίησε µε το στεφάνι της λευτεριάς και αξιοπρέπειας.
Το λαβωµένο αγόρι ζητιάνεψε ψίχουλα ανθρωπιάς και νόηµα στην στείρα ζωή του.
Ο αφαλός της τέχνης το βύζαξε µε το γάλα της ελπίδας και σαν χάδι γελαστού
γιασεµιού, µύρωσε την ύπαρξη του. Ο πρωτοψάλτης τροβαδούρος του πόνου, και
της κλεψύδρας του ανθρωπισµού, µε αριστουργηµατικές νότες µεγαλοποίησε
θριαµβευτικά την ανώτατη κορφή του ανθρώπινου, αδούλωτου πνεύµατος. Σαν
στρατηλάτης της αλήθειας και σαν σύµβολο της αδιαπραγµάτευτης συνείδησης ο
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τυφλός θεατρίνος έγινε η παγκόσµια, ηθικοπλαστική κραυγή του µικρού και
αδύναµου ενάντια στην παντοδύναµη λόγχη του παντοκράτορα, τυραννικού Αφέντη.
Από παιδούλα ένιωθα µια ∆ονκιχωτική λαχτάρα για το ξωτικό και το απόµακρο.
Ποθούσα µε ανήλεη φλόγα να επεκτείνω τους ορίζοντες του νου µου και να
ανακαλύψω άγνωστες χώρες και πολιτείες πέρα από κύµατα της Μεσογείου.
Μαγεµένη από την παραµυθένια οµορφιά της Περσίας, την ποίηση του Οµάρ
Καγιαν, τα ονειρεµένα χαρέµια, τους παντοδύναµους Αυτοκράτορες, την χλιδή και
τους θρύλους, µια µέρα σαλπάρισα για τα µακρινά λιµάνια της. Περιπλανήθηκα σαν
διψασµένος οδοιπόρος µέσα σε ελκυστικές οάσεις και χάθηκα στην αγκαλιά της
απέραντης ερήµου, µένοντας εκστατική µπροστά στην απίστευτη φυσική οµορφιάς
της χώρας, την φινέτσα της τέχνης και την µαγεία ενός ξελογιαστικου µύθου, που ο
Μέγας Αλέξανδρος κούρσεψε χωρίς έλεος.
Μια σηµαδιακή µέρα, τα βήµατα του µε έφεραν σε ένα πανάθλιο χωριουδάκι. Η
δυνατή δυσωδία από ούρα, κόπρανα, σκουπίδια και τραγίλα µου έφερε αναγούλα.
Μέσα στις θλιβερές τρώγλες λιγδιασµένοι χωρικοί και ψειριασµένα ζώα µοιραζόταν
την ίδια στέγη, βουτηγµένοι στην ελονοσία, στην σαρκοβόρα πείνα και φρικιαστική
µιζέρια. Σακάτες, σκελετωµένοι αγωγιάτες µε κυρτωµένες ράχες και λεπρά παιδιά
έτοιµα να πέσουν από τον πείνα ξεµύτισαν από τις µίζερες παράγκες τους, σέρνοντας
τα καλαµοπόδαρα τους. Η φρικιαστική ατµόσφαιρα µύριζε θάνατο και πανούκλα.
Ένα λιµαγµένο κοριτσάκι φώλιασε σε µια γωνιά της πλατείας και σήκωσε
απελπισµένα τα κοκαλιάρικα χέρια του, ζητιανεύοντας ένα σπυρί ψωµί. Η εφιαλτική
αυτή εικόνα και άλλες σκηνές του ανθρώπινου ξεπεσµού και κτηνωδίας-αδιάψευστες
µάρτυρες της ανήλεης δεσποτικής εξουσίας και της θρησκείας, ξετυλίχτηκαν
µπροστά στα µάτια µου και λάβωσαν για πάντα την καρδιά µου. Οι άνεµοι του
µακρινού ταξιδιού µου στην εξωτική χώρα των διεφθαρµένων βασιλιάδων, και των
δυστυχισµένων δούλων, άλλαξαν και έγιναν εχθρικοί. Από συνείδηση και ανθρώπινο
καθήκον πήρα την απόφαση να γράψω την πολυσήµαντη πορεία του τυφλού
θεατρίνου και να στείλω ένα µήνυµα ελπίδας στον κατατρεγµένο άνθρωπο της γης,
που η µικρούλα ζωή του παίζεται στα αδίστακτα χέρια τον Μεγάλων ∆υνάµεων, µε
µια ζαριά.
Η τέχνη σε οποιαδήποτε µορφή πρέπει να υπηρετεί µόνο ένα υψηλό ευγενή σκοπό:
την εξύψωση του ανθρώπου και όχι να ληστεύει την σοδειά από τα αλώνια της
ταπεινότητας και του ξεπεσµού της αδύνατης ανθρώπινης ύπαρξης. ∆εν είναι το
αγέρωχο, επιβλητικό πλατάνι που σµαλτώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αντέχει
στο κουρέλιασµα του χρόνου, αλλά το εύθραυστο µπουµπούκι που αψηφά αντάρτικα
τους µανιασµένους ανέµους της φύσης του, και τολµά να ανθίσει στα λιβάδια της
φοβερής αθλιότητας. Η λύτρωση της αλήθειας είναι η πιο βροντερή ανθρώπινη φωνή
και το ανηφόρισµα για την αλήθεια είναι ο πιο µεγαλόπρεπος, εξευγενισµένος
οραµατισµός-- η αχαλίνωτη συµπόνια για την βασανισµένη ανθρωπότητα.
Το βιβλίο είναι τραγικά επίκαιρο λόγω του αιµατοβαµµένου πολέµου στο Ιράκ,
Αφχανισταν και του σαρκοβόρου δράµατος που παίζεται στην Μέση Ανατολή.
Το εµπνευσµένο καραβάνι της ζωής στον ΤΥΦΛΟ ΘΕΑΤΡΙΝΟ αφιερώνεται µε
απέραντη στοργή στους καταπιεσµένους, αδύναµους ανθρώπους σε όλες της γωνιές
του πλανήτη. Το αφιερώνω επίσης σε όλους τους ανθρωπιστές που είναι πλασµένοι
µε ευαισθησία, λογική και συνείδηση, στον αγαπητό µου καθηγητή Ρίτσαρντ
Πάλµερ, στον Άγγλο δηµοσιογράφο Ρόβερτ Φίσκ, στον λεοντόκαρδο Ηάρυ
Βελαφόντε, στον θαυµάσιο τρυφερό ποιητή Φαρειντουν Φαριαντ, στον ευαίσθητο
τίµιο Ισραηλίτη δηµοσιογράφο Γκινδεον Λεβυ και στον µαέστρο της Ελληνικης
πέννας και του ανθρωπισµού Ιάκωβο Γαριβαλδη --ανένδοτους υπερασπιστές της
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δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αγάπη είναι η θρησκεία µου, ο
ψαλµός της ψυχής µου, η µουσική που απαλύνει τον πόνο και δικαιώνει την ταπεινή
«Όσο υπάρχει, µε τη δικαιολογία του νόµου και την δηµοκρατία, µια κοινωνική
καταδίκη η οποία, σε αντίθεση από τον πολιτισµό, δηµιουργεί µια τεχνητή κόλαση στη
γη όσο υπάρχουν τα τρία µεγάλα προβλήµατα της εποχής µας – η παρακµή του αντρικού
είδους λόγω της φτώχειας, η καταστροφή του γυναικείου είδους λόγω του υποσιτισµού,
η συρρίκνωση της παιδικής ηλικίας λόγω του σωµατικού και του πνευµατικού
σκοταδισµού – και, όσο η άγνοια και η εξαθλίωση παραµένουν στη γη, βιβλία σαν κι
αυτό είναι πάντα χρήσιµα.«

Βίκτωρ Ουγκώ, Οι Άθλιοι, 1862.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Σαν ένας ανυπόταχτος Έλληνας συγγραφέας τόλµησα να γράψω στα Αγγλικά το
βαρυσήµαντο αυτό ιστορικό µυθιστόρηµα. Ήταν ένα ριψοκίνδυνο πήδηµα θανάτου. Μα το
απολιόρκητο γινάτι µου δεν λιποτάχτησε από την ευθύνη. Με το πενιχρό δασάκι µου στον
ώµο και µε παντιέρα τον αµάντρωτο ενθουσιασµό της νιότης, πήρα την πρωτόγνωρη,
κακοτράχαλη ανηφοριά.
Συνάντησα πολλούς δαίµονες στον δρόµο µου. Θηλασµένη µε την γλαφυρότητα της
πλούσιας µητρικής µου γλώσσας και σαν Κρητική υφάντρα του λόγου, πάλεψα ανήλεα να
µονιάσω τα χνώτα της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Κατατρόµαξα. Η Ελληνική πέννα
µου που πάντα χόρευε στη άκρα του γκρεµού, ανταριάστηκε. Μα η ζωή είναι πιο εύκολη
όταν υποταχτείς.
Νιώθω τυχερή που βρήκα φίλους που µου κράτησαν συντροφιά στο µοναχικό µου ταξίδι της
δηµιουργίας και αναπτέρωσαν το ηθικό µου µε τα µυρωµένα λόγια τους.
Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Καναδέζο συντάκτη Τζεφ Μπάρρυ που ήταν ο πρώτος
Αγγλόφωνος που ανέλυσε και σχολίασε το βιβλίο σαν το πιο συνταραχτικό µυθιστόρηµα που
είχε διαβάσει στα 25 χρόνια της καριέρας του. Τα γενναιόδωρα σχόλια του έσπειραν πίστη
και ελπίδα στην καρδιά µου.
Ο διάσηµος Αµερικανός δόκτορας της παγκόσµιας φιλοσοφίας και Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Ρίτσαρτ Πάλµερ, µε αλτρουισµό και ακλόνητο πάθος αγάπησε το βιβλίο, έγραψε την
εισαγωγή και το πέρασε ένα χέρι στα Αγγλικά. Η ηθική συµπαράσταση του σαν ανασαιµιά
άνοιξε τα βυζανιάρικα φτερά µου, και µε παρότρυνε να ζητήσω παγκόσµια έκδοση.
Ο Αµερικανός στρατηγός που υπηρέτησε σαν επικεφαλής του Περσικού στρατού, µε
αναπάντεχη εντιµότητα, επιβεβαίωσε τα ιστορικά γεγονότα της ιστορίας. Ο θαυµάσιος
συγγραφέας- ανθρωπιστής και πρόεδρος των Ελλήνων συγγραφέων της Αυστραλίας Ιάκωβος
Γαριβάλδης στάθηκε σαν ακλόνητος βράχος κοντά µου από το πρώτο γαϊτανάκι της
νιόβγαλτης σελίδας. ∆ιάβασε το βιβλίο και στις δυο γλώσσες, θεοποίησε το παντοδύναµο
µήνυµα του και έγραψε µε απλοχεριά σχόλια που µε έκαναν να κλάψω. Η ∆ιγενικη πνοή του
σαν φωτεινό λυχναράκι συνοδοιπόρησε το κακοτράχαλο ανηφορικό µονοπάτι µου..
Μαζί µε τους ξένους ενθουσιώδεις υπερασπιστές του βιβλίου µου, έκαναν τον µύθο
πραγµατικότητα, και την πραγµατικότητα µύθο. Η πίστη τους στο βροντόφωνο µήνυµα του
βιβλίου και η θερµή συµπαράσταση τους, αναγέννησαν τις δειλές ελπίδες µου. Θα τους
χρωστώ ταπεινά ευγνωµοσύνη σε όλη µου την ζωή. Νοιώθω βαθιά τη ανάγκη να εκφράσω
την ανοµολόγητη ψυχοσύνθεση της σκέψης µου που πλάστηκε και γαλουχήθηκε από την
πύρινη φλόγα του Νίκου Καζαντζάκη και την αντάρτισσα, αδούλωτη πνοή του Μίκη
Θεοδωράκη: είµαι ατόφιο γέννηµα της ύπαρξης τους. Είναι η χρυσή βροχή που ξέπλυνε τον
πόνο ενός αγωνιζόµενου συγγραφέα.
Με αγάπη
Ελένη κατσουλακη

4

Κεφάλαιο 1
Ιράν, 1980
Χαράζει. Το άστρο της ροδαυγής µόλις έχει ξεµυτίσει δειλά από τον αφαλό του
ανήλιαγου ουρανού. Η κεντρική πλατεία της Τεχεράνης Μεϊντέν Αλί Σαχ, γνωστή ως
Πλατεία του Σάχη, είναι κιόλας κατάµεστη. Μεσ’ στο µισοσκόταδο ανταριάζει ο
σαµατάς του ανατολίτικου παζαριού. Πριν το γέννηµα της νεόβγαλτης µέρας,
βραδυκίνητα γαιδουράκια, και µουλάρια κατάφορτα µε πραµάτειες πηγαινοέρχονται
τρικλίζοντας.
Ανααµαλλιασµένοι χαµάληδες και λιγδιασµένοι αγωγιάτες µουσκεµένοι στον ιδρώτα,
ξεφορτώνουν σκυθρωποί τα πολύτιµα εµπορεύµατα στα στενά πεζοδρόµια,
βλαστηµώντας: χειροποίητα, πολύχρωµα περσικά χαλιά, χάλκινα σκεύη, πήλινα
δοχεία, χρυσά κοσµήµατα, φέσια, κελεµπίες και µεταξωτά υφάσµατα.
Καλοθρεµµένοι αφεντάδες και κορδωµένοι έµποροι αλωνίζουν ολόγυρα
χειρονοµώντας ζωηρά µε τον αγέρωχο αέρα της εξουσίας. Οι κοφτές διαταγές τους
µαστιγώνουν τους εξαντληµένους µουλαράδες και χαµάληδες.
Πέρα µακριά στην άκρη του ορίζοντα πάνω από τη χρυσαφένια άµµο, ένα γκρίζο
σύννεφο κινείται προς την πλατεία. Φαντάζει σαν αντικατοπτρισµός βγαλµένος µέσα
από τα κυµατιστά σπλάχνα της καυτής ερήµου. Καθώς πλησιάζει αργοκίνητα, µια
ανθρώπινη φιγούρα διαµορφώνεται. Το σκεβρωµένο καύκαλο ενός περιπλανώµενου
παραµυθά µε κυρτωµένη πλάτη, κάνει την εµφάνισή του στο εξωτικό σκηνικό.
Ξυπόλητος, κουρελιάρης τυλιγµένος σε µια χιλιοτρυπηµνεη κελεµπία σέρνει τα
πόδια του µε δυσκολία, κρατώντας µια άρπα παραµάσχαλα.. Στο µεσόστρατο,
σταµατά για να πάρει ανάσα, σφουγγίζοντας από το µέτωπο του χοντρές στάλες
ιδρώτα. Το αργασµένο πρόσωπό του φωτίζεται και σκοτεινιάζει κάτω από τις σκιές
που ρίχνουν οι ψηλοί φοίνικες.
Φασαριόζοι οδηγοί και γυρολόγοι κάνουν τις µανούβρες τους ανάµεσα στα
φιδογυριστά στενοσόκακα στοιβαγµένα µε κάρα και πάγκους από φρούτα και
λαχανικά.
Ο γερο- παραµυθάς παραπατά, αγκοµαχώντας. Τα γόνατά του τρέµουν. Σε µια στιγµή
σκοντάφτει και πέφτει σε έναν πάγκο µε φρέσκα ζαρζαβατικά.. Φουρκισµένοι οι
πλανόδιοι µικροπωλητές µε ανασκουµπωµένα τα µανίκια, σαϊτεύουν χείµαρρους από
πικρόχολες κατάρες και βλαστήµιες.
«Χαάκ µπάρ-σαρέτt! Σκατά στο κεφάλι σου, παλιόγερε!»
«Τόχµ σάγκ! Σκύλας γέννα!»
Ένα κακόφωνο πανδαιµόνιο από θορύβους, ουρλιαχτά και κραυγές έρχεται από όλες
τις µεριές. Η πλατεία βουίζει σαν κυψέλη. Ο κουρελιάρης παραµυθάς συνεχίζει να
τρικλίζει, σκοντάφτοντας πάνω στο ορµητικό πλήθος που πληµµυρίζει τους δρόµους.
Κοιλαράδες έµποροι µε φρεσκοβαµµένα µουστάκια, καθισµένοι νωχελικά στα
κατώφλια των µαγαζιών, στριφογυρίζουν µε µεράκι τα κεχριµπαρένια κοµπολόγια
τους, χαζεύοντας ανέµελα τον χαοτικό ρυθµό της εξωτικής αγοράς.
Τα καπνισµένα καφενεία είναι αποπνιχτικά γιοµάτα από πραµατευτάδες και
αγουροξυπνηµένους ταξιδιώτες που πίνουν ηδονικά τα ροφήµατα τους,
πλαταγίζοντας τα χείλια τους.
Λίγο πιο πέρα, ένα τσούρµο ζαβλακωµένοι χωρικοί και χασοµέρηδες, φυσωρουφούν
λαίµαργα το όπιο από τους πορσελάνινους ναργιλέδες.
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Παραδιπλα , ένα κοπάδι από µωρόπιστους περαστικούς περιµένουν υποµονετικά να
πληρώσουν πενήντα ριάλια 1 σε έναν αετοµάτη άντρα για να µάθουν τη µοίρα τους
από έναν πανέξυπνο, κλουβιασµένο παπαγάλο. Το δασκαλεµένο πουλί βαδίζει
αγέρωχα δίπλα στα διπλωµένα χαρτάκια και διαλέγει µε το ράµφος του το ανάλογο
µπουγιουρντί, που προφητεύει απίστευτες ιστορίες γεµάτες έρωτες, γάµους, παιδιά
και πλούτη.
Ξυπόλητα χαµίνια µε λιγδιασµένα τουρµπάνια παίζουν ζωηρά στα στραβοχυµένα
αποδρόµια. Μυστηριώδεις, σαγηνευτικές γυναίκες, µε πρόσωπα καλυµµένα µε τα
παραδοσιακά Τσαντόρ 2, εξαφανίζονται βιαστικά πίσω από τους µαχαλάδες µε τα
πυκνόκτιστα, χαµηλοτάβανα σπιτάκια.
Στα λασπωµένα σοκάκια, σωροί από σαπισµένα σκουπίδια αναδίδουν µια ανυπόφορη
δυσοσµία. Ψωριασµένοι, αδέσποτοι σκύλοι, γάτες και κότες περιφέρονται άσκοπα..
βρωµάει ο τόπος από ιδρώτα, κοπριά, φρέσκια βερβελίθρα και βαριά µπαχαρικά.
Γιγάντιες αφίσες µε το αυστηρό πρόσωπο του Ιρανού θρησκευτικού ηγέτη Χοµεϊνί 3
µοστράρουν τους τοίχους και τους ηλεκτρικούς στύλους. Ο παραµυθάς σµίγει τα
φρύδια. Μια απόµακρη εφιαλτική µουσική ταράζει το µυαλό του. Την ίδια στιγµή,
ένα αρχοντικό σελωµένο άλογο διασχίζει βιαστικά την πλατεία. Ο ξιπασµένος
καβαλάρης του σουφρώνει περιφρονητικά τη µύτη, ενώ ένα µπουλούκι αλαφιασµένοι
αγωγιάτες προηγούνται, ανοίγοντας δρόµο για να περάσει ο αφέντης τους.
Ξαφνικά, µια σάλπιγγα ηχεί από µακριά. Είναι το παραδοσιακό κάλεσµα για ντόπιους
και ξένους να χαλαρώσουν στο γειτονικό χαµάµ. Αργότερα, ένα µπουλούκι
µικροπραµατευτάδες και τελάληδες ξεµπουκάρουν στην πλατεία κουβαλώντας
φαρδιά πανέρια στο κεφάλι και αρχίζουν να διαλαλούν τις πραµάτειες τους.
«Ατζίλ ΜοσΑλιάτ! 4».
«Ατζίλ Μπαλάλ! 5».
«Φρεσκοκοµµένα ρόδα από το Ισφαχάν!»
Μες στην ξέφρενη κίνηση και την οχλαγωγία, ο παραµυθάς ζυγώνει στην πλατεία.
Τα χαµίνια ανυπόµονα παρατάνε το παιχνίδι τους και τον παίρνουν στο κατόπι
τσιρίζοντας. Κάποιος κάνει χώρο στην άκρη του δρόµου για να καθίσει. Ο
εξαθλιωµένος γέροντας σταυρώνει τα πόδια του και παίρνει την άρπα του αγκαλιά.
Τη χαϊδεύει τρυφερά, ερωτιάρικα. Τα γοργοκίνητα µάτια του σεργιανίζουν ολόγυρα
µελετώντας τα µυριάδες πρόσωπα του πλήθους που ολοένα και πληθαίνει.
Χασοµέρηδες, αργόσχολοι περαστικοί, γυρολόγοι, απλώνουν τα χαλιά τους κατάχαµα
και στρογγυλοκάθονται γύρω του. Ξέρουν καλά ότι η ιστορία που ετοιµάζεται να
διηγηθεί ο ξακουστός αυτός αφηγητής θα κρατήσει µέχρι το σούρουπο. Τα λόγια του
είχαν πάντα µια µαγνητική δύναµη, ένα αόρατο κλειδί που έµπαινε µέσα στο
µισόφωτος τους σαν τρανός αφέντης.
Ο γέροντας πλέκει νευρικά τα δάχτυλα στη δίκλωνη γενειάδα του, δαγκώνοντας τα
χείλη µε ασυνήθιστη ταραχή. Ένα πέπλο ανοµολόγητου πόνου σκιάζει το
ανεµοδαρµένο πρόσωπό του σαν να κρύβει ένα φοβερό µυστικό. Κάτω από τον
ανελέητο ήλιο η φωνή του ραγίζει.
«Σήµερα, φίλοι µου, ξεδιπλώστε τα φεγγαροπλασµένα κιλίµια της χαράς! Γιατί η
αληθινή τούτη ιστορία που θα σας διηγηθώ δεν έχει ειπωθεί από κανένα στόµα. Είναι
ένα πρωτόπλαστο καραβάνι ζωής, υφασµένο σαν πολύτιµο Περσικό χαλί, από
µυριάδες φίνες κλωστές ανθρώπινης ικανότητας, συµπόνιας και πάθους.
«Μια κλασική ιστορία, που δε φυλακίζεται στο χρόνο και τις ιδιοµορφίες της
Αυτοκρατορικής Περσίας, µόνο µιλά για τις βαθιές αλήθειες της ανθρώπινης φύσης.
Κάθε αυθεντική ιστορία είναι οικουµενική, και η οικουµενική εσωτερική φωνή είναι
ανώνυµη – το αλφαβητάρι της ανθρωπότητας. Το ροµαντικό σκηνικό µιας αγάπης
ανυπόταχτης και αδιαπραγµάτευτης, ανάµεσα σε έναν άντρα και µια γυναίκα θα σας

6

φέρει δάκρυα στα µάτια. Ινσαλλάχ! Αν θέλει ο Θεός! Μετά από αυτή τη
συνταρακτική αφήγηση, η άρπα µου θα βουβαθεί για πάντα».
Οι θεατές στην πρώτη σειρά, σαστισµένοι, σουφρώνουν τα φρύδια. Ο γέροντας
ξεροβήχει για να καθαρίσει το ξεραµένο λαρύγγι του. Το κοκαλιάρικο κορµί του
τρεµουλιάζει σαν καλαµιά.
«Η αυγινή κραυγή της µετανοίας µου είναι η µουσική που παίζω σήµερα»,
µουρµουρίζει, αινιγµατικά. «Η επίγεια ζωή µου είναι λιγοστή, ανήµπορη – η καµήλα
του θανάτου κοιµάται στο κατώφλι µου, φίλοι µου. Όµως οι θύµησες από τα
περασµένα ξεχύνονται βροχή στα µουράγια του νου µου, ανεξίτηλες σαν το
αποτύπωµα του φοίνικα πάνω στις χαλκόχρωµες, αµµουδερές δίνες µιας απέραντης,
ερήµου».
Σταµατά για λίγο και αναστενάζει. Με υγρά µάτια, ο ψωµοζήτης παραµυθάς
ανασηκώνει το κεφάλι και ατενίζει ικετευτικά τον ατελείωτο ουρανό, σαν να
ζητιανεύει σιωπηλά µερικά ψίχουλα ελέους και την συγνώµη του Θεού. Τα δάχτυλά
του χαϊδεύουν περίτεχνα τις χορδές της άρπας του και αρχίζει µε τρεµουλιαστή φωνή
να αφηγείται τούτη την τραγική ιστορία-- έναν ύµνο στο ακατανίκητο ανθρώπινο
πνεύµα, και µια ανεπανάληπτη ραψωδία µιας ανεξαγόραστης ιστορίας αγάπης.
«Όλα άρχισαν στην Περσία», ψελλίζει µε µια δοξαριά.
Το φιλόµυθο ακροατήριο, που ήδη κρέµεται από τα χείλη του, ζυγώνει πιο κοντά για
ν’ ακούσει, µε κοµµένη την ανάσα, κάτω από το µαργαριταρένιο θρόνο του Αλλάχ.

Αυτοκρατορική Περσία 1938
Ήταν ένα µικρό, πλινθόκτιστο χωριουδάκι φωλιασµένο µερικά χιλιόµετρα έξω από
την πόλη Μοχαµεράχ 6 της νοτιοανατολικής Περσίας 7.
Ολόγυρα, η απεραντοσύνη της στείρας ερήµου ήταν σπαρµένη από λιγνούς
ασβεστόλιθους που υψώνονταν σαν εφιαλτικά µνηµεία από την άµµο, χαρίζοντας
µια νότα µυστηρίου στην απόκοσµη, ανατριχιαστικά µοναξιά.
Πέρα µακριά, εκεί που έσµιγε ο ουρανός µε την γη καστανόξανθες καµήλες καθόταν
νωχελικά στην άµµο µασουλίζοντας. Μια µυθική εικόνα σµιλεµένη από τα
παραµύθια του Αλί Μπαµπά ξετυλιγόταν στο παράµερο τοπίο: µιναρέδες, γραφικά
παζάρια, νοµάδες, σεΐχηδες, τζαµιά, ρύζι να αχνίζει σε χάλκινα δοχεία, και
πανέµορφα φλογισµένα µάτια να κοιτάζουν ερευνητικά κάτω από σκουρόχρωµα
µαγνάδια.
Μια σαγηνευτική χώρα, ξαπλωµένη στο αισθησιακό κάτω χείλος της Κασπίας
Θάλασσας σαν µια πολύµορφη, φινατη ζωγραφιά. Και πάνω από τον θολοσκέπαστο
θρύλο της ένας αδηφάγος αυτοκράτορας ξέσχιζε πάντα τα λιγωµένα σωθικά του
µίζερου ψωµοζήτη, του αγωγιάτη, του βεδουίνου και άνοιγε κρυφά πηγάδια να
κρύψει τους δυναστικούς θησαυρούς του. Μα χιλιάδες χρόνια αχαλίνωτης εξουσίας
και αιµατοχυσίας κούρσεψαν την παραµυθένια πραγµατικότητα και την
µεταµόρφωσαν σε θλιβερό µοιρολόγι.
Η Περσία σερνόταν σαν έρµαιο στα σταυροδρόµια της πανάθλιας φτώχειας,
αθλιότητας, άγνοιας και στην τυφλή προσήλωση στην Μουσουλµανική Θρησκεία. 8
Και οι Πέρσες προκαταληµένοι, απελέκητοι, αλυσοδεµένοι στις παµπάλαιες
παραδόσεις πίστευαν ότι ο Αλλάχ κρατά στα χέρια του την γη και άµα
παραβλεµατίση, ο κόσµος θα εξαφανισθεί.
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Οι καιροί ήταν δύσκολοι για την µισόφωτη Αυτοκρατορική Περσία που αιωρούταν
σαν Περσικό χαλί ανάµεσα στους µύθους και στην µελαγχολική αντιξοότητα.
Αργόσυρτα καραβάνια από καµήλες ταξίδευαν εκατοντάδες µίλια µέσα στη καυτή
έρηµο για να µεταφέρουν ασήκωτα σακιά από στάρι και καλαµπόκι να αλεσθούν
στα γειτονικά χωριά, η απλά να γιοµίσουν τα ασκιά τους µε λίγο, πολύτιµό νερό.
Νοµάδες, βοσκοί, πλανόδιοι πραµατευτάδες - όλοι διέτρεχαν σε κάθε βήµα τον
κίνδυνο των αδίστακτων λιµασµένων ληστών, που παραµόνευαν ύπουλα χωµένοι σε
αµµόλοφους για να επιτεθούν. Καραβάνια από περιπλανώµενους δερβίσηδες 9
κλωθογύριζαν συχνά τις πολύβουες πλατείες πουλώντας γιατροσόφια, χαϊµαλιά και
διηγωντας φανταστικές ιστορίες. Κουρελιασµένοι ζητιάνοι και γυµνοκωλοι
σακατηδες ήταν πάντοτε κοντά προτείνοντας τα σκελετωµένα χέρια τους στους
περαστικούς ή περιµένοντας υποµονετικά για να ορµήσουν µε λαιµαργία στα
αποφάγια που θ’ άφηνε πίσω κάποιο διερχόµενο καραβάνι η ταξιδιώτης.
Μόλις είχε ξεµπουµπουκιάση το φλογοβόλο καλοκαίρι. Η γκαστρωµένη γη,
ιδρωλουσµένη αγκοµαχούσε απελπισµένα για µια δροσερή ανάσα. Χαλκόχρυσες
ακτίνες έσταζαν από το πύρινο στόµα του αδηφάγου ήλιου. Κόντευε το χρύσωµα του
µεσηµεριού. Η ηµέρα ήταν γαλήνια, καθώς έγερνε χαδιάρικα πάνω στην έρηµο δίχως
άχνα. ∆εν ακουγόταν τίποτε, µήτε ένα τιτίβισµα πουλιού, µήτε το τραγούδι ενός
χαρωπού τζιτζικιού. Ξάφνου από τους γειτονικούς λόφους, ακούστηκε η βελουδένια
µελωδία µιας φλογέρας. Οι ήχοι τρυφεροί στην αρχή άρχισαν να γίνονται ορµητικοί,
γοργοί, µετά µελαγχόλησαν και σύρθηκαν ξεψυχισµένα σαν σιγανό ανθρώπινο
µοιρολόι.
Ο Καρίµ, ένα εντεκάχρονο ξυπόλητο βοσκόπουλο που φυλούσε κείνη την στιγµή µε
ευλάβεια τα πρόβατα του αφέντη του, παράτησε το ραβδί του και στράφηκε
κατάπληκτο προς την κατεύθυνση της παράξενης µελωδίας. Μα δεν µπόρεσε να δει
τίποτα, παρά µόνο τις αποµακρες βουνίσιες οροσειρές να ξεµυτούν ατίθασα πάνω
από τη θάλασσα, την παλλόµενη ώχρα της άµµου και τον γαλήνιο ποταµό Καρουν
που φιδοσερνόταν τεµπέλικα µέσα από την άγονη ερηµιά προς τον δυτικό αγκώνα
του Περσικού Κόλπου.
Ήταν ένα γλυκό αγόρι, απλόχερα µαστορεµένο από τον Αλλάχ µε περίσσια οµορφιά
και τη χάρη ενός µεταµφιεσµένου πρίγκιπα που αναδύθηκε από τα βάθη ενός
συναρπαστικού µύθου. Ένα λιγνό κορµάκι στεφανωµένο µε σκούρα σγουρά µαλλιά
που έπεφταν παιχνιδιάρικα στους κροτάφους του και µεγάλα µαύρα σαν το
κάρβουνο µάτια πάνω από το µπουµπούκι των χειλιών του.
Τα πρόβατα ήταν σκορπισµένα στις γύρω πλαγιές, αναζητώντας υποµονετικά τους
λιγοστούς θάµνους που φύτρωναν σε πείσµα εκείνης της στείρας γης. Η µελωδία
ξεψύχησε. Ο Καρίµ σφύριξε τον γνώριµο σκοπό καλώντας το άτακτο κοπάδι του να
µπουλουκιαση.
Το µελένιο δειλινό έγειρε στο πλάι, κουρασµένο. Οι χρυσόξανθες ακτίνες του ήλιου
άρχισαν να κατασταλάζουν σιγά σιγά στον ορίζοντα και αποχαιρέτησαν την µέρα σε
µια βαθιά µαβιά, κεχριµπαρένια απόχρωση. Ο µικρός βοσκός οδήγησε το κοπάδι του
στις όχθες του ποταµού για να σβήσει την δίψα του. Η κοπιαστική ηµέρα πλησίαζε
στο τέλος της. Το αδύναµο κορµάκι του παιδιού είχε στραγγίσει. Ήταν στα βουνά
από τα χαράµατα και λαχταρούσε µια µπουκιά φαΐ και λίγο ξαπόσταµα. Σαλάγησε το
κοπάδι του στο κακοπεραστο µονοπάτι που οδηγούσε στο αρχοντικό του αφέντη του.
∆εν είχαν προχωρήσει πολύ, όταν ένα λικνιστικό καραβάνι φάνηκε να πλησιάζει από
µακριά. Τυφλωµένος από τις ακτίνες του βασιλεµένου ήλιου, ο Καρίµ έβαλε το χέρι
του αντήλιο και προσπάθησε να διακρίνει τι λογής ταξιδιώτες ήταν τούτοι. Γρήγορα
κατάλαβε πως ήταν τσιγγάνοι. Καθώς πλησίαζαν, µπόρεσε να διακρίνει τις καµήλες,
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και τ’ άλογα, φορτωµένα µε βρώµικα µπακιρένια σκεύη, κουρέλια και δερµάτινα
ασκιά στοιβαγµένα πάνω σε πολύχρωµα κιλίµια. Σκελετωµένα παιδιά και αβράκωτα
µυξιάρικα βρέφη ήταν γαντζωµένα στις πλάτες των γυναικών µε τις φανταχτερές
φούστες.
Λιγδιασµένοι άνδρες µε άγρια κουρσάρικα µάτια και γερακίσιες µύτες – τα
κατάλευκα δόντια τους άστραφταν κάτω από παχιά διψασµένα χείλη - τράβηξαν τα
χαλινάρια των αλόγων.
Ο Καρίµ, αναστατωµένος, έτρεξε σβέλτα µπροστά από το κοπάδι και έκανε τόπο
στην φάλαγγα να περάσει. Μια αλλόκοτη, καµπουριασµένη γριά ξεπέζεψε,
τραβώντας χαµηλά το σκούρο πουρντάχ της 10. Τον πλησίασε µε αργά βήµατα,
στηριγµένη στο µπαστούνι της. Με µια µπαµπέσικη µατιά έκοψε το βοσκόπουλο.
Ένα σατανικό γελάκι ωρίµασε στα στραβωµένα χείλη της.
«Μη φοβάσαι, αγόρι όµορφο σαν το µισοφέγγαρο,« είπε µε παράξενη, απόκοσµη
φωνή. «Κανένα κακό δε σου θέλω. Ο Αλλάχ µ’ έστειλε στο δρόµο σου για να σου πω
και να σε ορµηνέψω για το µέλλον σου σε τούτη τη γη. Όταν αφήνεσαι στα χέρια του
Αλλάχ, η µοίρα σου είναι στα χέρια Του και Εκείνος θα πάρει τη σωστή απόφαση για
σένα. Εκείνος είναι το φως της γης και τ’ ουρανού. Ο Αλλάχ είναι η αλήθεια, ο
Πάνσοφος, ο Τα Πάντα Γνωρίζων. Μην ακολουθήσεις τον πόθο που σε ξεστρατίζει
από το δρόµο του Αλλάχ. Εκείνος ξέρει την προδοσία στα µάτια σου και όλα όσα
κρύβει η καρδιά σου. Η υπακοή σου θα ανταµειφθεί την Ηµέρα της Κρίσης. Γιατί
εκείνος είναι ο µανδύας και το τουρµπάνι, το φως και η φωτιά!«
Το αθώο βοσκόπουλο έµεινε αποσβολωµένο µε το στόµα ανοιχτό. Η πανούργα
τσιγγάνα έσκυψε κοντά και άρπαξε µε το ζόρι το δεξί του χέρι. Μελέτησε την
λεκιασµένη παλάµη του µε τον υπεροπτικό αέρα γυναίκας που έχει καταληφθεί από
εσωτερική, µυστικιστική εξουσία.
«Για να δούµε, λοιπόν. Τα δάχτυλά σου έχουν κόµπους στις κλειδώσεις, που
σηµαίνει ότι είσαι πολύ δηµιουργικό αγόρι. Η κύρια γραµµή της παλάµης σου έχει
µια ξεκάθαρη ανοδική φορά. Θα ακολουθήσεις το δρόµο της τέχνης, γιε µου. Και απ’
όσο µπορώ να δω, παρά το µικρό σου ανάστηµα, έχεις µεγάλη θέληση. Μπορεί να
νιώθεις αβοήθητος τώρα, αλλά σίγουρα θα βρεις τη θέση που σου αξίζει στον
εφήµερο τούτο κόσµο. Είσαι ένα κρυστάλλινο λουλούδι που λαχταρά να ταξιδέψει
προς τον Ήλιο. Με µια θάλασσα από αγάπη στην καρδιά σου, η επιθυµία σου θα
πραγµατοποιηθεί. Θα παίξεις το ρόλο του αρχηγού, όµως θα απαρνηθείς το ρόλο του
ήρωα και θα αναζητήσεις την τέλεια αρµονία µε τη συνείδησή σου.
« Ας εξετάσουµε τώρα τι κρύβει για σένα η γραµµή της ζωής». Κούνησε το κεφάλι
της αρνητικά. «Χµµ, όχι και τόσο καλά τα νέα, σπουργιτάκι. Κακά πνεύµατα µε
ανθρώπινη µορφή µηχανεύονται άσχηµα πράγµατα για την αφεντιά σου».
Το όµορφο πρόσωπο του Καρίµ χλόµιασε.
«Θα πεθάνω σύντοµα;» ρώτησε µε αγωνία, µε το βλέµµα καρφωµένο στο χώµα.
«∆εν µπορώ να σου πω ακριβώς την ηµέρα, µικρέ µου φίλε. Βλέπεις τη γραµµή που
είναι δίπλα στην κεντρική; Να, εδώ, κοίτα! Ετούτη εδώ ξεκινάει από τη γραµµή της
γέννησης έως τη γραµµή του θανάτου και φτάνει µέχρι τον καρπό του χεριού σου. Η
γραµµή της ζωής σου κόβεται και µετά συνεχίζεται, που σηµαίνει πως θα περάσεις
µια βαριά αρρώστια ή ένα πολύ φοβερό ατύχηµα. Ο Αλλάχ έχει ορίσει για σένα µια
σύντοµη ζωή στη γη. ∆ιαβάζοντας το χέρι σου είναι σαν να ερµηνεύω ένα σχέδιο –
µια εικόνα του προορισµού σου στο µονοπάτι που ακολουθείς, όποιο κι αν είναι αυτό.
Ο Αλλάχ γράφει τη µοίρα σου την ώρα που γεννιέσαι. Το καραβάνι της ζωής είναι
χαραγµένο στις µικρές σου παλάµες, φιλαράκο µου».
Σκιάστηκαν τα µάτια του µικρού αγοριού. Λυγµοί έπνιξαν τον λαρύγγι του.
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«Αυτό είναι το θέληµα του Αλλάχ και έχει πάντα τους λόγους του. Να πιστεύεις σ’
Αυτόν, να προσεύχεσαι πέντε φορές την ηµέρα, να ελεείς τους φτωχούς, να µην
κλέβεις, να µη λες ψέµατα και οι πύλες του παραδείσου θα είναι ανοιχτές για σένα.
Ινσαλλάχ!»
«Ελπίζω να είσαι σουνετιασµένος 11 πριν σε βρει το βέλος του θανάτου. Κανείς
αρσενικός δεν µπαίνει στον Παράδεισο δίχως σουνέτι».
Στο µεταξύ, ο ανοιχτοµάτης µπροστάρης του καραβανιού µειδίασε µε δόλο.
Ξεπέζεψε από το άλογο και έδωσε το οργανωµένο σύνθηµα στους άλλους να
περάσουν. Η φασαριόζικη ποµπή έκανε τον µικρό τζοµπανόπουλο να τα χάσει. Τα
αφηνιασµένα πρόβατα λες και προαισθάνθηκαν τον κίνδυνο πήδηξαν άτσαλα
παρασύροντας βίαια το σαστισµένο αποπαίδι. Ωστόσο το καραβάνι είχε πολιορκήσει
ασφυκτικά τα ζαλαζωµενα πρόβατα που βέλαζαν υστερικά. Ξύπνησαν τα µωρά και
άρχισαν να κλαψουρίζουν.
Οι άνδρες της φάλαγγας είχαν πλέξη ήδη ένα αδιαπέραστο ηµικύκλιο γύρω από το
µπούγιο των τροµαγµένων ζώων. Οι διαπεραστικές φωνές και τα τσιριχτά κλάµατα
των παιδιών αντάριασαν τα πρόβατα. Ένα µπουλούκι σβέλτοι σαν ζαρκάδια άνδρες
ξεπέζεψαν µεµιάς ουρλιάζοντας καιι χίµηξαν σαν λυκοι στο πανικόβλητο κοπάδι.
Με µεγάλες δρασκελιές τρεις άλλοι ακολούθησαν κρατώντας µεγάλα σακιά. Ο
Καρίµ παγιδευµένος ανάµεσα στο φρενιασµένο κοπάδι προσπαθούσε µάταια να
ξεφύγει. Οι άνδρες γράπωσαν οκτώ πρόβατα, τα φίµωσαν και τα µαντάλωσαν
βιαστικά στα σακιά.
«Έι, εσείς εκεί! Αφήστε τα πρόβατα! Ανήκουν στον αφέντη µου» τσίριξε ο Καρίµ.
«Αφήστε κάτω τα πρόβατα, παλιοκλέφτες. Ως και το φεγγάρι θα ξεγελούσατε µε την
πονηριά σας!»
Οι ασκίαστοι γυφτοι φόρτωσαν τα κλεµµένα πρόβατα πάνω στα άλογα µε ανείπωτη
γρηγοράδα. Το υπόλοιπο καραβάνι µπήκε στην γραµµή, έσµιξε µε τα άλογα και
ξεκίνησε την µακρινή πορεία του προς το Νότο ξεσηκώνοντας πυκνά σύννεφα
σκόνης. Με ένα σβέλτο η διαβολοζαρογρια τσιγγάνα, κλείνοντας το µάτι, καβάλησε
το άλογό της και άρχισε να καλπάζει ορµητικά µέσα στην απεραντοσύνη της ερήµου,
ξεσπώντας σ’ ένα διαβολικό γέλιο. Το βροντερό γέλιο της, αντιλάλησε υπόκωφα στα
γειτονικά αγριοβούνια. Χαµένο τώρα πίσω από ένα πυκνό σύννεφο κιτρινιάρικης
σκόνης, το καραβάνι τράβηξε κατά το νοτιά. Ο µικροβοσκός, ούρλιαξε απελπιστικά.
Τα πρόβατα βέλαζαν ξεφρενιασµένα σφίγγοντας ασφυχτικά τον κλοιό γύρω του. ∆εν
είχε πια καµιά ελπίδα να φτάσει το καραβάνι. Τίναξε µια χούφτα άµµο προς την
κατεύθυνση που ξεµάκραινε το καραβάνι και σαΐτεψε φαρµακερές κατάρες:
«Άθλιοι, πεινασµένοι µαυρόγυπες! Είθε ο Αλλάχ να ρίξει πάνω σας κεραυνό και της
Κόλασης το πνεύµα το κακό ν’ ακολουθά τα βήµατά σας!»
Η φάλαγγα των γύφτων έγινε σιγά σιγά µια µικρή γκρίζα κουκίδα στον ορίζοντα.
Όµως η ώρα ήταν περασµένη. Έπρεπε να γυρίσει πίσω κι είχε δρόµο µακρύ ακόµα
µπροστά του. Με όσες δυνάµεις του απέµεναν, µάζεψε ό,τι είχε αποµείνει από το
κοπάδι του και ανηφόρισε τον κακοτράχαλο λόφο για το µαντρί.
Ένα µπουλούκι γερακάρηδες 12 ξεµύτισαν αναπάντεχα µέσα από τις πλαγιές του
λόφου καβάλα στ’ άλογά τους. Τεράστιοι αετοί µε κουκούλες στο κεφάλι φώλιαζαν
στα γαντοφορεµένα χέρια τους, επιδεικνύοντας τις µακριές φτερούγες τους. Μια
συνοδεία από χαρωπούς υπηρέτες έτρεχαν λαχανιασµένοι µπροστά τους,
κουβαλώντας σακιά ξέχειλα µε ντουζίνες πέρδικες και φασιανούς – µια εφήµερη
γιορτή για τον φύλαρχο, τον προνοµιούχο αφέντη της περιοχής.
Καθώς οι γερακάρηδες µπήκαν τριποδίζοντας περήφανα στην τεράστια αυλή, τα
καµπανιστά γέλια τους αντήχησαν στην άκαρπη γη. Οι µεγαλόπρεπες πύλες για το
µέγαρο του αφέντη άνοιξαν και ανυπόµονοι µουλαράδες και αγωγιάτες έτρεξαν να
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προϋπαντήσουν τους επιδέξιους κυνηγούς. Οι ηλιοκαµένοι καβαλάρηδες ξεπέζεψαν.
Τα πολύτιµα γεράκια ταΐστηκαν πλουσιοπάροχα, ενώ άλογα και οι κυνηγοί έσυραν
να ξεκουραστούν στους γύρω στάβλους και τις καλύβες.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Καρίµ έφτασε στο µέγαρο του αφέντη του. Τρεις βαρύθυµοι
αγωγιάτες υποδέχτηκαν το κοπάδι και βοήθησαν το µικρό αγόρι να µαντρίσει τα
πρόβατα για τη νύχτα. Ζαβαλωµένο από την κούραση το τζοµπανοπουλο παραπάτησε
σ’ έναν κουβά νερό κι έπεσε στα γόνατα. Τα ξυπόλητα δουλάκια που έπλεναν τα
κατώφλια του αρχοντικού, ξέσπασαν σε γιουχαητά.
Ένας ζαβοµάτης γιδοφύλακας ξέκοψε από τις σκιές και στάθηκε από πάνω του. Ένα
ύπουλο χαµόγελο χαράχτηκε στο αγριοµουτσουνο πρόσωπό του. Τεντώνοντας
απειλητικά το δάχτυλό του ρουθούνισε µε καταχθόνια:.
«Κουράδα γαϊδουρινή! Η µάνα σου σε πούλησε στον αφέντη για µια παχιά γίδα, αλλά
η δική σου η δουλειά δεν αξίζει ούτε όσο ένα δεµάτι άχυρο, τεµπέλικο σκυλί!»
Η καυστική φωνή του έφερε στο ορφανό αγόρι λιποθυµιά. Αθόρυβα, σφίγγοντας
γερά το ραβδί του, το βοσκόπουλο σύρθηκε ξεψυχισµένα σε µια γωνιά του στάβλου.
Ήταν ένα µέρος βροµερό, στοιβαγµένο µε σκουπίδια, βερβελίθρες και κουτσουλιές.
Αδέσποτες ψειριασµένες κότες και κατσίκες σουλατσάριζαν πάνω στο λιγδιασµένο
άχυρο. Η µυρωδιά ήταν ανυπόφορη µα για το ορφανοπαιδι ήταν µια χούφτα γης, µια
γωνιά του κόσµου όλο δική του, όπου µπορούσε να ξαποστάσει και να ονειρευτεί.
Τη νύχτα ετούτη δεν ονειρεύτηκε, η καρδιά του χτυπούσε σαν ταµπούρλο από τη
αγκαθωτή αγωνία. Έκλεισε τα µάτια, µα το µόνο που µπορούσε να φανταστεί ήταν το
αγριεµένο πρόσωπο του αφέντη του και τις φριχτές τιµωρίες που τον περίµεναν.
Ξάφνου, ακούστηκε το τρίξιµο της θυρίδας που άνοιξε. Μια γριά παραδουλεύτρα
φάνηκε στο κατώφλι. Τα βασιλεµένα µάτια της τον κοίταξαν µέσα από την µακριά
σκούρα µαντίλα της.
«Κοιµάσαι;» ρώτησε σιγανά.
Ο Καρίµ τινάχτηκε αλαφιασµένος, προσπαθώντας να δει αν ήταν µόνη.
«Γύρισε ο αφέντης;» ρώτησε ανάστατος, µην µπορώντας να κρύψει τον εκνευρισµό
του.
«Όχι», είπε γλυκά η γερόντισσα, βγάζοντας κάτι µέσα από το σάλι της. «Γατί ρωτάς;»
«Έτσι ρώτησα», ψιθύρισε το αγόρι, αποτραβώντας το βλέµµα από την πόρτα.
«Σου έφερα καµπόσους χούφτα 13. Τους πήρα από το µαγειρείο κρυφά. Έλα να φας.
Είσαι έτοιµος να σωριαστείς από την πείνα».
«Μοτσέκερα 14, χανούµ», µουρµούρισε το ορφανό και βουτώντας λαίµαργα ένα ένα
τα κεφτεδακια, τα καταβρόχθισε µεµιάς.
«Κανένα νέο από τη µητέρα σου;»
Ο Καρίµ έγνεψε αρνητικά, η καρδιά του κατρακύλησε στο πηγάδι της θλίψης.
«Έλα, µην το παίρνεις κατάκαρδα. ∆εν είναι ότι σε ξέχασε. Θα δεις, κάποια µέρα θα
’ρθει να σε πάρει κοντά της. Βέβαια, το Άµπανταν 15 δεν είναι µακριά αλλά θα
πρέπει να πάρει το ατµόπλοιο ως το Μοχαµεράχ και µετά να κάνει όλο τον υπόλοιπο
δρόµο µε τα πόδια. Πού να τα βρει η κακοµοίρα τα λεφτά και πού ν’ αδειάσει για
τέτοια ταξίδια; Πόσο καιρό έχεις να τη δεις;»
«∆ε θυµάµαι πια», µουρµούρισε το αγόρι έτοιµο να κλάψει. «Ήµουν πολύ µικρός.
∆ε µ' αγαπούσε. Ο αλλήθωρος αγωγιάτης µου είπε ότι η µητέρα µου µε πούλησε στον
αφέντη για ένα κατσίκι. Είναι αλήθεια;»
«Αυτός ο τρελός, ο διαβολικός άνθρωπος», φώναξε θυµωµένη η γερόντισσα. «Είναι
ένας αισχρός ψεύτης, ένας συκοφάντης! Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση στους
ανόητους. Οι λύκοι θα ξεσκίσουν τον άθλιο λαιµό του. Ακριβοµανα είναι η µάννα
σου και σ’ αγαπάει πολύ για να σ' αφήσει να φύγεις. Σ' έφερε στον αφέντη µας για το
καλό σου. Εδώ θα µεγαλώσεις, θα δουλέψεις σκληρά και θα έχεις ένα πιάτο φαΐ. Θα
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πέθαινες απ' την πείνα, σαν τη γαζέλα στην έρηµο, αν έµενες µε τη χήρα µητέρα σου,
που ‘χε να θρέψει εφτά παιδιά».
Βαρύκαρδος, ο Καρίµ ψέλλισε : «∆εν τη θυµάµαι καθόλου. Το µόνο που θυµάµαι
σαν όνειρο είναι η µελωδία από το νανούρισµά της. Μου το τραγουδούσε κάθε
βράδυ».
«Πώς τη λένε;»
«Αηδόνι! Έχει την πιο γλυκιά φωνή του κόσµου».
Η γερόντισσα τον κοίταξε, συνοφρυωµένη. «Θα πρέπει να 'ναι το παρανόµι της
αυτό», µουρµούρισε µπερδεµένη.
«Μια νύχτα», τραύλισε το αγόρι, «εκεί που κοιµόµουνα, µε πήρε στην αγκαλιά της.
Ένας άγνωστος άντρας περίµενε απ’ έξω. Με σήκωσε στα χέρια του και
εξαφανίστηκε µέσα στο σκοτάδι. Από µακριά άκουγα ακόµα τον σπαρακτικό θρήνο
της».
Τυλιγµένος στο φερετζέ της µοναξιάς, ο νιούτσικος βοσκός χαµήλωσε το κεφάλι και
σφούγγισε τα δάκρυα που θόλωναν τα µάτια του.
«Σταµάτα να κλαις,» τον κανάκεψε η πονετική γριούλα. «Θα χαλάσεις τα ακριβά σου
µατάκια που τα φωτίζει φλόγα εκστατική. ∆εν τα λυπάσαι; Στ’ ορκίζοµαι, πιο
όµορφα µάτια ο δεν γνώρισε ο ντουνιάς.« Μετά από µια µικρή παύση, ρώτησε.
«Πόσο χρονών είσαι;»
«∆εν ξέρω,« άρθρωσε µε δυσκολία ο Καρίµ. «Πρέπει να είσαι γύρω στα δέκα, έντεκα
το πολύ. Να ευγνωµονείς τον Αλλάχ για τη γενναιοδωρία του και να υποταχτείς
ολότελα στο θέληµά του, αλλιώς θα καείς στην αιώνια φωτιά της κόλασης. Πάνω
από τα µισά παιδιά στον τόπο µας δεν αξιώνονται να φτάσουν στα πέντε τους χρόνια.
Πριν χρονιάσουν τα θερίζει η πείνα και η µιζέρια. Όµως ο πόνος, η αρρώστια, η
φτώχια και τα βάσανα είναι µέσα στη ζωή και για όποιον ξέρει να τα υποµένει και να
τα δέχεται σαν θέληµα Θεού, οι πύλες του παραδείσου θα είναι για πάντα ανοιχτές.
Μπορεί κανείς να δέσει την καµήλα του µε µύρια σκοινιά, µα αν είναι το θέληµα του
Αλλάχ, η καµήλα θα λευτερωθεί. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να ακολουθεί τις βουλές
του, όλα συµβαίνουν γιατί το θέλει ο Αλλάχ. Προσευχήσου στον Αλλάχ για κάθε
δυστυχισµένη ψυχή σ' αυτή τη γη, και για τον αφέντη µας, που σε ταΐζει και σε
φροντίζει».
Ο Καρίµ κρατούσε την ανάσα του. Βασανιστικές σκέψεις µαστίγωναν το µυαλό του.
Ξεπερνώντας την τροµάρα του ρώτησε µε αργή, τρεµάµενη φωνή:
«Χανούµ, είναι αλήθεια ότι στην Περσία οι αφεντάδες, οι χάνοι 16, οι σεΐχηδες και οι
φύλαρχοι κόβουν το λαρύγγι των ανυπάκουων σκλάβων µε τεράστια µαχαίρες;»
«Ο άντρας είναι η κεφαλή, ο αρχηγός της οικογένειας - σ' αυτόν ανήκουν τα αγαθά
και τα ζώα, αυτός ορίζει τις γυναίκες, τους σκλάβους και τους στρατιώτες του και
διαφεντεύει τα πάντα στο σπίτι του. Οι αφεντάδες τιµωρούν τους κλέφτες κόβοντάς
τους τα χέρια ή τα πόδια«.
«Και γιατί οι αφεντάδες δεν τους σκοτώνουν µονοµιάς;»
«Ο Γκεβάµ ουλ Μούλκ, ένας πάµπλουτος φύλαρχος συνήθιζε να κρεµάει στην
κεντρική πλατεία του Σιραζ τους ληστές που άρπαζαν τις καµήλες και τα κοπάδια
του. Στο τέλος κατάλαβε ότι η τακτική του δεν είχε αποτέλεσµα. Ένας κρεµασµένος
γρήγορα θα ξεχαστεί, όµως εκείνος που περιφέρεται στο χωριό δίχως χέρια θυµίζει
συνεχώς στους χωρικούς ποιο είναι το τίµηµα, έτσι και βάλουν χέρι σε ξένη
περιουσία.
« Εσύ όµως, µικρέ φασιανέ, δε χρειάζεται να ανησυχείς. Αν σέβεσαι και υπηρετείς
τον αφέντη σου πιστά και τιµάς το ψωµί που σου δίνει, δε θα τιµωρηθείς ποτέ,
Ινσαλλάχ. Αλλά φτάνουν οι κουβέντες, ξεκουράσου µια στάλα. Αργότερα, έλα στο
µαγειρείο πριν έρθει ο επιστάτης και αρχίσει τις βλαστήµιες του».
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Η ψυχοπονιάρα γερόντισσα σίµωσε κοντά. Φίλησε µε τρυφεράδα το µέτωπό του και
αποµάκρυνε τις µπούκλες που έκρυβαν το όµορφο προσωπάκι του. Η σπλαχνική
ζεστασιά της καρδιά της σκλάβωσαν το φτωχό αγόρι. Από κείνη τη στιγµή, ο Καρίµ
συνειδητοποίησε ότι η καλοσύνη είναι το πολυτιµότερο πράγµα στη ζωή.
«Χοντάφες, χανούµ. Ο Αλλάχ να είναι µαζί σου», αναστέναξε το αγόρι και
µαντάλωσε τη χαµηλή πορτούλα.
Με σπασµωδικές κινήσεις έψαξε κάτω από τα άχυρα κι έβγαλε ένα παλιό τάσπι 17
καµωµένο από εκατό καστανές χάντρες που συµβόλιζαν τα ωραιότερα ονόµατα του
Θεού. Ύστερα κάθισε κατάχαµα µε το πρόσωπο στραµµένο στην κατεύθυνση της
Μέκκας 18 και σταύρωσε τα καλαµένια πόδια του. Ένας αχαλίνωτος φόβος ροκάνιζε
τις ρίζες του τρυφερού µυαλού του.
«Γιαράοφο κοµακαµκόν τουεσνταράµ, γιαράοφο κοµακαµκόν τουεσνταράµ
Παντοδύναµε Θεέ, βοήθησέ µε, σ' αγαπώ». Ο Καρίµ επανέλαβε µε πάθος , την θεϊκή
αυτή παράκληση εβδοµήντα µία φορές.
Παρ' όλο που ήταν εξαντληµένο, το αποπαίδι ξεπόρτισε από τον αχυρώνα. Του
ερχόταν να πλαντάξει. Μια δροσερή πνοή αέρα σάλεψε τον αινιγµατικό µανδύα της
νύχτας. Με το φτερούγισµα βαθιάς λαχτάρας, το ορφανό σήκωσε το κεφάλι και
κοίταξε µε προσµονή τον ατέλειωτο, θειο ουρανό. Οι ασηµένιες αχτίδες της σελήνης
χάιδεψαν τα φύλλα της τρεµάµενης ψυχής του, σαν ζεστή, µαγιάτικη ανταύγεια. Και
για µια φευγαλέα στιγµή, αυτή η πεντάρφανη στάλα ζωής βρήκε παρηγοριά στον
κόρφο µιας γήινης, θελκτικής γαλήνης. Μέσα στους ποταµούς της σιωπής έστειλε την
ικεσία του στην άφατη αρµονία της πλάσης.
«Ω, εσύ φεγγάρι, που η αγάπη σου τυλίγεται την νύχτα σαν µητέρας αγκαλιά στους
ώµους µου. Κράτα µε σφιχτά, προστάτεψέ µε απόψε, µη µε ξεχνάς».
Έτρεµε το λεπτό του κορµάκι. Τελικά, επέστρεψε στο στρώµα µε τα µάτια
καρφωµένα στο χαµηλό ταβάνι, µέχρι την αυγή.
Το αρχοντικό του Χάνου ήταν κτισµένο επιβλητικά στην κορυφή του λόφου, όπως
άρµοζε στον φύλαρχο της περιοχής. Από µακριά φάνταζε σαν παραµυθένιο κάστρο
αγκαλίασµένο µε ένα ολάνθιστο κήπο. Μια µεγάλη αίθουσα στο κέντρο του
αρχοντικού χρησιµοποιούταν για χαζουρι και ψυχαγωγία. Στους τοίχους κρέµονταν
φίνα κάδρα µε ιερούς στίχους από το Κοράνι. Μια σειρά από κάµαρες στην άλλη
άκρη του σπιτιού αποτελούσαν τα αποµονωµένα διαµερίσµατα των γυναικών, µε
συνεχόµενα δωµάτια για τα παιδιά. Πίσω από το γυναικωνίτη βρισκόταν το µεγάλο
µαγειρείο. Πανέµορφα, µεταξωτά χαλιά απίστευτης τέχνης στόλιζαν τους τοίχους της
µεγάλης αίθουσας. Χαµηλοί καναπέδες µε κεντητά µαξιλάρια αναπαυόταν στα
ολόµαλλα χαλιά. Στη µέση της κεντρικής σάλας έκαιγε µόνιµα µια µικρή φωτιά από
κάρβουνα, για το άναµµα των ναργιλέδων και το πατροπαράδοτο τσάι.
Ο Χάνος ήταν ένα θεόρατο, αιµοβόρο θεριό-- ατόφιο θρέµµα της κακοτράχαλης γης
που τον γέννησε. Ένας βουνίσιος δεσποτικός άρχοντας βουτηγµένος στις εφήµερες
ηδονές, τη διαφθορά και την ανθρώπινη µαταιοδοξία – η σοδιά µιας άθλιας,
πρωτόγονης κοινωνίας.
Εκείνη την ηµέρα ήταν στα µερακλίδικα κέφια του. Πριν το βραδινό, σουλατσάριζε
υπεροπτικά πάνω κάτω στο διάδροµο, στρίβοντας περήφανα το φρεσκοβαµµένο
µουστάκι του. Χοντρές στάλες ιδρώτα έτρεχαν από το λιπαρό πρόσωπό, και τον
ταυρίσιο σβέρκο του και έσταζαν στο µωσαϊκό του δαπέδου. ∆υο δουλάκια άρπαξαν
αλαφιασµένα τις βεντάλιες και άρχισαν να του κάνουν αέρα, όλο υποκλίσεις και
φτιασιδωµένα χαµόγελα.
∆εκάδες υπηρέτες πηγαινοέρχονταν βιαστικά στο µαγειρείο, όπου οι έξι νεαρές
σύζυγοι του αφέντη έψηναν το ψωµί και έπηζαν κατσικίσιο τυρί. Το δείπνο ήταν

13

σχεδόν έτοιµο. Χωµένος σε µια γωνιά της πολυθόρυβης κουζίνας, ο Καρίµ καθάριζε
κρεµµύδια λιωµένος από φόβο, κλωθογυρίζοντας στο νου του όσα είχαν συµβεί το
απόγευµα. Σε λίγο το δείπνο θα σερβιριζόταν. Τα µέλη της οικογένειας του Χάνου
άρχισαν να παίρνουν τις θέσεις τους γύρω από το κιλίµι που θα σερβιρόταν το
ηγεµονικό γεύµα. Οι γυναίκες του αφέντη, ντροπαλές και χαµηλοβλεπούσες ντυµένες
µε αραχνοΰφαντες φούστες, κάθισαν η µία δίπλα στην άλλη. Οι καλοφτιαγµένοι
αστράγαλοί τους πρόβαλλαν µέσα από τα κοµψά, µεταξένια πασουµάκια τους. Τα
µακριά τσίνορα τους χαµήλωναν µε το πρώτο αντίκρισµα ανδρός. Ακριβώς απέναντι
θρονιάστηκε ο πληθωρικός Χάνος – ο καρπερός τράγος που µοιράζονταν δίκαια τα
ερωτικά του χάδια µε όλες τις γυναίκες του. Σε λίγο µπήκαν στην αίθουσα δώδεκα
καλοντυµένα αγόρια και δέκα κορίτσια, και κάθισαν σιωπηλά δίπλα στις γυναίκες.
∆εξιά και αριστερά από το χάνο φώλιασαν αρσενικοί φίλοι, σύντροφοι και συγγενείς.
Μ’ ένα νεύµα του χεριού του, ο µεγαλοαφέντης διέταξε να αρχίσει το τσιµπούσι.
Ένα κεντητό τραπεζοµάντιλο στρώθηκε πάνω στο µεταξένιο χαλί Ταµπρίζ. Ένας
ψηλόλιγνος υπηρέτης µπήκε βιαστικά, κουβαλώντας µια τεράστια πιατέλα µε
ροδοψηµένους φασιανούς και πέρδικες µε πηχτή κόκκινη σάλτσα. Ακολούθησε
δεύτερος δίσκος µε ένα ολόκληρο σουβλιστό αρνί, µε γαργαλιστικά µυρωδικά και
σταφίδες. Ο υπηρέτης το απόθεσε περήφανα στη µέση του χαλιού. Νόστιµο ρύζι µε
αµύγδαλα, σταφύλια και λαχανικά απλώθηκαν σε µπακιρένια σκεύη. Στη συνέχεια
ήρθαν τα στρογγυλά, πλατιά ψωµιά, ζεστά ακόµη από τη φωτιά, που τα σερβίριζαν
πάνω σε ένα φτυάρι.
«Πού είναι το κρασί;» γρύλισε θυµωµένος ο Χάνος, τα τριχωτά ρουθούνια του
ανοιγόκλεισαν σαν αγριοµουλαρο.
Ένας σβέλτος υπηρέτης τσακίστηκε να εκτελέσει την εντολή του κάνοντας χίλιες
υποκλίσεις. Ξαναγύρισε αµέσως µε µια αλουµινένια λεκάνη ξέχειλη από µυρωδάτο
κρασί.
«Τιµώ το παρελθόν, αλλά όχι περισσότερο από το παρόν», δήλωσε ο αλαζονικός
άρχοντας µε παιχνιδιάρικη διάθεση. «Απόψε, κάτω απ’ το γλυκό φεγγάρι, θα φάµε,
θα πιούµε και θα απολαύσουµε τις χαρές της ζωής σε όλο τους το µεγαλείο.
∆οξασµένος να είναι ο Αλλάχ που δηµιούργησε τέτοιες επίγειες ηδονές. Η νοστιµιά
της ζωής, φίλοι µου! Ξεδιπλώστε τα χαλιά της χαράς και ρουφήξτε όλα τα θανάσιµα
αµαρτήµατα των θνητών! Οι αµαρτίες είναι όµορφα τρόπαια, το προνόµιο των
πλουσίων! Οι φτωχοί δεν έχουν τέτοιες πολυτέλειες! Λοιπόν, φίλοι µου, ληστέψτε το
παρελθόν και ξεγελάστε το µέλλον!»
Όλοι περίµεναν ανυπόµονα τον αφεντη να κάνει την αρχή. Ο κοιλιόδουλος Χάνος
άρπαξε το λουκουµισιο αρνί µε τα στιβαρά του χέρια και το έσχιζε στα δύο. Μετά
έµπηξε λαίµαργα τα µυτερά του δόντια στο πιο διαλεχτό κοµµάτι απ’ το τραγανό
κρέας. Ένα ρυάκι από λιπαρά ζουµιά έσταξε στο µεταξωτό του πουκάµισο.
Αυτό ήταν το σύνθηµα. ∆εκάδες αδηφάγα χέρια όρµησαν στις αχνιστές πιατέλες.
Κανάτες µε ρουµπινενιο γλυκό κρασί και σταµνιά ολόκληρα µε ντουχ 19 περνούσαν
από το ένα χέρι στο άλλο. Έφαγαν όλοι του σκασµού, ξεκοιλιάστηκαν οι κοιλιές
τους.
«Ρίχτε το έξω, υψώστε τη σηµαία της χαράς», παρακίνησε ο Χάνος, γλείφοντας µε
δριµύ ηδονισµό τα παχιά χείλια του. «Ξεχάστε τις ατέλειωτες έγνοιες και τα βάσανα
του κόσµου και ας βρέξουµε το λαρύγγι µας µε αυτό το γλυκό κοκκινέλι από το
χωριό Χουλάρ, που βγάζει το καλύτερο κρασί της Περσίας. Η ευτυχία τού ανθρώπου
είναι το στοµάχι του!» Η καρδιά του αναγάλλιασε, γιόµισε η γης περβόλια και
πράσινους κάµπους. Γρονθοκόπησε το πλατύ του στέρνο µε ραχάτι.
«Τσαχπίνης µάστορας ο Αλλάχ« φιλοσόφησε µε έµφαση. «Όλα τα έφτιασε µε σοφία:
κρασί, φιλί και µεζέ.» Ένας σακάτης υπηρέτης γέµισε τα ποτήρια σε όλους τους
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γλεντζέδες. Η δωδεκάχρονη 20 σύζυγος του Χάνου κούνησε αρνητικά το κεφάλι και
ψιθύρισε στη χανούµ που καθόταν δίπλα της: «∆εν πρόκειται να πιω. Το κρασί το
απαγορεύει η θρησκεία µας».
Φουρκίστηκε ο Χάνος. Έστριψε το µουστάκι του, µουγκρίζοντας χλευαστικά :
«Ο σιγανός ψίθυρος της γυναίκας είναι πιο βροντερός κι απ’ το βρυχηθµό του
λιονταριού. Μην τραβάς κουπί κόντρα στο ρεύµα του φουσκωµένου ποταµού,
άµυαλη γυναίκα».
Έντροµες, οι γυναίκες έσκυψαν το κεφάλι καταντροπιασµένες χωρίς να τολµήσουν
να ξεστοµίσουν λέξη. Μια απειλητική σιωπή έπεσε στην αίθουσα. Σαν περήφανος
άγριος κάπρος, ο φύλαρχος έστρεψε το κεφάλι του και απευθύνθηκε στους
αρσενικούς : «Οι άνδρες µου µε τρέµουν, τα ζωντανά µου µε σέβονται, οι υπηρέτες
µου µε υπακούν, όχι όµως και οι γυναίκες µου!» Η τραχιά φωνή του τράνταξε σαν
αστραποβροντή.
Μόλις τελείωσε το γεύµα, ένα λεφούσι γοργοπόδαροι υπηρέτες έσπευσαν να
αποµακρύνουν τις άδειες πιατέλες. Κάποιος έφερε µια νεροκανάτα µε λεκάνη και
έπλυνε τα λαδωµένα χέρια των καλοφαγάδων. Η σάλα ετοιµαζόταν για την
παραδοσιακή βραδινή σύναξη των ανδρών. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποσύρθηκαν
διακριτικά στα δώµατά τους, ενώ µερικοί υπηρέτες άναψαν τη χόβολη και ετοίµασαν
µε τελετουργικό τρόπο τις πολύχρωµες πίπες για το όπιο και το τσάι.
Αράζοντας µε ραχάτι στους χαµηλούς καναπέδες, οι προνοµιούχοι άνδρες άναψαν τις
µακριές πίπες τους, ρουφώντας µε αργές, αισθησιακές κινήσεις το µεθυστικό όπιο,
ακολουθώντας µε το βλέµµα τις τουλίπες του καπνού που ανέβαιναν αργά στο
ταβάνι.
Τεντώνοντας τα τεράστια πόδια του, ο αφέντης πήρε µια βαθιά ανάσα σαν να ήθελε
να ξαλαφρώσει το τουµπανιασµένο στοµάχι του από το υπερβολικό φαγοπότι.
Ρούφηξε το όπιο για πέµπτη φορά. Το ναρκωτικό θόλωσε το µυαλό του-- µια
φευγαλέα απαλλαγή από τις σκοτούρες της ζωής. Η πέτρινη καρδιά του γιόµισε
τρυφερές λαχτάρες, άνθισε η γης γύρω του.
«Προτιµήστε την παπαρούνα, φίλοι µου--το αντίδοτο της φύσης για τον ανθρώπινο
πόνο», αναστέναξε ο ζαβλακωµένος Χάνος. «Έτσι θα ’ναι η ζωή στον Παράδεισο:
όπιο, κρασί, γυναίκες και καλό φαΐ».
«∆οξασµένος να ’ναι ο Αλλάχ», συµπλήρωσε ένας γεροντοφαφουτης µε καφετί φέσι.
«Ο Προστάτης, ο ∆ηµιουργός, ο Παντοδύναµος, ο Ζωοδότης!»
«Το φάρδος της ζωής είναι που µετράει, όχι το µάκρος», δήλωσε ο φύλαρχος. «Τι
νόηµα έχει η ζωή, όσο µακρόχρονη κι αν είναι; Το θέµα είναι να απολαµβάνεις τα
ωραία πράγµατα – να τρως χαβιάρι, φασιανό και πέρδικα. Να πίνεις γλυκό κρασί. Να
τραγουδάς και να χορεύεις. Να κοιµάσαι µε εκατό πανέµορφες καψωµενες γυναίκες
και να χαϊδεύεις τα αφράτα στήθια και τα στρογγυλά γοφιά τους».
«Πρέπει να πίνεις µπόλικο κρασί και να τρως πέρδικες κάθε µέρα, αγά µου, για να
έχεις τη δύναµη να ζουλάς τις ρώγες των κοριτσόπουλων και να αρµέγεις τους
γλυκούς χυµούς τους», αστειεύτηκε ο φαφούτης γέροντας, µε µια δόση ζήλιας.
«Οι χρυσαετοί της Κασπίας Θάλασσας δεν πιάνουν µύγες», γρύλισε αυταρχικά ο
κορδωµένος φύλαρχος. «Είµαι νυµφίος ακαταπόνητος. Ένας Περσικός βάτος που
φλέγεται µα δεν καίγεται». Τα µάτια του παθιάρη άντρα θόλωσαν. «Εγώ είµαι
άντρακλας καβαλάρης. Την ασυναγώνιστη µαστοριά µου στον έρωτα την έχω
αποδείξει µε το παραπάνω. Το βαρβάτο, καρποφόρο σπέρµα µου γέννησε δώδεκα
γιους! Έτσι δεν είναι; Τα έξι κορίτσια ήταν από την ανικανότητα των γυναικών. Ένας
γρόµπος κρέας σε µια κρύα, ξερή µήτρα! Έσπειρα δυνατό σπόρο, το καλύτερο
τόκουµ, 21.Αλλά αν το ζαρφ αµπάρ 22 είναι στραβό και ακάθαρτο, το φταίξιµο δεν
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είναι δικό µου! Θα στείλω τους γιους µου να σπουδάσουν στα καλύτερα κολέγια της
Ευρώπης και τις κόρες µου στους νυφικούς κοιτώνες το συντοµότερο!»
«Καλά θα κάµεις, αφέντη µου», συµφώνησε ο νεότερος της συντροφιάς.
«Σύντοµα θα παραδώσουν στο Βασίλειό µου των Ουράνιων απολαύσεων εξαιρετικό
κυνήγι από το οροπέδιο του Μπουσέρ. Και τότε ποιος µπορεί να σταµατήσει την
ακόρεστη ερωτική πείνα ενός Περσικού λιονταριού; Αυξάνεστε και πληθύνεστε: ο
ανώτερος σκοπός της ζωής, αγάδες µου!»
Ο γέροντας έσµιξε τα δασιά του φρύδια, τα φαγωµένα χείλη µισάνοιξαν µε δέος. Όλα
τα βλέµµατα στράφηκαν και καρφώθηκαν στο υπεροπτικό πρόσωπο του Χάνου. Μια
διάφανη µάσκα κρυφής ζήλιας, µεταµφιεσµένη σε αθώο θαυµασµό απλώθηκε στα
πρόσωπά τους.
Ο Χάνος γεύτηκε τη γλυκιά έκσταση της εξουσίας του και µέθυσε µε το κρασί της
υπεροχής και της µαταιοδοξίας του, σαν ήταν αρετές.
«Μπας και οι κυνηγοί σου σηµαδεύουν αγριόγαλους; 23 Ποιος τη χάρη σου, άρχοντα
µου! Λένε πως οι αγριόγαλοι ξυπνούν ερωτικές ορµές ακόµα κι σε ένα εκατόχρονο,
και νεκρό ανασταίνουν. Ινσαλλάχ!»
«Άλλοι ψυχοµαχούν άλλοι καβλωµαχούν. Εγώ δε θα άλλαζα τη γλυκιά ηδονή του
οπίου, ούτε για τα βυζιά της ωραιότερης γυναίκας στην οικουµένη», πρόσθεσε ένας
χοντροεµπορας µε ένα στριγκό γέλιο.
«Ακόµα και οι Άγγλοι συµφωνούν ότι το όπιο γλυκαίνει τη ζωή», συµπλήρωσε ένας
µαγαζάτορας, χαϊδεύοντας αµήχανα τα γένια του.
«Ποτέ µην εµπιστεύεσαι τους Άγγλους, Αγά µου», γλωσσοκοπανησε αναπάντεχα ο
Χάνος, βράζοντας από θυµό. «Είναι ξεδιάντροπα, πανούργα καθάρµατα!
Υπερηφανεύονται ότι ο ήλιος ποτέ δε δύει στη Βρετανική Αυτοκρατορία! Ξέρεις
όµως γιατί; Γιατί ούτε ο Θεός δεν εµπιστεύεται τους Βρετανούς στο σκοτάδι! Η
Βρετανία δεν αξίζει ούτε όσο τα παλιά µου τα παπούτσια!»
«Με το που πάτησαν το πόδι τους στον Περσικό Κόλπο, άρχισαν να ελέγχουν το
εµπόριο µαργαριταριών και µετά ξαπόστειλαν τους Πορτογάλους και τους Γάλλους.
Τώρα, έχουν βάλει σκοπό να εκµεταλλευτούν τα πλούσια κοιτάσµατα πετρελαίου που
έχουµε στο Νότο, ενώ χώνουν τη µύτη τους στις εσωτερικές µας υποθέσεις. Από την
άλλη, οι ανταγωνιστές τους, οι κόκκινοι διάβολοι της Ρωσίας, εξάγουν τα προϊόντα
τους στα παζάρια της Περσίας, ζηµιώνοντας την τοπική οικονοµία. ∆εν
εµπιστεύονται τους Άγγλους και τους κατασκοπεύουν».
«Άκουσα τις προάλλες», πληροφόρησε ο έµπορος µε ένα χασµουρητό «ότι ο
πρεσβευτής της Ρώσικης αρκούδας και ο πρεσβευτής του Βρετανικού λιονταριού
ταξίδευαν µε το ίδιο ατµόπλοιο από το Αµπαντάν στο Αχβάζ, εκεί που ζουν όλοι οι
δυτικοί διπλωµάτες. Μα τον Αλλάχ, τι κοκοροµαχία ήταν αυτή! Τσακώνονταν και
βρίζονταν σε όλο το ταξίδι! Μια µέρα, πολύ αίµα θα χυθεί για το πολύτιµο πετρέλαιο
µας στο Αµπαντάν και πολλές φωτιές θα µας ανάψουν τα ξένα συµφέροντα και οι
διαµάχες τους στον Περσικό κόλπο. Λυπήσου µας, Μεγάλε Αλλάχ! Στείλε το
δοξασµένο πνεύµα σου και προστάτεψέ µας από τα αρπακτικά νύχια των ξένων
δυνάµεων!»
Με µάτια βαριά, ο ψηλοµέτωπος Χάνος ανασήκωσε αδιάφορα τους ώµους του. «Όσο
οι ξένες δυνάµεις µου επιτρέπουν να διατηρώ τα πλούτη µου, τις καµήλες µου, τις
γυναίκες µου, τους στρατιώτες και τα χωριά µου δεν πρόκειται να χάσω τον ύπνο µου
για τους τσακωµούς τους. Ένας σοφός εχθρός είναι καλύτερος από έναν ανόητο
φίλο».
Ο µονόφθαλµος άνδρας έσκασε ένα χαµόγελο. «Ακούσατε τι έγινε τον περασµένο
µήνα; Ο Βρετανός πρέσβης µε την οικογένειά του και δυο Ινδούς υπηρέτες,
επισκέφθηκαν το Σουστάρ, αγνοώντας το βαθύ µίσος των ντόπιων για τους εισβολείς.
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Περιπλανιόνταν για ώρες στους δρόµους της πόλης κάτω από τον πυρωµένο
ανυπόφορο ήλιο, ψάχνοντας δωµάτιο. Οι ντόπιοι αρνήθηκαν να τους νοικιάσουν
κατάλυµα ή να τους πουλήσουν φαγητό».
«Πού κοιµήθηκαν;»
«Ένας φύλαρχος, που έχει πάρε δώσε µε τους Άγγλους, τους κάλεσε να περάσουν τη
νύχτα στη σκηνή του. Ένα ολόκληρο λαχταριστό κατσίκι ψήθηκε για το δείπνο και
σερβιρίστηκε στο χαλί, δίχως µαχαιροπίρουνα. Οι φουκαράδες αριστοκράτες δεν
καταδέχτηκαν να φάνε µε τα λεπτεπίλεπτα χεράκια τους. Προτίµησαν να µείνουν
νηστικοί και ξάγρυπνοι όλη νύχτα! Φαντάζεστε τα µούτρα τους, βλέποντας τους
άξεστους χωριάτες να ξεκοκαλίζουν το ψητό κατσίκι µε τα βροµόχερά τους;»
Το δωµάτιο αντήχησε από το ζωηρό, περιπαικτικό γέλιο των ανδρών.
Ενοχληµένος που η συζήτηση ξεστράτισε από το αγαπηµένο του θέµα, ο
καυχησιάρης Χάνος σηκώθηκε και άρχισε να κόβει βόλτες γύρω από τους
καλεσµένους του. Φιγουράρισε σαν παγώνι µε τα χέρια στην µέση.
«Εγώ έπρεπε να είµαι ο σεΐχης της Μοχαµεράχ αντί για απλός Χάνος. Γιατί όχι; Έχω
πλούτη, όπλα και τριάντα πέντε χωριά στις προσταγές µου. Αυτός ο άγριος Σάχης, ο
Ρεζά Παχλαβί 24, ξεγέλασε τον άχρηστο σεΐχη µας και του άρπαξε τη γη».
Η συζήτηση στράφηκε στην παγίδευση και τη σύλληψη του σεΐχη της Μοχαµεράχ
από τον τυχάρπαστο Σάχη. Ο σεΐχης είχε στην κατοχή του αµύθητα πλούτη, εξουσία,
και φηµιζόταν για την ασύγκριτη πονηριά και την καπατσοσύνη του. Κι όµως, έπεσε
θύµα των µηχανορραφιών του Σάχη. Ολόκληρη η περιοχή πληρώνει τώρα φόρους
υποτελείας στο σάχη Ρέζα Παχλαβί».
«Γιατί πρέπει να υπακούµε σε ένα Σάχη που δεν γνωρίζει ούτε γραφή ούτε
ανάγνωση;» διαµαρτυρήθηκε έντονα ο ηλικιωµένος άνδρας, µε το καφετί φέσι. «∆εν
είναι παρά ένας βουνίσιος που ξύστριζε άλογα και καθάριζε στάβλους στο στρατό.
Ένας αγράµµατος, βάρβαρος ηγέτης που επέβαλε το συγκεντρωτισµό της
στρατιωτικής και πολιτικής αριστοκρατίας για να κρατήσει το θρόνο του!»
«Λένε πάντως ότι έχει µάθει να διαβάζει», πετάχτηκε ένας άλλος. Το σχόλιό του έγινε
δεκτό µε ζωηρές αποδοκιµασίες και χλευαστικά πειράγµατα.
«Ακούγονται λόγια από σεβαστά στόµατα πως υπηρέτησε στους Κοζάκους και έγινε
αξιωµατικός, βοηθώντας τους Ρώσους να καταπιέζουν τους συµπατριώτες του για
λογαριασµό του προηγούµενου Σάχη», ξεσπάθωσε αγανακτισµένος ο γέροντας. «∆εν
είναι ν’ απορεί κανείς που ένας τέτοιος απολίτιστος, ηµιάγριος άνθρωπος, εξόντωσε
µε πονηριές και δολοπλοκίες τους αντιπάλους του και ανακηρύχθηκε Σάχης. Ακόµα
και οι συνεργάτες του τον αντιπαθούν. Το παλάτι στο Γκουλιστάν 25 αντηχεί
καθηµερινά από τα χαστούκια που δίνει στους υπουργούς του».
«Κυκλοφορούν φήµες στην ακτή ότι οι Άγγλοι και οι Ρώσοι είναι δυσαρεστηµένοι
από τις στενές επαφές του µε τους Γερµανούς», συνέχισε ο χοντροεµπορας. « Οι
µεγάλες δυνάµεις µπορεί να καταλάβουν τον Ιρανικό στρατό και να διώξουν το Σάχη.
Θυµηθείτε τα σοφά µου λόγια. Ο Σάχης Ρεζά είναι πανέξυπνος. Προσπαθεί σκληρά
για να πάει ο τόπος µπροστά. Έφτιαξε σιδηρόδροµους, σχολεία και νοσοκοµεία».
«Μη τρως κουτόχορτο, Αγά. Ο Σάχης Ρέζα δεν είναι πατριώτης. ∆εν έχει στάλα
συµπόνια για το λαό του. Υπέγραψε µια πετρελαϊκή συµφωνία το 1933 µε τους
Βρετανούς για να λεηλατούν το πετρέλαιό µας άλλα εξήντα χρόνια!»
Μπουχτισµένος από τη συζήτηση, ο Χάνος ανασηκώθηκε απότοµα και βγήκε στη
βεράντα να ανασάνει φρέσκο αέρα. Το γραφικό τοπίο ήταν όµορφο σαν ζωγραφιά.
Πέρα µακριά το Αµπαντάν λαµπύριζε κάτω από τα τρεµάµενα χρυσοκόκκινα φώτα.
Η γνώριµη µελισοβοη στο λιµάνι είχε κοπάσει. Βρετανικά αγκυροβοληµένα φορτηγά
καράβια φορτωµένα πολύτιµο πετρέλαιο ήταν έτοιµα να ανεµίσουν για το µακρινό
ταξίδι τους στην Αγγλία και Ευρώπη.
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« Αφέντη µου, ας παίξουµε λίγο ταχτέ 26», τον παρότρυνε ο γέροντας,
ξεπροβάλλοντας ξαφνικά στη βεράντα.
«Παίξτε εσείς. ∆εν έχω όρεξη για παιχνίδια σήµερα. Προτιµώ ν’ απολαύσω µοναχός
το νυχτερινό αεράκι».
Εκείνη τη στιγµή, ζύγωσε αθόρυβα ο αλλήθωρος επιστάτης από το στάβλο,
σκύβοντας δουλικά το κεφάλι. «Μεγάλε µου αφέντη, πρέπει να σου µιλήσω
κόµπιασε µε δυσκολία. Η γλοιώδη φωνή του έτρεµε σαν ξερόφυλλο.
«Τι συνέβη;» γρύλισε ο Χάνος. ∆εν του άρεσε να του χαλάνε την ησυχία µετά το
φαγητό. Πάντα κανόνιζε τις υποθέσεις του τις πρωινές ώρες. Είχε τις συνήθειές του.
«Τα… τα… πρόβατα, τα πρόβατα, µερικά… πρόβατα, αφέντη», αναµάσησε ο
επιστάτης.
«Τι στο διάολο! Πες ό,τι είναι να πεις, όρθιο κουφάρι και τελείωνε! ∆εν έχω χρόνο
για χάσιµο!»
«Ξέρεις ότι εγώ πάντα προστατεύω την περιουσία σου, αφέντη. Φοβάµαι ότι µερικά
πρόβατα… λείπουν», ψέλλισε διστακτικά, ο γαλίφης σπιούνος.
«Τι είπες, σκύλας γέννα; Τι µου λες, βροµερό γουρούνι;» βρυχήθηκε ο Χάνος,
αρπάζοντας από το λαιµό τον κοντοστούπη. Το αίµα ανέβηκε στο κεφάλι του.
«Ποιος τα έκλεψε; Μίλα! Μίλα και θα του κόψω τον λαιµό!» Το πελαγίσιο
επανωστηθι του µπαρούτιασε.
«Ο Καρίµ είπε σε µια υπηρέτρια ότι πέρασε ένα καραβάνι τσιγγάνων και…»
Πηχτά σάλια πετάχτηκαν από τα χείλια του Χάνου. Κούνησε σπασµωδικά το κεφαλή
σαν να τον χτύπησε αστροπελέκι.
«Αυτό το µικρό κάθαρµα, το µπάσταρδο! Έχασε τα πρόβατά µου! Τα πιο πολύτιµα
ζωντανά µου µετά τις καµήλες! Στην Περσία, µε δυο παχιά πρόβατα ζει ολόκληρη
οικογένεια! Αλλάχ, Αλλάχ! Θα το στραγγαλίσω το παλιοτόµαρο, της σκύλας τη
σπορά! Θα τον γδάρω ζωντανό σαν γίδι! Θα τον κάνω να καταραστεί την ώρα και τη
στιγµή που γεννήθηκε! Κατάρα στη µαµή που έκοψε το λώρο! Τον αγόρασα από τη
µάνα του και τον έσωσα από βέβαιο θάνατο. Πήρα αυτό το θρασίµι σπίτι µου, το
τάισα, του ’δωσα γωνιά να κοιµηθεί, και να πώς µου το ξεπληρώνει! ∆ε σεβάστηκε
τίποτε, ούτε εµένα ούτε το βίος µου. Πού είναι τώρα;»
«Νοµίζω πως κοιµάται στο στάβλο, αφέντη», πληροφόρησε πρόθυµα ο ρουφιάνος
µε ένα στριφτό χαµόγελο.
«Έλα µαζί µου, ηλίθιε και φέρε τις λάµπες».
Ο κεντρισµένος ταύρος ξεφύσησε βαριά. Το σπλάχνο του έτρεµε φουρκισµένο.
∆ιέσχισε µε µεγάλες δρασκελιές το µέγαρο και έφτασε στο στάβλο, τρίζοντας τα
δόντια του. Κλώτσησε έξαλλος την χαµηλή πόρτα και σφεντόνισε το σάλιο του,
µουγκρίζοντας σαν αγριογούρουνο. Σήκωσε τα µανίκια και έσφιξε τις γροθιές του.
Τα µάτια του έσταζαν δηλητήριο. Ο Καρίµ αφουγκράσθηκε τον ερχοµό του.
Προικισµένος από τα γεννοφάσκια του µε αλάνθαστη διαίσθηση, ψυχανεµίστηκε τον
κίνδυνο. Μέσα στο πελάγωµα του θυµήθηκε το κρυµµένο µαγικό φυλακτό που του
είχε δώσει η µάνα του για να τον προστατεύει. Έψαξε αλαφιασµένος κάτω από το
άχυρο και το άρπαξε µε λαχτάρα. Μέσα από το θολό πέπλο της µνήµης του, τα αχνά
χρώµατα από τα στερνά της λόγια της αντήχησαν στον καµβά του νου του: «Φύλαξέ
το σε σίγουρο µέρος, αγαπηµένε µου γιε. Χρησιµοποίησέ το όταν η κακία των
ανθρώπων απειλεί να σου στερήσει το ευλογηµένο δώρο της ζωής! Τούτο το φυλαχτό
συµβολίζει τον ιερό δεσµό της µάνας µε το γιο της. Μην το ξεχνάς αυτό, γλυκό µου
αγόρι. Να υποµείνεις καρτερικά τα δύσκολα χρόνια. Μια µέρα θα έρθω να σε πάρω!»
Έντροµο το αγόρι, έσφιξε στο στήθος του χαϊµαλί. Ήταν το µοναδικό ενθύµιο από τη
µητέρα του. «Τυχερό µου φυλαχτό, σε παρακαλώ, στείλε τη δύναµή σου και
προστάτεψέ µε απόψε», ψιθύρισε µε αγωνία. Το έχωσε γρήγορα κάτω απ’ το
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τουρµπάνι του και κουλουριάστηκε σε µια γωνιά. Το αίµα του κόπηκε, έγινε κίτρινος
σαν το λεµόνι.
«Έλα δω, µπάσταρδε», βροντοφώναξε υστερικά ο αφέντης του. «Έλα δω,
γουρουνοκέφαλε, και θα σου δείξω πώς να προστατεύεις την περιουσία του αφέντη
σου!»
Το σώµα του αγοριού τρεµούλιασε σαν επιληπτικό. Η µικρή, ανυπεράσπιστη ύπαρξή
του θαλασοδερνε στο έλεος ενός οργισµένου αφέντη και ενός εκδικητικού Θεού.
Άφησε να του ξεφύγει ένας λυγµός που έβγαινε, θαρρείς, µέσα απ’ την ψυχή του.
Ήθελε να τρέξει να σωθεί, µα τα γόνατά του είχαν παραλύσει. Έκλεισε µοιρολατρικά
τα µάτια του, µουρµουρίζοντας στίχους από το Κοράνι. Η γη σείστηκε κάτω από τα
πόδια του από την τροµάρα.
Λιµασµένο θεριό ο Χάνος όρµησε καταπάνω του. Άρπαξε βίαια τον Καρίµ από τους
µικρούς ώµους του και τον εσυρε έξω. Με την θεόρατη χερούκλα του τον
γρονθοκόπησε στο στοµάχι και τον έριξε µεµιάς κάτω. Η αχαλίνωτη οργή του
ξέσπασε κτηνωδικα σε ένα αµάντρωτο, παράφρονο παροξυσµό. Άρχισε να σακατεύει
στο ξύλο το αγόρι µε απίστευτη αγριότητα, δίχως να παίρνει αναπνοή. Όλοι οι
δαιµονοι είχαν ξυπνήσει µέσα του και ζητούσαν εκδίκηση. Το άµοιρο ορφανό
ούρλιαζε απελπισµένα, ικετεύοντάς τον οίκτο του. Οι σπαραχτικές κραυγές του
µάτωναν τον αγέρα, µα η ατσάλινη καρδιά του Χάνου δε λύγισε. Συνέχισε τον
βάρβαρο ξυλοδαρµό, ώσπου το λιγνό κορµάκι του Καρίµ έγινε µια αιµατοφυρτη,
κουλουριασµένη µάζα.
«Όχι, αφέντη, όχι, µη µε σκοτώσεις! Τόσο µικρός εγώ, τι κακό µπορώ να σου κάµω;
Θα προσέχω άλλη φορά!» κλαψούρισε ο Καρίµ, βογκώντας απ’ τον πόνο. Η
φωνουλα του µόλις που ακουγόταν.
Αγωγιάτες, δούλοι και χωρικοί άκουσαν τις σπαρακτικές κραυγές του και
µαζεύτηκαν γύρω από το στάβλο. Η γριά υπηρέτρια που έφερνε πού και πού λαθραία
καµιά µπουκιά φαΐ στο αγόρι, τόλµησε να σπρώξει την πόρτα του στάβλου. Για µια
στιγµή µαρµάρωσε, τροµοκρατηµένη. Μετά έπεσε στα πόδια του Χάνου, κλαίγοντας
µε λυγµούς. Μια σπαρακτική φωνή ξέφυγε από ξεδοντιασµένο στόµα της.
«Λυπήσου τούτο τ’ ορφανό, αφέντη. Μην σκοτώσεις το δύστυχο βοσκόπουλο. Ο
Αλλάχ θα σε ανταµείψει στον παράδεισο!»
«Χάσου από δω, γριά αγελάδα», τσίριξε µε λύσσα αιµατοκόκκινος ο Χάνος. «Κοίτα
τη δουλειά σου και µη χώνεσαι εκεί που δε σε σπέρνουν! Ανακάτεψε την δική σου
σούπα. Όχι, πρέπει να µάθετε όλοι τι παθαίνει όποιος δε νοιάζεται την περιουσία
µου!»
Παρέσυρε βίαια τον Καρίµ έξω στο νυχτερινό αέρα, και τον σήκωσε ψηλά για να τον
δουν όλοι.
«Αυτό να σας γίνει µάθηµα», χλιµίντρησε απειλητικά.
Η συµπονετική γριά απόστρεψε το βλέµµα, κι έκρυψε το πρόσωπο της. Σαν έκανε
στροφή έφυγε µουρµουρίζοντας µε λύπη : «Η ψυχή του ανθρώπου είναι πιο σκληρή
κι από ατσάλι».
Ο Καρίµ έτρεµε σαν τροµαγµένο ζωάκι. Έκανε µια σπασµωδική κίνηση για να
ξεφύγει. Το φυλαχτό της µάνας του έπεσε κάτω. Γεµάτος απορία, ο αφέντης του το
µάζεψε. Ανασήκωσε το δασύ του φρύδι µε καχυποψία.
«Τι είν’ αυτό το µπιχλιµπίδι;» µούγκρισε αφηνιασµένα µέσα από τα δόντια του.
«Φυλαχτό για καλή τύχη», αναµάσησε άψυχα το αγόρι.
Ο Χάνος έπαιξε στα δάχτυλά του το παράξενο στολίδι και το πέταξε µακριά,
ξεσπώντας σε ένα καταχθόνιο γέλιο.
«Φυλαχτό για καλή τύχη!» είπε µε κακία. « Η εργατικότητα είναι ο µόνος δρόµος για
την καλή τύχη, µικρό κάθαρµα. Τα ψωµιά σου είναι λίγα!»

19

Ξαφνικά η οργή του αφέντη ξαναφούντωσε. Άφρισε και βγήκε από τα ρουθούνια
του. Τράβηξε απότοµα τη σκαλισµένη χαντζάρα του από το θηκάρι της, την
στριφογύρισε απειλητικά στον αέρα και βρυχησε σαν τσακάλι. Τα αεικίνητα µάτια
του άστραψαν σατανικά κάτω από το χλοµό φως του φεγγαριού. Σήκωσε το
σφαδιαµενο σώµα του παιδόπουλου και έµπηξε µανιασµένα την κοφτερή λεπίδα στα
µάτια του ώσπου οι κόγχες τους γέµισαν αίµα.
Οι γυναίκες στηθοκοπήθηκαν, ουρλιάζοντας υστερικά. Τα παιδιά τροµοκρατηµένα
έτρεξαν να κρυφτούν κάτω από τα φουστάνια των µανάδων των.
Στο κατώφλι του θανάτου, παλεύοντας να κρατηθεί στη ζωή, ο Καρίµ βογκούσε σαν
πληγωµένο ελάφι. Τελικά, ο τύραννός του τον έσυρε ως ην άκρη του κοντινού
φαραγγιού. Με µια απότοµη κίνηση, σφεντόνισε το σώµα του ψηλά και το πέταξε
µέσα χωρίς δισταγµό. Με την άκρη του µατιού του παρακολουθούσε το µατωµένο
κορµάκι να κατρακυλά στη ρεµατιά. «Αυτό θα σε µάθει να προσέχεις άλλη φορά»,
µούγκρισε µοχθηρά.. «Οι λύκοι και τα τζίνι 27 θα σε βρουν και θα σου φάνε το
συκώτι, οχιά φαρµακερή!»
Ο άρχοντας πήρε βαθιά ανάσα. Το θεριό µέσα του νανουρίστηκε ευχαριστηµένο,
και µέρωσε. Η οργή του ξεθύµανε. Έκανε µια γυροβολιά και αποµακρύνθηκε µε
µεγάλες δρασκελιές. Οι εκλεκτοί καλεσµένοι του τον περίµεναν. Ένα αβρό,
βουρκωµένο αεράκι χάιδεψε τρυφερά την µοναχική έρηµο. Ήταν το δακρυσµένο µάτι
της γης που λαχταρούσε τη εσωτερική γαλήνη και την ειρήνη µε τον άνθρωπο.
*
Το πληγιασµένο κορµάκι του Καρίµ, σκαλωµένο σε ένα πυκνό θάµνο, βρήκε
καταφύγιο στο µεσόστρατο της σπλαχνικής ρεµατιάς. Έµεινε εκεί παγιδευµένο για
πολλές ώρες, ασάλευτο, µε τις αισθήσεις κοιµισµένες.
Η άναστρη, απόκοσµη νύχτα αγκάλιαζε µητρικά µε τον δροσερό µαύρο χιτώνα της τη
σιωπηλή έρηµο. Μετά τα µεσάνυχτα, το ξαφνικό ουρλιαχτό του ανέµου σάρωσε την
αµµουδερή γη. Η θερµοκρασία έπεσε κάτω από το µηδέν. Ο αέρας πάγωσε.
Ο Καρίµ ξαναβρήκε τις αισθήσεις του. Το τσακισµένο κορµί του έτρεµε σύγκορµο
από τον σουβλιστό πόνο, λες και χιλιάδες µυτερές βελόνες το τρυπούσαν, δίχως
έλεος. Όµως ο εξοντωτικός πόνος στους µατωµένους βολβούς των µατιών του
καβούρδιζε τον εγκέφαλό του. Κρατώντας την ανάσα του, προσπάθησε να
προσανατολιστεί. Τα πάντα γύρω του ήταν πλεγµένα σε ένα εφιαλτικό γαϊτανάκι από
κατάµαυρες κλωστές. Ουρανός και γη είχαν γίνει ένα.
Η φρικτή σκέψη ότι είχε χάσει το φως του, έγδαρε τα σωθικά του και παρέλυσε κάθε
ίνα της µικρής ύπαρξης του. Σάλεψε ο νους του. Κάτι φοβερό είχε συµβεί. Η
προφητεία της γριάς τσιγγάνας ότι θα τον βρει µεγάλη αρρώστια ή χτύπηµα φοβερό
µαράζωσε τις τρυφερές κοιλάδες της ψυχής του. Ό,τι συµβαίνει στον επίγειο κόσµο
είναι θέληµα του Αλλάχ και είναι γραµµένο στην παλάµη του ανθρώπου από τη
στιγµή που θα γεννηθεί. Κανείς δεν µπορεί ν’ αλλάξει την τροχιά της µοίρας του. Ο
πόνος και η συµφορά είναι µέρος της ζωής και κάθε πιστός µουσουλµάνος 28 που τα
υποµένει καρτερικά θα έχει την ευλογία του Αλλάχ και θα βρει µια θέση στον αιώνιο
παράδεισο!
Ίσως η τσιγγάνα και η γριά υπηρέτρια του Χάνου να είχαν δίκιο. Ίσως το βαθύτερο
νόηµα της ζωής και η αληθινή σοφία να βιώνονταν σ’ όλο τους το µεγαλείο µόνο
µέσα από τον πόνο. Ο πόνος είναι µια µοναδική, πολύτιµη γνώση που ξεπερνά τα
στενά όρια του µυαλού και πλουτίζει τη στέρφα ψυχή. Ίσως στο βάθος κάθε
ανθρώπινης αβύσσου να βρίσκεται η εσώτερη φωνή της σωτηρίας που δίνει σκοπό
και ουσία στην επίγεια ανθρώπινη ύπαρξη. Καθοδηγεί τον άνθρωπο στο πραγµατικό,
µεστό αιθέριο νόηµα της ζωής, µε τις απαράµιλλες λύπες και χαρές.
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Όµως ο ψυχοβγάλτης τρόµος του Καρίµ µπροστά στο άγνωστο, τον ξέβραζε σε
ξορκισµένα ακρογιάλια. Σκούπισε µε την παλάµη του το αίµα από τα πρησµένα µάτια
του και µε τα δάχτυλα πάσχισε ν’ ανοίξει τα βλέφαρά του. Κατατροµαγµένος, άρχισε
να κοπανά τον αέρα µε τις µικρές γροθιές του, λες και το σκοτάδι ήταν ένας άγριος
πολεµιστής που µπορούσε να αντιµαχήσει. Πάνω στην παραφρονη απελπισία του
άρχισε να κραυγάζει σαν σχιζοφρενής:
«Τα µάτια µου, τα µάτια µου! Μεγάλε Αλλάχ, δε βλέπω! Αλίµονο! Μεγάλε
Προστάτη, Σπλαχνικέ εσύ! Μπισµί- ιλαχί-ρ-ραµανί-ρ-ραχίµ!»
Ακόµη και µέσα στο πυκνό σκοτάδι, ο Καρίµ ένιωσε τη δακτυλια της ανεξίτηλης
συµφοράς του. Μια αλλοφρονη απόγνωση τον ζάλωσε.
«Βοήθεια! Βοήθεια!» αλάλαξε σπαραχτικά, µε την ελπίδα πως κάποιος θα τον άκουγε
και θα έδειχνε συµπόνια. Μα νεκρική σιωπή είχε απλώσει τα πλοκάµια της παντού.
Το αρχοντικό του Χάνου ήταν βυθισµένο στο γαλήνιο ύπνο. Μονάχα το θαµπό
φεγγοβόληµα από τα κάρβουνα της πυροστιάς µαρτυρούσε ζωή, όµως κι αυτό θα
ξεψυχούσε σε λίγο.
Ο Καρίµ σύρθηκε µε την κοιλιά, ψαχουλεύοντας στα τυφλά το κακοτράχαλο έδαφος
µπροστά του. Μπουσουλώντας µε κόπο µέσα σε αγκαθωτούς βάτους, το τυφλωµένο
αγόρι έφτασε σε ένα ίσιωµα. ∆ιστακτικά, στάθηκε στα πόδια του και άπλωσε το δεξί
του χέρι στο κενό, µε την παλάµη του για οδηγό. Το άλλο χέρι το έβαλε στο στήθος
του, σαν ασπίδα. Φοβισµένος από τη απόκοσµη σιωπή της αφιλόξενης γης, ο µικρός
βοσκός πρόβαλε µπροστά το δεξί του πόδι. Μετά νιώθοντας τη σιγουριά της
σταθερής γης, έκανε το πρώτο, δειλό βήµα. Μια απέραντη εχθρική έρηµος
απλωνόταν µπροστά του. Για άλλη µια φορά φώναξε για βοήθεια µε την αχνή ελπίδα
ότι κάποιος περιπλανώµενος νοµάδας ή κυνηγός θα άκουγε τις φωνές του. Όµως η
απόκοσµη ησυχία ήταν ανατριχιαστικη. Το µοιρολόι της ερήµου και ο ψυχρός
αγέρας ήταν η µόνη του συντροφιά. Έπρεπε όµως να ακολουθήσει την πορεία του
προς το άγνωστο..
Περιπλανήθηκε παραπατώντας για ώρες στην αχανή έρηµο, ώσπου το βασανισµένο
κορµάκι του άρχισε να παραδίδεται στη θανατηφόρα παγίδα της εξάντλησης. Κάθισε
να ξαποστάσει µια στάλα. Άγγιξε δειλά τα πληγιασµένα µάτια του. Η αιµορραγία είχε
καταλαγιάσει αλλά ο σουβλερός πόνος στα µάτια του ράγιζαν το κρανίο του.
Μια κουρασµένη φάλαγγα από καµήλες, σε τέλειο σχηµατισµό, φάνηκε από µακριά
µε ρότα προς τη δύση. Οι σιλουέτες τους στο λυκόφωτo κυµάτιζαν πάνω στη
χρυσοκόκκινη άµµο. Όµως ο Καρίµ δεν µπορούσε να τις δει. Ξαφνικά, θρόισµα
ακούστηκε σιµά του. Ένας λαγός πετάχτηκε αφηνιασµένος από ένα βάτο και άρχισε
να κόβει βόλτες µπροστά στο αγόρι. Ο µικρός βοσκός ξεπετάχτηκε έντροµος.
Η αγέραστη αυγή είχε ξεπροβάλει ξανά. Οι κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλιές
αχτίδες του ήλιου ερωτοτροπούσαν µε τους χρυσαφένιους αµµόλοφους της ερήµου
και η παγωµένη ανάσα του ουρανού έγινε πιο ζεστή.
Η γέννα της κρινοδάχτυλης, νιούτσικης µέρας βύζαξε µε πικρό φαρµάκι τον Καρίµ.
Ένιωσε ότι το λυσοµανι της µοίρας του ξερίζωσε την καρδιά του και την πέταξε σε
µια κολασµένη άβυσσο. Η αναιµική ελπίδα ότι θα ξανάβλεπε πέθανε µε το τελείωµα
της µοιραίας εκείνης νύχτας. ∆εν µπορούσε να διακρίνει ούτε µια σκιά γύρω του.
Προσπάθησε µε φρίκη να ανοίξει τα µάτια µε τα δάχτυλά του, αλλά δεν είδε τίποτα,
µόνο ένα φρικτό, απύθµενο σκοτάδι. ∆ε θα ξανάβλεπε ποτέ πια. Ήταν τυφλός, ναι,
τυφλός – η ψυχή του σφάδαζε µε τρόµο– ένα αθεράπευτο λάβωµα της µικρούλας
ύπαρξης του είχε ληστέψει χωρίς έλεος την αυγή της νιότης του και κούρσεψε τις
τρυφερές νότες της ζωής του, προτού να γίνουν µουσική. ∆εν ήταν το σκοτάδι της
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νύχτας που δεν τον άφηνε να δει, αλλά το δικό του σκοτάδι! Αυτή ήταν η φρικιαστική
πραγµατικότητα και το δειλινό των ονείρων του.
«Χονταβαντά µανό κου νακονί, Θεέ µου, µη µ’ αφήσεις τυφλό!» ξεφώναξε
σηκώνοντας τα χέρια ψηλά. «Φοβάµαι τόσο πολύ!» Τα πονεµένα ουρλιαχτά του
αντήχησαν στη βουβή έρηµο σαν βογκητά µισοσφαγµένου ζώου.
Με την ζεστασιά της µέρας κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και άρχισε πάλι να
περιπλανιέται στα τυφλά προς το Νότο. Το βοσκόπουλο περιφερόταν άσκοπα στην
έρηµο επί δυο σχεδόν ηµέρες. Κάτω από την πύρινη λαβα που έσταζε από το καµίνι
του ουρανού, χωρίς σταγόνα νερό και τροφή το κορµάκι του παραδόθηκε µοιραία στο
θανατηφόρο πεπρωµένο του. Το νερό είχε στραγγίξει από τις σάρκες του. Το
τσουρουφλισµένο πρόσωπό γιόµισε πληγές και τα πρησµένα πόδια του έσταζαν
αίµα. Η γλώσσα του κατάστεγνη διπλασιάστηκε από την αφόρητη δίψα, το δέρµα του
µαύρισε και άρχισε να σκίζεται. Λιωµένος από την κούραση και τον πυρετό, έµοιαζε
µε λαβωµένη σαύρα της ερήµου αιχµαλωτισµένη µέσα στο στρόβιλο µιας άγριας
αµµοθύελλας.
Όταν η θανατηφόρα δίψα έφτασε στο αποκορύφωµά της, οι παλµοί της καρδιάς του
λιγόστεψαν. Ο Καρίµ είχε αρχίσει να χάνει τα λογικά του, παραληρούσε.
Ναυαγηµένος σε ένα χορό παραισθήσεων, νόµιζε ότι έβλεπε µπροστά του
καταπράσινες οάσεις µε τρεχούµενα νερά. Στο τέλος της δεύτερης ηµέρας, το νευρικό
του σύστηµα δεν µπορούσε πια να ελέγξει την αναπνοή του. Το αποπαίδι σωριάστηκε
πάνω στην άµµο και έπεσε σε βαθύ κώµα, χαροπαλεύοντας από µια δίκλωνη
κλωστή ζωής και θανάτου.
Με το ρόδισµα της τρίτης ηµέρας, ένα λικνιστικό καραβάνι δερβίσηδων φάνηκε στον
ορίζοντα, ακολουθώντας τα χνάρια πάνω στην άµµο που οδηγούσαν στο κοντινότερο
χωριό. Ο αρχηγός του καραβανιού, καβάλα στην πρώτη καµήλα, εντόπισε ένα
ακίνητο µπόγο πεταµένο στην άµµο.
«Κάτι είναι εκεί πέρα. Μοιάζει µε άνθρωπο».
«Αποκλείεται», αντιγύρισε ένας µπιρπιλοµάτης άνδρας που δεν είχε όρεξη να
φρενάρει το µακρινό ταξίδι.«Θα είναι καµιά ψόφια αλεπού».
Όµως ο αρχιδερβίσης δεν πείστηκε. Τράβηξε τα γκέµια της καµήλας του και έκανε
σήµα στους υπόλοιπους να σταµατήσουν. Το ζώο γρύλισε ενοχληµένο και γονάτισε.
Ο αρχηγός ξεπέζεψε και πλησίασε µέχρι εκεί.
«Χασοµεράς το καραβάνι», είπε θυµωσιάρικα ο επικεφαλής φρουρός, σταµατώντας
την καµήλα του µε ένα απότοµα τράβηγµα του σχοινιού του. «∆εν έχουµε χρόνο για
χάσιµο σ’ αυτό το κολασµένο καµίνι! Έχουµε ακόµα δρόµο µπροστά µας».
«Είναι άνθρωπος, και µάλιστα ένα µικρό παιδοµάνι φώναξε ο αρχηγός. «Είναι
πεθαµένο!»
Όταν πλησίασε, ξαφνιάστηκε βλέποντας το ξεραµένο αίµα που κάλυπτε το
αφυδατωµένο σώµα του παιδιού. Έβαλε το αυτί του στο στήθος του Καρίµ και
αφουγκράστηκε τον αδύναµο παλµό της καρδιάς του.
«Είναι ζωντανός!» βροντοφώνησε, γνέφοντας στους συνοδοιπόρους του να
πλησιάσουν.
Μετά χαστούκισε µε δύναµη τον Καρίµ στο πρόσωπο. Το κορµάκι του παιδιού
κουνήθηκε ελαφρά. «Κάποιος να φέρει νερό!» διέταξε ο δερβίσης µε αυστηρό ύφος..
Ένας βαρύθυµος άνδρας µ’ ένα ασκί από γιδοτοµαρο στο χέρι, πλησίασε
κουτσαίνοντας. Κρατώντας µε προσοχή το λαιµό του, ώστε να µη χαραµίσει ούτε µια
πολύτιµη σταγόνα, άφησε να στάξει µερικές σταγόνες νερού στο στόµα του
αγοριού..
«Ποιος ξέρει πόσες άµοιρες ψυχές έχουν ψηθεί σε τούτη την έρηµο», αναλογίσθηκε,
κάπως φοβισµένος.
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Ο αρχηγός του καραβανιού έβρεξε τη βρόµικη βαµβακερή ζώνη του και την απόθεσε
στο κεφάλι του Καρίµ. Σαν είδε τα πληγιασµένα πόδια του αγοριού, ανατρίχιασε.
Μια ανοιχτή βαθιά χαρακιά στις φαγωµένες πατούσες του έσταζε πορφυρό αίµα.
Χτύπησε τα χέρια και πρόσταξε :
«Γρήγορα, βράστε λίγα ούρα καµήλας, εµπρός κουνηθείτε! Μη µε κοιτάτε σαν
µοσχάρια».
Οι ξεθεωµένοι άνδρες κοιτάχτηκαν, φανερά δυσαρεστηµένοι. Τα καψαλισµένα
πρόσωπά τους σκοτείνιασαν. Ο ηλικιωµένος δερβίσης καθάρισε µε τα ούρα τα
τραύµατα του µυστηριώδους αγοριού και άπλωσε ξεραµένη κοπριά καµήλας στις
πληγές του.
Οι καµηλιέρηδες κατάλαβαν τότε ότι ο αρχηγός τους δεν είχε σκοπό να συνεχίσει το
κοπιαστικό ταξίδι. Ανάγκασαν τις καµήλες να γονατίσουν και δυο δυο µαζί άρχισαν
να ξεφορτώνουν τα ζώα. Ο άντρες άναψαν γρήγορα φωτιά και ετοίµασαν τσάι. Οι
γυναίκες ανακάτεψαν λίγο χοντραλεσµένο αλεύρι µε νερό από τα ασκιά τους,
έπλασαν το ζυµάρι σε λεπτές, πλακουτσωτές πίτες και τις απίθωσαν κατευθείαν πάνω
στα κάρβουνα. Το καραβάνι µαζεύτηκε σιωπηλά γύρω από τις µικρές φωτιές και
µοιράστηκε το ψωµί βουτώντας το σε λιωµένο κατσικίσιο τυρί.
Αργότερα, οι νοµάδες άπλωσαν τα κιλίµια τους και γονάτισαν σκύβοντας ευλαβικά
προς την κατεύθυνση της Μέκκας για την πέµπτη καθηµερινή προσευχή.
Ξάφνου ένα δυνατό βογκητό τάραξε την ηρεµία. Ο Καρίµ συνερχόταν σιγά σιγά. Με
ένα σάλτο ο αρχι-δερβίσης έτρεξε κοντά του. Εκείνο αρπάχτηκε από το χέρι του
γέροντα τροµαγµένο.
«Πού είµαι;» ψέλλισε διστακτικά. «Πού βρίσκοµαι; Ποιος…ποιος είσαι εσύ;»
«Εσύ ποιος είσαι και πώς βρέθηκες εδώ;» τον αποστόµωσε κοφτά ο δερβίσης, καθώς
χάιδευε τη µακριά γενειάδα του. Ο Καρίµ προσπάθησε να µιλήσει, να εξηγήσει τι
συνέβη. Ο δερβίσης τον περιεργάστηκε µε µεγάλο ενδιαφέρον. Μια γοργή ιδέα
κλωθωγυριστηκε στο φτεροπόδαρο νου του.
«Λέω να πάρουµε το παιδί µαζί µας, µια καλή πράξη στο όνοµα του Αλλάχ!»
πρότεινε µε αινιγµατικό χαµόγελο. «Θέλω να πλατύνω τη γέφυρα που οδηγεί στις
πύλες του παραδείσου και να στενέψω εκείνη που οδηγεί στη σκοτεινή άβυσσο µε τις
φωτιές της κόλασης!»
Γυρνώντας προς τον Καρίµ, σήκωσε το αγόρι στους ώµους του και δήλωσε :
«Είµαστε καραβάνι δερβίσηδων και ταξιδεύουµε από πόλη σε πόλη πουλώντας
φυλακτά και γιατροσόφια».
«Γιατί να τον σέρνουµε µαζί µας;» γκρίνιαξε ένας στραβοµούτσουνος άνδρας.
«Έχουµε µόνο τέσσερα ασκιά νερό και λίγο φαγητό. Ποιος ξέρει πότε θα βρούµε το
επόµενο νεροπήγαδο! Όχι, να µας λείπει!»
Τα γόνατα του Καρίµ λύθηκαν και ξέσπασε σε λυγµούς. «Σας παρακαλώ, πάρτε µε
µαζί σας. ∆εν έχω πού να πάω! Σας παρακαλώ! Σας ικετεύω! Ευλογηµένοι να ’στε
πάντα, καλή τύχη να έχετε, χώµα να πιάνετε και χρυσάφι να γίνεται!»
Καθώς έστρεψε το κεφάλι, λαχταρώντας µια λέξη συµπόνιας, άπλωσε τα χέρια
ζητώντας κάτι να πιαστεί. Με τεράστια προσπάθεια, προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά
τα γόνατά του λύθηκαν. Οι δερβίσηδες τον κύκλωσαν γεµάτοι απορία. Τότε
κατάλαβαν ότι το άµοιρο παιδί ήταν τυφλό.
Ο ηλικιωµένος δερβίσης χαµογέλασε πλατιά. Στο πρόσωπό του ζωγραφίστηκε η
έκφραση αλεπούς της ερήµου. Σήκωσε το άγνωστο αγόρι στα χέρια του και
ανακοίνωσε αινιγµατικά µε βραχνή φωνή που δε σήκωνε αντίρρηση : «Θα πάρουµε
αυτό το τυφλό αγόρι µαζί µας!»
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«Τι θα το κάνουµε το τυφλό παιδί; Ούτε νερό δεν µπορεί να κουβαλήσει! Θα έχουµε
άλλο ένα στόµα να θρέψουµε», γκρίνιαξε ένας ξυνιαρης άνδρας µε στραβά,
κιτρινιάρικα δοντάκια.
«Πιες κάµποσες γουλιές νερό από το πηγάδι της σοφίας, κοκορόµυαλε!» γάβγισε ο
αψίθυµος αρχηγός, τραβώντας τη λιγδιασµένη κελεµπία του. «Βάλτε τον στην
τελευταία καµήλα, µαζί µε την ανιψιά µου».
Κάτω από την λεπίδα της επιβλητικής φωνής του οι άντρες κατσούφιασαν. Ο
αρχηγός του καραβανιού, αγνοώντας τη δυσαρέσκειά τους, δήλωσε µεγαλόφωνα µε
ηγεµονικό ύφος : «Εκπληρώνω τον προορισµό του ανθρώπου. Είναι θέληµα του
Αλλάχ. Σύντοµα ο χαλκός στα χέρια µας θα γίνει ασήµι, κι ύστερα χρυσάφι!
Ινσαλλάχ!» Τα αετίσια µάτια του άστραψαν αλλόκοτα κάτω από τα πεσµένα
µατόκλαδά του.
«∆ώστε του κάτι να φάει. Φροντίστε τον. Το τυφλό παιδί πρέπει να ζήσει!»
Όλοι ξαφνιάστηκαν βλέποντας την πρωτόγνωρη γενναιοδωρία του ηλικιωµένου
δερβίση. Σαν ζύγωσε το µεσηµέρι ο µπροστάρης της φάλαγγας έδωσε το σύνθηµα να
φορτωθούν τα ζώα. Μπήκαν οι καµήλες στην σειρά και το καραβάνι συνέχισε το
δύσκολο µονότονο ταξίδι του.
Σηµειώσεις
Ιρανικό νόµισµα.
Ρούχο που καλύπτει ολόκληρο το σώµα εκτός από το πρόσωπο και τα χέρια. Μετά
την Ισλαµική Επανάσταση του 1979, το τσαντόρ και το µαντίλι στο κεφάλι είναι
υποχρεωτικά και οι γυναίκες που εµφανίζονται δηµόσια χωρίς να τα φορούν
συλλαµβάνονται και καταδικάζονται.
Ιρανός θρησκευτικός ηγέτης. Γεννήθηκε το 1902 στη Χονείν. Ανέβηκε στην εξουσία
το 1979 και εγκαθίδρυσε την Ισλαµική ∆ηµοκρατία, µετά την αποµάκρυνση του Σάχη
Ρέζα Μοχάµαντ Παχλαβί.
Είδος αποξηραµένων καρπών.
Καλαµπόκι ψηµένο στα κάρβουνα.
Μοχαµεράχ : πόλη και λιµάνι στο νοτιοανατολικό Ιράν, 45 µίλια από τον Περσικό
κόλπο. Στο παρελθόν ανήκε στη δικαιοδοσία του τοπικού σεΐχη. Το 1924 περιήλθε
στη δικαιοδοσία της κεντρικής εξουσίας µε το όνοµα Χοραµσάρ.
Αρχαία χώρα που δέχτηκε εισβολές από µια σειρά κατακτητών : αρχικά από τον
Μέγα Αλέξανδρο και στη συνέχεια από τους Ρωµαίους, τους Άραβες, τους
Μογγόλους και τους Ούνους. Η Περσία µετονοµάστηκε σε Ιράν το 1925. Οι Πέρσες
δεν είναι Άραβες. Είναι ένα µείγµα από Αρίους και Ελαµίτες. Μιλούν Περσικά,
γνωστά ως φαρσί – γλώσσα µε ινδοευρωπαϊκή ρίζα.
Μονοθεϊστική θρησκεία που διαδόθηκε στους Πέρσες από τους µουσουλµάνους
Άραβες κατακτητές το 637 µ.Χ. Οι µουσουλµάνοι θεωρούν τον Ιησού, τον Αδάµ, τον
Αβραάµ και τον Μωυσή προφήτες.
Παλιά ισλαµική θρησκευτική αδελφότητα, τα µέλη της οποίας ταξίδευαν από χωριό
σε χωριό. Ισχυρίζονται ότι έχουν θεραπευτικές δυνάµεις, το θεόσταλτο δικαίωµα να
προσεύχονται στα τζαµιά και να εκτελούν περιστροφικούς πνευµατικούς χορούς, µια
εσωτερική γνώση του Κορανίου και την ικανότητα να επηρεάζουν τον Αλλάχ.
Παραδοσιακό Περσικό µαντίλι µε το οποίο οι γυναίκες καλύπτουν το πρόσωπό τους.
Η περιτοµή είναι µια πολύ σηµαντική τελετουργία και θρησκευτικό καθήκον των
µουσουλµάνων. Η επέµβαση γίνεται συνήθως µόλις γεννηθεί το αρσενικό παιδί, από
φόβο µήπως πεθάνει χωρίς να έχει υποβληθεί σε περιτοµή. Η ξεχωριστή αυτή τελετή
συνοδεύεται από εορταστικές εκδηλώσεις όπου συµµετέχει ολόκληρη η κοινότητα.
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Η τέχνη των γερακάρηδων αναπτύχθηκε στην Κεντρική Ασία περίπου πριν από 4.000
χρόνια, ως αρχαία µυστικιστική παράδοση κυνηγιού καβάλα σε άλογα. Εκπαιδευµένα
γεράκια, αετοί και άλλα αρπακτικά πτηνά χρησιµοποιούνταν για να κυνηγούν λαγούς,
αλεπούδες και άλλα µικρά ζώα.
Είδος κεφτέ µε ρύζι.
«Ευχαριστώ, κυρία».
Πόλη νοτιοδυτικά του Ιράν, 33 µίλια από τον Περσικό κόλπο. Είναι η µεγαλύτερη και
πλουσιότερη πετρελαιοπηγή της χώρας µε παγκόσµια στρατηγική και γεωγραφική
θέση.
Χάνος : ο τοπικός άρχοντας µιας περιοχής. Συχνά έχει στην ιδιοκτησία του ολόκληρα
χωριά ή πόλεις.
Προσευχητάρι µε χάντρες, όµοιο µε το κοµπολόι.
Πόλη στη Σαουδική Αραβία, η πιο ιερή πόλη για τον µουσουλµανικό κόσµο.
∆ροσιστικό ποτό από γιαούρτι διαλυµένο σε αλατισµένο νερό.
Σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο τα κορίτσια επιτρεπόταν να παντρευτούν σε ηλικία
δώδεκα ετών και τα αγόρια στα δεκαπέντε. Μετά την Ισλαµική Επανάσταση του
1979, ο Χοµεϊνί έκανε νέο ισλαµικό νόµο και διακήρυξε ότι τα κορίτσια από εννέα
ετών είναι σε ηλικία γάµου. Οι οικογένειές τους, συχνά πάντρευαν τις ανήλικες
πάµπτωχες κόρες τους σε ακόλαστους συζύγους για να χάνουν να τρώνε ένα κοµµάτι
ψωµί. Μερικά από τα πολύ νεαρά κορίτσια αυτοκτονούσαν την νύχτα του γάµου τους
ή έκτοτε υπέφεραν από χρόνια κατάθλιψη, φόβο, σύγχυση και αποµόνωση,
χαρακτηριστικό στοιχείο µιας κοινωνίας πρωτόγονων παραδόσεων και προλήψεων.
Ο σπόρος αλλά και το σπέρµα.
Ζάρφ αµπάρ : στην κυριολεξία «αποθηκετευτικός χώρος». Μεταφορικά
χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη µήτρα της γυναίκας.
Οι αγριόγαλοι είναι µεγάλα, άγρια πουλιά που ζουν στις τροπικές περιοχές του Ιράν.
Ενίοτε οι κάτοικοι των ακτών του Περσικού κόλπου τα κυνηγούν για τις
αφροδισιακές τους ιδιότητες.
Πατέρας του τελευταίου Σάχη που εκθρονίστηκε το 1941 από τους Άγγλους. Ήταν
ένας αµόρφωτος αγροίκος που ανέβηκε στην εξουσία, χρησιµοποιώντας στρατιωτική
δύναµη. Όταν πήρε το θρόνο το 1925, προσπάθησε να εκσυγχρονίσει την
φεουδαρχική κοινωνία και µετονόµασε τη χώρα σε Ιράν. Σε µια προσπάθεια να
δυτικοποιήσει τη χώρα, καθιέρωσε µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση και στο στρατό,
έφτιαξε δρόµους και σιδηροδροµικές γραµµές, όµως συνέχισε να κυβερνά µε τον
ατσαλένιο δεσποτισµό της Ανατολής. Η οικονοµική σχέση του µε τους Γερµανούς,
ώθησε τους Βρετανούς, πάντα προστατευτικούς απέναντι στα συµφέροντά τους στον
Περσικό κόλπο, να τον απαγάγουν και να τον εκθρόνισαν το 1941. Πέθανε στην
εξορία. Οι Βρετανοί ανέβασαν στο θρόνο το γιο του, Σάχη Ρέζα Μοχάµαντ Παχλαβί.
Εντυπωσιακό παλάτι στην καρδιά της Τεχεράνης. Εκεί βρίσκεται ο περίφηµος θρόνος
του Παγωνιού, φτιαγµένος από χιλιάδες πολύτιµους λίθους.
Είδος ανατολίτικου σκακιού.
Αόρατα διαβολικά πνεύµατα που παίρνουν τη µορφή ανθρώπων ή ζώων για να
κάνουν κακό, ακόµη και να σκοτώσουν ανθρώπινα πλάσµατα. Ορισµένα ξόρκια ή
φίλτρα θεωρούνται ικανά να διώξουν τα τζίνι.
Οπαδός του Ισλάµ που δέχεται την απόλυτη υποταγή στη θέληση του Αλλάχ. Το 98%
του Ιρανικού πληθυσµού πιστεύει στο Ισλάµ και ανήκει στην αίρεση των σιιτών, ενώ
σε άλλες ισλαµικές χώρες είναι περισσότερο διαδοµένη η αίρεση των σουνιτών.
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Kεφάλαιο 2
Με το πρώτο φως της ροδαυγής, ο αέρας τριζάτος και δροσερός ακούµπησε το
χιτώνα του πάνω στην έρηµο. Στο Βασίλειο του ουρανού, ο Αλλάχ χαιρόταν τη
µοναξιά του, ενώ η µήτρα της γης τυλίχτηκε µε την αγιοσύνη της νιογέννητης µέρας.
Το καραβάνι των δερβίσηδων, ξαπόστασε µερικές ώρες και ετοιµαζόταν να πάρει
πάλι την πορεία του. Σκηνές και στρώµατα τυλίχτηκαν µε βιάση, οι µπόγοι δέθηκαν,
ενώ οι φρουροί αγωνιζόταν να σιγουρέψουν τα φορτία τους. Οι καµήλες έσκουζαν
ενοχληµένες, καθώς οι πολύξεροι ερηµίτες µάζευαν µεθοδικά τις φρέσκιες σβουνιέςπολύτιµο προσάναµµα για την επόµενη φωτιά στην κατασκήνωση.
Ο επικεφαλής της φρουράς ανήσυχος κάλπασε µπροστά από τη φάλαγγα,
φωνάζοντας µε όλη του τη δύναµη : «Άντε κουνηθείτε! Πρέπει να ξεκινουσουµε
πριν µας προλάβει το καταραµένο λιοπύρι!»
Η τουφεκιά του στον λήθαργο της µερας έδωσε το σύνθηµα στο καραβάνι να
ξεκινήσει. Η φάλαγγα ακολούθησε λικνινιστικα το µονοπάτι που είχε σχηµατιστεί
από τους ερηµίτες προς το Νότο, πάνω από τους αµµόλοφους..
Μέχρι το γιόµα, ο ψυχοβγάλτης ήλιος είχε στεγνώσει τα κορµιά των δερβίσηδων. Η
απειλητικη έρηµος γρύλισε µοχθηρά. Το καραβάνι λιγοψυχούσε. Οι καψαλισµένοι
καβαλάρηδες, εξουθενωµένοι, έψαχναν απεγνωσµένα µια στάλα δροσιά και νερό.
Άνθρωποι και ζώα αντιµάχονταν τα θανατηφόρα στοιχεία του φοβερού εκείνου
τόπου που ήταν δεµένοι για πάντα. Τα ίδια στοιχεία από τα οποία ήταν φτιαγµένοι
και οι δυο:από ένα κόκκο άµµου! Με µάτια θολά και µυαλό νωθρό, τα ξεζουµισµένα
κορµιά τους υπέκυπταν µοιρολατρικά στην κόπωση και στην αφόρητη δίψα.
∆εν υπήρχε σηµάδι ανθρώπινης ύπαρξης στη γη. Ένα υπόκωφο βογκητό αναδινόταν
από τα σπλάχνα των αµµόλοφων – τα σατανικά πνεύµατα της ερήµου 1. Μπροστά
τους, το απειλητικό κενό ήταν τυλιγµένο µε µια ανατριχιαστικη µοναξιά, φορώντας
το πέπλο της αιωνιότητας. Λένε ότι ο Αλλάχ αποµάκρυνε ανθρώπους και ζώα από
την έρηµο για να υπάρχει ένας τόπος να βαδίζει µε γαλήνη.
«Αυτή η λαβα δεν υποφέρεται», κλαψούρισε ένας δερβίσης µε γερακισια µύτη. Το
τσουρουφλισµένο του πρόσωπο είχε ξεφλουδίσει και η αφόρητη φωτιά του ήλιου
θάµπωνε την όραση του.
«Οι άνδρες µου µε φοβούνται, αλλά όχι ο ήλιος!» δήλωσε ο ηλικιωµένος αρχηγός, µε
µεγάλη φουρτούνα. «∆εν έχουµε αρκετό νερό, οι καµήλες µας άντε ν’ αντέξουν πέντε
µέχρι εφτά ηµέρες το πολύ. Αν δε βρούµε κανένα πηγάδι σήµερα, θα ψηθούµε
ζωντανοί στην έρηµο. Σήµερα ο Αλλάχ µάς στέλνει φωτιά αντί για ηλιόφωτο».
«Με το θέληµα του Θεού, οι µαρτυρικές ηµέρες του ταξιδιού θα τελειώσουν
σύντοµα», απάντησε µε σιγουριά ο καβαλάρης δίπλα του. «Ο Αλλάχ είναι
φιλεύσπλαχνος. Θα µας δείξει το µονοπάτι για το ευλογηµένο νερό. Κάποιος
νερόλακκος θα υπάρχει κρυµµένος εδώ κοντά».
«Πρέπει να βιαστούµε», πρόσταξε ο ηγεµονικός δερβίσης, µε ξεψυχισµένη φωνή.
«Πριν σηκωθεί αγέρας και σαρώσει όλα τα χνάρια».
Σαν σίµωνε το ηλιοβασίλεµα, καµήλες και άνθρωποι σακατεµένοι από το καµίνι του
ουρανού ήταν ανίκανοι πια να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Μια ξαφνική ριπή καυτού
αγέρα ράγισε την απόκοσµη σιωπή, σηκώνοντας ένα πυκνό σύννεφο άµµου.
«Πρέπει να βιαστούµε και να προσπεράσουµε τον άνεµο», αλάλαξε ταραγµένος ο
αρχηγός. «Καµιά φορά οι αµµοθύελλες σαρώνουν µόνο µερικά χιλιόµετρα».
Ο µπροστάρης φρουρός τράβηξε απότοµα τα γκέµια της καµήλας του και έδειξε στο
βάθος του ορίζοντα έναν µαύρο απειλητικό νέφος.
«Έρχεται αµµοθύελλα! Σταµατήστε και ξεφορτώστε αµέσως!» διέταξε επιτακτικά..
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Αλαφιασµένοι άνδρες και γυναίκες πρόσταξαν τις καµήλες να γονατίσουν.
Ξεφόρτωσαν βιαστικά τους µπόγους τους και έφτιαξαν ένα τείχος από σακιά γεµάτα
κοπανισµένο κεχρί, σιτηρά, ρύζι, κατσαρολικά και ζωοτροφές. Καλύπτοντας τα
πρόσωπα µε τους µανδύες τους, αµπαρώθηκαν πίσω από το αυτοσχέδιο οχυρωµα. Οι
καµήλες γονάτισαν λίγο πιο πέρα, τεντώνοντας τους µακρολιγνους λαιµούς τους, µε
τα ρουθούνια κλειστά.
Ανάστατος ο Καρίµ, στριµώχτηκε δίπλα στο γέροντα δερβίση, τραβώντας την κάπα
πάνω από το κεφάλι του. Η αµµοθύελλα ξέσπασε µε σφοδρή µανία. Οι νοµάδες
κράτησαν την ανάσα τους. Το λυσοµανι του ανέµου ούρλιαξε για µερικά λεπτά και
µετά ξεψύχησε.
Η ορµητική οργή ενός ανεµοστρόβιλου σηκώθηκε απρόσµενα από τα βάθη µιας
αβύσσου, µαστιγώνοντας αλύπητα την έρηµο, παρασύροντας τεράστια σύννεφα
καβουρδηστης άµµου και ξεφλούδισε άσπλαχνα τη φλούδα της γης. Αµέτρητες
κορδέλες πυρωµένης άµµου σάρωσαν την άγονη απεραντοσύνη, σχηµατίζοντας
καινούριους λόφους. Κάθε χνάρι του µονοπατιού σβήστηκε µονοµιάς..
Το φρενικό ξέσπασµα της φύσης κράτησε τέσσερα ή πέντε λεπτά, έπειτα η µανία της
καταλάγιασε. Τα µοχθηρά πνεύµατα της ερήµου τρύπωσαν πάλι στην απύθµενη
µήτρα της γης. Άνδρες και γυναίκες αναδεύτηκαν δειλά, σκουπίζοντας παχιά
στρώµατα σκόνης από τ’ αυτιά τους, τα βλέφαρα, τα χείλη, τα ρουθούνια, τα νύχια.
«∆οξασµένο το όνοµα του Αλλάχ, του Ελεήµονα, του Ευεργέτη!» αναφώνησε µε
δέος ένας ξεδοντιάρης άντρας. Το πρόσωπό του ίσα που φαινόταν πάνω από την
άµµο. Έσκυψε ταπεινά το µέτωπό του στο χώµα. Τότε ακούστηκε ένα φτάρνισµα.
Άντρες και γυναίκες πελάγωσαν. Το φτάρνισµα µε τέτοιο καύσωνα δεν ήταν καλός
οιωνός και δεν µπορούσαν να τον αγνοήσουν. Για µερικά λεπτά προσπαθούσαν να
ζυγίζουν το κακό προµήνυµα.
«Μήπως πρέπει να γυρίσουµε πίσω;» ρώτησε φοβισµένος ο φρουρός. «Έχει κανείς
σας κανένα κακό προαίσθηµα για την κατεύθυνση του καραβανιού;» Όλα τα στόµατα
παρέµειναν βουβά.
«Το µονοπάτι χάθηκε», µονολόγησε ο αρχιδερβίσης χτυπώντας µε απελπισία το
στήθος του. Το τρέµουλο στη φωνή του φανέρωνε την αγκαθωτή αγωνία του.
«Έχουµε χαθεί. ∆εν υπάρχουν πια ίχνη να ακολουθήσουµε! Και τα πηγάδια, θα
έχουν καλυφθεί µε άµµο. ∆εν έχουµε άλλη εκλογή παρά να συνεχίσουµε νότια».
«Νοµίζεις ότι θα τα καταφέρουµε;» ρώτησε ο σµιχτοφρύδης φρουρός.
«Αυτό το ξέρει µόνο ο Αλλάχ», απάντησε κοφτά ο αρχηγός του καραβανιού.
*
Οι κάψα είχε ρουφήξει ως το µεδούλι τα κουράγια των δερβίσηδων. Ψυχοπαλευοντας
µε πρησµένα πόδια, ανήµποροι να σταθούν όρθιοι, σταµάτησαν για να περάσουν τη
νύχτα.
Ένα χλοµό φεγγάρι ανέτειλε πάνω από την έρηµο, ρίχνοντας το γαλατένιο φως του
πάνω από τη φωτιά που σπιθοβολούσε καταµεσής στο καραβάνι. Ο αέρας ήταν
παγωµένος. Οι στραγγισµένοι νοµάδες δεν είχαν τη δύναµη ούτε να στήσουν τις
σκηνές τους. Άνοιξαν λακκούβες στην άµµο µε τα χέρια και χώθηκαν µέσα
τραβώντας τις κουκούλες των κελεµπιών τους πάνω από τα κεφάλια τους.
Εξαντληµένοι, άνθρωποι και ζώα έπεσαν σε ύπνο βαθύ. Αβυσσαλέα νέκρα
κουκούλωσε το καραβάνι
Ο Καρίµ, αποκαρδιωµένος αποτραβήχτηκε στο δικό του σκοτάδι και έγειρε να
κοιµηθεί δίπλα στην Τάρα – τη µικρή ανιψιά του αρχηγού. Όµως ο ύπνος δεν του
κολλούσε. Σύρθηκε αργά µέσα από τους αµµόλοφους και σωριάστηκε καµιά
τριανταριά µέτρα µακριά από το καραβάνι. Έπεσε στην άµµο και έκλαψε πικρά.
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Η σιγαλιά της νύχτας ήταν τροµακτική. Ούτε ένα µουρµουρητό αγέρα δεν ανέπνεε
ανάµεσα στους λόφους. Το φεγγάρι µεθυσµένο είχε αποκοιµηθεί στο ασηµένιο
στήθος των άστρων. Ξάφνου, ακούστηκε ο γνώριµος θόρυβος από πατηµασιές
καµήλας στην άµµο. Ο ασυνήθιστα αργός βηµατισµός τους ανησύχησε τον Καρίµ.
Αφουγκράστηκε, κρατώντας την ανάσα του. Θυµήθηκε τα λόγια των αντρών για
άγριους µασκοφόρους ληστές που όρµαγαν στα καραβάνια µες στη νύχτα. Τώρα ο
θόρυβος από τις καµήλες ακουγόταν καθαρά. Η καρδιά του Καρίµ σφίχτηκε.
Νιώθοντας τον άµεσο κίνδυνο, άρχισε να τσιρίζει υστερικά:
«Έρχονται οι ληστές!»
Η διαπεραστική κραυγή του κοµµάτιασε τη σιγαλιά της νύχτας. Μεµιάς η
κατασκήνωση αντάριασε φρενιασµένα. Αλαφρονοι, τροµοκρατηµένοι άνδρες
πετάχτηκαν από τον ύπνο τους, σκοντάφτοντας στα σκοτεινά, σέρνοντας τα
γυναικόπαιδα σε ασφαλές µέρος. Άγριοι πυροβολισµοί έπεφταν απανωτά, καθώς οι
επιδροµείς πλησίαζαν καβάλα σε καµήλες, σαϊτεύοντας διαταγές. Το σκοτάδι της
νύχτας θρυµµατίστηκε από τις φωτιές που ξερνούσαν τα τουφέκια. Οι καµήλες
σηκώθηκαν χλιµιντρίζοντας, δαιµονισµένα. Ένα πανδαιµόνιο από άγριες κραυγές,
κλάµατα, βογκητά, και κατάρες ξέσχισαν τον αέρα.
Οι πρώτες αχτίδες του ήλιου έκλεψαν το µαύρο µαγνάδι της νύχτας και ξεγύµνωσαν
τη µακάβρια σκηνή. Αυτόπτες µάρτυρες της σφαγής θρηνούσαν σιωπηλά το εφήµερο
πέρασµα του ανθρώπου πάνω στη γη. Ένα σωρό κουφάρια από καµήλες ήταν αραιά
σπαρµένα στους γειτονικούς λόφους. Πέντε άντρες και δυο γυναίκες κείτονταν
άψυχοι, µε τα µάτια ορθάνοιχτα από τρόµο. Παράπλευρα, ο πληγωµένος µπροστάρης
φρουρός µούγκριζε από τον πόνο.
Λίγες προµήθειες και ταγαριασµενα σκεύη πεταµένα εδώ κι εκεί ξεµύτιζαν από την
καυτή άµµο σαν φρικτοί σκελετοί. Όλοι οι σάκοι µε τα τρόφιµα και τα ασκιά µε το
λιγοστό νερό είχαν κάνει φτερά.
Λιµασµένα, αρπαχτικά όρνια γυρόφερναν από πάνω κράζοντας ανυπόµονα για να
γλεντήσουν µε τις αιµατοβαµµένες σάρκες των πτωµάτων. Ο αρχηγός του
καραβανιού, σιωπηλός, έριξε µια αργή µατιά γύρω του µε απίστευτη θλίψη,
παλεύοντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
«Οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν τα έντοµα», µουρµούρισε δένοντας τα χέρια του
απελπισµένος. «Γεννιούνται και πεθαίνουν στην αγκαλιά της ερήµου». Έσκυψε
ταπεινά το κεφάλι και ψιθύρισε µε πάθος : «Αλλάχ, βοήθησέ µας. Άλλος κανείς δεν
µπορεί!»
Μισοτρελαµένος από δίψα και εξάντληση, ο κουτσός δερβίσης πλησίασε µε άφραγη
λαχτάρα µια ψόφια καµήλα και µε µια αστραπιαία κίνηση τρύπησε το στοµάχι της µε
το ξίφος του. Μάζεψε προσεχτικά σε ένα τάσι το κιτρινοπράσινο υγρό και το
ρούφηξε µε απληστία χωρίς να πάρει αναπνοή. Αµέσως µετά ξαναγέµισε το δοχείο
και το πολύτιµο µείγµα από αίµα και νερό πέρασε από χέρι σε χέρι.
Καθώς γύρισε να φύγει, η µατιά του καρφώθηκε στο µακρινό ορίζοντα. Σε µια
ηλεκτρισµένη στιγµή, µια λάµψη υπέρτατης χαράς φώτισε το ηλιοκαµένο πρόσωπό
του. Τα µάτια του άνοιξαν διάπλατα. Υψώνοντας τα αδύναµα χέρια του, φώναξε :
«Κοιτάξτε εκεί! Εκεί! Μια όαση! Μια όαση!» Η φωνή του ακούστηκε σαν θεϊκή
ραψωδία.
Όλα τα µάτια στράφηκαν προς το Νότο και κοίταξαν εκστατικά : Στον κοντινό
ορίζοντα ξεπρόβαλαν οι καταπράσινοι πρόποδες του βουνού Ζάγρος, µέσα σε ένα
γαλάζιο σύννεφο να αγκαλιάζουν τη γυµνή έρηµο µε τρυφεράδα.
«Μπισµιλλάχ, αρ-Ραχµάν, αρ-Ραχίµ!»2
*

28

Κάτω από την αποπνιχτική ζέστη της επόµενης ηµέρας, το καραβάνι των δερβίσηδων
έφτασε στα περίχωρα του Αραµπιστάν, της πλουσιότερης σε πετρελαιοφόρα
κοιτάσµατα περιοχή της Περσίας. Από µακριά ξεπρόβαλλαν οι πανύψηλοι σκελετοί
αντλιών να φαντάζουν σαν καπνοδόχοι. Οι αµέτρητοι ασηµένιοι σωληναγωγοί
ξετυλίγονταν σαν φίδια στην κίτρινη έρηµο, κουβαλώντας εκατοµµύρια λίτρα
ακατέργαστο πετρέλαιο στα τεράστια διυλιστήρια του Αµπαντάν.
Το µοντέρνο συγκρότηµα της Βρετανικής Εταιρείας Πετρελαίου 3 µε τα ευρύχωρα
γραφεία της, τα νοσοκοµεία, τα εργαστήρια, τους χώρους αναψυχής και τα πάρκα της
ήταν αποκοµµένο από την αχανή έρηµο σαν µια τεχνητή, καλοπλασµενη όαση. Μια
µεγάλη πινακίδα στην κεντρική πύλη δίπλα στο στρατιωτικό φυλάκιο
προειδοποιούσε ότι απαγορευόταν αυστηρά η είσοδος.
«∆εν πρόκειται να µας αφήσουν να µπούµε», αναστέναξε ένας αλλοπαρµένος
δερβίσης, τραβώντας το τουρµπάνι του ως τα µάτια.
«Μόνο να µας έδιναν λίγο πολύτιµο νερό», έσκουξε ένας άλλος.
«Θα µας δώσουν!» δήλωσε κατηγορηµατικά ο αρχηγός τους, χτυπώντας το ραβδί
του. Μπερµπάντης νους του αλώνιζε τερτίπια.
Πήγε στην τελευταία καµήλα, άρπαξε τον Καρίµ από το χέρι και τον έσυρε µέχρι την
πύλη, κορδάτος και ασκίαστος.
«Τι γυρεύετε εδώ; ∆εν µπορείτε να µπείτε µέσα!» γάβγισε ο Βρετανός φρουρός µε το
χακί κοντό παντελόνι, σε άπταιστα φαρσί.
«Κύριε, ερχόµαστε από µακριά και χρειαζόµαστε απεγνωσµένα νερό για τα παιδιά
και τις καµήλες µας», τον έκοψε ο γοργόστροφος δερβίσης, και δείχνοντας τον Καρίµ
πρόσθεσε : «Εντιµότατε, ο γιος µου είναι άρρωστος και τυφλός!»
Ο στωικός φρουρός έριξε µια εξεταστική µατιά στο αγόρι, και διέταξε αυταρχικά το
γέροντα να περιµένει στην είσοδο. Ύστερα εξαφανίστηκε σε κάποιο γραφείο για να
ζητήσει οδηγίες. ∆εν άργησε να γυρίσει, φανερά ενοχληµένος από τον καύσωνα.
«∆εν µπορώ να σας αφήσω να µπείτε, αλλά θα σας δώσουµε λίγο νερό».
Μέσα σε λίγα λεπτά, µερικοί άνδρες κουβάλησαν στην πύλη µεγάλα δοχεία γεµάτα
νερό. Πρώτα έσβησαν τη δίψα τους τα γυναικόπαιδα, µετά οι άνδρες και τελευταία τα
ζώα.
«Μοτσέκερα», αναφώνησε ο αρχηγός, καθώς ο φύλακας έκλεινε τη σιδερένια πύλη.
«Είθε οι δυνάµεις του κακού να προσπεράσουν το σπιτικό σου απόψε και κάθε
νυχτιά».
«Ε, αγά µου, από πού πάνε για το Αµπαντάν;» ρώτησε ένας κουτσός δερβίσης.
«Τραβήξτε αυτό το δρόµο προς τον ποταµό Καρούν και θα δείτε το νησί».
Στο άκουσµα του Αµπαντάν ο Καρίµ σκίρτησε. Εκεί ζούσε η µητέρα του. ∆εν ήξερε
πού να την αναζητήσει, ήξερε όµως ότι ήταν εκεί. Μελαγχολική νοσταλγία τύλιγε το
δύσµοιρο αγόρι.
*
Ήταν ένα µυρωµένο πρωινό σαν ζύγωσαν το πολύβουο λιµάνι. Οι χρυσαφένιες
χιλιοχρωµες ακτίνες του ήλιου αντανακλούσαν στα γαληνεµένα σµαραγδένια νερά
του ποταµού Καρούν. Το µικρό νησάκι του Αµπαντάν λαµπύριζε σαν µαργαριτάρι
στο δέλτα.
«Το λιµάνι του Αµπαντάν µοιάζει µε πεντάµορφη κοιµισµένη πριγκίπισσα!»
παρατήρησε µε θαυµασµό ο τραγίσιος δερβίσης που έσερνε την καµήλα του
µπροστά από τον Καρίµ.
Μαράζωσε το κλοτσοσκούφι. Οι ζωηρές θύµησες του τόπου που γεννήθηκε έκαναν
το µπουµπούκι της δυστυχίας του να φουντώσει. Το Αµπαντάν ήταν η αγαπηµένη του
πολιτεία. Ζωντανές εικόνες γιόµισαν τα µουράγια της θύµησης του--µια
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πολυαγαπηµένη πινελιά οµορφιάς που ο Καρίµ δε θα ξανάβλεπε ποτέ πια. Η ζωηρή
µνήµη του ορατού κόσµου είχε στενέψει και χάθηκε σιγά σιγά. Είχε αντικατασταθεί
από ένα αφηρηµένο κενό σύµπαν που αντιδρούσε µόνο στον εξωτερικό ερεθισµό του
ήχου, οσµής και στο άγγισµα. Ήταν φυλακισµένος σε έναν κολασµένο λαβύρινθο.
Πόσο θα ‘θελε να σπάσει τις ασφυχτικές αλυσίδες του σκοταδιού και να λευτερωθεί!
«Αλλάχ Άκµπαρ» 4, προσευχήθηκε ολόψυχα. «Λυπήσου µε. ∆ώσ’ µου ξανά το φως
µου! Θέλω να ξαναδώ τα χρώµατα της πλάσης Σου! Ω, µεγαλοδύναµε Θεέ, Εσύ που
εισακούς τις προσευχές. Μη µε εγκαταλείπεις στα σατανικά χέρια της µαύρης
νύχτας! Ω, Φιλεύσπλαχνε Θεέ, στέγνωσε τα δάκρυα που κρύβω στην ψυχή µου!»
Το καραβάνι διέσχισε την πόλη, προσπερνώντας τεράστια φορτηγά καράβια και
κοµψά κότερα. Βρετανοί ναύτες µε τσίλικες, ολόλευκες στολές βολτάριζαν στην
παραλία. Ινδοί υπηρέτες και χαµάληδες πηγαινοερχόταν φορτωµένοι µε ασήκωτα
φορτία στις γυµνές πλάτες τους. Σειρές από Περσικά χαλιά ήταν απλωµένα στην όχθη
του ποταµού για να στεγνώσουν. Τα καφενεία ξεχείλιζαν από ταξιδιώτες που
αντάλλασσαν νέα, ρουφώντας το τσάι τους. Κάτω από τις βελανιδιές, χασοµέρηδες
χειρονοµούσαν ζωηρά και καβγάδιζαν για µια παρτίδα τάβλι.
Οι δερβίσηδες ξεπέζεψαν στο κέντρο της πλατείας. Οι άντρες ξεφόρτωσαν
λιγδιασµένα µπουκάλια, παλιά µπακίρια και µπαχαρικά και τα αράδιασαν βιαστικά
κάτω από έναν γεροπλάτανο. Οι γυναίκες µαζεύτηκαν διακριτικά πίσω από τις
πραµάτειες και άρχισαν να γυαλίζουν τα µπουκάλια µε τα θεραπευτικά λάδια και τα
βότανα.
Ο αρχιδερβίσης βολιδοσκόπησε προσεκτικά την περιοχή, µε το φρύδι ανασηκωµένο.
Ξαφνικά, βούτηξε τον Καρίµ από το µπράτσο και κατευθύνθηκε προς την αγορά,
που βρισκόταν σε µια παλιά συνοικία του Αµπαντάν.
«Πού πάµε;» ρώτησε δειλά το αγόρι. « ∆εν µπορώ να πάρω ανάσα µε όλη αυτή τη
σκόνη και τη λάσπη. Κύριε, µε την άδειά σας, µπορώ να ξαποστάσω µια στάλα; Μετά
ξαναγεµίζετε την άδεια κούπα µου µε γρασίδι!»
«∆εν παθαίνεις τίποτε από τη σκόνη και τη λάσπη—όλα του Θεού είναι», τον
αντίκοψε ο θυµωσιάρης γέροντας χτυπώντας απειλητικά το ραβδί του στα
καλντερίµια. «Θα σου πω κάτι, µικρέ. Αν δείξεις υποµονή σε µια δύσκολη στιγµή, θα
γλιτώσεις χίλιες µέρες βάσανα και θλίψη. Ακούς εκεί! Το µικρό σπουργίτι να
µαθαίνει στο µεγάλο πώς να πετάει!»
Η αγορά ήταν κλειστή- ιδιόρρυθµη και αποτύπωνε ατόφια το ανατολίτικο παζάρι. Τα
χαµηλοτάβανα µαγαζάκια κολληµένα ασφυχτικά το ένα δίπλα στον άλλο, πρόσφεραν
ένα πρωτότυπο χαρακτηριστικό. ∆εν είχαν ταµπέλες ή πινακίδες. Στην πρόσοψη κάθε
πόρτας κρέµονταν διάφορα διακριτικά αντικείµενα ανάλογα την ειδικότητα του
µαγαζιού: µια ουρά αλόγου, ένα κέρατο ελαφιού, ένα φρεσκοβαµµένο φεγγάρι ή
ήλιο, ένα λαγοτόµαρο ή ένα φίνο πλεγµένο καλάθι. Μια µπόχα από βαριά µπαχαρικά,
βερνικωµένα δέρµατα και όπιο έλουζε την ατµόσφαιρα.
Κρατώντας γερά το ορφανό, ο µπαµπόγερος κοντοστάθηκε λίγο για να καταστρώσει
µε κάθε λεπτοµέρεια το πανούργο σχέδιό του. Με µικρές δρασκελιές, µπήκε σε ένα
από τα µικροµάγαζα. Στο ανήλιαγο δωµάτιο, ένας πεντάχρονος παραγιός 5
στριφογύριζε λαχανιασµένος δύο ασήκωτες µυλόπετρες, αλέθοντας
παπαρουνόσπορους, κεχρί και σουσάµι. Ο ιδιοκτήτης λαγοκοιµόταν σε µια καρέκλα
χωρίς να ενοχλείται από τις µύγες που είχαν στήσει τσιµπούσι πάνω στο χοντρό
µούτρο του.
«Σαλάµ αλέκουµ ουά ραχµατού Αλλάχ, η ειρήνη και το έλεος του Αλλάχ µαζί σου»,
χαιρέτησε ο δερβίσης σκύβοντας προς το µέρος του.
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«Αλέκουµ σαλάµ», µουρµούρισε ο µαγαζάτορας καλωσορίζοντάς τους µε ένα
παρατεταµένο χασµουρητό. «Αν έρχεσαι σαν φίλος, αγά µου, τότε κόπιασε. Τι µπορώ
να κάνω για σένα;»
Ο δερβίσης, µε αξιολύπητο ύφος, άπλωσε τα χέρια του και ψευτόκλαψε:
«Ο Αλλάχ µαζί σου, αγά. Εσύ που δοξάζεις και υπηρετείς τη θεϊκή Του χάρη.
Βοήθησε έναν πάµπτωχο γέροντα και το δύστυχο τυφλό παιδί του που είναι
καταδικασµένο να ζει στο σκοτάδι, χωρίς ποτέ να γνωρίσει την οµορφιά της ζωής.
Ξόρκι κακό του ’γραψε η σκληρή του µοίρα. Αλλά αν δείξεις καλοσύνη, θα βρει και
δαύτο µια στάλα γαλήνη σε τούτη την έρµη γη, που την πνίγουν ποτάµι οι καηµοί και
θάλασσες οι πόνοι. Ο Αλλάχ ο Παντοδύναµος, ο Ευεργέτης, θα σ’ ανταµείψει και θα
’χει για σένα φυλαγµένη µια θέση στον Παράδεισο. Όπως λέει και το Κοράνι : η ζωή
σ’ αυτό τον κόσµο δεν είναι παρά µια ουτοπία. Μια µέρα θα επιστρέψουµε σ’
Εκείνον. Να φοβάσαι το σεισµό την Ώρα της Κρίσης».
Ο έµπορας πλησίασε και χάδεψε τα σγουρά µαλλιά του Καρίµ.
«Πώς σε λένε, αρνάκι µου;»
Το τυφλό παιδί έσφιξε πεισµατικά τα χείλη. Αµάντρωτος θυµός φούντωσε τα σωθικά
του. ∆εν έβγαλε άχνα. Ο µικρός επαναστάτης που έκρυβε µέσα του δεν µπορούσε να
δεχτεί αδιαµαρτύρητα την προδοσία της µοίρας. Από τη φαρέτρα των αδειανών
µατιών του, τα βέλη της οργής σαΐτευαν τους άγριους ανέµους της τύχης που
απειλούσαν να τσακίσουν δίχως έλεος την ακυβέρνητη βαρκούλα της ζωής του.
Ο Καρίµ αρνιόταν µε ακατανίκητο πείσµα και γινάτι να βυζάξει το αναιµικό γάλα
της κατήχησης από το στήθος της µουσουλµανικής πίστης για το γραµµένο,
αναπόφευκτο πεπρωµένο. Μονοµαχούσε λεοντόκαρδα µε την δουλική σκέψη; ότι
συµβαίνει στη γη, µαζί και η δική του δυστυχία και τύφλωση, είναι θέληµα του
Αλλάχ. Περιφρονούσε ασίγαστα την µοιρολατρική ιδέα πως στο ταξίδι της ζωής δεν
υπήρχε ελπίδα να ξεστρατίσει από το αποδροµι της τυπωµένης µοίρας. Ο ορφανός
αντάρτης µονοµαχούσε µε τη άναντρη τούτη λιποταξία. Γιατί στα λιβάδια της
καρδιάς του, ο καρποφόρος σπόρος της µεστής ελπίδας είχε ριζώσει βαθιά και
καρτερούσε ανυπόµονα την µέρα του χρυσού θερισµού. Αυτή η µικρή, εύθραυστη
λάµψη ελπίδας τον κρατούσε ζωντανό.
«Πες το όνοµά σου σ’ αυτόν τον καλό άνθρωπο», γρύλισε ο δερβίσης µε στριγκιά
φωνή.
Τροµαγµένο για να παρακούσει, το αγόρι έσκυψε το κεφάλι κατακόκκινο και
µουρµούρισε απρόθυµα :
«Καρίµ!»
Ο καλόπιστος άντρας στράφηκε και χάθηκε για λίγο στο πίσω δωµάτιο του µαγαζιού
του. Σαν καλός µουσουλµάνος είχε υποχρέωση να δίνει ελεηµοσύνη στους
µοιροπληγµένους. Ένα ιερό χρέος του αν θέλει να πάει στον παράδεισο. Όταν
ξαναφάνηκε ο κουβαρντάς έµπορας, έδωσε στο δερβίση δυο τσαµπιά σταφύλια,
ξερούς χουρµάδες και καµιά δεκαριά ριάλια.
«Χελί Μοτσεκερά, αγά µου! Σ’ ευχαριστώ πολύ. Ο Αλλάχ θα σ’ το ξεπληρώσει στους
ουρανούς! Οι ευλογίες του Αλλάχ να σου χαρίζουν τους καρπούς της αρετής, της
αγνότητας και της ευφορίας!»
«Ινσαλλάχ!»
Μέσα σε είκοσι λεπτά, ο πανούργος δερβίσης είχε κουρσέψει όλα τα µαγαζιά της
περιοχής. Με τις τσέπες ξεχειλισµένες µε νοµίσµατα και τρόφιµα, γύρισε βιαστικά
στην πλατεία.
Ο Καρίµ ήταν λιγωµένος από την κούραση. Έγειρε στο πεζοδρόµιο και
αποκοιµήθηκε. Οι γυναίκες είχαν ήδη ξεπουλήσει τα βότανα και τα γιατροσόφια
τους.
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Σιγά σιγά µέσα από άθλιες τρώγλες ξεµύτισαν αρρωστιάρικοι, σακατεµένοι χωρικοί
µε ανοιχτές πληγές και παραµορφωµένα κορµιά. Καχεκτικές µανάδες µε λεπρά µωρά
στους ωµούς είχαν ήδη ζυγώσει την πλατεία. Ψειριασµένα, κουτσουρεµένα ζώα
ακολούθησαν. Το µωρόπιστο πλήθος πλησίασε τους κοµπογιαννίτες δερβίσηδες µε
τσουρουφλισµένη λαχτάρα. Με κοµµένη την ανάσα περίµεναν να τους λύσουν τα
ξόρκια και να τους ξεβασκάνουν µε θαυµατουργές συνταγές και χαϊµαλιά από το
µοχθηρό µάτιασµα. Οι πανάρχαιες θεραπείες που πρόσφεραν είχαν τη βάση τους στις
βαθιά ριζωµένες προλήψεις των Περσών και την ακλόνητη πίστη τους στο κακό
µάτι.
Κουβαλώντας ο καθένας τον στερηµένο οβολό του, οι χολεριασµένοι χωριάτες
µαζεύονταν κοπάδι γύρω από τους δερβίσηδες. Και καθώς οι θαυµατουργοί
δερβίσηδες αναζητούσαν µια παλιά πένα για να γράψουν τις µαγικές τους συνταγές,
δυο χαλκόχρωµα χέρια τσέπωναν τα ριάλια τους.
Ο αρχιδερβίσης σαν το πιο αξιοσέβαστο µέλος της θρησκευτικής αδελφότητας των
δερβίσηδων, διέθετε θεϊκή, εσωτερική γνώση και την αποκλειστική ικανότητα να
επηρεάζει τον Αλλάχ. Ο µπαµπέσης ασπροµάλλης έγραψε µε τελετουργικό ύφος τις
πρώτες συνταγές του : επιλεγµένες προσευχές από το Κοράνι, που ο αρρωστιάρης
έπρεπε να διαβάζει σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας. Κατόπιν µε θεϊκή διαταγή,
µοίρασε θαυµατουργά φυλαχτά : µικροσκοπικά αντίγραφα του Κορανίου, γαλάζιες
χάντρες από κάποιο φυτό της ερήµου, κόκκους αλάτι 6 για καλοτυχία ή τζετ 7 για να
ξορκίζουν το βάσκαµα και που έπρεπε να ραφτούν στα ρούχα του λαβωµένου.
Μια φουκαριάρα αγρότισσα πλησίασε, δείχνοντας µια µεγάλη ανοιχτή πληγή στο
δεξί της πόδι. Για θεραπεία είχε βάλει πάνω ένα κατάπλασµα από ξερά µπιζέλια.
Πλέκοντας αµήχανα τα δάχτυλα, άρχισε να µυξόκλαιει :
«Ο άντρας µου παντρεύτηκε µια άλλη γυναίκα κι εκείνη έκανε µάγια στην οικογένειά
µου. Τα τζίνι σκότωσαν το γιο µου στην κούνια. Τώρα έστειλαν σκουλήκια και
τρώνε τη σάρκα µου!»
Με γουρλωτα µάτια, ο γεροδερβίσης της έδωσε βιαστικά ένα χαϊµαλί και έστρεψε το
κεφάλι µε αναγούλα. Η επόµενη µικροµάνα κρατούσε αγκαλιά το ετοιµοθάνατο
κοριτσάκι της. Ένα χαρτί µε µια προσευχή για το µάτι ήταν ραµµένο κάτω από το
σπυριασµένο δέρµα του µωρού!
«Έχω αφήσει το µωρό µου βρόµικο και µυγοφαγωµένο από τα γεννοφάσκια του. Της
έλεγα πόσο άσχηµη είναι για να κρατήσω µακριά το φθονερό µάτι. Αγόρασα φυλαχτά
και τα καρφίτσωσα στα ρούχα της, αλλά το κακό µάτι την χτύπησε βαριά. Όµως,
εξοχότατε, ορκίζοµαι ότι η µήτρα µου είναι γερή και θα καλοθρέψει το σπόρο ενός
αγοριού. Ο άντρας µου θα µπορεί να δει τους µικροσκοπικούς όρχεις του. Τότε
Ίσως να αφήσει την πρώτη του γυναίκα και να πάψει να µε δέρνει!»
Με µια επιβλητική κίνηση, ο δερβίσης χάιδεψε το κεφάλι του µωρού που
ψυχορραγούσε και το έφτυσε µερικές φορές. Μεµιάς το µωρό έγειρε στο πλάι άψυχο.
Ο θεραπευτής ατάραχος πήρε ένα µεγάλο λουκέτο µε δυο κλειδιά και είπε επίσηµα:
«∆έσε αυτά γύρω από τη µέση σου, χανούµ. Τα κακά πνεύµατα θα χάσουν την
επιρροή τους και σύντοµα θα γίνεις µητέρα ενός πολιοποθητου αρσενικού!»
Ξάφνου, µέσα από το πλήθος, ακούστηκε µια µακρόσυρτη, οδυρόµενη κραυγή. Την
ίδια στιγµή µια αναµαλλιασµένη, κουρελιάρα γερόντισσα οσµίστηκε µε τρόµο το
σαράκι του θανάτου στον αέρα. Αλαφιασµένη άνοιξε δρόµο µέσα από το πλήθος και
πρόβαλε µπροστά στο δερβίση. Μόλις είδε το νεκρό εγγονάκι της, άρχισε να
γροθοκοπανά µε µανία το στήθος της.
«Στο χωριό µας πεθαίνουµε κάθε µέρα από πείνα και αρρώστιες», ούρλιαξε
αλλοφρονη. Τα βασιλεµένα µάτια της καρφώθηκαν εχθρικά επάνω του. « Ο κόσµος
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χάνεται. Πού είναι ο Θεός; Ο θάνατος ξεκλήρισε όλη την οικογένειά µου! Πού είναι
ο Θεός;»
Ο δερβίσης παρέµεινε φλεγµατικός και απάντησε τσεκουράτα:
«Ευλογηµένος αυτός που αντέχει τις δοκιµασίες. Στην άλλη ζωή, χανούµ, θα βρεις
την αιώνια ευτυχία».
Η αποκαρδιωµένη γυναίκα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «∆εν έχω άλλο κουράγιο
πια για ν’ αντέξω άλλες δοκιµασίες», µονολόγησε καθώς αποµακρυνόταν µε
αναφιλητά.
Λίγο πιο πέρα, ένας αλλόκοτος άντρας, µε πράσινο φέσι και χέρια γεµάτα συµβολικά
τατουάζ, διηγιόταν απίθανες ιστορίες στο απλοϊκό ακροατήριο. Ήταν ο παραµυθάς
του καραβανιού, απ’ αυτούς που συναντά κανείς ανάµεσα στους δερβίσηδες, οι
οποίοι σταµατάνε τα καραβάνια στην έρηµο και ξεδιπλώνουν τις ιστορίες τους για να
περάσει η ώρα και να σπάσει η µονοτονία. Μια ιστορία ειδικά είχε αιχµαλωτίσει το
ενδιαφέρον του κοινού.
«Ήταν κάποτε ένας τρανός Σάχης που είχε στο χαρέµι του τριακόσιες πανέµορφες
γυναίκες. Όµως η ευτυχία του κοµµατιάστηκε ξαφνικά. Το µυαλό του γέννησε δυο
φίδια που κατέτρωγαν το κεφάλι του. Ο γιατρός της αυλής συµπέρανε ότι ο µόνος
τρόπος να σωθεί ο Σάχης ήταν να αφήσουν τα φίδια να φάνε το µυαλό ενός νέου
άντρα».
«Φίδια τρώνε ανθρώπινα µυαλά»? µπήκε στη µέση ένας αλλήθωρος µουλαράς.
Ο αφηγητής τον αποστόµωσε. «Φυσικά, δεν ήταν συνηθισµένα φίδια. Ήταν βασιλικά
ερπετά και έτρωγαν µόνο τα µυαλά γεροδεµένων παλικαριών που ήταν πρόθυµα να
θυσιάσουν τη ζωή τους για το βασιλιά τους».
«Όταν η ιστορία έφτασε στο τέλος της, πολλοί από τους θεατές ζήτησαν από τον
επιτήδειο δερβίση να απαγγείλει µερικούς αγαπηµένους στίχους. Ο σπιρτόζος
παραµυθάς, που γνώριζε την ιδιαίτερη αγάπη των Περσών για την ποίηση, έβγαλε
την άρπα του και άρχισε να τη γρατσουνίζει αργά. «Θα σας τραγουδήσω τώρα
στίχους από τα ωραιότερα ποιήµατα του Οµάρ Χαγιαν -- ένας από τους µεγαλύτερους
ποιητές της Περσίας και ολάκερης της Ανατολής».
Το καραβάνι της ζωής πάντοτε θα περνά
∆είτε πόσο φρέσκο είναι και γλυκό σαν το χλωρό χορτάρι
Ας µη µας νοιάζει το αύριο τι θα φέρει
Το ποτήρι µου γέµισε ξανά, αλίµονο,
Θα περάσει και τούτη η νυχτιά».

Ο γερόλυκος δερβίσης, δε φαινόταν πολύ ευχαριστηµένος από τη σοδιά της ηµέρας.
Μόλις τελείωσε το ποίηµα σηκώθηκε απότοµα, έσφιξε το ζωνάρι του κι έδωσε µια
σκουντιά στο κοιµισµένο αγόρι. ∆ρασκέλησε την καρδιά της πολιτείας, µε τα χέρια
υψωµένα για να κάνει µπούγιο. Κρατώντας γερά το αγόρι, το γυρόφερε σαν µαϊµού
στη πλατεία, ικετεύοντας µε λόγια που ράγιζαν καρδιές:
«Πιστοί εσείς του Μεγάλου Αλλάχ, του µοναδικού πλάστη του Ουρανού και της Γης.
Εσείς που έχετε µεγάλη καρδιά, λυπηθείτε τον, τυφλό γιο µου που είναι γραφτό να
µην ξαναδεί το φως της ηµέρας. ∆ώστε κάτι και ο Παντοδύναµος Αλλάχ που όλα τα
θωρεί, θα σας το ξεπληρώσει στον αιώνιο παράδεισο».
Ζύγωσαν κοντά οι θεατές και περιεργάστηκαν το παιδί. Κάποιοι έτρεξαν να φέρουν
ψωµί, άλλοι πρόσφεραν τυρί και φρούτα. Μερικοί αρχοντοέµποροι πέταξαν µια
χούφτα ριάλια µπροστά στα γυµνά πόδια του αγοριού. Ο ηγεµόνας έπεσε στα γόνατα
και ακούµπησε το µέτωπό του στο χώµα.
«Ινσαλλάχ! 5 Είθε το αιώνιο φως του Αλλάχ να σας οδηγεί στο ουράνιο βασίλειό Του
και να σας προστατεύει από τους δαιµόνιους της γης και την κακία των ανθρώπων!»
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Ένα χαµόγελο έπαιξε κρυφτό στο πρόσωπό του. Τώρα πια βεβαιώθηκε ότι το τυφλό
ορφανό ήταν το πιο πολύτιµο χτήµα για το καραβάνι. Μάζεψε γρήγορα τα τρόφιµα
και τα τύλιξε στην µπαλωµένη κελεµπία του. Ύστερα έχωσε θεοχαρος τα νοµίσµατα
σε ένα µικρό µεταξωτό πουγκί που είχε πάντα στην τσέπη του και τράβηξε για τη
σκιά του µεγάλου πλατάνου. Οι γυναίκες είχαν ετοιµάσει κιόλας το µεσηµεριανό και
σκούπιζαν τις χάλκινες λεκάνες για να σερβίρουν τα φρούτα. Όταν ο µπαµπέσης
δερβίσης πρόσθεσε αυτά που είχε µαζέψει τάχα για τον Καρίµ, δεκάδες λαίµαργα
χέρια άρχισαν να αρπάζουν ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Λάδια έσταζαν πάνω στο
κουβάρι από σταυρωµένα πόδια και κατασκονισµένα ρούχα.
Η Τάρα, η µικρή ανιψιά του αρχηγού, σεργιάνισε την µάτια της πάνω στον Καρίµ
που καθόταν παράµερα, µακριά από το φαγοπότι και την βαβούρα του καραβανιού.
Ήταν ένα εφτάχρονο γλυκό κοριτσάκι µε πανέµορφα µάτια και αγγελικό χαµόγελο.
Το τυφλό αγόρι έδειχνε ανήσυχο, βουτηγµένο στις σκέψεις του. Η Τάρα τον
πλησίασε και τον ρώτησε τρυφερά :
«Γιατί δεν τρως κάτι; Με το ζόρι έχεις φάει µια µπουκιά ρύζι από την ώρα που ήρθες
στο καραβάνι. ∆ε θα αντέξεις άλλο µεγάλο ταξίδι, θα πεθάνεις από την πείνα».
Ο Καρίµ ταράχτηκε, οι σκέψεις του σκορπίστηκαν στον αέρα. Γύρισε την πλάτη,
δαγκώνοντας τα χλωµά του χείλη. Θυµός ανέβηκε στα σπλάχνα του. Το καλόκαρδο
κορίτσι έµεινε για λίγο συλλογισµένο. Έπειτα αποµακρύνθηκε και επέστρεψε µε ένα
κοµµάτι ψωµί και το έβαλε αποφασιστικά στην παλάµη του. Ο Καρίµ τέντωσε το
στήθος του µε αξιοπρέπεια και το πέταξε περιφρονητικά, κουνώντας το κεφάλι του µε
την αψηφισιά λιονταριού.
«∆ε θέλω το φαΐ σας. ∆εν πεινάω, σου λέω!» φώναξε περήφανα, βράζοντας από
οργή. «∆εν είµαι ζητιάνος εγώ!»
Η Τάρα χαµήλωσε τα µάτια, νιώθοντας τη θύελλα που µάνιαζε στην ψυχή του.
Κάθισε δίπλα στο αγόρι και άρχισε να τρώει ήσυχα. Μετά από λίγο η σπίθα του
θυµού του µέρωσε. Σύρθηκε κοντά της και ψιθύρισε διστακτικά:
«Στ’ αλήθεια είµαστε στο Αµπαντάν;»
«Ναι. Γιατί;»
Εκείνη τη στιγµή κάποιος φώναξε την Τάρα να πάει να φέρει νερό. Το κοριτσάκι
πήρε απρόθυµα το ασκί και αποµακρύνθηκε τρεχάτη.
Ο Καρίµ, παρέµεινε σκεφτικός αρκετή ώρα, µε τα αυτιά τεντωµένα, λες και
παραφυλούσε την κατάλληλη στιγµή να πάρει την µεγάλη απόφαση. Όταν τα ζωηρά
τραγούδια και τα χαχανητά έφτασαν στο αποκορύφωµά τους, το τυφλό αγόρι έκανε
την τολµηρή κίνησή του. Σύρθηκε µε την κοιλιά για να µην τραβήξει την προσοχή
και προσπάθησε να αποµακρυνθεί από το καραβάνι. Τελικά, οι ήχοι από τη
χαρούµενη παρέα ξεψύχησαν. Τότε σηκώθηκε όρθιο και άρχισε να τρέχει
αλαφιασµένο όσο πιο γρήγορα µπορούσε. Σκουντούφλησε τους περαστικούς, έπεσε,
σηκώθηκε και ξανάπεσε. Κάµποσοι τελάληδες έκαναν τόπο να περάσει. Προχωρούσε
χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει και όλο ρωτούσε πού έµεναν οι πλούσιοι.
Μέσα σε βουβή αγωνία, τσακισµένος από την ανθρώπινη κτηνωδία, ο τυφλός µικρός
χόρεψε στη σκόνη µε ένα πήδηµα λυτρωτικού αποχαιρετισµού. Το φτερούγισµα των
σκελετωµένων χεριών του έµοιαζε µε µοιρολόι καθώς εξαφανιζόταν στα δαιδαλώδη
δροµάκια. Ο Καρίµ δεν ήξερε πόση ώρα είχε περάσει όταν βρέθηκε τελικά σε ένα
αριστοκρατικό προάστιο όπου είχαν τις βίλες τους οι πλούσιοι Βρετανοί. Ο
ορυµαγδός και η αποφορά του λιµανιού του Αµπαντάν ήταν πια πίσω του. Εδώ
βασίλευε γαλήνη και ο αέρας ήταν φρέσκος και καθαρός. Από τους ολάνθιστους
κήπους ξεχυνόταν το µεθυστικό άρωµα του ανθισµένου γιασεµιού και της γαρδένιας.
«Ναι, εδώ πρέπει να είναι», συλλογίστηκε. Μια σκανταλιάρικη ελπίδα κρεµάστηκε
σαν χαϊµαλί στο φουρτουνιασµένο στήθος του. Ψαχουλεύοντας τον τοίχο στη µια
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πλευρά του δρόµου, έφτασε σε µια µεγάλη σιδερένια καγκελόπορτα. Από τον
περιποιηµένο κήπο που αγκάλιαζε την κοµψή βίλα ακούστηκαν χαρούµενα
τιτιβίσµατα πουλιών. Ένα ρίγος ανυποµονησίας διαπέρασε το µεδούλι του. Αυτό
πρέπει να είναι το σπίτι, ζύγιασε η σκέψη του. Σε ένα τέτοιο αρχοντικό δούλευε η
µάνα µου.
Καθώς πάλευε µε την κλειδαριά, δυο φρουροσκυλα όρµησαν καταπάνω του,
γαβγίζοντας απειλητικά.
Ο Καρίµ πισωπάτησε. Η κεντρική πόρτα του σπιτιού άνοιξε µε ένα τρίξιµο. Έµεινε
ασάλευτος, κρατώντας την ανάσα του.
Πέντε σκελετωµένοι Ινδοί υπηρέτες ντυµένοι στα άσπρα διέσχισαν την αυλή,
κουβαλώντας βαριά µπαούλα και βαλίτσες σε ένα αστραφτερό µαύρο αυτοκίνητο που
περίµενε στο δρόµο. ∆υο αριστοκρατικοί Άγγλοι ντυµένοι µε κοµψά ευρωπαϊκά
κουστούµια, τους ακολουθούσαν. Ο ένας είχε ένα κόκκινο γαρύφαλλο στο πέτο. Ο
άλλος, ένας ψηλόλιγνος άνδρας, έδινε οδηγίες στους υπηρέτες, µιλώντας µέσα από
την πίπα που κρεµόταν από τα χλοµά, λεπτά του χείλη. Μπήκαν στο αυτοκίνητο και
κάτι είπαν στους υπηρέτες.
Η άγνωστη γλώσσα µπέρδεψε τον Καρίµ, αλλά αποφάσισε να το διακινδυνεύσει :
«Μήπως ξέρετε µια υπηρέτρια Χανούµ Αηδόνι;» φώναξε µε όλη του την δύναµη.
«Ποιος είναι εκεί;» ρώτησε αυστηρά ένας Ινδός υπηρέτης πλησιάζοντας την
καγκελόπορτα µε καχυποψία.
«Θα είναι κανένας ζητιάνος ή κλέφτης», υπέθεσε ένας άλλος υπηρέτης, ανοίγοντας
την πύλη. Με ένα σάλτο βούτηξε το µικρό εισβολέα από το λαιµό.
«Θα πάθεις χειρότερα αν δεν ξεκουµπιστείς αµέσως από δω. Θα λύσω τα σκυλιά.»
«Σταµάτα δεν βλέπεις ότι το παιδί είναι τυφλό;» διαµαρτυρήθηκε ο ξερακιανός
υπηρέτης. Γονάτισε δίπλα στον Καρίµ και ακούµπησε µαλακά το χέρι του στον ώµο
του.
«Τι ζητάς εδώ, µικρέ;»
«Γυρεύω τη µητέρα µου», απάντησε το φοβισµένο αγόρι.
«Μένεις εδώ κοντά;» ρώτησε καλοσυνάτα ο αρχιυπηρέτης.
«Όχι, αλλά η µάνα µου και τα εφτά αδέρφια µου ζουν εδώ. Εγώ λείπω πολλά χρόνια
τώρα. ∆εν ξέρω πού να τους βρω».
«Πώς έφτασες ως εδώ;»
«Ήρθα µε ένα καραβάνι. Είµαι σίγουρος ότι οι δικοί µου είναι κάπου εδώ κοντά. Τη
µάνα µου τη λένε Αηδόνι. ∆ουλεύει στο σπίτι ενός πλούσιου Άγγλου αφέντη».
«Μµµµ… ∆εν ξέρω καµιά µε τέτοιο περίεργο όνοµα. Γιατί δεν πας στο σπίτι του
µουλά 8, δίπλα στο τζαµί; Εκείνος σίγουρα θα σε βοηθήσει. Θα σε πάω µέχρι τα µισά
του δρόµου. ∆εν είναι µακριά».
Ο καλοσυνάτος υπηρέτης πήρε τον Καρίµ από το χέρι και τον οδήγησε προς το
χαµόσπιτο του µουλά.
«Λοιπόν, µικρέ µου, περπάτα ίσια από δω για καµιά πεντακοσαριά µέτρα και θα το
βρεις», τον ορµήνεψε. «Καλή τύχη!»
Από τα πόδια και τα χέρια του Καριµ φύτρωσαν αόρατα φτερά. Ο απόρθητος πόθος
του να λευτερωθεί από την σκλαβιά και την ταπείνωση του καραβανιού πύρωσε τις
φλέβες του. Με φτεροπόδαρη ελπίδα και εγκαρτέρηση βάδιζε γρήγορα στους
έρηµους δρόµους. Ένιωσε σαν το φυλακισµένο αγρίµι που γευόταν ξανά την
πολύτιµη λευτεριά του. Μετά από λίγο, κατάλαβε ότι πλησίαζε στο σπίτι του µουλά.
Κοντοστάθηκε να πάρει ανάσα. Τότε άκουσε ποδοπατήµατα να πλησιάζουν γοργά.
Ξεφούσκωσε µε ανακούφιση.
«Ε, εσείς εκεί! Ποιο είναι το σπίτι του µουλά;» φώναξε µε αχαλίνωτη λαχτάρα. Τα
βήµατα σταµάτησαν απότοµα. Ο Καρίµ τέντωσε τα αυτιά.
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«Σε παρακαλώ, οδηγήστε µε στο σπίτι του. Σε παρακαλώ, αγά, σε παρακαλώ! Σε
ικετεύω! Πρέπει να πάω εκεί, καλέ µου άνθρωπε. Μακάρι οι χίλιες και µία παροιµίες
να σου φέρουν µεγαλύτερη ευτυχία κι από τις χίλιες και µία νύχτες».
«Απαίσιο, µικρό κάθαρµα!» γλωσσοκοπησε η γνώριµη, τρισκατάρατη φωνή του
γέρου δερβίση. «Νόµισες πως θα ξεφύγεις, ε; Αυτό είναι το ευχαριστώ που σου
έσωσα τη ζωή; ∆ώσε στο ζητιάνο µια φέτα ψωµί και σε λίγο θα σου γίνει
νοικοκύρης!»
Ανεµοζάλη σακάτεψε τον Καριµ. Ολάκερος ο κόσµος σείστηκε κάτω από τα
παραλυµένα πόδια του. Ανελεηµονη αποκάρδιωση έγδαρε τα σωθικά του. Τουρθε
λιποθυµιά. «Αχ, όχι, όχι!» ικέτεψε απελπισµένα. «Σε παρακαλώ, µη µε πας πίσω στο
καραβάνι. ∆εν µπορώ να γυρίσω πίσω στο καραβάνι, αφέντη!»
Ο Καρίµ στράφηκε ολόγυρα, αλλόφρονος και έκανε να το βάλει στα πόδια. Μα ο
δερβίσης µε ένα σβέλτο τον γράπωσε άγρια και τον έδεσε χειροπόδαρα. Τον
σβάρνισε χάµω και άρχισε να το σέρνει µε τη βία. Το παιδόπουλο τέντωσε το σχοινί
για να λευτερωθεί, πληγώθηκαν οι καρποί του. Παρασύρθηκε µοιρολατρικά στον
δρόµο αλαλάζοντας µε παραφροσύνη: «Φύγε, παράτα µε ήσυχο. Θέλω να γυρίζω στη
µάνα µου. Κάθε πουλάκι θέλει τη φωλιά του!»
«Τη µάνα σου να την ξεχάσεις! Τώρα η ζωή σου είναι στα χέρια µου», δήλωσε ο
σκληρόψυχος δεσπότης, σφίγγοντας ακόµα περισσότερο το σχοινί. «Άθλιο σκουλήκι
της γης, έχεις όλες τις αρετές του σκύλου εκτός από τη πίστη και την αφοσίωση. Μη
δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει!»
Το αγόρι τότε κατάλαβε ότι ο δεσποτικός δερβίσης θα εξουσίαζε την βολοδαρµένη
οδύσσεια της µικρής ζωής του ή θα την θέριζε πρόωρα.
*
Η γλυκιά, αινιγµατική νύχτα ήταν στεφανωµένη µε το ολόγιοµο παιχνιδιάρικο
φεγγάρι, που οι ασηµένιες αχτίνες του αγκάλιαζαν απαλά το σκονισµένο πρόσωπο
της ερήµου και έδιναν µια µουντή γαλάζια απόχρωση στις χιονισµένες βουνοκορφές
της οροσειράς Μπαχτιάρι. Τα αστέρια, µεθυσµένα από τη σαγηνευτική οµορφιά της
γης, έκλωθαν ερωτιάρικα τερτίπια µε τον ντροπαλό ουρανό.
Από µακριά, η σκούρα σκηνή που είχαν στήσει οι δερβίσηδες φάνταζε σαν γκρίζα
φωλιά µοναχικού πουλιού, εγκαταλειµµένη στο έλεος ορµητικής καταιγίδας. Η
απόκοσµη σιγαλιά της νύχτας ταραζόταν πού και πού από το βρυχηθµό κάποιας
καµήλας που κειτόταν τεµπέλικα δίπλα στην σκηνή. Στην είσοδο, δύο αρµατωµένοι
άνδρες κάθονταν στην άµµο µε µισόκλειστα µάτια και φρουρούσαν το καραβάνι από
τους διερχόµενους ληστές.
Μέσα στη κακορίζικη σκηνή, άνδρες και γυναίκες κοιµόνταν σε ξεχωριστές οµάδες –
δυο µπερδεµένα κουβάρια που βρωµοκοπούσαν απλυσιά και ιδρωτίλα. Σκιές από το
τρεµουλιαστό αµυδρό φως του λύχνου χόρευαν στα πρόσωπά τους.
Ο Καρίµ, αµπαρωµένος στην απόρθητη ερηµιά του, ήταν ζαρωµένος σε µια γωνιά,
πλάι στη µικρή φωτιά που ξεψυχούσε. Το µελανιασµένο κορµάκι του τουρτουριαζε
από το σουβλιστό κρύο. Η πίκρα που τον έπνιγε, του έκλεβε τον ύπνο.
Ψυχοβασανισµενη η καρδιά του είχε παραδοθεί στους πυρσούς της µελαγχολίας και
της απάνθρωπης µοναξιάς. Πάλευε απελπισµένα να χουφτιάσει το µυστικό κλειδί και
να ανοίξει την πύλη της λύτρωσης αλλά ένα ψηλό τείχος εµπόδιζε το δρόµο του. Ο
ακοίµητος πόνος του--ένα τεράστιο κύµα ανέκφραστης υποταγής που ζητούσε
καταφύγιο. Μα που να ‘βρει ψυχή σαρανταπληγιασµένη σαν τη δική του να
εξοµολογήσει το µαράζι του; Σε ποιον να εµπιστευθεί την πίκρα και τα όνειρα του;
Είχε κλειστεί στον εαυτό του, δεν έπιανε φιλίες και δε µιλούσε σε κανέναν. Η
δαχτυλιά της ανέντιµης µοίρας του έχει ξεκοκαλιαση κάθε ίνα της βυζανιάρικης
φτερούγας του. Η σκληράδα του ανθρώπου τον καρδιοτρωγε.
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Για να τον τιµωρήσει για την ανταρσία του, ο σκληροτράχηλος αρχηγός είχε
απαγορέψει να τον ταΐζουν καθηµερινά. Του έδιναν µόνο µερικά αποφάγια και πότε
πότε καµιά χούφτα ρύζι. Είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Τα πόδια του ήταν ξεγδαρµένα
από τα ατέλειωτα ταξίδια. Βαθιά µέσα του, ένιωθε ακόµα την ανάγκη να ουρλιάξει
για να λευτερώσει τον θυµό που σιγόβραζε στα σωθικά του, όµως δεν υπήρχε κανείς
να τον ακούσει. Ήταν ένα πεντάρφανο πουλάκι στην χιονισµένη κορφή της γης.
Κρίµα βαρύ την µοίρα του το άγουρο αγόρι να θρηνεί.
Βαριοκαρδος, τυλιγµένος στο εσωτερικό του σκοτάδι άκουσε το σύρσιµο γυµνών
ποδιών στο χώµα. Κράτησε την αναπνοή του καθώς κάποιος νυχοπατούσε προς την
έξοδο. Ήταν η Τάρα, που ήθελε να αλαφρώσει τη σωµατική της ανάγκη.
Η µικρούλα κάθισε ανακούρκουδα στην άµµο και σε λίγο έβγαλε έναν αναστεναγµό
ανακούφισης. Γύρισε στη σκηνή προσέχοντας να µην ξυπνήσει κανένα. Τότε
εντόπισε τον Καρίµ. Τον πλησίασε διστακτικά.
«Εγώ είµαι, η Τάρα», ψιθύρισε απαλά, αγγίζοντας το αυτί του.
Ο Καρίµ, αµήχανος, παρέµεινε σιωπηλός. Έπιασε ένα κλαρί και άρχισε να σκαλίζει
τα κάρβουνα µε αµηχανία. Τα βελούδινα µάτια της Τάρα γούρλωσαν από τρόµο. Με
µια απότοµη κίνηση του πέταξε το κλαδί από τα χέρια.
«Μην το κάνεις αυτό, Καρίµ», τον µάλωσε ευγενικά. «Αν σκαλίζεις τα κάρβουνα, οι
καµήλες µας θα σταµατήσουν να κατεβάζουν γάλα! Είναι κακός οιωνός, ξέρεις!»
«Χαίροµαι που είσαι εδώ. ∆εν µπορούσα να κοιµηθώ».
«Α, ώστε µου µιλάς! Νόµιζα ότι ήσουν θυµωµένος µαζί µου. ∆εν έχεις πει λέξη εδώ
και µήνες. Γιατί;»
«∆εν ξέρω», απάντησε ο Καρίµ µε θλίψη.
«Ήσουν θυµωµένος µαζί µου;»
«Όχι, όχι µαζί σου».
«Ε, τότε µε ποιον;» επέµεινε το κορίτσι.
«∆εν ξέρω. Με όλο τον κόσµο ίσως. Ακόµα και µε τον Αλλάχ».
«Θυµωµένος µε τον Αλλάχ! Με τροµάζεις!»
«Πολλές φορές», οµολόγησε το αγόρι.
«∆εν κάνει να το λες αυτό, Καρίµ. Οι άγγελοι του Αλλάχ είναι παντού. Μπορεί να σ’
ακούσουν. ∆εν κοιµούνται ποτέ και έχουν πάντα µαζί τους χαρτί και καλαµάρι και
γράφουν τις καλές και τις κακές σου πράξεις! Να φοβάσαι την οργή Του και να
πιστεύεις στην αγάπη Του για σένα!»
«Με άφησε να τυφλωθώ».
«Όταν ο Αλλάχ κλείνει ένα παζάρι, ανοίγει ένα άλλο. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
Να έχεις πίστη! Εκείνος πάντα φροντίζει για το καλό σου. Αισθάνεσαι καλύτερα
τώρα;»
«Όχι».
«Τότε να σ’ αφήσω. Φοβάµαι µήπως ξεσπάσεις πάλι πάνω µου», µουρµούρισε η
Τάρα µε ένα αχνό χαµόγελο.
«Όχι. Μη φεύγεις. Μείνε και κάνε µου παρέα», άρχισε τα παρακάλια ο Καρίµ.
«Εντάξει, θα µείνω για λίγο. Όµως θέλω να µου πεις γιατί αποµακρύνεσαι πάντα από
το καραβάνι όταν σταµατάµε να ξεκουραστούµε στα χωριά και τρέχεις και κρύβεσαι
κάτω από τα δέντρα; Έχεις τροµάξει το θείο µου πολλές φορές».
«Θα σου πω εξοµολογηθώ ένα µυστικό. Όταν είµαι πολύ πικραµένος, δεν µπορώ ν’
ανασάνω. Θέλω να ξεφύγω και να βρω γαλήνη κάτω από τα δέντρα. Εκεί νιώθω
ασφάλεια. Μ’ αρέσει ν’ ακούω το µουρµούρισµα του ποταµού, το τραγούδι των
πουλιών. Αγαπώ τη φύση, είναι σαν µάνα µου. Αγαπώ την οµορφιά της γης και την
απεραντοσύνη του ουρανού από τη µέρα που γεννήθηκα. ∆ε φοβάµαι τη βροχή ή την
καταιγίδα – οι άνθρωποι µου µατώνουν την ψυχή».
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«Ναι, αλλά γιατί κρύβεσαι;»
«Οι άνθρωποι είναι κακοί. Τους φοβάµαι. Τα δέντρα, τα λουλούδια και τα ποτάµια
µοιράζουν την οµορφιά και την αγάπη τους σε όλους. ∆εν ξεχωρίζουν δούλους και
βασιλιάδες, φτωχούς νοµάδες και πλούσιους αφεντάδες. Η φύση είναι καλή και η γη
τρυφερή σαν µαγιόπριλο».
«Γιατί είσαι πάντα µόνος;»
«Γιατί αισθάνοµαι µόνος, πολύ µόνος, σαν περιπλανώµενο σύννεφο που το
παρασέρνει ο άνεµος. Ίσως µε την πρώτη βροχή να διαλυθώ, να σβήσω σαν το
σύννεφο. Αν θέλει ο Θεός!»
«Εύχεσαι να πεθάνεις; Αυτό δεν είναι στο χέρι σου, Καρίµ! Ανήκεις σ’ Αυτόν. ∆εν
έχεις δικαίωµα να βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τον Αλλάχ! Είναι αµαρτία µεγάλη
σαν ποτάµι! Ο Αλλάχ είναι ο µόνος Κριτής και θα σε τιµωρήσει την Ηµέρα της
Ανάστασης! Το Κοράνι λέει ότι Αυτός είναι ο Κύριος των άστρων, της σελήνης και
της γης. Όλα πάνω στη γη είναι θέληµα του Αλλάχ. Είναι ο µεγαλύτερος Αφέντης
µας, πρέπει να τον υπακούµε. Έχει το πεπρωµένο σου στα δοξασµένα χέρια Του.
Αυτός θα αποφασίσει για σένα!»
«Ναι, αλλά εγώ φοβάµαι αυτή την απόφαση! Μερικές φορές υποτάσσοµαι στο
θέληµά Του. Αµέσως µετά νιώθω ακόµη πιο µαύρη την καρδιά µου και θέλω να
πεθάνω. Μερικές φορές θυµώνω µαζί Του για την απονιά του και λαχταρώ να
δραπετεύσω από το καραβάνι!»
«Επειδή πιστεύεις ότι κανείς δε σ’ αγαπά;»
«Ναι».
«Εγώ σ’ αγαπώ», ψιθύρισε συµπονετικά το κορίτσι. «Μέσα στα µάτια σου και στα
αστέρια γνώρισα την µοναξιά».
Τα µάτια του Καρίµ, δυο κάστρα ακατοίκητα ταξίδεψαν στο άτι της ελπίδας. Μέσα
τους το κορίτσι µπόρεσε να αφουγκραστεί τα βουβά ουρλιαχτά της µίζερης παιδικής
του ζωής. Ένας πνιχτός λυγµός συντάραξε το ορφανό αγόρι. Η Τάρα ένιωσε ένα κύµα
τρυφερότητας να την κατακλύζει.
«Εντάξει λοιπόν», µουρµούρισε απαλά, «θα µείνω ως την αυγή. Ο θείος µου θα γίνει
έξαλλος αν ξυπνήσει».
«Τον µισώ µε όλη µου την καρδιά. Είναι η µούρη του Σατανά!»
«Κι εγώ τον φοβάµαι, το θείο µου. ∆ε µου δείχνει καµιά στοργή. Αλλά από τότε που
πέθανε ο πατέρας µου δεν έχω άλλον στον κόσµο. Ο πατέρας µου ήταν σπουδαίος
άνδρας, ξέρεις. Ήταν µισός Εγγλέζος και µισός Πέρσης. Μετά το θάνατο της
µητέρας µου, ήθελε να µε πάρει µαζί του στην Αγγλία. Όµως αρρώστησε και πέθανε
πριν πάµε. Αλήθεια, ήταν ατσίδα! Μπορούσε να διαβάζει εκατοντάδες βιβλία µέχρι
να πεις κύµινο!»
«Θέλεις να πεις ότι ήξερε να διαβάζει και να γράφει;»
«Φυσικά! Ήταν καθηγητής σε ένα πανεπιστήµιο του Λονδίνου! Το κεφάλι του ήταν
πηγή σοφίας. Κι εγώ µπορώ να διαβάζω και να γράφω! Εύκολο είναι».
«Αλήθεια;» αναφώνησε ο Καρίµ µε θαυµασµό, προσπαθώντας να συγκρατήσει τον
ενθουσιασµό του.
«Αµέ», είπε µε πόζα η µικρή. «Με έµαθε ο πατέρας µου».
«Μα αυτό είναι απίστευτο! Θαύµα από τις πύλες του Παραδείσου! Είσαι η µόνη στο
καραβάνι που ξέρει γραφή κι ανάγνωση».
«Ναι, είµαι η µόνη. Περίµενε! Νοµίζω ότι κι ο αγάς Νάδερ ξέρει – αυτός που
γράφει τις συνταγές. Και ο θείος µου, φυσικά».
«Αλλά όχι σαν κι εσένα».
«Να σου πω και κάτι άλλο; Έχω βιβλία, πολλά βιβλία!»
«Σοβαρά;»
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«Ναι, τα κρύβω στο µπαούλο µου. Ο πατέρας µου έλεγε πάντα να διαβάζω όποτε
µπορώ να ξεκλέψω λίγο χρόνο».
«Και διαβάζεις;»
«Καµιά φορά. Έχω διαβάσει καµιά εικοσαριά βιβλία!»
Κατάπληκτος ο Καρίµ έσφιξε παθιασµένα τα ευωδιασµένα χεράκια του κοριτσιού.
Τα τυφλά µάτια του έλαµπαν κάτω από τα πυκνά, εβένινα µατοτσίνορα.
«Θα µου κάνεις µια χάρη, σε παρακαλώ;» ρώτησε µε καρδιοχτύπι.
«Ναι, ναι», αποκρίθηκε πρόθυµα η Τάρα.
«Θέλω να γράψεις κάτι που θα σου πω».
«Γράµµα;»
«Όχι, όχι γράµµα. ∆εν είµαι σίγουρος. Εδώ και πολύ καιρό νιώθω την ανάγκη να
γράψω κάτι. Θέλω να εκφράσω αυτά που έχω µέσα µου, αυτά που µε τρώνε. Ποτάµι
τα αισθήµατά µου ζητούν να ξεχυθούν. Αλλά δε βλέπω και δεν ξέρω να γράφω. ∆εν
µπορώ να το εξηγήσω. Και τι δε θα ’δινα για µια πένα και λίγο χαρτί! Λες να
µπορούµε να βρούµε;»
«Το θέλεις πολύ, έτσι;»
«Περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσµο».
«Τότε θα κλέψω την πένα του αγά Ναδερ. Θα το κάνω τώρα που έχουµε ακόµα
καιρό».
Η Τάρα έριξε µια αρπαχτική µατιά τριγύρω. Ύστερα, νυχοπατωντας πλησίασε το
δερβίση που ροχάλιζε βαριά, χωµένος κάτω από ένα στίβο από χαλιά. Έψαξε στο
πουγκί που κρεµόταν από τη ζώνη του, πήρε την πένα και έτρεξε στο µπαούλο όπου
φύλαγε τα υπάρχοντά της. Πήρε µερικά βιβλία, και γύρισε στον Καρίµ, που περίµενε
µε αγωνία.
«Τα έφερα», είπε µε µελωδική φωνή.
«∆ώσε µου ένα. ∆εν έχω ξανακρατήσει βιβλίο στα χέρια µου».
Η Τάρα έβαλε το βιβλίο στα τρεµάµενα χέρια του. Βαθιά συγκινηµένος ο Καρίµ
έσφιξε µε πάθος στο στήθος του το δερµατόδετο βιβλίο. Πρωτόγνωρα αισθήµατα
άνθισαν στο µπαξέ της καρδιάς του.
«Τ’ αγαπάς στ’ αλήθεια τα βιβλία, έτσι;»
«Πάρα πολύ», αποκρίθηκε ο Καρίµ µε θέρµη. «Ίσως περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο αγαπώ τις ιστορίες. Λατρεύω τις ιστορίες. Μπορώ να µείνω άγρυπνος µέρες
ολάκερες και ν’ ακούω ιστορίες. Οι ιστορίες µε κρατάνε ζωντανό! Με κάνουν να
ονειρεύοµαι και να βλέπω τις νύχτες!»
«Τότε θα σου διαβάσω κάτι από αυτό το βιβλίο. Έχει όµως περίεργο τίτλο,« Η
Λεηλασία Της Περσέπολης από το Βασιλιά Αλέξανδρο της Μακεδονίας«. ή Ισκαντάρ
Ε. Μακντουνί».
«Πού είναι η Μακεδονία;» αναρωτήθηκε ο Καρίµ σαστισµένος.
«Ιδέα δεν έχω. Αλλά νοµίζω ότι ο Βασιλιάς Αλέξανδρος ήταν ένας τρανός σάχης. Ο
πατέρας µου τον µισούσε. Νοµίζω ότι τον ζήλευε».
«∆ιάβασέ µου λίγο από το βιβλίο για το µεγάλο σάχη!»
Η Τάρα άνοιξε στην τύχη το βιβλίο και άρχισε να διαβάζει µε προσήλωση,
διακρίνοντας µε δυσκολία τις λέξεις στο µισόφωτο:
«Μια ξάστερη νύχτα, ο Αλέξανδρος και οι στρατηγοί του δειπνούν µε γυναίκες και
τραγούδι στο µεγάλο παλάτι του νικηµένου εχθρού. Ξαφνικά µπαίνει µέσα µια
όµορφη γυναίκα, ικετεύοντας τον κατακτητή να βάλει φωτιά στην Ακρόπολη της
πόλης… Σου αρέσει, Καρίµ;»
«Ναι, ωραία ιστορία. Πήρες πένα και χαρτί; Υποσχέθηκες ότι θα γράψεις κάτι που θα
σου πω, θυµάσαι;»
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«Φυσικά, εδώ έχω την πένα, αλλά δεν έχω χαρτί. Θα χρησιµοποιήσω αυτές τις λευκές
σελίδες του βιβλίου. Είσαι έτοιµος;»
«Περίµενε µισό λεπτό να συγκεντρωθώ», παρακάλεσε ο Καρίµ. Ίσιωσε το κορµί του
και έκλεισε τα µατοτσίνορα του. Σαν χείµαρρος οι λυρικές λέξεις ξεχύθηκαν από τα
χείλη του, σαν γάργαρο νερό που αναβλύζει από µια κρυσταλλένια πηγή:
«Θυµάµαι τον απέραντο, γαλάζιο ουρανό όπως τον είδα για τελευταία φορά.
Χαρούµενα µαγιάπριλα πουλιά τιτίβιζαν λεύτερα στον ατέλειωτο ορίζοντα,
καληµερίζοντας τραγουδιστά τη νιογέννητη µέρα. Πότε πότε πετούσαν τόσο χαµηλά,
που σχεδόν άγγιζαν τα αγγελόπλαστα άσπρα µου προβατάκια που έβοσκαν
ξέγνοιαστα στις στείρες πλαγιές του ερηµικού βουνού, σαν να ’θελαν να τα
προστατέψουν από τα αρπαχτικά νύχια του λιµασµένου λύκου. Ο ήλιος έκαιγε σαν
λάβα τη ρυτιδιασµένη άµµο και τσουρούφλιζε αλύπητα τις γυµνές µου πατούσες.
Μα εµένα δε µ’ ένοιαζε ούτε µια στάλα. Μου έφτανε −το ξέρω τώρα− να βλέπω
µοναχά την ξελογιάστρα οµορφιά της καλοσυνάτης φύσης, τα µοσχολούλουδα, τα
φανταχτερά χρώµατα, τα αφρισµένα ποτάµια, τις αργοκίνητες καµήλες, και να
γαλουχίζοµαι µε το γάλα της απλής, χωρίς στολίδια ζωής του χωριού.
Μα ξαφνικά όλα σταµάτησαν. Αφανίσθηκε ο κόσµος, µάτωσε η γη. Κανένα γελαστό
χρώµα γύρω µου. Καµιά απόχρωση, κίτρινη, πράσινη ή πορτοκαλιά …τίποτε. Ο
ουρανός έγινε κατάµαυρος. Θόλωσε η µατιά µου, τα χιλιόχρωµα λουλούδια
µαράθηκαν µεµιάς και τα ανύποπτα πουλιά που µέχρι τότε τραγουδούσαν κεφάτα
ξαφνικά έχασαν τις φτερούγες τους και έπεσαν µέσα στη φουρτουνιασµένη, άγρια
θάλασσα και έγιναν αρπακτικά φρικιαστικά ερπετά».

«Όχι τόσο γρήγορα. ∆ε σε προλαβαίνω», παραπονέθηκε η Τάρα, σκουντώντας τον
για να τραβήξει την προσοχή του. Όµως το λαβωµένο αγόρι ήταν συνεπαρµένο στον
κόσµο του. Έκαιγε σύγκορµα από τον πυρετό της έµπνευσης τούτη την κρίσιµη
στιγµή της οραµατικοτητας και δηµιουργίας—το µοναδικό φως στο σκοτάδι του.
Τουρτουρίζοντας από συγκίνηση, συνέχισε:
Όταν µεγαλώσω, θέλω να γίνω άρχοντας τρανός, να ’χω καβάλα ένα άσπρο άλογο,
όµορφο σαν το νιογέννητο µωρό, να καλπάζω από χωριό σε χωριό και από πολιτεία
σε πολιτεία, να υποτάξω όλους τους κλέφτες, τους ληστές και τους κακούργους, και
να µοιράσω σπλαχνικά όλα τα πλούτη στους καλούς και απλούς ανθρώπους.
Το ξέρω πως δε βλέπω. Μα όλες µου οι άλλες αισθήσεις είναι ζωντανές. Νιώθω τον
πόνο όταν ο βούρδουλας χτυπά αλύπητα το κορµί µου, όταν η αχαλίνωτη µοναξιά µε
τυλίγει βίαια στα µαύρα φαρµακερά της δίχτυα. Ακούω το άγριο αδάµαστο
ουρλιαχτό του ανέµου, να µαστιγώνει µανιασµένα τις νύχτες του χειµώνα.
Αγαπώ την ηλιόµορφη άναστρη νύχτα, γατί µε κάνει να βλέπω και να ονειρεύοµαι.
Η νύχτα είναι η µάνα µου, η πηγή της ζωής µου, το φως µου. Μισώ τη λαµπρή µέρα
του φωτεινού ήλιου που µε έκανε ζητιάνο και τυφλό».

Το κορίτσι σταµάτησε να γράφει, και τον κοίταξε περίεργα, σαν να τον έβλεπε για
πρώτη φορά. Τα µάτια της άλλαξαν χίλια χρώµατα.
«Μεγάλε Αλλάχ, εσύ κλαις! Γιατί; Λες τόσο όµορφες ιστορίες! ∆εν έχω ξανακούσει
τόσο όµορφα λόγια, αλήθεια! Πού τις είχες κρυµµένες αυτές τις ουράνιες λέξεις τόσο
καιρό; Πού τα έµαθες όλ’ αυτά; Έστειλε ο Αλλάχ τα πνεύµατά του και σου µίλησαν;»
«Σε παρακαλώ συνέχισε να γράφεις!» είπε ανυπόµονα ο Καρίµ. Μετά, χαµηλώνοντας
τη φωνή του, συνέχισε µε πυρωµένο πάθος:
Κάποτε, φύτεψα µια µικρή µυγδαλιά στον κήπο µας. Οι γείτονες µε περιγελούσαν
ότι δε θα κάνει ποτέ καρπούς. Περνούσαν απ’ έξω οι περαστικοί και πετροβολούσαν
µε κακία τα νιογέννητα τρυφερά βλαστάρια της.
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Πέρασαν χρόνια και η µυγδαλιά δεν έβγαλε ούτε ένα πράσινο φύλλο.
Ξύπνησα ένα πρωινό και τη βρήκα γελαστή, ολάνθιστη, να δείχνει µε περηφάνια το
καινούργιο, ροζ, νυφικό της.

«Ω, Καρίµ, είναι υπέροχο! Είµαι στους Εφτά Ουρανούς µε τον αρχάγγελο Γαβριήλ
και τις αδελφές του! Ο Αλλάχ σ’ ευλόγησε µε σπουδαίο χάρισµα. Αυτά τα
µαργαριταρένια λόγια θα σε κάνουν βασιλιά ντυµένο στο χρυσάφι και στο ασήµι. Το
αυτί των ανθρώπων µια µέρα θα ακούσουν την µουσική της ύπαρξης σου. Είµαι
τόσο ευτυχισµένη», είπε η Τάρα, αγγίζοντας δειλά το µπράτσο του.
Ντροπιασµένο, κόκκινο µέχρι τις ρίζες των µαλλιών του, το αγόρι δάγκωσε τα χείλη
του, ενώ δυο δάκρυα κύλησαν στο προσωπάκι του. Με την παλάµη το κορίτσι
σκούπισε τα δάκρυά του και φίλησε τρυφερά τα πανιασµένα µάγουλά του. Το ρούχο
της άγγιξε το στήθος του που έκαιγε. Τον έλουσε κρύος ιδρώτας.
«Μην κλαις, Καρίµ, µην κλαις», ψέλλισε η Τάρα απαλά.
«Ανάθεµα την ώρα που γεννήθηκα», είπε το παιδόπουλο µε πίκρα.
«Μη µιλάς έτσι, Καρίµ», του ζήτησε Η Τάρα. «Μια µέρα όλα θα αλλάξουν. Το ξέρω.
Να έχεις πίστη. Ο Αλλάχ είναι Σπλαχνικός. Θα σε οδηγήσει στο αιώνιο φως Του και
θα σε προστατέψει! Είµαι σίγουρη!»
Τα γλυκοσταλαχτα λόγια της σαν βότανα βαλσαψωσαν τις πληγές του. Η µυροφόρα
στοργή της υπνώτισε το µοναχικό παιδί. Αγάπη δεν είχε ξανανιώσει. Ξάφνου, από
κάθε τρύπα της χιλιοτρυπηµένης κελεµπίας του άνθισε ένα ευωδιαστό µπουµπούκι.
«Θα είµαστε φίλοι;» ρώτησε ο Καριµ µε την αγωνιά να τον τρυπά σαν αγκάθι.
«Φυσικά!»
«Για πάντα;»
«Ναι, για πάντα», ορκίστηκε η Τάρα µε πάθος. Τα ζεστά χνώτα της συµπόνιας της
σαν ανασαιµιά µάνας άγγιξαν τις ευαίσθητες χορδές της βαλαντωµένης καρδιάς του.
«Θα µου διαβάσεις όλα αυτά τα βιβλία; Το υπόσχεσαι;»
«Το υπόσχοµαι! Όλα! Θα τα µελετήσουµε µαζί, ένα κάθε βράδυ».
«Και θα γράφεις ό,τι σου λέω; Τους στίχους µου;»
«Ναι, ό,τι λες θα το γράφω».
«Μου λες αλήθεια;»
«Ναι, Καρίµ!»
«Ορκίζεσαι στα γένια του Αρχάγγελου Γαβριήλ; 9»
«Ορκίζοµαι στα γένια του Αρχάγγελου Γαβριήλ και στο γάλα της µάνας που µε
βύζαξε. Θα αρχίσω από αυτή τη στιγµή. Να καώ στη φωτιά της κόλασης αν πατήσω
τον όρκο µου».
Η Τάρα πήρε ένα βιβλίο και άρχισε να διαβάζει. Το αγόρι άκουγε µαγεµένο. Τα
µονοπάτια του νου του µε παντιέρα το ονειρο, αρµένισαν σε έναν άγνωστο κόσµο.
Σαλπάρισε µεθυσµένος για πρωτόγνωρα ταξίδια σε µακρινές, ανεξερεύνητες
θάλασσες. Τρελός από παράφορο ενθουσιασµό και πάθος, άφησε για πρώτη φορά τη
ζωηρή φαντασία του να καλπάσει χωρίς φραγµούς. Ένα αόρατο µυστικό κλειδί είχε
ανοίξει πλατιά τη θύρα του κόσµου.
Οι ώρες χλόµιασαν. Η πορφυρά χιτώνα της νύχτας αποσαλεψε και για άλλη µια φορά
ο βασιλιάς ήλιος χαµογέλασε στην κούνια του. Το λιγνό κορµάκι της Τάρας έγειρε
αποσταµένο στον ώµο του αγοριού—αναµάρτητο στα µάτια του Αλλάχ.
Μόλις ξεµύτισε η ροδαυγή, το καραβάνι ετοιµάστηκε να πάρει πάλι το δρόµο του. Οι
γυναίκες άρχισαν τις καθηµερινές αγγαρείες, ενώ οι άντρες έσπευσαν να φορτώσουν
τις καµήλες. Το ταξίδι προς το Νότο θα ήταν µακρινό και αργόσυρτο.
Σηµειώσεις
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Μερικές φορές βροντερά µπουµπουνητά ακούγονται από τα βάθη της ερήµου λόγω
της συσσωρευµένης άµµου που κατρακυλάει στις αµµώδεις κοιλάδες.
Θεέ, Ελεήµονα, Φιλεύσπλαχνε!
Μία από τις µεγαλύτερες Βρετανικές πετρελαϊκές εταιρείες, η οποία είχε την
αποκλειστικότητα στην εκµετάλλευση του πετρελαίου του Ιράν και πλήρωνε 11%
στην Ιρανική κυβέρνηση.
Παντοδύναµε Θεέ!
Από την ηλικία των πέντε ετών, τα παιδιά στο Ιράν δουλεύουν από τα χαράµατα
µέχρι το βράδυ στα χωράφια, στα µαγαζιά, στα παζάρια και στα εργοστάσια.
Το αλάτι είναι σηµάδι καλής τύχης.
Είδος κάρβουνου που χρησιµοποιείται στα φυλαχτά των παιδιών για να τα
προστατεύει από το κακό µάτι.
Άγιος άνθρωπος, ένα είδος µουσουλµάνου ιεροκήρυκα που διαβάζει το Κοράνι και
παίζει σηµαντικό ηγετικό ρόλο στις µουσουλµανικές κοινότητες.
Σύµφωνα µε την ισλαµική πίστη, ο αρχάγγελος Γαβριήλ έδωσε στον προφήτη
Μωάµεθ το Κοράνι, δηλαδή, το λόγο του Θεού.

Κεφάλαιο 3
Περσία, άνοιξη 1952.
Η χρυσή µάσκα του Περσικού πολιτισµού και της τροµερής ισχύς είχε ξεσκιστεί
το 330 π.Χ., όταν το παντοδύναµο κράτος, υποτάχτηκε στον Μέγα Αλέξανδρο τον
Μακεδόνα. Από τότε άρχισε η παρακµή και αποσύνθεση της µεγάλης
αυτοκρατορίας. Οι αγαπηµένοι της εραστές ο Κύρος 1, ο ∆αρείος 2 και ο Ξέρξης 3,
έχουν αφήσει µόνο µια ανάµνηση στην ιστορία και µια ασίγαστη περηφάνια για το
παρελθόν στον Περσικό λαό. Άραβες, Ρωµαίοι, Ούννοι, Μογγολοι σάρωσαν τη
αχανή χώρα και άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη από τις βάρβαρες επιδροµές τους. Το
νεώτερο Περσικό κράτος ιδρύθηκε στις αρχές του 16 αιώνα. Σάχηδες, σεΐχηδες, χάνοι
και φύλαρχοι αλληλοσκοτωνονται για τη επικράτηση και εξουσία. Ο Σάχης Ρέζα
Μοχάµαντ Παχλαβί 4 αντικατέστησε στο θρόνο, τον πατέρα του, Σάχη Ρέζα
Παχλαβί, το 1941. Ο νεαρός µονάρχης, µε την θερµή υποστήριξη των Βρετανών,
ζούσε µια ανέµελη ζωή ασύγκριτης χλιδής και αµύθητου πλούτου. Τις κρατικές
υποθέσεις τις είχε αφήσει στα χέρια του χαρισµατικού πρωθυπουργού του Μοχάµαντ
Μοσαντέχ 5, ενός ηγέτη µε πλατειές δηµοκρατικές αντιλήψεις και όραµα. 5
Η µόνη έγνοια του Σάχη ήταν να διατηρήσει το θρόνο του µε την νέα βασίλισσα
Σαράγια Εσφαντιέρι 6, απόγονος της διάσηµης φυλή των Μπαχτιάρι 7.
Ο ηλικιωµένος ∆όκτορας Μοσαντέχ ήταν προικισµένος µε σπάνιο προοδευτικό
πνεύµα. Σαν µεγάλος στρατηλάτης είχε βάλει στόχο την υλοποίηση ενός εθνικιστικού
προγράµµατος που θα άνοιγε νέες προοπτικές στη χώρα και θα έσωζε το έθνος που
αιµορραγούσε από την άθλια φτώχεια, την φρικιαστική πείνα και την αµάθεια.
Η µεγαλύτερη πηγή πλούτου της Περσίας, το πετρέλαιο, ήταν κάτω από το
Βρετανικό έλεγχο για χρόνια. Όλη σχεδόν η καλλιεργήσιµη γη ανήκε σε µια χούφτα
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πλούσιων γαιοκτηµόνων, που διοικούσαν εκατοντάδες πολιτείες και χωριά. Η µεσαία
τάξη ήταν µικρή και πολιτικά αδύναµη, χωρίς καµιά επιρροή.
Γεµάτος ζήλο και πύρινη πνοή ο Πρωθυπουργός Μοσαντέχ εθνικοποίησε τα
πετρέλαια και θέλησε να επιβάλει κοινωνικές και αγροτικές µεταρρυθµίσεις. Η
Βρετανία µπροστά στην απειλή να χάση τα πλούσια συµφέροντα της—τα πολύτιµα
πετρέλαια του Περσικού Κόλπου και την επιρροή της στη Μέση Ανατολή, µαζί µε
άλλα δυτικά κράτη του κήρυξαν έναν ανελέητο οικονοµικό πόλεµο.
*
Μόλις είχε χαράξει. Ο αγαπησιάρης Μάης φλέρταρε µε την ροδοµάγουλη, αφίλητη
γη.
Χιλιάδες νοµάδες 8 µάζεψαν τα πενιχρά υπάρχοντά τους και τα καχεκτικά κοπάδια
τους και πήραν τα πατροπαράδοτα δυσκολοπεραστα µονοπάτια, ψάχνοντας για
γόνιµα βοσκοτόπια.
Ένα χαλί από δροσοσταλατα τριαντάφυλλα έλαµπαν σαν πορφυρό στέµµα έξω από
το χωριό Γκιεζντίκ Ηάστ. Στα λιβάδια, νυσταγµένοι άντρες έπλεκαν σχοινιά από
µαλλί γίδας και σκούπες από φύλλα φοινικιάς καθώς οι γυναίκες άρµεγαν τις
κατσίκες. Xωριατοπούλες και παιδιά ύφαιναν ακατάπαυτα πολύχρωµα χαλιά, έξω
από τις καλύβες. Μέσα στις άθλιες τρώγλες λιγδιασµένοι χωρικοί και ψειριασµένα
ζώα µοιραζόταν την ίδια στέγη. Σακάτες, λιµασµένοι χωριάτες και λεπρά παιδιά
ξεµύτισαν από τις µίζερες παράγκες τους. Χολεριασµένοι άνθρωποι και ζώα είχαν
παραδοθεί αδιαµαρτύρητα στην άδικη κατάρα ενός απειλητικού Θεού-- ενός
πολυπρόσωπου Θεού που η ευσπλαχνία του έχει τόσες µορφές, όσα κέφια έχει ο
άνθρωπος. Το απόγευµα η αναµπουµπούλα του χωριού είχε φτάσει στο
αποκορύφωµα. Έµποροι και µικροπωλητές τακτοποιούσαν προσεκτικά τις
πραµάτειες τους. Ένα λαχανιασµένο κοριτσάκι διέσχισε την πλατεία, τραβώντας το
σχοινί που ήταν δεµένο στη µέση του τυφλού 9 πατέρα της.
Μέσα σε όλη αυτή την οχλοβοή, τρεις βαρυφορτωµένες άµαξες έκαναν αναπάντεχα
την εµφάνισή τους στην αγορά. Ζωηρά τραγούδια και µουσική τράβηξαν την
προσοχή του πλήθους.
Ξαναµµένα παιδιά πήραν στο κατόπι την παράξενη ποµπή. Όταν έφτασαν στη µέση
της πλατείας, η χαρωπή οµάδα άρχισε να τραγουδάει στον σαγηνευτικό ήχο ενός
σαντουριού 10.
Ένας φασουλατος νάνος, ντυµένος µε φανταχτερά ρούχα, κουβαλώντας µια σάλπιγγα
µεγαλύτερη από το µπόι του, πήδησε από την πρώτη άµαξα για να διατυµπανίσει την
άφιξη του πλανόδιου θιάσου. Με αστείες γκριµάτσες, έκανε µερικές τούµπες και
στάθηκε όρθιος. Τα παιδιά ξεκαρδίστηκαν στα γέλια ενώ οι απλοϊκοί χωρικοί
κοιτάχτηκαν µε απορία, σµίγοντας τα φρύδια. Ο αλλόκοτος ανθρωπάκος τους έκανε
να τα χάσουν. ∆εν είχαν µαταδεί τόσο µικρόσωµο και αστείο πλάσµα µε τόσο
µεγάλα παπούτσια και τεράστιο κεφάλι. Πηδούσε, στριφογυρνούσε τα µάτια µε
γρηγοράδα και σούφρωνε διασκεδαστικά την µυτούλα του.
Η έκπληξη έδωσε τη θέση της στην περιέργεια και στο καλαµπούρι καθώς το πλήθος
πλησίασε και σχηµάτισε έναν κύκλο γύρω από το εύθυµο ανθρωπάκι.
Ο κοντορεβιθούλης τέντωσε το κορµί του, υποκλίθηκε και δήλωσε µε ποµπώδη
φωνή:
Ευλογηµένοι κάτοικοι τούτης της γης,
Ο αγάς Ρέζα µε το κοντό κορµί
Μα µε τη µεγάλη, χρυσή καρδιά,
Σας καληµερίζει µε τιµή και µε χαρά.

«Αλλάχ Άκµπαρ!» τσίριξε µια ξεδοντιάρα γρια, γουρλώνοντας τα µάτια. «Τούτο εδώ
το πράµα µιλάει τη γλώσσα µας, Είναι Πέρσης;»
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«Αποκλείεται», αποκρίθηκε µε καταφρόνια ένας ζευγολάτης. «Πρέπει να είναι
Τουρκοµάνος 11!»
Ένας παρδαλοντυµένος κλόουν µε αστραφτερά βραχιόλια και κουδουνάκια γύρω από
τους αστραγάλους του, πήδηξε από τη δεύτερη άµαξα και πλησίασε το µικρόσωµο
σύντροφό του. Τον πήρε στο κατόπι, µορφάζοντας. Η µισή µερίδα ανθρωπάκος
προσπαθούσε να του ξεφύγει, πηδώντας στον αέρα. Σε µια στιγµή έχασε την
ισορροπία του και έπεσε κάτω µπρούµυτα. Η πλατεία τράνταξε από βροντερά γέλια.
Οι δύο διασκεδαστές έπιασαν τα χέρια και άρχισαν να τραγουδούν µελωδικά:
«Ε, Πέρσες, Άραβες, Κούρδοι και εσείς Εβραίοι
Ξεχάστε τα προβλήµατα κι ελάτε να µας δείτε,
Με σκετς, τραγούδια και αστεία θα ξεκαρδιστείτε!
Είµαστε θίασος φτωχός, µα αν δε σας κάνει κέφι,
Μη µας χειροκροτήσετε, κουβέντα να µην πείτε.
Είναι τελείως δωρεάν, δε θέλουµε λεφτά
Η αγάπη σας είναι για µας µοναδική χαρά.

Αµέσως µετά, µια προκλητική εξωτική χορεύτρια Μπαντάρι 12 ξεπρόβαλε
στην πρόχειρη πίστα. Τα µεταλλικά βραχιόλια στους αστραγάλους της ηχούσαν
ρυθµικά. Ένα αραχνοουφαντο µαγνάδι της σκέπαζε το γοητευτικό πρόσωπό της.
Χαµογέλασε πλατειά και ανήγγειλε ναζιάρικα:
Μετά µεγάλων σαντουριών καθώς και µαντολίνων
Προσέρχεται ο θίασος τούτων των κουρελήδων
Κι αρχίζει µε αίσθηµα πολύ, µε κέφι και γλυκάδα,
Στην όµορφη πλατεία σας να κάνει πατινάδα.

Μια λεπτοκαµωµένη ακροβάτισσα ξεµύτισε µέσα από το καραβόπανο της τελευταίας
άµαξας και συµπλήρωσε: «Αδέρφια µας, θα ξαποστάσουµε κοµµάτι και µετά θα
είµαστε όλοι δικοί σας».
Το ανάστατο ακροατήριο έδωσε στον πλανόδιο θίασο ένα χεράκι για να
ξεφορτώσουν τα σκηνικά. Ο Καρίµ και η Τάρα ήταν στην τελευταία άµαξα. Ο νάνος
αναζήτησε µια κουβέρτα για τον τυφλό θεατρίνο, συγγραφέα και διευθυντή του
θεατρικού συγκροτήµατος.
Κατάκοπος από το µακρύ ταξίδι, ο Καρίµ κάθισε κάτω από ένα πλατάνι δίνοντας
οδηγίες στην παιδική του σύντροφο. Η εικοσάχρονη Τάρα είχε ανθίσει σαν δροσερό
µαγιολουλουδο. Πανέµορφη, µε αµυγδαλωτά φλογερά µάτια, φιλήδονα χείλια, λιγνή
µέση και ζαρκαδίσια κορµοστασιά, µύριζε γιασεµί και χειµωνιάτικο τριαντάφυλλο
στα πέρασµα της. Ήταν η ελκυστική γυναίκα της Ανατολής που τραγούδησε ο
χαροκόπος ποιητής Οµάρ Καγιάµ και ονειρεύτηκε ο παθησιαρης Σααντίν.
Μόλις οι ντόπιοι παρατήρησαν ότι ο Καρίµ ήταν τυφλός, βιάστηκαν να φέρουν
ζεστό ψωµί, καρύδια και φρέσκα φρούτα, ενώ µια χωρική έφτιαξε τσάι. Κάµποσοι
πρόσφεραν στους αρσενικούς του γκρουπ καπνό. Τα παιδιά αναστατωµένα
ξεσήκωσαν τους θαµώνες από τα κοντινά καφενεία. Ο ερχοµός του διασκεδαστικού
θιάσου ήταν ένα πρωτάκουστο, ψυχωτικό διάλειµµα της καθηµερινής µονοτονίας
και ρουτίνας του µίζερου χωριού.
Μέχρι να πεις κύµινο, ένα µεγάλο, περίεργο πλήθος µαζεύτηκε ολόγυρα, και άρχισε
άφθονες ερωτήσεις.
«Από πού έρχεστε;» γλυκορωτησε ένας περαστικός επιχειρηµατίας µε κοµψό
ευρωπαϊκό κουστούµι. «Η παράστασή σας είναι εντελώς δωρεάν;»
«Από την Τεχεράνη. ∆ε θα σας χρεώσουµε ούτε ένα ριαλι. Παίζουµε για να
χαρίσουµε µια στάλα γέλιο στον κόσµο, όχι για κέρδος».
Μια παρέα από θαµπωµένα παιδιά είχαν ζώσει τον νάνο και περιεργάζονταν το
µικροσκοπικό του σώµα µε ανοιχτό το στόµα. Τα πιο τολµηρά τον σούβλισαν µε
περιέργεια:
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«Πόσων χρόνων είσαι;»
«Τριάντα δύο!»
«Εγώ είµαι µόνο δέκα και σε περνάω στο µπόι! Μήπως τα κακά πνεύµατα και τα
τζίνι σε έκαναν µισή µερίδα; Γιατί είσαι τόσο µικρούτσικος; Τα παπούτσια σου είναι
αστεία και τρεις φορές πιο µεγάλα από τα ποδαράκια σου. Μήπως είσαι από τη χώρα
των φαντασµάτων και των φιδιών;»
«Έχεις σώµα µικρού παιδιού αλλά το κεφάλι σου είναι µεγάλο σαν καρπούζι. Μήπως
η µήτρα της µάνας σου ήταν καµένη και βρόµικη; Είσαι αλλόκοτος! Μήπως βγήκες
από κανένα µαγικό µπουκάλι;»
Ο νάνος χαµογελούσε καλόκαρδα. Η αµόλυντη περιέργεια των παιδιών τον
διασκέδαζε.
«Κατάγοµαι από ένα χωριό, το Μαχούνικ 14. Βρίσκεται κοντά στο Αφγανιστάν.
Είναι η χώρα των νάνων. Εκεί, στα ψηλά βουνά, είναι φωλιασµένα δεκατρία
χωριουδάκια. Είµαστε όλοι πάµφτωχοι, αλλά ζούµε αρµονικά και µοιραζόµαστε τις
σοδειές µας, δηλαδή, σκόρδα, γογγύλια, και λίγο κριθάρι. Το ύψος των αρσενικών
σπάνια φτάνει τα 135 εκατοστά. Εγώ ήµουν ο ψηλότερος στην περιοχή! Στο τσαρδι
µου είµαι ο βασιλιάς των νάνων, πιτσιρίκια!»
Στην ανοιξιάτικη αύρα µια πρόχειρη σκηνή στήθηκε στη µέση της κεντρικής
πλατείας. Πριν το ηλιοβασίλεµα, οι θεατές άρχισαν να ξετυλίγουν ανυπόµονα τα
κιλίµια τους κατάχαµα, τραγανίζοντας ηλιόσπορους, φιστίκια και αµύγδαλα. Τα
ξεσηκωµένα παιδιά περίµεναν στις πρώτες σειρές, χαχαριζοντας φωναχτά.
Φασκιωµένα µωρά αναπαύονταν στις αγκάλες γυναικών, πιπιλίζοντας ευτυχισµένα
τα δάχτυλα των µανάδων τους που κάτω από τα βρόµικα νύχια τους ήταν χωµένα
ψίχουλα από όπιο.
Όταν όλα ήταν έτοιµα, η µαργαριτοπουλα Τάρα φώναξε τον Καρίµ που είχε πιάσει
ψιλή κουβέντα µε τους χωρικούς, τον πήρε από το χέρι και κατευθύνθηκε προς την
άµαξα. Πάνω στα ροδοπέταλα των χειλιών της πλανιόταν ένα τρυφερό χαµόγελο. Ο
Αλί, ο µουσικός του θιάσου βοήθησε τον Καρίµ να βάλει το θεατρικό κοστούµι του.
Ο νάνος µε ένα κουδουνάκι γνωστοποίησε την έναρξη της άγνωρης παράστασης. Η
απέριττη αυλαία άνοιξε. Μετά από µια σύντοµη παντοµίµα µε αδέξια
ποδοκλωτσηµατα και τούµπες του νάνου και του κλόουν οι υπνωτισµένοι θεατές,
έµειναν ακίνητοι. Στο αχνό φως της σκηνής εµφανίστηκε ένας αξιολύπητος,
λιγδιασµένος αλήτης. Κρατούσε στην πλάτη ένα φθαρµένο δισάκι γεµάτο
σκουριασµένους τενεκέδες και κουρέλια. Έσυρε τα ξυπόλητα πόδια του ολόγυρα,
σαν να έψαχνε για κάτι, ξύνοντας ηλίθια το αναµαλλιασµένο κεφάλι του.
Η µατιά του έπεσε σένα σκουπιδοτενεκέ. Όρµησε αλλοπαρµένος πάνω στα
σαπισµένα τρόφιµα και γιόµισε µε λαιµαργία τις τσέπες του. Μετά, έκανε µια
γυροβολιά, έριξε το δισάκι στον ώµο του και άρχισε να τραγουδά µε µεράκι:
Είµαι ο Αµπάς, των άθλιων και των φτωχών ο ιππότης,
Ταπεινός υπήκοος της Αυτοκρατορίας ο κλοτσοσκοφης

Την ίδια στιγµή, φάνηκε ο νάνος ντυµένος µε βασιλικια φορεσιά. Ένα
διαµαντοστόλιστο στέµµα στόλιζε το µεγάλο του κεφάλι και αστραφτερά µετάλλια
διακοσµούσαν το µικρό του στήθος. Μια χαντζάρα πιο µακριά από το µπόι του
κρεµόταν από το ζωνάρι του. Άρχισε να κόβει βόλτες στη σκηνή µε το ποµπώδες,
αλαζονικό ύφος αυτοκράτορα. Τελικά, εντόπισε τον λιγδιασµένο κουρελή. Του ήρθε
αναγούλα.
« Έι, εσύ εκεί πέρα, ρεµάλι, βούλωσε το στόµα σου µε άχυρο. Ο αµανές σου µε
ενοχλεί. Ποιος είσαι γιδοβοσκέ;»
«Σε µένα µιλάς, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο άθλιος ζητιάνος, γρατζουνίζοντας χαζά
τον µισοξεβρακωτο πισινό του.
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«Βλέπεις κανέναν άλλο;»
«Όχι», µουρµούρισε ο φουκαριάρης, αποβλακωµένος.
«Νοµίζω πως είσαι πιο χαϊβάνι από ότι φαίνεσαι, διαπίστωσε ο βασιλιάς.
Ο µίζερος ψωµοζήτης άρχισε να µυξόκλαιει.
«Άρχοντα µου, για όλα φταίει η σουβλερή πείνα που µου θερίζει τα σωθικά,
πατσαβούρα µου τα έχει κάνει. Μετα είναι το όπιο, οι µουλάδες, τα τζαµιά και οι
προσευχές. Αβάσταχτες προσταγές για ένα απολειφάδι σαν και εµένα. Όλα αυτά
έχουν καβουρδίσει το φτωχό µυαλό µου-δέκα γραµµάρια εύθραυστη υλη. ∆εν
µπορώ να ανασάνω! Ω, όλοι αυτοί οι 1001 τύραννοι της ζωής µου.»
«Αραβικές νύχτες;» 15
«Όχι, Ισλαµικοί νόµοι!»
Ο γυρολόγος σκούπισε τις µύξες του µε το µανίκι και δήλωσε µε έµφαση:
«Πρέπει να φάω από τα πιάτα της γνώσης Μονάρχη µου. ∆εν µπορώ να παραµείνω
για πάντα ένα τυφλό κουρεµένο αρνί. Ο νους µου πρέπει να µάθη να σκέφτεται».
«Φτωχοδιάβολε!» τσίριξε ο βασιλιάς: «Η ανοησία σου δεν έχει όρια.»
«Πάψε! Τον αποστόµωσε απότοµα ο ανθρωπάκος. «Σου είπα ότι θέλω να σκεφτώ!
Αυτό είναι εξωφρενικό. Έχω ακουστά έναν αφέντη που έχει εκατό υπηρέτες, αλλά
δεν έχω ακούσει ποτέ ένας υπηρέτης να έχει εκατό αφέντες!»
«Κουτορνίθι ποιος δε σ’ αφήνει; Είσαι ελεύθερος να σκεφτείς!»
«Για στάσου, αρχοντικό εφταµηνίτικο, µη µε παίρνεις για γαϊδούρι! Το κεφάλι σου
παίζει µε την ουρά σου! Ποτέ δε σκέφτηκα µόνος µου. Η αφεντιά σου, οι µουλάδες
και ο Αλλάχ, µε τις ανταµοιβές και τις τιµωρίες του, σκεφτόσαστε πάντα για µένα!
Για µια φορά στη ζωή µου, θέλω να σκεφτώ µόνος µου!»
« Θα ευλογηθείς αιωνίως όταν πεθάνεις! Ο Αλλάχ θα σε ανταµείψει».
Μύγα τσίµπησε τον αλήτη και άρχισε να χορεύει αλανιάρικα. Με αστείες φιγούρες
χαµηλοτραγουδησε: «Κλαίνε στα χαρέµια οι σκλάβες κλαίνε και από καύλα οι
αγάδες.» Μη µου υπόσχεσαι το φεγγάρι και τα άστρα µετά το θάνατό µου! Μη µου
πουλάς παραµύθια για µωροπίστευτους—λαγούς µε πετραχήλια. Αν η θεια µου είχε
γένια θα ήταν θείος! ∆εν είµαι δα και τόσο χαϊβάνι».
«Ποια είναι η διαφορά;»
«Κάλιο µια πέρδικα στο χέρι, παρά δέκα σε ένα θάµνο του Χαµαντάν 16. Ένα πουλί
που πετά δεν µπορεί να ψηθεί! Αµε? Όµως η όσφρησή µου είναι µοναδική στον
ντουνιά».
«Τι σηµαίνει αυτό;»
«Να, εγώ, ο πεινάλας για παράδειγµα, µπορώ να µυρίσω ένα ψητό κοτόπουλο από
µίλια µακριά. Ναι, κι ακόµα πιο πέρα!»
«Αυτό είναι αδύνατο», αποκρίθηκε ο δυνάστης µε δυσπιστία.
Ο ζητιάνος άνοιξε το στόµα και ζύγωσε τον βασιλιά. Έκλεισε τα µάτια και άρχισε
να οσµίζεται δυνατά, ανοίγοντας διάπλατα τα βρώµικα ρουθούνια του.
« Πω πω κάτι χαυλιόδοντες που έχεις πονηρή αλεπού», χαχάνισε µε ένα στραβό
χαµόγελο. Καταβρόχθισες το καηµένο το αρνάκι ακριβώς πριν από µία ώρα, είκοσι
λεπτά και δέκα δεύτερα! Βαρυστοµαχιά θα σε πιάσει, να µου το θυµάσαι. Όλοι το
ξέρουν πως ποτέ µου δεν βαστώ στην τσέπη µου ρολόι, αλλά ξέρω ο Σάχης µας πια
ώρα πάντα τρώει».
«Μα αυτό είναι θαύµα! Πώς ήξερες τι έφαγα και πότε;» ζήτησε να µάθη ο
κατάπληκτος βασιλιάς.
«Η πείρα, βλέπεις, Μεγαλειότατε. Τόσα χρόνια τώρα πηγαίνω από τη µια βίλα στην
άλλη. Ζαλίζοµαι από τις µυρωδιές που βγαίνουν από τα µεγάλα τσουκάλια και τους
φούρνους».
«Ποιος είσαι»? ρώτησε τσεκουράτα ο βασιλιάς.
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«Είµαι ο ταλαίπωρος πολίτης της παραµυθένιας χώρας της Περσίας».
«Με τι ασχολείσαι;»
Ο τρελούτσικος ψωµοζήτης έκανε µια θεαµατική τούµπα, χαχανίζοντας.
«Πεινάω, Μεγαλειότατε. Η πείνα, η άγνοια και ο φόβος του Αλλάχ, τα κακά
πνεύµατα και η τυραννία βασανίζουν συνέχεια το κουρκούτι µου και το µόνο που
περιµένω τώρα είναι η ‘ανταµοιβή µου στον παράδεισο!».
«Είσαι ένα τεµπέλικο παράσιτο», µούγκρισε ο βασιλιάς, φανερά ενοχληµένος. « Εσύ
φταις για τη µιζέρια που σε δέρνει!»
Ο κουρελιασµένος ρέµπελης πετάχτηκε όρθιος. Άναψαν τα αίµατα.
«Είσαι κλασικός ψεύτης. Αχ πόσα ξέρη το σκληρό πετσί σου. Μην το ξαναπείς
αυτό», ούρλιαξε σαν θεριό. «Αυτός ο φτωχός, άθλιος τρελός, αυτός το γελοίο
ανθρωπάκι που βλέπεις, δούλεψε πολλά χρόνια στα χωράφια σαν σκυλί και ξέρει
καλά πώς οργώνουν, πώς υφαίνουν ωραία χαλιά και πώς χύνουν το µπρούντζο και το
χαλκό. Το λίπος έχει λιώσει απ’ το κορµί µου σαν το κερί από την εξοντωτική
δουλειά. ∆ούλεψε να φας και κλέψε για να έχεις. Μας δίνει λένε ο Θεός το αλεύρι
µας, µα κλέβει το σακί ο µεγάλος νοικοκύρης. Οι ατσίδες τρώνε και οι ηλίθιοι
χαζεύουν τους άλλους που τρώνε. Άντε θύµατα άντε ψώνια, άντε ζωντόβολα αιώνια».
«∆εν έχει σηµασία ποια είναι η αλήθεια, αλλά αυτό που θεωρείται αλήθεια» δήλωσε
απτόητος ο τρανός άρχοντας.
Ο αλήτης γονάτισε, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και βροντοφώναξε:
«Έι, εσείς καλοφαγάδες, εκεί ψηλά, στείλτε µερικά αποφάγια στο λιµασµένο πολίτη
της Περσίας. Για του µονάρχη την κοιλιά πεθαίνουν του κόσµου τα παιδιά,
σκοτώνονται οι λαοί για του ηγέτη το φαΐ».
«Σε τι κόσµο ζούµε», µονολόγησε ο κεντρισµένος βασιλιάς. «Ένας ποταπός ζητιάνος
µετατράπηκε σε αναρχικός! Όσα δε φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεµαστάρια. Η χώρα
του Ξέρξη θα ευηµερεί και θα ζει για πάντα όσο το Στέµµα και το ένδοξο Κοράνι µας
προστατεύουν από τα κακά πνεύµατα των εχθρών µας! Αυτά που λένε τα αναρχικά
σκυλιά είναι κοπρανα. Το κοράνι και το κράτος είναι σθένος πολύ βαρβάτο».
«Τι θα γίνει γαλοζοαιµατο θηρίο του διαβόλου συνεργείο? Θρησκεία και Βασιλεία:
το παπί και το χηνάρι του διαβόλου το ζευγάρι.»
Ο Βασιλιάς κορδώθηκε και σεργιάνισε γύρω. «Τα σκυλιά γαβγίζουν, αλλά το
καραβάνι συνεχίζει το δρόµο του, ανόητο µυρµήγκι!» Ο κουρελής δεν άντεξε τον
πειρασµό, έβγαλε την γλώσσα του κοροϊδευτικά.
«Όταν τα µυρµήγκια ενωθούν, µπορούν να γδάρουν λιοντάρι! Η βία και κτηνωδία δεν
επιβίωσε ποτέ».
«Ω Θεέ µου! Μην αφήσεις ποτέ έναν ζητιάνο να γίνει πλούσιος και ένα θήραµα να
γίνει κυνηγός».
«Μικρόβιο αναρχικό, λένε πως είµαι, γιατί έχω µάτια και βλέπω τα στραβά, και γιατί
τόλµησα να πω τα σύκα σύκα, και µια κλωτσιά έδωσα στου θρόνου τα ψαχνά»,
µουρµούρισε ο ζητιάνος ξύνοντας χαζά τον πισινό και την µύτη του. Μετα άρχισε να
τραβάει ξέφρενα τα µαλλιά του, κλαψουρίζοντας: «Γιατί να γεννηθώ ένα φτωχό,
γελοίο υποκείµενο χωρίς καµία αξία στη γη, γιατί;» Τα µάτια του βούρκωσαν.
«Είσαι ένα µεγάλο µηδέν στην λαµπρή ετούτη χώρα» τον µάλωσε ο αλαζονικός
Βασιλιάς.
«Μη κάνεις βόλτα την ουρά σου και χαδεύεις τον αυχένα, τέτοια κόλπα δεν πιάνουνε
σε εµένα», απάντησε µε γινάτι ο ζητιάνος. Όλα τα ιερά βιβλία γράφουν ότι ο Θεός
έπλασε τον άνθρωπο από ένα µηδέν! Χα χα χα!»
Αναπάντεχα, µια ιδέα άστραψε στο αποχαυνωµένο κεφάλι του. Το πρόσωπό του
φωτίστηκε. «Ξέρω ότι τα βάσανά µου σ’ αυτή τη ζωή θ’ ανοίξουν τις πύλες του
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Παραδείσου όταν πεθάνω. Τότε, στον Παράδεισο, θα τρώω ψητό αρνάκι και χαβιάρι
µέχρι να σκάσει το στοµάχι µου. Αµάν, τι τσιµπούσι που µε περιµένει!»
«Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό;»
«Είµαι απόλυτα υποταγµένος στη θέληση του Αλλάχ. Προσεύχοµαι 16 πέντε φορές
την ηµέρα, νηστεύω στις θρησκευτικές γιορτές, δεν κλέβω και δε λέω ψέµατα. Ξέρω
απ’ έξω τα ενενήντα εννέα ονόµατα του Θεού και όλες τις προσευχές. Νοµίζεις ότι
µου αξίζει άλλη ανταµοιβή εκτός από τον Παράδεισο;»
«Νοµίζω ότι ένα δεµάτι σανό είναι ό,τι πρέπει για σένα, γάιδαρε! Εµπιστεύου το Θεό,
αλλά δένε την καµήλα σου!»
«Τώρα µάλιστα. Αυτή τη φοβερή αλήθεια την υποψιαζόµουν από καιρό. Η
ανταµοιβή στον Παράδεισο είναι απλώς παραµύθια της Χαλιµας! Ποιος Θεός βρε
πονηρό γεράκι ? Το µυαλό του ανθρώπου βόσκει ακόµα βελάνια. Χιλιάδες
λιµασµένοι Πέρσες κρεµάσανε τα όνειρα τους στην συµπόνια του Αλλάχ και πέθαναν
σαν ψωραλέοι, δαρµένοι σκύλοι. Πως κατάντησε ο Θεός χασάπης και κυριοκρατης?
Θα µάθω όλου του κόσµου τις σοφές ρούµπες και θα τραντάξω χωριά και πολιτείες
µε τούµπες!»
«Φιρµάνι έστειλε ο Αλλάχ για το κεφάλι σου. Απολογήσου!»
«Είσαι διαβολεµένο φίδι. Σου αξίζει να είσαι βοσκός στη χώρα των θεόστραβων
γιδιών και προβάτων! Στο ποτάµι που δεν έχει ψάρια, ο βάτραχος είναι διοικητής του
στρατού! Ω! Είµαστε όλοι κουφιοκέφαλοι. Πρέπει να έχουµε εκατοµµύρια
βλαµµένους σαν και εµένα για να υποφέρουµε 2,000 χρόνια βασανιστικούς
αυτοκρατορες και αναχρονιστικούς µουλάδες.»
« Εγώ στον Παράδεισο έχω πρώτη θέση! Θα ανέβω στη ράχη του Αλ-Μπουράκ 17,
που θα µε µεταφέρει στους Επτά Ουρανούς. Λίγη χαλάρωση δεν έβλαψε ποτέ
κανέναν άγγελο».
«Όταν θα ανεβαίνεις, κράτα καλά το χαλινάρι για να µην πέσεις από τόσο ύψος,
Μεγαλειότατε. Θα τρανταχτή η γη! ∆ωροδόκησες τους αγγέλους του Αλλάχ µε
µασούρια από χρυσάφι και ασήµι, για να διαγράψουν τις κακές σου πράξεις από τα
κιτάπια τους; Αχ Χαλίφηδες, Βεζίρηδες, µουλάδες και Σεΐχηδες.»
«Έχω χτίσει χιλιάδες τζαµιά 18 για να προσεύχεται ο αγαπηµένος µου λαός. Ο
Μεγαλοδύναµος Αλλάχ µε έστειλε να σώσω το λαό µου».
Ο αξιοθρήνητος αλήτης έξυνε αργά το αυτί του, κάνοντας γελοίους µορφασµούς
ολότελα ζαβλακωµένος «Όποιος έχει γένια δεν είναι ο µπαµπάς σου 19! Ο άνθρωπος
που βάζει τα προνόµιά του πάνω από τις αρχές τους για µερικές φευγαλέες λάµψεις
µαταιοδοξίας, στο τέλος θα τα χάσει και τα δυο. Είπες τίποτε, Μεγαλειότατε;»
«Είπα, γάιδαρε του Γκιλάν 20, ότι έχτισα χιλιάδες τζαµιά επειδή συµπονώ πολύ το
λαό µου! Είµαι η φωτιά που καίει από την ηµέρα που ανασαίνεις.»
«Ω, ναι, ναι. Συµφωνώ µαζί σου. Από τα σύνορα της Ανατολής ίσαµε κείνα της
∆ύσης, η πολιτική και η θρησκεία ζούσαν αρµονικά για αιώνες, σαν τα άστρα και τον
ουρανό! Στη χώρα των τυφλών, ο µονόφθαλµος είναι θεός! Τι τετραπέρατη
ραδιουργία: διαβολικός λήθαργος του ανθρώπινου νου να πέφτει κατευθείαν από τους
Επτά Ουρανούς! Ποιος χρειάζεται σχολεία που στεγάζουν µόνο την αναρχία και το
χάος στην ηρεµία του Σύµπαντος! Η άγνοια είναι τυφλαµάρα--γλυκιά ευλογία!»
«Στόλισα το εξώφυλλο του Κορανιού µε χρυσάφι και διαµάντια και το διαβάζω κάθε
µέρα!» συνέχισε µε καµάρι ο βασιλιάς.
«Ναι, αλλά το διαβάζεις ανάποδα! Μια γάτα ισχυρίζεται ότι είναι αφοσιωµένη
µουσουλµάνα 21! Χα, Χα ! Όλα αυτά τα θρησκευτικά έθιµα και οι πρακτικές είναι
µια γυµνοκωλη υποκρισία αν ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση! ∆εν έχεις µια στάλα
ανθρωπιά επάνω σου, αιµατορουφηχτρα. Ενάρετος και δικτάτορας δεν ταιριάζει,
µεγάλε µου Αφέντη! Στη γη κορδώνεσαι στον τάφο ανασκελώνεσαι».
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«Σκέφτοµαι να χτίσω και αλλά τζαµιά και να επιβάλλω στα σχολεία θρησκευτικό
κατηχητικό 15 ώρες την εβδοµάδα». O κουρελής έξυσε το κεφάλι του σκεφτικός.
«Τώρα έχουµε µια ώρα την εβδοµάδα κατήχηση και βγήκαµε όλοι τούβλα του
µιναρέ, παραπάνω δεν γίνεται!» Αψηφώντας τις ριπές του ο µονάρχης άλλαξε την
κουβέντα.
«Είσαι χαριτολόγος. Αναρωτιέµαι πόσες γυναίκες έχεις στο άντερούµ σου 22!»
Μπουνάτσα χτύπησε τότε τον κουρελή. Πήδησε στον αέρα, αλαφιασµένος.
«∆ε θέλω ν’ ακούσω κουβέντα για γυναίκες. Εννοώ, γυναίκες µε φερετζέ! Φοβάµαι
τους φερετζέδες!»
«Μήπως σου ‘στριψε; Για ποιο λόγο;»
«Υποψιάζοµαι πως όποια γυναίκα φοράει φερετζέ είναι πιο άσχηµη κι απ’ τον πισινό
της καµήλας!»
«Τι σηµαίνει αυτό;»
Αναπάντεχα, ο κουρελής λίκνισε τους γοφούς του φιλήδονα και είπε µε τσαχπίνικη
γυναικεία φωνή: «Μετά από την τραυµατική εµπειρία µου µε θηλυκό, αποφάσισα να
γίνω κούνι» 23.
«Έγινες πούστης? Αυτό είναι πιο φοβερό έγκληµα».
«Το αποφάσισα για θρησκευτικούς λόγους. Στο κάτω κάτω, πώς θα επιβιώσουν οι
αντιπρόσωποι του Θεού χωρίς αµαρτίες;»
«Χάρη στη γενναιοδωρία του Αλλάχ, ένας άντρας µπορεί να πάρει περισσότερες από
µία συζύγους. Η οδηγία λέει τα εξής : ‘Όποια γυναίκα ευφραίνει τα µάτια σου µπορεί
να γίνει σύζυγός σου. Μπορείς να παντρευτείς δύο, τρεις ή τέσσερις…»
«Ναι, αλλά όπως είπες ‘η γυναίκα που ευφραίνει τα µάτια σου’!»
«Ναι!»
«Πώς θα ξέρεις όµως αν είναι όµορφη όταν είναι κουκουλωµένη από την κορφή
µέχρι τα νύχια µε το δουλικό πέπλο; ∆εν επιτρέπεται να έχεις επαφές µε γυναίκες.
Είναι µεγάλη αµαρτία και θα λογοδοτήσεις ενώπιον του Αλλάχ την Ηµέρα της
Κρίσεως.
«Ήµουν κάποτε ροµαντική ψυχή. Λαχταρούσα να αγοράσω µια πανέµορφη νύφη για
να ικανοποιήσω τις άγριες σαρκικές επιθυµίες µου! Ο µουλάς του χωριού
υποσχέθηκε να εκπληρώσει τα όνειρα της καψερής νιότης µου! Τα κανονίσαµε µε
τους γονείς ενός κοριτσιού έντεκα µόνο χρόνων. Ας είναι καλά ο Μουσουλµανικός
νόµος που επιτρέπει παιδούλες νύφες. Θα γινόµουνα ένας ευλογηµένος
παιδεραστής. Ήµουν πολύ χαρούµενος, πετούσα στα ουράνια».
«Ήταν στ’ αλήθεια τόσο πανέµορφη;»
«∆εν επιτρεπόταν να τη δω πριν το γάµο. Το στόµα µου έσταζε σάλια στη σκέψης της
και µόνο. Μου είχαν πει ότι ήταν ένα αιθέριο πλάσµα βγαλµένη από τα παραµύθια,
µια νύµφη του παραδείσου. Καιγόµουν από τη φλόγα του αβάσταχτου πόθου!
Τελικά η πολυπόθητη ηµέρα του γάµου ήρθε. Αφού πλήρωσα ένα σεβαστό ποσό για
προίκα: µια λιµασµένη κατσίκα, µια γέρικη τυφλή αγελάδα, ένα ζευγάρι πέδιλα και
ένα φτηνό φόρεµα. Μετά έτρεξα µε λαχτάρα στο σπίτι της µε τους συγγενείς, τους
φίλους και τον µουλά».
«Μη βασανίζεις τα νεύρα του κορµιού µου, ανόητε! Θέλω να ρουφήξω όλους τους
ερωτικούς χυµούς που έσταζαν από το καυτό στόµα της πρώτης σου νύχτας!»
«Είχε καλύψει την αγνή οµορφιά της µε ένα µακρύ πυκνό πέπλο. Η σάρκα µου
έλιωνε από την αφόρητη κάψα. Μετά το γάµο, ο µουλάς µου είπε : ‘Σου δίνω αυτό το
κοριτσάκι να το έχεις στην κατοχή σου µέχρι την ηµέρα της ανάστασης. Είναι
ιδιοκτησία σου. ∆εν έχει δικαίωµα να φύγει από το σπίτι σου χωρίς τη γραπτή άδειά
σου, ακόµα και για να παραστεί στην κηδεία του πατέρα της! ∆εν έχει δικαίωµα να
αρνηθεί τις σεξουαλικές σου φαντασιώσεις! Αν η καρδιά της σκιρτήσει για άλλον
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άντρα, θα λιθοβοληθεί µέχρι θανάτου! Ο Αλλάχ δεν έχει έλεος όσον αφορά τις
γυναίκες! ∆οξασµένη να είναι η θεϊκή Του σκέψη!»
«Το κοριτσάκι µου φίλησε το χέρι, σαν να ήταν δούλη κι εγώ ο αφέντης της. Ύστερα
το άγγιξε µε το µέτωπό της, µια συµβολική χειρονοµία που δείχνει ότι αφιερώνει το
κορµί και την καρδιά της για πάντα σε µένα. Τελικά, έµεινα µόνος µε ‘το ουρί του
παραδείσου.’ Το αίµα µου έβραζε από την αδάµαστη λύσσα να χουφτιάσει την
βυζανιάρικη σάρκα της. Μούγκριζα σαν πεινασµένος λύκος. Η σάρκα µου φλεγόταν,
τα γεννητικά µου όργανα πρήσθηκαν». «Ηλίθιο πλάσµα, βάλε κάτω όλα τα
πολύχρωµα πλακάκια που φτιάχνουν το µιναρέ!»
«Ήταν πολύ ντροπαλή και κατατροµαγµένη σαν φυλακισµένο ζώο! Η παιδούλα νύφη
έβγαλε το πέπλο της. Την κοίταξα µέσα από τον καθρέφτη της µοίρας. Ξαφνικά,
έβγαλα µια φοβερή κραυγή. Κόντευα να πάθω συγκοπή. Ήθελα να αυτοκτονήσω, να
το βάλω στα πόδια ή να πηδήσω από το παράθυρο!»
«Σε έκανε να χάσεις τα λογικά σου; Τόσο όµορφη ήταν;»
«Ήταν το πιο άσχηµο θηλυκό πάνω στη γη, στον ουρανό και σε όλο το σύµπαν! Ένα
τροµακτικό έκτρωµα, ένα σκιάχτρο! Ο πισινός του γαϊδάρου θα µε τραβούσε ερωτικά
περισσότερο. ∆ε θα ξεχάσω ποτέ το αποκρουστικό, γουρουνίσιο πρόσωπό της. Τα
χείλη της ήταν σαν της σαύρας, τα µάτια της τουρλωτά σαν αυγά».
« Πώς κατάφερες να ξεφύγεις;»
«∆ήλωσα προσωρινή ψυχοπάθεια. Ο µπαµπέσης µουλάς έπαιξε βρόµικο παιχνίδι σε
βάρος µου. Μόνο για την αµοιβή του νοιαζόταν».
«Πράγµατι, ήταν µια ατυχία. Όµως οι γυναίκες µας οµορφαίνουν µε το πέπλο της
τιµής, της αξιοπρέπειας και της αγνότητας. Όλα τα πράγµατα του κόσµου είναι
πολύτιµα, αλλά το πολυτιµότερο απ’ όλα είναι η ενάρετη γυναίκα».
«Τι βλακείες µου πουλάς εκφυλισµένο αρσενικό που έχεις πηδήσει ολόκληρα
χαρέµια! Ο Αλλάχ τα έφτιαξε όλα µε σοφία. Νους και σώµα ζευγαρωµένα µε τέλεια
αρµονία! Αν ο Αλλάχ δεν ήθελε να έχουµε επιθυµίες, δε θα µας έπλαθε µε τυραννικές
σεξουαλικές ανάγκες 24 ώρες τη µέρα. Αν κάναµε έρωτα µόνο για να αποκτήσουµε
παιδιά, θα είχαµε κάψα µια φορά το χρόνο, σαν τα ζώα, την εποχή του βατέµατος!
Έχεις δει καµήλα καυλωµένη ? Φοβερή σκηνή! Καυτό αίµα κυλάει στις φλέβες µου,
όχι κάτουρο καµήλας!»
«Το Κοράνι δεν αναφέρει τίποτε για τις σκέψεις. Μόνο για τις επιθυµίες».
«Ξεφτέρι µονάρχη µου, διαβάζεις το Κοράνι όπως οι µουλάδες: ανάποδα.»
«Γιατί το λες αυτό;»
«Πρόσεξε. Το Κοράνι λέει : ‘Όσο για τον κλέφτη, κόψε το χέρι του’. Σωστά;»
«Σωστά!»
«Ο Αλλάχ λοιπόν θέλει να κόβουµε το µέρος του ανθρώπινου σώµατος που διέπραξε
την αµαρτία. Κόψε το χέρι του κλέφτη!»
«∆εν καταλαβαίνω!»
Ο ζητιάνος έριξε µια χλευαστική µατιά τριγύρω και έδειξε το κάτω µέρος της κοιλιάς
του.
«Αυτό σηµαίνει πως αν ο ‘ναργιλές’ µου τρελαθεί από ερωτική επιθυµία και
στυλωθεί σαν περήφανη Περσική σηµαία, τα πολύτιµα γεννητικά µου όργανα πρέπει
να κοπούν κι αυτά! Τι ταπεινωτική τιµωρία για το αδύνατο µυαλό µου! Ω, τι
υποκριτές που είστε εσείς οι θρησκευτικοί και οι πολιτικοί ηγέτες. Εσείς που
κρύβεστε πίσω από το προσωπείο του Θεού, δε µε κοροϊδεύετε µε τα θεολογικά
τερτίπια σας».
«Είσαι διαβολοκαλτσα! Θα σε γδάρω ζωντανό βροµόσκυλο».
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«Και αν ακόµα σκοτώσεις το σκυλί, πρέπει να γιατρέψεις το δάγκωµα. Τι θέλεις να
κάνω; Να πηδήσω πάνω σε µια κατσίκα και να βολέψω το καηµένο το ζώο ή να
αυνανίζοµαι κάθε µέρα µέχρι να βγάλουν κάλλους τα χέρια µου;»
«Πάρε µια σιγκέχ 23, µια προσωρινή γυναίκα για µια µέρα, µια βδοµάδα ή ένα
µήνα».
«Χρειάζεται άµεση πληρωµή. Εξάλλου, η συµπόνια µου είναι απέραντη για την
Περσίδα µητέρα, αδελφή και θυγατέρα που έχει υποφέρει για αιώνες στα σατραπικά
χέρια πλούσιων αρχόντων, ηγεµόνων και µουλάδων. Εγώ έλυσα το µεγαλύτερο ηθικό
πρόβληµα του Ισλάµ και των θρησκειών όλου του κόσµου: έγινα οµοφυλόφιλος».
«Αυτό είναι το φοβερότερο αµάρτηµα».
«Πάντα µου άρεσε η µυθολογία. Φαίνεται ότι όλες οι αµαρτίες του κόσµου
φυτρώνουν κάτω από τον αφαλό µας! Οι πόλεµοι, οι σφαγές, οι εκτελέσεις, η αδικία,
η πείνα, η καταπίεση, η κτηνωδία είναι αρετές και όχι αµαρτίες για τους Θεούς και
τους πανίσχυρους ηγέτες της γης».
Ο αγέρωχος µονάρχης ανασήκωσε τους ώµους, αδιάφορα.
«Κάνω ό,τι γουστάρω. Η δύναµη και η απληστία είναι θεϊκή ευφυΐα».
«Συµφωνώ. Μόνο οι ισχυροί, οι µονάρχες και ιεράρχες γεννήθηκαν µε χρυσόψαρα
στη λίµνη τους. Το έχουν δίπορτο! Περνούν το ποτάµι χωρίς να βρέξουν τα πόδια
τους! Είναι διάβολοι µε αγγελικά ρούχα! Σε τρία πράγµατα οι βασιλιάδες, οι
πολιτικοί και οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν µπορούν να αντισταθούν: χρήµα, εξουσία
και γυναίκες!»
«Η σατανική γλώσσα! Τόχµ χαράν 25. Βρίζεις τους σεβαστούς θρησκευτικούς
ηγέτες, θεϊκούς απογόνους του Προφήτη, τους ενάρετους αντιπροσώπους του
Μεγαλοδύναµου Αλλάχ και των εντολών Του! Μπισµιλλάχ!»
Ο αλήτης δεν µπορούσε να κρύψει την διασκέδαση του να κεντρίζει τον µονάρχη.
«Η ζωή χωρίς αµφιβολίες και ερωτηµατικά δεν αξίζει να τη ζεις. Ο Θεός πρέπει να το
κάτσει να σκεφτεί πως να δηµιουργήσει έναν άνθρωπο που να τον λατρεύει συνεχώς.
Οι καλές πράξεις αντιπροσωπεύουν τη θέληση του Θεού. ∆εν κάνει το τουρµπάνι το
µουλά ούτε το στέµµα το βασιλιά» περίπαιξε ο αλήτης µε κέφι.
Ύστερα στράφηκε στο µονάρχη και είπε µε ικετευτική φωνή:
«Μεγαλειότατε, είµαι ένας µαγκούφης αγράµµατος ανθρωπάκος. ∆εν ξέρω τη
διαφορά ανάµεσα στη µέρα και στη νύχτα. Εσύ όµως είσαι πολύξερος. Πες µου,
ποιος είναι υπεύθυνος για την απασχόληση ενός ανθρώπου;»
«Οι άνθρωποι χτίζουν την τύχη τους» ανταποκρίθηκε σταράτα ο µονάρχης.
«Τώρα µάλιστα, µου µπέρδεψες τα κιλίµια του νου µου. Ο βασιλιάς, ο χωρικός, ο
ζητιάνος, ο έµπορος… όλοι αυτοί διάλεξαν να γίνουν αυτό που είναι;»
«Φυσικά!»
«∆ηλαδή όλοι οι ζητιάνοι, οι αλήτες και οι εργάτες είναι χαϊβάνια που επέλεξαν µια
τέτοια δουλειά; Γιατί δε διάλεξαν να είναι πλούσιοι ακόµα και βασιλιάδες;»
«Επειδή ο καθένας από µας έχει γεννηθεί στο δικό του τροχό της τύχης!»
Ανεµοζάλη τρικούβερτης χαράς χτύπησε έξαφνα τον ζητιάνο. Πηδούσε, χόρευε
δερβίσικα, σφύριζε και καταχτυπούσε τα πόδια του, ανίκανος να κοντρολάρει τον
παράφρονο ενθουσιασµό του.
«Υπέροχα!» πανηγύρισε. «Αφού ο τροχός γυρίζει – γυρίζει, έτσι δεν είναι; Τότε
λοιπόν αυτός ο φτωχός ζητιάνος µπορεί να γίνει πλούσιος και δυνατός σαν εσένα. Θα
ντύσουµε τον Σουλτάνο ζητιάνο και τον ζητιάνο Σουλτάνο. Χα, χα. ∆υσκολεύοµαι
να το πιστέψω!»
«Όχι!» του έκοψε την φόρα σπαθωτά ο βασιλιάς.
«Γιατί όχι;»
«Γιατί µερικοί τροχοί γυρίζουν, άλλοι δεν γυρίζουν».
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Απογοητευµένος, ο ζητιάνος κάθισε λυπηµένος σε µια γωνιά, σαν δαρµένο σκυλί.
«Γιατί είσαι τόσο θλιµµένος;» ρώτησε ο βασιλιάς».
«Από τώρα και έπειτα θα αρχίζω να πιστεύω στην µεταµφύχωση».
«Είσαι ένας ονειροπαρµένος.»
«∆εν βλέπω από την πείνα, Φιλεύσπλαχνε Αλλάχ, αν µου έστελνες ένα κοµµάτι ψωµί
απόψε θα κοιµόµουν σαν βασιλιάς της Συρίας!»
«Γιατί δε βρίσκεις µια δουλειά και να ζήσεις πολιτισµένα; Πρέπει όµως να γίνεις
άνθρωπος. Κοίτα τα χάλια σου! Είσαι ένα άγριο λιγδιασµένο ζώο».
«Ναι, έχεις δίκιο, Μεγαλειότατε. Είµαι ένας πρωτόγονος. Κοίτα τα βροµοποδαρά
µου, κοίτα τη γλώσσα µου! Και τα νύχια µου; Κοίταξέ τα! Πράγµατι, είµαι ένα
επικίνδυνο ζώο. Θα έπρεπε να µε κλείσουν σε ένα κλουβί. ∆ε θεωρούµαι άνθρωπος.
Πως θα µε εξηµέρωσης. Πες µου, τον τρόπο».
«Το βασικότερο είναι να φαίνεσαι πολιτισµένος. Καθάρισε τη βροµιά σου, λούσου µε
κολόνιες φίρµας, φόρεσε µοντέρνα ρούχα, δαχτυλίδια και ρολόγια. Η εµφάνιση είναι
πιο σηµαντική από την ουσία!»
«Το άδειο βαρέλι κάνει το µεγαλύτερο θόρυβο!»
«Να υπακούς το βασιλιά σου και τις αρχές. Να θαυµάζεις τα πλούτη και τη δύναµη».
«Κοντολογίς, µου λες να φιλήσω τους αφράτους πισινούς τους! Να παίζουν το
ταµπούρλο κι εγώ να χορεύω!»
«Να σέβεσαι και να εκτιµάς τους άρχοντές σου που δουλεύουν σκληρά για την
ευηµερία σου! Να παρατηρείς τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που συµβαίνουν γύρω
σου, αλλά να κρατάς το στόµα σου βουβό. Οι έξυπνες ερωτήσεις και οι αµφιβολίες
θα τιµωρούνται µε σπαθί!»
«Παραµύθια για κατανάλωση, µύθοι και ιστορίες, καραγκιόζηδες και µασκαράδες».
«Ανάφερε φράσεις από τους µεγαλύτερους φιλοσόφους και πολιτικούς και δώσε
παθιασµένες διαλέξεις για τη δικαιοσύνη, το Θεό, την ελευθερία, τη δηµοκρατία και
τις αξίες. Όλα µπούρδες είναι. Παρόλα αυτά, οι µωρόπιστοι και οι ανίδεοι θα
αγοράσουν τα σκουπίδια σου σε κάθε παζάρι! Το ψέµα γίνεται πιστευτό όταν σου το
επαναλαµβάνουν πολλές φορές».
«Οι κλόουν, οι απατεώνες, οι κρυφοί λωποδύτες!»
«Να ψεύδεσαι ξετσίπωτα. Ο κόσµος θα θαυµάσει τα κότσια σου. Θυµήσου, τα
ψέµατα είναι για τους νικητές και η αλήθεια για τους χαµένους!»
«Οι κατεργάρηδες, οι λαοπλάνοι, οι ρουφιάνοι, οι απατεώνες, οι καταφερτζήδες, οι
εγκληµατίες…»
«Σκύβε το κεφάλι σαν δούλος στους βασιλιάδες του κόσµου, τους κυβερνήτες και
τους πολιτικούς, και στους θρησκευτικούς ηγέτες, στους άρχοντες και στους
ισχυρούς. Αντιπροσωπεύουν τον µικρόκοσµο του πολιτισµού, της ηθικής, της
ευηµερίας και της προόδου».
«Οι τύραννοι, οι φεουδάρχες, οι άρπαγες, οι κλέφτες, οι ληστές!»
«Να πηγαίνεις στα τζαµιά και να προσεύχεσαι θερµά πέντε φορές την ηµέρα! Να
νηστεύεις στις γιορτές, να αγαπάς τον Αλλάχ, να υποτάσσεσαι σ’ Αυτόν, να υπακούς
στις προσταγές Του και να δοξάζεις πάντα το όνοµά Του».
«Τα πιο αποτρόπαια εγκλήµατα της ανθρωπότητας έχουν διαπραχθεί στο όνοµα του
Θεού! Υποκρισία, διαφθορά, προστυχιά, απάτη, εκµετάλλευση…»
Αυτή είναι η εικόνα του πολιτισµένου ανθρώπου. Λοιπόν;»
Έπεσε σε βαθιά συλλογή, ο αλήτης για λίγο. Απότοµα, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε
να πηγαίνει πέρα δώθε νευρικά, τραβώντας σαν τρελός τα αχτένιστα µαλλιά του.
Ύστερα έβγαλε µια τροµακτική φωνή.
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«Ω, γιατί πρέπει να γίνω αρνί ή λύκος; Αν γίνω αρνί, ο λύκος θα µε κατασπαράξει.
Αν γίνω λύκος, θα κάνω σουβλάκι το καηµένο το αρνάκι. Κλειστά παραθυρόφυλλα
και η πίκρα στα µατόφυλλα».
Ο µονάρχης αψήφησε τις έγνοιες του και απαίτησε σταρατη απάντηση. «Ποια είναι η
απόφαση σου, ζωντόβολο?»
Ο εξαθλιωµένος ζητιάνος άρχισε να τρέµει σαν επιληπτικός. Κουλουριάστηκε σε
µια γωνιά, κατατροµαγµένος. Τα µάτια του πήραν µια γυάλινη, τρελή λάµψη και
κοίταζαν αποχαυνωµένα το κενό.
«Βουβοχορτο έφαγες?» ρώτησε ο Βασιλιάς και σίµωσε κοντά.
«Μεγαλειότατε, µην πλησιάζεις άλλο» µούγκρισε χλιµιντρίζοντας σαν θεριό
Ο βασιλιάς µπερδεµένος, έκανε ένα ακόµα βήµα. Με ένα σάλτο ο κουρελής
αλάλαξε υστερικά : «Μη µε πλησιάζεις! Φοβάµαι πολύ».
«Ποιον φοβάσαι;» σούφρωσε ο µονάρχης. ∆εν καταλαβαίνω τίποτε.
«Φοβάµαι», τραύλισε ο ζητιάνος.«Φοβάµαι… αυτούς τους πολιτισµένους…
ανθρώπους! Είναι µασκαρεµένα, αιµοβόρα θεριά της ζούγκλας, µε ανθρώπινα ρούχα,
αιµατορουφηχτρες. Θέλω να γυρίσω στη αγνή πρωτόγονη φυλή µου. Θα φαίνοµαι
στα µάτια σου ένας ποταπός µαγκούφης, αλλά θα έχω κάτι πολύ πιο πολύτιµο από τα
εφήµερα στέµµατα, πλούτο και κούφιες δόξες: λευτεριά, αξιοπρέπεια, αρετή και
αγάπη. Πριν φύγω όµως θέλω να εκφράσω την ταπεινή µου γνώµη;»
«∆εν βαριέσαι, ξέρασε τις χαζοµάρες σου» είπε ο αγέρωχος µονάρχης, απτόητος από
τις σαϊτιές του ταπεινού ανθρωπάκου.
«Νοµίζω, Μεγαλειότατε, ότι πρέπει να βάλουµε παράµερα τους ασφυκτικούς ζυγούς
του θρόνου και του Κορανιού. Πρέπει να τους αντικαταστήσουµε µε ένα σύγχρονο
επιστηµονικό φυλλάδιο που να µας µάθει πως να διαβάζουµε, να γράφουµε, πώς να
καλλιεργούµε την άγονη γη, πώς να βρίσκουµε νερό στην έρηµο, πώς να αυξάνουµε
τα κοπάδια µας και πώς να φροντίζουµε τους άρρωστους. Σε έναν αιώνα, µε το
θέληµα του Θεού, θα εκπολιτιστούµε!»
«Θα γδάρω την προβιά σου σκυλοσπορά! Βρυχήθηκε ο βασιλιάς. «Ο θάνατος είναι ο
τελευταίος ύπνος!» Μετά έκανε στροφή και αποχώρησε αγέρωχα από τη σκηνή,
σηκώνοντας περήφανα τη χρυσή χαντζάρα του.
«Ο θάνατος είναι ο τελευταίος ύπνος;» µονολόγησε ο αλήτης µε ειρωνεία. « Όχι,
αυτοκράτορα του σκότους, είναι η τελική αφύπνιση! Ο θάνατος είναι η αναπόφευκτη
δικαιοσύνη για όλους. ∆ε δωροδοκείται, δε κάνει χάρες. Κλείνει τα µάτια και
διαλέγει εξίσου τον αδύνατο και το δυνατό, τον πλούσιο και τον φτωχό».
Ύστερα πήρε ήρεµα το δισάκι του µε τα κουρέλια και άρχισε να τραγουδάει εύθυµα
και χάθηκε στο βάθος καθώς έπεφτε η αυλαία. Αµέσως µετά ο µουσικός Αλί,
ανακοίνωσε µε ρυθµό χτυπώντας τα τύµπανό του:
Ψηλή λιγνή και νόστιµη η Φατεµεχ χάνουµ,
Θα σας χορέψει όµορφους λικνιστικούς χορούς.

H νεραϊδόµορφη χορεύτρια Μπαντάρι 26, Φατεµέχ πρόβαλε στην σκηνή ξυπόλητη,
τυλιγµένη σε ένα πολύχρωµο πέπλο που τυλιζοταν σαν κόπρα στο προκλητικό κορµί
της. Φορτωµένη χρυσά βραχιόλια, σκουλαρίκια και χαλκάδες στους αστραγάλους
χόρευε αργά, αισθησιακά κάτω από τα άστρα και άναβε τα αίµατα των ανδρων. Τα
γυµνά χέρια της σαν φίδια τυλιγόταν και έσµιγαν ερωτικά στον αέρα. Σαν ο ρυθµός
έγινε πιο γοργός, τα προκλητικά ξέφρενα, ζωηρά κουνήµατα των ώµων, των γοφών
και της κοιλιάς µαγνήτισαν τους θεατές.
Ένας λαγνοµάτης άντρας ανέβηκε στη σκηνή, σίµωσε δίπλα της και άρχισε να
λικνίζει µε σκέρτσο το κορµί του. Τα αρπαχτικά µάτια του µουσικού Αλί στένεψαν
από ζήλια. Σαν άνοιξε ξανά η αυλαία η ευλύγιστη ακροβάτισσα Μινα παρουσίασε
ένα εντυπωσιακό νούµερο. Οι ζωηρές νότες ενός ούντ 27 έκλεισαν την παράσταση.
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Κατενθουσιασµένοι χωρικοί, αγρότες, ταξιδιώτες και έµποροι ανέβηκαν στη σκηνή
και κουβέντιασαν µε τους θεατρίνους µέχρι το πορφυρό δείλι, πίνοντας τσάι και
τρώγοντας σπιτικά γλυκά.
Τελικά τα µέλη του θιάσου φιλοξενήθηκαν απλόχερα στα σπίτια των ντόπιων. Οι
Πέρσες θεωρούν τη φιλοξενία ηθική υποχρέωση και θυσιάζονται για να
ευχαριστήσουν τους καλεσµένους τους. Η φιλοξενία είναι εθνική παράδοση και είναι
παλαιά όσο η Περσία. Ο Πέρσης όσο φτωχός και να είναι, θα µοιραστή καλοσυνάτα
το µοναδικό κοµµάτι ψωµί του σπιτιού του µε ένα περαστικό η διαβάτη.
*
Το δυνατό λάληµα ενός πετεινού αντήχησε από τα γύρω λιβάδια ραγίζοντας τη
γαλήνη της εξοχής. Ο ήλιος κρέµασε χαϊµαλί ένα διάφανο κοκκινοπορτοκαλί πέπλο.
Η Τάρα ήταν ξύπνια. Περπάτησε µαζί µε τον γιο του οικοδεσπότη µέχρι το κοντινό
ρυάκι για να πάρει λίγο νερό. Ένα τσούρµο από χωρικές έπλεναν ρούχα, λαχανικά
και πιάτα. Το χαρούµενο κουβεντολόι τους ακουγόταν µίλια µακριά.
«Οι γλώσσες και το νερό ρέουν όπου συναντιούνται οι γυναίκες», παρατήρησε ο
φιλόξενος οδηγός. «Είµαστε ευλογηµένοι. Χωρίς την πηγή δε θα είχαµε νερό για τα
το σπιτικό µας και τα περβόλια µας».
Η Τάρα πλύθηκε και βιάστηκε να βγει στην αυλή να βοηθήσει τις νεαρές κόρες του
σπιτονοικοκύρη που ετοίµαζαν το πρωινό. Ο ηλικιωµένος άντρας του σπιτιού, είχε
σηκωθεί από τα χαράµατα, και έγδερνε χαρωπός ένα αρνάκι του γάλακτος. Η
γυναίκα του έψηνε ακούραστα φρεσκοζυµωµένο ψωµί. Το τσάι έβραζε στο
σαµοβάρι.
«Τσετορί 28;» χαιρέτισε η Τάρα, µε ένα αβρό χαµόγελο. «Κοιµηθήκατε καλά;»
ρώτησε εκείνος καλοσυνάτα, αφήνοντας το κοφτερό µαχαίρι. «Το σπίτι µου είναι
ταπεινό, αλλά η παρουσία σας του έδωσε τον ήλιο και το φεγγάρι. Τιµή µου που
φιλοξενώ τόσο ξεχωριστούς µουσαφίρηδες. Είθε να σας ευλογεί ο Αλλάχ και να
κρατάει το κακό σε επτασφράγιστο δοχείο µέχρι το τέλος των ηµερών σας».
«Το σπίτι σου είναι ευλογία και η θερµή φιλοξενία σου, αγά µου, το κάνει πιο
πολύτιµο από το παλάτι του Γκουλιστάν!»
«Είσαι πολύ ευγενική, χανούµ. Έχεις δει τα λουλούδια 29 µου στη αυλή; Το γιασεµί
30 το φύτεψα πέρυσι. Τα άνθη του κάνουν το φτωχικό µου µια όαση. Όταν
αναπαύοµαι κάτω από τη σκιά ενός δέντρου και ακούω τα πουλιά, θαρρώ πως
βρίσκοµαι στον παράδεισο!»
«Κάθισα κάτω από µια κυδωνιά χθες βράδυ, οµολόγησε η Τάρα. « Η ψυχή µου
ευωδίασε».
Η παιχνιδοµατα κόρη του σπιτονοικοκύρη σκούντησε ελαφρά την αδελφή της µε
ζαβολιάρικο κέφι. «Ο Καρίµ µοιάζει µε πρίγκιπα, καβάλα σε ένα λευκό αραβικό
άλογο. ∆ε θα πίστευα ότι είναι τυφλός. Πάντα ήθελα να γνωρίσω έναν αριστοκράτη
από κούνια!»
Φανερά ενοχληµένος, ο πατέρας της γύρισε απότοµα και την κοίταξε αυστηρά. «Ν’
απλώνεις τα πόδια µέχρι εκεί που σε παίρνει το κιλίµι σου!»
Η Τάρα µειδίασε, βλέποντας τη αντάρα του οικοδεσπότη.
«Μην σκοτίζεσαι, αγά µου, τον ηρέµησε. Η κόρη σου µίλησε σαν αθώο παιδί».
«Τρία πράγµατα πρέπει να κάνει κάποιος γρήγορα στη ζωή : να θάψει το νεκρό 29,
να εξυπηρετήσει έναν καλεσµένο και να παντρέψει µια θυγατέρα σε ηλικία γάµου!»
«Ο Καρίµ είναι τόσο αστείος!» τον διέκοψε η µικρότερη κόρη του. Ακόµα γελάω µε
την ιστορία του γάµου του!»
«Και ο νάνος ήταν πολύ διασκεδαστικός! Άνοιξε τις πύλες του παραδείσου και άφησε
να βγουν µελωδικά αηδόνια», παρατήρησε ο πατέρας µελωµένος. «Απόλαυσα τη
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χθεσινοβραδινή παράσταση. Γέλασα 30 τόσο πολύ που ακόµα µε πονάει το στοµάχι
µου! Φέρατε αστέρια από τον ουρανό στη µονότονη ζωή µας! Ήταν ό,τι πιο
συναρπαστικό γεγονός στη ζήση µας! Αυτό το τρυφερό αρνάκι είναι ο ταπεινός µας
τρόπο να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας. Κάλεσε, σε παρακαλώ, όλα τα µέλη του
θιάσου να δειπνήσουµε όλοι µαζί απόψε! Νηστικό αρκούδι δε χορεύει!»
Μετά από λίγο, η Τάρα γέµισε µια στάµνα µε νερό και γύρισε στο σπίτι. Ο Καρίµ
κοιµόταν ακόµη. Η κοπέλα τον κοίταξε µε απέραντη τρυφεροτητα. Τα φλογισµένα
µάτια της σεργιάνισαν στο γοητευτικό, λατρευτό πρόσωπο του. Πλησίασε κοντά του
και άγγιξε απαλά σαν χάδι γιασεµιού τα χέρια του, χλοµιάζοντας από πόθο.
Αστρολουλουδα του έρωτα στάλαζαν από τα υγρά µάτια της. Έσκυψε πάνω του µε
λαχτάρα µέσα στον αρµαγδο και τον πονο. Τα χείλη της έκαιγαν από
αιχµαλωτισµένες φωτιές. Εδώ και καιρό αγαπούσε ανείπωτα και θαύµαζε αυτόν τον
εικοσιεξάχρονο σγουρόµαλλο άνδρα. Σκλαβωµένη από το αχαλίνωτο πάθος του, τον
οραµατισµό του, τη καλοσυνάτη λεοντόκαρδη καρδιά του, και την ευαισθησία του
ήξερε ότι ο ροµαντικός τούτος ποιητής ήταν η µοίρα και το πεπρωµένο της.
Αχωριστοι φίλοι από παιδιά µοιράστηκαν µαζί την µιζέρια, τον κίνδυνο και τις
ανηλεητες κακουχίες στο πλανόδιο καραβάνι. Μαζί αναβίωσαν το ουρλιαχτό της
θύελλας, τις θανατηφόρες παγωµένες νύχτες και όλα εκείνα τα ατέλειωτα
εξοντωτικά ταξίδια στα χείλια της αβύσσου.
Τι αποφασιστικότητα! Τι παράφορη επιθυµία για µάθηση από ένα παιδί που δε θα
ξανάβλεπε ποτέ πια. Το έµφυτο ταλέντο του-- µια κάµερα της ψυχής του καθρέπτιζε
τον πλούσιο, πολύµορφο εσωτερικό του κόσµο. Το σαράκι της τύφλωσης είχε
µεταµορφώσει το τρυφερό αγόρι σε ένα πικρόχολο έφηβο. Τρελός από θλίψη, ο
Καρίµ πέρασε πολλά ψυχολογικά στάδια για να παλέψει απεγνωσµένα µε την
φθονερή µοίρα του και να λυτρωθεί από τον ασίγαστο πόνο: συναισθηµατικές
εκρήξεις, άρνηση, θυµό, κατάθλιψη, ανασφάλεια, σύγχυση, µοναξιά και βίαια
ξεσπάσµατα.
Σερνόµενος δεσµώτης µιας βάρβαρης, αγράµµατης κοινωνίας και ενός δεσποτικού
ανατολίτη Θεού χαροπάλευε απελπισµένα. Η µελαγχολία είχε συντρίψει κάθε
χαραµάδα ελπίδας και συννεφιασµένες σκέψεις αυτοκτονίας κλωθογύριζαν συχνά
στο σαστισµένο νου του.
Σαν λαβωµένο αετόπουλο φωλιασµένο στην κελεµπία της αυτολυπησης είχε χτίσει
ένα απαραβίαστο οχυρό γύρω του που κανείς ούτε η Τάρα δεν µπορούσε να το
διαπεράσει. Το µοιρολόγι της ποταπής ύπαρξης του έπνιγε την ψυχή του. Μετά από
πολύχρονη εσωτερική πάλη, νηφάλιες ιερές φωνές που ζητούσαν λύτρωση και
λευτεριά υψώθηκαν µέσα του. Ένα φλογερό πάθος να απογκιστρωθη από το σκοτεινό
παρελθόν ωρίµασε σε µια µεστή θετική σκέψη.
Αναθυµήθηκε τότε που ο Καρίµ µοιράστηκε µαζί της την τολµηρή ιδέα του να το
σκάσουν από το καραβάνι των δερβίσηδων. Η Τάρα βρήκε την ιδέα του µάταιη,
απραγµατοποίητη, και προσπάθησε να του αλλάξει γνώµη. Μα ο Καρίµ ήταν
αµετάπειστος και ατρόµητος. «∆εν αντέχω άλλο την ανέντιµη υποδούλωση µου,
Τάρα. Πάλευα χρόνια ανάµεσα στην υποταγή και στην ανταρσία. Η µοίρα δεν είναι
γραµµένη, µικρή µου φίλη. Τίποτε δεν είναι γραµµένο! Εµείς φτιάχνουµε τη µοίρα
µας! Θέλω να βγω από το τσαντίρι της άθλιας πορείας µου και να ανακαλύψω τον
κόσµο γύρω µου. Θέλω να πετάξω λεύτερος µακριά από το καραβάνι»!
«Μήπως τρελάθηκες;» τραύλισε η κοπέλα εµβρόντητη, νιώθοντας την αχαλίνωτη
αποφασιστικότητα του και την απολιόρκητη τόλµη του. «Αρκετά έµεινα σ’ αυτό το
άθλιο καραβάνι—ένα δαρµένο ταπεινωµένο σκυλί. Κόντεψα να τρελαθώ από τη
θλίψη. Έµεινα όµως για να είµαι κοντά σου, Τάρα, έστω και σαν σκυλί. ∆ιαφορετικά,
θα είχα αυτοκτονήσει από καιρό. Όµως σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι η υποταγή
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είναι µια άναντρη, άγραφη αδυναµία. Θέλω το καραβάνι της ζωής να ακολουθήσει το
δικό µου µονοπάτι, και αν δε βρω το δρόµο µου, θα κατηγορώ γι’ αυτό µόνο τον
εαυτό µου, όχι τον Αλλάχ. Θέλω να έχω εγώ και τα γένια και τα χτένια!»
«Ο Αλλάχ θα σε τιµωρήσει για την εξέγερσή σου! Οι άγγελοι θα πάρουν τη ροµφαία
του και θα σε κάψουν. ∆ε φοβάσαι καθόλου τον Αλλάχ;»
«∆εν µπορώ να φανταστώ έναν εκδικητικό Θεό, έναν αγριοθωροτο ναρκισσιστικό
Θεό που έκλεψε την αυγή της ζωής µου και τώρα θα στείλει τους αγγέλους του µε
µυτερές λόγχες να τιµωρήσουν τη λαχτάρα µου για ελευθερία! ∆ε θέλω να υποταχθώ
σ’ Αυτόν από φόβο, αλλά από αγάπη! Ακούω φωνές να ικετεύουν µέσα µου. Κάτι
στα σωθικά µου υποφέρει και κραυγάζει για ελευθερία».
«Πού θα πας; Θα χαθείς στη φοβερή αχανή έρηµο. Πώς θα επιβιώσεις µόνος σου;
∆εν είσαι σε θέση να δεις ούτε ένα καραβανσεράι 31 στο δρόµο σου!»
«∆ε θέλω απλώς να ανασαίνω Τάρα, σαν κουτσή καµήλα. Η ζωή µου στο καραβάνι
είναι χαραµισµένη. ∆εν αξίζει ούτε ένα κόκκο κριθάρι. Έλα µαζί µου, Τάρα!»
«Λατρεύω κάθε κόκκο άµµου που πατάς, κάθε τι που αγγίζεις, Καρίµ. Όµως δεν
µπορώ να έρθω µαζί σου! Φοβάµαι πολύ! Αισθάνοµαι ασφάλεια στο καραβάνι».
«Τότε λοιπόν, αργά απόψε, όταν όλοι κοιµηθούν, φέρε µου µια καµήλα. Η καρδιά
µου είναι βαριά, αλλά πρέπει να φύγω χωρίς εσένα!»
Εκείνο το βράδυ τα φεγγαρόλουστα άστρα έδειξαν καλοσύνη και σπινθηροβολούσαν
ναζιάρικα στον ουρανό. ∆εν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο. Οι µικρές φωτιές
τρεµόσβηναν και οι σκιές από τις φλόγες χόρευαν στα γενειοφόρα πρόσωπα των
δερβίσηδων. Οι θαµπές σιλουέτες των καµπουριασµένων ζώων διαγράφονταν στην
χαλκοκίτρινη άµµο.
Η αποπνικτική ζέστη της ηµέρας είχε καταλαγιάσει και ο αέρας ήταν πολύ ψυχρός. Ο
Καρίµ και η Τάρα κάθονταν σιωπηλοί µακριά από τον σάλαγο του καραβανιού. Το
µουρµουρητό από τις συζητήσεις των αντρών ίσα που ακουγόταν. Ξάφνου,
ακούστηκε ο γλυκός ήχος ενός αλλόκοτου, αόρατου µουσικού οργάνου. Η µελωδία
του αγκάλιασε τη µοναξιά της ερήµου.
Ο Καριµ το ερµηνεψε σαν καλό οιωνό. «Απόψε θα το σκάσω από το καραβάνι»,
δήλωσε µε την αλύγιστη επιµονή ενός αποφασισµένου άνδρα. «Ή τώρα ή ποτέ!» Η
φωνή του ήταν βραχνή από το ξέφραγο πάθος. Το αδύναµο σώµα του έτρεµε.
Σε λίγο οι καµηλιέρηδες σκέπασαν µε άµµο τις φωτιές και αποσύρθηκαν για τη
νύχτα. Νεκρική σιωπή έπεσε στο καραβάνι και το ολόγιοµο φεγγάρι χαµογελούσε µε
κατανόηση.
«Γρήγορα, φέρε µια καµήλα και λίγο νερό», πρόσταξε ανυπόµονα ο Καρίµ. Η Τάρα,
πανικόβλητη, πλησίασε την πρώτη καµήλα. Με τρεµάµενα χέρια διέταξε το ζώο να
σηκωθεί.
«Καταλαβαίνεις τι κάνεις; Πηγαίνεις ενάντια στη θέληση του Θεού!»
«Ναι, και σε παροτρύνω να µε ακολουθήσεις! Ένας κόκκος τόλµης αξίζει
περισσότερο από δέκα χωριά!»
Ο Καρίµ ήταν διχασµένος ανάµεσα στην απέραντη αγάπη του για την Τάρα και το
αδάµαστο πάθος του για ελευθερία και αξιοπρέπεια.
«Μπορεί να υποφέρω χρόνια χωρίς εσένα, αλλά πρέπει να φύγω, έστω και χωρίς
εσένα», ψέλλισε µε ανείπωτη θλίψη. «Μα αν ποθείς την λευτεριά σε άλλον µην
ελπίζεις. Μόνος σου θα την κερδίσεις αλλιώς δεν την αξίζεις.
Η Τάρα απελπισµένη σύρθηκε στα πόδια του. Με αναφιλητά του ζητιάνευε συγνώµη.
«Λυπάµαι, Καρίµ. Συγχώρα µε, αλλά φοβάµαι πολύ! Η γη που απλώνεται µπροστά
µας είναι εχθρική, απειλητική. ∆εν έχουµε τίποτε για να βασιστούµε επάνω µας, δεν
ανήκουµε πουθενά. Είµαστε δυο τρεµάµενες φωτιές. Θα σβήσουµε µε την πρώτη
οργή της αµµοθύελλας».
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Το τυφλό αγόρι απόµεινε βουβό για µερικά ατέλειωτα, µαρτυρικά δευτερόλεπτα.
Κατάπιε το σάλιο του για να συγκράτηση το πικρόχολο δάκρυ του. Οι δυο
αντιφατικές φωνές µέσα του λογοµαχούσαν, χωρίς έλεος. Ύστερα πλησίασε και πήρε
την Τάρα στην αγκαλιά του. Το σαγόνι του έτρεµε από τη συγκίνηση.
«Γέµισε την αγκαλιά µου µε ελπίδα, Τάρα. Το µόνο που µπορούν να κρατήσουν είναι
ελπίδα. Η καρδιά µου είναι πρόθυµη. Ρωτώντας, πας στη Μέκκα!»
«Όχι, είναι πολύ τροµακτικό! Είναι µια άκαρπη ιδέα. Είναι αυτοκτονία».
Το κορίτσι αναστατωµένο πήγαινε πέρα δώθε σαν τρελό, καθώς ο λεοντόκαρδος
Καρίµ καβάλησε την καµήλα του µε σβελτάδα και στύλωσε περήφανα το κορµί του.
Εκείνη απολιθώθηκε, έχασε τη µιλιά της, καυτά δάκρυα κύλησαν στο θλιµµένο
προσωπάκι της. «Θα διακινδυνεύσεις πολύ», ψέλλισε το κορίτσι, όταν βρήκε λίγο
κουράγιο. «Θα χαθείς, θα πεθάνεις µόνος σαν σαύρα στην έρηµο. ∆εν έχεις τίποτα να
κρατηθείς, κανένα να ορκισθείς στο όνοµα του. ∆ε θα τα καταφέρεις, Καρίµ. Σε
παρακαλώ, µη φύγεις! Σε ικετεύω! Θυµήσου την προφητεία της τσιγγάνας!»
«Η ζωή του ανθρώπου είναι σαν ακριβό Περσικό χαλί. Μόνο αν το απλώσεις
µπορείς να δεις τα όµορφα σχέδια και τα χρώµατά του. Μην ανησυχείς για µένα. Η
φύση είναι καλή και συµπονετική. Θα στολίσει τη νύχτα µε µαργαριτάρια από άστρα
και η καµήλα µου, το αγαπηµένο ζώο του Αλλάχ, θα βαδίσει στο σκοτάδι χωρίς να
σκοντάψει πουθενά. Η σπλαχνική φύση θα στείλει τον άνεµο να σβήσει τα χνάρια
µου, ώστε κανείς να µη µε ακολουθήσει. Αν θέλεις να στροβιλίζεσαι σαν δερβίσης
32, σύντοµα θα βρεις τη µουσική και τα νταούλια».
«Ο θείος µου είναι άρρωστος. Σύντοµα θα πεθάνει».
«Ο δούλος παραµένει δούλος ακόµα κι αν αλλάξει αφέντη», απάντησε σταθερά ο
ανένδοτος Καρίµ. «Πρέπει να φύγω τώρα. Ειρήνη µαζί σου, Τάρα!» Η πνιχτή φωνή
του πρόδιδε τα ψυχόρµητα αισθήµατά του.
«∆ε φοβάσαι;»
«Όχι. Απο τότε που ένας άνεµος µου εναντιώθηκε ταξιδεύω συντροφιά µε όλους τους
ανέµους. Καλύτερα να ζήσω µια µέρα σαν λεύτερος χρυσαετός παρά χίλιες µέρες σαν
σκλαβωµένη καµήλα! Όσο µια ρίζα είναι στο νερό, υπάρχει ελπίδα να δώσει
καρπούς. Το ταξίδι µου θα είναι µακρύ και µοναχικό καθώς θα διασχίζω το µήκος και
το πλάτος της αιώνιας νύχτας µου».
Η Τάρα ξέσπασε σε αναφιλητά, βογκώντας από απέραντη λύπη. «Πάντα θα σ’
αγαπώ!» µουρµούρισε τρεµουλιασµένη.
Ένα βίαιο χολερικό κύµα θλίψης κυρίευσε τον Καρίµ. Σούφρωσε τα κοραλλένια
χείλη του. Ένας ψυχοβγάλτης λυγµός ξέφυγε από το λαρύγγι του. Ανταγωνιστικές
ορµές ξέγδαραν την καρδιά του. Καθώς οι σκιές του φεγγαρόφωτου χόρευαν στο
χλοµό πρόσωπο του, ο Καρίµ, απότοµα τράβηξε τα γκέµια της καµήλας µε
σιδερένια αποφασιστικότητα. Μέσα στο νεφέλωµα της άµµου ο νεαρός επαναστάτης
έµοιαζε να πετάει στα σύννεφα.
«Αντίο, Τάρα!» ψιθύρισε άψυχα. Η φωνή του ακούστηκε σαν χαµηλόφωνος θρήνος.
Η Τάρα, δεν µπορούσε να το πιστέψει. Έκρυψε το πρόσωπό της, γογγύζοντας γοερά.
Όταν σήκωσε το κεφάλι, ο Καρίµ είχε γίνει άφαντος. Άρχισε να παραληρεί,
συντριµµένη από µατωµένη θλίψη. Αναπάντεχα, άρχισε να τρέχει αλαφιασµένη
ξοπίσω του, γοργά σαν ελαφίνα. Σε µια στιγµή σκόνταψε και σωριάστηκε στην άµµο,
ψιθυρίζοντας το όνοµά του. Με όση δύναµη της είχε αποµείνει, ξεφώνησε δυνατά µε
απόγνωση: «Καρίµ!»
Οι κραυγές της αντιλάλησαν στην σιωπηλή έρηµο. Ο Καρίµ τράβηξε τα γκέµια της
καµήλας του και µε ένα ξαφνικό τίναγµα του σχοινιού σταµάτησε το ζώο. Η καρδιά
του χοροπήδησε στην κορυφή της υπέρτατης χαράς, καθώς γευόταν µια στιγµή
ζαφειρένιας αιωνιότητας.
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Η Τάρα, ξέπνοη, ανέβηκε στο ζώο και τον αγκάλιασε από τη µέση. Ένα σµήνος
ξαφνιασµένα πουλιά πέταξαν ξαφνικά, καθώς η καµήλα κάλπαζε στα τυφλά στην
ανεµοδαρµένη άµµο της εχθρικής απεραντοσύνης.
Για πέντε µέρες διέσχιζαν τους πολύχρωµους σχηµατισµούς της Νταστ-ε- Καβίρ 33,
της αλµυρής ερήµου, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης. Το µονοπάτι ήταν στενορύµι
και επικίνδυνο.
Τα χαράµατα της έκτης ηµέρας, µια όαση µε φοίνικες και ανθισµένα περιβόλια
φάνηκαν στον ορίζοντα. Ήταν η όαση Ναίµπ που φώλιαζε στην καρδιά της ερήµου.
Οι δραπέτες ήταν πολύ εξαντληµένοι για να συνεχίσουν το χωρίς προορισµό ταξίδι
τους. Ξεπέζεψαν από την καµήλα και έγειραν να ξαποστάσουν στην αγκαλιά της
άµµου.
Έµοιαζε µε θαύµα όταν δύο καλοσυνάτοι έµποροι τους εντόπισαν. Ο ένας ήταν
Πέρσης µουσουλµάνος και ο άλλος Αρµένιος χριστιανός, που έκαναν τουρισµό στην
περιοχή. Ο Αρµένιος ήταν χήρος χωρίς παιδιά, πλούσιος κοσµηµατοπώλης στο
µεγαλύτερο παζάρι της πρωτεύουσας. Πήρε τα νέα παιδιά µαζί του και τα µεγάλωσε
σαν δικά του. Μαζί του έµαθε η Τάρα την τέχνη να σµιλεύει το χαλκό και το χρυσό.
Όµως δεν µπορούσε να µένει µακριά από τον Καρίµ. Μετά από χρόνια ανήλεου
εσωτερικού αγώνα και πίκρα, ο τυφλωµένος νεαρός συγχώρεσε τους ληστές των
παιδικών του ονείρων. Άρχισε να συνειδητοποιεί ότι είχε ανάγκη από ένα σκοπό να
δώσει νόηµα στην άδεια ζωή του. Έσπασε τον φράχτη που είχε κλουβιαστη και
τελικά συµφιλιώθηκε µε τον πόνο που τον βασάνιζε τόσα χρόνια.
∆ιψασµένος για ουσία και πνευµατική φώτιση, βρήκε παρηγοριά στις βασικές αρχές
του µυστικισµού και στην ποίηση του Ρούµι 34, ενός αιρετικού δάσκαλου του
ισλαµισµού. Το δόγµα του κήρυττε απεριόριστη ανεκτικότητα, καλοσύνη,
συγχώρεση, ειρήνη και αγάπη. Αργότερα µυήθηκε στον Χριστιανισµό. Όµως ο
ατίθασος Καρίµ ποτέ δεν υπέκυψε σε κάποια αίρεση ή δόγµα. Οι θρησκευτικές του
πεποιθήσεις ήταν πλατιές και φιλελεύθερες. Είχαν για βάση την αγάπη και την
συµπόνια για την ανθρωπότητα, αγνοώντας καταπιεστικούς κανόνες. Ο ορίζοντας του
νου του πλάτυνε πέρα από τα αναιµικά όρια, λαχταρώντας να ξιφοµαχήσει µε την
απεριόριστη δυνατότητα του ανθρώπινου πνεύµατος. Η φλογερή του επιθυµία για
εσωτερική ανύψωση και νόηµα έγινε ακόµη πιο βαθιά--ένα άσβηστο άστρο στο
βασίλειο του σύµπαντος.
Η µελαγχολία ξεψύχησε σιγά σιγά από την καρδιά του και ψυχονωτικες αντιλήψεις
για την ζωή έφεραν την άνοιξη στο καταχείµωνο της ύπαρξης του. Πρωτοµάστορας
το µυαλό του, έβαλε τα δικά του χνάρια πάνω στην έρηµο, και σαν τρανός αφέντης
κατεύθυνε το καραβάνι της ζωής του. Απαγκιστρώθηκε από µοιρολατρικές ιδέες και
σύνθεσε τους δικούς του στίχους και ρυθµούς της ποίησης που υπήρχαν µέσα του.
«Ω, αγαπηµένη µου Τάρα», της αποκάλυψε µε πάθος, «ο πόνος είναι η µεγαλύτερη
αρετή! ∆εν µισώ πια τους τύραννους µου. Αν δεν ήταν αυτοί, δε θα είχα γνωρίσει τον
ανήλεο αγώνα να αλλάξω το δρόµο της ‘γραµµένης’ µοίρας µου. Η εµπειρία είναι
ανελέητος δάσκαλος. Η λύπη σου τελειώνει µόλις νιώσεις την φλογερή επιθυµία να
ζήσεις και να µάθεις!
«Ο πόνος είναι αναπόφευκτος, αλλά το τέλος της λύπης είναι στα χέρια µας. Για
πρώτη φορά υπέγραψα ειρήνη µε τα πληγωµένα συναισθήµατά µου. Αναγνώρισα την
κρυµµένη δύναµη που κατοικεί µέσα µου και τις πιθανότητες που εκτείνονται πέρα
από τα ψηλά τείχη όπου είχα ταµπουρωθεί. Εκείνα τα αγκαθωτά τείχη που
γαλουχιζαν µόνο πόνο και πνευµατική ασφυξία. Αγάπη, ανεκτικότητα, σεβασµός και
καλοσύνη είναι αντανακλάσεις του Θεού µέσα µας. Ο δρόµος στην αλήθεια και στη
γνώση βρίσκεται στην πνευµατική διάσταση κάθε ανθρώπου.
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« Η αγάπη είναι η µόνη αρετή που δικαιώνει την ύπαρξή µου. Μόνο αγάπη έχω στην
καρδιά µου, αγάπη που δε ζητάει αντάλλαγµα. Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να
αγαπάς. Χωρίς την αγάπη, δεν υπάρχει ελευθερία, χωρίς την αγάπη, η ελευθερία είναι
µια αναιµική ιδέα. Η αγάπη είναι ο µόνος δρόµος για να φτάσεις στο Θεό! Νοµίζω ότι
η αληθινή κατεύθυνση δεν είναι τι να σκέφτεσαι αλλά πώς να σκέφτεσαι. Είµαι
ελεύθερος, Τάρα! Επιτέλους, είµαι ένας ελεύθερος!»
Η δυνατή προσωπικότητά του την τραβούσε σαν µαγνήτης. Όταν είχε ελεύθερο
χρόνο, αγόραζε βιβλία και του τα διάβαζε τις ατέλειωτες νύχτες του χειµώνα.
Σ’ αυτά τα γόνιµα νυχτέρια γεννήθηκε η εµψυχωτική ιδέα για το πρωτότυπο τούτο
θίασο και άρχισε να παίρνει σχήµα. Ήταν ένα τολµηρό, άπιαστο όνειρο µεστής
ουσίας που είχε σκοπό να σπείρει το σπόρο της αφύπνισης στην σκοτεινή ψυχή του
λαού του. Ήθελε να τον απολυτρώσει από τον καταπιεστικό ζυγό των παµπάλαιων
παραδόσεων, των δεισιδαιµονιών, της άγνοιας, του φόβου και της δουλικότητας. Μια
ηθικοπλαστική αναπτέρωση για να δώσει αξιοπρέπεια και ανθρώπινης αξίας στο
µισόφωτος του. Το σπαθί της γνώσης είναι πιο δυνατό από εκατοντάδες χιλιάδες
γενναίους πολεµιστές. Το θέατρο ήταν µια βαλσαµικη θεραπεία για τον Καρίµ. Ένα
µανιφέστο ανεξαρτησίας, µια απαραίτητη άγκυρα που τον κρατούσε στη ζωή και
θήλαζε την πνευµατική ζωτικότητα και την αυτοπεποίθηση του. Ένα εργαστήρι της
τέχνης και του ανθρωπισµού. Η άνεση να προσεγγίζει τον κόσµο βοήθησε το σχέδιό
του να πάει µπροστά.
Όµως εκτός από θαυµασµό και στοργή για τον πολύτιµο φίλο της, η Τάρα ένιωθε
κάτι περισσότερο για τον Καρίµ--κάτι που την τραβούσε κοντά του σαν µαγνήτης,
αλλά δεν τολµούσε να το παραδεχτεί ούτε καν στον εαυτό της.
«Τάρα, σηκώθηκες;» ρώτησε η Φατεµέχ η αισθησιακή χορεύτρια Μπαντάρι, καθώς η
διέσχιζε το διάδροµο.
«Ναι», αποκρίθηκε η Τάρα. «Έχουµε γενική πρόβα σήµερα, και πρέπει να φτιάξω
ένα νέο κοστούµι για το ρόλο µου».
Η χορεύτρια πήγε να ξαποσταση µια στάλα. Λίγο αργότερα τα µέλη του θιάσου
µαζεύτηκαν στην αυλή για την πρόβα. Ο Αλί, ο θερµόαιµος νεαρός µουσικός,
αναζήτησε µε το βλέµµα τη Φατεµέχ, αλλά η εξωτική χορεύτρια δε φαινόταν
πουθενά. «Πού µπορεί να είναι;» ρώτησε την Τάρα µε καχυποψία.
«∆εν ξέρω. Κοίταξε µέσα στο δωµάτιο».
Ο σµιχτοφρύδης Αλί , έψαξε το µικρό σπίτι. Βρήκε τη Φατεµέχ να αναπαύεται
πεσµένη στον καναπέ ανάσκελα, ολοδρωτη, τα κορακατα µαλλιά της έπεφταν στο
µαξιλάρι. Η µυρωδιά του λαχταριστού κορµιού της θόλωσε το µυαλό του, η αναπνοή
του κόπηκε. «Ω, ήρθες; Που είναι οι άλλοι;» ρώτησε η κοπέλα, χαµηλόφωνα.
«Στην αυλή», αποκρίθηκε βιαστικά ο Αλί, ρίχνοντας αρπαχτικές µατιές γύρω του.
∆ιψασµένος για το άγγιγµά της, την τράβηξε άγρια στην αγκαλιά του και φίλησε
παθιασµένα τα φιλήδονα χείλη της, βαριανασαίνοντας. Η αδύναµη σάρκα του πήρε
φωτιά.
«Σταµάτα, θα µας δουν», διαµαρτυρήθηκε η χορεύτρια, σπρώχνοντάς τον ελαφρά.
«∆εν πάσχω από σεξουαλική αναισθησία», µούγκρισε εκείνος µε κυνισµό. «Πρέπει
ν’ αρπάζεις τη στιγµή της έκστασης, αγάπη µου. Αν την προσπεράσεις, ο πόθος
µπορεί να µην ξαναρθεί!»
Αδιαφορώντας για τα παρακάλια της, ο ξαναµµένος µουσικός τη φίλησε µε βία
µερικές ακόµα φορές και χούφτιασε µε λύσσα τα στήθια της. Όταν το πάθος του
µέρωσε προσωρινά, ψιθύρισε λαχανιασµένος: «Το δέρµα σου είναι απαλό σαν
αµαρτία! Είµαι µαγεµένος µε το θεϊκό κορµί σου. Ο έρωτας σου στο µύθο µε παίρνει
και µε πάει.» Μετά µε µεγάλα βήµατα βγήκε στην αυλή.
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Όλοι ήταν έτοιµοι για την πρόβα. Ο κλόουν, ένας ευγενικός νέος, απόφοιτος του
πανεπιστηµίου της Τεχεράνης και στενός φίλος του Καρίµ, επαναλάµβανε τα λόγια
του ρόλου του δυνατά.
«‘Μη φοβάσαι, αγά µου…’»
«Πάψε! ∆εν µπορώ να συγκεντρωθώ», επαναστάτησε ο νάνος, µε κωµικές
γκριµάτσες. «Μη διαβάζεις τις ατάκες σου δυνατά. Είµαι κοντός, όχι κουφός!»
Η γοητευτική Τάρα έριξε µια µατιά πάνω από το γραπτό της και άρχισε σιωπηλά να
απαγγέλλει τα κυριότερα σηµεία. Ο Καρίµ καθόταν µόνος, βυθισµένος σε σκέψεις,
προσπαθώντας να φανταστεί την παράσταση σαν ένα αρµονικό σύνολο.
Ήταν ένα ζωντανό θαύµα αλύγιστης αποφασιστικότητας. Η αγάπη του για το θέατρο
και το λαό ήταν ένα αχαλίνωτο πάθος, αδιαχώρητο από την αγνότητα της
λιονταρίσιας ψυχής του. Ήταν η ουσία της ζωή του, η δύναµή του, η ίδια του η
ύπαρξη. Έγραφε όλα τα έργα, έπαιζε τους βασικούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα ήταν
σκηνοθέτης και παραγωγός του ξεχωριστού αυτού θιάσου. Αρχικά έπλαθε µε την
φαντασία του τις θεατρικές σκηνές. Ύστερα, χρησιµοποιώντας την ξυραφενια ακοή
και την συναίσθηση του, καθοδηγούσε τους ηθοποιούς.
Ο Αλί, σε µια γωνιά, κούρδιζε το σαντούρι του, ψιθυρίζοντας µερικούς στίχους.
«Αγαπώ το ρόλο µου σαν δασκάλα», εξέφρασε η Τάρα µε χάρη. Σηκώθηκε,
σουλατσάρισε πέρα δώθε, µουρµουρίζοντας τα λόγια της. Σε µια στιγµή την
πλησίασε ο καλαµπουρτζής νάνος και υποκλίθηκε εµπρός της.
«Ω, µεγάλη βασίλισσα του θεάτρου, έχεις κλέψει την καρδούλα µου. Είσαι το
ωραιότερο κορίτσι κάτω από τον ήλιο! Θέλω να σε πάρω µε το άσπρο άλογό µου στο
εξωτικό βασίλειό µου µε τους νάνους και τις µάγισσες».
«Ω, Ρέζα, σταµάτα, σε παρακαλώ!» τον παρακάλεσε η Τάρα. «Με ενοχλείς!»
«Μια γυναίκα που δεν έχει προίκα δεν πρέπει να γκρινιάζει», αστειεύτηκε ο
κοντορεβιθούλης, χαριτολογώντας. «Χωρίς εσένα είµαι πεθαµένος».
«Τα όρνια περιµένουν απ’ έξω», χωράτεψε η Τάρα µε ένα πονηρό γελάκι.
«Ο ρόλος του κορτάκια δε σου πάει καθόλου», παρατήρησε η Μινά σκούζοντας σε
χαχανητά. Η αυστηρή φωνή του Καρίµ έβαλε τέλος στα γάργαρα γέλια.
«Αρκετά. Συγκεντρωθείτε στους ρόλους σας. Είµαστε έτοιµοι για την πρόβα. Λοιπόν,
ο Νάδερ βγαίνει πρώτος. Η σκηνή παίρνει µέρος στο δηµαρχείο. Υπάρχει µια
καρέκλα, ένα τραπέζι και µια φωτογραφία του Σάχη και της βασίλισσάς κρεµασµένη
στον τοίχο. Ένας δηµόσιος υπάλληλος τεµπελιάζει µε τα πόδια πάνω στο γραφείο,
κρατώντας ένα ποτήρι τσάι. Εντάξει; Είστε έτοιµοι;»
«Έτοιµοι», αποκρίθηκαν οι θεατρίνοι ταυτόχρονα, µε τεντωµένα αυτιά. Ο Καρίµ
κάθισε κάτω σταυροπόδι κρατώντας την ανάσα του.
Ο Αλί, µε άνετο ύφος, ήπιε µια γουλιά τσάι, χτυπώντας τα χείλη του από
ευχαρίστηση. Τότε ένας τρισάθλιος χωρικός, που τον έπαιζε ο Νάδερ, µπήκε στο
γραφείο. «Σαλάµ, τιµηµένε αγά. Ζητώ ταπεινά συγγνώµη, Εξοχότατε, αλλά
χρειάζοµαι ένα πιστοποιητικό γέννησης», είπε βροντερά. «∆ε θέλω να προσβάλω την
ευγένειά σου, αλλά αυτή είναι η εικοστή επίσκεψή µου…»
Ο Αλί τον κοίταξε καταφρονητικά και χασµουρήθηκε. «Τι θέλεις στο γραφείο µου
τόσο νωρίς, αγά», φώναξε άγρια. «∆ε βλέπεις ότι έχουµε πολλή δουλειά;»
«Στοπ!» φώναξε αγανακτηµενος ο Καρίµ σηκώνοντας τα χέρια. Το πρόσωπό του
είχε γίνει κατακόκκινο. Σώπασε για λίγο µέχρι να καλµάρει. Η ατµόσφαιρα άλλαξε
χρώµα και έγινε βαριά. Ο τυφλός θεατρίνος µετάνιωσε για τον απότοµο τρόπο
του.«∆ε θέλω να σας µάθω θεατρικά τερτίπια, φίλοι µου. Θέλω να βιώσω µια
εσωτερική ανακάλυψη µαζί σας. Θέλω να µελετήσετε και να αναλύσετε τους
χαρακτήρες µαζί µου, ώστε να δω τη διορατικότητά σας και το χαρακτήρα που
παίζετε. Θέλω να νιώσω τα συναισθήµατά σας. Μην υποκρίνεστε. Προσπαθήστε να
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είστε ο εαυτός σας όταν ανταποκρίνεστε ή αντιδράτε σε µια κατάσταση. Θέλω να
µιλάτε και να κινείστε όπως συνηθίζετε στην προσωπική σας ζωή».
Ο Αλί προχώρησε νευρικά προς την αυλόπορτα κατσουφιασµένος.
«Ας µιλήσουµε για την έκφραση των συναισθηµάτων», πρότεινε ο Καρίµ.
«Τι εκφράζει το ‘γέλιο’;» ρώτησε χαµογελαστά, για να κρύψει την αδηµονία του.
«Εκφράζει χαρά, τρυφερά αισθήµατα, αφοσίωση», είπε ο Ρέζα κεφάτος.
«Ποια άλλη έκφραση χαράς υπάρχει;»
Η Τάρα έβγαλε µια χαρούµενη κραυγή και πήδησε στον αέρα.
«Ναι», σχολίασε µε θέρµη, «όταν η χαρά είναι πολύ µεγάλη, σε κάνει να χοροπηδάς,
να χορεύεις, να χτυπάς παλαµάκια, να ποδοκροτείς!»
«Υπάρχει άλλο είδος γέλιου;»
«Τα δάκρυα», πρόσθεσε η Μινά, «όταν η συγκίνηση είναι υπερβολική». «Καµιά
φορά το γέλιο είναι µια µάσκα για να κρύψουµε µια ψυχική κατάσταση ακόµα και
θυµό», είπε εύθυµα ο Καρίµ, «όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγµή».
«Το καταλάβαµε αυτό», είπε η Φατεµέχ και τον αγκάλιασε στοργικά.
«Ωραία. Όλοι ξέρουµε πώς να εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας. Αφήστε τα
αισθήµατά σας να ξεχειλίσουν. Πώς εκφράζεται η αγάπη;»
«Με φιλιά, χάδια, και κλάµα», αποκρίθηκε η Τάρα.
«Τον φόβο;»
«Με σιγανή, τρεµάµενη φωνή, µάτια χαµηλωµένα, δισταγµό και δειλία».
Ο Καρίµ, ήταν µαγνητισµένος από το εσωτερικό πάθος του καλλιτέχνη που λαχταρά
τη δηµιουργικότητα και την οµορφιά. Κρύβοντας το πρόσωπό του στα δυο του χέρια,
είπε στον κλόουν που έπαιζε το ρόλο του χωρικού :
«Νάδερ, ας πούµε ότι είσαι ένας άθλιος αγράµµατος χωρικός που πηγαίνει στο
γραφείο ενός κυβερνήτη. Πώς θα είναι ο τόνος της φωνής σου και η στάση σου;»
«Θα κρατήσω χαµηλούς τόνους, θα δείχνω φοβισµένος, θα έχω ύφος ικετευτικό».
«Είναι ποτέ δυνατό ένας ποταπός χωρικός να πάει σε µια δηµόσια υπηρεσία µε
απαιτητικό ύφος; Ο χωρικός πρέπει να δείχνει ταπεινός, δουλικός, να παρακαλάει τις
ισχυρές δεσποτικές αρχές για ένα απλό αντίγραφο του πιστοποιητικού της γέννησής
του! Έτσι θα παρουσιαστείς κι εσύ κάτω από τις ίδιες περιστάσεις! Άκουσέ µε
προσεκτικά :
«‘Σαλάµ, αξιότιµε Αγά µου!’ Εδώ κάνεις µια παύση. Παίρνεις βαθιά αναπνοή και
συνεχίζεις φοβισµένα : ‘Συγγνώµη που ενοχλώ την Εξοχότητά σου!’ Κουνάς το
κεφάλι σου µε θλίψη και λες : ‘Έµαθα ότι πρέπει να έχω ένα πιστοποιητικό
γέννησης’. Και ο διάλογος συνεχίζεται. Να θυµάσαι τη δουλική σου στάση».
« Σαλάµ, αξιότιµε Αγα µου! Συγγνώµη που ενοχλώ την Εξοχότητά σου, αλλά έµαθα
ότι πρέπει να έχω ένα πιστοποιητικό γέννησης», αναµάσησε ο Νάδερ, µε διστακτική
φωνή.
«Υπέροχα!» πανηγύρισε τυφλός θεατρίνος. «είµαι περήφανος για όλους σας απόψε!
Σας παρακαλώ, συγχωρήστε τον εκνευρισµό µου. Μια και µας δίνεται η ευκαιρία να
δείξουµε τη σκοτεινή πλευρά των πραγµάτων, ίσως φωτίσουµε τη σωστή πλευρά της
αρετής, αγαπηµένοι µου φίλοι!»
«Στη δουλειά, ο Καρίµ είναι άλλος άνθρωπος», σχολίασε η χορεύτρια στην Τάρα.
«Είναι τελειοµανής. Αλλιώς, είναι πραγµατικός θησαυρός µε µεγάλη αίσθηση του
χιούµορ».
«Ο Καρίµ πρέπει να είναι ενθουσιώδης σαν συγγραφέας. Πρέπει να έχει βαθιά
ριζωµένη την επιθυµία να αγγίξει την κορυφή της ανθρώπινης ικανότητας. Είναι πολύ
υπεύθυνος στη δουλειά του. Το θέατρο είναι η ίδια του την ύπαρξη!»
«Η Μινά είναι η πιο τυχερή απ’ όλους», πείραξε ο νάνος. «Κάνει απλώς τα
ακροβατικά της κι αυτό είναι όλο».
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«Κάθε ένας έχει το δικό του ταλέντο», απάντησε η ακροβάτισσα τάχα πειραγµένη.
«Εγώ έχω εµφανιστεί στα µεγαλύτερα τσιρκα της Ευρώπης».
«Νοµίζω ότι όλοι απόλαυσαν την παράσταση χθες βράδυ», δήλωσε ο νάνος
κουνώντας τα χεράκια του. «Είχαµε µεγάλη επιτυχία! Ο κόσµος γέλασε πολύ».
«Στην αρχή φοβήθηκα», οµολόγησε ο Καρίµ. «Είναι πολύ επικίνδυνο να σατιρίζει
κανείς την αυστηρότητα των µουσουλµανικών εθίµων. Την ώρα του διαλόγου µε το
βασιλιά, φοβήθηκα ότι θα µου έριχναν στα µούτρα σάπιες ντοµάτες ή κοπριά
καµήλας! Ο Αλλάχ µε λυπήθηκε χθες βράδυ!»
Ένα κακαριστό γελάκι ξέφυγε από το χαριτολόγο νάνο. «Αν σου πέταγαν µόνο
ντοµάτες και κοπριές θα ήσουν τυχερός! Είναι πολύτιµα είδη. Κανείς δε θα τα
χαλάλιζε για σένα! Μάλλον θα έκανες ένα δροσερό ντους µε το κάτουρο κανενός
χωριάτη!»
Όλοι γέλασαν καρδιακά. Μόνο ο Αλί, ο υστερόβουλος µουσικός, συννέφιασε και
σαΐτεψε ένα βλοσυρό βλέµµα στον Καρίµ.
«Καλύτερα να είσαι προετοιµασµένος για κάτι τέτοιο. Αργά ή γρήγορα θα το δεχτής
το κάτουρο κατάµουτρα», αστειεύτηκε ο Ρέζα , τρίβοντας τη µύτη του, κοροϊδευτικά.
«Ξέρετε, φίλοι µου ότι στη Ελισαβετιανή Αγγλία οι θίασοι ήταν παρέες
µεθυσµένων;» πληροφόρησε ο Καρίµ. «Εκείνη την εποχή, οι χωρικοί και ο
λαουτζίκος απολάµβαναν το θέατρο όπως οι προνοµιούχοι. Συχνά, το κοινό ήταν
εντελώς αγράµµατο. Τα δηµόσια θέατρα ήταν στο ύπαιθρο. Οι ηθοποιοί έπρεπε να
παλέψουν µε το πανδαιµόνιο από τις φωνές των ζωέµπορων, των γυρολόγων και των
πανταχού παρόντων µεθυσµένων!»
Η Τάρα κουλουριάστηκε δίπλα στον Καρίµ, και συµπλήρωσε : «Ο Σαίξπηρ έπρεπε να
τραβά την προσοχή του πλήθους χωρίς µικρόφωνα. Γι’ αυτό λοιπόν χρειαζόταν τις
πιο εντυπωσιακές δυνατές Αγγλικές λέξεις και εικόνες για να κρατά αµείωτο το
ενδιαφέρον του κοινού του. Οι στίχοι του ήταν µοναδικοί. Ήταν αληθινή ιδιοφυΐα!»
Ο παιχνιδιάρης νάνος ζάρωσε το προσωπάκι του και µετά από µια τούµπα είπε µε
χιούµορ : «Η φαντασία, φίλοι µου, είναι πιο σηµαντική από τη γνώση. Υπάρχουν
φήµες ότι ο περίφηµος Γουίλιαµ Σαίξπηρ δεν ήξερε ούτε να γράφει ούτε να
διαβάζει».
«Αν αληθεύει αυτό, τότε γίναµε δύο», καλαµπούρισε ο τυφλός θεατρίνος εύθυµα.
Ο µπελαλής Αλί φαινόταν να ταξιδεύει αλλού. Έδειχνε να µην τον ενδιαφέρει η
συζήτηση του θιάσου. Ξαφνικά άρχισε να κάνει παράφρονες, νευρωτικές
χειρονοµίες. Ένα φθονερό βέλος εκτοξεύτηκε από τα δίβουλα µάτια του. Απόκοσµη
σιωπή πλανιόταν πάνω από τον στρόβιλο του χρόνου.
«∆ε µου άρεσε ο τρόπος που σατίριζες τους µουλάδες», µούγκρισε. Το ραδιούργο
πρόσωπό του συσπάστηκε. «Πριν αρχίσεις ν’ αλλάζεις την κοινωνία θα έπρεπε ν’
αλλάξεις τον εαυτό σου». Η στριγκή, πολεµική φωνή του ξάφνιασε τα µελη του
θιάσου σαν τον κλέφτη στην νυχτιά. Ο Καριµ που ένοιωσε τη θύελλα που µαινόταν
στην ψυχή του Αλί, παρέµεινε ήρεµος.
«Παρότι δεν είµαι καβαλάρης», είπε µε κατανόηση «µπορώ να νιώσω ειλικρινή
συµπάθεια για τον οδοιπόρο. Η καρδιά µου είναι ανέφελη και αδιάφθορη σαν τον
καθαρό ουρανό, αγαπηµένε µου φίλε. Αγαπώ πολύ το Θεό και την πνευµατικότητα
του Κορανίου. Όµως κραυγαλέες λατρευτικές εκδηλώσεις φέρνουν αντίθετο
αποτέλεσµα. Η θρησκεία αποκόβει την ανθρωπότητα από την πραγµατικότητα.
Χωρίζει τους ανθρώπους και γεννάει εµπόλεµες καταστάσεις, προκαταλήψεις και
µίση. Η θρησκεία κλείνει τις πόρτες στις ιδέες των άλλων, δεν αποδέχεται άλλες
σκέψεις. Χωρίζει την κοινωνία από τα γεννοφάσκια µας. Ο πόνος µας και ο πόνος
τους δεν ζυγίζεται µε τα ίδια µέτρα και σταθµά».
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«Ποια είναι η θρησκεία σου λοιπόν;» ξεσπάθωσε ο µνησίκακος µουσικός, χτυπώντας
τα δάχτυλά του. Ένα σαρδόνιο χαµόγελο έπαιζε στα παχιά χείλια του.
«Η αληθινή θρησκεία για µένα είναι η συνείδησή µου. Κάθε σκουλήκι πλέκει το δικό
του κουκούλι. Σαν λογικοί άνθρωποι πρέπει να ξεχωρίζουµε το σωστό από το λάθος.
Η αγάπη και η συµπόνια είναι τα στολίδια της ψυχής µου. Η πνευµατικότητά µου δε
συνδέεται µε θρησκευτικές επιφανειακές πρακτικές! ∆ε βάζω ταµπέλες στους
ανθρώπους. Γιατί ο πόνος, τα βάσανα, η καταπίεση, η δυστυχία και η φτώχεια δεν
έχουν θρησκεία, εθνικότητα ή χρώµα!»
«∆εν είναι ευχάριστη µια τέτοια πραγµατικότητα», µπήκε στην κουβέντα η Μινά.
«Σχεδόν κάθε αίρεση, λατρεία ή θρησκεία θα θεσµοθετήσει τα πιστεύω της αν
αποκτήσει την πολιτική δύναµη για να το κάνει. Και για να τα επιβάλλει, θα
συντρίψει κάθε αντίσταση µε βάρβαρα µέσα και θα βιάση τον νου της µάζας».
Ο Νάδερ κούνησε το κεφάλι. «Κάθε πανίσχυρο κράτος κάνει αποικίες, επιτίθεται,
ληστεύει και κατακτά ανίσχυρες χώρες στο όνοµα του Θεού, της ασφάλειας ή της
δηµοκρατίας. Οι νεκροί, τα ορφανά και οι πρόσφυγες δεν ενδιαφέρονται αν η φοβερή
πανούκλα της ανθρώπινης καταστροφής γίνεται στο όνοµα του Θεού ή της
ελευθερίας. Η ανθρώπινη φύση είναι θηριώδη και αχόρταγη για µαταιότητα, για
δύναµη, πλούτη και εξουσία!»
Η εντατικη συζήτηση διακόπηκε από τον πανέξυπνο νάνο. Έκανε άλλη µια
διασκεδαστική τούµπα και το µικροσκοπικό του σώµα κύλησε στα πόδια του Αλί .
Η κρυφή οργή του µουσικού µασκαρεύτηκε σε ένα µισογελο. Κοίταξε λάγνα τη
Φαταµέχ από τα νύχια µέχρι την κορυφή. Την έγδυνε µε τα µάτια του.
«Ο έρωτας κάνει ακόµη κι ένα βλάκα να δείχνει πιο έξυπνος», παρατήρησε ο
ανθρωπάκος µε µια σταλιά σαρκασµού. «Αγά, µην κλέβεις ένα µιναρέ πριν σκάψεις
µια τρύπα για να τον κρύψεις. Ακόµα κι ένας τυφλός βλέπει ότι είσαι τρελά
ερωτευµένος! Χα, χα».
«Πήγαινε να βγάλεις το νερό απ’ το γάλα σου 35» εφταµηνίτικο, γρύλισε κοφτά ο
µουσικός. Η πρόβα συνεχίστηκε µέχρι αργά το απόγευµα. Ο Καρίµ βρισκόταν στο
επίκεντρο, έπαιζε, σκηνοθετούσε, αστειευόταν, κολάκευε και έχανε την ψυχραιµία
του. Μα ακόµα, φαινόταν ανήσυχος, λες και κάτι τον απασχολούσε. Όταν
ετοιµάστηκε το δείπνο, διπλοκάθισαν όλοι στο πάτωµα µαζί µε την οικογένεια του
οικοδεσπότη. «Έχω την αίσθηση ότι δεν είµαστε ακόµη έτοιµοι για την παράσταση-κάτι λείπει», µονολόγησε ο Καρίµ. Μια έγνοια τον έτρωγε.«Τα κοστούµια είναι
έτοιµα; Η επίπλωση του γραφείου; Θα χρησιµοποιήσουµε µάλλον ένα κοινό τραπέζι
και θα το καλύψουµε µε κάτι. Πρέπει να το βρούµε σύντοµα».
«Ηρέµησε, Καρίµ, σε παρακαλώ. Μην ανησυχείς», τον κανάκεψε η Τάρα. «Θα
βρούµε ένα τραπέζι µετά το φαγητό».
«Πρέπει να το έχουµε πριν την παράσταση».
«Βεβαίως. Έχουµε πάνω από τρεις ώρες. Τώρα, κάτσε και φάε».
«Το κρέας λιώνει στο στόµα!» παρατήρησε ο νάνος, καταβροχθίζοντας ένα µεγάλο
κοµµάτι αρνί τυλιγµένο σε άζυµο ψωµί.
«Πράγµατι, είναι λουκούµι», συµφώνησε ο Καρίµ µε αβρότητα. «Ευχαριστούµε
πολύ! Εκτιµούµε βαθιά την ευγενική καλοσύνη σου, Αγά».
«Μετά το θερισµό, η θυσία µια κατσίκας η προβάτου κατευνάζει τα κακά πνεύµατα
και κρατάει µακριά τις αρρώστιες!» πληροφόρησε ο φιλόξενος χωρικός.
«Πώς είναι η ζωή σας εδώ γενικά;» ρώτησε ο Καρίµ µε µεγάλο ενδιαφέρον.
«Τα βάσανά µας είναι ατελείωτα. Η φτώχεια µας είναι φοβερή και το νερό µας
λιγοστό. Αποχέτευση δεν υπάρχει. Ο κόσµος πεθαίνει από ιλαρά, τύφο, ελονοσία,
µολύνσεις και αφροδίσια νοσήµατα. ∆ύο ζουν, πέντε πεθαίνουν!»
«Υπάρχει γιατρός στην κοντινή πόλη ή νοσοκοµείο;»
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«∆εν έχουµε γιατρούς , νοσοκοµεία, ούτε σχολεία! ∆εν µπορούµε να αγοράσουµε
ούτε ένα σακί στάρι. Όλη η εύφορη γη, όλα τα χωριά και οι κωµοπόλεις ανήκουν σε
µια χούφτα µεγαλοκτηµατίες που ζούνε σε πολυτελέστατες βίλες στις µεγάλες
πολιτείες. Φέτος φύτεψα στα χωράφια µου παπαρούνα. Το όπιο µας φέρνει
µεγαλύτερα έσοδα από τα σιτηρά. ∆οξασµένος να είναι ο Αλλάχ!»
Η νεαρή γυναίκα του βγήκε διακριτικά από το δωµάτιο και γύρισε γρήγορα µε
κοµµάτια όπιο. Με ένα µικρό φυσερό αναζωπύρωσε τα ξυλοκάρβουνα στο λουλά
ενός ναργιλέ. Το µικρό πήλινο δίσκο µε το όπιο, άρχισε να λιώνει. Ο καπνός
απλώθηκε στην πορσελάνη. Ο άντρας πήρε ανυπόµονα το µαρκούτσι και άρχισε να
τραβάει ηδονικά βαθιές ρουφηξιές.
«Γερνάµε γρήγορα, αρρωσταίνουµε και µετά πεθαίνουµε», είπε λυπηµένα. Νοµίζω
πως είµαι ο πιο γέρος σε όλη την περιοχή! Ο Αλλάχ µε ξέχασε! Γι’ αυτό δεν πηγαίνω
στο τζαµί τα τελευταία χρόνια. ∆ε θέλω να του το θυµίζω!»
Ο νάνος κρυφογέλασε στο Νάδερ, κλείνοντάς του το µάτι. Το χιούµορ του ήταν το
ζωτικό αλάτι κάθε συζήτησης.
«Αγά µου, δε νοµίζω ότι βιάζεσαι να φτάσεις στις πύλες του παραδείσου σύντοµα»,
αστειεύτηκε. «Ταξιδεύεις για τον ουρανό αργά, µε βήµα χελώνας. Προσπαθώ αλλά δε
µυρίζω το χαλβά σου! 36»
«Ποια είναι η γνώµη σου για τον πρωθυπουργό µας;» ζήτησε να µάθη ο Καρίµ,
αλλάζοντας αµέσως θέµα.
«Ο πρωθυπουργός µας Μοσαντέχ έχει γεµίσει τις καρδιές µας ελπίδα. Έχω ακούσει
καλά λόγια από στόµατα σπουδαίων εµπόρων στην Τεχεράνη. Ο Σάχης είναι σκληρός
σαν ληστής της ερήµου. Έστειλε τους στρατιώτες του και έσφαξε χιλιάδες νοµάδες
και βεδουίνους. Κατέσχεσε τα ζώα και τη γη τους. Θέλει να αποδείξει ότι µπορεί να
κυβερνά σαν τον πατέρα του. Με πυρά και σίδερο».
«Ελπίζουµε ότι ο πρωθυπουργός µας θα κάνει ότι µπορεί για τη φτώχεια που µαστίζει
τη χώρα µας», είπε ο Καρίµ. «Είναι άνθρωπος δηµοκρατικός µε πλατιά µόρφωση και
αισθήµατα. Έχω ακούσει τους λόγους του στο ραδιόφωνο. Η φωνή του πνιγοταν
στους λυγµούς σαν µιλούσε για την αθλιότητα της χώρας µας. Παρότι είναι
αριστοκράτης, αγαπάει µε πάθος το λαό του. Η φοβερή εξαθλίωση του λαού µας τον
έχει συγκινήσει και πληγώσει βαθιά».
«Έχει δύσκολο αγώνα µπροστά του. Η Αγγλία και άλλες δυτικές χώρες
µποϋκοτάρουν τα προϊόντα µας. Προσπαθούν να γονατίσουν την Περσία».
«Πράγµατι. Έχουν µπει στη µέση τεράστια συµφέροντα µε επίκεντρο τα πετρέλαια
του Περσικού κόλπου», δήλωσε ο Ρέζα µε ένα ελαφρό κόµπιασµα. «Η κατάσταση
είναι ασταθής, κρίσιµη θα έλεγα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει».
«Για µένα µόνο το Ισλάµ, ούτε οι πρωθυπουργοί ή οι σάχηδες, έχει τη λύση για όλα
µου τα προβλήµατα», δήλωσε απότοµα ο µουσικός. Τα µέλη του θιάσου αγνόησαν τα
λόγια του. Ήξεραν ότι ο Αλί ήταν ο µόνος θρήσκος στον περιπλανώµενο θίασο. Μα
ο γιος του οικοδεσπότη µειδίασε, επιδοκιµαστικά.
«Το Ισλάµ είναι η ζωή µου», συµφώνησε ολόθερµα. Τα λιγωµένα µάτια του
καρφώθηκαν άθελα του στην όµορφη νεαρή µητριά του. «Χωρίς αυτό το δώρο, δε θα
ήµουν τίποτε! Θεωρώ καθήκον µου να προωθήσω κάθε επιθυµία Του!»
«Η θρησκεία έπρεπε να είναι το φως του νου όχι το σκοτάδι!» διαφώνησε η Μινά. Ο
νάνος, φανερά αγανακτισµένος, έδωσε µια αγκωνιά στο Νάδερ και του ψιθύρισε στο
αυτί : «Κοίτα τα έκφυλα µάτια αυτού του νέου. Μαζεύουν κεράσια!»
Ο κλόουν δάγκωσε τα χείλη του, πνίγοντας ένα γέλιο. Προσπάθησε απελπισµένα να
παραµείνει σοβαρός.
Ο Καρίµ ανασήκωσε τα γαϊτανοφρύδια του. «∆εν έχω εχθρικά αισθήµατα για το
Ισλάµ σαν θρησκεία. Για την ακρίβεια, πιστεύω ότι το δόγµα της είναι ιδιαίτερα

64

πνευµατικό, συµπονετικό και ηθικό. Είναι µια πολιτισµική, πολυφυλετική θρησκεία
που ευαγγελίζεται την αδελφοσύνη και την ισότητα µεταξύ των ανθρώπων. Βασίζεται
στην ειρήνη, την αρµονία, την οικογένεια, το σεβασµό και την ταπεινοφροσύνη.
«Το Ισλάµ επιβάλει µε πάθος τη συµπόνια για το φτωχό και παροτρύνει τον πιστό να
δίνει ελεηµοσύνη σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη. Η ελεηµοσύνη είναι µεγάλη
υποχρέωση της πίστης µας. Αντίθετα από τις άλλες θρησκείες που κάνουν εράνους
για πολυτελέστατες εκκλησίες και πανάκριβα ράσα, το Ισλάµ ζητάει ελεηµοσύνη για
το φτωχό.
«Νοµίζω ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι δάσκαλοι ερµήνευσαν λανθασµένα το
Κοράνι. Ίσως η δίψα για δύναµη και εξουσία οδήγησαν τους ζηλωτές τους Ισλάµ
στην παραποίηση του Κορανίου. Η αληθινή θρησκεία είναι πνευµατική».
Η Τάρα κοίταξε µε περηφάνια και θαυµασµό τον Καρίµ. Πήρε θάρρος από τα λόγια
του και συµπλήρωσε χαρούµενη σαν παιδί : «Η καθαρή συνείδησή µας πρέπει να µας
οδηγεί να κάνουµε το σωστό». Χωρίς να το καταλάβει η φωνή της έγινε βροντερή.
«Η πνευµατικότητα δεν έχει να κάνει µε την εξωτερική µας εµφάνιση, µε την
εφαρµογή του µουσουλµανικού νόµου 37, µε τη νηστεία ή τις καθηµερινές
προσευχές. Το δόγµα της θρησκείας είναι η καθάρια συνείδησή µας, η αγάπη και η
συµπόνια για το συνάνθρωπό µας. Οι κανόνες είναι καταπιεστικοί και άχρηστοι».
Ο χωρικός κούνησε αρνητικά το κεφάλι, φυσορουφώντας τον ναργιλέ του. «Φοβάµαι
την οργή του Θεού και αποδέχοµαι τη θέλησή Του. ∆εν ξέρω πολλά για τον κόσµο.
Ξέρω µόνο τα ενενήντα εννιά ονόµατα του Θεού, όλες τις προσευχές, µπορώ να
διαβάσω τα σηµάδια των τεσσάρων εποχών και να ερµηνεύσω το σχήµα του
φεγγαριού».
Απροσδόκητα, το νεανικό πρόσωπο του κανακάρη γιου του, έγινε αιµατοκοκκινο. Τα
σπλάχνα του πήραν φωτιά. Ξεπετάχτηκε όρθιος και γάβγισε αγριεµένος: «Πάντα
κάνω το σωστό, αξιότιµοι καλεσµένοι µου!» Βολτάριζε νευρικά, έχοντας δεµένα τα
παχουλά χέρια του πίσω από την πλάτη του. Θαµµένα κύµατα αµφιβολίας
µαστίγωναν το παραστρατηµένο µυαλό του. Οι δυο αδελφές του και η µητριά του
έσκυψαν αµέσως το κεφάλι, υποτακτικά. Ψυχανεµίσθηκαν τη φρικτή αποκάλυψη που
καιροφυλακτούσε.
«Όταν ήµουν δώδεκα χρονών», είπε κορδωµένος, «σκότωσα τη µάνα µου γιατί
πατέρας µου υποψιαζόταν ότι τον απατούσε! Είµαστε διαλεχτά µέλη αυτής της
κοινότητας. Είµαστε αξιοσέβαστη οικογένεια!»
Η φοβερή του ξοµολόγηση σοκάρισε σαν αιφνιδιαστική καταιγίδα τα µέλη του
θιάσου. Αλληλοκοιτάχτηκαν ξαφνιασµένοι και απόµειναν µαρµαρωµένοι. Η
ατµόσφαιρα πάγωσε ξαφνικά.
«Τι συνέβη;» αποτόλµησε φοβισµένα ο νάνος.
Στωικός, ο νέος απάντησε τραχιά : «Η µητέρα µου ήταν µια τζέντι, µια πόρνη!
Γελούσε µε έναν ξένο άντρα!»
«Γελούσαν µαζί;»
«Ναι! Είναι ανήθικη συµπεριφορά ανάµεσα σε έναν άντρα και µια γυναίκα. Κανείς
δεν πρέπει να δει κανένας µέρος από το κορµί της εκτός από τον άντρα της. Ήταν
µόνη στα χωράφια και γελούσε µε έναν ταξιδιώτη από το Σιράζ. ∆ε φορούσε µαντίλα.
Ήθελε να δείξει τα ωραία µαλλιά και το λαιµό της. Ατίµασε τον πατέρα µου και όλο
το χωριό! Ξεφτιλισµένες φήµες τουµπάνιαζαν ολόγυρα, έβρασαν τα αίµατα».
«Ποια ήταν η απόδειξη της απιστίας της;»
«∆ύο αγρότες ορκίστηκαν µπροστά στο διακεκριµένο σαγιέντ, ένα αξιοσέβαστο
ιεραρχικό µέλος ότι είδαν τα κορµιά τους να κάθονται πολύ κοντά. Ο πατέρας µου
πήγε στο τζαµί και κατήγγειλε τη µοιχεία µαζί µε τον τοπικό µουλά και το δήµαρχο
του χωριού. Έπρεπε να αποφασίσουν την τιµωρία της. Σκότωσα τη µητέρα µου για να
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µην πεθάνει µε λιθοβολισµό. Ήταν καθήκον µου να ξεπλύνω την τιµή της
οικογένειάς µου, του χωριού µου και του Ισλάµ!»
«Αυτό είναι αισχρό ψέµα!» λυσσοµάνησε οδυρόµενη η µικρότερη κόρη του
οικοδεσπότη και πετάχτηκε όρθια. Κατακλυσµός αγανάκτησης την έπνιξε. Ο
νοικοκύρης του σπιτιού παρέµεινε ατάραχος και συνέχισε σιωπηλός να καπνίζει το
ναργιλέ του. Αψήφησε άτρωτος κάθε κατηγορία.
«Η µητέρα µου ήταν µια αξιοπρεπής, υπάκουη σύζυγος για είκοσι πέντε χρόνια»,
δήλωσε επιτακτικά το κορίτσι, ξεσπώντας σε κλάµατα. «Εσύ δωροδόκησες δυο
ψωραλέους ντόπιους και το µουλά για να την ξεφορτωθείς και να µπορέσεις να
παντρευτείς µια νεότερη γυναίκα χωρίς να είσαι υποχρεωµένος από το νόµο να
επιστρέψεις την προίκα της µάνας µου. Ο ψεύτης είναι εχθρός του Αλλάχ και θα πάει
στην κόλαση!»
Ο αδελφός της είχε χάσει το µπούσουλα. Έκανε µια γυροβολιά µε ασταθή βήµατα.
Μια φρικτή υποψία ξύρισε το ζαλωµένο µυαλό του. Κοίταξε απελπισµένος τον
πατέρα του, ζητώντας βουβά την βοήθειά του. Το πέτρινο πρόσωπο του πατέρα του
έσφαξε τα σπλάχνα του, και κέντρισε τη αµφιβολία του.
«Αυτή ήταν η διαταγή του Αλλάχ», επέµεινε ο νέος, προσπαθώντας να πείσει τον
εαυτό του. «Είχα καθήκον να ξεπλύνω την τιµή της οικογένειάς µου. Ήταν θέληµα
του Αλλάχ! Κρατάει τη µοίρα του κόσµου στα χέρια Του.
«Μη ρίχνεις στον Αλλάχ το κρίµα σου, νέε µου», τόλµησε να ψιθυρίσει ο Καρίµ µε
πατρική, συµπονετική φωνή. «Ο Θεός είναι φιλεύσπλαχνος, όχι ένας αιµοβόρος
εκτελεστής! Ο Θεός έχει υποµονή, αγάπη, κατανόηση και ξέρει να συγχωρεί! Με τον
καλό λόγο και την αγάπη µπορείς να µετακινήσεις ένα βουνό µόνο µε µια κλωστή!»
«Μα το Κοράνι λέει ότι ‘ο Θεός της γυναίκας είναι ο άντρας’. Όποια γυναίκα
ατιµάσει το σύζυγό της πρέπει να λιθοβοληθεί», σιγοψέλλισε ο σαστισµένος νέος.
«Κάθε χατζής κάνει µόνος το ταξίδι στην ιερή πόλη της Μέκκας. Το Κοράνι
γράφτηκε πριν από πολλούς αιώνες. Ο Προφήτης Μωάµεθ δεν ήξερε να γράφει και
να διαβάζει. Οι αποκαλύψεις γράφτηκαν από στενούς ανθρώπους του πολλά χρόνια
µετά και βασίζονται µονάχα στη αχαµνή µνήµη. ∆εν έχουν φωνήεντα, ούτε τελείες.
∆ύο διαφορετικές λέξεις µπορεί να είναι ολόιδιες. Οι µορφωµένοι έπρεπε να
θυµούνται ποια ήταν η σωστή έννοια. Κάθε µελετητής σε κάθε εποχή έδινε τη δική
του ερµηνεία που ήταν αγκιστρωµένη στην αραχνιασµένη µνήµη του.
«Οι λόγιοι ακόµα τσακώνονται για τη σωστή ερµηνεία. Το Κοράνι είναι γραµµένο µε
παραβολές και έχει συµβολική σηµασία. ∆εν µπορούµε να το ερµηνεύσουµε κατά
λέξη σαν να είναι νόµος. Το Κοράνι όπως όλα τα ιερά βιβλία δεν είναι εγχειρίδιο για
φόνο! ∆εν υπάρχει ευλογηµένο έγκληµα! Οι άνθρωποι της εξουσίας έχουν
διαστρεβλώσει το µήνυµά τους, το έχουν παρερµηνεύσει και επέβαλαν τους δικούς
τους νόµους, σε κάθε θρησκεία. Ένα ποτάµι δεν µπορεί να µολύνει την πηγή του. Η
αγάπη είναι η γλυκιά ρίζα όπου φυτρώνουν όλες οι αρετές του ουρανού»!
«Κανείς δεν έχει δικαίωµα να παίρνει τη ζωή ενός άλλου», τον διέκοψε ο Νάδερ. «Ο
Θεός δίνει τη ζωή, ο Θεός την παίρνει. Ο φόνος είναι φόνος και δεν έχει δικαιολογία.
Σκότωσες τη µάνα σου, που σου έδωσε τη ζωή».
Ο νέος, αµήχανος, πελάγωσε σε βαθιές σκέψεις. Το αίµα ανεβοκατέβηκε στις φλέβες
του. Κλονίστηκε ταραγµένος, παραπάτησε και κρατήθηκε από τον τοίχο για να µην
πέσει. Το τρικυµισµένο πρόσωπό του ξεγύµνωνε την φριχτή αµφιβολία του.
Ακούµπησε στον τοίχο και έκλαψε σιωπηλά. Ο πατέρας του είχε καταπιεί την
γλώσσα του. Άχνα δεν έβγαλε. Με καρφωµένα τα µάτια στο ταβάνι αναρουφούσε το
ναργιλέ του, µε ραχάτι.
Κείνη την κρίσιµη στιγµή, ο ατσίδας νάνος έκανε τάχα πως χασµουρήθηκε. «Είναι
αργά, Αγά µου, και έχουµε παράσταση απόψε. Μόλις που προλαβαίνουµε! Θα τα
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πούµε αργότερα! Είθε οι σπόροι της παρηγοριάς να γλυκάνουν το ψωµί σου και ο
Θεός να ευλογεί την οικογένειά σου!»
«Χέλι Μοτσέκερα! Χοντάφες!»
Μόλις πάτησαν το κατώφλι ο νάνος ξεφούσκωσε. Αλάφρυναν τα σπλάχνα του.
Άρχισε να σφυρίζει προσπαθώντας να σπάσει τον πάγο της ηλεκτρισµένης
ατµόσφαιρας. Τα µικρά µατάκια του γυάλιζαν. Μετα ξέσπασε σε ένα νευρικό,
παρατεταταµενο γέλιο. «Ο αφοσιωµένος νεαρός µουσουλµάνος όχι µόνο σκότωσε τη
µάνα του αλλά πηδάει τη νεαρή µητριά του! Άλλα έκαναν τα λαίµαργα µάτια του και
άλλα τα φρύδια του! Είναι ένας αγροίκος, ευκολόπιστος µουλαροκέφαλος!»
«Το ψάρι βροµάει από το κεφάλι, όχι από την ουρά!» παρατήρησε η ακροβάτισσα µε
ολοφάνερη δυσαρέσκεια. «Η Περσική ψυχή υποφέρει παθητικά λες και ο πόνος είναι
αρετή!»
«Είµαι τυχερός που γεννήθηκα σ’ αυτή τη χώρα!» ψιθύρισε ο ακόλαστος µουσικός
στο αυτί της Φατεµέχ. Κείνη τον κάρφωσε µε µια λοξή µατιά.
Στο µεταξύ, ο αέρας ψύχρανε και οι απαλές σταγόνες µιας ανοιξιάτικης βροχής
άρχισαν να πέφτουν από τον συννεφιασµένο ουρανό. Ο Ρέζα και η Μινά πήγαν στο
χωριό για να βρουν ένα τραπέζι. Το παλκοσένικο είχε στηθεί. Οι ηθοποιοί
ετοιµάζονταν για την παράσταση. Ο νάνος, που είχε µάθει την τέχνη του µακιγιάζ
στη Γαλλία, ανακάτευε επιδέξια σκόνη χέννας και έξυνε τα µολύβια του.
«Ελάτε, κορίτσια», φώναξε, παίζοντας παλαµάκια εύθυµα. «Ελάτε στον ταλαντούχο
µακιγιέρ που µπορεί να µεταµορφώσει έναν σκιάχτρο σε µια πανέµορφη νεράιδα.»
Πρώτη πήγε η ψηλή Φατεµέχ. Κάθισε κάτω για να µπορέσει ο µικρόσωµος νάνος να
φτάσει το πρόσωπό της. Ο λιλιπούτειος θεατρίνος χρησιµοποιούσε µια αρχαία
Αιγυπτιακή τεχνική για να δώσει ανατολίτικη όψη στο πρόσωπό της. ∆ιέλυσε σε
ελαιόλαδο κάµποσο κόχλ 38. Κρατώντας το ραβδάκι οριζόντια, τα µικρά τεντωµένα
χέρια του άγγιξαν τις εσωτερικές γωνιές των µατιών της, ζαρώνοντας άθελα του την
µυτίτσα του. Η Φατεµέχ ανασηκώθηκε, είδε την αστεία µουτσούνα του και λύθηκε
στα γέλια.
«Γιατί τέτοια γέλια παρακαλώ, βλέπεις κανένα ξεβράκωτο? Μείνε ακίνητη», την
παρακάλεσε σοβαρά ο νάνος. «∆εν µπορώ να σε φτάσω. Είσαι ψηλότερη κι από
καµήλα!»
Η Φατεµεχ προσπάθησε να σοβαρευτεί, µα καθώς ο νάνος ζούλαγε τα µάγουλά της
πασχίζοντας να την κρατήσει ακίνητη, το µολύβι του κόχλ πασάλειψε το µέτωπο του.
«Συγγνώµη», απολογήθηκε η χορεύτρια ξεσπώντας σε απανωτά, βροντερά γέλια.
«Βάψε την Τάρα πρώτα. Μου είναι αδύνατο να µείνω ακίνητη».
Ο χαριτωµένος νάνος δεν χολόσκασε. Σκούπισε τη µπογιά και πλησίασε την Τάρα.
«Μου αρέσει πολύ να σε βάφω», ψιθύρισε, ανασηκώνοντας το σαγόνι της για να
θαυµάσει το δηµιούργηµά του. «Έχεις σπάνια οµορφιά. Είσαι ένα ολάνθιστο
λουλούδι. Εσύ και νεκρό ανασταίνεις!»
«Είναι αλήθεια τόσο συναρπαστική οµορφιά»? χαριτολόγησε ο Καρίµ. «Τότε
γρήγορα θα τη χάσουµε. Κάποιος πλούσιος σεΐχης θα την ερωτευθεί και θα την πάρει
στο χαρέµι του!»
«Μη νοιάζεσαι για µένα», τον αντίκοψε η Τάρα, µε κέφι. «Για τον εαυτούλη σου να
ανησυχείς, οµορφάντρα, όταν παίζεις τον οµοφυλόφιλο. Καµιά µέρα θα σε απαγάγει
κανένας σεξουαλικά πεινασµένος, θερµόαιµος φύλαρχος και αλίµονο σου!»
«Τάρα», είπε µε ασυνήθιστη σοβαρότητα ο νάνος. «Ήρθε η ώρα να πούµε στον
Καρίµ το µυστικό µας! Θα κατουρηθεί από τη χαρά του. Και δεν νοµίζω να έχει άλλο
σώβρακο να αλλάξει».
«Ποια είναι λοιπόν τα καλά νέα;» ρώτησε ο Καρίµ ανυποψίαστος για το καλαµπούρι
που του είχαν στήσει.
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Ο νάνος έκλεισε το µάτι. «Καρίµ, η πολυαγαπηµένη µας Τάρα πρόκειται να
νοικοκυρευτεί και να κάνει οικογένεια. Ένας πλούσιος επιχειρηµατίας από
αριστοκρατική οικογένεια της έκανε πρόταση γάµου και την δέχτηκε. Είµαστε όλοι
τρισευτυχισµένοι!»
Ζωηρά χειροκροτήµατα αντιλάλησαν. Η Τάρα, µε ανοιχτό το στόµα, πέταξε τα
χειρόγραφά της στον αέρα. Κοίταξε τον Καρίµ για να µαντέψει την αντίδρασή του.
«Συνήθως έχω τα δάκρυα στο µανίκι µου», δήλωσε µε επισηµότητα η Μινά, «αλλά
αυτή τη στιγµή τα πηγάδια µου έχουν στερέψει! Θα κρατήσω το κλαψούρισµα για
την ηµέρα του γάµου!»
Ο µυστικοπαθής Καρίµ, χλόµιασε άθελα του. Προσπάθησε να διατηρήσει τη φωνή
του ήρεµη καθώς τα φύλλα των χειλιών του τρεµόπαιξαν. Μυστικές ορµητικές φωνές
µίλησαν στην ψυχή του. Η καρδιά της θεατρίνας µεσουράνησε από χαρά.
«∆οξασµένος να είναι ο Αλλάχ! Το κοριτσάκι µου παντρεύεται! Είµαι τόσο
χαρούµενος», είπε σταθερά ο τυφλός θεατρίνος. Ο νάνος, αγανακτισµένος µε τα
ανοµολόγητα αισθήµατα του Καριµ, σήκωσε τις µικροσκοπικές γροθιές του και τον
έλουσε πατόκορφα : «Η Τάρα δεν είναι το µικρό σου κοριτσάκι, σκληρέ άντρα. Είναι
µια ζωντανή, πανέµορφη γυναίκα. Σταµάτα να της φέρεσαι σαν να είναι µπεµπέκα
στο καραβάνι των δερβίσηδων. Τυφλός είσαι;»
Η Τάρα, πάλεψε απελπισµένα για να συγκρατήσει το πηχτό γέλιο που την έπνιγε. Ο
νάνος χόρεψε δερβίσικα, καταπατούσε τα ποδαράκια του, σφυρολογουσε και έπαιζε
αλανιάρικα τα δάχτυλα. «Απόψε, φίλοι µου, πρέπει να γιορτάσουµε τα υπέροχα νέα»,
πρότεινε εύθυµα, κουνώντας τους γοφούς του καθώς σίµωνε προς την πόρτα. Όµως ο
δύστυχος σκόνταψε πάνω στα σύνεργα του µακιγιάζ και βρέθηκε φαρδύς πλατύς στο
πάτωµα. Μαύρη µπογιά και πολύχρωµες σκιές µατιών πιτσίλισαν τη µούρη του. Η
σκηνή ήταν εξωφρενικά κωµική. Ένα τρανταχτό ατέλειωτο γέλιο τράνταξε το
δωµάτιο. Όλοι κρατούσαν τα στοµάχια τους. Μετά από λίγο η Μινά οµολόγησε:
«Σε πειράζουµε Καρίµ, η Τάρα δεν λογοδοθηκε. Είναι ήδη αρραβωνιασµένη µε το
θέατρο». Ο θεατρίνος δεν λύγισε, έµεινε ανέκφραστος και αφανέρωτος.
Μετά από µικρό διάλειµµα, τα µέλη του θιάσου φώλιασαν γύρω του. Φαινόταν να
είναι στον κόσµο του. Τον είχε συνεπάρει ο παναροµικος δηµιουργικός του οίστρος-το λαµπερό φως στο σκοτάδι του. Το όµορφο πρόσωπό του άστραψε από εσωτερική
φλόγα. Πετάχτηκε όρθιος µε ένα ψηλό πήδηµα στον αέρα. Στα χέρια και στα πόδια
του θαρρείς και είχαν φυτρώσει αόρατα φτερά!
«Γιατί τόση χαρά; Μήπως σε τσίµπησε αλογόµυγα;» ρώτησε ξαφνιασµένος ο νάνος.
Ο Καρίµ χαµογέλασε αινιγµατικά, ακουµπώντας πισώπλατα στον τοίχο. Το δυνατό
εκστατικό άρωµα της δηµιουργικότητας τον είχε αποπλανέψει Αρµένιζε σε
απάτητους ροδόκηπους και αφουγκραζόταν ανήκουστους ήχους.
«Έλα, πες µας, τι σε χτύπησε κατακέφαλα;» ρώτησε η Μινά, «µε έσκασες!»
«Μου ήρθε µια ιδέα», είπε ο Καρίµ µε ασυγκράτητο παιδιάστικο ενθουσιασµό. Σαν
µιλούσε, λίκνιζε εκφραστικά, µε περίσσια χάρη τα λεπτά του χέρια, σαν ραφινάτη
ποίηση που έχει τη δική της γλώσσα.
«Θα αναπαραστήσουµε το δωδεκάχρονο αγόρι του οικοδεσπότη µας που σκότωσε τη
µητέρα του. Ο πατέρας έσπρωξε το αγόρι να διαπράξει το φόνο. Θα παρουσιάσουµε
την τραγική αλήθεια µε σάτιρα, κωµωδία και µουσική».
«Έξυπνη και ουσιαστική σαϊτιά», σχολίασε η Τάρα.
«Πολύ καυστικό», συµφώνησε ο νάνος. « Μα ποιος θα παίξει το ρόλο του αγοριού;»
Όλα τα µάτια στράφηκαν και καρφώθηκαν στο µικρό του προσωπάκι.
«Ω, όχι», µυξοκλαψούρισε. «Φοβάµαι το αίµα, τα µαχαίρα και τη βία!»
Στο µεταξύ, ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει. Βαριά µαύρα σύννεφα έδειχναν ότι θα
ξεσπούσε µπόρα. Ξεκίνησε σαν µια ψιλή επίµονη βροχή που κράτησε γύρω στα δέκα
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λεπτά. Μετά άρχισε να βρέχει µε το τουλούµι. Οι χωµάτινοι δρόµοι έγιναν
φιδογυριστά λασπόνερα και η πλατεία του χωριού σύντοµα µετατράπηκε σε µια
µικρή λίµνη. Ψυχή δε φαινόταν πουθενά, ούτε ένας αδέσποτος σκύλος. Μόνο τα
καφενεία ήταν γεµάτα ζωή, θόρυβο και καπνό--καταφύγιο για εκείνους που δεν
κατάφεραν να φτάσουν στο σπίτι τους νωρίς.
«Αποκλείεται να δώσουµε παράσταση απόψε. Πρέπει να την αναβάλουµε για αύριο»,
πρότεινε ο Αλί, ξαλαφρωµένος.
«Μια µέρα αργότερα δεν έχει καµία διαφορά», συµπέρανε η Φατεµέχ, ρίχνοντας µια
κλεφτή µατιά στον εραστή της.
Ο νάνος αποκαρδιώθηκε. «Τι κρίµα! Και είχα τόσο καλή διάθεση απόψε. Ήµουν σε
θαυµάσια φόρµα! Θα έσχιζα!»
Ο Καρίµ έκοβε βόλτες πάνω κάτω νευρικά, ψηλαφώντας µε τα χέρια του τον πέτρινο
τοίχο. Έριξε το κεφάλι προς τα πίσω µε πείσµα. Τα σγουρά µαλλιά του έπεφταν
άταχτα στο λυπηµένο του πρόσωπο. ∆εν έκρυβε πια την απογοήτευσή του.
«Η παράσταση θα γίνει», ανακοίνωσε κατηγορηµατικά. «Ο χρόνος είναι πολύτιµος
και δεν πρέπει να χάνουµε ούτε λεπτό. Πρέπει να έχουµε πίστη. Πιστεύουµε σε κάτι
που είναι ανύπαρχτο, µα πιστεύοντας, το δηµιουργούµε. Αδύνατο είναι κάτι όταν δεν
το θέλεις πολύ ή δεν είσαι πρόθυµος να θυσιαστείς γι’ αυτό. Όµως µε την πίστη, την
επιµονή και τη σκληρή δουλειά, το ανύπαρχτο ονειρο γίνεται πραγµατικότητα. Η
µουσική µας σήµερα θα ταράξει του µελλούµενου χρόνου τα βαλτόνερα».
«Έχεις δίκιο, Καρίµ», συµµερίσθηκε ο νάνος, χαµηλώνοντας τα µάτια, ενώ οι άλλοι
τον κοίταζαν µε αµηχανία.
«Συγχώρεσε, Καρίµ, τις λιγόψυχες καρδιές µας. Θα δώσουµε την παράστασή µας
εδώ, στο κοτέτσι ή στο καφενείο, αν χρειαστεί», τον παρηγόρησε η Τάρα
απολογητικά. Του έσφιξε το χέρι για να τον ηρεµήσει.
«Είστε µορφωµένοι και λογικοί άνθρωποι, ταλαντούχοι, ξεχωριστοί καλλιτέχνες που
αγαπάτε την ελευθερία, γι’ αυτό η ευθύνη σας είναι πιο µεγάλη. Τι είναι αυτό που
κάνει ένα άνθρωπο σπουδαίο; Η υπευθυνότητα ! Η υπευθυνότητα είναι η βάση της
µεγαλοσύνης. Κάθε άνθρωπος µε λογική και αισθήµατα έχει µεγάλη ευθύνη να µη
πισωπλατει στα βάσανα της χώρας του, και στην ανθρωπότητα. Το να δίνεσαι είναι η
ωραιότερη πράξη. Ελευθερώνει τον άνθρωπο από το στενό, νοσηρό βασίλειο του εγώ
του, και από την ανασφάλεια της ύπαρξής του».
«Πάω να πω στους κατοίκους ότι η παράσταση θα δοθεί κάπου αλλού», ανάγγειλε
επίσηµα ο νάνος και όρµησε βιαστικά στο κατώφλι. «Θα σου πω την τοποθεσία σε
λίγα λεπτά», φώναξε καθώς έκλεινε πίσω την πόρτα.
Ο Καρίµ είχε πάρει φόρα και συνέχισε αναµµένος. «Η τέχνη σε κάθε µορφή πρέπει
να έχει µόνο ένα στόχο : την ανύψωση και τη δόξα του ανθρώπου. Πρέπει να
χρησιµοποιούµε το θέατρο για να προσεγγίσουµε τους ανίδεους που δεν ξέρουν να
γράφουν ή να διαβάζουν. Πρέπει να τους βοηθήσουµε να δουν τον καταπιεστικό ζυγό
κάτω από τον οποίο ζουν. Η άγνοια είναι φτώχεια, καταστροφή και όλεθρος. Είναι
ανθρώπινη τραγωδία».
«Ο ρόλος του θεάτρου στην κοινωνία είναι θέµα προς συζήτηση», τον αντίκοψε
τσεκουράτα ο άξεστος Αλί, ζοχαδιασµένος. Είχε έναν τραχύ, χυδαίο τρόπο να
εκφράζει τις απόψεις του. «Κανείς καλλιτέχνης δεν είναι υποχρεωµένος να µορφώνει
και να διαφωτίζει. Ο θεατρίνος δεν έχει ηθική υποχρέωση».
Κείνη την στιγµή ο νάνος πρόβαλε στην πόρτα. Είχε γυρίσει απρόοπτα από το χωριό
να πάρει ένα µουσαµά.
«Έχεις ψύλλους στο βρακί σου;» ρώτησε το µουσικό, το µικρόσωµο ζιζάνιο,
σουφρώνοντας την µουτσουνιτσα του και βγήκε έξω τρεχάτος σαν λαγός.
Ο ατρύγητος Καρίµ πήρε στάση αµυντική.
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«Υπάρχει µια λεπτή διαχωριστική γραµµή από το να διασκεδάζεις απλώς τους
ανθρώπους ή να τους στέλνεις ένα σηµαντικό µήνυµα. Μπορούµε να τα
συνδυάσουµε και τα δύο».
«Θαυµάσια», συµφώνησε ο µπελαλίδικος µουσικός µε µισό χαµόγελο. «Μια και το
λες, ας τραβήξουµε αυτή τη γραµµή».
Σε λίγα λεπτά, η Μινά και ο Ρέζα γύρισαν από το χωριό µουσκίδι. Ο µικρούτσικος
νάνος κουβαλούσε ένα τραπέζι στο κεφάλι.
«Όλα τακτοποιήθηκαν», είπε καταχαρούµενος. «Θα δώσουµε την παράστασή µας
στο σπίτι του εµπόρου. Έχει µια µεγάλη σκεπαστή αυλή που µπορεί να χωρέσει
καµιά εκατοστή άτοµα».
«Ένα παλιοπάπουτσο στην έρηµο είναι ευλογηµένο από το Θεό, είναι καλύτερο από
το τίποτε. Ας αρχίσουµε να κουβαλάµε τα πράγµατα εκεί», πρότεινε ο κλόουν. Ένας
µορφασµός νίκης πλέχτηκε γαϊτανάκι στο πρόσωπο του Καρίµ.
Μια τεράστια κληµαταριά άπλωνε τα κλαδιά της σε κάθε γωνιά της σκεπής. Στα
πλάγια, το θυµάρι και ο βασιλικός µέσα σε µεγάλες ασπρισµένες γλάστρες φάνταζαν
σαν σκηνική διακόσµηση. ∆υο λάµπες γκαζιού ταλαντεύονταν στα κλαδιά του
κλήµατος, δίνοντας γραφικότητα στο χωριάτικο παλκοσένικο.
Σε λίγο άρχισαν να καταφτάνουν οι θεατές, κουβαλώντας κουβέρτες και χαλιά. Όλοι
περίµεναν ήσυχα και υποµονετικά. Μερικά παιδιά σκαρφάλωσαν στους χαµηλούς
τοίχους της αυλής για να βλέπουν καλύτερα.
Πρώτος εµφανίστηκε ο νάνος, χτυπώντας το κουδούνι του. Υποκλίθηκε και
χαµογέλασε ευωδιαστά σαν άκουσε το αυθόρµητο χειροκρότηµα. Κούνησε µε νάζι το
µικρό του σώµα που ήταν χωµένο σε µια καινούρια κόκκινη φορεσιά και
τραγούδησε:
Η µάνα µου φταίει που µ’ έκανε κοντό,
πούπουλο και φτερό.
Που µ’ έντυσε στα κόκκινα, για δες,
Των κοριτσιών να κλέβω τις καρδιές!

Το βροντερό ξαφνικό γκάρισµα ενός γαϊδάρου από έναν γειτονικό στάβλο αποσκιασε
την απαλή, γλυκιά φωνή του. Τράνταξε η σκηνή από κρυστάλλινα γέλια. Ο νάνος
περίµενε ανυπόµονα να τελειώσει το ζώο τη θορυβώδη αποδοκιµασία του. Μετά από
λίγο, επανέλαβε τους στίχους του µε σίγουρη φωνή. Όµως το πεισµατάρικο ζώο είχε
βάλει γινάτι να του χαλάσει το νούµερο. Άρχισε πάλι τα ξεκουφαντικα γκαρίσµατα,
µε συνοδεία αυτή τη φορά από µουγκανητά αγελάδων.
«Νιώθω σαν γαϊδούρι που κόλλησε στη λάσπη! Η αποψινή παράσταση θα δοθεί από
τα κατοικίδια ζώα», δήλωσε µε ζωηρές χειρονοµίες. Η ψυχραιµία του είχε φτάσει
στον κόµπο.
Όταν η ραψωδία των ζώων επιτέλους σταµάτησε, η παράσταση συνεχίστηκε χωρίς
άλλες διακοπές. Άρχισε µε ένα µονόλογο που σατίριζε µε εξυπνάδα και χιούµορ την
ανθρώπινη συµπεριφορά. Ακολούθησαν νούµερα µε θέµατα και προβλήµατα της
καθηµερινότητας µε τη µορφή της φάρσας, της σάτιρας, της τσουχτερής κωµωδίας,
του µιούζικαλ και της παρωδίας. Η παρουσίαση είχε µεγάλη επιτυχία. Πολλά
αξιόλογα έργα του Καρίµ ξεγύµνωναν τη ταπεινωτική θέση της γυναίκας. Με
µαστοριά ο τυφλός θεατρίνος εξέφρασε ρεαλιστικά την εκµετάλλευσή της από το
πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό κατεστηµένο.
*
Η Τάρα φαινόταν κατάκοπη σαν απίθωσε στο µικρό τραπέζι το σηµειωµατάριό της.
Ο ουρανός έµοιαζε σαν σκούρο παραβάν που το φώτιζε η ασηµοχρωµη πανσέληνος.
«Κουράστηκες;» ρώτησε απαλά ο Καρίµ, γέρνοντας στο ντιβάνι.
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«Ναι. Κοντεύουν µεσάνυχτα και έχουµε σηκωθεί από τα χαράµατα. Πολύχρονες
πρόβες, παραστάσεις, ταξίδια… είναι περισσότερα από όσα µπορεί ν’ αντέξει ένα
φθαρτό κορµί».
«Παραδέχοµαι ότι η ζωή στον πλανόδιο θίασο είναι σκληρή» συµφώνησε ο Καριµ.
«Αυτό που παρακινά έναν συνηθισµένο άνθρωπο να κάνει κάτι ασυνήθιστο είναι
πάντα µια ευγενική ιδέα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, θα ήθελα κάποτε να παρουσιάσω
ένα κλασικό έργο του Σαίξπηρ ή του Τσέχωφ. Ξέρεις αν υπάρχουν έργα τους στην
Περσία;»
«Και βέβαια υπάρχουν. ∆ε θυµάσαι που σου διάβασα αποσπάσµατα από τον Άµλετ
και το Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ; Όµως ειλικρινά προτιµώ τους τύπους που
περιγράφουµε στις παραστάσεις µας. Είναι χαρακτήρες µε τη νοοτροπία και τις
παραδόσεις της Περσίας. Θα ένιωθα ξένη µε τα έργα άλλων συγγραφέων».
«Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αν εµβαθύνεις λίγο, τα κλασικά έργα αντικατοπτρίζουν
µόνο το σκηνικό όπου ελίσσονται τα πρόσωπα. Το σηµαντικότερο είναι ότι
περιγράφουν τις διαστροφές και την βαρβαρότητα του ανθρώπινου χαρακτήρα, αλλά
και το µεγαλείο και τις αρετές του. Περιγράφουν τον άνθρωπο! Αγαπώ ιδιαίτερα τον
Άµλετ!»
«∆ε θα το µάντευα ποτέ! Έχεις τόσο παντοδυναµη προσωπικότητα. Ελέγχεις τα
συναισθήµατά σου µε φοβερή εσωτερική δύναµη. Ο Άµλετ είναι αδύνατος
χαρακτήρας, δε συγκρίνεται µε το ήθος σου».
«Μου αρέσει ο Άµλετ επειδή είναι αντιήρωας – εύθραυστος και ευαίσθητος. Το
πνεύµα του είχε µαραθεί από το φρικτό καθήκον τη εκδίκησης που του είχαν
αναθέσει. Η αδυναµία του τον κάνει πιο ανθρώπινο και πιο συµπαθητικό. Η
τελειότητα είναι κουραστική. Οι τέλειοι άνθρωποι είναι βαρετοί».
«Άλλοι τον θεωρούν βάρβαρο και εγωιστή».
«Είναι θέµα ερµηνείας, όπως µε κάθε τι άλλο. Πρέπει να δεις τη Λέιλα µε τα µάτια
του Μαζνούν».
« Η Λέιλα και ο Μαζνούν 39 ήταν οι πιο τυχεροί ερωτευµένοι πάνω στη γη!»
µουρµούρισε εκστατική η Τάρα. «Γνώρισαν το βαθύτερο νόηµα της ζωής, την
προσωπική ευτυχία!»
Τα µάγουλα της κοπέλας έγιναν µια πορφυρή παπαρούνα. Ακούµπησε το κεφάλι
απαλά στα πόδια του, χλοµιάζοντας από τον θυελλώδη πόθο που κρυφόκαιγε µέσα
της. Ο ιδρώτα έγινε δροσοστάλες στο αβρό πανωχειλι της. Έλιωνε από τη µαγεία της
έντονης παρουσίας του.
«Μια λέξη µας ελευθερώνει από το βάρος και τον πόνο στη ζωή. Αυτή η λέξη είναι η
αγάπη. Η αγάπη δυναµώνει το πάθος για ζωή και αναζωογονεί τα αισθήµατά µας»,
ψιθύρισε καθώς χάιδευε µε τα µακριά µαλλιά της τα γυµνά του πόδια.
Γουργουρίζοντας αισθησιακά σαν γατούλα, φίλησε απαλά τα δάχτυλα του. Ήταν η
σιωπηλή, βουβή πρόσκληση µιας γυναίκα για έρωτα. Μια υπέροχη παρόρµηση στο
παιχνίδι των φύλων – ένα κρυφό πάθος σαν τη φωτιά που υποβόσκει στο χορτάρι
κάτω από ένα καλοκαιρινό, ερωτιάρικο φεγγάρι.
Ο Καρίµ ανάσανε αργά τη µυρωδιά του φλογισµένου κορµιού της και γεύτηκε το
γλυκό άρωµα των αφυπνισµένων γυναικείων ενστίκτων της. Ήταν η ραψωδία της
ζωής. Μεθυσµένος από τον πόθο και τη ζωντάνια της, άφησε ένα αχνό χαµόγελο για
να κρύψει τα αληθινά του αισθήµατα. Το µυαλό του θόλωσε, το σώµα του έγινε
αδύναµο, νωθρό. Το µεδούλι του ρίγησε. Ένας χείµαρρος από συναισθήµατα µε
µυριάδες δεσµούς που ενώνουν έναν άντρα και µια γυναίκα τον κατέκλυσε. Ωστόσο
δε σκεφτόταν να παραδοθεί στις ορµές του. Ο τυφλός θεατρίνος πάλευε απεγνωσµένα
να ελέγξει τα καταπιεσµένα αισθήµατά του για την Τάρα. Η καρδιά του σπάραζε
αλλά ήταν ανένδοτη. Είχε µια ακαταµάχητη δύναµη να δαµάζει τα πάθη του. Την
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αγαπούσε µε πάθος και µε όλες τις αισθήσεις του, αλλά καταλάβαινε ότι χρειαζόταν
µια ασφαλή, σίγουρη ζωή που δεν µπορούσε να της προσφέρει. Η ασφάλειά της και η
ευτυχία της ήταν πάνω από τα αισθήµατά του. Υποδούλωσε τις αισθήσεις του και
έµεινε ασαλευτος. Ήθελε να κόψει το µπουµπούκι της ερωτικής του επιθυµίας πριν
φουντώσει.
Η Τάρα σηκώθηκε θλιµµένη. Η φαινοµενική του αδιαφορία την έκανε να µαραθεί.
Εξέφρασε τη βαθιά της λύπη µε έναν εσωτερικό µυστικό µονόλογο : «Ο Καρίµ µε
αγαπάει σαν φίλη, τίποτε περισσότερο απ’ αυτό».
«Φεύγεις;» ρώτησε σιγανά ο µυστικοπαθής Καρίµ. Η µουσική της βαθιάς αντρικής
φωνής του τραβούσε την Τάρα σαν ακατανίκητος µαγνήτης.
«Είµαι πολύ κουρασµένη, χρειάζοµαι λίγο ύπνο. Το ίδιο κι εσύ. Πόσο θ’ αντέξεις ένα
τόσο εξαντλητικό ωράριο; Κάνε ένα διάλειµµα και ασχολήσου µε κάτι διαφορετικό.
Υπάρχουν κι άλλες χαρές στη ζωή, ξέρεις».
«Το ξέρω πολύ καλά, Τάρα», είπε µελαγχολικά. «Οι καλλιτέχνες ξέρουν καλά τις
λύπες και τις χαρές. Ο καθένας από µας έχει δικό του τρόπο έκφρασης και σκοπό.
Ζούµε µέσα σε παλιρροϊκά κύµατα, αλλά συνεχίζουµε να ταξιδεύουµε. Πολλοί
δαιµονοι βρέθηκαν στον δρόµο για πολλοί άλλοι θα βρεθούν, αλλά κανείς δεν θα
µπορέσει να κλονίσει την πίστη µου στον συνάνθρωπο µου. Είµαι πολύ ευτυχισµένος
που είµαι κοντά σου!»
«Αυτή η κολακευτική προσοχή είναι αποτέλεσµα µιας στιγµιαίας παρόρµησης ή
προηγούµενων αισθηµάτων;»
«Σίγουρα ξέρεις ότι τα αισθήµατά µου για σένα είναι βαθιά και ειλικρινή! Όµως ο
στόχος µας στη ζωή δεν είναι να βρούµε ένα πάθος. Είναι σηµαντικό να υπηρετείς
ένα σκοπό. Είναι η συνεισφορά σου στην ανθρωπότητα. ∆εν έχουµε χρόνο για
ροµαντικές ανατολές µαζί, γλυκιά µου Τάρα».
«Γιατί δεν είχαµε ποτέ ηλιοβασιλέµατα. Πρέπει να πω καληνύχτα, Καρίµ», ψέλλισε η
νεαρή ηθοποιός, τρεµουλιαστά. Ένιωσε ότι δεν τον έλκυε σαν γυναίκα. «∆εν µπορώ
να σώσω έναν ποιητή γοητευµένο από τους δικούς του στίχους».
Παραπατώντας, η Τάρα προχώρησε προς την πόρτα. Στάθηκε για µια στιγµή και τον
κοίταξε µε ασίγαστη αγάπη. ∆εν ήξερε αν ζούσε ένα µύθο η µια πραγµατικότητα. Η
νεανική καρδιά της λαχταρούσε ένα παράφορο ζευγάρωµα µαζί του—µια στενή
ερωτική σχέση. Στα πονεµένα µάτια της καθρεφτιζόταν ο µαρτυρικός καηµός της.
Συντετριµµένη, γύρισε να φύγει σαν να την κυνηγούσαν.
«Τάρα», φώναξε ο Καρίµ. «Πού είσαι; Είσαι ακόµη εδώ; Έλα κοντά µου, σε
παρακαλώ».
Η αφίλητη γυναίκα δίστασε λιγάκι. Όταν τον πλησίασε, η καρδιά της ανεµοδερνόταν
από την ταραχή. Η γλυκιά της ανάσα και ο χείµαρρος της αγάπης της αναστάτωσαν
τις αισθήσεις του και απλώθηκαν σε όλο του το σώµα. ∆ύο αντιφατικές κραυγές
µονοµαχούσαν. Άπλωσε το χέρι αναζητώντας τη µέση της και την τράβηξε κοντά
του. Χάιδεψε τα µακριά πλούσια µαλλιά της καθώς την έσφιξε πάνω στο πελαγίσιο
στήθος του. Η Τάρα ένιωσε την καυτή ανάσα του στο λαιµό της.
«Λατρεµένο µου γιασεµί, πανέµορφο ανατολίτικο µαργαριτάρι µου», είπε µε σίγουρη
αντρική φωνή. «Συγχώρα µε που σου ζητώ τόσο πολλά, Θέλω να ξέρεις πόσο πολύ
εκτιµώ τη προσφορά σου και πόσο υπολογίζω τη σπάνια φιλία µας. ∆ε θα τα
κατάφερνα χωρίς εσένα. Είσαι πολύτιµος θησαυρός, Τάρα, πιο πολύτιµη από όλα τα
πλούτη του κόσµου!»
Την έσφιξε µε όλη του τη δύναµη, πιέζοντας απαλά τα ζεστά του χείλη στο µέτωπό
της. Ένιωσε την έκταση της εσωτερικής δύναµής του, της µεστής λογικής του. Οι
βασανιστικές ορµές του βρήκαν καταφύγιο στις κρυµµένες καταλύτες της ψυχής του
– η ύστατη επιφάνεια της παντοδύναµης αποφασιστικότητάς του.
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Η Τάρα αναρίγησε στο θειο άγγιγµά του.
«Καληνύχτα, Τάρα. Σ’ ευχαριστώ πολύ για όλα». Η σταθερή φωνή του τσάκισε το
κρυφό όνειρο της νέας. Έκανε γιρλάντα τον πόνο της και την φόρεσε σαν φυλαχτό.
Τον άφησε απρόθυµα, όπως αφήνει κανείς µια όµορφη, ηλιόλουστη ηµέρα. Τα
θλιµµένα µάτια της βούρκωσαν καθώς αποµακρυνόταν, µονολογώντας.
*
Ο θίασος έµεινε στο Γκιζντίκ Χάστ δέκα ηµέρες όπου έδωσε έξι καταπληκτικές
παραστάσεις. Την τελευταία ηµέρα, τα µέλη του θιάσου µάζεψαν βιαστικά τα
συµπράγκαλά τους. Μόλις χάραξε, ο θίασος ετοιµάστηκε για αναχώρηση. Το ταξίδι
µέχρι την άλλη πόλη ήταν µεγάλο.
«Πού πάµε;» ρώτησε η Μινά τον γλυκοµίλητο κλόουν που καθόταν πλάι της.
«Στο Αµπαντέκ. ∆εν έχεις ξανάπαει εκεί;»
«Όχι. ∆εν έχω ταξιδέψει σε όλη τη χώρα. Έχω πάει µόνο στο εξωτερικό».
«Η ύπαιθρος είναι πανέµορφη. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι και καλοί, αλλά η
ανελέητη φτώχεια τους και η αµορφωσιά τους σε τροµάζει».
«Είναι φοβερό!» πρόσθεσε ο Νάδερ. «Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι το ογδόντα
πέντε τοις εκατό του λαού µας ζει σε πανάθλια φτώχεια και ότι το εβδοµήντα τοις
εκατό δεν ξέρει να γράφει και να διαβάζει».
«Πότε θα γυρίσουµε στην Τεχεράνη;»
«Σε λίγους µήνες, υποθέτω. Γιατί; Σου έλειψε;»
«Όχι. Η αδελφή µου παντρεύεται τον Ιούνιο και πρέπει να βρίσκοµαι εκεί», τον
πληροφόρησε η Μινά.
«Το ίδιο και οι δικοί µου. Θέλω να γράψω στη µητέρα µου, αλλά διστάζω. Σου έχω
µιλήσει για τον αδελφό µου;» ρώτησε ο κλόουν.
«Όχι».
«Είναι αξιωµατικός στο στρατό του Σάχη και φανατικός εχθρός του Μοσαντέχ».
«Ξέρει ότι είσαι µε το θίασο;» ρώτησε η ακροβάτισσα µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον.
«Όχι. Αλλά θα το ανακαλύψει µια µέρα. ∆εν νοιάζουµαι. Αγαπώ το θίασό µας. Αυτός
είναι η οικογένειά µου και το σπίτι µου. Ας µη γύριζα ποτέ στην Τεχεράνη. Μόνο για
την άρρωστη µάνα µου στεναχωριέµαι».
Ο Αλί οδηγούσε την µπροστινή άµαξα µε τη χορεύτρια δίπλα του. Αναπάντεχα,
τράβηξε τα γκέµια και άφησε τις άλλες άµαξες να προσπεράσουν. Τα ζαβολιάρικα
µάτια του σπιθοβόλησαν. Τα άλογα σταµάτησαν µε ένα χλιµίντρισµα. Ο µουσικός
κοίταξε λιγωµένος τη φιλενάδα του. Πύρωσε το κορµί του.
«Γιατί σταµάτησες;» διαµαρτυρήθηκε έντονα η Φατεµέχ.
Χωρίς απάντηση, ο Αλί την γράπωσε στη αγκαλιά του σαν αδάµαστο αγρίµι και τη
φίλησε ρουφηχτά. Το λιπόσαρκα του χείλια βροµοκοπούσαν κρασί. Η κοπέλα ένιωσε
τα αχόρταγα χέρια του να αρµέγουν το στήθος της και προσπάθησε να ελευθερωθεί
από τη δυνατή λαβή του.
«∆εν έπρεπε να σταµατήσεις», τον µάλωσε σπαθωτά. «Η επιθετικότητά σου µε
τροµάζει».
«Γιατί όχι;» αγρίεψε ο Αλί, φιλώντας την σαν τρελός στο πρόσωπο και στο λαιµό.
«Ποτέ γυναίκα δεν µου έδωσε δριµύτερη ηδονή. Ποτέ δεν ένιωσα τόσο βαθιά την
ζέστα θηλυκού κορµιού. Σε βλέπω και µούρχεται λιποθυµιά».
«∆εν είναι σωστό. Ξέρεις ότι η κοινωνία µας είναι πολύ συντηρητική. ∆εν πρέπει να
προκαλούµε πάθη. Υποτίθεται ότι είσαι ο µόνος θρήσκος στο θίασο. ∆ε θα ανεχθώ
άλλο αυτές τις υποκριτικές πράξεις!»
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«Γιατί όχι; Είµαστε µέλη του θιάσου, αλλά πρέπει να έχουµε και προσωπική ζωή! Ο
Καρίµ µπορεί να διευθύνει το έργο αλλά όχι τις ζωές µας! ∆υο δερβίσηδες
κοιµούνται στο ίδιο κιλίµι, αλλά δυο βασιλιάδες δεν µπορούν να διοικούν µια χώρα!»
«Σε παρακαλώ, Αλί, µη γίνεσαι γελοίος. Ο Καρίµ δεν έχει καµία σχέση µ’ αυτό.
Ήρθες στο θίασο µε τη θέλησή σου, τον παρακάλεσες να σε πάρει µαζί µας».
«∆ε το µετάνιωσα. Αγαπώ το θίασο όσο εσύ, αλλά αγαπώ κι εσένα σαν τρελός. Τα
κάλλη σου µου σχίζουν την καρδιά. Παραµιλώ το όνοµά σου. Έβαλες µεγάλη
πυρκαγιά στα στήθια µου. Θέλω να είµαστε µόνοι-- εγώ κι εσύ».
«Κατέβα από το άτι σου, αγά. ∆ε µ’ αγαπάς! ∆ε µε σέβεσαι καθόλου! Μόνο το σώµα
µου αγαπάς. Η αγάπη των αντρών είναι µόνο πόθος! Οι γυναίκες είναι θηράµατα για
κυνήγι. Ο Καρίµ θα ταραχτεί αν µάθει για µας».
Τα τελευταία λόγια της µπαρούτιασαν την ψυχή του. Το αίµα ανέβηκε ορµητικά στο
κεφάλι του. Παραµορφώθηκε η µούρη του από τυφλή ζήλια και πήρε µια έκφραση
αλλοπαρµένου, επικίνδυνου ανθρώπου.
«Ώστε έτσι λοιπόν;» µούγκρισε σαν κεντρισµένος ταύρος. «Μόνο για τον Καρίµ
νοιάζεσαι! Ο Καρίµ ο ήρωας, το ανώτερο πλάσµα! Κουράστηκα πια να ακούω για
τον υπέροχο, άθεο Καρίµ και τις ασήµαντες αρετές του!» Αφρός έβγαινε από το
στόµα του. Η θύελλα που µαινόταν µέσα του ξεγύµνωναν την κενότητα του.
«Ω, µεγάλε Αλλάχ!» αναφώνησε η χορεύτρια, µε απογοήτευση. «Σε τυφλώνει τόσο η
ζήλια που δεν ξέρεις τι λες! Είσαι θεόµουρλος. Ο Καρίµ είναι πιο πολύτιµος φίλος
από αδελφό. Η γλώσσα σου στάζει βιτριόλι και είναι κοφτερή σαν σπαθί! Πρόσεχε,
Αλί, ο άνεµος µπορεί να σου πάρει το τουρµπάνι µια µέρα!»
Η φάτσα του µονόχνοτου µουσικού συσπάστηκε από φόβο. Καρδιοχτύπησε από
απελπισία. Η ερωτική εµµονή που είχε µε την χορεύτρια είχε επηρεάσει βαθιά την
ψυχική του υγεία. Στη σκέψη ότι θα την έχανε ένιωσε λιποθυµιά. Γονάτισε και
φίλησε τα χέρια της. Η κοπέλα αποτραβήχτηκε και τον κοίταξε µε αυστηρό, λοξό
βλέµµα.
«Σε παρακαλώ, Φατεµέχ. Σε παρακαλώ, τζουµ 40 µου, συγχώρεσέ µε», ικέτευσε,
νιαουρίζοντας. « Σου το ορκίζοµαι στην ανάσα του Αλλάχ, παραστράτησα».
Η χορεύτρια παρέµεινε σιωπηλή και ανένδοτη.
«Σου το υπόσχοµαι», παρακάλεσε ταπεινά ο Αλι. «Αγαπώ το θίασο και θα µείνω
µέχρι το τέλος. Συγχώρα µε, σε παρακαλώ».
«Είµαι πολύ θυµωµένη αυτή τη στιγµή για να ξεχάσω όσα είπες», τον απέκοψε η
χορεύτρια ψυχρά. Η υπόσχεση είναι σύννεφο, η πραγµατοποίηση είναι βροχή!»
«Συγχώρα µε, όλοι λέµε ανοησίες σε µια στιγµής ζήλιας».
«∆ιακόσιες λέξεις δεν είναι τίποτα µπροστά σε µισή πράξη».
«Ο χρόνος πίσω δε γυρνά. Και αύριο ηµέρα του Αλλάχ είναι!»
Η Φατεµέχ τον κοίταξε µε δυσπιστία. Ο µουσικός µε κακοµοιριασµένο ύφος,
τράβηξε δυνατά τα χαλινάρια για να προλάβουν τις άλλες άµαξες.
*
Σιγά σιγά, καθώς ο καιρός κυλούσε ακούραστα, οι θεατρίνοι κέρδισαν την
εµπιστοσύνη και την αγάπη του απλού λαού και σύντοµα η φήµη του θιάσου
απλώθηκε από την Κασπία θάλασσα ως τον Περσικό κόλπο. Ο Καρίµ είχε πετύχει
την πιο αποτελεσµατική µέθοδο για να πλησιάσει τις σκοτεινές µάζες – το θέατρο. Οι
επιφανειακά αθώες ατάκες των νούµερων και των σατιρικών έργων του έσπερναν στο
µισόφωτο του µια ακτίνα ελπίδας και αξιοπρέπειας. Ο κόσµος εµπιστεύτηκε και
ταυτίστηκε µε τον τυφλό θεατρίνο γιατί έδειχνε αγάπη για το µικρό φτωχό λαό και
συµπόνια για τα πάθη του. Τραγούδησε τον πόνο του, άκουσε τον λυγµό του. Σε όλα
τα αλαργινά ταξίδια του αγρότες και χωρικοί πρόσφεραν τροφή και στέγη στο
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πλανόδιο θεατρικό γκρουπ. Ο θίασος επέστρεψε θριαµβευτικά στην Τεχεράνη το
καλοκαίρι του 1953.

Σηµειώσεις
Πέρσης βασιλιάς, ιδρυτής της Περσικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος βασίλεψε από το
559 π.Χ έως το 530 π.Χ.
Βασιλιάς της Περσικής Αυτοκρατορίας, διάδοχος του Κύρου του Μεγάλου.
Ο Ξέρξης έγινε βασιλιάς της Περσίας µετά το θάνατο του πατέρα του. Ο ∆αρείος
βασίλεψε από το 485 π.Χ. έως το 465 π.Χ. Ο Ξέρξης επιτέθηκε στην Ελλάδα το 480
π.Χ. µε δύο εκατοµµύρια πολεµιστές και χίλια διακόσια πλοία. Κατάφερε να
καταλάβει την πόλη των Αθηνών και να κάψει τους ναούς τη, αλλά ο Αθηναϊκός
στόλος µαζί µε τους συµµάχους τους κατέστρεψε τον στόλο του Ξέρξη στη
Σαλαµίνα. Ο πανίσχυρος Περσικός στρατός ηττήθηκε οριστικά από τους Έλληνες το
479 π.Χ.
Μεγαλύτερος γιος του Σάχη Ρέζα Παχλαβί. Ανέβηκε στο θρόνο το 1941 µετά την
εκθρόνιση του πατέρα του από τους Βρετανούς. Εκθρονίστηκε µετά την Ισλαµική
Επανάσταση.
Καθηγητής και προοδευτικός φιλελεύθερος. Ήταν ο οραµατιστής αρχηγός του
Εθνικιστικού Κινήµατος της Περσίας, µε πλατιά Ευρωπαϊκή µόρφωση και ντοκτορά
στη νοµική και τις πολιτικές επιστήµες. Υπήρξε άγριος πολέµιος του Βρετανικού
σχεδίου να κάνουν τη χώρα του Βρετανική αποικία. Εκλέχτηκε πρωθυπουργός µε τη
σαρωτική λαϊκή πλειοψηφία το 1951 και εθνικοποίησε τη βιοµηχανία πετρελαίων.
Στο πραξικόπηµα που µεθόδευσε η ΣΙΑ, µε τη επιδοκιµασία των Βρετανών, για να
προστατέψουν τα τεράστια συµφέροντά τους στον Περσικό κόλπο, συνελήφθη,
φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Πέθανε το 1967 σε κατ’ οίκον περιορισµό. Πήρε τον
τίτλο του Άντρα της Χρονιάς το 1951 από το περιοδικό TIME.
∆εύτερη σύζυγος του Σάχη Ρέζα Μοχάµαντ Παχλαβί. Αντίθετα από την πρώτη
γυναίκα του, την πριγκίπισσα Φαουζία της Αιγύπτου, την οποία χώρισε επειδή δεν
κατάφερε να δώσει διάδοχο στο θρόνο, η Σαράγια δεν ήταν από βασιλική γενιά.
Καταγόταν ωστόσο από την ισχυρή φυλή των Μπαχτιάρι. Μετά το γάµο, ο νεαρός
µονάρχης υποσχέθηκε αµνηστία στους συγγενείς της Μπαχτιάρι, οι οποίοι είχαν
καταφύγει στην Ευρώπη µετά από καταστροφές και µάχες ετών κατά του Σάχη.
Μερικούς µήνες µετά την επιστροφή τους, οι περισσότεροι βρέθηκαν νεκροί σε
ύποπτο αυτοκινητικό δυστύχηµα η από δηλητηριασµένο τσάι. Ο Σαχ Ρέζα Μοχάµαντ
Παχλαβί χώρισε τη Σαράγια το 1958 επειδή δεν έκανε παιδιά. Ζει στην Ευρώπη
εξόριστη.
Ισχυρή, γενναία νοµαδική φυλή που ζουν εδώ και πολλούς αιώνες στην κεντρική
περιοχή των ορέων Ζάγρος. Οι Μπαχτιάρι είναι πλούσιοι, παραδοσιακοί βοσκοί
προβάτων, γιδιών και καµηλών. Είναι ανεξάρτητοι, µε δικούς τους νόµους,
φυλάρχους, πολιτισµό και παραδόσεις. Πολέµησαν πολλά χρόνια εναντίον του Σαχη
Ρέζα Παχλαβί του πρεσβύτερου και του γιου του. Αρνήθηκαν να υποταχθούν στην
εξουσία του.
Υπάρχουν πολλές νοµαδικές φυλές στην Περσία. Οι πιο αξιόλογες φυλές είναι οι
Μπαχτιάρι, οι Βελούχοι και οι Κασκαϊ΄.
Η τύφλωση και οι ασθένειες των µατιών ήταν πολύ διαδεδοµένες στη χώρα και
οφείλονταν στη σκόνη, στον εκτυφλωτικό ήλιο της ερήµου, σε µολύνσεις, σε έλλειψη
υγιεινής και γιατρών, στην άγνοια, στα βρόµικα πέπλα και τα τσαντόρ. Επίσης η

75

σκληρή δουλειά όπως η ύφανση ή το σκάλισµα του χαλκού και του µπρούντζου κάτω
από συνθήκες χαµηλού φωτισµού συνέφεραν στη τύφλωση.
Έγχορδο µουσικό όργανο που παίζεται χτυπώντας τις χορδές µε µικρά σφυράκια.
Τουρκικής καταγωγής, οι οποίοι αποτελούν το 2% του Ιρανικού πληθυσµού.
Κάτοικοι των ακτών του Περσικού κόλπου, γνωστοί ως Μπαντάρι, από την Περσική
λέξη µπαντάρι που σηµαίνει λιµάνι. Κατάγονται από τους Άραβες και άλλες
φυλετικές οµάδες. Οι Μπαντάρι έχουν πιο σκούρο δέρµα από τους Πέρσες. Οι
γυναίκες φορούν συχνά κοσµήµατα, µαντίλες µε ζωηρά χρώµατα και παραδοσιακές
πολύχρωµες φορεσιές κάτω από φαρδιές φουφούλες.
Τοµάν : Περσικό χρυσό νόµισµα.
Περιοχή νότια του Χορασάν κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν όπου υπάρχουν
δεκατρία χωριά. Ο µέσος όρος του ύψους ενός άντρα σπάνια έφτανε τα 135 εκ., αλλά
τα τελευταία τριάντα χρόνια το ύψος των κατοίκων αυξήθηκε ελαφρά. Είναι Σουνίτες
µουσουλµάνοι και ζουν οµαδική ζωή µέσα σε µεγάλη φτώχεια.
1001 Αραβικές Νύχτες : συλλογή αρχαίων αραβικών παραµυθιών.
Βόρεια επαρχία του Ιράν, όπου ενδηµούν οι κίτρινες πέρδικες και τα γεράκια.
Οι µουσουλµάνοι είναι υποχρεωµένοι να προσεύχονται πέντε φορές την ηµέρα, την
αυγή, το µεσηµέρι, το απόγευµα, µε τη δύση του ήλιου και 90 λεπτά µετά την
ανατολή του ηλίου.
Σύµφωνα µε τη µουσουλµανική θρησκεία, το ουράνιο αυτό πλάσµα, µισός άνθρωπος,
µισός ζώο, δόθηκε από τον Αλλάχ στον απόστολό του, Προφήτη Μωάµεθ, για να
εξερευνήσει τους Επτά Ουρανούς.
Οίκος προσευχής στο Ισλάµ. Υπάρχουν δύο ειδών τεµένη : το «συλλογικό τέµενος»,
ένα µεγάλο τζαµί, θρησκευτικό κέντρο που ελέγχεται από την κοινότητα και το
«τέµενος της Παρασκευής», µικρότερο τζαµί για ιδιωτική χρήση. Στα τεµένη δεν
υπάρχουν καρέκλες ή καθίσµατα. Οι πιστοί στέκονται όρθιοι, υποκλίνονται ή
πέφτουν µπρούµυτα. ∆εν υπάρχουν αγάλµατα, τελετουργικά αντικείµενα ή εικόνες.
∆ε γίνονται έρανοι. Οι τελετές και οι λειτουργίες όπως γάµοι, βαφτίσεις,
εξοµολογήσεις, µουσική, µετάνοιες και χρίσµα δεν υπάρχουν στα τζαµιά. Υπάρχουν
ωστόσο πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργικής και συµβολικής σηµασίας όπως
ο άµβωνας (µίνµπαρ) για το κήρυγµα. Πολλά τεµένη είναι αριστουργήµατα
µουσουλµανικής αρχιτεκτονικής και τέχνης. Χτίστηκαν πριν από αιώνες από
σάχηδες, σουλτάνους και σεΐχηδες και χρησιµοποιούνταν για βιβλιοθήκες, σχολεία,
χώροι συγκεντρώσεων και δικαστήρια.
Περσική έκφραση : ό,τι λάµπει δεν είναι χρυσός.
Το Γκιλάν ήταν µια περιοχή του Ιράν που υπέφερε από ελονοσία.
Περσική παροιµία : όταν η αλεπού προσεύχεται, πρόσεχε τη χήνα σου.
Ξεχωριστό διαµέρισµα για τις γυναίκες, αόρατο από την εξωτερική αυλή . Οι αφέντες
µε πολλές συζύγους τις κρατούσαν κλεισµένες στο αρντερούµ µαζί µε τα χαλιά τους
και τα µεταξωτά ντιβάνια τους.
Οµοφυλόφιλος.
Ένας παντρεµένος ή ανύπαντρος άντρας µπορούσε να πάρει µια προσωρινή σύζυγο
για λίγες ηµέρες, εβδοµάδες ή µήνες έναντι ενός µικρού ποσού. Τις προσωρινές
συζύγους τις έπαιρναν µαζί τους σε ταξίδια, σε προσκυνήµατα στη Μέκκα ή σε
εποχιακές δουλειές, όπως στα ρυζοχώραφα. Στη σηµερινή εποχή, αυτό το δικαίωµα
των αντρών µαζί µε την πολυγαµία δεν ασκείται συχνά.
Το τσάι είναι το εθνικό ποτό των Ιρανών. Σερβίρεται σε µικρά ποτήρια χωρίς ζάχαρη.
Σπόρε ενός ανήθικου και διεφθαρµένου πατέρα.
Ο χορός Μπαντάρι είναι ένας φιλήδονος, εξωτικός χορός σε γρήγορο ρυθµό, όπως ο
χορός της κοιλιάς που περιλαµβάνει γρήγορες κινήσεις των ώµων, των γοφών και
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των χεριών. Σε µερικές παραλλαγές, οι χορεύτριες κρατούν ραβδιά ή µαντίλια. Οι
βασικές χορευτικές κινήσεις µπορούν να γίνουν από ένα µόνο άτοµο ή πολλά σε
ανοιχτό κύκλο, χωρίς όµως να κρατιούνται από τα χέρια. Ο χορός Μπαντάρι είναι
πολύ ζωηρός και έχει αραβικές και αφρικανικές επιρροές. Είναι µέρος της
κουλτούρας των Μπαντάρι, των κατοίκων των παραλίων του Περσικού κόλπου.
Το ούντ είναι αρχαίο έγχορδο µουσικό όργανο της Μέσης Ανατολής, παρόµοιο µε
την κιθάρα.
«Τι κάνεις;»
Οι Πέρσες αγαπούν πολύ τα λουλούδια. Οι κήποι δεν είναι απλώς διακοσµητικοί,
αλλά ζωτική ανάγκη. ∆ηµιουργούν ειρηνική ατµόσφαιρα για εσωτερική γαλήνη και
οµορφιά. Είναι ένα καταφύγιο, µια πολύτιµη ιδιωτική όαση.
Το γιασεµί και τα τριαντάφυλλα θεωρούνται τα ωραιότερα λουλούδια στο Ιράν.
Έχουν δυνατό άρωµα διαρκείας.
Ο νεκρός πρέπει να ταφή µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, σύµφωνα µε τη
µουσουλµανική θρησκεία.
Αντίθετα από τους Άραβες, οι οποίοι είναι καχύποπτοι απέναντι στο γέλιο, οι Πέρσες
γελούν βροντερά και µε την καρδιά τους, και έχουν φοβερή αίσθηση του χιούµορ. Το
πνεύµα τους δίνει χρώµα στις συζητήσεις.
Καραβάνσεραϊ : κτίριο που χρησιµεύει ως κατάλυµα (σεράι) των καραβανιών.
Οι περιστρεφόµενοι δερβίσηδες έχουν τις ρίζες τους στον 13ο αιώνα στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία. Είναι επίσης γνωστοί ως Τάγµα των Μεβλεβί. Είναι µια παλιά
τελετουργία µε συµβολικές χορευτικές κινήσεις που ενώνει τα τρία στοιχεία της
ανθρώπινης φύσης : νου, αίσθηµα και πνεύµα. Ένας πνευµατικός, εκστατικός
στριφογυριστός χορός που χρησιµοποιούταν για εσωτερική επικοινωνία µε το Θεό.
Τελούταν από δώδεκα µουσικούς και δώδεκα χορευτές.
Μεγάλη έρηµος µε αλµυρά έλη, ελάχιστα φυτά και πολύµορφους σχηµατισµούς από
τη διάβρωση του ανέµου, 300 χιλιόµετρα περίπου νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.
Μεβλανά Ρούµι, φιλόσοφος του 13ου αιώνα, µυστικιστής της ανορθόδοξης ισλαµικής
σκέψης. Η ειρηνική διδασκαλία του ευαγγελίζεται θετική σκέψη, σαφήνεια,
απεριόριστη επιείκεια και αγάπη.
Έκφραση : Κοίτα τη δουλειά σου.
Να µυρίσω το χαλβά σου : έχεις το ένα πόδι στον τάφο.
Ο ισλαµικός νόµος δεν είναι νοµικός κώδικας µε τους δυτικούς όρους. Είναι οδηγός
για την καθηµερινή ζωή, µια αληθινή ερµηνεία της θέλησης του Θεού για τη
θρησκευτική και κοινωνική συµπεριφορά της µουσουλµανικής κοινωνίας. Ο
ισλαµικός νόµος υιοθετεί την ιδέα του «οφθαλµός αντί οφθαλµού» ως τιµωρία και
περιλαµβάνει το λιθοβολισµό των µοιχαλίδων. Μετά την επανάσταση του 1979, οι
γυναίκες που κυκλοφορούσαν ακάλυπτες στο δρόµο συλλαµβάνονταν και διώκονταν
ποινικώς, οι οµοφυλόφιλοι εκτελούνταν και η µουσική ήταν απαγορευµένη. Ο
ισλαµικός νόµος δεν αναγνωρίζει τη διάκριση µεταξύ της κοινωνικής και της
θρησκευτικής ζωής των πιστών.
Ο πιστός που κάνει το προσκύνηµα στην ιερή πόλη της Μέκκας.
Το κοχλ είναι ένα ανόργανο διάλυµα που µαυρίζει την περιοχή γύρω από το µάτι.
Χρησιµοποιούταν στην αρχαία Αίγυπτο. Είναι υγιεινό και αδιάβροχο. ∆ίνει
αυθεντικό ανατολίτικο στιλ. Χρησιµοποιείται ευρέως στην Κεντρική Ασία.
Η Λέιλα και ο Μαζνούν είναι οι κλασικοί εραστές στην Περσική και στην Αραβική
λογοτεχνία, όπως ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα για τη ∆ύση.
Ψυχή µου, ζωή µου.
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Κεφάλαιο 4
24 Ιουνίου, 1953
Ήταν περασµένα µεσάνυχτα. Ένα ζοφερό φεγγάρι, σαν ξεθωριασµένο στέµµα,
κρεµόταν στον ουρανό και ράντιζε µε το ασήµι του την κοιµισµένη πρωτεύουσα της
Αµερικής.
Ο αέρας µύριζε χώµα και πευκοβελόνες από την πρόσφατη νεροποντή. Οι δηµόσιες
υπηρεσίες, τα καταστήµατα και τα οµοσπονδιακά κτίρια ήταν κλειστά, οι δρόµοι
σκοτεινοί και άδειοι. Λιγοστοί σκυθρωποί άνθρωποι ήταν µαζεµένοι µπροστά στα
πολυτελέστατα κεντρικά ξενοδοχεία και στα φινετσάτα εστιατόρια.
Οι ξεσκέπαστοι αεροδιάδροµοι του πολυσύχναστου αεροδροµίου της Ουάσιγκτον
ήταν καλυµµένοι από πυκνή οµίχλη. Η αίθουσα αναµονής διεθνών αφίξεων ήταν
σχεδόν άδεια. Η ξαφνική αναγγελία της άφιξης της πτήσης της Pan American από
Τεχεράνη τίναξε όρθιο τον Αµερικανό που περίµενε µόνος στην αίθουσα αναµονής.
Ήταν ένας ψηλός σοβαρός άντρας γύρω στα τριάντα.
Οι πρώτοι επιβάτες άρχισαν να καταφτάνουν σιγά σιγά. Πλησίασαν στο Τελωνείο µε
βήµα νωθρό. Ο ξερακιανός Αµερικανός διέσχισε βιαστικά το διάδροµο και έφτασε
στην αίθουσα αποσκευών µε καρδιοχτύπι. Τα πανέξυπνα µάτια του µέσα από τους
χοντρούς µυωπικούς φακούς, βολιδοσκοπούσαν εξεταστικά, κάθε κίνηση. Πέντε
επίσηµοι διακεκριµένοι επιβάτες, συνοδευόµενοι από τον πιλότο του αεροσκάφους,
εµφανίστηκαν στην αίθουσα αποσκευών. Μιλούσαν και χειρονοµούσαν µε τον
αλαζονικό αέρα ανθρώπων υψηλής κοινωνικής θέσης.
Καθώς προχωρούσαν προς τον έλεγχο, ο ψηλός άντρας έτρεξε γρήγορα στο
κοντινότερο γκισέ και κάτι ψιθύρισε στον κατάπληκτο υπάλληλο. Ο τελωνιακός
χαιρέτισε δια χειραψίας τους εκλεκτούς επιβάτες, χαµογελώντας. Με µια υπόκλιση,
τους έκανε νόηµα να τον ακολουθήσουν στη διπλανή πόρτα, παρακάµπτοντας την
έρευνα. Έξω, στο χώρο στάθµευσης, τρεις αστραφτερές λιµουζίνες περίµεναν τους
εκλεκτούς επισκέπτες. Οι µισοκοιµισµένοι οδηγοί βγήκαν έξω βιαστικά και
υποκλίθηκαν µε σεβασµό.
«Είχατε καλό ταξίδι;» ρώτησε ο Κέρµιτ Ρούσβελτ 1, επικεφαλής του δικτύου της CIA
στη Μέση Ανατολή, κάπως ανήσυχος.
«Πολύ ευχάριστο», απάντησε αδύναµα ο Λόι Χέντερσον, πρέσβης των Ηνωµένων
Πολιτειών στο Ιράν, µε ένα χασµουρητό. Αυτός και οι τέσσερις πλούσιοι Ιρανοί
µεγαλοεπιχειρηµατίες πλησίασαν στα αυτοκίνητα.
«Σας κρατήσαµε δωµάτια σε ξεχωριστά ξενοδοχεία για να µην τραβήξουµε την
προσοχή», σχολίασε ο πράκτορας της CIA, χαµηλόφωνα.
«Να έχετε µια καλή νύχτα. Θα σας δούµε αύριο στην κεντρική αίθουσα του Λευκού
Οίκου», πρόσθεσε ο Αµερικανός στρατηγός Νόρµαν Σβάρτσκοφ 2, βγαίνοντας από
µια λιµουζίνα. «Καλή ξεκούραση. Αύριο µας περιµένει µια πολύωρη και
πολυσήµαντη συνάντηση. Θα παρευρίσκονται αξιωµατικοί κλειδιά από το
Πεντάγωνο και το υπουργείο εξωτερικών».
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«Θα στείλουµε να σας πάρουν στις δύο µετά το µεσηµέρι», τους διαβεβαίωσε ο
Κέρµιτ Ρούσβελτ µε σοβαρότητα.
Οι Ιρανοί επιχειρηµατίες βολεύτηκαν στις άνετες λιµουζίνες. Οι οδηγοί πλησίασαν
την κοιµισµένη πρωτεύουσα από διαφορετικές κατευθύνσεις για να µη κινήσουν
υποψίες.
*
Η ρόδινη αυγή ξεπρόβαλλε δειλά στον ορίζοντα και οι πρώτες αχτίδες του ήλιου
φώτισαν αχνά τους µεγάλους δρόµους της πρωτεύουσας. Ο αέρας ήταν ζεστός και η
υγρασία ασφυχτική.
Ο Κέρµιτ Ρούσβελτ δεν είχε ύπνο εκείνη τη νύχτα. Ένα σωρό µυτερές σκέψεις
µαστίγωναν το µυαλό του. Βαθιά αναστατωµένος και νευρικός, στριφογύριζε
ασταµάτητα στο κρεβάτι του, πασχίζοντας να κοιµηθεί. Ήταν µια κρίσιµη στιγµή στη
ζωή του, µια αποφασιστική καµπή, ορόσηµο στην εκπληκτική σταδιοδροµία του.
Σήµερα οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Βρετανία θα αποφάσιζαν για το πραξικόπηµα
που θα ανέτρεπε τον Πρωθυπουργό του Ιράν, ∆όκτορα Μοχάµαντ Μοσαντέχ. Ο
Κέρµιτ είχε αναλάβει την εκπλήρωση αυτής της ριψοκίνδυνης κρυφής αποστολής. Η
ευθύνη ήταν τεράστια, ηράκλεια και τροµακτική. Ο σφυγµός της καρδιάς του
χτυπούσε γοργά. Ο φόβος της αποτυχίας τον κυρίευσε. Το λιγοσαρκο πρόσωπό του
έγινε κιτρολέµονο.
Κατέβηκε από το κρεβάτι, ταραγµένος. Για άλλη µια φορά ξεφύλλισε το εγχειρίδιο
των είκοσι δύο σελίδων της Επιχείρησης AJAX, που περιέγραφε την τολµηρή
µυστική επιχείρηση λεπτοµερώς. Οι Βρετανοί είχαν συντάξει το αρχικό σχέδιο σε
διακόσες σελίδες µε την ονοµασία TPJAX, αλλά ο Κέρµιτ ήταν υποχρεωµένος να το
ξαναγράψει γιατί ήταν πολύ περίπλοκο και µπερδεµένο.
Ο πράκτορας της CIA ήταν πολύ νευρικός για να συγκεντρωθεί στο υλικό. Έκανε ένα
βιαστικό ντους και ντύθηκε βιαστικά. Τα χέρια του έτρεµαν καθώς έκανε το
συνηθισµένο του καφέ. Ανήσυχος και αγχωµένος, έβαλε το σχέδιο AJAX στον
χαρτοφύλακά του και πήρε το πρωινό λεωφορείο για το Λάνγκλεϊ, της Βιρτζίνια,
όπου βρίσκονταν το αρχηγείο και οι διοικητικές υπηρεσίες της CIA.
Είχε µια σύντοµη συνάντηση µε το διευθυντή της CIA, Άλεν Γουελς Νταλας.
Αντάλλαξαν µερικές κοινοτοπίες και µετά κατευθύνθηκε βιαστικά για το υπουργείο
εξωτερικών. Τα τραβηγµένα µηλίγγια του µαρτυρούσαν τη θυελλώδη αγωνία του.
Είχε αρχίσει να ψιχαλίζει και ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει όταν µπήκε στο γραφείο
του υπουργού, Τζον Φόστερ Ντάλας.
Μια σύναξη διακεκριµένων προσώπων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στη µεγάλη,
επιβλητική αίθουσα. Από τα µικρά παράθυρα έµπαινε ένα µεταλλικό γκρίζο φως.
Πίσω από ένα τεράστιο γραφείο, καθισµένος άνετα στη δερµάτινη αναπαυτική
πολυθρόνα του, ο υπουργός Εξωτερικών µιλούσε στο τηλέφωνο. Η φωνή ακουγόταν
σαν µουρµουρητό.
Ο Κέρµιτ κάθισε σε µια καρέκλα χωρίς να πει λέξη. Στα δεξιά του καθόταν ο Χένρι
Μπιρκέιντ, ο υφυπουργός Εξωτερικών. Λίγο πιο πέρα ήταν ο στρατηγός Γουόλτερ
Σµίθ. ∆ίπλα του, ο Ρόµπερτ Μπάουι, διευθυντής πολιτικού σχεδιασµού του
υπουργείου εξωτερικών, και ο Ρόµπερτ Μέρφι, υποδιευθυντής του τµήµατος
πολιτικών υποθέσεων. Στα αριστερά του καθόταν ο διευθυντής του Τµήµατος
Αµύνης Τσαρλς Γουίλσον και ο πρέσβης Λόι Χέντερσον, καθώς και µερικοί
υπασπιστές. Γεροδεµένοι απολιθωµένοι άντρες µε αυστηρά πρόσωπα από τη
Μυστική Υπηρεσία στέκονταν έξω από την πόρτα.
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Μια ανατριχιαστικη σιωπή επικρατούσε στην αίθουσα. Τα πρόσωπα των καλεσµένων
ήταν ανέκφραστα σαν πέτρα. Τελικά, ο Τζον Φόστερ Ντάλας έκλεισε το τηλέφωνο
και κοίταξε προσεκτικά τους εκλεκτούς επισκέπτες του. Τα διαπεραστικά γαλάζια
µάτια του κοιτούσαν µέσα από τα λεπτά γυαλιά του. Πήρε ένα αντίγραφο της
Επιχείρησης AJAX και κοίταξε τους κυβερνητικούς διευθυντές κάπως επιτιµητικά.
«Αυτή η υπόθεση µε το Ιράν έχει ξεφύγει από τα χέρια µας», αναφώνησε µετά από
λίγο, κατσουφιάζοντας. «Σίγουρα το θέµα του Σάχη είναι περίπλοκο, σωστά;»
Όλοι οι παρευρισκόµενοι απόµειναν σιωπηλοί, κρατώντας την αναπνοή τους. Ο
υπουργός Εξωτερικών άνοιξε το άκρως απόρρητο έγγραφο στην πρώτη σελίδα και το
κοίταξε συλλογισµένος.
«Ώστε έτσι θα ξεφορτωθούµε τον τρελό τον Μοσαντέχ!»
Το ακροατήριό του συνέχισε να παραµένει ανέκφραστο σε µεγάλη υπερένταση. Ο
Τζον Ντάλας πήρε βαθιά ανάσα και άρχισε να διαβάζει δυνατά µε εκπληκτική
ταχύτητα τις ανοιχτές σελίδες του σχεδίου. Όταν έφτασε στο σηµείο που αναφερόταν
στο στρατό του Ιράν, ο τόνος της φωνής του έγινε ανεπάντεχα κοφτερός σαν ξυράφι.
Κοµµάτιασε τη απόλυτη σιωπή.
«Το Πεντάγωνο και η Βρετανική κυβέρνηση βεβαίωσαν κατηγορηµατικά ότι όλες οι
λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον Ιρανικό στρατό έχουν οργανωθεί τέλεια. Η
Επιχείρηση AJAX θα επιτύχει». Συνέχισε να διαβάζει το σχέδιο µε αυταρχική
επιβλητικότητα. Όταν τελείωσε, κοίταξε επίµονα τον Κέρµιτ Ρούσβελτ.
«Κιµ», πρόσταξε κοφτά, σηκώνοντας το δάχτυλο, «εξήγησε σε αυτούς τους
ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν για την Επιχείρηση
AJAX, πόσο σηµαντικό είναι το Ιράν για µας. Εξήγησε εν συντοµία πώς θα γίνει η το
πραξικόπηµα».
Ο Κέρµιτ Ρούσβελτ δάγκωσε νευρικά τα χείλια του. Τα χέρια του είχαν ιδρώσει.
Έστρεψε το πρόσωπό του προς το σιωπηλό ακροατήριο και άρχισε να µιλάει, σαν να
έκανε κατήχηση ή σαν να απευθυνόταν σε σχολιαρόπαιδα :
«Κύριοι», είπε επίσηµα. Η φωνή του αντήχησε καθαρή και σίγουρη. «Πρώτ’ απ’ όλα
πρέπει να καταλάβετε καλά ότι το Ιράν δεν είναι Αραβική χώρα και ότι οι σχέσεις
ανάµεσα στο Ιράν και στους Άραβες γείτονές του δεν είναι αρµονικές. ∆ε θέλουµε να
µπερδέψετε το θέµα λόγω της ανησυχίας που επικρατεί για το Ισραήλ. Το Ιράν είναι
µια χώρα µε έκταση πάνω από εξακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά µίλια. Έχει τεράστια
στρατηγική σηµασία για τη ∆ύση. Είναι κόµβος µεταξύ της Άπω Ανατολής, της
Ευρώπης και των Μεσογειακών χωρών.
«Το Ιράν είναι µια απέραντη χώρα που εκτείνεται από την Κασπία θάλασσα έως τον
Περσικό κόλπο. Συνορεύει µε την Τουρκία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.
Έχω πάει στο Ιράν πολλές φορές και έχω διαπιστώσει ότι µετά την εθνικοποίηση των
πετρελαϊκών πηγών του Περσικού κόλπου από τον σηµερινό πρωθυπουργό,
Μοχάµαντ Μοσαντέχ, ο κίνδυνος να πέσει το Ιράν και τα πετρέλαιά του στα χέρια
της Ρωσίας είναι µεγάλος.
«Οι χώρες της ∆ύσης, µαζί µε τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες,
έχουν µποϋκοτάρει το Περσικό πετρέλαιο µε απώτερο στόχο να πετύχουν την πτώση
του Μοσαντέχ µέσω οικονοµικών πιέσεων. Ούτε η Μεγάλη Βρετανία ούτε εµείς
µπορούµε να καθίσουµε µε τα χέρια σταυρωµένα. ∆ε θα επιτρέψουµε στους
πονηρούς Ρώσους να αρπάξουν τον Περσικό µαύρο χρυσό και να κυριαρχήσουν σε
µια τόσο στρατηγική περιοχή. Πρέπει να προστατέψουµε τα τεράστια συµφέροντά
µας στον Περσικό κόλπο. Αυτός ο µπάσταρδος ο Μοσαντέχ πρέπει να ανατραπεί.
Πρέπει να ισχυροποιήσουµε την επιρροή µας στο Ιράν αποκαθιστώντας στο θρόνο το
Σάχη».
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Ο υπουργός εξωτερικών, στρώνοντας τα ασηµένια µαλλιά του, διέκοψε τον Κέρµιτ
και συµπέρανε µε υπερβολική εµπιστοσύνη :
«Οι Ρώσοι ήταν και συνεχίζουν να είναι απαίσιοι, απρόβλεπτοι και ανεξιχνίαστοι.
Πρέπει να ελευθερώσουµε το Ιράν από τη Ρωσική απειλή. Ένας αδυσώπητος εχθρός
που ο απώτερος στόχος του είναι να κατακτήσει όλο τον κόσµο. Πρέπει να
ελευθερώσουµε το Ιράν µε κάθε µέσο».
Έκανε µια µικρή παύση για να πάρει µια ανάσα και συνέχισε µε µεγάλη
πειστικότητα:
«Αν αυτός ο τρελόγερος παραµείνει στην εξουσία, οι Ρώσοι και οι Ιρανοί
κοµµουνιστές θα καταλάβουν τη χώρα. Το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου είναι
ανείπωτα πολύτιµο για τον βιοµηχανικό, ελεύθερο κόσµο. Το Ιράν πρέπει να
παραµείνει στο ∆υτικό στρατόπεδο µε κάθε θυσία λόγω της στρατηγικής του θέσης.
Μια παρατεταµένη πετρελαϊκή κρίση µπορεί να εξασθενίσει την οικονοµία των
ΗΠΑ.
«Οι Βρετανοί, οι οποίοι µέχρι τώρα έλεγχαν τον Περσικό κόλπο και το πετρέλαιο,
εκδιώχθηκαν από τον Μοσαντέχ. Ανώτατα στελέχη της Άγγλο-Ιρανικής Πετρελαϊκής
Εταιρείας και Βρετανοί πράκτορες του ΜΙ6 πλησίασαν πρώτα εµάς και πρότειναν να
οργανώσουµε µια επανάσταση για να ανατραπεί ο Μοσαντέχ. Οι Βρετανοί µε άφθονη
δωροδοκία έχουν εξασφαλίσει τη συνεργασία µεγάλου µέρους του Ιρανικού στρατού
και αξιωµατικών της αστυνοµίας, µουλάδων, εµπόρων, βουλευτών, εκδοτών
εφηµερίδων, δηµοσιογράφων, ραδιοφώνου και λαϊκούς ηγέτες. Πριν από µερικούς
µήνες συναντηθήκαµε µε µέλη της οικογένειας του Σάχη στην Ελβετία. Ο Ουίνστον
Τσόρτσιλ έχει εγκρίνει ήδη την επιχείρηση µε µεγάλη χαρά! Ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ
αγωνιά να δει σταθερότητα στο Ιράν, µε το Σάχη στο θρόνο. ∆ε µένει τίποτε άλλο να
κάνουµε. Αν συµφωνήσετε, θα προχωρήσουµε».
«Κι αν το σχέδιο αποτύχει;» ρώτησε ο Αµερικανός πρέσβης στο Ιράν, µε κάποια
επιφύλαξη.
«Η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά», απάντησε σταθερά ο Τζον Ντάλς.
«∆ε βλέπω για ποιο λόγο να αποτύχει. Αν το Ιράν πέσει στα χέρια των Σοβιετικών, θα
είναι καταστροφή για το µέλλον της Μέσης Ανατολής. ∆εν µπορούµε να
επιτρέψουµε κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχουµε ένα οργανωµένο σχέδιο. Ξέρουµε ότι ο
Σάχης θέλει να αντικαταστήσει τον Μοσαντέχ µε τον στρατηγό Φαζλυλάχ Ζαχέντι.
Οι Βρετανοί δεν τον εγκρίνουν, αλλά εφόσον τον εµπιστεύεται ο Σάχης και τον
επέλεξε, πρέπει να υποκύψουµε στις επιθυµίες του.
«Ο γιος του, Αρντεσίρ, γνωρίζεται µε τους διπλωµάτες µας στο Ιράν και θα είναι
αξιόπιστος σύνδεσµος ανάµεσα σε µας και το στρατηγό Ζαχεντί. Θα βοηθήσουµε
τους ανθρώπους µας στο Ιράν και στην οργάνωση της επανάστασης. Αν κριθεί
απαραίτητο, οι ΗΠΑ θα απαγάγουν κρυφά σηµαντικούς πολίτες και προσωπικότητες
από τον πολιτικό χώρο. Πρέπει να πληρώσουµε τους διαδηλωτές και τους υποκινητές
µας ώστε να εµφανιστούν σαν οπαδοί του Ταντέχ 3, του Ιρανικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος. Οι συνεργάτες µας, µεταµφιεσµένοι σε κοµµουνιστές, θα επιτεθούν στα
τζαµιά και στους µουλάδες, για να ξεσηκώσουν το λαό εναντίον του κόµµατος
Ταντέχ και να υποστηρίξουν το Σάχη.
«Οι Βρετανοί δεν µπορούν να εµπλακούν φανερά στην επανάσταση. Θα µας
βοηθήσουν µε πληροφορίες και µε τους συνδέσµους που έχουν στη Βρετανική
Εταιρεία Πετρελαίου. Πρώτος µας στόχος, µε τη συναίνεση φυσικά του Σάχη, είναι
να οργανώσουµε στρατιωτική υποστήριξη. Πρέπει να επιλέξουµε προσεκτικά τους
αρχηγούς του Ιρανικού στρατού. Ο σηµερινός αρχηγός, στρατηγός Ριαχί, είναι πολύ
αφοσιωµένος στον Μοσαντέχ. Πρέπει να φύγει. ∆εν ξέρουµε πόσοι αξιωµατικοί θα
παραµείνουν πιστοί στον πρωθυπουργό. Όµως θα µπορέσουµε να δωροδοκήσουµε
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αδρά πολλούς αξιωµατικούς του Ριαχί για να υποστηρίξουν το Σάχη. Εκτός αυτού, ο
στρατηγός Ζαχέντι έχει µεγάλη επιρροή στον Ιρανικό στρατό.
«Επίσης έχουµε έρθει ήδη σε επαφή και έχουµε βοηθήσει οικονοµικά πολίτες και
διαφόρους αξιωµατικούς, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το Σάχη. Όταν ο µονάρχης
αντικαταστήσει τον Μοσαντέχ µε τον Ζαχέντι, ο ανίδεος λαός θα έρθει µε το µέρος
του βασιλιά του».
«Πόσο θα κοστίσει αυτό το πραξικόπηµα;» ρώτησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ιράν
επιφυλακτικά.
Ο υπουργός εξωτερικών έκανε µια παύση, άναψε το πούρο του και δήλωσε ατάραχος:
«Το κόστος είναι ασήµαντο αν αναλογιστεί κανείς πόσο ζωτικής σηµασίας είναι αυτή
η τάχα εσωτερική επανάσταση».
«Λόι, εσύ δε θα εµφανιστείς στο Ιράν όσο διαρκεί η επανάσταση για να µην κινήσεις
υποψίες ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν κάποια σχέση µε το στρατιωτικό
πραξικόπηµα. Πρέπει να φανεί σαν µια αυθόρµητη, εσωτερική, εµφύλια επανάσταση
µεταξύ Ιρανών. Ο Κέρµιτ, µαζί µε µερικούς άλλους πράκτορες, θα πάνε πρώτα στη
Βηρυτό και µετά στο Ιράν µέσω Βαγδάτης. Ο στρατηγός Νόρµαν Σβάρτσκοφ στενός φίλος της βασιλικής οικογένειας- θα περιµένει για να φέρει τον Κέρµιτ σε
επαφή µε το Σάχη και θα οργανώσει τη λαϊκή υποστήριξη.
«Στην Κύπρο έχουµε εγκαταστήσει έναν αόρατο ποµπό για να είµαστε σε επαφή µε
τον Ιρανικό λαό και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουµε Ιρανούς φίλους που θα
µας βοηθήσουν, όπως και σηµαντικούς βιοµηχάνους και αξιωµατικούς του στρατού.
∆ε βλέπω κάποιο λόγο για να αποτύχουµε. Βέβαια, υπάρχουν µερικοί κίνδυνοι, αλλά
αυτό είναι φυσικό σε µια επανάσταση. Έχουµε στρατολογήσει και έχουµε πληρώσει
γενναιόδωρα ξένους συντάκτες εφηµερίδων και αρθρογράφους και όλες τις υπηρεσίες
τύπου στο Ιράν. Έχουµε ετοιµάσει µηνύµατα, δηλώσεις και θέµατα ώστε να είµαστε
σίγουροι ότι θα µεταδοθούν ‘σωστές ιδέες’ στο λαό. Η CIA έστειλε απεσταλµένους
στους διοικητές επαρχιακών στρατευµάτων για να τους ενθαρρύνουν να κινηθούν
προς την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή. Ή ο
Σάχης ή οι Κοµµουνιστές. Τι λέτε λοιπόν;»
«Πρέπει να προχωρήσουµε την επιχείρηση», παρότρυνε ο στρατηγός Σµιθ αυταρχικά.
«Κύριε υπουργέ», είπε ο Λόι Άντερσον ανήσυχος. «∆ε γνωρίζω από αυτά τα θέµατα.
∆εν ενδιαφέροµαι για όλα αυτά. Εφόσον η κατάσταση είναι δεδοµένη και το Ιρανικό
πετρέλαιο κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των κοµµουνιστών, δεν έχουµε άλλη
επιλογή εκτός από το να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του σχεδίου».
«Κύριοι», βεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών, καθώς η σύσκεψη πλησίαζε στο τέλος
της. «Η ανάλυση της CIA είναι ακριβής. Θα προχωρήσουµε. Είθε ο Θεός να µας
χαρίσει µια αξιοµνηµόνευτη επιτυχία. Ο Θεός θα είναι οδηγός µας!»
Όλοι συγκατένευσαν, αν και φαίνονταν βαθιά συλλογισµένοι. Αποσύρθηκαν σιωπηλά
από το γραφείο του υπουργού.
Ο Τζον Ντάλaς σήκωσε το ακουστικό και σχηµάτισε σταθερά τον αριθµό του
προέδρου Αϊζενχάουερ. Τον πληροφόρησε ότι το πραξικόπηµα AJAX είχε εγκριθεί
και επρόκειτο να τεθεί σε εφαρµογή. Εκείνη τη µοιραία νύχτα, η αρχαία χώρα του
Κύρου, µαστιγωµένη από τους ανέµους της λεηλασίας των Μεγάλων ∆υνάµεων
άλλαξε την πορεία της ιστορίας.
*
19Απριλιου, 1953
Η θαυµαστή βίλα ενός Ιρανού επιχειρηµατία, στενού συνεργάτη της Αµερικανής
κυβέρνησης, ήταν θρονιασµένη σε µια γραφική λοφοπλαγιά του επιβλητικού βουνού
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Ταµαβάντ 4 έξω από την Τεχεράνη. Ο ήλιος υψώθηκε αργά πάνω από τις
δεντροκορφές και ακούµπησε το χρυσό κεφάλι του στο γαλάζιο καµβά του ουρανού.
Ο στρατηγός Νόρµαν Σβάρτσκοφ ήταν αραγµένος σε µια σεζλόνγκ, ρουφώντας το
γλυκό άρωµα των ρόδων. Ήταν ανήσυχος, βουτηγµένος σε βαρύθυµες σκέψεις. Είχε
φτάσει στο Ιράν µε διπλωµατική αποστολή πριν από µερικές ηµέρες, κουβαλώντας
ένα σωρό τσάντες παραγεµισµένες µε Αµερικανικά δολάρια. Ήδη είχε έρθει ήδη σε
επαφή µε την πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών, µε τον στρατηγό Ζαχεντί, µε
ανώτατους υπαλλήλους της Βρετανικής Εταιρείας Πετρελαίου και µε αξιωµατικούςκλειδιά στον Ιρανικό στρατό.
Κείνο το αποµεσήµερο ήταν τσακισµένος από την αφόρητη αγωνία. Υποτίθεται ότι ο
Κέρµιτ Ρούσβελτ θα έφτανε στο Ιράν, µέσω Βαγδάτης, µέχρι το απόγευµα. Θα
περνούσε τα σύνορα µαζί µε δύο βοηθούς του, χρησιµοποιώντας πλαστά διαβατήρια
και ονόµατα. Ο χρόνος αργόσυρτος, κυλούσε σαν χελώνα. Μικροψυχησε. Η
ανεµοζάλη της ταραχής του έφτασε στον κόµπο. Αποφάσισε να κάνει µια βόλτα
µέχρι το Μεγάλο Παζάρι. Κάλεσε ένα ταξί και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της
µητρόπολης. Περπάτησε τους πολύβουους δρόµους µε νευρικότητα, κρυµµένος κάτω
από σκούρα γυαλιά ηλίου για να µην ξυπνήσει υποψίες. Μαυροφόρα υπερένταση τον
πλάκωνε όσο περνούσε η ώρα. Ο Κέρµιτ έπρεπε να είχε φανεί ήδη στο παζάρι της
Τεχεράνης. Προσπαθώντας να ξαναβρεί την ψυχραιµία του, κάθισε σε ένα µικρό
καφενείο και παρατηρούσε νωχελικά την ζωηρή κίνηση.
Η Τεχεράνη, σκέφτηκε, είναι µια σαγηνευτική πολιτεία γεµάτη αντιθέσεις. Ένα
ανορθόγραφο καλειδοσκόπιο πλεγµένο µε µοντέρνα κτίρια, µεγαλόπρεπα τζαµιά,
µυθικά ανάκτορα και άθλιες αξιολύπητες φτωχοµαχαλάδες. Μα η ατόφια Περσική
ρίζα που καθρεπτίζει πιστότερα το ιδιόρρυθµο ύφος και το χρώµα της είναι η
γυναίκα--πανέµορφη, αισθησιακή που κρατά στα βάθη αιχµαλωτισµένες, ακοίµητες
φλόγες, µε λάγνα πανέµορφα ανοιγµένα σαν το µύγδαλο µάτια να κοιτάζουν
ερευνητικά κάτω από ανάρια σκουρόχρωµα µαγνάδια: ήταν τα ελκυστικά
ανεξιχνίαστα µάτια της φλογισµένης Aνατολής.
Το δειλινό αδιάφορο φόρεσε το σταχτί πέπλο του. Η Μέινταν-Ι-Σαχ, η Λεωφόρος του
Σαχη, ήταν κατάµεστη. Ο στρατηγός διέσχισε µια πύλη που τον οδήγησε κατευθείαν
στο λαβύρινθο του ονοµαστού παζαριού--το µεγαλύτερο και πιο γραφικό σε όλο το
Ισλάµ. Η ξεχωριστή ανατολίτικη αγορά ήταν αγκαλιασµένη µε προστατευτικά τείχη,
θολοσκεπασµενη µε διάφανα κεραµίδια. Ένας ατελείωτος γαλαξίας από αµέτρητα
στριµωγµένα µαγαζάκια, πανδοχεία, τζαµιά, εστιατόρια και πλατειές κεντούσαν το
εξωτικό χρώµα της. Το παζάρι χωριζόταν σε µικρότερες αγορές ανάλογα µε την
εθνικότητα : η Αρµενική αγορά, η Εβραϊκή, η Αραβική, και η Περσική γεφυρωµένες
µε δαιδαλώδη στενοσόκακα. Από τα χαράµατα χιλιάδες περιηγητές και πελάτες
πηγαινοέρχονταν στα φιδογυριστά καλντερίµια.
Το παζάρι της Τεχεράνης ήταν ένας κόσµος ξεχωριστός, µε τα δικά του ήθη, έθιµα
και ιεραρχία που υπάκουε στους δικούς του νόµους και πολιτική. Ένας ρυθµός αργός,
µερακλίδικος, του κοµπολογιού, της βόλτας, της κοινωνικής εκδήλωσης, της
ενηµερότητας, του χουκά 5, και του παζαρέµατος. Η πανίσχυρη οικονοµικά αγορά
πάντα στήριζε τις θέσεις του Μοσαντέχ και αντιστεκόταν αθόρυβα στην βασιλεία.
Ο στρατηγός µπήκε σε ένα µικρό κοσµηµατοπωλείο και κοίταξε µε θαυµασµό την
πλουσιότατοι συλλογή αµύθητης άξιας: σµαράγδια από το Σινά, µαργαριτάρια από το
Χορµούζ, τουρκουάζ από τη Μεσέντ, διαµάντια από το Χαλτούρ. Ένα υπέροχο όπλο
σµιλεµένο µε πολύτιµους λίθους τράβηξε την προσοχή του.
Ο διπλοσάγωνος έµπορος µε τα αετίσια µάτια τον κοίταξε εξεταστικά και ρώτησε µε
σπαστά αγγλικά : «Γερµανός;»
«Όχι. Αµερικανός τουρίστας».
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«Α», έκανε ο µελαψός έµπορος µε κάποια απογοήτευση.
«Πόσο κάνει το όπλο;» ρώτησε ο Νόρµαν ψυχρά.
«Μόνο έξι χιλιάδες δολάρια», απάντησε ο Ιρανός πουλητής, τάχα αδιάφορα.
«∆ύο χιλιάδες δολάρια», αντιπρότεινε φλεγµατικά ο Αµερικανός στρατηγός .
Ο µαγαζάτορας ξέσπασε σε γέλια. «Θα πρέπει να αστειεύεσαι, φίλε µου».
Ο Αµερικανός αξιωµατούχος απαθέστατος, προχώρησε προς την πόρτα και
ετοιµάστηκε να φύγει.
«Ε, αγά!» ακούστηκε πίσω του η φωνή του εµπόρου. «Τι θα έλεγες για τέσσερις
χιλιάδες δολάρια;»
Ο στρατηγός σκέφτηκε για λίγο και βγήκε αποφασιστικά από το µαγαζί.
«Ε, φίλε, που πάς;» βροντοφώνησε ο έµπορος, µε ένα ζαβολιάρικο χαµόγελο. «Έλα
µέσα να µιλήσουµε σοβαρά».
Ο στρατηγός που γνώριζε καλά την ψυχολογία του ανατολίτικου παζαρέµατος,
ξαναγύρισε στο µαγαζί.
«Αυτό το όπλο», υποστήριξε ο ατσίδας καταστηµατάρχης «είναι αληθινό
αριστούργηµα- ένα σπάνιο έργο τέχνης. Κοίτα το: ολόχρυσο γαρνιρισµένο µε
πολύτιµα πετράδια και είναι τόσο παλιό όσο το γαλάζιο τζαµί. Είσαι τυχερός. Επειδή
είµαι στις καλές µου σήµερα, θα σου το δώσω για τρεις χιλιάδες δολάρια».
«∆ύο χιλιάδες, τελευταία προσφορά», επέµεινε ο στρατηγός, κοιτάζοντας τον
αντίπαλό του µε συγκρατηµένη σιγουριά.
«Για τ’ όνοµα του Αλλαχ , είσαι τρελός?» φώναξε ο Ανατολίτης έµπορος πραγµατικά
θυµωµένος. «Υποτιµάς την αξία αυτού του έργου τέχνης που σου πουλάω. Πρώτη
φορά έρχεσαι στο Ιράν;»
«Ναι», µουρµούρισε ο στρατηγός ήρεµα.
«Α, τότε αλλάζει το πράγµα», αναφώνησε ο έµπορος, χειρονοµώντας. «Αφού είσαι ο
πρώτος µου Αµερικανός πελάτης, θα σου κάνω ειδική έκπτωση. Θα σου το δώσω για
δύο χιλιάδες οχτακόσια δολάρια».
«∆ύο», επανέλαβε σταθερά ο ανένδοτος πελάτης καθώς κατέβαινε στο κατώφλι.
Όταν έφτασε στη στροφή του δόµου, άκουσε τη διαπεραστική φωνή του
κοσµηµατοπώλη να τον φωνάζει : «Άντε µια που µου έκανες σεφτέ, πάρ’ το για δύο
χιλιάδες διακόσια δολάρια--ξεφτυλιστικη τιµή. Χαλάλι σου».
Ο Αµερικανός στρατηγός ξαναµπήκε στο µαγαζί, πλήρωσε το όπλο και ξεκίνησε
βιαστικά για τη βίλα.
Όταν έφτασε, είχε σκοτεινιάσει για τα καλά. Φανερά προβληµατισµένος, άναψε µια
µικρή λάµπα στο διάδροµο και κάθισε στον κήπο. Τον έτρωγαν τα φίδια. Ο φρέσκος
αναζωογονητικός βουνίσιος αέρας καταλάγιασε λίγο την αγωνία του.
*
Λίγες ώρες αργότερα το φρενάρισµα ενός αυτοκινήτου που πλησίαζε ακούστηκε από
το δρόµο. Ο στρατηγός πετάχτηκε πάνω ξαφνιασµένος. Νυχοπατώντας πήγε µέχρι
την είσοδο και κρύφτηκε πίσω από ένα θάµνο. Καθώς η µερσεντές παρκάριζε,
αναγνώρισε τον Κέρµιτ Ρούσβελτ και τους δυο συνεργάτες του. Αναστέναξε µε
ζωηρή ανακούφιση και βγήκε από την κρυψώνα του. Οι άντρες φαίνονταν λιγωµένοι
από την κούραση.
«Συγγνώµη», είπε ο κατάσκοπος της CIA. «Έπρεπε να είχα έρθει πιο νωρίς από τη
Βαγδάτη, αλλά ήµουν άρρωστος».
«Πώς περάσατε τα σύνορα;» ρώτησε ο στρατηγός ταραγµένος.
«Με αυτοκίνητο µέσω Χανεκίν, µια πόλη στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, χρησιµοποιώντας
πλαστά διαβατήρια. ∆εν είχαµε κανένα πρόβληµα».
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«Κιµ, πρέπει να συναντηθείς προσωπικά µε το Σάχη το συντοµότερο», παρακίνησε
επιτακτικά ο στρατηγός. Φυσικά δε θα γίνει φανερά να το δει όλος ο κόσµος. Ξέρεις
καλά ότι οι εχθροί µας θα το µάθουν αµέσως και θα αντιδράσουν. Τα αφεντικά σου
στις Ηνωµένες Πολιτείες φοβούνται µήπως σε αναγνωρίσουν και γίνει γνωστή η
παρουσία σου εδώ. Κι αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουν. Μια συνάντηση πρόσωπο
µε πρόσωπο µε το Σάχη θα εδραιώσει την αξιοπιστία σου. Είναι ευγνώµων για την
πίστη και την υποστήριξη των ΗΠΑ, αλλά η κατάσταση είναι λεπτή, κρίσιµη και
επικίνδυνη. Το τελευταίο πράγµα που θέλει ο Σάχης είναι ένας εµφύλιος πόλεµος.
«Ο Μοσαντέχ είναι πολύ δηµοφιλής και τα µέσα ενηµέρωσης προπαγανδίζουν
συνεχώς κατά του Σάχη. Το κοµµουνιστικό κόµµα του Ιράν, είναι έτοιµο να
υποστηρίξει τον Μοσαντέχ».
«Συµφωνώ µαζί σας, στρατηγέ», είπε µε σεβασµό ο Κέρµιτ δρασκελίζοντας το
πάτωµα πάνω κάτω σκεφτικός.
*
Μετά από δύο ηµέρες, ένα απλό αµάξι σταµάτησε έξω από τη βίλα όπου κρυβόταν οι
άντρες της CIA. Αν και ήταν περασµένα µεσάνυχτα, ο αέρας ήταν αποπνικτικός. Ο
Κέρµιτ µπήκε βιαστικά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου και κουκουλώθηκε
ολόκληρος µε µια κουβέρτα, χωρίς να χαιρετίσει τον φοβισµένο Ιρανό οδηγό. Καθώς
το αµάξι πλησίαζε στο µεγαλόπρεπο παλάτι ο πράκτορας της CIA γλίστρησε στο
πάτωµα και κράτησε την ανάσα του, µε φοβερό άγχος. Τα µελίγγια του κόντευαν να
σπάσουν από την υπερένταση. Ο βασιλικός φρουρός έγνεψε στον οδηγό να περάσει.
Στα µισά της διαδροµής, κάποιος έκανε σινιάλο να σταµατήσει το αµάξι. Ήταν πίσσα
σκοτάδι. Μια µοναχική σιλουέτα πλησίασε το αυτοκίνητο και περιεργάστηκε
προσεκτικά µέσα. Ο Κέρµιτ, κατατροµαγµένος, ανασήκωσε δειλά την κουβέρτα και
κρυφοκοίταξε τον άγνωστο. Ανατρίχιασε από αγωνία. Μετά από µερικά
δευτερόλεπτα κολασµένης αναταραχής ο κατάσκοπος χαµογέλασε µε απερίγραφτη
ανακούφιση. Αναγνώρισε το λεπτό, µελαψό πρόσωπο του Σάχη Ρέζα Μοχάµαντ
Παχλαβί του Ιράν.
«Καλησπέρα, κύριε Ρούσβελτ», τον χαιρέτισε επίσηµα ο µονάρχης. Το αυστηρό
πρόσωπό ήταν ανέκφραστο.
«Καλησπέρα, Μεγαλειότατε. Πάει καιρός από τότε που συναντηθήκαµε τελευταία
φορά. Χαίροµαι που µε αναγνωρίσατε».
Μπήκαν στο ανάκτορο από µια µυστική είσοδο και ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο, µε
τη συνοδεία δύο βαριά οπλισµένων φρουρών.
«Μεγαλειότατε», άρχισε ο Αµερικανός πράκτορας µε σταθερή φωνή. «Ο πρόεδρος
Αϊζενχάουερ και ο πρωθυπουργός Τσόρτσιλ συµφώνησαν να σας υποστηρίξουν».
Ο γοητευτικός, νεαρός µονάρχης χαµογέλασε µε κάποια αµφιβολία. Τα µαύρα,
αστραφτερά του µάτια σκοτείνιασαν. Έκανε µερικά βήµατα µε τα χέρια πίσω στην
πλάτη. Το αίµα µέσα στις φλέβες του ανεµόδερνε στην αβεβαιότητα.
«Πώς µπορώ να είµαι σίγουρος για την υποστήριξή τους;» ρώτησε σταράτα ο Σάχης
µε δυσπιστία. Τα µακριά µατόκλαδά του πετάρισαν. «∆εν είδατε την ενθουσιώδη
υποδοχή µε την οποία έγινε δεκτός στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός Μοσαντέχ;
Το 1951, το περιοδικό TIME τον ανακήρυξε ‘Άντρα της Χρονιάς’! Ο ηλικιωµένος
ευγενής έγινε ο πιο διάσηµος οραµατιστής άντρας που γέννησε ποτέ η γενιά του εδώ
και αιώνες. Πώς σας φαίνεται αυτό;» Η φωνή του έγινε σκληρή και σαρκαστική.
Ο πράκτορας υπερασπίστηκε άφοβα και µε έµφαση τη στάση της κυβέρνησής του.
«Μεγαλειότατε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε θερµά την υποστήριξή του, στον νέο
πρωθυπουργό που διαλέξατε, αναγνωρίζοντας ότι θα χρησιµεύσει ως αποτελεσµατική
εναλλακτική λύση στο κοµµουνιστικό κόµµα του Ιράν. Μεγαλειότατε, αυτή τη
στιγµή αντιπροσωπεύω τις κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωµένων
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Πολιτειών και εγγυώµαι επισήµως στη Μεγαλειότητά σας ότι θα σας υποστηρίξουµε
άνευ όρων στρατιωτικά, πολιτικά και οικονοµικά».
«Και συµφωνείτε µε την αντικατάσταση του Μοσαντέχ από τον στρατηγός Ζαχέντι;»
«Ναι, φυσικά. Οι Βρετανοί δεν είναι και τόσο ευχαριστηµένοι, επειδή υποπτεύονται
ότι συνεργάζεται µε τους Γερµανούς».
«Ναι, θυµάµαι τότε που ο συνταγµατάρχης Μακλίν τον συνέλαβε στην Παλαιστίνη.
Είµαστε σύµφωνοι λοιπόν ότι ο στρατηγός Ζαχεντί θα αντικαταστήσει τον Μοσαντέχ
και ότι θα έχει το δικαίωµα να επιλέξει τους υπουργούς του;»
«Φυσικά, Μεγαλειότατε!»
«Τότε πρέπει να πάρουµε πολλές σοβαρές αποφάσεις», δήλωσε δεσποτικά ο
ευγενικός µονάρχης, καθώς γέµιζε ένα µικρό ποτηράκι µε σκοτσέζικο ουίσκι.
«Για παράδειγµα, ποιες προφυλάξεις πρέπει να πάρουµε σε περίπτωση προδοσίας ή
αποτυχίας;»
«Είµαστε πεπεισµένοι», τον καθησύχασε ο Κέρµιτ, «ότι η πλειονότητα των
αξιωµατικών θα έρθει µε το µέρος σας και έχουµε πολλούς συµµάχους ανάµεσα στον
Ιρανικό λαό. Είναι επαγγελµατίες στην οργάνωση εξεγέρσεων και η ικανότητά τους
είναι αποδεδειγµένη. Εκτός αυτού, Μεγαλειότατε, έχουµε στη διάθεσή µας
δισεκατοµµύρια Ιρανικά ριάλια για δωροδοκίες».
Ο µονάρχης κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «∆εν µπορώ να βασιστώ σ’ αυτούς που θα
έρθουν µε το µέρος µας µόνο για τα λεφτά. Χρειαζόµαστε πατριώτες».
«Είµαι σίγουρος ότι όλοι οι πιστοί Ιρανοί θα βοηθήσουν µε την καρδιά τους και όχι
για τα χρήµατα».
«Μερικές φυλές µε ανησυχούν πολύ. Η φυλή των Κασκάι 6, για παράδειγµα, είναι
µεγάλο πρόβληµα. Σκέφτοµαι να πάω στην πόλη Σιράζ, αλλά η φυλή των Κασκάι
έχει εκεί το στρατηγείο της και είναι υπέρ του Μοσαντέχ. ∆εν τους εµπιστεύοµαι».
Ο κατάσκοπος τον αποστοµησε µε αυτοπεποίθηση. «Ο στρατηγός Νόρµαν
Σβάρτσκοφ είναι επικεφαλής της προπαγάνδας και έχει δωροδοκήσει γενναιόδωρα
αρκετές φυλές. Έχει µεγάλη επιρροή στη βουλή και εκτελεστική εξουσία. Οργάνωσε
την Εθνοφυλακή σας και την Αυτοκρατορική Ιρανική Αστυνοµία µε πάνω από
25.000 µέλη. Από το 1943, οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει στο Ιράν πάνω από εβδοµήντα
στρατιωτικούς και συµβούλους. Ιδρύσαµε τη ∆ιοίκηση Περσικού Κόλπου που
αποτελείται από 30.000 ένστολους Αµερικανούς!»
Ο Ιρανός µονάρχης παρέµεινε σκεπτικός για λίγο. Ένας δόλιος φόβος είχε φωλιάσει
µέσα του ότι θα έχανε το θρόνο του κατά τη διάρκεια του κινήµατος. Ταραγµένος
αποκάλυψε τις ανησυχίες και σκέψεις του.
«Νοµίζω σύντοµα, µετά τις τελικές προετοιµασίες και την υπογραφή των
διαταγµάτων να ξεφορτωθούµε τον Μοσαντέχ και να τον αντικαταστήσουµε µε τον
στρατηγό Ζαχέντι, θα πρέπει να πάω στην Κασπία θάλασσα. Σε περίπτωση
αποτυχίας, θα πάρω το αεροπλάνο για τη Βαγδάτη κι από κει θα προχωρήσουµε
ανάλογα µε τις συνθήκες». Η σοβαρή, κοφτή φωνή του φανέρωνε τη µεγάλη του
φουρτούνα.
«Βεβαιώνω τη Μεγαλειότητά σας ότι το σχέδιο θα επιτύχει και θα σιγουρέψουµε το
θρόνο σας. Αν οι Παχλαβί και οι Ρούσβελτ µαζί δεν µπορούν να λύσουν αυτό το
µικρό πρόβληµα, τότε δεν υπάρχει πουθενά καµία ελπίδα. Είµαι απόλυτα σίγουρος
ότι θα πετύχουµε!»
Η µεστή αυτή συζήτηση συνεχίστηκε περίπου µια ώρα. Αναφέρθηκαν λεπτοµερώς
στο πραξικόπηµα. Ο Σάχης φαινόταν συναισθηµατικά στεγνός. Καληνύχτισε τον
πράκτορα της CIA και τον συνόδευσε µέχρι τον κοντινό κήπο.
«Θα τα πούµε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, στο ίδιο µέρος», µουρµούρισε ο µονάρχης,
µισοκλείνοντας τα µάτια. «Θα στείλω τον οδηγό µου να σας πάρει».
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*
Μόλις ο κρινοδάχτυλη αυγή καληµέρισε την καινούρια ηµέρα, µερικοί τελάληδες
είχαν κιόλας απλώσει τις πραµάτειες τους έξω από τον πολύβουο σταθµό λεωφορείων
που απείχε µερικά µέτρα από το τζαµί Σα Αµπέλ Αζίµ.
Ο ήλιος έγδερνε το δέρµα της γης ανελέητα και η υγρασία ήταν ανυπόφορη.
Αποκαµωµένοι επιβάτες κάθονταν στα πεζοδρόµια και περίµεναν ζαβλακωµένοι το
µοναδικό λεωφορείο.
Ξάφνου, η φιγούρα ενός φουριόζου χαµινιού έκανε την εµφάνισή της στην πλατεία.
Άρχισε να µοιράζει βιαστικά φυλλάδια στους περαστικούς, ξελαρυγγιασµένο:
«Απόψε ο θίασος του τυφλού θεατρίνου θα δώσει παράσταση στην πλατεία στις οχτώ
η ώρα. Τραγούδια, ακροβατικά, κλόουν… Μην το χάσετε!»
Όταν ο σαµατάς ξεψύχησε, το ζοφερό δείλι κατέφτασε νωθρό. Ο πλανόδιος θίασος
είχε στύση µια πρόχειρη εξέδρα κατάµεστα στην πλατεία. Μαξιλάρια ή δεµάτια µε
άχυρο, αντί για καθίσµατα, είχαν τοποθετηθεί ολόγυρα.
Ασπρόµαυρες αφίσες του Καρίµ στόλιζαν τους γειτονικούς τοίχους. Πάνω από την
κλειστή αυλαία της σκηνής ήταν µια επιγραφή µε µεγάλα γράµµατα : «Πάρτε αυτή
την παράσταση όπως θέλετε αληθινή ή φανταστική. Όµως έτσι είναι η ζωή».
Πριν ακόµη ανοίξει η αυλαία, το πλήθος είχε γεµίσει ασφυκτικά το χώρο. Χιλιάδες
ανήσυχοι άνθρωποι περίµεναν στη ουρά µε την ελπίδα να βρουν ένα κάθισµα γι’
αυτή ή για την επόµενη παράσταση. Όσο πλησίαζε η ώρα της πρεµιέρας τόσο η
τεράστια ανθρωποθάλασσα φούσκωνε ασφυχτικά. Ο κλόουν πάσχιζε απεγνωσµένα
να βρει καθίσµατα για το κοινό που εξακολουθούσε να καταφτάνει.
Μια ξεχαρβαλωµένη γριούλα, στηριγµένη στο µπαστούνι της, έφτασε στην είσοδο
αγκοµαχώντας. Πήρε µια βαθιά ανάσα και προσπάθησε βίαια να ανοίξει δρόµο
ανάµεσα στο πλήθος. Σπρώχνοντας όσους βρίσκονταν στο δρόµο της, έφτασε τελικά
στη άκρη της σκηνής και απίθωσε το µπαστούνι της. Το πλήθος ζοχαδιασµένο
διαµαρτυρήθηκε µε έντονα σφυρίγµατα. ∆υο εξαγριωµένοι θεατές την άρπαξαν από
τους ώµους.
«Παρατήστε µε ήσυχη», βρυχήθηκε η πεισµατωµένη γριά. «Πέντε χιλιόµετρα
περπάτησα για να δω τον Καρίµ. Αν µείνω όρθια ένα λεπτό ακόµη, θα λιποθυµήσω».
Κάποιος από το θίασο πλησίασε την ανένδοτη γριά και της πρόσφερε ένα µαξιλάρι
και ένα ποτήρι ζεστό τσάι.
Η αυλαία άνοιξε. Το ακροατήριο παρέµεινε σιωπηλό, ανάσα δεν ακουγόταν. Το
πρώτο µέρος της παράστασης άρχισε µε τον νάνο και τον κλόουν. Στο δεύτερο, ο
Καρίµ µε ένα βαρυσήµαντο έργο, αιχµαλώτισε την ουσία, την εσωτερική φλόγα, την
ίδια την ψυχή του λαού. Πλέκοντας το διάλογο µε τη δράση, κατάφερε να πιάσει το
ρυθµό, την έκφραση και τα πάθη της καθηµερινής ζωής. Ήταν µια ηθικοπλαστική
παράσταση που συγκίνησε βαθιά τους θεατές. Στο αποφωτο της τελευταίας σκηνής
εµφανίστηκε ο ίδιος ο Καρίµ. Το κοινό τον αποθέωσε. Σηκώθηκε όρθιο,
χειροκροτώντας ενθουσιασµένο. Χιλιάδες λουλούδια πετάχτηκαν στην απλή σκηνή.
Ο τυφλός θεατρίνος υποκλίθηκε ταπεινά. Η µεθυσµένη ψυχή του χόρευε µε τους
γόνιµους σπόρους ελπίδας και πίστης. Έκανε νόηµα στους θεατές να καθίσουν. Το
έργο άρχισε. Η πλοκή του δίπρακτου έργου ήταν απλοϊκή. Η πρώτη πράξη
καθρέπτιζε τον σκληρό αγώνα της επιβίωσης ενός εργάτη και την απάνθρωπη
καταπίεση του φεουδάρχη αφέντη. Η επόµενη ήταν τολµηρή και συγκλονιστική.
Παρουσίαζε τους λυσοµανεις ανέµους της ψυχολογικής και σωµατικής φρίκης µια
παιδούλας-νύφης στα χέρια του σεξουαλικά διεστραµµένου, τυραννικού συζύγου της
που σηµάδεψαν τον τραγικό θάνατό της.
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Όλος ο σπαραγµός, η ταπείνωση και η κακοµοιριά του αγράµµατου Περσικού λαού
εκφράστηκαν µε µοναδική οξυδέρκεια, δύναµη και πάθος. Ένα κύµα θλίψης
απλώθηκε στην πλατεία.
Βουβά δάκρυα κυλούσαν από τα µάτια των θεατών. Μια µεσόκοπη γυναίκα
σηκώθηκε πριν το τέλος της παράστασης ταραγµένη. «Φεύγω, δεν αντέχω να βλέπω
άλλο τόση αδικία», ψιθύρισε. Η παράσταση τελείωσε µε κοινωνική, πολιτική και
θρησκευτική σάτιρα, µε χορούς και τραγούδια.
Όταν έπεσε η αυλαία, γνωστοί πνευµατικοί άνθρωποι και ισχυροί έµποροι του
παζαριού, που στήριζαν οικονοµικά το θίασο, χώθηκαν στα παρασκήνια να
συγχαρούν τους ηθοποιούς.
Πρώτος κατέφτασε ο επιφανής Αρµένιος έµπορος Χότζατ, που είχε δώσει καταφύγιο
στην Τάρα και στον Καρίµ όταν δραπέτευσαν. Μόλις τον είδε η Τάρα, έπεσε
καταχαρούµενη στην αγκαλιά του και τον έλουσε µε καρδιακά φιλιά.
«Σε πεθύµησα πολύ! Έχω να σε δω πάνω από ένα χρόνο! Πώς τα πας;»
«Είµαι καλά, γλυκό µου κορίτσι! Εσύ πώς είσαι; » ρώτησε ο καλόκαρδος έµπορος µε
ζεστή συµπόνια. «Μπορεί να ταξιδεύετε όλα τα πλάτη και µάκρη της Περσίας, όµως
εγώ παρακολουθώ κάθε σας βήµα. Πού είναι ο Καρίµ; Ένας Βρετανός
δηµοσιογράφος µου ζήτησε να του κανονίσω µια συνέντευξη».
«Είναι σε πολύ καλή φόρµα, συναισθηµατικά, πνευµατικά, σωµατικά και διανοητικά!
Είναι ένας ορµητικός άνεµος που παρασύρει τα πάντα στο διάβα του», απάντησε η
Τάρα, ακτινοβολώντας ολόκληρη.
«Η δηµοτικότητά του είναι τροµακτική», µπήκε στη µέση η Μινά, κάπως φοβισµένη.
«Ο κίνδυνος παραµονεύει στο κατώφλι».
«Έχουµε την άδεια του πρωθυπουργού Μοσαντέχ να δίνουµε παραστάσεις, αλλά δεν
ξέρουµε για πόσο καιρό ακόµη θα συνεχίσει ο θίασος», παρατήρησε η Τάρα.
«Μην ανησυχείς, θείε Χότζατ», ακούστηκε η σίγουρη φωνή του Καρίµ καθώς
έβγαινε από το πρόχειρο καµαρίνι.
«Ο θίασός µας δεν διατρέχει κίνδυνο. Μας χρηµατοδοτεί το παζάρι. Ο λαός µας
λατρεύει. Το θέατρό µας είναι ανθρωπιστική ψυχονωτικη ιδεα, αµόλυντη από
πολιτικά και θρησκευτικά συµφέροντα».
«Χαίροµαι που σε βλέπω µε τόσο αστείρευτο ηθικό, Καρίµ», ξεστόµισε ο έµπορος,
τσιµπώντας τα µάγουλα του µε στοργή. «Φαίνεσαι µια χαρά και οµορφάντρας όπως
πάντα!»
«Πώς είναι η πολιτική κατάσταση;» ρώτησε ο θεατρίνος µε ολοφάνερο ενδιαφέρον.
«Η κατάσταση είναι αβέβαιη. Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τι θα συµβεί από τη
µία ηµέρα στην άλλη. Ανησυχώ πολύ για την ασφάλεια του θιάσου. ∆ε θα το αντέξω
αν πάθετε κάτι κακό! Είστε όλοι σαν παιδιά µου. Από τότε που χάθηκε όλη η φαµίλια
µου, το 1915, στη γενοκτονία των Αρµενίων 7, εσείς είστε η οικογένειά µου. ∆εν έχω
κανέναν άλλο στον κόσµο».
Η Τάρα, συγκινηµένη, ακούµπησε το κεφάλι της στο στήθος του µε αγάπη. Έβαλε το
χέρι µέσα στο φόρεµά της και έβγαλε ένα µικρό χρυσό σταυρό.
«Θυµάσαι αυτόν το σταυρό, θείε Χότζατ; Εσύ µου τον έδωσες την πρώτη ηµέρα που
µας βρήκες χαµένους στην έρηµο! Πάνε δώδεκα χρόνια από τότε. Ανήκε στη µητέρα
σου και µου τον έδωσες για να µε προστατεύει. Από τότε τον φοράω!»
Ο έµπορος, που ξαναβρήκε την ψυχραιµία του, ανακάτεψε τα βελούδινα µαλλιά της,
ψιθυρίζοντας : «Είσαι ένας σπάνιος συνδυασµός εσωτερικής και εξωτερικής
οµορφιάς. Κουβαλάς ένα χριστιανικό σταυρό σε µια µουσουλµανική χώρα; Σε
πειράζω. ∆εν έχω παράπονα από την Ιρανική κυβέρνηση. Στην Αρµενική πόλη της
Τζάλφα 8 και Τεχεράνη έχουµε χτίσει πολλές εκκλησίες και απολαµβάνουµε
θρησκευτική ελευθερία.»
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«Ένας είναι ο Θεός, αλλά οι άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά ονόµατα», απάντησε η
Τάρα. «Είµαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού!»
«Είναι µια λυπηρή αλλά σκληρή πραγµατικότητα», συµπλήρωσε ο Καρίµ. «Αυτά που
γράφουν όλα τα ιερά βιβλία σε κάθε θρησκεία, τα έχουν εκµεταλλευτεί θρησκευτικοί
και πολιτικοί ηγέτες για αιώνες. Τα λόγια του Θεού έγιναν µέσο χειραγώγησηςβιασµός των µαζών. Όχι για να προωθήσουν την αγάπη και την ενότητα των
ανθρώπων, αλλά για να αποκτήσουν δύναµη και έλεγχο.
« Όλοι οι δεσποτικοί µονάρχες, δικτάτορες και παντοδύναµοι ηγέτες του κόσµου
ισχυρίζονται ότι έχουν θεϊκά δικαιώµατα για να παίζουν κοµπολόι την ζωή του
ανίδεου λαού.
«Είσαι νέος ακόµη, θείε Χότζατ, µπορείς να κάνεις οικογένεια», τον διέκοψε το
ζιζάνιο ο νάνος, για να αλλάξει θέµα. «Ο άνθρωπος γίνεται σοφός µετά τα πενήντα!»
«Καµιά φορά τα χρόνια δεν έρχονται µόνα», χαριτολόγησε ο έµπορας. «Ένα άλογο
που δαµάζεται στα πενήντα είναι καλό µόνο για την ηµέρα της ανάστασης!»
«Θέλω µια χάρη θειε Χότζατ», ζήτησε ο Καρίµ, αγνοώντας τις ανησυχίες του.
«Νοµίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιµο να δώσουµε παραστάσεις σε νοσοκοµεία, η
φυλακές. Έχεις µεγάλο µέσον σε κοινωνικούς και πολιτικούς κύκλους. Μπορείς να
βοηθήσεις;»
«Χµµµ», µουρµούρισε ο έµπορος κάπως κοµπιασµενος. «Ξέρω το διευθυντή της
κεντρικής φυλακής της Τεχεράνης. Θα δω τι µπορώ να κάνω. Στο µεταξύ ας βγούµε
έξω απόψε να χαρούµε λίγο τη παλιοζωή. Όταν χαίρεσαι την κάθε στιγµή, σηµαίνει
ότι ζεις! Το καραβάνι της ζωής περνάει γοργοπόδαρα, φίλοι µου!»
«Μπορούµε να πάµε στο Εστεγκχαλάλ Γκράν Οτέλ στους πρόποδες του βουνού
Έλµπουρτζ. Η θέα είναι φανταστική! Το εστιατόριο Φιρούζ έχει σπάνιες λιχουδιές.
Αν το εστιατόριο Άµπσαρ είναι ανοιχτό, θα µπορέσουµε να ψυχαγωγηθούµε
κουνώντας τους γοφούς µας στο ρυθµό της ζωηρής Περσικής µουσικής!»
Εκείνη τη στιγµή µπήκαν µέσα η Μινά και η Φατεµέχ, φλυαρώντας. Η αισθησιακή
χορεύτρια αγκάλιασε σφιχτά τον έµπορο και τον φίλησε σταυρωτά.
Ο µούργος Αλί που κρυφοκυτουσε πίσω από το παραβάν, ξεροκάταπιε.
Υποδουλωµένος στο αστείρευτο πάθος του, άσπρισε σαν πτώµα. Η ψυχή του έγινε
πυρωµένο ηφαίστειο. Τελευταία είχε κλειστεί στον εαυτό του. Μιλούσε ελάχιστα και
απέφευγε κάθε κοινωνική επαφή. Η αξεδίψαστη λάγνα λαχτάρα για την
λαµπαδοχυτη χορεύτρια τον βασάνιζε δίχως έλεος. Ακόµη και µια αθώα χειρονοµία
στην αγαπηµένη του Φατεµέχ, γεννούσε αφόρητο πόνο. Παρακολουθούσε ύπουλα
κάθε πράξη της µε ακοίµητο βλέµµα. Ο θυµός και η αγανάκτηση του είχαν
δηλητηριάσει το νήµα της ασήµαντης ύπαρξης του. Μα αυτό που τον εξαγρίωνε πιο
πολύ ήταν ο θαυµασµός, η αφοσίωση και η συµπόνια της που έδειχνε για τον Καρίµ.
Υπήρχαν στιγµές που επιθυµούσε ολόκαρδα το κακό και τη δυστυχία του τυφλού
θεατρίνου. Οι φιλελεύθερες, τολµηρές ιδέες του Καρίµ και η κοφτερή κριτική του
για τους Ισλαµικούς νόµους είχαν τραυµατίσει µοιραία τον θρήσκο µουσουλµάνο
µουσικό. Οι απεγνωσµένες προσπάθειές να υποτάξει τα εκρηκτικά, τυραννικά του
συναισθήµατα τον κρατούσαν ξάγρυπνο τις νύχτες. Η χαοτική καρδιά του
ψυχορραγούσε.
Λίγο πριν τη δεύτερη παράσταση, µια λαοθάλασσα µαζεύτηκε µπροστά στην σκηνή
και χάρισαν στο θίασο τρόφιµα και χρήµατα. Εκατοντάδες φοιτητές πρόσφεραν τον
ελεύθερο χρόνο τους για την ολοκλήρωση και την σύνθεση του θεατρικού γκρουπ
κάτω από την αόρατη παρακολούθηση των οπαδών του Σάχη Ρέζα Μοχάµαντ
Παχλαβί.
*
13 Αυγούστου, 1953
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Αδιάφορο από το καµίνι του ήλιου, το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης διατηρούσε
τον γουστόζικο, αργό καθηµερινό ρυθµό του.
Ένας καλοντυµένος έµπορος χαλιών καθόταν τεµπέλικα στο κατώφλι του µαγαζιού
του, όταν µια ξανθιά Ευρωπαία µε προκλητική κοντή φούστα εµφανίστηκε στα
σοκάκια. Σε µια αναπάντεχη στιγµή, έσκυψε για να πάρει ένα καλάθι φρούτα από τον
γειτονικό λαχανοπώλη. Άθελα της φάνηκαν τα καλοφτιαγµένα µπούτια της. Τα
µάτια του εµπόρου µίκραιναν. Μια παρέα γυναικών την κοίταξαν µε περιφρόνηση.
«Οι ∆υτικές είναι ξεδιάντροπες! Σε λίγο αυτή η πόρνη θα βγάλει στη φόρα τα
τρισδιάστατα κωλοµέρια της» φώναξε µια ξεµαλλιάρα γυναίκα, µε σιχασιά.
Το µεσηµέρι, η κίνηση έπεσε λιγάκι. Ο έµπορος βαριεστηµένος άνοιξε το ραδιόφωνο.
Σε µια µοιρολατρική, αναπάντεχη στιγµή, το πρόσωπό του άλλαξε χίλια χρώµατα. Τα
αυτιά του τεντώθηκαν σαν άκουγε εντατικά ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Έµεινε
εµβρόντητος, τα γόνατα του λύθηκαν. Μια οδυρόµενη κραυγή ξέφυγε από το στόµα
του. Πετάχτηκε πάνω, λες και τον είχε δαγκώσει θανατηφόρο φίδι. Αλλοπαρµένος,
όρµησε έξω, ουρλιάζοντας µε υστερία. Χειρονοµούσε ατίθασα σαν σχιζοφρενής. Η
αµάντρωτη οργή του, λυσσοµανούσε.
«Ο Σάχης υπέγραψε διάταγµα και απολύει τον πρωθυπουργό µας Μοσαντέχ και
διορίζει στη θέση του τον στρατηγό Ζαχέντι! Ο συνταγµατάρχης Νεµατολάχ Νασίρι,
που παράδωσε το αυτοκρατορικό διάταγµα, συνελήφθη. Ο στρατηγός Ζαχέντι
αυτοανακηρύχθηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράν! Τα στρατεύµατα του στρατηγού
Ριαχί συγκεντρώνονται έξω από το σπίτι του Μοσαντέχ, έτοιµα για αντισταθούν!»
Μέσα σε λίγα λεπτά όλο το παζάρι σείστηκε ανταριασµένο σαν µπουροτοαποθηκη.
Επικράτησε χάος και αναστάτωση. Οι εµπορικές συναλλαγές και η κυκλοφορία
σταµάτησαν, τα µαγαζιά έκλεισαν. Οι άνθρωποι, µπερδεµένοι και φοβισµένοι,
άρχισαν να µαζεύονται όπου υπήρχαν ραδιόφωνα, διψώντας να ακούσουν τα
δραµατικά νέα. Βαρύθυµοι επιχειρηµατίες και µικροπωλητές παράτησαν τα
εµπορεύµατά τους και ξεµπούκαραν σαν σίφουνας στις πλατείες, αλαλάζοντας
φρενιασµένοι. Η σύγχυση και η απροσδόκητη πολιτική κατάσταση χτύπησε τον λαό
σαν αστροπελέκι. Λυσσοµάνησε, αντάριασε και αποκαρδιώθηκε η ψυχή της Περσίας.
Μια αλλοφρονη, αχαλίνωτη οργή αφήνιασε την χώρα. Τραντάχτηκε η γης, θέµελα.
Ένα τεράστιο θυελλώδη εχθρικό ανθρώπινο κύµα άρχισε να συγκεντρώνεται στους
δρόµους για να διαλαλήσει την θερµή υποστήριξή του στο γερασµένο πρωθυπουργό.
Φαρµακωµένες βλαστήµιες και αιµοβόρες κατάρες υψώθηκαν απειλητικά στην
παρατεταµένη ατµόσφαιρα. Φωτιά και λάβρα έκαιγε µυριάδες αλαφιασµένα
στόµατα.
«Χαρκόστα!» 9
«Κόσκες!» 10
«Μαντζαρκαβέ!» 11
«Κάτω ο Σάχης, το ανδρείκελο της ∆ύσης!»
«Το παλάτι είναι φωλιά διαφθοράς!»
«Θάνατος στο βασιλιά, τον ξεδιάντροπο προδότη της Περσίας».
«Ζήτω ο Μοσαντέχ, ο αληθινός πατριώτης!»
Τίποτε δεν ήταν ικανό να σταµατήσει το φρενιασµένο πελώριο κύµα που συνέχισε να
φουσκώνει όλο και πιο πολύ σαρώνοντας όλους τους δρόµους και πλατείες.
Ο εκρηκτικός ανθρώπινος κυκλώνας παρέλυσε την πρωτεύουσα. Μέσα σε λίγες
ώρες όλες οι καθηµερινές δραστηριότητες σταµάτησαν. Η πολιτεία αιχµαλωτίσθηκε
από τον αχαλίνωτο χείµαρρο 50.000 αποφασισµένων, οργισµένων ανθρώπων που
είχαν µαζευτεί στο παζάρι για να διαµαρτυρηθούν για τη προδοσία του Σαχη. Η
Τεχεράνη βυθίστηκε µοιραία στο χάος, στην σύγχυση και στην αναρχία.
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Από τα χωριά της Κασπίας θάλασσας µέχρι τις πόλεις του Περσικού κόλπου, µια
θύελλα βάρβαρης εχθρότητας συγκλόνισε, και ξερίζωσε την Περσική ψυχή. Ο Σάχης
ξιφοµαχούσε µέχρι θανάτου µε τον λαό του. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ φώναζε η µια πλευρά.
ΘΑΝΑΤΟΣ η άλλη. Στο Ισφαχάν, χιλιάδες σιδεροκαρδοι, λωλαµένοι διαδηλωτές
χίµηξαν έξω από την πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών, ουρλιάζοντας απειλητικά –
ήταν το βαλαντωµένο µουγκρητό του λαβωµένου ταύρου:
«Γιάνκηδες, γυρίστε σπίτι σας!»
«Λαϊκή δηµοκρατία! Έξω η Αµερικανικός ιµπεριαλισµός!»
Στις πόλεις Κόµ, Σιράζ και Ταµπρίζ, η συµπαράσταση για τον ελπιδοφόρο Μοσαντέχ
αντιβροντούσε αδυσώπητα. Χιλιάδες οργισµένα πλήθη κρατώντας δρεπάνια, πέτρες,
ραβδιά και ρόπαλα χίµηξαν σαν ανήµερα θεριά σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια.
Λεηλάτησαν τα πάντα. Γραφεία, τηλέφωνα και έπιπλα έγιναν θρύµµατα.
Φωτογραφίες του Σάχη και της βασίλισσάς Σοράγιας ξεσκίστηκαν από τους τοίχους
και πετάχτηκαν µε θανατηφόρα έχθρα στους δρόµους. Το φρενιασµένο πλήθος
έφτυνε τις βασιλικές φάτσες και τις ποδοπατούσε µε απίστευτο µίσος.
Βλαστήµιες, κατάρες, χλευαστικά λόγια και βρισιές εκτοξεύονταν κατά του µισητού
µονάρχη από κάθε κατεύθυνση. Όταν έπεσε η νύχτα, η Τεχεράνη θύµιζε
φρενοκοµείο. Είχε βυθιστεί σε ένα εφιαλτικό άβυσσο χάους και αταξίας. Με το αίµα
να βράζει στις φλέβες του ο αναστατωµένος όχλος επιτέθηκε σε γραφεία
αντιπολιτευτικών οµάδων µε απερίγραπτη βαρβαρότητα. Μια τεράστια άφραχτη
στρατιά από χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκε στις πύλες του παλατιού,
απειλώντας τους υποστηρικτές του Σάχη µε ρόπαλα.
«Κάψτε το Σάχη! Κάψτε τον προδότη της Περσίας!»
«Το παλάτι: Το µπορντέλο της Αµερικής!»
Φοβερές φωτιές απείλησαν τη απέραντη χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη. Ο εξεγερµένος λαός
έγινε µια ασυγκράτητη φοβερή δύναµη που απειλούσε να σαρώσει τα πάντα στο
πέρασµά της.
Στα χωριά και στις πόλεις, ντόπιοι, γνωστοί, ξένοι, φίλοι και εχθροί έδωσαν τα χέρια
δεµένοι µε µια πρωτόγνωρη αδελφότητα εκείνη τη µοιραία νύχτα. Αγρότες, χωρικοί
και κτηµατίες έσφαξαν κοτόπουλα και αρνιά, και κάλεσαν γείτονες και ξένους για
φαγοπότι. Πλούσιοι έµποροι µοίρασαν τρόφιµα και ρούχα στις φτωχές οικογένειες. Ο
λαός της Περσίας έσµιξε και έγινε ένα. Αµέτρητες χιλιάδες εκστατικοί άνθρωποι
χόρευαν µε πάθος στους δρόµους, κρατηµένοι χέρι µε χέρι ζητωκραυγάζοντας :
«Ζήτω ο Μοσαντέχ—ο άνθρωπος του λαού! Κάτω ο Σάχης!»
Η αγνή ψυχή της Περσίας άπλωσε ένα ζεστό, φιλικό χέρι στον ηλικιωµένο, διωγµένο
πολιτικό. Ολάκερη η χώρα είχε γίνει µια φλόγα, µια καρδιά, ένα σώµα που
τρανταζόταν. Στην Τεχεράνη, ένα µπουλούκι εξαγριωµένων πολιτών επιτέθηκε µε
δρεπάνια στο άγαλµα του Σαχ Ρέζα Παχλαβί και το ξεπάτωσαν. Το πλήθος ούρλιαζε
ζητώντας εκδίκηση :
«Η βασιλεία--η πόρνη της Περσίας!»
«Κάτω οι ξένες δυνάµεις!»
«Το πετρέλαιο ανήκει στους Ιρανούς!»
Την εποµένη µέρα οι αχαλίνωτες εξεγέρσεις ενάντια του παλατιού συνεχίστηκαν µε
σφοδρότερη ένταση. Ο Σάχης και η Σοράγια αναχώρησαν κρυφά για τη Βαγδάτη.
*
Οι κρατούµενοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί την παράσταση του τυφλού θεατρίνου
στην αίθουσα συγκεντρώσεων της φυλακής. Για πρώτη φορά στην ιστορία του
σωφρονιστικού αυτού συστήµατος, ένα ελεύθερο θέατρο ερχόταν να ψυχαγωγήσει
τους φυλακισµένους.
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Ο µεσήλικας διευθυντής της φυλακής καθόταν δίπλα στον Καρίµ, παίζοντας νευρικά
µε τα δάχτυλά του. Όταν το µικρό µονόπρακτο κόντευε να τελειώσει, ο Καρίµ
στράφηκε στο διευθυντή : «Αυτό το σωφρονιστικό σύστηµα είναι πολύ σκληρό».
«Τι εννοείτε;» ρώτησε µε αυταρχικό ύφος ο επικεφαλής της φυλακής.
«Μπορούµε να παρουσιάσουµε ένα θεατρικό έργο που να περιγράφει έναν ήρωα που
έχει κοινά χαρακτηριστικά µε τους κρατούµενους. Πρέπει να καταλάβουµε τις
παρορµήσεις του, και να εντοπίσουµε τη ρίζα της βίας. Με τις αυστηρές ποινές και
την εκδίκηση, απλώς µεγαλώνουµε το µίσος του κρατούµενου και τον µετατρέπουµε
σε κτήνος. Απόδειξη ότι µόλις κάποιος αφήνεται ελεύθερος διαπράττει το ίδιο
έγκληµα ή πολύ χειρότερο. Νιώθει ότι είναι θύµα της κοινωνίας».
«∆ε συµφωνώ µαζί σας», κούνησε αρνητικά το κεφάλι ο διευθυντής, καθώς άναβε το
πούρο του. «Οι Πέρσες είναι πεισµατάρηδες σαν µουλάρια. Μόνο κρατώντας ένα
µαστίγιο µπορείς να κρατήσεις το Περσικό κεφάλι υποταγµένο».
«Όµως αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, Αγα µου. Είναι σκληρή εκδίκηση».
«Ο ισλαµικός νόµος είναι σκληρός. Ο θύτης πρέπει να έχει την ίδια µεταχείριση µε το
θύµα του. Αυτό θεωρείται αστική ποινή και όχι έγκληµα. Όποιος σπέρνει στάρι,
σπέρνει δικαιοσύνη!»
«Ποθώ µια αληθινή δηµοκρατία στο Ιράν. Όποια θρησκεία έρχεται σε αντίθεση µε
την ελευθερία θα υποφέρει µακροπρόθεσµα!»
Ο αξιωµατικός ήταν αντίµαχος σθεναρός.
«Μεγάλωσα σε µια πολύ θρήσκα οικογένεια και για µένα ο ισλαµικός νόµος είναι η
έκφραση των εντολών του Αλλάχ στη µουσουλµανική κοινωνία. Έχουµε ανάγκη να
στηριχτούµε από κάπου, κάτι µε το οποίο θα ταυτιστούµε. Κάθε θρησκεία έχει τις
δικές της εντολές και κανόνες, και ισχυρίζεται ότι αντιπροσωπεύει τη θέληση του
Θεού. Η εβραϊκή θρησκεία, για παράδειγµα, επιβάλει αυστηρούς νόµους, όπως και ο
χριστιανισµός!»
Εκείνη τη στιγµή ένας ανάστατος φρουρός πλησίασε το διευθυντή και του ψιθύρισε
κάτι στο αυτί. Ο αξιωµατικός έµεινε µε ανοιχτό το στόµα. Πετάχτηκε από την
καρέκλα του και έκανε νόηµα στους κρατουµένους να γυρίσουν στα κελιά τους.
«Η παράσταση πρέπει να σταµατήσει αµέσως!» διέταξε ηγεµονικά.
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε ο Καρίµ ανήσυχος.
«Έγινε επανάσταση στην Τεχεράνη για να ανατρέψουν τον Μοσαντέχ, τον µόνο
δηµοκρατικά εκλεγµένο ηγέτη στην ιστορία µας. Είµαι σίγουρος ότι πίσω απ’ αυτό
κρύβονται τα Βρετανικά σκυλιά. Ο πρωθυπουργός µας δεν επιτρέπει να γίνει το Ιράν
Βρετανική αποικία. Είναι ο φωτεινός φάρος στη Μέση Ανατολή. Αυτή την στιγµή η
χώρα βουλιάζει στο χάος! Αλλάχ Άκιµπάρ!»
Οι ηθοποιοί κοιτάχτηκαν βροντοχτυπηµενοι.
«Πρέπει να επιστρέψουµε στην Τεχεράνη αµέσως!» πρότεινε ο Καρίµ µε αγωνία.
«∆ε νοµίζω ότι είναι καλή ιδέα να πάτε στην Τεχεράνη κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Είναι τρελοκοµείο. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη», τον συµβούλεψε ο
διευθυντής φιλικά. «Φοβόµαστε για εµφύλιο πόλεµο, θα χυθεί ποτάµι αίµα. Θα
κανονίσω να περάσετε τη νύχτα εδώ».
«Χέλι µοτσέκερα, αγά. Είθε ο Αλλάχ να ευλογεί την ψυχή σου και να εισακούει τις
προσευχές σου. Όµως πρέπει να γυρίσουµε στην Τεχεράνη απόψε! Ειρήνη πάντα µαζί
σου!»
Στο µεταξύ, οι κρατούµενοι, κατσουφιασµένοι και συγχυσµένοι γύρισαν στα κελιά
τους.
Ο πλανόδιος θίασος κουβάλησε γρήγορα τα λιγοστά συµπράγκαλά του στο φορτηγό
και κατευθύνθηκε στη φλεγόµενη πόλη. Τα µέλη του θιάσου παρέµειναν βουβά σε
όλη την διαδροµή. Σαν πλησίαζαν στην πρωτεύουσα, το φορτηγό έπεσε σε µπλόκο
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και αναγκάστηκε να σταµατήσει. Εκατοντάδες φουριόζοι διαδηλωτές είχαν
σταµατήσει την κυκλοφορία.
Όταν αναγνώρισαν τον Καρίµ, χοροπήδησαν µαγεµένοι. Μαζεύτηκαν γύρω του
ενθουσιασµένοι, τραγουδώντας και λωλοφωναζοντας έξαλλα:
«Ζήτω ο τυφλός θεατρίνος!»
Γεροδεµένοι άντρες άρπαξαν τον Καρίµ στα δυνατά τους µπράτσα µουγκρίζοντας
σαν µανιακοί και τον σήκωσαν ψηλά. Η Τάρα έτρεξε ξοπίσω τους απελπισµένα.
«Προσέξτε», αλάλαξε µε απελπισία. Ήταν µια µικρούτσικη κραυγή στην έρηµο.
*
Τα µεσάνυχτα είχαν περάσει στο άτι του χρόνου. Ο αέρας ήταν δροσερός. Από τις
πλαγιές του χαµηλού βουνού, ανατολικά του Ταβρίζ, ο Κέρµιτ Ρούσβελτ
βολιδοσκοπούσε την Τεχερανη από µακριά. Η πολιτεία φωλιασµένη στους νότιους
πρόποδες του βουνού Έλµπουρτζ νανουριζόταν κάτω από το µαυροντυµένο ουρανό.
Ζοφερά φώτα τρεµόπαιζαν στους έρηµους δρόµους.
Ο Αµερικανός κατάσκοπος µόλις είχε ξετρυπώσει από ένα σκοτεινό υπόγειο,
καµπόσα χιλιόµετρα µακριά από τις βουνοπλαγιές. Εκεί είχε συναντηθεί µυστικά µε
τον στρατηγό Ζαχέντι, που θα αντικαθιστούσε τον πρωθυπουργό Μοσαντέχ. Ο γιος
του, ο Αρντεσίρ, έπαιξε τον ρόλο του µεσάζοντα.
Στο µεταξύ, ο πρέσβης του Ιράν στην Ουάσινγκτον κατέφτασε ξαφνικά στην
Τεχεράνη από την Ελβετία. Ο Αµερικανός κατάσκοπος ήρθε σε επαφή µε αρκετούς
πράκτορες που είχαν σχέση µε το στρατιωτικό πραξικόπηµα.
Σαν τον κλέφτη µες στο σκοτάδι, ο Κέρµιτ παραπατούσε µε δυσκολία σε ένα
κακοτράχαλο στενορύµι ώσπου έφτασε στον τόπο συνάντησης – ένα εγκαταλειµµένο
ξεροπήγαδο. Οι συνάδελφοί του και ένας Ιρανός πράκτορας τον περίµεναν µε αγωνία.
«Πώς τα πήγες µε τον στρατηγό Ζαχέντι;» ρώτησε ο Μπιλ, ένας από τους στενούς
συνεργάτες του Αµερικανού κατάσκοπου.
«Ο Ιρανός στρατηγός είναι σπουδαίος άνθρωπος», αποκρίθηκε ο ψηλός πράκτορας.
«Εντυπωσιάστηκα από το θάρρος και την τόλµη του. Η συνάντησή µας ήταν θερµή,
φιλική και εποικοδοµητική. Έχει πολλούς φίλους στο στρατό. Θα βοηθήσουν στην
οργάνωση του πραξικοπήµατος».
«Το πρόβληµά µου ήταν ότι µιλούσε µόνο Περσικά και λίγα Γερµανικά. Έτσι η
συζήτηση διεξήχθη µε τη βοήθεια του κοινού µας φίλου, Μουσταφά, που µας
βοήθησε στη µετάφραση».
«Αυτές οι νέες εξελίξεις µε τροµάζουν», παρατήρησε ο Ντίκ, ο δεύτερος στενός
συνεργάτης του Κέρµιτ, κουνώντας µε νόηµα το κεφάλι. «Φαίνεται ότι χάνουµε το
παιχνίδι. Οι µάζες υποστηρίζουν σθεναρά το γέρο, παρά τις δωροδοκίες των
Βρετανών και ΗΠΑ».
«Μη βιάζεσαι να βγάλεις συµπεράσµατα. Η νίκη είναι δική µας!» τον βεβαίωσε ο
Κέρµιτ µε σιγουριά, χαµογελώντας αινιγµατικά.
«Το χρήµα είναι το ισχυρότερο κίνητρο για κάθε ανθρώπινη αντίδραση. Το χρήµα θα
αγοράσει κάθε διαδηλωτή που υποστηρίζει φανατικά τον Μοσαντέχ και θα τον
µετατρέψει σε οπαδό του Σάχη!»
«Το ελπίζω!»
Οι τρεις πράκτορες της CIA κατέβηκαν τις σκοτεινές τραχιές πλαγιές, λαχανιασµένοι,
µε τη βοήθεια ενός φακού. Η κατηφόρα ήταν επικίνδυνη. Όταν έφτασαν στον
κεντρικό δρόµο, µπήκαν γρήγορα σε ένα καµουφλαρισµένο αυτοκίνητο που είχαν
κρύψει νωρίτερα κάτω από τα πυκνά φυλλώµατα των δέντρων. Ο οδηγός έβαλε
αµέσως µπροστά και το αµάξι κατευθύνθηκε ολοταχώς προς την κοιµισµένη
πρωτεύουσα.
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Τα τεντωµένα νεύρα του Κέρµιτ χαλάρωσαν όταν αντίκρισε τη γνωστή βίλα. Ανήκε
σε έναν Ιρανό εβραϊκής καταγωγής, οπαδό του Σάχη και απείχε µόνο κάµποσα
χιλιόµετρα από την πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών.
Σε έναν λουλουδιασµένο κήπο, πέντε Ιρανοί πράκτορες περίµεναν ανήσυχα τους
Αµερικανούς κατασκόπους. Ο Ντίκ και ο Μπίλ είχαν φέρει µέσα σε κορµούς
δένδρων ένα σωρό αυτόµατα και τα είχαν κρυµµένα στο φούρνο του σπιτιού
καλυµµένα µε άχυρα. Οι δύο Ιρανοί συνεργάτες µετέφεραν βιαστικά τα όπλα στο
αυτοκίνητο, µεταµφιέστηκαν σε φτωχούς χωρικούς και ξεκίνησαν για την πόλη
Σιράζ.
Λίγο αργότερα, δύο κατώτεροι Ιρανοί αξιωµατικοί ντυµένοι µε ταπεινά εργατικά
ρούχα έφτασαν στη βίλα µε ποδήλατα, ζητώντας να δουν τον Τζέιµς Λόκριτζ 12.
«Πώς ονοµάζεστε;» ρώτησε ο πράκτορας της CIA επιφυλακτικά.
«Γελαστό Αγόρι και Τρελός Μουσικός!»
Ο µύωπας Αµερικανός κατάσκοπος χαµογέλασε µε αγαλλίαση. Άνοιξε ένα µεγάλο
µεταλλικό χρηµατοκιβώτιο. Ο φτερωτός νους του έκλωθε τερτίπια. Έβγαλε από µέσα
χαρτονοµίσµατα των 500 ριαλίων το καθένα και τα άπλωσε επιδεικτικά πάνω στο
τραπέζι.
«Έχω εδώ», είπε µε υπεροπτικό ύφος, «ένα εκατοµµύριο Αµερικανικά δολάρια σε
Ιρανικά ριαλια! Το µεγαλύτερο χαρτονόµισµα είναι 500 ριάλια που η αξία του
αντιστοιχεί σε πέντε Αµερικανικά δολάρια. Αυτό οφείλεται στον πρωθυπουργό
Μοσαντέχ ο οποίος κατάντησε το ριάλι µικρότερο σε αξία από µια πένα! Όπως και να
‘χει, ακόµα και πέντε δολάρια για έναν πεινασµένο Ιρανό είναι πολλά λεφτά!»
Οι δυο Ιρανοί αξιωµατικοί έσκυψαν το κεφάλι χωρίς να πουν λέξη. Ο Κέρµιτ
µέτρησε 800.000 ριάλια, τα έβαλε σε δυο σάκους, τους έδεσε και τους έδωσε στους
Ιρανούς συνεργάτες του.
«Μοιράστε τα», πρόσταξε δεσποτικά «σε διάφορους ανθρώπους στην Αθλητική
Λέσχη, στο στρατό και στις φτωχογειτονιές. Έχουµε φροντίσει ήδη για τους εκδότες
των εφηµερίδων και τους ραδιοσταθµούς. Ο στρατηγός Σβάρτσκοφ έχει δωροδοκήσει
τις φυλές. Όταν τελειώσουν τα χρήµατα, ελάτε να σας δώσω άλλα. Η λαϊκή
µισθοφορική υποστήριξη πρέπει να οργανωθεί ώστε να επανέλθει ο Σάχης στην
εξουσία! Είναι ζωτικά απαραίτητο!»
*
Μόλις είχε ξεπροβάλλει η αµάραντη αυγή. Οι χλοµές αχτίδες χάιδευαν απαλά τα
βρόµικα δροµάκια, νότια της Τεχεράνης. Η φτωχογειτονιά του Ντερβές Νο 1
αντηχούσε κιόλας από φωνές. Ξυπόλητα, λιγδιασµένα χαµίνια µε καλαµένια πόδια
έπαιζαν στα βαλτόνερα. Μπουλούκια από παχιές µύγες βούιζαν πάνω από σκουπίδια,
νεκρά ζώα και ανθρώπινα κόπρανα. Η µπόχα του θανάτου και της σαπίλας µύριζε
βαριά. Από τα υγρά υπόγεια και τις τρώγλες ακουγόταν ουρλιαχτά µωρών και
µουγκρητά ψειριασµένων ζώων. ∆ύο λιγωµένα αγόρια έτοιµα να πέσουν από την
πείνα ξεκοπηκαν από την παρέα και πλησίασαν ένα µακρινό µεγάλο σωρό σκουπίδια.
Ψαχούλεψαν ανυπόµονα µέσα στα απορρίµµατα για να µια µπουκιά σαπισµένα
αποφάγια. Ξαφνικά, δύο στρατιωτικά τζιπ εµφανίστηκαν στην περιοχή, κορνάροντας
δαιµονισµενα. Οι εξαθλιωµένοι κάτοικοι, τροµοκρατηµένοι, πετάχτηκαν από το
πάτωµα και φάνηκαν στα κατώφλια χαζεύοντας γύρω καχύποπτα.
∆υο διάσηµοι Πέρσες αθλητές, µε µοντέρνα αθλητικά ρούχα βγήκαν από τα
στρατιωτικά οχήµατα, φορτωµένοι µε χαρτονοµίσµατα.
«Πλησιάστε», έγνεψε ο ένας στους δύσπιστους κατοίκους. «Μη φοβάστε. Είµαστε
εδώ για να σας µοιράζοµαι λεφτά. Ελάτε, κουνηθείτε».
Μερικοί, πισωδρόµησαν καταφοβισµένοι.
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«Μην είστε κουτοί», βρυχήθηκε πειστικά ο αθλητής τινάζοντας το χοντρό σβέρκο
του. «Ελάτε! Θα δώσω από πεντακόσια ριάλια στον καθένα. Ο Αλλάχ άκουσε τις
προσευχές σας σήµερα. Αυτό που σας ζητάµε είναι πολύ εύκολο. Θέλουµε να πάρετε
όλα τα µέλη της οικογένειάς σας ακόµα και τα µωρά και τους γέρους, και να πάτε
στην πλατεία να διαδηλώσετε την υποστήριξή σας στο Σάχη. Αυτό είναι όλο!»
Ήδη ο γεροδεµένος αθλητής είχε µοιράσει βιαστικά µεγάλες φωτογραφίες του Σάχη
και χαρτονοµίσµατα των 500 ριαλίων, στο άθλιο, αµήχανο πλήθος.
∆ειλά, ένας ένας, οι κάτοικοι του φτωχοµαχαλά βγήκαν στους κεντρικούς δρόµους,
φωνάζοντας διστακτικά :
«Κάτω ο Μοσαντέχ».
«Ζήτω ο Σάχης!»
Τα στρατιωτικά οχήµατα εξαφανίσθηκαν µε ταχύτητα για την περιβόητη περιοχή του
υπόκοσµου και στα καταφύγια διαβόητων ληστών.
*
∆υο ηµέρες αργότερα, βαριά οπλισµένα τανκς και στρατιωτικά τζιπ πληµµύρισαν
τους δρόµους της Τεχεράνης και χιλιάδες άνθρωποι από τους µίζερους µαχαλάδες
άρχισαν να συγκεντρώνονται στις πλατείες.
Προπορεύονταν αµάξια µε κυµατιστές Αµερικανικές σηµαίες και φωτογραφίες του
µονάρχη φωνάζοντας συνθήµατα υπέρ της βασιλείας. Μια µεγάλη οµάδα οπαδών του
Σαχη χίµηξε στο πλήθος µε µαχαίρια, ρόπαλα και όπλα και σταµατούσε όλα τα
αυτοκίνητα που δεν είχαν τη φωτογραφία του βασιλιά στα παράθυρά τους.
Τράβηξαν µε βία έξω τους σαστισµένους οδηγούς και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν
άγρια. Μετά κολλούσαν στο καµπριζ φωτογραφίες του Σαχη και ένα χαρτονόµισµα
των δέκα ριαλίων. Επικρατούσε πανδαιµόνιο και µαυροφόρο χάος.
Οι λιγοστοί οπαδοί του Μοσαντέχ ήρθαν στα χέρια µε τους υποστηρικτές του Σάχη.
Οι δρόµοι σκεπάστηκαν µε λίµνες από ζεστό αίµα, πτώµατα και τραυµατίες που
σφάδαζαν. Τροµαχτικές, ολοφυρόµενες φωνές, βογκητά, κατάρες και πυροβολισµοί
ακούγονταν από όλες τις µεριές.
Η πανάρχαια χώρα σκεπάστηκε µε ένα φοβερό θόλο πανικού, χάους και καταστροφής
βυζάνοντας το γάλα της ραδιούργας µοίρας της. Στρατιώτες και πολίτες λεηλατούσαν
σαν κουρσάροι κτίρια της κυβέρνησης και του τύπου, πυροβολώντας όποιον
βρισκόταν στο δρόµο τους. ∆εν άφησαν τίποτε όρθιο.
Καθώς το βίαια κύµα των εξεγερµένων πλησίαζε την είσοδο της πρωτεύουσας,
αρµατωµένοι άντρες µοίραζαν ασταµάτητα χρήµατα στο πανικόβλητο πλήθος. Με το
δάχτυλο στην σκανδάλη, ανάγκαζαν τον λαό να ακολουθήσουν τους υποστηρικτές
του Σάχη. Πληρωµένοι συνεργάτες του µονάρχη, µε κοµµουνιστικά λάβαρα, έσπασαν
µε τα πιστόλια κεφάλια ιερωµένων και θυµιάτισαν τζαµιά για να στρέψουν τις µάζες
κατά του Μοσαντέχ. Αν κάποιος αρνιόταν να υπακούσει, τον σακάτευαν αλύπητα
στο ξύλο και τον πετούσαν στους µατωµένους δρόµους.
Στις πλατείες, µικροπωλητές πουλούσαν φωτογραφίες του Σάχη και της Σοράγιας.
Ένα σµήνος από στρατιωτικά οχήµατα µε βαριά οπλισµένους στρατιώτες
κατευθύνθηκαν προς το υπουργείο Εξωτερικών. Χίµηξαν µέσα σπάζοντας πόρτες
και παράθυρα και συνέλαβαν τους τροµοκρατηµένους υπαλλήλους. Κάτω από την
δολερή µπότα τις βίας οι κρατικοί γραφιάδες τσίριξαν αθέλητα:
«Θάνατος στο Μοσαντέχ!»
«Ζήτω ο Βασιλεύς των Βασιλέων, Σάχης Ρέζα Παχλαβί!»
Μια συνοδεία στρατιωτικών τανκς και µπουλντόζες έφτασαν λίγες ώρες αργότερα
στο Ταχτ-ε-Τζαµσίντ και πολιόρκησαν το σπίτι του πρωθυπουργού Μοσαντέχ.
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Οι µπουλντόζες άρχισαν να γκρεµίζουν το σπίτι από κάθε πλευρά. Οργισµένοι
στρατιώτες έκαναν γιουρούσι πηδώντας µέσα από τον κήπο, πυροβολώντας στα
τυφλά. Ο ηλικιωµένος πρωθυπουργός, µεταµφιεσµένος σε υπηρέτη, το έσκασε από
ένα παράθυρο.
Ο πληρωµένος στρατός του Σάχη ξεκλήρισε το σπίτι από τα θεµέλια και το
λεηλάτησε µε πρωτοφανή λύσσα. Κλέφτες και λωποδύτες άρπαξαν ότι είχε αποµείνει
από την κατοικία του πρώην πρωθυπουργού.
Έξω από το γκρεµισµένο σπίτι, οι στρατιώτες πολεµούσαν σώµα µε σώµα µε τους
οπαδούς του Μοσαντέχ. Ο αλαφιασµένος επικεφαλής αξιωµατικός χωρίς κανένα
δισταγµό, τράβηξε το όπλο του και άρχισε να γαζώνει µε απανωτές σφαίρες τους
αντίµαχους του Σάχη, µε θηριώδη µίσος.
«Όποιος δεν είναι µε το µέρος µας θα πεθάνει!» απείλησε, φτύνοντας καταγής.
Αστυνοµία, στρατός και υποστηρικτές του θρόνου σκότωναν εν ψυχρώ όποιον
υποψιάζονταν ότι ήταν υπερασπιστής του Μοσαντέχ.
Η Τεχεράνη µεταβλήθηκε σε ένα φρικτό πεδίο µάχης--ένα τροµακτικό απέραντο
νεκροταφείο. Αµέτρητες χιλιάδες οπαδοί του Μοσαντέχ και µέλη του
Κοµµουνιστικού κόµµατος ήταν ξαπλωµένοι νεκροί η τραυµατισµένοι στους δρόµους
και στις πλατείες. Το βάρβαρο µακελειό συνεχίστηκε ασίγαστα για ώρες.
Η οργανωµένη διαδήλωση υπέρ του Σάχη έφτασε στο αποκορύφωµά της όταν,
εντελώς αναπάντεχα ο στρατηγός Ζαχέντι έκανε την εµφάνισή του στους δρόµους της
πρωτεύουσας. Οι οπαδοί του τον σήκωσαν στα χέρια ξαναµµένοι.
«Ζήτω ο Σάχης!» ούρλιαζε το υπνωτισµένο πλήθος.
*
22 Αυγούστου, 1953
Η Τεχεράνη ήταν στολισµένη γιορτινά µε χιλιάδες χάρτινα λουλούδια. Πανό,
φωτογραφίες και σηµαίες του Σάχη κρέµονταν από τα παράθυρα και τα φώτα των
δρόµων. Η πρωτεύουσα γιόρταζε θριαµβευτικά την επιστροφή του µονάρχη, Ρέζα
Μοχάµαντ Παχλαβί.
Στις κεντρικές λεωφόρους είχαν απλωθεί πολύτιµα χαλιά για να περάσει η
αστραφτερή Ρολς Ρόις που µετέφερε το βασιλικό ζεύγος. Μια λαοθάλασσα
υποδέχτηκε το βασιλιά µε µεγάλο ενθουσιασµό. Ο νέος πρωθυπουργός, στρατηγός
Ζαχέντι, συνόδευσε την ποµπώδη πορεία στο παλάτι. Αργά τη νύχτα, την επόµενη
ηµέρα, το µεγαλόπρεπο φανταστικό παλάτι Σαανταµπάντ, θρονιασµένο υπεροπτικά
σε έναν καταπράσινο λοφίσκο µερικά χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα, λουζόταν σε
παραµυθένια, ανατολική χλιδή. Στολισµένο µε µυριάδες εκτυφλωτικά φώτα και
εκατοντάδες µπουκέτα από φρέσκα λουλούδια τράνταζε από κεφάτο ρυθµό. Μια
εντυπωσιακή δεξίωση είχε δοθεί στο κεντρικό σαλόνι για να πανηγυρίσει την
σαρωτική νίκη του Σάχη. Σαν πλησίαζε το ξεµερωµα η ξωφρενη γιορτή είχε φτάσει
στο ζενίθ τρικούβερτου κεφιού. Ζωηρή µουσική, γέλια, φλυαρίες και ο ασταµάτητος
ήχος του φελλού ανοιγµένης σαµπάνιας ακούγονταν από µακριά.
Ο Κέρµιτ Ρούσβελτ, ολοχαρούµενος και περήφανος σαν παγώνι, έφτασε στο
ανάκτορο µε την επίσηµη λιµουζίνα της πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών.
Αεροβατούσε στα ουράνια. Ο φρουρός στην είσοδο τον χαιρέτησε µε µεγάλο
σεβασµό. Ένας φιλικός υπηρέτης τον συνόδευσε στο δεύτερο όροφο όπου τον
περίµενε ο απολυταρχικός µονάρχης. Ο νεαρός Σαχης, µε επίσηµη Βασιλική στολή,
καθόταν µόνος στην αίθουσα συσκέψεων, χωµένος πίσω από ένα µεγάλο γραφείο.
Μπροστά του ήταν απιθωµένα δυο µικρά ποτήρια µε Ρωσική βότκα και ένα βαθύ
πιάτο µε πολύτιµο χαβιάρι από την Κασπία θάλασσα.
Μόλις αντίκρισε τον πράκτορα της CIA, του έκανε νόηµα να καθίσει κοντά του. Τα
µαύρα, όµορφα µάτια του έλαµπαν από µεθυστική χαρά. Χαµογέλασε πλατιά.
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«Οφείλω το θρόνο µου», είπε µε σιγανή φωνή, «στον Αλλάχ, στο στρατό µου, στο
λαό µου και σε σένα!»
Ο µονάρχης κοίταξε επίµονα τον Αµερικανό κατάσκοπο µες στα µάτια. Ύστερα του
πρόσφερε ευγενικά ένα ποτηράκι βότκα.
«Στην υγειά σας», είπε εύθυµα µε ένα µειδίαµα. «Χαίροµαι που βλέπω ότι ήρθατε
επίσηµα µε την λιµουζίνα της Aαµερικανικής πρεσβείας και όχι κρυµµένος κάτω από
µια κουβέρτα στο πίσω κάθισµα ενός ταπεινού αυτοκινήτου!»
«Χαίροµαι πολύ που σας ξαναβλέπω, Μεγαλειότατε», είπε ο υπεύθυνος για το
πραξικόπηµα, µε θερµό, ειλικρινή τόνο. Το αδύνατο πρόσωπό φεγγοβολούσε από το
σκίρτηµα του τρανού θριάµβου.
«Το πρώτο πράγµα που θα κάνω», είπε ο Σάχης πολεµόχαρα µετά από µια µικρή
παύση, «είναι να τιµωρήσω αυστηρά όλους όσοι ήταν εναντίον µου, αρχίζοντας από
το γέρο µε τις πιζάµες, τον ανόητο Μοσαντέχ, ύστερα τον Χουσεϊν Φατεµί και τους
χάνους της φυλής Κασκάι».
Κείνη την στιγµή, κάποιος από το προσωπικό του ανακτόρου πλησίασε το µονάρχη
αθόρυβα, και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί.
«Ο πρωθυπουργός είναι εδώ! Να περάσει µέσα;» αστειεύτηκε χαρωπά ο Σάχης.
Ο Αµερικανός πράκτορας τα έχασε. Κοκκίνισε µέχρι τα αυτιά. Η γλώσσα του δέθηκε
κόµπο. Χαµογέλασε βεβιασµένα και ζήτησε να αποσυρθεί. Ο µελαχρινός µονάρχης
έψαξε στην τσέπη του σακακιού του. Έβγαλε µια υπέροχη χρυσή τσιγαροθήκη. Την
εξέτασε χαµογελώντας και την πρόσφερε στον Αµερικανό κατάσκοπο.
«Μπορώ να σας προσφέρω ένα αναµνηστικό για να θυµάστε τη µικρή µας
περιπέτεια;»
Ο Κέρµιτ πέταξε στα ουράνια από περηφάνια. Με µια γρήγορη κίνηση την έβαλε
στην τσέπη του.
«Χίλια ευχαριστώ, Μεγαλειότατε», µουρµούρισε, µε µια ελαφριά υπόκλιση. Ύστερα
άφησε το ανάκτορο µε ανείπωτη ανακούφιση. Η πανσέληνος σκορπούσε το ασήµι
της στη γη και καταλάγιασε τις µυστικές θύελλες του νου του. Τα µάτια του έλαµπαν
σαν άστρα της νύχτας.
Όταν ο Κέρµιτ Ρούσβελτ έφτασε στο αεροδρόµιο της Ουάσινγκτον έγινε δεκτός µε
φανφάρα και ενθουσιασµό. Φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες των Ηνωµένων
Πολιτειών και της Βρετανικής κυβέρνησης, τον υποδέχτηκαν σαν µυθικό ήρωα.
Λουλούδια, συγχαρητήρια µηνύµατα και τηλεφωνήµατα πληµµύρισαν το γραφείο
του. Ο Άλεν Ντάλας δεν έκρυψε την ευγνωµοσύνη του για την σαρωτική επιτυχία του
πραξικοπήµατος.
«Από δω και µπρος θα σε λέµε ο ‘κύριος του Ιράν’ στους κύκλους µας», δήλωσε
φιλοσοφικά. «Όλοι όσοι πήραν µέρος στην Επιχείρηση AJAX έλαβαν τις αµοιβές
τους. Την µεθεπόµενη εβδοµάδα θα τεθείς επικεφαλής της µυστικής Επιχείρησης
Γουατεµάλα για να ανατρέψουµε τον πρόεδρο Τζάκοµπο Γκουρµάν. Τώρα, αγόρι
µου, έχεις την πείρα που χρειαζόµαστε στη CIA για το επόµενο πραξικόπηµα».
Ο ασπροµάλλης αρχηγός της CIA άναψε ήρεµα το πούρο του. Χαµογέλασε
αινιγµατικά. Τα χείλη του χόρεψαν στο γκρεµό της βαθυχοστης σκέψης.
*
Το στρατιωτικό φορτηγό ανηφόριζε αργά σε έναν έρηµο δρόµο κοντά στη συνοικία
Μεϊντάν Σούζ. Οι δρόµοι ήταν έρηµοι. Οι πόρτες κλειστές, τα παράθυρα σφιχτά
µανταλωµένα. Κάπου κάπου δυο τροµαγµένα µάτια τολµούσαν να κρυφοκοιτάξουν
πίσω από τις τραβηγµένες κουρτίνες. Στρατιώτες έκαναν αιφνιδιαστικά γιουρούσια
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στα γειτονικά σπίτια. Έσπαζαν πόρτες και παράθυρα και συλλάµβαναν µπουλούκια
από πανικοβληµένους άντρες και γυναικόπαιδα.
Το πρωινό δελτίο ειδήσεων και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ανήγγειλαν τις
καθηµερινές µαζικές εκτελέσεις χιλιάδων Ιρανών στρατιωτών και πολιτών. Στις
πρώτες σελίδες των εφηµερίδων φιγουράριζαν ανατριχιαστικές µακάβριες
φωτογραφίες των δολοφονηµένων. Ήταν µια επιστηµονική, ψυχολογική µέθοδος µε
σκοπό να σπείρει φόβο και να τροµοκρατήσει τον λαό. Νεκρική σιγή τύλιγε την
πρωτεύουσα. Μυλόπετρες φριχτής τροµάρας σύντριβαν κάθε σπόρο αντίστασης και
σφράγιζαν ασφυχτικά το τολµηρό µαραµένο στόµα της Περσικής γης.
Το αδύνατο, φοβισµένο εντεκάχρονο κορίτσι µισάνοιξε δειλά την εξώπορτα. Τα τρία
πεινασµένα αδελφάκια της έκλαιγαν γοερά. Τα λιµασµένα, βαθουλωµένα µάτια τους
την κοίταζαν απελπισµένα. Το µικρότερο, µπουσουλώντας µε δυσκολία, πήγε πίσω
της και της τράβηξε τη φούστα κλαψουρίζοντας θρηνητικά.
«Σταµάτα να κλαις», πρόσταξε το κορίτσι, µε σταθερή φωνή. «Θα πάω να βρω ένα
µαγαζί µήπως µπορέσω να αγοράσω µερικά τρόφιµα. Κλειδώστε την πόρτα και
µείνετε µέσα µέχρι να γυρίσω! Ακούσατε; Η κατσίκα δεν βρίσκει άχυρο µε τις
ευχές!»
Τα γοργοκίνητα µάτια της κοίταξαν προσεκτικά ολόγυρα, µετά πήρε την επικίνδυνη
απόφαση. Άρχισε να τρέχει σαν λαγουδάκι και διέσχισε τον ερηµωµένο δρόµο. Το
µαυρότυχο κοριτσάκι δεν είχε εντοπίσει το στρατιωτικό φορτηγό που ήταν ύπουλα
κρυµµένο σε µια γωνιά. Το άγρυπνο µάτι του οδηγού µπάνισε την παιδούλα. Με µια
αστραπιαία µανούβρα έβαλε µπρος και την στρίµωξε σε ένα στενορύµι.
Ένας ψηλός, βαρβάτος αξιωµατικός µε µια κρεατοελιά στο επανωχειλι πετάχτηκε
µεµιάς από το όχηµα, µε το όπλο προτεταµένο και το δάχτυλο στην σκανδάλη.
«Για πού το ‘βαλες;» γρύλισε εχθρικά.
Η µικρή, παραλυµένη από το φόβο, ζάρωσε στον τοίχο, τουρτουρίζοντας. Άνοιξε το
στόµα της, αλλά οι λέξεις κόµπιασαν στο λαιµό της. Η τρίχα της σηκώθηκε όρθια.
«Σήκω πάνω, µαρξιστική πόρνη», βρυχήθηκε ο αξιωµατικός, τα αγριοθωρατα µάτια
του γυάλισαν.
«Πήγαινα στο.. µπακάλικο», τραύλισε το κατατροµαγµένο κοριτσάκι καθώς
σηκώθηκε µε τα χέρια πίσω από το κεφάλι. «Έχω τρία πεινασµένα αδελφάκια στο
σπίτι, κύριε. Κλαίνε οληµερίς! Πρέπει να αγοράσω ένα καρβέλι ψωµί, αξιότιµε κύριε!
Ο Θεός να χαρίζει υγεία σε σένα και στα παιδιά σου, κύριε!»
Ο αξιωµατικός την κοίταξε µε ένα αλεπουδίσιο χαµόγελο. Τα λάγνα, διαπεραστικά
του µάτια άστραψαν από αλύγιστη µοχθηρία. Σήκωσε αυταρχικά το χέρι και έδωσε
σινιάλο στους στρατιώτες του να τη συλλάβουν. ∆υο οπλισµένοι φαντάροι άρπαξαν
το αδύναµο, κατατροµαγµένο κορίτσι και το πέταξαν άτσαλα στην καρότσα του
φορτηγού.
«Σας παρακαλώ, αφήστε µε να φύγω», παρακάλεσε κείνο, λιωµένο από φόβο. «Τα
αδελφάκια µου είναι µόνα τους στο σπίτι. Πρέπει να γυρίσω».
Οι στρατιώτες στο µπροστινό κάθισµα του αυτοκινήτου γέλασαν χλευαστικά.
Κακόβουλα µουρµουρητά µε πρόστυχα υπονοούµενα ακούστηκαν. Το φορτηγό
προχώρησε σε έναν κακοτράχαλο χωµατόδροµο και στάθµευσε σε µια απόµακρη
περιοχή, τριάντα χιλιόµετρα περίπου από την πρωτεύουσα.
Ο οδηγός µε τους δύο στρατιώτες σκαρφάλωσαν στην καρότσα του φορτηγού. Ο
επικεφαλής αξιωµατικός πήρε ένα µπουκάλι βότκα και τους ακολούθησε. Ρούφηξε
κάµποσες γουλιές, πλαταγίζοντας τα έκφυλα χείλη του. Τα λιπόσαρκο αποκρουστικό
µούτρο του πυροκοκκινισε σαν µπακίρι. Μια κολασµένη σκέψη αναζωπύρωσε τις
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φλόγες του παραστρατηµένου νου του. Σφεντόνισε το σάλιο του, και διέταξε µε τη
βραχνή φωνή ενός πανίσχυρου αφέντη:
«Γδύστε αυτό το χαµίνι!»
Το ολοφυρόµενο, δύσµοιρο κορίτσι ούρλιαξε και άρχισε να χτυπιέται σαν
παγιδευµένο ζωάκι.
«Όχι, σας παρακαλώ, όχι! Λυπηθείτε µε! Ω, Αλ-Μπατίν, Αλ-Ουαχίντ, Αλ-Αζιζ, ΑλΡαχίµ… Ω, Μεγαλοδύναµε, Μεγαλόπρεπε, Φιλεύσπλαχνε Θεέ!»
Ο οδηγός του φορτηγού ασυγκίνητος έδωσε µια δυνατή γροθιά στο παιδικό
προσωπάκι της. Αίµα έτρεξε από τη µύτη της.
«Βούλωσε το βρόµικο στόµα σου µε µια µπάλα άχυρο», απείλησε. «∆ιαφορετικά θα
χώσω το βαρβάτο πουλί µου στο στενό λαρύγγι σου και θα σε πνίξω µε τα σπέρµατα
µου».
Καθώς οι στρατιώτες την έγδυναν, ένα στρατιωτικό τζιπ φάνηκε από την αντίθετη
κατεύθυνση.
«Τι συµβαίνει; Άκουσα φωνές», ρώτησε ο αξιωµατικός.
«Συλλάβαµε µια γυναίκα που φώναζε συνθήµατα κατά του Σάχη. Μια βροµοκοµουνίστρια!»
Ο ανίδεος αξιωµατικός κούνησε καταφατικά το κεφάλι και το τζιπ αποµακρύνθηκε.
Ο οδηγός φίµωσε τη µικρή µε ένα κοµµάτι πανί. Οι ξέφρενοι στρατιώτες
κλωθογύρισαν γύρω από το µισόγυµνο ξαπλωµένο κορµάκι της και ξέσπασαν σε ένα
σατανικό, βροντερό γέλιο.
«Ποιος βιάζεται να πηδήσει;» ρώτησε ο ψωµωµένος αξιωµατικός, µε ένα σατραπικό
µισοχαµόγελο, χαϊδεύονταν ερωτικά το πηγούνι του. Τα αρπακτικά του µάτια
άστραψαν από ζωώδη πόθο.
Ένας στραβοκάνης φαντάρος µε βλογιοκοµµένο πρόσωπο τσίριξε από χαρά : «Εγώ!
Η µόνη εµπειρία ήταν µε µια κατσίκα, πριν από δύο χρόνια στο χωριό µου! ∆εν έχω
διαπεράσει ποτέ τρύπα γυναίκας! Νιώθω σαν σεΐχης. Φτιάχτηκα κιόλας!»
Χαζοχαρούµενος πήδηξε στον αέρα φρενιασµένος.
Ο επικεφαλής αξιωµατικός δε έβγαλε µιλιά. Του έριξε µόνο µια καταχθόνια µατιά.
Τα πρόσωπο του πήρε µια πανούργα µορφή. Σατανικές σκέψεις χόρεψαν στο
διεστραµµένο µυαλό του. Με µια δεσποτική συσπαστική κίνηση, ξέσπασε µε
περιφρόνηση:
«Πιστεύεις στ’ αλήθεια ότι θα σ’ αφήσω να πηδήξεις πρώτος, χοιροβοσκέ; «Αυτό το
τρυφερό λουκούµι είναι αγνό σαν την πρωινή δροσιά, και η ηδονή των Επτά
Ουρανών είναι αποκλειστικά δική µου. Ντάρντ-ε-µπινταρµούν! Πόνος χωρίς
γιατρειά! Θα τη γαµήσω πρώτος και θα πάρω το τρόπαιο της παρθενιάς της. Μετά
µπορείς να την πηδήσεις κι εσύ».
Ο στρατιώτης αποτραβήχτηκε στη γωνιά µουτρωµένος και ξεκούµπωσε το παντελόνι
του, τρέµοντας από λαχτάρα. Κουρνιαστικε στη γωνιά, ανυπόµονα. Τα σάλια του
έτρεχαν από λιγούρα. Ο πυρωµένος αξιωµατικός έσκυψε πάνω από τη µικρή. Έσκισε
το βρακί της και το σφεντόνισε έξω από το φορτηγό, γιουχαΐζοντας. Φαινόταν να το
διασκεδάζει. Η πρωτόγονη, άφραγη φλόγα του πόθου µπαρούτιασε την σάρκα του.
Κοίταξε σαν υπνωτισµένος το γυµνό σώµα, αναγλύφοντας τα χείλια του. Τα
κολασµένα του µάτια στένεψαν από κτηνώδη επιθυµία. Τα λιµασµένα γεννητικά του
όργανα τον πονούσαν. Το κορίτσι παραλυµένο από φόβο έτρεµε επιληπτικά – µια
ανήµπορη λεία στα νύχια µια άγριας τίγρης. Η οδυνηρή σκέψη των τριών
πεινασµένων αδελφών της που ήταν µόνοι στο σπίτι πέρασε σαν καµουτσιά από το
σαστισµένο µυαλό της. Ο πατέρας της είχε συλληφθεί κατά το πραξικόπηµα. Η
µητέρα της είχε αποκλειστεί στην επαρχία.
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Παρασυρµένος από ένα ορµητικό χείµαρρο παραφρονης λαχτάρας ο αξιωµατικός
έβγαλε γρήγορα την στολή του. Το ασύµµετρο κορµί του δονήθηκε σύγκορµο. Ο
πυρωµένος άντρας χίµηξε πάνω της µε λαιµαργία και άρχισε να ζουλάει µε δύναµη τα
µικρά, ασχηµάτιστα στηθάκια της. Χοντρές σταγόνες ιδρώτα κυλούσαν στο πρόσωπό
του. Σάλια έτρεχαν από το στόµα του καθώς βύθιζε λαίµαργα τα κιτρινισµένα δόντια
του στην τρυφερή, ρόδινη σάρκα. Το απελπισµένο κορίτσι έκλεισε τα µάτια,
βυθισµένο στην άβυσσο της ταπείνωσης και του πόνου. Προσευχές υψώθηκαν βουβά
µέσα της µε όλη τη θέρµη της παιδικής ψυχής της.
Ο αξιωµατικός ανάσανε βαθιά, το αποκρουστικό πρόσωπό του βρωµούσε τραγίλα.
Έγλειψε εκστατικός τα µικρά στήθη της, την κοιλιά της και κάτω από τον αφαλό της,
βαριανασαίνοντας. ∆εν κρατιόταν άλλο. Άνοιξε βίαια τα αδύνατα ποδαράκια της και
µπήκε µε ορµή στην πιο ευαίσθητη περιοχή της. Το γιγαντιαίο σώµα του κουνιόταν
πάνω κάτω ηδονικά. Τη στιγµή που τελείωνε, ένα γοερό µουγκρητό ξέφυγε από το
λαρύγγι του και έπεσε βαριά πάνω στο σώµα του κοριτσιού, ολότελα ξεζουµισµένος.
Στο µεταξύ, ο στραβοκάνης φαντάρος δεν µπορούσε να κρύψει τη διέγερσή του.
Πέταξε σαν σχιζοφρενής το εσώρουχό του στον αέρα, τρεµουλιάζοντας. Την ίδια
στιγµή, ένας κοντοπίθαρος στρατιώτης είχε βγάλει ήδη τη στολή του και ετοιµάστηκε
να πάρει σειρά.
«Αυτό δεν είναι σωστό», κλαψούρισε ο στραβοπόδης στρατιώτης πειραγµένος.
«Πρέπει να ακολουθήσουµε τους στρατιωτικούς κανόνες!»
«Έχεις δίκιο», είπε ο αξιωµατικός µορφάζοντας, κοροϊδευτικά. «Έλα, χρυσό µου
είναι η σειρά σου, µια που είσαι πρωτάρης».
Ο ξεµωραµένος στραβοκάνης, καταχαρούµενος, έκανε στροφή και πλησίασε
αµήχανα το κορίτσι. Ο αξιωµατικός κρυφογέλασε. Έβγαλε µουλαχτα το πιστόλι του,
σηµάδεψε τον άσπρο γυµνό πισινό του και τον πυροβόλησε τρεις φορές, χωρίς
δισταγµό.
«Αυτό θα σε µάθει να υπακούς στους ανωτέρους σου, σκατόφατσα!» γρύλισε µε
απέχθεια. Το σώµα του ανυπόµονου στρατιώτη τινάχτηκε µερικές φορές και µετά
έπεσε κάτω µε έναν υπόκωφο θόρυβο.
Ο αξιωµατικός, ατάραχος, σκούπισε τον ιδρώτα από το παχύ πρόσωπό του. Ρούφηξε
µια ανάσα. Με µια τραχιά κίνηση γύρισε µπρούµυτα το χτυπηµένο σώµα της
παιδούλας και ανασήκωσε τους γοφούς της. Την βίασε µε κτηνωδία από πίσω
κάµποσες φορές. ∆υνατά, ηδονικά βογκητά και πρόστυχα επίθετα ράγισαν τη
απόξενη σιωπή. Ένα πνιχτό βογκητό ξέφυγε από τα φιµωµένα χείλη του
ανυπεράσπιστου κοριτσιού, καθώς έχωνε τα νύχια βαθιά στη σάρκα της από τον
ανυπόφορο πόνο. Αίµα έσταξε από τα ξεσχισµένα κωλοµέρια της και την µήτρα της.
΄Ένα γρήγορο χτύπηµα µε ένα ρόπαλο την έριξε αναίσθητη. Οι στρατιωτικοί βίαζαν
το ακίνητο κορµί του κοριτσιού πάνω από τέσσερις ώρες. Το ηλιοβασίλεµα, οι
πωρωµένοι στρατιωτικοί πέταξαν το πληγιασµένο σώµα της σε µια απόµακρη
περιοχή και το σκέπασαν προσεκτικά µε φύλλα.
Αργότερα τη νύχτα, µια ξαφνική πνοή ανέµου φύσηξε ανάµεσα στα φύλλα των
µεγάλων βαλανιδιών και αποκάλυψαν το άψυχο κορµάκι. Ήταν ο βουβός θρήνος της
φύσης. Το φεγγάρι στύλωσε τα πονεµένα, βουρκωµένα µάτια του στον ορίζοντα και
αποκοιµήθηκε.
*
Οι καταπράσινες κοιλάδες ακουµπούσαν στους πρόποδες του βουνού κάτω από το
σκυθρωπό πρόσωπο ενός καβγατζή ήλιου. Μια παράξενη σιωπή επικρατούσε στο
µακρινό οροπέδιο. Ακατοίκητες καλαµοσκέπαστες καλύβες και ερειπωµένοι
αχυρώνες ήταν διάσπαρτοι στα θερισµένα σιτοχώραφα. Ένας αιωνόβιος χωρικός στο
απέναντι αµπέλι ήταν χωµένος στο χώµα µέχρι το γόνατα, σκαλίζοντας τη σκληρή γη.
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Ξαφνικά, από ένα σαραβαλιασµένο αχυρώνα ακούστηκε ο χαρούµενος ρυθµικός ήχος
ενός παιδικού τραγουδιού. Ένα ξυπόλητο παιδάκι πρόβαλε από το κοτέτσι,
χοροπηδώντας. Ήταν ένα λιγνό πεντάχρονο κοριτσάκι µε µακριά, σγουρά µαλλιά και
όµορφο γλυκό προσωπάκι. Χούφτωσε λίγη λάσπη και ζύγωσε σε µια ίσια πέτρα.
Γιοµάτο έξαψη άρχισε να ζυµώνει τη λάσπη-ζύµη και να φτιάχνει µικρά πλατιά
µπαλάκια µε ένα ραβδάκι, τραγουδώντας ανέµελα.
Πρέπει ψωµί να ψήσω όσο πιο γρήγορα µπορώ
Προτού να έρθει ο παππούς για φαγητό.
Το στοµάχι µου από την πείνα γουργουρίζει,
Το ζεστό ψωµί ωραία µυρίζει!

Μια κότα µε γκρίζα φτερά και κόκκινο λαιµό φάνηκε εκείνη τη στιγµή κουνιστή και
λυγιστή τσιµπολογώντας το χορτάρι. Το κοριτσάκι ενθουσιασµένο τραγούδησε
παιχνιδιάρικα :
Όµορφο, όµορφο κοτοπουλάκι
Με το κόκκινο λαιµουδάκι,
Κάνε µου, σε παρακαλώ, ένα αβγουλάκι!

Ξαφνικά, µια φαεινή ιδέα πέρασε από το παιδικό µυαλό της. Τα µάτια της
κουνήθηκαν δεξιά και αριστερά τρεµοπαίζοντας από χαρά. Κατάπιε το σάλιο της.
Πλησίασε στις µύτες τα κοτόπουλα και άπλωσε τις παλάµες της. Τα πουλιά,
τροµαγµένα, έφυγαν µακριά κουνώντας τα φτερά τους. Η µικρή σίµωσε µε αγωνία
µια κότα που κακάριζε ασταµάτητα και είπε µε απαλή, ικετευτική φωνή : «Κο, κο,
κο!»
Αναπάντεχα, η κότα ηρέµησε και κάθισε υπάκουα πάνω στα άχυρα. Το πεινασµένο
κορίτσι πήρε προσεκτικά την κότα στα µικρά της χέρια. Τρέµοντας από καρδιοχτύπι,
έβαλε το µεσαίο δάχτυλό της στον πισινό της κότας. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη
σαν άγγιξε το εξωτερικό φλοιό ενός ασχηµάτιστου αβγού.
«Έχει αβγό!» στρίγκλισε, πηδώντας στον αέρα από τρικούβερτο ενθουσιασµό.
«Σήµερα θα γεννήσει αβγό! Ευχαριστώ, Αγία Φάτµα!» 13
Όρµησε στα χωράφια αποµεθυσµενο από ανεπάντεχη ευτυχία. Σήκωσε τα χέρια
ουρλιάζοντας : «Μπάµπα 14 Αλί ! Μπάµπα Αλί, η κότα έχει αβγό!» Ο ήλιος
χαµογελούσε µε κατανόηση πάνω από το σγουρό κεφαλάκι της.
Σε µια στιγµή, φτάνοντας σε ένα στενό µονοπάτι κοντά σε µια πελώρια βαλανιδιά,
σκόνταψε πάνω σε ένα αντικείµενο και έπεσε µπρούµυτα κάτω. Ο λαιµός και το
µουτράκι της πιτσιλίσθηκαν µε λασπόνερα. Η µικρή σκούπισε τα µάτια της και
γονάτισε µε περιέργεια δίπλα στο σώµα που κειτόταν κάτω από το δέντρο,
µισοσκεπασµένο µε φύλλα. Ένα σµήνος από χοντρές µύγες ζουζούνιζε γύρω από το
πτώµα. Η αθώα παιδούλα έξυσε αµήχανα το κεφάλι της. Σούφρωσε το µουτράκι της
µε απορία και φόβο. Χωρίς να υποψιάζεται τη φοβερή αλήθεια, έσπρωξε ελαφρά το
µελανιασµένο κορµί του βιασµένου κοριτσιού και άρχισε να χοροπηδάει στο
λασπόλακκο, ξεσπώντας σε δυνατά παράφρονα γέλια.
«Ξύπνα, χανούµ! Η κότα θα κάνει το αβγό σε λίγο! Ξύπνα!»
*
Εκείνο το πρωινό ο ορίζοντας ήταν σκεπασµένος από σύννεφα. Μια ξαφνική,
καπριτσιόζα βροχή τάραξε τη νωθρότητα της χειµωνιάτικης ηµέρας. Η διψασµένη γη
ρούφηξε ηδονικά το ουράνιο δώρο.
Η ηλικιωµένη άρρωστη γυναίκα κειτόταν στο κρεβάτι της, στο βάθος του
µισοσκότεινου δωµατίου. Τα άψυχα, βασιλεµένα µάτια της ήταν καρφωµένα σε στο
ταβάνι. Οι χοντρές σταγόνες της νεροποντής µαστίγωναν τα µισάνοιχτα παντζούρια.
Βαριά βήµατα ακούστηκαν απ’ έξω και η εξώπορτα άνοιξε µε ένα τρίξιµο. Η γκρίζα
σιλουέτα ενός ψηλού άντρα φάνηκε στο αµυδρό φως. ∆ιέσχισε αργά το γυµνό
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δωµάτιο. Η άρρωστη γυναίκα ένιωσε την παρουσία του. Ανασήκωσε αδύναµα το
κεφάλι, ζάρωσε τα µαδηµένα φρύδια της και πάσχισε να διακρίνει στο µισόφωτο το
πρόσωπο του άντρα µε την άψογη στρατιωτική στολή. Τον κοίταξε για λίγο
σαστισµένη. Ο ανώτατος αξιωµατικός πλησίασε στο κρεβάτι διστακτικά. Ύστερα την
αγκάλιασε από το λαιµό, ψιθυρίζοντας : «Μητέρα, εγώ είµαι».
Η σακατεµένη γυναίκα δε µίλησε. Τον κοίταζε ανέκφραστη σαν να τον έβλεπε για
πρώτη φορά.
Ο γοητευτικός νεαρός αξιωµατικός έβγαλε το καπέλο του και άγγιξε απαλά το
πρόσωπό της.
«Μητέρα, δε µε αναγνωρίζεις; Ο Χουσεϊν είµαι, ο γιος σου!»
Η άρρωστη ανασηκώθηκε µε µεγάλη δυσκολία. Ένα αµυδρό χαµόγελο λικνίσθηκε
στα λεπτά, σταφιδιασµένα χείλια της.
«Τρελόπαιδο», µουρµούρισε κουρασµένα, «νόµιζα πως µόνο για την καριέρα σου
ενδιαφερόσουν. Έχεις να µε επισκεφτείς πάνω από δύο χρόνια!»
Ο Χουσεϊν άρχισε να βολτάριζε πέρα δώθε στο δωµάτιο. Φαινόταν να είναι σε
υπερδιέγερση. Έκανε υπερβολικές χειρονοµίες και χτυπούσε δυνατά τις µπότες του
στο πάτωµα.
«Είµαι πολυάσχολος άνθρωπος», δήλωσε µε αλαζονεία, τεντώνοντας το λαιµό του.
«Είµαι υποστράτηγος τώρα και σύντοµα θα γίνω στρατηγός!» Ο ενθουσιασµός στη
φωνή του αποκάλυπτε την υπερβολική µαταιοδοξία του.
«Πότε έγινες υποστράτηγος;» ρώτησε η άρρωστη µητέρα µε θαυµασµό.
«Μετά το πραξικόπηµα», αποκρίθηκε ο γιος της, χαµογελώντας. Γλυκοµεθησε ο
νους του. «Ποτέ δεν ήµουν τόσο ευτυχισµένος. Βέβαια, ήταν ξαφνικό, όπως όλα τα
ωραία πράγµατα. Ένας συνετός πρακτικός άνθρωπος πρέπει να γυρίζει το µύλο του
προς τα κει που φυσά ο άνεµος!»
Η γριά µητέρα αναστέναξε βαθιά και έγειρε το κεφάλι. Μια φριχτή σκιά φόβου
βάρυνε πάνω της.
«∆ε θα µε συγχαρείς, µητέρα;» ρώτησε ο αξιωµατικός τινάζοντας προς τα πίσω τα
περιποιηµένα µαύρα µαλλιά του και την κοίταξε κατάµατα. Εκείνη δεν απάντησε. Το
βλέµµα της θόλωσε από ακάλεστα δάκρυα.
«Σαν µητέρα, χαίροµαι για την προαγωγή σου, αγαπηµένο µου παιδί, αλλά βαθιά
στην καρδιά µου ξέρω ότι η κατσίκα δεν παχαίνει µε λόγια. Είθε ο Αλλάχ να σε
οδηγεί πάντα στο σωστό δρόµο. Το µήλο που πετιέται στον αέρα γυρίζει χιλιάδες
φορές πριν ξαναπέσει στο χώµα!»
«Τέλος πάντων, µητέρα, ξέρω ότι δε συµπαθείς το Σάχη. ∆εν ήρθα εδώ για να
κουβεντιάσω την προαγωγή µου. Θέλω να µάθω πού είναι ο αδελφός µου!»
Το κιτρινισµένο πρόσωπο της γυναίκας µαυροφόρεσε. Η ανάσα της έγινε πιο
γρήγορη.
«Μύρισα τα νύχια µου; Πού θες να ξέρω εγώ;» είπε φανερά φοβισµένη. «Έχω να τον
δω πολύ καιρό».
Ο αξιωµατικός άναψε µε τρεµάµενα χέρια ένα τσιγάρο για να κρύψει την
αγανάκτησή του.
«Λες ψέµατα, µητέρα», παρατήρησε, µε έµφαση. «Ξέρεις καλά ότι Νάδερ δουλεύει
στον περίφηµο θίασο του τυφλού θεατρίνου!»
«Τι ανοησίες είναι αυτές που λες, παιδί µου… ο Νάδερ.. θεατρίνος; Ας γελάσω!» Η
αρρωστηµένη µάνα, κόµπιασε. «Με πονάς, γιε µου!»
«∆ε µε ξεγελάς εµένα, µητέρα. Τον είδα να παίζει εδώ, στην Τεχεράνη την
περασµένη άνοιξη. Για την ακρίβεια, ήταν ο κλόουν του θιάσου. Μητέρα, εγώ έχω
δέσει χειροπόδαρα το διάβολο! Ξέρω πολλά».
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«Το ένα µου πόδι είναι στον τάφο. Ο θάνατος µε καρτερά στο κατώφλι. Έλεος,
αγαπηµένε µου γιε. Σεβάσου τα άσπρα µου µαλλιά! Ο γάιδαρος έκανε τη ζηµιά, µην
τιµωρείς την αγελάδα γι’ αυτό. Άσε µε να πεθάνω ειρηνικά. ∆εν ξέρω τίποτε για τον
αδελφό σου. Μάρτυράς µου η Αγία Φάτµα!»
Ο αξιωµατικός κούνησε µε δυσπιστία το κεφάλι.
«∆ε θ’ αλλάξεις ποτέ, µητέρα! Πάντα υποστήριζες και προστάτευες τον µικρότερο
γιο σου! Τον αδελφούλη µου! Ο Νάδερ είναι το µαντίλι της περηφάνιας σου, ενώ εγώ
το πέπλο της ντροπής σου».
Η άρρωστη µάννα σώπασε για λίγο, ύστερα ένιωσε την ανάγκη να µιλήσει. Έβηξε
µερικές φορές για να καθαρίσει το φλέγµα από το λαιµό της.
«Και τους δύο σας αγαπώ. Και οι δύο είστε παιδιά µου. Στην ίδια µήτρα σας έθρεψα.
Είστε δυο πανέµορφα άστρα που ζείτε σε διαφορετικούς γαλαξίες».
«Βέβαια, βέβαια», χλεύασε ο αξιωµατικός, φυσώντας σπασµωδικά τον καπνό του
τσιγάρου του.
«Είσαι ένα δύστροπο αγόρι, πώς είναι δυνατό να λες τόσο φοβερά πράγµατα; Είσαι
απλώς ζηλιάρης και εγωιστής. Μην ακολουθείς µια επιθυµία που µπορεί να σε βγάλει
από το δρόµο του Αλλάχ».
«Μητέρα, εγώ έχω διαλέξει το καραβάνι της ζωής µου και ο Νάδερ το δικό του. ∆ε
θέλω να του κάνω κακό. Θέλω να τον προστατέψω. Αυτός και ο θίασος διατρέχουν
πολύ µεγάλο κίνδυνο!»
«Έχω να δω τον Νάδερ πάνω από ένα χρόνο. Πίστεψε τα λόγια της ετοιµοθάνατης
µητέρας σου! Μακάρι να τον έβλεπα πριν µε πάρει κοντά του ο Θεός!»
«Μια λίµνη χωρίς νερό δε χρειάζεται χρυσόψαρο», µουρµούρισε θυµωµένα ο
αξιωµατικός. Άρπαξε το καπέλο του και χτυπώντας µε δύναµη την πόρτα πίσω του
έφυγε απογοητευµένος.
Η ηλικιωµένη γυναίκα διπλώθηκε στα δύο. Ένα δυνατός πόνος διαπέρασε το αδύνατο
στέρνο της. Ακούµπησε το κεφάλι της στο µαξιλάρι, βογκώντας.
*
Το ίδιο απόγευµα, ο κλόουν επισκέφτηκε απρόσµενα τη µητέρα του, µεταµφιεσµένος
σε στρατιώτη.
«Ω, µεγάλε Αλλάχ», φώναξε ξαφνιασµένη η µητέρα όταν αναγνώρισε το µικρότερο
γιο της. «∆εν έπρεπε να έρθεις. Ο αδελφός σου ήταν εδώ σήµερα το πρωί. Σε ψάχνει.
Φοβάµαι πολύ!»
«Του είπες τίποτε;»
«Του είπα ότι έχω να σε δω πάνω από ένα χρόνο, αλλά µάλλον δε µε πίστεψε».
«∆εν τον εµπιστεύοµαι, µητέρα. Είναι φανατικά βασιλικός, ιδίως τώρα που πήρε
προαγωγή. Ο πόθος για δύναµη και εξουσία τον µεταµόρφωσε σε απαίσιο τέρας. ∆εν
έχει µέσα του πια ανθρώπινα συναισθήµατα. ∆ε θέλω το χρυσάφι του!»
Ο Νάδερ αγκάλιασε τρυφερά τη µητέρα του και τη φίλησε µερικές φορές.
«Πώς αισθάνεσαι; Ανησυχώ πολύ για σένα. Ο θίασος µαζεύει λεφτά για να
πληρώσουµε ένα γιατρό. Η Μινά σου έφτιαξε θρεπτικό φαγητό. Θα έρθει µόλις δύσει
ο ήλιος. Η Τάρα σου στέλνει την αγάπη της!»
«Ο Αλλάχ να σας ευλογεί όλους. Μην ανησυχείς για µένα. Ήρθε η ώρα µου. Ποτέ δε
µε αδίκησες, γιε µου. ∆ε µε έβρισες ποτέ. Είσαι ευγενική ψυχή, ευλογηµένη στον
ουρανό και στη γη! Μη διακινδυνεύεις άλλο για µένα. ∆ε χρειάζεται να µε
επισκέπτεσαι συχνά. Πώς είναι ο Καρίµ;»
«Κρύβεται σε ένα υπόγειο κοντά στο παζάρι. Απόψε θα επιχειρήσουµε να τον
βγάλουµε από την Τεχεράνη! Οι άλλοι κρύβονται στο σπίτι του µουλά».
«Πρέπει να φύγετε απόψε! Ο αδελφός σου δε θα αργήσει να βρει την κρυψώνα σας».
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Εκείνη την κρίσιµη στιγµή, βαριά βήµατα ακούστηκαν στην αυλή. Η άρρωστη
πανικοβλήθηκε. Άνοιξε το στόµα να µιλήσει, µα οι λέξεις πάγωσαν µέσα της. Η
αδύνατη καρδιά της άρχισε να χτυπάει σαν ταµπούρλο. Πανικόβλητη έκανε νόηµα
στον Νάδερ να φύγει. Ο νέος άντρας έτρεξε στη σοφίτα τη στιγµή που ο
λαχανιασµένος Χουσεϊν έµπαινε στο δωµάτιο σαν τρανός αφέντης. Χαιρέτισε τη
µητέρα του µε ένα θριαµβευτικό χαµόγελο.
«Έχω νέα, µητέρα», είπε υπεροπτικά. «Εντόπισα τον αδελφό µου! «Κρύβεται στην
Τεχεράνη, στο σπίτι ενός µουλά!»
Σπάραξε η ετοιµοθάνατη, µαραζωµένη µάννα. Μόρφασε από φόβο. Μια µαχαιριά
τρύπησε το στήθος της. Η αναπνοή της έγινε πιο γρήγορη. Το βασανισµένο πρόσωπο
έγινε µια µάσκα αγωνίας. Το ψυχορράγηµά της αντήχησε στο φτωχικό δωµάτιο.
Ο υποστράτηγος ταραγµένος έβαλε ξέφρενες φωνές:
«Μητέρα», ούρλιαξε µε απόγνωση, νιώθοντας το τέλος. «Αγαπηµένη µου µητέρα!»
Ο Νάδερ που άκουσε τα ουρλιαχτά, κατρακύλησε σαν τρελός τις σκάλες. Ο Χουσείν,
κατάπληκτος, στράφηκε και κοίταξε τον µεταµφιεσµένο αδελφό του, σαν να µην
πίστευε στα µάτια του. Για µια ανατριχιαστικη στιγµή, έµεινε ακίνητος, µε το στόµα
ανοιχτό. Φαινόταν να τα έχει χαµένα καθώς ανταγωνιστικές δυνάµεις πάλευαν µέσα
τους. Τα δυο αδέλφια κοιτάζονταν µε δυσπιστία και µίσος.
Η σαρακιασµένη µητέρα άφησε ένα ψυχοµαχητό βογκητό. Ανάσα της έγινε αδύναµη.
Το πρόσωπό της σκεπάστηκε µε τη µάσκα του θανάτου. Τα παιδιά της έσκυψαν από
πάνω της και έπιασαν τα χέρια της, µε δάκρυα στα µάτια.
Η ετοιµοθάνατη πήρε µε µεγάλη προσπάθεια τα χέρια των γιων της και µε όσο
κουράγιο της απόµενε προσπάθησε να τα ενώσει. Τη στιγµή που τα χέρια τους µόλις
αγγίχτηκαν, ο χάρος τράνταξε το τσακισµένο σώµα της. Μετά έγειρε στο πλάι το
κεφάλι και ξεψύχησε.
Ο Χουσεϊν και ο Νάδερ έσκυψαν τα κεφάλια τους γεµάτοι τύψεις. Ο υποστράτηγος
φίλησε πρώτος τη νεκρή στο µέτωπο και έφυγε χωρίς να πει λέξη µε φανερή θλίψη.
«∆ε θα µε συλλάβεις;» αλάλαξε ο κλόουν έξαλλος. «Έλα να µε συλλάβεις, δειλέ
µπάσταρδε!»
Τρελός από λύπη, κουλουριάστηκε σε µια γωνιά σαν δαρµένος σκύλος και άρχισε να
κλαίει απελπισµένος. Το µακρόσυρτο µοιρολόι του διαπέρασε τον αέρα. Η
ατµόσφαιρα στο µικρό δωµάτιο πάγωσε.
*
Η δυνατή, µονόχνοτη φωνή του µουεζίνη 15 που καλούσε τους πιστούς από το
µιναρέ στην προσευχή της Παρασκευής 16 αντήχησε σαν κεραυνός στις νότιες
συνοικίες της Τεχεράνης και ράγισε την ησυχία του αποµεσήµερου. ∆ειλά δειλά,
σιωπηλοί άντρες άνοιξαν τις πόρτες και αφού ανίχνευσαν προσεχτικά την περιοχή,
χάθηκαν τρεχάτοι στα σοκάκια που οδηγούσαν στον περίβολο του κοντινού τζαµιού.
Αποκαρδιωµένοι, ένιωθαν την ανάγκη πνευµατικής επαφής µε τον Θεό ζητώντας
ταπεινά µια χαραµατιά ελπίδας και παρηγοριάς. Ήταν µια ολόθερµη παρέκκλιση να
φωτίσει και να δυναµώσει το νου τους για να αντέξουν αυτή τη καταπιεστική
χιλιοβασανισµενη ζωή. Αντανακλούσε τον ξεχωριστό, αφηρηµένο ρυθµό της
Περσικής νοοτροπίας που απαιτούσε ποιητική, εσωτερική ισορροπία ανάµεσα στο
ρεαλισµό και στον ιδεαλισµό για να επιβιώσει.
Στρατιωτικά τανκς που προκαλούσαν τρόµο και θάνατο ήταν παραταγµένα έξω από
τα τζαµιά. Οπλισµένοι µέχρι τον λαιµό στρατιώτες έκαναν περιπολίες στους δρόµους.
*
Η εκτέλεση των πολιτικών κρατουµένων είχε καθοριστεί για τις τέσσερις το
απόγευµα. Η ένταση στο στρατόπεδο ήταν χαοτική και αλλοφρονη. Οι στρατιώτες
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πήγαιναν πέρα δώθε ανήσυχοι. Νευρωτικοί, βαρυσκιοτοι αξιωµατικοί έδιναν
τσεκουράτες διαταγές. Άντρες της µυστικής αστυνοµίας ψιθύριζαν σχόλια σε
ανώτερους αξιωµατικούς. ∆ύο νέοι φωτογράφοι περίµεναν ανυπόµονα κάτω από τη
σκιά της µεγάλης βαλανιδιάς για να απαθανατίσουν τη µακάβρια σκηνή για το
πρωτοσέλιδο άρθρο.
Φύλλο δεν κουνιόταν. Καυτή λάβα έπεφτε από το φλογισµένο φούρνο του ήλιου και
έγδερνε ανελέητα τα τσουρουφλισµένα πρόσωπα των στρατιωτικών. Οι ακούραστοι
στρατιώτες πηγαινοέρχονταν µες στη ζέστη, φανερά ενοχληµένοι.
«Πόσοι θα εκτελεστούν σήµερα;» ρώτησε τον συνάδελφο του ένας αγαναχτισµενος
λοχαγός, ψάχνοντας λίγη σκιά. Από το κατακόκκινο µέτωπό του κυλούσαν χοντρές
σταγόνες ιδρώτα.
«∆εν ξέρω… εκατό, ίσως πεντακόσιοι ή χίλιοι. Ποιος ξέρει;»
«Στο διάβολο να πάνε οι ανώτατες αρχές. Αυτό είναι παράλογο», ξέσπασε άγρια ο
λοχαγός, ανάβοντας ένα τσιγάρο. «Έπρεπε να ξέρουµε πόσοι είναι, Πώς θα
κανονίσουµε τα εκτελεστικά αποσπάσµατα, τις σφαίρες, τα φορτηγά; ∆εν υπάρχει
οργάνωση στον Ιρανικό στρατό. ∆εν υπάρχει τάξη. Επικρατεί χάος». Απαύδησε από
αγανάκτηση. Ο αξιωµατικός συµφώνησε, φρενιασµένος.
«Η διαταγή του υπουργού Αµύνης θα έρθει, ως συνήθως, την τελευταία στιγµή. Αυτό
έγινε και την περασµένη εβδοµάδα. Πρώτα µας είπαν ότι θα εκτελέσουµε
τετρακόσιους κρατούµενους, ύστερα έστειλαν εκατόν πενήντα».
«∆εν υπάρχει σύστηµα στο στρατό», σκύλιασε ο χολοσκασµένος λοχαγός,
στρίβοντας το τσιγάρο του. Είναι φρενοκοµείο που διευθύνεται από µια οµάδα
σχιζοφρενών! Συλλαµβάνουν αυτούς τους µπάσταρδους, τους πετάνε στις φυλακές
και µετά εµείς πρέπει να κάνουµε τη βρόµικη δουλειά. Όλα αποφασίζονται στο πόδι.
Ένα στρατιωτικό τρελοκοµείο όπου βασιλεύει η αναρχία!»
«Τουλάχιστον», είπε ο άλλος, «αποφεύγουµε τις δίκες και όλες αυτές τις δικανικές
φιοριτούρες. Σύλληψη, βασανιστήρια, θάνατος. Είναι όλα µια γρήγορη, πρακτική
διαδικασία. Μια έξυπνη µέθοδος για πολιτικό έλεγχο των µαζών. Μου αρέσει αυτό το
σύστηµα. Γι’ αυτό συµπαθώ το Σάχη και τις ατσάλινες αιµοβόρες τακτικές του. Είναι
ένας σατανικός σύγχρονος µακιαβελικός µονάρχης, σκληρόκαρδος αλλά
πραγµατιστής! Μισώ τις υποκρισίες των τάχα δηµοκρατικών κρατών. Είναι µια
οµάδα δεσποτικών αρχόντων που κρύβονται πίσω από τη µάσκα ψευτοροµαντικών
συνθηµάτων και αρετών! Όµως ο Σάχης δεν καµουφλάρεται. Είναι ο ατρόµητος γιος
του διαβόλου: σκληρός, ανελέητος και ξεκάθαρος στις προθέσεις του. Σιχαίνοµαι
τους δειλούς δικτάτορες που κρύβονται πίσω από το φανταχτερό προσωπείο µιας
δήθεν κοινωνικής ισότητας».
Κόντευε τέσσερις η ώρα κι ακόµη καµιά ειδοποίηση για τις εκτελέσεις.
«Μπορεί να άλλαξαν την ώρα», συµπέρανε ο λοχαγός µε ένα σαρκαστικό χαµόγελο.
«Έπρεπε να µας έχουν ειδοποιήσει. Είµαστε εδώ από το πρωί.
«Τίποτε ακόµη;» ρώτησε λιγόψυχα ένας περαστικός αξιωµατικός.
«Όχι».
«Αυτό είναι σπάσιµο νεύρων. Αναρωτιέµαι αν θα έρθει ο υπουργός αµύνης».
«Ελπίζω όχι. Είναι ένα µοχθηρό, πρωτόγονο θηρίο», σχολίασε ο λοχαγός
χαµηλόφωνα, κοιτάζοντας γύρω του. «∆εν το ‘χει σε τίποτε να σβήσει ένα τσιγάρο
στα µούτρα µας».
«Μα δε φταίµε εµείς αν δεν έχει γίνει η εκτέλεση!»
«Το ξέρω, αλλά ποιος τολµά να του αντιµιλήσει;»
Ένα κοµβόι από στρατιωτικά φορτηγά σκεπασµένα µε καραβόπανο, που µετέφεραν
τους πολιτικούς κρατούµενους, φάνηκαν στο βάθος να ανηφορίζουν µε δυσκολία την
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πλαγιά, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης. Ο κοντός στρατιώτης χαµογέλασε µε
ανακούφιση και δείχνοντας µε το δάχτυλο, φώναξε : «Έρχονται!»
«Επιτέλους!» αναφώνησε µε περίσσια έξαψη ο Χουσείν, που είχε προβιβασθεί
πρόσφατα σε στρατηγό, ξεσκονίζοντας τη νέα στολή του. Κόρδωσε το πελαγίσιο
στήθος του σαν φουσκωµένος κόκορας. Τα παράσηµα του λαµπύριζαν κάτω από τον
φουντωµένο ήλιο.
Το κοµβόι των στρατιωτικών οχηµάτων σύρθηκε αργά στο στρατόπεδο του θανάτου.
Αµέσως, το κύκλωσαν βλοσυροί στρατιώτες και προτεταµένα όπλα. Ο
φαρµακοµύτης συνοδός αξιωµατικός βγήκε πρώτος και έγνεψε στους περίεργο
πλήθος να ανοίξουν δρόµο.
«Κάντε χώρο να κατέβουν!» διέταξε άξεστα, µε αυταρχική φωνή. Μισόκλεισε τα
µάτια από την τυφλωµένη αντηλιά.
Μία µία, οι τραγικές φιγούρες των κρατουµένων κατέβηκαν από τις καρότσες.
Βαριόµοιροι, αλυσοδεµένοι, µέσα σε άθλιες φόρµες φυλακής, βρωµούσαν ιδρώτα,
απλυσιά, και ούρα. Τα σκελετωµένα χολερικά πρόσωπά έµοιαζαν µε φριχτά
φαντάσµατα. Οι ουλές από τα συστηµατικά βασανιστήρια διαγράφονταν καθαρά στα
γυµνά πόδια, στα χέρια και στα φαγωµένα µαγουλά τους. Το φάσµα του φόβου
στοίχειωνε τις στεγνές ψυχές τους.
Ένας στραβόξυλο αξιωµατικός άρχισε να µετρά τους κρατούµενους, βάζοντας τους
σε σειρές. Αβέβαιος αν τους µέτρησε σωστά, άρχισε πάλι από την αρχή, σαϊτεύοντας
ξετσίπωτες βλαστήµιες και κατάρες.
«Ακίνητοι, παλιόσκυλα!» γκάρισε απειλητικά. «Για να βάλουµε µια τάξη εδώ! ∆εν
αντέχω αυτή την γαµηµένη ζέστη!»
Ένα µουρµουρητό σαν αχνό θρόισµα ανέπνευσε ανάµεσα από τους κρατούµενους.
«Τι συµβαίνει;» κατσούφιασε ο επικεφαλής αξιωµατικός.
«Κάποιος βλαστηµά. ∆εν είµαι σίγουρος», απάντησε ο λοχαγός µε απάθεια.
«Ψάχνουν ευκαιρία για να ξεσηκωθούν».
Ο φαρµακοµύτης στρατηγός πήρε τον κατάλογο µε τα ονόµατα. Με µεγάλες
δρασκελιές σίµωσε τους αξιωµατικούς, ακολουθούµενος από τη µακριά γκρίζα
ποµπή των αλυσοδεµένων αντρών.
Το πυκνό σύννεφο σκόνης από το σύρσιµο των αλυσίδων αγκάλιασε τους
κρατουµένους σαν ένα ατέλειωτο, µακάβριο τουνελι που οδηγούσε στην πόρτα του
χάρου που καιροφυλακτούσε στην γωνιά. Οι στρατιώτες απέφευγαν να κοιτάξουν
κατευθείαν τα βασανισµένα τους πρόσωπα--πρόσωπα που θύµιζαν στοιχειωµένα
χτικιά, καταδικασµένα να αφήσουν το λασπωµένο αίµα τους στα σατανικά
µπουντρούµια της ανθρώπινης αβύσσου.
Οι κρατούµενοι µεταφέρθηκαν γρήγορα σε ένα πλάτωµα, κοντά σε ένα χαντάκι.
Κατά µήκος του φύτρωνε µια σειρά από δέντρα.
Ο ατσαλοµάτης στρατηγός καθόταν στα καρφιά. «Κάντε γρήγορα. Βραδιάσαµε!
∆έστε τους στα δέντρα και βγάλτε τις αλυσίδες», αγριοφώναξε, µε πολεµοχαρή τόνο.
Τα χείλη του πεταλούδιζαν από ένα νευρασθενικό, άθελο σύσπασα Υποδουλώνοντας
την ανασφάλεια που τον βασάνιζε, ο στρατηγός βολτάριζε ψυλοµέτωπος µπροστά
στους παγιδευµένους κρατούµενους. Χοχλάκιασε η πικρόχολη καρδιά του.
Βαθύσκιωτος, κάρφωσε το υστερόβουλο βλέµµα επάνω τους, µε προκλητική
ανωτερότητα. Στρατιώτες, δυο δυο µαζί, βιάστηκαν να δέσουν χειροπόδαρα τους
µελλοθανάτους στους κορµούς των δένδρων. Αστυνοµικοί µάζεψαν τις αλυσίδες σε
σακιά και τα σφεντόνισαν στα ανοιχτά φορτηγά. Μερικοί ανυπόταχτοι κρατούµενοι
κοίταξαν τους στρατιώτες περιφρονητικά πριν τους δέσουν τα µάτια. Ριπές από
πικρόχολες κατάρες βγήκαν από τα στεγνά στόµατα τους :
«∆ειλά ανδρείκελα της Αµερικής και της Βρετανίας!»
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«Προδότες της πατρίδας--ρουφήχτρες του Περσικού αίµατος.»
Ο στρατηγός άκουσε τη βαβούρα και πλησίασε τρεχάτος, τρίζοντας τα δόντια του. Οι
πατούσες του είχαν βγάλει φωτιά. Με ένα αστραποβόληµα οργής τους περιεργάστηκε
µπαµπέσικα. Τα καµαρωτά φρύδια του ανασηκώθηκαν.
«Τι τρέχει;» στρίγκλισε µε µια γκριµάτσα. Αφήνιασε το µεθυσµένο θεριό µέσα του.
«Οι παλίοµπάσταρδοι βρίζουν το Σάχη και την οικογένειά του. Με το ένα πόδι στο
λάκκο, κι εξακολουθούν να αντιστέκονται!»
Ένα µοχθηρό σαρκαστικό γελάκι ξέφυγε από το λαρύγγι του. Αλλοπαρµένος,
κάνοντας ζιγκ-ζαγκ ανάµεσα στα δέντρα, σίµωσε ένα δεσµώτη, τράβηξε απότοµα το
πανί από τα µάτια του και τον έκοψε σαν διχαλοβεργα. Ο κρατούµενος ήταν ένας
συµπαθητικός νέος, πρώην αξιωµατικός που είχε συλληφθεί την ηµέρα του
πραξικοπήµατος µαζί µε άλλους τέσσερις.
«Τι είπες, βροµόσκυλο!» γάβγισε ο στρατηγός µε µια βάναυση γροθιά. Ο
µελλοθάνατος τον κοίταξε µε σιχασιά και τον έφτυσε κατάµουτρα.
«Καταράστηκα εσένα και όλους τους χαφιέδες σου. Σιχαµένοι, πουληµένοι
προδότες», βόγκηξε µε όλη του την δύναµη.
Ο φρενιασµένο στρατηγός, κατάπιε το σάλιο του, και χωρίς δισταγµό, ξεκοίλιασε το
στοµάχι του. Τα έντερα του νέου ξεπετάχτηκαν έξω. Ξεψυχώντας ο ανένδοτος
δεσµώτης τραύλισε, γογγύζοντας. «Προδότη.. πουληµένο.. σκυλί!»
«Φονιάδες! Αδελφοκτόνοι!» ούρλιαξαν µε µίσος κάµποσοι κρατούµενοι.
«Τα γουρούνια κάνουν αντίσταση πριν την εκτέλεση» στρίγκλισε ο Χουσείν,
κουνώντας φρενιτικά το κεφάλι. Με την αυτοπεποίθηση ενός παντοδύναµου άνδρα,
διέταξε ηγεµονικά:
«Εκτελέστε τα σκυλιά, αµέσως!»
Το εκτελεστικό απόσπασµα σχηµατίστηκε στο άψε σβήσε. Οι στρατιώτες σήκωσαν
τα όπλα. Με νευρωτική χορδή, ο Χουσείν έδωσε το σινιάλο για την εκτέλεση,
σηκώνοντας το δεξί του χέρι. Παρέµεινε στωικός. Κανένας µυς του δεν σάλεψε. Οι
στρατιώτες γονάτισαν και πυροβόλησαν οµαδικά τους δεµένους κρατούµενους. Οι
σφαίρες γάζωσαν τα κορµιά των αντρών. Μια λίµνη από ζεστό πηχτό αίµα
σχηµατίστηκε γρήγορα, βάφοντας πορφυρό το χώµα. Η µάσκα του θανάτου
απλώθηκε στο στρατόπεδο και ο αέρας βυθίστηκε σε ένα βουβό θρήνο. Άνθρωποι
που είχαν βγει από τη µήτρα της γης είχαν πέσει πάλι στην αγκαλιά της. Μια στιγµή
στην αιωνιότητα που δεν άξιζε ούτε ένα δάκρυ!
Ο νεαρός στρατηγός χαµογέλασε. Τα χολερικά µάτια του είχαν αποµεθύσει από
αγιάτρευτη κακία. Πάσχισε απελπισµένα να πείσει τον εαυτό του ότι ήταν ολότελα
ικανοποιηµένος. Μα ψυχοβγάλτες αµφιβολίες και ταραχή έκοψαν τη χολή του. Ο
στρατηγός παρανόησε. Ξαφνικά, τράβηξε το περίστροφό του νευρωτικά και το
άδειασε απανωτά στα γερµένα κεφάλια των εκτελεσµένων. Σαν να µην ήταν ήδη
νεκροί, και µπορούσαν να τον εκδικηθούν. Ανίκανος να ελέγξει την αχαλίνωτη
βαρβαρότητα του σκούπισε τα αίµατα που είχαν πιτσιλίσει την καινούρια στολή του,
χλιµιντρίζοντας:
«Βροµεροί κοµµουνιστές!»
Πηχτοί αφροί έβγαιναν από τις άκρες των χειλιών του. Όταν τα θαλασσοδαρµένα
συναισθήµατά του γαλήνεψαν, οι τεντωµένοι µυς του χαλάρωσαν και βρήκε
καταφύγιο και σιγουριά στον στιλβωµένο θρόνο του θανατηφόρου όπλου του.
Στηθατος, µε τα χέρια στα πέτα της µατωµένης στολής του, άφησε αργά αργά το
στρατόπεδο του θανάτου, θριαµβευτικά, κορδώνοντας υπεροπτικά σαν παγόνι.
Τα µεσάνυχτα, ένα θλιµµένο φεγγάρι ακούµπησε στο στήθος του ορίζοντα και
έκλαψε σιωπηλά στην αγκαλιά του σαν παιδί.
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Το άλλο πρωί, οι στρατιώτες βρήκαν τον στρατηγό πάνω σε ένα σωρό σκουπίδια στο
κατώφλι του σπιτιού του, στουπί στο µεθύσι. Το µουστάκι, το στήθος και η στολή
του ήταν γιοµάτα εµετό, βότκα και στάχτες τσιγάρου.
*
«Φρέσκα πορτοκάλια, νεκταρίνια, λεµόνια!»
Μια πεταχτούλα µικροπωλήτρια που κουβαλούσε ένα µεγάλο καλάθι στο κεφάλι της
φάνηκε λίγο πριν το µεσηµέρι στη λεωφόρο Μεϊντάν-Ι-Σάχ. Με δυνατή φωνή,
διαλαλούσε την πραµάτεια της. Αν και ήταν ακόµη χειµώνας, ο καιρός ήταν αρκετά
γλυκός.
Ήταν µια κοπέλα εκπληκτικής οµορφιάς. Τα πανέµορφα µάτια της βαµµένα µε
ανατολίτικο στυλ, έδιναν ένα εξωτικό, ελκυστικό τόνο στην εµφάνισή της. Ένας
χρυσός σταυρός στόλιζε τον µακρύ κύκνειο λαιµό της. Προχωρώντας µε µεγάλα
βήµατα µπήκε στο λαβύρινθο του µεγάλου παζαριού. Καθώς λικνιζόταν µε χάρη, οι
µακριές κοτσίδες της αναπηδούσαν χαριτωµένα στους ώµους της. Ένα λουλουδένιο
στεφάνι στόλισε το κεφάλι της. Κάτω από τα πυκνά µατόκλαδά της, τα άγρυπνα
µάτια της παρατηρούσαν κάθε κίνηση.
Το Μεγάλο Παζάρι 17 είχε χάσει τον παλιό του, γουστόζικο ρυθµό και χρώµα. Οι
δρόµοι της Τεχεράνης ήταν µπουκαρισµένοι µε τανκς και στρατιωτικά τζιπ που
έζωναν απειλητικά τις τέσσερις εισόδους της µεγάλης εµπορικής περιοχής.
Στρατιώτες µε πέτρινα πρόσωπα και όπλα προτεταµένα τριγύριζαν στα στενά
δροµάκια, κοιτάζοντας ολόγυρα µε δυσπιστία. Ένας καχύποπτος στρατιώτης έκανε
νόηµα στην Τάρα να σταµατήσει. Αφού έψαξε καλά το καλάθι της, πήρε ένα
πορτοκάλι. Το βλέµµα του καρφώθηκε στο λαιµό της.
«Πρέπει να είσαι Αρµένισσα χριστιανή», παρατήρησε, καθώς εκείνη του χαµογέλασε
ντροπαλά. Το χαµόγελό της ήταν αγνό, σαν µιας αθώας παιδούλας. Με µια κίνηση
του χεριού του, ο στρατιώτης της έγνεψε να φύγει.
Η ζωηρή κοπέλα έκανε µερικές βόλτες γύρω. Σιγά σιγά, τάχυνε το βήµα και
εξαφανίστηκε στα στενά σοκάκια του παζαριου. Την ώρα του µεσηµεριανού
φαγητού, βοηθοί και µαγαζάτορες σουλατσάριζαν µπροστά από τα καταστήµατα
κρατώντας πολύχρωµα µπολ µε βρασµένο ρύζι, πήγµα από γάλα και χουρµάδες.
Η Τάρα αγόρασε ένα ποτήρι τσάι από έναν πλανόδιο έµπορο µε µαγκάλ 18 και
κάθισε στο κατώφλι µιας αποθήκης για να ξαποστάσει. Μετά από ένα µικρό
διάλειµµα, τέντωσε το κορµί για να φαίνεται πιο επιβλητική και µπήκε σε ένα µικρό
υποδηµατοποιείο. Αφού έριξε µια µατιά ολόγυρα, απόθεσε το βαρύ καλάθι της στο
πάτωµα και αναστέναξε.
«Σαλάµ Αλέκουµ, Αγά. Τα φρούτα µου είναι νοστιµότατα. ∆οκίµασε ένα, σε
παρακαλώ», αποτόλµησε το κορίτσι. Η καθαρή φωνή της έσταζε µέλι.
«Παράτα µας, χανούµ», είπε άγρια ο καλοντυµένος µαγαζάτορας χωρίς να την
κοιτάξει. Με ζωηρές χειρονοµίες συνέχισε τη συζήτηση µε µερικούς πελάτες.
Όµως η κοπέλα δεν έκανε πίσω. Τα φτερωτά της µάτια άστραφταν κάτω από τα
καλογραµµένα φρύδια της. Ήρεµη και σίγουρη για τον εαυτό της, πήρε ένα µανταρίνι
και άρχισε να το ξεφλουδίζει µε προκλητικό, ερωτικό τρόπο πλησιάζοντας τον
ιδιοκτήτη. Το µεθυστικό άρωµα του φρούτου πληµµύρισε το µαγαζί.
«Αγά, αυτό το φρούτο είναι γλυκό και ζουµερό, το καλύτερο στο παζάρι. Σε
παρακαλώ, δοκίµασε ένα τσάµπα», είπε παιχνιδιάρικα, µε τον κοκέτικο τρόπο µιας
γυναίκας που γνώριζε την µυστική δύναµη της γοητείας της.
Ο νεαρός πωλητής έχασε την ψυχραιµία του. Την πλησίασε µε άγριες διαθέσεις.
«Έχουµε δουλειά, χανούµ. Πήγαινε αλλού!» διέταξε και την έσπρωξε ελαφρά.
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«Μήπως ξύπνησες στραβά σήµερα το πρωί, Αγά;» αντιγύρισε η πεισµατάρα κοπέλα.
Τα κοραλλένια χείλη της σούφρωσαν από τη σαστιµάρα. «∆ε φέρεσαι σαν αληθινός
κύριος. Η συµπεριφορά σου είναι αγενής. Κάνεις σαν να είσαι κλόουν σε ένα Ρωσικό
τσίρκο γύφτων!»
Οι παρατηρήσεις της έκαναν το νέο να ανατριχιάσει. Μισάνοιξε το στόµα και
σκαρδάµυσσε νευρικά. Το βέλος του φόβου διαπέρασε την ψυχή του. Με ύφος
κατσουφιασµένο, πλησίασε και κοίταξε κατάµατα την επιθετική εµπόρισσα.
Για µια στιγµή απόµεινε ακίνητος. Σιγά σιγά ο τρόπος του άλλαξε καθώς αναγνώρισε
την Τάρα, την παλιά φίλη και συνάδελφό του. Ένα χαµόγελο άνθισε στα χείλη του.
Μετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα, οι ηθοποιοί του θιάσου έγιναν φυγάδες. Η
κρατική ασφάλεια, η αστυνοµία και η αυτοκρατορική µυστική υπηρεσία χτένιζαν τη
χώρα γραπώνοντας όλους τους υποστηριχτές του Μοσαντέχ και διαδηλωτές.
Τα µέλη του θιάσου, τροµοκρατηµένα, είχαν σκορπιστεί σε διάφορα µέρη της
πρωτεύουσας, αλλάζοντας κρυψώνες τακτικά. Ήταν τυχεροί γιατί οι παραστάσεις
στην Τεχεράνη ήταν λιγοστές και τα πρόσωπα των θεατρίνων ήταν µια θαµπή εικόνα
στη µνήµη του κοινού. Η Μινά, η όµορφη ακροβάτισσα, εργαζόταν σε ένα φούρνο
στην Αραβική πτέρυγα του παζαριού και είχε συχνή επαφή µε τον Νάδερ. Η
Φαταµέχ, η εξωτική χορεύτρια, είχε µεταµφιεστεί σε Μπαντάρι χωρική και πουλούσε
βότανα στην παλιά αγορά του παζαριού, ενώ ο Αλί, ο µουσικός, έγινε οδηγός ταξί. Ο
Καρίµ και ο νάνος κρύβονταν στη βίλα ενός πλούσιου εµπόρου, οπαδό του
αποδιωγµένου πρωθυπουργού. Ο ιδιοκτήτης είχε φυλακιστεί για έξι µήνες στο νησί
Χάργκ 19, στον Περσικό κόλπο. Με δωροδοκιες κατάφερε να δραπετεύσει στη
Γερµανία.
«Εντάξει, χανούµ», είπε ο κλόουν µε διαπεραστική φωνή. «Θα αγοράσω µερικά
µανταρίνια. Ελπίζω να φύγεις τώρα από το µαγαζί µου! Πόσο κάνουν το κιλό;»
«Μην ανησυχείς για τα λεφτά», τον καθησύχασε η πωλήτρια. «Πρέπει να πάω στην
Αρµενική πτέρυγα, κύριε. Άφησα τη µητέρα µου σε ένα µαγαζί. Είναι µακριά.
Μπορώ να αφήσω το βαρύ καλάθι µου εδώ για λίγο, Αγά; Θα µε πληρώσεις όταν
γυρίσω! Μασαλλάχ!»
Προσπέρασε τον ξαφνιασµένο Νάδερ και του έκλεισε πονηρά το µάτι. Χωρίς να
περιµένει απάντηση, χαµογέλασε στους έκπληκτους πελάτες και βγήκε στο κατώφλι
µε παιδικό ενθουσιασµό.
Ο Νάδερ δεν έβλεπε την ώρα να φύγουν οι πελάτες του. Μόλις έµεινε µόνος, έψαξε
µε αγωνία το καλάθι και διάβασε το κρυµµένο σηµείωµα : «Όλοι είναι καλά.
Ψάχνουν τον Καρίµ. Κινδυνεύει. ∆εν µπορεί να µείνει άλλο στο ίδιο µέρος. Το σπίτι
βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Πρέπει να φύγει αµέσως. Να έρθεις σε επαφή
το συντοµότερο µε το θείο Χότζατ. Ο Αλί θα κάνει πιάτσα στην ανατολική είσοδο
του παζαριού µετά το κλείσιµο. Θα ξανάρθω στην αγορά αύριο».
Ο κλόουν γυρόφερνε πέρα δώθε πολύ ανήσυχος.
Το ίδιο βράδυ, ο Νάδερ πήγε στην παλιά πτέρυγα του παζαριού και συναντήθηκε
κρυφά µε τη Μινά και τη Φατεµέχ, σε ένα χαλκωµατάδικο.
*
Όταν η Τάρα έφτασε στην Αρµενική συνοικία της Τεχεράνης, είχε αρχίσει να
ψιχαλίζει. Τα Χριστούγεννα απείχαν µόνο λίγες εβδοµάδες και η Χριστιανική
κοινότητα ετοιµαζόταν πυρετωδώς να γιορτάσει τη γέννηση του Ιησού. Οι βιτρίνες
ήταν στολισµένες µε φάτνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και καµπάνες. Η ατµόσφαιρα
ήταν γιορτινή.
Η Τάρα, αφού πέρασε µπροστά από καπνισµένα καφενεία, πλανόδιους εµπόρους και
καταστηµατάρχες, έφτασε τελικά σε ένα φούρνο. Ήταν ολότελα εξαντληµένη. Με το
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αποµεινάρι της δύναµη της, µπήκε µέσα και στηρίχτηκε στην πόρτα για να µην
πέσει. Νέοι πελάτες µπούκωσαν µέσα. Το στριµωξίδι έγινε ασφυχτικό και επικίνδυνο.
Η Τάρα µε µια ερευνητική µατιά κοίταξε µέσα. Τελικά εντόπισε το θείο Χότζατ.
Καθόταν σε ένα γωνιακό τραπέζι µαζί µε τρεις άντρες. Τσακώνονταν βροντερά για
µια παρτίδα τάβλι.
Η κοπέλα πλησίασε και τον σκούντησε διακριτικά. Ο έµπορος τα έχασε. Το πρόσωπό
του φωτίστηκε, µόλις την αναγνώρισε. Με ένα στρίψιµο των δαχτύλων έκανε νόηµα
στους φίλους του να φύγουν και της πρόσφερε µια καρέκλα.
«Τι ευχάριστη έκπληξη, Ισαβέλλα», τη χαιρέτισε θερµά, στην Αρµενική γλώσσα.
Χτύπησε τα χέρια και παράγγειλε το αγαπηµένο της γλυκό, ένα κοµµάτι ναµούρα 20
µαζί µε ένα φλιτζάνι ζεστό καφέ.
Η ηθοποιός έκλεισε τα θολά της µάτια και παρέµεινε σιωπηλή. Ο χριστιανός
έµπορος της έσφιξε τα χέρια µε στοργή.
«Ανησυχούσα πολύ για σένα», τη κανάκεψε στα Περσικά, αφού η Τάρα δεν ήξερε
ούτε µια Αρµενική λέξη. «Το παζάρι βρίσκεται κάτω από το σβέλτο, άγρυπνο µάτι
της µυστικής αστυνοµίας και των συνεργατών της. Με ανέκριναν τρεις φορές. Με
άφησαν έξω µε ρουσφέτια. Πώς είναι ο Καρίµ;»
Η Τάρα, βουρκωµένη, περιέγραψε τον θανατηφόρο κίνδυνο που απειλούσε τον
θεατρίνο, ρουφώντας λίγο καφέ. Ανοιγόκλεινε τα µάτια προσπαθώντας απελπισµένα
να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
«Τον αγαπώ πιο πολύ κι απ’ τη ζωή µου, θείε Χότζατ. Στη σκέψη ότι µπορεί να τον
σκοτώσουν, παραλύω. Είναι η οµορφιά, η ουσία, η φωτιά, το πνεύµα, το πάθος, το
νόηµα της ζωής-ο πυρήνας της ύπαρξής µου. ∆ε θα αντέξω τη ζωή χωρίς αυτόν!»
«Βλακείες!» τη µάλωσε ο έµπορος, οργισµένος. «Πού είναι το κορίτσι που ανάθρεψα
µε το γάλα του θάρρους και της πίστης; Όλα τα σύννεφα δε φέρνουν βροχή! Όποιος
φοβάται τους λύκους, δεν πρέπει να γίνει βοσκός! Είναι µια πρόκληση και µια
ευκαιρία για σένα να εξασκήσεις τη δύναµη και την κρίση σου. Πρέπει να κρατήσεις
το πνεύµα του Καρίµ ζωντανό τροφοδοτώντας την αιώνια φλόγα του! Αν δειλιάσεις
και υποκύψεις στο φόβο και στην απελπισία, πώς θα µπορέσεις να τον ενθαρρύνεις ν’
αντέξει τις κακουχίες και τα βέλη της ζωής; Σταµάτα αυτή την παράνοια του φόβου!
Όλα θα πάνε καλά, αν πολεµήσεις το διάβολο στο έδαφός του!»
Η Τάρα έσκυψε κοντά του και ακούµπησε τα τρεµάµενα χέρια της στα γόνατά της,
πετσοκοµµένη ανάµεσα στην ανθρώπινη αµφιβολία και την ελπίδα.
«Ξέρω τα φλογερά αισθήµατα που τρέφεις για τον Καρίµ, κόρη µου. Κι εγώ αγαπώ
πολύ αυτό το νέο. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος, η επιτοµή της µεγαλοσύνης. Θα
κάνω άνω κάτω γη και ουρανό για να βρω έναν τρόπο να δραπετεύσει. Κάνε
υποµονή. Θα ετοιµάσω ένα διαβατήριο, δωροδοκώντας κάποιους υπαλλήλους. Όµως
µην ξανάρθεις εδώ. Θα µας υποψιαστούν. Παντού υπάρχουν χαφιέδες. Στείλε τη
Φατεµεχ σε δέκα ή δεκαπέντε ηµέρες».
«∆ε γίνεται πιο γρήγορα;»
«Στα υπουργεία επικρατεί χάος. Έλα στη µητρόπολη την Κυριακή. Υπάρχει ένας
ανοιχτόµυαλος µουλάς που θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσει τον
Καρίµ. Να είσαι προσεκτική. Ένα στραβοπάτηµα και θα ανέβουµε όλοι στους Επτά
Ουρανούς. Και δεν ξέρω να απαγγέλλω ούτε ένα στίχο του Κορανίου!»
*
Νωρίς το πρωί οι καµπάνες του καθεδρικού ναού του Αγίου Σάρκι στην Οδό Βίλα,
στην Τεχεράνη, αντήχησαν ρυθµικά. Σιγά σιγά άρχισαν να µαζεύονται κύµατα
χριστιανών από τις κοντινές κοινότητες για να παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία.
Όταν η Τάρα προχώρησε στο διάδροµο µε τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, η εκκλησία
ήταν κατάµεστη. Ένας ηλικιωµένος παπάς µε µια βιβλική άσπρη γενειάδα,
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τυλιγµένος σε ασηµόχρυσα άµφια, στεκόταν µπροστά στο βωµό κρατώντας ένα
χρυσό δισκοπότηρο. Μελωδικοί ύµνοι ακούγονταν, ενώ οι πιστοί στην ουρά
περίµεναν υποµονετικά να µεταλάβουν. Η Τάρα προσευχήθηκε σιωπηλά καθώς
άναβε ένα κεράκι, κοιτάζοντας γύρω της. Ο θόλος ήταν ζωγραφισµένος µε σκηνές
από τη ζωή του Χριστού, αγγέλους και αποστόλους.
Μετά τη λειτουργία, ο Αρµένιος έµπορος φάνηκε στον περίβολο, ψάχνοντας µε
αγωνία την Τάρα. Κρατώντας σφιχτά µια ηλικιωµένη κυρία, έκανε βόλτες
κοιτάζοντας γύρω του προσεκτικά. Μόλις η θεατρίνα τον εντόπισε, κούνησε ζωηρά
το χέρι, ανοίγοντας δρόµο µέσα από µια παρέα σχολιαρόπαιδων.
«Εσµετάν Κρίστ; Πώς σε λένε;» ρώτησε ένα από αυτά, τραβώντας την από το µανίκι
µε περιέργεια.
«Ισαβέλλα», απάντησε γρήγορα ο καπάτσος έµπορος, αποµακρύνοντας την Τάρα.
Κατευθύνθηκαν βιαστικά προς το Ναγιέµπ Τσέλο-Κεµπάµπ, το παλαιότερο και
καλύτερο εστιατόριο Περσικής κουζίνας στο παζάρι εδώ και πολλές δεκαετίες.
Σβέλτοι σερβιτόροι, κουβαλώντας µεγάλα πιάτα γεµάτα ρύζι, γαρνιρισµένο µε µικρά
αρνίσια κοµµάτια κρέας – το γνωστό κεµπάµπ- περασµένα σε σούβλες,
πηγαινοέρχονταν φρενιασµένοι.
Ο Αρµένιος έµπορος έκανε νόηµα σε ένα γνωστό, χαρωπό σερβιτόρο.
«Η χανούµ Λέιλα», εξήγησε ο παχουλός άντρας µε σιγανή φωνή, «είναι µια γενναία
Νεστοριανή 21 χριστιανή που θέλει να πάρει τη θέση του Καρίµ και να βοηθήσει στη
δραπέτευσή του. Θαυµάζω το µεγάλο θάρρος της και την καλοσύνη της».
Η Τάρα κοίταξε το ήρεµο, ευγενικό πρόσωπο της άγνωστης γηραιάς κυρίας που
χαµογελούσε µε ταπεινοφροσύνη κάτω από τα χοντρά γυαλιά της. Τα ασηµένια
µαλλιά της µαζεµένα σε τρουλωτό κότσο έδιναν µεγαλοπρέπεια και αξιοπρέπεια στη
γαλήνια έκφρασή της.
Η Τάρα δε µίλησε, µόνο την κοιτούσε έκπληκτη, ανίκανη να εκφράσει τη µεγάλη
εκτίµηση και το δέος που ένιωθε γι’ αυτή την υπέρτατη χειρονοµία ανθρωπιάς. Η
ξέχειλη κούπα της ανεξαγόραστης ευγνωµοσύνης και του θαυµασµού έσκισε το
πέπλο της λιγοψυχιά της. Η χαρά χόρευε παθιασµένα κάτω από τα µασκαρεµένα
τερτίπια του πεπρωµένου. Ένας σπόρος ελπίδας φύτρωσε στους κάµπους της ψυχής
της, σαν µια σταγόνα νερό πάνω σε ένα θεοξερο φύλλο.
Βρίσκοντας την ψυχραιµία της, η κοπέλα πήρε τρυφερά τα αυλακωµένα χέρια της
αλτρουίστριας κυρίας και τα φίλησε µε αστείρευτη στοργή.
«Τα λόγια δεν είναι ικανά να εκφράσουν τα αληθινά αισθήµατα της βαθύτατης
εκτίµησής µου», µουρµούρισε µε τρεµουλιαστή φωνή. «Θα σας είµαι υποχρεωµένη
µέχρι την τελευταία µου ανάσα. Ο Θεός να ευλογεί την ψυχή σας, γλυκιά χανούµ.
Είστε πραγµατική αρχόντισσα!»
Η ηλικιωµένη κυρία χαµήλωσε το κεφάλι µε ταπεινοφροσύνη.
«Ακολουθώ µόνο το δρόµο του Ιησού», µουρµούρισε, φανερά αµήχανη από τα
δυνατά αισθήµατα της θεατρίνας.
Η ζωηρή φωνή του σερβιτόρου έσπασε την ένταση της συγκινητικής ατµόσφαιρας.
«Τρία νόστιµα Τσέλο-κεµπάµ για τον αξιοσέβαστο, Αγά Χότζατ, µε µπόλικο ρύζι!»
«Κοίταξε την καλά προτού φύγουµε», πρότεινε ο θείος Χότζατ. «Έχει περίπου την
ίδια διάπλαση σώµατος µε τον Καρίµ. Αυτή η ελιά στο πάνω χείλι της δε θα φαίνεται
µε λίγο βάψιµο. Έχω παραγγείλει µια περούκα και γυαλιά. Το µόνο που
χρειαζόµαστε είναι µια θερµή προσευχή».
«Και λίγη τύχη!»
«Η τύχη έχει να κάνει µε την ικανότητά µας να ελισσόµαστε ανάλογα µε τις
περιστάσεις! Τίποτε δεν είναι µόνο µαύρο ή άσπρο, κόρη µου!»
«Να έχετε µια ειρηνική νύχτα».
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«Χοντάφες».
*
Το µεγαλόπρεπο κτίριο θρονιασµένο έξω από την Τεχεράνη φάνταζε σαν αρχοντικό
µέγαρο. Απόµακρο, µοναχικό τυλιγµένο µε τον µανδύα της γαλήνης δεν φαινόταν να
νοιάζεται από την ξέφρενη ζωή της πόλης.
Η Τάρα, κρυµµένη από τα αδιάκριτα βλέµµατα πίσω από ένα µαύρο τσαντόρ,
στεκόταν δίπλα στην κύρια είσοδο, κουβαλώντας ένα καλαθάκι µε καλλυντικά. Τα
µάτια της ήταν καρφωµένα στο βάθος του δρόµου, ενώ η αγωνία της µεγάλωνε µε
τροµακτική ταχύτητα. Λίγο πιο πέρα, ένα παιδί πετούσε τον πολύχρωµο αετό του,
στριγκλίζοντας από χαρά καθώς υψωνόταν στον µουντό ουρανό.
Τα λεπτά περνούσαν µε βήµα χελώνας. Η ανησυχία και η ανυποµονησία της έφτασε
στο απροχώρητο. Οδυνηρές σκέψεις σαν βέλη διαπερνούσαν το ταραγµένο της
µυαλό. Κανονικά, η Φατεµεχ έπρεπε να έχει φανεί µέχρι τώρα στο διάσηµο χαµάµ. Ο
θειος Χότζατ είχε καταφέρει να βγάλει πλαστό διαβατήριο για τον Καρίµ και σήµερα
θα αποφάσιζαν όλες τις λεπτοµέρειες για την τολµηρή δραπέτευσή του.
Μια παρέα κοριτσιών µπήκε στο δηµόσιο λουτρό, φλυαρώντας. Η απελπισµένη
Τάρα, έσφιξε το µανδύα της και έσπρωξε το χαµηλό πορτάκι.
Μια ψυχρή φαφούτισσα νταλάκ 22 την καλωσόρισε µε το παραδοσιακό χαιρετισµό :
«Ειρήνη µαζί σου».
«Βραδιά καλοσύνης!»
«Βραδιά φωτός!»
Η άγνωστη φάτσα και η στάση της διευθύντριας του χαµάµ αναστάτωσαν την Τάρα.
Ψύλλοι µπήκαν στα αυτιά της. Οι νταλάκ γνώριζαν όλα τα νέα και τα κουτσοµπολιά.
Μπορούσαν να γινόταν ιδανικοί πληροφοριοδότες της µυστικής αστυνοµίας.
Ο µεγάλος περιφραγµένος χώρος ήταν µια αναζωογονητική όαση ηρεµίας,
αποµόνωσης και ανανεωτικής χαλάρωσης. Ήταν ένα θαυµάσιο κοµψό κτίριο
καταπληκτικής αρχιτεκτονικής µε περίτεχνες αψίδες και θόλους. Αφού διέσχισαν µια
τετράγωνη αυλή µε ένα σιντριβάνι, µια κατσουφιασµένη υπηρέτρια οδήγησε τη
θεατρίνα στα αποδυτήρια. Η Τάρα έβγαλε τα ρούχα της και φόρεσε ξύλινα τσόκαρα.
Η βοηθός αµίλητη σκέπασε το κεφάλι και τους ώµους της Τάρα µε πετσέτες και
έδεσε µια γύρω από τη µέση της. Ύστερα την οδήγησε στη άνετη σάουνα. Η θεατρίνα
κάθισε σε ένα οκτάγωνο µάρµαρο που εξείχε από το πλακόστρωτο πάτωµα. Θαµπές
αχτίδες φωτός τρύπωναν µέσα στο αποπνικτικό βασίλειο του ατµού. Η κοπέλα
έκλεισε τα µάτια, πάλευε απελπισµένα να απαγκίστρωση τα φύλλα της καρδιάς της
από τις βασανιστικές σκέψεις. Τα σπασµένα νεύρα της ηρέµησαν σιγά σιγά. Χοντρές
σταγόνες ιδρώτα έβγαιναν άφθονα από το λαµπαδοχυτο κορµί της. Οι µυς της
χαλάρωσαν και παραδόθηκαν χωρίς όρους στην αγκαλιά της έκστασης.
Η δυνατή φωνή της νταλάκ ράγισε για µια στιγµή την εσωτερική γαλήνη της.
«Χανούµ, θα ήθελες να κάνεις µασάζ, τόζου 23 και να αφαιρέσεις τους κάλους
σήµερα;»
«Θα ήθελα να κάνω ένα καλό µασάζ», απάντησε η Τάρα.
«∆ε σε έχω ξαναδεί! Από δω κοντά είσαι;»
«Όχι, πηγαίνω στο Κερµάν. Θα µείνω εδώ για τη νύχτα!»
Αµέσως, τρεις γεροδεµένες γυναίκες βοηθοί άλειψαν τα επιδέξια χέρια τους µε
φλούδια από ρόδι και άρχισαν να µαλάζουν και να γρονθοκοπούν το κορµί της,
προκαλώντας σπασµωδικές ανατριχίλες στη ραχοκοκαλιά της.
Πλάι της, µια νεαρή Τουρκοµάνα νύφη βογκούσε σιγανά καθώς η χειροδύναµη
νταλάκ έτριβε δυνατά την πλάτη της µε ένα χοντρό γάντι από µαλλί καµήλας. Η Τάρα
τυλίχτηκε σε µια εµπριµέ ρόµπα, πήρε το καλάθι της και κάθισε σε ένα καναπέ στο
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αναπαυτήριο. Μεγάλοι ανεµιστήρες οροφής δρόσιζαν την κατάµεστη αίθουσα.
Καθώς χτένιζε τα µαλλιά της, κοιτάζοντας ένα µικρό καθρέφτη, το άγρυπνο βλέµµα
της παρακολουθούσε νευρικά κάθε κίνηση κάτω από τα µατοτσίνορα της. Όµως η
Φατεµέχ δε φαινόταν πουθενά. Ο φόβος φώλιασε µέσα της σαν ανεπιθύµητος
µουσαφίρης.
∆εκάδες ακάλυπτα κορίτσια και γυναίκες αναπαύονταν νωχελικά, πίνοντας χυµούς
φρούτων. Μια µελισοβοή από κουτσοµπολιά, γελάκια και κουβεντούλες ακουγόταν
από κάθε µεριά. ∆υνατό θυµίαµα από ροδόνερο καιγόταν σε ένα µικρό τραπέζι για
τον καθαρµό της ψυχής.
Εκείνη τη στιγµή, η Τουρκοµάνα νύφη βγήκε από τον ιδιαίτερο µικρό θάλαµο
ολοφρέσκια, µυρωδάτη σαν ανοιξιάτικο λουλούδι. Φορούσε φαρδιά µεταξωτή
παντελονα και κεντηµένο γιλέκο. Το στήθος της ήταν στολισµένο µε παραδοσιακά
χρυσά κοσµήµατα. Οδηγώντας την ποµπή, έκανε µε µικρά βήµατα το γύρω της
δεξαµενής. Μια γυναίκα την ακολουθούσε, παίζοντας το ντέφι. Παρθένες και
παντρεµένες φίλες βάδιζαν πίσω της, κρατώντας αναµµένα κεριά, τραγουδώντας ένα
χαρούµενο σκοπό. Οι ανύπαντρες κοπέλες έριξαν νοµίσµατα στη δεξαµενή µε την
ελπίδα να παντρευτούν αυτόν που επιθυµούσαν. Η νταλάκ παρακολουθούσε τα πάντα
µε καχυποψία. Η Τάρα, µαραµένη στην µαυροφόρα απελπισία σκούπισε δυο δάκρυα
που κύλησαν απροσκάλεστα στο πρόσωπό της, σαν σταγόνες νερό από ένα ξέχειλο
ποτήρι.
«Χανούµ, είναι πιασµένη αυτή η ξαπλώστρα;» Μια φωνή µε έντονη προφορά
διέκοψε ξαφνικά τις σκέψεις της.
Η Τάρα αναρίγησε καθώς αναγνώρισε τη γνωστή φωνή της Φαταµέχ. Τα βλέµµατά
τους σµίξανε µε αµηχανία. Η εξωτική χορεύτρια ήταν υπέροχα µεταµφιεσµένη σε
ντόπια Μπαντάρι. Ήταν πανέµορφη µε την παραδοσιακή κεντητή φορεσιά της. Τα
βαριά ασηµένια βραχιόλια στα πόδια και στα χέρια κουδούνιζαν σε κάθε της κίνηση.
Στο κεφάλι φορούσε ένα µεταξωτό µαντίλι, ενώ µια µπούργκα 24, --ένα άκαµπτο
προσωπείο, βαµµένο µε κόκκινο και χρυσό, κάλυπτε το πρόσωπό της. Είχε µόνο δυο
µικρές σχισµές για να βλέπει.
«Παρακαλώ, χανούµ», µουρµούρισε η Τάρα, µε ένα χαµόγελο που πρόδιδε την
ανακούφισή της.
Η Φαταµέχ, µουλαχτά έσπρωξε το καλάθι της προς την Τάρα. Η θεατρίνα κλώτσησε
διακριτικά το καλάθι της κοντά στην χορεύτρια. Γέρνοντας στην ξαπλώστρα µε
εκπληκτική ηρεµία, η χορεύτρια µονολόγησε : «Είµαι πολύ κουρασµένη. Χρειάζοµαι
απελπισµένα ένα καλό λουτρό!»
«Είσαι από το Μινάµπ; 25» ρώτησε η Τάρα δήθεν ξαφνιασµένη.
«Ναι, πώς το κατάλαβες;»
«Έχω δει άλλη µια γυναίκα µε µπούργκα. Πονάει;»
Μόλις τα δόλια µάτια της ξύπνιας νταλάκ είδαν την εντυπωσιακή, ψηλή Μπαντάρι,
πλησίασε και έκανε µια ύπουλη υπόκλιση.
«Το χαµάµ κλείνει σε µια ώρα και δεκαπέντε λεπτά, χανούµ», είπε µε τραχιά φωνή.
«Μπορώ να σε συνοδεύσω στα αποδυτήρια;»
«Χρειάζοµαι ένα ποτήρι τσάι πρώτα, χανούµ. Ο λαιµός µου είναι ξερός σαν
χουρµάς!»
Η νταλάκ διάταξε ένα ποτήρι τσάι, κουνώντας το κεφάλι ενοχληµένη. Μέσα σε δυο
λεπτά ξαναφάνηκε, χτυπώντας τα χέρια της αυταρχικά. Η Φαταµεχ γύρισε βιαστικά
προς την Τάρα και της ψιθύρισε στο αυτί : «Πάρε το καλάθι µου και φύγε το
συντοµότερο. Η νταλάκ είναι πληροφοριοδότης της αστυνοµίας».
Η Τάρα πήρε ατάραχα το υφαντό καλαθάκι από το πάτωµα. Στράφηκε ήρεµα και
χαµογέλασε πλατιά στις κυρίες που ήταν κοντά και µπήκε στην προσωπική της
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θάλαµο να αλλάξει. Φόρεσε το µαύρο τσαντόρ και µε µεγάλα βήµατα ξεπόρτισε από
το δηµόσιο λουτρό.
Στο µεταξύ, είχε σκοτεινιάσει. Ο ουρανός ξερνούσε µπόρα. Οι ορφανεµένοι δρόµοι,
µελαγχολικοί και έρηµοι, µύριζαν χώµα και λεµονανθούς. Η Τάρα, ολοµέθυστη στο
βρυσονέρι της ελπίδας, έτρεξε στη βροχή, µε υψωµένα χέρια παρασυρµένη από
αλοφρονο ενθουσιασµό. Το νερό έπλυνε το πρόσωπό της σαν ένα θείο θεραπευτικό
βότανο που καθάρισε τη ψυχή της από όλους τους κρυφούς φόβους και τις αγωνίες.
Πλατσούρισε για λίγο στους νερόλακκους τσιρίζοντας χαρούµενη σαν µικρό παιδί
και χάθηκε γρήγορα στα σκοτεινά µονοπάτια.
*
Ένας γραφικός ρόδακας από ασφαλτοστρωµένους δρόµους, κεντηµένους µε πλούσιες
βίλες, ήταν φωλιασµένος στο βόρειο τµήµα της πρωτεύουσας. Η βαριά ανάσα του
ανέµου έκανε τα δέντρα να τρεµουλιάζουν. Σωροί από πεσµένα φύλλα είχαν
µαζευτεί στο σκεπαστό διάδροµο της αυλής του εξοχικού του Αµπάς Φαρουχί.
Η µέρα ήταν χαλαρή. ∆υο ένοπλοι στρατιώτες κάθονταν νυσταγµένοι στο κατώφλι
της εισόδου, µε τα µάτια µισόκλειστα. Ξαφνικά, ο νεότερος στρατιώτης κάτι άκουσε.
Στήνοντας αυτί, ερεύνησε ολόγυρα. Η παπαγάλισα µύτη του στράβωσε.
«Άκουσα ένα θόρυβο», µουρµούρισε µε ένα χασµουρητό.
Μια λυγερή κοπέλα, καβάλα σε ένα ποδήλατο φάνηκε στο βάθος του έρηµου δρόµου.
Κρατούσε ένα καλάθι και διαλαλούσε ρυθµικά : «Ψηµένα φιστίκια! Νόστιµα
καρύδια!»
Η γλυκιά, µελωδική φωνή της τράβηξε την προσοχή του στρατιώτη.
«Έλα εδώ», πρόσταξε ο περιποιηµένος νέος, καθώς σηκώθηκε καµαρωτός. Τα
κοφτερά του µάτια την κοίταξαν εξεταστικά.
Η καρδιά της Τάρα κόντευε να ραγίσει σαν πλησίαζε στο σπίτι όπου κρύβονταν ο
αγαπηµένος της Καρίµ και ο νάνος. Ένα παγωµένο ανατρίχιασµα διαπέρασε τα
κόκαλα της. Άρχισε να ιδρώνει. Ο φερετζές της θλίψης είχε δουλωση την ύπαρξη
της.
Άφησε κάτω το καλάθι της µε ντελικάτες κινήσεις. Ύστερα ανασήκωσε το κεφάλι και
χαµογέλασε όλο σκέρτσο και νάζι. Η χορδή του νεύρου της πάλευε µε τις δυνάµεις
της λογικής. Φορούσε µια χρωµατιστή φαρδιά παντελονα κάτω από ένα καφετί
φόρεµα. Έβγαλε το µεταξωτό µαντίλι της, τίναξε κοκέτικα τις µακριές κοτσίδες της,
ελέγχοντας µε εκπληκτική ικανότητα τα ταραγµένα αισθήµατά της.
«Είµαι τόσο κουρασµένη», αγκοµάχησε προκλητικά, µιµούµενη την διακριτική
Τουρκική προφορά. «Ειρήνη µαζί σου, Αγά».
«Ειρήνη σε σένα», απάντησε ο νεαρός στρατιώτης. Το αρρενωπό πρόσωπό του
φωτίστηκε. Έστρωσε βιαστικά µε την παλάµη του τα ανακατωµένα µαλλιά του,
φόρεσε το καπέλο του, σουλουπώθηκε, και ρώτησε ευγενικά : «Από το
Τουρκµενιστάν είσαι, χανούµ;»
«Είµαι από το Μπαντάρ Τουρκµάν, το Ιρανικό λιµάνι στην Κασπία θάλασσα, όπου
βγαίνει το µαύρο Περσικό χαβιάρι!»
Ο φύλακας τέντωσε την τσαλακωµένη στολή του και την πλησίασε µε φανερωµένο
ενδιαφέρον.
«Η πατρίδα σου είναι ένα από τα ωραιότερα λιµάνια του Ιράν», σχολίασε χαρωπός.
«Η αδελφή µου είναι παντρεµένη µε έναν Τουρκοµάνο στο νησί Ασουραντέχ 26 στην
Κασπία θάλασσα. Πέρασα µερικές εβδοµάδες εκεί στις γιορτές του Νορούζ 27
πέρυσι. Έχω υπέροχες αναµνήσεις από την πολιτεία σου µε τις ξεχωριστές
παραδόσεις».
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«∆ε θυµάµαι πολλά από την γενέτειρά µου, Αγά. Έφυγα όταν ήµουν έξι ετών. Όµως
θυµάµαι την τελετή λαλέχ 28», είπε εµπιστευτικά η πανέξυπνη θεατρίνα, η οποία είχε
κάνει πολλές πρόβες, προβλέποντας κάθε πιθανή ατάκα µε τους στρατιώτες.
«Μπορείς να τραγουδήσεις κάτι;»
Ο µελαγχολικός ήχος µιας φλογέρας αντήχησε στον δροσερό αέρα καθώς η Τάρα
τραγουδούσε απαλά τους παραδοσιακούς στίχους του θρήνου µιας Τουρκάλας νύφης
που αποχωριζόταν την οικογένεια και τη φυλή της :
Πες µου αν το βουνό πλάι στο χωριό µας
Είναι ακόµη εκεί.
Αν είναι οι πεδιάδες γεµάτες φρούτα, άσπρα πουλιά
που πετούν χαρούµενα στα κλαδιά…

«Τραγουδάς σαν αηδόνι», θαύµασε ο στρατιώτης, µισοκλείνοντας τα µάτια µε
νοσταλγία.
«Το πρόσωπό σου µου φαίνεται πολύ γνωστό! Μήπως σε έχω ξαναδεί;» ζήτησε να
µάθει ο άλλος φύλακας. Την κοίταξε καλά καλά, σµίγοντας τα φρύδια του.
«∆ε νοµίζω, Αγά. Μόλις ήρθα από το Καζερούµ».
«Ορκίζοµαι στην ψυχή του προφήτη ότι κάπου σε έχω ξαναδεί!»
«Αγά, ήρθα από µακριά να πουλήσω τα καρύδια µου. Έχω µεγάλη ανάγκη τα
χρήµατα», τον διέκοψε η κοπέλα, κοιτάζοντάς τον βαθιά στα µάτια µε αθώο βλέµµα.
«Μακάρι να µπορούσα να σε βοηθήσω, αλλά δεν έχω ούτε ένα ριάλι», είπε ο φιλικός
στρατιώτης µε ειλικρίνεια.
«Και ο ιδιοκτήτης αυτού του πλουσιόσπιτου που φυλάτε;» είπε η τσαχπινούλα
πωλήτρια γελώντας βιτσιόζικα. «Φαίνεται ότι ο αφέντης δεν πάχυνε ψιθυρίζοντας!»
«Καλά το φαντάστηκες», απάντησε ο φρουρός. «Αυτή η βίλα ανήκει σε έναν πλούσιο
έµπορο από την Τεχεράνη!»
«∆οξασµένος να είναι ο Αλλάχ, ο Φιλεύσπλαχνος!» αναφώνησε η Τάρα µε νεανικό
ενθουσιασµό. «Υπάρχει πιθανότητα τότε να πουλήσω τα καρύδια µου!»
«Μην ευχαριστείς για το ψωµί που δεν έχεις φάει ακόµη. Ο έµπορος δεν ζει πια εδώ»,
την πληροφόρησε ο στρατιώτης. «Μόνο ένας αλλόκοτος νάνος υπηρέτης και µια
ξεδοντιάρα γριά. Μια γερόντισσα που δεν µπορεί να µασήσει!»
Οι στρατιώτες ξεκαρδίστηκαν στα γέλια.
«Μια ξεδοντιάρα!» επανέλαβε η κοπέλα κοροϊδευτικά. «Τότε ίσως έχω µεγαλύτερη
πιθανότητα να πουλήσω µουσική σε έναν κουφό παρά καρύδια σε µια φαφούτισσα
γριά!»
«Έχω µια πρόταση», είπε πειρακτικά ο συµπαθητικός στρατιώτης. «Μπορείς να της
πουλήσεις µασηµένα καρύδια!»
«Μασηµένα καρύδια!» επανέλαβε γελώντας η γυρολόγος, ζαρώνοντας τη µύτη της
σαν σέξι γατούλα. «Όχι, Αγά, δε θα της πουλήσω µασηµένα, αλλά νόστιµα καρύδια
µε το τσόφλι τους!»
«Όταν ανθίσουν τα καλάµια!»
«Βάζεις στοίχηµα;»
«Ναι».
«Σύµφωνοι. Τώρα θα δεις!»
«Εµπρός λοιπόν, δοκίµασε!»
Η Τάρα άφησε ένα παιχνιδιάρικο γελάκι και πλησίασε την πόρτα του εξοχικού
σπιτιού µε ψυχραιµία. Κάτωχρη, σαν την οµίχλη που κρέµεται πάνω από ένα ποτάµι,
πάτησε σταθερά το κουδούνι κάτω από τα προσεκτικά βλέµµατα των ένοπλων
φρουρών.
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Η µπρούτζινη πόρτα άνοιξε σχεδόν αµέσως. Στο κατώφλι εµφανίστηκε ένας
αγνώριστος νάνος. Τα µάτια της Τάρας γούρλωσαν από την έκπληξη. Απόµεινε για
λίγο ακίνητη, κεραυνόπληκτη. Έχασε τη φωνή της, το σαγόνι της έτρεµε.
Κοιτάχτηκαν αµήχανα. Ο Ρέζα είχε µεταµφιεστεί επιδέξια σε οµοφυλόφιλο. Το
µαύρο µουστάκι του και οι τρίχες στο στήθος του είχαν ξεριζωθεί. Τα ανοιχτά ξανθά
µαλλιά του µε µια δεξιά χωρίστρα γυάλιζαν από λιπαρή κρέµα. Φορούσε ένα στενό
διάφανο παντελόνι και µεταξωτό ξεκούµπωτο πουκάµισο, περιλουσµένος µε ένα
ελκυστικό, γυναικείο άρωµα. Τα µικρά του ποδαράκια κολυµπούσαν στα µεταξωτά
πασουµάκια του. Φαινόταν γελοίος.
«Τι µπορώ να κάνω για σένα, χανούµ;» µούγκρισε, κάνοντας µια άξεστη χειρονοµία,
τάχα θυµωµένος. «Έχω πολλή δουλειά!» Φαινόταν έτοιµος να της κλείσει την πόρτα
κατάµουτρα.
Οι φρουροί άρχισαν τα γιουχαΐσµατα.
«Αγόρασε ένα κιλό φιστίκια, Αγά», παρότρυνε το νάνο ο νεαρός στρατιώτης. «Η
κοπέλα χρειάζεται λεφτά!»
«Σε παρακαλώ, Αγά» ικέτευσε η Τάρα, δακρυσµένη.
Ο νάνος, συγκινηµένος, της έκανε νόηµα να περάσει και να κάνει ησυχία.
«Έχω νόστιµα καρύδια, Αγά», µουρµούρισε η κοπέλα, αποθέτοντας βιαστικά στο
πάτωµα ένα τυλιγµένο µαντίλι που περιείχε µια περούκα, γυαλιά, χρήµατα, µια
φωτογραφία της κυρίας από τη Συρία και γραπτές λεπτοµέρειες για την απόδραση.
Όταν άγγιξε δειλά τη µισάνοιχτη πόρτα, ακούµπησε στον τοίχο για να µην πέσει. Τα
γόνατά της έτρεµαν. Της ερχόταν λιποθυµιά στη σκέψη ότι ο Καρίµ της βρισκόταν
λίγα µέτρα µακριά της – συνάµα µια απόσταση αιωνιότητας. Η καρδιά της πονούσε
χωρίς να υπάρχει λύτρωση.
«Επιστρέφω αµέσως µε τα λεφτά», είπε ο Ρέζα σκούζοντας, ναζιάρικα. Μπήκε µέσα
στο σπίτι κουνώντας του γοφούς του µε θυλικια χάρη και γύρισε µετά από λίγα
λεπτά.
«Ορίστε, πάρε τα λεφτά σου», είπε µε µια γκριµάτσα. Η Τάρα του έδωσε µια
χαρτοσακούλα µε καρύδια. Σαν αγωνιζόταν µε απόγνωση να υποτάξει την απόρθητη
αντάρα της συγκίνησης της, ρώτησε σιγανά: «Πώς είναι ο Καρίµ;». Τα µάτια της
πελάγωσαν από γλυκιά νοσταλγία.
«Έχει υψηλό ηθικό και αξιοθαύµαστο χιούµορ», ψιθύρισε ο νάνος, κοιτάζοντας πάνω
από ώµο της. «Όµως ανησυχώ. Κινδυνεύει. Πρέπει να τον πάρουµε από δω αµέσως.
Έψαξαν το σπίτι αρκετές φορές. Ο καιρός επείγει».
«Έχε τα µάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά τούτη την Παρασκευή», τον συµβούλεψε η
Τάρα. «Ετοιµάζουµε ένα σχέδιο απόδρασης. ∆ιάβασε τις οδηγίες. Όλες οι
λεπτοµέρειες έχουν τακτοποιηθεί. Θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ όταν όλοι θα
είναι στα τζαµιά για τις προσευχές. Μην αποκαλύψεις το σχέδιό µας στον Καρίµ. Σας
αγαπώ και τους δύο. Να προσέχεις!»
Έκανε µια µεγάλη υπόκλιση ευγνωµοσύνης και φώναξε δυνατά :
«Χέλι µοτσέκερα Αγά! Χοντάφες, ο Αλλά να σε ευλογεί!»
«Έχασα το στοίχηµα», παραδέχτηκε ο λεβεντονιός στρατιώτης, καθώς η Τάρα
έβγαινε έξω, µε ένα προσποιητό χαµόγελο.
«Ναι, έχασες, Αγά µου», ψιθύρισε η γλυκοµίλητη πωλήτρια, χαχαριζονας ανόητα.
Πλησίασε µε µικρά βήµατα τους ένοπλους φρουρούς και τους έδωσε µια µεγάλη
σακούλα µε καρύδια. «Είστε πολύ καλοί», είπε ταπεινά. «Είθε ο Θεός να χαρίζει
υγεία στην οικογένειά σας. Άκουσα ότι απόψε οι περιστρεφόµενοι δερβίσηδες από
την Κόνυα 29 της Τουρκίας θα δώσουν παράσταση στην πόλη. Ξέρετε πού θα δοθεί η
παράσταση;»
«Όχι, δεν ξέρουµε».
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«Χονταφές!»
«Είθε ο Φιλεύσπλαχνος Αλλάχ να οδηγήσει τα βήµατά σου στο σπίτι σου!»
*
Καθώς η Τεχεράνη άρχισε να γονατίζει αδιαµαρτύρητα στο διάφανο σκοτάδι, τα
πεσµένα φύλλα των δέντρων τρεµούλιασαν κάτω από το φως των φαναριών. Μια
παγωµένη, βαριά ανάσα αέρα κούνησε το πέπλο της αποκαµωµένης νύχτας. Ο νάνος
βγήκε έξω να κλείσει την πόρτα της αυλής. Έκανε µια φιλική κίνηση του χεριού και
καληνύχτισε τους φρουρούς. Γύρισε στο σπίτι προσεκτικά και πήγε κατευθείαν στο
δωµάτιο όπου αναπαυόταν ο Καρίµ.
Το µικρό δωµάτιο φωτίστηκε αµυδρά όταν άναψε το µικρό φωτιστικό. Ο τυφλός
θεατρίνος ήταν κουρνιασµένος σε ένα χαµηλό ντιβάνι, στην πιο σκοτεινή γωνιά της
κάµαρας, µεταµφιεσµένος σε ζαρώγρια µε µεγάλη επιτυχία. Μικρές σκιές χόρευαν
στο µασκαρεµένο πρόσωπό του. Ο νάνος ήταν αληθινός µαέστρος στο βάψιµο. Με
δεξιοτεχνία µεταµόρφωσε τον Καρίµ σε µια σαραβαλιασµένη γριά γυναίκα, µε
ρυτίδες και αυλακιές σε όλα τα σωστά σηµεία. Τα βαθουλωµένα µάτια και τα γκρίζα
αχτένιστα µαλλιά ολοκλήρωναν την αξιοθρήνητη, καταθλιπτική ανθρώπινη φιγούρα.
«Καρίµ», είπε ο νάνος «σου έφερα να φας».
«Θα έρθω στην κουζίνα».
«Όχι. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος µπορεί να φανεί. Προσεύχοµαι να ελευθερωθείς
γρήγορα, αλλά µέχρι τότε πρέπει να προσέχουµε!»
«Συγγνώµη για την ανυποµονησία µου. Νιώθω ότι χάνω την ταυτότητά µου! Είναι
όµως και µια ευκαιρία να δοκιµάσω την αντοχή και τις ικανότητές µου. Η εµπειρία
είναι άσπλαχνος δάσκαλος. Πανίσχυρες δυνάµεις αποφασίζουν για τη µοίρα µας».
«Είναι αποκαρδιωτικό. Η σκιά του θανάτου βασιλεύει σε όλη την Περσία!»
«Ένα ποντικάκι δεν µπορεί να τα βάλει µε ένα άγριο λιοντάρι, όµως είναι ικανό να
ροκανίσει τα σχοινιά που κρατάνε το λιοντάρι! Ηρέµησε. Το ανθρώπινο πνεύµα είναι
δυνατότερο από τα όπλα!»
«Καρίµ, τα λόγια σου µε γεµίζουν αυτοπεποίθηση. Όµως κάποιες φορές µε κυριεύει η
µοναξιά και η κατάθλιψη».
«Μη χάνεις το κουράγιο σου, Ρέζα! Μη δηλητηριάζεις το µυαλό σου µε αρνητικές
σκέψεις. Η έλλειψη της αγάπης µας κάνει να νιώθουµε µοναξιά, κι αυτό είναι στ’
αλήθεια τροµερό. Σκέψου, όµως, ότι σε αγαπούν χιλιάδες άνθρωποι. Αλίµονο στους
εγωκεντρικούς τυράννους που χαραµίζουν τη ζήση τους τρέφοντας το µίσος και την
καταστροφή. Επιβιώνουν στα κούφια θεµέλια ενός θαµπωτικού θρόνου µαταιοδοξίας
και ανασφάλειας! Με το Θεό εκεί πάνω και την πίστη εδώ κάτω, θα νικήσουµε τις
δυνάµεις του σατανά! Το κακό πάντα νικά στην αρχή και πάντα στο τέλος νικιέται. Ο
ήλιος, το φεγγάρι και οι πλανήτες κάνουν κύκλους, το ίδιο και η ζωή! Ίσως πρέπει να
ανθίσει ένα λουλούδι στην καρδιά σου!»
«Τι εννοείς;»
«Βάλε λίγη µουσική και πάθος στη ζωή σου. Ερωτεύσου, για παράδειγµα!»
«Το σκόρδο είπε στο κρεµµύδι : ‘Βροµάς!’ Γιατί δεν το εφαρµόζεις στον εαυτό σου,
ερηµίτη της ερήµου;»
«Μπορώ να σου εµπιστευθώ τα αισθήµατα που κρύβω βαθιά στην καρδιά µου; Να
µιλήσουµε άντρας προς άντρα; Είναι απολυτρωτικό να κουβεντιάζεις µε κάποιον που
σκέπτεται όµοια και βλέπει τον κόσµο µε τα ίδια µάτια!»
«Οι τοίχοι έχουν ποντίκια και τα ποντίκια έχουν αυτιά. Όµως σε διαβεβαιώνω ότι σε
τούτο το σπίτι δεν υπάρχουν ποντίκια!»
Ο Καρίµ σώπασε για λίγο. Έδεσε τα χέρια του συνεσταλµένα.
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«Τρέφω βαθιά αισθήµατα για την Τάρα. Σ’ αυτό το κορίτσι συνυπάρχουν η γοητεία
και η οµορφιά της ψυχής και του σώµατος. Είµαι τυχερός που βρήκα παρηγοριά και
άντλησα από µέσα µου δηµιουργική δύναµη που πλάτειασε τους ορίζοντες της
ταπεινής ζωής µου. ∆ιαφορετικά πώς να παντρέψεις αντίθετες τάσεις; Είναι κάτι σαν
διαλογισµός των αισθήσεων! Οσµίζοµαι τη πλανεύτρα µυρωδιά της στον άνεµο.
Ακούω το όνοµά της και µεθώ. Μόνο εκείνη σκέφτοµαι όταν δε µιλώ. Η άνοιξη θα
χανόταν αν δεν υπήρχε το ρόδο της καλοσύνης της!»
«Με ξαφνιάζει η µεγάλη αυτοκυριαρχία σου», είπε ο νάνος µε ένα µελαγχολικό
χαµόγελο. «Η Τάρα είναι εκπληκτικό κορίτσι. Μην κρύβεις την αγάπη σου. Μην
κλείνεις το βιβλίο της µοίρας! Μη χάνεις ούτε λεπτό. Γέµισε το κύπελλο της αγάπης.
Ο χρόνος δεν περιµένει κανένα».
Η φωνή του Καρίµ µπερδεύτηκε. «Είναι τροµακτικά τέλεια. Η εσωτερική οµορφιά
της µε µαγεύει. Μια στενή ερωτική σχέση µαζί της θα ήταν σχέση µε τη ίδια τη ζωή.
Έχει αιχµαλωτίσει ένα κοµµάτι της ψυχής µου για πάντα. Είναι το φως µου. Την
αγαπώ χωρίς όρια».
«Η µάσκα είναι πιο αποκαλυπτική από το αληθινό πρόσωπο!» απάντησε ο νάνος. «Η
Τάρα λιώνει από απελπισία. Μαραίνεται σαν κρυστάλλινο τριαντάφυλλο,
λαχταρώντας ένα απαλό σου άγγιγµα. ∆είχνεις άκαρδος και άτρωτος από τα βέλη του
έρωτα».
«Η εύθραυστη ζωή µου είχε παρασυρθεί σε µια συναισθηµατική δίνη για πολλά
χρόνια. Όµως σταδιακά κατάφερα να βρω τη γαλήνη παραµερίζοντας εγωιστικές
σκέψεις, παράφορα πάθη και βίαιες ερωτικές παρορµήσεις γιατί ήθελα να την
προστατέψω. ∆ε θέλω να εξαρτάται από τις επιθυµίες των άλλων!»
«Στη ζωή τίποτε δεν είναι άσπρο ή µαύρο!» αντιγύρισε ο νάνος.
«Ακόµη και στη δυστυχία µπορούµε να ανακαλύψουµε δηµιουργικές αλλαγές και
οµορφιά. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ο τυφλός είναι ευτυχισµένος. Του
δείχνουν που είναι αλλά όχι που να πάει».
«Ίσως πρέπει να κάνω κανένα ταξιδάκι στο χωριό µου, να ψάξω για την
πριγκιποπούλα µου στη χώρα των νάνων. Θα έχει πλάκα – µια καρδιά να χτυπά σε
δυο µικροσκοπικά κορµιά!»
«Έχεις συγγενείς στο Μαχούνικ;»
«Όχι. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκα την περιοχή ήµουν είκοσι χρόνων. Ήταν
µοναδική εµπειρία. Έφυγα όταν ήµουν πέντε ετών. Το ψωµί ήταν µια ασύλληπτη
πολυτέλεια. Το σκόρδο ήταν η βασική τροφή. Μου το σερβίριζαν περήφανα µαζί µε
ένα φύλλο γογγυλιού για πρωινό και βραστό για γεύµα και για δείπνο. Κάθε πόρος
του κορµιού µου µύριζε σκορδίλα για εβδοµάδες! Όµως στη χώρα των νάνων οι
άνθρωποι είναι ειρηνικοί και αδελφωµένοι».
«Μια κοπέλα, όµορφη σαν το ολόγιοµο φεγγάρι, µπορεί να σου κλέψει την καρδιά µε
ένα µαργιόλικο βλέµµα της!» είπε ο Καρίµ.
«Ο φόβος µου για ροµαντικές περιπέτειες είναι µια βαθιά ριζωµένη ανάγκη για
προστασία. Στη σκέψη και µόνο µιας στενής σχέσης µε µια γυναίκα µου κόβονται τα
γόνατα. Τρέµω ολόκληρος. Μια και το ‘φερε η κουβέντα, ποια είναι τα συµπτώµατα
του έρωτα; Είναι χειρότερα από τον στοµαχόπονο ή τον τυφοειδή πυρετό;»
«Ο έρωτας είναι παντοδύναµο συναίσθηµα, ακατανίκητο σαν το προπατορικό
αµάρτηµα. Σε ανεβάζει στο ζενίθ της φώτισης και της έµπνευσης. Είναι η πιο
συγκινητική, η πιο σηµαντική έκφραση στη ζωή, και συνάµα η πιο οδυνηρή».
«Μη λες τίποτε άλλο. Άρχισα να ιδρώνω!» αστειεύτηκε ο νάνος. «Ο γάµος στο χωριό
µου είναι απλός. Ένας νέος και µια νέα που ερωτεύονται, αρραβωνιάζονται πρώτα.
Ύστερα στέκονται κάτω από ένα δέντρο, µπροστά σε όλους τους κατοίκους και
θεωρούνται αντρόγυνο. Οι χωρικοί προσφέρουν τη βοήθειά τους για να χτιστεί η
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φωλιά των εραστών--µια φωλιά που δεν είναι τίποτε άλλο από µια λασποκαλύβα
κάτω από ένα βουνό, χωρίς νερό ή ηλεκτρικό!»
«Παρά τη µεγάλη τους φτώχεια, το γεγονός ότι προσφέρουν µε τόση αθώα απλότητα
τα συναισθήµατά τους είναι συγκινητικό!» παρατήρησε ο Καρίµ.
«Αν ερωτευθώ µια κοπέλα από το Μαχούνικ, θα είµαι σαν ένα αδάµαστο αραβικό
άλογο στο τσίρκο! Καλύτερα ένα κουτσό άλογο παρά τίποτα!»
«Το βιολί δεν κάνει τον βιολονίστα!»
«Α!»
«Μη φοβάσαι την αγάπη. Ρίξε τα ζάρια, Ρέζα !»
«Μαζεύω τη σοδειά µου όσο είναι ακόµη άνοιξη!» χαριτολόγησε ο νάνος.
«Ας πιούµε λοιπόν ένα ποτήρι κρασί για να γευτούµε όλους τους ορίζοντες της
ζωής!»
Ο νάνος γέµισε δυο κύπελλα µε κοκκινέλι, όλο χαµόγελα.
«Στη ζωή!»
«Στο ανθρώπινο πνεύµα!»
«Στην υγειά µας!»
Οι δυο άντρες παρασυρµένοι από κέφι, το διασκέδαζαν. Μετά άρχισαν να
απαγγέλλουν στίχους του Οµάρ Καγιάµ.
Ω, γέµισε το Κύπελλό µου – που σβήνει λύπες περασµένες,
φόβους µελλοντικούς, ό,τι επιµένει να επαναλαµβάνει
Αχ ο καιρός γλιστράει κάτω από τα πόδια µας.
Αγέννητοι αύριο και νεκροί χθες.

Όταν έπεσε η νύχτα, τα άστρα σκέπασαν τη βίλα γελώντας ζαβολιάρικα και άρχισαν
να κορτάρουν µε τη φύση κάτω από το άγρυπνο βλέµµα της αιωνιότητας.
*
Τα λευκά φωτάκια που κρέµονταν από το µιναρέ του µεγαλόπρεπου τζαµιού έριχναν
µια απαλή, γαλαζοχρυση σκιά πάνω στην υπαίθρια πλατφόρµα. Το στάδιο ήταν
ασφυκτικά γεµάτο. Μια ανθρωποθάλασσα συνέχιζε να καταφτάνει, περιµένοντας να
περάσει στην περιοχή όπου θα δινόταν η παράσταση των περιστρεφόµενων
δερβίσηδων. Η Τάρα καθισµένη λίγα µέτρα από τη σκηνή, ήταν βυθισµένη σε
ατίθασες σκέψεις. Λίγο πιο πέρα, µια οµάδα σαράντα αντρών µε µαύρες µανδύες
ήταν γονατισµένοι µπροστά στους µουσικούς. Ξάφνου ακούστηκε το µοιρολόγι µιας
φλογέρας που σιγά σιγά έσµιξε µε τον υπνωτιστικό ήχο του τύµπανου και του ζίθερ.
Ένας τυφλός άντρας άρχισε έναν δοξαστικό ύµνο για τον προφήτη Μωάµεθ καθώς οι
περιστρεφόµενοι δερβίσηδες έµπαιναν στη σκηνή ακολουθώντας τον µπροστάρη
χορευτή. Πήραν θέση γύρω του µε µια υπόκλιση, θαρρείς και η µια ψυχή χαιρετούσε
τις άλλες. Με συµβολικές κινήσεις, ο καθένας µε ξεχωριστό ρυθµό, το τελετουργικό
της Σένα 30 άρχισε : το εσωτερικό µυστικιστικό ταξίδι της ψυχής που λαχταρά να
ελευθερωθεί από τα γήινα δεσµά και να επικοινωνήσει µε το Θεό. Κάτω από τον ήχο
των τυµπάνων, των µακρόσυρτων, τραγουδιών και τις νότες της φλογέρας, οι
δερβίσηδες έβγαλαν τους µαύρους µανδύες τους 31 αποκαλύπτοντας τις άσπρες,
κλαρωτές φούστες τους. Έκαναν ένα βήµα προς τα µπρος, σήκωσαν τα χέρια τους µε
τη δεξιά παλάµη προς τον ουρανό και την αριστερή παλάµη προς τη γη, και άρχισαν
σιγά σιγά να στριφογυρίζουν γύρω από τον καθισµένο σεΐχη 32.
Η περιστροφή ήταν αργή στην αρχή µετά έγινε πιο γοργή. Σε λίγο η τελετή
µετατράπηκε σε µια µυσταγωγική έκσταση, ένα είδος περισυλλογής--µια συµβολική
εικόνα ανθρώπων που αιωρούνταν ανάµεσα στον µατεριαλιστικό κόσµο και στην
θεϊκή ένωση µε το Θεό. Όταν ο εντυπωσιακός στροβιλικός χορός έφτασε τις τριάντα
αστραπιαίες περιστροφές το λεπτό, οι κυµατιστές φούστες των δερβίσηδων, σαν ένα
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τεράστιο αφρισµένο κύµα, σάρωσαν τη σκηνή. Το κοινό, υπνωτισµένο, έγινε µέρος
της βουβής προσευχής.
Η Τάρα κοίταξε ανήσυχη το ρολόι της. Έριξε µια κλεφτή µατιά τριγύρω, γλίστρησε
αθόρυβα έξω από την περιοχή της παράστασης και εξαφανίστηκε σε µια µισόφωτη
πάροδο. Μετά από λίγα λεπτά, µια ανθρώπινη φιγούρα την πλησίασε. Η θεατρίνα
χαµογέλασε µε αιθέρια αγαλλίαση. Μέσα στο σκοτάδι διέκρινε το συµπαθητικό
πρόσωπο του µουλά που είχε προετοιµάσει τη δραπέτευση του Καρίµ.
*
Ήχοι από βαριά στρατιωτικά βήµατα και βροντερές φωνές ακούστηκαν έξω από τη
βίλα. Ο νάνος έβαλε γρήγορα τον Καρίµ στο κρεβάτι του, πασαλείφτηκε µε λίγο
άρωµα ‘souvenir de Paris’ και άνοιξε την πόρτα. Μια σουβλιστή ανησυχία τάραξε το
φτερωτό µυαλό του.
Πέντε βαριά οπλισµένοι ανώτατοι στρατιωτικοί µε στωικά πρόσωπα και δύο µυστικοί
της αστυνοµίας στέκονταν στο κατώφλι.
Ένας γεροδεµένος, στραβοµούτσουνος αξιωµατικός σήκωσε το τουφέκι του
απειλητικά στον ανθρωπάκο.
«Ω, όχι! Όχι βία, αξιότιµε συνταγµατάρχα», τσίριξε ο νάνος µε σέξι γυναικεία φωνή,
ρίχνοντας παιχνιδιάρικα το κεφάλι προς τα πίσω. Ταυτόχρονα, έκλεισε µαργιόλικα το
µάτι στον πράκτορα µε το λάγνο µούτρο. «Όχι, όχι, οµορφονιέ µου, σιχαίνοµαι το
αίµα!»
Οι στρατιωτικοί κοιτάχτηκαν κατάπληκτοι και κράτησαν τις κοιλιές τους από
τρανταχτά, ξέφρενα γέλια.
«∆εν έχω ξαναδεί νάνο κουνί», παραδέχτηκε ο ένας από τους µυστικούς, µε την ουλή
στο δεξί φρύδι. Ένα σταχτί µισοχαµογελο φάνηκε στο αυταρχικό πρόσωπό του.
«Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ ο πλούσιος έµπορος! Είναι ένας
ξετσίπωτος οµοφυλόφιλος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του!»
Έβγαλε δυο φωτογραφίες από την τσέπη του και τις έδειξε στον Ρέζα. Ο νάνος
αναγνώρισε τον Καρίµ και τον έµπορο. Ένα τσουχτερό ρίγος τρύπησε την ράχη του,
αλλά δεν έχασε την ψυχραιµία του. Τα µάτια του γούρλωσαν σαν της κουκουβάγιας.
«Αναγνωρίζω τον αφέντη µου, φυσικά», είπε αδιάφορα. «Αλλά τον άλλο δεν τον
ξέρω».
«Είναι ο τυφλός θεατρίνος», είπε ο µυστικός αστυνοµικός. «Τον έχεις δει ποτέ σ’
αυτό το σπίτι;»
«Ποτέ, αξιότιµε κύριε. ∆εν ξέρω τίποτε γι’ αυτό, κύριε! Ορκίζοµαι στην ψυχή του
ευλογηµένου Αλί και όλων των Αγίων», βεβαίωσε ο Ρέζα κοκέτικα,
πεταλουδίζοντας φιλήδονα τα µατόφυλλα του. «Μακάρι να τον είχα γνωρίσει.
Φαίνεται τόσο αρρενωπός και θερµοαντρας!»
«Ο αφέντης σου ήρθε καθόλου σε επαφή µαζί σου;»
«Όχι, ποτέ… ο αρχιγάιδαρος! Με παράτησε χωρίς λεφτά. Έχει να µε πληρώσει
µάλιστα κοντά ένα χρόνο! Μόνο για το τοµάρι του νοιάζεται! ∆εν υπάρχει
δικαιοσύνη στον κόσµο µέχρι την Ηµέρα της Κρίσεως!»
«Αν λες ψέµατα, θα σε γδάρω ζωντανό!»
«Γιατί να πω ψέµατα, κύριε; Πώς κάνετε µια τόσο προσβλητική δήλωση; Είµαι από
αριστοκρατική οικογένεια. Μη λασπώνετε το καλό όνοµα της οικογένειάς µου!»
Ο ανοιχτοµάτης µυστικός αστυνοµικός ζύγιασε καλά το ανθρωπάκι και σε µια
φευγαλέα στιγµή, αφήνιασε. Πλησίασε κοντά και σφεντόνισε µια δυνατή γροθιά στο
πρόσωπο του αποβλακωµένου νάνου.
«Σκασµός, εφταµηνίτικο ανθρωπάκι», φοβέρισε δεσποτικά. «∆εν έχεις δικαίωµα να
αντιµιλάς σε έναν εκπρόσωπο του κράτους και να τον βρίζεις τη στιγµή που εκτελεί

120

το καθήκον του! Μπορώ να σε κλείσω µέσα για δέκα χρόνια µέχρι να
συµµορφωθείς!»
Ο νάνος απολογήθηκε ταπεινά : «∆εν είχα σκοπό να βλάψω την υπόστασή σας και
το κύρος σας, σεβαστέ κύριε. Ποιος σε τούτο το βασίλειο δε σέβεται και δεν τιµά την
αρχοντιά σας, αφέντη! Όµως σας λέω την αλήθεια! Μάρτυράς µου ο Θεός!»
«Αν µας βοηθήσεις να βρούµε έστω τον ένα, θα πω καµιά καλή κουβέντα για σένα».
«Υπάρχει καµιά αµοιβή, εντιµότατε κύριε;»
«∆εν είµαι σίγουρος…»
«Πες µου γρήγορα! Ο Θεός να χαρίζει καλή υγεία στα παιδιά σου, κύριε!»
«Βρες τους εσύ και θα σου δώσουµε τόσο πολλά λεφτά ώστε δε θα χρειαστεί να
ξαναδούλεψεις στη ζωή σου!»
Ο κρυφός αστυνοµικός µε τα πυκνά φρύδια έβγαλε ένα µάτσο λεφτά και τα κούνησε
µπροστά στο νάνο.
«Ω, Αλλάχ, Αλλάχ… Άκιµπάρ, Αγία Φατιµά και όλοι οι Άγιοι», βόγκησε
αποβλακωµένος ο νάνος. Τα µάτια µου ξεπετάχτηκαν έξω. Από το ανοιχτό του στόµα
έσταζαν σάλια. Ήταν έτοιµος να σωριαστή στο πάτωµα.
«∆εν έχω ξαναδεί τόσο χρήµα. Αξίζει τον κόπο να ψάξω για τον Αγά Αµπάς και
αυτόν τον τυφλό – αλήθεια, πώς είπατε το όνοµά του; Κατάγοµαι από αριστοκρατική,
αξιοπρεπή οικογένεια, αλλά εδώ έχουµε ένα σοβαρό ζήτηµα. Θα κινήσω γη και
ουρανό για να τους βρω! Εγώ ο ίδιος θα περάσω τη θηλιά στο λαιµό τους!
Υπόσχοµαι να τους βάλω στο τσεπάκι µου και να σας τους παραδώσω, κύριε!
Ορκίζοµαι στην ψυχή του µεγάλου παππού µου. Ήταν σπουδαίος συνταγµατάρχης
και αξιοπρεπής άνθρωπος, κύριε! Ω, τόσο πολλά λεφτά! ∆εν πρόκειται να κοιµηθώ
όλη νύχτα! Ο Αλλαχ άκουσε τις προσευχές µου!»
Ένας καχύποπτος στρατιωτικός τον παραµέρισε µε τον αγκώνα του για να ψάξει το
σπίτι. Μπήκε στο µισοφωτισµένο δωµάτιο του Καρίµ για να ρίξει µια µατιά. Όταν
είδε τη γριά που ροχάλιζε ελαφρά, κατσούφιασε.
«Ποια είναι αυτή η τρελόγρια;» ρώτησε το νάνο που τον είχε πάρει στο κατόπι.
«Είναι µια µακρινή θεία του Αγά Αµπάς από το Σιράζ, κύριε. Η καηµένη δεν έχει
παιδιά, ούτε άλλους συγγενείς. Πέντε χρόνια είναι εδώ! Πάντα καλοδέχοµαι τους
επισκέπτες µας, αλλά όταν µένουν πολύ είναι µεγάλος µπελάς!»
«Ξύπνησέ τη! Μπορεί να έχει καµιά πληροφορία!»
«Αποκλείεται, κύριε! Είναι κουφή από γεννησιµιού της και σαλεµένη! Μια
ζουρλόγρια, µια άσχηµη ανάµνηση, κύριε! ∆εν υπάρχει δικαιοσύνη σε τούτο τον
κόσµο! Η Ηµέρα της Κρίσεως πλησιάζει! Ο Αλλάχ είναι Σπλαχνικός!»
«Τέλος πάντων, έχε τα µάτια σου ανοιχτά. Θα έρθουµε σύντοµα σε επαφή µαζί σου!»
«Είθε ο Θεός να σε ανταµείψει για τη γενναιοδωρία σου, κύριε!»
*
∆υο ηµέρες αργότερα, νωρίς το πρωί, πέντε µυστικοί αστυνοµικοί έκαναν άλλο ένα
αιφνιδιαστικό γιουρούσι στην εξοχική βίλα του εµπόρου. Έσπασαν µε τουφεκιές τη
τζαµόπορτα και όρµησαν µέσα µε πολεµικές διαθέσεις. Άρχισαν να ψάχνουν
φουριόζικα κάθε γωνιά του σπιτιού. Τίποτε δεν έµεινε όρθιο. Ο νάνος ήταν στο
µπάνιο, ενώ ο Καρίµ, λες και είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο, καθόταν ήσυχα στη
γνωστή γωνιά του. Ένας εύσωµος ασφαλίτης µε µοντέρνο ακριβό κουστούµι, έσυρε
µε βαρβαρότητα το µισόγυµνο νάνο από το µπάνιο και κλώτσησε δυνατά τον µικρό
πισινό του.
«Έχω σηµαντική πληροφορία ότι ο έµπορος ήταν εδώ», γάβγισε φουντωµένος. Μετά
έβαλε το όπλο του στην κοιλιά του νάνου και τον απείλησε σαν εξηµερωµένο θεριό:
«Μίλα τώρα, πριν σου τινάξω τα µικρά σου έντερα στον αέρα!»
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«Όχι, ορκίζοµαι στον Αλλάχ, στην ψυχή της µάνας µου, κύριε! Να µε τυφλώσει ο
Θεός», µυξοκλαψούρισε σπαραχτικά ο νάνος µε ψυχραιµία. «∆εν ήταν εδώ. Ο Θεός
να µε βουβάνει, κύριε, σας λέω την αλήθεια. Στο όνοµα του ιερού Κορανίου! Ξέρετε
ότι κι εγώ τον ψάχνω. Γιατί να πω ψέµατα, κύριε; Η αµοιβή είναι µεγάλη, κανείς δεν
µπορεί να αντισταθεί!»
Ένας σκληροτράχηλος νεαρός µε µαύρα γυαλιά βγήκε έξω και γύρισε αµέσως
κουβαλώντας έναν µαγκούφη, λασπωµένο χωριάτη. Ο ταλαίπωρος ανθρωπάκος
κοίταζε γύρω του αποχαυνωµένος.
«Στις υπηρεσίες σου, κύριε», κόµπιασε τροµαγµένος και υποκλίθηκε δουλικά.
«Είπες ότι είδες τον έµπορο εδώ χθες το απόγευµα;» ρώτησε ο γίγαντας µε ένα
συγκαταβατικό χαµόγελο, στρίβοντας ένα τσιγάρο.
«Ναι, ναι, ναι. Τον είδα… χθες…»
«Θυµάσαι την ώρα;»
«∆εν… δεν είµαι σίγουρος. Ήταν… κατά το απόγεµα. Είµαι απόλυτα σίγουρος…
Θυµάµαι καλά την ξαφνική µπόρα».
«Κι εγώ θυµάµαι την χθεσινή νεροποντή, λίγο πριν το µεσηµέρι», βεβαίωσε ο νεαρός
αστυνοµικός. Τα µικρά, υπεροπτικά του µάτια, λαµπύριζαν. Στράφηκε στον
φοβισµένο χωρικό και ρώτησε µε προστακτικό τόνο : «Πού ήσουν εκείνη την ώρα;»
«Στον κήπο… πο…πότιζα τα λουλούδια του τιµηµένου αφέντη µου», ψεύδισε ο
τραγογένης χωριάτης, σφίγγοντας τα χέρια µε αµηχανία. «Ήµουν… εκεί µέχρι αργά
το αποµεσήµερο, όταν είδα τον Αγά Αµπάς. Ορκίζοµαι στον τάφο της ευγενικής
µητέρας µου…»
«Είσαι σίγουρος;»
«Μάλιστα, εξοχότατε! Τον είδα µε τα µάτια µου».
Ξαφνικό αστροπελέκι χτύπησε τον ασφαλίτη. «Παλιόσκυλο», µούγκρισε βράζοντας
από θυµό. Στράφηκε αφρισµένος και χτύπησε µε το όπλο το νάνο στο κεφάλι. «Μου
κάνεις τον αθώο, παλιοψεύτη!» γκάρισε, δείχνοντας τα δόντια του.
«∆εν είναι αλήθεια, κύριε. Μη µε κοιτάς αριστερά, αριστερά 33!»
Εκείνη τη στιγµή, ο γιγαντόκορµος αστυνοµικός πλησίασε την σκηνή και έδωσε µια
σιδερένια κλωτσιά στα µούτρα του κοντορεβιθούλη, που είχε χάσει τον µπούσουλα.
Ο ανθρωπάκος τσίριξε υστερικά κουνώντας τα χέρια σαν τρελός. Πηκτά αίµατα
έτρεξαν από το µέτωπο του.
«∆εν είναι αλήθεια», διαµαρτυρήθηκε, µορφάζοντας από τον πόνο.
«Σκασµός, µισή µερίδα βρόµιο κρέας! Θα σου βγάλω τα µάτια µε τα νύχια µου!»
σκύλιασε ο αστυνοµικός, σφίγγοντας τις γροθιές του. «Θα σε σβήσω από το πρόσωπο
της γης. Θα σου βγάλω τ’ άντερα αν τολµήσεις να πεις άλλη µια λέξη, παλιοψεύτη!»
Στο µεταξύ, δυο άντρες της ασφάλειας µπήκαν στο ζοφερό δωµάτιο του Καρίµ και
τον βρήκαν να κάθεται στη γνωστή γωνιά.
«Ποια είσαι εσύ;» ρώτησε ένας αγροίκος, κλωτσώντας µια καρέκλα. Περιεργάσθηκε
καχύποπτα τον Καρίµ που έκανε πως δεν άκουσε και συνέχισε να κουνιέται πέρα
δώθε.
«Ποια είσαι, γριά κουκουβάγια;» επανέλαβε. Η αγανάκτηση του είχε φτάσει στο
κόµπο. Ο νάνος µυρίστηκε τον κίνδυνο και όρµησε µέσα.
«Είναι κουφή από γεννησιµιού της και άχρηστη. ∆εν ακούει, κύριε. Εξάλλου, η νανέ
είναι αλλού 34».
«Έτσι κουνιέται όλη µέρα;»
«Ναι, είναι από τα γηρατειά, κύριε, Έφαγε µυαλό γαϊδάρου, γι’ αυτό τρελάθηκε,
όπως λέει η παροιµία».
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«Θα έρθεις µαζί µας, µικρέ ποντικέ», διέταξε αγριόφωνα ο θεόρατος αστυνοµικός µε
τα φιδίσια µάτια. «Πρέπει να σε περάσουµε από ψιλό κόσκινο. Θα σαπίσεις στη
φυλακή, φασουλή!»
«Μην κρίνεις τους ανθρώπους από το µπόι τους, αλλά από τις αρετές τους, κύριε! Το
πιπέρι είναι µικρό σε µέγεθος όµως καίει τη γλώσσα και τα µάτια σου!»
«Σκασµός, πινέζα! Θα σε χτυπήσω τόσο δυνατά που θα δεις τον ουρανό σφοντύλι!
Κάθε φορά που θα διακόπτεις την ανάκριση, θα προστίθενται κι άλλα χρόνια
σωφρονιστικής φυλάκισης!»
Ο κοντορεβιθούλης σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε τον κολοσσό µε τροµάρα.
Αν αυτός ο ελέφαντας µε σφίξει στις παλάµες του, θα µε κάνει πολτό, σκέφτηκε και
ανατρίχιασε από τρόµο. Θάβοντας τους φόβους του, σήκωσε το δάχτυλο και
ρητόρεψε µε θάρρος:
«∆ε φοβάµαι την αλήθεια, κύριε, Χάνετε τον καιρό σας γιατί δεν ξέρω τίποτε. Είναι
όλα βροµερά ψέµατα! Ξετσίπωτα ψέµατα από στόµα συκοφάντη, επιτρέψτε µου να
πω, κύριε. Την Ηµέρα της Κρίσης αυτό θα αποδειχθεί, κύριε. Θέληµα Θεού! Τίποτε
δε γίνεται χωρίς τη θέληση του Αλλάχ!»
Σε µια αναπάντεχη στιγµή, τα σβέλτα, πανέξυπνα µάτια του γυρόφεραν ολόχαρα.
Χιλιοφωτίστηκε ο γοργόφτερος νους του. Πέταξε στους Έβδοµους Ουρανούς.
«Ξεκαβαλικέψτε από τ’ άλογά σας, κύριοι», είπε κοροϊδευτικά, µε πλατύ χαµόγελο.
Τέντωσε περήφανα το στέρνο του και ρώτησε µε περηφάνια. «Ο πληροφοριοδότης
σας είπε ότι πότιζε τα λουλούδια χθες το απόγευµα όταν είδε τον αφέντη µου να
έρχεται στο σπίτι; Ας γελάσω σαν παλιάτσος!»
«Τι θέλεις να πεις;»
«Εχθές έβρεχε, έτσι δεν είναι; Έβρεχε µε το τουλούµι, σωστά; Τώρα, το να ποτίζεις
τα λουλούδια ενώ βρέχει και µάλιστα δυνατά, λίγο περίεργο µου φαίνεται! Έξυπνη
αστυνοµική δουλειά…»
Τα µάτια των αντρών ανταµώθηκαν µε έκπληξη. Απολιθώθηκαν ντροπιασµένοι. Ο
γίγαντας, φοβερά αµήχανος, σφεντόνισε µε µανία ένα κρυστάλλινο βάζο στη µέση
του δωµατίου, φτύνοντας κατάχαµα. Ύστερα ξεπόρτισε τρεχάτος σαν λιποτάχτης.
Χυδαίες βλαστήµιες έραναν το στόµα του. Στο µεταξύ, ο νεαρός µυστικός
αστυνοµικός ήρθε από την κουζίνα κουβαλώντας ένα κουτί µε µπογιές και µακιγιάζ.
«Τι είναι αυτά;» ρώτησε τσεκουράτα.
«Αυτό το κουτί µε τις µπογιές; ∆εν ξέρω», έκανε τον ανήξερο ο νάνος. «Μπορεί ο
γέρος να είναι ζωγράφος, µπορεί η γκόµενα του να βάφεται. Πού θες να ξέρω;
Πλήγωσες την καρδιά µου µε το µαχαίρι της φαρµακερής γλώσσας σου και έθιξες την
τιµή της οικογένειάς µου και των προγόνων µου, κύριε. Ο Αλλάχ είναι Αλ Μουτζίµπ
35, Αλ Σαµ-µεα 36. Θα κρίνει τις καλές και τις κακές πράξεις σου την Ηµέρα της
Κρίσης, κύριε!»
Αγνοώντας τα γλοιώδη κλαψουρίσµατα του νάνου, ο νεαρός µυστικός παρέµεινε
σκεφτικός. Μια αόριστη υποψία στριφογύριζε στο κοφτερό µυαλό του.
«Αυτές οι µπογιές και τα καλλυντικά χρησιµοποιούνται στο θέατρο», δήλωσε,
κοιτάζοντας τον νάνο µε ένα ειρωνικό µειδίαµα.
«Μια στιγµή», πετάχτηκε ο άλλος αστυνοµικός. «Ο έµπορας είχε στενούς δεσµούς
µε το θέατρο, σωστά; Τότε ο τυφλός θεατρίνος, ίσως να ήταν εδώ», συµπέρανε. Η
φιδίσια µούρη του σούφρωσε.
«Ας πάρουµε αυτό το κουτί για ανάλυση. Θα στείλουµε έναν ειδικό να ελέγξει το
χώρο», πρότεινε ο νεαρός αστυνοµικός, σηκώνοντας το καπέλο του. «Θα
επιστρέψουµε αργότερα».
«Το κοκκινογούλι δε γίνεται ποτέ κρέας, κύριοι! Πράγµατι, ο σεισµός την Ώρα της
Κρίσης είναι φοβερό πράγµα! Ο Αλλάχ είναι Σπλαχνικός!»
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*
Κόντευε το σούρουπο. Θολές σταγόνες δροσιάς τρεµούλιαζαν στο πανωχείλι του
ουρανού σαν καταχνιά πάνω από ποτάµι. Το σκοτάδι αγκάλιαζε απαλά το µεγάλο
βασίλειο της Τεχεράνης και µόνο µερικά φώτα τρεµόπαιζαν πασχίζοντας να
φωτίσουν τους έρηµους δρόµους.
Η υπέροχη βίλα του Αµπάς Φαρoυχί ήταν κουκουλωµένη στο σκοτάδι. Μόνο µια
αµυδρή λάµψη στο εσωτερικό έδειχνε ότι υπήρχε ζωή. Έξω από την πόρτα της
εισόδου, οι δυο ένοπλοι φρουροί, λαγοκοιµόταν.
Απροσδόκητα, ελαφρά βήµατα ακούστηκαν από τον κεντρικό δρόµο. Ο φρουρός µε
την παπαγάλισα µύτη άνοιξε τα µάτια και κοίταξε γύρω του, µε ένα χασµουρητό. Μια
γυναικεία σιλουέτα που κούτσαινε πλησίασε προς το µέρος του.
«Σαλάµ Αλέκουµ», χαιρέτισε η γυναίκα τους στρατιώτες µε βραχνή, εγκάρδια φωνή.
Ο ξερακιανός στρατιώτης άναψε το φακό του και την κοίταξε µε περιέργεια. Ήταν
µια ηλικιωµένη, αναµαλλιασµένη γυναίκα µε θλιβερό πρόσωπο και ρυτιδωµένα
µάτια. Βάδιζε µε τη βοήθεια ενός µπαστουνιού. Φαινόταν λυπηµένη και ανήσυχη.
«Τι γυρεύεις εδώ τέτοια ώρα, γιαγιά;» ρώτησε ο φρουρός καλοσυνάτα, τρίβοντας τα
µάτια του.
Η ηλικιωµένη γυναίκα έκανε µερικά βήµατα και παραπάτησε. Ο φρουρός έτρεξε και
την έπιασε από τους ώµους προσεκτικά.
«Θέλω να επισκεφτώ την κουφή αδελφή µου», ικέτευσε η παράξενη γριούλα. «Η
καηµένη είναι άρρωστη και πεινασµένη. Της έφερα λίγο φαγητό--αµπγκαστ 37, ζεστή
σούπα, ρύζι µε φασόλια και µερικούς χουρµάδες. Σας παρακαλώ, παιδιά µου. Αφήστε
µε να τη δω. ∆ε θα µείνω πολύ».
«Τι λες; Να την αφήσουµε;» ρώτησε ο φρουρός µε την παπαγάλισα µύτη.
«Γιατί όχι; ∆εν είναι παράνοµο να επισκέπτεται κανείς την αδελφή του, έτσι δεν
είναι;»
«Έχεις χαρτιά;»
«Φυσικά, εδώ είναι», είπε η γριούλα και τους έδωσε ένα µικρό φάκελο.
«Εντάξει, πήγαινε… αλλά µόνο για λίγο».
«Πρόσεχε πού πατάς. Είναι σκοτεινά µέσα».
Ο Ρέζα, που πήρε είδηση τι γινόταν, παρουσιάστηκε πίσω από τον τοίχο του κήπου
µε ένα φακό. Κοίταξε την ηλικιωµένη τάχα ξαφνιασµένος.
«Πάνω στην ώρα ήρθες, νάνε» φώναξε ο ξερακιανός φρουρός. «Έχεις µια
επισκέπτρια».
«Μια επισκέπτρια; Μα δεν προσκάλεσα κανέναν και δεν περιµένω κανέναν»,
διαµαρτυρήθηκε ο νάνος µε τραχιές χειρονοµίες.
«Αγά, ζητώ συγγνώµη για την ενόχληση», είπε ευγενικά η ηλικιωµένη γυναίκα.
«Ήρθα να επισκεφτώ την αδελφή µου που είναι άρρωστη, όπως ξέρεις. Της έφερα
λίγο φαγητό. ∆ε θα σε ενοχλήσω πολύ. Λυπάµαι που σε έβαλα σε µπελά, κύριε!»
«Θα µου δώσεις και µένα λίγο φαγητό; Πεθαίνω της πείνας!»
«∆εν είναι πολύ, αλλά µπορείτε να το µοιραστείτε».
«Εντάξει, αλλά µην καθίσεις πολύ. Η αδελφή σου είναι µεγάλος πονοκέφαλος,
θεοπάλαβη! Κοντεύει να τρελάνει κι εµένα», ψευτοκλαψούρισε ο Ρέζα καθώς η
ηλικιωµένη κυρία του έδινε µερικά νοµίσµατα.
«Ευχαριστώ, χανούµ. Καλωσόρισες. Το σπίτι είναι στη διάθεσή σου».
«Πού είναι ο Καρίµ;» ψιθύρισε ανυπόµονα µόλις µπήκαν µέσα.
«Έλα µαζί µου, πρότεινε ο Ρέζα ταραγµένος. «Πρέπει να κάνουµε γρήγορα».
«Ω, πράγµατι, µου µοιάζεις πολύ», αναφώνησε έκπληκτη η πονόψυχη κυρία µόλις
είδε το θεατρίνο.
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«Ποιος είναι;» ρώτησε ο ανίδεος Καριµ, ξαφνιασµένος.
«Μην ανησυχείς, Καρίµ. Ήρθα να πάρω τη θέση σου και να σε βοηθήσω να
δραπετεύσεις. Εδώ είναι τα χαρτιά µου και το διαβατήριό µου. Όλα είναι εντάξει. Το
µόνο πρόβληµα είναι να φύγεις από δω πριν γυρίσουν τα πρωτοπαλίκαρα της
αστυνοµίας. Σήκω επάνω αµέσως τώρα!»
Ο θεατρίνος έχασε την µιλιά του. Η βροντερή στριγκλιά του νάνου τον συνέφερε
µεµιάς. Σηκώθηκε και άκουγε µε προσοχή τις οδηγίες του Ρέζα.
«Καρίµ, η απόδρασή σου είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου. Πρέπει βγεις έξω αµέσως.
∆εν µπορούµε να ριψοκινδυνέψουµε άλλο. Υπάρχουν δυο φρουροί στην κεντρική
είσοδο».
«Θα προχωρήσεις ευθεία µπροστά γύρω στα πενήντα βήµατα», πρόσθεσε η
γερασµένη γυναίκα. «Είναι πολύ σκοτεινά έξω. Οι φρουροί δε θα καταλάβουν ότι
είσαι τυφλός. Θα νοµίζουν ότι είµαι εγώ. Πρέπει να περπατάς αργά και να
κουτσαίνεις από το δεξιό σου πόδι. Στην άκρη του κήπου, σε περιµένει ένα παιδί. Θα
σε συνοδεύσει µέχρι τη στάση του λεωφορείου. Η Τάρα και ο µουλάς θα σε
βοηθήσουν να διαφύγεις στο Ιράκ».
«Γιατί δε µου είπαν τίποτε γι’ αυτό; Το τελευταίο που θέλω είναι να βάλω σε κίνδυνο
τη ζωή σας!»
«∆εν είναι ώρα για κουβέντες. Βιάσου, Καρίµ», τον διέκοψε επιτακτικά ο νάνος.
«Εκφράζω ταπεινά τις ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µου και στους δυο σας! ∆ε
θα ξεχάσω ποτέ την απίστευτη, ανιδιοτελή καλοσύνη σας!»
«Η φιλία λάµπει µε όλους τους καιρούς!»
«Το κρισιµότερο είναι να βγεις από αυτό το σπίτι. Να θυµάσαι το κούτσεµα από το
δεξιό πόδι. Να µετράς βουβά πενήντα βήµατα κατευθείαν µπροστά µόλις βγεις στο
κατώφλι. Απόφυγε κάθε συζήτηση µε τους φρουρούς. Ορίστε, πάρε το µπαστούνι!»
«Καλή τύχη», ευχήθηκε η ατρόµητη γυναίκα. Ύστερα, µε τρεµάµενα χέρια, σκέπασε
το πρόσωπο του Καρίµ µε την µαντίλα της. Τα µάτια της συννέφιασαν κάτω από τα
µατόκλαδά της καθώς σταυροκοπιόταν, µουρµουρίζοντας µια προσευχή.
Ο νάνος άνοιξε την πόρτα αργά και ερεύνησε ολόγυρα. Οι φρουροί δε φαίνονταν
πουθενά.
«Βγες γρήγορα!» παρότρυνε τον σαστισµένο Καρίµ.
Ο τυφλός θεατρίνος πήρε βαθιά ανάσα και προσευχήθηκε σιωπηλά. Ύστερα
προχώρησε στο σκοτεινό κήπο αργά αλλά µε θάρρος, κουτσαίνοντας ελαφρά από το
δεξιό πόδι. Από µέσα του µετρούσε τα βήµατα.
«Ο Αλλάχ µαζί σου! Μοµπάρακ-µπάντ, καλή τύχη, Καρίµ!» µουρµούρισε ο νάνος,
συγκινηµένος.
«Χοντάφες, χανούµ», καληνύχτισε ο ξερακιανός στρατιώτης από µακριά.
Ο Καρίµ κούνησε το αριστερό του χέρι, κάνοντας τάχα ότι βαδίζει µε µεγάλη
δυσκολία.
∆εν είχε κάνει τριάντα βήµατα όταν µια γυαλιστερή µαύρη λιµουζίνα στάθµευσε
µπροστά στο σπίτι. Κόπηκε η χολή του νάνου, καθώς κρυφοκοίταζε µέσα από το
παράθυρο.
«Ω, Μεγαλοδύναµε Αλλάχ, βοήθησέ τον», παρακάλεσε ολόψυχα καθώς ο Καρίµ
τάχυνε το βήµα.
Τελικά ένα αγόρι φάνηκε στην γωνιά. Πήρε το θεατρίνο από το χέρι και τον βοήθησε
να διασχίσει το δρόµο µέχρι τη κοντινή στάση λεωφορείου. Τα παρατηρητικά µάτια
του παιδιού διέκριναν δύο καλοντυµένους µυστικούς αστυνοµικούς καθισµένους στο
πίσω κάθισµα της λιµουζίνας.
«Καρίµ, µη µιλάς», είπε νευρικά. «Υπάρχει ένα αυτοκίνητο λίγο πιο πέρα µε δυο
αστυνοµικούς µέσα».
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Ο θεατρίνος χάιδεψε τρυφερά, τα πυκνά σγουρά µαλλιά του µικρού.
Η Τάρα, χαµένη στο πλήθος, παραµέριζε φορτωµένα κάρα και ζώα, και κοιτούσε µε
αγωνία γύρω της. Τα γοργά µάτια της κούρσευαν την περιοχή. Το πρόσωπο της είχε
γίνει µια µάσκα αγωνίας. Μόλις αναγνώρισε το ζευγάρι, η καρδιά της ακροβάτησε
στην άκρα του ουρανού. Άφησε µια δυνατή κραυγή πρωτάκουστης χαράς.
«Εδώ είµαι! Εδώ!» φώναξε ενθουσιασµένη, κουνώντας τα χέρια της. Έτρεξε σαν
αστραπή προς το µέρος τους και αγκάλιασε τον Καρίµ µε λαχτάρα. Ήταν η πρώτη
φορά που τον κρατούσε τόσο θερµά κοντά της. Μια ανάσα πάθους ανατάραξε τη
στάχτη της αγάπης της που κρυφόκαιγε.
«Ω, Καρίµ», ψιθύρισε δακρυσµένη, «χαίροµαι τόσο που σε βλέπω ζωντανό. Μου
έλειψες. Κόντευα να τρελαθώ από τη λύπη µου. Μόνο µε την δική σου αναπνοή,
ανασάνω. Στην αγωνία σου σε ζω. Πετάγοµαι από τον ύπνο να σε βρω και να ράνω
την πληγή σου. Θα υπάρχω µόνο εφόσον υπάρχεις!»
Ο Καρίµ ανατρίχιασε στο ηδονικό άγγιγµά της και στα πυρωµένα λόγια της.
Τολµηρές, αντάρτικες φωνές γεννήθηκαν µέσα του. Μια τρεµούλα πέρασε το πετσί
του και ανατάραξε τις φρόνιµες σκέψεις του, σαν ξαφνικό φως σε µια τυφλή νύχτα.
Το µέτωπό του είχε ιδρώσει--της κρυφής αγάπης τα αίµατα.
Απάντησε µε ένα νευρικό γέλιο. Η µεγάλη εσωτερική δύναµη του σάρωσε τις ορµές
του. Ο τυφλός θεατρίνος ένιωσε την ζεστή ανάσα της κοπέλας να καίει το λαιµό του
και ανέπνευσε λαίµαργα τη µυρωδιά του τρυφερού έρωτά της. Άγγιξε µε αγάπη το
πρόσωπο της Τάρα, ανίκανος ν’ αρθρώσει λέξη. Πέρασαν µερικές ατέλειωτες στιγµές
µέχρι να µουρµουρίσει, φιλώντας ελαφρά τα χέρια της:
«Τάρα, αγαπηµένο µου κοριτσάκι. Ρόδο µου αµάραντο!»
«Φοβάµαι πολύ, Καρίµ! Μπορεί να µην ξαναγυρίσεις».
«Μην αφήνεις τη θλίψη να συντρίψει το πνεύµα σου, πανέµορφο λουλούδι της
ερήµου. Κράτα την ελπίδα στην παλάµη σου, Τάρα. Θα γυρίσω! Είναι ένα διάλειµµα,
ένας προσωρινός χωρισµός που θα µας κάνει όλους δυνατότερους--µια δοκιµασία για
να δούµε πόσο αντέχουµε στη δυστυχία. Ειναι µεγάλο λάθος να αρνιόµαστε τον πόνο.
Μαθαίνουµε πολλά».
Όµως η Τάρα γονάτιζε στη δυστυχία, στον φόβο και την ανασφάλεια.
Ο Καρίµ απόµεινε σιωπηλός για λίγο. Φοβόταν µήπως πει µια λέξη παραπανίσια.
«Η άγρια φωτιά της αγάπης σου είναι σαν ρόδο µε αγκάθια. Τρυπάει την καρδιά µου
µε αµέτρητα βέλη και συνάµα το γλυκό άρωµά του δίνει φως στις τυφλές επιθυµίες
µου. Σπάζει τις αλυσίδες των πιο κρυφών ονείρων µου!»
«∆εν µπορώ να ζήσω χωρίς εσένα!»
«Η ζωή δεν είναι ένα άδειο κύπελλο αλαζονείας, γλυκέ µου άγγελε… είναι αγάπη,
οµορφιά και πίστη. Όσο υπάρχει έστω και ένα µπουµπούκι, πρέπει να ζεις».
«Στη σκέψη ότι κάτι κακό µπορεί να σου συµβεί στο Ιράκ, παραλύω!»
«Ηρέµησε, αστέρι µου. Σε διαβεβαιώνω ότι θα γυρίσω σύντοµα, προτού έρθει η
άνοιξη. Θα είµαι µαζί σου µέσα από το τρεµισµα του αγέρα. Όταν η ζωή γίνεται
ανυπόφορη, χρειαζόµαστε πνευµατική τόνωση, σαν αντίδοτο. Κι αν η ελπίδα πετάξει
στην νυχτοσιγαλια για ένα µήνα, για ένα χρόνο, είναι γι’ αυτό λιγότερη φευγάτη. Τι
θα έλεγες να κρατήσεις ένα ηµερολόγιο; Θα σε εγκαρδιώσει µέχρι να γυρίσω!»
«Ηµερολόγιο;»
«Ναι. Όταν γράφεις ηµερολόγιο, αναπτύσσεις αυτόνοµη φωνή, κι εκτός αυτού σε
βοηθά να κρατηθείς στη ζωή. Απαλύνει την απελπισία και τη δυστυχία. Είναι
παρηγοριά».
«Κι εσύ;»
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«Εγώ όπως έστρωσα θα κοιµηθώ σ’ αυτή τη φάση της ζωής µου, Τάρα. Η
καλλιτεχνική µου πλευρά είναι σε πλήρη άνθιση. Θα συνεχίσω να γράφω έργα. ∆εν
τρέφω ψευδαισθήσεις για την κατάστασή µου και τις θανάσιµες παγίδες µε τις οποίες
είναι στρωµένος ο δρόµος µου. Όµως κάλιο να διακινδυνέψεις για έναν ευγενικό
σκοπό παρά να ζήσεις µια ρηχή ζωή! Θέλω να µου υποσχεθείς, γενναίο κοριτσάκι
µου, ότι θα είσαι υποµονετική, ανυπότακτη. Σε σένα βασίζοµαι να διατηρήσεις το
πνεύµα του θεάτρου µας ζωντανό!»
«Εσύ είσαι η ψυχή του θεάτρου! Όλα τα άστρα θα σβήσουν. Μόνο εσύ µιλούσες και
στο φως και στο σκοτάδι!»
«Τώρα έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις τι σηµαίνει ξαφνικό αναποδογύρισµα της
ζωής. Εγώ θα είµαι νοερά µαζί σου, πάντα!»
Τα χείλη της Τάρα µισάνοιξαν σαν ροδοπέταλα ελπίδας. Η ισχυρή του θέληση της
έδωσε δύναµη και πίστη στον εαυτό της. Σκούπισε τα δάκρυά της και του έδωσε
δειλά ένα φιλί στο µάγουλο. Ο Καρίµ την έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά του. Ήταν
ένα βουβό ζευγάρωµα --µια αθάνατη στιγµή παντοτινής αφοσίωσης.
Μελισιο χαµόγελο χόρεψε στο βαµµένο πρόσωπό του. Ένα µυστικό φως ζέστανε την
µοναξιά της καρδιάς του σαν την αναλαµπή ενός λύχνου στο σκοτάδι.
«Αντίο, αγαπηµένη µου Τάρα!»
«Καλή τύχη, Καρίµ! Πάντα θα σ’ αγαπώ!»
Την ίδια στιγµή, ένας κοτσονάτος µουλάς µε άσπρο τουρµπάνι και καφέ µανδύα
πλησίασε και αγκάλιασε την Τάρα από τους ώµους.
«∆εν πρέπει χάνουµε χρόνο», είπε επιτακτικά. «Είναι επικίνδυνο, Καρίµ, πάµε!»
«Είθε οι άγγελοι του ελέους να φυλάνε το δρόµο σου, Καρίµ! Θα σε περιµένω µια
ζωή αν χρειαστεί», ψιθύρισε η ερωτοκαµµενη κοπέλα ενώ δάκρυα κυλούσαν στο
πρόσωπό της.
Η Τάρα απόµεινε ασάλευτη. Παρακολούθησε µε το βλέµµα τον Καρίµ και το µουλά
να χάνονται στα χέρια της νύχτας. Πήρε το υποµονετικό αγόρι από το χέρι και
αποµακρύνθηκαν. Καθώς διέσχιζαν την κεντρική λεωφόρο, η οχλοβοή µεγάλωνε
συνεχώς. Ένα τεράστιο ξαναµµένο πλήθος τιµούσε τη γιορτή της φωτιάς, το Τζασν-εΣαντέχ 38. Επτά µάγοι µε λευκές κελεµπίες, κρατώντας δάδες είχαν ανάψει µια
τεράστια φωτιά πριν το δειλινό. Ένα µπουλούκι κρατιόταν χέρι µε χέρι φορώντας
πολύχρωµες µάσκες σαν χόρευαν και τραγουδούσαν γύρω από τη φωτιά.
Ταχυδακτυλουργοί και λαϊκοί χορευτές πανηγύριζαν ζωηρά.
«Θέλεις να µείνουµε, να λάβουµε µέρος στη γιορτή;» ρώτησε η Τάρα, σφίγγοντας το
παιδί τρυφερά στην αγκαλιά της.
Το αγόρι αναλογίστηκε λίγο την κατάσταση και κούνησε το κεφάλι αρνητικά.
«Πάµε σπίτι, καλύτερα!»
*
Ο Καρίµ και ο µουλάς έφτασαν στο χαρωπό λιµάνι του Αµπαντάν µετά από τρία
µερόνυχτα µακρόσυρτου, εξοντωτικού ταξιδιού. Το πολύβουο λιµάνι ήταν όπως
πάντα ασφυχτικά γεµάτο µε εµπόρους, ναυτικούς, αχθοφόρους και χαµάληδες.
Θαλασοδερµενοι γέροι καπετάνιοι χάζευαν νοσταλγικά τα καράβια που αλάργευαν
και χάνονταν στην πορφυρή δύση.
Ένα ορµητικό κύµα από οδυνηρές αναµνήσεις τύλιξαν τον τυφλό θεατρίνο σε
φριχτούς κυκλώνες. Η καρδιά του ναυαγούσε στην µελαγχολία.
«Εδώ γεννήθηκα», είπε θλιµµένα, µε σπασµένη φωνή. ∆εν ξαναείδα την οικογένειά
µου. Ο Θεός ξέρει αν είναι ακόµα ζωντανοί!»
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Ο µουλάς που ένιωσε την ψυχική του θύελλα µέσα του, άλλαξε αµέσως θέµα.«Αυτό
το λιµάνι έχει στρατηγική γεωγραφική θέση. Είναι πολύ πλούσιο σε πετρέλαιο.
Έπρεπε όλοι να τρώγαµε καλά», αστειεύτηκε µε προσποιητό κέφι.
«Ας ξεκουραστούµε για λίγο τσάι», πρότεινε ο Καρίµ. «∆εν µε κρατάνε τα πόδια
µου».
«Εντάξει. Αργότερα θα πάω να βρω τον άνθρωπο µε την ψαρόβαρκα».
Πέρασαν µπροστά από τα γραφεία της µεγάλης εταιρείας πετρελαίου--η χαραυγή του
πραξικόπηµα του 1953. Ψηλές πολύχρωµες σηµαίες κυµάτιζαν αλαζονικά στο
κεντρικό µπαλκόνι, σύµβολα της ξένης κυριαρχίας. Στρατιώτες και µυστικοί
αστυνοµικοί πηγαινοέρχονταν στην ξύλινη αποβάθρα.
«Μετά το πραξικόπηµα της CIA, η Αγγλία έχασε το µονοπώλιο στον Περσικό
κόλπο», πληροφόρησε ο φιλελεύθερος µουλάς σιγανά. «Το σαράντα τοις εκατό του
Ιρανικού πετρελαίου πήγε στους Αµερικανούς. Ο Κέρµιτ Ρούσβελτ της CIA, ο
πρωτεργάτης του πραξικοπήµατος, διορίστηκε ανώτατος σύµβουλος σε πολλές
Ιρανικές εταιρίες πετρελαίου».
«Όλα έχουν την τιµή τους και την ανταµοιβή τους!»
«Ναι. Ακόµη και ο λοχαγός Χατέµι, ο πιλότος που µετέφερε τον Σάχη και τη Σοράγια
στη Βαγδάτη, είναι τώρα διοικητής της αεροπορίας και παντρεµένος µε την αδελφή
του Σάχη».
«∆εν τρέφω µνησικακία για τις παντοδύναµες χώρες των ΗΠΑ και της Μεγάλης
Βρετανίας. Όλα τα πανίσχυρα κράτη κάνουν το αυτονόητο: προστατεύουν πάντα τα
συµφέροντά τους µε όλα τα απάνθρωπα, αιµοβόρα µέσα. ∆εν τρέφω ψευδαισθήσεις
πάνω σ’ αυτό. Αυτό που µε πονάει είναι ότι οι αρχηγοί µας και η κυβέρνηση
συνεργάζονται µε τις ξένες δυνάµεις για να εξασφαλίσουν το θρόνο τους και να
πετύχουν τους µοχθηρούς στόχους τους. Απεχθάνοµαι τους προδότες και τα απαίσια,
Μακιαβελικά παιχνίδια τους! Ο χειρότερος εχθρός του Ιράν είναι η έλλειψη ενότητας
– αυτό το φοβερό χαρακτηριστικό που κάνει το λαό µας ανίσχυρη λεία στα νύχια των
ξένων συµφερόντων».
«Είναι αποκαρδιωτικό, πράγµατι. Αιώνων καταπίεση, λεηλασίες, βασανιστήρια,
παραµέληση και παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, είτε στο όνοµα του
Θεού είτε στο όνοµα του κράτους, δεν άλλαξαν ακόµη τη µυωπική νοοτροπία του
λαού µας».
«Συγγνώµη, φίλε µου, αλλά δεν µπορώ να συνεχίσω άλλο αυτή τη φιλοσοφική
συζήτηση. Τα µουδιασµένα πόδια µου δεν κρατάνε άλλο το σώµα µου!»
Είχαν φτάσει στην καρδιά της πόλης. Ακολούθησαν τον κόσµο ανάµεσα σε
µικροπωλητές, κάρα, γαϊδούρια και αγοραστές. Το σαγηνευτικό άρωµα γλυκών
µπαχαρικών που ερχόταν από ένα κοντινό καχβέ χανέ 39 – ένα παραδοσιακό
τεϊοποτείο- προσέλκυσε τους δυο άντρες. Εξουθενωµένοι από το ταξίδι, κάθισαν στο
χαλί που ήταν απλωµένο πάνω στους ξύλινους πάγκους. Ένας πίδακας νερού
περιπλανιόταν γύρω από ένα πέτρινο σιντριβάνι που ήταν φωλιασµένο κάτω από µια
µεγάλη ροδιά. Οι ταξιδιώτες απόλαυσαν ένα ζεστό ποτήρι τσάι και ξηραµένα άσπρα
µούρα. Σταλακτίτες νοσταλγίας στάλαζαν από τα χείλη του Καρίµ.
«Να προσέχεις την Τάρα όσο θα λείπω. Είναι ότι πολυτιµότερο έχω. ∆ε θα άντεχα
την ζωή χωρίς εκείνη».
«Η αγάπη είναι σµαράγδι. Όταν σου γνέψει, ακολούθα την!»
Ο µουλάς άφησε τον Καρίµ στο τεϊοποτείο και αφού έριξε µια προσεκτική µατιά
τριγύρω έψαξε για να βρει τον ψαρά. Τον εντόπισε στην αποβάθρα να µιλάει µε έναν
αναµαλλιασµένο λαθρέµπορα.
«Χαιρετώ σε, φίλε», είπε ο µουλάς. Πως πάει το ψάρεµα?»

128

«Όχι και τόσο καλά», αποκρίθηκε ο άντρας, κλείνοντάς του το µάτι. «Τα µεσάνυχτα
όµως θα έχουµε καλή ψαριά. Θα χρησιµοποιήσω τα µεγάλα δίχτυα µου».
«Κατά τις δώδεκα, δηλαδή;»
«Ναι! Στις δώδεκα ακριβώς».
«Ξέρεις που µπορώ να ξεκουραστώ λιγάκι;»
«Πόσα πληρώνεις;»
«Πόσα ζητάς;»
«Πενήντα ριάλια».
«Εντάξει, σύµφωνοι».
«Ακολούθησέ µε γρήγορα», είπε ο γέρος ψαρολογος. «Ο τσιγγάνος είναι εντάξει.
Ξέρει για την δραπέτευση. ∆ώσ’ του σαράντα ριάλια για να κρατήσει
απασχοληµένους τους λιµενοφύλακες καθώς θα φεύγουµε, και η δουλειά έκλεισε.
Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι. Αν µας πιάσουν, θα µας εκτελέσουν µεµιάς!»
Ο µουλάς συµφώνησε, και ακολούθησε τον ψαρά µέσα από ένα στριφογυριστό
δροµάκι σε µια καλύβα χωρίς παράθυρα. Βροµοκοπούσε ο τόπος ψαρίλα.
«Η εξοχότητα σας µπορεί να µείνει εδώ µε την γριούλα. Θα έρθω να σας πάρω κατά
τις δώδεκα, τα µεσάνυχτα. Μην πατήστε στην περιοχή του λιµανιού! ∆ε θα
διακινδυνεύσω την ζωή µου για χίλια ψωροριάλια! Μη νοµίζετε ότι δε σας
εµπιστεύοµαι, αλλά θέλω τα λεφτά τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται».
Ο µουλάς έβγαλε τα λεφτά και του τα έδωσε. Ο µπαγαπόντης ψαράς, άρπαξε τα
λεφτά και κοίταξε τον µουλά κατάµατα. Μια ζαβολιαρικη λάµψη φάνηκε στο
ηλιοκαµένο πρόσωπό του.
«Τιµώ τους ιερωµένους. Ο κόσµος τους έχει σε µεγάλη υπόληψη. Όµως χρειάζοµαι
άλλα εξήντα ριάλια για να δωροδοκήσω τον γύφτο και άλλα εκατό για ψυχική οδύνη.
Έχω παιδιά να θρέψω. Η δουλειά αυτή είναι πολύ επικίνδυνη. Ορκίζοµαι στον
Παντοδύναµο. Αυτή είναι η αναθεµατισµένη αλήθεια!»
«Μα συµφωνήσαµε χίλια ριάλια!»
«Εσύ θα διακινδύνευες την ζωή σου για χίλια ριάλια;» τον αποστόµωσε ο µούργος
ψαράς, καθώς ο µουλάς έψαχνε τις τσέπες του.
«∆όξα να ‘χει ο Θεός και οι προφήτες του!»
*
Η αλανιάρα, αγέραστη νυχτιά άπλωνε το βαρύ, σκούρο πέπλο της πάνω από την
περιοχή του λιµανιού του Μπουσίρ, στον Περσικό κόλπο. ∆υο πολεµικά ήταν
αγκυροβοληµένα στα ανοιχτά. Ο µόνος θόρυβος φαινόταν να έρχεται από το
Λιµεναρχείο όπου µια παρέα βαριεστηµένων αντρών είχε µαζευτεί για µια παρτίδα
τάβλι.
Στην άλλη άκρη του λιµανιού, είχαν συγκεντρωθεί καµιά ογδονταριά Ιρανοί. Τα
πενιχρά υπάρχοντά τους ήταν καλυµµένα κάτω από φθαρµένα χαλιά. Καθισµένοι
στο µουράγιο καρτερούσαν µε λαχτάρα το φορτηγό πλοίο που θα τους έπαιρνε
µακριά. Ήταν πάµφτωχοι άνθρωποι της επαρχίας που πεθυµούσαν να αφήσουν την
γη τους για ένα καλύτερο µέλλον στο Ιράκ ή στο Κουβέιτ. Με τα µάτια καρφωµένα
στην απέραντη θάλασσα αλάργευαν τα όνειρα τους µε παντιέρα την ελπίδα.
Ένα θαµπό φως φάνηκε στο βάθος και ένας υπόκωφος θόρυβος αντήχησε στην
περιοχή του λιµανιού, αναγγέλλοντας την άφιξη του φορτηγού που έσκιζε την
οµίχλη.
«Έρχεται το πλοίο!» αναφώνησε ένας µονοπόδαρος άντρας, τρεµούλιασαν τα χείλια
του. Το κορµί του παρέλυσε. Το µπουλούκι στριµώχτηκε να διακρίνει το ελπιδοφόρο
ψαροκάικο όπου έριχνε άγκυρα στο λιµάνι.
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«Είθε ο Αλλάχ να είναι µαζί µας», ικέτευσε µια σπυριασµένη χωρική, αρπάζοντας
στα χέρια το ατροφικό µωρό της. Άρχισαν να κουβαλούν τα µπογαλάκια τους σαν το
πλοίο πλησίαζε. Πυκνός µαύρος καπνός βγήκε από το φουγάρο.
Ένα µάγκας τελωνειακός, που περίµενε εκεί κοντά, ανέβηκε στο πλοίο να συναντήσει
τον καπετάνιο. Ήταν ένας επιβλητικός Ιρανός µε γενειάδα, Αιγυπτιακής καταγωγής.
Στο πρόσωπό του ήταν φανερά τα σηµάδια της φύσης και του ποτού. Έδωσε στον
υπάλληλο µερικά έγγραφα και στράφηκε προς τους ανυπόµονους µετανάστες :
«Ετοιµαστείτε! Σαλπάρουµε σε δεκαπέντε λεπτά».
Ο καπετάνιος χαιρέτισε µερικούς παλιούς φίλους στο Τελωνείο. Τους µοίρασε
γενναιόδωρα Βρετανικό καπνό και δυο µπουκάλια άριστης ποιότητας ουίσκι.
«Είναι το καλύτερο στον κόσµο», είπε γελώντας καµπανιστά, σηκώνοντας ψηλά ένα
µπουκάλι.
«Έφερες αυτό που σου ζήτησα;» ρώτησε ένας νευρόσπαστος υπάλληλος.
«Φυσικά. Πώς µπορεί να ξεχάσει κανείς τέτοια πράγµατα;» είπε ο καπετάνιος,
σκανδαλιάρικα. Βγάζοντας από την τσέπη του µια τράπουλα µε γυµνές, λευκές
γυναίκες τις πέταξε στο τραπέζι.
«Κοίτα κάτι βυζιά!» αναφώνησε ένας ξεσκούφωτος άντρας µε ανοιχτό στόµα.
«Τι κορµάρα, τι κορίτσαρος είναι αυτός!»
«Για κοίτα τούτη εδώ. Ψηλή, ξανθιά µε ζουµερά στήθια και αφράτα κωλοµέρια »,
σχολίασε ένα άλλος. Ο νους του έκλωθε πεθυµισιες.
«Θέλω να πηδήξω βαρβάτα µια ξανθιά κάποτε», πρόσθεσε µε λαχτάρα ο όµορφος
τελωνειακός µε βαθιά ανάσα.
«Λένε ότι οι ξένες είναι ψυχρές στο κρεβάτι. ∆εν έχουν τη θέρµη, το πάθος της
Περσίδας».
«Για µια νύχτα ή δύο άγριου σεξ µε µια ξανθιά, δε θα µε πείραζε διόλου η
ανταπόκρισή της», γέλασε ο τελωνειακός. Τα έκφυλα µάτια του τρεµόπαιξαν από
ερωτικό µεράκι. «Θέλω να πηδήξω µια ξένη από περιέργεια. Η ευτυχία του άντρα
είναι στον ‘ναργιλέ’ του!»
«Λοιπόν, καιρός να του δίνω», είπε ο πελαγίσιος καπετάνιος, ρουφώντας µια
τελευταία γουλιά ουίσκι. «Πρέπει να είµαι στο Ιράκ µε την ανατολή του ήλιου».
«Φρόντισε να γυρίσεις σώος», φώναξε ο νέος µε νόηµα. «Μην ξεχνάς τη συµφωνία
µας. Υπάρχει πολύ χρήµα στη φυγάδευση και λαθρεµπόριο».
«Εντάξει. Θα τα πούµε όταν γυρίσω. Πρώτα πρέπει να πετάξω αυτούς τους
µωροπίστευτους χωριάτες σε κάποια ακτή. ∆ε θα ξεστρατίσω γι’ αυτούς. Αν δεν τα
καταφέρουν, θα φταίει η κακή τους τύχη», δήλωσε ο καπετάνιος παραπατώντας.
«Είναι µεθυσµένος σαν λόρδος--στουπί», παρατήρησε κάποιος.
«Είµαι σίγουρος ότι θα πνίξει τους αγαθούληδες λαθροµετανάστες», παρατήρησε
ένας άντρας µε παράξενη εµφάνιση, χασκογελώντας περιπαιχτικά.
Ένας ένας οι τροµαγµένοι µετανάστες ανέβηκαν στο πλοίο, πρώτα τα γυναικόπαιδα,
τελευταίοι οι άντρες, κουβαλώντας τα κουρέλια τους. Τους διέταξαν να πάνε αµέσως
στο κατάστρωµα. Το επάνω µέρος ήταν στοιβαγµένα κιβώτια από µήλα για το
Κουβέιτ.
*
Λίγο πριν τα µεσάνυχτα ο τετραπέρατος ψαράς έκανε την εµφάνιση του. Ο Καρίµ και
ο σύντροφός ξεφούσκωσαν. Χαλάρωσαν τα νεύρα τους. «Όλα είναι έτοιµα.
Περιµένετε στο τέλος του δρόµου, δίπλα σε κείνο το µεγάλο σκουπιδοτενεκέ. Θα σας
κάνω σήµα να ανέβετε στο πλοίο, µόλις ο γύφτος αρχίσει την παράσταση για να
τραβήξει την προσοχή των λιµενικών».
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Ο Καρίµ και ο µουλάς έφτασαν βιαστικά στο σηµείο που τους υπέδειξε, τριάντα
µέτρα περίπου από την περιοχή του λιµανιού, ακολουθώντας ένα αποδρόµι µε
λιγοστό φωτισµό. Λίγο πιο πέρα, ένας φρουρός σουλατσάριζε αργά, κοιτώντας τις
ρυτιδωµένες αντανακλάσεις του νερού. Εκείνη τη στιγµή ακούστηκαν βήµατα,
συνοδευόµενα από την εύθυµη φωνή του τσιγγάνου.
«Πήγαινε να κοιµηθείς, γλυκιά µου, παρακάλεσε ο άντρας, κοιτάζοντας τη µαϊµού
που καθόταν πάνω στον ώµο του, ντυµένη σαν πριγκηπέσα.
«Πού τη βρήκες αυτή τη µαϊµού;» φώναξε ένας σαλιάρης λιµενικός
«Αυτό το έξυπνο θηλυκό δε µ’ αφήνει σε ησυχία», διαµαρτυρήθηκε τάχα ο γύφτος.
«Πεταλώνει µύγες στο αέρα!», σχολίασε ο γερο-ψαράς, κάνοντας τον έκπληκτο.
Το χαριτωµένο ζωάκι, λες και κατάλαβε ότι µιλούσαν γι’ αυτό, άπλωσε το χέρι στο
φρουρό µε θερµή χειραψία. Μουρµουρητά θαυµασµού ακούστηκαν από την παρέα.
«Απίστευτο!» χαχάνισε ο φρουρός θαµπωµένος και έτρεχε τρεχάτος να προλάβει
τους συναδέλφους του.
Ο αετοµάτης ναυτικός περιεργάστηκε προσεκτικά την γύρω περιοχή. Σαν ζύγιασε τα
πράγµατα και έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, αποφάσισε ότι έφτασε η
στιγµή να κάνει την πρώτη κρίσιµη κίνηση.
Στο µεταξύ, ο Καρίµ παρέµενε µαρµαρωµένος. Καθόταν σε αναµµένα κάρβουνα. Η
στιγµή τούτη ήταν µια επικίνδυνη ακροβασία στη άβυσσο.
«Μην κουνηθείς ακόµη», τον παρακάλεσε ο µουλάς. «Όπου να ‘ναι έρχεται ο ψαράς!
Πάω να ρίξω µια µατιά. Αυτή η δραπέτευση είναι φοβερά επικίνδυνη! Χιλιάδες θα
εκτελεσθούν επί τόπου!»
Ο µουλάς περίµενε το σήµα µε κοφτερή αγωνία. Ξαφνικά, µια κουρελιασµένη,
αναµαλλιασµένη γερόντισσα, µε κυρτή πλάτη διέσχισε αργά την σκοτεινή αγκαλιά
του λιµανιού. Το αργόσυρτο τρυφερό νανούρισµα της χάδευε την αυλακωµένη
θάλασσα.
Κοιµήσου, µωράκι µου γλυκό, µην αργείς,
Τα όµορφα µατάκια σου κλείσε, να χαρείς
Γρήγορα ο χρυσαφένιος ήλιος θε να βγει
Αµύγδαλα και χουρµάδες θα σου φέρει την αυγή.

Οι λιµενικοί γνώριζαν καλά το νυχτερινό τραγούδι της τραγικής γυναίκας και την
αγνόησαν. Η ξεχωριστή µελωδική, φωνή της ράγισε τη γαλήνη της άναστρης νύχτας.
«Ποια είναι αυτή η θεόµουρλη, γριά πατσαβούρα που µας τραγουδάει αµανέδες;»
ρώτησε ένας µυγιάγγιχτος λιµενικός και γιουχάισε περιπαιχτικά.
«Υπάρχουν πολλών ειδών τρέλας, αλλά µερικές δεν τις χωράει ο νους του
ανθρώπου», αποκρίθηκε ένας γλυκοµίλητος τελωνειακός, µε συµπάθεια. «Είναι µια
φουκαριάρα, βαριόµοιρη Περσίδα. Τα έξι µικρά παιδιά της πνίγηκαν στο λιµάνι πριν
από πολλά χρόνια. Σάλεψε το µυαλό της. Από τότε, η µαγκούφα µάνα έρχεται κάθε
βράδυ στο λιµάνι και τραγουδάει στα παιδιά της σαν να ήταν ζωντανά. Η τραγωδία
καιροφυλακτεί στην πόρτα του καθενός!»
Ο Καρίµ ίσαµε που άκουγε από µακριά τη µελωδία. Σαν η αξιολύπητη γυναίκα
γυρόφερνε άσκοπα το λιµάνι, σίµωσε άθελα της κοντά στο µεγάλο σκουπιδοτενεκέ.
Η ιδιόµορφη, χαρακτηριστική φωνή της ξύπνησαν τον Καριµ από το λήθαργο της
αραχνιασµένης λήθης. Θαµπές, σκονισµένες εικόνες της παιδικής ηλικίας του, τον
στοίχειωσαν, και τον σεργιάνισαν σε πεθαµένα µαϊστράλια. Ένα λυσοµανηµα
ασυγκράτητης λαχτάρας και ελπίδας ξεθεµελίωσε το είναι του. Ακατάλυτα δεσµά
τον µαγνήτισαν κοντά στην γνωστή µελωδία. Περιφρονώντας το κίνδυνο,
ξεπετάχτηκε από την κρυψώνα του αλλοπαρµένος, και δρασκέλησε το βάραθρο της
νυχτιάς. Ψηλαφώντας στο σκοτάδι σκόνταψε και έπεσε κάτω µπρούµυτα. Η περούκα
του παρασύρθηκε από τον άνεµο. Η αξιολύπητη, ανήξερη γριούλα πλησίασε κοντά
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να τον βοηθήσει. Τα µάτια της γυάλιζαν τρελά. Ο Καρίµ την άρπαξε από τους ώµους
και την τράνταξε δυνατά, σαν σχιζοφρενής.
«Η µητέρα µου τραγουδούσε αυτό το νανούρισµα όταν ήµουν µικρός. Μήπως σε λένε
Αηδόνι; Με λένε Καρίµ!»
Η φωνή του χοροπήδησε στα ανταριασµένα στήθια του. Η εξαθλιωµένη γυναίκα τον
κοίταξε αποχαυνωµένη, τρίβοντας τα απλανή µάτια της. Ύστερα έβγαλε ένα
τροµακτικό βογκητό. Μια ανυπόφορη υποψία πέρασε από το ταραγµένο µυαλό της.
Με σπαραγµένη καρδιά, άγγιξε τα χέρια του τρυφερά και πισωδρόµησε.
«Όχι, όχι!» ούρλιαζε κατατροµαγµένη. Τα µάτια της άνοιξαν διάπλατα. Η µισότρελη
γυναίκα, αναστατωµένη χάθηκε µε γρηγοράδα στην καταχνιά του δρόµου--σαν
άγνωστοι που δεν συναντήθηκαν ποτέ.
Ο µουλάς αντιλήφθηκε αµέσως το θανάσιµο κίνδυνο, και όρµησε στη σκηνή. Μετά
από λίγο, ο ψαράς σήκωσε το δεξί του χέρι, δίνοντας το σινιάλο της τολµηρής
δραπέτευσης. Τα µάτια του ηρέµησαν καθώς οι δύο άντρες έτρεξαν απαρατήρητοι
και τρύπωσαν βιαστικά στο άνετο καράβι κάτω από ένα σωρό καφάσια.
Το µεγάλο ψαροκάικο άρχισε να κινείται αργά. Όρθιος στην πλώρη, σαν να µην
έτρεχε τίποτα, ο ψαράς χαιρέτισε τους µεθυσµένους φρουρούς που κάπνιζαν έξω,
φλυαρώντας ζωηρά.
«Αγά, για πού το ‘βαλες τέτοια ώρα;»
«Η θάλασσα είναι σκοτεινή και ταραγµένη. Ό,τι πρέπει για ψάρεµα».
«Πηγαίνεις µακριά;»
«Αρκετά. Αυτή τη φορά έχω ζωντανό δόλωµα».
«Ωραία. Κράτησέ µου µερικά κιλά φρέσκα ψάρια. Αν θέλει ο Θεός!»
«Φυσικά, όσα θέλεις».
Ο ψαράς πήδησε στο καράβι και έβαλε πλώρη. Καθώς το ψαροκάικο αρµένιζε στο
πέλαγο, η σαρακιασµένη γυναίκα στάθηκε ασάλευτη στην παραλία και αγνάντευε τη
ανοιχτή θάλασσα. Τα ορµητικά κύµατα, µαστίγωναν την απόκρηµνη ακτή. Τα
βασιλεµένα, ακίνητα µάτια της ήταν καρφωµένα στο πλοίο που αλάργευε στη
απεραντοσύνη της θάλασσας και αυλάκωνε τα αφρισµένα κύµατα. Μέσα σε λίγα
λεπτά το µικρό σκάφος χάθηκε στον άφραγο ορίζοντα του σκοταδιού.
Με έναν ψυχοβγαλτο αναστεναγµό σιγοµουρµουρησε, µε κοµµατιασµένη φωνή.
«Καρίµ, αγαπηµένο µου αγόρι».
Καυτά δάκρυα κύλησαν στο δαρµένο πρόσωπό της. Κάτω από τη σαγηνευτική
οµορφιά της άναστρης νύχτας, απαλοί ψίθυροι του ανέµου απάλυναν την ταραχή τηςένα φευγαλέος καταλύτης για τις σαρκοβόρες δοκιµασίες και τις ανήλεες συµφορές
της.
Στο µεταξύ, ο γύφτος συνέχισε να διασκεδάζει τους λιµενικούς και τους
τελωνοφύλακες.
«Έλα, αγάπη µου», ικέτευσε ο άντρας τη µαϊµού. ∆είξε σ’ αυτούς τους κυρίους τι
κάνει ένας γερο-µουσουλµάνος όταν βλέπει ξαφνικά µια σέξι ξένη γυναίκα στο
δρόµο!»
Η µαϊµού κοίταξε πονηρά τριγύρω. Στάθηκε στα πισινά της πόδια και άρχισε να
περπατάει µε δυσκολία. Σε µια στιγµή, γούρλωσε τα µικρά στρογγυλά µατάκια καθώς
έγλειφε την φαρδιά γλώσσα της, µε αλανιάρικο ύφος.
«Μα τω Θεώ! Αυτό είναι απίστευτο! Κάνε µας κι άλλα τέτοια», φώναξε εύθυµα ο
επικεφαλής αξιωµατικός, σφυρίζοντας µε θαυµασµό.
Το λιµάνι βρόντησε από τα ξεκαρδιστικά γέλια τους.
«Και τώρα, σπλάχνο µου, δείξε σ’ αυτούς τους ξελιγωµένους κυρίους πώς κάνει
στριπτίζ ένα άτακτο κορίτσι σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Παρίσι».
Η µαϊµού, ζαρώνοντας τη µυτούλα της, κατέβασε το κεφάλι αµήχανα.

132

«Ω, είσαι καλό κορίτσι».
Το ζωάκι κούνησε καταφατικά το κεφάλι της.
«Το ξέρουµε ότι είσαι καλό κορίτσι Μα οι άγιοι είναι σπλαχνικοί».
Το ζώο αρνήθηκε να κουνηθεί. Κοίταζε τον αφέντη του µε λύπη.
«Ω, κατάλαβα. Θέλεις λίγη µουσική, σωστά;»
Η µαϊµού άνοιξε το στόµα της, και έδειξε τα κίτρινα δόντια της.
Καθώς ο γύφτος διασκεδαστής άρχισε να χτυπάει ένα ροµαντικό ρυθµό στο ντέφι
του, η µαϊµού χόρευε αισθησιακά, βγάζοντας αργά τα ρούχα της ένα ένα, κοιτάζοντας
τους άντρες µε τα µεγάλα µάτια της.
Οι τελωνειακοί και οι λιµενοφύλακες το διασκέδασαν µε τολµηρά καλαµπούρια
µέχρι τις µικρές ώρες.
*
Οι πρώτες ρόδινες αχτίδες του ήλιου φάνηκαν στον γκρίζο ορίζοντα του Περσικού
Κόλπου. Το φορτηγό έσκιζε γρήγορα τα καθαρά, ήρεµα νερά προς τις ακτές του Ιράκ.
Αναστατωµένοι και φοβισµένοι οι µετανάστες αντίκρισαν για πρώτη φορά την έρηµο
του Ιράκ : µια µεγάλη, εχθρική περιοχή που δε διέφερε πολύ απ’ αυτή που είχαν
αφήσει.
Ύστερα από άλλη µία ξέφρενη νύχτα µε ένα µπουκάλι ουίσκι, ο ζαβλακωµένος
καπετάνιος ανέβηκε στο κατάστρωµα να ρίξει µια µατιά τριγύρω.
«Κανένα σηµάδι Ιρακινού πλοίου;» ρώτησε ο βοηθός του.
«Κάτι κουνιέται στον ορίζοντα, αλλά δεν µπορώ να ξεχωρίσω καλά».
«Ας βιαστούµε, λοιπόν. ∆εν µπορούµε να χάσουµε άλλο χρόνο µε αυτούς τους
µυγιοχαφτες. Ρίξε άγκυρα και πες στους να ετοιµαστούν να κατέβουν από το
καράβι».
Οι επιβάτες µε ραγισµένη καρδιά συγκεντρώθηκαν και σχηµάτισαν µια σειρά.
«Τι περιµένετε;» γρύλισε ο µεθυσµένος καπετάνιος. «Αν µας δουν οι λιµενικοί του
Ιράκ, είµαστε όλοι νεκροί!»
∆υο γεροδεµένοι άντρες έπεσαν πρώτοι στο νερό, που έφτανε µέχρι τα γόνατα τους.
Οι άλλοι ακολούθησαν απρόθυµα.
«Βιαστείτε, ανόητοι!» ούρλιαξε ο καπετάνιος. «Σαν χελώνες περπατάτε!»
Οι µηχανές µπήκαν µπροστά και σε λίγο το πλοίο εξαφανίστηκε στο βάθος του
µαύρου ορίζοντα.
Όταν οι νεοφερµένοι έφτασαν στην ξένη γη, στάθηκαν ο ένας κοντά στον άλλον.
«Είµαστε στο Ιράκ τώρα;» ρώτησε ένας λιγόψυχος νεαρός, αγναντεύοντας την
αµµουδερή ακτή.
Ένας κουτσός, γέροντας, γύρισε προς τη Μέκκα, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και
άρχισε να απαγγέλλει τους πρώτους στίχους από το Κοράνι :
«Μπεσµέλα, Ραχµάν, Μπαραχλίµ…»
Οι µετανάστες στάθηκαν πίσω του, γονάτισαν στην άµµο και προσευχήθηκαν µε
παραφρονη θέρµη.
«Ας βιαστούµε!» τους παρότρυνε ανήσυχος ένας κοτσονάτος άντρας που έµοιαζε µε
αρχηγό της οµάδας.
«Προς τα πού θα πάµε;» ρώτησε ο νέος. «∆εν ξέρουµε το δρόµο».
«Πρώτα θα διασχίσουµε την έρηµο. Ίσως συναντήσουµε καµιά Ιρακινή πόλη ή
χωριό, προτού µας βρουν οι Ιρακινοί Σουνι λιµενοφύλακες. ∆εν έχουµε άλλη
επιλογή».
Οι µετανάστες φορτώθηκαν τα υπάρχοντάς του και άρχισαν το µακρύ
δυσκολοδιάβατο ταξίδι στη απεραντοσύνη της ερήµου που απλωνόταν εχθρικά
µπροστά τους.
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Η ανελέητη άµµος έκαψε τις πατούσες τους που άρχιζαν να πληγιάζουν. Μετά από
δέκα περίπου εξαντλητικά χιλιόµετρα η ξεψυχισµένη φάλαγγα άρχισε να βραδύνει το
βήµα. Τότε κάτι άρχισε να κινείται στο βάθος του ορίζοντα. Οι περισσότεροι είχαν
λιώσει από την βαλαντωµένη κούραση για να πάρουν είδηση τα τρία Ιρακινά
στρατιωτικά φορτηγά που πλησίαζαν µε ταχύτητα. Ο εχθρικός στρατός δεν απείχε
πολύ.
Με τα όπλα προτεταµένα, οι Ιρακινοί στρατιώτες περικύκλωσαν τους
τροµοκρατηµένους φυγάδες. Το µίζερο µπουλούκι σχηµάτισε ένα σφιχτό κύκλο.
«Από πού έρχεστε;» απαίτησε ένας ύπουλος αξιωµατικός Αραβικά.
«Από το Ιράν», αποκρίθηκε ένας νεαρός άντρας που µίλαγε λίγο τη γλώσσα τους.
«Έχετε χαρτιά; Βίζες; Πώς φτάσατε στο Ιράκ;»
«Ήρθαµε να δουλέψουµε. ∆εν είµαστε κλέφτες, κύριε! Μάρτυράς µας ο Θεός!»
«Παραβιάσατε τους νόµους µας για τη µετανάστευση», γκάρισε ο αυστηρός
αξιωµατικός ασυγκίνητος. Σήκωσε το τουφέκι του έτοιµος να πυροβολήσει.
«Ω, όχι!» λωλοφωναξε µια γυναίκα, αρπάζοντας το παιδί της στην αγκαλιά της. «Μη
µας σκοτώσεις, για τ’ όνοµα του Αλλάχ! Λυπήσου µας!»
Οι Ιρακινοί στρατιώτες, µε πέτρινα πρόσωπα πήραν θέση για το αναπόφευκτο,
περιµένοντας το σήµα του διοικητή τους. Σαν παγιδευµένα ζώα που διαισθάνονται ότι
το τέλος είναι κοντά, οι δυστυχισµένοι Ιρανοί γονάτισαν και προσευχήθηκαν
σιωπηλά µε τα µάτια κλειστά.
Ο σκληροτράχηλος Ιρακινός αξιωµατικός έδωσε το σήµα της ωµής εκτέλεσης.
Μια βροντή οµαδικού πυροβολισµού ξέσχισε τον λεπτό αέρα της ερήµου, ένα
σινιάλο για τα όρνια να κάνουν τσιµπούσι. Η κραυγή του πόνου αντιλάλησε στα
απέραντα του κόσµου. Κάτω από το σωρό της σάρκας που συσπαζοταν σχηµατίστηκε
µια µεγάλη λίµνη πηχτού αίµατος –µια πορφυρά πινελιά στην κίτρινη άµµο.
∆υο ώρες αργότερα, το ψαροκάικο που µετέφερε τον τυφλό θεατρίνο έφτασε στην
Ιρακινή ακτή. Οι τοπικές αρχές και µια οµάδα εξόριστων Ιρανών δηµοσιογράφων,
επιστηµόνων και συγγραφέων ήρθαν να τον προϋπαντήσουν.
«Καλώς όρισες στο Ιράκ, Καρίµ!»
Σηµειώσεις
Κατάσκοπος της CIA, εγγονός του προέδρου Θεόδωρου Ρούσβελτ και αρχιτέκτονας
της µυστικής επιχείρησης για την ανατροπή του πρωθυπουργού του Ιράν, δόκτορα.
Μοσαντέχ.
Απόφοιτος του Γουέστ Πόιντ, πολέµησε στο WWI. Οργάνωσε την εθνική αστυνοµία
του Ιράν και την Αυτοκρατορική Χωροφυλακή. Πατέρας του Νόρµαν Σβάρτσκοφ,
διοικητή του Αµερικανικού στρατού στον πόλεµο του Περσικού Κόλπου το 1991.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα του Ιράν. Την εποχή της Επιχείρησης AJAX, το κόµµα
ήταν αδύναµο, παθητικό, χωρίς οικονοµική η λαϊκή υποστήριξη.
Το υψηλότερο όρος στο Ιράν (5.600 µ. περίπου). ∆ηµοφιλής προορισµός για σκι.
Ναργιλέδες
Ισχυρή νοµαδική φυλή στο Ιράν.
Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα το 1915-1916 της χριστιανικής Αρµενικής
µειονότητας στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Η Οθωµανική αυτοκρατορία ωστόσο
ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι έγινε οποιαδήποτε γενοκτονία.
Μια Αρµενική πόλη η οποία ενώνεται µε το Ισφαχάν µε µια γέφυρα. Ο Σαχ Αµπάς
(1587-1629) έφερε Αρµενίους στην Περσία, επειδή θαύµαζε τις ικανότητές τους στον
κατασκευαστικό τοµέα και στην επένδυση τοίχων και δαπέδων µε πλακάκια. Οι
Ιρανοί αρχηγοί έστελναν τις ευχές τους τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά για να
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δείξουν το σεβασµό τους στο χριστιανισµό και στους χριστιανούς κατοίκους του
Ιράν. Το ∆εκέµβριο του 1998, ο πρόεδρος του Ιράν Μοχάµαντ Χατάµι έστειλε
µήνυµα στη χριστιανική κοινότητα, όπου αποκαλούσε τον Ιησού «Σύµβολο του
ελέους, της φιλίας, του πνεύµατος και του κόσµου του Θεού».
Άσχηµη βρισιά : «Η µάνα σου είναι πόρνη».
Η χειρότερη βρισιά στο Ιράν+ η γυναίκα που απατά τον άντρα της ή σωµατέµπορος.
«Πουτάνας γιε».
Ένα από τα ψευδώνυµα που χρησιµοποιούσε ο Κέρµιτ Ρούσβελτ κατά την επιχείρηση
AJAX.
Αγία Φάτµα : η κόρη του προφήτη Μωάµεθ.
Παππούς
Μουσουλµάνος θρησκευτικός λειτουργός που καλεί από τον µιναρέ του τζαµιού τους
πιστούς να προσευχηθούν.
Σήµερα, µόνο 50% του Ιρανικού πληθυσµού παρίσταται στην προσευχή της
Παρασκευής, και ελάχιστοι, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, προσεύχονται πέντε
φορές την ηµέρα. Η πλειονότητα του µουσουλµανικού κόσµου τιµά τις µεγάλες
θρησκευτικές εορτές και έθιµα.
Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ήταν σηµαντική πολιτική, οικονοµική και
κοινωνική δύναµη στο Ιράν. Αντιµαχόταν σθεναρά την πολιτική κλίκα των Σάχηδων
Παχλαβί. Και οι δύο Παχλαβί φοβούνταν την πιθανή συµµαχία του παζαριού µε τον
κλήρο, επειδή θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για τη βασιλική κυβέρνηση. Ο
τελευταίος Σάχης προσπάθησε επανειληµµένα µέσω λαϊκών προγραµµάτων να
ελέγξει το παζάρι και να ιδρύσει µια δυναστεία βασισµένη στη βασιλική οικογένεια.
Τα µαγκάλ (µαγκάλια) είναι µεταλλικά δοχεία µε αναµµένα κάρβουνα µε ένα µικρό
τριγωνικό ή κυκλικό πλαίσιο όπου βράζει µια τσαγιέρα, συνήθως την ώρα του
φαγητού στην αγορά. Επίσης χρησιµοποιούνταν τα Ρωσικά σαµοβάρια.
Ένα µικρό νησί βόρεια του Περσικού κόλπου, 34 µίλια από το λιµάνι του Μπουσίρ.
Το νησί ήταν ακατοίκητο, αλλά χρησιµοποιούταν ως φυλακή για τους πολιτικούς
κρατούµενους µετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1953. Τη δεκαετία του 60 έγινε
τερµατικός σταθµός αργού πετρελαίου από όπου γινόταν η φόρτωση. Το 1967 έγινε
έδρα µιας πετροχηµικής εταιρείας.
Ένα Αρµενικό γλυκό από σιµιγδάλι και σιρόπι.
Οι Νεστοριανοί ήταν οπαδοί του Νεστοριανισµού, µια χριστιανική θρησκευτική
αίρεση του 5ου αιώνα, η οποία δε δεχόταν την πραγµατική ενότητα της ανθρώπινης
και θεϊκής φύσης του Χριστού.
Νταλάκ : επιστάτης, αισθητικός, κοµµωτής στα δηµόσια λουτρά µε κοινωνική και
θρησκευτική εµπλοκή. Τα Χαµάµ ήταν ξεχωριστά για γυναίκες και άνδρες.
Το τόζου είναι η διαδικασία αφαίρεσης των τριχών της µασχάλης και του εφήβαιου.
Χρησιµοποιούν ένα είδος κρέµας για την υγιεινή και την προστασία του δέρµατος
από ερεθισµούς που οφείλονται στο πολύ ζεστό κλίµα.
Μπούργκα : ένα άκαµπτο βαµµένο προσωπείο, από ξύλο ή πλαστικό που καλύπτει
όλο το πρόσωπο, εκτός από δυο µικρές σχισµές για τα µάτια που φορούσαν οι
γυναίκες στο νότιο Ιράν, κοντά στην πόλη Μινάµπ. Οι εθνολόγοι πιστεύουν ότι η
µπούργκα είναι ένα αξεσουάρ που χρονολογείται από την εποχή που οι Πορτογάλοι
κυβερνούσαν την περιοχή.
Λιµάνι στον Περσικό κόλπο όπου πολλές γυναίκες φορούν µπούργκα.
Ασουραντέχ, ένα όµορφο Ιρανικό νησάκι στην Κασπία θάλασσα.
Το Ιρανικό Νέο Έτος γιορτάζεται την 21η Μαρτίου κάθε χρόνο.
Είναι µια τελετή που λαµβάνει χώρα στο λιµάνι Τουρκµάν εδώ και αιώνες. Οι
γυναίκες µαζεύονται και τραγουδούν «λαλέχ», ένα πολύ µελαγχολικό, θρηνώδες
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τραγούδι. Εκφράζουν τη σκληρή ζωή και το πόνο της νύφης, η οποία αποχωρίζεται
την πατρίδα, την οικογένεια και τη φυλή της όταν παντρεύεται και πηγαίνει να ζήσει
µακριά ακολουθώντας τον άντρα της. Πολλές φορές δεν ξαναβλέπει τους γονείς ή την
πατρίδα της.
Η Κόνυα (Ικόνιο) είναι η ιερότερη πόλη της Τουρκίας, όπου είναι θαµµένος ο Ρούµι,
µυστικιστής και ποιητής.
Μια ιερή τελετουργία της αίρεσης των Μεβλεβί που αναπαριστά το πνευµατικό
ταξίδι προς το Θεό και την Αλήθεια, την ωριµότητα µέσω της αγάπης, τη
µεταµόρφωση του εγώ ως τρόπο ένωσης µε το Θεό, και την επιστροφή στη ζωή ως
υπηρέτης όλης της δηµιουργίας. Η περιστροφή είναι ένα είδος εξισορρόπησης του
κόσµου : αντλούν κοσµική ενέργεια και τη διοχετεύουν στη γη.
Οι µαύροι µανδύες αναπαριστούν τον υλικό κόσµο, οι χορευτές τον τάφο του εγώ και
η φαρδιά άσπρη φούστα, το σάβανο του εγώ. Βγάζοντας το µαύρο µανδύα η
πνευµατικότητα αναγεννιέται στην Αλήθεια.
Ο σεΐχης που βρίσκεται στο κέντρο των δερβίσηδων αντιπροσωπεύει τον ήλιο στο
κέντρο των πλανητών.
Περσική έκφραση : «Μη µε κοιτάζεις έτσι».
Τρυφερή έκφραση για µια ηλικιωµένη µητέρα+ µαµά.
Αυτός που εισακούει τις προσευχές.
Αυτός που τα ακούει όλα.
Σούπα φτιαγµένη από πατάτες, λαχανικά και κρέας.
Η γιορτή της Φωτιάς στα τέλη Ιανουαρίου όπου ανάβουν µεγάλες φωτιές, χορεύουν
και τραγουδούν.
Κεφάλαιο 5
Ο χειµώνας του ’57 ξεπόρτισε νωρίς, πολεµοχαρής και σιδεροκαρδος. Βόρειοι,
µανιασµένοι άνεµοι µαστίγωναν τις ανταριασµένες θάλασσες και βουνά, σαρώνοντας
αλύπητα την οµορφιά της φύσης. Το κρύο ήταν τσουχτερό και αβάσταχτο.
Κάθε χρόνο, πριν έρθει η σκληρόψυχη παγωνιά, οι κάτοικοι της Τεχεράνης
προετοιµάζονταν για το µακρόσυρτο χειµώνα. Με το πρώτο µοχθηρό κρύο,
µαζεύτηκαν γύρω από το κορσί 1, µια φιλόξενη πυρωσιά για να ζεστάνουν τα
τουρτουριασµενα κορµιά τους. Το βράδυ της Σάµπ-ι-Γιάλντα 2, φίλοι και συγγενείς
γιόρταζαν την ελπιδοφόρα αναγέννηση του ήλιου. Αναµµένες φωτιές και φώτα
ξαγρυπνούσαν σε κάθε σπιτικό ολόκληρη την νύχτα, για να εγκαρδιώσουν τις
δυνάµεις του αθάνατου φωτός στον ανήλεο αγώνα τους κατά του φριχτού σκοταδιού.
Τεράστιες φωτιές φλεγότανε στην επαρχία καθώς κόσµος παρακολουθούσε τις
λαµπερές φλόγες να υψώνονται στο σκοτεινό ουρανό, σαν σύµβολο µιας αρχαίας
τελετουργίας ή µιας προσευχής που λαχταρούσε την µυροφόρα, κρινοδάχτυλη αυγή.
Κοντά στην πυρωσιά, έβραζε πάντα ένα σαµοβάρι µε τσάι, για να καλωσορίσει το
νιογέννητο πρωινό. Το παραδοσιακό ποίηµα του ευαίσθητου Σα’ντί 3 ακουγόταν
ρυθµικά από κάθε στόµα.
Κάθε πρωί που σε θωρώ είναι για µε Πρωτοχρονιά,
Μα σαν φεύγεις το βραδάκι της Γιάλντα έρχεται η νυχτιά.\

Η πρωτεύουσα κοιµόταν, εκτός από τη συνοικία µε τα κόκκινα φώτα, την Νταρβάς
Κασβίν. Κολασµένες, λάγνες νύχτες κυλιόταν κάτω από νταλκαδιάρικη µουσική και
χασίσι. Ta στενοσόκακα µε τα χαµηλοτάβανα πορνεία και θορυβώδη καµπαρέ
έµειναν ξάγρυπνα µέχρι το πρωί. Ένας αετοµάτης µαστροπός έσπευσε να χαιρετήσει
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µια παρέα Αµερικανών αξιωµατικών που φάνηκε στο βάθος του δρόµου. Τους
συνόδευε ένας άξεστος Πέρσης µε στραβοπατηµένα παπούτσια.
Μόλις τους είδε, ο µαστροπός έτριψε τα χέρια του καταχαρούµενος. «Απόψε θα
κολυµπήσουµε σε Αµερικανικά δολάρια. Ήρθε ο Αµερικανικός στρατός!»
«Θέλουµε τα πιο όµορφα κορίτσια για τους αξιωµατικούς», ψιθύρισε ο συνοδός στο
αυτί του µαστροπού. «Πρέπει να είναι καθαρά--τα καλύτερα χωρίς σουζάκι 4. Τις
πιο όµορφες και αισθησιακές γυναίκες που έχεις. Τα παιδιά πληρώνουν γερά».
«Θα τους δώσω καλό πράµα--πενήντα ριάλια η κάθε µια και την προµήθεια µου».
«Είναι πολλά, αλλά ας πληρώσουν τα Αµερικανάκια», συµφώνησε ο άντρας.
Μια γυναίκα µε τεράστιο στήθος που κρεµότανε πάνω στο διπλωµένο στοµάχι της
σηκώθηκε απότοµα όταν οι πελάτες µπήκαν στο µικρό επιπλωµένο δωµάτιο.
«Οι άντρες χρειάζονται λίγη σάρκα απόψε.»
Η Μαντάµ εξέτασε τους στρατιωτικούς και ανασήκωσε τους ώµους.
«∆ε θέλω φασαρίες», γρύλισε. «Θα σας δώσω σάρκα πρώτης ποιότητας , αλλά οι
Αµερικανοί δεν µπορούν να πάρουν τα κορίτσια µαζί τους».
Η Μαντάµ χτύπησε τα χέρια της. Μεµιάς καµιά εικοσαριά νεαρές, προκλητικές
κοπέλες στριµώχτηκαν στο δωµάτιο, έτοιµες για επιθεώρηση. Λουσµένες, βαµµένες
σαγηνευτικές. Οι ξαναµµένοι άντρες, κοίταξαν λαίµαργα τα λαχταριστά κορίτσια και
αφού ζευγάρωσαν, τις ακολούθησαν στα δωµάτια.
«Ένα λεπτό», φώναξε χυδαία η παχύδερµη γυναίκα. «Τα δολάρια πρώτα!»
Ο συνοδός µέτρησε τα λεφτά. Εκείνη τα άρπαξε και τα έχωσε βιαστικά ανάµεσα στα
τεράστια βυζιά της.
Στο µεταξύ, ένας ένας, οι ζεµατισµένοι Αµερικανοί αξιωµατικοί, µε θολωµένα µάτια,
έβγαλαν βιαστικά τις στολές τους και παρακολουθούσαν ανυπόµονα τα κορίτσια που
πετούσαν τα ρούχα τους, µε ξεδιάντροπες χειρονοµίες. Σε λίγο, οι άντρες
αιχµαλωτίσθηκαν στο Βασίλειο του πάθους, ζαβλακωµένοι στον µεθυστικό κόσµο
της σαρκικής ηδονής.
Άξαφνα, το άγριο ουρλιαχτό ενός άντρα δόνησε την νύχτα. Ήταν ένας µαστροπός
από το γειτονικό πορνείο που πίστευε ότι ξεγελάστηκε από τη συµφωνία µε τους
Αµερικανούς, και ήταν αποφασισµένος να δηµιουργήσει επεισόδιο.
«Τρέχετε γείτονες!» λωλοφωναξε µε όλη του τη δύναµη. «Η τιµή της χώρας µας
βιάστηκε. Οι Αµερικάνοι είναι στο τζέντε χουντέ!»
Μέσα σε λίγα λεπτά, όλη η συνοικία είχε σηκωθεί στο πόδι. Χάος και πανδαιµόνιο
επικράτησε. Ένα οργισµένο ανθρώπινο κύµα, οπλισµένο µε ρόπαλα και πέτρες,
επιτέθηκε στο κακόφηµο σπίτι. Ο µαστροπός έτρεξε και έκοψε το ρεύµα. Το πορνείο
βυθίστηκε στο σκοτάδι. Το άγριο κυνηγητό συνεχίστηκε µέσα και έξω. To µπουλούκι
των θεόγυµνων, τροµοκρατηµένων αντρών, µετά από ασυµβίβαστο κυνηγητό από
οροφή σε οροφή και από σοκάκι σε σοκάκι, έφτασε τελικά στον κεντρικό δρόµο της
πόλης.
*
Ανίδεοι για το χάος που επικρατούσε λίγο πιο κάτω, οι ξένοιαστοι θαµώνες του
διεθνή νυχτερινού κέντρου Σικουφε απολάµβαναν νηφάλια ένα εντυπωσιακό
πρόγραµµα. Ήταν ένα κοµψό, πολυτελέστατο κλαµπ διακοσµηµένο µε
αριστουργήµατα Περσικής τέχνης. Στο βάθος της µεγάλης αίθουσας µια δεκαµελής
ορχήστρα έπαιζε τζαζ κάτω από µια θολοσκεπασµενη σκηνή από βαθυκόκκινο
βελούδο.
Η αίθουσα ήταν ασφυχτικά γεµάτη. Οι ξετσίπωτες πόρνες πολυτελείας ξένες και
ντόπιες κάθονταν στα ψηλά σκαµνιά σταυροπόδι, πίνοντας και χαχαριζοντας
φωναχτά.
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Ο θείος Χότζατ, καθόταν στο µπροστινό τραπέζι µε δυο γοητευτικά κορίτσια στην
αγκαλιά που τσακώνονταν για την προσοχή του.
Αν και ήταν στα αρχεία το καθεστώτος εχθρός του Σάχη, ο πανίσχυρος Χότζατ
κατάφερε να δωροδοκήσει τις αρχές. Βγήκε από τη φυλακή µετά από µία εβδοµάδα.
Το κέντρο Σικουφε κάηκε από τα θεµέλια κατά το πραξικόπηµα του ’53. Στυλώθηκε
αργότερα µε γενναιόδωρες ελεηµοσύνες της κυβέρνησης.
Ήταν το πιο δηµοφιλέστατο νυχτερινό στέκι για τον αριστοκρατικό, µυριόπλουτο
µικρόκοσµο της υψηλής κοινωνίας και παρουσίαζε φαντασµαγορικά ντόπια και ξένα
θεάµατα. ∆ιάσηµοι διεθνή τραγουδιστές όπως ο Φρανκ Σινατρα είχαν δώσει
αξέχαστες παραστάσεις. Οι εκπληκτικές µυθικές γιορτές κρατούσαν συχνά µέχρι το
ξηµέρωµα. Μετά από ένα γρήγορο Ισπανικό χορό είχε έρθει η στιγµή για το
κορυφαίο θέαµα της βραδιάς : τον αισθησιακό χορό της κοιλιάς. Τα φώτα έσβησαν.
Στα τραπεζάκια έκαιγαν άφθονα κεριά, γεννοβολώντας µια εξωτική, µυστηριακή
ατµόσφαιρα.
Ένα αγαλµατένιο, γοητευτικό κορµί µε µακριά κυµατιστά εβένινα µαλλιά και
ελαφίσια µάτια, ανέβηκε στη σκηνή. Άρχισε να στροβιλίζεται κάτω από το φως του
προβολέα. Σαν ο έξαλλος ρυθµός έφτασε στο κατακόρυφο, η χορεύτρια πήδηξε στο
µπροστινό τραπέζι. Το λίκνισµα του καµπυλόγραµµου κορµιού της άναψε τα αίµατα.
Ο Χότζατ δεν άντεξε άλλο τον ζωντανό πειρασµό. Πετάχτηκε πάνω, έβγαλε το
σακάκι του και άρχισε να χορεύει µαζί µε την ξυπόλητη χορεύτρια. Εκείνη µε αργές
κινήσεις χαλάρωσε τη γραβάτα του.
«Bγάλ’ τα όλα», ούρλιαζε ο Χότζατ εκστατικά, ραίνοντας την µε χαρτονοµίσµατα.
«Παίζει το µαύρο σου µαργιόλικο µάτι και ο λάγνος χορός σου µε µεθά. Κολλώ
χρυσό φλουρί στο στήθος σου σαν έρθεις στο προσκεφάλι µου απόψε!
Το άλλο πρωί, µετά από µια νύχτα οργιαστικού µεθύσι και ηδονοζαλης ο Χότζατ
συναντήθηκε µε την Τάρα και τα άλλα µέλη του θιάσου. Με τις πολιτικές επαφές του
και µε τη γραπτή δήλωση ότι ο θίασος δε θα έπαιζε πολιτικά έργα, είχε καταφέρει να
βάλει ένα προσωρινό τέλος στην αστυνοµική καταδίωξη.
Τα µέλη του θιάσου άρχισαν να ξεµυτίζουν δειλά από τις κρυψώνες τους και να
ανταµώνονται στο παζάρι κάτω από το άγρυπνο βλέµµα της τροµερής αδίσταχτης
ΣΑΒΑΚ 6.
*
Το πρωινό ήταν κατσουφιασµένο στα γεννοφάσκια ενός γκρίζου µανδύα. Το
φτωχικό, απόµακρο χωριό στο νότιο Ιράν ξύπνησε από το θόρυβο ενός αυτοκινήτου
µε κυβερνητικές πινακίδες. Το επίσηµο αµάξι σταµάτησε µεσοστρατα της πλατείας.
Ανώτατοι υπάλληλοι του υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, µηχανικοί και τοπογράφοι
βγήκαν έξω, ψηλοµετωποι, µε υπεροπτικό αέρα. ∆ουλικοί χωρικοί και αγωγιάτες
σίµωσαν και τους κοίταζαν καχύποπτα. Ένας κοκκινοµάλλης κοµψός άντρας, µε φίνο
Βρετανικό καπέλο και ένα Αµερικανικό τσιγάρο κρεµασµένο στα σαρκώδη χείλη
του, δήλωσε αγέρωχα. Η επίσηµη φωνή του αφόπλισε τους απλοϊκούς θεατές:
«Είµαστε υπάλληλοι του υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Ήρθαµε να
στρατολογήσουµε εργάτες για το άνοιγµα µιας σήραγγας στο κοντινό βουνό. Είναι
µια σπάνια ευκαιρία για τους χειροδύναµους άντρες του χωριού σας να βγάλουν
λεφτά. Η Αυτού Μεγαλειότητα κάνει προσπάθειες να εκσυγχρονίσει τη χώρα».
Ο ξιπασµένος τοπογράφος ξετύλιξε ένα µεγάλο σχέδιο και το άπλωσε στο καπό του
αυτοκινήτου.
Ένα µουρµουρητό υψώθηκε από το συγχυσµένο, αγράµµατο πλήθος.
«Θα πληρώνουµε πέντε ριάλια την ηµέρα», τους πληροφόρησε ένας από τους
υπαλλήλους µε ηγεµονική πόζα.

138

Κατά το αποµεσήµερο, καµιά πενηνταριά άνεργοι άντρες µαζεύτηκαν ολοχαρουµενοι
στην πλατεία. Μπήκαν στη σειρά για να συµπληρώσουν τις αιτήσεις και να
υπογράψουν τα συµβόλαια.
Ο δήµαρχος του χωριού, συνοδευόµενος από τους ντόπιους µουλάδες, δεν άργησαν
να φανούν όλο χαµόγελα και υποκλίσεις Με βαθιές χαιρετούρες, αρχοντικές
τριριµόνιες και δουλοπρέπεια καλωσόρισαν τους λαοπλάνους του κατεστηµένου.
«Είστε καλοδεχούµενοι στο χωριό µας, Εξοχότατοι. Τιµή µας να σας υπηρετήσουµε,
κύριοι! Αυτά τα λιγοστά που διαθέτει το χωριό µας είναι δικά σας!»
Ο τρυποσκούφης δήµαρχος, χτύπησε τα δάχτυλά του και πρόσταξε να φέρουν τσάι
και φρούτα για τους διακεκριµένους επισκέπτες τους.
«Ο Αλλάχ ο Φιλεύσπλαχνος εισάκουσε τις προσευχές µας. Είθε να σας ευλογεί ο
Θεός, αξιότιµοι κύριοι!»
Την άλλη µέρα όλο το χωριό ήταν στο πόδι από τα χαράµατα. Η πλατεία ήταν γεµάτη
ανθρώπους που έκλαιγαν, εύχονταν, αγκάλιαζαν και αποχαιρετούσαν τους δικούς
τους. Το κυβερνητικό φορτηγό που θα παραλάµβανε τους ανειδίκευτους εργάτες στο
εργοτάξιο, είχε φτάσει. Οι αλαζονικοί, κρατικοί υπάλληλοι φώναξαν τα ονόµατα και
έδωσαν τις τελευταίες οδηγίες.
Με καράβι την ελπίδα οι µελλοντικοί εργάτες κουνούσαν το χέρι στους αγαπηµένους
τους, καθώς το φορτηγό ξεκινούσε αργά.
Ένας ηλικιωµένος, άξεστος χωρικός σκούπισε τα δάκρυά του, σηκώνοντας το
µπαστούνι του. Ανάµεσα στους εργάτες ήταν και ο µοναχογιός του. Ο νέος φαινόταν
φεγγαροχτυπηµενος από την αναπάντεχη τύχη του. Τον αποχαιρέτησε µε ένα
εγκάρδιο χαµόγελο.
«Μην ανησυχείς, µπάµπα 7. Θα γυρίσω γρήγορα πλούσιος, µε ένα τσουβάλι ριάλια!»
«Ο Αλλάχ µαζί σου, γιε µου», µουρµούρισε ο γερο-χωρικός. Το πανωχείλι του
έτρεµε.
*
Η µικρή αίθουσα του σχολείου ήταν σχεδόν άδεια εκείνο το απόγευµα. Πίσω από τη
αυλή, µερικοί µαθητές έπαιζαν το παραδοσιακό παιχνίδι µε το ραβδί.
Ο λεβεντονιός Ιρανός στρατιώτης, που δίδασκε µια ώρα την ηµέρα γραφή και
ανάγνωση σε µεγάλους και παιδιά, φαινόταν άκεφος και βαριεστηµένος. Έκοβε
βόλτες στη λιτή αίθουσα πλακωµένος στη αποπνιχτική πλήξη.
«Πηγαίνετε τώρα. Θα κάνουµε µάθηµα αύριο πάλι!» διέταξε τους λιγοστούς µαθητές
που περίµεναν ανυπόµονα να γυρίσουν στα σπίτια τους.
Ο στρατιώτης-δάσκαλος άναψε ένα τσιγάρο, φανερά βαρύθυµος. Παρακολούθησε
αδιάφορα τα δαχτυλίδια του καπνού που ανέβαιναν αργά στο χαµηλό ταβάνι.
Εκείνη τη στιγµή, ένας λεκιασµένος αγρότης µπήκε µέσα δειλά. Στρίβοντας τα χέρια
του νευρικά, υποκλίθηκε µε µεγάλη δουλικότητα.
«Σαλάµ Αλέκουµ, αξιότιµε, αγά», ψέλλισε διστακτικά, κοκκινίζοντας σαν µπακίρι.
«Ζητώ ταπεινά συγγνώµη, Σεβασµιότατε. Μάρτυράς µου ο Θεός, κύριε. ∆εν είναι ότι
δε σέβοµαι την καλή σου φήµη. Είσαι ένας άνθρωπος έντιµος και ακέραιος που σε
διόρισε η Μεγαλειότητά Του για να διδάξεις γραφή και ανάγνωση στα παιδιά µας».
Ο δάσκαλος τον αντιµετώπισε στρατιωτικά. Τίναξε το κεφάλι µε ανεµελιά και τον
αντίκοψε απότοµα, µε µια άξεστη χειρονοµία.
«Έλα στο θέµα, Αγά. Τι θέλεις;»
«Ήρθα να συγχαρώ την Εξοχότητά σου για την ευσυνείδητη δουλειά που κάνεις.
Είσαι θαυµαστό παράδειγµα για τους νέους µας. Τα παιδιά µας έχουν ανάγκη από
ευγενείς δασκάλους σαν και του λόγου σου. Ο γιος µου έφυγε πριν από έξι µήνες να
δουλέψει για το υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων. ∆εν ξέρω πότε θα γυρίσει. Αποφάσισα
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λοιπόν να γράψω τις δυο θυγατέρες µου στην τάξη σου». Ο στρατιώτης-δάσκαλος
έκοψε άξεστα την ρητορεία του χωρικού, µε ένα παρατεταµένο χασµουρητό.
«Μπορούν να παρακολουθούν», είπε µε άχρωµη φωνή.
«Πόση ώρα κρατάει το µάθηµα;» ξεστόµισε ο αγρότης χαµηλόφωνα.
«Τριάντα λεπτά την ηµέρα, πέντε ηµέρες την εβδοµάδα».
«Τιµηµένε Αγά, θα σε πληρώνω µε τα λιγοστά λαχανικά µου, αν έχεις την ευγενή
καλοσύνη να κρατάς τα κορίτσια µου στο σχολείο λίγο παραπάνω».
«Τότε το πράγµα αλλάζει», διαβεβαίωσε ο στρατιώτης, µε ένα υστερόβουλο
χαµόγελο. «Μπορώ να τις κρατήσω µισή ώρα παραπάνω, αλλά θέλω να µε
πληρώσεις µε τρόφιµα, τυρί, γάλα, κ.τ.λ.»
«Θα κάνω ό,τι µπορώ», υποσχέθηκε ο αφελής χωρικός. «Πότε µπορούν ν’ αρχίσουν
οι κόρες µου;»
«Ας έρθουν αύριο στις τέσσερις το απόγευµα. Πόσων χρόνων είναι;»
«Η µικρή είναι έντεκα, η µεγάλη δεκαπέντε».
Μια σκανδαλιάρικη σκέψη χόρεψε στο γοργοπόδαρο µυαλό του. Αχνοχαµογελασε
για να κρύψει την αναστάτωσή του.
«Σύµφωνοι, αγά!»
«Χοντάφες, κύριε! Είθε ο Αλλάχ και οι προφήτες του να σου χαρίζουν καλή υγεία!»
Τη στιγµή που ο χωρικός ξεπόρτιζε, τρεις αχαλίνωτοι θερµόαιµοι συνάδελφοι
µπήκαν µέσα, σφυρίζοντας χαρούµενα. Ήταν στα φεγγαρίσια κέφια τους.
«Σαλάµ Αλέκουµ, Aγά. Πώς πήγε το µάθηµα σήµερα;» ρώτησε ειρωνικά ο ένας
καθώς τον χαιρετούσε στρατιωτικά.
«Έµαθες σ’ αυτούς του µωρόπιστους, τραγίσιους να γράφουν το όνοµά τους;»
κορόιδεψε ο άλλος µε πονηριά στο µάτι.
«∆ιδασκαλία το λες αυτό? Κι όµως, αυτοί οι κουφιοκέφαλοι χωριάτες µε εκτιµούν
σαν να είµαι δόκτορας στο πανεπιστήµιο της Τεχεράνης!»
«Είναι τόσο µωρόπιστοι, χαϊβάνια και µαγκούφηδες. Χάβουν ό,τι τους πεις, οι
φτωχό-µπάσταρδοι».
«Είδα ένα πουλί του παραδείσου σήµερα το πρωί στο χωριό», αναφώνησε ο
αµούστακος στρατιώτης. Έκλεισε τα µάτια ονειροπαρµένος. «Θα ‘δινα ό,τι έχω και
δεν έχω σε ουρανό και γη για ένα γερο γαµήσι µαζί της!»
«Χθες», αφηγήθηκε ο δάσκαλος, «ήµουν στην αγορά. Με έπιασε ίλιγγος».
«Τι συνέβη;»
«Μια νεράιδα έπεσε στο δρόµο και φάνηκαν τα ολοστρόγγυλα κωλοµέρια της! Ήταν
σαν να µε χτύπησε ηλεκτρικό ρεύµα. Τα µπαλάκια µου πρήστηκαν. Νόµιζα ότι θα
εκραγούν σε χίλια κοµµάτια! Ήµαρτον, Θεέ µου!»
«Καµιά φορά», οµολόγησε ο στρατιώτης µε το ψαλιδωµένο γενάκι, «νιώθω την
ανάγκη ν’ αρπάξω µια γυναίκα από το δρόµο και να την πηδήξω επί τόπου. Στο
διάβολο οι ισλαµικοί, αναχρονιστικοί νόµοι!»
«Με τι διασκεδάζουν οι άνθρωποι σε τούτο το άθλιο χωριό;».
«Προσεύχονται στο τζαµί κάθε Παρασκευή!»
«Αύριο», είπε ξαναµµένος ο δάσκαλος, µε προσµονή, «δυο καινούριες µαθήτριες θα
έρθουν στο σχολείο µου! Η ζωή έχει χιλιάδες τροχούς!»
«Πρόσεχε, Aγά. Μην αφήσεις το δάχτυλο του ποδιού σου να µπει στο µάτι σου!»
«Όσο κι αν πλύνεις ένα σκύλο στις Επτά Θάλασσες, θα είναι πιο βρόµικος όταν
βραχεί!» τον πείραξε ο άλλος στρατιώτης καθώς έβγαινε στο κατώφλι, χαχανίζοντας
πρόστυχα.
*
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Στις τέσσερις ακριβώς την άλλη µέρα, ο αγρότης έφερε τις δυο χαµηλοβλεπούσες,
έφηβες θυγατέρες του στο σχολείο. Καθώς έµπαιναν δειλά µέσα, ο δάσκαλος τους
έριξε µια γρήγορη µατιά. Απροσδόκητα, ένα ηδονικό ανατρίχιασµα διαπέρασε κάθε
µόριο της λιγουριασµενης σάρκας του. Ερωτικός κεραυνός τον χτύπησε. Κάρφωσε το
λαγνιαρικο βλέµµα του στο πανέµορφο πρόσωπο της µεγαλύτερης κοπελίτσας. Μια
ορµητική λαχτάρα τον λώλανε. Τα γεννητικά του όργανα τεντώθηκαν άθελα του.
Η δεκαπεντάχρονη κοπέλα ήτα µια σπάνια καλλονή. Το αγγελόµορφο προσωπάκι της
µε το φιλντισένιο δέρµα στολιζόταν µε δυο γκριζοπρασινα µάτια και κοραλλένια,
ζουµερά χείλη.
«Τα σέβη µου, Εξοχότατε», ψέλλισε µε σεβασµό ο ηλικιωµένος πατέρας. «Επιτρέψτε
µου να σου παρουσιάσω τις θυγατέρες µου. Τα κορίτσια µου έπρεπε να είναι ήδη
παντρεµένα, αλλά αυτό είναι το κισµέτ µου 8, το θέληµα του Θεού!»
«Πολύ ωραία», µάσησε τα λόγια του ο στρατιωτικός και χασκογέλασε αδέξια. «Οι
θυγατέρες σου είναι καλοδεχούµενες, Αγά».
Μετά από µια στιγµιαία παύση αµηχανίας, είπε βραχνά : «Το σχολείο είναι κλειστό
σήµερα. Όµως µπορώ να µείνω λίγο παραπάνω και να προετοιµάσω τα κορίτσια για
το αυριανό µάθηµα».
«Ο Θεός να σε ανταµείψει για τη γενναιοδωρία σου, εντιµότατε κύριε», είπε ο
απονήρευτος χωρικός, µε µια σεβαστή υπόκλιση.
«Θα πάρω τη µικρή µαζί µου, γιατί έχουµε µερικές δουλειές στο χωράφι. Όµως η
Μινού, η µεγαλύτερη θυγατέρα µου, µπορεί να µείνει. Χέλι Μοτσέκερα, Αγά!»
Η πανέµορφη κοπέλα, αγκαλιασµένη µε το παραδοσιακό τσαντόρ, άφηνε ακάλυπτα
µόνο τα χέρια και το πρόσωπό της. Σαν ο πατέρας της και η αδελφή της κατέβηκαν
το κατώφλι, χαµήλωσε ντροπαλά τα µάτια. Κοκκίνισε µέχρι τις ρίζες των µαλλιών
της. Ένας αόριστος, ένστικτος φόβος την κυρίευσε. Τράβηξε τον κεφαλόδεσµό της
ακόµα πιο πολύ και έµεινε πετρωµένη.
«Μου αρέσει το όνοµά σου. Ακούγεται σαν µουσική που βγαίνει από κάποιο σπάνιο
όργανο», ψιθύρισε ο θερµόαιµος στρατιώτης µε λιγούρα, καθώς την πλησίαζε.
Απολιόρκητο, ορµητικό λιµπισµα τον έκαιγε. Για λίγο τον έπιασε γλωσσοδέτης.
Άρπαξε φωτιά η λιµασµένη σάρκα του. Μετά από λίγο, ψέλλισε µε θάµπωµα:
«Είσαι το ωραιότερο κορίτσι στην Περσία».
Η συντηρητική χωριατοπούλα κάρφωσε την µάτια της στο πάτωµα µε µεγάλη
αµηχανία. Κάθισε βιαστικά στο θρανίο σιωπηλή και ταραγµένη.
«Έχεις πάει ποτέ στην Τεχεράνη;»
«Όχι», κόµπιασε η κοπέλα ντροπαλά, χωρίς να τον κοιτάξει.
«Θα σε πάρω µαζί µου στην Τεχεράνη, θα σε πάω σε όµορφα µέρη και πολυτελή
εστιατόρια. Θα σου αγοράσω µοντέρνα ρούχα για το πανέµορφο κορµί σου και ένα
χρυσό περιδέραιο για το χιονάτο λαιµό σου. Σε µια κοπέλα σαν κι εσένα αξίζει το
καλύτερο. Χαραµίζεις τη ζωή σου σ’ αυτό το άθλιο χωριό».
«Ο πατέρας µου κανονίζει το γάµο µου, κύριε».
«Αρχίζω να σε ερωτεύοµαι. Τα µάτια σου µε µεθούν. Οι χάρες σου έβαλαν φωτιά
στην καρδιά µου. Μου έκλεψες το µυαλό. Πυρπόλησες την ψυχή µου. Οι σγουρές
µαύρες πλεξούδες σου θα γεµίσουν το µαξιλάρι µου. Αν µε απορρίψεις, θα ραγίσεις
τη φτωχή µου καρδιά!»
Καταφοβισµένη η Μινού δεν όρθωσε λέξη. Κείνος πήγε κοντά της και της έπιασε το
χέρι. Το άγγιγµα του βελούδινου δέρµατός της τον έκανε να χάσει το µπούσουλα.
Τραβήχτηκε έντροµη. Ένα κακό προαίσθηµα την βασάνιζε.
«Μη φοβάσαι, αζίζα µου 9, τσουνάµ µου10. ∆ε θα σου κάνω κακό», είπε ο άντρας
όλο γλύκα. «Θέλω µόνο να κερδίσω την καρδιά σου και να γίνω ο αγαπηµένος σου
σύζυγος».
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Το χωριατοκοριτσο διαισθάνθηκε τον άµεσο κίνδυνο. Σηκώθηκε επάνω,
δαγκώνοντας τα νύχια της. Μια κραυγή θανάσιµου φόβου βγήκε από το λαρύγγι της.
Ο ξαναµµένος στρατιώτης τραντάχτηκε σαν άγριος, λιµασµένος κάπρος. ∆εν
µπόρεσε να χαλινώσει την σαρκική λαβα του. Άρπαξε απότοµα την πανικοβληµένη
νεαρή από τη µέση και την έριξε βίαια στο πάτωµα. Βαριανασαίνοντας από τον
χιµαιρικό πόθο, άρχισε να τη φιλάει µε παραφρονη λαχτάρα. Τα λαίµαργα χείλη του
σεργιάνισαν σε όλο το παρθενικό κορµί της. Ήταν ένας γαργαληµένο ζώο την ώρα
του βατέµατος.
Η Μινού βόγκησε σαν παγιδευµένο ζώο. Προσπάθησε απελπισµένα να ελευθερωθεί,
αλλά µάταια. Ο ασυγκράτητος στρατιώτης, τρέµοντας σύγκορµα, έβγαλε το
παντελόνι του και έπεσε άγρια επάνω της. Άρχισε να χουφτιάζει τα όµορφα στητά
στήθη της µε λυσοµανηµα. Πότε πότε βογκούσε έξαλλα από δριµύ ηδονή.
«Όχι, όχι! Σε παρακαλώ!» ούρλιαξε το κορίτσι κατατροµαγµένο, καθώς τον πάλευε
χέρι µε χέρι απελπισµένα.
Ένας γκρίζος ουρανός έλαµπε µέσα από το χαµηλό παράθυρο του σχολείου--ένας
σιωπηλός θρήνος στοργής που ζητούσε καταφύγιο.
*
Αβρό αποµεσήµερο. Ο καβαλάρης ήλιος σκόρπιζε τη ζεστασιά του στη νότια ορεινή
χώρα. Στους πρόποδες του βουνού ένα νεαρό βοσκόπουλο οδηγούσε αργά το κοπάδι
του για τα δυσκολοδιάβατα βοσκοτόπια στους γειτονικές πλαγιές.
Το χαµόσπιτο του γερασµένου χωρικού µε τα δύο µικρά, χαµηλοτάβανα δωµάτια
ήταν φωλιασµένο σε µια απόµακρη περιοχή. Το περιβόλι µε το σκληρό κοκκινόχωµα
είχε θρέψει µερικές αµυγδαλιές και καρυδιές. Μια φωτογραφία του µοναχογιού του
ιδιοκτήτη, µια φωτογραφία του Σάχη, και στίχους από το Κοράνι µε καλλιγραφικές
επιγραφές στόλιζαν τους ξεφτισµένους τοίχους της σάλας. Η µικρότερη κόρη του
χωρικού µάζεψε την κοπριά των ζώων από τη αυλή και την απίθωσε κάτω από ήλιο
να ξεραθεί—πολύτιµα καύσιµα για το δριµύ χειµώνα.
Η Μινού, πετσοκοµµένη από απελπισία καθόταν σιωπηλή στην κουζίνα και καθάριζε
ανόρεχτα πατάτες. Είχαν περάσει κοντά πέντε µήνες από τη µοιραία εκείνη ηµέρα
στο σχολείο-η επιτοµή της τραγικής της µοίρας.
Τελευταία είχε γίνει οξύθυµη και ξέσπαζε σε χολερικό θυµό µε το παραµικρό. Μια
σκιά µελαγχολίας και φόβου την είχαν τυλίξει στα µαύρα δίχτυα τους. ∆εν µπορούσε
να φάει ή να κοιµηθεί. Το ελκυστικό προσωπάκι της κατάχλοµο και αρρωστηµένο
ανεµοδερνόταν στην αµφιβολία. Μια κοφτή, ανοµολόγητη υποψία µαστίγωνε το νου
της, καθώς ένας αβάσταχτος φόβος ξέσχιζε την καρδιάς της.
Όταν ήταν µόνη στο σπίτι, έπινε δεκάδες ροφήµατα από φύλλα οπίου, χοροπηδούσε
µέχρι το ταβάνι αµέτρητες φορές και γρονθοκοπούσε βάρβαρα το στοµάχι της.
Πανικοβληµένη κατάλαβε ότι η κοιλιά της φούσκωνε κάθε µέρα και πιο πολύ και δεν
µπορούσε να κάνει τίποτε για να την σταµατήσει. Ο πατέρας της ανησυχούσε. Είχε
µυρισθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
«Ο πατέρας οφείλει να ξέρει τι συµβαίνει στο παιδί του. Πρέπει να µάθω γιατί δεν
πας τόσο καιρό στο σχολείο. Τι συµβαίνει; Μοιάζεις σαν να είσαι ένα βήµα από τον
τάφο!»
«Τίποτε δε συµβαίνει. Νιώθω µόνο λίγο αδύναµη. Μπορεί να φταίει το κακό µάτι ή
κανένα τζίνι. ∆εν υπάρχει γιατρειά γι’ αυτό».
«Ίσως πρέπει να πάω στην πόλη και να αγοράσω µερικά θεραπευτικά φυλαχτά από
κανένα άγιο άνθρωπο!»
Πήρε το φθαρµένο σακάκι του και πήγε προς την πόρτα.
«Μπαµπά», φώναξε η Μινου, «έλα να σου ράψω το σκισµένο σακάκι σου».
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«Ποιος νοιάζεται για αυτά. Εσύ έχεις ανάγκη από θεραπεία!»
Η Μινού, τάχα ξέγνοιαστη, στάθηκε στα πόδια της και προσπάθησε να διασχίσει το
δωµάτιο. Όµως µετά από µερικά ασταθή βήµατα, σωριάστηκε στο πάτωµα.
Ο πατέρας κιτρινισµένος έβαλε τις φωνές.
«Μινού! Μινού!»
Η µικρότερη κόρη, ακούγοντας τις κραυγές του, όρµησε µέσα και πήγε να φέρει λίγο
νερό. Το καηµένο το κορίτσι χειροτέρεψε και άρχισε να κάνει εµετό.
«Το κοντινότερο νοσοκοµείο απέχει δεκαπέντε ώρες µε το άλογο», είπε η αδελφή της
µε µια κίνηση απελπισίας.
«Πάω να φέρω τη χανούµ Ναργκίς, από το διπλανό χωριό. Είναι µαµή, αλλά ξέρει
από τέτοια πράγµατα».
«Μακάρι να ήταν εδώ ο αδελφός µου. Κανείς από το χωριό δεν έµαθε τίποτε από το
υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων ή από κάποιον εργάτη. Αυτό δεν είναι καλός οιωνός,
πατέρα».
«Βγάλε το χαλί σου απ’ το νερό, µικρή µου! Μην ανακατεύεις φαντάσµατα στο
στοµάχι µου!»
Ο βαθύσκιωτος πατέρας χούφτιασε κάµποσα νοµίσµατα που είχε κρυµµένα σε ένα
πιθάρι και πήρε βιαστικά τους δρόµους.
Μετά από µερικές ώρες, ήρθε η µαµή και ετοίµασε γρήγορα κάµποσες κοµπρέσες.
Γονάτισε δίπλα στην άρρωστη και άρχισε να της κάνει τις τυπικές ερωτήσεις :
«Τι έφαγες; Πονάς πουθενά; Πόσο καιρό είσαι άρρωστη; Τι αισθάνεσαι;»
Η τροµαγµένη κοπέλα, δάγκωσε τα νύχια της. Η καρδιά της βόγκιζε βουβά από
τσουχτερή αγωνία.
«Ζαλάδες και ναυτία», ψέλλισε µε κόπο.
Η πεπειραµένη µαµή έξυσε το κεφάλι της αµήχανα. Μια υποψία έκανε τα µάτια της
να σκιάσουν. Με µια ήρεµη χειρονοµία, ζήτησε από τον πατέρα και την µικρότερη
κόρη να ξεπορτίσουν. Ξεγύµνωσε το κορίτσι από τη µέση και κάτω και πίεσε δυνατά
την µήτρα της ψάχνοντας για σηµάδια.
Παρέµεινε για λίγο σιωπηλή. Έσκυψε το κεφάλι. Τα πλεγµένα χέρια φανέρωναν
γυναίκα που ήταν παγιδευµένη σε µια δυσάρεστη, σοβαρή κατάσταση. ∆ίστασε για
κάµποσα λεπτά µετά φώναξε το γέροντα.
Ο πατέρας κοίταξε τη µαµή ερωτηµατικά. Μετά από µια µικρή παύση, η µαµή τον
πλησίασε, έβαλε το χέρι της στον ώµο του και είπε µε καυστική φωνή, τονίζοντας
κάθε λέξη :
«Η κόρη σου είναι έγκυος! Ατίµασε το όνοµά της! Ατίµασε το όνοµά της!»
Τα βιτριολικα λόγια της έπεσαν επάνω του σαν χαντζάρα και πελάγωσαν το νου του.
Η τροµερή αλήθεια χοχλάκιασε την καρδιά του. Σκύλιασε. Στηρίχτηκε στον τοίχο
κεραυνόπληκτος Έτριξαν τα κόκαλα του. Μαυροκορακας η θανάσιµη ταπείνωση
του, ζητούσε αµείλιχτη εκδίκηση. Το αίµα ανέβηκε στο κεφάλι του. Η ντροπή και η
ατίµωσή του είχε ξεπαστρευση το καλό όνοµα της φαµίλιας του. Με υστερικά
αναφιλητά άρχισε να στηθοκοπιέται, γιαχουιζοντας δαιµονισµένα. Αµάντρωτοι
διάβολοι ξύπνησαν µέσα του. Πήρε το στραβοραβδί του και χίµηξε επάνω στην
κατατροµαγµένη Μινού. Αλαλάζοντας αφηνιασµένος άρχισε να την χτυπά µε λύσσα
ακατάπαυστα, ώσπου το αιµόφυρτο κορµί της σωριάστηκε στο πάτωµα.
Μετά την σήκωσε όρθια, την τράνταξε νευρασθενικά και χτύπησε το κεφάλι της στο
τοίχο κάµποσες φορές. Ουρλιαχτά, βρισιές και κατάρες βγήκαν από τα αφρισµένο
στόµα του. Ξελαρυγγίστηκε ο τεντωµένος λαιµός του.
«Βρόµιο κρέας! Πουτάνα! Αδιάντροπη πόρνη! Ανάθεµα τη µαµή που έκοψε τον
οµφάλιο λώρο σου! Μακάρι να σε έπαιρνε ένα τζίνι, βρόµικο σπέρµα πριν γεννηθείς.
Είθε η οργή του Θεού να πέσει επάνω σου! Ζαχρ-ε-µααρ!11»
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Η Μινού παραλυµένη από την βαρβαρότητα του πατέρα βογκούσε από πόνο. Άνοιξε
το στόµα της µα ο φόβος την είχε αφαλοκόψει.
«Πώς µπόρεσες να µου το κάνεις αυτό σκύλα;» βρυχήθηκε ο αλλόφρονος πατέρας,
«Ατίµασες την οικογένειά µου, το χωριό και τους ευγενείς προγόνους µας!
Τσαλαπάτησες την περηφάνια και την αξιοπρέπεια του καλού µας ονόµατος! Μακάρι
να πέθαινες στα πόδια µου, µανταρκάβε! Μας ατίµασες όλους, ξεδιάντροπη,
αµαρτωλή σκύλα! Ξέσκισες την καρδιά µου µε το µαχαίρι της ντροπής και της
ατίµωσης! Με βόλια ταπείνωσης πυροβόλησες τα σπλάχνα µου. Κόρη µου, πώς
µπόρεσες να µου το κάνεις αυτό;»
«Μάρτυράς µου ..ο Θεός!» τραύλισε ξεψυχισµένα, µε γοερά αναφιλητά η άµοιρη
κοπέλα, «∆ε… δε φταίω εγώ! Ο δάσκαλος…Μου ρίχτηκε στο σχολείο! Ορκίζοµαι
στον Παντοδύναµο. Πρέπει να µε πιστέψεις, µπαµπά».
«Ο µάρτυρας της αλεπούς είναι η ουρά της! Γάβγισε φαρµακωµενος ο ατιµασµένος
χωριάτης µε µίσος. «Ο διάβολος πασχίζει να µε πείσει ότι δεν υπάρχει! Θα σου
σπάσω τα δόντια και θα σου τα δώσω να τα καταπιείς, µαράζ! 12» Με αγιάτρευτο
ξευτιλισµο και οργή κλώτσησε άγρια το µελανιασµένο σώµα της, δίχως έλεος.
Μετά ξεπόρτισε παραπατώντας µε µεγάλη δυσκολία, για να βρει τον µουλά στο
τζαµί.
Ένας δυνατός λυγµός ξέσκισε το λαιµό του µόλις µπήκε στο γραφείο του άγιου
ανθρώπου. Γονάτισε και ακούµπησε το µέτωπό του στο πάτωµα.
«Να ζήσεις πολλά χρόνια, Σεβασµιότατε», µουρµούρισε ο απελπισµένος χωρικός.
«Εξοχότατε, ζητώ τη βοήθειά σου. Είσαι ευσεβής και ακέραιος άνθρωπος. Εµείς
είµαστε πολύ φτωχοί και ταπεινοί, αλλά τίµιοι και δουλευταράδες. Οι µεγαλύτερες
αρετές της οικογένειάς µου είναι η ηθική και η περηφάνια. Νιώθω ότι έφτασε το
τέλος µου! Το µόνο που θέλω είναι λίγη ανθρώπινη ζεστασιά και µια συµβουλή!»
Ντροπιασµένος, εξήγησε την τραγική κατάσταση της οικογένειάς του. Ο µουλάς
άκουγε προσεκτικά. Έπιασε από τους ώµους τον ταραγµένο γέροντα και είπε µε
απαλή φωνή : «Είθε ο Μεγαλοδύναµος Θεός να προστατέψει εσένα και όλους τους
δικούς σου. Η θεία χάρη Του θα µε βοηθήσει στα καθήκοντά µου. Θα δω τι µπορώ να
κάνω γι’ αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός που φέρνει καταιγίδες πόνου και ξεκληρίζει
την τιµή όλου του χωριό µας. Η βροχή της ντροπής χτυπά τα κόκαλα µου».
«Μασαλλάχ!»
Μετά από δύο ηµέρες, ο µουλάς επισκέφτηκε αναπάντεχα το ταπεινό σπίτι του
χωρικού. Το σώµα της Μινού τρεµούλιασε και ξέσπασε σε λυγµούς µόλις τον είδε.
Καρτερούσε µε καρδιοχτύπι ένα µυροφόρο άστρο συµπάθειας από τον άγιο άνθρωπο.
Η ρηµαγµένη καρδιά της ζητιάνευε λίγα ψίχουλα απολύτρωσης. «Μίλησες στο
δάσκαλο;» ρώτησε µε δίκοπη αγωνία ο γέροντας. Η αναπνοή του δεν ακουγόταν.
«Ναι», είπε ο µουλάς µετά από ένα µικρό δισταγµό. «Αρνήθηκε κατηγορηµατικά τις
κατηγορίες και δε θέλει να την παντρευτεί!»
«Πρέπει να την παντρευτεί», τσίριξε ο χωρικός γρονθοκοπώντας άγρια το στήθος
του. «Ο Θεός ζητάει δικαιοσύνη! Πρέπει να τον αναγκάσουµε να την παντρευτεί!»
«∆εν µπορείς να καβαλικέψεις την καµπούρα µιας καµήλας, Αγά, µε όλο το
σεβασµό! Μίλησα στο δήµαρχο, σε έναν πλούσιο γαιοκτήµονα και στον χατζή για τη
δυστυχία σου. Όλοι είναι πρόθυµοι να πληρώσουν τα έξοδα ώστε να πάει η κόρη σου
στην Τεχεράνη να γίνει πόρνη! Με ένα σκάνδαλο τέτοιου µεγέθους, η ζωή της στο
χωριό θα είναι κόλαση!»
Αλλοπαρµένη από απελπισία, η έγκυος κοπέλα στρίγκλισε:
«Όχι, όχι, πολυαγαπηµένε µου Θεέ! Ω, σπλαχνικέ προφήτη! Είµαι αθώα, είµαι αθώα!
Θέλω να πεθάνω! Στο όνοµα του Θεού, του Φιλεύσπλαχνου, αφήστε µε να πεθάνω!»
*
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Τις επόµενες εβδοµάδες, χωρικοί από τα γειτονικά χωριά άρχισαν να παραπονιούνται
για βιασµούς γυναικών και µικρών κοριτσιών από τους στρατιώτες του Σάχη.
∆εκαπέντε περιπτώσεις αναφέρθηκαν επισήµως και ολόκληρη η περιοχή βρισκόταν
σε φοβερό παροξυσµό και αναταραχή.
Η ατίµωση µουσουλµάνας γυναίκας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και συχνά οδηγεί σε
βεντέτες, φόνο, ακόµη και σε εµφύλιο πόλεµο µεταξύ φυλών. Αρκετές επιστολές
διαµαρτυρίας στάλθηκαν για την άτιµη συµπεριφορά των στρατιωτών στις αρχές της
Τεχεράνης, αλλά αγνοήθηκαν µε περιφρόνηση.
«Αυτό είναι ένα ασυγχώρητο αµάρτηµα», τσίριξε ο µουλάς της περιοχής µε οργή. Η
στριγλιστη κραυγή του έσεισε την γιοµάτη πλατεία.
«Όποιος δεν κερδίσει την ψυχή του, δεν έχει κερδίσει τίποτε! Ο Σάχης ατίµασε το
λαό µας! Πρόδωσε την εµπιστοσύνη µας! Για µας δεν υπάρχει Σάχης!»
Φωνές µανιασµένης αγανάκτησης ακούστηκαν:
«Όποιος σπέρνει ανέµους θερίζει θύελλες!»
«Η γιατρειά γι’ αυτόν που τον τσίµπησε σκορπιός είναι ο νεκρός σκορπιός!»
«Το αίµα θα πληρωθεί µε αίµα!»
«Καλύτερα ν’ αφήσεις καλό όνοµα στη ζωή παρά ένα κάστρο µε χρυσάφι. Οι
στρατιώτες βιάζουν τις γυναίκες και τις κόρες µας, και κυβέρνηση κάνει τα στραβά
µάτια!»
«Πρέπει να προστατέψουµε τις θυγατέρες, τις αδελφές και τις συζύγους µας. Πρέπει
να στείλουµε ένα άµεσο µήνυµα στο πρόστυχο Σάχη!»
Οι πράκτορες της ΣΑΒΑΚ, σκορπισµένοι ανάµεσα στον κόσµο που αγνοούσε την
παρουσία τους, παρακολουθούσαν τα ταραγµένα νερά µέσα από τα µαύρα γυαλιά
τους. Με κρυφές κάµερες φωτογράφισαν τους εξαγριωµένους άντρες και τους
φακέλωναν. Η διαµαρτυρία κράτησε µέχρι το µεσηµέρι. Ύστερα οι χωρικοί γύρισαν
σιγά σιγά στα χωράφια τους, βλαστηµώντας.
Μόνο κάµποσοι γέροι έµειναν να συνεχίσουν την κουβέντα στα γειτονικά τεϊοποτεία.
Ο δήµαρχος, µε άγριες χειρονοµίες κατευθύνθηκε στο σχολείο µαζί µε το µουλά.
Ξαφνικά, το νεαρό ντόπιο βοσκόπουλο, τρέχοντας σαν γαζέλα κατέφτασε στην άδεια
πλατεία. Φαινόταν φρενιασµένο, λωλαµένο. Τα µάτια πετούσαν φωτιές. Έτρεµε
σύγκορµο. Είχε χάση την µιλιά του.
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε ο µουλάς ανήσυχος,
«Στο φαράγγι… Στο βουνό», ψεύδισε το αγόρι καταλαχανιασµένο. «Πήγαινα.. το
κοπάδι µου στους λόφους. Κοίταξα µέσα στο φαράγγι… Φοβήθηκα τόσο».
«Ποιο φαράγγι; Τι είναι µέσα στο φαράγγι;»
«Στον πάτο του ..φαραγγιού υπάρχει.. ένας µαζικός τάφος! ∆εκάδες µισοφαγωµένα
πτώµατα το ένα πάνω στο άλλο. ∆εν µπόρεσα να τα αναγνωρίσω. Τα σκουλήκια
έχουν φάει τις σάρκες και τα µάτια τους. Είναι τροµερό! Ω, Θεέ µου!»
Ο µουλάς έµεινε σύξυλος. Στράφηκε και κοίταξε το δήµαρχο κουνώντας το κεφάλι.
Μια φριχτή υποψία ξύρισε το µεστό µυαλό του.
«Κανείς δεν έχει νέα από τους εργάτες εδώ και ένα χρόνο. Ούτε ένα γράµµα».
Μονολόγησε µε λύπη. «Οι υπάλληλοι του υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων έκλεισαν το
γραφείο τους εδώ και καιρό! Όταν ρώτησα τον τοπογράφο τις προάλλες γιατί δεν
είχαµε κανένα νέο από τους ανθρώπους µας, δε µου έδωσε ντόµπρα απάντηση. Μου
τα µασούσε. Κάτι σατανικό συνέβη εκεί πέρα!»
«Πρέπει να πάµε στην πρωτεύουσα και να ζητήσουµε µια απάντηση από τις
διεφθαρµένες αρχές!» πρότεινε ο δήµαρχος. «Φτάνει πια µε τα ψέµατα και τις ατιµίες
τους!»
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«Πώς να πούµε τα κακά µαντάτα στους καηµένους τους ανθρώπους;» συλλογίσθηκε
µε θλίψη ο µουλάς. «Προτείνω µια συνάντηση στο τζαµί µε µερικούς συµβούλους.
Μετά θα έρθουµε σε επαφή µε µέλη του κοινοβουλίου. Καλύτερα να µη διαδώσουµε
τα φοβερά νέα ακόµη! Κακοµοιριασµένες ψυχές! Φαίνεται ότι τους εκτέλεσαν όλους
για να µην τους πληρώσουν. Έχω ακούσει παρόµοια περιστατικά».
Λίγες ώρες αργότερα, ο ταπεινωµένος πατέρας της Μινού πέρασε από το κεντρικό
τεϊοποτείο του χωριού. Κρατήθηκε σε απόσταση για να αποφύγει φίλους και
γνωστούς.
«Αγά, Αχµάντ», φώναξε ένας µικρόσωµος χωρικός, χτυπώντας το µεγάλο µπαστούνι
του. «∆ε σε είδα στη συγκέντρωση το πρωί».
«∆εν είχα την καρδιά να έρθω, αυτό είναι όλο».
«Έµαθες το τελευταίο; Οι στρατιώτες βίασαν τη γυναίκα του Αλί µπροστά στα µάτια
του πεντάχρονου παιδιού της. Οι διάβολοι του Σάχη! Οι στρατιώτες πρέπει να φύγουν
πριν ξεσπάσει κανένας εµφύλιος πόλεµος! Κέρµ ριιχτάν, σκατά σκουληκιών!»
«Θα φροντίσω µόνος µου το θέµα µου», απάντησε ο γέροντας φουρκισµένος για
εκδίκηση. «Εγώ µόνος µου θα κερδίσω τη µάχη µου!»
*
Το αποµεσήµερο φορούσε ακόµα το πορφυρό χιτώνα του. Η ήρεµη µέρα
κατρακυλούσε χωρίς γυρισµό σε µια αινιγµατική σιωπή. Το γραφικό ποταµάκι
κυλούσε τεµπέλικα και αγκάλιαζε τα χρυσόσταρενια χωράφια και πλούσια λιβάδια
καθώς καµπούριαζε µόλις πλησίαζε το βορειοδυτικό τµήµα του αποξενωµένου
χωριού.
Ξάφνου, ένα στρατιωτικό τζιπ φάνηκε στο βάθος. Ανηφόριζε αργά ακολουθώντας
ένα απόµακρο χωµάτινο δρόµο. Σταµάτησε καµιά πενηνταριά µέτρα από έναν
ερηµωµένο αχυρώνα.
Ο όµορφος στρατιώτης-δάσκαλος κοίταξε µε χτυποκάρδι το ρολόι του. Κάρφωσε τα
µάτια του στο δρόµο µε λαχτάρα. Το πρόσωπο φανέρωνε την εσωτερική ταραχή του.
Τελικά, µια γυναικεία σιλουέτα φάνηκε στην όχθη του ποταµού. Την ίδια στιγµή δυο
άγρυπνα γερακισια µάτια, κρυµµένα στον κοντινό αχυρώνα, παρακολουθούσαν κάθε
κίνηση µέσα από µια χαραµάδα.
Ο δάσκαλος ξεπετάχτηκε µε κοµµένη την ανάσα. Η λιγωµένη καρδιά του χτυπούσε
πιο γρήγορα από δερβίσικο ντέρτι. Έγινε καµίνι από δριµύ, καψουλιασµενη λαχτάρα.
Έκανε µια γύρα νευρικός. Όταν η θαµπή φιγούρα πλησίασε, τα καστανά του µάτια
φωτίστηκαν σαν αναγνώρισε τη νεραϊδογέννητη έφηβη µαθήτριά του που
χαµογελούσε στο γαλάζιο αιθέρα..
«Χουσείν, πάµε µέσα στον άδειο αχυρώνα», φώναξε από µακριά η Μινού.
Ο στρατιώτης διέσχισε βιαστικά τα σταροχώραφα και άνοιξε µε ταραχή τη χαµηλή
πόρτα. Το γεροδεµένο κορµί του φλεγόταν σαν ηφαίστειο. Σαρκοµανουσε.
Με µικρά προσεχτικά βήµατα νυχοπατησε στον εγκαταλελειµµένο αχυρώνα.
Αναπάντεχα, ο ανυποψίαστος στρατιώτης ένιωσε δυο στυγερά χέρια να του σφίγγουν
το λαιµό και µια θελιά να το ζώνει. Είχε παγιδευτεί στη λαβή του βαλαντωµένου,
αγριοψυχου πατέρα που είχε ορκιστεί εκδίκηση.
Ο άντρας πάγωσε από φόβο και προσπάθησε απελπισµένα να ελευθερωθεί.
Μετά από µια σύντοµη πάλη, ο γέροντας τον έριξε κάτω και µε ένα κοφτερό µαχαίρι
του έκοψε τον λαιµό. Η Μινού έκλεισε τα µάτια τροµοκρατηµένη. Το αίµα
ξεπετάχτηκε σαν πηγή και λίπανε το άκαρπο χώµα. Επιληπτικοί σπασµοί τράνταξαν
το νεανικό του σώµα πριν γείρει άψυχο.
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Επιτέλους, ο ατιµασµένος πατέρας είχε κάνει ειρήνη µε τον εαυτό του και µε τον
Αλλάχ. ∆ε θα µπορούσε να ζήσει διαφορετικά. ∆ε θα άντεχε την ντροπή. Ήταν το
ανέντιµο λύτρωµα ενός έντιµου αβάσταχτου πόνου.
Ανάσανε ανακουφισµένος καθώς σηκωνόταν, σκουπίζοντας το αίµα από το µαχαίρι.
«Πήγαινε σπίτι!» είπε στην κόρη του µε ήρεµη φωνή. «Θέλω να µείνω µόνος για
λίγο!» Αχνό θρόισµα πεσµένων φύλλων σωριάστηκαν µπροστά στον αχυρώνα.
Όταν γύρισε στο χωριό είχε κιόλας νυχτώσει. Η πλατεία ήταν άδεια. Καθώς πλησίαζε
στο σπιτικό του, άκουσε υστερικές φωνές, ουρλιαχτά και θρήνους. Σταµάτησε για
λίγο σαστισµένος. Φοβισµένος, ζαρώνοντας τα αραιά του φρύδια, µπήκε στο
χαµόσπιτο του. Τα µοιρολόγια, τα αναφιλητά, και τα βογκητά έγιναν δυνατότερα.
Έσκυψε και κοίταξε από το χαµηλό παράθυρο της κουζίνας την µικρή του αυλή. Τα
πόδια του παρέλυσαν. Η καρδιά του πήδηξε µέχρι το ταβάνι. Ανάµεσα στις
µοιρολογίστρες και συγχωριανούς του, η κόρη του Μινού κρεµόταν άψυχη από την
µεγάλη καρυδιά. Τα ορθάνοιχτα µάτια της ήταν καρφωµένα στο άπειρον. Ο φόβος
του θανάτου ήταν ζωγραφισµένος µέσα της—υφάντρα του βαρύ πόνου στον
αργαλειό της µοναχικής αµόλυντης ψυχής της.
*
Μερικές µέρες αργότερα, κατά τα µεσάνυχτα, ένας αλλόκοτος έντονος θόρυβος
ακούστηκε να έρχεται από τους γειτονικούς λόφους. Οι χωρικοί κοιµόνταν βαθιά.
Μερικοί ξεπετάχτηκαν απορηµένοι. Τα ζώα διαισθάνθηκαν τον κίνδυνο κι άρχισαν
να γκαρίζουν και να βελάζουν δαιµονισµένα. Μέσα σε δευτερόλεπτα ο θόρυβος
έγινε εκκωφαντικός και επικίνδυνος.
Μια νεαρή µητέρα που ξύπνησε να βυζάξει το µωρό της έσκυψε κάτω από το
παράθυρο και εντόπισε κάµποσα τεράστια σιδερένια πουλιά να πετούν ξυστά πάνω
από τις στέγες.
«Πολύ παράξενο», µονολόγησε µε δέος. ∆εν ήξερε τι να υποθέσει.
Εκείνη τη στιγµή, άνοιξαν διάπλατα οι πύλες της κόλασης. Τα πετούµενα αεροπλάνα
άρχισαν να ξερνούν πυρωµένες φωτιές και σίδερο πάνω από το µικρό χωριό. Τα
πολεµικά αεροσκάφη στόχευαν κατευθείαν καλύβες, σπίτια, µαγαζιά, στάβλους,
σχολεία και τζαµιά. Τίποτε δε έµεινε όρθιο από τα θανατηφόρα πυρά τους. Πυκνός
µαύρος καπνός υψώθηκε στον ουρανό--η χιονοστιβάδα ενός απαίσιου, βάρβαρου
µακελειού.
Μέσα σε λίγα λεπτά, η άβυσσος του θανάτου κατάπιε όλη την κοιλάδα.
Καρβουδισµενα πτώµατα κείτονταν ανάµεσα στα χαλάσµατα. Φρικτή µυρωδιά
καµένης σάρκας και βογκητά γέµισαν τον αέρα.
Χίλιες περίπου ψυχές χάθηκαν από τα χέρια των µισθοφόρων του Σάχη-- ψυχές που η
µοίρα τους τις καταδίκασε να βυθιστούν στη µαύρη άβυσσο για να σµίξουν και να
γίνουν ένα µε το σκληρό χώµα που τους γέννησε. Η τιποτένια ζωή τους δεν ήταν
τίποτα περισσότερο από ένα σύντοµο πέρασµα από το σκοτάδι στο σκοτάδι.
Την άλλη µέρα, το ράδιο Τεχεράνη µετέδωσε ένα µήνυµα από τον Σάχη Μοχάµαντ
Παχλαβί προς το λαό του Ιράν :
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Παντοδύναµο που µου εµπιστεύτηκε τη µοίρα του λαού
µας τον οποίο αγαπώ βαθύτατα. ∆υστυχώς, ορισµένες πράξεις από εξτρεµιστές,
θύµατα της κοµµουνιστικής προπαγάνδας, µε ανάγκασαν να βοµβαρδίσω ένα χωριό
για να τιµωρήσω παραδειγµατικά την παράλογη δολοφονία αθώων στρατιωτών από
φανατικούς χωρικούς. Γνωρίζετε καλά τους δεσµούς που µε ενώνουν µε το λαό.
Όµως µια πράξη εναντίον του στρατού είναι µια πράξη εναντίον του βασιλιά».

Αρκετά δυτικά κράτη έστειλαν υλική βοήθεια στα «θύµατα του σεισµού» µετά από
επίσηµη έκκληση της Ιρανικής κυβέρνησης.
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Σηµειώσεις
1. Ένα χαµηλό τετράγωνο τραπέζι καλυµµένο µε χοντρό ύφασµα κάτω από το
οποίο τοποθετείται ένα µαγκάλι µε αναµµένα κάρβουνα.
2. Η πιο µεγάλη νύχτα του έτους. Το χειµερινό ηλιοστάσιο στις 21-22
∆εκεµβρίου.
3. Πέρσης ποιητής, από τους µεγαλύτερους της κλασικής Περσικής λογοτεχνίας.
4. Αφροδίσιο νόσηµα
5. Πορνείο
6. Πασίγνωστη µυστική υπηρεσία του Σάχη Μοχάµαντ Ρέζα Παχλαβί, η οποία
εκπαιδεύτηκε υπό την καθοδήγηση των µυστικών υπηρεσιών των Ηνωµένων
Πολιτειών, µετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1953. Κατά τη διάρκεια της
δεσποτικής διακυβέρνησης του Σάχη, η ΣΑΒΑΚ είχε 15.000 τακτικό
προσωπικό και χιλιάδες πληροφοριοδότες µερικής απασχόλησης µε στενούς
δεσµούς µε το στρατό. Είχε δηµιουργηθεί ένα επιµεληµένο σύστηµα για να
ελέγχουν κάθε πλευρά της πολιτικής ζωής, δηµοσιογράφους, λογοτέχνες,
ακαδηµαϊκούς, επιστήµονες, εργατικές ενώσεις, αγροτικούς οργανισµούς σε
όλη τη χώρα. Η µυστική υπηρεσία δραστηριοποιούταν επίσης στο εξωτερικό
παρακολουθώντας τους Ιρανούς φοιτητές. Ο επικεφαλής της ΣΑΒΑΚ στις
ΗΠΑ λειτουργούσε υπό την κάλυψη ενός ακολούθου της Ιρανικής αποστολής
στα Ηνωµένα Έθνη και συνεργαζόταν µε το FBI, τη CIA και το υπουργείο
εξωτερικών. Η ΣΑΒΑΚ ενεργούσε αυτόνοµα χωρίς να υφίσταται κανένα
συνταγµατικό έλεγχο. Ευθυνόταν για συλλήψεις, φοβερά βασανιστήρια και
εκτελέσεις χιλιάδων πολιτικών κρατουµένων, εξαφανίσεις διαφωνούντων και
απαλλοτρίωση των θρησκευτικών µαζών. Η ΣΑΒΑΚ πλήρωσε πάνω από 13
εκατοµµύρια δολάρια στη Αµερικανική Εταιρεία Ρόκγουελ και στην
Τεχνολογική Εταιρεία Στάνφορντ για ένα τηλεφωνικό σύστηµα
παρακολουθήσεων που λειτουργούσε µέσα στο ανάκτορο Νιαβαράν. Αυτό
επέτρεπε στο Σάχη να παρακολουθεί τις επικοινωνίες των ανωτέρων
διοικητών του. Ο Χοµεϊνί διέλυσε την οργάνωση όταν ανέβηκε στην εξουσία
το 1979. 61 υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι της ΣΑΒΑΚ και 248 άτοµα από το
στρατιωτικό προσωπικό εκτελέστηκαν.
7. Μπαµπά, πατέρα.
8. Μοίρα
9. Αγάπη µου
10. Σηµαίνει ψυχή, αλλά φιλοσοφικά σηµαίνει ζωή.
11. Κατάρα : δηλητήριο φιδιού
12. Κατάρα και αρρώστια.

Κεφάλαιο 6
Ο ένατος σεληνιακός µήνας του ισλαµικού ηµερολογίου είχε φτάσει. Ο πνευµατικός
εορτασµός του Ιερού Ραµαζανιού 1 είχε µπει στο µουσουλµανικό µονοπάτι της ζωής
και η κάθαρση της ψυχής και του σώµατος είχε αρχίσει. Για τριάντα ηµέρες, οι πιστοί
µουσουλµάνοι νήστευαν από την ανατολή µέχρι τη δύση του ήλιου. Φαγητό, νερό,
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κάπνισµα, σεξ και ψέµα απαγορευόταν αυστηρά Στο τέλος κάθε ηµέρας η νηστεία
τέλειωνε µε µια προσευχή και ένα θρεπτικό δείπνο, το εφτάρ 2.
Το Ραµαζάνι σαν θεσµός αποτελεί έναν από τους «πέντε Στύλους του Ισλάµ». Η
νηστεία έχει σκοπό να αναπτερώσει το αδύναµο ανθρώπινο πνεύµα. Με το να
τροφοδοτεί την πνευµατική του δύναµη, σφυρηλατει την ικανότητα του να εκτιµήσει
τον σωµατικό ψυχικό πόνο της πείνας και της δίψας. Είναι ένας ηθικοπλαστης
πλούτος της ψυχής για να αντέξει τα ατέλειωτα βάσανα και τα µοχθηρά χτυπήµατα
της ζωής. Η αγαθοεργία είναι ένα άγραφος νόµος. Κάθε µουσουλµάνος έχει
υποχρέωση να δίνει ελεηµοσύνη, τρόφιµα, χρήµατα, και το ανάλογο µερίδιό του στο
Ζακάτ 3 για τους φτωχούς και ανήµπορους.
Μετά από τον ιερό µήνα των προσευχών και της νηστείας, το πολυπόθητο νιογέννητο
φεγγάρι πρόβαλε τελικά στον ουρανό, µε ένα ζαφειρένιο χαµόγελο. Η εκκωφαντική
φωνή του µουεζίνη από το γειτονικό µιναρέ ανήγγειλε το τέλος του Ραµαζανιού και
το φαγοπότι άρχισε. Πιστοί και φίλοι αντάλλασσαν δώρα και ευχές.
*
Η Τάρα καθόταν στη βεράντα µελαγχολική. Οι µήνες που για τους άλλους ήταν
αβρές απριλιάτικες χαρές, για την θεατρίνα ήταν φορτωµένες βροχές. Κάθε µέρα η
ατµόσφαιρα ήταν ποτισµένη στην πάχνη. Οι κάµποι τριγύρω άστραφταν και κάτω
από τα δένδρα κελαιδουσαν χαρωπά πουλιά. Μα η λιωµένη στο σαράκι κοπέλα είχε
χάσει την πίστη της. Η θλίψη την είχε παρασύρει µέσα στα λασπόνερα µιας κυνικής
δυσπιστίας. ∆υο αργόσυρτα χρόνια είχαν περάσει και ο Καριµ δεν είχε γυρίσει πίσω.
Η αγάπη της που ανάσταινε Θεό, µάτωναν τα φύλλα των δένδρων. Έκανε να ανάψει
το φως, µα τα χέρια της έτρεµαν. Λυγµοί ανέβαιναν στον λαιµό της. Το σώµα της
είχε παγώσει στην ερηµιά δίχως τον Καριµ. Τα γεγονότα που συνέβηκαν από χτες
µέχρι σήµερα περνούσαν στην συνείδηση της αόριστα και χάνονταν σαν όνειρα. Μα
η ανάµνηση του τυφλού θεατρίνου κρατιόταν ατράνταχτα µέσα της.
Ο νάνος είχε γυρίσει στην πρωτεύουσα µετά από ένα ταξίδι στο χωριό του. Μαζί του
έφερε µια αξιολάτρευτη σύντροφο µε γλυκό προσωπάκι και αθώα παιδικά µάτια.
Ο θείος Χότζατ, είχε παραχωρήσει την εξοχική βίλα του σε όλο το θίασο, αλλά µόνο
η Τάρα και οι νιόπαντροι ζούσαν εκεί. Ο Αλί ο µουσικός και η χορεύτρια έµεναν µε
συγγενείς στο βόρειο τµήµα της Τεχεράνης. Ο κλόουν και η ακροβάτισσα, µετά από
ένα πολύχρονο πλατωνικό ροµάντζο, µετακόµισαν σε ένα διαµέρισµα στα περίχωρα
της πόλης.
Ο νάνος, απάγγελνε ένα ποίηµα του Οµάρ Καγιάµ 4, που µιλούσε για το γρήγορο
πέρασµα του χρόνου. Η γυναίκα του είχε κουρνιάσει δίπλα του.
Το δάχτυλο που κινείται, γράφει,
κινείται και συνεχίζει.
Τίποτα δεν θα το δελεάσει να γυρίσει πίσω,
µισή αράδα ν’ ακυρώσει…

Η Τάρα έπνιξε ένα δάκρυ. «Είναι υπέροχο ποίηµα, αλλά µε πονά », είπε λυπηµένη.
«Είναι αλήθεια-- ο χρόνος πετάει. Κάθε στιγµή ζει και πεθαίνει, κάθε ανατολή φέρνει
µια δύση!» Το ατσαλένιο νύχι της νοσταλγίας ξέγδαρε το σωθικά της.
«Ο Καρίµ δεν θα ξαναγυρίσει», παραπονέθηκε. «Η ζωή χωρίς αυτόν είναι άχρηστη.
Έχω χάσει το ηθικό µου! Ζω ανάµεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο».
Ο νάνος, συγκινηµένος, σηκώθηκε και την αγκάλιασε από τη µέση.
«Κουτό κορίτσι», είπε. « Σήµερα είναι µια γιορτινή ηµέρα. Θα φάµε, θα πιούµε και
θα χορέψουµε µε τους καλεσµένους και τους φίλους µας. Ο Καρίµ είναι ασφαλής στο
Ιράκ. Το όνειρό σου θα γίνει πραγµατικότητα την ώριµη στιγµή. Έχε πίστη! Η πίστη
γιατρεύεται µε την γνώση». Για να ξαλαφρώσει τη καρδιά της χαριτολόγησε:
Κορακοφρυδατη Τάρα µου, αµυγδαλοµατουσα, το ορθό βυζί σου αχ και να
βαστούσα.
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Η νυφούλα λύθηκε στα γέλια. Τα χαρακτηριστικά της Τάρας χαλάρωσαν. Ένα
αχνοχαµογελο άνθισε στα χείλια της. Μετά άνοιξε την ντουλάπα µε τα θεατρικά
κοστούµια του Καρίµ και τα αγκάλιασε µε απαράµιλλη τρυφερότητα. Έµεινε σε
απλανή έκσταση για µερικές στιγµές.
«Πρέπει να µαγειρέψουµε και να ψήσουµε ψωµί», την παρότρυνε η µικρόσωµη νύφη
µε ένα ελαφρύ σπρώξιµο.
«Πάω έξω για λίγο», είπε ο νάνος τσαχπίνικα και ξεπόρτισε χτυπώντας χαρούµενα
τα δάχτυλά του. Ένα αινιγµατικό γελάκι αναπαυόταν κάτω από τα µατάκια του. «Θα
γυρίσω πριν το δείπνο! Κάνε κουράγιο, γλυκιά µου Τάρα!»
Μέσα σε λίγες ώρες, µεθυστικά αρώµατα έβγαιναν από τις αχνιστές κατσαρόλες. Με
µισή καρδιά η Τάρα άπλωσε απρόθυµα στο κεντητό ύφασµα µια σειρά από πλούσια
µοσχοβολιστά φαγητά και ορεκτικά : τυριά, κεµπάπ, ρύζι, ψωµί και υπέροχα
ζούλµπια βαµπαµία 5. ∆ίπλα σε ένα αχνιστό σαµοβάρι, απίθωσε ένα παραδοσιακό
δίσκο µε µια τσαγιέρα, µικρά ποτήρια του τσαγιού, µαρµελάδα κυδώνι και ένα µπολ
µε κύβους ζάχαρης για να καλωσορίσει τους εκλεκτούς καλεσµένους. Με τον ερχοµό
της νύχτας, ένας εχθρικός άνεµος ούρλιαζε έξω από το χαµηλό παράθυρο.
Λίγο αργότερα, όλα τα µέλη του θιάσου, µαζί µε το θείο Χότζατ, και φίλους
κάθονταν γύρω από το σοφρά 6. Κοµψοντυµένοι, µε Ευρωπαϊκά ρούχα κουβέντιαζαν
ζωηρά ρουφώντας αργά το αρωµατικό τσάι. Παρά το κρυφό της µαράζι, η Τάρα
σερβίριζε τους καλεσµένους της µε ζεστασιά και χάρη.
«Το αµάξι µου χάλασε σήµερα το πρωί. Μίσθωσα ένα ταξί για να έρθω»,
αστειεύτηκε ο θείος Χότζατ. Ο οδηγός µου συστήθηκε σαν Ινδός αλλά είµαι σίγουρος
ότι ήταν Πέρσης! ∆εν οδηγούσε Αµερικανικό αµάξι και ήταν σίγουρος ότι όλοι οι
πολιτισµοί και οι µεγάλες εφευρέσεις συνδέονται µε το Ιράν». Το σπίτι σείστηκε από
ασταµάτητα γάργαρα γέλια.
«Μάθατε για τα καινούρια Ιρανικά γραµµατόσηµα;» ρώτησε ο µουσικός µε πόζα. Το
να είναι το κέντρο της προσοχής ήταν το αλάτι και η ζάχαρη της κενής ζωής του.
«Όχι!» απάντησαν όλοι µε µια φωνή.
«Η Ιρανική κυβέρνηση εξέδωσε µια σειρά αναµνηστικά γραµµατόσηµα. Απεικόνιζαν
τον Σάχη στο χρυσό του θρόνο. Μια µέρα, ένας χωρικός παραπονέθηκε ότι τα
γραµµατόσηµα δεν είχαν κόλλα. Παρουσιάστηκε στο παλάτι και ζήτησε να δει το
βασιλιά. ‘Ποιο είναι το παράπονό σου;’ ρώτησε ο µονάρχης. ‘Αυτά τα γραµµατόσηµα
δεν κολλάνε στο φάκελο, Μεγαλειότατε’. Απορηµένος ο Σάχης, πήρε ένα
γραµµατόσηµο, το έφτυσε από πίσω και το κόλλησε στο φάκελο χωρίς καµία
δυσκολία. ‘ Ορίστε, ανόητε, βλέπεις; Μια χαρά είναι τα γραµµατόσηµα, το κεφάλι
σου δεν πάει καλά’. ‘Ω, κατάλαβα’, αναφώνησε αθώα ο χωρικός. ‘Βλέπεις, εµείς στο
χωριό φτύνουµε πάντα το µπροστινό µέρος του γραµµατόσηµου όπου είναι
ζωγραφισµένη η φάτσα σου, Μεγαλειότατε!’».
Παρά τα δυνατά γέλια, η µια πιθαµή νύφη παρέµεινε σοβαρή. Φαινόταν ανήσυχη.
«Πού είναι ο άντρας µου;» έγρουξε, ζουλίζοντας το στόµα.
«Πήγε µια βόλτα», την παρηγόρησε η Τάρα. «Έρχεται πάντα στην ώρα του για το
δείπνο. Μην ανησυχείς. Ο Ρέζα θα έρθει όπου να ‘ναι».
Οι καλεσµένοι, χαλαροί, συνέχισαν να καλαµπουρίζουν.
«Πολλά ανέκδοτα κυκλοφορούν στο παζάρι», είπε ο µουσικός χαρούµενα. «Ξέρετε
πώς ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόµβος την Αµερική;»
«Όχι!»
«Την ανακάλυψε τη στιγµή που ‘καταριόταν’ τον Ατλαντικό!»
Αναπάντεχα, µέσα από τα τρανταχτά γέλια και αστεία χτύπησε το κουδούνι. Όλα τα
κεφάλια στράφηκαν µε περιέργεια προς την πόρτα. Η Τάρα άνοιξε ανυπόµονα την
εξώπορτα. Στο κατώφλι έστεκε ο σκανδαλιάρης νάνος. Φαινόταν καταχαρούµενος.
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Στριφογύριζε τα µάτια του, µε θεατρικούς µορφασµούς. Μετά έκανε µια βαθιά,
µεγαλόπρεπη υπόκλιση και ανήγγειλε µε επισηµότητα, σε τέλεια αραβικά:
«Ανοίξτε δρόµο, κυρίες και κύριοι, να περάσει ο τιµηµένος, τρανός σεΐχης Οµάρ
Μπαντλί Μεντζίντ!»Ταυτόχρονα τα µικρά του χέρια έδειχναν περήφανα την
εξώπορτα καθώς έκανε ασταµάτητες, δουλικές υποκλίσεις.
Όλοι ξαφνιάστηκαν όταν είδαν να µπαίνει µέσα ένας λεβεντοκαµωµενος νέος άντρας
ντυµένος µε άψογη στολή Βεδουίνου φυλάρχου. Στάθηκε στη µέση του σαλονιού µε
το απόµακρο ύφος δεσποτικού άρχοντα. Οι σαστισµένοι καλεσµένοι έσµιξαν τα
φρύδια σαν να τους χτύπησε ξαφνικό αστροπελέκι. Έµειναν σύξυλο.
«Ποιος είναι αυτός ο φύλαρχος;» ψιθύρισε η ακροβάτισσα εµβρόντητη.
Η Τάρα προσπάθησε να ανακαλύψει την ταυτότητα του µυστηριώδη ξένου. Ξάφνου,
µια διαπεραστική κραυγή έκστασης αντήχησε στο δωµάτιο. Μια ραψωδία άµετρης
χαράς χιλιοφώτισε το πρόσωπό της. Μπορούσε να ακούσει κανείς την αναπνοή της.
Νόµιζε ότι θα λιποθυµούσε--µια ανεξαγόραστη, ιερή στιγµή ανήκουστης αγαλλίασης
στην κορυφή του κόσµου.
«Ω, Μεγάλε Αλλάχ, είναι ο Καρίµ!» ξεφώνησε συγκινηµένη. Η Τάρα αναγνώρισε τον
αγαπηµένο της και όρµησε µε πάθος στην ανοιχτή αγκαλιά του. Το µπουµπούκι ενός
κρυφού ρόδου άνθισε στο καταχείµωνο της ψυχή της. Άνοιξε διάπλατα τα χέρια της
και άρχισε να χοροπηδά σα παιδί, αλαφιασµένη από ασύγκριτη χαρά. Μελωδικά
δάκρυα µιας απαράµιλλης έκστασης κύλησαν στα µάγουλά της. Φωνές απρόσµενης
χαράς αντήχησαν στο δωµάτιο, καθώς όλοι έτρεξαν να φιλήσουν και να αγκαλιάσουν
τον αγαπηµένο αρχηγό τους.
«∆εν µπορώ να το πιστέψω», τσίριξε µε δάκρυα η Φαταµεχ.
«Πέρασε πολύς καιρός!»
Ακολούθησε ένας χείµαρρος από ερωτήσεις.
«Πώς έφτασες εδώ; Σε αναγνώρισαν; Σε υποπτεύτηκαν;»
Ο Καρίµ χαµογέλασε νηφάλια. «Θα σας τα πω όλα, αλλά πρώτα αφήστε µε να
ξεκουραστώ µια στάλα. Ανυποµονούσα πολύ να γυρίσω κοντά σας που δεν
κοιµήθηκα ούτε ένα λεπτό σε όλο το µακρύ ταξίδι!»
«Σε έψαξαν;»
«Όχι. Είχα διαβατήριο της Σαουδικής Αραβίας. Ο θείος Χότζατ κατάφερε να
σταµατήσει το κυνηγητό της αστυνοµίας. Χιλιάδες Ιρανοί έγραψαν στην κυβέρνηση
ζητώντας την επιστροφή µου».
«Η ΣΑΒΑΚ έθεσε έναν όρο για την επιστροφή του Καρίµ: να µην ανεβάζει πολιτικά
έργα που προσβάλουν το Σάχη και τους λακέδες του», πληροφόρησε ο έµπορος.
«Πάντως ο µονάρχης µας θα ήθελε να δει το θίασο µας να σατιρίζει τον νέο του
αντίπαλο: τον κλήρο!»
«Θα υπογράψω όσα χαρτιά θέλουν», υποσχέθηκε ο Καρίµ. «Όµως πάντα θα
ξεσκεπάζουµε την τυραννία του καθεστώτος και την κοινωνική και θρησκευτική
καταπίεση του λαού µας, µε δεξιοτέχνη αλληγορία. Λοιπόν, τι νέα, φίλοι µου;»
«Τα νέα µάς έρχονται κρυφά από το παζάρι, ως συνήθως», άρχισε ο Νάδερ. «Τα
ΜΜΕ ελέγχονται αυστηρά από το καθεστώς. Ο Σάχης έβαλε να σκοτώσουν τον
αδελφό του, επειδή ως υπουργός Αθλητισµού είχε αποκτήσει µεγάλη δύναµη».
«Σκότωσε πέντε στρατηγούς τους στρατού του µόλις έγιναν πολύ ισχυροί», συνέχισε
η Φαταµεχ.«Ο τύπος έγραψε ότι τάχα ήταν προδότες που εκτελέστηκαν από τους
κοµµουνιστές! Η µαζική µακιαβελική παραπληροφόρησή του τύπου είναι στ’
αλήθεια σατανική. Η προπαγάνδα του καθεστώτος είναι µια ξεδιάντροπη
συστηµατική αποπλανεψη του λαού. Ο τύπος έχει γίνει ξετσίπωτος δηµαγωγός µε τα
ψέµατά τους, για να εκµεταλλεύονται τα αισθήµατα του λαού. ∆ηµιουργούν
ροµποτακια και παλιάτσους. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν γίνει πληροφοριοδότες!»
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«Αυτή η συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια µια µικρής διεφθαρµένης και νεποτιστικής
κλίκας κινείται γύρω από το Σάχη. Μαζί µε τη δικτατορία του µονάρχη θα σπρώξει
τη χώρα στην επανάσταση αργά ή γρήγορα», συµπέρανε ο θείος Χότζατ. «Ο Σάχης
κατατρύχεται από την εικόνα του αµείλιχτου δεσποτικού πατέρα του. Ο πατέρας του
ξεφτιλίσθηκε και κατηγορήθηκε για τη διαφθορά, την άγνοια και την τυραννία του.
Το στέµµα του γιου του εξασφαλίστηκε χάρη στο στρατό τον οποίο ελέγχει απόλυτα
µε την αυταρχική επιτήρηση και τα πολύ µεγάλα προνόµια που έδωσε στους
αξιωµατικούς.
« ∆εν έχει λαϊκή υποστήριξη. Βασίζεται µόνο στην πολιτική και οικονοµική δύναµη
της ολιγαρχίας που διαθέτουν τη δική τους µικρή αυλή και εξουσία».
Ένας φίλος συνέχισε µε αγανάκτηση : «Έχουν γίνει έξι απόπειρες δολοφονίας
εναντίον του Σάχη. Ο µονάρχης φοβάται να εµφανιστεί δηµόσια και όταν το κάνει,
παίρνει πολύ µεγάλες προφυλάξεις. Έχει συχνά 300 αυτοκίνητα συνοδεία. Κουβαλάει
πάντα το πιστόλι του και χρησιµοποιεί σωσίες. Ζει κάτω από την παράνοια ενός
µόνιµου τροµακτικού φόβου. Αυτό τον κάνει να θεωρεί κάθε σύµβουλό του,
αξιωµατικό ή φρουρό σαν πιθανό δολοφόνο. Έχει εκτελέσει πολλούς έµπιστους
φρουρούς του µέχρι τώρα».
«Κάνει µαγνητοφωνηµένες ραδιοφωνικές αγορεύσεις από το παλάτι, ενώ βρίσκεται
στο καζίνο του Μονακό. ∆εν τρώει τίποτε προτού το δοκιµάσει ο προσωπικός του
µάγειρας», είπε ο Αλί. «Φυλάκισε κι εκτέλεσε τετρακόσιους πλακάδες από την
Τεχεράνη επειδή παραπονέθηκαν ότι δεν είχαν πάρει µισθούς έξι µηνών. Ο στρατός
τους θέρισε µε τα όπλα έξω από την πόλη Καράτσι».
«Σχεδόν όλοι οι υπουργοί του Μοσαντέχ δολοφονήθηκαν, µαζί µε χιλιάδες άλλους
που τόλµησαν να διαµαρτυρηθούν για τη διαφθορά του εκπαιδευτικού συστήµατος».
«Μυστικοί πράκτορες της ΣΑΒΑΚ έχουν χωθεί στα πανεπιστήµια, στα τζαµιά και
στα παζάρια. Συχνά συνεργάζονται µε το FBI και τη Σκότλαντ Γιαρντ στο εξωτερικό.
Εκατοντάδες άνθρωποι εξαφανίζονται κάθε µέρα. Βρίσκονται δηλητηριασµένοι από
τσάι ή παρασυρµένοι από ένα αυτοκίνητο.
« Ο Σαλασκάρ Μπαχτιάρ ο Τροµερός, ο σαδιστής υπουργός Αµύνης, υπεύθυνος για
αµέτρητους φόνους και βασανιστήρια, απέκτησε µεγάλη επιρροή. Ο αιµοβόρος
Σάχης αποφάσισε να τον εξορίσει από τη χώρα. Ο Μπαχτιάρ κατάφερε να διαφύγει
στο Ιράκ. Από το εξωτερικό, ξεκίνησε έναν αδυσώπητο αγώνα κατά του µονάρχη.
Μετά από µερικούς µήνες, συνελήφθη από τη ΣΑΒΑΚ, βασανίστηκε και
δολοφονήθηκε.
« Μέλη του αδύναµου Κοµµουνιστικού Κόµµατος και υποστηρικτές του Μοσαντέχ
διέφυγαν στη Γερµανία. Ο ραδιούργος Σάχης υποσχέθηκε αµνηστία. Μέσα σε λίγους
µήνες όλοι εξαφανίστηκαν µυστηριωδώς. Ο µονάρχης κατάφερε τελικά µε ύπουλο
τρόπο να εξαφανίσει όλους τους παλιούς εχθρούς του».
«Υποµένουµε µια τυραννική συνταγµατική µοναρχία από το 1906», είπε ο Νάδερ.
«Είµαστε αλυσοδεµένοι από µια σκληρή αυταρχική θρησκεία εδώ και αιώνες. ∆ε
χρειαζόµαστε άλλους αντιπροσώπους του Θεού. Έχουµε ανάγκη από ελευθερία και
δηµοκρατία!»
«Ναι! Ναι!» συµφώνησαν όλοι µε µια φωνή.
«Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο µε τη ΣΑΒΑΚ ξοπίσω µας», παρατήρησε ο θείος
Χότζατ. «Ο Σάχης έχει απόλυτη εξουσία : διευθύνει τις δικές της φυλακές µε τις
πρωτόγονες µεθόδους βασανιστηρίων, όπως ασφυξία, άνοιγµα κεφαλιών, βγάλσιµο
νυχιών, κάψιµο γεννητικών οργάνων, ηλεκτροσόκ, σπάσιµο σαγονιών, κ.τ.λ.
Ακούσαµε φρικτές ιστορίες από δεσµοφύλακες οι οποίοι βρήκαν καµένα ανθρώπινα
µέλη σε αρκετά αποµακρυσµένα φαράγγια. Γυναίκες που επέζησαν από τις φυλακές
αποκάλυψαν ιστορίες για κτηνώδη βασανιστήρια, όπως σπασµένα γυαλιά χωµένα
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στον κόλπο τους. Η ∆ιεθνής Αµνηστία θεωρεί τη ΣΑΒΑΚ ως µια από τις πιο
βάρβαρες αστυνοµίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι βασανιστές και οι
ανακριτές εκπαιδεύτηκαν κυρίως στις ΗΠΑ, κάποιοι άλλοι από τους στενότερους
συµµάχους τους. Όµως όλα τα στόµατα είναι σφραγισµένα στα Ηνωµένα Έθνη!
«Ο τρόµος βασιλεύει σε όλη τη χώρα. Μόνο ο κλήρος τόλµησε να κριτικάρει τα
εγκλήµατα του Σάχη, πολλές φορές ξεκάθαρα από τα τζαµιά. Ο µονάρχης έκανε µια
µαζική δρακόντεια προσπάθεια να φιµώσει τη φωνή διαµαρτυρίας του κλήρου».
« Η Βασιλική Αεροπορία βοµβάρδισε και ξολόθρεψε από τα θεµέλια ένα χωριό στο
Βορρά, επειδή οι κάτοικοι παραπονέθηκαν για βιασµούς από τους στρατιώτες. Οι
χωρικοί σκότωσαν δυο στρατιώτες βιαστές. Πάνω από χίλιοι άνθρωποι πέθαναν και
πολλοί τραυµατίστηκαν».
«Χώρισε τη Σοράγια», πετάχτηκε η Μινά, «επειδή δεν του χάρισε διάδοχο.
Πρόσφατα παντρεύτηκε τη Φαράχ Ντιµπά 7, µε την ελπίδα ότι η νέα βασίλισσα θα
γεννήσει τον πολυπόθητο γιο».
«Όλα αυτά µου φαίνονται απίστευτα», µουρµούρισε ο Καρίµ µε κατάπληξη.
«Άκουσα πολλά στο Ιράκ, αλλά αυτά που µαθαίνω από σας είναι ασύλληπτα! Είναι
τροµακτικά! Η εξουσία της κυριαρχίας και του ελέγχου είναι αχόρταγη. Συνθλίβει
τον αδύναµο, απλώνεται απειλητικά και δεν κάνει διακρίσεις ανάµεσα στο δίκαιο και
στο άδικο. Είναι λιοντάρια, αλλά µόνο στα λάβαρά τους. Μη χάνετε την πίστη σας,
φίλοι µου. Μια µέρα το θήραµα θα γίνει κυνηγός».
Ο νάνος πήρε ύφος σοβαρό. «Τα άγρια ζώα», είπε, «δε σκοτώνουν ποτέ για γούστο.
Ο άνθρωπος είναι το µόνο ζώο στη γη που ηδονίζεται να βλέπει τους συνανθρώπους
του να βασανίζονται, να υποφέρουν και να πεθαίνουν».
«Ας αφήσουµε για λίγο τα θλιβερά νέα και την ενδελεχή συζήτηση και ας
γιορτάσουµε την επιστροφή του Καρίµ», πρότεινε η Φατεµεχ, κάνοντας νόηµα σε
όλους. «Ας τελειώσουµε το δείπνο µας, ας πιούµε και ας χορέψουµε Μπάµπα Καράµ!
Βγάλτε το χαλί σας από το νερό, φίλοι µου!»
«Χαρείτε όσο µπορείτε σήµερα, γιατί από αύριο δε θα έχετε χρόνο ούτε για ένα
ποτήρι τσάι», είπε ο Καρίµ επιβλητικά. «Σε δύο εβδοµάδες, φεύγουµε για περιοδεία».
Υπήρχε µια απίστευτη περηφάνια και αδάµαστη αποφασιστικότητα σε κάθε λέξη που
πρόφερε. Χτύπησε το πόδι του στο πάτωµα σαν πεισµατάρικο παιδί.
«Μα…Νόµιζα…» διαµαρτυρήθηκε ο µούργος Αλί.
«Μουσική, παρακαλώ!» φώναξαν οι καλεσµένοι µε ένα στόµα. Ο Αλί έκρυψε την
δυσαρέσκεια του µε ένα πλάνο χαµόγελο. Πήρε το λαγούτο του άκεφα. ∆ύο άντρες
από την παρέα πήγαν κοντά του κρατώντας ένα ζαρµπ 9 και ένα ταρ 10. Οι τρεις
επιδέξιοι µουσικοί πήραν τα όργανά τους παραµάσχαλα και άρχισαν να παίζουν ένα
µεθυστικό, γρήγορο ρυθµό µε θαυµαστή δεξιοτεχνία.
Τα µέλη του θιάσου ζευγάρωσαν και άρχισαν να χορεύουν ξυπόλυτοι. Λίκνιζαν µε
τέλειο συγχρονισµό τον κορµό, χέρια, το κεφάλι και τους γοφούς µε αισθησιακές
φιγούρες. Με λάγνες ερωτικές πιρουέτες, αποµακρύνονταν και πλησίαζαν ο ένας τον
άλλο µε προκλητικές, ελκυστικές κινήσεις.
Τα µισάνοιχτα, σαγηνευτικά χείλη, το ερωτικό ανασήκωµα των φρυδιών και το
αισθησιακό στένεµα των µατιών άναψε φωτιές, και σε λίγο το εξωφρενικό
στριφογύρισµα έστειλε τους ζαλισµένους χορευτές στα ουράνια. Η πρωινή αύρα
τους βρήκε να χοροπηδούν στα τραπέζια—µε ρυθµικά φτερά κάτω από τις πατούσες
τους.
*
Οι δρόµοι ήταν έρηµοι. Η πλάση είχε σκοτεινιάσει. Τα φύλλα των δένδρων έσταζαν
στάλες από νερό. Ο νότιας φυσούσε αργά την νύχτα. Το θαµπό φως από τη λάµπα
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διαπερνούσε απαλά το σκοτάδι της µικρής κρεβατοκάµαρας. Σκιές από το
φεγγαρόφωτο χόρευαν στο πάτωµα. Μια ροµαντική µελωδία ακουγόταν από ένα
παλιό γραµµόφωνο, µεθυστική και προκλητική σαν ατίθαση ερωτική ανάσα
βγαλµένη από τα στήθια αναρεστης βραδιάς.
Ο Καρίµ ήταν ξαπλωµένος άνετα στο χαµηλό ντιβάνι, απορροφηµένος στις σκέψεις
του. Η καρδιά του, έπαιζε κρυφτό µε τις πέντε αισθήσεις του—απόκρυφα δολώµατα
επιτακτικών επιθυµιών: όργανα του πεπρωµένου του. Μια ανοµολόγητη νοσταλγία
φανέρωνε την εσωτερική του ευφορία.
Εκείνη τη στιγµή ακούστηκε ένας ελαφρύς θόρυβος στην πόρτα. Ήταν η Τάρα που
µπήκε µέσα νυχοπατώντας. Κοίταξε ολόγυρα µε περίσσια προσοχή. Ο Καρίµ ένιωσε
την παρουσία της. Το σώµα του δονήθηκε. Ένα αβρό χαµόγελο άνθισε στα χείλη του.
Χαµηλορωτησε µε φωνή που έσταζε αγάπη : «Τάρα, εσύ είσαι;»
Η θεατρίνα παρέµεινε ακίνητη, κρατώντας την αναπνοή της.
«Τάρα, ξέρω πως είσαι εδώ».
«Πώς το ξέρεις; Αφού δεν µπορείς να µε δεις!»
«Μπορεί να µη σε βλέπω, όµως ανασαίνω τη δροσιά µιας πολιοαγαπηµένης
γυναίκας-- το νέκταρ των αιχµαλωτισµένων ρόδων σου. Εξάλλου σε περίµενα,
λουλούδι της ερηµιάς µου».
«Γιατί; Θέλεις να σου γράψω απόψε το καινούριο θεατρικό σου έργο;» ειρωνεύτηκε
εκείνη. Τα χέρια της τρεµούλιασαν στην σαρωτική ταραχή.
«Όχι. Απλώς θέλω να έρθεις κοντά µου, να κουβεντιάσουµε λιγάκι. Πέρασε µια
αιωνιότητα από την τελευταία φορά που συναντηθήκαµε. Μου έλειψε η µαγνητική
ζεστασιά της παρουσίας σου».
Η ερωτευµένη γυναίκα κάθισε στο χαλί δίπλα του, Σηκώθηκε η τρίχα της. Τα υγρά
µάτια της αρµένισαν στο µυσταγωγικό πρόσωπό του. Λαχταρούσε να τον πάρει στην
αγκαλιά της και να πιει το µεθυστικό κρασί από το κύπελλο του έρωτά του, αλλά δεν
τόλµησε.
«Έλα κοντά µου», µουρµούρισε ο Καρίµ, απλώνοντας το χέρι του. Μια καυτή πνοή
αµολόγητου ηδονισµού ξεθεµελίωσε το αµόλυντο κορµί του.
Η Τάρα ένιωσε ένα δυνατό σφίξιµο στο στήθος σαν σίµωσε επάνω του.
«Εδώ είµαι».
«Τώρα που είµαστε µόνοι, πες µου, πώς είσαι; Πώς τα έβγαλες πέρα όλον αυτό τον
καιρό, αυτή τη δύσκολη, κρίσιµη εποχή;»
«∆εν ήµουν µόνη. Στην κάµαρα σου το άρωµα σου είναι ακόµα απλωµένο. ∆εν ήταν
ο άνεµος που µισάνοιγε την πόρτα µου τις νυχτιές, ήσουν εσύ. Ήσουν παντού. Οι
άνθρωποι λείπουν µόνο όταν τους ξεχνάµε.» Κατάπιε το σάλιο της.
«Μου έλειψες φοβερά», ψιθύρισε αναστατωµένη. Μέσα της ούρλιαζε µια άφραχτη
συναισθηµατική καταιγίδα. Η σκλαβωµένη λαβα της φλογερής προσµονής σάρωσε
το είναι της.
«Είσαι αδιαχώριστο κοµµάτι του εαυτού µου, Καρίµ. Χωρίς εσένα η καδιά µου είναι
ξεριζωµένη, πεταµένη σε µια άβυσσο. Πώς γίνεται ν’ ανθίσει ένα µπουµπούκι στο
χιόνι χωρίς τον ήλιο, χωρίς το χώµα. Πόνεσα πολύ, σπάραξα χωρίς εσένα. Η απουσία
σου γέρασε την καρδιά µου. ∆ύο χρόνια µες στην µαρτυρική αγωνία και τη µοναξιά.
Πίσω από κάθε τι εξαιρετικό, υπάρχει πάντα µια τραγωδία».
Ο νέος ένιωσε το αίµα του να ανεµοκυλα. Ο ορµητικός πόθος του τον βασάνιζε σαν
αγιάτρευτη αµαρτία. Ξελογιάστρες φαντασιώσεις ξέσχιζαν την φρόνιµη σκέψη του.
Του πήρε µια αιωνιότητα να καταλαγιάσει τα αντάρτικα αισθήµατά του και να
καλµάρει τη ανταριασµένη σάρκα του. Η δυσοποστατη ύπαρξη του µέρωσε.
Χαµογέλασε αχνά και είπε µε νηφάλια φωνή :
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«Ω, αγαπηµένο µου κοριτσάκι. Σε παρακαλώ, µη µε µυθοποιείς. Η ζωή µου δεν είναι
παραµύθι. Πρέπει να είµαστε ρεαλιστές».
«Πάψε να µε λες ΄κοριτσάκι’», αντιµίλησε η Τάρα αποκαρδιωµένη. Μια άγρια λάµψη
αγανάκτησης άστραψε στα πονεµένα της µάτια. «∆εν είµαι µικρό κορίτσι, Καρίµ!
Είµαι γυναίκα! Γυναίκα µε κορµί και ψυχή! Μια ολοζώντανη γυναίκα µε όλα τα
θηλυκά ένστικτά της ξυπνητα—η µαγεία και η ουσία της ζωής! Η φιλία που ένιωθα
για σένα από µικρούλα, ωρίµασε και έγινε ένα βαθύ συγκλονιστικό αίσθηµα. Είναι
πιο ωραίο, πιο µυστηριώδες, πιο περίπλοκο και πολύ πιο παθιασµένο! Σ’ αγαπώ, και
η αγάπη µου δε θα σβήσει µέχρι να χορέψει το φεγγάρι µε τη γη και γίνει ένα, και
όταν ο ήλιος πεθάνει στην κούνια του».
«Τι έπαθες; Έχασες το µυαλό σου; Συνειδητοποιείς τι λόγια ξεστόµισες; Είσαι
τρελή!»
«Αυτό που εσύ αποκαλείς τρέλα, εγώ το λέω αγάπη! ∆εν υπάρχει γιατρειά για την
αγάπη µου, εκτός από το να σε αγαπώ κάθε µέρα και πιο πολύ! Μόνο τα µαγικά
λόγια του έρωτα, σαν τη βροχή, ξεπλένουν την ψυχή µε γλυκά βότανα και σε
ολοκληρώνουν σαν άνθρωπο. Η αγάπη δίνει στη ζωή τη βαθύτερη σηµασία της».
«Η αγάπη σε κάνει τρωτό, ένα αδύναµο, αξιολύπητο πλάσµα πιασµένο στη δίνη του
πόνου, της αγωνίας και της απελπισίας!»
«Πόσο παράλογα είναι αυτά που λες! Όχι η αλτρουιστική αγάπη. Η αληθινή αγάπη
είναι ένα πανίσχυρο αίσθηµα που γιατρεύει τα εσωτερικά τραύµατα. Είναι µια θεία
µελωδία που ηρεµεί, µια µεθυστική αρµονία που θεραπεύει. Είναι η µυροφόρα
ποίηση που γαληνεύει και αγκαλιάζει την ψυχή. Έτρεχα στον κόρφο σου να κρυφτώ
µα ποτέ δεν τον έκανα να µε αγαπήσει. Τον ανθό της άνοιξης δεν θα µου δόσεις».
«Η ροµαντική αγάπη µας κάνει να δενόµαστε και να εξαρτόµαστε από κάποιον
άλλον!» απάντησε ο Καρίµ µε απίστευτη αυτοκυριαρχία.
«Ω, Καρίµ, παντοδύναµο λιοντάρι της ερήµου, χάνεις την ουσία της ζωής! Είσαι
ανίκανος ν’ αγαπήσεις γυναίκα ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη φτώχεια από αυτό! Τίποτα
δεν σε χωρά. Μήτε η αγκαλιά της γυναίκας δεν µπορεί να σε χωρέσει?» ξέσπασε η
Τάρα µε επιθετικό τόνο.
«Η στάση µου απέναντι στη ζωή είναι πιο σηµαντική από τις πράξεις. Πρέπει να
είµαστε υπεύθυνοι για όσα κάνουµε στη ζωή! Τα ερωτικά αισθήµατα και οι
παρορµήσεις παραβιάζουν όλους τους κανόνες!»
«∆εν σε γνωρίζω, Καριµ. Κρύβεις το πρόσωπο σου µε διαφορετικές µάσκες! Αν η
αγάπη είναι αµαρτία, είµαι µια ενάρετη αµαρτωλή! Χίλιες φορές να µείνω µια
φλογισµένη φοράδα, να χορεύω στους άφραχτους αγρούς της ζωής – µια τρωτή
φοράδα που καίγεται σύγκορµα µόλις βλέπει το όµορφο άλογο της. Τα µάτια της
σπιθίζουν, τα ρουθούνια της φουσκώνουν, η ανάσα της φλογίζεται και η καρδιά της
λιώνει να αγγίξει την άκρα του γκρεµού. Όµως έχει το θάρρος και τη λαχτάρα να
διακινδυνέψει τη ζωή της για µια αθάνατη υπέροχη στιγµή αληθινής συγκίνησης!»
«Είσαι ένα ευλογηµένο δώρο του Θεού! Ακούω τον ιερό ύµνο της ψυχής σου. Όλα
είναι ωραία όταν τα βλέπεις µε αγάπη. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις, αλήθεια!»
Η Τάρα βόγκησε και άρχισε να παραµιλη. Φουρκισµένη, περιγέλασε ειρωνικά.
«Καταλαβαίνεις πώς νιώθω;» φώναξε παράφρονα. «Τι γελοία ιδέα! Τι ξέρεις εσύ από
αγάπη, από ραγισµένη καρδιά; ∆εν είσαι ικανός να δοθείς σε συναισθηµατική
ερωτική σχέση! Αλίµονό µου! Η δική µου καρδιά κοµµατιάστηκε. Εσύ δεν έχεις
καρδιά για να σπάσει!
«Είσαι αρκετά δυνατός να ζήσεις ήρεµος και ευτυχισµένος στη µοναχική σκιά σου,
ερωτευµένος µε τον εαυτό σου! ∆ε χρειάζεσαι κανέναν άλλο! Είσαι καλά
προστατευµένος πίσω από το φρούριο της εσωτερικής σου δύναµης. ∆ε θα νιώσεις
ποτέ το φοβερό πόνο να µη σε αγαπούν. Και το πιο σηµαντικό, δε θα έχεις
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ανταγωνιστές. Έχεις βρει καταφύγιο για τα εγωιστικά αισθήµατά σου που το
αποκαλείς αρετή! Είσαι το κεφάλι και το τουρµπάνι! Τώρα σε ποιους δρόµους να σε
ζητήσω? Όµορφο είναι να αγαπάς, αλλά και να σε αγαπούνε! Μη αφήνεις την αγάπη
να χαθεί!»
Ο Καρίµ σκυθρώπιασε. Ταυροπαλευε µε την σάρκα και το µυαλό του. Μια βαθιά
λύπη έδερνε την βαλαντωµένη καρδιά του. Έπιασε το κεφάλι του µε τα δυο του
χέρια απελπισµένος. Η καρδιά του µάτωσε. Οι χορδές των νεύρων του τεντώθηκαν.
Ανοιγόκλεισε το στόµα µα δεν βγήκε άχνα. Σταγόνες ιδρώτα χνούδιασαν στο µέτωπό
του.
Η νεκρική σιωπή του, αναζωπύρωσε τη φωτιά που έκαιγε στα σωθικά της και
µαστίγωσε το υποσυνείδητο γυναικείο εγώ της Τάρας. Παραπατώντας προχώρησε
προς την πόρτα, µουρµουρίζοντας σπαθωτά:
«Αν η καρδιά σου ήταν πιο µαλακιά, θα ζούσα ταπεινά κάτω από την ισχυρή σκιά
σου. Όµως εσύ θέλεις να καταστρέψεις και τους δυο γιατί δεν έχεις την ικανότητα να
αγαπήσεις γυναίκα. Θα συνεχίσεις να µε βασανίζεις µε τη σκληρότητά σου.
Ευχαριστιέσαι βλέποντας την δυστυχία της αγάπης µου. Μήπως θέλεις να συρθώ στα
πόδια σου; Να ικετεύσω τη συγγνώµη σου επειδή σ’ αγαπώ τόσο πολύ-- επειδή σε
χρειάζοµαι περισσότερο κι απ’ την ίδια τη ζωή-- επειδή ανήκω περισσότερο σε σένα
απ’ όσο ανήκει η ψυχή µου στο σώµα µου; Σου έδωσα τα πάντα. ∆εν έχω τίποτε άλλο
να σου δώσω. ∆ε µου µένει τίποτε άλλο εκτός από την αξιοπρέπεια µου. Τα δάκρυά
της σαν απαλή βροχή έπεφταν σιωπηλά.
«Θέλεις να µε κάνεις να νιώσω ένοχος;» ήταν τα πρώτα ραγισµένα λόγια του
θεατρίνου.
«Μάλλον», µουρµούρισε η ατρύγητη γυναίκα µε πείσµα, καθώς τον πλησίαζε.
«Μακάρι να µη σε αγαπούσα τόσο πολύ!» Πνιγµένη από συγκίνηση, του έπιασε τα
χέρια και φώναξε : «Ω, Καρίµ κάνε µε αθάνατη µε την αγάπη σου! Μη συντρίψεις
την κούπα της αγάπης µας».
Ο Καρίµ χάιδεψε τρυφερά το λαιµό και το πρόσωπό της και φίλησε το µέτωπό της.
Εκείνη γαντζώθηκε επάνω του σαν τροµαγµένο παιδί που αναζητά τη σιγουριά στην
αγκαλιά της µητέρας του. Τα δάκρυά της πότισαν το πελαγίσιο στήθος του.
«Μην κλαις, Τάρα. Όλα θα πάνε καλά!» ψιθύρισε ο Καρίµ απαλά. «Είσαι µια
ξεχωριστή, γοητευτική γυναίκα, άψογη σαν κλασικό ποίηµα. Σε σένα συνυπάρχουν
αρµονικά η ψυχή, η φαντασία και η ουσία!»
Η ερωτοχτυπηµένη γυναίκα απάντησε άψυχα µε πόνο :
«Όµως χωρίς εσένα είµαι ένα ποίηµα µισοτελειωµένο! Είµαι µισή χωρίς εσένα! Ποια
θα ήταν η µοίρα του χλοµού Άµλετ χωρίς το µαγικό άγγιγµα του Σαίξπηρ; Τι θα
ήµουν εγώ χωρίς τη ζεστή, δυνατή πνοή της πλούσιας ψυχής σου; Μια ταπεινή,
εύθραυστη σταγόνα ζωής χαµένη στην απεραντοσύνη του χώρου και του χρόνου!»
«Σε παρακαλώ, µη µιλάς έτσι, Τάρα! Είσαι ένα χαλί φωτιάς και συναισθηµάτων
τυλιγµένο γύρω από την ψυχή και το κορµί µου. Τα ζαφειρένια σου λόγια, σαν
επιδέξια χέρια βιολιστή δονούν ανεξερεύνητες χορδές στην καρδιά µου. Όµως ας
είµαστε λογικοί!»
Η σταθερή φωνή του ράγισε ξαφνικά, προδίδοντας το δισταγµό του, τον σιωπηλό
ψίθυρο του κρυφού πόθου. Αγαπούσε µε πάθος την Τάρα, την λάτρευε, όµως η
ασφάλεια και η ευτυχία της ήταν πάνω από όλα.
«Σ’ αγαπώ, Καρίµ!»
«Το ξέρω, αγάπη µου. Το ξέρω καλά», ψέλλισε ο Καρίµ, παλεύοντας να
υποδουλώσει τα αισθήµατά του. «Όµως δεν είναι σωστό. Είσαι ένα νέο βιβλίο ζωής.
∆εν έχω το δικαίωµα να κλείσω τις σελίδες του. Είναι πολλά αυτά που µε γοητεύουν
σε σένα. Σκέφτοµαι πόσο τραγικό θα ήταν αν χανόταν η πολύτιµη ύπαρξή σου. Τα
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νιάτα σου θα κρατήσουν τόσο λίγο. Είσαι µια σαγηνευτική έξυπνη γυναίκα µε σπάνια
χαρίσµατα. Είσαι ένα ξεχωριστό θαύµα της πλάσης. Η ζωή σε περιµένει ανυπόµονα.
∆εν µπορώ να σου αρνηθώ τις απλές χαρές µιας φυσιολογικής, σίγουρης ζωής. Γιατί
να φορτωθείς έναν τυφλό για πάντα; Το πάθος που µας σπρώχνει τον έναν στην
αγκαλιά του άλλου σήµερα, αύριο θα σβήσει. ∆εν είναι δίκαιο. Θα ήταν πολύ
εγωιστικό από µέρους µου. ∆εν µπορώ να το επιτρέψω, σπλάχνο µου! Αναλύω τη
φιλία µας µε πραγµατισµό και ρεαλισµό».
«Παράτα πια όλες αυτές τις ανόητες δικαιολογίες που κουβαλάνε πικρούς καρπούς»,
αποκρίθηκε µε δριµύτητα η Τάρα.
«Η αληθινή όραση είναι στην καρδιά και στο νου, όχι στα µάτια. Ένας τυφλός είναι
απλώς ένας άνθρωπος µε κλειστά βλέφαρα. Μπορείς να δεις πιο µακριά, πιο βαθιά
και πιο καθαρά από πολλούς ανθρώπους που βλέπουν! Υπάρχουν εκατοµµύρια
άνθρωποι µε τέλεια όραση που είναι τυφλοί : πνευµατικά, διανοητικά,
συναισθηµατικά και ψυχικά. Εσύ µπορείς να περιγράψεις κάθε όψη της ζωής.
Μπορείς να αναλύσεις και να κατανοήσεις απόλυτα την ανθρώπινη φύση. Ο
πανοραµικός ορίζοντας της γνώσης σου, το ανοιχτό µυαλό σου και η µεγάλη
καλοσύνη σου είναι θαυµαστά. Το πανίσχυρο σου πνεύµα διαπέρασε ανεξερεύνητους
ουρανούς και µετέτρεψε τον πόνο σου σε δηµιουργικότητα και αλτρουιστική
συµπόνια. Θέλω να µοιραστώ την πνοή της ζωής σου, Καρίµ. Μη µου κλείνεις τις
θύρες της φώτισης. Ακούµπησε το κεφάλι σου στο στήθος µου και άσε τα βουβά σου
δάκρυα να γίνουν µύρτο να ξεπλύνουν την ψυχή µου. Ολοκλήρωσέ µε».
Ο Καρίµ φαινόταν επιφυλακτικός και αναστατωµένος. Το χιµαιρικό του λαχτάρισµα
είχε φουντώσει σε µια πύρινη φλόγα. Η σύνθεση της ψυχής και της σάρκας είναι
τόσο µυστήρια, συλλογίστηκε. Η αγάπη του για την Τάρα ήταν ένα σύνθετο πάθος.
«Τάρα, πάψε, σε παρακαλώ!» φώναξε ξεθαρρετα. «∆εν είσαι παιδί. Λογικέψου».
«Θέλω να µείνω µαζί σου, Καρίµ. Θέλω να µείνω µαζί σου για πάντα, Εσύ είσαι η
αληθινή χαρά µου, ο καθρέφτης της αληθινής µου ύπαρξης, το νόηµα και ο σκοπός
της ζήσης µου. Εσύ είσαι ο λόγος που ζω. Σ’ αγαπώ, Καρίµ. Σ’ αγαπώ αστείρευτα».
«Κι εγώ σ’ αγαπώ, Τάρα, πάρα πολύ. Είσαι η αγαπηµένη µου παιδική φίλη και η
πολύτιµη συντρόφισσά µου».
«∆εν σε αγαπώ µόνο σαν φίλο αλλά και σαν άντρα. Οι Έλληνες έχουν τριών λογιών
αγάπη : την αγνή αγάπη που ενώνει µια µητέρα µε το παιδί της-- τη φιλία, τη
στοργική σχέση ανάµεσα σε φίλους, και τον Έρωτα, τη σεξουαλική έλξη ανάµεσα σε
έναν άντρα και µια γυναίκα. Σ’ αγαπώ ολοκληρωτικά, τρισδιάστατα, δίχως όρια,
δίχως όρους. Σ’ αγαπώ από τότε που ήµαστε παιδιά!»
«Κάνεις πολύ µεγάλο λάθος!» ξέσπασε απότοµα ο Καρίµ, παρασυρµένος από ένα
αδιανόητο φόβο. «∆ε µ’ αγαπάς πραγµατικά, Τάρα. Αγαπάς µόνο την εικόνα µου.
Είναι απλώς ένας νεανικός ενθουσιασµός. Πρόκειται για µια δονκιχωτική επιθυµία
να κυνηγήσεις ανεµόµυλους σε ένα βασίλειο ονείρων. Μια περιέργεια ή ίσως µια
επιτακτική ανθρώπινη ανάγκη. Αυτό είναι όλο! Θα το καταλάβεις όταν ωριµάσεις.
Θα µετανιώσεις που χαράµισες την πολύτιµη ζωή σου µαζί µου, έναν ανάπηρο, ένα
σακάτη!»
«Μην το ξαναπείς αυτό, Καρίµ! Ακούς;» όρµησε σαν αγριόγατα η Τάρα, αρπάζοντάς
τον βίαια από τους ώµους. Και χωρίς να λογαριάσει την περηφάνια της, φώναξε:
«Ούτε τα παρακάλια µου ούτε τα δάκρυά µου σε συγκινούν, λοιπόν! Σε λυπάµαι, θα
γεράσεις στην καταφρόνια του χρόνου και δεν ήσουν ποτέ νέος.
«Μάθε να αντιµετωπίζεις την πραγµατικότητα και τη γυµνή αλήθεια µε θάρρος,
Τάρα. Κοίτα τα πράγµατα όπως είναι, όχι όπως θα ήθελες να είναι»
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«Σ’ αγαπώ, Καρίµ, αυτό ξέρω µόνο. Αυτή είναι η γυµνή αλήθεια. Σου χαρίζω την
καρδιά και την ψυχή µου µε αντάλλαγµα την αγάπη σου. ∆ώσε µου ένα σύνορο να
ακολουθήσω, ένα ονειρο να κρατηθώ!»
«Η αγάπη δεν παρακαλεί, δεν απαιτεί. ∆ε θέλω τον οίκτο σου, Τάρα, και δε
χρειάζοµαι τη συµπάθειά σου, την ελεηµοσύνη σου! Είµαι αρκετά δυνατός ώστε να
ζω χωρίς ψευδαισθήσεις», παραδέχτηκε ο απτόητος Καρίµ, ενώ η φωνή του έσπαγε
σαν κύµα.
«∆ε είναι οίκτος αυτό που νιώθω για σένα, ανόητε, το ξέρεις πολύ καλά. Όµως η
περηφάνια σου, ο εγωισµός σου δε σε αφήνουν να το παραδεχτείς! Σ’ αγαπώ βαθιά,
µε χίλιους τρόπους. Σ’ αγαπώ τρυφερά σαν αδελφό, αφοσιωµένα σαν φίλο και
σύντροφο, και παθιασµένα σαν άντρα και σαν εραστή. Όµως ακόµα και ο ωκεανός
του δάκρυ µου δεν κατάφερε να ξεπλύνει τη σκληράδα από την καρδιά σου! Η
περηφάνια είναι το φοβερότερο δηλητήριο γιατί σε κάνει να πιστεύεις ότι είσαι
ανώτερος! Κι εγώ είµαι δυο φορές ανόητη που σ’ αγαπώ και σου το λέω. Σου έδωσα
τα πάντα : το σώµα, την ψυχή, την καρδιά µου, την ύπαρξή µου. ∆εν έχω τίποτε άλλο
να σου δώσω».
Μια νευρόσπαστη σιωπή µελαγχόλησε το µικρό δωµάτιο. Ο Καρίµ άνοιξε το στόµα
του να πει κάτι, όµως η γλώσσα του δέθηκε. Οι στιγµές κύλησαν αµετάκλητα.
«∆εν έχεις τίποτε να πεις;» ρώτησε η απαυδηµένη Τάρα µετά από την οδυνηρή αυτή
παύση.
«Ναι. Ας βάλουµε τα αισθηµατικά στην άκρη. Αύριο µας περιµένει πολλή δουλειά».
«Μόνο το θέατρο σε ενδιαφέρει στη ζωή σου; Μόνο για να παίζεις, ζεις;»
«Το θέατρο είναι µονάχα η κρούστα πάνω από την πληγή µου, καλή µου, Τάρα».
Η θεατρίνα τον κοίταξε µε αγιάτρευτη απογοήτευση. Το αστροποβλεµα της σαΐτευε
βέλη. Τα αφίλητο στόµα της έσταξε πικρά:
«Κύριε Καρίµ Ρουζπαχανί, δεν έχεις αισθήµατα ή γήινες ανάγκες, όπως οι υπόλοιποι
θνητοί; ∆εν έχεις καρδιά που χτυπά σαν τη δική µου; Κοιµάσαι στο νερό κι όµως
φοβάσαι τη βροχή! Είσαι από σάρκα και οστά σαν κι εµάς ή από ατσάλι και σίδερο;
Ίσως θεωρείς τον εαυτό σου αήττητο, σπουδαιότερο από την ζωή, τροφοδοτώντας
έτσι τη µεγάλη µαταιοδοξία σου! Ίσως η δηµοτικότητά σου να σε έκανε εγωκεντρικό,
να νοµίζεις ότι είσαι ο Αλλάχ –ένας υπεράνθρωπος χωρίς ανθρώπινες ανάγκες ή
αδυναµίες! Ίσως νοµίζεις ότι είσαι σούπερ ήρωας. ∆εν έχεις καρδιά να κλάψει».
«Το πικρότερο δάκρυ δεν είναι αυτό που τρέχει αλλά αυτό που δεν έχει τελειωµό και
κρύβεται στην άκρη του βλεφάρου» είπε ήρεµα. Αναστέναξε βαθιά, µε ταπεινότητα.
«Θα σου πω ένα µυστικό, αγαπηµένη µου Τάρα, που δεν έχω αποκαλύψει ποτέ σε
κανένα. Πολέµησα και πόνεσα. Οι πράξεις µου δεν είναι πράξεις ηρωισµού. Είναι
πράξεις ενός απελπισµένου τυφλού ανθρώπου που δεν έχει άλλο τρόπο να εκφραστεί.
Να το θυµάσαι αυτό. Η τέχνη είναι ένα θεραπευτικό µέσον για να αντέξει κάποιος
τον πόνο και να αποκτήσει αξιοπρέπεια. Τα ηρωικά µου κατορθώµατα δεν είναι
τίποτε άλλο από κατορθώµατα της αδυναµίας µου! Πέθανα πολλές φορές
ακολουθώντας το καραβάνι της ζωής. Με λήστεψαν, µε πλήγωσαν, µε ταπείνωσαν.
Έχασα το µανδύα µου, την κελεµπία µου, το τουρµπάνι µου, το µοναδικό ασκί νερό
που είχα. Με άφησαν γυµνό, να περιφέροµαι στην εχθρική έρηµο, όµως παρόλη τη
θλίψη , έστω και µε µισή καρδιά έπρεπε να συνεχίσω το δυσκολοδιάβατο ταξίδι.
Κατάπια τα δάκρυά µου όχι από περηφάνια, αλλά από ταπεινοφροσύνη».
Η Τάρα είχε µείνει µαρµαρωµένη. Κατακόκκινη σαν παπαρούνα, άρχισε να κλαίει µε
λυγµούς γεµάτη τύψεις.
«Ω, Καρίµ, µοναδική µου αγάπη», τραύλισε. «Λυπάµαι πολύ… ∆εν ήθελα να σε
πληγώσω… Ποτέ δεν είχα την πρόθεση να σε πονέσω… Συγχώρα µε, σε παρακαλώ».
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Ο Καρίµ την παρέσυρε τρυφερά στην αγκαλιά του και την κράτησε σφιχτά. Σκούπισε
τα δάκριά της µε τρεµάµενα χέρια. Τολµηρές ορµές ασίγαστου πάθους αναδύθηκαν
από τις στάχτες και παραβίασαν το σύνορο ανάµεσα στο αίσθηµα και την λογική. Η
ακορφολογητη λαχτάρα θόλωσε το νου του. Ανυπόταχτοι πειρασµοί αποπλάνησαν τις
ανθρώπινες αδυναµίες του. Ανασήκωσε το πηγούνι της και φίλησε αχόρταγα τα
φλογισµένα της χείλη για πρώτη φορά.
Σε µερικές µαγικές στιγµές υπνωτισµένης έκστασης και αγαλλίασης, ο Καρίµ και η
Τάρα έγιναν ένα.
«Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ», βόγκησε η κοπέλα ολοµεθυστη από αγάπη, µεσουρανούσε.
«Οι λέξεις είναι µικρές και χωρίς νόηµα. Χάνονται στη µαγεία των συναισθηµάτων.
Έχουµε µόνο αυτή τη φευγαλέα στιγµή του χρόνου», απάντησε ο νέος.
«Όλο το πάθος µιας ζωής συνοψίζεται σε µια στιγµή έρωτα για σένα!»
Ο Καρίµ, συγκλονισµένος από πάθος, άρχισε να ψαχουλεύει κάθε σπιθαµή του
παρθενικού κορµιού της και να χαϊδεύει τις σφριγηλές καµπύλες της. Σαν
αριστουργηµατικές νότες άρµεγε τους χυµούς από τις ρώγες του λαµπαδοχυτου
κορµιού της. Το αντρικό ένστικτο και η κάψα να αγγίξει και να ανασάνει το υπέροχο
άρωµα µιας ερωτευµένης γυναίκας, ήταν ακαταµάχητο. Ήταν ένας χείµαρρος
καταπιεσµένης λάβας που λαχταρούσε να εκραγεί.
Η Τάρα έτρεµε στο ερωτικό του άγγιγµα. Τα στητά λευκορόδινα στήθη της που ήταν
διψασµένα όλα αυτά τα χρόνια για ένα αντρικό χάδι, είχαν παραδοθεί χωρίς όρους. Ο
Καρίµ, ολοµεθυστος από το κρασί του ορµητικού έρωτά της, γευόταν κάθε σταγόνα
νέκταρ του ιδρωµένου κορµιού της. Ξαναµµένος, ξεντύθηκε πρώτος και αναζήτησε
την Τάρα. Την κράτησε απαλά στα δυνατά του µπράτσα και την ξάπλωσε στο
ντιβάνι. Μπορούσε να δει την οµορφιά της µε τα µάτια του νου του- τα µάτια της
επιθυµίας.
Έγειρε πάνω από το γυµνό, λαχταριστό κορµί της και σφράγισε τα χείλη της µε τα
δικά του. Με τρεµάµενα χέρια χούφτωσε τα στήθη της, σαν τον ετοιµοθάνατο που
τρέχει σε µια ερηµική όαση.
Τα φλογισµένα κορµιά τους ενώθηκαν άγρια στα ορµητικά κύµατα του πάθους και
άρχισαν µια αργή, αισθησιακή πάλη – ενώνονταν, χωρίζονταν, ύστερα ενώνονταν
ξανά. Βογκητά και ερωτικές κραυγές από την κορυφή της ηδονή και της έκστασης
γέµισαν το δωµάτιο, σε τέλεια αρµονία µε τους νόµους της φύσης.
Ο τυφλός θεατρίνος ψηλάφισε το πρόσωπό της µε τα δάχτυλά του. «∆εν µπορώ να
σε δω, αλλά νιώθω τη ζεστασιά της σάρκας σου. Το αίµα σου τρέχει καυτό στις
φλέβες σου και η καρδιά σου χτυπάει σαν ταµπούρλο».
Κείνη κουλουριάστηκε κοντά του, τρισευτυχισµένη. Άγγιξε το πρόσωπο του Καρίµ
και χάιδεψε τα τυφλά του µάτια σαν να ήθελε να του ξαναδώσει το φως του.
«Σ’ αγαπώ, Καρίµ. Σ’ αγαπώ, τουσεντεράµ! Σ’ αγαπώ!», ψιθύρισε.
«Κι εγώ σ’ αγαπώ πολύ, γλυκιά µου Τάρα. Πάντα σ’ αγαπούσα. Σ’ αγαπώ
απελπισµένα από τότε που ήµουν ένα ζητιανάκι στο καραβάνι των δερβίσηδων.
Ήσουν ό,τι πολυτιµότερο είχα στη ζωή µου. Η ανιδιοτελής αγάπη σου και το απαλό
χάδι της στοργής σου µε έτρεφαν σαν το µητρικό γάλα µε πίστη, ελπίδα και υποµονή.
Ήσουν η µοναδική φίλη στη µοναξιά µου. Ήσουν η δροσιά στον πυρετό µου. Η όαση
στην ερηµιά µου. Με το µαντήλι της αγάπης µε αγκάλιασες-- ήσουν το όνειρο που µε
κράτησε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια. Ξαναγεννήθηκα χάρη σε σένα».
«Τι εννοείς;»
«∆ε γεννήθηκα τυφλός. Μπορούσα να βλέπω τους ανθρώπους, τα αντικείµενα, τα
χρώµατα. Όταν όµως έχασα το φως µου, έπρεπε να ξαναγεννηθώ σε ένα νέο σκοτεινό
κόσµο, χωρίς χρώµατα, σε ένα αφηρηµένο σύµπαν ακοής, αφής, όσφρησης και
γεύσης. Εσύ βοήθησες σ’ αυτή τη µεταµόρφωση. Ήσουν τα µάτια µου, Τάρα».
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Ο Καρίµ έκανε µια παύση, συγκινησιακά φορτισµένος. Μετά από λίγο, σήκωσε το
κεφάλι του και ρώτησε απαλά : «Αγάπη µου, πες µου, είχε ποτέ φαντασιώσεις για
µένα;»
«Ω, ναι, πολλές φορές! Μερικές φορές σε έβλεπα σαν ένα δυνατό άνεµο να σαρώνει
τα πάντα στο πέρασµά του. Άλλοτε πάλι ήσουν απαλός σαν την αγάπη της µάνας τις
κρύες χειµωνιάτικες νύχτες. Εµφανιζόσουν σαν παθιασµένος εραστής ή σαν
συµπονετικός φίλος, αλλά πάντα σαν οδηγός, σαν µια εικόνα µεγάλης δύναµης και
σιγουριάς. Σ’ αγαπώ πιότερο κι απ’ την ζωή».
«Θυµάσαι πόσα βιβλία µου διάβασες; Κέντρισες το πνεύµα µου και πλάτυνες τους
ορίζοντες της γνώσης µου. Γιάτρεψες την ψυχή µου, αγαπηµένο µου µαργαριτάρι. Με
έµαθες να αγαπώ και να µοιράζοµαι. Πήρες τα κοµµάτια της καρδιάς µου στα
ευωδιασµένα χέρια σου και τα ένωσες—µια στερνή ελπίδα που τρεµόσβηνε!»
«Καρίµ, θυµάσαι αυτά τα λόγια;» ρώτησε η Τάρα. « ‘∆εν µπορώ να δω, το ξέρω.
Όµως όλα τ’ άλλα είναι τόσο ζωντανά, τόσο ζωηρά και τόσο κοντινά;»
Ο Καρίµ κούνησε αρνητικά το κεφάλι του.
«Μου υπαγόρευσες αυτό το ποίηµα όταν ήσουν ακόµα µικρός, σε ένα ταξίδι µε το
καραβάνι. ∆ε θα ξεχάσω ποτέ πόσο δυνατή επίδραση είχε η ποίησή σου στη ζωή µου.
Ανακάλυψα τον κόσµο και έµαθα για τη ζωή µέσα από τα µάτια ενός τυφλού
αγοριού! Κάθε λέξη που έγραψες έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στην καρδιά µου».
«Είσαι δροσερό αεράκι σε µια καυτή µέρα. Σε ανασαίνω! Η αγάπη είναι γένους
θηλυκού και σαν τρυφερή γυναίκα φέρνει συνάµα την φλόγα και την ευτυχία».
Ο Καρίµ έκλεισε τα µάτια. Ένα κουρασµένο χαµόγελο φώλιασε στο γαλήνιο
πρόσωπό του. Αγκάλιασε την Τάρα σαν να ήταν ένα εύθραυστο πουλάκι
παρασυρµένο απ’ το χιονιά.
«∆εν είµαστε πια δυο ξεχωριστοί άνθρωποι, αγάπη µου. Είµαστε δυο ψυχές
τυλιγµένες στον ίδιο µανδύα της µοίρας!»
Από το χαµηλό παράθυρο, µια αχτίδα του χαρωπού ασηµένιου φεγγαριού χόρεψε στα
πρόσωπά τους. Ήταν η βουβή µουσική θεϊκών ερωτικών ύµνων.
*
Το φορτηγό του περιπλανώµενου θιάσου αγκοµαχούσε αργά πάνω στο λοφίσκο που
οδηγούσε στο Ισφαχάν. Μέσα στο αµάξι οι θεατρίνοι, στριµωγµένοι ασφυχτικά δίπλα
από τα σκηνικά τραγουδούσαν.
Στήνουµε θέατρα, µας τα χαλούνε, εδώ στην έρηµο και όπου βρεθούµε.
Στήνουµε θέατρα και σκηνικά. Ξέφτια κουρέλια µάσκες βαψίµατα
Και όλο ζητάµε χειροκροτήµατα. Φωνές και µπράβο και επιφωνήµατα.
Με το χαµόγελο η µε το κλάµα. Παίζει ο καθένας µας το δικό του δράµα.

«Το Ισφαχάν είναι το µισό του κόσµου! Μια από τις µαγευτικότερες πόλης στη γη!»
αναφώνησε ο νάνος, µε θαυµασµό.
Ο απρόσιτος Αλί άφησε ένα σαρκαστικό γελάκι. Βαρύ µαράζι τον έτρωγε. Τα
πανούργα µάτια του θάµπωσαν από µνησικακία. Ο Ρέζα τον αγνόησε.
Το αποσηµερο το φορτηγό έφτασε στην πόλη διασχίζοντας τις δενδροφυτεµενους
λεωφόρους. Η ξακουστή πολιτεία ήταν µια σαγηνευτική, ιστορική πόλη.
Αντικαθρεπτιζε τη δόξα περασµένων αιώνων--την ουσία του Περσικού πολιτισµού
και κουλτούρας. Χτισµένη στη µέση µιας καρποφόρας κοιλάδας στις όχθες του
ποταµού Τζέντα, ήταν κεντηµένη µε γραφικά ποταµάκια και λίµνες. Στολίδια της, οι
αµέτρητοι όµορφοι κήποι και τα αρχιτεκτονικά θαύµατα- η επιτοµή της Ανατολής
«Καρίµ, φτάσαµε σε µια πλατεία», είπε η Τάρα. «Να σταµατήσουµε εδώ;»
«Νοµίζω ότι είναι καλύτερα να πάµε στη Μεϊντάν-ι-Σαχ», πρότεινε η Φατεµεχ.
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Πράγµατι, η τεράστια ορθογώνια πλατεία ήταν η ωραιότερη του κόσµου. Ένας
πανύψηλος µαρµάρινος µιναρές δέσποζε στην περιοχή. Στο κέντρο της πλατείας
υπήρχαν παρτέρια µε πράσινο και µονοπάτια που ξεµυτούσαν µέσα από ένα
µαγευτικό γαλαξία από πολύχρωµα λουλούδια. Ήταν µια σπάνια ζωγραφιά που σου
έκοβε την ανάσα, µε τα χίλια χρώµατα της και την αρµονία του χώρου.
Ο κόσµος δεν άργησε να αναγνωρίσει τους θεατρίνους. Μια κυρτή γυναίκα
σταµάτησε και τους χάζεψε. «Είναι ο τυφλός θεατρίνος! Κοιτάξτε, γύρισαν!»
Οι περαστικοί και οι µαγαζάτορες πλησίασαν µε περιέργεια να δουν και να αγγίξουν
τον µυθικό ηθοποιό.
Τα νέα για τον ερχοµό του θιάσου διαδόθηκαν γρήγορα στη πόλη. Οι πράκτορες και
οι πληροφοριοδότες της ΣΑΒΑΚ τέντωσαν τα αυτιά τους.
Οι σκηνές στήθηκαν στο άψε σβήσε. Η πρώτη παράσταση θα δινόταν την επόµενη
µέρα στις 3 και 30 µ.µ. Καθισµένος στο γρασίδι ο Καριµ απαντούσε καλοσυνάτα
στις ερωτήσεις των αµέτρητων θαυµαστών του.
«Προσευχόµαστε να γυρίσεις!»
«Ονόµασα το γιο µου Καρίµ, προς τιµή σου!»
Ένας κουτσός πωλητής πλησίασε και του ψιθύρισε στο αυτί :
«Πρόσεχε. Ένας πράκτορας της ΣΑΒΑΚ σε παρακολουθεί. Μακάρι ο Θεός να
στείλει µια πανούκλα σ’ αυτό το φαρµακερό φίδι».
Πράγµατι, ένας βαρύθυµος κοιλαράς άντρας µε κοµψό ευρωπαϊκό κοστούµι και µια
γαρδένια στο πέτο παρακολουθούσε τη σκηνή από µακριά. Μετά από λίγο πλησίασε.
«Έχετε άδεια για να παίξετε; Για να δω την άδειά σας», πρόσταξε άξεστα ο άντρας. Ο
Καρίµ έβγαλε από την τσέπη του ένα διπλωµένο χαρτί και το κράτησε ψηλά. Ο
πράκτορας το χούφτωσε και χωρίς να το κοιτάξει το πέταξε µε καταχθόνια. Τα
ατσάλινα µάτια του γυάλισαν σαν µαχαιροβγάλτη.
«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι αν γίνει η παραµικρή κριτική στην κυβέρνηση, εσύ
και ο θίασός σου θα έχετε σοβαρές νοµικές συνέπειες».
∆υο χιλιάδες καρτερικοί θεατές στριµώχτηκαν σαν σαρδέλες στην πλατεία την άλλη
µέρα για να καλωσορίσουν το θίασο της ελευθερίας. Ο νάνος, ντυµένος µε ένα
πράσινο κοστούµι και µε ένα καπέλο µε φτερό, χτύπησε το µικρό κουδούνι του.
Πρώτος εµφανίστηκε ο κλόουν, µε τη συνηθισµένη παντοµίµα και τα ακροβατικά
του. Ακολούθησε η µια πιθαµή ανθρωπάκος µε ένα στιχάκι :
Μπορεί να είµαι άσχηµος και κοντoκαµωµένος
Μα αυτό που έχει ο όµορφος έχω και εγώ ο καηµένος.

Το πρώτο µέρος της παράστασης ήταν µια ξεκαρδιστική σάτιρα. Περιέγραφε πολλούς
κοινούς χαρακτήρες : κλέφτες, ζητιάνους, αλήτες και πληροφοριοδότες. Με
επιδεξιότητα και έξυπνη αλληγορία προκάλεσε ένα χείµαρρο γέλιου. Ακόµη και οι
µυστικοί πράκτορες που ήταν ανάµεσα στο κοινό, το διασκέδαζαν.
Στη συνέχεια ο Καρίµ υποδύθηκε έναν κρατούµενο γεµάτο ουλές από τα φοβερά
βασανιστήρια. Το πλήθος χειροκρότησε θερµά. Ένα ντροπαλό κοριτσάκι ανέβηκε
στη σκηνή και έδωσε στον Καρίµ ένα µπουκέτο µαργαρίτες. Εκείνη τη στιγµή, ο
τυφλός θεατρίνος ένιωσε ότι δεν είχε χάσει την επαφή του µε τον κόσµο και ότι το
µήνυµά του άρχισε να ριζώνει.
Στο δεύτερο µέρος της παράστασης, ο Καρίµ παρουσίασε ένα σχιζοφρενή που
διηγιόταν την ιστορία της ζωής του, σατιρίζοντας όλους τους συγγενείς του. Όµως
πιο πολύ ήταν εξαγριωµένος µε τη θρήσκα γυναίκα του που προσευχόταν πέντε
φορές την ηµέρα, πήγαινε στο τζαµί κάθε Παρασκευή και όσο διαρκούσε η νηστεία
του Ραµαζανιού, έµενε µε τη µητέρα της για να αποφεύγει την σαρκική επαφή.
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Η παράσταση ολοκληρώθηκε µε ένα χορευτικό νούµερο. Οι πολιτικές και οι
θρησκευτικές νύξεις της παράστασης είχαν πλεχτεί µε λεπτότητα και σπιρτάδα. Το
χιούµορ κάλυπτε κάθε υποψία.
Οι θεατές αποχώρησαν σιγά σιγά αφού αντάλλαξαν µερικά θερµά λόγια και αστεία
µε τα µέλη του θιάσου. Οι ιδιοκτήτες των µαγαζιών πρόσφεραν λεµονάδα και
φρούτα. Όλοι οι θεατρίνοι ήταν απασχοληµένοι, εκτός από τον Αλί, που φαινόταν
ασυνήθιστα νευρικός και ανήσυχος. Έτριψε αµήχανα τα χέρια του. Με την άκρη του
µατιού του βολιδοσκοπούσε την περιοχή σαν να πρόσµενε κάτι. Κοίταξε το ρολόι του
µε φανερή αγωνία. Κρύος ιδρώτας κυλούσε στο τεντωµένο πρόσωπό του.
«Πάω να προσευχηθώ στο Μαστζίντ-ι-Τζοµέχ, στο Τζαµί της Παρασκευής»,
ανάγγειλε µε ύφος σοβαρό. «Θα γυρίσω γρήγορα!»
Στο µεταξύ, η εξωτική χορεύτρια είχε αλλάξει ρούχα. Φόρεσε ένα προκλητικό
µοντέρνο φόρεµα που τόνιζε τις όµορφες καµπύλες της.
«Αγάπη µου», είπε στον εραστή της µε πειρακτική φωνή, «θα πάω µια βόλτα στο
παζάρι. Θέλω να αγοράσω ένα µπουκάλι ροδόνερο 11».
Ο καχύποπτος µουσικός γούρλωσε τα ρασπουτικα µάτια του. Σφήγκα τον τσίµπησε.
Το φίδι της απόρθητης ζήλιας τον είχε σφίξει ασφυχτικά.
«Θα πας στην αγορά ντυµένη έτσι;» γκάρισε αφηνιασµένος. Μπαρούτιασε η χολή
του. «Ντροπή σου, βροµογυναικο. Σου αρέσει να λυγίζεις τον κώλο σου µπροστά
στους ξελιγωµένους άντρες! Έτσι δεν είναι; Αµαρτωλή γυναίκα, ατιµάζεις το όνοµά
σου!»
«Χαάκ µπάρ σαρέτ! Σκατοκέφαλε!» αντιµίλησε άγρια η εξωτική χορεύτρια.
«Έχεις καταντήσει γελοίος πια µε τη ζήλια σου. Αν ήθελα να ψαρεύω άντρες, θα
χόρευα στα καλύτερα καµπαρέ της πόλης. Και σε διαβεβαιώνω, θα έβγαζα πολλά
λεφτά! Μη µου βάζεις ένα καρπούζι παραµάσχαλα, Αλί! Σε προειδοποιώ!»
H έξαλλη Φαταµέχ του γύρισε την πλάτη πεισµωµένη και χάθηκε στους
πολυάνθρωπους δρόµους. O Αλί ανασήκωσε ξέγνοιαστα τους ώµους και µε µεγάλες
δρασκελιές διέσχισε τη πολύβουη πλατεία.
Αφού προσπέρασε µια σειρά από στοές και πάγκους, έφτασε στο φηµισµένο τζαµί.
Κατευθύνθηκε νευρικά στην κεντρική είσοδο. Τα αετίσια, υστερόβουλα µάτια του
χτένισαν προσεχτικά την περιοχή µέσα από τα µαύρα γυαλιά του. Η διπρόσωπη
καρδιά του πήγαινε να σπάσει από το αφόρητο άγχος.
Την ίδια στιγµή, ο διπλοσαγωνος καλοντυµένος άντρας µε τη γαρδένια στο πέτο,
άφησε το σύντροφό του µπροστά σε ένα σιντριβάνι και πλησίασε σιωπηλός. Οι
µατιές του έσµιξαν φευγαλέα και αποβλεµάτησαν. Οι δύο άντρες χωρίς να
κοιταχτούν έβγαλαν τα παπούτσια τους και µπήκαν στο παλιό τζαµί µε βαθύ
σεβασµό.
Στο µεταξύ, η Μινά και ο κλόουν αποφάσισαν να επισκεφτούν το Μαστζίντ-ι-Σαχ 12,
το φηµισµένο Βασιλικό Τζαµί. Ήταν το ωραιότερο κτίριο στον ουρανό και στην γη.
Ο Καρίµ, η Τάρα, ο νάνος και η γυναίκα του πήγαν µια βόλτα στην πανέµορφη,
ροµαντική γέφυρα Χατζού 13, για να δουν τον φηµισµένο ποτάµι. Αργότερα,
απόλαυσαν ένα ποτήρι τσάι σε ένα παραδοσιακό µαγαζάκι µε φανταστική θέα.
«Ένα ποτηράκι τσάι κάτω από τη γέφυρα Χατζού αξίζει τόσο δρόµο!» αναφώνησε η
νεαρή νύφη, µαγνητισµένη.
Όταν τελείωσαν οι προσευχές, όλα τα µέλη του θιάσου συναντήθηκαν στη πολύβουη
πλατεία. Από φόβο για πληροφοριοδότες και κατασκόπους, οι θεατρίνοι αρνήθηκαν
όλες τις προσκλήσεις για δείπνο και κατάλυµα και αποφάσισαν να µείνουν σε ένα
κοντινό πανδοχείο. Φονιάδες και χαφιέδες παραµόνευαν σε κάθε γωνιά.
*
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Ο θίασος έµεινε ένα µήνα στο Ισφαχάν. Μετά επισκέφτηκε τη Σιράζ, το Καζερούν,
και τις γειτονικές πόλεις. Κάθε µετακίνησή τους αποτυπωνόταν κάτω από το άγρυπνο
βλέµµα της αστυνοµίας και των αόρατων χαφιέδων που παραµόνευαν.
Η µεγάλη δηµοτικότητα του θιάσου είχε προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση
που καιροφυλακτούσε την ηµέρα που θα έπιανε τον Καρίµ στη θανάσιµη παγίδα της.
Στην κορδελιαστη στράτα της επιστροφής για την Τεχεράνη, ο θίασος τραγουδούσε
χαρούµενα.
Μόνο ο θεριοψυχος Αλί παρέµεινε σιωπηλός και µουτρωµένος. Είχε αποτραβηχτεί
σε µια γωνιά, κλεισµένος στον εαυτό του. Συµπεριφερόταν πολύ αλλόκοτα τελευταία.
Ήταν απόµακρος, νευρωτικός, µπερµπάντης και αψίθυµος. Χάζευε αφηρηµένα µε
απλανή βλέµµα το άπειρο, λες και κάτι σοβαρό τον βασάνιζε. Τα νεύρα του ήταν
παρατεντωµένα. Η Φατεµέχ ανησύχησε στην αρχή, αλλά µε τον καιρό πίστευε ότι
ήταν στα φεγγαρίσια µπουρίνια του και θα του περνούσε. Η Τάρα κρατούσε το χέρι
του τυφλού θεατρίνου µε ροδοπεταλη αγάπη.
«Είµαι πολύ περήφανη που συµµετέχω στο θίασο», δήλωσε η Φατεµέχ µε ειλικρίνεια.
«∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δηµιουργικότητα», πρόσθεσε ο Καρίµ
µε ζήλο. «Κάθε δηµιουργικός άνθρωπος είναι ένας µικρός θεός, ένας καλλιτέχνης µε
πρωτότυπες ιδέες που γκρεµίζει ψεύτικα είδωλα και δηµιουργεί καινούριους
κόσµους».
Απροσδόκητα, ο Αλί απαίτησε να σταµατήσουν για να ξαποστάσουν για λίγο. Κάθισε
µόνος του σε ένα βράχο καπνίζοντας νευρικά φτηνό καπνό. Οι σκέψεις του ταξίδευαν
αλλού. Με τα αρπαχτικά µάτια του χτένιζε προσεχτικά τη περιοχή. Απότοµα,
πετάχτηκε πάνω κρατώντας το στήθος του, και µούγκρισε σαν µοσχάρι. Με
θεατρικούς µορφασµούς, άρχισε να ανασαίνει µε δυσκολία. Έβγαλε µια δυνατή
κραυγή πόνου:
«Ω, Μεγάλε Αλλάχ, νιώθω ένα φριχτό πόνο στο στήθος µου!» Το στόµα του
στράβωσε από την αγωνία. Πάσχιζε να φανεί ρεαλιστικός.
«Τι έπαθες;» φώναξε ο νάνος τρέχοντας αµέσως κοντά του.
Ο Αλί έκλεισε τα µάτια, γογγύζοντας σπαραχτικά από δυνατό πόνο. Άρχισε να
ψευτόκλαιει.
«Το αριστερό µου χέρι έχει µουδιάσει. ∆εν µπορώ να ανασάνω. Αχ, αφήνω τούτο τον
ντουνιά, φίλοι µου».
«Πού πονάς;» τον κανάκεψε η χορεύτρια. «Νοµίζω ότι είναι η καρδιά µου», ψέλλισε
ο πανούργος µουσικός, τρίζοντας τα δόντια του. «Έφαγα τον χαλβά µου!»
«Φέρτε λίγο νερό», φώναξε ο Νάδερ.
«Όχι. Φέρτε καλύτερα λίγο κρασί», πρότεινε ο δύσπιστος, ξύπνιος νάνος.
«Με δυο µαµές, το κεφάλι του µωρού θα βγει στραβό! Πρέπει να τον πάµε στο
γιατρό στην πιο κοντινή πόλη το συντοµότερο», πρότεινε ο καλοσυνάτος Καρίµ,
φανερά στενοχωρηµένος.
«Η Τεχεράνη απέχει έξι ώρες ίσως και περισσότερο», είπε ανήσυχος ο Νάδερ.
«Είµαστε στη µέση του πουθενά. Ούτε ένα σπίτι δεν υπάρχει εδώ κοντά».
«Σας παρακαλώ», κλαψούρισε ο Αλί, «σταθείτε κοντά στο δρόµο και σταµατήστε
κανένα περαστικό αµάξι. Στο µεταξύ, εγώ πάω να ξαπλώσω στο φορτηγό. Ο
διαβολοπονος είναι αφόρητος!»
«Να έρθω µαζί σου;» ρώτησε η χορεύτρια.
«Όχι», αντίκοψε ο Αλί. «Θέλω να µείνω µόνος για λίγο». Κρατώντας το στήθος του
τάχα από σφαχτό πόνο, ο µουσικός έριξε µια αρπαχτική, κλεφτή µατιά τριγύρω,
βολιδοσκοπώντας προσεκτικά το περιβάλλον. Ύστερα εξαφανίσθηκε τρεχάτος σαν
δειλός λιποτάκτης. Ανέβηκε στο φορτηγό µε δυσκολία. Μόλις µπήκε µέσα, σίµωσε
γοργά σε µια ξύλινη κασέλα. Η καρδιά του φούσκωσε από τη ασύγκριτη προσµονή.
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Άνοιξε το καπάκι και άρχισε να ψάχνει σαν τρελός για τα κρυµµένα θεατρικά έργα
του Καρίµ. Τα µούργα µάτια του, έσταζαν πανούκλα. Ήξερε ότι αυτά τα έργα του
Καρίµ ήταν από τα πιο ανατρεπτικά. Μια αµείλιχτη κριτική για το τυραννικό
καθεστώς του Σάχη. Ήταν µια χειροπιαστή απόδειξη που θα τον έχωνε στη φυλακή
για όλη του τη ζωή!
Το χολερικό πρόσωπό του µέρωσε µόλις εντόπισε τα έργα. Ξεφύσησε µε αέρα. Τα
έχωσε βιαστικά σε ένα µαύρο φάκελο για έγγραφα, ανάµεσα στα προσωπικά
γράµµατά του. Ένα αυτοκρατορικό χαµόγελο χόρεψε στα έκφυλα χείλη του.
Ξελωλαθηκε από ικανοποίηση. Επιτέλους κρατούσε την τύχη του Καρίµ στα δυο του
χέρια!
Μετά από µερικά λεπτά, ένα πολυτελέστατο µαύρο αυτοκίνητο φάνηκε στο βάθος
του δρόµου. Η Τάρα έτρεξε αναστατωµένη να σταµατήσει το µοναδικό αµάξι, ενώ
Φατεµέχ πήγε να φέρει τον Αλί.
Ο οδηγός, ένας αρχοντάνθρωπος σοβαρός κύριος ήταν ιδιαίτερα ευγενικός και
περίσσια συνεργάσιµος. Συµφώνησε µε µεγαλόκαρδη προθυµία να µεταφέρει τον
άρρωστο µουσικό στο πλησιέστερο νοσοκοµείο.
Ο καλοσυνάτος Καρίµ ένιωσε µεγάλη ανακούφιση : «Θα σας είµαστε όλοι
ευγνώµονες, κύριε, αν τον πάτε το συντοµότερο δυνατό στο νοσοκοµείο. Όταν
έρθουµε στην Κόµ, θα τον πάρουµε µαζί µας στην Τεχεράνη. ∆ιακόσιες λέξεις δεν
αρκούν, κύριε, για να σας ευχαριστήσουµε!»
Η Τάρα έδωσε µερικά ριάλια στον µουσικό. «Είναι για τα φάρµακα», είπε µε
συµπάθεια. «Ελπίζω να γίνεις γρήγορα καλά. Σε χρειαζόµαστε».
Ο ρουφιάνος µουσικός, κρατώντας σφιχτά το µαύρο φάκελο µε τα έργα του Καρίµ,
έσκασε µισό προσποιητό χαµόγελο.
«Ο Θεός µαζί σου», ευχήθηκε καρδιακά, ο καλοπροαίρετος Καρίµ.
Έξω από την ιερή πόλη Κόµ, ένα στρατιωτικό φορτηγό κατευθυνόταν σε µια αλάνα
όπου µερικοί έφηβοι έπαιζαν ποδόσφαιρο. Καθώς πλησίαζε, οι νεαροί το εβαλαν στα
πόδια. Οι στρατιώτες, οπλισµένοι µε αυτόµατα, σχηµάτισαν ένα κύκλο γύρω από
τους έντροµους νέους και ανάγκασαν του µεγαλύτερους να καθίσουν κάτω µε τα
χέρια ψηλά. Μερικοί που ξεστράτισαν τους στρίµωξαν σε ένα στενορύµι. Αµέσως
µετά οι στρατιώτες άρπαξαν µε βία τα αγόρια και άρχισαν να τα κουρεύουν βιαστικά,
σαν να ήταν πρόβατα.
Ήταν µια κωµικοτραγική σκηνή. Όταν το βασανιστήριο τελείωσε, έβαλαν τους
νεαρούς στο φορτηγό και ο οδηγός ξεκίνησε ολοταχώς για την πόλη.
Οι θεατρίνοι, που είχαν βγάλει το αµάξι τους από το δρόµο για να αποφύγουν το
στρατό, παρακολούθησαν τη σκηνή σαστισµένοι.
«Ένα κινητό στρατιωτικό κουρείο;» καλαµπούρισε ο νάνος.
«∆εν το ξέρεις;» απάντησε ο κλόουν. «Αυτός είναι ο νέος τρόπος για να
υποχρεώσουν τους νέους να πάνε στο στρατό! Κανείς δε θέλει να υπηρετήσει. Ο
στρατός για τον απλό φαντάρο είναι ανυπόφερτη κόλαση».
Πιο κάτω ένα µπουλούκι από άθλιους σακάτες και ζητιάνους έτοιµοι να πέσουν κάτω
από την πείνα, άπλωναν τα κοκαλίαρικα χέρια στους περαστικούς:
∆ώστε λίγο ψωµί, µια στάλα γάλα για τα παιδια..Πεινουµε..Ελεηµοσυνη άνθρωποι
του Θεού!»
Πλούσιοι επιχειρηµατίες, πολιτικοί, κρατικοί υπάλληλοι και ανώτατοι ιεράρχες που
πήγαιναν για κρατική σύσκεψη, τους προσπέρασαν, µορφάζοντας µε καταφρόνια.
Η Τάρα µάζεψε καµπόσα τρόφιµα και ριαλια και τους τα προσέφερε µε συµπάθεια.
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Αργότερα, καθώς ο θίασος έµπαινε στην Κόµ, ένας άντρας µε κρεµαστά αυτιά και
άσπρο τουρµπάνι, φάνηκε στην άκρη του δρόµου και έκανε νόηµα στον οδηγό να
σταµατήσει. Αφού υποκλίθηκε µερικές φορές, ρώτησε θαρρετά :
« Είστε ο θίασος του τυφλού θεατρίνου;»
«Ναι. Εσύ ποιος είσαι;» ρώτησε ο νάνος καχύποπτα.
«Έχω ένα µήνυµα από το µουσικό σας. Πρέπει να µιλήσω στον Καρίµ».
«Εγώ είµαι ο Καρίµ», απάντησε ο τυφλός θεατρίνος. «Πώς είναι ο Αλί ;»
«Πρέπει να σας µιλήσω ιδιαιτέρως».
«Συµβαίνει κάτι κακό;»
«ΟΑλί είναι στα χέρια του Αλλάχ, στο νοσοκοµείο, κύριε. ∆εν επιτρέπονται οι
επισκέψεις. Είναι σε κρίσιµη κατάσταση. Ζήτησε να σας δει!»
Ο Καριµ αναστατωµένος, στράφηκε στους φίλους του, καθώς ετοιµαζόταν να
ακολουθήσει τον άγνωστο στο παλιό αυτοκίνητο.
«Περιµένετε εδώ. Θα τον πάµε απόψε, στην Τεχεράνη. Πόσο απέχει το νοσοκοµείο;»
«∆έκα λεπτά µε το αυτοκίνητο, κύριε»
Ο τετραπέρατος νάνος ήταν σκεπτικός. Κάτι ψυλλιάσθηκε. Μια µεστή υποψία
ροκάνισε το κοφτερό νου του. Πήρε τον Καρίµ παράµερα και ψιθύρισε : «Καρίµ, µην
πας µ’ αυτόν τον ξένο, σε παρακαλώ! ∆ε µου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Κάτι
µου βροµάει. Έχω ένα κακό προαίσθηµα. Όλα είναι ύποπτα : ο ξαφνικός πόνος του
Αλί, η µαύρη λιµουζίνα σε ένα έρηµο δρόµο, ο υπερβολικά πρόθυµος οδηγός. Μου
µυρίζει παγίδα. Σε ικετεύω µην πας µε αυτόν τον άγνωστο!»
Ο Καρίµ τον έπιασε από τον ώµο : «Μη ανησυχείς», τον καθησύχασε, «όλα θα πάνε
καλά». Ανέβηκε βιαστικά στο αυτοκίνητο και κάθισε στο πίσω κάθισµα.
Το σαραβαλιασµένο αµάξι είχε διανύσει µια αρκετά µεγάλη απόσταση, όταν ο
θεατρίνος άρχισε να ανησυχεί. ∆άγκωσε τα χείλια. Χαϊδεύοντας το σαγόνι του,
ρώτησε µε αγωνία : «Οδηγείς πάνω από µία ώρα. Αυτό είναι παράξενο! Πού
είµαστε;»
«Κοντεύουµε», ήταν η λακωνική απάντηση του οδηγού.
«Είπες ότι θα κάναµε µόνο δέκα λεπτά!»
«Έκανα κύκλο. Έγινε ένα ατύχηµα στην κεντρική λεωφόρο».
Μετά από άλλα πέντε χιλιόµετρα, ο µυστηριώδης οδηγός έκανε µια απότοµη στροφή
και στάθµευσε σε ένα εξοχικό, µοναχικό αρχοντικό. Η απόκοσµη, ανατριχιαστικά
µοναξιά έδινε µια νότα µυστηρίου στην ερηµωµένη περιοχή.
Η τρίχα του Καρίµ σηκώθηκε όρθια. Στο µυαλό του σφήνωσε η ιδέα µιας φοβερής
δολοπλοκίας. Κοκάλωσε. Σαν πεθαµένα φύλλα, όλα νεκρώθηκαν µέσα του. Το
ξεγέλασµα του προδοτικού αγέρα µαστίγωσε την γη. Βήµατα πόνου αντήχησαν στην
µνήµη του λαβωµένου νου του.
«Πού βρίσκοµαι;» ρώτησε επιφυλακτικά.
«Είµαστε στο νοσοκοµείο».
Ο οδηγός βοήθησε τον τυφλό θεατρίνο να βγει από το αυτοκίνητο και τον οδήγησε σε
ένα δωµάτιο. Ο χώρος ήταν γεµάτος µε βαριά οπλισµένους πράκτορες της ΣΑΒΑΚ
µε πέτρινα πρόσωπα.
Ο σπιουνης µουσικός στεκόταν ανέκφραστος ανάµεσά τους. Στα κολασµένα χείλια
του παιχνίδιζε ένα µακιαβελικό, αποκρουστικό µειδίαµα. Μια διαβολεµένη λάµψη
άστραφτε στα µάτια του- µάτια φαρµακερής οχιάς.
Οι οπλισµένοι άντρες άρπαξαν τον τυφλό θεατρίνο από τους ώµους και τον
αλυσόδεσαν. Ο Καρίµ παρέµεινε ήρεµος, τεντώνοντας το κορµί του µε µεγαλόπρεπη
αξιοπρέπεια. Με τα µάτια τής βασανισµένης του ψυχής, κοίταξε τον άθλιο µουσικό µυστικές συνοµιλίες ανάµεσα σε δυο δίκλωνες ψυχές. Ζάρωσε τα χείλη. Ένα αόρατο
βουβό δάκρυ έσταξε µέσα του.
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*
Μια παλιά λάµπα πετρελαίου κρεµασµένη πάνω από το βρόµικο στρώµα φώτιζε το
υγρό υπόγειο δωµάτιο. Το στρώµα ήταν θρονιασµένο στη µέση του τσιµεντένιου
πατώµατος. Σωροί από παλιές εφηµερίδες και κουρέλια ήταν σκορπισµένα ολόγυρα.
Καρέκλες αναποδογυρισµένες και άδεια µπουκάλια ήταν πεταµένα παντού.
Ο µουσικός, ήταν ξαπλωµένος στο πάτωµα, ολόγυµνος, στουπί στο µεθύσι.
Τρίζοντας τα δόντια, µε µια σχιζοφρενή κίνηση κατέβασε ένα µπουκάλι Περσική
βότκα χωρίς να πάρει ανάσα. Η µορφή του είχε πάρει µια παρανοϊκή έκφραση.
Κάπου κάπου, ένα αφρισµένο ρυάκι έτρεχε από τα πρόστυχα χείλια του και κυλούσε
στο βρώµικο µουστάκι του. Σηκώθηκε όρθιος µε δυσκολία. Παραπατώντας, σίµωσε
κοντά σε δυο µεγάλες βαλίτσες. Τώρα ήταν πλούσιος. ∆ε χρειαζόταν πια να τρέχει
από χωριό σε χωριό και να παίζει για αγράµµατους χωριάτες που δεν ήξεραν να
ξεχωρίσουν τη νύχτα από την ηµέρα. Τελικά, συνειδητοποίησε ότι ήταν µεγάλο
λάθος που µπήκε στο θίασο! Και για ποιο λόγο; Απλώς για µια ιδεολογική αναιµική
ιδέα! Πόσο ανόητα του φαίνονταν τώρα όλα αυτά, πόσο γελοία!
Ο διαβολεµένος Αλι, άρχισε να µονολογεί σαν παρανοϊκός. Έκανε µια γυροβολιά και
στρίγκλισε υστερικά. Τα γυάλινα µάτια του άφριζαν από φρενιασµένο κυνισµό:
«Eλευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη είναι και θα είναι µια ουτοπία των
ονειροπόλων. Ο κόσµος συνεχίζει την πορεία του όπως εδώ και αιώνες. ∆ύο λογιών
άνθρωποι υπάρχουν στον κόσµο--οι ισχυροί και οι ηττηµένοι. Τίποτε άλλο δε
µετράει. Η ύπουλη δύναµη θα κυβερνάει πάντα και η φτώχεια θα στέκει στο πλευρό
της – µια ανταγωνιστική, αλλά αιώνια σχέση.
« Το µεγαλύτερο πάθος των πολιτικών ήταν, είναι και θα είναι η απληστία – η
πυραµίδα της ανηθικότητας και του κακού. Μ’ ακούς, Καρίµ; Ο άνθρωπος γεννήθηκε
ελεύθερος, αλλά παντού είναι αλυσοδεµένος! Αυτή είναι η µία και µοναδική αλήθεια,
όµως οι άνθρωποι της έχουν δώσει πολλά ονόµατα. Εσύ, άθεε, προφήτη,
ονειροπαρµένε, είσαι το ιδανικό ζώο για λεία! Σε κανένα κράτος του κόσµου δεν
υπάρχει δηµοκρατία--η πλουτοκρατία ελέγχει και συνθλίβει τον αδύναµο. Οι
οπτιµιστές και οι ιδεαλιστές ζούνε µόνο στα τρελάδικα. Είµαι κυνικός; Ναι, µα αυτή
είναι η πιο ειλικρινής έκφραση της αλήθειας!
Χοροπηδηξε τρελά στον αέρα, καταπάτησε το πάτωµα και συνέχισε µε φρενιτική
λύσσα:
«Αυτοκρατορίες έρχονται και παρέρχονται. Κάποτε δε θα υπάρχει ούτε ένα µάτι
ανοιχτό για να κλαίει τους νεκρούς της ολικής καταστροφής του κόσµου! Χωρίς
δικαιοσύνη και ελευθερία, η ειρήνη θα σβήσει. Ο πόλεµος είναι τεράστια οικονοµική
επιχείρηση, φίλε µου! Οι Εγγλέζοι και οι Αµερικάνοι είναι µεγάλοι επιχειρηµατίες.
Ορίζουν τη ζωή µας, τους πόρους µας, το πεπρωµένο µας. Τα Βρετανικά σκυλιά
χώρισαν την Μεσοποταµία σε µικρά κρατίδια και θρόνιασαν Βασιλιάδες- τσιράκια
για να κυριαρχούν και για να κλέψουν το πετρέλαιο. Μετά έχουν την αναίδεια να
διαµαρτύρονται τάχα για ‘δηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα’. Σκατά!
« Στο όνοµα της λευτεριάς και ασφάλειας ο Στάλιν έκανε τα µεγαλύτερα εγκλήµατα.
Η Γαλλική επανάσταση? Άλλα εγκλήµατα. Φύγανε οι αριστοκράτες και ήρθε η
βασιλεία του αστού µε το κολάρο και την λατρεία του παρά. Ο κόσµος είναι µια
ζούγκλα. Τίποτα δεν θα αλλάξει µόνο όταν θα γίνει ένα παγκόσµιος πόλεµος που θα
σαρώσει και ξεπαστρέψει την γη! Η γοητεία της Φατεµέχ µε τράβηξε στο θίασο. Τι
κουταµάρα! ∆εν µπορώ να χωνέψω ότι τόσο καιρό την ικέτευα για ένα φιλί. Μια
χορεύτρια της κοιλιάς, µάλιστα!»
Ο λωλαµένος Αλί πήρε µια δεσµίδα χαρτονοµίσµατα από τη βαλίτσα του και άρχισε
να χορεύει από παραφρονη χαρά. Εκστατικός, κουνούσε τους γοφούς σαν χήρα στο
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κρεβάτι. Πέταξε τα λεφτά ψηλά, γελώντας υστερικά. Το ακατάπαυστο, σαρδόνιο
γέλιο του ξέσχισε τον αέρα. Το άθλιο δωµάτιο σείστηκε σαν στρατόπεδο. Πήρε
µερικά χαρτονοµίσµατα και τα κόλλησε πάνω στο υγρό, αρκουδίσιο του στέρνο. Τα
µάτια του γυάλιζαν από τα άστρα της παράνοιας.
«Λεφτά, λεφτά, λεφτά! Αυτά µετράνε µόνο σε τούτη την πουτάνα την ζωή»,
γιουχάισε κοροϊδευτικά, στριφογυρίζοντας το ψηλό κορµί του φρενιασµένα.
«Χωρίς λεφτά και δύναµη, αρπαγή και πλιάτσικο, η ζωή είναι µυθιστόρηµα χωρίς
πλοκή. Ο Θεός έφτιαξε το τυφλό σκουλήκι και τον τυφλοπόντικα, το καθένα έχει τη
θέση του! Ο Θεός φτιάχνει τον κυνηγό και τη λεία – δεν υπάρχει τίποτε κακό σ’ αυτό.
Ο µεθυσµένος µουσικός κούνησε άγρια το κεφάλι και ρούφηξε ακόµα µισό
µπουκάλι βότκα. Καµάρωσε το γεροδεµένο σώµα µπροστά στον καθρέφτη
ουρλιάζοντας:
«∆ε σε πρόδωσα εγώ, Καρίµ! Τα νοσηρά, αγαθοπιστα όνειρά σου σε προδώσανε!»
Ξαφνικά ακούστηκε ένα δυνατό χτύπηµα στην πόρτα.
Ο Αλί γύρισε προς την είσοδο και βλαστήµησε πρόστυχα. Όµως ο επίµονος θόρυβος
έγινε πιο δυνατός.
«Άµε στο διάβολο όποιος είσαι!» φώναξε, εκσφενδονίζοντας το άδειο µπουκάλι της
βότκας στην πόρτα.
«Άλι», ακούστηκε η σεξουαλική φωνή µιας νεαρής γυναίκας. «Άνοιξε, σε
παρακαλώ».
Πατώντας πάνω στα σπασµένα γυαλιά, πήγε στην πόρτα, τρεκλίζοντας. ∆υο νεαρές
πόρνες µπήκαν µέσα, γελώντας ξεδιάντροπα. Με κατακόκκινα χείλια, µαλλιά
αλειµµένα µε δαφνόλαδο και µακριά σκουλαρίκια, λύγισαν τους πισινούς τους.
«Γεια, σου σέξι άντρα».
«Ελάτε µέσα, οµορφούλες µου!»
«Είναι τύφλα στο µεθύσι», παρατήρησε η παχουλή πεταλούδα της νύχτας. Σαν
κοίταξε το πάτωµα, τα µάτια της ξεπετάχτηκαν έξω. Έµεινε αποχαυνωµένη.
«Κοίτα λεφτά! Ο Αλλάχ εισάκουσε τις προσευχές µου!»
Ο Αλί ταξίδευε αλλού. Πήρε ένα άλλο µπουκάλι, το άνοιξε και ήπιε µερικές γουλιές
ακόµη. Ύστερα σωριάστηκε στο στρώµα µε ένα γδούπο.
«Πάει ταξιδάκι», υπόθεσε η νεότερη πόρνη, λοξοκοιτάζοντας τις βαλίτσες. Έκλεισε
µάγκικα το µάτι στη φίλη της, η οποία είχε ήδη αρχίσει να µαζεύει µατσους
χαρτονοµίσµατα από το πάτωµα. Ο µεθυσµένος µουσικός άνοιξε µε δυσκολία τα
µάτια του και τους έκανε νόηµα να πλησιάσουν.
Άρπαξε άγρια τη νεαρή πόρνη από τα µαλλιά και έβαλε το κεφάλι της στην κοιλιά
του, ουρλιάζοντας σαν τρελός : «Εσύ, πουτάνα, µανταρκάρβε, κιρ τοκοστά νανέτο.
Βγάλε τα ρούχα σου και γλείψε µε παντού. Γλεισε µε, σκύλα! Θα σου δώσω 500
ριάλια για µια καλή πίπα!»
Η νεαρή πόρνη υπάκουσε. Ο Αλί άρχισε να βογκάει ηδονικά και τελείωσε γρήγορα
µε ένα βίαια σπασµό. Όµως η φευγαλέα αυτή σαρκική ευχαρίστηση του κόστισε
ακριβά. Η άλλη πόρνη είχε χώσει όλα τα λεφτά από το πάτωµα µέσα στο βρακί, στην
τσάντα και στο σουτιέν της. Έκανε σινιάλο στη φίλη της να βιαστεί. Κείνη θαρραλέα
πήρε παραµάσχαλα την µια βαλίτσα µε τα λεπτά, χωρίς δισταγµό.
Μετά από λίγο, ο µουσικός είχε πέσει σε βαθύ ύπνο. Τα κορίτσια της νύχτας
έβγαλαν γρήγορα τα µπουκαλάκια µε το ανθόνερο και έτριψαν τα βυζιά και τις
µασχάλες τους. Νυχοπατωντας βγήκαν από την κάµερα όλο χαµόγελα και χαχανητά.
Ένας χαρούµενος ήλιος βολτάριζε πάνω από τα κεφάλια τους.
Σηµειώσεις
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1.
Το Ραµαζάνι είναι ο ιερός µήνας της υποχρεωτικής νηστείας, της πειθαρχίας,
των καλών πράξεων, της προσευχής και της ελεηµοσύνης. Πιστεύεται ότι το Κοράνι
δόθηκε στον Προφήτη Μωάµεθ αυτόν το µήνα.
2.
Το γεύµα που σερβίρεται στο τέλος της καθηµερινής νηστείας και
αναγγέλλεται µε µια κανονιά ή από το ραδιόφωνο.
3.
Είναι ένας ετήσιος υποχρεωτικός φόρος που κυµαίνεται από 2 έως 5 τοις
εκατό επί των οικονοµιών τους και της περιουσίας τους και µοιράζεται στους
φτωχούς. Πρόκειται για ένα είδος επίσηµης ελεηµοσύνης.
4.
Ποίηµα του Οµάρ Καγιάµ που µεταφράστηκε τον 19ο αιώνα από τον Βρετανό
ποιητή Έντουαρντ Φιτζέραλντ.
5.
Λουκουµάδες ή τηγανίτες που φτιάχνονται για την εορτή του Ραµαζανιού.
6.
Ένα µεγάλο ύφασµα, κεντηµένο πολλές φορές, που απλώνουν πάνω στο χαλί
και όπου σερβίρεται το φαγητό. (;)
7.
Ήταν η τελευταία σύζυγος του Σαχ Ρέζα Παχλαβί. Γέννησε ένα αγόρι, τον
πρίγκιπα Ρέζα Παχλαβί το 1960. Αργότερα έκανε άλλον ένα γιο και δύο κόρες.
8.
Είναι ένας αισθησιακός, ζωηρός οµαδικός χορός που περιλαµβάνει κούνηµα
του κορµού, των γοφών και των χεριών, όπως και ο χορός της κοιλιάς.
9.
Ένα είδος µικρού τύµπανου.
10.
Ένα παραδοσιακό έγχορδο µουσικό όργανο.
11.
Στο Ιράν, το ροδόνερο φτιαχνόταν από τα πολύ παλιά χρόνια και το
χρησιµοποιούσαν για να αρωµατίζουν ποτά και γλυκά, κι ακόµη για αποσµητικό στα
τζαµιά και στις δηµόσιες πλατείες. Οι γυναίκες το χρησιµοποιούσαν σαν άρωµα και
οι άντρες για να καθαρίζουν τα µουστάκια και τα γένια τους.
12.
Είναι ένα υπέροχο τέµενος, το ωραιότερο κτίριο στο Ιράν, που χτίστηκε από
τον Σαχ Αµπάς Α’. Χρειάστηκαν πάνω από 26 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι
ντυµένο µέσα και έξω µε πολυτελή γαλάζια πλακάκια, ένας υπέροχος συνδυασµός
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής τέχνης, σχεδίου και χρωµάτων.
13.
Μια πανέµορφη γέφυρα σε δύο επίπεδα που βλέπει στον ποταµό, µε υπέροχη
θέα. Χτίστηκε από τον Σαχ Αµπάς Α’ τον Μεγάλο (βασίλευσε από το 1588 έως
1629).
*
Κεφάλαιο 7
Το µικρό φορτηγό πλοίο έσχιζε τα σκουρογάλανα νερά του Περσικού κόλπου. Οι
αλυσοδεµένοι κρατούµενοι κοίταζαν φοβισµένα την ατελείωτη επιφάνεια του
ωκεανού που απλωνόταν µέχρι εκεί που έφτανε το µάτι.
Κανένα σηµάδι ξηράς ή ζωής τριγύρω, µόνο η φουρτουνιασµένη θάλασσα που
έδειχνε απειλητικά τα δόντια της. Οι αποκαρδιωµένοι ισοβίτες πολιτικοί
κρατούµενοι, κάθονταν σκυθρωποί, µουσκίδι στον ιδρώτα. Από Θεούς και
ανθρώπους καταραµένοι µαραίνονταν από το φόβο του θανάτου. Η σάρκα τους είχε
λιώσει στα κορµιά τους--µια θλιβερή, ανοµολόγητη µπαλάντα αποκτηνωτικής
καταπίεσης. Τα ξυρισµένα κεφάλια τους φάνταζαν σαν φαντάσµατα κάτω από τον
ήλιο. Μερικοί αρµατωµένοι αγριοµούτσουνοι φρουροί πήγαιναν πέρα δώθε. Λίγο πιο
πέρα, δυο αξιωµατικοί έπαιζαν χαρτιά, χειρονοµώντας. Πότε πότε µια χυδαία βρισιά
ακουγόταν.
Σφηνωµένος ανάµεσα σε δυο δεσµώτες, ο Καρίµ προσπάθησε µε δυσκολία να
µετακινήσει τις βαριές αλυσίδες του. Ένα σµήνος γλαροπούλια πέταξε ξαφνικά προς
την έρηµη γκρίζα ∆ύση. Ένα µοναχικός γλάρος ζυγίστηκε µε χάρη από πάνω τους και
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κούρνιασε στην κορφή της Περσικής σηµαίας. Ένας µίζερος ξεγδαρµένος
κρατούµενος κοίταξε το θαλασσοπούλι και ρώτησε µε παιδικό ενθουσιασµό : «Πώς
το λένε αυτό το πουλί;»
«Ελευθερία!» κραύγασε ο Καρίµ µε όλη του την δύναµη.
Όλα τα µάτια καρφώθηκαν ξαφνιασµένα στον τυφλό θεατρίνο. Η περιφρονητική του
θαρραλέα στάση δεν άργησε να επηρεάσει τους κρατούµενους.
«Ελευθερία», φώναξε ο αλυσοδεµένος νεαρός πλάι του, ρίχνοντας ένα βλοσυρό
βλέµµα στους φρουρούς.
«Ελευθερία!» ούρλιαξαν παράφορα όλοι οι κρατούµενοι µε µια φωνή.
Ο Καρίµ πίεσε το κεφάλι του ανάµεσα στα αλυσοδεµένα του χέρια, και βρυχησε
τεντώνοντας περήφανα το στήθος του:
«Μπορεί να φυλακίσετε το σώµα µου, αλλά ποτέ δε θα καταφέρετε να φυλακίσετε
την ανυπόταχτη ψυχή µου. Οι τύραννοι δε κατασκεύασαν ακόµα αλυσίδες για το νου
του ανθρώπου!»
«Σκασµός, τυφλέ µπάσταρδε!» τσίριξε ένας φρουρός, πλέκοντας νευρικά τα χέρια
του. «Σε τούτο το σηµείο που είσαι τα λόγια σου δεν έχουν ουσία».
«Μα ακόµα και η σιωπή µου έχει νόηµα». Αντιµίλησε άφοβα ο Καριµ. « Οι
αδιάντροποι εκτελεστές της ελευθερίας πάντα κρύβονται πίσω από τη σκιά του
νόµου»!
«Ελευθερία!» ξαναφώναξε ένας κρατούµενος φοιτητής, χτυπώντας τη γροθιά του στη
σανίδα.
Ο επικεφαλής αξιωµατικός ρώτησε χυδαία : «Τι φασαρία είναι αυτή;»
«Φωνάζουν ελευθερία» ξεστόµισε ένας φρουρός.
«Ελευθερία;» επανέλαβε ο αξιωµατικός µε ένα γαργαλιστο γέλιο. «Ούτε στη φυλακή
δε φτάσαµε ακόµη. Εκεί θα σαπίσετε από τα φριχτά βασανιστήρια σκυλιά!»
Ο νεαρός λιγόψυχος φοιτητής απόµεινε για λίγο σκεφτικός. Ύστερα έριξε µια µατιά
ολόγυρά του. Το βλέµµα του ήταν απλανές, το µυαλό του ζαβαλωµενο. Ο τρόµος των
βασανιστηρίων τον συνεπήρε. Πήρε βαθιά ανάσα και µε ένα ξαφνικό στρίψιµο του
κορµιού του βούτηξε αδίσταχτα, στη φουρτουνιασµένη θάλασσα
∆υο φρουροί έτρεξαν αλλοπαρµένοι. Σήκωσαν τα όπλα και πυροβόλησαν το
αλυσοδεµένο σώµα που µόλις είχε βγει στην επιφάνεια. Μια λίµνη αίµατος λέρωσε
το γαλανό νερό της θάλασσας – ένα καλοδεχούµενο γεύµα για τους λιµασµένους
καρχαρίες. Οι κρατούµενοι µαρµάρωσαν σαστισµένοι και χλόµιασαν σαν χτικιά.
Μετά από µερικές ώρες, η ξηρά αναδύθηκε από την απέραντη θάλασσα. Ένα µικρό
ξερονήσι φάνηκε στο βάθος. Στο κέντρο του γυµνού βράχου ήταν κτισµένη η φριχτή
διάσηµη φυλακή του Σάχη. Μια αποµονωµένη φωλιά τρόµου στο έλεος της
θανατηφόρας θάλασσας και των άγριων ανέµων του Περσικού κόλπου. Ψηλοί τοίχοι
µε ηλεκτροφόρα σύρµατα έζωναν τα ατσαλένια σίδερα της φυλακής.
«Κοιτάξτε! Εδώ θα µείνουµε για πάντα », µονολόγησε µε φρίκη ένας κοκκινογένης
κρατούµενος.
Όταν το φορτηγό πλησίασε στο νησί, οι κρατούµενοι στριµώχτηκαν ο ένας κοντά
στον άλλο.
Μασουλώντας φιστίκια, ένας µπαµπέσης αξιωµατικός, άρχισε να µετράει τους
κρατούµενους που κατέβαιναν από το πλοίο σιωπηλοί σαν ζώα στο σφαγείο.
«Κάποιος λείπει», φώναξε και σήκωσε το µαστίγιο του.
«Έπεσε στο νερό πριν από µερικές ώρες», αποκρίθηκε ένας φρουρός.
Η πένθιµη ποµπή προχώρησε αργά στο γεµάτο βάτους µονοπάτι που οδηγούσε στις
πύλες της φυλακής. Ένας καχεκτικός άντρας σκόνταψε και έπεσε κάτω, κάνοντας
όλους τους κρατούµενους να χάσουν το βήµα τους. Καταϊδρωµένος ο αξιωµατικός
έτρεξε κοντά του και ρώτησε καυστικά.
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«Τι τρέχει µε σένα;»
«∆εν µπορώ να κουνηθώ. Έπαθα κράµπα από τις αλυσίδες».
Ο αξιωµατικός τον κλώτσησε βίαια. Οι υπόλοιποι άντρες συνέχισαν το δρόµο τους
φοβισµένοι. Ο ατρόµητος Καρίµ έκατσε κατάχαµα. Ανάµεσα στους άντρες ξέσπασε
αναταραχή. Μύγα τσίµπησε τους αγανακτηµενους φρουρούς.
«Γουρούνια, γιατί µουλαρώσατε;» έσκουξε ο αξιωµατικός οργισµένος. «Εµπρός,
κουνηθείτε, αλλιώς θα σας ρίξω, παλιοµπάσταρδοι!» Σήκωσε το όπλο του και
χτύπησε τον Καρίµ στο κεφάλι.
«Άναντρε, δειλό σκουλήκι», είπε ατάραχος ο Καρίµ. «Ένας αληθινός άντρας δε θα
χτυπούσε έναν άοπλο αλυσοδεµένο συνάνθρωπό του!»
«Μια λέξη ακόµη και θα αδειάσω όλες τις σφαίρες επάνω σου», απείλησε ο
ατσαλοµάτης αξιωµατικός, σηµαδεύοντάς τον µε το όπλο. «Θα σου βγάλω τ’ άντερα
και θα σε πετάξω στους καρχαρίες να σε φάνε».
«Εµπρός, ρίξε µου», είπε γελώντας µε καταφρόνια ο τυφλός θεατρίνος.
Ο αξιωµατικός λυσσοµάνησε. Άγγιξε την σκανδάλη. Το στόµα του σούφρωσε για
κάµποσα δευτερόλεπτα. Αναπάντεχα, οι τεντωµένοι µυς του προσώπου του
χαλάρωσαν και άλλαξε γνώµη.
«Όχι, δε θα σου κάνω αυτή τη χάρη», γρύλισε φαρµακερά. «Θέλω να σε δω να
πεθαίνεις αργά µε φριχτούς πόνους και να καταριέσαι τη µέρα που γεννήθηκες».
«∆ειλέ», επανέλαβε ο Καρίµ λιονταρίσια.
Τότε αφήνιασε από θυµό ο αξιωµατικός, ξεµωράθηκε. Άρχισε να τον βαρά µε
θηριώδη παροξυσµό, τον κατασκότωσε από το ξύλο. Αργότερα, δυο βλοσυροί
φρουροί µετέφεραν τον αναίσθητο Καρίµ στο κελί του και τον σφεντόνισαν σε ένα
βρόµικο υγρό στρώµα.
*
Το κελί ήταν ένα µικρό αραχνιασµένο δωµάτιο, χωρίς κρεβάτι και καρέκλες. Ψηλά
στον τοίχο, ένα τετράγωνο παραθυράκι ήταν φραγµένο µε σίδερα. Το τσιµεντένιο
πάτωµα ήταν παγωµένο και οι τοίχοι κόντευαν να καταρρεύσουν. Ένα λιγδιασµένο
στρώµα βρισκόταν δίπλα σε ένα ουροδοχείο και µια σκουριασµένη κανάτα.
Η δεξιά πτέρυγα της φυλακής ήταν για τους κρατούµενους που βρίσκονταν σε
αποµόνωση. Πιο πέρα ήταν τα κελιά των γυναικών. Ένα µικρό πέτρινο κτίριο
χρησίµευε για τις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια.
Οι κρατούµενοι απαγορευόταν να πάνε στην τουαλέτα. Πρωί και βράδυ οι φρουροί
άδειαζαν σε µεγάλους κουβάδες τα γεµάτα ουροδοχεία και τις λεκάνες. Το λιγοστό
νερό για το καθηµερινό πλύσιµο δεν αρκούσε και η ατµόσφαιρα βρωµοκοπούσε
απαίσια. Τον πρώτο καιρό οι κρατούµενοι αρνιόνταν να φάνε ή να µιλήσουν. Οι ώρες
κυλούσαν αργά, βασανιστικά και οι µέρες φαίνονταν ατέλειωτες.
Τη νύχτα, πένθιµη σιωπή επικρατούσε στα θλιβερά κελιά. Ο στενός διάδροµος
φωτιζόταν µε µικρά φωτάκια και οι νυσταγµένοι φύλακες λαγοκοίµονταν στις
καρέκλες τους.
Τον Καρίµ δεν τον κόλλαγε ύπνος. Το µυαλό του γύριζε σαν ανεµοστρόβιλος. Του
φάνηκε σαν ονειρο όταν άκουσε δυνατούς αναστεναγµούς στο διπλανό κελί. Έβαλε
άθελά του το αυτί πάνω στον τοίχο. Οι αναστεναγµοί έγιναν γοερά βογκητά.
«Ποιος είναι εκεί;» ρώτησε µε αδηµονη.
«Είµαι ο Μουσταφάς. Ήµουν φοιτητής προτού µε πιάσουν», µουρµούρισε ο
φυλακισµένος φοβισµένα. «Είσαι καινούριος;»
«Ναι!»
«∆εν έχω κοιµηθεί για νύχτες από τον αβάσταχτο πόνο. Η Τριχωτή Μαϊµού µε
βασάνιζε δυο ολόκληρες µέρες. Άρχισα να έχω παραισθήσεις. Μη µιλήσεις όταν σε
πάρουν για ανάκριση. Μια λέξη και θα σε φουρνίσουν ζωντανό».
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«Γιατί σε συνέλαβαν;»
«Συµµετείχα σε µια ειρηνική διαδήλωση του πανεπιστηµίου. Είναι αδύνατο να
συγκεντρωθείς στις σπουδές σου όταν η αυλή και οι τάξεις είναι φωλιές από
µυστικούς αστυνοµικούς. Υπάρχουν φοιτητές πληροφοριοδότες σε κάθε
πανεπιστήµιο, σε κάθε τζαµί. ∆εν µπορείς να εµπιστευτείς κανέναν».
«Σκοτώθηκε κανείς;»
«Μια µονάδα των ειδικών δυνάµεων, αστυνοµικοί και στρατιωτικά τανκ πήραν
θέσεις και άρχισαν να πυροβολούν τους ειρηνικούς διαδηλωτές. Οι δρόµοι γέµισαν
πτώµατα. Οι στρατιώτες συλλάµβαναν τραυµατίες φοιτητές στις εισόδους των
νοσοκοµείων. Άλλοι όρµησαν στις αίθουσες πρώτων βοηθειών και έσυραν έξω
γιατρούς και νοσοκόµες και εκτέλεσαν εν ψυχρώ πάνω από εκατό πληγωµένους
διαδηλωτές µέσα στα δωµάτια του νοσοκοµείου! Τα ξηµερώµατα µια ειδικά
οπλισµένη φάλαγγα έδεσε τα πτώµατα µέσα στα µατωµένα σεντόνια του
νοσοκοµείου και τα πέταξε σε ένα βαθύ φαράγγι, 150 χιλιόµετρα έξω από την
Τεχεράνη! Η ζωή είναι φτηνή στο Ιράν! Τα Ιρανικά και διεθνή µέσα ενηµέρωσης δεν
ανέφεραν ούτε µια λέξη». Βαριά ποδοβολητά ακούστηκαν τότε στο διάδροµο. Ο
Καρίµ γύρισε αµέσως στο στρώµα του.
Η Τριχωτή Μαϊµού, ο διαβόητος βασανιστής έκανε µια ξαφνική επίσκεψη στον
τυφλό θεατρίνο. Ήταν ένας αποκρουστικός, τερατώδης άντρας µε σπυριασµένο
πρόσωπο και βραχνή φωνή. Κάτω από τα δασιά του φρύδια, τα σατανικά του µάτια
άφριζαν από θανατηφόρο βιτριόλι. Ο ταυρίσιος λαιµός του φούσκωνε σπασµωδικά
και το πλατύ του στέρνο τρανταζόταν από νευρωτική κακεντρέχεια.
«Αρκετά ξεκουράστηκες, Καρίµ. Ώρα για δουλειά», είπε κυνικά. Χτύπησε τα
τεράστια χέρια του. ∆υο νυσταγµένοι φρουροί εµφανίστηκαν.
«Πάρτε τον στην αίθουσα διασκέδασης», διέταξε, µε ένα ξινό γελάκι.
Η φοβερή αίθουσα βασανιστηρίων ήταν ένας τεράστιος χώρος. Στον τοίχο κρεµόταν
πέτσινα και µετάλλινα µαστίγια, µαχαίρια, χοντρά σχοινιά και πλαστικές σακούλες.
Σιδερένια τραπέζια, κρεβάτια, καρέκλες και σύγχρονα τροµαχτικά ηλεκτρικά
σύνεργα ήταν απλωµένα σε όλη την αίθουσα που µύριζε θάνατο. Όλα τα αντικείµενα
βασανισµού ήταν επιστηµονικά σχεδιασµένα για να προκαλέσουν εξοντωτικό
σωµατικό και ψυχολογικό πόνο και να λυγίσουν την αντίσταση του φυλακισµένου.
Σε ένα γωνιακό τραπέζι, υπήρχαν καµιά δεκαριά απαίσιες µάσκες που φορούσαν οι
βασανιστές και οι αξιωµατούχοι για να µην φανερωθεί η ταυτότητα τους.
Ο διευθυντής της φυλακής, ένας οµορφάνθρωπος µεσόκοπος άντρας, περίµενε τον
Καρίµ.
«Έλα, κάθισε», του είπε ευγενικά, καθώς του πρόσφερε µια καρέκλα. Ο φιλικός
τόνος της φωνής του πεπλωνε το διεφθαρµένο, ύπουλο µυαλό του.
«Ξέρεις, είσαι αγαπητός και διάσηµος», παραδέχτηκε σαν να µιλούσε στον γιο του.
«Στους φακέλους µας είσαι καταγραµµένος ως µεγάλος εχθρός του Σάχη. Σοβαρές
κατηγορίες—ξεσηκώνεις τον λαό, κοροϊδεύεις τις αρχές. Μα η πιο σοβαρή κατηγορία
είναι η προσπάθειά σου να ανατρέψεις το καθεστώς. Αυτές είναι αµετάκλητες
κατηγορίες που τιµωρούνται µε αργό φριχτό θάνατο».
Ο απολιόρκητος Καρίµ βροντοφώνησε µε µια τραχιά κίνηση: «Αρνούµαι να ακούσω
τις αβάσιµες κατηγορίες σου. ∆ε θέλω ν’ ακούσω τις διαβολικές προφάσεις σας. ∆ε
θέλω να ακούσω τις µακιγιαρισµένες δικαιολογίες για τα αποτρόπαια στυγερά
εγκλήµατα ενός πρωτόγονου τυράννου- ένα ανεξίτηλο στίγµα στην ανθρωπότητα. Ως
άνθρωπος µε ευθύνη και συνείδηση, ύψωσα µια κραυγή διαµαρτυρίας κατά της
αµείλιχτης δικτατορίας και της παγκόσµιας συνωµοσίας σιωπής. ∆εν µπορείτε να
φιµώσετε τη φωνή µου, ούτε µέσα στον τάφο µου».
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«Σκάσε, φύτρα του σατανά!» γάβγισε εκνευρισµένος ο διευθυντής και χτύπησε
δυνατά τη γροθιά του στο τραπέζι. «Να µάθεις να σέβεσαι τις αρχές και το Κράτος!»
«Τώρα φαίνεται βγάλαµε τα γάντια και την µάσκα και αρχίσαµε τις αβρότητες. Να
σεβαστώ ένα αιµοχαρή µακιαβελικό καθεστώς που σπέρνει φόβο, θάνατο, και
αλυσοδένει τον λαό? Ποτέ!» φώναξε ο Καρίµ µε ανίδωτη καταφρόνια.
Ο διευθυντής έστριψε ένα τσιγάρο να καλµάρει την οργή του.
«Με την αναχρονιστική ιδεολογία σου, θα σαπίσεις στο κελί», είπε ξεροβήχοντας.
«Ο θάνατος εξισώνει όλες τις τάξεις. Ο λαός θα µε θυµάται σαν µεγάλο άνδρα, όχι
σαν µεγάλο αυτοκράτορα, η πολιτικό! Οι µελλούµενοι καιροί θα µας κρίνουν.
Μεγάλο αµάρτηµα ένα τίµιος άντρας να έχει ανέντιµο εχθρό».
Ξαφνιασµένος, ο κρατικός υπάλληλος τινάχτηκε σαν να τον δάγκωσε φίδι. ∆εν
πίστευε στα αυτιά του. Η φωνή του σκλήρυνε. Στάθηκε µπροστά του και πήρε
ηγεµονική, ρητορική στάση.
«Αντιπροσωπεύουµε τις αρχές και πρέπει να διατηρούµε την τάξη. Οι µεγαλύτεροι
εχθροί µας είναι οι ιµπεριαλιστικοί κοµµουνιστές που θέλουν την καταστροφή της
χώρας µας και του λαού µας». Μετά έκανε ένα µικρό διάλειµµα. Σκούπισε τον
ιδρώτα από το πρόσωπό του και συνέχισε µε τον ίδιο διδακτικό τόνο :
«Στόχος της κοµµουνιστικής προπαγάνδας είναι οι ΗΠΑ και η τρανή χώρα του Ιράν.
Η Αµερική µπήκε πρώτη στο στόχαστρο επειδή είναι η µπροστάρισσα του Ελεύθερου
Κόσµου και πολεµάει τις δυνάµεις του σκότους. Η Αµερική είναι ο στύλος της
δύναµης, το σύµβολο της ελευθερίας και η ελπίδα για το νέο κόσµο. Το Ιράν έγινε
στόχος για το πετρέλαιό του και τις µεγάλες δυνατότητές του.
«Ο Ιρανικός λαός χρωστάει αιώνια ευγνωµοσύνη στην Αµερική για την αµέριστη
υποστήριξή της. Η φίλη χώρα ξόδεψε εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια για να
σώσει το Ιράν το 1953 ώστε να απολαµβάνουµε αυτή τη στιγµή ελευθερία και
πρόοδο και τώρα µας βοήθα να χτίσουµε ένα πυρηνικό εργοστάσιο για να έχουµε
φτηνότερο ηλεκτρισµό. Η ζωή, η ελευθερία και το κυνήγι της ευτυχίας είναι οι στύλοι
των ΗΠΑ και οι µεγάλες ιδέες του Ιράν ταυτίζονται µε όλα αυτά».
Ένα κύµα περιπαιχτικού γέλιου ανέβηκε στον λαιµό του Καριµ. ∆άγκωσε τα χείλη
του και σχολίασε µε νηφάλια:
«Συµφωνώ µαζί σου. Ο κοµµουνισµός είναι πανούκλα. Αλλά και η µασκαρωµενη
δόλια πολιτική τάχα εν ονόµατι της δηµοκρατίας ή της εθνικής ασφάλειας, είναι ένα
φοβερό τέρας που κατατρώγει τα σωθικά του αδύναµου λαού, υποδουλώνει και
ξεθεµελιώνει κοινωνίες!»
«Πρέπει να ξέρεις ότι ο στρατός είναι η ραχοκοκαλιά του έθνους µας. Υπερασπίζεται
την ελευθερία και µας προστατεύει. Οι αυτοκρατορικές δυνάµεις µας προέρχονται
από τις γραµµές του λαού και αντλούν τη δύναµή τους από τους ευγενικούς εθνικούς
στόχους µας!»
«Αλήθεια, έχετε ευγενικούς εθνικούς στόχους; Ειρωνεύτηκε ο Καριµ µε ένα
προκλητικό γελάκι. « Εθνικός σας στόχος είναι να βιάζετε τα µυαλά των
στρατιωτικών και να τους κάνετε να πιστεύουν ότι είναι πατριωτισµός να σκοτώνουν
τους συνάνθρωπους τους που καταδίδουν οι χαφιέδες; Αυτό δεν εξυπηρετεί την χώρα
αλλά τα συµφέροντα της ολιγαρχικής κυβέρνησης. Πρέπει να σκοτώσεις για να
απόδειξης ότι υπήρξες?»
«Κατάπιε τη γλώσσα σου, πουτάνας γιε!» σκύλιασε ο διευθυντής, χάνοντας την
ατάραχα του. «Είµαστε ενωµένο έθνος που θα διατηρήσει και θα υπερασπιστεί τις
αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδοµηθεί η µεγάλη µας χώρα. Θεωρούµε το Ισλάµ ως
βάση της εθνικής µας ηθικής και την οικογένεια ως βάση της εθνικής µας ζωής». Η
φωνή του είχε βραχνιάσει από την υπερένταση.
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«Οι ιστορικές σου γνώσεις είναι στ’ αλήθεια αξιοθαύµαστες», είπε ο Καρίµ µε µια
δόση σαρκασµού. «Ο Αδόλφος Χίτλερ δήλωσε ακριβώς το ίδιο ρητό το Φεβρουάριο
του 1933 στη διακήρυξή του προς το Γερµανικό έθνος στο Βερολίνο. Με µια µικρή
διαφορά. Αντί για το Ισλάµ, θεώρησε το Χριστιανισµό ως βάση της Γερµανικής
ηθικής! Κάθε πανίσχυρος ηγέτης έχει το δικό του Θεό!»
«Θα σε γδάρω ζωντανό, βροµοκουµουνιστή! Είµαι περήφανος που ανήκω στο
στρατό, την ψυχή του έθνους µας!»
Ο τυφλός θεατρίνος έγινε ανήµερο θηρίο.
«∆εν είµαι κοµµουνιστής!» ξελαρυγγίστηκε τρέµοντας από ανυπόταχτο θυµό.
Απεχθάνοµαι τον κοµµουνισµό γιατί δεσµωνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
«Μην πεις κουβέντα, παλιοψεύτη», βρυχήθηκε ο ψυχασθενής διευθυντής
κλωτσώντας µια καρέκλα. Το στόµα του σκυλλοβρωµουσε βότκα. Άρπαξε τον Καρίµ
άγρια από το λαιµό. «Είσαι ένας άθεος µπάσταρδος!»
«∆εν πιστεύω σε καµία θρησκεία που συµβιβάζεται µε το άδικο. ∆εν εµπιστεύοµαι
καµία κυβέρνηση που καταπιέζει το λαό».
«Θα σου τινάξω τα µυαλά στον αέρα, µαριονέτα των κοµµουνιστών! Έχω τα κότσια.
«Είσαι γενναίος αλήθεια µε το να αρπάζεις έναν τυφλό από το λαιµό».
Ο αφηνιασµένος διευθυντής, έκλεισε τα µάτια και σιγά χαλάρωσε τη λαβή του.
«Η κοινή γνώµη σε θεωρεί αναρχικό και επικίνδυνο κοµµουνιστή!»
«Η προπαγάνδα είναι η συστηµατική προσπάθεια των αρχών και των ΜΜΕ να
χειραγωγήσουν τη ζωή µας», δήλωσε ήρεµα ο Καρίµ. «Είναι αποκαρδιωτικό ότι ο
τύπος µας έχει γίνει ξετσίπωτος δηµαγωγός της κυβέρνησης και παντοδύναµων
οργανισµών. Είναι µια καλοστηµένη µακιαβελική µηχανή που διαµορφώνει την κοινή
γνώµη και χρησιµοποιεί µεθόδους ψυχολογικού πολέµου. Είναι µια οργανωµένη
πανούργα απάτη, µια µασκαρεµένη προσπάθεια να µετατραπούν οι άνθρωποι από
λογικά όντα σε ζώα. Είχαµε ελεύθερο τύπο : τον καταστρέψατε. Είχαµε δηµοκρατία :
τη συντρίψατε!»
«Είσαι ένα πεισµατάρικο Ιρανικό µουλάρι! Μαράζ-ι-µπινταρµόν».
«Γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστηµα. Μισώ την πόρνη πολιτική και τους
πολιτικούς. ∆ε µε νοιάζει ποιος είναι στην εξουσία. ∆ε µε νοιάζει αν είναι ο Σάχης
του Ιράν ή ο Αγιατόλαχ από την Τεχεράνη. Μάχοµαι κάθε δικτάτορα που καταπιέζει
και εκµεταλλεύεται το λαό. ∆εν ανήκω σε κανένα πολιτικό κόµµα, ούτε τώρα ούτε
ποτέ. Το µόνο που µε νοιάζει είναι ο συνάνθρωπός µου. Θα παλέψω για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα µε όλη µου τη δύναµη-- η καταπίεση, η εξαθλίωση και ο
πόνος δεν έχουν εθνικότητα, χρώµα ή θρησκεία!»
Το παιχνίδι της γάτας µε το ποντίκι συνεχίστηκε. Ο διευθυντής χαµογέλασε πλατιά,
τάχα χαρωπός. Πήρε ένα θεατρικό έργο του Καρίµ και άρχισε να διαβάζει:
«‘Ο βασιλιάς είναι ο νόµος και ο τρόµος όλων. Ω, άρχοντες µε θηριώδη σκληρότητα
και δύναµη. Από τα γεννοφάσκια κάνετε πλύση εγκεφάλου στους µικρόνους γιους
σας και τους στέλνετε σε ξένα κράτη για να αφανίσουν ανυπεράσπιστους λαούς µε τα
όπλα της αρπαγής και της λεηλασίας. Μπορείτε να αγοράζετε, να εξαπατάτε και να
πουλάτε τους πιστούς υπηκόους σας, αλλά δεν µπορείτε να ξεριζώσετε τα ελεύθερα
σκεπτόµενα µυαλά!»
Συγκινηµένος βαθιά από το δηµιούργηµά του, ο Καρίµ στάθηκε όρθιος και ξεστόµισε
µε τρεµάµενη φωνή : «Αρκετά! Το ξέρω απ’ έξω. Εγώ το έγραψα!»
«Τώρα ήρθες στα ίσα σου, θεατρίνε!» σχολίασε ο υψηλόβαθµος αξιωµατούχος,
κουνώντας το κεφάλι τρικυµισµένος.
«Λοιπόν, θέλω να µάθω λεπτοµέρειες για τη σχέση σου µε το κοµµουνιστικό
σκουπίδι, τον Μποζόργκ Αλαβί, τον ιδρυτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Έχω
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πληροφορίες ότι συναντήθηκες µυστικά µαζί του στο Ανατολικό Βερολίνο στο
πανεπιστήµιο Χάµπολντ!»
Ο Καρίµ τα έχασε. Έσµιξαν τα φρύδια του. «∆εν ξέρω για ποιο πράγµα µιλάς!»
«Απάντησε στην ερώτησή µου. Για ποιον δουλεύεις;»
«Τι εννοείς;»
«Ποιος είναι πίσω από τον θίασο? Ποσά σε πλήρωσαν οι Ρώσοι; Υπόσχοµαι να πω
καµιά καλή κουβέντα για σένα και να σου γλιτώσω τη ζωή!»
Ο τυφλός θεατρίνος έµεινε σύξυλος. Η καρδιά του σφάδαζε. Ένας χιµαιρικός ίλιγγος
αµάντρωτης οργής τον πύρωσε. Όλα τα περίµενε εκτός από το ότι η ανθρώπινη
έκφραση του, ο αγώνας και η θυσία του ήταν απλώς ένα πρόσχηµα για να βγάλει
χρήµατα. ∆εν το χωρούσε ο ανώτατος νους του. Ξεγδάρθηκε η αξιοπρέπεια του.
Ήταν η επιτοµή της πιο ξεφτυλιστικης ανθρώπινης προσβολής. Έτριξε τα δόντια από
θυελλώδη οργή. Μια απαραβίαστη κραυγή διαµαρτυρίας σείστηκε µέσα του.
«Ξέρασέ τα όλα να τελειώνουµε!» ούρλιαξε ο διευθυντής µε αξεδίψαστη οργή.
«Χτύπα µε την αλήθεια, αλλά µη µε βασανίζεις µε το ψέµα. Σαν σκορπιός θα
δηλητηριαστής µε το κεντρί σου».
«Ποιος χρηµατοδοτεί το θίασο και πληρώνει τους ηθοποιούς; Οι συνάδελφοί σου
είναι υπό κράτηση. ∆ε χρειάστηκε πολύ για να τα ξεράσουν όλα. Ο κλόουν και η
χορεύτρια οµολόγησαν ότι οι κοµµουνιστές σε πλήρωσαν 100.000 δολάρια. Ξέρουµε
ακόµη και τον τραπεζικό σου λογαριασµό στην Ελβετία, κάθαρµα! Ποιος είναι ο
αρχηγός στην οργάνωσή σου; Είναι ο αδελφός του Σάχη; Πες µου το όνοµά του και
θα σε αφήσω ελεύθερο. Παραδέξου την ενοχή σου και διευκόλυνε όλους µας. Ποιοι
είναι οι πλούσιοι έµποροι που σε στήριξαν και σε βοήθησαν να δραπετεύσεις µετά το
1953; Ποιος γράφει τα έργα σου; Παραδέξου ότι οι κοµµουνιστές βρίσκονται πίσω
από την προσπάθειά σου να συντρίψεις το καθεστώς.
«Αν συνεργαστείς, θα πάρεις µια σπουδαία κυβερνητική θέση. ∆ώσε µας τα ονόµατα
των µελών της οργάνωσής σου και θα βάλουµε 200.000 δολάρια στο λογαριασµό σου
σήµερα κιόλας. Σκέψου το καλά. Αυτές οι επικίνδυνες περιπέτειες δεν είναι για
τυφλούς. Είναι κρίµα να σαπίσεις στη φυλακή πάνω στον ανθό της ηλικίας σου. Σώσε
το τοµάρι σου, Καρίµ! Μην κουβαλάς το µαράζι του κόσµου στους ώµους σου.
Θέλεις να γίνεις θύµα παρωχηµένων ροµαντικών ιδανικών; Είναι ψευδαίσθηση,
αφέλεια να πιστεύεις ότι ο κόσµος µπορεί να γίνει καλύτερος. Αυτό το ευγενές δόγµα
είναι για τους αποτυχηµένους και τους ονειροπαρµένους!
« Με µια απλή οµολογία θα εξασφαλίσεις λαµπρό µέλλον. Σκέψου το µαρτύριο της
οικογένειά σου. Η µητέρα σου συνελήφθη και αργοπεθαίνει από το ξύλο. Η αδελφή
σου βασανίζεται άγρια. Αν θέλεις να τις σώσεις, µίλα τώρα! Μην είσαι εγωιστής.
Ο Καρίµ που ήταν ατσίδα στα τερτίπια και στις µπλόφες της ανάκρισης έκανε την
καρδιά πέτρα και παρέµεινε ατάραχος. Μετά από µικρή παύση, σήκωσε το δάχτυλο
και είπε αποφασιστικά :
«Στην πλάκα του τάφου µου να χαράξετε: ‘Υπήρξε άπιστος για κάθε θρησκεία που
συµβιβάζεται µε το άδικο και προδότης για κάθε κυβέρνηση που ψεύδεται και
καταπιέζει το λαό’».
Μετά η φωνή του µέλωσε, µαλάκωσε και έγινε σχεδόν αβρή. Πλησίασε τον
φουρκισµένο διευθυντή και ζήτησε ευγενικά:
«Μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό; Θα συνεργαστώ µαζί σας, αλλά πρέπει να βρέξω
λίγο το λαρύγγι µου».
«Φυσικά, ό,τι θέλεις», προθυµοποιήθηκε να συµφωνήσει ο ανυποψίαστος ανακριτής
µε ένα σαλιάρικο χαµόγελο. «Είσαι έξυπνος άνθρωπος. Έγινες πραγµατιστής».
Ένας νυσταγµένος φρουρός δεν άργησε να φέρει ένα ποτήρι νερό. Ο Καρίµ το πήρε
ήρεµα, µε αβίαστες κινήσεις και το χούφτωσε τρυφερά. Ήπιε αργά δυο ρουφιες.
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«Λοιπόν, τι λέγαµε;» µουρµούρισε, σφίγγοντας το ποτήρι µε όλη του τη δύναµη
µέχρι που το θρυµιατησε. Σαν σίφουνας πετάχτηκε αιφνιδιαστικά επάνω. Οι χορδές
των νεύρων του κόντεψαν να σπάσουν. Όπως κρατούσε ένα κοµµάτι γυαλί στο χέρι,
χίµηξε ορµητικά πάνω στον διευθυντή και ψηλαφίζοντας το στήθος του το χαράκωσε
βαθιά το µάγουλο του.
«Προδότες», µούγκρισε άγρια «Μισθοφόροι! Φονιάδες! Η ψυχή µου δεν είναι για
πούληµα! ∆εν έχω πολιτικά κίνητρα ή φιλοδοξίες, το ξέρετε πολύ καλά!»
Ο διευθυντής παλάβωσε. Ανεµοζάλη παράφορου παροξυσµού σάλεψε τον
πελαγωµένο νου του. Το σώµα του έτρεµε σύγκορµο από φουντωµένο θυµό. Είχε
γίνει ένα επικίνδυνο, εκρηκτικό ηφαίστειο. Άρπαξε ζεµατισµένος ένα µαστίγιο από
τον τοίχο µε εξωφρενικές σπασµωδικές κινήσεις και το έδωσε στην Τριχωτή
Μαϊµού. Οι δυο άντρες έγδυσαν βιαστικά τον Καρίµ. Τα διαστρεβλωµένα µούτρα
τους µόρφασαν σαν πεινασµένοι λύκοι.
«Παραδέξου το, ψοφίµι ότι σε πλήρωσαν οι κοµµουνιστές!» αφήνιασε ο
χοντρόπετσος βασανιστής του, σφεντονίζοντας το σάλιο του. «Μίλα, αλλιώς θα σε
ψήσω στην σούβλα. Θα σου πιω το αίµα!»
Ο Καρίµ δε σάλεψε. Το άγριο πείσµα του, υφασµένο µε τις ασηµοκλωστές της
αξιοπρέπειας και της περηφάνιας γεννούσαν µέσα του βίαια συναισθήµατα. Η
σιδερόχερη Τριχωτή Μαϊµού άρχισε να µαστιγώνει τον Καρίµ µε θηριώδη λύσσα. Τα
κακισµένα µάτια του άστραφταν από ηδονιστική, ξορκισµένη ευχαρίστηση.
Ο τυφλός θεατρίνος δε λύγισε ούτε ένα πόντο. Με κάθε γαµψώνυχο µαστίγωµα,
έπαιρνε βαθιές αναπνοές.
Ο εφιάλτης δεν είχε τελειωµό. Ο επαγγελµατίας βασανιστής συνέχιζε να τον
πληγιάζει µε µανία ώσπου τα πυρωµένα χέρια του πόνεσαν. Ούτε κιχ δε βγήκε από το
στόµα του λεοντόκαρδου θεατρίνου. Η φαρµακερή Τριχωτή Μαϊµού αγκοµαχούσε.
Σταµάτησε για λίγο να πάρει µια βαθιά ανάσα. Μετα τον τσίµπησε αλογόµυγα.
Ανέβηκε πάνω στην κοιλιά του και χοροπηδούσε µε πρωτόγονη λύσσα,
ξεκαρδιζοντας σε υστερικά, τρελά γέλια. Στο µεταξύ ο διευθυντής κρατώντας το
µατωµένο µάγουλο του, συνέχισε να επαναλαµβάνει τις ίδιες ερωτήσεις, ώσπου η
βροντερή φωνή του άρχισε να ξεψυχά και το λαρύγγι του κλείστηκε. Με υποκουφο
ήχο που µόλις ακουγόταν έδωσε αλύγιστη διαταγή :
«Φρόντισε για την καλοπέραση αυτού του χοντροκέφαλου» και δρασκέλισε το
µεµιάς το κατώφλι, βλαστηµώντας πρόστυχα.
Ο σατράπης βασανιστής ξεκαρδίστηκε σε σατανικά γέλια. Έσυρε τον κρατούµενο µε
αργές κινήσεις σε ένα σιδερένιο κρεβάτι. Έδεσε τα πληγιασµένα χέρια και πόδια του
στους στύλους. Ύστερα έφυγε για λίγο από το δωµάτιο και ξαναγύρισε µε ένα µικρό
µαχαίρι και ένα κουτί αλάτι. Το σατραπικό πρόσωπό του µόρφασε διαβολικά. Το
αποκρουστικό του στόµα µισάνοιξε, φάνηκαν τα κιτρινισµένα δόντια του. Κάθισε
ατάραχος πλάι στο σιδερένιο κρεβάτι. Ξαφνικά, µια ορµητική θύελλα
σαδοµαζοχισµού φούντωσε µέσα του. Αργά αργά, ηδονικά άρχισε να χαρακώνει το
δέρµα του Καρίµ µε το ένα χέρι, ενώ έριχνε αλάτι µε το άλλο. Ο αµείλιχτος
ανθρώπινος πόνος διέγειρε σεξουαλικά τη Μαϊµού. Του κέντρισε τις πωρωµένες
ορµές του. Ερωτικά µουγκρητά και βαριές αναπνοές ακούσθηκαν. Πρήσθηκαν τα
αρχίδια του. Τα ηδονικά αγκοµαχητά του έγιναν πιο γρήγορα. Με ένα νευρωτικό
τίναγµα της τεράστιας κεφαλής του, αλάλαξε διαβολικά. Η διέγερσή του ήταν
ακράτητη. Άρχισε να αυνανίζεται, γογγύζοντας γοερά. Ποτάµι ο ιδρώτας έσταζε από
το πρόσωπο του.
Βουτηγµένος σε ένα απύθµενο πηγάδι φοβερού πόνου, ο Καρίµ προσευχόταν
σιωπηλά κάθε φορά που το γυαλιστερό µέταλλο έσκιζε τη σάρκα του. Ο απάνθρωπος,
ανήλεος πόνος του ξέσκισε την σάρκα, µα ο νους του ήταν αλεηλάτητος
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Μια ξεκουφαντική, διαπεραστική κραυγή έσπασε την νεκρική σιωπή.
«Φώναξε το γιατρό», διέταξε αφηνιασµένος ο διευθυντής, καθώς έµπαινε στο θάλαµο
βασανιστηρίων. «Τον χρειαζόµαστε ζωντανό!»
*
Για δυο εβδοµάδες, ο Καρίµ δε βγήκε από το µοναχικό κελί του. Οι ασταµάτητες
εξονυχιστικές ανακρίσεις και τα βάρβαρα βασανιστήρια τον βούλιαξαν σε
µαυροφόρα κατάθλιψη.
Στις πέντε το απόγευµα, ένας φρουρός του έφερε ένα ποτήρι τσάι, ένα κοµµάτι
µπαγιάτικο ψωµί και µια νερόσουπα.
Ο Καρίµ, που πάλευε µεταξύ ζωής και θανάτου, σύρθηκε µε πόνο µέχρι ην πόρτα του
κελιού και προσπάθησε να σταθεί όρθιος. Μα ο εξοντωτικός πόνος στο κεφάλι και η
ζαλάδα τον έκανε να πέσει κάτω. Τότε άκουσε έναν σιγανό θόρυβο από το διπλανό
κελί. Μια παράξενη φωνή ερχόταν από ένα σωλήνα. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες,
γονάτισε πλάι στους σωλήνες θέρµανσης στο πίσω µέρος του κελιού και κόλλησε
αυτί του πάνω στον τοίχο.
«Καρίµ, µε ακούς; Είσαι καλά;» ρώτησε µε αγωνία ο πρώην φοιτητής.
«Ναι!» απάντησε ο θεατρίνος µε σβησµένη φωνή.
«Κουράγιο, Καρίµ. Είµαστε όλοι µαζί σου!»
Εκείνη τη στιγµή, δυο βαρύθυµοι, γεροδεµένοι φρουροί µπήκαν στο κελί του. Μια
ανατριχιαστικη σιωπή επικράτησε στα άθλια κελιά.
«Έρχεται η Τριχωτή Μαϊµού!» ντελάλησε ο φοιτητής µετά από λίγο. «Μην το βάζεις
κάτω!»
Οι φρουροί ποδόσυραν πάλι τον Καρίµ στη φοβερή αίθουσα βασανιστηρίων.
«Χαίροµαι που σε βλέπω, Καρίµ», είπε ψύχραιµα ο διευθυντής. Ήταν στα κέφια του,
φρεσκοξυρισµένος και λουστραρισµένος.
«Αποφάσισες να µιλήσεις σήµερα ή θα συνεχίσουµε µε τις πέντε τεχνικές; Οι πέντε
επιστηµονικές µέθοδοι βασανισµού χρησιµοποιήθηκαν από τους Άγγλους στον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, όπως και σε όλους τους αποικιακούς πολέµους. Πάντα
πετυχαίνουν τη σωµατική και ψυχική κατάρρευση κάθε ανθρώπου. Είναι αληθινά
αριστουργήµατα για να αποσπάς πληροφορίες. Τι λες λοιπόν;»
«Χάνεις τον καιρό σου», είπε ο απροσκύνητος Καρίµ µε πολεµική στάση. «Εµπρός,
εφάρµοσε τις τεχνικές σου. ∆εν έχω τίποτε να πω στους δειλούς κλέφτες της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας!»
«Η υποµονή έχει και τα όριά της!» σκύλιασε απεγνωσµένος ο διευθυντής. «Γιατί δεν
παραδέχεσαι ότι συνωµοτούσες µε τους κοµµουνιστές εναντίον του Σάχη και να
τελειώνουµε;»
«Τις πρώτες µέρες οι κρατούµενοι αντιστέκονται», παρατήρησε η Μαϊµού. Το
γουρουνίσιο του µούτρο ξίνισε. «Όµως την τρίτη ή τέταρτη µέρα, η αντίσταση
αρχίζει να κάµπτεται. Οι ξυλοδαρµοί, η εξάντληση, ο αποπροσανατολισµός, όλα αυτά
αδυνατίζουν τον εγκέφαλο και το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Ο κρατούµενος είναι σε
τόσο άσχηµη ψυχολογική κατάσταση ώστε µας δίνει ότι θέλουµε».
«Ναι, αλλά αυτός ο µουλαροκέφαλος δεν έχει ανοίξει το στόµα του εδώ και δύο
εβδοµάδες, παρά µόνο για να βλαστηµήσει», γρύλισε αγανακτισµένος ο διευθυντής.
Βούλιαξε σε µια καρέκλα. Τα τρικυµισµένα νεύρα του κόντευαν να σπάσουν.
«Είναι θέµα χρόνου», δήλωσε η Μαϊµού µε σιγουριά, καπνίζοντας ένα τσιγάρο. «Ο
αντικειµενικός µας σκοπός είναι να πάρουµε πληροφορίες. Θα λυγίσουµε την
αντίσταση του κρατούµενου, όπως πάντα!»
Με ηγεµονικές κινήσεις, έκανε νόηµα στους φρουρούς να πλησιάσουν. Τέσσερα
δυνατά χέρια άρπαξαν τον Καρίµ από τους ώµους και τον ακινητοποίησαν σε µια
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καρέκλα. Η κολασµένη Μαϊµού έστριψε το παχύ µουστάκι ναρκιστικα. Στα
αρπακτικά του µάτια φάνηκε η αγριοβορα φύση του. Με αργές, φθονερές κινήσεις
πήρε από τον τοίχο µια πλαστική κουκούλα και την έβαλε στο κεφάλι του Καρίµ µε
τρισκατάρατη έκσταση.
Οι φρουροί σήκωσαν όρθιο τον τυφλό θεατρίνο. Τον έδωσαν πισώπλατα µε τα χέρια
πάνω από το κεφάλι. Τα πόδια του ήταν υπερτεντωµενα και στηριζόταν µόνο στις
µύτες. Η στωική Μαϊµού έβαλε µπροστά µια κρυµµένη γεννήτρια. Σε λίγα λεπτά ο
αέρας του καταθλιπτικού δωµατίου πληµµύρισε από ένα συνεχή, µονότονο θόρυβο
που έµοιαζε µε τον εκνευριστικό ήχο ενός ηλεκτρικού πριονιού. Οι ξέφρενοι,
ηχητικοί βρόχοι δυνάµωσαν και έγιναν ένας εκκωφαντικός θόρυβος βαριών
κανονιοβολισµών. Οι φρενιτικοί θόρυβοι έµοιαζαν να ερχόταν από µια εφιαλτική
κόλαση µε αλαλιασµένες, πολεµικές κραυγές, µεταλλικά χτυπήµατα και µαζικά
σπασίµατα γυαλιών.
Σιγά σιγά το πανδαιµόνιο των θορύβων εντάθηκε επικίνδυνα. Οι φριχτοί εξοντωτικοί
θόρυβοι τρυπούσαν µανιασµένα τα ακουστικά τύµπανα του κρατούµενου και
τράνταζαν τα µηλίγγια του. Τα τροµερά, διαπεραστικά ανθρώπινα ουρλιαχτά
µετατράπηκαν σε ένα αδιάκοπο ήχο από σατανικές κραυγές πόνου και αλαλαγµούς.
Πέντε λεπτά µετά από αυτό τον αλλοπαρµένο νευροσπαστικο καταιγισµό θορύβων, ο
εγκέφαλος του Καρίµ βυθίστηκε στην άβυσσο της παράνοιας.
Μετά από µια µικρή παύση, η Μαϊµού τράβηξε το κορδόνι και οι τροµακτικοί
θόρυβοι ξανάρχισαν. Τελικά, τα αλλοφρενα, ανατριχιαστικά ουρλιαχτά, οι
τροµοκρατικές εκρήξεις από βόµβες που έπεφταν, ανακατεµένοι µε απαίσιες κραυγές
βασανιστηρίων και καταστροφής, σύντριψαν την αίσθηση της συνοχής του
κρατούµενου.
Ανυπεράσπιστος και ζουρλαµένος ο Καριµ παρέµεινε στο θάλαµο της θηριωδίας για
µια ακόµα ώρα. Ασυγκράτητοι νευρωτικοί σπασµοί διαπερνούσαν το βασανισµένο
κορµί του. Κρύος ιδρώτας τον έλουζε. Οι εκκωφαντικοί θόρυβοι νερούλιασαν το
µυαλό του. Η κουκούλα είχε λιγοστέψει το οξυγόνο και µοιραία ο θεατρίνος έχασε
τον προσανατολισµό του. ∆όλιες παραισθήσεις τον τύλιξαν στα δίχτυα τους.
Η ασφυκτική ζέστη και οι διαβολεµένοι θόρυβοι τρύπησαν το ευαίσθητο κρανίο του.
Ο ψυχοβγάλτης σωµατικός και διανοητικός πόνος, λύγισαν τον ασυµβίβαστο
φυλακισµένο. Η κυκλοφορία του αίµατός του έγινε αργή και τα πόδια του πρήστηκαν
φοβερά. Τελικά, ο τυφλός άντρας κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις του.
Η σιχαµερή Τριχωτή Μαϊµού µπήκε µέσα µε σαδιστικές διαθέσεις. Χωρίς διακοπή
άρχισε τη δεύτερη φάση του µαρτυρίου : κλωτσιές και γροθιές στα γεννητικά όργανα,
στο πρόσωπο και στο στοµάχι του θεατρίνου.
Ένας χείµαρρος από χυδαίες βρισιές και φαρµακωµένες κατάρες βοµβάρδισαν την
αίθουσα. Όµως ο θεατρίνος δεν τις άκουγε πια. Είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου
και του χώρου. Ένα ξεδοντιάρης φρουρός έφερε έναν κουβά µε νερό. Έβγαλε
κακορεχτα την κουκούλα του Καρίµ και άδειασε το περιεχόµενο του µπουγέλου στο
κεφάλι του. Ο πτωµοβόρος βασανιστής του ξαναφόρεσε την κουκούλα και τον έβαλε
να σταθεί πάλι στον τοίχο, στην ίδια στάση. Το µαρτύριο κράτησε άλλα δέκα λεπτά.
Ο µαζοχιστής τύραννος άφησε ένα καµπανιστό γέλιο και ξεπόρτισε από το δωµάτιο.
Ο τροµερός θόρυβος συνεχίστηκε σταθερά ώσπου ο Καρίµ παρασύρθηκε µοιραία
στην άκρη της παραφροσύνης.
Πριν τη δύση του ήλιου, ο νευροδυναµος βασανιστής ήρθε πάλι, όλο καµάρι.
Αγριοµατης σήκωσε τον Καρίµ από τους ώµους. Με ένα ξαφνικό στρίψιµο του
ταυρίσιου λαιµού του, στριφογύρισε το σώµα του αρκετές φορές και το σφεντόνισε
µε δύναµη στο τσιµεντένιο πάτωµα. Έφτυσε µε φούρια στο πάτωµα.«Ο διάβολος
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έχει πολλά πρόσωπα και το δικό σου είναι ίδιο, σκατό», βρυχήθηκε µε λύσσα. Το
αιµοτοκοκκινο µούτρο του συσπάστηκε από ένα απειθάρχητο νευρικό τικ.
∆υο φρουροί έφεραν ένα φορείο και κουβάλησαν τον αιµόφυρτο Καρίµ στο κελί του.
Οι συγκρατούµενοί του στέκονταν σιωπηλοί κοντά στα σίδερα περιµένοντας µε
αγωνία την επιστροφή του Καρίµ από το θάλαµο του τρόµου.
*
Μερικά ατίθασα αγριολούλουδα είχαν φυτρώσει στην αυλή της φυλακής, ανοίγοντας
χωρίς να δειλιάσουν τα πέταλά τους για να καληµερίσουν τον λαµπρό ήλιο – τον
αθάνατο βασιλιά του ουρανού.
Οι πρώτες ζεστές αχτίδες του συµπονετικού άστρου χάιδεψαν τρυφερά τον
µισοπεθαµένο τυφλό που κειτόταν στο υγρό στρώµα. Αβρές, φωτεινές σκιές χόρευαν
στο κρύο δάπεδο λες και κάποιος καρδιακός αόρατος φίλος τον ελεούσε µε τη
στοργή του.
Ο Καριµ αφαλοκοπηκε µεθοδικά µε δώδεκα πολύκλωνα, αιµοβόρα βασανιστήρια
µέσα σε ένα µήνα. Το σώµα του τουµπάνιασε από το πρήξιµο και ο µαχαιροβγάλτης
πόνος τον ροκάνιζε. Ο κρατούµενος ζουρλαµένος πάλευε µε απόγνωση να κρατήσει
τα λογικά του. Το χολερικό άγχος, οι τρεµούλες, η αϋπνία και η παράκρουση
ξεκοίλιασαν τις αισθήσεις του άτρωτου θεατρίνου. Θολές, ασυνάρτητες σκέψεις
πηδούσαν διάσπαρτα στο ζαβλακωµένο νου του και εφιαλτικές παραισθήσεις
κορφολόγησαν τα φρένα του. Το πρωί σαν ξύπνησε, αναπάντεχα, το θαλάσσωµα του
ταραγµένου νου του είχε αρχίσει να ξαστερώνει. Τότε γεννοβόλησε µια µεγάλη
απόφαση : θα χρησιµοποιούσε το παντοδύναµο του πνεύµα για να ξεπεράσει την
παράνοια, το ντελίριο και τον αντεροβγάλτη πόνο. Ήταν το µόνο καταφύγιο της
απολύτρωσης.
Το πνεύµα, σκέφτηκε είναι ισχυρότερο από την ύλη. Η ύλη καταστρέφεται, είναι
τρωτή. Το πνεύµα είναι παντοδύναµο, ανίκητο. Έχει τροµαχτική δύναµη. «Αν
ενισχύσω το πνεύµα µου, θα αντέξω την ταπείνωση, την υποδούλωση και το
µαρτύριο», µονολόγησε.
Ο ανένδοτος Καρίµ προσπάθησε να ανασηκωθεί, τρεκλίζοντας. Με αδύναµη φωνή
µουρµούρισε: «Μου… Μουσταφά…»
«Καρίµ, εσύ είσαι; Νοµίζαµε ότι είχες πεθάνει!» απάντησε ο φοιτητής
ανακουφισµένος.
«Ας τραγουδήσουµε… Ας… τραγουδήσουµε», ψέλλισε ο Καρίµ µε κόπο.
«Εντάξει!»
Ο τυφλός θεατρίνος άρχισε να τραγουδά άφοβα, παραβιάζοντας τους κανόνες της
φυλακής και τις απειλές των φρουρών.
«Θα… ‘θελα… να ‘µουν αετός, να… πέταγα πάνω απ’ το δάσος…»
«Θα ‘θελα να ‘µουν αετός, να πέταγα πάνω απ’ το δάσος…» επανέλαβε δυνατά ο
Μουσταφά.
«Με φτερούγες δυνατές να µε πάνε…σε χώρες µακρινές» συνέχισε ο Καρίµ.
«Με φτερούγες δυνατές, να µε πάνε σε χώρες µακρινές», τραγούδησαν οµαδικά οι
κρατούµενοι από το γειτονικά κελιά.
Η ανταρσία αντάριασε όλα τα κελιά. Μέσα σε λίγα λεπτά η φυλακή αντηχούσε σαν
στρατόπεδο.
«Τι συµβαίνει;» σκύλιασε ένας αξιωµατικός που µόλις φάνηκε από το διάδροµο.
«Τραγουδάµε», αποκρίθηκε ήρεµα ο φοιτητής.
«Σκάστε!» ούρλιαξε άγρια ο βραδινός γουρλοµάτης φρουρός.
Ο Καρίµ σύρθηκε µε µεγάλη προσπάθεια κοντά στη πόρτα, αρπάχτηκε από τα σίδερα
του κελιού και επανέλαβε το τραγούδι προκλητικά.
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«Κατάπιε τη γλώσσα σου, µπάσταρδε!» άφρισε ο φρουρός. «Εσύ άρχισες τον αµανέ?
Πάντα κάτι σκαρώνεις, κάθαρµα! Αν ξαπλώσεις µε σκυλιά, θα σηκωθείς µε
ψύλλους!»
∆υο κατσούφηδες δεσµοφύλακες όρµησαν στο κελί του και τον βολοσυραν στο
διάδροµο. Ο αδούλωτος Καρίµ συνέχισε να τραγουδά στο διάδροµο, περιπαίζοντας
τους βασανιστές του.
«Θα µε πάτε στη γιορτή του Νοχ Ρουζ 1; Θα συναντηθώ µε τον Άµο Νορόζ 2; Χάρη
στη γενναιοδωρία σας, θα µείνω νέος και φρέσκος σαν την άνοιξη για πάντα. Πρέπει
να µείνω ξυπνητός όλη τη νύχτα για να συναντηθώ µε τον κοκκινογένη µε τη σκούρα
µπλε φουφούλα και τα βαµβακερά παπούτσια!»
«Τι αδάµαστο θάρρος!» αναφώνησε ο φοιτητής µε θαυµασµό. «Ο Καρίµ προκαλεί
τις αρχές σε µονοµαχία θανάτου. Θέλει να ξεπαστρωσει την αλαζονεία της Μαϊµού
και του ανακριτή. Μια άνιση µάχη ανάµεσα στον ισχυρό και τον τολµηρό
αλυσοδεµένο. Άκουσα ότι ο ανακριτής παίρνει χάπια τα βράδια για να κοιµηθεί!»
*
Η Τριχωτή Μαϊµού δεν ήταν στα κέφια της εκείνη την αφέγγαρη νυχτιά.
«Βρε, καλώς τον ταραξία», αντήχησε η τρισκατάρατη βραχνή φωνή του καθώς ο
Καρίµ έµπαινε στην αίθουσα του µαρτυρίου. Έξυσε νευρικά το εκφυλισµένο
πρόσωπό του, έβαλε τα χέρια στη µέση φιγουράτα και έκανε νόηµα στους φρουρούς
να φύγουν.
«Θα µιλήσεις;» γκάρισε µε λύσσα. Αφηνιασµένος , έκλεισε τα κακόβουλα µάτια του
για λίγο.
Ο θεατρίνος, ψύχραιµος, παρέµεινε σιωπηλός και ανυπόταχτος.
«Ξέρεις καλά ότι στο τέλος θα θριαµβεύσω. Πάνω από 150.000 κρατούµενοι
πέρασαν από αυτή τη φυλακή. Πρώτη φορά ένα πεισµατάρικο γαϊδούρι σαν κι εσένα
µου δηµιουργεί πρόβληµα».
Ο γιγαντόκορµος βασανιστής άνοιξε ένα κουτί και πήρε µια µακριά βελόνα.
Μισοχαµογέλασε σαν ύπουλη αλεπού.
«Θα σου χώσω αυτή τη βελόνα στα παπάρια σου και σε καταστρέψω για όλη σου τη
ζωή», απείλησε. «Θα µιλήσεις, αλλιώς θα χορέψω στον τάφο σου!»
Ο Καρίµ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Τότε η Μαϊµού, χλιµίντρησε σαν άλογο.
Άναψε µια µικρή φωτιά και πύρωσε τη βελόνα. Πλησίασε τον κρατούµενο σαν
κεντρισµένο τσακάλι. Η ανάσα του έγινε βαριά. Σουφρώνοντας τα σιχαµερά χείλια,
βύθισε την καυτή βελόνα στα γεννητικά όργανα του Καρίµ µε λάγνο σαδισµό. Τα
ρουθούνια του ανοιγόκλειναν µε αγαλλίαση. Η µαταιοδοξία του αναπτερώθηκε και η
ανασφάλειά του ηµέρωσε.
Μια απαίσια µπόχα καµένης σάρκας γέµισε την αίθουσα της ανθρώπινης κτηνωδίας.
Ένα σπαραχτικό βογκητό έσκισε τον αέρα. Το κορµί του Καριµ σφαζόταν. Ύστερα,
µε τα αποµεινάρια της δύναµη του, έφτυσε το βασανιστή του στα µούτρα.
Πηχτό σκοτάδι ήταν απλωµένο πάνω από τα παγωµένα κελιά. Μόνο ένα θαµπό φως
στη γωνιά του διαδρόµου έδειχνε ότι υπήρχε ζωή. Ένας νυσταγµένος δεσµοφύλακας
πήγαινε πέρα δώθε στο στενό διάδροµο, καπνίζοντας συνεχώς. Καθώς περνούσε
µπροστά από το κελί του φοιτητή, στάθηκε λιγάκι και έριξε µια µατιά στον
Μουσταφά που τον περίµενε µε αγωνία.
«Όλα εντάξει;» ρώτησε νευρικά, κοιτάζοντας γύρω του. Έριξε γρήγορα ένα πακέτο
φτηνά τσιγάρα στο κελί. «Να καπνίζεις αργά τη νύχτα. ∆ε θέλω µπελάδες!»
Ο φοιτητής έκρυψε βιαστικά τα τσιγάρα κάτω από το στρώµα του και ρώτησε
ανυπόµονα : «Έδωσες το µήνυµα στη γυναίκα µου;»
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«Το έδωσα στον καπετάνιο του φορτηγού για να το δώσει στη γυναίκα σου».
«Χέλι µοτσέκερα, αγά. Μπορείς να µου κάνεις άλλη µία χάρη;»
«Τι είναι; Μη µε µπλέξεις σε φασαρίες. Έχω γυναίκα και παιδιά να ταΐσω!»
«Σε παρακαλώ, ρίξε µια µατιά στο κελί του Καρίµ. Έχω να τον ακούσω µια βδοµάδα.
∆ε βγήκε στο προαύλιο για ασκήσεις. Κάτι κακό συµβαίνει!»
«Εντάξει», µουρµούρισε ο κοντός άντρας και του έδωσε ένα µήλο καθώς έφευγε.
Βρήκε το θεατρίνο γυµνό, ετοιµοθάνατο κάτω από µια στρατιωτική κουβέρτα.
Τρανταζόταν ολόκληρος από τα ρίγη και βογκούσε σαν σφαδιασµενο ζώο. Ξάφνου,
τα µάτια του νυχτοφύλακα πετάχτηκαν έξω από φρίκη. Τα γεννητικά όργανα του
Καρίµ είχαν τριπλασιασθεί γιοµάτα δηλητηριασµένο πύο και ξεραµένο αίµα.
Άγγιξε το πρόσωπο του που ψηνόταν από πυρετό. Τον σκέπασε πάλι µε την κουβέρτα
και βγήκε έξω, ξεφυσώντας από την ταραχή.
«Είναι ζωντανός;» ρώτησε ο φοιτητής µε κοµµένη ανάσα.
«Ίσα που αναπνέει», ψιθύρισε ο φρουρός ανάστατος και έτρεξε να φέρει ένα
µπουκάλι ουίσκι που είχε κρυµµένο στο δωµάτιό του. Γύρισε αµέσως και ανασήκωσε
το κεφάλι του θρυµµατισµένου δεσµώτη µε προσοχή. Του άνοιξε το στόµα και έριξε
µέσα µερικές σταγόνες ουίσκι.
Εκείνη τη στιγµή ο θόρυβος βαριών βηµάτων αντήχησε στο διάδροµο. Τροµαγµένος
ο δεσµοφύλακας, έκρυψε αµέσως το µπουκάλι κάτω από το στρώµα και φώναξε
δυνατά, κάνοντας τον θυµωµένο :
«Έ, τυφλό γουρούνι, ακόµη κοιµάσαι; Σήκω πάνω! Ώρα να αδειάσω το ουροδοχείο
σου!»
«Τι τρέχει;» ρώτησε ένας περαστικός φρουρός, µε ένα βαρύ χασµουρητό.
«Αυτός ο κρατούµενος δεν έχει κουνηθεί εδώ και αρκετές ηµέρες! ∆ε βλέπεις το φαΐ
του που βρόµισε στο δίσκο;»
Ο άντρας ζοχαδιασµένος κοντοστάθηκε και µπήκε στο κελί του Καρίµ. Τα µάτια του
άνοιξαν διάπλατα από τρόµο σαν ξεσκέπασε το σώµα του ετοιµοθάνατου.
«Νοµίζω πως πέθανε! Πρέπει να ειδοποιήσουµε το διευθυντή!» αλάλαξε.
«Φέρε γρήγορα το γιατρό!»
«Κανείς γιατρός δε θα τον φροντίσει χωρίς εντολή!»
«Τότε φέρε το διευθυντή, ηλίθιε! Βιάσου! Αν πεθάνει, εµείς θα την πληρώσουµε!»
*
Ο γιατρός της φυλακής κούνησε το κεφάλι του απελπισµένος.
«Ο κρατούµενος είναι σε κρίσιµη κατάσταση. Έχει πάθει σοβαρή µόλυνση και έχει
υψηλό πυρετό».
«Θα τα καταφέρει;» φώναξε άγρια ο διευθυντής. «Έχουµε διαταγές να τον
κρατήσουµε ζωντανό. Κάνε κάτι γρήγορα!
«Πρέπει να του δώσω γερή αντιβίωση, αλλά δεν µπορώ να εγγυηθώ τίποτε. Η
κατάστασή του είναι προχωρηµένη. ∆εν έχουµε τα κατάλληλα φάρµακα εδώ. Είναι
πολύ εξαντληµένος, ψυχορραγεί. Από πότε έχει να ουρήσει;»
«∆εν ξέρω», φρένιασε ο ξεµυγιασµενος διευθυντής. «∆υο µέρες µπορεί και
περισσότερο. Πού θες να ξέρω εγώ; ∆εν καταλαβαίνω πώς δε νιώθει την ανάγκη να
ουρήσει».
«Είναι σε κώµα. ∆εν ξέρουµε πόσο καιρό είναι έτσι. Τα νεύρα του δε λειτουργούν
φυσιολογικά. Πρέπει να σπάσουµε το πύο και να βγάλουµε τα ούρα».
«∆ε µε νοιάζει πώς θα το κάνεις, αρκεί να το κάνεις», ξέσπασε επιβλητικά ο
διευθυντής της φυλακής. Αν πεθάνει εγώ θα βρω τον µπελά µου! Πες µου τι
χρειάζεσαι. Θα το παραγγείλω στην Τεχεράνη αµέσως».
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Ο γιατρός έγραψε µια συνταγή και έδωσε οδηγίες στους βοηθούς του να φέρουν µια
µεγάλη λεκάνη και µερικές πετσέτες. Ετοίµασε στα γρήγορα µια µεγάλη σύριγγα µε
αντιβιοτικά. Με τη βοήθεια δύο νοσοκόµων, ο γιατρός τρύπησε το πύο στα γεννητικά
όργανα του Καρίµ και το πίεσε δυνατά. Ο κρατούµενος βόγκησε γοερά. Ο αιµάτινος
πίδακας που τινάχτηκε λέρωσε την άσπρη µπλούζα του γιατρού.
Ένας νοσοκόµος έδωσε µερικά χαστούκια στον κρατούµενο για να τον συνεφέρει.
«Πρέπει να ουρήσεις αλλιώς η µόλυνση θα απλωθεί σε όλο σου το σώµα», τον
παρότρυνε ο γιατρός. «Προσπάθησε, Καριµ».
Μα ο χιλιοβασανισµένος δεσµώτης ήταν πολύ εξασθενηµένος για να υπακούσει. Η
βελόνα µπήκε πάλι αργά στην ουρήθρα του και τράβηξε το τοξικό υγρό.
*
Οι µήνες κυλούσαν αργοσαλευτοι ώσπου ήρθε ο µελαγχολικός χειµώνας. Ο ουρανός
ξερνούσε καταρράχτες από βροχή. Η ατµόσφαιρα ήταν ποτισµένη, νοτερή. Η πλάση
είχε σκοτεινιάσει, ένα δίχτυ οµίχλης αργοσάλευε στον ουρανό. Ο ρυθµός της βροχής
σαν ατελείωτο παράπονο της ψυχής χτυπούσε τις στέγες των κελιών. Οι πολιτικοί
κρατούµενοι καλωσόρισαν τη χειµωνιά µε ανακούφιση--οι ηµέρες έγιναν πιο µικρές
και τα νυχτερινά όνειρά πιο µακρινά. Μετά το αποµεσήµερο η βροχή σταµάτησε.
Στην µεγάλη αυλή κάτω από το άγρυπνο βλέµµα των φρουρών, οι κρατούµενοι
έκαναν τις καθηµερινές τους ασκήσεις. Σκυφτοί, µε βαθιές ουλές στα πρόσωπα τους
στριφογύριζαν σαν φαντάσµατα ολόγυρα. Κάµποσοι µε κουτσουρεµένα αυτιά, µύτες
και βγαλµένα νύχια, µε τα µάτια καρφωµένα στον ουρανό κοίταζαν µε απλανή
βλέµµα τον ουρανό. Ένας σκελετωµένος, αποχαυνωµένος άντρας βολτάριζε
παραµιλώντας. Στο βάθος του προαυλίου, µια οµάδα κρατούµενες γυναίκες
σκυµµένες στους αργαλειούς ύφαιναν ακατάπαυστα χαλιά.
Ο Καρίµ έκανε µασάζ στα πόδια του. Είχε γίνει σκελετός. Παρά τη σωµατική του
κατάπτωση, το αδάµαστο πνεύµα του ήταν σε άριστη κατάσταση. Λίγο πιο πέρα,
ένας νέος κοίταζε µε φρίκη τα χέρια του καθώς πάσχιζε να τα κουνήσει.
«Παραλύθηκα!» κλαψούρισε έντροµος.
«Μην ανησυχείς», τον καθησύχασε ο φοιτητής. «Αυτό συµβαίνει όταν σε κρεµάνε
τόσες ώρες στο καρφί σαν ψοφίµι. Είναι η πρώτη σου φορά;»
«Ναι», οµολόγησε ο νεαρός. Σήκωσε τα φρύδια µόλις αναγνώρισε τον Καρίµ.
«Είσαι ο τυφλός θεατρίνος;» ρώτησε µε σεβασµό.
«Ναι», είπε ο Καρίµ χαµογελώντας.
«Κανείς δεν το γνωρίζει στον έξω κόσµο. Σε βασάνισαν κι εσένα;»
«Του τσάκισαν το κορµί», πετάχτηκε ο φοιτητής. «Αλλά όπως βλέπεις, µετά από ένα
χρόνο βασανιστήρια, ο Καρίµ δεν λύγισε. Κάνε κουράγιο, λοιπόν».
«Φοβάµαι τόσο πολύ», µυξόκλαψε ο νεαρός κρατούµενος. «∆εν αντέχω το σωµατικό
πόνο. Καρίµ, φοβάσαι τα βασανιστήρια;»
«Και βέβαια φοβάµαι», αποκάλυψε ο Καρίµ µε ειλικρίνεια. «Όµως πρέπει να
παλέψω το φόβο, για να µη µε αιχµαλωτίσει. Ο άνθρωπος κάνει θαύµατα. Είναι
εκπληκτικό πόσο ισχυρό γίνεται το πνεύµα του ανθρώπου µετά από τόσα
βασανιστήρια. Έρχεται µια στιγµή που συνειδητοποιείς ότι µέσα σου υπάρχει µια
φοβερή πνευµατική δύναµη που µπορεί να ξεπεράσει τη σωµατική αντοχή. Ξέρεις το
ρητό που λέει : ‘Στη φωτιά ο άνθρωπος σκληραίνει σαν ατσάλι’. Όσο πιο πολύ σε
βασανίζουν, τόσο πιο σκληρός γίνεσαι».
«Ο Καρίµ έχει δίκιο», συµφώνησε ο φοιτητής. «Έλα να σου τρίψω λίγο τα χέρια».
«Θα µε πονέσεις;»
«Μόνο για λίγο», τον καθησύχασε ο Καρίµ µε συµπάθεια.

181

«Η παράνοια του φόβου βασιλεύει στο Ιράν! Ο κόσµος φοβάται να αναφέρει ακόµα
και το όνοµα του Σάχη. Μόνο ο κλήρος τολµά να κάνει κριτική στα εγκλήµατά του».
Ο φοιτητής έτριψε τα χέρια του αγοριού. Μετά από µερικές οδυνηρές στιγµές, τα
χέρια του άρχισαν να δίνουν σηµάδια ζωής.
«Βλέπεις! Σου το είπα ότι δεν έχουν παραλύσει. Ποιος σε βασάνισε;»
«∆εν ξέρω. Φορούσε µάσκα».
«Πρέπει να ήταν η Τριχωτή Μαϊµού».
«Κρυφάκουσα τη συζήτηση δύο φρουρών, λέγανε ότι στη φυλακή της Τεχεράνης
υπάρχει ένας πελώριος φούρνος όπου η ΣΑΒΑΚ καίει τους κρατούµενους
ζωντανούς! Ανακάλυψαν καµένα ανθρώπινα κρανία και κόκαλα στους
σκουπιδοτενεκέδες της φυλακής!»
«Όλα είναι πιθανά στο Ιράν κάτω από την τυραννία του Σάχη. Κάθε φορά που βλέπω
φωτογραφία του µονάρχη, ζαρώνω, λες και ένα µαχαίρι είναι έτοιµο να µου κόψει το
λαιµό!»
«Ξέρεις τον Καρίµ Πούρ Σιραζί, τον περίφηµο δηµοσιογράφο;» ρώτησε ο φοιτητής.
«Όχι», απάντησε λακωνικά ο Καρίµ
«Είµαστε συµφοιτητές στο πανεπιστήµιο. Αναγκαζόταν να γράφει προπαγανδιστικά
άρθρα για το µονάρχη. Μια µέρα αρνήθηκε να συµµετέχει άλλο στην υποκρισία του
καθεστώτος. Φυλακίστηκε και πέθανε δύο εβδοµάδες µετά από φρικτά βασανιστήρια.
Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είπαν ότι ‘αυτοκτόνησε’!»
« Αρχικά, ο Σάχης διέταξε τη δολοφονία εκατοντάδων µουλάδων. Αργότερα, οι
σοφοί σύµβουλοί του πρότειναν µια µαζική κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου και
τζαµιών για να κρατήσει τις µάζες ήσυχες και υποταγµένες», είπε ο Καρίµ.
«Έµαθες κανένα νέο για τον Αγιατολαχ Ρουχολάχ Χοµεϊνί;» ρώτησε ο φοιτητής.
«Ως θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, κάνει ανοιχτά κριτική στο Σάχη και στο
καθεστώς του. Υπάρχουν φήµες ότι ο µονάρχης θα τον κλωτσήσει σύντοµα από τη
χώρα. Ο Αγιατόλαχ έχει αποκτήσει µεγάλη δύναµη. Έχει εκατοµµύρια φανατικούς
οπαδούς που έχουν ορκιστεί να προστατεύσουν το Ισλάµ και να καταστρέψουν τον
καταπιεστή και τα παράσιτά του».
«Πως ο ραδιούργος Σάχης δεν τον έχει καθαρίσει ακόµη?», απόρησε ο φοιτητής.
«Είναι πανέξυπνος και πανούργος. Αν σκοτώσει τον θρησκευτικό ηγέτη, ο λαός θα
επαναστατήσει εναντίον του. Το καθεστώς του δεν θα επιβιώσει. Η θρησκεία έχει
µεγάλη επιρροή στο λαό µας. Χωρίς θρησκεία, κανένας κυβερνήτης δε θα επιβιώσει
στην Περσία.
« Παρότι σέβοµαι το Ισλάµ, η δύναµη και η επιρροή του Αγιατόλαχ Χοµεϊνί µε
προβληµατίζουν», αποκάλυψε, µε ειλικρίνεια ο Καρίµ. «Μπορεί εύκολα να
οργανώσει µια θρησκευτική επανάσταση, στέλνοντας µηνύµατα στους ευσεβείς
οπαδούς του µέσω των 80.000 τζαµιών του Ιράν. ∆εν θέλω να δω τον κλήρο να
κυβερνήσει τη χώρα µας. Η θρησκεία πρέπει να είναι χωρισµένη από την πολιτική.
«Οι θρησκευτικοί ηγέτες µας έχουν µυωπικές απόψεις για την κοινωνία µας και
επιβάλουν αναχρονιστικούς, σκληρούς νόµους. Η κοινή γνώµη έχει ζωτική σηµασία
για τις σχέσεις µας µε τα άλλα έθνη. Αν πάρουν την εξουσία οι µουλάδες, φοβάµαι
ότι το Ιράν θα αποµονωθεί από τον υπόλοιπο κόσµο. Τα δυτικά κράτη θα µας
µποϋκοτάρουν από συµφέροντα. ∆ε χρειαζόµαστε άλλης µορφής δικτατορία.
Καρτερούµε απελπισµένα µια δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση, παιδεία,
τεχνολογία, βιοµηχανία, νοσοκοµεία, ελευθερία και οικονοµική ευηµερία. Οι
θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να είναι αφιερωµένοι µονάχα στο πνευµατικό τους έργο».
«Μπορεί να εξαγοράσει κάποιος την ελευθερία του;» ρώτησε ο νεαρός κρατούµενος,
αλλάζοντας θέµα. «Η οικογένειά µου είναι αρκετά πλούσια».
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« Παρότι σέβοµαι το Ισλάµ, η δύναµη και η επιρροή του Αγιατόλαχ Χοµεϊνί µε
προβληµατίζουν», αποκάλυψε, µε ειλικρίνεια ο Καρίµ. «Μπορεί εύκολα να
οργανώσει µια θρησκευτική επανάσταση, στέλνοντας µηνύµατα στους ευσεβείς
οπαδούς του µέσω των 80.000 τζαµιών του Ιράν. ∆εν θέλω να δω τον κλήρο να
κυβερνήσει τη χώρα µας. Η θρησκεία πρέπει να είναι χωρισµένη από την πολιτική.
«Οι θρησκευτικοί ηγέτες µας έχουν µυωπικές απόψεις για την κοινωνία µας και
επιβάλουν αναχρονιστικούς, σκληρούς νόµους. Η κοινή γνώµη έχει ζωτική σηµασία
για τις σχέσεις µας µε τα άλλα έθνη. Αν πάρουν την εξουσία οι µουλάδες
«Οι αξιωµατούχοι της κυβέρνησης κάνουν τα πάντα για το χρήµα», αποκρίθηκε ο
φοιτητής, «πουλούν την µάννα τους. Όταν το παλάτι γιόρταζε την πολυπόθητη
εγκυµοσύνη της αυτοκράτειρας, ο Σάχης έδωσε αµνηστία σε είκοσι χιλιάδες
πολιτικούς κρατούµενους. Μα οι οικογένειες των κρατουµένων πλήρωσαν αδρά τους
υψηλόβαθµους αξιωµατούχους για να µπουν οι αγαπηµένοι τους στην λίστα.»
Εκείνη τη στιγµή ακούστηκε το γνωστό, µισητό σφύριγµα που ανήγγειλε τη λήξη του
διαλείµµατος.
Οι κρατούµενοι συγκεντρώθηκαν στη µέση του προαυλίου, µπήκαν στη σειρά και
γύρισαν απρόθυµα στα κελιά τους.
Σηµειώσεις
1.
Το Περσικό Νέο Έτος εορταζόταν την εαρινή ισηµερία, στις 21 Μαρτίου. Οι
εορτασµοί κρατούσαν τριάντα ηµέρες και στο διάστηµα αυτό γίνονταν αρχαίες
τελετουργίες και τηρούνταν έθιµα και παραδόσεις. Τα παλιά χρόνια, κανονιοβολισµοί
ανήγγειλαν τον ερχοµό της καινούριας χρονιάς.
2.
Μυθολογικό πρόσωπο που έχει σχέση µε την αρχή του Νέου Έτους. Σύµφωνα
µε το µύθο, όποιος συναντήσει τον Άµο Νορούζ θα γίνει πάλι νέος σαν την ίδια την
Άνοιξη.

Κεφάλαιο 8
1963
Οι αχτίδες του νυσταγµένου ήλιου καληνύχτισαν την ηµέρα µέσα σε µια πορφυρή
έκρηξη. Μια απαλή αύρα τύλιγε τη γερασµένη γη µε ασηµένιες κλωστές στοργής.
Ο πένθιµος µήνας του Μουχαράµ 1 είχε αρχίσει και οι Σιίτες µουσουλµάνοι
γιόρταζαν το βίαιο θάνατο του ιµάµη Χουσείν στα χέρια των Οµεϋαδών.
Συγκινητικές διηγήσεις και θεατρικές αναπαραστάσεις των παθών έπαιρναν µέρος σε
ολάκερη την αιωνόβια χώρα. Στα παζάρια και στις πλατείες κρεµιόταν µαύρα
υφάσµατα και δραµατικά τραγούδια µε φλογερές και τύµπανα ακουγόταν από
παντού. Εκατοµµύρια ξυπόλυτοι µαυροντυµένοι άνθρωποι, έπαιρναν µέρος στις
περιφορές. Φορούσαν κόκκινα και πράσινα µπαντάνα 2 καθώς βάδιζαν στους
δρόµους ψέλνοντας και θρηνώντας. Καµπόσοι, συνεπαρµένοι µε την φλόγα της
πίστης γρονθοκοπούσαν τα στήθη τους και µαστιγώνονταν µε αλυσίδες και σπαθιά.
Μέσα από τις τελετουργίες τα πνεύµατα των µαρτύρων ενσαρκώνονταν και τα
φθαρτά σώµατα των ευσεβών που συµµετείχαν αποκτούσαν πνευµατικότητα.
*
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Η Τάρα καθόταν κοντά στο παράθυρο στο εξοχικό του θείου Χότζατ στα περίχωρα
της Τεχεράνης και αγνάντευε από µακριά τα χρυσαφένια σταροχώραφα.
Βουτηγµένη στην µαυροφόρα απελπισία, είχε κλουβιαστη σε µια έρηµο µοναξιάς και
µιζέριας. Μοιρολόγια και βουβοί θρήνοι φώλιαζαν µέσα της.
«Τάρα, τι ώρα είναι;» ρώτησε ο νάνος παίζοντας παλαµάκια.«Πάµε να
µαγειρέψουµε;»
Η θεατρίνα µαραζωµένη στην µελαγχολία, δεν απάντησε.
«Ο θείος Χότζατ θα ‘ρθει όπου να ‘ναι», πετάχτηκε η γυναίκα του νάνου».
∆εν πέρασε πολλή ώρα και το καλοσυνάτο πρόσωπο του µεγαλέµπορου εµφανίστηκε
στο κατώφλι. Η Τάρα έπεσε στην αγκαλιά του, κλαίγοντας.
«Επιτέλους, ήρθες. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Τρεις µήνες έλειπες».
«Καλωσόρισες», είπε εύθυµα ο νάνος, «Πώς από δω;»
«Έλα τώρα, κοντορεβιθούλη, ήξερες ότι θα ερχόµουν», τον πείραξε ο έµπορος.
«Πες µας, λοιπόν, τα νέα σου», ρώτησε ανυπόµονα ο νάνος, όταν κάθισαν όλοι στο
σαλόνι.
Το πρόσωπο του Αρµένιου σκυθρώπιασε. «Φοβάµαι ότι τα νέα δεν είναι καλά».
«Τι συνέβη;»
«Ο ιµάµης Χοµεϊνί έκανε πολύ αυστηρή κριτική στο Σάχη στα κηρύγµατά του στο
µεντρεσέ της Φαϊζίγια, στην Κόµ. Η ραδιοφωνική εκποµπή του µεταδόθηκε σε όλη
τη χώρα. Η εχθρότητα της βασιλείας για το Ισλάµ έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.
Το καθεστώς του µονάρχη απάντησε στέλνοντας τανκς και επιτέθηκαν στη Φαϊζίγια,
στις 22 Μαρτίου. Εκατοντάδες άοπλοι σπουδαστές σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν ή
δολοφονήθηκαν στα κρεβάτια του νοσοκοµείου. Τον Ιούνιο, κατά τον εορτασµό σε
ανάµνηση του µαρτυρίου του ιµάµη Χουσείν, ο ιµάµης Χοµεϊνί εκφώνησε έναν
ιστορικό λόγο στην πόλη Κόµ. Επανέλαβε τις καταγγελίες του για το φοβερό
καθεστώς του Σάχη. Ο θρησκευτικός ηγέτης τον προειδοποίησε ότι η θηριώδη
συµπεριφορά του θα οδηγούσε σε αιµατηρή εξέγερση. ∆υο ηµέρες αργότερα, ο
Χοµεϊνί συνελήφθηκε και φυλακίστηκε στην Τεχεράνη».
«Μα η φυλάκιση του θα κάνει το λαό να ξεσηκωθεί!»
«Αυτό έγινε. Η σύλληψή του µεγάλωσε ακόµη πιο πολύ τη λαϊκή δυσαρέσκεια και
προκάλεσε µια εξέγερση που κάνει το θρόνο να τρίζει συθέµελα. Στις πόλεις, Κοµ,
Τεχεράνη, Σιράζ, Μασχάντ, Ισφαχάν, Κασάν και άλλες µικρότερες, άοπλοι
διαδηλωτές ήρθαν αντιµέτωποι µε τον στρατό του Σάχη. Οι στρατιώτες σκότωσαν
πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες άοπλους πολίτες µέσα σε λίγες ηµέρες!»
«∆ε µάθαµε τίποτε γι’ αυτό το µακελειό! Τα διεθνή και ντόπια µέσα ενηµέρωσης το
βούλωσαν. Αυτό είναι ανησυχητικό και αποκαρδιωτικό!» ξεστόµισε η Τάρα.
«Φοβάµαι ότι αυτό το φοβερό µακελειό θα είναι µια κρίσιµη καµπή στη σύγχρονη
ιστορία της χώρας µας! Εδραίωσε τον ιµάµη Χοµεϊνί ως εθνικό ηγέτη και εκπρόσωπο
του λαού. Συµβολίζει τον αγώνα κατά του Σάχη και των ξένων πατρώνων του.
Μπορεί η εξέγερση να κατεστάλη, όµως ο λαός και οι ιεροδιδάσκαλοι δεν ανέχονται
τη φυλάκιση του ιµάµη Χοµεϊνί. Φοβάµαι ότι θα δηµιουργηθεί ένα δυναµικό
Ισλαµικό κίνηµα που µπορεί να οδηγήσει σε επανάσταση», τόνισε µε έµφαση ο θείος
Χότζατ. Και µοιραία µπορεί να οδηγήσει την χώρα από την αυτοκρατορική
δικτατορία στην Ισλαµική.
«Οι πνευµατικοί άνθρωποι δε επιθυµούν να αποκτήσει η θρησκεία πολιτική
εξουσία», συµπλήρωσε ο νάνος µε σοβαρότητα. Όµως οι καταπιεσµένες, φοβισµένες
µάζες που υπέφεραν από τους άγριους ανέµους των βασανιστηρίων, των βιασµών,
της χυδαιότητας, της ταπείνωσης και της εξαθλίωσης, πιστεύουν ότι ο Χοµεϊνί είναι
ένας σπόρος ελπίδας. Η παρουσία του είναι παρηγοριά για τον απλό, αµόρφωτο λαό
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που καρτερά ότι στο πρόσωπό του θα ξαναβρεί την ταυτότητά του, τη ελευθερία και
την αξιοπρέπειά του. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ο κλήρος δεν είναι η σωστή λύση!
Το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτικό κόµµα για να αναλάβει την εξουσία».
Η µαραζωµένη Τάρα, στράφηκε και ρώτησε µε ασυγκράτητη αγωνία:
«Κανένα νέο για τον Καρίµ;» Η αναπνοή της είχε κοπεί. Ο πόνος έµπηξε τα αετίσια
νύχια του στα σωθικά της.
Ο καλοκάγαθος χριστιανός έµπορος απάντησε µε ένα νευρικό γελάκι.
«Όχι, λυπάµαι, Τάρα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για σένα. Τρία χρόνια τώρα και δεν
µπορώ να ανακαλύψω πού είναι φυλακισµένος. Όλα τα στόµατα είναι σφραγισµένα
όποτε πάω να συζητήσω το θέµα µε αξιωµατούχους ή στρατηγούς. Μπορεί να
εξαγοράζουµε την ελευθερία άλλων, όµως η περίπτωση του Καρίµ διαφέρει».
«Προσεύχοµαι µόνο να είναι ακόµα ζωντανός και καλά. Ποτέ δεν πρόκειται να
αποδεχτώ το θάνατό του! ∆ε θα σταµατήσω ποτέ να τον ψάχνω», δήλωσε η Τάρα µε
ατσαλένια αποφασιστικότητα. Νοσταλγικές θύµησες έγδαραν την πληγή της.
«Τι απόγιναν η Φατεµέχ, η Μινά και ο κλόουν;» ξεστόµισε φοβισµένα ο νάνος.
«Φοβάµαι ότι έχω άσχηµα νέα. Ήταν σε µια φυλακή της Τεχεράνης. Βασανίστηκαν
φριχτά. Έχασα όµως τα ίχνη τους. Τα πράγµατα πηγαίνουν από το κακό στο
χειρότερο. Μην κάνετε το λάθος να πλησιάσετε κάποιον φίλο ή να χρησιµοποιήσετε
τα αληθινά ονόµατά σας. Να έχετε υποµονή και πίστη!»
«Αυτός ο προδότης Αλί», τσίριξε η νάνος φουρκισµένος. Τα µάτια του στένεψαν.
«Μην του κρατάς µίσος», συµβούλευσε η θεατρίνα. «Καµιά φορά, καλοί άνθρωποι,
γίνονται προδότες λόγω της φτώχειας ή της καταπίεσης. Ο Αλί δεν είχε ποτέ τίποτε.
Είναι φυσικό οι άνθρωποι να επιθυµούν πράγµατα που δεν έχουν. Αν δεν ήταν ο
µουσικός, σίγουρα κάποιος άλλος θα πρόδιδε τον Καρίµ αργά ή γρήγορα».
«Ναι, πάρε την περίπτωσή µας», συλλογίστηκε ο κοντορεβιθούλης, «όλοι περιµέναµε
να µας προδώσει ο αδελφός του κλόουν, ένας φανατικός στρατηγός. Κι όµως αυτός
που µας πρόδωσε ήταν ο συνεργάτης µας».
«Καλή µου, Τάρα», τον διέκοψε ο µεσήλικας άντρας µε κάποιο δισταγµό, «την άλλη
εβδοµάδα είµαι καλεσµένος σε µια σηµαντική δεξίωση που δίνει ένας σπουδαίος
Ιρανός στρατηγός. Οι φήµες στους ανώτατους πολιτικούς κύκλους τον θέλουν να
αντικαταστήσει τον στρατηγό Μπαχτιάρ ως υπουργός Αµύνης. ∆εν είναι φανατικός
ούτε παρανοϊκός στρατιωτικός. Είναι αληθινός κύριος : ανοιχτόµυαλος, µορφωµένος
και καλλιτέχνης--ένας αξιοπρεπής µουσουλµάνος που του αρέσουν ο στρατός και οι
γυναίκες. Είναι γοητευτικός και ανύπαντρος. Πίσω από τα κυνικά σχόλιά του για τις
γυναίκες και το προσωπείο της αλαζονείας, κρύβεται ένας ροµαντικός άνθρωπος».
«Γιατί µου τα λες όλα αυτά;» ρώτησε η Τάρα. Το όµορφο κεφάλι της έγειρε ελαφρά
στο πλάι.
«Σκεφτόµουν να σε πάρω για ντάµα µου. Ποιος ξέρει τι µπορεί να γίνει; Μια επαφή
µε έναν τόσο ισχυρό στρατηγό µπορεί να βοηθήσει στον εντοπισµό του αγαπηµένου
σου Καρίµ».
«Τι προσπαθείς να πεις; Ότι θέλεις να γίνω φίλη του στρατηγού µήπως και
ελευθερώσει τον Καρίµ;»
«Όχι ακριβώς, αλλά αν παίξεις µαζί του για λίγο, ίσως βρούµε που τον κρατάει η
ΣΑΒΑΚ. Τότε ίσως µπορέσουµε να κάνουµε κάτι».
«Πιστεύεις ότι µπορεί να τον καταφέρω να µου πει;»
«Πιθανόν. Είναι οµορφάντρας, γύρω στα πενήντα, και του αρέσει να περιβάλλεται
από ωραίες γυναίκες. Είναι ο πιο περιζήτητος εργένης της υψηλής Ιρανικής
αριστοκρατίας. Εσύ είσαι µεθυστικά πανέµορφη και έξυπνη. Ξέρεις να κερδίσεις
έναν άντρα, αρκεί να το θέλεις. ∆εν έχουµε τίποτε να χάσουµε. Θα σου στείλω µια
µοδίστρα να σου ράψει ένα υπέροχο βραδινό φόρεµα για το πάρτι».
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Ο φτεροπόδαρος νους της Τάρας, στριφογύρισε. Μετά από µερικά λεπτά, είπε
θαρρετά: «∆εν είναι κακή ιδέα». Στα αµυγδαλωτά µάτια της καθρεφτίστηκε µια
µεγάλη προσδοκία. «Θα κάνω ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό για να βοηθήσω τον
αγαπηµένο µου Καρίµ», ορκίστηκε η Τάρα κατηγορηµατικά, µε αµείλιχτο πείσµα,
χτυπώντας γερά τη γροθιά της στο τραπέζι. «Θα παραβιάσω κάθε νόµο, νοµικό,
θρησκευτικό ή ηθικό για να τον ελευθερώσω. Είµαι σίγουρη ότι ο Αλλάχ θα δείξει
κατανόηση».
*
Το µεγαλόπρεπο σαλόνι στη βίλα του στρατηγού άστραφτε από λαµπρότητα και
µυριόπλουτη χλιδή. Είχε στολιστεί για το µεγάλο γεγονός της βραδιάς : µια υπέροχη
αποχαιρετιστήρια γιορτή προς τιµήν του αρχηγού της Αµερικανικής Συµβουλευτικής
Στρατιωτικής Αποστολής που αναχωρούσε για την πατρίδα του. Το µέγαρο ήταν
πλούσια διακοσµηµένο µε έργα τέχνης, χαλιά και σπάνιες πορσελάνες. Μικρά
πολύχρωµα φωτάκια κρέµονταν κατά µήκος του τεράστιου διαδρόµου.
Φρέσκα χιλιοχρωµα λουλούδια στόλιζαν το µεγάλο πλουσιοπάροχο µπουφέ µε τις
θαµπωτικές ποικιλίες από σπάνιες λιχουδιές, φαγητά και ορεκτικά. Μια σειρά από
πιατέλες µε µακρύκοκκο ασηµένιο χαβιάρι ήταν σε περίοπτη θέση. Κάθε εθνική και
διεθνής σπεσιαλιτέ έγνεφε, θαρρείς, στους αριστοκράτες καλεσµένους να τη γευθούν.
Η µουσική, τα γέλια και ο ήχος από τους φελλούς της σαµπάνιας ακούγονταν από
µακριά.
Ένας αξιωµατικός µε επίσηµη στολή στεκόταν στην είσοδο και υποδεχόταν τους
VIPs. Η τραπεζαρία αστραφτοκοπούσε από τα κοσµήµατα και τα στρατιωτικά
µετάλλια.
Ο γοητευτικός διακεκριµένος Ιρανός στρατηγός, όρθιος σε µια γωνιά της αίθουσας,
χαιρετούσε µε χάρη τους καλεσµένους του. Το παιχνιδιάρικο βλέµµα του έπεφτε µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις όµορφες κυρίες που έρχονταν γεµάτες προσµονή,
φορώντας Γαλλικές τουαλέτες. Ρίχνοντας λοξές µατιές, αναζητούσαν την σπάνια
ευκαιρία να γνωριστούν µε λαµπρούς στρατηγούς και υπουργούς της Ιρανικής
κυβέρνησης. Η απτή ανυποµονησία τους εξέφραζε τη βαθιά ριζωµένη ανάγκη τους
για εξουσία, κύρος και υλικά αγαθά.
«Καλώς ορίσατε, στρατηγέ. Χαίροµαι που σας βλέπω», χαιρέτισε ο Ιρανός στρατηγός
το διοικητή των Αµερικανικών δυνάµεων στο Ιράν, µε µια ελαφριά υπόκλιση.
«Χαίροµαι που σας γνωρίζω, στρατηγέ Αµπάς Ρασίτ Φαρουχί», είπε η σύζυγος του
διοικητή, κοιτάζοντας γύρω της έκθαµβη.
«Ευχαριστώ για τα ωραία Περσικά χαλιά», αναφώνησε ένας Αµερικανός στρατηγός
µε ευγνωµοσύνη. «Η σύζυγός µου είναι ενθουσιασµένη που θα τα πάρει µαζί της
στην Ουάσινγκτον».
«Ευχαρίστησή µου», αποκρίθηκε ο οικοδεσπότης ευγενικά.
«Πότε φεύγετε για την Ουάσινγκτον, αγαπητή µου;» ρώτησε ο ραφινάτος στρατηγός
απευθυνόµενος στην ξανθιά Αµερικανίδα. «Θα στείλω µερικούς στρατιώτες µου να
κουβαλήσουν τις αποσκευές σας».
«∆εν είναι απαραίτητο», είπε αµήχανα η ξανθιά γυναίκα, χαµογελώντας ελαφρά.
«∆ε συνηθίζουµε να χρησιµοποιούµε στρατιώτες για προσωπική χρήση».
«Νοµίζω ότι οι Αµερικανοί είναι πολύ ενδιαφέρον λαός : λογικοί, πρακτικοί και
ρεαλιστές. Το πρόβληµα είναι ότι δεν αντέχουν την κτηνώδη βία, αλλά µπορούν να
ανέχονται την κτηνώδη λογική! Παίρνετε τους ανθρώπους πολύ στα σοβαρά, φίλε
µου!»
Ο Αµερικανός αξιωµατικός πήρε ένα ποτήρι σαµπάνια και ξεστόµισε κατακόκκινος :
«Πώς να λύσεις τα προβλήµατα του κόσµου, όπως η φτώχεια, η καταπίεση και η
δουλεία;»
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«Είναι ασυγχώρητο λάθος να προσπαθήσεις να αλλάξεις την ανθρωπότητα. Είναι
ωραία θεωρία, κύριε, αλλά λίαν επικίνδυνη. ∆ε θέλω να αλλάξω τίποτε στον κόσµο,
εκτός από τον καιρό της Τεχεράνης! Πρέπει να βλέπουµε τη ζωή µε φρέσκο βλέµµα –
να χαιρόµαστε που είµαστε ζωντανοί, να ρουφάµε το νέκταρ κάθε στιγµής. ∆εν
πρέπει να φερόµαστε σαν νοσηροί, συναισθηµατικοί ιδεαλιστές. Οι άνθρωποι
κάνουνε µεγάλη φασαρία για την πίστη, τις αρετές και τα ιδανικά! Το πάθος µου για
την ηδονή είναι ανεξέλεγκτο. Η ζωή είναι µελαγχολική, καταπιεστική. Η αµαρτία
είναι το µόνο δροσιστικό πολύχρωµο στοιχείο που απόµεινε στη σύγχρονη εποχή.
Μου αρέσουν οι γυναίκες, αυτά τα αξιαγάπητα διακοσµητικά αισθησιακά πλάσµατα,
αλλά δεν εµπιστεύοµαι καµία. Καµία γυναίκα δεν είναι ειλικρινής!»
«Ας πιούµε κανένα αναψυκτικό», τον διέκοψε ένας διπλωµάτης, προσπαθώντας να
αλλάξει θέµα. «Έχετε αυτό το περίφηµο χαβιάρι από την Κασπία θάλασσα;»
«Έχουµε το καλύτερο χαβιάρι του κόσµου».
«Μου αρέσει η πρώην βασίλισσά σας, η Σαράγια. Έχει πολύ ωραία πράσινα µάτια»,
σχολίασε η σύζυγος του Αµερικανού πρέσβη που πήρε µέρος στη συζήτηση. «Όµως
η αυτοκράτειρα Φαράχ γέννησε τον πολυπόθητο διάδοχο!»
«Ευχαριστώ πολύ», απάντησε ο γοητευτικός οικοδεσπότης µε ένα πλατύ χαµόγελο.
«Για να είµαι ειλικρινής ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για την αυτοκράτειρα Σοράγια»,
πρόσθεσε ο Γάλλος πρέσβης µε ειλικρίνεια. «Ήταν η πιο αλαζονική κυρία που έχω
γνωρίσει : ψυχρή, περιφρονητική και πολύ ξιπασµένη!»
«Αγαπητέ µου, δεν είσαι βασιλιάς για να τραβήξεις την προσοχή της», χαριτολόγησε
η σύζυγός του. Όλοι γέλασαν µε την καρδιά τους.
«Η επιθυµία να ξεχωρίζεις είναι η µεγαλύτερη διαφορά ανάµεσα στον άνθρωπο και
στα ζώα», φιλοσόφησε ο Ιρανός στρατηγός. «Ακόµη και ο Τζορτζ Ουάσινγκτον
ήθελε να τον αποκαλούν ‘Μεγαλοδύναµο’. Ο Κολόµβος ήθελε να τον λένε Ναύαρχο
του Ωκεανού και Αντιβασιλέα των Ινδιών, ενώ η Αικατερίνη η Μεγάλη αρνιόταν να
ανοίξει τα γράµµατα που δεν την αποκαλούσαν Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα!»
Η τεχνική να δίνεις τίτλους και εξουσία στους υπηκόους σου είναι λίαν
αποτελεσµατική. Όταν ο Ναπολέων δηµιούργησε τη Λεγεώνα της Τιµής µοίρασε
χίλιους πεντακόσιους σταυρούς στους στρατιώτες του και έκανε δεκαοχτώ
στρατηγούς του Στρατάρχες της Γαλλίας. Ονόµασε τα στρατεύµατά του Μεγάλη
Στρατιά. Όταν του έκαναν κριτική επειδή έδινε παιχνίδια στους παλαίµαχους,
αποκρίθηκε : ‘Οι άνθρωποι κυβερνιόνται από παιχνίδια!’»
«Φοβάµαι ότι θα συµφωνήσω µε τον Ναπολέοντα!»
Ο Αµερικανός στρατηγός που θα αναχωρούσε έφτασε αργά. Συνοδευόταν από τη
σύζυγό του, τις δυο θυγατέρες του και τον υπασπιστή του. Υπηρέτες τους οδήγησαν
στο σαλόνι µε υποκλίσεις.
Η σύζυγός του Αµερικανού αξιωµατικού, µαγεµένη, τριγύριζε στην αίθουσα
θαυµάζοντας την κοµψότητα και την οµορφιά των κυριών της ανώτερης τάξης και
την αφάνταστη πολυτέλεια της Ιρανικής αριστοκρατίας.
Καθώς πήγαινε στον µπουφέ κρατώντας το πιάτο της ψιθύρισε στη µεγάλη κόρη της :
«Φαίνοµαι πολύ ταπεινά κακοντυµένη δίπλα σ’ αυτές τις κοµψές Ιρανές καλλονές.
Είχαµε οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικού να πάρουµε µαζί µας µόνο σεµνά,
κλειστά, µακρυµάνικα φορέµατα. ∆εν καταλαβαίνω τις αντίθετες όψεις αυτής της
χώρας!»
Οι πρέσβεις της Βρετανίας και της Αµερικής συναντήθηκαν στον προθάλαµο. Ο
ψηλός, χλοµός αριστοκράτης Άγγλος άναψε την πίπα του µε ύφος ανωτερότητας και
κάτι ψιθύρισε στον Αµερικανό διπλωµάτη. Τα γαλανά του µάτια έλαµπαν κάτω από
τα µοντέρνα διάφανα γυαλιά του.

187

«Λοιπόν, φίλε µου, τελικά ξεφορτωθήκαµε τον ‘άνθρωπο µε τις πιζάµες’—τον
τρελλογερο Μοσαντέχ», δήλωσε υπεροπτικά.
Ο Αµερικανός απεσταλµένος ανασήκωσε αδιάφορα τους ώµους. Πήρε ένα τσιγάρο
από τη χρυσή ταµπακέρα του και τον κοίταξε κατάµατα µε ειρωνεία. «Ναι, αλλά ο
γυµνός φακίρης της Ινδίας πέταξε έξω την αυτοκρατορία σας χωρίς βία, κύριε. Εκτός
αυτού, χάσατε το µονοπώλιο στον Περσικό κόλπο!»
«Το ότι χάσαµε το µονοπώλιο δε σηµαίνει ότι χρεοκόπησε η Αγγλία!»
«Μην το παίρνεις κατάκαρδα, πιστέ µου σύµµαχε. Κάθε αυτοκρατορία έχει ένα
τέλος. Αισθάνοµαι πολύ όµορφα που η Αµερική θα γίνει η νέα αυτοκρατορία στον
κόσµο. Αυτό είναι κοινή λογική!»
«Η κοινή λογική είναι µια αρετή για ανθρώπους χωρίς φαντασία. Θυµήσου το
φυλετικό δόγµα του Τσόρτσιλ, φίλε µου : ‘∆εν παραδέχοµαι ότι έγινε µεγάλη ζηµιά
στους Ινδιάνους της Αµερικής, στους µαύρους της Αυστραλίας ή στην άθεη γη της
Ινδίας επειδή µια πιο δυνατή φυλή, µια ανώτερη φυλή πήρε τη θέση τους! Πρέπει να
αποκτήσουµε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους µε κάθε κόστος!’».
«Αυτό είναι Αγγλική µισαλλοδοξία».
«Όχι, είναι Αγγλική υπεροχή! ∆ε χρειαζόµαστε διπλωµατία. Αρκεί η δύναµη. Η
διπλωµατία είναι για τα αδύναµα έθνη! ∆εν είναι η αλαζονεία της δύναµης. Είναι το
προνόµιο της δύναµης!»
«Συµφωνώ. Ποιος ο λόγος να έχουµε παντοδύναµο στρατό, αν δεν µπορούµε να τον
χρησιµοποιήσουµε και να µοιραστούµε τα λάφυρα;»
Ο Άγγλος πρέσβης τράβηξε µερικές ρουφηξιές από την πίπα του. Φαινόταν
προσβεβληµένος.
«Κύριε πρέσβη, νοµίζετε ότι αυτός είναι αξιοπρεπής τρόπος να µιλήσετε για τις
αρετές σας;» είπε µε σνοµπ ύφος. «Πρέπει να υπάρχει εντιµότητα µεταξύ των
κλεφτών! Όπως είπε ο ήρωάς µου, σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ : ‘Προτιµώ τους χοίρους.
Οι σκύλοι σηκώνουν το κεφάλι και µας κοιτάνε. Οι γάτες κατεβάζουν το κεφάλι.
Όµως οι χοίροι µας φέρονται ως ίσοι προς ίσους!»
«∆εν είστε η νέα φυλή που κυβερνά τον κόσµο», απάντησε ο Βρετανός διπλωµάτης.
«∆εν µπορείτε να παραγνωρίσετε τη συµβολή µας στην αποστολή. Προορισµός των
πολιτισµένων εθνών είναι να επιβάλουν τις δικές του κυβερνήσεις στους άγριους και
αµόρφωτους λαούς».
Ο Αµερικανός πρέσβης γέλασε βροντερά.
«Εµείς έχουµε αληθινή δηµοκρατία. ∆εν είµαστε αποικιοκράτες. Πιστεύουµε
ακράδαντα πως όταν µια περιοχή εκτός των συνόρων µας ζητάει την παρέµβασή µας
ή είναι σηµαντική για την ανάπτυξη του εµπορίου µας, πρέπει να την αποκτάµε χωρίς
να χάνουµε καιρό».
«Η ιστορική σας αµνησία είναι αξιοθαύµαστη, κύριε πρέσβη. Εις το όνοµα του Θεού
και της δηµοκρατίας, οι Ηνωµένες Πολιτείες εισέβαλαν στην Κούβα τέσσερις φορές,
στη Νικαράγουα πέντε φορές, στην Ονδούρα επτά φορές, στη ∆οµινικανή
∆ηµοκρατία τέσσερις, στην Αϊτή δύο, στη Γουατεµάλα µία, στον Παναµά δύο, στο
Μεξικό τρεις φορές και στην Κολοµβία τέσσερις. Η Ουάσινγκτον επενέβη
στρατιωτικά σε ξένες χώρες πάνω από διακόσιες φορές µεταξύ 1898 και 1943!
«Από το 1943 αρχίσατε να παρεµβαίνετε στο Ιράν µέσω ενός εντυπωσιακού αριθµού
Αµερικανών συµβούλων. ∆εν µπορούσατε να επιτρέψετε, φυσικά, στη Βρετανία να
συνεχίσει το ναυτικό µονοπώλιό της στον Περσικό κόλπο. Ο προκάτοχος του
Μοσαντέχ, Ραζµάρα, επιλέχτηκε µε τις ευλογίες σας. Όµως απεδείχθη πατριώτης,
δηλαδή αντί-Βρετανός. Ο καηµένος, δολοφονήθηκε. Ο Μοσαντέχ εκλέχτηκε
δηµοκρατικά πρωθυπουργός, αλλά ήταν εθνικιστής. Μας πρόσφερε το 25% των
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καθαρών κερδών από τα έσοδα του πετρελαίου, αλλά οι κυβερνήσεις µας ήθελαν όλο
το πετρέλαιο και το κεφάλι του!»
«Ο αξιότιµος Φράνκλιν Ρούσβελτ έγραψε στον Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1943 για να
τον βεβαιώσει µε κάθε ειλικρίνεια ότι δεν έχει βάλει στο µάτι τις πετρελαιοπηγές σας
στο Ιράκ και στο Ιράν! Αυτό είναι ιστορικό ψέµα!» είπε ο Βρετανός πρέσβης.
«Ο πρωθυπουργός σας Τσόρτσιλ διαβεβαίωσε τον Φράνκλιν Ρούσβελτ ότι δε θα
σκεφτόταν ποτέ να ανακατευθεί στα τεράστια συµφέροντά σας στη Σαουδική
Αραβία! Αυτό είναι πολιτικό ψέµα! Η Αµερική είναι η αυτοκρατορία της ελευθερίας
– πιστεύει ότι ο Θεός µας έδωσε όλη τη γη από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό
Ωκεανό. Είναι ο ‘πολιτισµός’ εναντίον του ‘βαρβαρισµού’. Οφείλουµε να
µορφώσουµε, να εκπολιτίσουµε και ανυψώσουµε αυτά τα πρωτόγονα έθνη».
«Λοιπόν, φίλοι µου», τους διέκοψε ένα γοητευτικός Έλληνας ακόλουθος µε ζωηρά
σαν κάρβουνο µάτια, «προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την αποικιοκρατία, τον
επεκτατισµό και την παγκοσµιοποίηση εις το όνοµα ηθικών αρχών? Οι κυρίαρχοι
πολιτισµοί διαπράττουν φοβερές ακρότητες. Λεηλατούν και καταστρέφουν εν
ονόµατι της ελευθερίας! Φοβάµαι ότι αυτό δεν είναι πολιτισµός. Είναι µια βάρβαρη
µασκαράτα! ∆εν µπορούµε να εκπολιτίσουµε την ανθρωπότητα πατώντας επί
πτωµάτων! Ο Αριστοτέλης έδωσε τον ορισµό της ευγένειας. Είπε ότι είναι η
κληρονοµιά της τιµής! Η αρχαία Ελλάδα είναι η µήτρα του αληθινού πολιτισµού και
δηµοκρατίας , αλλά οι µεγάλες δυνάµεις την διέφθειραν µε την πωρωµένη δίψα τους
για παγκόσµιο κοντρόλ». Οι διπλωµάτες κατάπιαν την γλώσσα τους.
Εκείνη τη στιγµή, πίσω από τον µπουφέ, ακούστηκε η κυνική φωνή ενός Γάλλου
διπλωµάτη. Απευθύνθηκε στον Άγγλο ευγενή, µιµούµενος την Αγγλική προφορά :
«Ο ήρωάς σας Ουίνστον Τσόρτσιλ δήλωσε το 1919 ότι ήταν υπέρ της χρήσης
δηλητηριωδών αερίων εναντίον των απολίτιστων φυλών. Ήταν υπουργός Αµύνης
εκείνη την εποχή».
«Ο κόσµος έχασε το Θεό του και κατηγορεί εµάς γι’ αυτό. Η πολιτική, όπως ξέρετε,
δεν έχει ηθικούς φραγµούς!» απάντησε επιφυλακτικά ο Αµερικανός πρέσβης και
αποµακρύνθηκε.
Ο Βρετανός διπλωµάτης αγνόησε τα σχόλια του Γάλλου και παρήγγειλε βιαστικά ένα
ουίσκι µε πάγο. Το ήπιε µε τρεµάµενα χέρια, τραγουδώντας µε θέρµη : «Ζήτω η
Αυτοκρατορική Αγγλία, η δοξασµένη χώρα!»
Η εκλεπτυσµένη σύζυγός του πλησίασε και του έπιασε από το χέρι. Τα γαλάζια µάτια
της τον κοίταξαν τρυφερά.
«∆εν έχει σεξ απόψε, αγάπη µου», είπε ανέµελα. «Είµαστε ‘Brutish’ 4! Άντε να βρεις
κανένα κυνηγό-- πάντα χώνονται βαθιά στο θάµνο και πυροβολούν δυο φορές!»
Τα γέλια που ακολούθησαν τα λόγια της άνοιξαν τους ουρανούς της διασκέδασης.
Στο µεταξύ, οι διακεκριµένοι καλεσµένοι χειροκρότησαν το στρατηγό για τη
συναρπαστική δεξίωση. Σήκωσαν το ποτήρι τους για µια πρόποση.
«Ζήτω ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Μοχάµαντ Ρέζα Παχλαβί!»
«Ζήτω ο βασιλιάς!»
«Καλό ταξίδι στο στρατηγό Τζόν Κόλινς!»
«Ζήτω ο στρατηγός Αµπάς Ρασίτ Φαρουχί!»
«Ζήτω!»
«Αξιότιµε στρατηγέ Φαρουχί, ελπίζω να σας δω υπουργό Αµύνης», ακούστηκε στο
βάθος µια βραχνή αντρική φωνή.
Ο Ιρανός στρατηγός γύρισε το κεφάλι. Το αρρενωπό πρόσωπό του φωτίστηκε όταν
αναγνώρισε τον Αρµένιο έµπορο και την νεράιδα συνοδό του».
«Καλωσόρισες, καλέ µου φίλε Χότζατ», είπε χαρούµενα ρουφώντας λίγο κρασί.

189

Καθώς κοιτούσε την Τάρα, τα µεγάλα µαύρα µάτια του άνοιξαν διάπλατα από
θαυµασµό. Το λαίµαργο διαπεραστικό βλέµµα του την περιεργάστηκε από την
κορυφή µέχρι µε τα νύχια. Το πρόσωπό του συσπάστηκε, τα κοραλλένια χείλη του
φλογίστηκαν από χίλιες φωτιές. Μια υπερφυσική µαγεία, µια ακαταµάχητη ερωτική
έλξη τον αιχµαλώτισε ξαφνικά. Η σκέψη ότι θα µπορούσε να είχε µια ερωτική σχέση
µαζί της τον µαγνήτισε.
«Μα τον Αλλάχ, πού ανακάλυψες αυτό το εξωτικό πουλί του παραδείσου;» είπε
αναστατωµένος.
«Σε ένα διαγωνισµό οµορφιάς», απάντησε ο Χότζατ ευχαριστηµένος.
«Είναι µνηστή σου;» ρώτησε ο εργένης στρατηγός µε ένα ανασήκωµα του φρυδιού
του, χωρίς να πάρει τα µάτια του από την κοπέλα.
«Όχι. Αν ήταν µνηστή µου, δε θα την έφερνα ποτέ εδώ. ∆ε σε εµπιστεύοµαι µε τις
γυναίκες. Ξέρω καλά ότι είσαι κορτάκιας και δεν αφήνεις γυναίκα για γυναίκα! Είναι
µια µακρινή συγγενής από το Ισφαχάν».
Ο αριστοκράτης στρατηγός ανάσανε ξελαφρωµένος.
«Πώς σε λένε, οµορφιά µου;» ρώτησε µε κοµµένη την ανάσα, ενώ φιλούσε ιπποτικά
το χέρι της. Το τρέµουλο στη φωνή του πρόδιδε τη θύελλα των αισθήσεών του.
«Φαράχ», ψιθύρισε η όµορφη θεατρίνα µε γλυκιά, σαγηνευτική φωνή, κοιτώντας τον
βαθιά στα µάτια. Τα αισθησιακά της χείλη µισάνοιξαν σαν να τον προσκαλούσαν στο
αιώνιο παιχνίδι των δύο φύλων.
«Αγαπητή µου, Φαράχ, είσαι η ωραιότερη κοπέλα που έχω δει», µουρµούρισε ο
στρατηγός, υπνωτισµένος από την αιθέρια οµορφιά της. «Πού ήσουν κρυµµένη τόσο
καιρό;»
«Ο πατέρας της ήταν στρατιωτικός. Πέθανε πριν από µερικά χρόνια. Την φροντίζω
εγώ τώρα», τον πληροφόρησε ο Χότζατ.
Εκείνη τη στιγµή, ένας πλούσιος µεσήλικας επιχειρηµατίας και στενός φίλος του
στρατηγού εµφανίστηκε µπροστά του, όλο χαµόγελα. Άπλωσε το δεξί του χέρι µε
περηφάνια. Ένα χρυσό δαχτυλίδι στόλιζε το δάχτυλό του.
«Παντρεύτηκα την Κάθριν Σταρµ», αναφώνησε ενθουσιασµένος. «Είναι ο µεγάλος
έρωτας της ζωής µου!» Η αναπνοή του βροµοκοπούσε βότκα.
«Τώρα µάλιστα», µουρµούρισε ο στρατηγός, απογοητευµένος. «Ποτέ να µην
παντρεύεσαι µια γυναίκα µε ξανθά µαλλιά. Οι άντρες παντρεύονται επειδή
κουράζονται-- οι γυναίκες, επειδή είναι περίεργες. Και οι δύο όµως σύντοµα
απογοητεύονται».
«Πετώ στα σύννεφα», είπε ο άντρας µε ένα πλατύ χαµόγελο. «Είµαι ερωτευµένος!»
Ο Ιρανός αξιωµατικός ανασήκωσε αδιάφορα τους ώµους.
«Αγαπητέ µου, καµιά γυναίκα δεν είναι ιδιοφυΐα. Τα θηλυκά είναι µόνο
διακοσµητικά τρόπαια. Συµβολίζουν τη νίκη της ύλης επί του πνεύµατος».
«Ακόµα και οι Τρώες πολέµησαν για µια γυναίκα».
«Νικήθηκαν όµως! Καλπάζεις χωρίς χαλινάρι, ανόητε».
Ο νιόπαντρος δεν έδωσε σηµασία στις παρατηρήσεις του φίλου του και έφυγε
τρισευτυχισµένος. Ο θείος Χότζατ ξεφούσκωσε.
«Πάω να πάρω µερικά αναψυκτικά», είπε κλείνοντας το µάτι στην Τάρα. «Τι θέλεις
να σου φέρω, αγαπητή µου;»
«Ένα ποτήρι ξηρό κόκκινο κρασί, παρακαλώ».
Ο στρατηγός πήρε την Τάρα από το µπράτσο και την παρέσυρε µακριά από τον
κόσµο. Τα µυστηριώδη µάτια του άστραφταν από ερωτισµό. Πράγµατι η Τάρα ήταν
συγκλονιστικά πανέµορφη. Φορούσε µια κοµψή σατέν τουαλέτα µε προκλητικό
ντεκολτέ.

190

«Είσαι η φωτιά και είµαι το νερό! Είσαι η πιο υπέροχη γυναίκα που περπάτησε στη
γη του Θεού! Πόσο καιρό θα µείνεις στην Τεχεράνη;»
«Θα µείνω άλλη µια βδοµάδα».
«Γιατί δε µένεις λίγο ακόµη; Η Τεχεράνη είναι υπέροχος τόπος για µια όµορφη
κοπέλα σαν κι εσένα. Πας χαµένη στην επαρχία. Είσαι πιο όµορφη από την
ανοιξιάτικη πανσέληνο».
Καθώς κοίταζε θαµπωµένος τα αµυγδαλωτά της µάτια, ένας ανεξέλεγκτος πόθος
φούντωσε στην καρδιά του και τον παρέσυρε στα αισθησιακά µονοπάτια της λάγνας
φαντασίας.
«Έχεις τα πιο γοητευτικά µάτια στον κόσµο», ψιθύρισε ο στρατηγός µαγεµένος.
«Μπορούν να συντρίψουν έναν άντρα µε µια µατιά και να γεννήσουν θυελλώδη
συναισθήµατα!»
Την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στην πίστα.
«Αγάπη µου, οφείλω να οµολογήσω ότι είµαι πολύ κτητικό άτοµο. Θα χορέψεις µόνο
µαζί µου απόψε», είπε σταθερά µε την υπεροψία ενός ανθρώπου της εξουσίας. «Θα
ήθελα να µάθω τα πάντα για σένα».
Τα µάτια όλων των καλεσµένων στράφηκαν µε περιέργεια στην Τάρα καθώς χόρευε
µάγουλο µε µάγουλο µε τον σπουδαίο στρατηγό.
Ο ευγενικός εργένης έκανε µια πρόποση, φανερά αναστατωµένος.
«Στην υγειά σου, γλυκιά µου Φαράχ!»
«Στην υγειά σου», ψιθύρισε η κοπέλα µε ένα σκανδαλιάρικο, προκλητικό χαµόγελο.
Ο θερµόαιµος στρατηγός ένιωσε την καρδιά του να χτυπά γρήγορα όταν την έσφιξε
στην αγκαλιά του.
«Ποια είναι αυτή η κοπέλα;» ρώτησε µια στραβοπόδα γεροντοκόρη µε φθόνο. «Το
έκφυλο βαρβάτο άλογό µας έχει µάτια µόνο γι’ αυτήν απόψε!»
«Θα είναι µάλλον κάποιο από τα κορίτσια της νύχτας που συναναστρέφεται»,
παρατήρησε χαµογελώντας λοξά µια άλλη ζηλόφθονη δεσποινίς. «Είναι ο πιο
έκφυλος άντρας που γνωρίζω! Οι σχέσεις του είναι τόσο πολλές που θα έκαναν το
Ροδόλφο Βαλεντίνο να χλοµιάσει από τη ζήλια. Οι σύζυγοι που έχουν όµορφες
γυναίκες είναι ανόητοι! Εµένα µου αρέσουν οι άντρες µε µέλλον. Στον στρατηγό
αρέσουν οι γυναίκες µε παρελθόν!»
«Αν τα φτιάξει µε µια γυναίκα κατώτερης τάξης, θα καταστρέψει τη φήµη της
αριστοκρατίας. ∆εν έχω ξαναδεί αυτή την κοπέλα στον κύκλο µας!»
«Πάντως είναι πολύ σαγηνευτικό πλάσµα, σωστή σειρήνα », σχολίασε ένα
οµορφονιός αξιωµατικός µε θαυµασµό.
«Μας κοιτάζουν», είπε η Τάρα κοκέτικα, κρύβοντας τα πραγµατικά αισθήµατά της.
«Οι γυναίκες ζηλεύουν επειδή έχω αφοσιωθεί στην ωραιότερη κοπέλα στο πάρτι. Οι
άνθρωποι έχουν θαµπωθεί από την εκπληκτική γοητεία σου!»
«Ξέρεις, θα έπρεπε να χορέψω µε το θείο Χότζατ».
«Οµορφιά µου, απόψε είσαι η επίτιµη καλεσµένη µου, η βασίλισσά µου».
Η Τάρα και ο στρατηγός χόρευαν όµορφα και φιγουράτα. Όλη οι καλεσµένοι
σχηµάτισαν µια αψίδα γύρω από το ζευγάρι και τους παρακολουθούσαν µε
θαυµασµό. Το ρολόι χτύπησε δέκα, µετά έντεκα, και ο πρίγκιπας χόρευε ακόµη µε
την πριγκίπισσά του.
«Πάµε λίγο στον κήπο», πρότεινε ο αβρός στρατηγός που είχε ξετρελαθεί µαζί της.
«Ο µόνος τρόπος να αποφύγεις έναν πειρασµό είναι να υποκύψεις σ’ αυτόν».
Καθώς βάδιζαν στη δεντροστοιχία, την κρατούσε σφιχτά από τη µέση. Σε µια στιγµή
άπλωσε το χέρι, έκοψε µε µια χαριτωµένη κίνηση ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και της
το έδωσε. Τα φλογερά του µάτια καρφώθηκαν στα δικά της κάτω από το ασηµένιο
φεγγάρι.
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«Ευχαριστώ. Είσαι πολύ ευγενικός. Είσαι καιρό στο στρατό;»
«∆εκάξι χρόνια, µια ολόκληρη ζωή!»
«Όπως ο πατέρας µου».
«Έχεις άλλα αδέλφια;»
«Ναι, έναν αδελφό στη φυλακή. Έχει να µας γράψει πολύ καιρό. Ανησυχούµε. ∆εν
ξέρω καν σε ποια φυλακή τον έχουν. Η µητέρα µου το έχει πάρει κατάκαρδα».
«Μην ανησυχείς. Θα το φροντίσω εγώ».
«Αλήθεια, µπορείς;»
«Φυσικά. Πες µου µόνο πού θέλεις να µεταφερθεί. Γιατί ο αγάς Χότζατ δεν είπε
τίποτε;»
«Είναι πολύ περήφανος, ξέρεις».
«∆εν είναι δα και τόσο δύσκολο πράγµα».
«Στο τελευταίο του γράµµα, πριν από δύο χρόνια, ανέφερε ότι θα τον µετέφεραν στην
ίδια φυλακή όπου κρατείται ο περιβόητος τυφλός θεατρίνος. Πώς τον λένε, αλήθεια;»
«Ω, εννοείς τον Καρίµ Ρουζπαχανί. Κρατείται στη φυλακή ενός νησιού στον Περσικό
κόλπο. Αν ο αδελφός σου βρίσκεται εκεί, θα τον φέρω στην Τεχεράνη αύριο κιόλας».
«Ω, είσαι πολύ καλός», αναφώνησε η Τάρα χαρούµενη, βάζοντας τα χέρια της
αυθόρµητα γύρω από το λαιµό του. Πήρε βαθιά ανάσα. Με µαργιόλικη µατιά
µισάνοιξε τα πέταλα των ζουµερών χειλιών της. «Τότε θα µπορώ να τον
επισκέπτοµαι κάπου κάπου».
«Φυσικά. Μπορείς να µείνεις στο σπίτι µου, ως καλεσµένη µου στην Τεχεράνη».
«∆ε θέλω να σε βάλω σε κόπο…»
«Για σένα θα έκανα τα πάντα στον κόσµο. Μπορώ να σε πάω στο φεγγάρι! Μπορώ
να κάνω εκπληκτικά πράγµατα για σένα. Αυτό είναι µόνο η αρχή. Έχω µεγάλη
διαίσθηση. Φοβάµαι ότι θα σε ερωτευτώ παράφορα. Όπως έχω πει, οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν το θρίαµβο πάνω στο νου και οι άντρες το θρίαµβο πάνω στην
ηθική!»
«Οι απόψεις σου είναι πράγµατι υπέροχες και γοητευτικές».
«Μόνο που χάνω κάθε αίσθηση ηθικής, αγαπητή µου, όταν γνωρίζω µια ελκυστική
γυναίκα. Ζήτω την ηδονή που εξαντλεί την σάρκα. Οι ωραίες γυναίκες
διακινδυνεύουν τα πάντα για ένα τρελό πάθος. Κάθε πολιτισµένος άντρας εκτιµά την
ευχαρίστηση! Θέλω να κάνω το πορτρέτο σου. Το πρόσωπό σου είναι έργο τέχνης
και πεντάµορφο. Η οµορφιά σου µου φέρνει δάκρυα στα µάτια».
«Ζωγραφίζεις;»
«Τελείωσα µια σχολή καλών τεχνών στην Τεχεράνη. Ωστόσο, ο στρατός είναι το
αληθινό µου πάθος. Την εποχή που ήµουν στο Κολέγιο Άλµπορζ 5 ζωγράφισα
αρκετά τοπία αλλά και ανθρώπινες µορφές µε µεγάλη ακρίβεια. Όµως έχω πολλά
χρόνια να ζωγραφίσω. Εσύ θα είσαι η µούσα µου!»
«Ώστε εδώ είσαι; Ανησύχησα», είπε ο θείος Χότζατ που εµφανίστηκε ξαφνικά στον
κήπο.
«Πρέπει να πηγαίνουµε, καλή µου Φαράχ. Είναι αργά».
«Μα περνάω τόσο όµορφα. Ο στρατηγός είναι τόσο γοητευτικός και ευγενικός.
Υποσχέθηκε να µεταφέρει τον αδελφό µου στην Τεχεράνη! ∆εν είναι υπέροχο;»
«Ο στρατηγός είναι σπουδαίος και καλόκαρδος άνθρωπος. Σ’ ευχαριστώ, φίλε µου
που έκανε τόσο ευτυχισµένη την ανιψιά µου».
Ο αξιωµατικός χαµογέλασε φανερά ευχαριστηµένος και κοίταξε την Τάρα µε
ζαλαβωµενο πάθος. Την τράβηξε κοντά του και της ψιθύρισε το τηλέφωνό του στο
αυτί.
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«Μην ξεχάσεις να τηλεφωνήσεις σύντοµα, αγαπητή µου. Θα περιµένω µε κοµµένη
την ανάσα. Έκλεψες κεραυνοβόλα την καρδιά και το µυαλό µου! Είµαι σκλάβος
σου».
Η Τάρα του κράτησε τα χέρια µε προσποιητή τρυφερότητα και τον κοίταξε
κατάµατα, χαµογελώντας, αινιγµατικά.
«Ευχαριστώ για τις υπέροχες, αξέχαστες στιγµές. Ήταν µοναδική απόλαυση.
Καληνύχτα, στρατηγέ. Ο Αλλάχ να είναι πάντα µαζί σου!»
«Καληνύχτα», αναµάσησε ο ξελογιασµένος στρατηγός. Την ακολούθησε µε θολή
µατιά καθώς έβγαινε από την πόρτα. Αφηνιαστηκε η λιγουριασµενη σάρκα του.
«Θείε Χότζα», φώναξε η Τάρα υστερικά, χοροπηδώντας σαν παιδί. «Ξέρω πού είναι
φυλακισµένος ο Καρίµ! Ακόµη δεν το πιστεύω».
«Σου το είπα ότι κάτι θα γινόταν. ∆εν το βλέπεις; Ο στρατηγός είναι µουρλός για
σένα! Βρήκες την Αχίλλειο πτέρνα του-- το τρωτό του σηµείο. Τώρα πρέπει να
παίξεις σωστά το ρόλο σου».
«Τι µπορώ να κάνω και πώς;»
«Πού είναι ο Καρίµ;»
«Είναι σε ένα αποµονωµένο νησί στον Περσικό κόλπο!»
«Υπέροχα! Τώρα µπορούµε να διαπραγµατευτούµε µε το διευθυντή της φυλακής
άµεσα. Μετά θα χρησιµοποιήσουµε τις επαφές µας. Με τη βοήθεια των φίλων µας
κάτι µπορεί να γίνει. Μην τηλεφωνήσεις στον στρατηγό για λίγο. Άσ’ τον για
αργότερα όταν θα τον χρειαστούµε».
Ένα φρέσκο µπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα από τον ερωτευµένο στρατηγό έφτανε
κάθε µέρα στο σπίτι του Χότζατ για εννέα συνεχείς εβδοµάδες.
Η ανυπόµονη καρδιά της Τάρα γέµισε αισιοδοξία. Μια χαραµάδα αβρής ελπίδας
φώλιασε στην ψυχή της.
*
Ήταν µέσα του ∆εκέµβρη. Μια φοβερή χιονοθύελλα µαινόταν στον Περσικό κόλπο,
µαστιγώνοντας αλύπητα το µικρό νησί. Το σωφρονιστικό συγκρότηµα θάφτηκε κάτω
από το πυκνό χιόνι.
Πένθιµη σιωπή επικρατούσε στα κελιά του κυρίου κτιρίου της φυλακής. Οι
δεσµοφύλακες κοιµόνταν του καλού καιρού πάνω στις καρέκλες τους κατά µήκος του
στενού µισοφωτισµένου διαδρόµου.
Εκείνη την παγωµένη νύχτα, ο Καρίµ είχε ένα φοβερό εφιάλτη. Βρέθηκε, λέει,
ολόγυµνος σε έναν κολασµένο τόπο γεµάτο τροµακτικούς διαβόλους. Και τότε είδε
την Τάρα να απλώνει τα χέρια της µε απόγνωση προσπαθώντας να τον φτάσει. Όµως
οι δαίµονες την πρόφτασαν και ξέσκισαν το σώµα της µε τα κοφτερά τους νύχια.
Άρχισε να ψελλίζει ασυνάρτητες κουβέντες και πνιχτές κραυγές βγήκαν από το
στόµα του. Ξύπνησε κατατροµαγµένος και άρχισε να ουρλιάζει µε όλη του δύναµη :
«Βγάλτε µε από δω!»
Οι συγκρατούµενοί του ξύπνησαν από τις ξαφνικές κραυγές του. ∆ιαισθάνθηκαν ότι
ο Καρίµ ήταν πάλι στα πρόθυρα ενός νευρικού κλονισµού.
«Ελευθερία!» ξυράφισε απειλητικά και γρονθοκοπούσε µε µανία τους τοίχους.
«Ελευθερία!» Οι φλέβες του λαιµού του είχαν πρηστεί.
«Ελευθερία! Εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί κρατούµενοι βασανίζονται βάρβαρα σε
τούτα τα κελιά της φρίκης κάθε µέρα. Μα τα Ηνωµένα Έθνη και οι διεθνείς
οργανισµοί για τα ανθρώπινα δικαιώµατα κλείνουν το στόµα. Γιατί ιδρύθηκαν τα
Ηνωµένα Έθνη; Για να διευκολύνουν τα πολιτικά τους συµφέροντα και να
αποπλανευουν την ανθρωπότητα; Ελευθερία, αδέρφια…»
«Ελευθερία!» φώναξε ο φοιτητής.
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«Ελευθερία!» τσίριξε ο δηµοσιογράφος.
«Ελευθερία!» αντιλάλησε όλη η φυλακή.
Μέσα σε λίγα λεπτά, ο διάδροµος γέµισε πελαγωµένους, ένοπλους φρουρούς και
στρατιώτες.
«Τι είναι η οχλοβοή;» ρώτησε ο κοκκινογενης αξιωµατικός.
«Κάποιοι τρόφιµοι έπαθαν νευρικό κλονισµό», απάντησε ένας νυσταγµένος φρουρός.
«Ελευθερία! Ελευθερία!» αλάλαξε φρενιτικά ο Καρίµ, ξεσκίζοντας τη στολή της
φυλακής. «Ελευθερία, γουρούνια! Η ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα…Φάρσα, αδέρφια µου! Τι υποκρισία! Τι καλά οργανωµένο ψέµα! Τι στο
διάβολο κάνει η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα για µας; Πώς µπορούν και
κοιµούνται τη νύχτα; Είναι µια διεθνής συνωµοσία σιωπής, ένα στίγµα για την
ανθρωπότητα!»
Πηχτοί αφροί πετάγονταν από το οργισµένο στόµα του.
Πέντε αφηνιασµένοι φρουροί και ένας αξιωµατικός χίµησαν στο κελί του. Του
φόρεσαν µε τη βία ένα ζουρλοµανδύα και τον µετέφεραν στο νοσοκοµείο της
φυλακής. Ο Καρίµ συνέχισε να ουρλιάζει φρενιασµένος.
«Ελευθερία ή θάνατος!»
Ένας ψυχίατρος του στρατού κατέφτασε αµέσως και του έκανε µια ένεση.
Ο Καρίµ ηρέµησε σιγά σιγά, οι σπασµοί ελαττώθηκαν. Το συσπασµένο πρόσωπό του
χαλάρωσε και έπεσε σε βαθύ ύπνο.
*
Ο διευθυντής της φυλακής καθόταν τεµπέλικα στην καρέκλα του µε τα πόδια πάνω
στο γραφείο και κάπνιζε χαζουρικα ένα πούρο Αβάνας.
Ένα χτύπηµα ακούστηκε στην πόρτα και αµέσως µια πανέµορφη γυναίκα µπήκε µέσα
κρατώντας ένα µεγάλο καλάθι µε φρούτα. Χαµογέλασε αυθόρµητα σαν ανθισµένο
πρωινό και υποκλίθηκε µε σεβασµό.
«Ονοµάζοµαι Ζαρί Μπαέντ», είπε µε δροσερή φωνή. «Είµαι η σύζυγος του
κρατούµενου Μουσταφά Μπαέντ».
«Ναι, βέβαια», είπε ευγενέστατα ο διευθυντής, µε βλέµµα γεµάτο θαυµασµό.
Θαµπώθηκε από την ακατανίκητη γοητεία της. Ήταν φανερό ότι η ξελογιάστρα
θηλυκότητα της τον σκλάβωσε κεραυνοβόλα.
«Είχα αρκετά τηλεφωνήµατα από την Τεχεράνη για το πρόβληµά σας. Μπορείτε να
επισκέπτεστε το σύζυγό σας κάθε Παρασκευή στις δύο µετά το µεσηµέρι όταν οι
κρατούµενοι βγαίνουν βόλτα».
Η φωνή του διευθυντού κόµπιασε για λίγο. Η λαίµαργη µατιά του ήταν καρφωµένη
στο πλούσιο στητό στήθος της που διακρινόταν ελαφρά κάτω από το µοντέρνο
φόρεµά της. Ο σεχουαλικα λιγωµένος άνδρας είχε πελαγώσει.
«Ξέρετε, αυτό είναι κάπως ασυνήθιστο, αλλά έχετε σηµαντικούς φίλους στην
κυβέρνηση. Εξάλλου, πώς να σας αρνηθεί ένας άντρας οτιδήποτε. ∆εν ήξερα ότι ο
φοιτητής είχε τόσο πανέµορφη σύζυγο». Γελούσαν και τα αυτιά του.
«Ευχαριστώ, Αγά», είπε η νεαρή γυναίκα σκερτσόζικα καθώς του έδινε το καλάθι µε
τα φρούτα.
«Πολύ ευγενικό από µέρους σας, χανούµ. Κρατήστε µερικά για το σύζυγό σας. Πόσο
καιρό είστε παντρεµένοι;»
«Πέντε χρόνια! Ο γάµος είναι σαν το καρπούζι!»
«Υπόσχοµαι να κάνω ό,τι µπορώ για να βοηθήσω την κατάσταση».
«Είστε πολύ ευγενικός», είπε η νεαρή γυναίκα, ναζιάρικα. Το αινιγµατικό, γεµάτο
υποσχέσεις χαµόγελο της σκλάβωσαν τον ανώτατο κρατικό υπάλληλο.
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«Ο άνδρας σας είναι πολύ τυχερός». Ψέλλισε αφηρηµένα, χαζεύοντας µε πόθο το
προκλητικό της σώµα. Αχαλίνωτο ερωτικό ρίγος τον συνεπήρε.
« Συνήθως δεν έχουµε επισκέψεις και µόνο στα όνειρά µας βλέπουµε µια τόσο
γοητευτική γυναίκα. Θα ήθελα να σταµατάτε για λίγο εδώ, κάθε φορά που
επισκέπτεστε τον άντρα σας. Είµαι πάντα στη διάθεσή σας, ταπεινός δούλος σας!»
«Ευχαριστώ για την κατανόηση» απάντησε η νέα γυναίκα µε µαργιόλικο βλέµµα.
«Η ευχαρίστηση δική µου».
«Θα στείλω το φρουρό να φωνάξει τον Μουσταφά. Μην ξεχάσετε να περάσετε από
το γραφείο µου την άλλη εβδοµάδα. Θα σας περιµένω», είπε βραχνά ο διευθυντής.
«Έι, Μουσταφά Μπαέντ!» βροντοφώναξε ο κοντούλης φρουρός.
«Τι συµβαίνει;»
«Έχεις επισκέψεις. Η γυναίκα σου είναι εδώ».
«Αστειεύεσαι? Μήπως είναι κόλπο ή παγίδα;»
«Έλα, δεν έχω καιρό για χάσιµο. Θα έρθεις, ναι ή όχι; ∆ιαφορετικά θα πω στο
διευθυντή ότι δε θέλεις καµία επίσκεψη. Εντάξει;»
«Εντάξει», µουρµούρισε καχύποπτα ο φοιτητής. Ψύλλοι µπήκαν στα αυτιά του.
Ακολούθησε άκεφα το φρουρό στο προαύλιο. Κοίταξε ολόγυρα µε υποψία.
Σκυθρώπιασε µόλις είδε τη κοπέλα από µακριά. Αν και είχε γυρισµένη την πλάτη,
κατάλαβε αµέσως ότι δεν ήταν η γυναίκα του. Η καρδιά του χτυπούσε γοργά καθώς
την πλησίαζε γεµάτος περιέργεια.
«Έχω διαταγές να σας αφήσω να µιλήσετε µόνο µερικά λεπτά σήµερα», δήλωσε
φρουρός καθώς αποµακρυνόταν.
«Ποια είσαι;» ρώτησε ο φοιτητής κατάπληκτος. Ένα κακό προαίσθηµα τριβέλιζε το
µυαλό του.
Η Τάρα έπεσε αυθόρµητα στην αγκαλιά του, ενώ ο κρατούµενος την κοιτούσε
απολιθωµένος. Έσµιξε τα φρύδια µε αγωνία και την έσπρωξε ελαφρά.
«Αγάπη µου, Μουσταφά, δεν αναγνωρίζεις την αγαπηµένη γυναικούλα σου, Ζαρί; Ω,
γλυκέ µου, πέντε χρόνια έχω να σε δω!»
«Κάνεις λάθος», είπε εκείνος έντροµος. ∆εν ήξερε τι να υποθέσει.
«Μουσταφά, σε παρακαλώ, µην κάνεις σκηνή. Άκουσέ µε προσεκτικά», του ψιθύρισε
η νεαρή κοπέλα νευρικά στο αυτί, χαϊδεύοντας το λαιµό του.
«Είµαι η Τάρα, η θεατρίνα, η φίλη του Καρίµ. Έχουµε σηµαντικούς ανθρώπους στην
κυβέρνηση. Παίζω τον ρόλο της γυναίκα σου για να βοηθήσω εσένα και τον Καρίµ
να δραπετεύσετε. Θα σου πω αργότερα λεπτοµέρειες».
Ο φοιτητής έσφιξε την κοπέλα επάνω του, κρατώντας την ανάσα του. Έτρεµε
ολόκληρος.
«Πώς είναι ο Καρίµ;» ρώτησε η Τάρα µε λαχτάρα.
«Φοβάµαι ότι είναι ένα ζωντανό πτώµα. Είναι σε κρίσιµη κατάσταση. ∆εν ξέρω πόσο
θα αντέξει ακόµη. Σου λέω µε περηφάνια ότι δεν υπέκυψε ποτέ. Τι διαµαντένιος
µεγαλόπρεπος χαρακτήρας!»
«Θα σε επισκέπτοµαι κάθε Παρασκευή. Θα σας φέρω µαχαίρια, όπλα ό,τι µπορώ να
κρύψω µέσα στα καρπούζια. Έχουµε οργανώσει ένα τέλειο σχέδιο. Μας
υποστηρίζουν οι φίλοι µας στο παζάρι. Ο διευθυντής της φυλακής είναι ιδιαίτερα
καλός µαζί µου. Θέλει να µε ρίξει στο κρεβάτι για να µου κάνει µερικές χάρες. Όταν
αποκτήσω την εµπιστοσύνη του, θα µπορέσω να κρύψω περισσότερα πιστόλια και
µαχαίρια. Θα χρειαστούµε µερικούς µήνες µέχρι να ετοιµάσουµε τα πάντα». Η Τάρα
έκανε µια παύση και συνέχισε : «Σε παρακαλώ, µην πεις τίποτε στον Καρίµ. Θα
απορρίψει το σχέδιό µας. ∆ε θέλει να βάλει εµένα ή τους συγκρατούµενούς του σε
κίνδυνο».
«Ξέρεις τίποτε για τη γυναίκα µου;»
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«Συγχώρα µε. Είµαι πολύ νευρική. Ξέχασα να σου πω για τη Ζαρί. Είναι καλά και
γνωρίζει για το σχέδιό µας».
«Να είσαι πολύ προσεκτική, Τάρα».
«Κι εσύ να προσέχεις. Έχε τα µάτια σου στον Καριµ».
Εκείνη τη στιγµή φάνηκε ο φαφούτης φρουρός.
«Αντίο, αγάπη µου, Ζαρί», φώναξε ο κρατούµενος. «Φέρε µου µερικά καρπούζια
από το περιβόλι µας την επόµενη φορά! ∆ώσε την αγάπη µου στη µητέρα µου!»
«Αντίο», µουρµούρισε η Τάρα και ξέσπασε σε κλάµατα. Στάθηκε ακίνητη
αγναντεύοντας από µακριά τα θλιβερά κελιά. Ζωντανές εικόνες του χαµένου καιρού
έβγαιναν από τον τάφο τους και τις θύµισαν τις αθάνατες µέρες που έζησε κοντά του.
«Ω, Καρίµ, αγάπη µου», ψιθύρισε µε ανείπωτη θλίψη. Στο µεταξύ, το µικρό φορτηγό
πλοίο ήταν έτοιµο να σαλπάρει για την απέναντι στεριά. Μερικοί στρατιώτες
φόρτωναν προµήθειες και όπλα.
Η Τάρα ένιωσε ένα σουβλερό πόνο. Απαρηγόρητη η καρδιά της αιµορραγούσε που
δεν µπορούσε να δει τον Καριµ. Το νησί του θανάτου διαγράφονταν θαµπά στην
λάµψη του λυκόφως και άρχισε να µικραίνει όλο και πιο πολύ ώσπου έγινε µια θολή
κουκίδα στο βάθος του ορίζοντα. Ύστερα πήγε στην καµπίνα του καπετάνιου.
«Πώς ήταν; Είδες το φοιτητή; Φαίνεσαι στενοχωρηµένη», παρατήρησε ο γεροκαπετάνιος.
«Ναι. Θα συνεργαστεί µαζί µας. Πρέπει να του πάω µερικά όπλα».
«Σε έψαξαν;»
«Βέβαια. Όµως ο διευθυντής είναι καλόβολος. Έχει την φήµη του σκληρόκαρδου,
αλλά µυρίσθηκα ότι του αρέσουν πολύ οι γυναίκες. Είναι ένας µοναχικός,
βαριεστηµένος άντρας. Θα τα βρω µαζί του».
«Πρόσεχε, µην πιέσεις τα πράγµατα. Πρέπει να είµαστε υποµονετικοί. Αν τους
βγάλουµε έξω, θα πάµε στο Κουβέιτ».
«Στο µεταξύ, θα ετοιµάσω διαβατήρια, ρούχα κ.τ.λ.».
Μετά από µερικές εβδοµάδες, η Τάρα πήγε στο νησί χοροπηδώντας σαν κοριτσάκι.
Κουβαλούσε χαρούµενη ένα µεγάλο καλάθι. Ο ήλιος ήταν στις κακές του και έριχνε
λάβα από το φλογισµένο στόµα του. Φύλλο δεν κουνιόταν.
Ο φρουρός στην πύλη στεκόταν στη σκιά, µπανιαρισµένος στον ιδρώτα. Η Τάρα τον
χαιρέτισε µε ένα εγκάρδιο χαµόγελο, κουνώντας προκλητικά το όµορφο αισθησιακό
κορµί της. «Πάρε ένα µήλο», είπε αλανιάρικα.
Ο ντροπαλός νέος φάνηκε λίγο αµήχανος. Πήρε το µήλο και έλεγξε στα γρήγορα το
καλάθι της.
«Πώς σε λένε;» ρώτησε η Τάρα ευγενικά.
«Αλί».
«Έτσι λένε και τον αδελφό µου. Εσύ φρουρείς την πύλη κάθε µέρα;»
«Ναι. Αλλά µερικές φορές έχω νυχτερινή βάρδια. Είσαι η γυναίκα του Μουσταφά
Μπαέντ;»
«Ναι. Θα τον επισκέπτοµαι κάθε Παρασκευή».
«Ναι, ξέρω. Είχαµε διαταγές από το αρχηγείο στην Τεχεράνη. Πρέπει να βιαστείς,
χανούµ, η επίσκεψη πρέπει να είναι σύντοµη».
Ο ερωτιάρης διευθυντής περίµενε ανυπόµονα να τη χαιρετίσει µε ένα φιλί στο
µάγουλο. Εκείνη την ηµέρα, αντί για στολή φορούσε ένα κοµψό µπλε κοστούµι και
γραβάτα. Φρεσκοξυρισµένος και λουσµένος µε µια ακριβή Γαλλική κολόνια ήταν
στα µεγάλα του κέφια. Τερτίπια έκλωθε ο παθιάρης νους του».
«Σε περίµενα, αγαπητή µου Ζαρί», είπε µε θέρµη. «Είσαι πανέµορφη, σαν σπάνιο
ανθισµένο λουλούδι!»
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«Ευχαριστώ, αγά. Είστε πολύ ευγενικός και οµορφάντρας!»
«Λέγε µε Αχµατ, και ας µιλάµε καλύτερα στον ενικό».
«Πώς είναι τα πράγµατα εδώ, Αχµατ;»
«Απαίσια! Η µονοτονία, η αποµόνωση σου προκαλούν κατάθλιψη. Τα νεύρα µου
έχουν γίνει σµπαράλια. Οι επισκέψεις σου φώτισαν την άχαρη ζωή µου. Είσαι
φρέσκια σαν ανοιξιάτικο φρούτο!»
«Ω, χαίροµαι που µου το θύµισες. Έχω µερικά φρούτα για σένα, γλυκά σαν µέλι».
Η θεατρίνα Τάρα έκανε τη θυµωµένη καθώς έψαχνε στο καλάθι της.
«Ω, Μεγάλε Αλλάχ», παραπονέθηκε δυνατά τάχα συντετριµµένη. «Αυτός ο φρουρός
στην πύλη που έψαξε το καλάθι µου κατέστρεψε στην κυριολεξία τα σταφύλια µου!
Κοίταξέ τα. Είναι όλα ζουλιγµένα! Και µου κοστίσανε ένα σωρό λεφτά!»
«Μην ανησυχείς, θησαυρέ µου. Θα δώσω οδηγίες να µη σε ψάξουν την άλλη φορά.
Θα ήθελες να κάνουµε µια βόλτα στο νησί; Βιάζεσαι;»
Εκείνη ανασήκωσε του ώµους δήθεν αδιάφορα.
«Η θάλασσα είναι γαλάζια και πανέµορφη σήµερα, δε συµφωνείς;»
«Σαν γοητευτική γυναίκα, σαν κι εσένα… επικίνδυνη και µυστηριώδης».
«Επικίνδυνη;» ρώτησε η κοπέλα, ανήσυχη. Τα γοητευτικά της µάτια πετούσαν
τσαχπίνικες φωτιές.
«Εννοώ επικίνδυνα όµορφη».
«Τι ωραία φιλοφρόνηση!»
«Είναι η αλήθεια. Ξέρεις καλά ότι είσαι πολύ ελκυστική γυναίκα. Μπορείς να
τρελάνεις οποιονδήποτε άντρα. Αν δεν ήσουν παντρεµένη, θα σε έκλεβα!»
«Ώστε είµαι πειρασµός;» ρώτησε απαλά, γελώντας παιχνιδιάρικα. Τίναξε το κεφάλι
της προς τα πίσω µε απίστευτη θηλυκότητα και τα χείλη της µισάνοιξαν προκλητικά.
«Είσαι ανεκτίµητη. Είµαι σίγουρος ότι ο σύζυγός σου ξέρει την αξία σου. Όµως θα
είναι πολύ δύσκολο για µια φλογερή γυναίκα σαν κι εσένα να µένει µόνη επί πέντε
χρόνια χωρίς άντρα. Θα πρέπει να υποφέρεις!»
«Οµολογώ ότι µου λείπει ο Μουσταφά. Μου λείπουν τα χνώτα ενός δυνατού
αρσενικού στη ζωή µου!» είπε αναστενάζοντας.
«Θέλω να σε βοηθήσω να πραγµατοποιήσεις τα όνειρά σου… Κι όλα αυτά για τα
ωραία σου µάτια!»
«Εκτιµώ το ενδιαφέρον σου, Αχµάντ. Ελπίζω να σου ανταποδώσω κάποτε την
καλοσύνη σου. ∆εν έχω λεφτά, αλλά θα βρω τρόπο να ξεπληρώσω τη βαθιά µου
εκτίµηση».
«Περιµένω µε τρελή ανυποµονησία αυτή τη µέρα», είπε µε νόηµα ο διευθυντής και
ξερόβηξε, νευρικά. Η µοναχική καρδιά του τρεµούλιασε από λάγνα προσµονή.
Στην επιστροφή αντάµωσαν το φρουρό στην πύλη. Ο διευθυντής καµάρωνε σαν
παγόνι. Σήκωσε ψηλοµετωπα κεφάλι για να τονίσει τη θέση του και είπε αυστηρά :
«Αλί, όποτε βλέπεις την ωραία χανούµ από δω, θέλω να τη συνοδεύεις στο γραφείο
µου χωρίς ερωτήσεις ή ψαξίµατα. Είναι αυστηρή διαταγή!»
«Μάλιστα, αξιότιµε κύριε!»
Μόλις γύρισαν στο γραφείο, ο καψωµενος διευθυντής κάλεσε και έδωσε παρόµοιες
αυστηρές εντολές στο δεσµοφύλακα που είχε βάρδια στην πτέρυγα του φοιτητή.
«Ευχαριστώ για όλα, αγαπητέ µου Αχµατ», ψιθύρισε η Τάρα ναζιάρικα, φιλώντας τον
στο µάγουλο. «Άλλαξες την ζωή µου! Είθε να σε ευλογεί ο Αλλάχ για τη
γενναιοδωρία σου!»
«Θα έκανα τα πάντα για τα φλογισµένα µάτια σου! Φαντάζοµαι πόσο θα έχεις
λαχταρίσει αντρική αγκαλιά. Ευχαριστώ για τα φρούτα. Θα σε περιµένω µε κοµµένη
την ανάσα την επόµενη εβδοµάδα!»
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Μέσα σε λίγα λεπτά, ήρθε ο Μουσταφά και έλουσε τη «γυναίκα» του µε φιλιά στο
µάγουλο και αγκαλιές.
«Πώς είσαι, αζίζα µου;»
Κάθισαν σε µια γωνιά του προαυλίου, κοιτάζοντας προσεκτικά γύρω τους για να
βεβαιωθούν ότι έφυγαν οι φρουροί.
«Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα, Τάρα. Η ζωή µου εδώ άλλαξε από τότε που
ήρθες, δήθεν σαν γυναίκα µου. Όµως αισθάνοµαι ενοχές γιατί έπρεπε να είναι ο
Καρίµ και όχι εγώ αυτός που ευεργετείται. ∆εν είναι σωστό που παίρνω τη θέση
του».
«∆εν µπορούµε να κάνουµε τίποτε άλλο», τον καθησύχασε η Τάρα. «∆ε θα µε
άφηναν ποτέ να τον δω. Εξάλλου, πώς θα µπορούσα να του δώσω τα όπλα, αφού δε
βλέπει; Ο καπετάνιος του πλοίου είναι µαζί µας. Την επόµενη εβδοµάδα, θα κρύψω
τα πιστόλια στα καρπούζια. Πρέπει να τα δώσεις στους κρατούµενους που
εµπιστεύεσαι. Μίλησες σε κανένα;»
«Ναι. Ο δηµοσιογράφος και κάνα δυο άλλοι στα κοντινά κελιά είναι εντάξει.
Ανυποµονούν να δράσουν. Ανησυχούµε βέβαια, αλλά περιµένουµε την κατάλληλη
στιγµή. Πάνω από όλα, θέλουν να βοηθήσουν τον Καρίµ να δραπετεύσει, έστω κι αν
δεν τα καταφέρουν αυτοί».
«Θα σου πω κάτι. Πρέπει να κάνεις ότι θυµώνεις, ότι ζηλεύεις το διευθυντή της
φυλακής που µε φλερτάρει φανερά. Θα φανεί πιο ρεαλιστικό».
«Θαυµάζω το εκπληκτικό σου θάρρος. Είσαι αληθινή θεατρίνα».
«Είχα σπουδαίο δάσκαλο για χρόνια».
«Όµως υπάρχει ένα πρόβληµα. Όταν ο Καρίµ ανακαλύψει ότι µου φέρονται καλά, θα
υποθέσει ότι είµαι προδότης».
«Θα µάθει σύντοµα την αλήθεια. Μην ανησυχείς. Τώρα πρέπει να πηγαίνω. Πρόσεχε
τον Καρίµ για µένα!»
«Χόνταφες. Να φέρεσαι σαν κυρία», γρύλισε φωναχτά ο φοιτητής καθώς σηκωνόταν
η Τάρα. Το πρόσωπό του µούτρωσε. «Μη σύρεις το καλό µου όνοµα στη λάσπη. Θα
σου βγάλω τα µάτια µε τα νύχια µου!»
Η Τάρα έφυγε τάχα ζοχαδιασµένη, ενώ οι φρουροί κοιτάζονταν χαµογελώντας
πονηρά.
«Άργησε πολύ το χαϊβάνι ο σύζυγός της να ανακαλύψει ότι κοιµάται µε το διευθυντή
µας! Σκατά στο άδειο κεφάλι του! Ω, Μεγάλε Αλλάχ, σίγουρα θα έχουµε µερικές
µελοδραµατικές σκηνές σε λίγο. Χρειαζόµαστε απεγνωσµένα λίγη διασκέδαση».
*
Μετά από δώδεκα επισκέψεις, η Τάρα κατάφερε να περάσει µέσα κρυφά αρκετά
πιστόλια. Ο φοιτητής τα µοίρασε σε µια εµπιστευτική οµάδα κρατουµένων. Στην
τελευταία επίσκεψή της ήταν πιο ανήσυχη. Τη βασάνιζε ο φόβος της αποτυχίας.
Ο διευθυντής της φυλακής ήταν σίγουρος πια ότι η Τάρα τον ήθελε πολύ. Πετούσε
στα σύννεφα. Απροσδόκητα, έγινε ευδιάθετος µε τους άντρες του και επιεικής µε
τους τροφίµους. Στη σκέψη ότι θα είχε ερωτική σχέση µε µια όµορφη γυναίκα
µέρωνε η καρδιά του.
«Πιστεύεις ότι η απόδραση πρέπει να γίνει τώρα;» ρώτησε η Τάρα µε αγωνία τον
φοιτητή.
«Ναι, είµαστε όλοι έτοιµοι! Αν περιµένουµε κι άλλο, ο Καρίµ µπορεί να πεθάνει!»
«Εντάξει τότε. Την επόµενη Παρασκευή θα ακολουθήσουµε το σχέδιο κατά γράµµα.
Το πλοίο θα περιµένει».
«Είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά δεν έχουµε άλλη επιλογή».
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«Μην πεις τίποτε στον Καρίµ. Θα τον βγάλουµε εµείς από το κελί του. Θα
ελευθερώσουµε µόνο όσους είναι κοντά στα κελιά µας», είπε η νεαρή γυναίκα
προσθέτοντας : «Αυτό που µε ανησυχεί είναι πώς θα πηδήσει ο Καρίµ τον ψηλό
εξωτερικό τοίχο!»
«Θα αναλάβω εγώ τον Καρίµ, µην ανησυχείς», την καθησύχασε ο φοιτητής.
«Ω, Μουσταφά, όσο το σκέφτοµαι τόσο πιο νευρική γίνοµαι. Φοβάµαι. Η σκέψη ότι
το σχέδιο µπορεί να αποτύχει και θα πεθάνουµε όλοι µε ανατριχιάζει».
«Έχε πίστη. Ο Αλλάχ είναι σπλαχνικός. Θα τα καταφέρουµε! Είσαι τόσο γενναία και
τόσο έξυπνη γυναίκα».
«Χόνταφες, Μουσταφά. Είθε ο Αλλάχ να µας προστατέψει. Καλή τύχη!»
«Χόνταφες, Τάρα»
*
Οι αργοσαλευτες βασανιστικές ηµέρες κύλησαν, αβίαστα. Τελικά έφτασε η
πολυπόθητη ηµεροµηνία της επικίνδυνης απόδρασης. Εκείνη τη νύχτα, η θεατρίνα
δεν έκλαψε και ξύπνησε πριν ακόµη χαράξει. Η καρδιά της είχε πετρώσει από
ατσάλινη αποφασιστικότητα και ακροβάτησε µε πείσµα στο σχοινί του θανάτου.
Όταν η Τάρα αποβιβάστηκε από το πλοίο εκείνο το απόγευµα ήταν ξυπόλητη.
Ρούφηξε την αγωνία και την ελπίδα από την κούπα της πίστης. Η απολυτρωτική
σκέψη του Καρίµ της έδινε θεϊκό κουράγιο. Βάδιζε αργά, κουβαλώντας το καλάθι
της, χτενίζοντας προσεκτικά όλη την περιοχή. Ένα σωρό άτακτες σκέψεις βασάνιζαν
το µυαλό της.
Μια καταχνιά σκέπαζε το αποµονωµένο νησί. Η ζωή στη φυλακή συνέχιζε την
καθηµερινή ρουτίνα της µέσα στην πλήξη και στη µονοτονία που τσάκιζε τα νεύρα.
«Σαλάµ Αλέκουµ, χανούµ», τη χαιρέτισε ο φρουρός της πύλης. «Η εξοχότητά του
σας περιµένει».
Ένα παγωµένο ρίγος δόνησε το κορµί της Τάρα καθώς βάδιζε προς το κεντρικό
κτίριο. Εντόπισε µόνο ένα φρουρό. Όσο πλησίαζε, η καρδιά της χτυπούσε σαν
νταούλι, και κρύος ιδρώτας έσταζε από το µέτωπό της.
Σταµάτησε για λίγο και πήρε βαθιά αναπνοή. Φόρεσε ένα χαµόγελο στα χείλη και
µπήκε στο γραφείο του διευθυντή ορθοστητη, χωρίς να χτυπήσει.
Ο άντρας ξεπετάχτηκε ταραγµένος µόλις την αντίκρισε. Το µελαψό του πρόσωπο
µέθυσε µε σαρκική αντάρα. Αιχµαλωτισµένος στα δεσµά της ερωτικής λαχτάρας,
ένιωσε να λιώνει σαν αποσβηµένο δειλινό.
«Μα αγάπη µου, ξέχασες τα παπούτσια σου; Είσαι ξυπόλητη!»
Η Τάρα απέφυγε την ερώτησή του. Πήγε κοντά του χαµογελώντας, σκανδαλιάρικα. Η
ακατανίκητη θηλυκότητα της τον αγκίστρωσε στα δόλια δίχτυα της.
«Σου έφερα λουλούδια. Σήµερα θέλω να γιορτάσουµε την ξεχωριστή φιλία µας!»
«Είσαι εκατό τοις εκατό γυναίκα, γλύκα µου», τραύλισε ο διευθυντής παρασυρµένος
από το αβάσταχτο πάθος. Σαν υπνωτισµένος, πήγε κοντά της και εξοµολογήθηκε :
«Ανυποµονώ να βρεθώ µόνος µαζί σου στην Τεχεράνη τον άλλο µήνα. Έχω µία
εβδοµάδα άδεια! Υποσχέσου ότι θα είµαστε µαζί! Το ονειρεύοµαι κάθε βράδυ.
Μετράω τις ηµέρες, τις ώρες, τα λεπτά!»
«Κι εγώ ανυποµονώ», τον βεβαίωσε η βιτσιόζα Τάρα µε θαυµαστή ψυχραιµία,
κοιτάζοντάς έντονα τα φλογισµένα του µάτια. «Σήµερα σου έχω µια ευχάριστη
έκπληξη, αγάπη µου. Κάθισε και χαλάρωσε».
Ο άντρας κάθισε πειθαρχικά σαν µαθητούδι στην καρέκλα του. Φωτιά και λαύρα
βασάνιζε το αδύναµο κορµί του.
Η Τάρα τον πλησίασε αργά, σκερτσόζικα. Έβρεξε τα θελκτικά χείλια της µε την
γλώσσα της πειραχτικά και άρχισε να ξεκουµπώνει τα πάνω κουµπιά του φορέµατός
της µε αλανιάρικη πρόκληση.
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Ο ξαναµµένος διευθυντής κοίταζε τα στητά γυµνά της στήθη αποσβολωµένος. Η
δριµύ έκσταση τον είχε αποχαυνώσει. Παραδόθηκε χωρίς όρους στην αχαλίνωτη
ερωτική του διέγερση. Λαίµαργα τα χείλια του ζητούσαν να καούν στον βωµό της
αµαρτίας.
«Αχµετ, αγάπη µου, πες στους φρουρούς να φύγουν για να µείνουµε µόνοι»,
µουρµούρισε η Τάρα µε σεξουαλική, ναζιάρικη φωνή.
Ο πυρωµένος διευθυντής κάλεσε αµέσως τον επικεφαλής ασφαλείας.
«∆ε θέλω κανένα φρουρό σ’ αυτή την πτέρυγα», πρόσταξε επιβλητικά. «Θέλω να
µείνω µόνος για λίγο. Κατάλαβες κερµ ριχτάν;»
«Μάλιστα, εξοχότατε!»
Σκούπισε το ιδρωµένο πρόσωπό του και έκανε να πιάσει την κοπέλα, αλλά η Τάρα
τον αποµάκρυνε µε ένα περιπαικτικό χαµόγελο.
«Πάρε µερικά κεράσια πρώτα, παθιασµένε, θερµόαιµε µου άντρα».
Το µεδούλι της πάγωσε από την αγωνία. Της ήρθε λιποθυµιά.
Ο διευθυντής έφαγε υπάκουα µερικά φρούτα και άρχισε να ξεκουµπώνει το
πουκάµισό του. Τα χνώτα του έγιναν βαριά. Ύστερα έβγαλε το παντελόνι και τα
παπούτσια του. Το λάγνο αίµα του κύλησε ορµητικά στις φλέβες του.
Έσκυψε να αρπάξει τον πειρασµό που στεκόταν µπροστά του.
«Μη βιάζεσαι αγάπη µου, τα προκαταρκτικά ερωτικά τερτίπια έχουν δριµύτερη
γλύκα», ψέλλισε η Τάρα καθώς έβαζε το χέρι στο καλάθι και γράπωσε το όπλο.
«Μην κουνηθείς αλλιώς θα πυροβολήσω!» απείλησε αλλοφρονη, µε επιτακτική,
σκληρόκαρδη φωνή. Μια εχθρική, επικίνδυνη τίγρης έγινε το πρόσωπό της.
Ήταν µια κρίσιµη, αποφασιστική στιγµή. Η αιφνιδιαστική στάση της έκαναν τον
διευθυντή να πέσει από την καρέκλα άναυδος. Αστροπελέκι τον αφαλόκοψε. Τα
πόδια του λύγισαν από το ξαφνικό σοκάρισµα. Τα απολιθωµένα µάτια του είχαν
βγει από τις κόγχες. Μπέρδεψε η µιλιά του αποχαυνωµένος.
«Πρέπει να… να αστειεύεσαι…» ψεύδισε µε κόπο.
«Καθόλου», αποκρίθηκε σιδεροκαρδα η Τάρα αποφασισµένη για όλα.
«Τι θέλεις;» αναµάσησε εκείνος σαν χαµένος.
«Τα κλειδιά! Κάλεσε τους φρουρούς που επιτηρούν την πτέρυγα του συζύγου µου και
ζήτησε τα κλειδιά!»
«∆εν πρόκειται να τα καταφέρεις».
«Κάνε αυτό που σου λέω αλλιώς είσαι νεκρός».
Ο εµβρόντητος διευθυντής, σχηµάτισε µε τρεµάµενα χέρια τον αριθµό. Μετά από
λίγο, βήµατα ακούστηκαν στο διάδροµο.
Ο φρουρός, ανυποψίαστος, µπήκε µέσα και έκλεισε το µάτι πονηρά στον
κατατροµαγµένο, µισόγυµνο διευθυντή.
«Το διασκεδάζεις βλέπω, αφεντικό, η τύχη σου πάντα σου γελά. Ω, έχεις και ωραία
πόδια, το ξέρεις;» αστειεύτηκε ο φύλακας.
Η Τάρα ξεπήδησε σαν τσακάλι µπροστά τους και πρόσταξε στυγερά:
«Μην κουνηθείς και πέτα το όπλο σου!»
«Τα κλειδιά! ∆ώσε µου τα κλειδιά!»
«Μα…»
«Κάνε αυτό που σου λέω!» Η φωνή της αντήχησε απειλητική και ατσάλινη.
Ο µαρµαρωµένος φρουρός, άφησε το όπλο του να πέσει αργά και κοίταξε ηλίθια το
αφεντικό του.
«Ωραία, τώρα δώσε µου τα κλειδιά των κελιών!»
Η Τάρα άρπαξε τα κλειδιά και έκανε νόηµα στο λωλαµένο φρουρό να αποµακρυνθεί
από την πόρτα. Έκοψε το σύρµα του τηλεφώνου, κλείδωσε τους δυο άντρες µέσα στο
γραφείο και έτρεξε σαν κυνηγηµένη ελαφίνα στα κελιά.
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«∆όξα να ‘χει ο Αλλάχ!» ξεφύσησε µε ανακούφιση ο φοιτητής µόλις την είδε την να
πλησιάζει.
Με µια αστραπιαία κίνηση, άνοιξε το κελί του και του έδωσε τα κλειδιά και τα όπλα.
«Πάµε πρώτα στο κελί του Καρίµ», πρότεινε νευρικά ο φοιτητής.
∆ιέσχισαν τρέχοντας ξέφρενοι το διάδροµο και σταµάτησαν στο τελευταίο κελί όπου
τον είχαν µεταφέρει την τελευταία εβδοµάδα. Η καταλαχανιασµενη Τάρα κοίταξε
µέσα, τρέµοντας από αγκαθωτή αγωνία. Η σπαραχτική κραυγή απόγνωσης που
έβγαλε έκανε τους κρατούµενους να ανατριχιάσουν.
«Ο Καρίµ µου… δεν είναι στο… στο κελί του!»
«Μεγαλοδύναµε Θεέ», αναφώνησε έντροµος ο φοιτητής. «Ο διάβολος έβαλε
τρικλοποδιά! Εδώ ήταν πριν από δέκα λεπτά! Φαίνεται ότι η Μαϊµού τον πήρε στην
αίθουσα βασανιστηρίων την τελευταία στιγµή. Ανάθεµα!»
«Πρέπει να φύγουµε», αναµάσησε η δακρυσµένη θεατρίνα.
Ο Μουσταφά άνοιξε γρήγορα τα διπλανά κελιά. Ένα φουριόζικο κύµα φυλακισµένων
χίµηξε έξω.
Κείνη την στιγµή ακούστηκαν από µακριά βαριά ποδοβολητά. Ακολούθησαν
αγριοφωνες στριγκλιές και βαριές κατάρες.
«Κάντε γρήγορα», παρότρυνε ο φοιτητής µε φοβερή αγωνία.
Οι δραπέτες βγήκαν τρέχοντας από το κτίριο. Ένας στωικός φρουρός στεκόταν
κοντά στον εξωτερικό τοίχο, µασουλώντας χουρµάδες. Οι άντρες περίµεναν νευρικά
µέχρι να γυρίσει την πλάτη. Τότε κάποιος φώναξε το φρουρό. Οι κρατούµενοι
βρήκαν την ευκαιρία να πηδήξουν τον τοίχο. Μπροστά τους απλωνόταν ένα χωράφι
που έφτανε µέχρι τη θάλασσα της απολύτρωσης.
Μερικοί εκκωφαντικοί πυροβολισµοί έσκισαν τον ακίνητο αέρα. Αµέσως µετά
άρχισε να ουρλιάζει η σειρήνα της φυλακής. Σκηνές αλλοφροσύνης και σύγχυσης
µετέτρεψαν την φυλακή σε ίδρυµα φρενοκοµείου.
Ο σφαίρες συνέχισαν να πέφτουν καθώς οι δραπέτες έτρεχαν σαν τρελοί στο πλοίο
που τους καρτερούσε. Μια µοιραία σφαίρα βρήκε τον δηµοσιογράφο στο κεφάλι και
τον άφησε στον τόπο. ∆υο άλλοι τραυµατίστηκαν στα πόδια. Όταν επιβιβάστηκαν
όλοι, το πλοίο έβαλε ολοταχώς πλώρη για το Κουβέιτ.
*
Η άνοιξη µόλις είχε φωλιάσει στον θόλο του ουρανού. Τα σύννεφα χάθηκαν και η γη
µοσχοβολούσε αλιφασκιά και χορτάρι. Η Τάρα επέστρεψε στο Ιράν µετά από
τρίµηνη παραµονή στο Κουβέιτ. Η ανυπόταχτη αποφασιστικότητα της, και η
αµείλικτη λαχτάρα να ελευθερώσει τον Καρίµ είχε φτάσει στο αποκορύφωµα. Καµιά
δύναµη στον κόσµο δεν µπορούσε να σταµατήσει την χίµαιρα της προσµονής.
Την άλλη µέρα το πρωί επισκέφτηκε το θείο Χότζατ στο Μεγάλο Παζάρι. ∆εν ήταν
εκεί. Ανησύχησε, δίχασε η καρδιά της. Άρχισε να βολτάριζε άσκοπα πέρα δώθε.
Μαυροντυµένες, οδυνηρές σκέψεις ανεµοστροφογύριζαν στο µυαλό της. Ο φόβος για
τον αναπόφευκτο µαρτυρικό θάνατο του Καρίµ τύλιξε σαν σάβανο την ψυχή της. Η
λογική της λαβώθηκε από την απόγνωση, και λιποτάχτησε.
Ξάφνου έµεινε ακίνητη. Μια τολµηρή ιδέα πλέχτηκε σαν γαϊτανάκι στην ανεµοζάλη
της. Αποφάσισε να τηλεφωνήσει στο στρατηγό Αµπάς Ρασίτ Φαρουσί! Η βούληση
της ήταν µια θεϊκή επιταγή, παράτολµη και αµετάκλητη—µια δοξαριά ασυµβίβαστης
αγάπης. «Εµπρός;» ακούστηκε η φωνή µιας ηλικιωµένης γυναίκας.
«Θα ήθελα να µιλήσω στο στρατηγό, παρακαλώ», είπε η Τάρα σταθερά.
«Ο στρατηγός δεν είναι εύκαιρος αυτή τη στιγµή. Ποια τον ζητεί, παρακαλώ;»
«Φαράχ».
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Ο στρατηγός, µόλις άκουσε το όνοµά της, έτρεξε αλαφιασµένος στο τηλέφωνο.
Άρπαξε το ακουστικό και έκανε νόηµα στην υπηρέτρια να φύγει. Τα µάτια του
άστροφεγγισαν.
«Φαράχ, γλυκιά µου», αναφώνησε µε παραφρονο, νεανικό ενθουσιασµό. «Χαίροµαι
που ακούω τη φωνή σου! Σε έψαχνα σαν τρελός όλον αυτό τον καιρό. Ο θείος σου
µου είπε ότι η µητέρα σου ήταν πολύ άρρωστη και ότι γύρισες στο Ισφαχάν».
«Λυπάµαι πολύ, σου ζητώ συγγνώµη. Έπρεπε να τηλεφωνήσω αλλά ήµουν πνιγµένη
µε τα οικογενειακά µου προβλήµατα. Σε παρακαλώ, συγχώρεσε την απρεπή
συµπεριφορά µου. Ευχαριστώ πολύ για τα όµορφα λουλούδια».
«Πού είσαι τώρα;»
«Είµαι µε το θείο Χότζατ».
«Θα ήθελα να σε δω το συντοµότερο δυνατό! Μπορείς να έρθεις στο σπίτι µου;»
«Ωραία».
«Στις εφτά ακριβώς;»
«Θα είµαι εκεί».
Μια απαλή αύρα ποτισµένη από τα λεπτά αρώµατα του θαυµαστού κήπου της
αρχοντικής βίλας σεργιάνιζε γύρω. Η Ιρανική και η Αµερικανική σηµαία κυµάτιζαν
αλαζονικά στην κεντρική πύλη.
Μέσα στην καστανή καταχνιά του σούρουπου, ακούστηκε ένα χτύπηµα στην πόρτα.
∆υο βλοσυροί ένοπλοι στρατιώτες φρουρούσαν την είσοδο.
Ο στρατηγός άνοιξε την πόρτα µε καρδιοχτύπι. Το γεροδεµένο κορµί του ήταν
τυλιγµένο σε µια βελούδινη µπλε ρόµπα. Την καλωσόρισε σαν ανασαιµιά ζωής και
την έλουσε µε θερµά, αυθόρµητα φιλιά.
Ο ανώτατος αξιωµατικός ήταν πολύ ελκυστικός άντρας. ∆έρµα µελαψό, καµαρωτά
φρύδια, πλούσια γκρίζα µαλλιά, ονειροπόλα µάτια και ένα λεπτό µουστάκι πάνω από
τα κοραλλένια χείλη του. Αγκάλισε την Τάρα τρυφερά από τους ώµους και είπε
καρδιακά :
«Ο ουρανός ήρθε στη γη. Χαίροµαι πολύ που σε βλέπω, αγάπη µου! Είσαι πιο
όµορφη από ποτέ».
Κράτησε το χέρι της και την οδήγησε σε ένα µεγάλο, πολυτελέστατο σαλόνι.
«Η Τάρα κάλµαρε τους ανταριασµένους παλµούς της και φαινόταν χαρωπή. Το
µακρινό µαράζι της κουρνιαστηκε στην λήθη. Με ένα σαγηνευτικό χαµόγελο
ξελογιάστρας σειρήνας έγειρε ανέµελα στο παχύ µάλλινο χαλί και έβγαλε τα
παπούτσια της. Έριξε µια µατιά τριγύρω:ντουζίνες από φωτογραφίες ελκυστικών
γυναικών κοσµούσαν τους τοίχους και τα γωνιακά τραπέζια. Θριαµβευτικά έπαθλα
από τις αµέτρητες ερωτικές σχέσεις του.
«Άλλαξες πολύ», παρατήρησε ο στρατηγός. «Είσαι πανέµορφη, αλλά έχασες πολύ
βάρος! Μπορώ να κάνω κάτι; ∆ε µου ζήτησες ποτέ να µεταφέρω τον αδελφό σου».
«Ήµουν πολύ απασχοληµένη από την αρρώστια της µητέρας µου».
«Πάντως, προς το παρόν δεν µπορώ να κάνω τίποτε. Έµαθες τα νέα;»
«Ποια νέα;»
«Μια καπάτσα οµορφονιά ξεγέλασε το διευθυντή της φυλακής και προσπάθησε να
ελευθερώσει τους κρατούµενους».
«Πού έγινε αυτό;»
«Στη φυλακή του νησιού».
«Και δεν την έπιασαν;»
«Κατάφερε να το σκάσει µε µερικούς τροφίµους. Υπάρχει αυστηρή διαταγή από τον
υπουργό Αµύνης να µην επιτρέπονται οι επισκέψεις σε καµία φυλακή. Όταν
ηρεµήσουν λιγάκι τα πράγµατα, θα τα πούµε».
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«Ποτέ δε µε ρώτησες γιατί φυλακίστηκε ο αδελφός µου».
«∆ε χρειάζεται, το Ιράν κολυµπάει στο αίµα. Ξέρω ότι γίνονται πολλές αδικίες.
«Έχεις ιδέα τι εγκλήµατα γίνονται στις φυλακές;» ρώτησε ο θεατρίνα.
«∆εν έχω επισκεφτεί καµία φυλακή», απάντησε ο στρατηγός. «Όµως έχω ακούσει
τροµακτικές ιστορίες. Για να είµαι απόλυτα ειλικρινής, διαφωνώ µε τις πρωτόγονες
µεθόδους και τις απάνθρωπες πολιτικές της κυβέρνησής µας».
«Τότε γιατί δεν κάνεις κάτι ανθρώπινο?»
«Μα, αγάπη µου, όλοι οι ισχυροί άνθρωποι στον κόσµο κάνουν τα ίδιο. Η αλαζονεία
της εξουσίας, η µαταιοδοξία και η απληστία µετατρέπουν τους κυβερνώντες σε
ανελέητα όντα. Είµαι στρατιωτικός, αλλά πάνω απ’ όλα είµαι ευαίσθητος άνθρωπος.
Ωστόσο, οφείλω να παραδεχτώ ότι δε διαθέτω αναχρονιστική αστική αντίληψη περί
αρετής. Η πολυτέλεια, η άνεση, η δύναµη, το κύρος, η απόλαυση είναι πολύ
σηµαντικά για µένα. Η ανάγκη να ικανοποιήσω το εγώ µου είναι βαθιά ριζωµένη!»
«Όµως οι θεωρίες σου για τον έρωτα, για την ζωή, για την απόλαυση, µαρτυρούν µια
επιπόλαιη αντιµετώπιση όλων αυτών των θεµάτων!»
Ο στρατηγός ανασήκωσε αδιάφορα τους ώµους.
«Ω, πανέµορφο πλάσµα, είµαι σκληρός πραγµατιστής. Με την εµφάνισή σου, η ζωή
επιφυλάσσει θαυµάσιες απολαύσεις για µας. Μην είσαι τόσο συναισθηµατική. Η
µεσαιωνική τέχνη είναι υπέροχη, όµως τα µεσαιωνικά αισθήµατα είναι ξεπερασµένα,
καλή µου! Ο ατοµικισµός µου είναι ο υψηλότερος στόχος µου. Εξοµολογούµενη
αµαρτία, είναι µισή αµαρτία!»
«Νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις τα αληθινά σου συναισθήµατα ;»
«Η ζωή έχει ατέλειωτα προβλήµατα. Θα τρελαθείς αν αναλύεις και στενοχωριέσαι
για ό,τι συµβαίνει γύρω σου. Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεµάτη οδυνηρές θύµησες δουλεία, γενοκτονίες, καταστροφές, σφαγές, αδικίες- από τότε που ο άνθρωπος
πάτησε το πόδι του στη γη. Πρέπει να είµαστε δυνατοί και αποφασισµένοι να
αλλάξουµε ότι µπορεί να αλλαχθεί. Ας απολαύσουµε τη ζωή µε λίγο κρασί, µε
τραγούδι και γέλιο. Ποιος έχει το δικαίωµα να αποφασίζει τι πρέπει να αλλάξει;»
«Είσαι αξιόλογος άνθρωπος στρατηγέ, θέλω να ελπίζω ότι ο στρατός έχει άντρες σαν
εσένα».
«∆εν τρέχει γάλα στις φλέβες µου, αλλά ο Αλλάχ θα κρίνει τους ανθρώπους µετά το
θάνατό τους. Γιατί να κρίνω εγώ κάποιον τώρα; Αλήθεια, τι θα έλεγες για ένα ποτήρι
κρασί;» πρότεινε ο αριστοκρατικός στρατηγός, αποφεύγοντας την ενοχλητική
συζήτηση.
Γύρισε γρήγορα µε ένα µπουκάλι εκλεκτό Γαλλικό κρασί. Με επιδέξιες κινήσεις
γέµισε δυο κρυστάλλινα ποτήρια µε το βαθυκόκκινο ποτό. Η Τάρα ένιωσε να
παραδέρνει ανάµεσα στην φαντασία και στην πραγµατικότητα. Η αµόλυντη
αξιοπρέπεια της γονάτισε στον ταπεινό αργαλειό της ανάγκης. Η ανάστερη ψυχή της
ζητούσε σιωπηλά την συγνώµη του θεού.
«Από τη στιγµή που πέρασες το κατώφλι µου η καρδιά µου πληµµύρισε ευτυχία. Μια
ακατανίκητη, µυστηριώδης δύναµη µε τράβηξε κοντά σου. Έχω γνωρίσει
εκατοντάδες γυναίκες, αλλά καµιά δεν µε αιχµαλώτισε. Έχω ένα δυνατό προαίσθηµα
ότι η µοίρα µας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις! Ήταν γραφτό να συναντηθούµε!»
Ο µεσόκοπος άντρας την άρµεξε µε τα µάτια του και βγήκε από το δωµάτιο. Όταν
επέστρεψε, κρατούσε ένα µικρό πακέτο τυλιγµένο σε φίνο χρυσό χαρτί.
«Αυτό είναι για σένα, οµορφιά µου. Το αγόρασα µια µέρα µετά τη δεξίωση».
Η Τάρα το άνοιξε, συνεσταλµένη. Τα µάτια της γέµισαν θαυµασµό, σαν αντίκρισε
ένα αστραφτερό διαµαντένιο κολιέ µέσα στο βελούδινο κουτί. Έγινε παπαρούνα από
αµηχανία. Αφουγκραζόταν αµαρτωλές φωνές να την καλούν.
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«Είναι υπέροχο», ψέλλισε θαµπωµένη, «αλλά δεν µπορώ να το δεχτώ. Λυπάµαι. Τα
ακριβά δώρα δε µου δίνουν ευτυχία. Η φιλία σου είναι το µόνο που θέλω από σένα».
«Να µε λες Αµπάς», είπε σιγανά ο στρατηγός. Η ειλικρίνειά της τον είχε κατακτήσει.
Ατάραχος, πήρε το πακέτο µε αξιοθαύµαστη αξιοπρέπεια και το ακούµπησε στο
διπλανό τραπέζι.
Σήκωσε το ποτήρι µε το κρασί και δήλωσε µε χάρη : «Είµαι άνθρωπος µε
προχωρηµένες αντιλήψεις, αγαπητή µου. ∆εν έχω προκαταλήψεις και συνήθως έχω
θετικές σκέψεις. ∆εν µπορώ να πιάσω τον άνεµο µέσα σε ένα δίχτυ! Πίνω, λοιπόν,
στην υγειά της ωραιότερης γυναίκας στη γη, σε σένα, δελεαστικό νέκταρ—µια
υπόσχεση για υπέροχες σαρκικές ∆ιονυσιακές χαρές!»
«Πίνω στην υγειά του πιο σηµαντικού στρατηγού!»
«Άρπαξε τη στιγµή του πάθους, µοσχοµύριστο λουλούδι µου. Είσαι η επιτοµή της
νεότητας και η δόνηση µιας παθιασµένης γυναίκας. Κατάκτησε κάθε στιγµή της
ζωής. Πιες το µεθυστικό νέκταρ από την κούπα των εφήµερων ηδονών. Νιώσε τη
συµφωνία των αισθήσεων του κορµιού σου, χόρεψε στη µουσική της ζωής!
«Μια αέναη φλόγα πόθου µε ξανανιώνει. Εφόσον όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη
Βαγδάτη, δεν έχω πνευµατικές ανησυχίες. Ο ιδεαλισµός είναι η αρετή των φτωχών
ονειροπαρµένων. Η αµαρτία είναι ωραία και συναρπαστική, προνόµιο των πλούσιων
και των ισχυρών—το αντίδοτο της πικρής ζωής.»
Ξαφνικά έριξε µια µατιά στο Γαλλικό ρολόι τοίχου. Το µελαχρινό πρόσωπό του
σκυθρωπής. Χτύπησε το κουδούνι. «Αγάπη µου, έχω υποσχεθεί να δειπνήσω στη
Λέσχη Αξιωµατικών. Αλλά θα ακυρώσω την πρόσκληση. Προτιµώ να περάσω την
αγύριστη ώρα µου µαζί µου». Μετά από λίγο, ένα χτύπηµα ακούστηκε στην πόρτα
και ένας ψηλός αγέλαστος µπάτλερ µπήκε µέσα µε έναν ασηµένιο δίσκο φορτωµένο
µε το συνηθισµένο Αγγλικό τσάι. Ο στρατηγός κούνησε αρνητικά το κεφάλι του.
«Ετοίµασε ένα καλύτερο Γαλλικό δείπνο µε κεριά για δύο», διέταξε πίνοντας ένα
ποτήρι βερµούτ και λικέρ πορτοκαλιού. «Άρχισε να ψιχαλίζει. ∆εν έχω όρεξη να βγω
απόψε».
Για πρώτη φορά στη ζωή της, η Τάρα ήπιε πέντε ποτήρια κρασί πριν από το δείπνο.
Σε λίγο άρχισε να χάνει την αίσθηση του χώρου. Τύψεις χιλιοδερναν το είναι της.
«Άκουσε την µεθυστική µουσική στους κρυµµένους θάµνους του πόθου, κούκλα µου.
Άκουσε τις ερωτικές κραυγές του κορµιού µου. ∆ώσε µου την ηδονή και εξάντλησε
την σάρκα µου. Λίγωσε µε µέχρι θανάτου µε τα φιλιά σου και την πύρα της νεανικής
ορµής σου. Ζήτω την ευτυχία και ηδονισµό στην φωτιά της λαχτάρας σου».
«Αλλά για να µπορέσω να σου δώσω την ευτυχία και ηδονή πρέπει να συµβιβάσω το
δικό σου’θελω’ και το δικό µου’πρεπει’ τόλµησε να ξεστοµίσει άψυχα η Τάρα».
«Ακόλουθα τον παλµό του πυρωµένου κορµιού µου-- όλα τα αλλά είναι ψεύτικες
εικόνες λησµονηµένου καιρού».
Ο αγαπησιάρης άντρας έγειρε στο πλάι. Έπιασε την κοπέλα τρυφερά από τη µέση και
τη φίλησε µε χιµαιρικό πάθος. Εκείνη µισοµεθυσµένη και αγέλαστη, ζήτησε άλλο ένα
ποτήρι κρασί. Ένα παγωµένο ρίγος τράνταξε τη ραχοκοκαλιά της. Ήπιε µονορούφι το
ποτό, στην κούπα της ντροπής και ταπείνωσης. Το κρασί, σαν όπιο, χαλάρωσε τους
τεντωµένους µυς της. Ένιωσε την παλλόµενη φλόγα του να την τυλίγει.
Ο αρρενωπός άντρας την έγδυσε µε αργές, ντελικάτες κινήσεις. Ύστερα έβγαλε την
ρόµπα του. Ήταν µάστορας στην προεισαγωγική τεχνική του βιτσιόζου έρωτα.
Σεργιάνισε έντονα το όµορφο σώµα που λαχταρούσε να το κάνει δικό του. Το γυµνό
ξαπλωµένο κορµί της Τάρα έµεινε µουδιασµένο, ασυγκίνητο. Περίµενε την αρσενική
ορµή του να ξελαφρώσει για να εξυγίανση την αθέατη αµαρτία της. Εκείνος πήρε την
ψυχρότητά της σαν ρόδο αγνότητας και αθωότητας.
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Ο Ένας σφοδρός ερεθισµός δόνησε τον εκκεντρικό στρατηγό. Ο µαέστρος της
ακαταπόνητης αφροδισιακής ηδονής δε βιαζόταν. Το σεξ γι’ τον ρωµαλέο άντρα δεν
ήταν µια πράξη στιγµιαίου πάθους. Ήταν µια περίτεχνη µυσταγωγική διαδικασία.
Ένα πολύµορφο, παρατεταµένο ερωτικό µυστήριο ύστατης έκστασης και
σεξουαλικού παιχνιδιού που διαρκούσε ώρες. Ο κυριότερος λόγος που δεν είχε
παντρευτεί ήταν γιατί καµία γυναίκα δε θα µπορούσε να ικανοποιήσει τις έντονες
καπριτσιόζικες σεξουαλικές του ανάγκες.
«Είσαι µια µαγνητική οµορφιά, ένα υπέροχο άγαλµα», µουρµούρισε µε βαριά ανάσα.
«Θέλω να ρουφήξω τους ζουµερούς χυµούς σου, να νιώσω δριµύ την ηδονή µέχρι να
λιποθυµήσω από τον γλυκό πόνο».
Ο θερµόαιµος εργένης πήρε ένα µπουκάλι ακριβή Γαλλική σαµπάνια και την έχυσε
σιγά σιγά σε όλο το σώµα της. Τα λάγνα µάτια του φλογίστηκαν από τη λάβα των
άγριων κυµάτων του αδάµαστου πάθους. Συγκλονιζόταν από παραφρονη λαχτάρα. Η
Τάρα τον κοίταξε µε τρόµο καθώς άρχισε να γλείφει τον αφρό από το κορµί της και
να βογκάει υστερικά από την έκσταση. Το αρρενωπό κορµί του ανταριάζονταν από
σπασµωδικές εκρήξεις. Η νεαρή γυναίκα έκλεισε τα µάτια για να µη βλέπει την
πρωτόγνωρη ερωτική σκηνή. Ο µαέστρος της σαρκικής ηδονής έπεσε πάνω της σαν
λυσσασµένο λιοντάρι και την έσφιξε στα στιβαρά του χέρια.
Ένιωσε τον χνώτο του ανδρισµό του να µπαίνει στο απαλό της σώµα σαν δηλητήριο.
Μόρφασε µε αναγούλα. Ανήµπορο έρµαιο στον αχαλίνωτο εκφυλισµό του, το
µαρτύριο της κράτησε πολλή ώρα. Τελικά ο άντρας ξάπλωσε πλάι της ολοκληρωτικά
ξεζουµισµένος.
«Σε θέλω πολύ, Φαράχ», ψέλλισε λαχανιασµένος. «Υπάρχει χηµεία µεταξύ µας, έχεις
ένα είδος µαγνητισµού και µυστηρίου επάνω σου. Σε παρακαλώ, Φαράχ, µείνε µαζί
µου στην Τεχεράνη. Θα έχεις ότι θέλεις».
Η Τάρα προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Το πρόσωπό της ρυτιδιασε.
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε εκείνος ξαφνιασµένος. «Μήπως είπα ή έκανα κάτι που σε
πείραξε;»
«Όχι».
«Κάτι όµως σου συµβαίνει. Το διαισθάνθηκα από την πρώτη στιγµή που µπήκες
µέσα. Πες µου, σε παρακαλώ. Πρέπει να είµαστε φίλοι, πάνω απ’ όλα».
«Αλήθεια, δε συµβαίνει τίποτε. Λυπάµαι που σε στενοχώρησα, καλέ µου».
«Πρέπει να µου έχεις εµπιστοσύνη, να µε εµπιστεύεσαι. Πες µου τι σε προβληµατίζει.
Πάντα θα ειµε πλάι σου να σε βοηθήσω».
«∆ε συµβαίνει τίποτε, πίστεψέ µε. Ίσως ήπια λίγο παραπάνω».
Εκείνος την εξέτασε προσεκτικά. Το έµπειρο µυαλό του δεν τον ξεγελούσε.
«Το πρόσωπό σου δείχνει ότι κρύβεις ένα µυστικό, αλλά δεν µπορώ να πω αν αυτό το
µυστικό είναι καλό ή αµαρτωλό. Θα κάνω ό,τι µπορώ για να σε κάνω ευτυχισµένη,
αγάπη µου. Αρκεί να µου το πεις».
Η Τάρα χαµήλωσε τα µάτια µε θλίψη. Πήγε κοντά του, και χάιδεψε τα πυκνά γκρίζα
µαλλιά του.
«Πρέπει να φύγω τώρα», είπε µετά από λίγο. «Ο θείος µου θα ανησυχεί».
«Θα σε πάει ο προσωπικός µου οδηγό σπίτι».
«Είσαι αληθινή χαρά», µουρµούρισε µε τρεµουλιαστή φωνή και την αγκάλιασε
παθιασµένα. Ότι χρειαστείς θα το έχεις. Να θεωρείς αυτό το σπίτι δικό σου», είπε ο
γαλαντόµος άντρας και βγάζοντας ένα κλειδί από την τσέπη του της το έδωσε χωρίς
να διστάσει.
«Θα τα πούµε σύντοµα», υποσχέθηκε η Τάρα.
Έφυγε από το σπίτι µε την καρδιά συντρίµµια. Στο αβρό θρόισµα των φύλλων βρήκε
παροδικό καταφύγιο.
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*
Ο ∆εκέµβριος του 1966 ήταν φιλόξενος. Ανάλαφρα συννεφάκια παιχνίδισαν µε τους
ζαβολιαρικους ανέµους και η φωνή της γης είχε πέσει σε λήθαργο. Οι επισκέψεις της
Τάρα στη βίλα συνεχίστηκαν αρκετούς µήνες.
Ο εργένης στρατηγός ήταν ξετρελαµένος µαζί της. Την αγαπούσε µε πάθος, τη
λάτρευε και η ευτυχία της έγινε ο στόχος του. Αυτός, ο πιο ισχυρός στρατηγός στον
Ιρανικό στρατό παραδόθηκε στον έρωτα της, χωρίς όρους. Είχε υπνωτιστεί, από την
εκπληκτική οµορφιά της, το µοναδικό σεξ απλή της, την καλοσύνη και την εξυπνάδα
της. Για εκείνον, ήταν η γυναίκα µε την ιδανική οµορφιά, η αληθινή ραψωδία της
ζωής. Η φιλία της ήταν αληθινή ευτυχία και µια ακατανίκητη δύναµη που τον
παράσερνε πέρα από την λογική. Την πήγαινε σε ροµαντικά ταξίδια, σε
αριστοκρατικά εστιατόρια, την έλουζε µε λουλούδια και ακριβά δώρα.
Η Τάρα είχε γοητευθεί από τη γενναιοδωρία του, τη ζεστασιά του και το ιπποτικό
φέρσιµό του. Αιωρούταν ανάµεσα στην ντροπή και την ενοχή. Κατάλαβε την επιρροή
που είχε επάνω του και την έκανε να νιώθει άσχηµα. Ήθελε να κόψει το δεσµό τους,
να οµολογήσει τα πάντα και να ζητήσει συγγνώµη.
Εκείνος διαισθανόταν τη σκιά που πλανιόταν πάνω από το χαµόγελό της και τη
ρωτούσε επανειληµµένα να του λύσει το µυστήριο που έκρυβε. Η Τάρα απέφευγε τις
ερωτήσεις του και άλλαζε θέµα.
Ήταν µια ζοφερή, µελαγχολική µέρα. Η Τάρα σηκώθηκε άκεφη και µε φοβερό
πονοκέφαλο. Λίγο µετά το µεσηµέρι, κάλεσε ένα ταξί και κατευθύνθηκε προς την
αριστοκρατική περιοχή βόρεια της Τεχεράνης. Ο στρατηγός άνοιξε την πόρτα µε
άφραγη προσµονή και τη γέµισε φιλιά. Ήταν στα τρικούβερτα του κέφια.
«Καληµέρα, αγάπη µου».
Η Τάρα σκυθρώπιασε καθώς το βλέµµα της πλανήθηκε στο πλούσιο σαλόνι.
Ντουζίνες φρεσκοκοµµένα λουλούδια στόλιζαν κάθε γωνιά και ένα υπέροχο
µπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα διακοσµούσε το κεντρικό τραπέζι. Ο αέρας του
δωµατίου ήταν πληµµυρισµένος από το µεθυστικό άρωµα των ρόδων και της
πασχαλιάς.
«Γιατί αυτή η γιορτινή ατµόσφαιρα;» ρώτησε άτονα. Με µεγάλη προσπάθεια έσκασε
ένα ξεψυχισµένο χαµόγελο. Κάτι σαν οίκτος φάνηκε στο κατάχλοµο πρόσωπό της.
Ο στρατηγός χαµογέλασε αινιγµατικά καθώς χάιδευε το ωραίο µουστάκι του µε
ναρκισσισµό. Ανασήκωσε το κεφάλι µε αρχοντική αλαζονεία και άρχισε να
πηγαινοέρχεται µπροστά της χωρίς να βγάζει µιλιά. Σε µια στιγµή, πήρε ένα
τριαντάφυλλο και της το πρόσφερε ιπποτικά.
«Ματµαζέλ, θα µου κάνετε την τιµή να έρθετε µαζί µου στο Παρίσι; Θα περάσουµε
µερικές ξένοιαστες εβδοµάδες». Η φωνή του έγινε ξάφνου ικετευτική καθώς άφηνε
δυο αεροπορικά εισιτήρια πάνω στο τραπέζι.
Η Τάρα κάθισε και τον κοίταξε λυπηµένα. Χωρίς να το καταλάβει άρχισε να
δαγκώνει νευρικά τα νύχια της. Μια φοβερή ενοχή πλεγµένη µε νήµατα ντροπής
ζωγραφίστηκε στον καµβά των µατιών της. Ο ανήξερος στρατηγός, πήγε κοντά της
ανασαίνοντας το αχνιστό αρωµατικό Αγγλικό τσάι.
«Σου έχω µια υπέροχη έκπληξη, αγάπη µου. Ολοκλήρωσα ένα σπάνιο αριστούργηµα.
Η οµορφιά είναι το θαύµα των θαυµάτων».
Η Τάρα ανασήκωσε τα ψηφιδωτά φρύδια της. Το βλέµµα της έπεσε µεσοστρατα του
τοίχου. Στο κέντρο του κρεµόταν το όµορφο πορτρέτο της. Μια απέραντη θλίψη
φώλιασε µέσα της. Τα µάτια τους συναντήθηκαν σε µια παράξενη σιωπή. Η Τάρα
µαρµάρωσε. Έτρεµε σύγκορµη σαν λευκός νάρκισσος.
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Ο ζωγράφος κοίταζε το αριστουργηµατικό δηµιούργηµά του µε περίσσια περηφάνια.
Ένα ανοιξιάτικο χαµόγελο άνθισε στα χείλη του.
«Αυτό είναι η επιτοµή και η λάµψη της αθάνατης, αιώνιας νεανικής οµορφιάς. Ούτε
ένα άνθος της δε θα µαραθεί ποτέ! Το ωραιότερο ρόδο στον κήπο µου. Ποια είναι η
γνώµη σου για το πορτρέτο σου, αγάπη µου; Είναι ένα αριστούργηµα άφθαρτης
οµορφιάς. ∆ιαµάντι λαµπεροφωτο και ακριβό!»
Η Τάρα ένωσε τα χέρια της αποκαρδιωµένη, η φωνή της ίσα που ακουγόταν. Τον
κοίταξε µε µια φοβισµένη έκφραση. Έτριψε τα µάτια της και πλησίασε στον πίνακα.
∆ροσοσταγονες γιόµισαν τα µάτια της.
«Είναι πανέµορφος», µουρµούρισε ο δηµιουργός που στεκόταν κορδωµένος δίπλα
της. «Αξίζει όλη τη λατρεία του κόσµου. Είµαι πολύ περήφανος για το σπάνιο έργο
µου».
«Για να νιώθει κάποιος καλά πρέπει να είναι σε αρµονία µε τον εαυτό του», ψιθύρισε
η Τάρα άψυχα. Η θλιµµένη, µελωδική φωνή της ανησύχησε τον στρατηγό. Φαινόταν
πιο γερασµένος από όσο πριν µερικά λεπτά.
«Απογοητεύτηκες µε το πορτρέτο σου;» ρώτησε ο άντρας µε ένα νευρικό χαµόγελο.
Τα ταραγµένα αισθήµατα της θεατρίνας ζητούσαν απολύτρωση.
«Υπάρχει κάτι µοιραίο στο πορτρέτο», µονολόγησε µε µεγάλο κόπο.
«∆εν είναι µικρή περηφάνια να κλείσεις νόηµα σε ένα κάδρο».
«Από τότε που γνωριστήκαµε, µε κολάκευες και µε έµαθες να είµαι µαταιόδοξη για
την εξωτερική οµορφιά µου. Όµως η µούχλα θα καταστρέψει τον καµβά και η
ζωγραφιά θα ξεθωριάσει µε το πέρασµα του χρόνου. Ο χρόνος θα µε γεράσει και θα
καταστρέψει την νεανική οµορφιά µου. Η σάρκα µου θα γίνει πλαδαρή και θα γεµίσει
ρυτίδες. Μοιραία θα χάσει τις αισθήσεις και τις επιθυµίες της. Τι θα µείνει για να
κρατηθώ; Ώρα µε την ώρα ο πίνακας θα παλιώνει – βαθιές χαρακιές του ανίκητου
χρόνου θα σχηµατιστούν γύρω από τα µάτια µου και το στόµα µου θα ξεπέσει».
«∆εν καταλαβαίνω τι εννοείς, αγάπη µου! Μπορούµε να πολεµήσουµε το χρόνο! Τα
ρόδα δεν πεθαίνουν ποτέ!»
«∆εν είµαι ρόδο. Κοίτα καλύτερα το πορτρέτο. Κάτι του λείπει: δεν έχει ψυχή!
Μοιάζει µε πίνακα µαταιοδοξίας και θλίψης!»
Το δωµάτιο σκοτείνιασε. Η ατµόσφαιρα βάρυνε. Τα σιδεροκαρδα λόγια της
ξέσκισαν την καρδιά του.
«Μη λες τέτοια φοβερά πράγµατα, Φαράχ, αγάπη µου», απάντησε ο ξαφνιασµένος
άντρας. «Πρέπει να συζητήσουµε σοβαρά για την σχέση µας. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ.
Είµαι ξελογιασµένος µαζί σου. Μου πρόσφερες την δριµύτερη σαρκική ηδονή. ∆εν
είχα ξαναγνωρίσει γυναίκα τόσο όµορφη, τόσο φλογερή όσο εσύ και τόσο αντιφατική
συνάµα. Είσαι για µένα η ιδανική γυναίκα. Όλα όσα επιθυµώ για τη σύντροφο της
ζωής µου».
Έκανε µια παύση, ρούφηξε λίγο τσάι και συνέχισε αποφασιστικά :
«Αγαπηµένη µου Φαράχ, υπάρχει πολύ βαρβαρότητα στον κόσµο. Είναι ζούγκλα.
Θέλω να µοιραστώ τη χαρά της ζωής µαζί σου. Η καρδιά µου πονά γλυκά και
παράλογα κάθε φορά που σε κρατώ στην αγκαλιά µου. Έφερες ισορροπία στη ζωή
µου».
Η ψυχή της Τάρα φουρτούνιασε. Της ήρθε ίλιγγος. Το παραµορφωµένο πρόσωπό
φανέρωνε την νευρικότητα της. ∆υο κραυγές λογοµαχούσαν µέσα της. ∆άγκωσε τα
χείλη µε αµηχανία. Ακάλεστα δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Κόµπιασε. Οι
λέξεις βγήκαν µε το ζόρι από τον λαιµό της.
«∆ε… δε σου… αξίζω».
Ο στρατηγός έτρεξε αµέσως κοντά της, αλαφιασµένος. Μια άσχηµη προαίσθηση
πέρασε από τον νου του.
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Η Τάρα κάτι πήγε να πει αλλά δέθηκε η γλώσσα της. Χωρίς να το θέλει έλιωσε το
τριαντάφυλλο στο χέρι της.
«Μη µε βασανίζεις µε αινίγµατα», παρακάλεσε ο στρατηγός. «Ξέρω ότι κάτι σε
προβληµάτιζε από καιρό. Σε παρακαλώ, πρέπει να ξέρω!»
Η Τάρα δίστασε για λίγο. Παρέµεινε άκαµπτη στο ερωτηµατικό του βλέµµα και µε
σπαστή φωνή είπε µε χαµηλό τόνο :
«Αισθάνοµαι ότι ζω επιφανειακά. Η ζωή στην ανώτερη τάξη µοιάζει µε αυτή του
σκουληκιού : ζεις και πεθαίνεις χωρίς σκοπό ή λόγο. Ζωή δε σηµαίνει να σηµειώνεις
σκορ--πόσες γυναίκες κοιµήθηκαν µαζί σου, πόσα µέρη επισκέφτηκες, πόσα σπίτια ή
αυτοκίνητα έχεις».
Ο ερωτοχτυπηµένος εργένης δεν άντεχε άλλο την αβεβαιότητα. Κοίταξε ερωτηµατικά
την µουσκεµένη στον ιδρώτα Τάρα που προσπαθούσε µε δυσκολία να του εξηγήσει.
«Εµπρός, µίλα», την παρότρυνε εκείνος µε πόνο.
«Σε εξαπάτησα, καλέ µου. Μπήκα στη ζωή σου µε συγκεκριµένο σκοπό, επειδή
γνώριζα ότι έχεις πολύ µεγάλη επιρροή και δύναµη… Σου ζητώ ταπεινά συγγνώµη».
«Τι εννοείς;» ρώτησε ο στρατηγός κεραυνοβοληµένος, κρατώντας την ανάσα του. Το
πρόσωπό του έγινε κίτρινο σαν λεµόνι.
«Τι θέλεις από µένα; Χρήµατα; Πόσα πρέπει να πληρώσω για να γίνω ευτυχισµένος;»
«Εσύ αναζητούσες την ηδονή και µόνο!»
Ο άντρας σηκώθηκε επάνω σαν σίφουνας και την άρπαξε άγρια από το χέρι.
«Είσαι µια σφίγγα µε άθλια µυστικά. Τι ζητάς από µένα;»
«Την απελευθέρωση του κρατούµενου Καρίµ Ρουζπαχανί, του τυφλού θεατρίνου!»
είπε ατάραχη. Σκέψη στεγνού καιρού σε µια στεγνή στιγµή.
Ο σοκαρισµένος στρατηγός άφησε µια φοβερή κραυγή. Αστραποβροντη τον
απολίθωσε. Τα λόγια της--δίκοπο µαχαίρι, πλήγωσαν τον αντρικό εγωισµό του.
Άνοιξε τα µάτια διάπλατα σαν να µην πίστευε στα αυτιά του. «Είσαι.. η ..Τάρα, η
θεατρίνα;» ψεύδισε µε φριχτή αγωνία.
«Ναι», µουρµούρισε η νεαρή γυναίκα, χαµηλώνοντας το κεφάλι.
Ο στρατηγός άρχισε να σουλατσάρει ξεµωραµένος από απελπισία. Έσφιξε το κεφάλι
του από την αιφνιδιαστική ανεµοζάλη. Μετά από λίγο σωριάστηκε σε µια καρέκλα
και έκρυψε το πρόσωπό του στα δυο του χέρια. Βυθισµένος στην άβυσσο της
απογοήτευσης, χτύπησε δυνατά το επανωστηθι του.
Η αέρας στο δωµάτιο πάγωσε ξαφνικά. Μετά από µερικές στιγµές ανατριχιαστικής
αµήχανης σιωπής, είπε µε τρεµάµενη φωνή :
«Σ’ αγαπώ µε όλη µου την καρδιά, όµως η ψυχή µου έγινε συντρίµµια µε τα
αµείλιχτα λόγια σου. Όταν γνωριστήκαµε, αγκάλιασα µια πολυπόθητη στιγµή
ευτυχίας…Όλοι κυνηγάνε την ευτυχία, αλλά ελάχιστοι τη βρίσκουν. Η ευτυχία είναι
σαν µια όµορφη γυναίκα, κουβαλά µαζί της την επικίνδυνη φλόγα και ευχαρίστηση».
Σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε από το παράθυρο τον δροσερό κήπο που
απλωνόταν µπροστά του.
«Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ µε, σε ικετεύω», είπε η Τάρα µε αναφιλητά. «∆εν είχα
πρόθεση να σε πονέσω. Ότι έκανα έγινε στο όνοµα της αληθινής αγάπης».
«Μου έπαιξες ένα απαίσιο παιχνίδι και λες ότι το έκανες για την αγάπη;» ούρλιαξε
εξαγριωµένος ο στρατηγός. «Μου κατέστρεψες την ζωή, µε ταπείνωσες, µε
χρησιµοποίησες σαν παλιάτσο. Είσαι τρελή αν πιστεύεις ότι θα κουνήσω έστω το
δαχτυλάκι µου για να σε βοηθήσω! Πιστεύεις ότι θα διακινδυνεύσω τη φήµη µου για
σένα, µετά την απαίσια σκληρή οµολογία σου; Είσαι µια ξετσίπωτη, άκαρδη γυναίκα,
µια τέλεια θεατρίνα!»
Η Τάρα πήγε κοντά του δειλά και γονάτισε ταπεινά µπροστά του.
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«Συγχώρα µε, σε παρακαλώ. Η ελευθερία του Καρίµ είναι αυτό που επιθυµώ
περισσότερο στον κόσµο!» είπε σταθερά µέσα από τα αλµυρά δάκρυα της.
«Τόσο πολύ τον αγαπάς λοιπόν;»
«Ναι, περισσότερο από κάθε τι, περισσότερο από την ζωή µου!»
«Μια ωραία γυναίκα διακινδυνεύει τα πάντα για ένα τρελό πάθος. Ένα βιβλίο ενός
ιπποτικού ροµάντζο! Μια ονειροπαρµένη ροµαντική, χωρίς µια στάλα ρεαλισµού».
«Ω πόσο ψυχρά όντα ήσαστε εσείς οι ρεαλιστές, αµπαρωµένοι στην θεωρία σας σαν
την µόνη αλήθεια. ∆εν θέλω τον θρόνο σου, δεν θέλω την χρυσή κορώνα σου. Θέλω
τον Καριµ ελεύθερο!»
Το στόµα του στράβωσε, δυσκολευόταν να µιλήσει.
«Πίστεψα ότι έτρεφες τρυφερά αισθήµατα για µένα. Κάθε φορά που σε είχα στην
αγκαλιά µου, το κορµί σου έτρεµε στο άγγιγµά µου, τα φιλιά σου ήταν καυτά,
παθιασµένα. Φαινόσουν ευτυχισµένη µε τη σχέση µας. Προσποιούσουν όλον αυτό
τον καιρό; Μήπως είµαι γελωτοποιός; Αυτή η εξοµολόγηση εκ µέρους σου υποθέτω
ότι είναι το επίγραµµα της σχέσης µας και το τέλος του πειραµατικού σου τερτιπιού,
της προσποίησής σου. Ο τελευταίος ασπασµός. Ο επικήδειος λόγος σου».
«Όχι, δεν προσποιούµουν. Ένιωθα βαθιά φιλία για σένα. Ακόµα νιώθω. Στην αρχή
ήµουν πολύ φοβισµένη, αλλά αργότερα, όταν ήρθαµε πιο κοντά, χαιρόµουν τον
έρωτά µας. Σου έδωσα το φλογισµένο µου σώµα, τη θνητή αδύναµη σάρκα µου, αλλά
στον Καρίµ έδωσα την καρδιά και την ψυχή µου».
Τα ανελέητα λόγια της πλήγωσαν βαθιά τον αλαζονικό στρατηγό. Ένα σωρό
συναισθήµατα παρέλασαν µέσα του. Η Τάρα συνέχιζε να κλαψουρίζει.
«Είσαι το παντοδύναµο πλατάνι. Η πανίσχυρη δύναµη, η σάρκα, η οπτική απάτη.
Όµως µόνο η ψυχή µου θα µε πάρει από το βασίλειο της ύλης σε ένα υψηλότερο
βασίλειο. Ο Καρίµ είναι η ψυχή του κορµιού µου. Το µικρό µπουµπουκάκι που
τόλµησε να ανθίσει µέσα στην αντιξοότητα».
«∆εν είναι ευχάριστο να σου µιλάει η γυναίκα που αγαπάς για έναν άλλον άντρα»,
την αντίκοψε ο στρατηγός. «∆εν είναι διόλου παρηγορητικό. Μήπως είναι η επιγραφή
στη πλάκα του τάφου µου; Η σχέση µας ήταν απλώς µια εµπορική πράξη, µια
βρόµικη συναλλαγή; Είναι σαν να µου ρίχνεις στην καρδιά εκατοντάδες βέλη!»
Τίναξε περήφανα το κεφάλι του. Σταγόνες ιδρώτα έλαµπαν στο πλατύ µέτωπό του.
Μετά από µια παγωµένη, νευρόσπαστη παύση, ζύγιασε την κατάσταση και
αναλογίστηκε την θέση της. Πέρα από κάθε προσδοκία, στάθηκε µπροστά της.
Ύστερα της έδωσε το χέρι µε αβρότητα και την σήκωσε όρθια µε σεβαστή
αξιοπρέπεια.
«Σήκω επάνω», είπε µε εκπληκτική ψυχραιµία, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. Στο
θλιµµένο πρόσωπο του χόρευε µια νότα περηφάνιας.
«Τώρα που καταιγίδα µου ηµέρωσε, πρέπει να παραµερίσω τον εγωισµό µου. Είµαι
έντιµος άνθρωπος. Έντιµος είναι ο άνθρωπος που έχει κορώνα το χαρακτήρα του!
∆εν ζηλεύω τον Καρίµ. Έγινε άθελά του ανταγωνιστής µου. ∆εν θα ξεχάσω ποτέ την
απέραντη χαρά που µου έδωσες. Πάντα θα σ’ αγαπώ και θα σε σκέφτοµαι µε
λατρεία…»
Πήρε βαθιά ανάσα και ρώτησε χαµηλόφωνα: «Είσαι απολύτως σίγουρη ότι αγαπάς
τον Καρίµ περισσότερο από τη ζωή σου;»
«Ναι, είµαι απολύτως σίγουρη. Ο Καρίµ δεν είναι απλώς και µόνο ένας άντρας, είναι
µια ευγενική ιδέα. Πίστεψες ποτέ σε ένα όραµα ή σε µια ιδέα ώστε να θέλεις να
πεθάνεις γι’ αυτό;»
Ο στρατηγός δεν µπορούσε παρά να θαυµάσει την αγνή, ανιδιοτελή αγάπη της για
τον Καρίµ.
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«Είσαι µοναδική γυναίκα, λες και βγήκες από ένα Γαλλικό ροµαντικό µυθιστόρηµα.
Μια αγάπη σαν τη δική σου είναι πολύ σπάνια στην εποχή µας». Την κοίταξε βαθιά
στα θλιµµένα της µάτια και ρώτησε δειλά : «Πόσα χρόνια είναι στη φυλακή ο
Καρίµ;»
«Έξι χρόνια».
«Θα χρησιµοποιήσω την πολιτική µου εξουσία και επιρροή για να ελευθερώσω τον
Καρίµ. Έχεις το λόγο της αντρικής τιµής µου!»
Παραφρονη από ανέλπιστη χαρά η Τάρα ρίχτηκε στην αγκαλιά του και του φίλησε τα
χέρια, ενώ δροσοσταλιές ευγνωµοσύνης έραιναν το πρόσωπό της.
«Είσαι πράγµατι ένας σπάνιος, ευγενικός κύριος. ∆εν περίµενα τόση καλοσύνη,
ακόµα κι από σένα».
Τον κοίταξε για λίγο µε ένα αµυδρό χαµόγελο και προχώρησε αργά προς την έξοδο.
«Σε παρακαλώ, κάνε µου µια χάρη», την ικέτευσε µε τρεµάµενη φωνή. «Μην πεις
αντίο, αγάπη µου. Απλώς άνοιξε την πόρτα και φύγε. Πες πως δεν συναντηθήκαµε
ποτέ. Πες πως το χάδι σου ήταν ένα ονειρο. Πες ότι ο άνεµος γέννησε τον έρωτα µας
και ο άνεµος τον πήρε. Ω, από ποια µικροπράγµατα εξαρτάται η ευτυχία ενός
ανθρώπου!»
Η Τάρα κοντοστάθηκε στο κατώφλι, µε το βλέµµα καρφωµένο επάνω του, ύστερα
βγήκε από το δωµάτιο µε τον ίδιο τρόπο που ήρθε, µε µικρά, ασταθή βήµατα.
Ο στρατηγός την παρακολούθησε κλεφτά από το παράθυρο να αποµακρύνεται σιγά
σιγά ώσπου χάθηκε από τη θλιµµένη µατιά του.
«Αντίο, µοναδική χαρά µου!» µουρµούρισε συγκινηµένος. Ξεπόρτισε µέχρι τον
ανθισµένο κήπο. Έκανε ένα γύρω, αναζητώντας νόηµα και οµορφιά µέσα από την
µυσταγωγία της ανθισµένης φύσης. Μετά µπήκε µέσα, κάθισε στο πιάνο και άρχισε
να παίζει µε αλλοφροσύνη. Τα νευρωτικά δάχτυλα του χτυπούσαν τα πλήκτρα µε
εντατική δόνηση-- µια εσωτερική κραυγή για την οδυνηρή απουσία της.
Σηµειώσεις
1. Ο µήνας του πένθους. Μια ετήσια αναπαράσταση του µαρτυρίου του ιµάµη
Χουσείν, εγγονού του Προφήτη Μωάµεθ ο οποίος σκοτώθηκε το 680 µ.Χ από
Σουνίτες πολεµιστές στη µάχη της Καρµπάλα, στο σηµερινό Ιράκ. Το µαρτύριο του
ιµάµη Χουσείν για τους πιστούς Ιρανούς Σιίτες είναι πολύ σηµαντικό γιατί δείχνει
ευγένεια και θυσία για το Ισλάµ και την πατρίδα.
2. Το πράσινο είναι το χρώµα του Ιράν ενώ το κόκκινο σηµαίνει το αίµα του
µάρτυρα.
3. Αναφέρεται στον Μαχάτµα Γκάντι, τον πατέρα του Ινδικού έθνους που έδιωξε
τους Άγγλους το 1931 χωρίς επανάσταση.
4. Βρετανική έκφραση που υπονοεί ότι οι Άγγλοι είναι ψυχροί στο σεξ.
5. Ένα ποιότητος σχολείο αρρένων που ιδρύθηκε από Πρεσβυτεριανούς
ιεραπόστολους τον 19ο αιώνα. Έγινε κολέγιο και εθνικοποιήθηκε το 1940 ως δηµόσιο
γυµνάσιο.
Κεφάλαιο 9
Ιανουάριος 1967
Το πρωινό ξεµύτισε δαρµένο στην βροχή. Ένα διάφανο πέπλο οµίχλης κάλυπτε τη
φυλακή στο αποµονωµένο νησί. ∆ειλά δειλά, οι πρώτες αχτίδες του φωτός διέλυσαν
το σκοτάδι των κελιών και φώτισαν απαλά τα θωρακισµένα αυτοκίνητα και τα
φορτηγά που ήταν σταθµευµένα µπροστά στο κεντρικό κτίριο.

210

Αναπάντεχα, µια µεγάλη οχλοβοή και σαµατάς ακούστηκαν στο προαύλιο. Οι
σκύλοι άρχισαν να γαβγίζουν φρενιασµένα. Βαριά ποδοπατήµατα και βροντερές
φωνές αντήχησαν στο διάδροµο. Οι βραδινοί φρουροί πετάχτηκαν πελαγωµένοι από
τις καρέκλες τους και άναψαν βιαστικά τα φώτα.
Ένα τροµαγµένο πουλί, κρυµµένο σε ένα θάµνο, πέταξε µακριά τιτιβίζοντας. Έκανε
µερικούς κύκλους πάνω από το νησί µετά φτερούγισε θαρρετά στην αριστερή
πτέρυγα της φυλακής. Κούρνιασε στο σιδερόφραχτο κάγκελο του Καρίµ για λίγο και
άρχισε να κελαηδάει µε γλυκές, άγραφες νότες.
Όµως ο Καρίµ δεν µπορούσε να ακούσει το χαρωπό τραγούδι του. Πεσµένος
µπρούµυτα στο άθλιο στρώµα µε τις αισθήσεις του νεκρές, ψυχορραγούσε σωµατικά
και πνευµατικά. Ο τυφλός θεατρίνος είχε γίνει η σκιά του σφριγηλού και αρρενωπού
άντρα που ήταν κάποτε. Ένα αξιολύπητο λείψανο τυλιγµένο µε τον µανδύα της
ταπείνωσης, σακατεµένο από την θηριωδία και την αποκτήνωση του ανθρώπου. Οι
σάρκες είχαν λιώσει επάνω του, γέρασε από τα βάρβαρα βασανιστήρια. Οι βαθιές
ανεξίτηλες ουλές του—βροντερό ολοφυροµα του υποδουλωµένου ανθρώπου,
θύµιζαν τροµαχτικό φάντασµα. Απολειφάδι το πρόσωπο του ήταν κίτρινο σαν τον
θάνατο. Λίγο πριν το µεσηµέρι, ο νέος ξιπασµένος γαµψοµύτης διευθυντής στάθηκε
έξω από το κελί του Καρίµ, συνοδευόµενος από δυο φρουρούς. Στα χέρια του
κρατούσε ένα χαρτί.
«Καρίµ Ρουζπαχανί!» βροντοφώναξε κατηγορηµατικά. Καµία απόκριση από το κελί.
Ούτε µυς δεν κινήθηκε.
«Καρίµ Ρουζπαχανί!» επανέλαβε ο διευθυντής, ξελαρυγγιασµένος. «Σήκω επάνω!»
Ο κρατούµενος δεν έβγαλε άχνα. Ο στρατηλάτης της αξιοπρέπειας σερνόταν
µοιρολατρικά στο κατώφλι του θανάτου, συντριµµένος από την σατανική δύναµη της
µακιαβελικής εξουσίας και µαταιότητας του χωµατένιου ανθρώπου.
Ο βαρύθυµος διευθυντής περίµενε για λίγο µε αδηµονία. Τα θυµωσιάρικα µάτια του
απόρησαν. Σίµωσε κοντά στα σίδερα του κελιού, τέντωσε το κορµί του και διάβασε
φωναχτά, µε επισηµότητα.
«Καρίµ Ρουζπαχανί, κατατέθηκε αίτηση για αµνηστία στο όνοµά σου και έγινε δεκτή.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της επιτροπής είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!»
«∆εν κουνιέται», παρατήρησε ένας φρουρός. «Ήξερα ότι είναι τυφλός, αλλά όχι και
κουφός».
«Άνοιξε το κελί», πρόσταξε ο άξεστος διευθυντής, µαζεύοντας τα φρύδια.
Ο υπάκουος φρουρός ξεκλείδωσε, πήγε κοντά στον Καρίµ και γλωσσοκοπανησε στο
αυτί του :
«Καρίµ Ρουζπαχανί είσαι ελεύθερος! Ξύπνα!»
Όµως ο βαριόµοιρος Καρίµ ήταν βουλιαγµένος σε θανατηφόρο κώµα για να ακούσει
τη αγριοφωνάρα του. Σίµωσαν άλλοι δυο φρουροί και προσπάθησαν να τον στήσουν
στα πόδια του.
«Σήκω επάνω! Σου έχω καλά νέα! Είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!»
Ο Καρίµ ανοιγόκλεισε τα µατοτσίνορα και σωριάστηκε µε ένα γδούπο στο πάτωµα.
Ξεφυσώντας απαυδηµένος, ο νέος διευθυντής διέταξε τους φρουρούς να τον πλύνουν
και να τον ντύσουν. Λίγο µετά το µεσηµέρι, τον έβαλαν σε ένα φορείο και τον
µετέφεραν στο στρατιωτικό ελικόπτερο που περίµενε στο προαύλιο. Η ελευθερία – η
πολύτιµη, αθάνατη στιγµή που ο Καρίµ εξύµνησε και καρτερούσε µε αξεδίψαστη
λαχτάρα για έξι χρόνια-- έφτασε εντελώς απαρατήρητη.
*
Από µακριά, η πρωτεύουσα φαινόταν ασυνήθιστα µελαγχολική, στεφανωµένη µε ένα
αόρατο βουβό µοιρολόι. Μια ανθρωποθάλασσα από την Τεχεράνη και την κοντινή
ύπαιθρο περίµεναν για ώρες στους δρόµους κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόµιο για
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να καλωσορίσουν το µυθικό θεατρίνο. Η Τάρα και κλειστοί φίλοι είχαν τα µάτια
καρφωµένα στο διάδροµο προσγείωσης. Η απαλή αύρα δρόσιζε την περιοχή του
αεροδροµίου.
Οι ψυχοβγάλτες ώρες κυλούσαν αιώνια. Τελικά, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο φάνηκε
στον ορίζοντα πετώντας χαµηλά. Το πλήθος ζητωκραύγασε ενθουσιασµένο και
προσπάθησε να πλησιάσει όσο γινόταν πιο κοντά στον διάδροµο. Η ταραγµένη Τάρα
µε το θείο Χότζατ και το νάνο άνοιξαν µε δυσκολία δρόµο ανάµεσα στο πλήθος.
Το στρατιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε µε θόρυβο. Ένας αποκαµωµένος
αξιωµατικός µε σκυθρωπό πρόσωπο βγήκε πρώτος, κρατώντας έναν κατάλογο µε τα
ονόµατα των κρατουµένων που είχαν πάρει αµνηστία. Πέντε αξύριστοι,
σκελετωµένοι άντρες κατέβηκαν µε βήµα αργό, παραπατώντας. Τους ακολούθησε ο
πιλότος. Ένα µουρµουρητό απογοήτευσης υψώθηκε από το πλήθος.
«Πού είναι ο Καρίµ;» κραυγησε ολοφυρόµενη η ασυγκράτητη Τάρα. Το γνωστό
συναίσθηµα του αιµοβόρου φόβου έκανε το στοµάχι της να σφιχτεί. Της ήρθε
λιποθυµιά.
Μετά από µερικά λεπτά µαυροφόρας αναµονής, φάνηκαν δυο στρατιώτες να
κουβαλούν τον Καρίµ πάνω σε ένα φορείο. Η Τάρα αναρίγησε από ιερή ανακούφιση
και ξέσπασε σε ασταµάτητα αναφιλητά, ψιθυρίζοντας τρυφερά το όνοµά του. Το
πλήθος στριµώχτηκε γύρω από το φορείο προσπαθώντας να δη και να αγγίξει τον
αγαπηµένο τυφλό θεατρίνο.
«Ω, Μεγάλε Αλλάχ», αναφώνησε µια απλή γυναίκα µε τρόµο. «∆εν τον αναγνωρίζω.
Μοιάζει µε φάντασµα!»
«Η Τάρα πλησίασε µε την καρδιά κοµµάτια. Κάθε µόριο του κορµιού της έτρεµε.
Άγγιξε µε απέραντη αγάπη το βαθουλωµένο πρόσωπό του, θρηνώντας βουβά.
*
Ένα µοναχικό αστέρι αχνοφωτιζε το θόλο του ουρανού και η σκιά του χόρευε
ανάλαφρα στο µισανοιγµένο, χαµηλό παράθυρο. Μετά από πολύχρονη εντατική
ιατρική φροντίδα, ο τυφλός θεατρίνος γύρισε σπίτι.
«Μη µιλάς πολύ, αγάπη µου. Χρειάζεσαι ανάπαυση», τον συµβούλεψε τρυφερά η
Τάρα, σπρώχνοντας τον ελαφρά στο κρεβάτι του». Μια αβρή ανασαιµιά
τρυφερότητας και συµπόνιας αγκάλιασε τον αγαπηµένο της σαν κύµα µια έρηµη
ακρογιαλιά. Τα λευκά χέρια της άλειφαν τις πληγές του, µε θεραπευτικές κρέµες.
«Πόσο µου έλειψες έξι, στεγνά χρόνια. Σαν ένα µικρό χελιδόνι που το µανιασµένο
πέλαγο το πέταξε στις τέσσαρες πόρτες του ορίζοντα. Τα πάντα µαρµάρωσαν µέσα
µου. Κοίταζα από µακριά το χιονισµένο κελί σου, και ούτε µια χούφτα ζεστασιά δεν
µπορούσα να σου προσφέρω. Έστρεφα την µάτια µου και µόνο εσένα θωρούσα.
Ανθός της ερηµιάς µου--ρόδο της θύµησης. ∆ώσε µου το χέρι σου να κρατώ τα
βράδια όπως όταν είµαστε παιδιά στο καραβάνι και παραµύθια να σου διαβάζω-- δεν
θα µπορείς να δεις αν γελώ η κλαίω».
Ο Καριµ άπλωσε το χέρι και άγγιξε την Τάρα, στοργικά. «Συνοιδοποροι µαζί
ξεκινήσαµε και γίναµε εραστές της ξενιτιάς», είπε µελαγχολικά. Η σκέψη σου µε
κράτησε ζωντανό στην άβυσσο της κόλασης, αχ πως η ζωή κάνει θρύψαλα την
καρδιά µας, µα θα φτάσουµε από εκεί που ξεκινήσαµε. Ανεξαγόραστος είναι ο
χρόνος. Πρέπει να βιαστώ για την νέα παράσταση».
«Όχι, ακόµα», διαµαρτυρηκε η Τάρα φοβισµένη.
Αψηφώντας τους φόβους της ο Καρίµ, πάσχιζε να σηκωθεί.
«Είσαι πολύ εξασθενηµένος. Πρόσεχε, γλυκιά µου αγάπη! Μην σκοντάψεις».
Ο ανυπόταχτος θεατρίνος χτύπησε το πόδι του στο πάτωµα µε πείσµα. Με µια
ανέµελη γκριµάτσα είπε µε αποφασιστική, ατσάλινη φωνή:
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«∆ε θα πεθάνω νικηµένος πάνω στο κρεβάτι! Θέλω να σβήσω όρθιος! ∆ε µου µένει
χρόνος. Οι καιροί είναι δίκοπα µαχαίρια. To τέλος µου πλησιάζει! Σε λίγο θα είµαι
παρελθόν».
«Σε παρακαλώ, µην το λες αυτό, Καρίµ. Είσαι και µέλλον. ∆ε θέλω ούτε να το
σκέφτοµαι», είπε αναστατωµένη η Τάρα, κουρνιάζοντας σε µια γωνιά µε τρόµο.
«Αγαπηµένη µου Τάρα, πρέπει να δούµε ωµά την πραγµατικότητα. Ξέρουµε καλά ότι
η επιστροφή µου είναι ένα πρελούδιο πριν το τέλος».
«Θέλει χρόνο για να γιατρευτεί το κορµί σου. Οι πληγές σου είναι ακόµη ανοιχτές!»
Η δριµύ διαµαρτυρία του λεοντόκαρδου θεατρίνου έκανε τον τοίχο να σειστεί.
«∆εν πρόκειται να γίνω έρµαιο του φόβου. Τα απάνθρωπα βασανιστήρια δεν νίκησαν
το πνεύµα µου. Όταν κλαδέψεις ένα δέντρο, τα κλαδιά που ξεπετιούνται είναι πιο
γερά και παραγωγικά. Αυτός που κρατά τον λύχνο πίσω από την ωµοπλάτη του,
ρίχνει την σκιά του µπροστά».
Η ανάσα του έγινε γρήγορη. Τον έπιασε πυρετός. Έτρεµε από εγκαρτέρηση.
«Σε παρακαλώ, πάρε µολύβι και χαρτί», είπε στηθατος. «∆εν έχουµε καιρό. ∆εν Θα
παραδοθώ στους µισθοφόρους του Σάχη σαν αδύναµο ανθρωπάκι. Θα πνιγώ στη
θάλασσα της αξιοπρέπειας και της αγάπης σαν άνθρωπος µε υψηλές αξίες. Τίποτε
άλλο δεν µου έµεινε. Στις παρακλήσεις των ηττηµένων λαών κανείς δεν δίνει
ελεηµοσύνη».
Η απαράµιλλη περηφάνια του και το αµάντρωτο του πείσµα έκαναν την διστακτική
καρδιά της Τάρα να βουρκώσει. Ανεξαγόραστη ήταν η λιονταρίσια καρδιά του.
Χάιδεψε συγκινηµένη τα αραιά µαλλιά του. Πήρε ένα µπλοκ και ένα στυλό και
κάθισε δίπλα του. Τα αγαπησιάρικα της µάτια έσταζαν µέλι.
«Είµαι έτοιµη. Ότι αγγίξεις γίνεται φως».
Ο Καρίµ παρέµεινε σιωπηλός για λίγο. Ο πολυσήµαντος οίστρος µιας µεγάλης
µεθυσµένης ψυχής που έκφρασε το καιρό και το βαθύτερο ανθρώπινο στοιχείο-- µια
έκφραση που παράσερνε τον πόνο και τη αγωνία ξεχύθηκε από µέσα του :
Είµαστε φτιαγµένοι από τη στόφα της αθανασίας, εσύ κι εγώ,
∆ε γίνεται να πεθάνουµε, θα ξαποστάσουµε για λίγο, αλλά κοίτα…
Είµαστε έτοιµοι για νέες περιπέτειες…

Ο θεατρίνος λογοµαχούσε µε τολµηρές εκρηκτικές ιδέες. Σηκώθηκε από το κρεβάτι
µε νευρικότητα. Συγκεντρώνοντας τη λιγοστή δύναµή του, προσπάθησε να βαδίσει. Η
ανυπόµονη καρδιά του έτρεµε. Σκόνταψε σε µια καρέκλα και έπεσε κάτω. Μετά από
µερικές προσπάθειες, κατάφερε να σταθεί στη µέση του δωµατίου. Ανυφάντρες
σκέψεις πλέχτηκαν στο πρωτοµαστορικο µυαλό του.
«Τάρα, γλυκιά µου, γράψε όσο πιο γρήγορα µπορείς πριν µε αφήσουν οι ιδέες µου»,
την παρότρυνε. Ανοιξιάτικος αέρας πήρε την φωνή του.
«Σκηνή πρώτη : Ένα κελί µε πέντε κρατούµενους που παίζουν χαρτιά, ενώ οι
φρουροί στέκονται απ’ έξω. Ένας τυφλός κρατούµενος που τον λένε Καρίµ αρχίζει
να χορεύει και να τραγουδά καθώς οι άλλοι τον κοιτάζουν παραξενεµένοι, λες και
τρελάθηκε. Ο τυφλός λέει στους φίλους του : ‘Αδέρφια, ξέρετε καλά ότι στο τέλος θα
µας σκοτώσουν. Τι θα λέγατε αν παίζαµε το θάνατό µας, σαν να ήµαστε στη σκηνή;’
Πώς σου φαίνεται µέχρι εδώ, Τάρα;»
Η κοπέλα ένιωσε µια αιφνιδιαστική σουβλιά στα σωθικά της.
«Θα παίξεις το θάνατό σου στη σκηνή;» ρώτησε πανικόβλητη. «Ω, Θεέ µου! Είναι
συνταραχτικό και λυπητερό συνάµα, σαν αρχαία ελληνική τραγωδία. Μα ας
ξαποστάσουµε λίγο. Είµαι πολύ εξαντληµένη».
«Μισή ώρα µόνο», συµφώνησε ο πρωτότυπος οραµατιστής που είχε σπάσει όλα τα
καλοβολεµενα καλούπια. Νιώθοντας τις λίγες πασχαλιές που απόµειναν στην ζωή του
πήγε κοντά της. Λαχταρούσε το αγγελοπλασµενο άγγιγµα της. Άπλωσε το χέρι προς
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το µέρος της. «Μου έλειψε πολύ η τρυφερή µας σχέση», ψιθύρισε γεµάτος βουβή
προσδοκία. Το σαγόνι του έτρεµε. Ροµαντικές χειρονοµίες στροβιλίζονταν στα
ατίθασα µουράγια του νου του, ξυπνώντας τις κοιµισµένες αραχνιασµένες αισθήσεις
του. Βήµατα της θύµησης αντήχησαν στο σεντούκι του µυαλού του.
«Οι ερωτικές στιγµές που έζησα µαζί σου ήταν ελάχιστες κι ακόµη λιγότερα τα
ερωτόλογα που σου ψιθύρισα. Όµως καλύτερα µια µέρα µαζί σου, παρά µια ζωή
χωρίς εσένα, λατρεµένη µου Τάρα».
Η Τάρα αναρίγησε όταν ο Καρίµ την έπιασε τρυφερά από τη µέση και την έσφιξε
πάνω του. Φίλησε µε πάθος τα κοραλλένια χείλη της σαν χάιδευε τα κυµατιστά,
µακριά βελούδινα µαλλιά της. Εκείνη ένιωσε τρόµο όταν τα διψασµένα χέρια του
τρύπωσαν κάτω από το φόρεµά της και άρχισαν να ταξιδεύουν στο κορµί της. Ένα
ποτάµι ντροπής και ενοχής την έπνιγε. Προσπάθησε να ξεφύγει καθώς την έσφιγγε
στην αγκαλιά του.
«Σε παρακαλώ, µη µε αγγίζεις, Καρίµ, πολύτιµη αγάπη µου».
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε εκείνος ξαφνιασµένος, κρατώντας την τρυφερά από τα χέρια.
«Μου έλειψες πολύ. Μου έλειψε η δροσιά του κορµιού σου, η ευωδιά της αναπνοής
σου. Η καρδιά µου σε ποθεί. Όλα αυτά τα χρόνια στη φυλακή, η συνταραχτική
ανιδιοτελής αγάπη σου έτρεφε και αναζωογονούσε το πνεύµα µου. Μου έδινε
δύναµη, ελπίδα και θάρρος. Η ζεστασιά της αγάπης σου ήταν η µόνη πηγή από όπου
αντλούσα δύναµη. Εσύ έδινες ορµή στην αποφασιστικότητά µου να πολεµήσω και να
νικήσω τον ανελέητο χρόνο και την ανθρώπινη σκληρότητα. Ήσουν καταφύγιο στη
µοναξιά µου και η σωτηρία µου».
Η Τάρα, φανερά αµήχανη κούνησε το κεφάλι. Ολοφυρόµενη κραύγασε µε απελπισία:
«Καρίµ, αναρωτήθηκες ποτέ γιατί σε έβγαλαν από τη φυλακή;»
«Πληρώθηκαν αδρά οι αρχές».
«Αυτό είναι ένα µέρος της αλήθειας».
«Πες µου, σε παρακαλώ».
Μετά από µερικές αµήχανες, άρρυθµες στιγµές, ένας χείµαρρος από λυγµούς,
βογκητά τύψεις ξεχύθηκαν από το στόµα της :
«Χρησιµοποίησα το… κορµί µου… για να… σε βγάλω έξω. Κοι… κοιµήθηκα µε
έναν… πανίσχυρο στρατηγό για να βρω σε ποια φυλακή σε είχαν. Τον παρακάλεσα
να βοηθήσει για την απελευθέρωσή σου… Λυπάµαι πολύ γι’ αυτό που έκανα, Καρίµ,
νιώθω µεγάλη ντροπή. Σε ατίµασα! Πρόδωσα την εµπιστοσύνη σου. Σου ζητώ
ταπεινά συγγνώµη. Το φταίξιµο είναι όλο δικό µου. Ο στρατηγός ήταν κύριος. ∆ε
γνώριζε ότι τον χρησιµοποιούσα. Παρά την αγάπη του για µένα, σε έβγαλε από τη
φυλακή. Συγχώρα µε, σε παρακαλώ. Θέλω µα δεν έχω δικαίωµα να σε έχω.…»
Οι γοεροί λυγµοί της αντιλάλησαν στο µικρό δωµάτιο. Ύστερα βγήκε από το
δωµάτιο αλαφιασµένη χτυπώντας µε δύναµη την πόρτα πίσω της.
Το άλλο πρωί, ο Καρίµ τη φώναξε στο δωµάτιό του. Η αγέλαστη Τάρα τον πλησίασε
δειλά. Ο Καρίµ φαινόταν ήρεµος, νηφάλιος. Μια γλυκιά έκφραση σαν γιρλάντα
πεπλωνε το όµορφο πρόσωπο του--ο καθρέφτης της ευγενικής ψυχής του. Την
αγκάλιασε από τους ώµους και φίλησε µε φλόγα τα καρτερικά της χείλια.
«Σ’ αγαπώ πολύ, Τάρα µου», µουρµούρισε ο νέος άντρας µε απίστευτη τρυφερότητα.
«Θα σ’ αγαπώ µέχρι την τελευταία µου πνοή πάνω στη γη – και πέρα απ’ αυτή. Σ’
ευχαριστώ ταπεινά για όλα όσα έκανες για µένα στη θύελλα της ζωής µου. Λυπάµαι
πολύ που υπέµεινες ένα τέτοιο φοβερό ψυχικό βασανιστήριο για χάρη µου. Σου
χρωστώ ένα απλήρωτο ευχαριστώ τόσο βαθύ, πέρα από την αγάπη, µα δεν βρίσκω τα
λόγια να σου το πω».
«Με συγχωρείς;»
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«Να σε συγχωρήσω επειδή µε αγαπάς τόσο πολύ; Επειδή σου προκάλεσα τόση
δυστυχία και πόνο; Εγώ πρέπει να σου ζητήσω συγγνώµη! Είσαι ό,τι πολυτιµότερο
που έχω στη ζωή. Και αν άνοιξε διάπλατα η πόρτα του κόσµου, από τα ευωδιασµένα
χέρια σου πήρα το κλειδί. Θα µε παντρευτείς, αγαπηµένο µου λουλούδι;»
Η Τάρα απολιθώθηκε. Απόµεινε βουβή, αστραποχτυπηµενη. Άνοιξε το στόµα να πει
κάτι, η γλώσσα της δέθηκε. Οι στιγµές κυλούσαν αργά, χαµένες στη µυστικιστική
ραψωδία των αισθήσεων και των αληθινών αισθηµάτων—θεϊκός χορός στο µεστό
ρυθµό της ουσίας και στο παραλήρηµα της άτρωτης αγάπης. Στο στήθος της φορούσε
τον ήλιο και το φεγγάρι.
«Ναι, ναι», ψέλλισε αχνά. Ακούµπησε απαλά το κεφάλι της στο φλεµονιαρικο
στήθος του. Βαθιά µυστήρια της ανθρώπινης ικανότητας να αγαπά πέρα από θνητές
ανάγκες και επιτακτικές ορµές, γαλούχησαν την καρδιά της.
«Είµαι ευγνώµων», ψιθύρισε συµπονετικά ο Καρίµ µε σιγανή, τρεµάµενη φωνή.
«Έχουµε αποδεχθεί µε την θέληση µας το πεπρωµένο µας ότι θα είµαστε αχώριστοι
φίλοι και εραστές για πάντα. Είµαστε σε τέλεια αρµονία µε τη µαγεία µιας πολύ
µεγάλης αγάπης που µπήκε στη ζωή µας από τότε που συναντηθήκαµε στο καραβάνι
των δερβίσηδων. Πόσο σπάνιο είναι αλήθεια αυτό! Σίγουρα ανήκουµε σε µια άλλη
εποχή, κι όµως ζούµε τώρα. Είµαστε δυο αναχρονιστικές ψυχές που η κάθε µια έχει
τη δύναµη να καταλαβαίνει την άλλη--δυο ψυχές που βλέπουν και αισθάνονται αυτό
που µόνο ο άλλος µπορεί να συνειδητοποιήσει και να µοιραστεί».
«Πολυαγαπηµένε µου Καρίµ, ανάπνευσα πάνω στο στήθος σου και ολοκληρώθηκα
πάλι!»
Οι χιλιοπληγωµενες ψυχές τους µεσουράνησαν από ευτυχία. Ήταν οι υπνωτιστικές
φλόγες ενός αθάνατου έρωτα που λαχταρούσε συγχώρεση. Ο ουρανός χόρευε µε
νεανικά ερωτικά τσαλίµια µέσα από το χαµηλόστεγο παράθυρο.
*
Λίγο πριν τη δύση, ο αυτοκράτορας του ουρανού έκλεινε το µάτι στην παρθένα γη,
χορεύοντας µε αργές ερωτικές πιρουέτες πίσω από το διάφανο πέπλο της µοναχικής
συννεφιάς.
Η πανέµορφη νύφη, τυλιγµένη σε ένα χρυσοκεντηµένο, λευκό σατέν νυφικό
φαινόταν ανήσυχη, καθισµένη µπροστά στον καθρέφτη που φωτιζόταν από δυο
συµβολικά κεριά.
Ένα λεπτό ύφασµα, ραµµένο µε χρυσοασηµενιες κλωστές σκέπαζε τον καθρέφτη του
πεπρωµένου. Πλούσια παραδοσιακά φαγητά και γλυκά που συµβόλιζαν την ευτυχία,
την ευηµερία και τη γονιµότητα, στόλιζαν το σοφρά. Μπουκέτα µε µυρωδάτα
λουλούδια και µια βελόνα µε επτά πολύχρωµες κλωστές ήταν απιθωµένα δίπλα σε
ένα ανοιχτό Κοράνι. Ένα µικρό αναµµένο µαγκάλι για να διώχνει τα κακά πνεύµατα
στόλιζε µια γωνιά. Η απαλή µυρωδιά του ανθόνερου ξεχυνόταν από ένα ανοιχτό
φλασκί. Οι φίλοι του γαµπρού και της νύφης ήταν µαζεµένοι στο δωµάτιο όπου θα
γινόταν η τελετή, φλυαρώντας και περιµένοντας µε αγωνία την άφιξη του γαµπρού.
Μόλις ο ήλιος καταλάγιασε στον ορίζοντα, ακούστηκε ο µελωδικός ήχος ενός
νταουλιού. Σε λίγο, ένα µπουλούκι από γυναίκες σκεπασµένες µε πέπλα κεντηµένα
µε φλουριά, άρχισαν να τραγουδούν :
«Πολυαγαπηµένη, ευλογηµένος να είναι ο γάµος σου. Ερχόµαστε από το σπίτι του
γαµπρού. Με τη θέληση του Θεού, να είναι ευλογηµένος! Όλες οι γυναίκες είναι
φεγγάρια, όλοι οι άντρες βασιλιάδες…»

Ο Καρίµ, ντυµένος µε ένα κοµψό κοστούµι, κράτησε την αναπνοή του σαν µπήκε
διστακτικά στο δωµάτιο. Ο θείος Χότζατ τον οδήγησε πλάι στην Τάρα. Σύµφωνα µε
το έθιµο, στον καθρέφτη του πεπρωµένου αντανακλούνταν το πρόσωπο της νύφης.
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Κάµποσες χαρωπές νέες κοπέλες έτριψαν δυο κώνους ζάχαρης ως σύµβολο ευτυχίας
και χαράς. Ο σεβάσµιος µουλάς διάβασε το γαµήλιο συµβόλαιο και µετά ψέλλισε τις
παραδοσιακές προσευχές, τα ακντ 1. Το πρώτο στάδιο του γάµου είχε αρχίσει.
Η Τάρα και ο Καρίµ κρατηµένοι τρυφερά από το χέρι, στέκονταν ακίνητοι και
σοβαροί. Γυρνώντας προς την πανέµορφη νύφη, ο ιερωµένος ρώτησε απλά :
«Νεαρή και ευγενική γυναίκα, καταλαβαίνεις ότι παντρεύεσαι έναν έντιµο άντρα ο
οποίος συµφώνησε να σου δώσει το πολύτιµο µαχρ 2 στη γη και στους Ουρανούς-την αιώνια αγάπη του;»
Η Τάρα σχεδόν δεν ανάσαινε. Ένα αλµυρό δάκρυ κούρνιασε στα µάτια της .
Οι καλεσµένοι απάντησαν µ’ ένα στόµα :
«∆εν είναι εδώ. Μαζεύει άνθη στον κήπο».
Ο µουλάς επανέλαβε την ερώτηση τρεις φορές. Τελικά η Τάρα µε άψυχη φωνή που
µόλις ακουγόταν είπε : «Ναι».
«Εις το όνοµα του Φιλεύσπλαχνου Αλλάχ, σας ονοµάζω αντρόγυνο!»
Ο Καρίµ έσφιξε άθελα του σφιχτά το χέρι της συζύγου του και τη φίλησε απαλά στα
χείλη – µικρές οάσεις φευγαλέας ευτυχίας στην έρηµο της θλίψης. Εκείνη γέλασε
νευρικά, πασχίζοντας να κρύψει τα διχασµένα συναισθήµατά της που ανεµοδερνόταν
µεταξύ ονειρου και πικρής πραγµατικότητας.
«Μοµπάρακ! Καλή τύχη!» ευχήθηκε ο θείος Χότζατ βαθιά συγκινηµένος, καθώς τους
έρανε µε νοµίσµατα και ρύζι.
«Μοµπάρακ!» φώναξε ο νάνος µε µια σκιά αδιόριστης λύπης. Η γυναίκα του
σκούπιζε κρυφά τα δάκρυά της.
Μετά την τελετή, ακολούθησε η δεξίωση, το αρούσι 3 – ένα πλουσιοπάροχο γαµήλιο
τραπέζι µε νόστιµο ψητό αρνί, διάφορες ποικιλίες ρυζιού και υπέροχα φαγητά. Μετά
το τσιµπούσι, άρχισαν τα τραγούδια και ο χορός. Το γαµήλιο γλεντοκόπηµα, τα
γέλια, η µουσική και τα χοροπηδήµατα έδιναν κι έπαιρναν µέχρι τα ξηµερώµατα.
*
Αφού θέρισαν το σύντοµο γλυκό καρπό της ένωσής τους για δυο ροµαντικές µέρες, οι
νεόνυµφοι άρχισαν τις πρόβες στην αυλή του εξοχικού σπιτιού. Η αναγγελία της
αναστηµένης θεατρικής οµάδας προκάλεσε µεγάλο ενδιαφέρον. Ενθουσιασµένοι
νέοι ηθοποιοί και εθελοντές έγιναν µέλη του θιάσου. Τα έργα, τα σκηνικά, τα
κοστούµια, όλα ετοιµάστηκαν στο άψε σβήσε. Η παράσταση δεν είχε αλληγορία ούτε
δεξιοτεχνικά µασκαρεµένη κριτική ή σάτιρα. Τα έργα του ήταν ωµές σταράτες
επιθέσεις ενάντια του αιµατοβαµµένου καθεστώτος.
Ο Καρίµ όπως πάντα ήταν στο επίκεντρο. Ζούσε κάθε σκηνή, κάθε ρόλο µε
αµάντρωτη, λιονταρίσια ορµή. Ο τυφλός θεατρίνος ήταν αποφασισµένος να κάνει µια
εντυπωσιακή επιστροφή, έστω κι αν αυτό σήµαινε το χαµό του. Προκαλούσε το
θάνατο σε µια αµείλιχτη άνιση µονοµαχία. Ζούσε µαζί µε τους Θεούς. ∆εν
υποτάχτηκε στην ανθρώπινη εξουσία. ∆ούλευε µε κέφι σπέρνοντας στο πέρασµα του
αφιλόκερδα, τα δηµιουργήµατα του για να δοξάσει το ανθρώπινο πνεύµα και να το
διασώσει—ο καταλυτικός πόνος της τέχνης.
*
Ο στρατηγός Αµπάς Ρασίτ Φαρουχι έκανε το συνηθισµένο µπάνιο του αργά εκείνο το
σηµαδιακό πρωινό. Ύστερα ξυρίστηκε και ξάπλωσε άκεφα στον καναπέ. Με
τρεµάµενα χέρια, άναψε ένα τσιγάρο και ρούφηξε τον γκρίζο καπνό. Ήταν η πρώτη
βραδιά που κοιµήθηκε καλά από τότε που έφυγε η Τάρα. Η σκέψη της τον βασάνιζε
αρκετούς µήνες. ∆ε νοιαζόταν πια για τον εαυτό του. Η ζωή του ήταν άδεια και
ανιαρή. Έκανε τη νύχτα µέρα για να πλανέψει τον κρυφό πόνο του. Είχε χάσει την
αίσθηση του χρόνου. Ήταν ειρωνεία της µοίρας του να νιώθει τόσο ψυχικά πεσµένος
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τώρα που βρισκόταν στο ζενίθ της αξιόλογης, στρατιωτικής καριέρας του. Πριν από
ένα µήνα, ο Σάχης τον βράβευσε µε το µεγαλύτερο µετάλλιο για τις υπηρεσίες του
στο έθνος. Ήταν ο πιο δηµοφιλής, παντοδύναµος στρατηγός στον Ιρανικό στρατό.
Σηκώθηκε αργά και στάθηκε µπροστά στο πορτρέτο της Τάρα. Η καρδιά του
κοµµατιάστηκε στη θέα του. Η θλίψη τον πλάκωσε. Ένας αµυδρός ήχος της αγάπης
του ξαναγύρισε να τον στοιχειώσει. Ψέλλισε το όνοµά της ξανά και ξανά, ιδρώνοντας
από οδυνηρή νοσταλγία. Έτρεµε σύγκορµος στην θύµηση της. Έκλεισε τα µάτια και
ένιωσε την ζεστασιά της να τυλίγει το κορµί του.
Ο ψηλόλιγνος, µπαµπέσης µπάτλερ είχε µπει στο δωµάτιο του νυχοπατώντας,
αρκετές φορές εκείνο το πρωί. Αναρωτιόταν γιατί ο αφέντης του αργούσε να
ξυπνήσει. Όταν χτύπησε το κουδούνι, ο µπάτλερ που κρυφοκυταγε κείνη την στιγµή
µέσα από την κλειδαριά, µπήκε µέσα, κρατώντας ένα ασηµένιο δίσκο όπου άχνιζε
ένα φλιτζάνι τσάι, κέικ, µαρµελάδα πορτοκάλι και µια στοίβα γράµµατα.
«Η εξοχότητά σας κοιµήθηκε καλά;» είπε µε ένα αινιγµατικό, ύπουλο χαµόγελο.
«Τι ώρα είναι;» ρώτησε νυσταγµένα ο στρατηγός.
«Κοντεύει µεσηµέρι, κύριε! Έχω την άδειά σας να λείψω την υπόλοιπη ηµέρα, κύριε;
Είναι για µια πολύ επείγουσα οικογενειακή δουλειά».
Κείνος κούνησε το κεφάλι καταφατικά. Όταν ο δόλιος µπάτλερ έφυγε σαν κλέφτης
µες στη νύχτα, ο ραφινάτος στρατηγός ξάπλωσε στον καναπέ. Ένα νοσταλγικό κύµα
από αναµνήσεις τον πληµµύρισε. Θολές εικόνες ερωτικών τρυφερών στιγµών
χόρευαν στη φαντασία του.
Ξάφνου, βαριά ποδοπατήµατα και θόρυβοι ακούστηκαν απ’ έξω, παραβιάζοντας το
ιερό του θολωµένου µυαλού του.
Σηκώθηκε αµέσως και πήγε στο παράθυρο να κοιτάξει µέσα από τις διάφανες
κουρτίνες. ∆ύο από τους ένοπλους στρατιώτες του πηγαινοέρχονταν ως συνήθως στο
δρόµο παράλληλα µε τον κήπο. Έσµιξε ανήσυχος τα φρύδια.
Μετά από µερικά ατέλειωτα λεπτά, ακούστηκε ένα χτύπηµα στην εξώπορτα. Ο
στρατηγός σκυθρώπιασε και άνοιξε ενοχληµένος. Τρεις αξιωµατικοί µε πέτρινα
πρόσωπα εµφανίστηκαν µπροστά του. Φορούσαν επίσηµες στολές και συνοδεύονταν
από δύο ασυνήθιστα βαριά οπλισµένους στρατιώτες. Το γοργόφτερο στρατιωτικό
µυαλό του αναστατώθηκε καχύποπτα.
«Καληµέρα, στρατηγέ», χαιρέτισε ο επικεφαλής αξιωµατικός, µε ψυχρή φωνή. Μια
εχθρική σκιά στο ανέκφραστο βλέµµα του άντρα ανησύχησε έντονα τον στρατηγό.
«Καληµέρα. Τι συµβαίνει;» ρώτησε κοφτά φανερα προβληµατισµένος. «Γιατί είστε
εδώ;»
«Έχουµε εξέγερση στο παζάρι. Φοβόµαστε ότι η βία θα εξαπλωθεί. Όλοι οι
αξιωµατικοί έχουν κληθεί να αναλάβουν υπηρεσία», είπε αυστηρά ο αξιωµατικός. Το
φλεγµατικό πρόσωπό του πήρε πολεµική όψη.
«Θέλω να µάθω ακριβώς τι συµβαίνει. Θέλω πλήρη αναφορά».
«∆εν έχουµε το ελεύθερο να αποκαλύψουµε περισσότερα πάνω σ’ αυτό το θέµα», τον
αποστόµωσε τσεκουράτα ο φλεγµατικός αξιωµατικός. « Για λόγους ασφαλείας,
στρατηγέ Αµπάς Ρασίτ Φαρουχί».
«Είµαι ανώτατος αξιωµατικός», αλάλαξε ο στρατηγός χτυπώντας το στήθος του.
«Έχω δικαίωµα να ξέρω τι στο διάβολο συµβαίνει!»
«∆εν µπορούµε να σας πούµε περισσότερα», είπε κατηγορηµατικά ο στωικός
αξιωµατικός. Στα φτενά χείλη σχηµατίστηκε ένα πτωµοφαγο χαµόγελο.
«Τίποτε άλλο;»
«Οι στρατιώτες στην υπηρεσία σας πρέπει να παρουσιαστούν αµέσως να δώσουν
αναφορά!»
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Ο στρατηγός διαισθάνθηκε αµέσως τη δόλια, άνανδρη παγίδα. Επιβεβαιώθηκε η
φριχτή υποψία του. Τα µελίγγια του πήγαιναν να σπάσουν από την υπερένταση.
«Περιµένετε εδώ µια στιγµή», ούρλιαζε υστερικά µε φανερή δυσπιστία. «Γιατί πρέπει
οι στρατιώτες µου να δώσουν αναφορά; Γιατί δεν ήρθε ο υπουργός Αµύνης σε άµεση
επαφή µαζί µου; Θα τηλεφωνήσω αµέσως στο αρχηγείο!»
«∆ε θα έρθεις σε επαφή µε κανένα», διέταξε σκληρά ο υπεροπτικός αξιωµατικός µε
αµετάκλητη αποφασιστικότητα. Ο εχθρικός τόνος της φωνής του φανέρωνε την
προδοσία του.
«Πώς τολµάς και µιλάς σε έναν ανώτατο αξιωµατικό µε τέτοια αυθάδεια;»
λυσσοµάνησε ο στρατηγός χειρονοµώντας σαν τρελός. Όρµησε µανιασµένα στο
γραφείο του να πάρει το όπλο του.
Οι δυο σκληροτράχηλοι στρατιώτες κινήθηκαν γρήγορα και άρπαξαν βίαια τον
εµβρόντητο στρατηγό από τους ώµους. Εκείνος κοίταξε απελπισµένα από το
παράθυρο για τους φρουρούς του, αλλά µάταια. Μετά από µια σύντοµη πάλη, οι δύο
στρατιώτες τον σβάρνισαν κάτω. Ο επικεφαλής τράβηξε το πιστόλι του και τον
σηµάδεψε. Τα αιµοβόρα µάτια του δεν έκρυψαν το θανάσιµο σκοπό του.
«Είσαι θεότρελος; Ποιος σε έστειλε εδώ; Ποιος είσαι;» ούρλιαζε πανικόβλητος ο
στρατηγός. «Ω, όχι! Είναι ο Σάχης… ο ίδιος ο Σάχης! Ξαναφώναξε έντροµος,
αφρίζοντας από οργή. «Είναι σαν να ζητάς από το λύκο να φυλάει τα πρόβατα! Ο
Σάχης φοβήθηκε τη δηµοτικότητά µου, έτσι δεν είναι; Έδωσα τη ζωή µου στη
βασιλεία του. Έχω θυσιάσει τόσα…»
Ο φαρµακοµύτης αξιωµατικός πλησίασε κοντύτερα. Τα παρατεντωµένα νεύρα του
φούσκωσαν. Με το πεταλούδισµα του µατιού του έδωσε το σινιάλο. Ένας
σιδεροχερος στρατιώτης έβγαλε το χασαποµάχαιρό του και άρπαξε βίαια τον
σαστισµένο στρατηγό από το σβέρκο. Με µια γρήγορη κίνηση έµπηξε το µαχαίρι στο
λαιµό του, χωρίς δισταγµό. Το κεφάλι του ανώτατου, διακριµένου αξιωµατικού,
έγειρε µοιρολατρικά στο πλάι, µε µια σπασµωδική κίνηση. Τα ορθάνοιχτα µάτια του
καρφώθηκαν στο κενό, γιοµάτα τρόµο.
Η κηδεία του στρατηγού έγινε µε ποµπώδη φανφάρα και επισηµότητα. Οι επικήδειοι
λόγοι, οι έπαινοι, τα σχόλια για τη ζωή του και την αφοσίωσή του στον Ιρανικό
στρατό ήταν εντυπωσιακά. Χιλιάδες αξιωµατικοί, διπλωµάτες και αξιωµατούχοι της
κυβέρνησης τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Προπορεύονταν οι
φονιάδες του και οι υπουργοί της κυβέρνησης.
Και για να ολοκληρωθεί το φιάσκο της ύστατης υποκρισίας, ένα µήνυµα διαβάστηκε
κατευθείαν από τα αιµατοβαµµένα χέρια του Σάχη. Ένας πανηγυρικός ύµνος προς
τον «πεσόντα» ήρωα του Ιράν--άλλο ένα αθώο θύµα των δολοφονικών πλοκαµιών
του διεθνούς κοµµουνισµού.
Σηµειώσεις
1.
Ο Περσικός γάµος έχει δύο φάσεις : το ακντ και το αρούσι. Το ακντ είναι µια
τελετή κατά την οποία υπογράφεται το γαµήλιο συµβόλαιο. Σ’ αυτήν παρευρίσκονται
οι συγγενείς της νύφης και του γαµπρού και αφορά οικονοµικά θέµατα, όπως η
προίκα της νύφης ή ιδιοκτησία και χρήµατα που συµφωνεί να δώσει ο γαµπρός στη
µέλλουσα σύζυγό του. Το αρούσι είναι ο εορτασµός της κοινωνικής αναγνώρισης των
νεόνυµφων.
2.
Το µαχρ είναι το ποσό των χρηµάτων, ιδιοκτησίας, πολύτιµων αντικειµένων ή
σπίτι για τα οποία συµφωνεί ο γαµπρός πριν υπογραφεί το επίσηµο συµβόλαιο.
3.
Το αρούσι είναι µια πλούσια δεξίωση µετά τη τελετή (ακντ) µε πολλά
παραδοσιακά πιάτα.
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Κεφάλαιο 10
Πλατεία Τεχεράνης, 1980. Το απόβραδο χασµουριέται, αποκαµωµένο. Το σκοτεινό
κατάρτι του ουρανού ανοίγει την πλώρη του. Σιµώνει στο τέλος το συναρπαστικό
παραµύθι του Καρίµ. Τα νυσταγµένα µάτια της νυχτιάς κλείνουν, σαν µαραµένο
ρόδο. Ο σαµατάς της πλατείας Μεϊντέν Αλί Σάχ, έχει καταλαγιάσει. Ο ασπροµάλλης
παραµυθάς είναι ολότελα εξαντληµένος από την πολύωρη αφήγηση.
Κάνει µια µικρή παύση και αναστενάζει βαθιά. Αραχνιασµένες, φευγαλέες εικόνες
της θύµησης αργοσαλεύουν στην τρικυµισµένη ψυχή του. Το χτικιαρικο πρόσωπο
του, µια µάσκα αγωνίας, λικνίζει. Κλείνει τα βασιλεµένα µάτια, έτοιµος να σωριαστεί
κάτω. Η πλάση σκοτεινιάζει. Όλα θαµπώνουν γύρω του.
Ανυπόµονο το ακροατήριο ανησυχεί. Κάποιος τρέχει να του φέρει ένα ζεστό τσάι από
το γειτονικό τεϊοποτείο. Μια ψυχοπονιάρα γυναίκα βγάζει από τον κόρφο της ένα
µικρό καρβέλι ψωµί και το απιθώνει στα γόνατα του. Ο γέροντας ρουφά δυο στάλες
τσάι, χωρίς να βγάλει άχνα. Το πανιασµένο σώµα του βουλιάζει σιγά σιγά.
«Ω, Αλλάχ Άκιµπαρ!» ξεφωνά ένα απογοητευµένο µικρό αγόρι. «Ελπίζω αυτός ο
γερο-σοφός να µην πεθάνει πριν τελειώσει τη συγκλονιστική ιστορία του τυφλού
θεατρίνου. Κοιτάξτε τον! Τα φύλλα της ζωής του πέφτουν ένα ένα».
Οι φουριόζοι ακροατές ανταριάζουν ανυπόµονα. Φλέγονται από προσµονή. «Τι
απέγινε ο Καρίµ;» ρωτάει αυταρχικά ένας τραγογένης έµπορος. Η σιωπή του
παραµυθά εξαγριώνει το κοινό. Πολλοί σηκώνουν απαυδηµένοι τα χέρια και ζητούν
επίµονα το τέλος της αφήγησης:
«Συνέχισε! Συνέχισε γέρο παραµυθά!»
«Αυτός ο ρουφιάνος Αλί, φταίει για όσα υπέφερε ο Καρίµ», λέει οργισµένος ένας
αγροίκος αγωγιάτης και φτύνει κατάχαµα, µε σιχασιά.
«Ο προδότης θέλει κρέµασµα!» κραυγάζει ένας ξυπόλητος πραµατευτής.
Ο παραµυθάς κρύβει το θλιµµένο κεφάλι του. Το σώµα του τρέµει σαν καλαµιά, η γη
δονείται κάτω από τα πόδια του. Απλώνει τα σκελετωµένα χέρια του. Μικρά βογκητά
βγαίνουν από το στόµα του. Σε µια αναπάντεχη στιγµή νιώθει την ανάγκη να
φανερώσει το ανοµολόγητο µυστικό του. Μασηµένα λόγια βγαίνουν από το
ξεδοντιάρικο στόµα του:
«Εγώ.. είµαι.. ο προδότης! Εγώ είµαι ο Αλί ο µουσικός!» Η φωνή του πέφτει σαν
ακονισµένη σπάθα στο υγρό δειλινό. Αλµυρά δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό του. Ο
µεγαλύτερος αγώνας στη ζωή του τελειώνει. Νιώθει θεϊκή ανακούφιση. Οι ακροατές
κοιτάζονται αποβλακωµένοι, δεν πιστεύουν στ’ αυτιά τους. Μερικοί στρίβουν τα
χέρια µπερδεµένοι. Μια απόκοσµη, παγωµένη σιωπή πλακώνει τον αέρα.
«Ώστε εσύ είσαι ο προδότης;» γαβγίζει άγρια ένας άξεστος πραµατευτής. Η µατιά του
στάζει καταχθόνια. «Αυτό ήταν δουλειά του σατανά! Ζαχρ-ι-µάαρ, το δηλητήριο του
φιδιού!»
«Ντροπή σου, βροµόγερε!» γκαρίζει η γυναίκα που του είχε δώσει το καρβέλι. «Είθε
να σε βουβάνει ο Θεός!»
«Αυτή η ιστορία συνέβη πριν από πολλά χρόνια», γλυκοµιλά µε συµπάθεια ένας
ηλικιωµένος µαγκούφης. «Ποιος ο λόγος να τιµωρήσουµε αυτόν τον άθλιο γέροντα
τώρα; Αµφιβάλλω αν θα βγάλει τη νύχτα! Η καµήλα του θανάτου κάθεται στο
κατώφλι του».
«Το νερό που κυλάει στο ποτάµι δε γυρίζει πίσω», φιλοσοφεί ένας άντρας µε έντονη
προφορά. «Ας ζυγίσει τα κρίµατά του ο Αλλάχ την Ηµέρα της Κρίσης! Όπως θα
κρίνει όλους µας µετά το θάνατό µας. Γιατί να τον δικάσουµε εµείς; Κάθε άνθρωπος
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έχει την κόλαση και τον παράδεισο µέσα του. Ούτε φλέβα δεν πρέπει να κόβεται
χωρίς τη θέληση του Αλλάχ!»
Ο φλεµονιαρης παραµυθάς παραµένει σιωπηλός. Βουβό σαράκι του τρώει τα
σωθικά. Το ξεχαρβαλωµένο κορµί του ταλαντεύεται. ∆ιστάζει για λίγο, µετά τεντώνει
το σκεβρωµένο λαιµό του και µουρµουρίζει ξεψυχισµένα :
«Ο καιρός περνάει κάτω από τα πόδια µας. Πολλοί κύκλοι φεγγαριού πέρασαν όλα
αυτά τα χρόνια. Στην ταβέρνα της ψυχής µου δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Καρίµ ήταν ο
πιο µεγαλόπρεπος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Ήταν ο βασιλιάς του θάρρους στο
στον θρόνο της αθλιότητας..…»
«Όµως το καραβάνι της ζωής συνεχίζεται», τον αποστοµώνει σπαθάτα, ένας
βαθύσκιωτος µαγαζάτορας, ανασηκώνοντας ανέµελα τους ώµους.
«Συνέχισε, γέρο, συνέχισε. Πες µας τι απέγινε ο τυφλός θεατρίνος. Η σπάτουλα έχει
φτάσει στον πάτο του βαρελιού!»
Απολειφάδι σωστό, ο αφηγητής δεν έχει άλλα κουράγια, γυρνά στο πλάι,
ξεζουµισµένος. Το ακροατήριο αδιάφορο για την κατάσταση του αδηµονεί πιο πολύ
και τον παροτρύνει να συνεχίσει.
«Τι συνέβη στον Καρίµ;» ρωτούν ανυπόµονα µερικά αψίθυµα παιδιά.
«Συνέχισε, γέρο», επιµένει ένας µυγιάγγιχτος, γυµνοκωλης τελάλης.
«Συνέχισε», φωνάζει µε µια φωνή το έξαλλο πλήθος.
Κάµποσοι πλησιάζουν και σφεντονίζουν µερικά ριάλια στα πόδια του.
«∆εν µπορώ ν’ ανάψω ή να σβήσω πια τις φωτιές της µνήµης µου», αναµασά ο
απογερασµένος αφηγητής, µε µεγάλη δυσκολία. «Τα χρώµατα των εικόνων έχουν
ξεθωριάσει. Αµυδρά θυµάµαι τα παλιά χρόνια. Αυτό συµβαίνει µε όλους τους γέρους
πάνω στη γη. Αδειανό σεντούκι είναι η θύµηση µου. Αλίµονο, µόνο σκιές βλέπω
πια!»
Ένας καλοντυµένος έµπορος βάζει το χέρι του στον ώµο του και τον κοιτάζει µε
δυσπιστία.
«Μην ξερνάς ασυναρτησίες, γριά αλεπού. Ξετύλιξε όλη την ιστορία. Όποιος έχει το
πεπόνι έχει και το µαχαίρι!»
Με αυθάδεια ένα πεισµατωµένο αγοράκι σιµώνει κοντά και τραβάει τη βρόµικη
γενειάδα του.
Ο παραµυθάς µαζεύει τα αχαµνά αποµεινάρια της µπόρεσης. Παίρνει µε κόπο την
άρπα του, και παλεύει µε απόγνωση να µερώσει τα ατίθασα συναισθήµατά του.
Με τρεµάµενα χέρια κρούει τις χορδές της άρπας του και συνεχίσει την πονεµένη
ιστορία, µε άψυχη φωνή. Οι οδυνηρές θύµησες, σαν σατανικά φαντάσµατα
στοιχειώνουν τη γερασµένη στράτα της αναπόλησης. Ντύνεται το χειµωνιάτικο
ρούχο της µετάνοιας και σηκώνει το κεφάλι στον απέραντο ουρανό σαν βουβή
προσευχή ενός πεντάρφανου παιδιού.
Κεφάλαιο 11
Μάρτιος 1967
Μετά από εφτά στείρα χρόνια, ο θίασος του τυφλού θεατρίνου έκανε την πρώτη
περιοδεία του στην επαρχία, αρχίζοντας από τη Σιράζ, την πόλη των ρόδων. Όταν τα
δύο µεγάλα φορτηγά µπήκαν στην κεντρική λεωφόρο Μπαγκ-ι-Σαχ, οι δρόµοι είχαν
γεµίσει από περίεργους και θαυµαστές. Χιλιάδες ανυπόµονοι άνθρωποι πανηγύριζαν
την επιστροφή της θεατρικής οµάδας, κάτω από άγρυπνα µάτια της κρυφής
αστυνοµίας. ∆εν είχε δοθεί επίσηµη διαταγή για την σύλληψη του. Μια σύλληψη
τόσο σύντοµα µετά την απελευθέρωσή του θα φαινόταν αφύσικη. Η κυβέρνηση
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ήθελε να ανακαλύψει ποιος κρυβόταν πίσω από µια τόσο έξυπνη προσπάθεια, και
περίµενε την κατάλληλη στιγµή για να χτυπήσει πισώπλατα.
Ολόσωµα η πόλη των ρόδων και τα γύρω χωριά περίµεναν µε λαχτάρα το µεγάλο
γεγονός. Η πρώτη παράσταση θα δινόταν στις τέσσερις το απόγευµα. Τα µαγαζιά
έκλεισαν, οι δάσκαλοι σκόλασαν τους µαθητές πριν την ώρα τους και απλοί
άνθρωποι χρησιµοποίησαν κάθε µέσο µεταφοράς για να παραστούν στην πρεµιέρα.
21 Μαρτίου 1967
Μετά από ένα µακρινό ταξίδι στον παγωµένο Βόρειο Πόλο, ο ήλιος καβάλησε
επιτέλους το χρυσό του άρµα και σαλπάρισε πάνω από κακοτράχαλα βουνά,
πολυάνθρωπες πολιτείες και µανιασµένους ωκεανούς. Η πύρινη σφαίρα φωλιαστηκε
θριαµβευτικά στο θρόνο του µεγάλου ζωογόνου βασιλείου της. Ζεστές, µεταξωτές
κορδέλες ενός πολύχρωµου ουράνιου τόξου έδιωξαν την παγωµένη σκόνη από το
µανδύα του χειµώνα. ∆ειλά δειλά τα µπουµπούκια των λουλουδιών, οι µίσχοι και τα
φύλλα φύτρωναν από το γόνιµο στήθος της γης.
Μόλις οι πολυπόθητες ηλιοαχτινες έκαναν την εµφάνισή τους, το χαρούµενο
περιφερόµενο πρόσωπο του Χατζί Φιρούζ άρχισε το αργό ταξίδι του για να
αναγγείλει το Νορούζ-- τη θεαµατική γιορτή του Περσικού Νέου Έτους. Από τα
παλιά χρόνια, κάθε έτος την πρώτη ηµέρα της άνοιξης, η µυθολογική φιγούρα του
Χατζί Φιρούζ τριγυρνούσε µε οµάδες µουσικών στους δρόµους της χώρας.
∆ιασκέδαζαν τον κόσµο µε κεφάτα ταµπούρλα, µουσική, παραδοσιακά τραγούδια,
αστεία και κωµικά σκετς. Με κόκκινα βαµµένα µαλλιά και γένια, φορώντας ένα
καπέλο από κετσέ, βαµβακερά παπούτσια και µπλε φουφούλα, ο γελωτοποιός
σεργιανούσε τις γειτονιές για να αναγγείλει µε τραγούδια και φανφάρες τον ερχοµό
της νεογέννητης άνοιξης.
Πάνε ο άνεµος και η βροχή, Ο άρχοντας Ρουζ ήρθε ξανά. Ήρθε κι η Πρωτοχρονιά.

Οι άνθρωποι καθάριζαν τα σπίτια τους, φύτευαν σπόρους στους κήπους τους και
αγόραζαν καινούρια ρούχα. Εφτά είδη γλυκών ήταν αραδιασµένα στα πατώµατα.
∆ίπλα στα κουλουράκια ήταν ένας δίσκος µε επτά συµβολικά αντικείµενα. Ιερά
σύµβολα της ανανεωµένης ελπίδας για ευτυχία , καλοτυχία, καλή σοδειά, ευφορία και
ευηµερία.
Το βράδυ της τελευταίας Παρασκευής του χρόνου που έσβηνε, η παραδοσιακή γιορτή
της Φωτιάς – Σαχαρσαµπέχ Σιουρί- είχε φτάσει στο αποκορύφωµά της. Ήταν µια
παράδοση που είχε τις ρίζες της στην εποχή του Ζωροαστρισµού, την θρησκεία της
αρχαίας Περσίας. Σε όλους τους δρόµους και πλατείες άναβαν µεγάλες φωτιές. Τα
παιδιά ενθουσιασµένα πηδούσαν πάνω από τις ψηλές φλόγες ξεφωνίζοντας :
«Έιντα Σούµα Μοµπαράκ! Ευτυχισµένο το Νέον Έτος!»
Εδώ και µέρες, το παραµυθένιο παλάτι του Γκουλιστάν ήταν πλούσια διακοσµηµένο
για να γιορτάσει την Περσική Πρωτοχρονιά. Ξένοι αξιωµατούχοι, διπλωµάτες,
στρατηγοί, διασηµότητες και ο µικρόκοσµος της ανωτάτης κοινωνίας περίµεναν την
άφιξη του Σάχη και της αυτοκράτειρας. Οι καλεσµένοι σήκωσαν τα χρυσά ποτήρια
τους για να πιουν στην υγειά του βασιλικού ζεύγους, της κυβέρνησης του Ιράν και
του λαού. Όλες οι πρεσβείες του Ιράν πανηγύρισαν µε µυθική χλιδή το ξεπρόβαλµα
του νέου χρόνου.
Μια ψυχρή ανάσα αγέρα λίκνισε το σάλι της φεγγαρόλουστης νυχτιάς. Εκείνη τη
γιορτινή βραδιά ο περιπλανώµενος θίασος είχε στήσει τη σκηνή του σε µια φτωχική
περιοχή της Τεχεράνης. Οι θεατρίνοι είχαν καθαρίσει από νωρίς το χώρο και
εκατοντάδες κιλίµια ήταν απλωµένα στο έδαφος. Ο κόσµος είχε γεµίσει ασφυκτικά
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την πλατεία. Ένα κύµα πάνω από δύο χιλιάδες ανυπόµονα άτοµα είχαν έρθει να δουν
τον Καριµ.
Το αποχαιρετιστήριο θεατρικό έργο που είχε ετοιµάσει ο λεοντόκαρδος Καρίµ δεν
ήταν απλώς µια ακόµα παράσταση. Ήταν µια πρωταρχική τέχνη, περισσότερο από
µια έκφρασης ζωής, ήταν µια έκφραση θανάτου. Μια διεισδυτική, επιβλητική
ανθρώπινη αγωνία στην πορεία του χρόνου. Μια άφοβη µονοµαχία να νευρώση και
οικειωθεί µε τον θάνατο που καιροφυλακτούσε. Ένα προκάλεσα του χάρου να
παλέψει µε το ακατανίκητο πνεύµα του. Πράκτορες της ΣΑΒΑΚ µε πέτρινα,
φαρµακωµένα πρόσωπα, είχαν βολευτεί αθόρυβα ανάµεσα στο ανυποψίαστο κοινό.
Το σκηνικό ήταν ασυνήθιστο. Στο βάθος, στη δεξιά γωνιά του παλκοσένικου, ο
Καρίµ καθόταν σε ένα κελί. Φορούσε τη στολή του κρατούµενου. Κρατώντας µια
πέννα, ετοιµαζόταν να γράψει ένα γράµµα. Στην άλλη άκρη, ένας µεγαλoπρεπης
βασιλιάς µε διαµαντοστολισµενο στέµµα ήταν ξαπλωµένος σε έναν βελούδινο
καναπέ. ∆ουλοπρεπείς υπηρέτες του έκαναν αέρα. Ο βασιλιάς φαινόταν
µισοκοιµισµένος. Ο Καρίµ άρχισε να διαβάζει το γράµµα του δυνατά :
«Προς την Αυτού Μεγαλειότητα, τον Βασιλέα των Βασιλέων. Αυτό το γράµµα είναι
από έναν ταπεινό ανώνυµο πολίτη σας. Ήθελα να εκφραστώ από καιρό, αλλά µου
σφραγίσατε το στόµα. Και µια που δώσατε διαταγή να γίνει η εκτέλεση µου σε µισή
ώρα, τώρα είναι η µόνη στιγµή. Απευθύνοµαι λοιπόν σε σας, Άρχοντα της χώρας,
ήλιε και άνεµε της Περσίας. Σε σας, τον τρανό µυθικό µονάρχη, τον αλαζονικό
µεγαλοµανή, που πίνει από χρυσά ποτήρια και κοιµάται σε σατέν σεντόνια.
Εσύ λοιπόν παροδικέ αυτοκράτορα, θα χαθείς όπως όλοι εµείς οι φθαρτοί στο
σκοτάδι του θανάτου και σύντοµα θα ξεχαστείς στη άβυσσο του χρόνου και τόπου. Η
άµεστη µαταιοδοξία σου δεν σε άφησε να δεις ότι δεν είσαι τίποτα παρά πάνω από
ένα ασήµαντο κοµµατάκι ανθρώπινης σάρκας, ένας κόκκος άµµου στην αιωνιότητα.
Μια σταγονίτσα εύθραυστου αίµα σε ένα ατελείωτο ωκεανό. Ένα δειλό τροµαγµένο
ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από το διαµαντένιο στέµµα και την βία του όπλου για
να επιβιώσει. Ω! µαταιόδοξο, αξιολύπητο, θνητό ανθρωπάκι!»

Ο µονάρχης ταράχτηκε ανήσυχος, σαν να έβλεπε εφιάλτη. Στριφογύρισε κάµποσες
φορές στον καναπέ, φανερά φοβισµένος. Άρχισαν να το ζώνουν φίδια. Εκείνη τη
στιγµή πρόβαλαν στην σκηνή ανθρώπινοι σκελετοί, κρατώντας αναµµένους πυρσούς
και βόµβες φωτιάς. Από τα κούφια στόµατα τους έβγαιναν ψηλές φλόγες. Κύκλωσαν
αργά το παλάτι, απειλητικά. Μια τροµακτική βοή σαν σεισµό ακούστηκε.
Ακολούθησε ένας µανιασµένος χείµαρρος από πονεµένα ουρλιαχτά, βογκητά και
ολολυγµούς. Ο Καρίµ συνέχισε :
«Οι υπουργοί σου, οι πρέσβεις, ο στρατός σου, οι σύµµαχοί σου, όλοι σε
εγκαταλείπουν, Μεγαλειότατε. Έχουν τροµοκρατηθεί από το ασίγαστο βογκητό και
την φλογισµένη οργή αυτών των εξαγριωµένων αγγέλων του θανάτου που βγήκαν
από τον τάφο τους, διψασµένοι για εκδίκηση. Κοίταξε! Σιµώνουν όλο και πιο πολύ
στο κρεβάτι σου. Τα αβλέφαρα µάτια τους πετούν φοβερές φωτιές. Σκύβουν από
πάνω σου έτοιµοι να σε καταβροχθίσουν. Τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει την
φωτιά του αδικηµένου, καταπιεσµένου ανθρώπου. Καµία αυτοκρατορία δάµασε την
ανθρώπινη δίψα για δικαιοσύνη και λευτεριά!»

Το κοινό παρακολουθούσε άφωνο την δραµατική σκηνή. Στο µεταξύ, τρεις
πράκτορες της ΣΑΒΑΚ γλίστρησαν σαν φίδια πίσω στην σκηνή. Ένας κρυφός
αστυνοµικός µε µαύρα γυαλιά νυχοπατωντας, πλησίασε πισώπλατα τον τυφλό
θεατρίνο. Τα φαρµακοφιδα µάτια του, γυάλισαν σατανικά. Σαΐτευσε µια κλεφτή
µατιά στο µισόφωτο και έβγαλε µουλωχτά το πιστόλι του. Με γρηγοράδα ακούµπησε
την σαρκοβολα µπούκα στο κρόταφο του Καρίµ. Ο τυφλός θεατρίνος ασκίαστος
καλωσόρισε µε ένα θριαµβευτικό χαµόγελο το κλείσιµο του γήινου βιβλίου της ζωής.
Τόσα χρόνια πολιορκηµένος από στεριά και θάλασσα ζητούσε αδίψαστα το φιλί της
απολυτρωτικής ανάσας. Ο βιολιστής του πόνου και της ανθρωπιάς έπαιζε µε µια
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ανήκουστη µουσική, το καµαρωτό ρυθµό στο αναπόφευκτο άπειρο. Το
ανεξαγόραστο, ανυπόταχτο πνεύµα του σαν λαµπρός καβαλάρης, σαλπάριζε µε ένα
αντρίκειο πήδηµα το δίκλωνο πέρασµα της ζωής και του θανάτου. Ο νάνος κατάλαβε
την τραγωδία που παιζόταν εκείνη την στιγµή. Στράφηκε και κοίταξε µε τρόµο την
ανύποπτη Τάρα που συνέχιζε το ρόλο της, και κατέβασε το κεφάλι υποτακτικά στη
µοίρα. Το κοινό, που αγνοούσε τη θανατηφόρα παγίδα, θεώρησε τη ρεαλιστική
δραµατική σκηνή σαν µέρος του έργου. Σηκώθηκε όρθιο και αποθέωσε τον θεατρίνο
µε θυελλώδη χειροκροτήµατα και ενθουσιασµό. ∆εν αφουγκράστηκε το σύρσιµο του
ανέµου µέσ’ στα φύλλα του θανάτου.
«Μπράβο, µπράβο!
Τότε µόνο, η Τάρα ψυχανεµίσθηκε ότι ο Καρίµ ήταν θανάσιµα παγιδευµένος. Σαν
εξαγριωµένη ύαινα, έσπρωξε βιαία τους ηθοποιούς και µπήκε µπροστά του. Με
παραµορφωµένο πρόσωπο, τυλιγµένη στο τεφρό µανδύα της αλλοφροσύνης,
ούρλιαξε υστερικά.:
«Αιµοβόροι, δειλοί φονιάδες! ∆εν µπορείτε να τον σκοτώσετε σαν σκυλί πάνω στη
σκηνή! Όχι! Όχι!» Το σπαραχτικό µοιρολόι της µάτωσε την πικρόφθαλµη νύχτα.
Τα τρελά µάτια της πετούσαν φωτιές. Μια αστραπιαία έγνοια παράλυσε το µυαλό του
Καρίµ. Έσπρωξε την Τάρα µε όλη του τη δύναµη, και αλάλαξε ξέφρενα :
«Φύγε, αγάπη µου, φύγε!»
Η πανικοβληµένη Τάρα έσφιξε παράφορα επάνω της τον τυφλό θεατρίνο, µε την
ανασαιµιά µάνας. Εκείνη τη µοιραία στιγµή οι ψυχές τους έσµιξαν βουβά, µε µια
µυροφόρα έκσταση όπως τη πρώτη εξοµολόγηση του έρωτα τους--το επίγραµµα της
θεϊκής, αιώνιας αγάπης τους.
Μέσα σε µια ηλεκτρισµένη στιγµή, ένα ξεκουφαντικος κρότος από απανωτούς
πυροβολισµούς θρυµµάτισε τον αέρα –ο ανέντιµος χορός του χάρου. Τα θανάσιµα
τραυµατισµένα κορµιά των δύο εραστών συσπάστηκαν βίαια, και σωριάστηκαν
άψυχα στο δάπεδο, το ένα δίπλα στο άλλο. ∆υο ρυάκια από πηχτό αίµα κύλησαν στην
σκηνή και ενώθηκαν µε την βέρα της αθανασίας. Η φωτιά και το ρόδο έγιναν ένα.
Η εφήµερη, βολοδαρµένη µπαλάντα της ζωής τους στη γη, γλίστρησε εντελώς
απαρατήρητη-- το βουβό µουρµουρητό της χωµατένιας αποσύνθεση τους. Οι
θρυλικοί εραστές χάθηκαν από τη µήτρα της γης, σαν φθαρµένη ιδέα. Στέναξε ο
Θεός, µίκραινε ο κόσµος. Το νυσταγµένο, αδάκρυτο φεγγάρι σήκωσε µε αδιαφορία
τους ώµους--η αδιαφορία της αιωνιότητας!
Ο νάνος σύρθηκε στην άκρα του παλκοσένικου και κουρνιαστηκε σε µια γωνιά, σαν
δαρµένο σκυλί. Καυτά δάκρυα κύλησαν από τα παρδαλά βαµµένα µάτια του. Ένα
σγουρό αγοράκι στην πρώτη σειρά τον κοίταξε µε παιδική απορία. Τράβηξε τη
µητέρα του από το µανίκι και φώναξε κατάπληχτο:
«Μανούλα µου, κοίτα, ο παλιάτσος κλαίει!»
«Ναι, κλαίει», µουρµούρισε η µητέρα του, καθίζοντας το παιδί στα γόνατα της.
Με ύφος πληγωµένου ζώου, ο νάνος έκλεισε την αυλαία µπροστά στα µάτια των
σαστισµένων θεατών.
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