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«To πιο γλυκό όνειρο» της Doris Lessing

ΛΕΣΙΝΓΚ
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Η Φράνσις Λένοξτραπεζώνεικάθε βράδυτο ενθουσιώδες,ετερόκλητοπλήθοςτων νεολαίων
το παγκόσμιοπολιτικόσκηνικό έχει γίνει mo σουρεαλιστικό
που μαζεύονται στη φιλόξενη κουζίνα της: το απαρτίζουνοι δυο της γιοι και οι
από ποτέ...
κολλητοί τους, τα κορίτσια τους, οι πρώηντους, ακόμη και άστεγοι καινούργιοι φίλοι.
Με φόντο τη δεκαετία πουάλλαξε για πάντα τον κόσμο, η
Βρισκόμαστεστις αρχέςτης δεκαετίας του '60, όπουόλα συμβαίνουν«για καλό, στον καλύτερο
ΝτόριςΛέσινγκ, μια από τις σπουδαιότερεςσυγγραφείς του
από όλουςτους δυνατούςκόσμους».Μόνοπου, λόγω οικονομικήςστενότητας, η
20ού αιώνα, μας γνωρίζει μια ομάδα ανθρώπωνπουτόλμησαν
Φράνσις αναγκάζεται να μένει με τα παιδιά της στο παλιό αρχοντικό της αξιοσέβαστης
να ονειρευτούν - και ήρθαν κατόπιν αντιμέτωποιμε την
πρώηνπεθεράςτης. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο πρώηνάντρας της, ο σύντροφοςΤζόνι,
αναπόφευκτηκατάρρευσητων ονείρων τους.
της «φορτώνει»την προβληματικήέφηβη κόρη της δεύτερης συζύγουτου. Στο μεταξύ,
(ΕκδόσειςΚαστανιώτη)

«Λεβάντα της Ατκινσον», του ΜάνουΚοντολέων
«Με την πορφύρα και τον χρωστήρα», της ΒησσαρίαΖορμτιά-Ραμμοτιούλου
Μέσατου 9ouαιώνα. Ο τελευταίοςεικονομάχοςαυτοκράτορας
ΟΜενέλαοςκαι η Κλέαείναι τριάντα τόσα χρόνιαπαντρεμένοι.
Έχουνδύο παιδιά - την Αντιγόνη, που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο
Θεόφιλος, θρηνώντας την κατάληψη της γενέτειρας του, του
και ζει πια μόνητης, και τον Δήμο,κοντά στα είκοσι δύο,
Αμορίου, από τους Άραβες και νιώθοντας τα συμπτώματατης
σπουδαστήαε ιδιωτικό κολέγιο, πουμένει ακόμα με τους γονείς
ασθένειας, προβαίνει στις τελευταίες αλλά παθιασμένεςδιώξεις
του. Ο Μενέλαος και η Κλέα είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και
κατά των εικονολατρών. Η εικονόφιλη αυτοκράτειρα Θεοδώρα
επαγγελματικά επιτυχημένοι.Πιστεύουνπως έχουν μια ευτυχισμένη
στέλνει τον ευνοούμενοτης Ευδόκιμοστη γενέτειρα της Παφλαγονία.
οικογένεια και πως ο έρωτας πάντα χρωματίζει τις προσωπικές
Σκοπόςτου ταξιδιού του να της φέρει πίσω στη Βασιλεύουσα
τους σχέσεις. Μέχριπουένας τρίτος εισβάλλει ανάμεσα
το οικογενειακό κειμήλιο που είχε κάποτε εμπιστευτεί
τους. Η παρουσίατου μπορείνα τα ανατρέψει όλα; Η Κλέα διστάζει
στη νονά της. Μια σειρά συμπτώσεων,όμως, θα αναγκάσει τον
Ευδόκιμονα συνεχίσειτο ταξίδι του ως τη Μονήτου ΑγίουΣάββα
-ίσως και να μην θέλει- να πάρει μια απόφαση.Ο Μενέλαος
δεν θέλει να αφήσει τα γεγονότα να τους παρασύρουν.Η
στο Σινά, στα εδάφη της αραΒοκρατούμενηςπλέον Ιουδαίας.Σ'
Αντιγόνη αρνείται να προσφέρειτον εαυτό της για στήριγμα και
εκείνα τα μέρη, α' ένα λαϊκό πανδοχείοεργάζεται ως παραγιός
ο νεαρός Σισίνης, ύστερααπό την καταστροφήτου εικονόφιλου
ο Δήμοςτο μόνο που ζητά είναι να επιστρέψουνόλα στην πρώτη
τους ισορροπία.Αρα, η όποια λύση μόνο από την Κλέα και τον
μοναστηριού που τον φιλοξενούσε. Στο πανδοχείο καταλύουν
Μενέλαο μπορείνα δοθεί. Αποφασίζουν,λοιπόν, να σκηνοθετήσουνένα παιχνίδι - κάτι σαν
οδηγοί καραβανιών,ληστές, ψευτοκαλόγεροι,έμποροιαπαγορευμένωνεικόνων. Εκείκαταλύει
μια επιστροφήστο παρελθόνή ένα κοίταγμα προςτο μέλλον...Ναι, το αύριο να στηριχτεί εκεί
και ο Ευδόκιμοςμετά το Σινά, αλλά πέφτει θύμα επίθεσηςληστών.,.Κυνηγημένος
από
όπουκαι το χτες στηρίχτηκε- στο άρωμαμια κολόνιαςπουκανείς πια μήτε την αναζητά, μήτε
τους ληστές ο Σισίνης, δεσμευμένοςμε όρκο και κρατώντας δεμένο κατάσαρκαένα ατίμητο
όμως και την πουλάει.Η Λεβάντα της Ατκινσον είναι ένα μυθιστόρημαπου αντιτίθεται στη
μυστικά,εγκαταλείπειτο πανδοχείοκαι με τη Βοήθειατου ΠατριαρχείουΑλεξανδρείαςφτάνει
φθορά των σωμάτων και αναζητά τρόπουςανανέωσηςτων συναισθημάτων.(ΕκδόσειςΠατάκη)στην
· Πόλη,όπουκαταφεύγει στο καταγώγιοτου Καλλιτράγουκαι αναμειγνύεταιμε ένα θίασο
πολύγλωσσωνκαι πολυτεχνιτώνκαλλιτεχνών. Θαγνωρίσει την Παυλή,κόρη ενός αρκτοτρόφου
του Ιπποδρόμου,και τον Ευκάρπιο,μυστικό μαθητήτου παράνομουαγιογραφείου της
«Αγαπώνταςτις ερωμένες του», της Ελισάβετ Παπαδοπούλου
ΜονήςΣτουδίου.Άθελατου γίνεται μέρος μιας δολοφονικήςσυνωμοσίαςκατά του αυτοκράτορα
Πόσοιτρόποι υπάρχουνγια να αγαπηθούνένας άντρας και μια
και καταλήγει στη φυλακή. Όμως, απροσδόκητεςεξελίξεις θα οδηγήσουνστην αυτοπρόσωπη
γυναίκα; Είναι βιώσιμοείδος η μονογαμία;Έχει στ' αλήθειανόημα
επέμβαση της αυτοκράτειρας, την άνοιξη του 843, παραμονές της οριστικής
η πίστη, όταν από επιθυμίαμετατρέπεταιοε καθήκον; Μήπωςτελικά
αναστήλωσηςτων εικόνων...(ΕκδόσειςΠατάκη) ·
η απιστίαοφείλει την κακή της φήμη μόνο a' αυτούςπουβρέθηκαν
στη λάθος μεριά; Μια γυναίκα θ' αναγκαστεί να ψάξει τις
«Η Ηδύλη», του ΑνδρέαΚ. Παπανικολάου
απαντήσειςόταν θα έρθει αντιμέτωπη με την απιστία του άντρα
Η Ηδύλη, «με τα λεπτά κατάλευκα αρχοντικά δάχτυλα, με τα
ΛνδρεοςΚ. nonovotOAtiou
της... όταν θα γνωρίσειτην ερωμένητου, όταν θα αρνηθεί να κρύψει
μαύρα μάτια και το ποτάμιτα κατάμαυραμαλλιά», είναι το έναυσμα
το θυμότης, όταν θα χρειαστεί να παλέψειμε όλες τις προκαταλήψεις
για εκείνα τα αναγκαία όσο και παροδικάερωτικά σκιρτήματα
sl"NW ΙΟι ·
και τις ανασφάλειεςτης... όταν θα αποδεχτείτην ύπαρξη
που θρέφουν την εφηβεία. Επαρχίατης δεκαετίαςτου '60, μέρες
της «άλλης»όχι σαν θύρα αλλά σαν εξουσιαστής,προσπαθώντας
Πάσχα, ατμόσφαιρα γιορτινή και η Ηδύληθα έρθει στο χωριό. Η
να εξημερώσειεκείνο το τρομερόθηρίομε το θηλυκόόνομα, μπροστά
προσμονήτου νεαρού, τότε, αφηγητή, η ψυχολογικήτου προετοιμασία,
στο οποίοοι περισσότεροιλιποψυχούν:τη Ζήλια, που κανείς
η απρόσμενηόσο και ευτράπελη«καταστροφή»της συνάντησης
δεν μπόρεσεποτέ να τιθασεύσει. (ΕκδόσειςΚαστανιώτη) ·
την ώρα της περιφοράς του Επιτάφιου, μαζί με το
επακόλουθολυτρωτικό«πένθος»απεικονίζουνέναν «οικείοτόπο»
«Ένοχα μυστικά», της ΝτόραςΓιαννακοτιούλου
για όσους«διάγουνΒίουςπαράλληλους,τον έναν με τις αισθήσεις
I Ηδύλη
και τον άλλον, τον προσφιλέστεροίσως, με τη μνήμη».Δεν είναι
Η Στέλλα και η Μαριάννα απολαμβάνουντη φιλία τους και την
ανεμελιά της εφηβικήςηλικίας, όταν η ζωή θα τις φέρει αντιμέτωπες
τυχαίο ότι το διήγημα μας το προσφέρειο γνωστόςνευροεπιστήμων
με την πιο σκληρήδοκιμασία.Απόεκείνη τη στιγμή τίποτα πια
ΑνδρέαςΠαπανικολάου.(ΕκδόσειςΚοινόςΤόπος)
δεν θα είναι ίδιο. Μέσα αε ένα μόνο βράδυ τα δύο κορίτσια βίαια
. «ο θάνατος του Σίγκμουντ Φρόυντ», του Mark Εάτπυπάςοη
θα ενηλικιωθούνκαι ένα θανάσιμο μυστικόθα ορίζει στο εξής τις
ζωές τους. Τα χρόνια θα περάσουν,νεαρές γυναίκες πια θα αναζητήσουν
Μια δραματικήθεώρησητης φυγής του Φρόυντ από τη Βιέννη
την ευτυχία, την επιτυχία, τον έρωτα. Όμως η μοίρα δεν
επί ναζιστικής κατοχής, οι τελευταίες ημέρες του και η δημοσίευση
θα τις αφήσει έξω από τα παιχνίδια της. Για μια ακόμα φορά θα
του πιο αμφιλεγόμενουέργου του. Όταν ο Χίτλερ εισέβαλε
στην
Αυστρίατον Μάρτιοτου 1938,ο ΣίγκμουντΦρόυντ ήταν μεταξύ
στήσει τις δικές της παγίδες.
Διάφορα παράξενα κι ανεξήγητα γεγονότα θα συμβούν, ενώ
των 175.000Βιεννέζων Εβραίων που φοβούνταν τη ναζιστική
κάτι φοβερό και απίστευτοθα φέρει πάλι τα πάνω κάτω στη ζωή
κατοχή. Παρότιο Φρόυντ πλησίαζεστο τέλος της ζωήςτου
τους. Κι εκείνες θα χρειαστεί να αναμετρηθούνμε τις τύψεις τους,
-ήταν ογδόντα ενός ετών και πάλευεμε τον καρκίνο στη γνάθοκαι
να ξεθάψουνένοχα μυστικάκαι να πληρώσουνΒαρύτίμημα, προκειμένου
η άνοδοςιου Χίτλερστην παγκόσμιασκηνή μόλις άρχιζε, τα
να κερδίσουντο μερίδιοτους στην αγάπη. (ΕκδόσειςΚαστανιώτη) ·
πεπρωμένααυτών των δύο ιστορικώνπροσωπικοτήτων
διαπλέχθηκαν.
Σε τούτη την αφήγηση, ο Mark Edmundson
ανιχνεύει τις
παράδοξασυγκλίνουσεςυπάρξειςτου Χίτλερ και του Φρόυντ και
στη συνέχειαεστιάζειστα δυοτελευταίαχρόνια του Φρόυντ, όταν
«Elvis by the Presleys»
Πρόκειται για άγνωστες ιστορίες της ζωής του Elvis από την
δραπέτευσεαπότο ναζιστικό καθεστώςκαι διέφυγε στο Λονδίνο.
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ΠρισίλαΠρίσλεϊ, τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και άλλα μέλη της οικογένειας.
Με την άφιξη του στην Αγγλία ο Φρόυντ τιμήθηκε όσο ποτέ άλλοτε
στη μακρά ζωήτου, τη γεμάτη αμφιβολίεςκαι διαμάχες.Καθώςο καρκίνοςπροχωρούσε,
Σχεδόν35 χρόνιαμετά το θάνατοτου ΈλΒιςΠρίσλεϊ,το Elvis
ο Φρόυντ δε Βολεύτηκεστη διασημότηταπου απολάμβανε,αλλά απεναντίαςέγραψε το πιο
by The Presleysαποτελεί ίσωςτο καλύτερο Βιβλίογια την άγνωστη
ζωή του. Είναι ένα ταξίδι μνήμηςστην Γκρέισλαντ, το σπίτι
προκλητικόΒιβλίοτου, «ΟάνδραςΜωυσήςκαι η μονοθεϊστικήθρησκεία».Στα τελευταία χρόνια
που αγάπησεπερισσότεροαπ' όλα και έζησε εκεί τις καλύτερες
της ζωής του, που συμπίπτουνμε την έναρξη του Δευτέρου ΠαγκοσμίουΠολέμου, ο
στιγμές της καριέρας του. Οικογενειακές -οι περισσότερεςανέκδοτες
Φρόυντ αναπτύσσειτις ιδέες του για τον θάνατο και για την τάση του ανθρώπουνα ασπάζεται
φωτογραφίες και περιστατικά άγνωστα για τη ζωή του,
τον φασισμόστην πολιτικήκαι τον φονταμενταλισμόστη θρησκεία.Σε μια εποχήόπουαυτές
από έξι πρόσωπαπου σημάδεψαν την προσωπικήκαι καλλιτεχνική
οι δυνάμεις διαμορφώνουνκαι πάλι τα παγκόσμιαγεγονότα, το ΒιβλίοΟ θάνατοςτου Σίγκμουντ
του πορεία, από τους ανθρώπουςπου τον λάτρεψαν και
Φρόυντ προτείνειέναν καινούριοτρόπογια να κοιτάξουμετην κληρονομιάτου Φρόυντ.
έμειναν μαζί του μέχρι το θάνατο του. (ΕμπειρίαΕκδοτική) ·
(ΕκδόσειςΠατάκη) ^ •ifcftfcWitiraiMSiefc
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