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ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Το μισοσκόταδο και η ακινησία έχουν κάνει χώρο για τρεις . Αυτό το 

σκοτάδι, αυτή η ακινησία, αποτελούσαν κάποτε μια κουβέρτα που κά-

λυπτε τα πάντα . Ο ύπνος έμοιαζε κάτι απλό και αμετάβλητο, φυσιολο-

γικό ίσως, και ανεπηρέαστο από τον χρόνο .

Το παλιό μου σώμα περίμενε ότι θα κοιμόταν οχτώ ώρες συνεχώς, 

ίσως και οχτώμισι . Ο συγγραφέας Τζέιμς Μπόσγουελ, τον 18ο αιώνα, 

αποκαλούσε αυτόν τον βαθύ ύπνο, που έμοιαζε με θάνατο, «απόλυτο, 

ασύνειδο και ασυναίσθητο» . Μ’ αρέσουν αυτές οι λέξεις, το βάρος τους . 

Είναι λέξεις απομάκρυνσης και αναστήλωσης .1

Τώρα, με το μωρό στο πλάι: «Ο ύπνος σου» έγραφε η ποιήτρια 

Αλίσια Όστρικερ στα τέλη του 20ού αιώνα «είναι σαν βρόμικο σκισμέ-

νο πανί» . Οι αγγλόφωνοι, την εποχή της Όστρικερ, είχαν άλλες φράσεις 

για να περιγράφουν τον διακεκομμένο ύπνο και λέξεις που αποτύπωναν 

τον ελαφρύ ύπνο των μικρών και ευάλωτων ζώων: σκυλοκοιμάμαι, 

γατοκομάμαι, λαγοκοιμάμαι .

Μπορεί τη νύχτα να φαίνεται ότι αποσυρόμαστε μέσα στον σωμα-

τικό μας εαυτό κι ότι το μυαλό μάς εγκαταλείπει . Ωστόσο οι αισθήσεις 

της νύχτας, οι εντυπώσεις που αφήνει, είναι εξίσου συγκεκριμένες με 

εκείνες της μέρας . Έχοντας περάσει τόσες ώρες κάθε εικοσιτετράωρο 

στο κρεβάτι και τόσες ώρες από αυτές ξύπνια, υποψιάζομαι πια ότι η 

μέση της νύχτας αποτελεί το πιο καλά κρυμμένο παρελθόν της μητρό-

τητας . Δύσκολο να το χωρέσει το μυαλό μας, κι όμως ίσως το πιο ση-

μαντικό πράγμα για ένα άτομο που αναλαμβάνει τον ρόλο της μαμάς .
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Τις ανοιξιάτικες νύχτες, η κρεβατοκάμαρά μας βυθίζεται στο σκοτάδι 

πριν από τις εννιά και μισή . Το σώμα του τεσσάρων μηνών μωρού μας 

είναι στραμμένο προς το μέρος μου και το πρόσωπό του απέχει δυο-τρία 

εκατοστά από το στήθος μου . Είμαι ξαπλωμένη σαν άγαλμα και πια-

σμένη όπως την πρώτη νύχτα στο κάμπινγκ μέχρι τα πλευρά και η 

πλάτη μου να συνηθίσουν το ανώμαλο έδαφος . Ό,τι κίνηση κι αν κάνω 

θα τον ξυπνήσει . Στην κρεβατοκάμαρα απλώνεται μια ανεπαίσθητη 

άχρωμη λάμψη, από τα φώτα του εργοστασίου που βρίσκεται στο τέρμα 

του δρόμου . Είναι τόσο απαλή, που δεν βλέπω τα χαρακτηριστικά του 

μωρού, ούτε καν το περίγραμμα της σιλουέτας του πάνω από τα σκε-

πάσματα . Από το διπλανό δωμάτιο ακούγεται ο ήχος από το πληκτρο-

λόγιο του Κ κι απέξω, πότε πότε, μια σειρήνα ασθενοφόρου . Τον παλιό 

καιρό οι άνθρωποι άκουγαν κουνούπια, ποντίκια, ροχαλητά, γαβγί-

σματα, μουκανητά, κάρα, σειρήνες για την απαγόρευση της κυκλοφο-

ρίας, καμπάνες, καμπάνες που διαλαλούσαν πυρκαγιές, συναγερμούς 

στις φυτείες, μόνιππα, σκουπιδιάρικα, σφυρίχτρες εργοστασίων, γαλα-

τάδικα, τρένα που σφύριζαν, στέγες που έσταζαν, σανίδες που έτριζαν, 

φωνές από τη νυχτερινή βάρδια, φωνές από τους εφημεριδοπώλες, 

φωνές από τους γείτονες, φωνές από τα πουλιά, ξυπνητήρια . Η πρωι-

νή τους όψη είχε υποχωρήσει, λόγω ενός ιδιαίτερου σκοταδιού που 

απλωνόταν χάρη στα ηλιοβασιλέματα και τις εποχές ή χάρη στο σβή-

σιμο των κεριών, των φωτεινών λαμπτήρων του δρόμου και των ηλε-

κτρικών φωτιστικών . Οι άνθρωποι είχαν μια ξεκάθαρη αίσθηση του 

περιβάλλοντός τους: την κλίμακα ενός κρεβατιού και την επιφάνειά 

του . Τα στολίδια του, το ταβάνι, τους τοίχους και την εγγύτητά του προς 

το πάτωμα . Το μέγεθος του σπιτιού . Την παρουσία τυχόν συντρόφων 

στο κρεβάτι . Πριν κάνουν παιδί, είχαν τις συνήθειές τους σε ό,τι είχε 

να κάνει με τον ύπνο, και τις συνήθεις προσδοκίες ως προς το τι θα 

έπρεπε να φέρνει μαζί της η νύχτα . Και ύστερα, με το μωρό, το πώς 

κοιμόταν ως τώρα εκείνο και πόσο κοντά τους .

Ας ξεκινήσουμε ίσως από το κρεβάτι, μιας και οι περισσότερες κοινω-

νίες ορίζουν έναν συγκεκριμένο χώρο για τον ύπνο . Οι πρώτοι Άγγλοι 
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χωρικοί της σύγχρονης εποχής κοιμούνταν σε αχυροστρώματα, καλυμ-

μένα μόνο με ένα σεντόνι, κάτω από άγρια, φθαρμένα καλύμματα, φτιαγ-

μένα από τζίβα ή άγριο μαλλί . Ή μπορεί να κοιμούνταν μέσα σε κλειστά 

κρεβάτια, που χωρούσαν μια ολόκληρη οικογένεια, μαζί με το υπηρετι-

κό προσωπικό της . Οι νεοαφιχθέντες άποικοι του Τσέζαπικ χρησιμο-

ποιούσαν συνήθως ένα στρώμα ακουμπισμένο στο έδαφος . Σύμφωνα 

με έναν ιησουίτη παρατηρητή, οι σύγχρονοί τους Αλγκόνκιν, στις κοι-

νοτικές κατοικίες του Μέριλαντ, περνούσαν τη νύχτα σε «στρωματάκια 

απλωμένα πάνω σε μια χαμηλή σκαλωσιά, μισό μέτρο από το χώμα» . 

Οι σκλάβοι της φυλής των Ίγκμπο, στις φυτείες της Βιρτζίνια κατά τον 

18ο αιώνα, άπλωναν δέρματα και κομμάτια από ένα σπογγώδες δέντρο 

που λεγόταν πλαντάγο,* σε πλατφόρμες που υψώνονταν ένα με ενάμισι 

μέτρο πάνω από το έδαφος . Στην κοιλάδα Σεναντόα, ένας Γάλλος ταξι-

δευτής, του ίδιου αιώνα, είδε, σε μια κατοικία σκλάβων, ένα κρεβάτι 

κατασκευασμένο από «ένα πλαίσιο, σαν κουτί, φτιαγμένο από σανίδες 

που δεν είχαν τριφτεί καλά καλά [και] από μερικά άχυρα από σιτάρι και 

καλαμπόκια, πάνω στα οποία είχα απλώσει μια μάλλινη κουβέρτα με 

πολύ κοντό πέλος, που ήταν και καμένη σε διάφορες μεριές» .2

Στην πιο σύγχρονη εποχή, είχαμε και κρεβάτια παραγεμισμένα με 

μαλλί . Κρεβάτια με τάβλες φτιαγμένες από λαξεμένο ξύλο . Πτυσσόμενα 

κρεβάτια . Όρθια κρεβάτια . Κρεβάτια από σκοινιά, στα οποία δεν μπο-

ρούσες να ξαπλώσεις . Αλλά και κρεβάτια με ουρανό, περίκλειστα με 

παραπετάσματα, και με το πλαίσιό τους να αντικαθιστά τους ξύλινους 

ή μεταλλικούς πασσάλους που βρίσκονταν κολλημένοι σε κάποια ορο-

φή . Υπήρχαν ακόμα κρεβάτια με σκέπαστρο στο προσκεφάλι, με μεταλ-

λικούς σκελετούς, μονά «δίδυμα» κρεβάτια, κρεβάτια από μαύρο μέταλ-

λο, κρεβάτια από λευκό βερνικωμένο μέταλλο, ντιβάνια και φουτόν . 

Υπήρχαν χαμηλά κρεβάτια με καρούλια στα πόδια, για να μπορούν, 

κατά τη διάρκεια της μέρας, να φυλάσσονται εύκολα κάτω από ένα 

ψηλότερο, βασικό κρεβάτι .3

Συνήθως τα κρεβάτια τα θεωρούμε δεδομένα, αυτονόητα . Κάποιες 

* Το πλαντάγο είναι η κοινή ονομασία του φυτού Μusa paradisiaca της οικο-
γένειας μουσίδες, το οποίο είναι είδος μπανανιάς, στενά συγγενικό με την 
κοινή μπανανιά . (Σ .τ .Ε .)
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φορές γίνονται αντικείμενο νοσταλγίας ή στοχευμένης καινοτομίας και 

τα σχολιάζουμε με περισσότερες λεπτομέρειες . «Θυμάσαι εκείνα τα με-

γάλα κρεβάτια, όπου μπορούσαν να κοιμηθούν όλοι μαζί χωρίς καμία 

δυσκολία;» αναφέρει ένα μέλος της αριστοκρατίας, ενθυμούμενο τα 

κλειστά χωριάτικα κρεβάτια του Μεσαίωνα .4 Όταν το μεγάλο τετράγω-

νο κρεβάτι της βικτοριανής εποχής, με το σκέπαστρο στο προσκεφάλι, 

αντικατέστησε το κρεβάτι με τον ουρανό των πλουσίων, κατά το δεύτε-

ρο μισό του 19ου αιώνα, η καινοτομία της ελεύθερης κυκλοφορίας του 

αέρα για λόγους υγιεινής ήρθε να αντικαταστήσει το παλιότερο αίσθη-

μα εγκλεισμού . Οι κρεμασμένες κουρτίνες έδωσαν τη θέση τους στην 

ευρυχωρία . Τα «δίδυμα» κρεβάτια, που τόσο σεμνότυφα φαντάζουν σ’ 

εμάς, άρχισαν να γίνονται δημοφιλή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1890, ως σκόπιμη απόρριψη των ιδεωδών της βικτοριανής εποχής . 

Η παλαιάς κοπής διαθεσιμότητα και υποταγή της γυναίκας προς τον 

άντρα της έμοιαζε παρωχημένη, καθώς ο 19ος αιώνας έδινε τη θέση 

του στον 20ό . Με βάση τη νέα αισθητική, τα πανομοιότυπα δίδυμα 

κρεβάτια συμβόλιζαν την αμοιβαία ικανοποίηση των δύο συζύγων .

Ως νυχτερινή επίπλωση, που γίνεται αισθητή κάτω από το σώμα 

μας, μέσα στο σκοτάδι, τα κρεβάτια κουβαλούν ένα σωρό ιστορίες . Μία 

έχει να κάνει με τους υλικούς πόρους: τι πληρώνει κανείς και τι θα 

μπορούσε να πληρώσει . Ένας Πολωνός επισκέπτης στη φυτεία του 

Τζορτζ Ουάσινγκτον στο όρος Βέρνον, κατά τον 18ο αιώνα, ερμήνευσε 

τα φτενά στρώματα των μαύρων ως ένδειξη της φτώχειας του σκλαβω-

μένου λαού .5 Στην Ευρώπη του 18ου αιώνα, ένα κρεβάτι μπορεί να 

κόστιζε –και να άξιζε– όσο το ένα τέταρτο της περιουσίας ενός εργάτη . 

Μαζί με την καπνοδόχο, το κρεβάτι ήταν το πιο σπουδαίο χαρακτηρι-

στικό που έπρεπε να έχει ένα σπίτι . Τα καλά κρεβάτια, οποιουδήποτε 

είδους, ήταν αρκετά σημαντικά για να τα εκθέτει κανείς και να τα κλη-

ροδοτεί: ξεφυτρώνουν μέσα σε διαθήκες, καταγράφονται αναλυτικά και 

περνούν, με προσοχή, σε κάποιον αγαπημένο απόγονο .

Μια άλλη ιστορία έχει να κάνει με την ολοένα αυξανόμενη ιδιωτι-

κότητα και τις όλο και μεγαλύτερες προσδοκίες περί άνεσης: από τα 

κλειστά κρεβάτια για ολόκληρη την οικογένεια και το υπηρετικό προ-

σωπικό, ας πούμε, και τα χαμηλά στρώματα στις κοινοτικές κατοικίες 
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των Αλγκόνκιν, έως τα ξεχωριστά κρεβάτια που είναι σχεδιασμένα για 

ένα ή δύο άτομα . Από τα κρεβάτια που ήταν τοποθετημένα σε ένα 

οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού έως τους χώρους που ήταν σχεδιασμέ-

νοι ξεκάθαρα ως υπνοδωμάτια και εξυπηρετούσαν μόνο τον σκοπό του 

ύπνου . (Στην Αγγλία, η ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα έγινε κοινός τόπος 

από τον 18ο αιώνα και μετά, την εποχή που οι αχυροσκεπές είχαν 

αρχίσει να δίνουν τη θέση τους στις πλάκες και τα κεραμίδια .) Από τη 

λειτουργικότητα των σβολιασμένων στρωμάτων, που την ημέρα έμπαι-

ναν κάτω από τον κύριο σκελετό του κρεβατιού και τη νύχτα έβγαιναν 

έξω για να χρησιμοποιηθούν από το υπηρετικό προσωπικό ή από 

μεγαλόσωμα παιδιά, έως την απρόσμενη απόσυρσή τους . Και από τα 

άγρια σκεπάσματα από τζίβα ή από μαλλί και καραβόπανο, που απλώ-

νονταν κατάσαρκα, έως τα απαλά σεντόνια με τις διαφορετικές ποιότη-

τες κλωστής . Το κλασικό σύγχρονο κρεβάτι βρίσκεται στο δωμάτιο ως 

έπιπλο για μοναχικό ή συντροφικό ύπνο, με κάποιον σεξουαλικό παρ-

τενέρ, και με στόχο πάντα την άνεσή μας ως καταναλωτών .

Και οι νύχτες μου ως μητέρας, συγκεκριμένα; Οι νύχτες όσων μεγαλώ-

νουν μωρά;

Τέλη Σεπτεμβρίου του 1937, στα βουνά του Κέινι, στο Κεντάκι . Η 

Βέρνα Μέι Σλόουν πέρασε τη νύχτα με το τεσσάρων μηνών μωρό της 

σε ένα σιδερένιο κρεβάτι . Ο καινούριος σύζυγος της Βέρνα Μέι, ο 

Γουίλι, έλειπε από την Κυριακή ως το βράδυ της Παρασκευής . Τη νύχτα 

έβρισκε κατάλυμα στο σπίτι του παππού του και την ημέρα έβγαζε λεφτά 

κόβοντας ξύλα για λογαριασμό του . Της Βέρνα Μέι οι νύχτες ήταν 

κατάμαυρες, γιατί γείτονες δεν υπήρχαν εκεί κοντά ούτε καν δρόμοι . 

Και η συνήθειά της, όπως την περιέγραφε αργότερα σε μια απλά γραμ-

μένη αυτοβιογραφία, ήταν να πηγαίνει για ύπνο «με τις κότες», δηλαδή 

την ίδια ώρα που πήγαιναν και οι κότες να κουρνιάσουν .6

Το ταβάνι πάνω από το κεφάλι της Βέρνα Μέι ήταν ψηλό: τρία μέτρα 

περίπου από το πάτωμα . Η ίδια έμενε εκεί όπου παλιά βρισκόταν μόνο 

«ένα ξυλόσπιτο, ένα μεγαλούτσικο δωμάτιο με μια πολύ μεγάλη καμινά-

δα» κι ένα ακόμη πρόσθετο δωμάτιο, που είχε φτιαχτεί από «πριονισμέ-
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να ξύλα» . Το ξυλόσπιτο είχε γκρεμιστεί, αφήνοντας μόνο το δωμάτιο με 

τα σανίδια . Εκτός από το σιδερένιο κρεβάτι, το δωμάτιο περιλάμβανε και 

μια καρυδένια κούνια, ένα τραπέζι με λεία επιφάνεια φτιαγμένη κι αυτή 

από σανίδες, τη ραπτομηχανή της και την «ομιλούσα μηχανή» του Γουί-

λι (το πικάπ του), ένα μπαούλο που ανήκε κάποτε στη μητέρα της και μια 

μασίνα με ξύλα . Στον τοίχο ήταν στερεωμένο ένα ράφι για τα πιάτα και 

το πάτωμα κάτω από το κρεβάτι της ήταν λείο: ήταν ένα δάπεδο από 

«δοκάρια», δηλαδή από κορμούς κομμένους κατά μήκος στα δύο και 

τοποθετημένους δίπλα δίπλα, με την επίπεδη πλευρά τους από πάνω, 

λειασμένοι με ένα μεγάλο τσεκούρι . Αυτά τα πατώματα καθαρίζονταν με 

μια σκούπα και με «άμμο» φτιαγμένη από κοπανισμένες πέτρες από το 

ρυάκι . Τις νύχτες, κάτω από το πάτωμα, κακάριζαν οι κότες έτσι κι έμπαι-

νε ανάμεσά τους καμιά νυφίτσα . Άλλοι ήχοι ζώων δεν ακούγονταν: αν 

έπαιρναν μια αγελάδα, θα είχαν περισσότερα έσοδα για το νοικοκυριό . 

Εκείνη ήταν είκοσι δύο, ο Γουίλι λίγο μεγαλύτερος .

Η Βέρνα Μέι είχε συνηθίσει να μοιράζεται τα κρεβάτια της . Ήταν το 

δωδέκατο από τα δώδεκα παιδιά μιας οικογένειας από φτωχή αγροτική 

κοινότητα Βαπτιστών, στην οποία τα αδέρφια κοιμούνταν πολύ συχνά 

μαζί με τους γονείς τους ή το ένα με το άλλο . «Είναι πώς έχεις μεγαλώ-

σει» όπως παρατηρούσε ένας άλλος κάτοικος του Κεντάκι, μιλώντας για 

το ότι όταν ήταν μικρός, κοιμόταν με τη μαμά του . «Αν φύγεις ποτέ από 

το σπίτι σου, θα το λαχταρήσεις» . Στα Κέινι της δεκαετίας του 1930, αν 

ρωτούσε κανείς ένα παιδί πόσων χρονών ήταν, μπορεί να έπαιρνε την 

απάντηση: «αρκετά μεγάλος/-η για να κοιμάμαι μόνος/-η μου» . Η συ-

νήθεια να μοιράζονται το κρεβάτι αφορούσε και τους οικείους επισκέ-

πτες . Υπήρχε κι ένα παιδικό τραγουδάκι, για τις περιπτώσεις όπου σε 

ένα κρεβάτι κοιμούνταν τρία άτομα, το οποίο συνέβαινε συχνά «όταν 

έμενε κόσμος να κοιμηθεί» .

Στη διάρκεια της ημέρας, το μωρό παρέμενε στην κούνια του ή 

πάνω σε κάποια κουβέρτα, απλωμένη στη σκιά ενός δέντρου, ενώ η 

Βέρνα Μέι δούλευε εκτός σπιτιού . Τις νύχτες όμως το άφηνε να θηλά-

ζει και να κοιμάται μαζί της . Δεν τις κατέγραφε τις νύχτες αυτές, όμως 

εκ των υστέρων η μνήμη της αποδείχτηκε ακόμα καλύτερη . Τέσσερα 

ακόμα αγόρια και σαράντα χρόνια αργότερα, η ίδια περιέγραφε «την 
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απόλαυση του να κοιμάσαι με το παιδί σου και να το αφήνεις να θηλά-

ζει» ως «δύο από τις μεγαλύτερες ευλογίες που χάρισε ο Θεός στις 

μητέρες» . Αυτές οι απτικές απολαύσεις, θυμάται, δημιουργούσαν «μια 

οικειότητα που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, εκτός κι αν την έχει 

βιώσει» . Η δική της ανάμνηση από τη μέση της νύχτας, αυτή η μονα-

δική οικειότητα, φανέρωνε τρυφερότητα, κανονιστικότητα και αψηφισιά . 

«Δεν με νοιάζει τι λένε οι γιατροί, εγώ πιστεύω πως είναι καλύτερα για 

τη μητέρα και για το παιδί να βρίσκονται μαζί» .

Η διατύπωση στην αυτοβιογραφία της είχε μια χροιά αμυντική απέ-

ναντι στις συμβουλές των γιατρών, όχι έντονη όμως: τόσο στα 1937, όσο 

και κατά την περίοδο συγγραφής της αυτοβιογραφίας της, σαράντα χρό-

νια αργότερα, η συγκοίμηση ήταν κάτι το συνηθισμένο για τους αγροτι-

κούς, εργατικούς πληθυσμούς του Κεντάκι και των Απαλαχίων, ακόμα 

κι όταν ερχόταν σε σύγκρουση με τις τάσεις που επέβαλλε η μορφωμένη 

ελίτ . Μια δασκάλα που έκανε το αντίθετο τη δεκαετία του 1930, θυμάται 

να την κατσαδιάζει μια επικριτική «χωρική», που πίστευε ότι οι μητέρες 

που δεν μοιράζονταν το κρεβάτι τους με τα μωρά τους ήταν αμελείς . Οι 

μητέρες των Απαλαχίων εξακολούθησαν να το κάνουν μέχρι που πέρα-

σε η Μεγάλη Ύφεση και οι ίδιες άρχισαν να μετακινούνται από τις ξυλο-

καλύβες τους σε σπίτια με κεντρική θέρμανση . Η συγκοίμηση ήταν κοι-

νωνική συνήθεια, ήταν αξία, δεν αποτελούσε απλώς μια πρακτική που 

επέβαλλαν οι κρύοι χειμώνες και οι μονόχωρες καλύβες .

Όταν άρχισαν οι χειμωνιάτικες νύχτες του 1937 για τη Βέρνα Μέι, 

η σκαλωτή μασίνα μπήκε σε νυχτερινή χρήση . Το όνομά της το χρώ-

σταγε στα δύο πισινά καπάκια, που ήταν τοποθετημένα πιο ψηλά από 

τα δύο μπροστινά . Η μασίνα είχε χάσει όλα της τα πόδια και τα περισ-

σότερα πορτάκια . Ένας σιδερένιος βραστήρας είχε πάρει τη θέση ενός 

από τα καπάκια που έλειπε . Όταν ήταν εκεί, προτού πέσει για ύπνο το 

βράδυ, ο Γουίλι κατάβρεχε τα προσωρινά ξύλινα πόδια που είχε φτιά-

ξει για να μην πάρουν φωτιά . Η βροχή κατάβρεχε τη σανιδένια στέγη . 

Μπορεί και να ακούγονταν λόγια όπως: «Κάνε πιο κει, παράσιτο της 

κοινωνίας» – όπως λένε στο Κεντάκι όταν εννοούν ότι κοιμάσαι πάνω 

τους . Το μωρό θήλαζε . Η μέρα ξεκινούσε με αυτό που η Βέρνα Μέι 

αποκαλούσε μέσα της «προκλητική φωνή του κόκορα» . Ο ένας φώναζε, 
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του απαντούσε ένας δεύτερος από κάποια μακρινή φάρμα κι ύστερα κι 

άλλος, κι άλλος . Μπορεί το κουκουρίκου να έμοιαζε με την πρόκληση 

μιας καινούριας μέρας, μετά απ’ αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν 

Ammenschlaf: τον ελαφρύ ύπνο της παραμάνας ή της νέας μαμάς .7

Συγκοίμηση; Ο χαρακτηριστικός ελαφρύς ύπνος των ανθρώπων που 

μεγαλώνουν νεογέννητα; Αυτή η ελαφράδα δεν σε αφήνει εύκολα να 

ολοκληρώσεις μια σκέψη . Στο Κέντρο του Δήμου, κάποια λέει (και όλες 

γελάμε), αυτός που είπε «κοιμάται σαν μωρό, δεν είχε παιδιά, έτσι;» 

Κάποιες κοιμούνται μαζί με τα μωρά, κάποιες τα έχουν σε κούνιες δίπλα 

στο κρεβάτι, άλλες τα έχουν πάει ήδη σε δικό τους δωμάτιο . Το ζήτημα 

είναι φορτισμένο . Είμαι εμφανές ότι ζοριζόμαστε να φανούμε γενναιό-

δωρες όταν τίθεται το ζήτημα του «πού» .

Η αδελφή μου κοιμόταν μαζί με το πρώτο της παιδί –«Είναι πιο εύκο-

λο έτσι, αν θηλάζεις, τους πρώτους μήνες»– κι εγώ ακολουθώ το παράδειγ-

μά της . Η παλινδρόμηση του Μ είναι τόσο βαριά, που δεν έχω και πολλές 

επιλογές . Αυτό που τον κάνει να νιώθει πιο άνετα, αυτό που του επιτρέπει 

να κοιμάται σε σταθερή ανάκλιση, εννοείται πως βγάζει νόημα για μένα . 

Τις πρώτες δέκα μέρες κοιμόταν καμιά φορά μέσα στην καλαθούνα . Το 

ξέρω γιατί έχω ακόμα τις φωτογραφίες . Από τη μέρα που ξεκίνησε όμως 

η παλινδρόμηση, κοιμάμαι δίπλα του . Αυτό απαιτεί έναν βαθμό εξοντω-

τικής οικειότητας για κάποια που έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι μόνο με 

τους εραστές της . Ακούω όλες τις μικρές του εισπνοές . Την πτώση στον 

ρυθμό της εκπνοής του, καθώς βυθίζεται στον ύπνο . Η αναπνοή μας συμ-

βαίνει σε κοινό χώρο . Μου αρέσει να ξέρω ότι βρίσκεται ακριβώς δίπλα 

μου . Αν έπεφτε πάνω στο σπίτι μας η βελανιδιά, θα ζούσαμε ή θα χανό-

μασταν μαζί . Θυμάμαι επίσης και τη συνηθισμένη απόλαυση των οχτώ 

ωρών αδιάκοπου ύπνου, με νοσταλγία σκληρή σαν βελανίδι .

Η λαχτάρα για συνεχόμενο ύπνο δεν είναι ιστορικά ιδιωματική . Σε όλες 

σχεδόν τις γλώσσες υπάρχουν όροι για τον βαθύ ύπνο . Όμως η έννοια 

των οχτώ συνεχόμενων ωρών είναι όντως ιδιόμορφη . Οι ιστορικοί ξέρουν 
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ότι και μόνο η ιδέα του καθημερινού και απρόσκοπτου οχταώρου αποτελεί 

ίδιον της σύγχρονης εποχής . Δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό ή το διαχρο-

νικό σε αυτή την εικόνα . Πριν από την εκβιομηχάνιση, πριν από τον τε-

χνητό φωτισμό και την ηλεκτροδότηση, οι άντρες και οι γυναίκες στη 

Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αντιλαμβάνονταν ότι ο ύπνος έχει 

δύο ξεχωριστές φάσεις, οι οποίες κάποιες φορές ονομάζονταν «πρώτος 

ύπνος» και «δεύτερος ύπνος» . Η πρώτη φάση της νύχτας ξεκινούσε την 

ώρα που άρχιζε να πέφτει το φως . Η πρώτη νύχτα ήταν το διάστημα του 

βαθύ ύπνου . Στη συνέχεια ακολουθούσε ένα διάλειμμα αγρύπνιας, που 

συχνά περιγραφόταν ως βίγλα ή βιγλίζω . Ύστερα ακολουθούσε η δεύτερη 

νύχτα, ένα διάστημα ελαφρύτερου ύπνου, που συχνά ήταν γεμάτος όνειρα .8

Οι συνήθειες αυτές ταίριαζαν σε έναν κόσμο με αγροτικούς ρυθμούς, 

απουσία φωτός και εποχιακή ανάγκη ζεστασιάς . Και σπάνια αποτελού-

σαν αντικείμενο απευθείας σχολιασμού . Εμείς τις γνωρίζουμε μόνο 

μέσα από τυχαίες αναφορές, ως τμήματα ενός πειστικού, προβιομηχα-

νικού μοτίβου . Ας το πούμε τμηματικό ύπνο ή ύπνο δύο φάσεων . Πρώ-

τη νύχτα κι ύστερα δεύτερη νύχτα .

Σε μια πρώτη θεώρηση, αυτές οι ατελείωτες νύχτες, καθώς και η 

κοινοτοπία του ξυπνήματος γύρω στα μισά τους, δεν μοιάζουν να δια-

φέρουν και πολύ από το τωρινό μοτίβο του ύπνου μου . Η έννοια του 

τμηματικού ύπνου μου φαίνεται έως και συντροφική . Ήταν κι άλλες 

ξύπνιες στη μέση της νύχτας! Πολύ πιο εύκολο να μεγαλώνεις ένα 

μωρό ανάμεσα σε τέτοιες εικόνες . Το διάλειμμα της αγρύπνιας, απ’ ό,τι 

διαβάζω, είχε κάτι το ευχάριστο και καθόλου αγχωτικό . Μπορούσε 

κανείς να προσευχηθεί, να συζητήσει, να κάνει σεξ . Κάποιες σηκώνο-

νταν και έκαναν καμιά δουλειά στο σπίτι . Ο ύπνος τους ήταν διακεκομ-

μένος και η περίοδος της αγρύπνιας κοινωνική .

Ίσως αυτές οι μεγαλύτερες, πιο διακεκομμένες και κοινωνικές νύχτες 

να περιλαμβάνουν και συνήθειες ύπνου της μητρότητας κατά την προ-

βιομηχανική εποχή . Το πιθανότερο όμως είναι πως αυτό το ξεκάθαρο 

μοτίβο του τμηματικού ύπνου μόλις και μετά βίας αρχίζει να εξηγεί τον 

διακεκομμένο ύπνο της μητρότητας . Η πιθανότητα αυτή έχει ερευνηθεί 

ελάχιστα . Κι εγώ θα ήθελα να ξέρω, μήπως και της προβιομηχανικής 

εποχής ο μητρικός ύπνος ήταν κι αυτός ένα βρόμικο σκισμένο πανί;
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Οι ελάχιστες τυχαίες αναφορές που βρίσκω αφήνουν να διαφανεί 

ένα μοτίβο ανατροπής, τη ρήξη του συνηθισμένου ιστού, η οποία ανα-

στάτωνε σημαντικά τον ύπνο των δύο φάσεων . Το μοτίβο πρώτη νύ-

χτα-δεύτερη νύχτα δεν φαίνεται να ήταν το ίδιο με εκείνο που βίωναν 

οι μητέρες . Οι ηθικολόγοι του 17ου αιώνα, που αντιτίθεντο στην ιδέα 

της παραμάνας, θεωρούσαν ότι αυτό ήταν απολύτως αυτονόητο . Οι 

μητέρες «παρατάνε» τα μωρά τους, ξεφυσούσαν αγανακτισμένοι, εν 

μέρει λόγω της επιθυμίας τους «για άνεση και ησυχία, επειδή δεν αντέ-

χουν να τους χαλάνε τον ύπνο, ούτε όμως και να τα ακούνε να κλαίνε 

και να φωνάζουν» . Η άνεση και η ησυχία αντιπαρατίθεντο με τον θό-

ρυβο και το κανάκεμα . Το κλάμα ενός μωρού διέκοπτε τη νύχτα και 

απαιτούσε προσοχή . Οι φωνές ακούγονταν βίαιες, επίμονες .9

Το «στριφογύρισμα» με ένα μωρό μέσα στη νύχτα αποτελούσε άλλη 

μια σύντομη αναφορά . Ή «οι ξαφνικές κραυγές στο πρώτο μέρος της 

νύχτας» . Ήταν κι εκείνη η πλύστρα, η Μέρι Κόλιερ, στα 1739, που είχε 

σκαρώσει ένα από τα σπάνια ποιήματα για τη ζωή των γυναικών που 

μοχθούσαν . Στόχος της ήταν τα παράπονα ενός άντρα σύγχρονού της, 

του ποιητή της εργατικής τάξης Στίβεν Ντακ . Ποιος δυσκολευόταν πιο 

πολύ; Οι νύχτες των γυναικών, ανέφερε, χαρακτηρίζονταν από «ελάχι-

στο ύπνο» εξαιτίας «ανάγωγων παιδιών» που «κλαίνε και παραληρούν» . 

«Ούτε Χρόνο για όνειρα δεν έχουμε» εξηγούσε, λες και οι μητέρες κοι-

μούνταν τόσο λίγο στην πρώτη φάση της νύχτας, που δεν προλάβαιναν 

ούτε καν να φτάσουν ως τη δεύτερη . Οι ενήλικες της πρώιμης σύγχρο-

νης εποχής μπορεί να κοιμούνταν σε δύο φάσεις· όμως, τότε όπως και 

τώρα, όλοι συμφωνούμε ότι τα μωρά κοιμούνται σε περισσότερες . Ο 

σύγχρονος επιστημονικός όρος για τα παιδιά, αποστασιοποιημένος και 

ευγενικός, είναι πολυφασικά . Ο όρος ανάγωγα της Κόλιερ είναι πιο φορ-

τωμένος και πιο άμεσος: το νυχτερινό κλάμα, ήθελε να πει, μπορεί να 

γίνει παράλογο και δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς .10

Κι ύστερα είναι και οι μεμονωμένες εξαιρέσεις, που με κάνουν να 

τρέμω από τη ζήλια μου, ακόμα και αρκετούς αιώνες μετά . Το μωρό 

«κοιμάται όλη τη νύχτα, χωρίς να θηλάζει παρά μόνο μία φορά ή καμιά 

φορά και καθόλου» έγραφε η Ναρσίσα Γουίτμαν στις 30 Μαρτίου 1837 . 

Κοιμόταν, θα μπορούσε να πει κανείς, σαν μωρό . Οι μέρες της Ναρσί-
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σα Γουίτμαν σημαδεύονταν από τις σωματικές απαιτήσεις της ζωής των 

πιονέρων στο Όρεγκον, τουλάχιστον όμως εκείνη κοιμόταν αρκετά .11

Σε ορισμένες προβιομηχανικές κοινότητες, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις 

και συνήθειες επέβαλλαν τις δικές τους αλλαγές στο μοτίβο της πρώτης 

και της δεύτερης νύχτας . Προσπαθώ να ανασυνθέσω το παράδειγμα 

των πουριτανών νοικοκυρών του Άντοβερ της Μασαχουσέτης κατά τον 

17ο αιώνα . Για κείνες, το κάλεσμα του Θεού και το κλάμα ενός ζωντα-

νού παιδιού συνέθεταν από κοινού, στη μέση της νύχτας, έναν κύκλο 

αμαρτίας, εξομολόγησης και συγχώρεσης . Ο ύπνος θεωρούνταν αμαρ-

τωλός στην προέλευσή του –απόδειξη της ποταπής και έκφυλης φύσης 

του ανθρώπου– και γι’ αυτό το βίγλισμα, η αγρύπνια, αποτελούσε μια 

ευκαιρία για προσευχή .12

Ορισμένα από τα νυχτερινά τελετουργικά του Άντοβερ δεν είχαν 

κάποια ιδιαίτερη σύνδεση με τον πουριτανισμό . Το να ετοιμάζεται κα-

νείς για ύπνο κυνηγώντας ψύλλους και ζωύφια αποτελούσε συνήθεια 

της πρώιμης σύγχρονης εποχής, όπως και το ξεψείρισμα, η φροντίδα 

του τζακιού, έτσι ώστε τα κάρβουνα να έχουν ασφαλή απόσταση μετα-

ξύ τους, η χρήση νυχτικιάς και το σβήσιμο των κεριών . Τα μωρά φα-

σκιώνονταν με ζέση, ενώ οι πολλαπλές στρώσεις υφάσματος έκαναν 

το σώμα τους σκληρό και άκαμπτο στο άγγιγμα . Το σκοτάδι τύλιγε τα 

αντικείμενα, όπως η οικογενειακή Βίβλος, της οποίας το ψευδόφυλλο 

είχε γραμμένο πάνω του το λεπτό, την ώρα, τη μέρα και τον μήνα γέν-

νησης του παιδιού, ή την ψάθινη ή ξύλινη κούνια, με τη θολωτή κου-

κούλα, που κρατούσε τα ρεύματα μακριά, και το σκληρό στρώμα, από 

ύφασμα παραγεμισμένο με άχυρα, πούπουλα ή φύλλα καρυδιάς . Στους 

τέσσερις μήνες ζωής, τα μωρά ήταν συνήθως ακόμα στο κρεβάτι με τη 

μητέρα τους τα βράδια .

Για τους πιστούς, η πουριτανική πνευματικότητα διαπότιζε τόσο τη 

νύχτα τους όσο και την ημέρα . Ο αποικισμός των χωριών και των πό-

λεων της Μασαχουσέτης, όπως το Άντοβερ, το Ίπσουιτς και η Βοστώνη, 

είχε προσφέρει σ’ αυτούς τους ζηλωτές προτεστάντες την προοπτική της 

απομάκρυνσής τους από τη λιγότερο ενάρετη κοινωνία της Αγγλίας . Ένα 
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από τα χαρακτηριστικά της αγιοσύνης τους ήταν η συνεχής συνείδηση 

της παρουσίας του Θεού . Η φιλοδοξία τους ήταν να πέφτουν για ύπνο 

με τον νου τους εστιασμένο σε θεία ζητήματα και να εξασφαλίζουν ότι 

η πρώτη τους σκέψη το πρωί θα αφορούσε τα θεία . Οι ρυθμοί και οι 

απαιτήσεις της νύχτας σημαδεύονταν από την προσευχή . Πριν κοιμηθεί, 

η νοικοκυρά μπορεί να έλεγε: «Ας μας θυμίζει η κλίνη, Θεέ, ότι ο τάφος 

μας είναι σχεδόν έτοιμος και μας περιμένει . Ποιος μπορεί να ξέρει αν 

τα μάτια μας, από τη στιγμή που θα κλείσουν, θα μπορέσουν ή όχι να 

ανοίξουν ξανά;» Το νυχτερινό ξύπνημα χρησίμευε στο να φέρνει την 

ψυχή ιδιαιτέρως κοντά στον Θεό, μέσα από την προσευχή, τον διαλο-

γισμό ή την ενδοσκόπηση . Κι αυτό που έπρεπε να σηματοδοτεί το πέ-

ρασμα από τη νύχτα στην ημέρα ήταν το πολύ πρωινό ξύπνημα – σε 

αντίθεση με ένα, λιγότερο ενάρετο, δεύτερο διάστημα ύπνου .

Η νοικοκυρά με ένα πρώτο, ζωντανό, παιδί ενθαρρυνόταν να νανου-

ρίζει το μωρό της με τον Ύμνο του Λίκνου . Το βρέφος ήταν στο σπίτι 

μαζί της –και όχι με κάποια παραμάνα– επειδή εκείνη διάβαζε τους που-

ριτανούς ηθικολόγους ή παρακολουθούσε τα κηρύγματα του ιερέα ή τη-

ρούσε κι εκείνη τις ενάρετες, πνευματικές συνήθειες των γυναικών του 

περίγυρού της, αλλά και επειδή ο θηλασμός της πήγαινε αρκετά καλά . Οι 

πουριτανοί του Άντοβερ γνώριζαν τη στροφή εκείνη της Αν Μπράντστριτ, 

της οποίας το ποίημα Οι τέσσερις ηλικίες έβαζαν στο στόμα ενός βρέφους 

μια περιγραφή των νυχτερινών ενοχλήσεων . «Με επίμονες κραυγές τής 

τάραξα τον ύπνο / Κι ας μου ’δινε το στήθος της να κοιμηθώ στο λίκνο / 

Με κόπο με αγκάλιασε κι άρχισε να χορεύει…» Ο ύπνος της μητέρας 

διακοπτόταν από τον ήχο . Τα άκρα της κινούνταν με κόπο . Αλλά τραγου-

δούσε . Οι ιερείς, σε αυτή την αδυσώπητα πατριαρχική κοινωνία, αρέσκο-

νταν στο να χρησιμοποιούν την ικανοποίηση που ένιωθε το βρέφος στο 

στήθος της μητέρας του ως μεταφορά για την αιώνια ευδαιμονία – μόνο 

που το βρέφος της Μπράντστριτ δεν παρηγοριόταν τόσο εύκολα .

Οι νυχτερινές ανάγκες των βρεφών μπορούσαν να διακόψουν την 

προσευχή ή να αποτελέσουν αφορμή της, καθώς επέτρεπαν να τελειώ-

σει η νύχτα με το πρώτο χάραμα ή να αποδυναμώσουν την πειθαρχία 

της μητέρας σε σχέση με το πολύ πρωινό ξύπνημα . Γιατί οι σωστά 

ρυθμισμένες νύχτες και τα πολύ πρωινά ξυπνήματα θεωρούνταν ότι 
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επιτρέπουν στους πιστούς να είναι πιο ενάρετοι και χρήσιμοι . Το αί-

σθημα αδυναμίας ή νύστας μπορεί να έδειχνε ή να προκαλούσε έλλειψη 

πνευματικού σθένους . (Ιδιαίτερα το να αποκοιμηθεί κανείς στην εκκλη-

σία αποτελούσε σοβαρό αμάρτημα .) Έτσι, η θεόσταλτη τιμωρία και απο-

λύτρωση αιωρούνταν ακόμα και πάνω από το ζήτημα της νυχτερινής 

ανατροφής . Η ποίηση της Αν Μπράντστριτ ήταν διαποτισμένη από τις 

εντάσεις που παρατηρούσε η ίδια ανάμεσα στις απαιτήσεις και τις απο-

λαύσεις της θρησκείας αλλά και σ’ εκείνες της γήινης οικογένειάς της . 

Οι εντάσεις αυτές, καθώς και οι κύκλοι της αμαρτίας και της απολύτρω-

σης, σημάδευαν τη μέση της νύχτας ακριβώς όσο και το διάστημα της 

ημέρας . Ακόμα και μες στο σκοτάδι, ξεχώριζαν τους ενάρετους κατοίκους 

του Άντοβερ από τους λιγότερο αφοσιωμένους σύγχρονούς τους .

Πρώτη νύχτα, δεύτερη νύχτα, η κατάρριψη . Ή: πρώτη νύχτα, κλάμα 

προσευχή θηλασμός, κλάμα θηλασμός προσευχή…

Τις Τρίτες και τις Πέμπτες μου, η αϋπνία καλλιεργεί μια συντροφι-

κότητα κοσμικότητας και αψηφισιάς . Θα σε σκέφτομαι κατά τη μία τα 

ξημερώματα που θα ταΐζω, υποσχόμαστε . Μπορεί και στις τρεις . Πολύ 

αργότερα μαθαίνω πως όσες κοιμούνται καλύτερα ή περισσότερο, απλώς 

δεν το λένε .

Οι προβιομηχανικές συνήθειες του τμηματικού ύπνου των δύο φάσεων 

άρχισαν να εξαλείφονται πρώτα στις μεγάλες και μικρές πόλεις στα 

τέλη του 19ου αιώνα, και στη συνέχεια και στις αγροτικές περιοχές . 

Φαίνεται ότι ο πρώτος ύπνος άρχιζε και τελείωνε πιο αργά, ο δεύτερος 

ύπνος λιγόστευε σε διάρκεια, ενώ το ίδιο συνέβαινε και με την περίο-

δο της αγρύπνιας . Κάποια στιγμή, τόσο η ανάμνηση όσο και η ορολο-

γία του πρώτου και του δεύτερου ύπνου ξεγλίστρησαν στη λήθη . Τα 

διαστήματα της αγρύπνιας άρχισαν να αντιμετωπίζονται με άγχος, ως 

αϋπνία, και ο τμηματικός ύπνος έδωσε τη θέση του σε έναν συμπιεσμέ-

νο κύκλο ύπνου, τον οποίο αποκαλούμε αισιόδοξα «οχτάωρο» .13

Το ανάμεσα σε ποιους, γιατί και πώς άρχισε να συμβαίνει αυτό δεν 
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μας είναι εντελώς σαφές . Σίγουρα εκείνοι που άνοιξαν τον δρόμο ήταν 

οι προνομιούχοι και μοντέρνοι του 18ου αιώνα . Στο Λονδίνο του 1710, 

το περιοδικό The Tatler μπορούσε να αποδώσει αυτό που, ως μοδάτη 

έκδοση, θεωρούσε ως υποχώρηση της αγγλικής παράδοσης και ανά-

δυση των νέων ηθών . Κάποτε, εξηγούσε το περιοδικό, οι νύχτες διαρ-

κούσαν περισσότερο . Η Φύση έριχνε τον κόσμο στο σκοτάδι και η 

ανθρωπότητα ακολουθούσε αυτή την απλή εντολή, αφιερώνοντας τις 

ώρες της νύχτας στην ησυχία και την ανάπαυση . Η καμπάνα των οχτώ, 

που δήλωνε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, σήμαινε και την ώρα 

που έσβηναν τα κεριά και οι άνθρωποι πήγαιναν για ύπνο . Τώρα, στα 

1710, οι μοδάτοι αστοί έμεναν ξύπνιοι ως αργά, παίζοντας χαρτιά ή 

συζητώντας πολιτικά, κι ύστερα κοιμούνταν ως αργά το πρωί . Δεν υπήρ-

χε «σχεδόν καμία Κυρία της Καλής Κοινωνίας στη Μεγάλη Βρετανία» 

έγραφε το Tatler «που να έχει δει την ανατολή» .

Αυτή η συνήθεια του ξενυχτιού ενισχύθηκε και από την εξάπλωση 

του φωτισμού των δρόμων στις πόλεις, ο οποίος έκανε τη νυχτερινή 

διασκέδαση πιο ασφαλή, πιο εύκολη και πιο ορατή . Κατά τον 19ο αιώ-

να, το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας μετακινήθηκε από τη 

γεωργία στη βιομηχανία . Χάρη στα εργοστάσια και τη βιομηχανική ζωή 

άρχισε να αναδύεται ένα ήθος παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και 

κατανάλωσης . Η εργασία οργανωνόταν όλο και περισσότερο με επίκε-

ντρο το ρολόι και λιγότερο με επίκεντρο τις δουλειές που έπρεπε να 

γίνουν . Οι απαιτήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα και την οργάνωση 

της καθημερινότητας γενικότερα με βάση το ρολόι . Τον 20ό αιώνα πια, 

ο συμπιεσμένος ύπνος ταίριαζε καλύτερα σε μια κοινωνία όπου επι-

κρατούσε η εργασία και κυριαρχούσε η αποδοτικότητα . Η ηλεκτροδό-

τηση –είτε βρισκόταν κανείς στο Λονδίνο είτε στη Μασαχουσέτη ή στο 

Κεντάκι– έκανε το ξενύχτι φτηνό και εύκολο .

Η λαχτάρα μου για το απρόσκοπτο οχτάωρο και η χαρακτηριστική 

μου πεποίθηση ότι η ανάγκη αυτή είναι εγγεγραμμένη σε κάθε κύτταρο 

του κορμιού μου με κάνουν κι εμένα γνήσιο δημιούργημα της σύγχρο-

νης εποχής .

* * *
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Κάποια στιγμή, μέσα σ’ αυτόν τον τέταρτο μήνα παλινδρόμησης και 

αϋπνίας, ακριβώς πάνω εκεί που έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι για την 

ίδια την ψυχική μου υγεία, αρχίζω να καταγράφω τις νυχτερινές αφυ-

πνίσεις . Μικροσκοπικές στήλες με στριμωγμένα γραμματάκια εκτοπίζουν 

τις υπόλοιπες, σύντομες, εγγραφές του ημερολογίου μου – τα ιατρικά 

ραντεβού και το πρόγραμμα εργασίας του Κ .

Οι στήλες αυτές αποτελούν την απόδειξη της έλλειψης ύπνου που 

με κατατρύχει . Μου προσφέρουν κάποια παρηγοριά, με τη μορφή τεκ-

μηρίωσης του γιατί αισθάνομαι να το χάνω λιγάκι . Αργότερα, όταν 

ξανακοιτάζω τα ημερολόγια, ανακαλύπτω ότι ο Μ δεν κοιμήθηκε ποτέ 

πάνω από μιάμιση ή τρεις ώρες συνεχόμενα, μέχρι που έγινε 15 μηνών . 

Οι γιατροί λένε πως αυτό είναι σύνηθες σε παιδιά με γαστροοισοφαγι-

κή παλινδρόμηση . Κάποιοι θρηνούν τη χαμένη τους αυτονομία . Τρε-

λαμένη από την αϋπνία, εγώ θρηνούσα την ξεκούραση και την ικανό-

τητά μου να βάλω την αίσθηση αυτή –ή και οποιαδήποτε άλλη σκέψη, 

εδώ που τα λέμε– σε λέξεις .

Κάθε μέρα χάνω τα ουσιαστικά μου . Περνάω τα φανάρια με κόκκι-

νο . Στον καθρέφτη βλέπω το πρόσωπό μου, αγνώριστο σχεδόν, να 

ξεθωριάζει, λες και τα χαρακτηριστικά μου έχουν μαραθεί σιγά σιγά, 

από τη συνεχόμενη φθορά των ξυπνημάτων .

Στο σύγχρονο Σαν Φρανσίσκο, η ποιήτρια Μπρέντα Σόνεσι, προσπα-

θεί να διατυπώσει μια σκέψη και συνθέτει, με χάρη, το εξής: «Προσπαθώ 

να το εξηγήσω . / Επαναλαμβάνομαι ή μήπως δεν το έχω κάνει ακόμα;»14

Κρατάω μια σημείωση για τον φόβο μου ότι μπορεί ο Μ να είναι «σα-

καλεμένος» και κοιτάζω τη σελίδα βλακωδώς, χωρίς να είμαι σίγουρη για 

το αν το λάθος βρίσκεται στο συναίσθημά μου ή στην ορθογραφία μου .

Αν μπορούσε κανείς να ξεσηκώσει ολόκληρο το κουβάρι αυτό της 

αϋπνίας από τα ιστορικά αρχεία, σαν ταχυδακτυλουργός, υποψιάζομαι 

πως θα ανακάλυπτε ότι είναι φτιαγμένο από λάθος λέξεις, μισοτελειω-

μένες φράσεις, προτάσεις χωρίς νόημα και σημασία . Επίσης, λίγο φαρ-

μάκι και λίγη αποδοχή .

Κάποιες φορές, οι σύντομες, πιο πρόσφατες καταγραφές που βρίσκω, 

έχουν μεγάλη αμεσότητα και θέρμη: η Όλιβ Μόργκαν, κόρη Ουαλού 

ανθρακωρύχου, γεννημένη στο Λανέλι στα 1914, ανέφερε ότι αν «το 
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μωρό έκλαιγε όλη τη νύχτα, τότε η μητέρα θήλαζε το μωρό όλη τη νύ-

χτα» . Μέσα στη μέρα, έλεγε, «καθόμουν στον καναπέ, με το μωρό στα 

πόδια μου και, πολλές φορές, το μπουκάλι μου γλιστρούσε από το 

χέρι κι έπεφτε στο πάτωμα . Τόσο εξαντλημένη ήμουν» .15

Και μια πρώην γραμματέας, γεννημένη στο Πρέστον στα 1931, ανα-

φέρει: «τους πρώτους μήνες δεν κοιμόταν ποτέ, πέρασα πού δύσκολα 

μαζί του . Ήμουν σαν ζόμπι» .16

9 .03 μ .μ . 11 .30 . 1 . 1 .45 . 3 .30 . 5, γράφουν οι σημειώσεις στο ημε-

ρολόγιό μου .

8 .30 . 10 .45 . 12 . 2 .10 . 4 .50 . 5 .45 .

Κάποιες φορές λοιπόν, ή μάλλον συνήθως, τα μωρά ανέτρεπαν το 

μοτίβο της πρώτης και της δεύτερης νύχτας . Και ύστερα, κάποιες φορές, 

ή μάλλον συχνά, ανέτρεπαν το σύνηθες σύγχρονο οχτάωρο . «Τόσο 

εξαντλημένη» έγραφε η Όλιβ Μόργκαν στα 1914 . «Σαν ζόμπι» ανέφερε 

η γραμματέας των μέσων του 20ού αιώνα . Η σφοδρότητα των λόγων 

τους υπονοεί ότι ο διακεκομμένος ύπνος αφήνει πιο έντονο και πιο 

αιχμηρό αποτύπωμα όταν η συνήθης προσδοκία είναι ένα ολόκληρο 

οχτάωρο . Ή μπορεί και όχι . Πόση διαδρομή έχουμε κάνει από τα «ανά-

γωγα» παιδιά της Μέρι Κόλιερ και τα στριφογυρίσματα του 17ου αιώνα; 

Ammenschlaf, ο ελαφρύς ύπνος της φροντίστριας ενός μωρού, μπορεί 

και να δικαιούται διεθνή μετάφραση: ένα είδος συνεχούς πιθανότητας 

που υφαίνεται ανάμεσα στις προσδοκίες που μεταβάλλονται και που 

κατανοείται μόνο μέσα στο πλαίσιο των λεπτομερειών μεμονωμένων 

καταστάσεων . 8 .55 . 11 .15 . 1 . 3 .05 .

Και η συγκοίμηση ή ο μοναχικός ύπνος, μέσα σε αυτές τις μεταβαλ-

λόμενες προσδοκίες, ανάμεσα στις μεμονωμένες καταστάσεις της νύχτας;

Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, καλοκαίρι του 1880, ανάμε-

σα σε άμεσους απογόνους των πουριτανών της Μασαχουσέτης . Στις 

συστηματικές εγγραφές που έκανε στο ημερολόγιό της η Μέιμπελ Λού-

μις Τοντ, το καλοκαίρι του 1880, καταγράφονταν το κούρδισμα του 
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ρολογιού της κρεβατοκάμαρας, το βάρος του μωρού (7,2 κιλά στους 

τέσσερις μήνες, 7,7 στους πέντε) και η νυχτερινή σεξουαλική της ζωή . 

#21, #22, #23 . Το κάθε νούμερο σηματοδοτούσε μία συζυγική σεξουα-

λική συνεύρεση, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο .17

Το μωρό αυτό, η Μίλισεντ, είχε γεννηθεί σε ένα οικοτροφείο, όπου 

νοίκιαζαν δωμάτια η Μέιμπελ και ο ξανθός, μουσάτος σύζυγός της . Το 

ίδιο έκαναν και πολλές άλλες οικονομικά ασταθείς οικογένειες της 

μεσαίας τάξης . Ο Ντέιβιντ κοιμόταν «στο κάτω πάτωμα» τις πρώτες έξι 

μέρες μετά τη γέννα . Τώρα πλέον, το τρίο, μαζί με τους γονείς και τη 

γιαγιά της Μέιμπελ, καθώς και την εσωτερική υπηρεσία της μητέρας 

της, ονόματι Μόλι Πέιτον, είχαν μετακομίσει στο νούμερο 1413 της 

Κόλετζ Χιλ Τέρας . Ήταν λίγο στιμωγμένοι, αλλά σαφώς καλύτερα από 

τη ζωή στο οικοτροφείο . «Τέρμα τα νοικιασμένα δωμάτια, με τους αδιά-

φορους, ξένους ανθρώπους, να μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί μας» έγραφε 

με κάποια περιφρόνηση η Μέιμπελ . Κάτω ακριβώς από τον λόφο στον 

οποίο έμεναν, σημείωνε πρόσχαρα, έβλεπε «τα φώτα της πόλης» της 

Ουάσινγκτον να «αστράφτουν σιγά σιγά» μέχρι που έμοιαζαν με μια 

«λαμπερή θάλασσα» . Είχε φτάσει το ηλεκτρικό και οι ανατολές και οι 

δύσεις που καταγράφονταν στο εξώφυλλο του ημερολογίου δεν είχαν 

καμία σχέση με το ξεκίνημα και το τελείωμα της νύχτας για τη Μέιμπελ . 

Ο χρόνος είχε αρχίσει να τυποποιείται, σε ακριβή αντανάκλαση ενός 

κόσμου που περιστρεφόταν πια γύρω από ένα ρολόι . Όταν στη Νέα 

Υόρκη ήταν δώδεκα το μεσημέρι, στην Ουάσινγκτον ήταν έντεκα και 

σαράντα εφτά και πενήντα τρία δευτερόλεπτα .

Ο Ντέιβιντ Τοντ ισχυριζόταν πως καταγόταν από έναν διάσημο που-

ριτανό κληρικό της Νέας Αγγλίας, μια κληρονομιά που έκανε τη Μέιμπελ 

πολύ περήφανη . Κυρίως το έβλεπαν εκείνοι σαν ένα δικαίωμα στην 

αμερικανική γενεαλογία παρά ως την αντανάκλαση μιας διαχρονικής, 

κοινής κουλτούρας . Στις στοργικές καταγραφές του ημερολογίου της, 

ελάχιστα πράγματα απηχούσαν τον κόσμο των πουριτανών ή την πρώι-

μη σύγχρονη εποχή τους . Η Μέιμπελ απέρριπτε τις ιδέες που είχαν να 

κάνουν με την κακία της ανθρώπινης φύσης ή τον Θεό τιμωρό . Της 

άρεσε να διαβάζει Ντίκενς, Έμερσον και το περιοδικό Harper’s . Αντί-

θετα απ’ ό,τι στο Άντοβερ του 17ου αιώνα, ο χώρος ύπνου του ζευγαριού 
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ήταν εντελώς ιδιωτικός, έστω και με μια κλειδαριά στην πόρτα του 

νοικιασμένου δωματίου, στην αρχή . Το κρεβάτι τους –τμήμα ενός άνε-

του σετ κρεβατοκάμαρας από ξύλο καρυδιάς, αγορασμένου ειδικά για 

το καινούριο σπίτι– χρησιμοποιούνταν μόνο από το αντρόγυνο . Ο όρος 

σύντροφος του κρεβατιού είχε εκπέσει εδώ και καιρό από τη χρήση, 

γιατί η σημασία του δεν αναφερόταν πλέον στους εραστές, αλλά σε 

όσους μοιράζονταν απλώς το ίδιο κρεβάτι .18

Ένας πρόγονος πουριτανών μπορεί και να ένιωθε κατάπληξη, όχι 

από το συζυγικό σεξ –η ποιήτρια Αν Μπράντστριτ ήταν συντονισμένη με 

την εποχή της, με τα οχτώ της παιδιά– αλλά από το ελεγχόμενο διακε-

κομμένο σεξ, που άφησε τη Μόλισεντ μοναχοπαίδι, καθώς και από την 

αισθησιακή και απρόσκοπτη αυτοκαταγραφή της Μέιμπελ . «#44 για μέ-

να» έγραφε σε μια σημείωσή της . Αφού ξάπλωναν στο κρεβάτι τους, οι 

σέξι βραδιές του ζεύγους ήταν συστηματικές και «εκθαμβωτικές»: «μερι-

κά λεπτά έρωτα και ευτυχίας στο δωμάτιό μας», «μια ώρα χαράς μαζί» .

Η συγκοίμηση στο ίδιο κρεβάτι με το μωρό δεν ήταν πια στη μόδα, 

όμως η συγκοίμηση στο ίδιο δωμάτιο ήταν . Κοίμιζαν το μωρό και 

ύστερα το ακουμπούσαν σε ένα στρώμα, μέσα στην κούνια του, δίπλα 

στο καρυδένιο κρεβάτι, «ένα μόνιμο κρεβάτι για το μικρό», όπως το 

έθετε ο Ντέιβιντ . Όταν το μωρό πήγαινε για ύπνο «νωρίς», αυτό σήμαι-

νε στις 8 .30 μ .μ . ή μπορεί και στις εννιά . Πουθενά δεν αναφέρονται 

πρώτες και δεύτερες νύχτες . Το ημερολόγιο κατέγραφε την ώρα με 

βάση τις ενδείξεις του ρολογιού .

3 Ιουνίου 1880: «Καμιά φορά η Μίλισεντ ξυπνάει από τις πέντε και 

τότε λέω στον Ντέιβιντ να μου τη φέρει από την κούνια της στο κρεβά-

τι . Εκεί παίζω λίγο μαζί της, παρότι ακόμα μισοκοιμάμαι… Γύρω στις 

έξι, η Αμέλια» –μια μαύρη καμαριέρα– «έρχεται να την πάρει και την 

τυλίγει και την παίρνει έξω, ενώ εγώ κοιμάμαι για καμιά ώρα ακόμα» .

Το καλοκαίρι του 1880 ήταν ζεστό και πνιγηρό, όπως τα περισσό-

τερα καλοκαίρια στην Ουάσινγκτον . Η Μέιμπελ είχε συνηθίσει να τα-

ξιδεύει βόρεια, στη Νέα Αγγλία, με τη μητέρα και τη γιαγιά της, τους 

θερμότερους μήνες . Εκείνες μοιράζονταν ένα νοικιασμένο δωμάτιο, 

ενώ ο πατέρας της έμενε σε δικό του . Τώρα, η μοναδική καταγραφή 

της περί κούρασης αφορούσε τη ζέστη . «Είμαι εξαντλημένη μετά από 
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τόσες δύσκολες, ζεστές μέρες» . «Πολύ κουρασμένη το βράδυ . Η μέρα 

ήταν ζεστή – υπερβολικά ζεστή» . Μπορεί η Μέιμπελ Τοντ να χρωστού-

σε τον ασυνήθιστα επαρκή ύπνο της στο ότι η Μίλισεντ ήταν τόσο 

καλόβολη ή στη δική της γερή κράση . Σίγουρα είχε να κάνει και με τη 

δουλειά της καμαριέρας, που έφτανε στο σπίτι στις έξι το πρωί . Η Αμέ-

λια –το ημερολόγιο δεν μας δίνει το επίθετό της– αντικατέστησε τη 

νοσοκόμα του μηνός που φρόντιζε μητέρα και μωρό μετά τη γέννηση 

της Μίλισεντ . Η φράση «εβδομαδιαία αμοιβή» που ήταν τυπωμένη από 

τους εκδότες στα ημερολόγια που αγόραζε η Μέιμπελ, αφήνουν να 

εννοηθεί ένας «συνήθης υπολογισμός των δέκα ωρών την ημέρα» .

Σε άλλα σημεία αναφέρεται και κάτι για εκπαίδευση ύπνου . Όταν 

έφευγε η Αμέλια, γιαγιά και μαμά προσπαθούσαν να μάθουν στο μωρό 

να αποκοιμιέται μόνο του . Ένα βράδυ, το έκανε «τέλεια»: έμεινε ξύπνια 

για κανένα μισάωρο, ύστερα άρχισε να πιπιλάει τον αντίχειρά της και 

στο τέλος «έπεσε σε ύπνο βαθύ» . Το καλύτερο; «Δεν ξύπνησε για τις 

επόμενες δώδεκα ώρες, δηλαδή στις έξι το επόμενο πρωί» . Η Μέιμπελ 

πίστευε ότι «θα θριαμβεύσουμε στον τομέα αυτό, πολύ σύντομα» . Όμως 

οι συνήθειες της οικογένειας όταν η Μίλισεντ έγινε ενός έτους διέψευ-

σαν την αισιοδοξία αυτή: ακόμα δεν κοιμόταν μόνη στην κούνια της, 

αλλά έπρεπε κάποιος να την πάρει αγκαλιά ή να τη λικνίσει .

Κάποια στιγμή, γύρω στα μέσα του 19ου ή του 20ού αιώνα, ανάλογα 

με το πού ζούσε κανείς και ποιος ήταν, η μέση της νύχτας έγινε αντι-

κείμενο επίμονων και συνεχών συστάσεων σε σχέση με την απόσταση 

που έπρεπε να έχουν ανάμεσά τους όταν κοιμούνται μητέρα και παιδί . 

Οι γιατροί, που συχνά παραγκωνίζονταν στο Κεντάκι της Βέρνα Μέι 

Σλόουν, τη δεκαετία του 1930, αλλά και οι κοινωνικοί λειτουργοί που 

συμβούλευαν αστούς μετανάστες, και τα γυναικεία περιοδικά στα περί-

πτερα της γειτονιάς και τα πανταχού παρόντα εγχειρίδια, όλοι έδιναν 

διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας συμβουλής περί μοναχικού ύπνου . 

Μητέρα και μωρό (γιατί το βλέμμα έπεφτε πάντα μονάχα πάνω στη 

μητέρα και το μωρό) έπρεπε να κοιμούνται αρκετά μακριά, με το μωρό 

στην κούνια του, στο διπλανό δωμάτιο . «Τα μωρά στην Αμερική κοι-
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μούνται μόνα τους . Το ίδιο και τα δικά μου» παρατηρούσε μια Πολωνή 

μετανάστρια στο Σικάγο του 1939 . Η Μέιμπελ Τοντ, που τη δεκαετία 

του 1880 κοιμόταν με τη Μίλισεντ στο ίδιο δωμάτιο αλλά σε διαφορε-

τικό κρεβάτι, είχε ήδη κάνει τη μισή διαδρομή .19

Κάποιες φορές η οδηγία περί μοναχικού ύπνου και περί του τι θα 

έπρεπε να κάνουν τα μωρά ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με ήδη υφι-

στάμενες συνήθειες ή με αυτό που θεωρείται τέλος πάντων ανθρωπίνως 

δυνατό .

Τη δεκαετία του 1920 ήταν ευρέως αποδεκτό ότι τα μικρά μωρά 

έπρεπε στο μεγαλύτερο μέρος του εικοσιτετραώρου να κοιμούνται μό-

να τους . Σε άλλες περιόδους, οι οδηγίες πλησίαζαν περισσότερο σε ένα 

σύνολο κανόνων και βημάτων . «Το μωρό πηγαίνει για ύπνο λίγο μετά 

τις εφτά και κοιμάται στο δικό του κρεβάτι έως τις εφτά το πρωί» δια-

βάζουμε σε μια επιστολή του 1918 από την αγροτική Πενσιλβάνια . Τη 

δεκαετία του 1970, η φεμινίστρια Αντριέν Ριτς αναρωτιόταν τι συνέ-

βαινε στο «ασυνείδητο» της νέας μητέρας, που είχε χάσει το κομμάτι 

της ζωής της που εκφραζόταν με όνειρα . Σηκωνόταν για να πάει στο 

μωρό της και ύστερα επέστρεφε μόνη στο δικό της κρεβάτι . Τη δεκαε-

τία αυτή, ο μοναχικός ύπνος των μωρών αποτελούσε τον κανόνα σε 

όλη τη Βρετανία και τη Βόρεια Αμερική .20

Οι αισθήσεις της νύχτας, κατά τη διάρκεια αυτών των σύγχρονων 

δεκαετιών, απείχαν πολύ από τις παλιές συνήθειες των ανθρώπων, 

όμως οι νεοαφιχθέντες έφερναν μαζί τους και τη δική τους γκάμα νυ-

χτερινών συνηθειών . Οι Ιάπωνες μετανάστες στις ΗΠΑ του 20ού αιώ-

να ήξεραν τα πάντα για τη συγκοίμηση: στο Ματσουμότο και στο Κιότο, 

οι μητέρες πλάγιαζαν με τα παιδιά τους μέχρι να αποκοιμηθούν και 

μοιράζονταν το ίδιο φουτόν μαζί τους, όλη τη νύχτα . Οι Μπαγκλαντε-

σινές μητέρες πρώτης γενιάς, στο Κάρντιφ της δεκαετίας του 1980, 

αντίθετα από τις Ουαλές συνομήλικές τους, επίσης κοιμούνταν στο ίδιο 

κρεβάτι με τα μωρά τους . Οι εξειδικευμένες συμβουλές των γιατρών 

δεν υιοθετούνταν πάντα . Οι εθνικές συστάσεις που διέδιδαν οι Γενικοί 

Γιατροί και οι παιδίατροι συχνά τηρούνταν μόνο στην παραβίασή τους .21

Ο ύπνος των μητέρων είναι ένα βρόμικο, σκισμένο πανί . Οι εξαι-

ρέσεις αφορούν συνήθως τις μητέρες, που τόσους αιώνες, «παρατούσαν» 
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τα μωρά τους σε παραμάνες: ερωμένες βασιλιάδων, κυρίες της καλής 

κοινωνίας, ιδιοκτήτριες φυτειών και ευκατάστατες εργαζόμενες γυναί-

κες που δεν ήταν πρόθυμες να ρισκάρουν την ξεκούρασή τους . Ή αφο-

ρούν εκείνες που είχαν εσωτερικές υπηρέτριες και υπηρέτες ή, πιο 

πρόσφατα ίσως, τις μητέρες που είδαν καλά αποτελέσματα με κάποια 

μέθοδο εκπαίδευσης ύπνου . Η Ότις Μπέργκερ από το Μανχάταν, που 

δημοσίευσε την ιστορία του τοκετού της στα 1949, παραπονιόταν ότι 

σε ηλικία έξι εβδομάδων το μωρό της δεν είχε αρχίσει ακόμα να κοι-

μάται συστηματικά «συνεχόμενα όλη τη νύχτα» . Ένα βράδυ κοιμόταν 

οχτώ ώρες και το επόμενο την ξυπνούσε ανά τρεις . Ωστόσο: «έχει αρ-

χίσει να μαθαίνει πως όταν σβήνουν τα φώτα και οι γονείς ησυχάζουν 

στο κρεβάτι τους, τότε σημαίνει πως είναι Ώρα για Ύπνο» .22

Πολλές ακόμη αισθήσεις της νύχτας βρίσκονται σκορπισμένες μέσα 

στα αρχεία, αθέατες από την έρευνά μου: εκείνες, για παράδειγμα, που 

βίωναν οι παραμάνες της πρώιμης σύγχρονης εποχής, ενώ κοιμούνταν 

με το παιδί κάποιας άλλης στο πλάι τους . Ή, ακόμα περισσότερο, εκεί-

νες των «θηλυκών συζύγων» του 18ου αιώνα, που συμπαραστέκονταν 

στις γυναίκες τους . Εκείνες που βίωναν όσοι και όσες ξυπνούσαν από 

την καμπάνα της φυτείας και εκείνες της Αμέλια, που έφτανε στο σπίτι 

των εργοδοτών της, στο Κόλετζ Χιλ Τέρας της Ουάσινγκτον, πριν από 

τις έξι το πρωί .

8 .20 . 10 . 11 .45 . 2 . 5 . 5 .40 . Και σηκωνόμαστε .




