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Αυτό το βιβλίο αφιερώνεται στη μνήμη
του πατέρα μου, Χάρολντ Λάβερ.
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ύρισα και κοίταξα την κόρη μου, έτσι όπως καθόταν μισοκοιμισμένη στη θέση της, πλάι στο παράθυρο ενός τζετ των
Βρετανικών Αερογραμμών. Οι καστανοκόκκινες μπούκλες
των μαλλιών της στεφάνωναν το πρόσωπό της, πέφτοντας ανέμελα στους ώμους της.
Ήταν 3 Αυγούστου του 1984.
Το αγαπημένο μου παιδί ήταν εξαντλημένο από το μακρύ ταξίδι. Είχαμε φύγει από το Ντιτρόιτ το πρωί της Τετάρτης και φτάναμε στο τέλος του ταξιδιού μας ξημέρωμα Παρασκευής.
Ο άντρας μου, ο Μουντί, σήκωσε τα μάτια του από τις σελίδες
του βιβλίου που είχε ακουμπήσει πάνω στην κοιλιά του. Ύστερα
στερέωσε τα γυαλιά του στο φαλακρό του μέτωπο. «Καλά θα κάνεις ν’ αρχίσεις να ετοιμάζεσαι», μου είπε.
Ξεκούμπωσα τη ζώνη του καθίσματός μου, άρπαξα την τσάντα
μου και διέσχισα τον στενό διάδρομο που οδηγούσε στις τουαλέτες στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Ήδη το πλήρωμα καμπίνας μάζευε τα σκουπίδια κι ετοιμαζόταν για τα πρώτα στάδια της
προσγείωσής μας.
Λάθος κίνηση, μονολόγησα. Μακάρι να μπορούσα να έβγαινα τούτη τη στιγμή απ’ το αεροπλάνο. Κλειδώθηκα στην τουαλέτα και κοίταξα στον καθρέφτη το πρόσωπο μιας γυναίκας αλλοιωμένο από τον πανικό. Είχα μόλις κλείσει τα τριάντα εννιά,
ήμουν στην ηλικία που μια γυναίκα μπορεί και πρέπει να χειρίζεται στον βαθμό που θέλει τη ζωή της. Κι εγώ αναρωτιόμουν πώς
είχε γίνει και είχα χάσει τον έλεγχο;
Διόρθωσα το μακιγιάζ μου, μου πήρε ώρα για να το κάνω.

Γ
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Ήταν που ήθελα να δείχνω όσο πιο όμορφη μπορούσα ή ήταν η
αφορμή για να κρατώ συνέχεια απασχολημένο το μυαλό μου. Δεν
ήθελα να βρίσκομαι εδώ, κι όμως βρισκόμουν, ας φρόντιζα λοιπόν να κρατήσω τις καλύτερες στιγμές από αυτή την περιπέτεια.
Δυο εβδομάδες ήταν αυτές, θα περνούσαν γρήγορα. Και όταν θα
βρισκόμαστε πίσω πάλι στο Ντιτρόιτ, η Μαχτόμπ θα πήγαινε στο
νηπιαγωγείο, σ’ ένα σχολείο στα περίχωρα που εφάρμοζε το σύστημα Μοντεσόρι. Και τον Μουντί θα τον απορροφούσε πάλι η
δουλειά του. Μόνο να περνούσαν αυτές οι δυο εβδομάδες γρήγορα, μονολόγησα.
Έψαξα στην τσάντα μου να βρω το χοντρό μαύρο καλσόν που
μου είχε πει ο Μουντί να αγοράσω. Το φόρεσα και το τράβηξα ως
πάνω στη μέση μου και ίσιωσα τη φούστα του συντηρητικού σκούρου πράσινου ταγέρ μου.
Άλλη μια φορά κοίταξα την εικόνα μου, έδιωξα γρήγορα την
επιθυμία να βουρτσίσω τα καστανά μου μαλλιά. Τι νόημα είχε άλλωστε; Φόρεσα το χοντρό πράσινο μαντίλι που ο Μουντί μου είχε πει πως θα έπρεπε να το φορώ κάθε φορά που θα βγαίναμε
έξω. Έτσι όπως το έδενα κάτω από το πιγούνι μου, με έκανε να
μοιάζω με γριά χωριάτισσα.
Έμεινα για λίγο αναποφάσιστη, για το αν θα έπρεπε να βγάλω
τα γυαλιά μου. Πίστευα πως ήμουν πολύ πιο ελκυστική χωρίς αυτά. Αναρωτιόμουν αν το έκανα γιατί πραγματικά ήθελα να αρέσω
στην οικογένεια του Μουντί ή γιατί δεν ήθελα να μου ξεφύγει τίποτα σ’ αυτή την ταραγμένη χώρα. Τελικά αποφάσισα να τ’ αφήσω στη θέση τους^ ήταν τόσο ανεπανόρθωτη η ζημιά που είχε κάνει το μαντίλι, ώστε τίποτα δε θα μπορούσε να τη διορθώσει.
Κάποια στιγμή γύρισα στη θέση μου.
«Σκεπτόμουν», είπε ο Μουντί, «πως θα πρέπει να κρύψουμε
τα αμερικάνικα διαβατήριά μας. Αν τα βρουν, θα μας τα πάρουν».
«Και τι προτείνεις;» τον ρώτησα.
Ο Μουντί δίστασε. «Θα ψάξουν σίγουρα την τσάντα σου,
επειδή είσαι Αμερικανίδα», μου είπε. «Δώσ’ τα μου λοιπόν να τα
κρατάω εγώ. Είναι απίθανο να ψάξουν κι εμένα».
Μάλλον μου έλεγε αλήθεια, αφού καταγόταν από μεγάλη οι© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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κογένεια της πατρίδας του, πράγμα που το υπονοούσε κι αυτό
ακόμη τ’ όνομά του. Δεν υπάρχει περσικό όνομα που να μην υπονοεί κάτι, και ο κάθε Ιρανός θα μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα και μάλιστα πολλά ακούγοντας το πλήρες όνομα του Μουντί: Σεγιέντ Μποζόργκ Μαχμουντί. Το «Σεγιέντ» είναι θρησκευτικός τίτλος που δείχνει καταγωγή κατευθείαν από τον προφήτη
Μωάμεθ κι απ’ τις δυο πλευρές της οικογένειάς του^ το οικογενειακό δέντρο του Μουντί ήταν περίπλοκο, γραμμένο στα φαρσί,
για να το αποδεικνύει. Οι γονείς του του έδωσαν το όνομα «Μποζόργκ», ελπίζοντας πως όταν θα μεγάλωνε θ’ άξιζε αυτό τον τίτλο
που τον δίνουν σε κάποιον που είναι σπουδαίος, αξιόλογος και τίμιος. Το επίθετο της οικογένειας ήταν αρχικά Χακίμ, αλλά ο Μουντί γεννήθηκε περίπου εκείνη την περίοδο που ο σάχης εξέδωσε
ένα διάταγμα που απαγόρευε ισλαμικά ονόματα σαν κι αυτό, έτσι
ο πατέρας του Μουντί άλλαξε το οικογενειακό όνομα σε Μαχμουντί, που είναι περισσότερο περσικό παρά ισλαμικό. Είναι ένα
παράγωγο του Μαχμούντ που σημαίνει «δοξασμένος».
Επιπλέον, στη βαρύτητα του ονόματός του υπήρχε και το γόητρο των σπουδών του. Παρόλο που οι συμπατριώτες του Μουντί
επισήμως μισούν τους Αμερικάνους, τρέφουν σεβασμό για το
αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα. Ως γιατρός παθολόγος, που
σπούδασε και εκπαιδεύτηκε στην Αμερική, ο Μουντί σίγουρα θα
έπρεπε να λογίζεται ανάμεσα στην προνομιούχα τάξη των εκλεκτών της πατρίδας του.
Έψαξα στην τσάντα μου, βρήκα τα διαβατήρια και τα έδωσα
στον Μουντί. Εκείνος τα πήρε και τα έχωσε στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του.
Λίγο αργότερα μπήκαμε στη διαδικασία προσγείωσης. Οι μηχανές έκοψαν αισθητά ταχύτητα και η μύτη του αεροπλάνου βούτηξε ασυνήθιστα χαμηλά, σε μια απότομη, γρήγορη κάθοδο. «Είναι αναγκασμένοι να το κάνουν αυτό», μου εξήγησε ο Μουντί,
«εξαιτίας των βουνών που περιβάλλουν την πόλη». Όλο το αεροσκάφος έτρεμε από την πίεση. Η Μαχτόμπ ξύπνησε ξαφνικά,
τρομαγμένη, κι άρπαξε το χέρι μου. Σήκωσε το κεφάλι της και με
κοίταξε ανήσυχη.
© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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«Κανένα πρόβλημα», της είπα. «Θα προσγειωθούμε σύντομα».
Τι ήθελε μια Αμερικανίδα σε μια χώρα που είχε την πιο εχθρική στάση απέναντι στους Αμερικάνους από οποιοδήποτε άλλο
κράτος στον κόσμο; Γιατί έφερνα την κόρη μου σ’ αυτή τη χώρα
που ήταν μπλεγμένη σε έναν άσπονδο πόλεμο με το Ιράκ;
Προσπαθούσα με όλες μου τις δυνάμεις, μα δεν κατόρθωνα να
θάψω βαθιά μέσα μου εκείνο τον σκοτεινό φόβο που με καταδίωκε από τότε που ο ανιψιός του Μουντί, ο Μαμάλ Γκοντσί, μας είχε προτείνει αυτό το ταξίδι. Διακοπές δυο εβδομάδων οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όσο άσχημο κι αν ήταν
αυτό, θα ήταν υποφερτές, αφού θα υπήρχε πάντα η προσδοκία
της επιστροφής στην άνεση της καθημερινότητας. Αλλά μου είχε γίνει μονομανία η ιδέα –όσο παράλογη κι αν την έβρισκαν οι
φίλοι μου– πως από τη στιγμή που ο Μουντί θα έφερνε τη Μαχτόμπ κι εμένα στο Ιράν, θα προσπαθούσε να μας κρατήσει εκεί
για πάντα.
Δε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, με καθησύχαζαν οι φίλοι μου. Ο
Μουντί είχε βαθιά εξαμερικανιστεί. Είχε ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες δυο ολόκληρες δεκαετίες. Ό,τι είχε και δεν είχε, η ιατρική
καριέρα –το άθροισμα όλων όσων είχε αποκτήσει ως τώρα και
όλων αυτών που θα αποκτούσε στο μέλλον– βρισκόταν στην Αμερική. Γιατί να ήθελε να επιστρέψει στον παλιό τρόπο ζωής του;
Οι ισχυρισμοί των φίλων μου ήταν πειστικοί και στηρίζονταν
σε λογική βάση, μα κανείς τους δεν ήξερε την παράδοξη προσωπικότητα του Μουντί τόσο καλά όσο εγώ. Ο Μουντί ήταν ένας
αξιαγάπητος σύζυγος και πατέρας, μα παρ’ όλα αυτά υπήρχαν
στιγμές που γινόταν σκληρός και δεν έδινε καμιά σημασία στις
ανάγκες και τις επιθυμίες της οικογένειάς του. Το μυαλό του
ακροβατούσε ανάμεσα στην ευφυΐα και στην ιδεολογική σύγχυση. Η κουλτούρα του ήταν ένα μείγμα Ανατολής και Δύσης, αν
και δε γνώριζε ποια από τις δυο ήταν εκείνη που δέσποζε στη ζωή
του και τον επηρέαζε.
Ο Μουντί είχε κάθε λόγο να μας ξαναπάει πίσω στην Αμερική
μόλις θα τέλειωναν οι διακοπές των δυο εβδομάδων. Και είχε και
κάθε λόγο να μας εξαναγκάσει να μείνουμε στην Περσία.
© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 1993

ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ



Με δεδομένη αυτή την ανατριχιαστική πιθανότητα, γιατί, λοιπόν, είχα συμφωνήσει να έρθω;
Η Μαχτόμπ.
Τα τέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής της ήταν ένα ευτυχισμένο, φλύαρο παιδάκι, γεμάτο ζωντάνια, κι είχε δημιουργήσει μια
ζεστή σχέση τόσο μαζί μου όσο και με τον πατέρα της, μα και με
το λαγουδάκι της, ένα φτηνό, πάνινο ζωάκι, που το ύφος του
έφτανε τα τέσσερα πόδια, πράσινο με λευκές βούλες.
Η Μαχτόμπ.
Στα φαρσί, την επίσημη γλώσσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιράν, η λέξη σημαίνει «σεληνόφως».
Αλλά για μένα Μαχτόμπ σημαίνει λιακάδα.
Τη στιγμή που οι τροχοί του αεριωθούμενου άγγιξαν τον διάδρομο προσγείωσης, γύρισα και κοίταξα πρώτα τη Μαχτόμπ,
ύστερα τον Μουντί και ήξερα πια τον λόγο που με είχε κάνει να
αποφασίσω τούτο το ταξίδι στην Περσία.
Μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι
με την πνιγηρή, καταθλιπτική καλοκαιρινή ζέστη της Τεχεράνης.
Εξουθενωμένοι σωματικά διασχίσαμε με τα πόδια έναν ασφαλτοστρωμένο διάδρομο ο οποίος ξεκινούσε από το αεροπλάνο και κατέληγε στο λεωφορείο που περίμενε να μας μεταφέρει στο κυρίως
κτίριο του αεροδρομίου. Και ήταν μόνο εφτά το πρωί.
Η Μαχτόμπ με κρατούσε σφιχτά από το χέρι, τα μεγάλα καστανά μάτια της περιεργάζονταν αυτό τον περίεργο κόσμο, που
της ήταν ολότελα ξένος.
«Μαμά», μου ψιθύρισε. «Θέλω να πάω στην τουαλέτα».
«Κάνε υπομονή, ώσπου να μάθουμε πού βρίσκονται οι τουαλέτες». Την ώρα που μπαίναμε στο κυρίως κτίριο του αεροδρομίου, στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής, μια ακόμη δυσάρεστη αίσθηση μας περίμενε – στην αποπνικτική ζέστη είχε προστεθεί η
μπόχα των άπλυτων κορμιών. Είχα την ελπίδα πως θα τα καταφέρναμε να βγούμε γρήγορα από εκεί μέσα, μα στην αίθουσα είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο, αφού καινούργιοι επιβάτες έφταναν συνέχεια από τις διάφορες πτήσεις, κι έσπρωχναν ο ένας τον
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άλλο διεκδικώντας μια θέση μπροστά στο μοναδικό γραφείο
ελέγχου διαβατηρίων, που ήταν παράλληλα και η μοναδική έξοδος από το δωμάτιο.
Αναγκαστήκαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας κι αρχίσαμε να σπρώχνουμε κι εμείς με τους αγκώνες μας προσπαθώντας ν’ ανοίξουμε δρόμο, όπως βλέπαμε να κάνουν και οι άλλοι.
Κρατούσα τη Μαχτόμπ στην αγκαλιά μου, προσπαθώντας να την
προστατέψω από τον όχλο. Άκουγα τσιριχτές φωνές γύρω μας.
Η Μαχτόμπ κι εγώ ήμαστε μούσκεμα στον ιδρώτα.
Ήξερα πως οι γυναίκες στο Ιράν ήταν υποχρεωμένες να
παρουσιάζονται πάντα με καλυμμένα τα μπράτσα, τα πόδια και τα
μέτωπά τους, μα ξαφνιάστηκα όταν είδα πως όλες οι γυναίκες
υπάλληλοι του αεροδρομίου, όπως και οι περισσότερες επιβάτισσες ήταν τυλιγμένες σχεδόν ολόκληρες μέσα σ’ αυτό το ρούχο που
ο Μουντί μου είπε πως το έλεγαν τσαντόρ. Το τσαντόρ είναι ένα
φαρδύ, σε σχήμα μισοφέγγαρου, ύφασμα, που το τυλίγουν γύρω
από τους ώμους, το μέτωπο και το πιγούνι, ώστε ν’ αφήνει ελεύθερα μόνο τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Είναι σαν να βλέπεις καλόγριες περασμένων εποχών. Οι πιο ευσεβείς Ιρανές άφηναν μόνο
το ένα τους μάτι ακάλυπτο. Γυναίκες έτρεχαν πέρα δώθε στο αεροδρόμιο μεταφέροντας αρκετά βαριές αποσκευές με το ένα χέρι μόνο, γιατί το άλλο το χρειάζονταν για να κρατούν το ύφασμα στη
θέση του κάτω από το πιγούνι τους. Αυτό που με έβαλε περισσότερο σε περιέργεια ήταν πως, από ό,τι ήξερα, το τσαντόρ ήταν προαιρετικό. Υπήρχαν και άλλα ρούχα εναλλακτικά που πληρούσαν
την αυστηρότητα του κώδικα ντυσίματος, αλλά ήταν ολοφάνερο
πως οι μωαμεθανές έδειχναν ιδιαίτερη προτίμηση στο τσαντόρ από
οποιοδήποτε άλλο ρούχο, παρά την αποπνικτική ζέστη που επικρατούσε. Μου προκάλεσε έκπληξη η δύναμη με την οποία η κοινωνία τους, μα και η θρησκεία τους δρούσαν επάνω τους καταλυτικά.
Μας πήρε μισή ώρα για να ανοίξουμε δρόμο ανάμεσα στο
πλήθος και να φτάσουμε στο γραφείο διαβατηρίων, όπου ένας
υπάλληλος με άγριο βλέμμα πήρε το μοναδικό ιρανικό διαβατήριο που νομιμοποιούσε και τους τρεις μας και αφού το εξέτασε
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προσεκτικά, το σφράγισε και μας έκανε νόημα να περάσουμε. Η
Μαχτόμπ κι εγώ ακολουθήσαμε τον Μουντί σε μια σκάλα, και
αφού την ανεβήκαμε, στρίψαμε σε μια γωνία και μπήκαμε στην
περιοχή των αποσκευών, ένα ακόμη μεγάλο δωμάτιο ασφυκτικά
γεμάτο με επιβάτες.
«Μαμά, θέλω να πάω στην τουαλέτα», ξαναείπε η Μαχτόμπ,
κι άρχισε να κουνιέται άβολα από το ένα πόδι στο άλλο.
Στα φαρσί, ο Μουντί ρώτησε μια γυναίκα που φορούσε τσαντόρ για να μάθει πού βρίσκονταν οι τουαλέτες. Εκείνη έδειξε
στην άλλη άκρη του δωματίου, κι ύστερα ξαναγύρισε βιαστικά στη
δουλειά της. Αφήνοντας τον Μουντί να περιμένει τις αποσκευές
μας, η Μαχτόμπ κι εγώ πήγαμε προς τα εκεί, μα καθώς πλησιάζαμε στην είσοδο σταματήσαμε, αποθαρρημένες από την μπόχα.
Μπήκαμε απρόθυμα. Ύστερα ρίξαμε μια ματιά γύρω μας στο σκοτεινό δωμάτιο, ψάχνοντας για τη λεκάνη, μα το μόνο που βρήκαμε ήταν μια τρύπα στο τσιμεντένιο πάτωμα, που την περιέβαλλε μια επίπεδη, σε σχήμα οβάλ πλάκα από πορσελάνη. Το πάτωμα ήταν λερωμένο με σωρούς από ακαθαρσίες και μύγες· ήταν
ολοφάνερο πως αυτοί που κατά καιρούς έμπαιναν εκεί μέσα είχαν είτε αστοχήσει ή αγνοήσει την τρύπα. «Μυρίζει απαίσια!» φώναξε η Μαχτόμπ, τραβώντας με να φύγουμε. Γυρίσαμε σχεδόν
τρέχοντας πίσω στον Μουντί.
Η δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν η Μαχτόμπ ήταν
ολοφάνερη, μα δεν έδειχνε καμιά επιθυμία να ψάξουμε για κάποια άλλη κοινόχρηστη τουαλέτα. Θα περίμενε ώσπου να φτάναμε στο σπίτι της θείας της, της αδερφής του Μουντί, για την
οποία εκείνος μιλούσε σχεδόν πάντα με ευλάβεια. Η Σαρά Μαχμουντί Γκοντσί ήταν η αρχηγός της οικογένειας, την οποία όλοι
προσφωνούσαν με έναν τίτλο που φανέρωνε βαθύ σεβασμό, Αμεγιέ Μποζόργκ, «Μεγάλη θεία». Τα πράγματα θα καλυτερέψουν
μόλις φτάσουμε στο σπίτι της Αμεγιέ Μποζόργκ, σκέφτηκα.
Η Μαχτόμπ ήταν εξουθενωμένη, μα δεν υπήρχε πουθενά
ελεύθερο κάθισμα, γι’ αυτό αναγκαστήκαμε να ξεδιπλώσουμε το
παιδικό καροτσάκι που είχαμε φέρει δώρο σ’ έναν από τους νεογέννητους ανιψιούς του Μουντί. Η Μαχτόμπ κάθισε σ’ αυτό με
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ανακούφιση.
Καθώς περιμέναμε για τις αποσκευές μας, που δεν έλεγαν
ακόμη να φανούν, ακούσαμε μια τσιριχτή κραυγή. «Ντέτζαν!!»
κάποια φωνή ξεφώνισε. «Ντέτζαν!!!»
Ακούγοντας τις λέξεις «αγαπητέ θείε» στα φαρσί, ο Μουντί
γύρισε χαρούμενος και χαιρέτησε έναν άντρα που ερχόταν τρέχοντας προς το μέρος μας. Οι δυο άντρες έπεσαν ο ένας στην
αγκαλιά του άλλου κι έμειναν έτσι για κάμποσο διάστημα, κι όταν
είδα δάκρυα να κυλούν από τα μάτια του Μουντί, ένιωσα μια
σουβλιά στην καρδιά μου και τύψεις για την απροθυμία μου να
πραγματοποιήσουμε τούτο το ταξίδι. Εδώ ήταν η οικογένειά του.
Οι ρίζες του. Ήταν φυσικό να θέλει, να έχει ανάγκη να τους δει.
Θα τους χαιρόταν για δυο εβδομάδες, και ύστερα θα γυρνούσαμε πάλι στο σπίτι μας.
«Αυτός είναι ο Ζία», μου είπε ο Μουντί.
Ο Ζία Χακίμ μου έσφιξε θερμά το χέρι.
Ήταν ένας από το αναρίθμητο πλήθος των νεαρών αρσενικών
συγγενών του, τους οποίους ο Μουντί αποκαλούσε όλους μαζί
για ευκολία «ανιψιούς». Η αδερφή του Ζία, η Μουλέκ, ήταν παντρεμένη με τον Μοσταφά, τρίτο γιο της σεβάσμιας μεγαλύτερης αδερφής του Μουντί. Η μητέρα του Ζία ήταν αδερφή της μητέρας του Μουντί και ο πατέρας του ήταν αδερφός του πατέρα
του Μουντί, ή αντίστροφα, η σχέση τους ποτέ δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρη για μένα. Κι έτσι το «ανιψιός» απλοποιούσε τα
πράγματα.
Ο Ζία έδειχνε αναστατωμένος που συναντούσε την Αμερικανίδα γυναίκα του Μουντί για πρώτη φορά. Με ραφιναρισμένα
αγγλικά με καλωσόρισε στο Ιράν. «Είμαι τόσο ευτυχής που ήρθατε», μου είπε. «Πόσον καιρό το περιμέναμε αυτό!» Ύστερα σήκωσε τη Μαχτόμπ ψηλά και τη γέμισε φιλιά κι αγκαλιές.
Ήταν ένας όμορφος άντρας με εντυπωσιακά αραβικά χαρακτηριστικά και γοητευτικό χαμόγελο. Αρκετά ψηλός για Ιρανός,
η γοητεία του και οι εκλεπτυσμένοι τρόποι του ήταν ολοφάνεροι
με την πρώτη ματιά. Έτσι τη φανταζόμουν την οικογένεια του
Μουντί. Τα κοκκινοκάστανα μαλλιά του Ζία ήταν χτενισμένα σε
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μοντέρνο στιλ. Φορούσε ένα περιποιημένο, καλοραμμένο κοστούμι κι ένα καθαρό και καλοσιδερωμένο πουκάμισο, χωρίς
γραβάτα. Μα, το κυριότερο, ήταν πεντακάθαρος.
«Έχουν μαζευτεί πολλοί από την οικογένεια έξω και περιμένουν να σας δουν», μας είπε, ακτινοβολώντας από τη χαρά του.
«Έχουν έρθει από πολύ νωρίς».
«Πώς τα κατάφερες και πέρασες από τους τελωνειακούς;» τον
ρώτησε ο Μουντί.
«Έχω έναν φίλο που δουλεύει εδώ».
Ο Μουντί ζωήρεψε. Με τρόπο έβγαλε τα αμερικάνικα διαβατήριά μας από την τσέπη του. «Μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτά;»
ρώτησε τον Ζία. «Δε θα θέλαμε να μας τα κατασχέσουν».
«Θα το φροντίσω εγώ», είπε ο Ζία. «Έχετε καθόλου χρήματα;»
«Ναι», είπε ο Μουντί κι έβγαλε μερικά χαρτονομίσματα και τα
έδωσε στον Ζία, μαζί με τα αμερικάνικα διαβατήριά μας.
«Θα σας δω έξω», είπε ο Ζία κι εξαφανίστηκε ανάμεσα στο
πλήθος.
Είχα εντυπωσιαστεί. Η εμφάνιση του Ζία κι ο αέρας επιρροής
που είχε επαλήθευε όσα μου είχε πει ο Μουντί για την οικογένειά
του. Οι περισσότεροι είχαν κάνει καλές σπουδές, και αρκετοί είχαν
και πανεπιστημιακά διπλώματα. Ήταν γιατροί, όπως ο Μουντί, ή
ασχολούνταν με επιχειρήσεις. Είχα συναντήσει αρκετούς από τους
«ανιψιούς» του όταν κατά καιρούς μας επισκέπτονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κι όλοι τους έμοιαζαν να έχουν κάποιον αέρα κοινωνικής ανωτερότητας ανάμεσα στους συμπατριώτες τους.
Αλλά ούτε και ο Ζία δε φαινόταν να μπορεί να επιταχύνει το
ρυθμό των αχθοφόρων. Τους έβλεπα να πηγαίνουν από δω κι από
κει σαν τρελοί, ενώ φλυαρούσαν αδιάκοπα, μα το αποτέλεσμα
ήταν πενιχρό. Στεκόμαστε όρθιοι μέσα στη ζέστη για περισσότερες από τρεις ώρες, στην αρχή περιμένοντας να πάρουμε τις αποσκευές μας κι ύστερα σε μια ατέλειωτη πάλι σειρά μπροστά στους
τελωνειακούς. Η Μαχτόμπ παρέμενε σιωπηλή και υπομονετική
παρόλο που ήξερα πως ήθελε απελπισμένα να πάει στην τουαλέτα. Στο τέλος σπρώχνοντας κι εμείς φτάσαμε στην αρχή της σειράς, ο Μουντί μπροστά, εγώ, η Μαχτόμπ και το καροτσάκι ακο© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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λουθούσαμε.
Ο τελωνειακός έψαξε προσεκτικά και με κάθε λεπτομέρεια
όλες τις αποσκευές μας, και σταμάτησε καχύποπτα όταν ανακάλυψε μια ολόκληρη βαλίτσα γεμάτη ως πάνω με φάρμακα. Ο τελωνειακός κι ο Μουντί άρχισαν μια ζωηρή συζήτηση στη διάλεκτο φαρσί. Ο Μουντί μου εξήγησε στα αγγλικά πως είπε στον τελωνειακό ότι ήταν γιατρός και πως είχε φέρει τα φάρμακα για να
τα δωρίσει στην τοπική ιατρική κοινότητα.
Η καχυποψία του τελωνειακού, αντί να μειωθεί με τις εξηγήσεις που του έδωσε, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, έτσι άρχισε να
κάνει κι άλλες ερωτήσεις. Ο Μουντί είχε φέρει αναρίθμητα δώρα
για τους συγγενείς του. Έπρεπε να ξεδιπλωθούν όλα αυτά και να
ελεγχθούν. Ο τελωνειακός άνοιξε ως και την τσάντα με τα ρούχα μας και βρήκε το λαγουδάκι της Μαχτόμπ, που το είχα βάλει
την τελευταία στιγμή στις αποσκευές μας. Ήταν ένα πολυταξιδεμένο λαγουδάκι αυτό, αφού μας είχε συνοδεύσει στο Τέξας, στο
Μεξικό, ως και στον Καναδά ακόμη. Και ήταν ακριβώς την τελευταία στιγμή που φεύγαμε από το σπίτι μας στο Ντιτρόιτ, που
η Μαχτόμπ κατάλαβε πως δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο Ιράν
χωρίς να πάρει μαζί της τον καλύτερο φίλο της.
Ο τελωνειακός μάς επέτρεψε να κρατήσουμε την τσάντα με τα
ρούχα και –προς ανακούφιση της Μαχτόμπ– το λαγουδάκι της.
Τις υπόλοιπες αποσκευές, μας είπε, θα μας τις έστελναν αργότερα, αφού θα τις είχαν ελέγξει εξονυχιστικά.
Έτσι ξαλαφρωμένοι, κάπου τέσσερις ώρες αργότερα από την
προσγείωση του αεροπλάνου μας, βγήκαμε έξω από το αεροδρόμιο.
Αμέσως ο Μουντί βρέθηκε ανάμεσα σε ένα πλήθος γυναικών
που φορούσαν φερετζέδες και που τον άρπαζαν από το σακάκι
του και οδύρονταν εκστασιασμένες. Γύρω στους εκατό και περισσότεροι συγγενείς του Μουντί στριμώχνονταν γύρω του, μερικοί από αυτούς φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν, κι άλλοι πάλι του
έσφιγγαν το χέρι, ύστερα άρχισαν να αγκαλιάζουν πότε εμένα και
πότε τη Μαχτόμπ και να μας φιλάνε με τη σειρά. Όλοι κρατούσαν λουλούδια που τα είχαν φέρει για να τα προσφέρουν στη Μα© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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χτόμπ και σε μένα.
Είχα ιδρώσει υπερβολικά. Τα μαλλιά μου είχαν κολλήσει στο
κεφάλι μου. Κι αυτό το απαίσιο μαντίλι που φορούσα χειροτέρευε
τα πράγματα. Ήμουν σίγουρη πως θα μύριζα σαν τους υπόλοιπους τώρα.
Είδα τον Μουντί να κλαίει από χαρά την ώρα που η Αμεγιέ
Μποζόργκ τον αγκάλιασε και τον έσφιξε πάνω της. Φορούσε το
βαρύ μαύρο τσαντόρ, μα την αναγνώρισα αμέσως από φωτογραφίες της που είχα δει παλιότερα. Η καμπουριαστή της μύτη δεν
άφηνε καμιά αμφιβολία. Ήταν μια βαρυκόκαλη, με φαρδύ στέρνο
γυναίκα, λίγο μεγαλύτερη στην ηλικία από τον Μουντί. Είχε σχεδόν κρεμαστεί πάνω στον αδερφό της, με τα μπράτσα της τυλιγμένα γύρω από τους ώμους του, και τα πόδια της διπλωμένα γύρω του σαν να μην ήθελε να τον αφήσει να φύγει από κοντά της.
Στην Αμερική ο Μουντί είχε την ειδικότητα του οστεοπαθητικού αναισθησιολόγου, ήταν ένας επιτυχημένος γιατρός με ετήσιο εισόδημα που έφτανε τα εκατό χιλιάδες δολάρια. Όμως εδώ
είχε γίνει ξανά το μικρό αγόρι της Αμεγιέ Μποζόργκ. Οι γονείς
του Μουντί, παθολόγοι κι οι δυο τους, είχαν πεθάνει όταν αυτός
ήταν μόνο έξι ετών^ η αδερφή του ανέλαβε την ανατροφή του σαν
να ήταν δικός της γιος. Γι’ αυτό η επιστροφή του μετά από απουσία σχεδόν μιας ολόκληρης δεκαετίας την είχε τόσο πολύ αναστατώσει, ώστε οι άλλοι συγγενείς τελικά αναγκάστηκαν να την
τραβήξουν για να την ξεκολλήσουν από πάνω του.
Ο Μουντί μας σύστησε κι εκείνη διοχέτευσε όλη αυτή την
τρυφερότητα πάνω μου, αγκαλιάζοντάς με σφιχτά και πνίγοντάς
με στα φιλιά, ενώ φλυαρούσε όλη την ώρα στα φαρσί. Η μύτη της
ήταν τόσο τεράστια, που δύσκολα μπορούσε κανείς να πιστέψει
πως ήταν αληθινή. Τα πρασινοκάστανα μάτια της είχαν θαμπώσει από τα δάκρυα. Το στόμα της ήταν γεμάτο στραβά, βρόμικα
δόντια.
Ο Μουντί μου σύστησε επίσης τον άντρα της, τον Χατζί Μπαμπά. Το όνομα, μου είπε, σημαίνει πατέρας που έχει πάει στη
Μέκκα. Ήταν ένας κοντός, με αυστηρό ύφος άντρας. Φορούσε
ένα φαρδύ γκρίζο κοστούμι από κανναβάτσο που του έφτανε μέ© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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χρι τις σόλες των παπουτσιών του, και δε μου είπε τίποτα. Κοιτούσε το έδαφος μπροστά μου με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μάτια
του να μη συναντήσουν τα δικά μου. Είχε ένα ηλιοκαμένο, γεμάτο ρυτίδες πρόσωπο. Το μυτερό άσπρο γένι του λες και ήταν πιστό αντίγραφο εκείνου του αγιατολάχ Χομεϊνί.
Τελείως ξαφνικά ένιωσα να μου περνούν από το κεφάλι ένα
βαρύ στεφάνι από λουλούδια, που κατέληξε στους ώμους μου.
Ίσως αυτό να ήταν κάποιο είδος σινιάλου, γιατί αμέσως μετά όλοι
τους μετακινήθηκαν σαν ένας άνθρωπος προς το μέρος όπου
ήταν παρκαρισμένα μερικά ολότελα όμοια μικρά άσπρα αυτοκίνητα που έμοιαζαν με κουτιά. Τους είδα να στοιβάζονται εκεί μέσα – έξι, οχτώ, ακόμη και δώδεκα, ενώ μπράτσα και πόδια εξείχαν
από παντού.
Εμάς μας οδήγησαν με τελετουργικό τρόπο σ’ ένα μεγάλο
ευρύχωρο αυτοκίνητο, μια Σέβρολετ σε χρώμα τιρκουάζ μοντέλο της αρχής της δεκαετίας του εβδομήντα. Μας έβαλαν και τους
τρεις μας στο πίσω κάθισμα. Η Αμεγιέ Μποζόργκ κάθισε μπροστά με τον γιο της τον Χουσεΐν. Ο οποίος, ως ο μεγαλύτερος αρσενικός γιος της, θα είχε το προνόμιο και την τιμή να είναι εκείνος που θα μας πήγαινε με το αυτοκίνητο στο σπίτι τους. Η Ζοχρέ, η μεγαλύτερη ανύπαντρη κόρη, κάθισε ανάμεσα στη μητέρα
της και τον αδερφό της.
Το αυτοκίνητό μας σημαιοστολισμένο μπήκε μπροστά, ενώ πίσω ακολουθούσε το κομβόι των αυτοκινήτων των φωνασκούντων
συγγενών. Μόλις στρίψαμε είδαμε τον γιγαντιαίο Πύργο Σαγιάντ
που στηριζόταν πάνω σε τέσσερα κομψά πόδια σχηματίζοντας μια
αψίδα. Σε χρώμα γκρίζο, διακοσμημένο με τιρκουάζ μωσαϊκά,
αστραποβολούσε κάτω από τον μεσημεριάτικο ήλιο. Είχε κτιστεί
από τον σάχη σαν ένα εξαίσιο παράδειγμα περσικής αρχιτεκτονικής.
Ο Μουντί μου είχε πει πως η Τεχεράνη φημιζόταν γι’ αυτό τον επιβλητικό πύργο που ορθωνόταν φρουρός ακοίμητος στα περίχωρα
της πόλης. Αφήνοντας πίσω μας τον πύργο μπήκαμε σ’ έναν δρόμο
ταχείας κυκλοφορίας και ο Χουσεΐν πάτησε το γκάζι απότομα, κάνοντας την παλιά Σέβρολετ να τρέχει με ογδόντα μίλια την ώρα.
Στη διάρκεια της διαδρομής, η Αμεγιέ Μποζόργκ γύρισε και
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μου έδωσε ένα βαρύ πακέτο^ ήταν ένα δώρο για μένα.
Γύρισα και κοίταξα απορημένη τον Μουντί. «Άνοιξέ το», μου
είπε.
Ήταν ένα φαρδύ μονοκόμματο άκομψο παλτό που σίγουρα θα
μου έφτανε ως τους αστραγάλους μου. Ο Μουντί μου είπε πως αυτό το ύφασμα προερχόταν από μια ακριβή ανάμειξη μαλλιού, μα έμοιαζε σαν να ήταν νάιλον ή πλαστικό. Παρόλο που ήταν πολύ λεπτό, η σφιχτή του ύφανση ήμουν σίγουρη πως θα έκανε πιο έντονη τη ζέστη του καλοκαιριού. Αντιπαθούσα φοβερά το χρώμα του,
αυτό το ανοιχτόχρωμο λαδί. Συνοδευόταν επίσης από ένα μακρύ,
βαρύ, πράσινο μαντίλι, πολύ πιο χοντρό από αυτό που φορούσα.
Ευχαριστημένη με το δώρο της, η Αμεγιέ Μποζόργκ μου είπε
κάτι χαμογελώντας κι ο Μουντί το μετέφρασε αμέσως: «Το παλτό αυτό ονομάζεται μαντό. Είναι το ρούχο που φοράμε συνήθως.
Το μαντίλι που το συνοδεύει ονομάζεται ρουσαρί. Στο Ιράν όλες
οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να το φορούν, όταν θέλουν να
βγουν έξω στο δρόμο».
Δε μου τα είχαν πει έτσι τα πράγματα. Όταν ο Μαμάλ, ο τέταρτος γιος του Χατζί Μπαμπά και της Αμεγιέ Μποζόργκ, μας είχε προτείνει αυτές τις διακοπές τότε που είχε έρθει να μείνει μαζί
μας στο Μίσιγκαν, μου είχε πει: «Όταν θα βγαίνεις έξω στον δρόμο θα πρέπει να φοράς ένα φουστάνι με μακριά μανίκια, μαντίλι
στο κεφάλι και σκούρες κάλτσες». Μα δεν είχε κάνει κουβέντα
τότε για τούτο το μακρύ, καταθλιπτικό παλτό που θα έπρεπε να
το φοράω μες στο κατακαλόκαιρο.
«Μη νοιάζεσαι γι’ αυτό», μου είπε ο Μουντί. «Σ’ το έδωσε για
δώρο. Απλώς θα είσαι αναγκασμένη να το φοράς μόνο όταν βγαίνεις έξω».
Άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια. Ο Χουσεΐν άφησε τον δρόμο
ταχείας κυκλοφορίας και μπήκε στην κίνηση της Τεχεράνης. Γύρω μας τα πεζοδρόμια ήταν γεμάτα γυναίκες με μαύρα τσαντόρ
πάνω από τα παλτά τους και μαντίλια όμοια μ’ εκείνο που μου είχε μόλις δωρίσει η Αμεγιέ Μποζόργκ. Τι θα μου κάνουν αν δεν το
φορέσω; αναρωτήθηκα. Θα με συλλάβουν;
Ρώτησα τον Μουντί και μου απάντησε απλά «Ναι».
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Γρήγορα όμως τα ξέχασα όλα αυτά, όταν ο Χουσεΐν μπήκε
στους στενούς και μπλοκαρισμένους από αυτοκίνητα δρόμους
στο κέντρο της πόλης. Όλοι οι οδηγοί έψαχναν για ένα πέρασμα
κι όταν το ανακάλυπταν, πατούσαν το γκάζι και το κλάξον τους
ταυτόχρονα. Εκνευρισμένος ο Χουσεΐν έκανε όπισθεν και κατηφόρισε έναν μονόδρομο. Έβλεπα οδηγούς και πεζούς έξω στον
δρόμο να βρίζουν ο ένας τον άλλον, και μερικές φορές να πιάνονται ακόμη και στα χέρια.
Βάζοντας τον Μουντί να μεταφράσει, η Αμεγιέ Μποζόργκ μου
εξήγησε πως συνήθως υπήρχε ένα μικρό μπλοκάρισμα την Παρασκευή. Οι Παρασκευές είναι για τους μουσουλμάνους ό,τι είναι για
μας το Σάββατο. Όλες οι οικογένειες μαζεύονται στο σπίτι του μεγαλύτερου σε ηλικία συγγενούς για να προσευχηθούν μαζί. Και τώρα πλησίαζε η ώρα για την προσευχή της Παρασκευής που γινόταν στο κέντρο της πόλης, όπου θα έκανε κήρυγμα ένας από τους
αγιότερους των αγίων αντρών του Ισλάμ. Το ιερό αυτό καθήκον τις
περισσότερες φορές αναλάμβανε ο πρόεδρος Χοτζατολεσλάμ Σεγιέντ Αλί Καμενεΐ (δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τον αγιατολάχ Ρουχολά Χομεϊνί, ο οποίος, ως θρησκευτικός ηγέτης, είναι
ανώτερος ακόμη και από τον Πρόεδρο), και τον βοηθούσε ο Χοτζατολεσλάμ Αλί Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, ο Πρόεδρος της
Βουλής. Εκατομμύρια –όχι χιλιάδες, μας τόνισε η Αμεγιέ Μποζόργκ– παρακολουθούσαν τις προσευχές της Παρασκευής.
Η Μαχτόμπ παρακολουθούσε ήρεμα, κρατώντας σφιχτά το
λαγουδάκι της, με μάτια ορθάνοιχτα που δεν μπορούσαν να κρύψουν το ξάφνιασμα που της προκαλούσαν όσα έβλεπε κι άκουγε,
σ’ αυτό τον παράξενο καινούργιο κόσμο που ξετυλιγόταν μπροστά της. Ήξερα πως υπέφερε και πως ήθελε πολύ να πάει στην
τουαλέτα.
Μετά από μια ώρα στο αυτοκίνητο, που τα ασταθή χέρια του
Χουσεΐν έβαλαν πολλές φορές τη ζωή μας σε κίνδυνο, σταματήσαμε μπροστά στο σπίτι του Χατζί Μπαμπά και της Αμεγιέ Μποζόργκ. Ο Μουντί μου είπε γεμάτος καυχησιά πως αυτή ήταν μια
από τις πιο πλούσιες συνοικίες στη βόρεια πλευρά της Τεχεράνης· το σπίτι της αδερφής του το χώριζαν μόνο δυο σπίτια από
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την κινέζικη πρεσβεία. Ένας μεγάλος φράχτης με πράσινα σιδερένια κάγκελα, πολύ κοντά το ένα στο άλλο, το χώριζε από τον
δρόμο. Μια σιδερένια δίφυλλη εξώπορτα έβγαζε σε μια τσιμεντένια αυλή.
Η Μαχτόμπ κι εγώ ξέραμε ήδη πως απαγορεύονταν τα παπούτσια μέσα στο σπίτι, έτσι ακολουθήσαμε το παράδειγμα του
Μουντί και βγάλαμε και τα δικά μας, αφήνοντάς τα στην αυλή.
Το σόι τους ήταν μεγάλο και πολλοί από τους επισκέπτες είχαν
κιόλας έρθει και τα παπούτσια τους σωριασμένα το ένα πάνω στο
άλλο γέμιζαν τη μια άκρη της αυλής. Στην άλλη άκρη της είχαν
στηθεί τρεις σχάρες για την εξυπηρέτηση των προμηθευτών τροφίμων που τους είχαν προσλάβει ειδικά για την περίσταση.
Με τις κάλτσες μπήκαμε στο τεράστιο σπίτι με την επίπεδη
στέγη και τους τσιμεντένιους κυβόλιθους και βρεθήκαμε σ’ ένα
δωμάτιο τουλάχιστον δυο φορές μεγαλύτερο από ένα ευρύχωρο
αμερικάνικο καθιστικό. Οι τοίχοι και οι πόρτες ήταν από μασίφ
καρυδιά με πλούσια σκαλίσματα. Παχιά περσικά χαλιά κάλυπταν
την επιφάνεια του πατώματος. Και πάνω τους υπήρχαν σπαρμένοι σοφράδες από δω κι από κει, με λουλουδάτες στόφες σε φωτεινά χρώματα. Ήταν η μόνη επίπλωση στο δωμάτιο εκτός από
μια μικρή συσκευή τηλεόρασης βαλμένη σε κάποια γωνιά.
Από ένα παράθυρο που έβλεπε στην πίσω αυλή του σπιτιού
έριξα μια ματιά έξω και πήρε το μάτι μου μια πισίνα γεμάτη μπλε
φωτεινό νερό. Παρόλο που δεν αγαπούσα διόλου το κολύμπι, μια
τέτοια μέρα το δροσερό νερό μου φαινόταν ιδιαίτερα ελκυστικό.
Όλο και περισσότεροι συγγενείς φλυαρώντας χαρούμενα
έβγαιναν από τα αυτοκίνητά τους κι έμπαιναν στο σπίτι. Ο Μουντί ξεχείλιζε από υπερηφάνεια για την Αμερικανίδα γυναίκα του.
Έλαμπε ολόκληρος που έβλεπε τους συγγενείς του να είναι όλο
περιποιήσεις προς τη Μαχτόμπ.
Η Αμεγιέ Μποζόργκ μας έδειξε το δωμάτιό μας που βρισκόταν στην άλλη άκρη του σπιτιού. Ήταν ένα μικρό ορθογώνιο δωμάτιο. Δεν υπήρχαν άλλα έπιπλα εκεί μέσα εκτός από δυο κρεβάτια με βουλιαγμένα στρώματα, που τα είχαν σπρώξει το ένα δίπλα στο άλλο, και μια μικρή ξύλινη ντουλάπα.
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Γρήγορα ανακάλυψα το μπάνιο στην άλλη άκρη του διαδρόμου. Ήξερα πως η υπομονή της Μαχτόμπ θα είχε πια εξαντληθεί.
Αλλά όταν άνοιξα την πόρτα, κάναμε και οι δυο μας πίσω· οι μεγαλύτερες κατσαρίδες που είχαμε δει στη ζωή μας σουλατσάριζαν πέρα δώθε στο υγρό μαρμάρινο πάτωμα. Η Μαχτόμπ δεν
ήθελε ούτε μέσα να μπει, μα δεν μπορούσε πια να κάνει αλλιώς,
γι’ αυτό με τράβηξε κι εμένα μαζί της. Τουλάχιστον σ’ αυτό το
μπάνιο βρήκαμε μια τουαλέτα αμερικανικού τύπου – κι υπήρχε
ακόμη και μπιντές. Στη θέση όμως του χαρτιού τουαλέτας είδαμε μια μάνικα νερού να κρέμεται από τον τοίχο.
Το δωμάτιο βρομούσε μούχλα και ανάδινε μια μπόχα που σε
αρρώσταινε, μια μπόχα που έμπαινε μέσα με το αεράκι από ένα
παράθυρο που επικοινωνούσε με ένα άλλο μπάνιο περσικού τύπου, μα σε σύγκριση με τις τουαλέτες του αεροδρομίου εμάς μας
βόλευε. Μ’ εμένα να στέκομαι πλάι της, η Μαχτόμπ επιτέλους
ανακουφίστηκε.
Επιστρέψαμε στο χολ και βρήκαμε τον Μουντί να μας περιμένει. «Ελάτε μαζί μου», μας είπε. «Θέλω να σας δείξω κάτι».
Η Μαχτόμπ κι εγώ τον ακολουθήσαμε και βγήκαμε μαζί του
από την μπροστινή πόρτα στην αυλή.
Η Μαχτόμπ έβαλε τις φωνές. Μια μικρή λιμνούλα από ζεστό
αίμα βρισκόταν ανάμεσα σε μας και στον δρόμο. Η Μαχτόμπ έκρυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της.
Ο Μουντί ήρεμα μας εξήγησε πως η οικογένειά του είχε αγοράσει ένα αρνί από κάποιον υπαίθριο πωλητή, που τον είχαν βάλει να το σφάξει προς τιμήν μας. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν να φτάσουμε εμείς, για να πατήσουμε πάνω στο αίμα του αρνιού την ώρα
που θα μπαίναμε στο σπίτι για πρώτη φορά. Μιας κι αυτό δεν έγινε τότε, θα έπρεπε να ξαναμπούμε, μας είπε, πατώντας πάνω στο
αίμα τούτη τη φορά.
«Αχ, έλα τώρα, κάν’ το μόνος σου», του είπα. «Εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να υποστώ ένα τόσο ανόητο πράγμα».
Ο Μουντί μου είπε ήρεμα, αλλά αποφασιστικά: «Πρέπει να το
κάνεις. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό, έτσι είναι το έθιμο. Το κρέας
θα το δώσουν στους φτωχούς».
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Πίστευα κατά βάθος πως ήταν ένα ανόητο και άγριο έθιμο, μα
δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν, γι’ αυτό και συμμορφώθηκα
απρόθυμα σ’ αυτό που μου ζητούσε. Την ώρα που σήκωνα τη Μαχτόμπ την είδα να κρύβει το πρόσωπό της στον ώμο μου. Ακολούθησα τον Μουντί και κάναμε τον γύρο της λιμνούλας με το
αίμα, ενώ οι συγγενείς του έψαλλαν μια προσευχή. Τώρα πια ήμαστε κι επισήμως καλόδεχτοι.
Ύστερα ήρθε η σειρά των δώρων. Είναι έθιμο για μια Ιρανή νύφη να της προσφέρει χρυσά κοσμήματα η οικογένεια του συζύγου
της. Δεν ήμουν πια νεόνυμφη, μα ήξερα αρκετά για τους κοινωνικούς κανόνες αυτών των ανθρώπων, ώστε να περιμένω πως θα
μου πρόσφεραν κι εμένα χρυσαφικά την πρώτη φορά που θα με
γνώριζαν. Μα η Αμεγιέ Μποζόργκ αγνόησε το έθιμο. Χάρισε στη
Μαχτόμπ δυο χρυσά βραχιόλια, μα δεν υπήρχε τίποτα για μένα.
Ήταν μια ξεκάθαρη ενέργεια· ήθελε να μου δείξει πως ήταν πέρα
για πέρα αντίθετη στο γάμο του Μουντί με μια Αμερικανίδα.
Χάρισε όμως και στις δυο μας ανοιχτόχρωμα τσαντόρ για να
τα φοράμε μέσα στο σπίτι. Το δικό μου ήταν κρεμ με λουλούδια
σε ροδακινί αποχρώσεις. Της Μαχτόμπ ήταν άσπρο με ροζ τριαντάφυλλα κεντημένα με χάντρες.
Με μισόλογα την ευχαρίστησα για τα δώρα της.
Οι κόρες της Αμεγιέ Μποζόργκ, η Ζοχρέ και η Φέρεστε, έτρεχαν πέρα δώθε, κουβαλώντας δίσκους γεμάτους τσιγάρα που τα
πρόσφεραν στους πιο σημαντικούς επισκέπτες, και άλλους με
τσάι για όλους τους καλεσμένους. Παιδιά έτρεχαν τσιρίζοντας
γύρω μας, ενώ οι μεγάλοι έδειχναν να τα αγνοούν εντελώς.
Ήταν πια περασμένο μεσημέρι. Οι καλεσμένοι κάθονταν στο
πάτωμα του μεγάλου χολ, ενώ οι γυναίκες του σπιτιού έφερναν
μέσα σε δίσκους το φαγητό και το ακουμπούσαν στους σοφράδες που ήταν σκορπισμένοι πάνω στα χαλιά. Έφταναν ο ένας δίσκος μετά τον άλλο γεμάτοι σαλάτες γαρνιρισμένες με ραπανάκια κομμένα σε όμορφα σχήματα που έμοιαζαν με τριαντάφυλλα
και καρότα που τα είχαν κάνει να μοιάζουν με πευκοβελόνες. Είχαν φέρει ακόμη μεγάλα μπολ γεμάτα με γιαούρτι και πιατέλες
στρωμένες με λεπτές φέτες ψωμιού και πικάντικα τυριά, κι είχαν
© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 1993



ΜΠΕΤΙ ΜΑΧΜΟΥΝΤΙ – ΟΥΙΛΙΑΜ ΧΟΦΕΡ

βάλει δίσκους γεμάτους με φρέσκα φρούτα σε κάποια απόσταση
τον έναν από τον άλλον πάνω στο πάτωμα γύρω από τους καλεσμένους. Δίσκοι με σαμπζί (δηλαδή με φρέσκο βασιλικό, δυόσμο
και τα πράσινα φύλλα πράσων) συμπλήρωναν αυτό το εκπληκτικό πανόραμα χρωμάτων.
Οι προμηθευτές τροφίμων κουβαλούσαν δίσκους σερβιρίσματος από το σπίτι στην αυλή για να φέρουν μέσα το έτοιμο φαγητό. Υπήρχαν αμέτρητες παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα. Δυο
τεράστιες κατσαρόλες με ρύζι –μια γεμάτη με κανονικό άσπρο
ρύζι και μια με «πράσινο» ρύζι, μαγειρεμένο με σαμπζί και μεγάλα φασόλια– ένα γνήσιο ιρανικό φαγητό, που ο Μουντί με είχε
μάθει από πολύ παλιά να μαγειρεύω. Ήθελε πρώτα βράσιμο κι
ύστερα να σοταριστεί με λάδι, ώσπου να σχηματιστεί στον πάτο
μια καφετιά κρούστα. Η συγκεκριμένη αυτή ιρανική σπεσιαλιτέ
συνοδεύεται με μεγάλη ποικιλία από σάλτσες, που ονομάζονται
χορές, και μαγειρεύονται με λαχανικά και μπαχαρικά στα οποία
συχνά προσθέτουν και μικρά κομμάτια κρέας.
Σέρβιραν το ρύζι με την κουτάλα στα πιάτα και ράντιζαν το
άσπρο ρύζι είτε με ένα πικρό στη γεύση κόκκινο βατόμουρο ή το
στόλιζαν με μια κίτρινη λωρίδα από διάλυμα ζαφοράς. Έφερναν
τις πιατέλες με το ρύζι στο χολ και τις πρόσθεταν στην αφθονία
των φαγητών που είχαν σερβιριστεί. Δυο είδη χορές είχαν ετοιμαστεί για την περίσταση, και το ένα από τα δυο ήταν αυτό που
αγαπούσαμε ιδιαίτερα και μαγειρεύαμε συχνά στο σπίτι, με μελιτζάνες, ντομάτες και μεγάλα κομμάτια αρνίσιο κρέας. Το άλλο
χορές ήταν μαγειρεμένο με κομμάτια από αρνάκι, ντομάτες, κρεμμύδια και μικρά κίτρινα μπιζέλια.
Το κυρίως πιάτο ήταν κοτόπουλο, μια σπάνια ιρανική λιχουδιά, που το έβραζαν πρώτα με κρεμμύδια κι ύστερα το τηγάνιζαν
στο λάδι.
Έτσι όπως ήταν καθισμένοι στο πάτωμα σταυροπόδι ή γονατιστοί στο ένα πόδι, όλοι τους έπεσαν με τα μούτρα στο φαγητό
σαν να ήταν αγέλη άγριων ζώων που έψαχναν απελπισμένα να
βρουν φαγητό. Μας έδωσαν μόνο κουτάλια, που ήταν τεράστια
σαν τις κουτάλες που σερβίρουν το ρύζι. Μερικοί τα χρησιμο© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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ποιούσαν ο ένας μετά τον άλλο βοηθώντας με τα χέρια τους ή μια
φέτα ψωμί διπλωμένη σαν σέσουλα, άλλοι πάλι δεν έμπαιναν καν
στον κόπο να χρησιμοποιήσουν κουτάλια. Μέσα σε δευτερόλεπτα τα χαλιά και το πάτωμα είχαν γεμίσει φαγητά. Φλυαρούσαν
συνέχεια την ώρα που τρώγανε με αποτέλεσμα να πέφτουν από
το στόμα τους αποφάγια πάνω σε όλους τους σοφράδες, στα χαλιά, και το χειρότερο, ακόμη και μέσα στις πιατέλες και τα μπολ
του σερβιρίσματος. Το θέαμα ήταν τόσο αηδιαστικό, ώστε σου
έκοβε κάθε διάθεση για φαγητό, εκείνοι όμως έτρωγαν με μεγάλη όρεξη και μιλούσαν όλοι μαζί στα φαρσί. Κάθε πρόταση που
έλεγαν έμοιαζε να τελειώνει με τη φράση «Ινσαλά», δηλαδή «Με
τη βοήθεια του Θεού». Δεν το θεωρούσαν έλλειψη σεβασμού να
επικαλούνται το ιερό γι’ αυτούς όνομα του Αλλάχ, ενώ παράλληλα έτρωγαν και φλυαρούσαν ασταμάτητα.
Κανείς τους δε μιλούσε αγγλικά. Και κανείς τους δεν έδινε την
παραμικρή σημασία στη Μαχτόμπ και σε μένα.
Προσπάθησα να φάω κάτι, μα μου ήταν δύσκολο να σκύβω
μπροστά για να φτάσω το φαγητό και να διατηρώ παράλληλα και
την ισορροπία μου και τη σεμνότητα που ήταν απαραίτητη. Η λεπτή φούστα του ταγέρ μου δεν είχε σχεδιαστεί για να τρώω στο πάτωμα. Κι όμως κατάφερα κάποια στιγμή να γεμίσω το πιάτο μου.
Ο Μουντί με είχε μάθει να μαγειρεύω πολλά ιρανικά φαγητά.
Η Μαχτόμπ κι εγώ είχαμε φτάσει και οι δυο μας στο σημείο να
απολαμβάνουμε όχι μόνο τα ιρανικά φαγητά, αλλά και φαγητά
από πολυάριθμες άλλες ισλαμικές χώρες. Μα όταν δοκίμασα αυτή την πανδαισία φαγητών, ανακάλυψα πως τα περισσότερα ήταν
υπερβολικά λαδερά. Το λάδι είναι σημάδι πλούτου στο Ιράν. Και
αφού αυτή ήταν μια ειδική περίπτωση, το φαγητό έπρεπε να κολυμπάει στο λάδι. Τόσο η Μαχτόμπ όσο κι εγώ φάγαμε ελάχιστα.
Προτιμήσαμε τις σαλάτες, μα η όρεξή μας είχε πια κοπεί.
Την απέχθειά μας για το φαγητό ήταν εύκολο να την κρύψουμε, αφού ήταν ο Μουντί που βρισκόταν στο απόγειο της λατρείας
και της προσοχής της οικογένειάς του. Το καταλάβαινα και το
αποδεχόμουν αυτό, μα ένιωθα μόνη και εγκαταλειμμένη.
Κι όμως όλα αυτά τα παράξενα γεγovότα αυτής της ατέλειω© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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της μέρας με βοήθησαν να ξεχάσω τον έντονο φόβο μου πως ο
Μουντί ίσως να προσπαθούσε να τραβήξει αυτή την επίσκεψη
πέρα από την ημερομηνία που είχαμε κλείσει τα εισιτήρια της επιστροφής μας, δηλαδή μετά από δυο εβδομάδες. Ναι, ο Μουντί
μπορεί να ήταν γοητευμένος που είχε ξαναδεί την οικογένειά του.
Μα αυτός ο τρόπος ζωής του ήταν πια ξένος. Εκείνος ήταν γιατρός. Ήξερε την αξία της υγιεινής και ήταν οπαδός της υγιεινής
διατροφής. Η προσωπικότητά του ήταν εντελώς αντίθετη με
εκείνη των υπολοίπων. Επίσης, ήταν φανατικός οπαδός της άνεσης, απολάμβανε την κουβέντα και τον απογευματινό ύπνο καθισμένος στην αγαπημένη του περιστρεφόμενη κουνιστή πολυθρόνα. Εδώ, πάνω στο πάτωμα, έδειχνε νευρικός, αφού είχε πια
ξεσυνηθίσει να κάθεται σταυροπόδι. Δεν υπήρχε περίπτωση
–ήμουν εντελώς σίγουρη τώρα– να προτιμούσε το Ιράν από την
Αμερική.
Η Μαχτόμπ αντάλλασσε κλεφτές ματιές μαζί μου, διαβάζαμε
η μια τη σκέψη της άλλης. Αυτές οι διακοπές θα ήταν ένα σύντομο διάλειμμα από τη φυσιολογική ζωή μας στην Αμερική. Θα το
υποφέραμε, μα δε μας υποχρέωνε κανείς και να μας αρέσει. Από
αυτή κιόλας τη στιγμή αρχίζαμε να μετράμε τις ημέρες μας ως την
ημέρα εκείνη που θα γυρίζαμε στο σπίτι μας.
Το γεύμα παρατραβούσε. Οι μεγάλοι συνέχιζαν να μπουκώνονται με φαγητό, ενώ τα παιδιά γίνονταν όλο και πιο άτακτα.
Καβγάδες ξέσπαγαν συνέχεια ανάμεσά τους. Πετούσαν φαγητό
το ένα στο άλλο και, τσιρίζοντας συνέχεια, έτρεχαν πέρα δώθε,
ανέβαιναν πάνω στους σοφράδες με τα βρόμικα γυμνά πόδια
τους ή προσγειώνονταν σε πιάτα γεμάτα φαγητό. Πρόσεξα πως
μερικά από τα παιδιά υπέφεραν από γενετικές ανωμαλίες ή διάφορες παραμορφώσεις. Άλλα πάλι είχαν μια παράξενη, απλανή
έκφραση. Αναρωτιόμουν αν αυτό που έβλεπα ήταν οι συνέπειες
γάμων μέσα στις ίδιες οικογένειες. Ο Μουντί είχε προσπαθήσει
να με πείσει πως τέτοιοι γάμοι στο Ιράν ήταν απολύτως φυσιολογικοί και χωρίς κανένα δυσάρεστο επακόλουθο, μα ήξερα πως
πολλά από τα ζευγάρια που βρίσκονταν σ’ αυτό το δωμάτιο ήταν
ξαδέρφια που είχαν παντρευτεί ξαδέρφια. Και το αποτέλεσμα αυ© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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τών των γάμων ήταν ολοφάνερο σε μερικά από αυτά τα παιδιά.
Μετά από κάποιο διάστημα, ο Ρεζά, πέμπτος γιος του Χατζί
Μπαμπά και της Αμεγιέ Μποζόργκ, με σύστησε στη γυναίκα του
την Εσί. Ήξερα τον Ρεζά καλά. Είχε ζήσει κοντά μας για κάποιο
διάστημα στο Κόρπους Κρίστι, στο Τέξας. Παρόλο που η παρουσία του εκεί μας είχε γίνει βάρος κι είχα στο τέλος εξαναγκαστεί
να παραδώσω με αχαρακτήριστο τρόπο ένα τελεσίγραφο στον
Μουντί για να διώξει τον Ρεζά από το σπίτι, σ’ αυτό τον χώρο και
τον συγκεκριμένο χρόνο έδειχνε ιδιαίτερα φιλικός, και ήταν ένας
από τους ελάχιστους που μου μίλησαν στα αγγλικά. Η Εσί είχε
κάνει σπουδές στην Αγγλία και τα αγγλικά της ήταν υποφερτά.
Κρατούσε στην αγκαλιά της ένα αγοράκι.
«Ο Ρεζά μου μιλάει για σένα και για τον Μουντί πολύ συχνά»,
είπε η Εσί. «Νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα όσα κάνατε
στην Αμερική γι’ αυτόν».
Ρώτησα την Εσί για το μωρό της και το πρόσωπό της συννέφιασε λιγάκι. Ο Μεχντί είχε γεννηθεί με παραμορφωμένα πόδια,
γυρισμένα προς τα πίσω. Με κακοφτιαγμένο κεφάλι και μέτωπο
πολύ μεγάλο σε σύγκριση με το υπόλοιπο πρόσωπό του. Η Εσί,
ήξερα, ήταν ξαδέρφη του Ρεζά εκτός από σύζυγός του. Μιλήσαμε μόνο για λίγα λεπτά πριν ο Ρεζά την παρασύρει μαζί του στην
άλλη άκρη του δωματίου.
Η Μαχτόμπ προσπαθούσε μάταια να σκοτώσει ένα κουνούπι
που της είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο κόκκινο σπυρί στο μέτωπό της. Είχαμε πια αποκάμει από τη ζέστη του αυγουστιάτικου
απομεσήμερου. Το σπίτι, όπως το περίμενα, είχε κεντρικό κλιματισμό που λειτουργούσε, μα για κάποιο λόγο η Αμεγιέ Μποζόργκ
δεν είχε κλείσει τις πόρτες και τα παράθυρα κι έτσι έμπαιναν
ελεύθερα η ζέστη και τα κουνούπια.
Το έβλεπα πως η Μαχτόμπ ένιωθε το ίδιο άβολα μ’ εμένα. Για
μας τους δυτικούς, μια φυσιολογική κουβέντα των Ιρανών μοιάζει με καβγά, αφού φλυαρούν συνέχεια με τσιριχτές φωνές και κάνουν ασυγκράτητες χειρονομίες, και κάθε λίγο και λιγάκι σταματούν για να πουν «Ινσαλά». Ο θόρυβος που κάνουν ζαλίζει.
Το κεφάλι μου είχε αρχίσει να με πονάει. Η μυρωδιά των λα© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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δερών φαγητών, η μπόχα που έβγαινε απ’ τα άπλυτα κορμιά, η
ατέλειωτη φλυαρία σ’ αυτή την ακατάληπτη για μας γλώσσα και
το αποτέλεσμα της διαφοράς της ώρας από το ταξίδι είχαν φέρει
το αποτέλεσμά τους.
«Η Μαχτόμπ κι εγώ θέλουμε να πάμε για ύπνο», είπα στον
άντρα μου. Είχε πια βραδιάσει, μα οι περισσότεροι συγγενείς παρέμεναν ακόμη εδώ – ο Μουντί ήξερε καλά πως για εκείνον είχαν
έρθει κι όχι για μένα.
«Εντάξει», είπε.
«Έχω φοβερό πονοκέφαλο», γκρίνιαξα. «Δώσε μου κάτι για να
μου περάσει».
Ο Μουντί ζήτησε συγγνώμη για λίγο^ πήγε τη Μαχτόμπ κι εμένα στο δωμάτιό μας, και βρήκε ένα καταπραϋντικό φάρμακο ανάμεσα σ’ αυτά που είχαν ελέγξει οι τελωνειακοί. Μου έδωσε τρεις
ταμπλέτες και ξαναγύρισε στην οικογένειά του.
Η Μαχτόμπ κι εγώ κουλουριαστήκαμε στο κρεβάτι. Νιώθαμε
τόσο κουρασμένες, ώστε τα βουλιαγμένα στρώματα, οι κουβέρτες που μύριζαν μούχλα και τα τραχιά μαξιλάρια δεν κατάφεραν
να μας κρατήσουν ξύπνιες. Ήξερα πως η Μαχτόμπ είχε αποκοιμηθεί κάνοντας την ίδια προσευχή μ’ αυτή που είχα κι εγώ στο κεφάλι μου, που με σφυροκοπούσε αλύπητα. Σε παρακαλώ, Θεέ
μου, κάνε αυτές οι δυο εβδομάδες να περάσουν γρήγορα.
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ταν γύρω στις τέσσερις το επόμενο πρωί που ο Χατζί
Μπαμπά μάς χτύπησε δυνατά την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Τον άκουσα να φωνάζει κάτι στη διάλεκτο φαρσί.
Έξω, η θλιμμένη, κλαψιάρικη, μακρόσυρτη φωνή ενός αζάν
καλούσε από το μεγάφωνο τους πιστούς να προσευχηθούν.
«Ώρα για προσευχή», μουρμούρισε ο Μουντί. Τεντώθηκε, χασμουρήθηκε κι ύστερα σηκώθηκε από το κρεβάτι και μπήκε στο
μπάνιο για το συνηθισμένο πλύσιμο, ρίχνοντας νερό και στα δυο
του χέρια από τους αγκώνες και κάτω, στο πρόσωπο και κάτω στα
πόδια του.
Το κορμί μου πονούσε από τον άβολο ύπνο που είχα κάνει στο
βαθούλωμα του λεπτού στρώματος. Η Μαχτόμπ, που κοιμόταν
ανάμεσα στον Μουντί και σε μένα, δεν μπορούσε να βολευτεί
όλο το βράδυ αφού το σκληρό ξύλινο χώρισμα των δυο κρεβατιών ταλαιπωρούσε το τρυφερό της κορμί. Μα τώρα είχε γλιστρήσει κοντά μου και κοιμόταν τόσο βαθιά, που δεν μπορούσα
να την κουνήσω πιο πέρα. Ήμαστε ξαπλωμένες στο ίδιο κρεβάτι,
κουλουριασμένες πλάι πλάι παρά τη φοβερή ζέστη, την ώρα που
ο Μουντί πήγε στο χολ για την προσευχή.
Μέσα σε λίγα λεπτά η φωνή του ενώθηκε μ’ εκείνη του Χατζί
Μπαμπά, της Αμεγιέ Μποζόργκ, των θυγατέρων τους Ζοχρέ και
Φέρεστε και του τριαντάχρονου Ματζίντ, του νεότερου γιου
τους. Οι άλλοι πέντε γιοι τους και η κόρη τους η Φερί είχαν πια
φτιάξει τα δικά τους σπιτικά.
Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησαν οι προσευχές τους, γιατί μια με
παρέσερνε ο ύπνος και μια ξυπνούσα, έτσι δεν κατάλαβα πότε ο

Η
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Μουντί ξαναγύρισε στο κρεβάτι. Κι όμως, η θρησκευτική ηθική
εξύψωση της οικογένειας δεν είχε ακόμη τελειώσει. Ο Χατζί
Μπαμπά παρέμενε ξύπνιος, διαβάζοντας το Κοράνι και ψέλνοντας τραγουδιστά με τη φωνή του στη διαπασών. Άκουγα την Αμεγιέ Μποζόργκ στην κρεβατοκάμαρά της, στην άλλη άκρη του
σπιτιού, να διαβάζει κι εκείνη το Κοράνι. Κι αυτό συνεχίστηκε για
πολλή ώρα – οι φωνές τους έμοιαζαν υπνωτισμένες.
Ο Χατζί Μπαμπά, όταν πια τέλειωσε με τις προσευχές του,
έφυγε για το γραφείο του –ήταν ιδιοκτήτης μια εταιρείας εισαγωγών εξαγωγών που είχε την επωνυμία «Χ.Σ. Σαλάμ Γκοντσί και
Υιοί»– πριν σηκωθώ κι εγώ από το κρεβάτι.
Η πρώτη μου σκέψη ήταν να κάνω ένα ντους για να απαλλαγώ από τον ιδρώτα της προηγούμενης μέρας. Έκπληκτη είδα πως
δεν υπήρχαν πετσέτες στο μπάνιο. Ο Μουντί μου είπε πως ήταν
πολύ πιθανόν η Αμεγιέ Μποζόργκ να μην είχε καθόλου πετσέτες
στο σπίτι, γι’ αυτό κι εγώ αναγκάστηκα να κόψω ένα σεντόνι από
το κρεβάτι μας για να το χρησιμοποιήσουμε και οι τρεις μας για
πετσέτα. Δεν υπήρχε ούτε κουρτίνα στο ντους κι έτσι το νερό
έπεφτε έξω στο μαρμάρινο πάτωμα. Παρ’ όλα αυτά το νερό με
αναζωογόνησε.
Η Μαχτόμπ έκανε ντους μετά από μένα, κι ύστερα κι ο Μουντί, την «ώρα που ντυνόμουν φορώντας μια σεμνή φούστα και
μπλούζα. Έστρωσα στο πρόσωπό μου ελάχιστο μέικαπ και ξόδεψα λίγο παραπάνω χρόνο στα μαλλιά μου. Όταν βρισκόμαστε
στο σπίτι με την οικογένειά του, ο Μουντί μου είχε πει πως δε
χρειαζόταν να καλύπτω το κεφάλι και το σώμα μου.
Η Αμεγιέ Μποζόργκ στριφογύριζε στην κουζίνα, φορώντας
ένα εμπριμέ τσαντόρ κατάλληλο για τη λάτρα του σπιτιού. Η
κουζίνα ήταν ένα δωμάτιο που, όπως ακριβώς και το υπόλοιπο
σπίτι, ήταν κάποτε όμορφο, μα τώρα ζητούσε απελπισμένα επισκευή. Συσσωρευμένη λίγδα πολλών δεκαετιών είχε καλύψει
τους τοίχους. Τα μεγάλα σιδερένια ντουλάπια σκούριαζαν. Ο διπλός νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι ήταν γεμάτος ως πάνω
με βρόμικα πιάτα. Κατσαρόλες και ταψιά κάθε μεγέθους και σχήματος ήταν στοιβαγμένα πάνω στον πάγκο και πάνω σε ένα μι© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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κρό τετράγωνο τραπέζι. Μια και δεν υπήρχε καθόλου ελεύθερος
χώρος πάνω στον πάγκο, η Αμεγιέ Μποζόργκ χρησιμοποιούσε
ακόμη και το μαρμάρινο, στο χρώμα του μπρούντζου, πάτωμα της
κουζίνας σαν βοηθητικό χώρο. Υπολείμματα φαγητού, πιτσιλιές
από λάδι και ίχνη ζάχαρης γέμιζαν στο μεγαλύτερο μέρος του το
πάτωμα. Έκπληκτη είδα ένα τεράστιο ψυγείο General Electric με
καταψύκτη να είναι γεμάτο πάγο. Μια κλεφτή ματιά στο εσωτερικό του μου αποκάλυψε μια στοίβα πιάτα, ξεσκέπαστα, με το
κουτάλι του σερβιρίσματος ακόμη μέσα. Στην κουζίνα υπήρχε
επίσης ένα πλυντήριο ιταλικής κατασκευής, από αυτά που παίρνουν τα ρούχα από το μπροστινό τους μέρος, και το μοναδικό τηλέφωνο του σπιτιού.
Η μεγαλύτερη έκπληξή μου όμως ήταν όταν ο Μουντί άρχισε
να μου καυχιέται πως η Αμεγιέ Μποζόργκ είχε καθαρίσει το σπίτι
από τα ταβάνια ως τα πατώματα για να μας τιμήσει. Αναρωτιόμουν
πώς να ήταν άραγε το σπίτι τότε που το θεωρούσαν βρόμικο.
Μια ηλικιωμένη, κοκαλιάρα παραδουλεύτρα, που τα σάπια
δόντια της ταίριαζαν απόλυτα με την κατάσταση του τσαντόρ της
σε χρώμα μπλε ναυτικό, ανταποκρινόταν βαριεστημένα στις διαταγές της Αμεγιέ Μποζόργκ. Στο πάτωμα της κουζίνας ετοίμαζε
ένα δίσκο με τσάι, τυρί και ψωμί που μας τον έφερε αργότερα και
τον ακούμπησε στο πάτωμα του χολ.
Μέσα σε εστακάν, δηλαδή μικροσκοπικά ποτήρια, μας σέρβιραν το τσάι με αυστηρή σειρά: πρώτα στον Μουντί, ως τον μοναδικό άντρα που ήταν παρών εκείνη τη στιγμή, ύστερα στην
Αμεγιέ Μποζόργκ, ως την πρώτη γυναίκα του σπιτιού, ύστερα σε
μένα και τελικά στη Μαχτόμπ.
Η Αμεγιέ Μποζόργκ πρόσθεσε στο τσάι της μπόλικες κουταλιές σούπας ζάχαρη από τη ζαχαριέρα. Και καθώς το έκανε αυτό
έπεσε αρκετή ζάχαρη στα χαλιά, ελκυστική πρόσκληση για πρωινό στις κατσαρίδες.
Το τσάι ήταν δυνατό και καυτό, το βρήκα παραδόξως καλό. Την
ώρα που το δοκίμαζα, η Αμεγιέ Μποζόργκ είπε κάτι στον Μουντί.
«Δεν έβαλες ζάχαρη στο τσάι σου», μου είπε.
Πρόσεξα πως ο Μουντί είχε αποκτήσει ένα παράξενο καινούρ© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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γιο στιλ στον τρόπο που μίλαγε. Στην Αμερική κάτι τέτοιο θα μου
το είχε πει πολύ πιο απλά. Τώρα οι λέξεις που χρησιμοποιούσε ήταν
πιο τυπικές. Μίλαγε με τον τρόπο που μιλούν εκείνοι που τα αγγλικά είναι γι’ αυτούς δεύτερη γλώσσα τους. Πολύ καιρό τώρα ο Μουντί είχε αμερικανοποιήσει τη γλώσσα του. Για ποιον λόγο αυτή η αλλαγή; Αναρωτιόμουν αν είχε αρχίσει να σκέφτεται πάλι στα φαρσί
και να μεταφράζει στα αγγλικά πριν μιλήσει. Απάντησα στην ερώτησή του με τον απλό τρόπο που συνηθίζαμε να μιλάμε ως τώρα.
«Δε θέλω ζάχαρη», του είπα. «Είναι καλό κι έτσι».
«Ανησυχεί για σένα», μου είπε. «Μα εγώ της είπα πως είσαι
αρκετά γλυκιά. Και δεν έχεις ανάγκη τη ζάχαρη για να γίνεις πιο
γλυκιά».
Τα αυστηρά μάτια της Αμεγιέ Μποζόργκ έδειχναν ολοφάνερα πως δεν της άρεσε το αστείο του αδερφού της. Το να πίνει κανείς τσάι χωρίς ζάχαρη ήταν για την Αμεγιέ Μποζόργκ έλλειψη
σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς, μα δε με ένοιαζε. Ανταπέδωσα το βλέμμα στην κουνιάδα μου, ρούφηξα το τσάι μου και κατάφερα να χαμογελάσω.
Το ψωμί που μας σέρβιραν ήταν άζυμο, άγευστο, επίπεδο και
ξερό. Το τυρί είχε έντονη γεύση, ήταν δανέζικη φέτα, μα η Αμεγιέ Μποζόργκ δεν ήξερε πως αυτού του είδους το τυρί έπρεπε να
το διατηρεί μέσα σε γάλα για να κρατά το άρωμά του. Τούτο το
τυρί μύριζε ποδαρίλα. Η Μαχτόμπ κι εγώ μόλις που το αγγίξαμε.
Αργά το ίδιο πρωί ο Ματζίντ, ο νεότερος γιος τους, μας έκανε επίσκεψη· έμεινε πολλή ώρα μαζί μου και με εντυπωσίασε η φιλική του διάθεση, οι ιδιαίτερα καλοί τρόποι του και, το σημαντικότερο, πως μιλούσε πολύ καλά αγγλικά. Μας ανέφερε με
ενθουσιασμό τα διάφορα αξιοθέατα που ήθελε να μας πάει να
δούμε. Είπε πως από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να επισκεφτούμε ήταν το παλάτι του Σάχη. Και ακόμα, το Πάρκο Μελάτ,
που ήταν γνωστό για το σπάνιο περσικό γρασίδι του. Μέχρι για
ψώνια ήθελε να μας πάει.
Αλλά όλα αυτά μπορούσαν να περιμένουν. Τις πρώτες μέρες
θα τις αφιερώναμε στους άπειρους επισκέπτες που έρχονταν να
μας καλωσορίσουν. Συγγενείς και φίλοι από κοντινές αλλά και
© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 1993

ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ



από μακρινές περιοχές ήθελαν να δουν τον Μουντί και να γνωρίσουν την οικογένειά του.
Εκείνο το πρωινό ο Μουντί επέμενε να τηλεφωνήσουμε στους
γονείς μου στο Μίσιγκαν, κι αυτό μου δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Οι γιοι μου, ο Τζο κι ο Τζον, που έμεναν με τον πρώτο μου
άντρα στο Μίσιγκαν, ήξεραν πού βρισκόμαστε, μα τους είχα βάλει να μου ορκιστούν πως θα το κρατούσαν μυστικό. Δεν ήθελα
να το μάθουν η μητέρα κι ο πατέρας μου, γιατί κάτι τέτοιο θα τους
ανησυχούσε. Και ακριβώς αυτή την περίοδο είχαν πολλές άλλες
στενοχώριες. Ο πατέρας μου είχε αρχίσει έναν αγώνα επιβίωσης,
ύστερα από τη διάγνωση καρκίνου στο παχύ έντερο. Δεν ήθελα
να φορτώσω τους γονείς μου με περισσότερες έγνοιες, γι’ αυτό
τους είχα πει πως θα πηγαίναμε στην Ευρώπη.
«Δε θέλω να τους πω πως είμαστε στο Ιράν», του είπα.
«Μα το ήξεραν πως θα ερχόμαστε εδώ», μου απάντησε.
«Όχι, δεν το ήξεραν», επέμεινα. «Τους είπα πως θα πηγαίναμε
στο Λονδίνο».
«Την τελευταία φορά που τους είδαμε», μου είπε ο Μουντί, «την
ώρα που μας ξεπροβόδιζαν, τους είπα πως θα ερχόμαστε στο Ιράν».
Μετά από αυτή την αποκάλυψη δεν υπήρχε πια κανείς λόγος
να μην τους τηλεφωνήσουμε. Άκουσα τη φωνή της μητέρας μου
από την άλλη άκρη του κόσμου. Αμέσως μετά τους τυπικούς χαιρετισμούς, τη ρώτησα για τον πατέρα μου. «Τα πάει μια χαρά»,
μου απάντησε. «Όμως η χημειοθεραπεία τον κουράζει».
Τελικά, της είπα πως τηλεφωνούσαμε από την Τεχεράνη.
«Ω, Θεέ μου!» την άκουσα να λέει. «Το φοβόμουν κάτι τέτοιο».
«Μην ανησυχείς. Περνάμε όμορφα», της είπα ένα ψεματάκι.
«Όλα πάνε μια χαρά. Θα γυρίσουμε σπίτι στις δεκαεφτά του μήνα».
Έδωσα το ακουστικό στη Μαχτόμπ και είδα τα μάτια της να
φωτίζονται, όταν άκουσε την αγαπημένη φωνή της γιαγιάς της.
Μετά το τηλεφώνημα γύρισα προς το μέρος του Μουντί. «Μου
είπες ψέματα!» τον κατηγόρησα, «μου είπες πως ήξεραν πού πηγαίναμε, μα όπως αποδείχτηκε δεν είχαν ιδέα».
«Εγώ πάντως τους το είπα», μου απάντησε ανασηκώνοντας
τους ώμους του.
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Ένιωσα πανικό. Δεν είχαν καταλάβει καλά οι γονείς μου ή είχα πιάσει τον Μουντί να μου λέει ψέματα;

Οι συγγενείς του Μουντί έρχονταν ασταμάτητα και στριμώχνονταν στο χολ για να φάνε το μεσημεριανό ή το βραδινό τους. Οι
άντρες συναντιόνταν στην πόρτα και πήγαιναν γρήγορα σε ένα
άλλο δωμάτιο για να αλλάξουν, και να μας συναντήσουν στο χολ.
Η Αμεγιέ Μποζόργκ είχε έτοιμη μια παρακαταθήκη από χρωματιστά τσαντόρ σε πρώτη ζήτηση για τις επισκέπτριες, που ήταν
εξοικειωμένες στο να αλλάζουν με εκπληκτική ταχύτητα τα μαύρα τσαντόρ που φορούσαν στον δρόμο με άλλα σε φωτεινά χρώματα που συνηθιζόταν να φοριούνται στις επισκέψεις χωρίς να
ξεσκεπάζουν ούτε σπιθαμή από τα απαγορευμένα σημεία του
προσώπου τους.
Οι επισκέψεις αυτές κυλούσαν με φαγητό και κουβέντα.
Όση ώρα κουβέντιαζαν, οι άντρες έκαναν παράλληλα και ατελείωτες προσευχές. Κρατούσαν όλοι τους ένα ταμπίχ –δηλαδή
μια πλαστική αλυσίδα με πέτρινες χάντρες για να μετράνε τις
τριάντα τρεις επαναλήψεις του «Αλλάχ ακμπάρ», «Ο Θεός είναι
μεγάλος».
Όσοι επισκέπτες έρχονταν το πρωί άρχιζαν τη διαδικασία των
αποχαιρετισμών γύρω στο μεσημέρι. Αφού είχαν πια ξαναφορέσει τα ρούχα τους για τον δρόμο, άρχιζαν να φιλιούνται μεταξύ
τους και να λένε αντίο, ύστερα μετακινούνταν ελαφρά προς την
πόρτα και ξανάρχιζαν τις φλυαρίες, ξαναφιλιόνταν, έκαναν κάποια βήματα λίγο πιο πέρα, σταματούσαν και φλυαρούσαν πάλι,
φώναζαν, τσίριζαν και ξαναγκαλιάζονταν – κι αυτό κράταγε άλλη μισή ώρα, κανείς τους δεν έδειχνε ποτέ να βιάζεται, κανείς
τους δε φαινόταν να έχει κάποιο πρόγραμμα.
Τα κατάφερναν να φύγουν, ωστόσο, πριν έρθει το απόγευμα,
γιατί αυτές οι ώρες ήταν αφιερωμένες στον μεσημεριανό ύπνο,
που τον έκαναν αναγκαίο η ζέστη και το κουραστικό πρόγραμμα
των προσευχών.
Όσοι επισκέπτες έρχονταν για δείπνο έμεναν ως αργά, γιατί
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πάντα περιμέναμε τον Χατζί Μπαμπά να επιστρέψει στο σπίτι
από τη δουλειά του –κι αυτό δε γινόταν ποτέ πριν τις δέκα– κι
ύστερα τρώγαμε.
Φυσιολογικά δε θα έπρεπε να με απασχολεί ιδιαίτερα ο κώδικας ντυσίματος των Ιρανών μέσα στο σπίτι, μα μερικοί από τους
επισκέπτες ήταν ολοφάνερο πως ήταν πολύ πιο ευσεβείς από κάποιους άλλους. Γι’ αυτό, περιστασιακά, εξαναγκαζόμουν να καλύπτω κι εγώ το κεφάλι μου. Ένα βράδυ, όταν ήρθαν επισκέπτες
που δεν τους περιμέναμε, η Αμεγιέ Μποζόργκ ήρθε τρέχοντας
στο δωμάτιό μου και μου πέταξε ένα μαύρο τσαντόρ, ύστερα την
άκουσα να λέει κάτι θυμωμένα στον Μουντί.
«Φόρεσέ το γρήγορα», με διέταξε ο Μουντί. «Έχουν επισκέπτες. Είναι ένας άντρας με τουρμπάν», δηλαδή αρχηγός ενός μαστζέντ – ενός τζαμιού. Το αντίστοιχο του χριστιανού παπά ή πάστορα. Ντύνονται μ’ έναν αμπά, κάτι σαν μπέρτα, και δεν αποχωρίζονται την καλύπτρα τους, που είναι ένα είδος τουρμπάν. Ξεχωρίζουν αμέσως από τον μέσο Ιρανό, που συνήθως ντύνεται
απλά φορώντας κοστούμι ή σπορ παλτό και αφήνει ακάλυπτο το
κεφάλι του. Οι μουλάδες, οι άντρες με το τουρμπάν, εμπνέουν μεγάλο σεβασμό.
Δεν υπήρχε, λοιπόν, καμιά περίπτωση να φέρω αντίρρηση στην
απαίτηση του Μουντί να βάλω τσαντόρ, μα την ώρα που φορούσα το άβολο ρούχο συνειδητοποίησα πως ήταν βρόμικο. Ο φερετζές που καλύπτει το χαμηλότερο μέρος του προσώπου ήταν γεμάτος με ξεραμένες μύξες. Δεν είχα δει πουθενά στο νοικοκυριό
αυτού του σπιτιού να χρησιμοποιούν μαντίλια ή χαρτομάντιλα.
Είχα δει όμως τις γυναίκες να χρησιμοποιούν τους φερετζέδες
τους για μαντίλια. Και τούτο το τσαντόρ μύριζε απαίσια.
Ο επισκέπτης μας με το τουρμπάν ήταν ο αγά Μαρασί. Η γυναίκα του ήταν αδερφή του Χατζί Μπαμπά, αλλά και ο ίδιος ήταν
μακρινός συγγενής του Μουντί. Στηριζόταν σε μια ξύλινη μαγκούρα σκαλισμένη στο χέρι και περπατούσε με αστάθεια από το
υπερβολικό του βάρος που θα έπρεπε να έφτανε τα εκατόν σαράντα κιλά. Κάθισε αργά στο πάτωμα, ενώ βογκούσε στην προσπάθειά του αυτή. Ήταν ανίκανος να καθίσει σταυροπόδι όπως
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όλοι οι άλλοι, γι’ αυτό άπλωσε τα τεράστια πόδια του μπροστά
του και έγειρε τους ώμους του προς τα εμπρός. Κάτω από τη μαύρη κελεμπία του ξεχώριζε η κοιλιά του να κρέμεται και να αγγίζει ξυστά το πάτωμα. Η Ζοχρέ του έφερε γρήγορα έναν δίσκο γεμάτο τσιγάρα τονίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο πως ήταν ο τιμώμενος επισκέπτης.
«Φέρε μου τσάι», τη διέταξε εκείνος κοφτά, ενώ άναβε καινούργιο τσιγάρο από εκείνο που κόντευε πια να τελειώσει. Βαριανάσαινε κι έβηχε, χωρίς να μπαίνει στον κόπο να βάλει το χέρι του μπροστά στο στόμα του.
Σέρβιραν αμέσως το τσάι. Ο αγά Μαρασί έριξε ένα γεμάτο κουταλάκι ζάχαρη στο εστακάν του, τράβηξε μια ρουφηξιά από το τσιγάρο του, έβηξε και πρόσθεσε ένα ακόμη κουταλάκι ζάχαρη.
«Θα πρέπει να είμαι λιγάκι εγκρατής», είπε στον Μουντί. «Κάνω θεραπεία για ζαχαροδιαβήτη».
Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν περισσότερο αηδιαστικό:
το γεμάτο ξεραμένες μύξες τσαντόρ που κρατούσα σφιχτά στο
πρόσωπο μου ή ο άντρας με το τουρμπάν προς τιμήν του οποίου
ήμουν αναγκασμένη να το φοράω.
Καθόμουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και με δυσκολία κρατιόμουν να μην κάνω εμετό. Μόλις έφυγαν οι επισκέπτες, πέταξα από πάνω μου το τσαντόρ κι είπα στον Μουντί
πως η βρομιά του μου προκαλούσε αηδία. «Έχω δει όλες αυτές
τις γυναίκες να σκουπίζουν τις μύτες τους μ’ αυτό», του παραπονέθηκα.
«Λες ψέματα», μου είπε απότομα. «Δεν μπορεί να είναι αλήθεια κάτι τέτοιο».
«Καλά λοιπόν, κοίτα και μόνος σου», τον προκάλεσα. Μόνο
όταν εξέτασε ο ίδιος προσεκτικά τον φερετζέ αναγκάστηκε να
παραδεχτεί πως έλεγα την αλήθεια. Αναρωτιόμουν τι παράξενες
αλλαγές είχαν γίνει στο κεφάλι του Μουντί. Είχε ξαναγυρίσει πολύ εύκολα στο περιβάλλον της παιδικής του ηλικίας κι όλα του
φαίνονταν φυσιολογικά, ώσπου να του έδειχνα εγώ την άλλη
τους πλευρά;
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ρισσότερο χρόνο μας στην κρεβατοκάμαρα, και βγαίναμε έξω μόνο όταν μας το ζητούσε ο Μουντί, γιατί είχαν έρθει κι άλλοι επισκέπτες για να μας γνωρίσουν. Στο δωμάτιό μας μπορούσαμε
τουλάχιστον να καθόμαστε στο κρεβάτι αντί στο πάτωμα. Η Μαχτόμπ έπαιζε πότε με το λαγουδάκι της και πότε μαζί μου. Την
περισσότερη ώρα νιώθαμε βαριεστημένες, ενώ η αφόρητη ζέστη
μας είχε εξουθενώσει.
Αργά κάθε απόγευμα η ιρανική τηλεόραση είχε ένα δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά. Ο Μουντί ο ίδιος μου το είπε, κι άρχισα να
το περιμένω με ανυπομονησία, όχι για το περιεχόμενό του, μα μόνο και μόνο για ν’ ακούω τη δικιά μου γλώσσα. Τα νέα άρχιζαν
γύρω στις 4:30 και κρατούσαν περίπου δεκαπέντε με είκοσι λεπτά, μα οι εκφωνητές δεν ήταν ποτέ συνεπείς στην ώρα έναρξης.
Το πρώτο μέρος αναφερόταν φυσικά στον πόλεμο με το Ιράκ,
που βρισκόταν σε εξέλιξη. Κάθε μέρα ακούγαμε μια υπερήφανη
καταμέτρηση των νεκρών των ιρακινών στρατευμάτων, μα ποτέ
δε γινόταν καμιά αναφορά έστω και για ένα θύμα από τη μεριά
των Ιρανών. Τις συγκεκριμένες αναφορές συνόδευε πάντα κάποιο φιλμ που έδειχνε πρόθυμους νέους άντρες και γυναίκες που
έφευγαν για τον ιερό πόλεμο (οι άντρες για να πολεμήσουν και
οι γυναίκες για να αναλάβουν το μαγείρεμα και την αντρική δουλειά του ψησίματος του ψωμιού), κι ακολουθούσε ύστερα ένα πατριωτικό κάλεσμα για την κατάταξη περισσότερων εθελοντών.
Ύστερα ήταν η σειρά ενός πεντάλεπτου με νέα από τον Λίβανο
–επειδή οι Σιίτες Μουσουλμάνοι του Λιβάνου, μια δυνατή και
βίαιη φατρία, που υποστηρίζεται από το Ιράν, είναι πιστή στον
αγιατολάχ Χομεϊνί– και υπήρχε ακόμη ένα τρίλεπτο με παγκόσμια νέα εν συντομία, που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του γεμάτο με αρνητικές αναφορές στην Αμερική. Μας έλεγαν πως οι
Αμερικάνοι πεθαίνουν σαν τις μύγες από το έιτζ^ πως ο αριθμός
των διαζυγίων στην Αμερική είναι συγκλονιστικός. Μας έλεγαν
ακόμη πως κάθε φορά που οι ιρακινές Αεροπορικές Δυνάμεις
βομβάρδιζαν ένα πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο, το έκαναν γιατί τους το είχε ζητήσει η ίδια η Αμερική.
Γρήγορα ένιωσα να με κουράζει ο στόμφος των εκφωνητών
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του δελτίου ειδήσεων. Αναρωτιόμουν, αν τολμούσαν να λένε τέτοιες ψευτιές στα αγγλόφωνα δελτία, τι να έλεγαν άραγε στους
ίδιους τους Ιρανούς;
Ο Σεγιέντ Σαλάμ Γκοντσί, τον οποίο φωνάζαμε Χατζί Μπαμπά, ήταν για μένα ένα αίνιγμα. Σπάνια τον βλέπαμε στο σπίτι
και σχεδόν ποτέ δεν απευθυνόταν στην οικογένειά του παρά μόνο για να τους φωνάξει για την καθιερωμένη προσευχή ή για να
τους διαβάσει εδάφιο από το Κοράνι, παρ’ όλα αυτά η παρουσία
του γέμιζε όλο το σπίτι. Όταν έφευγε νωρίς το πρωί, αφού είχε
περάσει ώρες ψέλνοντας τις προσευχές του, φορώντας πάντα το
ίδιο γκρίζο λεκιασμένο από τον ιδρώτα κοστούμι, και συνεχίζοντας να μουρμουρίζει προσευχές και να μετράει το κομποσκοίνι
του, ήταν ολοφάνερο πως άφηνε πίσω του τη σιδερένια του θέληση. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ εκείνος ασχολιόταν με
τις υποθέσεις των επιχειρήσεών του ή με επισκέψεις στο μαστζέντ,
η βαριά ατμόσφαιρα της καταθλιπτικής του παρουσίας συνέχιζε
να δεσπόζει ακόμη στο σπίτι του. Ο πατέρας του ήταν μουλάς. Ο
αδερφός του είχε πρόσφατα γίνει μάρτυρας, αφού σκοτώθηκε
στο Ιράκ. Όλα αυτά του έδιναν τον αέρα κάποιου που το ξέρει
καλά πως κι ο ίδιος ανήκει σε κάποια ανώτερη κάστα ανθρώπων.
Αργά κάθε βράδυ, μετά από ατέλειωτες ώρες προσευχής, η
επιστροφή του Χατζί Μπαμπά δημιουργούσε φοβερή αναστάτωση στο σπίτι. Ο ήχος της σιδερένιας εξώπορτας που άνοιγε γύρω
στις δέκα έβαζε μπρος τον συναγερμό. «Ο Χατζί Μπαμπά», έλεγε κάποιος και ξεσηκωνόταν ολόκληρο το σπίτι. Η Ζοχρέ και η
μικρότερη αδερφή της, η Φέρεστε, την ημέρα φορούσαν ρουσαρί, μα η επιστροφή του πατέρα τους γινόταν αφορμή για να προσθέσουν γρήγορα και ένα τσαντόρ.
Είχαν περάσει περίπου πέντε μέρες από τότε που πρωτοήρθαμε στο σπίτι του Χατζί Μπαμπά, όταν άκουσα τον Μουντί να μου
λέει: «Θα πρέπει ν’ αρχίσεις να φοράς τσαντόρ και μέσα στο σπίτι – ή τουλάχιστον το ρουσαρί σου».
«Όχι», του απάντησα. «Κι εσύ κι ο Μαμάλ μου είπατε πριν να
έρθουμε εδώ πως δε θα ήμουν υποχρεωμένη να καλύπτω ούτε το
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κορμί ούτε το κεφάλι μου στο σπίτι. Θα δείξουν κατανόηση, μου
είχατε πει, επειδή είμαι Αμερικανίδα».
Αλλά ο Μουντί συνέχισε. «Έχεις δημιουργήσει φοβερή αναστάτωση στον Χατζί Μπαμπά επειδή δε φοράς το τσαντόρ. Μην
ξεχνάς πως αυτό εδώ είναι το σπίτι του». Ο τόνος της φωνής του
Μουντί ήταν μόνο εν μέρει απολογητικός. Διέκρινα και έναν τόνο
εξουσίας, που έμοιαζε απειλητικός. Ήξερα αυτή την πλευρά της
προσωπικότητάς του πολύ καλά και την είχα πολεμήσει στο παρελθόν. Μα αυτή ήταν η χώρα του, οι άνθρωποί του. Ήταν ολοφάνερο πως δεν είχα καμιά επιλογή, μα κάθε φορά που φορούσα το
μισητό μου μαντίλι για να παρουσιαστώ μπροστά στον Χατζί Μπαμπά, θύμιζα στον εαυτό μου πως θα γυρίζαμε σύντομα πίσω στο
Μίσιγκαν, στην πατρίδα μου και στους δικούς μου ανθρώπους.
Καθώς περνούσαν οι μέρες, η Αμεγιέ Μποζόργκ γινόταν όλο
και λιγότερο εγκάρδια απέναντί μου. Παραπονιόταν στον Μουντί για τη σπάταλη, όπως τη χαρακτήριζε, αμερικάνικη συνήθειά
μας να κάνουμε ντους κάθε μέρα. Με την ευκαιρία της επίσκεψής
μας είχε πάει στο χαμάμ –τα δημόσια μπάνια– και είχε υποβληθεί
στην ιεροτελεστία που χρειάζεται μια ολόκληρη μέρα για να ολοκληρωθεί. Δεν είχε κάνει μπάνιο για πολύ καιρό, και ήταν ολοφάνερο πως δε σκόπευε να κάνει κάτι τέτοιο σύντομα. Εκείνη και
οι υπόλοιποι της οικογένειάς της φορούσαν τα ίδια βρόμικα ρούχα κάθε μέρα, παρόλο που είχαν ποτίσει πια από τον ιδρώτα που
τους προκαλούσε η αφόρητη ζέστη.
«Δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα», μας είπε.
«Κι όμως πρέπει να κάνουμε ντους κάθε μέρα», της απάντησε
ο Μουντί.
«Όχι», επέμεινε η αδερφή του. «Ξεπλένετε μ’ αυτό τον τρόπο
όλα τα κύτταρα του δέρματός σας, θα κρυώσει το στομάχι σας και
θα αρρωστήσετε».
Η διαφωνία τους τέλειωσε με ισοπαλία. Εμείς συνεχίσαμε να
κάνουμε ντους καθημερινά και η Αμεγιέ Μποζόργκ και η οικογένειά της συνέχισαν να ζέχνουν.
Παρά το γεγονός πως επέμενα για τη δικιά του καθαριότητα,
ο Μουντί μου φαινόταν απίστευτο πως δεν έδειχνε ακόμη να
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προσέχει τη βρομιά που επικρατούσε γύρω του, αν δεν του την
επισήμαινα εγώ.
«Το ρύζι είναι γεμάτο μαμούνια», είπα μια μέρα στον Μουντί.
«Λες ψέματα», μου απάντησε. «Νομίζω πως το έχεις βάλει
σκοπό να μη σου αρέσει τίποτα εδώ πέρα».
Την ώρα που τρώγαμε το βραδινό μας μάζεψα αρκετά μαύρα
μαμούνια από το ρύζι και με το κουτάλι μου τα απόθεσα στο πιάτο
του Μουντί. Δεν είναι ευγενικό ν’ αφήνεις φαγητό στο πιάτο σου,
γι’ αυτό, επειδή δεν ήθελε να τους προσβάλει, ο Μουντί αναγκάστηκε να φάει όλα τα μαμούνια. Όμως κατάλαβε πως είχα δίκιο.
Τον Μουντί δεν έδειχνε να τον ενοχλεί η δυσάρεστη μυρωδιά
που σκορπιζόταν σε όλο το σπίτι κάθε φορά που η Αμεγιέ Μποζόργκ καταλαμβανόταν από την έμμονη ιδέα πως έπρεπε να διώξει το κακό το μάτι. Για να το πετύχει έκαιγε κάτι μαύρους σπόρους, που βρομοκοπούσαν απαίσια, μέσα σε ένα μεταλλικό πιάτο γεμάτο τρύπες που έμοιαζε με σουρωτήρι. Αυτό το σκεύος δε
λείπει από κανένα ιρανικό νοικοκυριό, αφού είναι απαραίτητο για
το μαγείρεμα του ρυζιού. Μα στα χέρια της Αμεγιέ Μποζόργκ,
γεμάτο με σπόρους που σιγοκαίγανε έτσι όπως το μετέφερε σε
κάθε γωνιά του σπιτιού, είχε καταντήσει εργαλείο βασανιστηρίου.
Ο Μουντί αντιπαθούσε αυτή τη μυρωδιά όσο κι εγώ.
Μερικές φορές η Μαχτόμπ έπαιζε λιγάκι με τα παιδιά των συγγενών που έρχονταν επίσκεψη, κι έτσι είχε κατορθώσει να μάθει
κάποιες λέξεις στα φαρσί, μα το περιβάλλον που ζούσαμε ήταν
τόσο παράξενο, ώστε τον περισσότερο καιρό προτιμούσε να μένει προσκολλημένη πάνω μου και στο λαγουδάκι της. Μια φορά,
για να περάσει την ώρα της, άρχισε να μετράει πόσα τσιμπήματα
της είχαν κάνει τα κουνούπια στο πρόσωπό της. Έφταναν τα είκοσι τρία. Μα και τα τσιμπήματα στο κορμί της δεν πήγαιναν πίσω, αφού είχε γεμίσει με κόκκινα σπυριά.
Καθώς περνούσαν οι μέρες, ο Μουντί σταδιακά άρχισε να ξεχνά την ύπαρξή μας. Στην αρχή μας μετέφραζε κάθε κουβέντα και
κάθε σχόλιο, ακόμη κι αυτά που δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία. Μα
τώρα πια δεν έμπαινε στον κόπο. Η Μαχτόμπ κι εγώ είχαμε γίνει
αξιοθέατα για τους επισκέπτες, αναγκαζόμαστε να καθόμαστε
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ώρες ολόκληρες αμίλητες, προσπαθώντας να φαινόμαστε ευχάριστες, παρόλο που δεν καταλαβαίναμε ούτε λέξη απ’ όσα έλεγαν. Υπήρξαν μέρες που δεν ανταλλάξαμε κουβέντα με κανέναν
άλλον εκτός από μεταξύ μας.
Και οι δυο μας περιμέναμε –ζούσαμε, θα έλεγα– μόνο τη στιγμή που θα γυρνούσαμε στην Αμερική.
Μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό έβραζε ακατάπαυστα στην
κουζίνα για τους επισκέπτες που έρχονταν πεινασμένοι και ήθελαν να φάνε. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είδα κάποιους από τους
συγγενείς να τρώνε κατευθείαν από την κατσαρόλα με ένα μεγάλο κουτάλι που έμοιαζε με την κουτάλα της σούπας, ενώ τους
έπεφταν αποφάγια μέσα στην κατσαρόλα ή πάνω στο πάτωμα. Οι
επιφάνειες των πάγκων κι όλα τα πατώματα ήταν γεμάτα μέλια
και υπολείμματα ζάχαρης που άφηναν οι απρόσεχτοι που έπιναν
το τσάι τους εκεί. Οι κατσαρίδες έκοβαν βόλτες στην κουζίνα
όπως και στο μπάνιο.
Δεν έτρωγα σχεδόν τίποτα. Η Αμεγιέ Μποζόργκ συνήθως
«μαγείρευε χορές με αρνάκι για βραδινό, και χρησιμοποιούσε
άφθονο ντομπέ. Το ντομπέ είναι μια σακούλα γεμάτη συμπαγές
λίπος, που έχει διάμετρο γύρω στις δεκαοχτώ ίντσες, και κρέμεται κάτω από την ουρά των ιρανικών προβάτων. Έχει ταγκιά γεύση που αρέσει πολύ στους Ιρανούς και το χρησιμοποιούν σαν
φτηνό υποκατάστατο του μαγειρικού λαδιού.
Η Αμεγιέ Μποζόργκ φύλαγε πάντα ένα ντομπέ στο ψυγείο
της, και δεν υπήρχε φαγητό που να μην το χρησιμοποιεί^ έκοβε
ένα κομμάτι από αυτό το λίπος και το έλιωνε σε ένα σαγανάκι.
Άλλες φορές πάλι τσιγάριζε κρεμμύδια μ’ αυτό, και τους πρόσθετε κομμάτια κρέας, μαζί με φασόλια ή οποιοδήποτε λαχανικό υπήρχε στο σπίτι. Αυτά τα άφηνε να σιγοβράζουν όλο το απόγευμα και
το βράδυ, ενώ η σπιρτάδα της μυρωδιάς του λίπους από το ντομπέ διαπερνούσε όλο το σπίτι. Την ώρα του βραδινού φαγητού η
Μαχτόμπ κι εγώ δεν μπορούσαμε να κατεβάσουμε ούτε μια
μπουκιά από αυτό το κατασκεύασμα της Αμεγιέ Μποζόργκ. Ακόμη και του Μουντί δεν του άρεσε.
Σιγά σιγά η ιατρική παιδεία και η κοινή λογική επικράτησαν
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του σεβασμού του προς την οικογένειά του. Επειδή εγώ διαρκώς
του έκανα παράπονα για τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούσαν εκεί μέσα, αναγκάστηκε στο τέλος να κάνει κουβέντα
στην αδερφή του γι’ αυτό.
«Είμαι γιατρός και νομίζω πως καλά θα κάνεις ν’ ακούσεις τη
συμβουλή μου», είπε στην αδερφή του. «Είσαι βρόμικη. Πρέπει να
μάθεις να κάνεις μπάνιο συχνά. Πρέπει να μάθεις και τα παιδιά
σου να κάνουν συχνά μπάνιο. Θλίβομαι να σε βλέπω να ζεις μέσα σε τόση βρομιά».
Η Αμεγιέ Μποζόργκ αγνόησε τις συμβουλές του μικρότερου
αδερφού της. Και κάποια στιγμή που εκείνος δεν έβλεπε, μου έριξε μια ματιά όλο μίσος δίνοντάς μου να καταλάβω πως με θεωρούσε τον ταραχοποιό εκεί μέσα.
Το να κάνει κανείς μπάνιο καθημερινά δεν ήταν η μόνη δυτική συνήθεια την οποία θεωρούσε προσβλητική η κουνιάδα μου.
Μια μέρα, την ώρα που ο Μουντί ετοιμαζόταν να φύγει από το
σπίτι, με φίλησε ελαφρά στο μάγουλο. Η Αμεγιέ Μποζόργκ είδε
το φιλί κι έγινε αμέσως έξαλλη. «Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια
πράγματα εδώ μέσα», μάλωσε τον Μουντί. «Υπάρχουν παιδιά γύρω μας». Το γεγονός πως το μικρότερο «παιδί», η Φέρεστε, ετοιμαζόταν να αρχίσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης
δεν επηρέαζε καθόλου τις απόψεις της.
Μετά από αρκετές μέρες κλεισούρας στο καταθλιπτικό σπίτι
της Αμεγιέ Μποζόργκ, τελικά βγήκαμε για ψώνια. Ο Μουντί, η
Μαχτόμπ κι εγώ περιμέναμε με ανυπομονησία αυτό το μέρος του
ταξιδιού, αφού θα μας έδινε την ευκαιρία να αγοράσουμε εξωτικά δώρα για τους φίλους και τους συγγενείς μας στην πατρίδα.
Ένας ακόμη λόγος ήταν πως θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τις συγκριτικά χαμηλές τιμές της Τεχεράνης για να αγοράσουμε κοσμήματα και χαλιά για μας.
Αρκετά πρωινά στη σειρά, μας πήγαιναν στο κέντρο της πόλης πότε η Ζοχρέ και πότε ο Ματζίντ. Κάθε τέτοια έξοδος ήταν
και μια περιπέτεια σ’ αυτή την πόλη που, πριν από την επανάσταση, αριθμούσε γύρω στα πέντε εκατομμύρια και τώρα, τέσσερα
χρόνια μετά, κόντευε να ξεπεράσει τα δεκατέσσερα. Δεν είχαν
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καταφέρει μέχρι τότε να κάνουν μια ακριβή απογραφή του πληθυσμού τους. Αφού ολόκληρα χωριά είχαν ρημάξει, αποτέλεσμα
της οικονομικής κατάρρευσης, οι κάτοικοί τους είχαν μετακομίσει
στην Τεχεράνη σε αναζήτηση τροφής και στέγης. Χιλιάδες –ίσως
και εκατομμύρια– φυγάδων από τον πόλεμο του Αφγανιστάν είχαν επίσης κατακλύσει την πόλη.
Οπουδήποτε πηγαίναμε συναντούσαμε ορδές βιαστικών ανθρώπων με σκληρά πρόσωπα να τρέχουν στις δουλειές τους.
Δεν έβλεπες ούτε έναν άνθρωπο να χαμογελά. Η Ζοχρέ ή ο Ματζίντ προσπαθούσαν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο ανάμεσα σε
απίστευτα μπλοκαρίσματα, ενώ πεζοί και κυρίως παιδιά έπαιζαν
τις ζωές τους κορόνα γράμματα έτσι όπως ξεπετιόνταν απρόσεχτα για να διασχίσουν τους γεμάτους αυτοκίνητα και κόσμο
δρόμους.
Μεγάλα αυλάκια πλαισίωναν τους δρόμους, έβγαζαν ορμητικά νερό που κατέβαινε από τα βουνά. Ο λαός χρησιμοποιούσε
αυτή τη δωρεάν ποσότητα νερού για διάφορους σκοπούς. Εκεί
όλοι άφηναν τα σκουπίδια τους, αφού το νερό τα παράσερνε μαζί του. Οι καταστηματάρχες ξέπλεναν εκεί τις σφουγγαρίστρες
τους. Άλλοι πάλι κατουρούσαν εκεί μέσα, ενώ κάποιοι άλλοι
έπλεναν τα χέρια τους σ’ αυτό. Σε κάθε γωνιά του δρόμου αναγκαζόμαστε να πηδάμε πάνω από τα ακάθαρτα αυλάκια.
Οικοδομικός οργασμός βρισκόταν σε εξέλιξη σε κάθε τομέα
της πόλης, μα όλες οι εργασίες γίνονταν χειρωνακτικά και με πολύ επικίνδυνο τρόπο. Οι σκελετοί των υπό ανέγερση σπιτιών
ήταν από χλωρά σκεβρωμένα τις περισσότερες φορές κούτσουρα, χωρίς τον φλοιό τους, με διάμετρο γύρω στις τέσσερις ίντσες.
Αγνοώντας τους όρους ασφαλείας, οι εργάτες συναρμολογούσαν
μεταξύ τους κούτσουρα διαφόρων μεγεθών, για να δημιουργήσουν σπίτια αμφίβολης ποιότητας και αντοχής.
Η πόλη έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, τα
πάντα επέβλεπαν εξονυχιστικά βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και
αστυνομικοί με άγρια βλέμματα. Είναι φοβερό σε κάθε σου βήμα
να βρίσκεσαι αντιμέτωπος με οπλισμένες καραμπίνες που σε σκοπεύουν. Ανατρίχιαζα και μόνο στη σκέψη τού τι θα μπορούσε να
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συμβεί αν μια από αυτές τις καραμπίνες εκπυρσοκροτούσε από
λάθος.
Στρατιώτες της επανάστασης με στολές αγγαρείας ήταν πανταχού παρόντες. Σταματούσαν αδιακρίτως αυτοκίνητα, ψάχνοντας για λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή αντεπαναστατικό υλικό,
όπως λογοτεχνία που έκανε κριτική στους Σιίτες Μουσουλμάνους κι αμερικανικής κατασκευής κασέτες μαγνητοφώνων. Αυτό
το τελευταίο παράπτωμα μπορούσε να σε στείλει φυλακή για έξι
μήνες.
Αλλά πάνω από όλα υπήρχε η απειλητική πασντάρ, ένα ειδικό
σώμα της αστυνομίας που τριγύριζε με ύποπτους σκοπούς μέσα
σε μικρά λευκά τζιπάκια Νισάν, από αυτά που έχουν την κίνηση
στους τέσσερις τροχούς. Όλοι είχαν να διηγηθούν μια ιστορία
τρόμου με πρωταγωνιστή την πασντάρ. Ήταν η απάντηση του
Αγιοτολάχ στη Σαβάκ, τη μυστική αστυνομία του σάχη. Μυστηριώδεις μύθοι δημιουργήθηκαν γρήγορα γύρω από την πασντάρ,
την οποία αποτελούσαν ρεμάλια του δρόμου που ξαφνικά τους
είχαν δώσει κρατική δύναμη.
Μια από τις αποστολές της πασντάρ ήταν να ελέγχει αν οι γυναίκες ήταν σωστά ντυμένες. Ήταν δύσκολο για μένα να καταλάβω αυτήν την επιμονή στα θέματα ντυσίματος. Οι γυναίκες
θήλαζαν τα μωρά τους μπροστά σε όλους, χωρίς να νοιάζονται
αν τα στήθια τους ήταν σε κοινή θέα, ενώ τα κεφάλια τους, τα πιγούνια τους, οι καρποί των χεριών τους και οι αστράγαλοί τους
ήταν καλυμμένοι.
Στην παράξενη αυτή κοινωνία, όπως μου είχε πει ο Μουντί,
εμείς ανήκαμε στην ελίτ. Κουβαλούσαμε το γόητρο μιας αξιοσέβαστης οικογένειας, που σε σύγκριση με τον μέσο όρο ήταν πολύ εξελιγμένη από πλευράς μόρφωσης και κουλτούρας. Ακόμη
και η Αμεγιέ Μποζόργκ ήταν ένα υπόδειγμα σοφίας και καθαριότητας, αν τη συνέκρινε κάποιος με τους ανθρώπους των δρόμων στην Τεχεράνη. Και ήμαστε σχετικά πλούσιοι.
Ο Μουντί μου είχε πει πως θα έφερνε 2.000 δολάρια σε ταξιδιωτικά τσεκ, μα ήταν ολοφάνερο πως είχε φέρει πολύ περισσότερα και πως ήταν πρόθυμος να τα ξοδεύει σε ό,τι του έκανε κέ© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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φι. Επίσης, ο Μαμάλ επέμενε να μας φορτώνει με μετρητά, για να
μας κάνει επίδειξη δύναμης και γοήτρου κι ακόμη για να μας ξεπληρώσει για όλα όσα είχαμε κάνει γι’ αυτόν στην Αμερική.
Τη συναλλαγματική αλλαγή από δολάρια σε ριάλ είναι δύσκολο να την κατανοήσει κανείς. Οι τράπεζες εξαργύρωναν κάθε δολάριο με εκατό ριάλ, μα ο Μουντί έλεγε πως οι τιμές στη μαύρη
αγορά ήταν καλύτερες. Υποπτεύομαι πως αυτός ήταν κι ο λόγος
για τις εξόδους που έκανε χωρίς εμένα. Ο Μουντί είχε τόσο πολλά μετρητά, ώστε του ήταν αδύνατο να τα κουβαλάει όλα επάνω
του. Γι’ αυτό γέμιζε τις τσέπες των ρούχων του που κρέμονταν
στην κρεμάστρα της κρεβατοκάμαράς μας με αρκετά χρήματα.
Τώρα καταλάβαινα γιατί έβλεπα τόσο πολλούς ανθρώπους
στους δρόμους να κουβαλάνε φανερά χοντρές δεσμίδες με χαρτονομίσματα. Χρειάζονταν υπερβολικά πολλά ριάλ για να αγοράσουν οτιδήποτε. Δε γνωρίζουν τι θα πει πίστωση στο Ιράν και
κανείς δεν πληρώνει με τσεκ.
Κι εγώ και ο Μουντί χάσαμε γρήγορα την αίσθηση της αξίας
αυτών των χρημάτων. Ήταν όμορφο να αισθανόμαστε πλούσιοι,
και φυσικά ψωνίζαμε ανάλογα. Αγοράζαμε κεντημένες στο χέρι
μαξιλαροθήκες, χειροποίητες κορνίζες για πίνακες επιχρυσωμένες με χρυσό είκοσι τεσσάρων καρατιών, και λεπτοδουλεμένες
γκραβούρες με μινιατούρες. Ο Μουντί αγόρασε για τη Μαχτόμπ
διαμαντένια σκουλαρίκια δεμένα με χρυσό. Κι εμένα μου αγόρασε δαχτυλίδι, μπρασελέ, κι ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια με χρυσό δέσιμο. Επίσης μου αγόρασε ένα ξεχωριστό δώρο –ένα χρυσό κολιέ– που η αξία του σε δολάρια έφτανε τις τρεις
χιλιάδες. Ήξερα πως θα κόστιζε πολύ περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στη Μαχτόμπ και σε μένα άρεσαν τα μακριά, σε φωτεινά χρώματα πακιστανικά φορέματα^ ο Μουντί μας αγόρασε από ένα.
Διαλέξαμε τόσα έπιπλα που μπορούσαν να γεμίσουν δυο δωμάτια· ήταν σκαλισμένα με λεπτοδουλεμένα σχέδια φύλλων από
χρυσό και η ταπετσαρία τους ήταν από εξωτικό γκομπλέν. Αγοράσαμε ακόμη μια πλήρη τραπεζαρία κι έναν καναπέ και καρέκλες για το καθιστικό μας. Ο Ματζίντ είπε πως θα φρόντιζε εκεί© Betty Mahmoody with William Hoffer, 1987/
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νος τις διαδικασίες για να τα στείλουμε στην Αμερική με πλοίο.
Η προθυμία του Μουντί να κάνουμε αυτές τις αγορές με ανακούφισε σε μεγάλο βαθμό από τους φόβους μου. Ήταν ολοφάνερο
πως σχεδίαζε να γυρίσουμε στο σπίτι μας.
Ένα πρωί, την ώρα που η Ζοχρέ ετοιμαζόταν να πάρει τη Μαχτόμπ κι εμένα για ψώνια μαζί με κάποιες άλλες γυναίκες συγγενείς τους, ο Μουντί μου έδωσε μια χοντρή δεσμίδα ριάλ, που δεν
είχε μπει στον κόπο να τα μετρήσει. Η σπουδαία μου ανακάλυψη
εκείνη την ημέρα ήταν ένα ιταλικό γκομπλέν, γύρω στα πέντε επί
οχτώ πόδια, που ήξερα πως θα ταίριαζε εκπληκτικά στον τοίχο
του σαλονιού μας. Κόστιζε γύρω στα είκοσι χιλιάδες ριάλ, δηλαδή γύρω στα διακόσια δολάρια. Στο τέλος της ημέρας μού είχαν
μείνει ακόμη αρκετά λεφτά για ξόδεμα, γι’ αυτό τα κράτησα για
την επόμενη έξοδό μας για ψώνια. Ο Μουντί ξόδευε χρήματα τόσο σπάταλα, που ήξερα πως δε θα τον ένοιαζε, και πολύ περισσότερο ούτε θα το πρόσεχε.
Σχεδόν κάθε βράδυ ήμαστε καλεσμένοι σε σπίτια συγγενών
από το τεράστιο σόι του Μουντί. Η Μαχτόμπ κι εγώ ήμαστε πάντα οι ξένες, τα αξιοπερίεργα. Αυτές οι βραδιές ήταν βαρετές στο
μεγαλύτερο μέρος τους, μα μας έδιναν την ευκαιρία να φεύγουμε από το φοβερό σπίτι της Αμεγιέ Μποζόργκ.
Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα πως οι συγγενείς του Μουντί χωρίζονταν σε δυο διαφορετικές κατηγορίες. Οι μισοί από αυτούς ζούσαν σαν την Αμεγιέ Μποζόργκ, περιφρονώντας τις δυτικές συνήθειες, προσκολλημένοι στο ζηλευτό τους δόγμα της
φανατικής αίρεσης των Σιιτών Μουσουλμάνων του αγιοτολάχ
Χομεϊνί.
Οι άλλοι μισοί έδειχναν να δυτικοφέρνουν λιγάκι, ήταν πιο
ανοιχτοί στις αλλαγές, πιο μορφωμένοι και φιλικοί, και σίγουρα
ακολουθούσαν πιο σχολαστικά τους κανόνες της υγιεινής. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν πολύ πιθανόν να βρει κανείς αρκετούς να μιλούν αγγλικά και οι περισσότεροι ήταν πιο ευγενικοί απέναντι
στη Μαχτόμπ παρά σ’ εμένα.
Απολαμβάναμε τις επισκέψεις μας στο σπίτι του Ρεζά και της
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Εσί. Στο περιβάλλον του σπιτιού του ο ανιψιός του Μουντί ήταν
φιλικός και ευγενής απέναντί μου. Η Εσί έδειχνε να με συμπαθεί
κι εκείνη. Εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία να εξασκεί τα αγγλικά
της μαζί μου. Η Εσί και μερικοί ακόμη από τους άλλους συγγενείς μάς βοηθούσαν να διασκεδάζουμε λιγάκι την πλήξη και τον
εκνευρισμό που νιώθαμε.
Αλλά σπάνια με άφηναν να ξεχνώ πως, σαν Αμερικανίδα, με
θεωρούσαν εχθρό του Ιράν. Ένα βράδυ, για παράδειγμα, μας κάλεσαν στο σπίτι μιας ξαδέρφης του Μουντί, της Φατεμέ Χακίμ.
Μερικές Ιρανές έπαιρναν τα επίθετα των συζύγων τους μετά τον
γάμο τους, μα οι περισσότερες κρατούσαν τα πατρικά τους ονόματα. Στην περίπτωση όμως της Φατεμέ υπήρχε μια παράξενη
σύμπτωση, αφού και το πατρικό της ήταν Χακίμ και είχε παντρευτεί έναν πολύ στενό της συγγενή που τον έλεγαν κι αυτόν Χακίμ.
Ήταν ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, γύρω στα σαράντα οχτώ με
σαράντα εννιά, που τολμούσε να στέλνει χαμόγελα στη Μαχτόμπ
κι εμένα. Δε μιλούσε καθόλου αγγλικά, μα στη διάρκεια του φαγητού στο πάτωμα του χολ δε σταμάτησε να μας φροντίζει. Ο
άντρας της, ασυνήθιστα ψηλός για Ιρανό, πέρασε το περισσότερο βράδυ μουρμουρίζοντας προσευχές και ψέλνοντας αποσπάσματα από το Κοράνι, ενώ τριγύρω μας οι άλλοι συγγενείς φλυαρούσαν ακατάπαυστα ως συνήθως.
Ο γιος της Φατεμέ είχε παράξενο παρουσιαστικό. Ενώ θα πρέπει να ήταν ήδη γύρω στα τριάντα με τριάντα πέντε, το ύψος του
δεν ξεπερνούσε το ένα τριάντα και τα χαρακτηριστικά του παρέμεναν εφηβικά. Αναρωτιόμουν αν βρισκόμουν μπροστά σε μια
ακόμη από τις γενετικές ανωμαλίες που είχα δει με ασυνήθιστη
συχνότητα στην οικογένεια του Μουντί, όπου τόσο πολλοί συγγενείς είχαν παντρευτεί μεταξύ τους.
Την ώρα του φαγητού, αυτό το πλάσμα, που έμοιαζε με νάνο,
μου μίλησε για λίγο στα αγγλικά, με έναν επιτηδευμένο τρόπο.
Παρόλο που μου ήταν καλόδεχτο ν’ ακούω αγγλικά, ο τρόπος
του είχε αρχίσει να με ανησυχεί.
Μετά το φαγητό, χωρίς να με κοιτάζει στα μάτια, μου είπε:
«Θα θέλαμε να ανεβείτε στο πάνω πάτωμα».
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Ο Μουντί, η Μαχτόμπ κι εγώ τον ακολουθήσαμε, για να βρεθούμε έκπληκτοι σ’ ένα δωμάτιο επιπλωμένο με αμερικάνικο τρόπο. Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με αγγλικά βιβλία. Ο γιος της Φατεμέ
με έβαλε να κάτσω σε έναν χαμηλό καναπέ. Ο Μουντί και η Μαχτόμπ κάθισαν πλάι μου.
Ενώ παρατηρούσα τη διακόσμηση του δωματίου, είδα να
μπαίνουν μέσα και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Κάθισαν όλοι
τους ιεραρχικά, η ψηλή θέση στο δωμάτιο ανήκε στον άντρα της
Φατεμέ.
Έριξα ένα ερωτηματικό βλέμμα στον Μουντί. Εκείνος σήκωσε τους ώμους του, δείχνοντας πως αγνοούσε ποια θα ήταν η συνέχεια αυτής της ιστορίας.
Ο άντρας της Φατεμέ είπε κάτι στα φαρσί που το μετέφρασε
αμέσως ο γιος της, απευθύνοντας την ερώτηση σε μένα: «Τι γνώμη έχετε για τον πρόεδρο Ρίγκαν;»
Ξαφνιάστηκα, προσπαθώντας να παραμείνω ψύχραιμη κι ευγενής είπα διστακτικά: «Καλός είναι».
Συνέχισαν τις ερωτήσεις που διαδέχονταν η μια την άλλη. «Τι
γνώμη είχατε για τον πρόεδρο Κάρτερ; Ποια είναι η γνώμη σας
για τους δεσμούς του Κάρτερ με το Ιράν;»
Απρόθυμη να παίξω τον υπερασπιστή της πατρίδας μου, έτσι
καθώς βρισκόμουν παγιδευμένη σ’ αυτό το ιρανικό σαλόνι, είπα
αποφασιστικά: «Δε θα ήθελα να κουβεντιάσω τέτοιου είδους θέματα. Άλλωστε ποτέ δε με ενδιέφερε ιδιαίτερα η πολιτική».
Εκείνοι όμως συνέχισαν να με πιέζουν. «Λοιπόν», μου είπε ο
γιος, «είμαι σίγουρος πως, πριν να έρθετε εδώ, θα είχατε ακούσει
πολλά για το πόσο καταπιεσμένες είναι οι γυναίκες στο Ιράν. Τώρα όμως που βρίσκεστε εδώ, θα πρέπει να έχετε διαπιστώσει με
τα ίδια σας τα μάτια πως κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι αλήθεια και
πως όλα αυτά που διαδίδονται στο εξωτερικό είναι ψέματα».
Αυτή η ερώτηση ήταν τόσο γελοία, που δεν μπόρεσα να την
αγνοήσω. «Λυπάμαι, μα άλλα βλέπω εγώ», τους είπα. Ήμουν έτοιμη να ξεσπάσω σε ένα κατηγορητήριο ενάντια στην καταπίεση
των γυναικών του Ιράν, μα γύρω μου έβλεπα να ταλαντεύονται
θρασείς, υπερόπτες άντρες που άγγιζαν τα κομποσκοίνια τους και
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μουρμούριζαν «Αλλάχ ακμπάρ», ενώ οι γυναίκες τυλιγμένες στα
τσαντόρ τους κάθονταν ήρεμες, γεμάτες δουλοπρέπεια. «Δε θα
ήθελα να κουβεντιάσουμε τέτοιου είδους θέματα», είπα απότομα. «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε καμιά άλλη ερώτηση». Γύρισα προς το μέρος του Μουντί και του είπα χαμηλόφωνα: «Θα
προτιμούσα να με πάρεις να φύγουμε από εδώ μέσα. Δε μου αρέσει ο ρόλος που θέλουν να με βάλουν να παίξω».
Ο Μουντί ένιωθε άσχημα, εγκλωβισμένος ανάμεσα στην
έγνοια του για τη γυναίκα του και στο καθήκον του να δείξει τον
απαιτούμενο σεβασμό στους συγγενείς του. Δεν έκανε απολύτως
τίποτα, και η κουβέντα γρήγορα περιστράφηκε σε θρησκευτικά
θέματα.
Ο γιος της Φατεμέ τράβηξε ένα βιβλίο από κάποιο ράφι κι
έγραψε μια αφιέρωση: «Στην Μπέτι. Αυτό είναι ένα δώρο για σένα μέσα από την καρδιά μου».
Ήταν ένα βιβλίο με τις διδασκαλίες του Ιμάμ Αλί, του ιδρυτή
της αίρεσης των Σιιτών. Μου εξήγησαν πως ο ίδιος ο Μωάμεθ είχε ορίσει τον Ιμάμ Αλί να γίνει ο διάδοχός του, μα πως μετά τον
θάνατο του προφήτη η αίρεση των Σουνιτών απέκτησε τεράστια
δύναμη, και κατόρθωσε έτσι να θέσει υπό τον έλεγχο της το μεγαλύτερο μέρος του ισλαμικού κόσμου. Η έχθρα αυτή συνεχιζόταν με αμείωτη ένταση ανάμεσα στους Σουνίτες και στους Σιίτες.
Δέχτηκα το δώρο όσο πιο ευγενικά μπορούσα, μα είχα χάσει
τελείως το κέφι μου. Ήπιαμε το τσάι μας και φύγαμε.
Στην κρεβατοκάμαρά μας, στο σπίτι της Αμεγιέ Μποζόργκ, ο
Μουντί κι εγώ καβγαδίσαμε. «Δεν ήσουν ευγενικιά απέναντι
τους», μου είπε. «Θα έπρεπε να είχες συμφωνήσει μ’ αυτά που
έλεγαν».
«Μα δεν έλεγαν την αλήθεια».
«Κι όμως είναι αλήθεια αυτά που έλεγαν», ισχυρίστηκε. Έκπληκτη, είδα τον άντρα μου να παίρνει το μέρος της ομάδας των
Σιιτών και να επιμένει πως οι γυναίκες στο Ιράν είχαν περισσότερα δικαιώματα από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο. «Είσαι
προκατειλημμένη», μου είπε. «Δεν καταπιέζουν τις γυναίκες στο
Ιράν».
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ΜΠΕΤΙ ΜΑΧΜΟΥΝΤΙ – ΟΥΙΛΙΑΜ ΧΟΦΕΡ

Δεν μπορούσα να πιστέψω στ’ αυτιά μου. Είχε δει κι ο ίδιος το
πόσο οι γυναίκες του Ιράν ήταν σκλάβες στους άντρες τους και
το πώς η θρησκεία τους, όπως και η κυβέρνησή τους, τις εξανάγκαζε συνεχώς να ακολουθούν έναν απαρχαιωμένο και πάνω από
όλα ανθυγιεινό κώδικα ντυσίματος.
Πέσαμε για ύπνο εκείνο το βράδυ θυμωμένοι.
Μερικοί από την οικογένεια επέμεναν πως θα έπρεπε να
επισκεφτούμε ένα από τα παλάτια του Σάχη. Όταν φτάσαμε, χώρισαν τους άντρες από τις γυναίκες. Ακολούθησα τις άλλες γυναίκες σ’ έναν προθάλαμο, όπου μας έψαξαν για να δουν αν κουβαλούσαμε κάτι απαγορευμένο κι ακόμη έλεγξαν αν ήμαστε κατάλληλα ντυμένες. Εγώ φορούσα το μαντό μου και το ρουσαρί
που μου είχε δώσει η Αμεγιέ Μποζόργκ και χοντρές μαύρες κάλτσες. Ούτε ίχνος γυμνού ποδιού δε φαινόταν, κι όμως έκριναν
πως δεν ήμουν κατάλληλα ντυμένη για να μπω εκεί μέσα. Μέσω
διερμηνέα, μια από τις υπεύθυνες με πληροφόρησε πως θα έπρεπε να φορέσω επιπλέον και ένα μακρύ βρακί από χοντρό ύφασμα.
Όταν ο Μουντί θέλησε να μάθει γιατί καθυστερούσαμε, άρχισε μια έντονη διαφωνία με την υπεύθυνη. Της εξήγησε πως ήμουν
ξένη και πως δεν ήταν δυνατό να κουβαλάω μακριά βρακιά μαζί
μου. Μα αυτή η εξήγηση δε φάνηκε να την έπεισε κι έτσι ολόκληρη η παρέα εξαναγκάστηκε να περιμένει, ώσπου να γυρίσει η
Ναορίν, η γυναίκα του Μαμάλ, που πήγε στο σπίτι των γονιών
της κάπου εκεί κοντά, για να της δανείσουν ένα μακρύ βρακί.
Ο Μουντί, παρ’ όλα αυτά, ισχυρίστηκε πως το συγκεκριμένο
γεγονός δεν ήταν αποτέλεσμα καταπίεσης. «Είναι απλώς μια μεμονωμένη περίπτωση ατόμου που δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο
στη δουλειά του», τον άκουσα να μουρμουρίζει. «Γι’ αυτό δε θα
έπρεπε να σχηματίζεις λανθασμένες εντυπώσεις από ανόητα περιστατικά σαν κι αυτό».
Όταν τελικά κατορθώσαμε να μπούμε μέσα στο παλάτι, η
απογοήτευσή μου δεν περιγραφόταν. Το παλάτι είχε απογυμνωθεί σε μεγάλο ποσοστό από τον μυθικό πλούτο του, από τους
επαναστάτες του Χομεϊνί που το είχαν λεηλατήσει, κι αυτό που
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άφησαν πίσω τους ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους καταστρεμμένο. Δεν είχε μείνει τίποτα που να θυμίζει τον Σάχη, κι όμως ο ξεναγός μας έκανε ό,τι μπορούσε για να μας πείσει πόσο αλαζόνας
και σπάταλος ηγεμόνας υπήρξε. Κι ύστερα, σαν επιβεβαίωση των
ισχυρισμών του, μας ανάγκασε να ρίξουμε μια ματιά στη γειτονική παραγκούπολη, ενώ μας έλεγε πως του ήταν αδιανόητο ο Σάχης να ζει με τόση μεγαλοπρέπεια, όταν έβλεπε μπροστά στα μάτια του την εξαθλίωση του λαού του. Περπατούσαμε ανάμεσα σε
γυμνές αίθουσες και ρίχναμε κλεφτές ματιές στις φτωχικά επιπλωμένες παράγκες, ενώ άπλυτα, χωρίς καμιά επίβλεψη, παιδιά
έτρεχαν ανάμεσά μας σαν τρελά.
Ο καιρός περνούσε φοβερά αργά. Η Μαχτόμπ κι εγώ
λαχταρούσαμε να γυρίσουμε στην Αμερική, στον φυσιολογικό
τρόπο ζωής μας.
Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα των διακοπών μας, όταν
ο Ρεζά και η Εσί μας έδωσαν την ευκαιρία να νιώσουμε για λίγο
αυτό που λένε σπιτική ζεστασιά. Ένα από τα πράγματα που ο Ρεζά θυμόταν με πολλή αγάπη, από τον καιρό που ζούσε κοντά μας
στο Κόρπους Κρίστι, ήταν η Ημέρα των Ευχαριστιών. Γι’ αυτό και
με παρακάλεσε, αν θα μπορούσα, να ετοίμαζα για όλους μας ένα
δείπνο με γαλοπούλα.
Ήμουν κατενθουσιασμένη. Έδωσα στον Ρεζά μια λίστα για να
μου ψωνίσει όλα τα υλικά και έχασε όλη του την ημέρα για να τα
συγκεντρώσει.
Η γαλοπούλα που μου έφερε ήταν πετσί και κόκαλο, γεμάτη
πούπουλα. Τούτη η γαλοπούλα στάθηκε μια πρόκληση για μένα·
στρώθηκα αμέσως στη δουλειά και πέρασε η μέρα μου χωρίς να
το καταλάβω. Η κουζίνα της Εσί, παρόλο που ήταν βρόμικη,
έμοιαζε αποστειρωμένη σε σύγκριση μ’ εκείνη της Αμεγιέ Μποζόργκ. Δούλεψα σκληρά εκεί μέσα, αλλά με πολύ κέφι, για να δημιουργήσω μια πραγματικά αμερικάνικη γιορτή.
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