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Έκλεισε το μάτι στην
κάμερα, στο κοινό,
orous αναγνώστεε
και προσκάλεσεotis
δικέε του χάρεε rns
ανάγνωσηε ο Δ.
Μαρωνίτηε

IlaBosγια το κείμενο

μέλλοντοε, που έτσι κι αλλιώε δεν το
προσβλέπωμακρόν στην περίπτωση
μου...».Ξανά ο διαλυτικόεαυτοσαρκασμόε
του.
Δεν μένει πολύ αε αυτά. Ξεμπερδεύει
γρήγορα και με τιε πληροφορίεε
για τη ζωή του. Μερικέε φράσειε
μόνο: «Είχατύχη οε δασκάλουε...
To
κάδρο κοντινό. Ο Δημήτρηε
Μεσοτοιχίατο σπίτιμε το νεκροταφείο
Μαρωνίτηε απαγγέλλειοτίχουε
τηε Ευαγγελίοτριαε, σκαρφάλωνα, έμπαινα
από την «Οδύσσεια». Ο λόγοε
καιόταν
του. Οι εικόνεε μαε. Ανάμεσα στα δύο
έΒλεπα
n σκηνοθέτρια,ΚατερίναΕυαγγελάκου,
avepconous
αναλαμβάνει tis οπτικέε γέφυρεε. Για
να κλαίνε
Πρόσφατεε
την τηλεοπτικήσυνάντηση μαε με τον
τουε συγγενείε
δάσκαλο, μεταφραστή,συγγραφέα.
tous πήγαιναεκδόσειε του
Την αναλαμβάνει τελικώε ο ίδιοε,
και έκλαιγαΔημήτρη Μαρωνίτη:
κλείνονταε το μάτι στον θεατή από τα
κιεγώ
Σειρά «Γραφή
πρώταλεπτά,αυτοσαρκαζόμενοεμε εκείνο
μαζί και ένιωθακαι Ανάγνωση»
το αλύπητοχιούμορ που χαρίζει
πολύ
(Πατάκηε),Διονύσιοε
ο xpovos στα λαμπερά πνεύματα.
Βρίσκομαι «επί vnpaos ουδώ», στο κατώφλι του νήρατοδ, λέει ο Δημήτρηβ
' ωραία».Μια
Σολωμόε, Κ.
Τίτλοε του «Παρασκηνίου»πουτου Μαρωνίτη» στον θεατή, σχεδόν σαν να τον διασκεδάζει το yeyovos
στιγμή υποχρεωτικήε
Π. ΚαΒάφηε,
αφιερώνεται,«Απότο 7 στο 8».Μπαίνει
Οδυσοέαε Ελύτηε,
στην 8η δεκαετία τηε ζωήε του. Βρίσκομαι
παρέκκλιοηε
μέσα cmsλέξειε, να υποπτευθείτεαυτή
ακολουθείένα για τον Σεφέρη, ένα για
«επίγήραοε ουδώ»,οτο κατώφλι την παθολογίατου μεταφραστήπουαποχώρησε
ΓιώργοεΣεφέρηε
τον Ελύτη,για τον Ρίτσο...Ακαταπόνητοε,για να τοντοποθετήσει
του γήρατοε, λέει στον θεατή, σχεδόν
ο
απότο κείμενο, αφήνονταε
συγκλονισηκόεοτο πάθοε του για
(Μελετήματα)
σαννα τον διασκεδάζειτο γεγονόβ. όμωε στο κείμενο τα ίχνη του πάθουε, το κθ'μενο,για τον λόγο, αυτόε πάνωαπό θεατήε στον
Χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Σοφοκλή,
όχιτου παθόντοε,τα ίχνητου ηάθουε...».
τον χρόνο για τον οποίοφιλοσοφεί, πραγματικό
ο onoiosοε βαθύ γήραε, στα 93
Τέλειωσε τη μετάφραση τηε Οδύσσειαε, αλλά δεν στέκεται,τον προσπερνά:«Τι χρόνο. Δεν μοιάζει να τον ενδιαφέρει
του χρόνια, έγραψε την τελευταία του
βρίσκεταιστην9η ραψωδίατηε Ιλιάδαε,είναι το παρόν,προσπαθώνα το ορίσω. και πολύ.Ξαναγυρνάειγρήγοραστακείμενα.
τραγωδία.Περίπουοε εκείνη την ηλικία
Να τα συστήσει,να τα ξεκλειδώσει
πέρυσιεκδόθηκαν πονήματατου Στιγμικό,δεν έχει διάρκεια... μαε κυνηγάει
βρισκόταν,όταν ο Σωκράτηετον ρώτησε γιατον Σολωμόκαιτον ΚαΒάφη,ένα για
για χάρη των αναγνωστών,να μεταδώσει
το παρελθόν,μπροστάn προσδοκία
πώενιώθει:«Χαρούμενοε»,
είπε,«γιατί την πεζογραφίατου ΓιώργουΧειμώνα,
και ο εφιάλτηε evos απρόβλεπτου
το δικό του αίσθημααπόλαυσηε.
ξεμπέρδεψαμε τα σαρκικά πάθητου
έρωτα».·Με τον λόγο του ο Δημήτρηε
Μαρωνίτηεπροκαλείτην εικόνα,την παγιδεύει,
τηε επιβάλλεται,δείχνειαπότην
αρχή πωεn σχέση δεν θα 'ναι εύκολη,
Στο υπόγειοτου θεάτρου Τέχνηε ένα έξοχο πλάνο,θεατρικάμπάμε, τα αφυπνίζουμε, αρχίζουν να ανταποκρίνονται
αλλά καταφέρνει αυτό πουεξ αρχήε έχει
φωτισμένο, σκούρο το φόντο και μπροστά προβάλλειοε αυτή την προσπάθειανα μεταφερθούν στον δικό μαε
σκοπό:να αναδείξει τα κείμενα, τιε
φωτισμένοε ο Δημήτρηε Μαρωνίτηε να διαβάζει
παρόντα χρόνο. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα μετάφρασηε,
λέξειε. Αυτέε είναι n πηγήτηε ένταοηε
τα μεγάλα έργα δεν επιβιώνουν».Διαβάζει Σαπφώ
Ησίοδο, ένα απόσπασμααπό τα «Έργακαι ημέρεε»,
και τηε δημιουργίαετου, όπωεομολογεί
- τον σπαραχτικόδιάλογο του Έκτορα και τηε Ανδρομάχηε
που συμβολίζειτη οχέση του ποιητήμε την εξουσία.
από τιε πρώτεεστιγμέε και δεν σταματά Απαγγέλλει.Χωρίε υπερβολέε. Με μια σχεδόν μονότονη
-, διαβάζει Καβάφη, διαβάζει «Αίαντα»από τον Σοφοκλή,
να επιμένειέωε το τελευταίοπλάνο.
κοιτάζει τον φακό, απευθύνεται στουε θεατέε:
βραχνή φωνή, σαν να λέει: προσέξετε tis λέξειε, τιε
«Καθώεμεταφράζωανοίγουνμπουκαπόρτεε
φράσειε, αυτέε έχουν σημασία. Αυτέε τον βασανίζουν.
«Και αυτό το έχω μεταφράσει... λίγο... να δω, θα καταφέρω
κλειστέετου υποσυνείδητου
Η μετάφραση. To πάθοε του. Αλλά και το θέατρο. Ο λόγοε,
να το μεταφράσω όλο; Κάντε κι εσείε μια ευχή».
για πάθηπουδεν τα είχα φανταστεί.Οι
το κείμενο, οε κάθε μορφή του. «Τα κείμενα βρίσκονταιΚαι στον ίδιο τόνο συνεχίζει... «Τώραπου εκείνοβ στη
μεταφράσειε ζητούν τη συνδρομή αυτών
αφημένα, ωε κειμήλια, οε κατάσταση ύπνωσηε
δαιμονική του μοίρα παραδόθηκε... πεε μου τι να περιμένω...».
των παθώνκαι παθημάτων...Ανάαν όχι και νεκροφάνειαε. Με τη μετάφραση τα ακου¬
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Οι λέξειβ, οι φράσειβ τον βασανίζουν
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