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∏ Ì¿Ó·
Στο απσπασµα απ το µυθιστρηµα Η µ να (1934) της Αµερικανδας Περλ Μπακ περιγρφονται η καθηµεριν ζω και οι ασχολες µιας µητρας που συντηρε µε την αδικοπη εργασα
και τη σταθερ αφοσωσ της τη φτωχ αγροτικ της οικογνεια. Η ιστορα εκτυλσσεται στην
Κνα των αρχ#ν του εικοστο αι#να και επικεντρ#νεται στη µορφ της µητρας, η οποα, πρτυπο αγπης, κατανησης και προσφορς, στηρζει την παραδοσιακ πατριαρχικ οικογνεια.

Œχει καµι

διαφορ η µια µρα απ την λλη κ τω απ τον ουραν για µια µ να;
Tο πρω η µ να ξ!πνησε και σηκ#θηκε πριν ακµα χαρ ξει η αυγ%, κι εν# οι λλοι
κοιµντουσαν ακµα, νοιξε την πρτα, βγαλε τα πουλερικ * και το γουρο!νι, π%γε
το νεροβο!βαλο µσα στο µαντρ, και καθ ρισε σες βροµις εχαν κ νει τη ν!χτα, τις
µ ζεψε και τις κανε να σωρ, σε µια γωνι του µαντριο!. Eν# οι λλοι %ταν ακµη
ξαπλωµνοι, π%γε στην κουζνα, ναψε τη φωτι και βρασε το νερ για να πιο!νε ο
ντρας και η γρι ταν σηκ#νονταν, και λγο απ αυτ το ριξε σε µια ξ!λινη λεκ νη για να δροσσει λγο και να µπορσει να πλ!νει τα µ τια του κοριτσιο!.
K θε πρω τα µ τια του κοριτσιο! %ταν σφιχτ κλεισµνα και δεν µπορο!σε να δει
καθλου #σπου να του τα πλ!νει. Στην αρχ% το παιδ φοβταν, πως και η µ να,
αλλ η γρι σφ!ριξε:*
«*τσι %µουνα κι εγ#, σαν %µουνα µικρ%, µα δεν πθανα!».
T#ρα το εχαν συνηθσει και %ξεραν τι δε σ%µαινε τποτε ξω απ το τι κ µποσα παιδι %ταν τσι κι τι δεν πθαναν απ αυτ. Mλις που εχε ρξει νερ στη λεκ νη, ταν πρβαλαν τα παιδι , το αγρι κρατ#ντας το κορτσι απ το χρι. Eχαν βγει
συρτ απ το κρεβ τι χωρς να κ νουν θρυβο, χωρς να ξυπν%σουν τον ντρα που
τρεµαν το θυµ του, γιατ παρ’ λους τους καλο!ς και κεφ τους τρπους που εχε,
ταν %θελε να εναι κεφ τος και καλς, ο ντρας %ταν ικανς να θυµ#σει και να τα
ξυλοφορτ#σει* γρια αν τον ξυπνο!σαν πριν απ την #ρα του. Tα δυο τους στκονταν βουβ στην πρτα κοιτ ζοντας τη µ να και το αγρι ανοιγκλεινε τα µ τια του
και χασµουριταν, αλλ το κοριτσ κι καθταν υποµονετικ περιµνοντας, µε τα
µ τια σχεδν κατ κλειστα. /στερα η µ να σηκ#θηκε βιαστικ και παρνοντας την

* πουλερικ : τα εκτρεφµενα πτην * σφ ριξε: σχολασε (εδ# µεταφορικ ) * να τα ξυλοφορτσει: να τα δερει
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γκρζα πετστα που %ταν κρεµασµνη σ’ ναν ξ!λινο γ ντζο, βο!τηξε τη µια της κρη
στη λεκ νη και σιγ σιγ καθ ρισε τα µ τια του κοριτσιο!. Tο παιδ κλαψο!ρισε,
χωρς να βγ ζει %χο απ το στµα του, µνο µε την αν σα του, και η µ να αναλογστηκε, πως κ θε πρω:
«∆εν πρπει λοιπν να ξεχ σω την αλοιφ% για τα µ τια αυτο! του παιδιο!. K ποτε πρπει να φροντσω και γι’ αυτ. Aν δεν το ξεχ σω ταν πουληθε το φορτο µε το
χυρο του ρυζιο!, την λλη φορ , θα του πω να π ει σ’ να µαγαζ µε φ ρµακα –
υπ ρχει κ ποιο κοντ στην π!λη στα
δεξι , κατηφορζοντας σ’ να µικρ
δροµ κι».
Eν# το σκεφτταν αυτ, ο ντρας
πρβαλε στην πρτα φορ#ντας τα
ρο!χα του. Xασµουρ%θηκε δυνατ
κι !στερα ξυσε το κεφ λι του. Eκενη επε φωναχτ τη σκψη της:
«4ταν θα πας να πουλ%σεις αυτ
το δεµ τι µε το χυρο του ρυζιο!, να
πας και σε κενο το µαγαζ που εναι
κοντ στην Π!λη του Nερο! και να
ζητ%σεις καµι αλοιφ% % καννα
λλο φ ρµακο για πονεµνα µ τια
σαν και το!τα».
4µως ο ντρας %ταν ακµα βαρ!ς
απ τον !πνο κι απ ντησε θυµωµνα:
«Kαι γιατ να ξοδψουµε απ το
λγο χει µας για πονεµνα µ τια,
αφο! δε θα πεθ νει ποτ απ
δα!τα.* Eχα κι εγ# πονεµνα µ τια
ταν %µουνα µικρς κι ο πατρας µου
ποτ του δεν ξδεψε τα λεφτ του για
µνα, µλο που* %µουνα ο µοναδικς
γιος που του εχε αποµενει».
H µ να, καταλαβανοντας πως δεν
%ταν κατ λληλη η στιγµ% για να µιλ%σει, δεν επε τποτε παραπ νω και Εµµανουλ Ζαρης, Oι σιδερ στρες (λεπτοµρεια)
* δα τα: λαϊκ% λξη, αυτ * µλο που: αν και, µολοντι
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π%γε να του β λει το νερ του. 7ταν µως κ πως θυµωµνη και δεν του το δωσε στο
χρι, αλλ το φησε στο τραπζι για να το π ρει µνος του, αλλ δεν επε τποτα και
ξχασε την υπθεση, για την #ρα. H αλ%θεια %ταν τι πολλ παιδι εχαν πονεµνα
µ τια, και γνονταν καλ ταν µεγ λωναν, πως και ο ντρας, που, µλο που τα
µ τια του εχαν κ τι σηµ δια γ!ρω απ τα βλφαρα, που φανονταν, αν τα κοταζε
καννας κατ πρσωπο, βλεπε καλ ταν δεν %ταν πολ! µικρ εκενο που περιεργαζταν. ∆εν %ταν µως απ κενους τους µορφωµνους που ζο!νε µε τα βιβλα και
πρπει να βλπουνε καλ , κι τσι αυτ δεν εχε σηµασα.
Ξ φνου η γρι αναταρ χτηκε και φ#ναξε αδ!ναµα, και η µ να τ%ς φερε να κ!πελλο µε ζεστ νερ, της το δωσε να το πιει πριν σηκωθε, και η γρι το ρο!φηξε µε θρυβο και ρε!τηκε λα τα κακ αρια που ρχονταν απ το δειο στοµ χι της, βγκηξε λγο
και παραπονθηκε για την ηλικα της, που την κανε να νι#θει αδ!ναµη τα πρωιν .
H µ να γ!ρισε στην κουζνα κι ρχισε να ετοιµ ζει το πρωιν, και τα παιδι κ θισαν κοντ της π νω στο χ#µα περιµνοντας κουβαριασµνα γιατ το πρω %ταν κρ!ο.
Tο αγρι σηκ#θηκε στο τλος και π%γε κοντ στη µ να του που τ ιζε τη φωτι , αλλ
το κορτσι µεινε µνο του. Ξαφνικ ο %λιος πρβαλε π νω απ τους ανατολικο!ς
λφους και το φως ξεχ!θηκε σε µεγ λες φωτεινς αχτνες, που πεσαν π νω στα
µ τια του παιδιο! κι εκενο τα κλεισε αµσως. 9λλοτε θα κλαιγε, αλλ τ#ρα π%ρε
µνο µια βαθι αν σα, πως θα κανε νας µεγ λος, και κ θισε φρνιµο µε τα βλφαρα σφιχτ κλεισµνα και δεν κουν%θηκε καθλου µχρι που νιωσε τη µ να του να
του β ζει µπροστ του µια γαβ θα* µε φαγητ.
Nαι, εναι αλ%θεια τι λες οι µρες %ταν µοιες για τη µ να, αλλ ποτ της δεν τις
βρ%κε στενχωρες % πληκτικς κι %ταν αρκετ ευχαριστηµνη µε το πρασµ τους. Aν
καννας τη ρωτο!σε, θ’ νοιγε δι πλατα εκενα τα φωτειν της µ τια και θα λεγε:
«Mα η γης αλλ ζει απ τη σπορ µχρι τη συγκοµιδ% κι πειτα εναι και το ωρµασµα
της σοδει ς απ τη γη µας, και η πληρωµ% των σπρων στον ιδιοκτ%τη για τη γη που
νοικι ζουµε, κι εναι και οι γιορτς και οι σχλες και η Πρωτοχρονι , ναι, ακµα και
τα παιδι αλλ ζουν και µεγαλ#νουν, και βρσκω απασχληση φτι χνοντας κι λλα,
και για µνα δεν υπ ρχει τποτα που να µην αλλ ζει και λα αλλ ζουν αρκετ για να
µε κ νουν να δουλε!ω απ την αυγ% #σπου να πσει το σκοτ δι, τ’ ορκζοµαι».
4ταν της περσσευε λγος χρνος, υπ%ρχαν λλες γυνακες στο χωριουδ κι, αυτ%
που %ταν να γενν%σει κι εκενη που θρηνο!σε να παιδ που εχε χ σει, % µια λλη που
εχε κ ποιο σχδιο να κεντ%σει να λουλο!δι π νω σε παπο!τσι % καννα καινο!ριο

* γαβ θα: βαθ! πι το
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τρπο για να κοπε να πανωφρι. 7ταν και µρες που π%γαινε στην πλη για να πουλ%σει σπρο % λ χανα µαζ µε τον ντρα της, κι εκε στην πλη µπορο!σες να δεις
περεργα πρ γµατα και να τα σκεφθες, αν ββαια περσσευε χρνος για σκψη. Aλλ
η αλ%θεια %ταν τι αυτ% η γυνακα %ταν απ κενες που µπορο!σαν να ζουν ικανοποιηµνες µε τον ντρα και τα παιδι χωρς να σκφτονται τποτε λλο. Eκενης της
φτανε να γνωρζει συχν λο τον πθο του ντρα, να πι νει παιδ µ’ αυτν, να ξρει
τι µια ζω% µεγαλ#νει µσα στο διο της το κορµ, να νι#θει αυτ% την καινο!ρια
σ ρκα να παρνει µορφ% και να µεγαλ#νει, να γενν ει και να νι#θει τα µωρουδστικα χελια να πνουν απ το στ%θος της. Tης φτανε να ξυπν ει µε το χ ραµα, να τα<ζει
την οικογνει της, να τα<ζει τα ζ#α, να σπρνει τη γης και να µαζε!ει τον καρπ της,
να τραβ ει νερ απ το πηγ δι για να πιουν, να περν ει µρες ολ κερες στους
λφους συν ζοντας αγριχορτα και να νι#θει τον %λιο και τον νεµο π νω της. Xαιρταν λη τη ζω% της, τη γννα, τη δουλει στα χωρ φια, τον !πνο, το φαγητ και το
νερ που πινε, το σκο!πισµα και το συγ!ρισµα του σπιτιο!, τα καλ λγια απ τις
γυνακες του χωριο! που την πανευαν για την προκοπ% και για το ρ ψιµ της.
Aκµα και ο τσακωµς µε τον ντρα της %ταν καλς και δυν µωνε το π θος που
νιωθε ο νας για τον λλο. *τσι ξυπνο!σε κεφ τη κ θε πρω.
Aυτ% τη µρα, αφο! φαγε ο ντρας, κι αφο! στναξε, π%ρε το σκαλιστ%ρι* του και
ξεκνησε κ πως κεφα, πως το συν%θιζε π ντα, για το χωρ φι, κι εκενη καθ ρισε
τις γαβ θες, βαλε τη γρι να καθσει στον %λιο, κ τω απ τη ζεστασι του, και πρσταξε τα παιδι να µην παζουν κοντ στη γο!ρνα.* /στερα π%ρε το σκαλιστ%ρι της
και ξεκνησε κι εκενη σταµατ#ντας µια δυο φορς για να κοιτ ξει πσω της. H αδ!ναµη φων% της γρι ς µλις που ακουγταν και η µ να χαµογλασε και συνχισε το
δρµο της. Tο µνο που µπορο!σε να κ νει η γρι %ταν να προσχει την πρτα και το
κανε µε περηφ νια. Mλο που %ταν γρι και µιστυφλη, µπορο!σε να διακρνει αν
πλησαζε καννας που δεν πρεπε και θα µπηγε αµσως τις φωνς. 7ταν ενοχλητικ%
γρι και οι ενοχλητικο γροι εναι χειρτεροι κι απ τα παιδι , γιατ δεν µπορες να
τους χαστουκσεις πως τα παιδι . Kι µως, ταν η γυνακα του ξαδρφου επε κ ποτε: «Θα εναι πολ! καλ για σνα να πεθ νει αυτ το γρικο πρ µα, που εναι τσο
γερασµνο και στραβ, κι λο πνους και γκρνια για το φαγητ», η µ να εχε απαντ%σει µε τον %ρεµο τρπο που παιρνε ταν νιωθε κ ποτε κρυφ% στοργ%: «Nαι,
αλλ εναι πολ! χρ%σιµη ακµα, για να µας φυλ ει την πρτα, κι ελπζω τι θα ζ%σει
µχρι που να µεγαλ#σει λγο το κορτσι».
Ναι, η µ να ποτ της δεν µπορο!σε να κ νει την καρδι της να σκληρ!νει απνα-

* σκαλιστρι: εργαλεο για το σκ λισµα του χωραφιο! * γο ρνα: λ κκος, που µαζε!εται νερ
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ντι σε µια γρι σαν κι εκενη. Εχε ακο!σει για γυνακες που περηφανε!ονταν τι
εχαν κηρ!ξει τον πλεµο στα σπτια τους εν ντια στις πεθερς τους και πως δεν µπορο!σαν να ανεχτο!νε τον κακ τους τρπο. 4µως σ’ αυτ% τη νεαρ% µ να, η γρι φαιντανε σαν να %τανε να ακµα παιδ της, ολτελα ξεµωραµνο,* που %θελε το!το και
το λλο, πως τα παιδι . *τσι καµι φορ τ%ς φαινταν κουραστικ να τρχει εδ# κι
εκε π νω στους λφους την νοιξη, ψ χνοντας να βρει να χρτο που πολ! το ’χε
πεθυµ%σει η δ!στυχη γρι , µως, ταν φτασε κ ποιο καλοκαρι κι πεσε βαρι δι ρροια στο χωρι, τσο βαρι που πθαναν δυο ολγεροι ντρες, µερικς γυνακες και
πολλ µικρ παιδι , και η γρι %ταν του θανατ , % τουλ χιστον τσι τους φαινταν,
αγρασαν το καλ!τερο φρετρο που µπρεσαν να βρουν και το ετοµασαν. Η γρι
µως δεν πθανε και η νεαρ% µ να νιωσε αληθιν% χαρ ταν την εδε πως γαντζ#θηκε στη ζω% και κατ φερε να ζ%σει. Ναι, µλο που η σκληρπετση* γρι εχε λι#σει
δυο νεκρικ φορµατα, η µ να %ταν ευτυχισµνη που ζο!σε ακµα. 4λο το χωρι το
εχε για αστεο το π#ς κρεµταν στη ζω%. Το κκκινο ρο!χο που εχε φτι ξει η µ να
για να τη θ ψει, το φορο!σε κ τω απ το γαλ ζιο, πως %ταν θιµο σ’ εκενα τα µρη,
µχρι που να λι#σει και να πεταχτε και η γρι ανυποµονο!σε και δεν αισθαντανε
καλ #σπου η µ να τ%ς ετοµασε καινο!ριο. Και τ#ρα, φορο!σε αυτ το δε!τερο
χαρο!µενη κι αν καννας τ%ς φ#ναζε: «Ακµα εδ# εσαι, γριο!λα;», απαντο!σε
κεφ τα: «Ναι, εδ# εµαι και φορ ω τα καλ µου νεκρικ φορµατα. Εκενα λι#νουν,
εγ# ζω. Τα λι#νω και ο!τε που ξρω πσα θα λι#σω ακµα».
Και η γρι γελο!σε καθ#ς σκεφτταν πσο µορφο αστεο %ταν που ζο!σε και
που δεν λεγε να πεθ νει.
Τ#ρα, κοιτ ζοντας πσω, η µ να χαµογλασε κι κουσε τη φων% της γρι ς: «Ησ!χασε, καλ% µου κρη — εγ# εµαι εδ# και φυλ ω την πρτα».
Ναι, θα της λεψει πολ! ταν θα πεθ νει αυτ% η γρικη ψυχ%. Αλλ τι σηµασα χει
που θα της λεψει; Η ζω% ερχταν κι φευγε την ορισµνη #ρα και δεν µπορες να
ελπζεις πως θα ξεφ!γεις απ την #ρα σου.
Κι τσι η µ να συνχισε %συχη το δρµο της.
Π. Μπακ, Η µνα,
µτφρ. Κ#στας Κυριαζ%ς, Π πυρος

* ξεµωραµνο: αυτ που χει χ σει τη λογικ%, χει επανλθει στην παιδικ% ηλικα * σκληρπετση: ανθεκτικ%
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