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Ταξίδια σε ioas nnapous
Με ιον τρόπο του µυθιστορήµατος διαβάζουµε για µια επιστροφή εντ» τεχνοκράτη tns ∆ύσης στην Ινσταµπουλ
των παιδικών του χρόνων, για την απόβαση ενός ανθυπολοχαγού στην Αυστραλία του 18ου
αιώνα και για την περιπλάνηση µια γυναίκας στην έρηµο Σαχάρα

Ψίθυροι στο Μπέγιογλου

Ο ανθυπολοχαγός
Τότε να bms πώς d αγαπώ
Ένα µυθιστόρηµα που εκδόθηκε στη
To ισπανόφωνο µυθιστόρηµα που
Αυστραλία το 2008 και αναφέρεται,
εκδόθηκε το 2007 και µεταφράστηκε
βασιζόµενο οε πραγµατικά γεγονότα,
σε 22 γλώσσες, κυκλοφορώ τώρα και
στην µακρινή Αυστραλία του 18ου
στα Ελληνικά. Αφηγείται µα µεγάλη
αιώνα. Ο ανθυπολοχαγός avai ο
ιστορία αγάπης που aviixa στο
Ντάνιελ Ρουκ, αστρονόµος, γλωσσοµαθής
απόφοιτος του Ινστιτούτου Πολιτικών
χρόνο, περνώντας από το αστικό
και µαθηµατική ιδιοφυία από
Επιστηµών του Παρισιού, ενώ εργάζεται
τοπίο Tns Βαρκελώνης του 70, όπου
ως δηµοσιογράφος και µεταφραστής,τα γενοφάσκια του, άνθρωπος µοναχικός
ο Σανιιάγο και n Μόνισε γνωρίζονται
αλλά µε δίψα για γνώση και περιπέτεια,
θέµα του ένα πορτρέτο της
και ερωτεύονται και χωρίζουν, παρά
ο
οποίος
θα
φτάσει
µε
Πόλης /Ισιανµπούλ που έχα εµπνεύσει
την εγκυµοσύνη της Μόντοε, και ο
αποστολή
των
βρπανικών
δυνάµεων
τόσους και τόσους συγγραφείς.
Σαντιάγο φεύγβ για το οτραπωτικό
και µα οµάδα καταδίκων, στο τέλος
Οπως διευκρινίζεται, το Μπέγιογλου
του στη ∆υτική Σαχάρα, τη µόνη
του
18ου
αιώνα,
στην
άγνωστη
είναι µια συνοικία, ένας λόφος, ο
nnapo
µε
το
παρθένο
τοπίο,
την
ακατάληπτη
αφρικανική αποικία της Ισπανίας... Σε
όγδοος, έξω από τα τείχη που περιβάλλον
γλώσσα και τους αλλότριους
µα επική περιπλάνηση της Μόντοε
την παλιά Ισταµπούλ. «Μπέγιογλου
αυτόχθονες, και θα γίνε γΓ αυτόν
τριάντα χρόνια µετά (χωρισµένη
σηµαίνΗ ο γιος του Μπέη. Ο
ένας µαγικός καθρέφτης αυτογνωσίας.
πλέον γιατρός στα σαράντα τέσσερα)
µπέης, αυτός που τον αποκαλούν έτσι
Καταλυτικό ρόλο θα παίξει n
στην απφαντοσύνη της ερήµου, n
εδώ στο δρόµο µας, την οδο Erzurum,
παρουσία ενός νεαρού κοριτσιού των
οποία αναζητώ τον πρώτο της έρωτα
avai ο πατέρας, και ο πατέρας
ιθαγενών που θα αποκαλύψ3 ιον
αυτός έχε έναν γιο, κι ο γιος αυτός
που θεωρούσε νεκρό ήδη από το
κόσµο που undpxa πέρα από τις λέξ3ς.
ώµαι εγώ».Έτσι συστήνεται το µικρό
1975. Και εκώ, καθώς θα γνωρίσει και
Στο τρίτο µέρος του Βιβλίου που
αγόρι που περνάβ τρέχοντας απ' τα
τη ζωή ενός ξεχασµένου λαού της
έχ3 τον τίτλο «Τα ονόµατα των πραγµάτων»
στενά δροµάκια, στη δεκαετία του
ερήµου, θα ανακαλύψε κι αυτό που
ο Ντάνιελ Ρουκ βλέπε µαζί
'50. Σαράντα χρόνια αργότερα, εκώνος
έχ3 πραγµατική σηµασία στη δική της
µε το κορίτσι µα βροχή να κοπάζ3
za στο Λονδίνο, τεχνοκράτης, εγκαταλ3µµένος
ζωή. Ο Μάριο Βάργκας Πόσα θεωρώ
και το κορίτσι λέ3 «Γεν-νάρρ-α-µπι»
από τη γυναίκα του
πως n πρωταρχική αξία αυτής της
συλλαβιστά και µετά «Γεννάρραµπι».
και ακατανόητος για τον γιο του, αν
Κι εκε'νος επαναλαµβάνε «Γεννάρραµπι».αφήγησης δεν είναι τόσο και µόνο n
και έζησε τα µαθητικά του χρόνια στο
Κι εκείνη «στράβωσε το
ερωτική ιστορία, αλλά το ότι «ο αναγνώστης
Παρίσι, επιστρέφ3 στην πόλη που
στόµα της ελαφρά, διασκεδάζοντας
za το δράµα ενός λαού που
γεννήθηκε, στην Πόλη. Κι εκα, στα
ίσως από τον τρόπο που ήχησε. To
περιθωριοποιήθηκε και θυσιάστηκε
σοκάκια και στις αγορές, στις αποβάθρες ώπαν ο ένας στον άλλον µερικές
συστηµατικά από την Ιστορία». Αν και
και τις εξοχές, µέσα από αφηγήσεις φορές. Για την ώρα ήταν αρκετό να
ο τίτλος του βιβλίου όχι απλώς υπονοώ
και παραµύθια, θα αναζήτησε το
πηγαινοέρχεται ο ήχος. Ακόµα και
αλλά κραυγάζ3 για κάτι άλλο,
νόηµα των πραγµάτων για τη ζωή
δίχως να γνωρίζ3ς τη σηµασία τους,
µα
ροµαντική
ιστορία έρωτα οε ένα
του. Περνώντας τη µυθική Πύλη της
το να ανταλλάσσ3ς λέξεις ήταν από
εξωτικό περιβάλλον. Αλλά ας ώναι κι
Ανατολής (από τη ∆ύση) κανώς δεν
µόνο του ένα ώδος µηνύµατος (σαν
έτσι. ¦
επιστρέφΒ ίδιος.
λες): θα ήθελα να µλήσω µαζί σας».
Πρόκειται για το πρώτο µυθιστόρηµα
του 40χρονου David Boratav που
σπούδασε νοµικά στα πανεπιστήµια
του Στρασβούργου και του Ληντς,
στην Αγγλία, ο onoios avon επίσης
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