Φοποοιική πιήοη *_

_ _lnc:_ _
Λευκής Μολφέαη

ώς θα τον αναγνωρίσαυμε; ρώτnσε
δελΦιΊ

Lnc; απ' Ln

n Αλίκn,

τραβώντας τnν 0

λάθος είοοδα και οδnγώντaς

Ln

στπ σωστn, ε

κείνn των αφι'ζεων

-

Έχει μια κρεατοεΑlό στο δεξί μπούτι, ..

Η Αλίκn aLόBnKE για λίγο μπροστά ατπν κΑεlστΓ'ι γυάλινπ πόρτο

και εκείνn άνοιξε , «Ως διό μαγείας», σκέΦτnκε
τοραχιΊ

Lnc;

Η πτΓΊσπ

n Αθπνό

μες στnν

και πέρασε το κοτώΦπι ακολουθώντας In δίδυμπ αδελφΓΊ

401

Lnc

οπό Παρίσl είχε καθυστέρnσn, Έτσι ανακοινώθπκε σπ' το

μεγάΦωνα, έταl έλεγε ο πίνακας (ο σωστός πίνακας, των αΦίξεων) . ΜισΓ'ι
ώρα καθυατέρπσπ. ΟΙ δυο γυναίκες διαπίατωσαν πως δεν είχαν πουθενά
να καθΓ'ισουν και έμειναν όρθιες .

-

Και γιατί μας έστειλαν εμάς να τον πάραυμε απ' το αεροδρόμιο; Εσύ εί

σαι δlερμπνέας όχι οδπγός ,

-

Γιατί ο υπεύθυνος του συνεδρΙου έπαθε αποκόλλ πσπ αμφl, .. βΑπστροεl

δούς κι εμένα βρΓ'ικαν πρόχεlΡn, Κι εγώ εαένα, που οδπνείς.

-

Και τι θα του λέμε στο δρόμο; Τι ξέρεις γι' ουτόν;

Άσε με, άσε με, Τίποτα δεν ξέρω. Ούτε τπ Φότσο του. Μόνο ότι είναι

ΓάλιΊος. Άρα θα 'χει γεννπθει
στο Παρίσl.

AjJa

OTn

Γαiiλία. Εfναl πασίγνωστος και διδάσκει

θα 'ναι καθπγπτιΊς πανεπιστπμίου

..

Κι

n Αθπνά

άναψε

νευρικό ένα ταlγάjJΟ.

-

Κι έχει γjJόψεl ΚΟΙ βιβλία, πέταξε

n Αλίκπ

ειρωνικό .

Άσε με, άσε με, δεν το έχω διαβάσει, μπ μου το θυμΙζεις .. . Θεέ μου,

πώς θα τον διερμπνεύσω αύριο ; Σαλάτα θο τα κάνω .. .

•Η

μικρ'; αυτιi lοτορία vράφτnκε to

1996, όταν n ουΥΥραφέας δεν γνώριζε ακόμα τον

Ζακ Ντεριντά,

το θέμα του μήνα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U 2 0

-

Μπν τρως το νύχια σου,

~~ΆΦlξπ τπς πτrΊσπς

401

από Παpίσι~ ανακοίνωσαν τα

τ:πν ανπσυχία του στο αεροπλάνο , Μ ι α ανπσυΧία που
είχε αρχισεl απ' τπν προπγούμενπ 10 βράδυ, όταν

μεγόφωνα,

του εξrΊγπσε ο υπεύθυνος του συνεδρίου στο τππέ

Μια κίνπσπ δπμloυpγιlθΠKε αμέσως στο πλrΊθoς, Η

φωνο ότι δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος να τον υποδε

Αθπνό πέταξε αυτομάτως το

χτεί, καθότι προσωρινά τυ

τσιγάρο τπς και έσιαξε τα μαλ

ΦΓ1ός, και θα του στείλει, όπως

λιά τπς ,

είπε, « δυο γυναίκες , άγνω

- Επαναλαμβάνω τπν ερώτπ 
an : Πώς θα τον αναγνωρίσου

στες ». Έπρεπε τουλά χ ιστον να

με;

δυο . Αλλά δεν τό ' κανε . Δεν τό

ρωτιΊοεl π ώ ς είναι αυτές οι

Ε, θα μας πει ποιος είναι,

'κανε διότι οαυναίσθπτα, τώρα

Και πώς θα ξέρει σε ποιον να

το συνειδπτοποιεί, ντράππκε

το πει; Αθ πνά, συγκεντρώσου:

να ζπτrΊσει από τυΦλό OΠΤΙKrΊ

-

ο άνθρωπος δεν ξέρει καν με

περιγραφrΊ, Ντρόππκε και να

τι μοιάζουμε, πώς θα μας ανα

σκεφτεί, τώρα το σκέφτετOl,

γνωρίσει ανάμεσα στις άλλες;

πως αυτές θα τον γνωρίζουν,

-

εξ όψεως ον μπ τι όλπο, ΑΠλά

Ε , δεν μοιάζουμε με τις άλ

λες, απάντπσε νευρικά , αφπ
ρπμένα ,

βρέθπκαν, ουτό έχει σπμο

n Αθπνά .

σίο

...

Αυτός τις βρrΊKε, μάλι

στα . ΚΟ! τις βριΊκε πώς, παρα

(~ LΆcrοροle » , ακούστπκε ξαφ

νικά μες στο αυτοκίνπτο , Κι ο

καλώ; χόρπ στπν περιγραφιΊ

επισκέπτπς , καθ ι σμένος στπ

του τυΦλού ! Χάρπ , τώρα το 0

θέσπ του συνοδπγού, τινόχτπ

νακαλύπτει, στπν πππροφορία

κε . Αλλά, αντί να κοιτάξει τον

που παρrΊγε ο συνδυασμός

ιερό βρόχο που ειχε προβάλει

των τριών λέξεων: ~~δύoιι , ((γυ

πίσω απ' το τζάμι, έριξε μια απορπμένπ ματιά δίππο

νolκεςιι, ~(άγνωστες» , Εντόπισε τις συνοδούς με τρό 

του , κι αμέσως μια δεύτερπ ματιά πίσω του, Οι δυο

πο μαθπματικό, Παίζοντας με τα σύναλα και αποκπεί

γυναίκες είχαν μιλrΊσEI ταυτόχρονα , Με μια φωνrΊ . Κυ

οντας. Διότι εκεί , στπν αίθουσα υπoδoxrΊς του αερο

ριολεκτικά . «Δεν είναι απλώς πως μοιάζουν οι φωνές

δρομίου, το σύνολο των ανθρώπων που περιμεναν

τους, είναι απολύτως ίδιες» , σ χολίασε μέσα του . (( Μια

rΊων άγνωστοι Το μισό περίπου αυτού του συνόλου

φωνr'ι που βγαίνει από δύο στόματα διαφορετlκό ... ».

rΊτaν γυναίΚΕς, Απ ' αυτό το υποσύνολο, δεν είχε κο

Τι παράξενο! Δεν το είχε προσέξει προπγουμένως , ό

νείς παρά να διαγράψει όσες συνοδεύονταν από ά

ταν τους είχε απευθύνει το Πόγο στο αεροδρόμιο . Το

ντρες rΊ παιδιά και νο δπμloυργrΊσEΙ νοερά ένα άλλο,

μόνο που τον απασχολούσε , εκείνπ τπ στlγμrΊ, πταν

μικρότερο υποσύνολσ. Ένα υποσύνολο που θα το ό

αν τις είχε εντοπίσει rΊ όχι' αν επρόκειτο για τα σωστά

ριζε

πρόσωπα, εκείνο που βρίσκονταν εκεί γι' αυτόν, για

γύρω, που μπορούσε κανείς να περικλείσει σ ' αυτό

n έννοια

« δύο ιι . Πόσες rΊτaν οι περιπτώσεις, εδώ

να τον υποδεχτούν. Φαντάσου αυτές οι δυο να περί

το τελευταίο υποσύνολο; Μια' Αυτές οι δυο.

μεναν κάποιον άΑλο, κάποιον δικό τους rΊ κάποιον άπ

Jacques Derrida»,

λο ξένο .. , Ευτυχώς όμως, μόnις είπε τ' όνομά του, ε

Και τπ στlγμrΊ που διαπίστωνε πως είχε ξεχάσει να υ

«(Bravo,

είπε μέσα του γελώντας,

κείνες χαμογέλασαν , Πόλι καλά. Στο αεροπλάνο , καθ'

πολογίσει τον παράγοντα τύχπ, πως, με άλλα λόγια,

όλπ τπ διάρκεια τπς πτrΊσπς , τα φαντοζόταν αλΑlώς

ο' αυτΓΙ

τα πράγματα. Φανταζότον τον εαυτό του να περιπλα

στο να ενταχθούν πολλές και διάφορες και ό Χι μία ,

νιέται απ' τπ μια όγνωστπ σων άλλπ (ανά δύω, δπ

πως, με όλλα λόγιο ακόμα, υπιΊρξε ο ίδιος τυ χερός

Tnv

έσ χ ατπ κοτπγορία θα μπορούσαν κάλλι

λώνοντας τ ' όνομά του κάθε φορό , με μοναδικό απο

που βρέθπκαν μόνο δύο γυναίκες που πrΊγoιναν δυο 

τέλεσμα να τον απορρίπτουν ομόΦωνα και διαδοχικά ,

δυο, ακούσΤΠΚΕ πόλι

Και μέχρι να φτόσεl σα; δυσ καλές, στις μόνες σω

Olympien», έλεγε ,

στές, εκείνες να 'χουν Φύγει απογοπτευμένες, rΊ με

αυτό που έπρεπε να δει, μα το δυο στόματα απ' ό

τον λάθος ξένο, Ναι , με τέτοιες σκπνές διασκέδαζε

που είχε βγει

~~I

n φωνn. «Les colonnes de Zeus

Και γι ' όλλπ μια φορά , δεν κοίταξε

n φωνrΊ,

Για τον ίδιο λόγο , έ χ ασε τπν

το θέμα του μήνα

nui1n

του Αδριανού και, οπ' τον μεγάλο κΓΊπο , δεν

ποόπαβε παρά ένα φο{νlκο Τα σ χ όλιο έπεφταν ταυ

ευoυνειδr'1τωι:: ώς

Tn

ρεσεΨιόν, Εκεί, όρθιος οvάjJεοά

τους, τις άκουσε ν' ανογγέΑουν τ ' όVΟlJά ίου, Ντε

τόχρονα, κι όΑο το φαινόlJενο είχ ε αρ χ ίοεl να τον δια

ρρρl - ντό, συλλάβπσaν στερεοΦω ν ικό Ζοκ Ντε-ρρρl

οκεδάζE.l. «ΔΕν ει'νοι μόνο ότι IJlλάνε

ντό . Κι απόρnσΕ με τον ΓΊ χο του ονόματός του Από

IJE

τον ίδιο τρό

πο», ouiliΊOyiOTnKE, ιι βRέπουν

ρπσε ακόμα περισσότερο , ό

10 ι'διο πράγlJα Tnv ι'δια οτιγ
IJn .,,». Και, αUΤΟlJ ό τ ω ς , όταν
npec. n επόι..Jενn ανακο ι' νωοn,

ταν οι γυναίκες γύρισαν και

αντί να περιεργαστει' τους Ευ

θενά οτn ('Ησω των πελατών,

του είπαν n ω ς δεν υπάρ χ ει ,

Πως δεν ει'νοι γραμμένος που

ζώνους, τον τάΦο του Άγνω

πως πουθενά δεν ε\Jφανι'ζετοι

στου ΣΤΡοτlώτn κοl

OTnv

νlKrΊ

BouAn ,

Tnv EAAn

οθόνn του υπoλoγιστrΊ,

Τον έπιασε

άθεΑό του στρl

φογύρlOε στο KόBIGIJO να πιά

IJIa

εnoφριά αγω

νι'α , ιι Δεν γ ί νεται, κάπου θα

είχ αν δει.

βρίσκοIJΟΙ », τους είπε , οχεδόν

Δυο ζευγάρια lJάτlο τεΑΕίως

δIOμαΡΤUpr'1θΠKE . Οι γυναίκες

σει το lJάτια που

nnlώτικο,

10

Μέ χ ρι να επlοτρέ

έjJοιαζαν να ~oιράζoνίαι τnν

ψει το βRέlJμο του στο τζάlJΙ,

α ν πσυ χ ι'ο του , ΤΟ πρόσωπό

διοπι'στ ω σΕ , γι' όRλn

τους Φωτiοτnκε ξαφνικό , Η μια

α

IJIO

φο

ρό , πως είχ ε χ άσει το θέαμα ,

ΟΤΡόφnκε προς τον uπάRΑniΊο

(ι Σ ' αυτπ

lnc:

lnv

nόλn εζαΦα ν ίζο

ντο ι τα αζlοθέατο εν

Φθοι1lJού »,

oxoRiooc.

ρεσεψιόν και κάτι του Είπε

οτο εRΑnνικά: «Αν υπάρχΕΙ ε

plnn 0

λεύθεοο δωμάτιο, τότε δεν

μέοο του

u

ίΊι'γο οργότερα , προσπαθώ

πάρ χ ει nΡόβΑnμα», ειπε ταυ

ντας μάταιο να δια κ ρίνει το

ίό χ ρονa

Rόφο ίου Λuκαβnττού, ΚοΑ,ά

γυρν ώ ντας προς το

τα αρχαία, τα νεοκRασικά,

δει'γ

lJoΤO

εκεί

να

είναι

10
Tnc; Ιστορίας , αΜό
Tnc; γεωγραΦίος ; Πού

στο γαιlιllKό,

IJtDOC;

του . Ο uπάλλnλος κοίταξε πό

10

Αίγα που είχαν οωθεί,

n ό iΊΑn

Αι

Ζακ Ντεριντά

Tnv

οθόνπ και κούνπσε το

κεΦάΑI εu χ αΡιστnμένος , ιι Νο

Μnερνάρ Στιγκλέρ

probIem, sirl » τους

πΑnροΦό

IIPIease l»,

αυτός ο λόφο(, που μόλις του

ρπσε και τους τρεις,

ανέφεραν και που ο ίδιος τον

πρόσθεσε και, τείνοντας οτον

θυlJάτOl πολύ καΑά ; Οι συνο

EnIOKfnTn

δοί του είχ αν σωπάσεl . το ου

νοδο χ είου κι ένα μολύβι, τον

ακολουθούσε ένο

κάλεσε να το συ~πAπρώσεl,

TOKivnTo

δρόlJΟ ονπΦορικό, όλο κορδέ
λες, Σε λίγα , ο

EnIoKEnTnc;

ένα έντυπο του ξε

Με τ' ό ν o~ό του,

α

Derrida . Αυτ:ό

Jacques

έγραψε ο Ζακ

ναγνώριζε το ξενοδοχείο, εκεί

Ντεριντό. Ύστερα το όνομά

νο οτο οποίο έμενε όταν ερχό

του ~εταΦέρenκε

ταν

κα ι ο ιΊχος του,

OTnv ABnvo

και όπου του

ει'χ aν κρaτΓΊσει δωμάτιο γιο το

IJn ,

ουριανό συνέδριο. Το

Saint

κτρων, ο r'ιχoς που θα 'κονaν

Και συνεl

γράφοντος κόθε όνοlJΟ, Ένος

δnτοποίnσε ότι το λόΦο του

ιΊχος ανώνulJΟC, ονοκουφιοτι

George Lycabette.

ιΊταν

OTnv οθόνn,
EKEivn τn στιγ
εκείνος των nAri

κός , απολαυστικός, Ο εnlOκέ

Λυκαβnτ:τού , που το ν έψαχνε

nnpc: το

τόοn ώρα, δεν τον έβλεπε γιο ένο Πόγο πολύ απΠό :

πτπς

YIOli ο lδιος βρισκόταν πάνω του
Αυ revoir et mille merci, είπε στις

ρές του , που απo~αKpύνθΠKoν βιαστικά, μ' ένο ίOu
δύο ξένΕς . Εκείνες

όμως δεν r'1θεAαν να τον οφΓΙσουν, Τον συνόδεψαν

ToθέμaTouμήνa

κλειδί κι

Eu xapioTnoc

τους δυο μέντο

τό χ ρονο χαμόγελο , μ' ένα διπλό νεύμα του χεριού ..
Ο

__________________________________________________~Ώ

