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τελευταίες μέρες της ζωής ετοιμοθάνατου νέου άνδρα, ο διάσημος
του αμερικάνου συγγραφέα
συγγραφέας παύει να είναι ο
Στήβεν Κρέην, που πέθανε αφηγητής/ήρωας και μετατρέπεται
στις αρχές του 20ού αιώνα από φυματίωση
στο κλειδί μέσω του οποίου αποκτούμε
στο Μέλανα Δρυμό, στη
πρόσβαση στο Hotel de
Γερμανία, αποτελούν όχι ακριβώς Dream. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι
το αντικείμενο αλλά περισσότερο
πάνω από όλα ένα βιβλίο-οίκος ανοχής.
τη σκαλωσιά αυτού του βιβλίου. Τα
Όχι μόνο επειδή ο Κρέην όντως
πραγματικά γεγονότα και τα διάσημα
συναναστρεφόταν με πόρνες,
ονόματα (Χένρυ Τζέημς, Τζόζεφ αγνοώντας τον αντίκτυπο στη φήμη
Κόνραντ) μπαινοβγαίνουν στις του, αλλά κυρίως επειδή αυτό το βιβλίο
σελίδες του βιβλίου με την άνεση
φιλοξενεί ένα δεύτερο βιβλίο,
του μόνιμου θαμώνα. Η Κόρα Ταίηλορ,
το «Βαμμένο αγόρι», που ο Κρέην
σύντροφος ζωής του Κρέην,
υπαγορεύει στην Κόρα ως το κύκνειο
τους αντιμετωπίζει όχι σαν τα τέρατα
άσμα, εμπνευσμένος από την
της λογοτεχνίας που σήμερα
παλαιότερη συνάντηση του στη Νέα
θεωρούνται αλλά ως γνωστούς του Υόρκη με ένα νεαρό, εξαθλιωμένο
άνδρα της στους οποίους καταφεύγει εφημεριδοπώλη, τον Ελιοτ. To Hotel
για να ζητήσει συμπαράσταση ή
de Dream είναι γεμάτο από μικρά
ακόμη και χρήματα, καθώς μαζί με
δωμάτια μέσα στα οποία σουλατσάρουν
την υγεία του n οικονομική τους κατάσταση
και χαριτολογούν γοητευτικές
επιδεινώνεται συνεχώς.
τραβεστί (σε εμπνευσμένη
Μέσα από τα κινηματογραφικά περιστατικά
μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη,
της ζωής τους (περιμένοντας
που εξημερώνει ακόμη και τα καλιαρντά),
σχεδόν δυο μήνες να μπαρκάρει
ικανοποιούνται και ανδρώνονται
για την Αβάνα είχε γνωρίσει
κρυφές φαντασιώσεις,
την Κόρα που ήταν ιδιοκτήτρια ενός εξερευνούνται και αποκτούν υπόσταση
οίκου ανοχής και έσπευσε να τον
ερωτικές κατευθύνσεις που
βοηθήσει όταν μερικές μέρες μετά στον «κανονικό» κόσμο παραμένουν
τον απόπλου ναυάγησε), συχνά,
αόρατες. Όσο κοινότοπο και
όταν n διήγηση γυρνάει για λίγο σε αν είναι πως ο αναγνώστης δεν είναι
πρώτο πρόσωπο, μέσα από τα ίδια
παρά ένας ηδονοβλεψίας, στο
του τα μάτια, που παρέχουν την
βιβλίο αυτό έχει την τύχη να απολαμβάνει
οπτική από το προσκέφαλο ενός
ένα πραγματικό πανό-
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ρομά -από τη μαφία του Μπρονξ μέχρι
την αριστοκρατική ζωή που διάγουν
οι συγγραφείς στην Αγγλία γύρω
στα τέλη του 19ου αιώνα, n οποία έχει
αποδοθεί και σε άλλα βιβλία υποψήφια
για το Booker, όπως το The Master
του Colm Toibin και το Arthur and
George του Julian Barnes (το πρώτο
αποτελεί περιγραφή
της ζωής του
Χένρυ Τζέημς και το δεύτερο περιέχει

Τα όρια θολώνουν, το πραγματικό και το
φανταστικό συγχέονται και στο τέλος δεν
μένει παρά ένας αναγνώστης μπερδεμένος,
εθισμένος και ευγνώμων που τόσο
αριστοτεχνικά έχει πέσει θύμα ενός
ταλαντούχου επαγγελματία, σαν άχρονο
αγόρι που ερωτεύτηκε μια στριππζέζ

τον παράλληλο βίο του Sir Arthur Conan
Doyle με έναν δικηγόρο που κατηγορείται
για σφαγιασμό ζώων). Η ειδοποιός
διαφορά είναι πως ο συγγραφέας
του Hotel de Dream και δηλωμένος
ομοφυλόφιλος Edmund White
αποκτά το ρόλο έμπειρου ιερόδουλου,
μέσω του οποίου ο αναγνώστης αφήνει
τις προκαταλήψεις του και οδηγείται
να ανακαλύψει
την υπέρτατη
ηδονή, αυτήν της απολαυστικής ανάγνωσης.
Ο Edmund White το κάνει
τόσο καλά που τα όρια θολώνουν, το
πραγματικό και το φανταστικό συγχέονται
και στο τέλος δεν μένει παρά
ένας αναγνώστης μπερδεμένος, εθισμένος
και ευγνώμων που τόσο αριστοτεχνικά
έχει πέσει θύμα ενός ταλαντούχου
επαγγελματία, σαν δεκαπεντάχρονο
αγόρι που ερωτεύτηκε
μια στριπτιζέζ. i
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