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Ο William Melvin Kelley γεννήθηκε στη 

Νέα Υόρκη το 1937. Σπούδασε στο 

Χάρβαρντ. Ήταν γνωστός για τη διε-

ρεύνηση, μέσω της σάτιρας, των φυλε-

τικών σχέσεων στην Αμερική. Το πρώτο 

μυθιστόρημά του, Ένας διαφορετικός 

τυμπανιστής, κυκλοφόρησε το 1962, 

όταν ο συγγραφέας ήταν μόλις είκοσι 

τεσσάρων ετών. Ακολούθησαν τα βι-

βλία: Dancers on the Shore (1964), A 
Drop of Patience (1965), dem (1967), 

Dunfords Travels Everywheres (1970). 

Δίδασκε λογοτεχνία στο Κολέγιο Σάρα 

Λόρενς. Βραβεύτηκε με το Anisfield-

Wolf Book Award for Lifetime Achie-

vement το 2008 για τη συνολική του 

προσφορά. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 

2017 σε ηλικία 79 ετών.

Κατά καιρούς, ανακαλύπτεται εκ νέου 
ένα «ξεχασμένο κλασικό αριστούργημα»
το οποίο ο λογοτεχνικός κόσμος σπεύδει 
να εξυμνήσει και να προβλέψει ότι 
θα αποτελέσει ένα νέο Στόουνερ… 
Το Ένας διαφορετικός τυμπανιστής 
δικαιολογεί και με το παραπάνω 
τέτοιου είδους αντιδράσεις, τόσο όσον 
αφορά το λογοτεχνικό επίτευγμα 
όσο και τη δύναμη του πολιτικού οράματος 
που εκφράζει... Σήμερα το βιβλίο μάς 
προσφέρει μια εμπεριστατωμένη μελέτη 
της ψυχής του λευκού κατοίκου 
του αμερικάνικου Νότου στο μεταίχμιο 
του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα 
των μαύρων: την επιθετικότητά του 
απέναντι στην επερχόμενη αλλαγή, 
την έλλειψη κατανόησης και τον θυμό. 
Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός 
ότι σχεδόν 60 χρόνια μετά η ιστορία
του Kelley μοιάζει τόσο επίκαιρη, 
ταυτόχρονα όμως πόσο μεγάλο ευτύχημα
η εκ νέου ανακάλυψή της. 
OBSERVER

Αριστούργημα… Ο Kelley έγραψε 
πολυσύνθετα μυθιστορήματα 
που εξέφραζαν την απόρριψη 
των κυρίαρχων κοινωνικών αξιών.
PUBLIC BOOKS

Ένα σπάνιο ντεμπούτο· δυναμικό, 
ευρηματικό και πετυχημένο.
CHICAGO SUNDAY TRIBUNE

Το πρώτο μυθιστόρημα του Αφροαμερικανού συγγραφέα 
William Melvin Kelley, ενός «χαμένου γίγαντα της αμερι-
κανικής λογοτεχνίας», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1962 
και τον κατέταξε μεταξύ των James Baldwin και William 
Faulkner, επανέρχεται σε νέα έκδοση για να πάρει, έστω 
και με καθυστέρηση, τη θέση που του αξίζει στα ράφια της 
κλασικής λογοτεχνίας.

Μια μέρα του 1957, στο Σάτον, μια μικρή πόλη μιας επινοημένης πολιτείας 
του αμερικάνικου Νότου ανάμεσα στο Μισισίπι και την Αλαμπάμα, ο 
νεαρός μαύρος αγρότης Τάκερ Κάλιμπαν ρίχνει αλάτι στα χωράφια του, 
σκοτώνει τα ζωντανά του, βάζει φωτιά στο σπίτι του, παίρνει τη γυναίκα 
και το παιδί του και φεύγει. Οι λευκοί της μικρής πόλης παρακολουθούν 
σαστισμένοι· τις επόμενες μέρες, το σάστισμά τους εντείνεται, καθώς 
ο ένας μετά τον άλλον οι μαύροι κάτοικοι φοράνε τα κυριακάτικά τους, 
παίρνουν ό,τι πολύτιμο έχουν και φεύγουν και εκείνοι. 

Μια ερμηνεία της μαύρης ταυτότητας μέσα από τα μάτια των λευκών 
πάντα αφηγητών και σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις, ανάγκες και 
επιθυμίες. Πώς αντιλαμβάνονται αυτήν την αυθόρμητη απόρριψη της υποτέ-
λειας εκ μέρους των μαύρων συμπολιτών τους αγόρια, κορίτσια, γυναίκες και 
άντρες; Φιλελεύθεροι και συντηρητικοί; Μισαλλόδοξοι και φίλα προσκεί-
μενοι; Ένα συγκλονιστικό, άκρως επίκαιρο βιβλίο που ρίχνει νέο φως στα 
φυλετικά προβλήματα που μαστίζουν χρόνια την αμερικάνικη κοινωνία.

Ο Kelley μπλέκοντας τη φαντασία με την πραγματικότητα δημιουργεί έναν παράλληλο κόσμο 
του οποίου η έκταση και η πολυπλοκότητα μπορούν να συγκριθούν 

με του James Joyce και του William Faulkner.
NEW YORK TIMES

Αυτό το πρώτο μυθιστόρημα του Kelley θα μπορούσε ίσως να αλλάξει την ιστορία μας.
KANSAS CITY STAR
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Το πρόβλημα με τη συγγραφή ενός βιβλίου, ειδικά όταν πρόκειται για 

το πρώτο, είναι ότι όταν έχεις φτάσει είκοσι τριών χρονών αισθάνεσαι 

υποχρέωση απέναντι σε τόσο πολλούς ανθρώπους, που δεν μπορείς 

ν’ αποφασίσεις σε ποιον να το αφιερώσεις. Πρέπει να ζυγιάσεις και ν’ 

αποκλείσεις. Και αυτό είναι επώδυνο, γιατί πολλοί έχουν σταθεί καλοί 

μαζί σου και είναι δύσκολο να πεις ότι κάποιος ήταν πιο καλός από 

κάποιον άλλον.

Έτσι, παρότι αυτό το βιβλίο αφιερώνεται κυρίως σε τρεις ανθρώ-

πους, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους άλλους που στο πέρασμα 

των χρόνων, και κυρίως στο διάστημα από τότε που άρχισα να γράφω 

αυτό το βιβλίο, νοιάστηκαν αρκετά για μένα ώστε να μου εκφράσουν 

μιαν άποψη, είτε λογοτεχνική είτε προσωπική, ακόμα κι αν εγώ δεν 

την έλαβα υπόψη μου.

Καθώς και όλους εκείνους που στη μια ή στην άλλη περίσταση μου 

είπαν:

«Δεν έρχεσαι σήμερα το βράδυ να φας μαζί μας;»

«Μπορείς να κοιμηθείς στο σπίτι μου για κάνα δυο νύχτες».

«Θα ήθελες να δακτυλογραφήσω μερικές σελίδες για σένα;»

«Ορίστε. Μπορείς να μου τα επιστρέψεις όταν θα βγάλεις μερικά 

χρήματα».

Σας ευχαριστώ όλους ξανά. Εύχομαι κάποια μέρα να σας ευχαρι-

στήσω έναν έναν προσωπικά.
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Και τώρα οι αφιερώσεις:

Στη μητέρα μου Ναρκίσα, 1906-1957, η οποία, με τον ήσυχο θαρ-

ραλέο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πάντα, ήρθε αντιμέτωπη 

με τον θάνατο προκειμένου να γεννηθώ εγώ – και νίκησε.

Στον πατέρα μου Γουίλιαμ Μέλβιν τον πρεσβύτερο, 1894-1958, ο 

οποίος, όταν ακόμη ήμουν πολύ νέος για να το καταλάβω, θυσίασε 

τόσο πολλά για μένα, που είναι απίθανο να υπήρξε ποτέ ξανά πραγ-

ματικά ευτυχισμένος.

Στον MΣΛ, που μου πρόσφερε, όταν το χρειαζόμουν περισσότερο, 

αρκετή αγάπη και καλοσύνη και ενθάρρυνση για ν’ αρχίσω να γράφω 

στα σοβαρά. 
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Το μεγαλύτερο μέρος από εκείνα που οι γείτονές μου αποκαλούν καλά

εγώ από τα βάθη της ψυχής μου πιστεύω πως είναι κακά

κι αν μετανιώνω για κάτι,

το πιο πιθανό είναι να μετανιώνω για την καλή μου συμπεριφορά. 

Ποιος δαίμονας με έσπρωξε να συμπεριφερθώ τόσο καλά; 

Εάν κάποιος δε συντονίζει το βήμα του με το βήμα των συντρόφων του,

αυτό ίσως οφείλεται στο ότι ακολουθεί έναν διαφορετικό τυμπανιστή. 

Ας προχωρά με το ρυθμό της μουσικής που αντιλαμβάνεται ο ίδιος, 

όποιο κι αν είναι το τέμπο της, όσο μακρινή κι αν ακούγεται.

–ΧΕΝΡΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΘΟΡΟ*

* Η μετάφραση στα ελληνικά είναι του Βασίλη Αθανασιάδη (Χένρι Ντ . 

Θoρό, Ουόλντεν, ή Η ζωή στο δάσος, Αθήνα, εκδόσεις Κέδρος, 2013) . Το πρώ-

το απόσπασμα προέρχεται από το κεφάλαιο με τον τίτλο «Οικονομία», 

ενώ το δεύτερο από την «Κατακλείδα» . (Σ .τ .Ε .)
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Η Πολιτεία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΛΜΑΝΑΚ, 1961… σε-

λίδα 643:

Μια κεντρική νοτιοανατολική Πολιτεία στον Βαθύ Νότο, που 

συνορεύει στα βόρεια με το Τενεσί, στα ανατολικά με την Αλαμπά-

μα, στα δυτικά με το Μισισίπι, ενώ στα νότια βρέχεται από τον Κόλ-

πο του Μεξικού. 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Γουίλσον Σίτι. ΕΚΤΑΣΗ: 50.163 τετραγωνικά 

μίλια. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (προκαταρκτική απογραφή 1960): 

1.802.268. ΣΥΝΘΗΜΑ: «Με τιμή και όπλα υπερασπιζόμαστε τα 

δικαιώματά μας». ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ: 1818 . 

ΠΡΩΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΝΤΙΟΥΙ ΓΟΥΙΛΣΟΝ: 

Καίτοι η Πολιτεία έχει πλούσια και ποικίλη ιστορία, είναι κυρίως 

γνωστή ως ο τόπος του στρατηγού της Συνομοσπονδίας Ντιούι Γουίλ-

σον, ο οποίος γεννήθηκε το 1825 στο Σάτον, μια πολίχνη 27 μίλια βο-

ρείως του Νιου Μαρσάιλς στο Γκάλφπορτ. Ο Γουίλσον έγινε δεκτός 

στη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γουέστ 

Πόιντ (τάξη του 1842) και έφτασε στον βαθμό του συνταγματάρχη 

στον Ομοσπονδιακό Στρατό πριν από το ξέσπασμα του Εμφυλίου 

Πολέμου. Με την απόσχιση της Πολιτείας το 1861 παραιτήθηκε από 
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το αξίωμά του και έλαβε τον βαθμό του στρατηγού στον Στρατό της 

Συνομοσπονδίας. Ήταν ο αρχιτέκτονας της νίκης των Νοτίων στις 

μάχες του Μπουλς Χορν Κρικ και του Χάρμονς Ντρόου – η δεύτερη 

δόθηκε σχεδόν τρία μίλια από τον γενέθλιο τόπο του. Η νίκη του στο 

Χάρμονς Ντρόου απέτρεψε μια για πάντα τις προσπάθειες των Βο-

ρείων να φτάσουν και να καταλάβουν το Νιου Μαρσάιλς. 

Το 1870, με την επανένταξη της Πολιτείας στην Ένωση, ο Γουίλ-

σον έγινε ο κυβερνήτης της. Λίγο μετά επέλεξε την τοποθεσία, εγκαι-

νίασε τις κατασκευές και σε μεγάλο βαθμό σχεδίασε τη νέα πρωτεύου-

σα της Πολιτείας, που τώρα φέρει το όνομά του. Μετά την απόσυρ-

σή του από τον δημόσιο βίο, το 1878, επέστρεψε στο Σάτον. Στις 15 

Απριλίου του 1889, έχοντας μόλις γυρίσει από τα αποκαλυπτήρια ενός 

μπρούντζινου αγάλματός του ύψους τριών μέτρων το οποίο έστησαν 

προς τιμήν του οι κάτοικοι του Σάτον στην πλατεία της πόλης, έπαθε 

καρδιακή προσβολή και πέθανε. Από τους περισσότερους ιστορικούς 

θεωρείται ο σημαντικότερος στρατηγός της Συνομοσπονδίας μετά 

τον Λι. 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:

Τον Ιούνιο του 1957, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, όλοι 

οι νέγροι κάτοικοι της Πολιτείας αναχώρησαν. Σήμερα είναι η μονα-

δική Πολιτεία της Ένωσης που δεν έχει ούτε ένα μέλος της νέγρικης 

ράτσας ανάμεσα στους πολίτες της.
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Ο Αφρικάνος

Παει τελειωσε τωρα . Οι πιο πολλοί άντρες που στέκονταν, 

έγερναν ή κάθονταν στη βεράντα της εισόδου του Παντο-

πωλείου Τόμασον είχαν βρεθεί στο αγρόκτημα του Τάκερ 

Κάλιμπαν την Πέμπτη όταν άρχισαν όλα, αν και, με την 

ενδεχόμενη εξαίρεση του κυρίου Χάρπερ, κανένας τους δεν 

ήξερε ότι κάτι άρχιζε τότε . Όλη την Παρασκευή και για 

μεγάλο μέρος του Σαββάτου έβλεπαν τους νέγρους του Σά-

τον, με τα μπαγκάζια τους ή και με άδεια χέρια, να περι-

μένουν στην άκρη της εισόδου του παντοπωλείου για το 

ωριαίο λεωφορείο που θα τους πήγαινε στην Ανατολική 

Ράχη και, διαμέσου του Χάρμονς Ντρόου, στο Νιου Μαρ-

σάιλς και στον Δημοτικό Σιδηροδρομικό Σταθμό . Από το 

ραδιόφωνο και τις εφημερίδες ήξεραν ότι το Σάτον δεν ήταν 

η μοναδική πολίχνη, ήξεραν ότι όλοι οι νέγροι σε όλες τις 

πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα σταυροδρόμια της Πολιτείας 

χρησιμοποιούσαν κάθε διαθέσιμο μεταφορικό μέσο, συ-

μπεριλαμβανομένων των ίδιων των ποδιών τους, για να 

ταξιδέψουν προς τα σύνορα της Πολιτείας και να τραβήξουν 

προς το Μισισίπι ή την Αλαμπάμα ή το Τενεσί, ακόμα κι αν 

κάποιοι (όχι οι περισσότεροι) σταματούσαν ακριβώς εκεί 
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και άρχιζαν να γυρεύουν καταφύγιο και δουλειά . Ήξεραν 

ότι οι πιο πολλοί δεν θα σταματούσαν μόλις περνούσαν τα 

σύνορα, αλλά θα συνέχιζαν ώσπου να φτάσουν σ’ ένα μέρος 

όπου θα είχαν έστω και την ελάχιστη ευκαιρία να ζήσουν, 

ή να πεθάνουν, αξιοπρεπώς, γιατί οι άντρες είχαν δει φω-

τογραφίες του σιδηροδρομικού σταθμού τίγκα στους μαύ-

ρους, και στη Δημοσιά ανάμεσα στο Νιου Μαρσάιλς και 

στο Γουίλσον Σίτι είχαν δει τις ουρές των αμαξιών που ήταν 

γεμάτα νέγρους και κάμποσα μπαγκάζια για να τους πείσουν 

ότι εκείνοι δεν είχαν μπει σ’ όλον αυτόν τον κόπο απλώς 

για να μετακινηθούν καμιά εκατοστή μίλια . Και όλοι είχαν 

διαβάσει την ανακοίνωση του κυβερνήτη: «Δεν υπάρχει 

κανένας λόγος ανησυχίας . Ποτέ δεν τους είχαμε ανάγκη, 

ποτέ δεν τους θέλαμε, και θα τα πάμε μια χαρά και δίχως 

αυτούς· ο Νότος θα τα πάει καλά και δίχως αυτούς . Μολο-

νότι μειώθηκε κατά ένα τρίτο ο πληθυσμός, εμείς θα τα 

πάμε μια χαρά . Έχουν μείνει πάμπολλοι καλοί άνθρωποι» .

Ήθελαν όλοι να το πιστέψουν . Δεν είχαν ζήσει πολύ σ’ 

έναν κόσμο δίχως μαύρα πρόσωπα, κι έτσι τίποτα δεν είχαν 

για σίγουρο, αλλά έλπιζαν ότι όλα θα πήγαιναν καλά, προ-

σπαθούσαν να πείσουν τον εαυτό τους ότι το ζήτημα είχε 

τελειώσει, αν και διαισθάνονταν ότι για κείνους μόλις άρ-

χιζε .

Αν και ήταν παρόντες στην αρχή του, είχαν μείνει πίσω 

από την υπόλοιπη Πολιτεία, γιατί δεν είχαν βιώσει ακόμη 

τον θυμό και την πικρή αγανάκτηση για τα οποία διάβαζαν 

στις εφημερίδες, δεν είχαν προσπαθήσει να αποτρέψουν 

των νέγρων το φευγιό, όπως είχαν κάνει άλλοι λευκοί άντρες 

σε άλλες πόλεις, πιστεύοντας ότι είχαν το δικαίωμα ν’ αρ-
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πάξουν τις βαλίτσες από τα μαύρα χέρια που τις κρατούσαν, 

ή ακόμα και να ρίξουν γροθιές . Είχαν γλιτώσει την αποκαρ-

διωτική ανακάλυψη ότι τέτοιες χειρονομίες ήταν ανώφελες 

και δεν είχαν προβεί σε παρόμοιες εκδηλώσεις εύλογης ορ-

γής –ο κύριος Χάρπερ τους είχε δώσει να καταλάβουν ότι 

ήταν αδύνατον να σταματήσεις τους νέγρους, ενώ ο Χάρι 

Λίλαντ το πήγε τόσο μακριά, ώστε να εκφράσει την ιδέα πως 

οι νέγροι είχαν το δικαίωμα να φύγουν–, κι έτσι τώρα, αργά 

Σάββατο απόγευμα, καθώς ο ήλιος έγερνε πίσω από τα πλα-

κουτσωτά και άβαφα κτίσματα κατά μήκος της Δημοσιάς, 

γύρισαν πάλι στον κύριο Χάρπερ και πάσχισαν για χιλιοστή 

φορά μέσα σε τρεις μέρες να ανακαλύψουν πώς άρχισε το 

πράγμα . Δεν μπορούσαν να ξέρουν τα πάντα, αλλά τα όσα 

τωόντι ήξεραν ίσως τους έδιναν εν μέρει μιαν απάντηση, κι 

αναρωτιόντουσαν κατά πόσο αυτό που είχε πει ο κύριος 

Χάρπερ για το «αίμα» θα μπορούσε ν’ αληθεύει . 

Ο κύριος Χάρπερ συνήθως εμφανιζόταν στη βεράντα 

στις οχτώ το πρωί, απ’ όπου δέσποζε εδώ και τριάντα χρό-

νια καθισμένος σ’ ένα αναπηρικό καροτσάκι τόσο παλιό 

και άβολο όσο ένας θρόνος . Ήταν ένας απόστρατος που 

είχε πάει στον Βορρά, στο Γουέστ Πόιντ, όπου τον είχε 

προτείνει ο ίδιος ο Στρατηγός, ο Ντιούι Γουίλσον . Στο Γουέστ 

Πόιντ ο κύριος Χάρπερ είχε μάθει πώς να διεξάγει τους 

πολέμους στους οποίους δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία να 

λάβει μέρος: Ήταν πολύ νέος για τον Πόλεμο Ανάμεσα στις 

Πολιτείες*, δεν έφτασε στην Κούβα παρά μόνο πολύ μετά 

* Άλλη μια από τις πολλές ονομασίες του Αμερικανικού Εμφυλίου 
Πολέμου . (Σ .τ .Ε .)
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τη λήξη του Ισπανοαμερικανικού Πολέμου και ήταν υπερ-

βολικά μεγάλος για τον Α΄ Παγκόσμιο, που του είχε στε-

ρήσει τον γιο του . Ο πόλεμος δεν του είχε προσφέρει τίπο-

τα αλλά του είχε πάρει τα πάντα, κι έτσι τριάντα χρόνια 

πριν αποφάσισε ότι δεν άξιζε ν’ αντιμετωπίζεις τη ζωή 

όρθιος στα πόδια σου, αφού αυτή πάντα σ’ έριχνε κάτω, 

οπότε έκατσε σ’ ένα αναπηρικό καροτσάκι για ν’ αντικρίζει 

τον κόσμο από τη βεράντα, εξηγώντας το χαοτικό σχέδιό 

του στους άντρες που συνάζονταν γύρω του κάθε μέρα .

Όλα εκείνα τα τριάντα χρόνια, απ’ όσο μπορούσε να 

δει ο κόσμος, είχε κατεβεί από το αναπηρικό του καρο-

τσάκι μονάχα μία φορά: την Πέμπτη, για να πάει στο αγρό-

κτημα του Τάκερ Κάλιμπαν . Τώρα ήταν και πάλι ριζωμένος 

στο καροτσάκι σαν να μην το είχε αφήσει ποτέ, και τα 

αδύναμα άσπρα μαλλιά του είχαν χωρίστρα στη μέση κι 

ήταν πολύ μακριά και έπεφταν από τη μια κι από την άλ-

λη μεριά του προσώπου του σαν να ήταν μαλλιά γυναίκας . 

Τα χέρια του ήταν διπλωμένα πάνω σε μια μικρή αλλά 

εμφανή κοιλιά .

Ο Τόμασον, που, επειδή είχε τόσο λίγη δουλειά, σπα-

νίως βρισκόταν μέσα στο κατάστημά του, στεκόταν μόλις 

πίσω από τον κύριο Χάρπερ, με την πλάτη ακουμπισμένη 

στο βρόμικο τζάμι της προθήκης του . Ο Μπόμπι-Τζο Μακ-

Κόλουμ, το νεαρότερο μέλος της ομήγυρης, ούτε είκοσι 

χρονών, καθόταν στα σκαλάκια της βεράντας με τα πόδια 

απλωμένα στο κράσπεδο και κάπνιζε ένα πούρο . Ο Λούμις, 

τακτικό μέλος της συντροφιάς, ήταν αραχτός σε μια καρέ-

κλα που την είχε γείρει πίσω και τα μπροστινά της πόδια 

ήταν στον αέρα . Είχε πάει πανεπιστήμιο στο Γουίλσον, αν 
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και είχε μείνει εκεί μονάχα τρεις βδομάδες, κι έβρισκε την 

εξήγηση του κυρίου Χάρπερ για τα όσα είχαν συμβεί υπερ-

βολικά ευφάνταστη, υπερβολικά απλή . 

«Άκου, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτήν εδώ την ιστο-

ρία με το αίμα» .

«Τι άλλη εξήγηση μπορεί να υπάρχει;» Ο κύριος Χάρπερ 

στράφηκε στον Λούμις και τον κοίταξε μέσα από τα μαλλιά 

του . Μιλούσε αλλιώτικα απ’ τους άλλους, με φωνή οξύηχη, 

ξέπνοη, ξερή, διακριτή, σαν ανθρώπου από τη Νέα Αγγλία . 

«Να ξέρεις, δεν είμαι κάνας προληπτικός εγώ, διόλου δεν 

δίνω σημασία σε φαντάσματα και τέτοια . Αλλά, όπως το 

βλέπω, είναι καθαρά γενετικό το ζήτημα: κάτι ιδιαίτερο 

στο αίμα . Κι αν κάποιος σε τούτο τον κόσμο έχει κάτι ιδιαί-

τερο στο αίμα του, δεν είν’ άλλος από τον Τάκερ Κάλιμπαν» . 

Χαμήλωσε κι άλλο τη φωνή του, μιλώντας σχεδόν ψιθυρι-

στά . «Ό,τι κι αν ήταν στο αίμα του, κοιμόταν εκεί μέσα 

περιμένοντας, και μετά μια μέρα ξύπνησε κι ώθησε τον 

Τάκερ να κάνει ό,τι έκανε . Δεν γίνεται να υπάρχει άλλος 

λόγος . Ποτέ δεν είχαμε μπελάδες μαζί του, ούτε κι αυτός 

μ’ εμάς . Αλλά άξαφνα το αίμα του άρχισε να φαγουριάζει 

στις φλέβες του κι ο Τάκερ ξεκίνησε αυτή την ιστορία, 

αυτήν εδώ την επανάσταση . Και ξέρω πολύ καλά τι εστί 

επανάσταση, τα μελετήσαμε αυτά στο Γουέστ Πόιντ . Για-

τί θαρρείτε ότι πίστεψα πως είναι τόσο σημαντικό ώστε να 

σηκωθώ από το καροτσάκι μου;» Κοίταξε πέρα τον δρόμο . 

«Πρέπει να ’χει να κάνει με το αφρικάνικο αίμα! Τόσο απλό 

είναι!»

Ο Μπόμπι-Τζο είχε χώσει το πιγούνι του στη γούβα των 

χεριών του . Δεν γύρισε να κοιτάξει τον γηραιό άντρα, κι 
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έτσι ο κύριος Χάρπερ δεν συνειδητοποίησε μεμιάς ότι ο 

νεαρός χωράτευε μαζί του . 

«Ακούω να λένε γι’ αυτόν τον Αφρικάνο και θυμάμαι 

ότι κάποιος μου είπε την ιστορία πριν από καιρό, αλλά ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΩ να θυμηθώ πώς ακριβώς πήγαινε» . Ο κύριος Χάρ-

περ είχε διηγηθεί την ιστορία μόλις την προηγούμενη μέρα  

και την είχε πει πολλές φορές πριν . «Γιατί δεν μας τη λες, 

κύριε Χάρπερ, ώστε να δούμε αν έχει να κάνει μ’ όλα αυτά; 

Θα μας την πεις;»

Τώρα πια ο κύριος Χάρπερ είχε καταλάβει τι ακριβώς 

συνέβαινε, αλλά δεν τον ένοιαζε . Ήξερε επίσης ότι κάποιοι 

απ’ τους άντρες πίστευαν πως είναι πολύ γέρος και πως θα 

’πρεπε να τα ’χει κακαρώσει αντί να έρχεται στη βεράντα 

κάθε πρωί . Όμως του άρεσε να αφηγείται την ιστορία . Και 

πάλι όμως θα ’πρεπε να τον καλοπιάσουν για να την πει .

«Όλοι σας την ξέρετε τόσο καλά όσο κι εγώ» .

«Ω, έλα τώρα, κύριε Χάρπερ, θέλουμε πολύ να σ’ ακού-

σουμε να την ξαναλές» . Ο Μπόμπι-Τζο είχε μιλήσει με 

τόση μαλαγανιά, σαν να καλόπιανε μικρό παιδάκι . Κάποιος 

πίσω από τον κύριο Χάρπερ γέλασε . 

«Στον διάτανο! Ούτε που με νοιάζει . Θα την πω ακόμα 

κι αν δεν θέλετε να την ακούσετε – έτσι, από γινάτι!» Έγει-

ρε πίσω και πήρε μια βαθιά ανάσα . «Πρώτα απ’ όλα, κανείς 

δεν ισχυρίζεται ότι σε τούτη την ιστορία είναι ΟΛΑ αλήθεια» .

«Πες το ψέματα!» Ο Μπόμπι-Τζο τράβηξε μια τζούρα 

από το πούρο του κι έφτυσε .

«Τι θα γίνει λοιπόν, θα μ’ αφήσετε να την πω;»

«Μάλιστα, ΚΥΡΙΕ» . Ο Μπόμπι-Τζο υπερέβαλε σε τούτη 

την επίδειξη συγγνώμης, αλλά όταν στράφηκε δεν είδε 
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καμία επιδοκιμασία στα σκιασμένα πρόσωπα των άλλων 

αντρών· ο κύριος Χάρπερ τους είχε αιχμαλωτίσει ήδη . «Μά-

λιστα, κύριε» . Τούτη τη φορά ο Μπόμπι-Τζο το εννοούσε . 

Όπως είπα, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι σε τούτη την ιστορία 

είναι όλα αλήθεια . Θα πρέπει να ξεκίνησε ως αλήθεια, 

αλλά κάποιος στην πορεία, ή και κάμποσοι κάποιοι, πρέπει 

να σκέφτηκε να βελτιώσει την αλήθεια . Κι έβαλε σάλτσα . 

Κι έγινε πολύ καλύτερη ιστορία με τα μισά της ψέματα . 

Δεν γίνεται να ’ναι καλή μια ιστορία χωρίς λίγα ψέματα . 

Πάρτε την ιστορία του Σαμψών . Ίσως να μην είν’ αλήθεια 

όλα όσα λέει η Βίβλος . Θα πρέπει να σκέφτηκαν κάποιοι 

ότι, αν έχεις έναν άντρα κομματάκι πιο δυνατό από τους 

περισσότερους, δεν θα έβλαπτε να τον κάνεις αφάνταστα 

πιο δυνατό . Το λοιπόν, αυτό μπορεί να έκαναν κι οι ντόπιοι 

εδώ: Πήραν τον Αφρικάνο, που θα πρέπει να ήταν κομμα-

τάκι πιο μεγαλόσωμος και δυνατός, και τον έκαναν ακόμα 

πιο μεγαλόσωμο και δυνατό . 

Θαρρώ πως το έκαναν για να σιγουρευτούν ότι θα τον 

θυμόμαστε . Αλλά, σαν το σκεφτείς, δεν υπάρχει κανένας 

λόγος να λησμονήσουμε κάποτε τον Αφρικάνο, μολονότι 

όλ’ αυτά έγιναν πριν από πολύ καιρό, γιατί, όπως ο Τάκερ 

Κάλιμπαν, κι ο Αφρικάνος ήταν στη δούλεψη των Γουίλσον, 

που ήταν οι πιο σημαντικοί άνθρωποι σε τούτα τα μέρη . 

Μονάχα που εκείνη την εποχή οι άνθρωποι συμπαθούσαν 

τους Γουίλσον πολύ περισσότερο απ’ όσο εμείς τώρα . Εκεί-

νοι οι Γουίλσον δεν ήταν τόσο φαντασμένοι όσο οι δικοί 

μας Γουίλσον .
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Όμως δεν μιλάμε για τους τωρινούς Γουίλσον· μιλάμε 

για τον Αφρικάνο, που ανήκε στον πατέρα του Στρατηγού, 

τον Ντιούιτ Γουίλσον, μόλο που ο Ντιούιτ ποτέ δεν κατά-

φερε να τον στρώσει στη δουλειά . Πάντως, του ανήκε όπως 

και να ’χει .

Το λοιπόν, την πρώτη φορά που το Νιου Μαρσάιλς (που 

τότε λεγόταν Νέα Μασσαλία, από τη γαλλική πόλη) είδε 

τον Αφρικάνο ήταν ένα πρωί μόλις έφτασε στο λιμάνι το 

δουλεμπορικό καράβι που τον έφερνε . Εκείνον τον καιρό 

το να φτάσει ένα πλεούμενο ήταν πάντα σπουδαίο γεγονός 

και οι κάτοικοι κατέβαιναν στην αποβάθρα για να το κα-

λοδεχτούν – δεν ήταν σπουδαία η απόσταση ίσαμε την 

αποβάθρα τότε, μιας και η πόλη δεν ήταν μεγαλύτερη απ’ 

όσο είναι το Σάτον σήμερα .

Το δουλεμπορικό έφτασε, με τα πανιά του όλα φουσκω-

μένα, έδεσε και έριξε τη διαβάθρα . Ο ιδιοκτήτης του κα-

ραβιού, που ήταν συνάμα και ο μεγαλύτερος δημοπράτης 

δούλων στη Νέα Μασσαλία –μίλαγε τόσο καλά και τόσο 

γοργά, που μπορούσε να σου πουλήσει έναν μονόχειρα, 

μονοπόδαρο, βλαμμένο νέγρο στην πιο υψηλή τιμή–, σί-

μωσε στη διαβάθρα . Ήταν ένας ψηλόλιγνος άντρας, μου 

’χουν πει, δίχως καθόλου μυς . Είχε κατεργάρικα μάτια, 

καταφερτζίδικα, και μύτη στρογγυλή, πρησμένη και βλο-

γιοκομμένη σαν σάπιο πορτοκάλι . Φορούσε πάντοτε ένα 

παλιομοδίτικο μπλε κοστούμι με δαντέλα στον γιακά κι 

ένα πράσινο τσόχινο καπέλο . Και τον ακολουθούσε, ακρι-

βώς τρία βήματα πίσω του, ένας νέγρος . Κάποιοι έλεγαν 

ότι ήταν ο γιος του δημοπράτη με μιαν έγχρωμη γυναίκα . 

Δεν ξέρω αν ήταν σίγουρα έτσι, αλλά αυτό που ΞΕΡΩ είναι 
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ότι αυτός ο νέγρος έμοιαζε, βάδιζε και μιλούσε ακριβώς 

όπως ο αφέντης του . Είχε την ίδια κοψιά, τα ίδια καταφερ-

τζίδικα μάτια και ντυνόταν σαν αυτόν –πράσινο τσόχινο 

καπέλο και τα ρέστα–, κι έτσι οι δυο άντρες έμοιαζαν σαν 

φωτογραφία με το αρνητικό της, μιας και ο νέγρος ήταν 

μελαψός κι είχε κατσαρά μαλλιά . Τούτος ο νέγρος ήταν του 

δημοπράτη ο λογιστής και επιστάτης και ό,τι άλλο βάζει ο 

νους σου . Ανέβηκαν το λοιπόν κι οι δυο στο κατάστρωμα, 

κι ενόσω ο νέγρος στεκόταν στο πλάι, ο δημοπράτης αντάλ-

λαξε χειραψία με τον καπετάνιο, που ήταν εκεί κι επέβλε-

πε τους άντρες του να κάνουν τις αγγαρείες τους . Όπως 

καταλαβαίνετε, μιλούσαν αλλιώτικα εκείνον τον καιρό, κι 

έτσι δεν γίνεται να είμαι εντελώς σίγουρος τι είπαν, αλλά 

θαρρώ ότι ήταν κάτι σαν: «Πώς πάει; Καλό το ταξίδι;» .

Ήδη κάποιοι στο κατάστρωμα διέκριναν ότι ο καπετά-

νιος έδειχνε κάπως άρρωστος . 

«Καλό, αν εξαιρέσουμε ότι είχαμε κι έναν διαβολεμένα 

δύστροπο σκλάβο . Αναγκαστήκαμε να τον αλυσοδέσουμε 

μόνο του, μακριά απ’ τους άλλους» .

«Για να του ρίξουμε μια ματιά» είπε ο δημοπράτης . Ο 

νέγρος πίσω του κατένευσε, κάτι που έκανε κάθε φορά 

που μιλούσε ο δημοπράτης, μοιάζοντας λες και ήταν εγ-

γαστρίμυθος κι ο δημοπράτης η κούκλα του – ή και το 

αντίστροφο .

«Όχι ακόμη . Που να πάρει! Θα τον ανεβάσω όταν όλοι 

οι υπόλοιποι αραπάδες θα ’χουν ΚΑΤΕΒΕΙ απ’ το καράβι . 

Τότε θα μπορούμε να τον βαστάμε ΟΛΟΙ μας . Που να πά-

ρει!» Έφερε το χέρι στο κούτελό του, και τότε όσοι είχαν 

καλό μάτι διέκριναν ότι είχε ένα λιπαρό μελανό σημάδι στο 
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κεφάλι του, λες και κάποιος είχε φτύσει γράσο πάνω του 

και δεν είχε βρει τον χρόνο να το σκουπίσει . «Που να πά-

ρει!» είπε πάλι .

Το λοιπόν, οι άλλοι είχαν αρχίσει ν’ αδημονούν για τα 

καλά, όχι μόνο από απλό ενδιαφέρον, ως συνήθως, αλλά 

και για να δουν αυτόν τον αχρείο που προκαλούσε τέτοιους 

μπελάδες .

Και ο Ντιούιτ Γουίλσον ήταν εκεί . Δεν είχε έρθει να δει 

το καράβι, ούτε καν ν’ αγοράσει σκλάβους . Βρισκόταν εκεί 

για να παραλάβει ένα μεγάλο ρολόι δαπέδου . Έχτιζε το 

καινούργιο του σπίτι έξω από το Σάτον και είχε παραγγείλει 

το ρολόι από την Ευρώπη . Ήθελε λοιπόν να φτάσει όσο πιο 

γρήγορα γινόταν, και ο πιο γρήγορος τρόπος ήταν να έρθει 

με κάποιο δουλεμπορικό . Είχε ακούσει ότι το να μεταφέρεις 

πράγματα με δουλεμπορικό μπορούσε να προξενήσει εφτά 

είδη κακοτυχίας, αλλά και πάλι, επειδή αδημονούσε για 

το ρολόι, δέχτηκε να το στείλουν μ’ αυτόν τον τρόπο . Το 

ρολόι βρισκόταν στην καμπίνα του καπετάνιου και ήταν 

όλο τυλιγμένο σε μπαμπάκι και κλεισμένο σ’ ένα κιβώτιο 

και ασφαλισμένο προσεκτικά . Ο Γουίλσον είχε έρθει να το 

παραλάβει με μιαν άμαξα, ώστε να το πάει στο σπίτι του 

και να κάνει έκπληξη στη γυναίκα του . 

Ο Ντιούιτ κι οι υπόλοιποι περίμεναν, αλλά πρώτα κα-

τέβηκαν οι άντρες του πληρώματος, χτυπώντας τα καμου-

τσίκια τους και οδηγώντας τη μακριά σειρά των νέγρων 

από το αμπάρι . Οι γυναίκες είχαν βυζιά μεγάλα που κρέ-

μονταν βαριά ίσαμε τη μέση τους, ενώ μερικές κουβαλού-

σαν και μαύρα μωρά μαζί τους . Οι άντρες είχαν πρόσωπα 

σκυθρωπά και ξινισμένα σαν το μέσα μέρος του λεμονιού . 
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Οι περισσότεροι δούλοι ήταν γυμνοί και στέκονταν στο 

κατάστρωμα ανοιγοκλείνοντας τα μάτια· κανένας τους δεν 

είχε δει ήλιο εδώ και πολύ καιρό . Ο δημοπράτης με τον 

νέγρο του πήγαινε πάνω κάτω στην ουρά, όπως πάντα, 

επιθεωρούσε δόντια και ψηλάφιζε μυς, εποπτεύοντας την 

πραμάτεια, θα έλεγε κανείς . Μετά ο δημοπράτης είπε: 

«Ωραία λοιπόν, ας φέρουμε τώρα και τον σαματατζή» .

«Όχι, κύριε!» αναφώνησε ο καπετάνιος .

«Γιατί όχι;»

«Σου είπα, δεν θέλω να εμφανιστεί παρά μονάχα όταν 

όλοι οι άλλοι αραπάδες θα έχουν κατέβει απ’ το καράβι» .

«Ναι, εντάξει» συμφώνησε ο δημοπράτης, αλλά έμοια-

ζε κομμάτι απορημένος . Το ίδιο κι ο νέγρος του .

Ο καπετάνιος έτριψε το σημάδι σαν από γράσο στο κε-

φάλι του . 

«Μα δεν καταλαβαίνεις; Είναι ο αρχηγός τους . Μια λέ-

ξη να τους πει, και θα έχουμε πιο πολλούς μπελάδες κι απ’ 

όσοι είναι του Θεού οι πιστοί . Αρκετά προβλήματα είχα 

ήδη!» Κι έτριψε πάλι το σημάδι .

Το πλήρωμα έσπρωξε τους νέγρους στη διαβάθρα και οι 

άντρες που βρίσκονταν στην αποβάθρα παραμέρισαν και 

τους παρακολούθησαν να περνάνε . Αυτοί οι νέγροι ΜΥΡΙΖΑΝ 

θυμό, έτσι που είχαν στριμωχτεί όλοι μαζί, ο καθένας τους 

να μην έχει παραπάνω χώρο απ’ όσο ένα μωρό στην κούνια . 

Ήταν βρόμικοι και τρελαμένοι κι έτοιμοι για καβγά . Έτσι, 

ο καπετάνιος έστειλε και μερικούς άντρες με ντουφέκια να 

τους συνοδεύουν . Κι οι υπόλοιποι του πληρώματος, καμιά 

εικοσαριά ή τριανταριά, στέκονταν απλώς στο κατάστρωμα 

και κουνιόντουσαν νευρικά κι ανήσυχα . Οι άνθρωποι στην 



W I L L I A M  M E L V I N  K E L L E Y

50

αποβάθρα κατάλαβαν αμέσως τι έτρεχε: αυτοί του πληρώ-

ματος φοβόντουσαν . Το έβλεπες στα μάτια τους . Ολόκλη-

ροι άντρες όλοι τους, και σκιάζονταν από αυτό που βρισκό-

ταν στο αμπάρι αλυσοδεμένο στον τοίχο . 

Ο καπετάνιος έμοιαζε κι αυτός σκιαγμένος· όλο και άγ-

γιζε την πληγή του και, αναστενάζοντας, είπε στον υπο-

πλοίαρχό του: 

«Θαρρώ, μπορείς να πας τώρα να τον φέρεις» . Και στους 

είκοσι ή τριάντα άντρες που στέκονταν εκεί: «Κατεβείτε 

μαζί του . Κι ίσως τα καταφέρετε» .

Οι άλλοι κράτησαν την ανάσα τους σαν πιτσιρικάδες στο 

τσίρκο που περιμένουν τον σχοινοβάτη να επιστρέψει στη 

βάση του, γιατί, ακόμα κι αν στεκόταν στην αποβάθρα μια 

γριά κουφή και τυφλή, θα καταλάβαινε ότι κάτι που βρι-

σκόταν εκεί κάτω στο αμπάρι ετοιμαζόταν να κάνει την 

εμφάνισή του . Οι πάντες σιώπησαν κι άκουγαν τα κύματα 

να χτυπάνε το κύτος και τους άντρες του πληρώματος να 

κατεβαίνουν στο αμπάρι, ολόκληρο το τσούρμο με βαριά 

χοντροπάπουτσα, χωρίς να βιάζονται καθόλου να πληρο-

φορήσουν το πράγμα εκεί κάτω ότι το ήθελαν επάνω .

Και τότε από του καραβιού τον πάτο, από κάποιο σκο-

τεινό μέρος, ακούστηκε ένας βρυχηθμός, πιο δυνατός από 

μιας στριμωγμένης αρκούδας ή κι από δύο αρκούδων που 

ζευγάρωναν . Ήταν τόσο δυνατός, που σαν να φούσκωσαν 

του καραβιού τα πλευρά . Όλοι κατάλαβαν ότι ο βρυχηθμός 

προερχόταν από ένα λαρύγγι, καθώς δεν υπήρχε άλλος ήχος 

αναμεμειγμένος με δαύτον, ήταν ένας και μοναδικός δυ-

νατός ήχος . Και μετά, μπροστά στα μάτια τους, στο πλευ-

ρό του καραβιού, σιμά στην ίσαλο γραμμή, είδαν μια τρύ-
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πα ν’ ανοίγει, σκλήθρες να τινάζονται και να πέφτουν στα 

νερά παφλάζοντας, όπως όταν ρίχνεις μια χούφτα βότσαλα 

σε μια λιμνούλα . Ακούστηκαν πνιχτοί ήχοι από πάλη, από 

σπρωξίδια, από κραυγές, κι ύστερα από λίγο ένας άντρας 

εμφανίστηκε τρεκλίζοντας στο κατάστρωμα, μ’ αίματα να 

τρέχουν απ’ το κεφάλι του . «Να με πάρει και να με σηκώ-

σει αν δεν τράβηξε κείνη την αλυσίδα απ’ τον τοίχο του 

καραβιού» είπε . Κι όλοι κοίταξαν την τρύπα ξανά και δεν 

πήραν χαμπάρι ότι ο άντρας του πληρώματος ξεψύχησε 

από το τσακισμένο του κρανίο . 

Το λοιπόν, κύριοι, πιστέψτε με που σας λέω ότι οι άντρες 

σχημάτισαν πυκνές τάξεις για προστασία, μην τυχόν κι 

εκείνο το πράγμα στου καραβιού τον πάτο ξαμοληθεί κι 

αρχίσει να μανιάζει στην ειρηνική πόλη της Νέας Μασσα-

λίας . Μετά πάλι επικράτησε ησυχία, ακόμα και στα σπλά-

χνα του πλεούμενου, και όλοι έγειραν μπροστά κι αφου-

γκράζονταν . Άκουσαν αλυσίδες να σέρνονται κι ύστερα 

είδαν τον Αφρικάνο για πρώτη φορά .

Αρχικά είδαν το κεφάλι του να ξεπροβάλλει από την 

ξύλινη σκάλα και μετά τους ώμους του, που ήταν τόσο 

φαρδιοί, ώστε ο Αφρικάνος αναγκαζόταν ν’ ανεβαίνει τα 

σκαλιά λοξά . Μετά άρχισε να φαίνεται το κορμί του, κι 

έκανε ώρα πολλή ώσπου να φανεί όλο . Κι ύστερα να τος 

ολόκληρος, γυμνός, μονάχα μ’ ένα κουρέλι γύρω απ’ τ’ 

αχαμνά του, τουλάχιστον δύο κεφάλια πιο ψηλός από κάθε 

άντρα στο κατάστρωμα . Ήταν μαύρος και στιλπνός όπως 

εκείνο το σημάδι του καπετάνιου . Το κεφάλι του ήταν με-

γάλο σαν τα καζάνια που βλέπεις σε ταινίες με κανίβαλους 

κι έδειχνε το ίδιο βαρύ μ’ αυτά . Υπήρχαν τόσες αλυσίδες 
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πάνω του, που έμοιαζε με κλαδεμένο χριστουγεννιάτικο 

δέντρο . Αλλά τα μάτια του, αυτά ήταν που δεν μπορούσαν 

να πάψουν όλοι να κοιτάζουν: βουλιαγμένα βαθιά μες στο 

κεφάλι του ήταν, κάνοντάς το να μοιάζει σαν γιγάντιο μαύ-

ρο κρανίο . 

Υπήρχε κάτι κάτω απ’ το χέρι του . Στην αρχή νόμισαν 

ότι ήταν όγκος ή κάποιο εξόγκωμα του δέρματος και δεν 

έδωσαν σημασία, και μονάχα όταν αυτό κινήθηκε από μό-

νο του και πρόσεξαν ότι είχε μάτια είδαν ότι ήταν ένα μω-

ρό . Μάλιστα, κύριοι, ένα μωρό στερεωμένο κάτω απ’ τη 

μασχάλη του σαν μαύρη καραβάνα, και κοιτούσε τώρα τους 

πάντες με τα ματάκια του .

Έτσι, τώρα τον είχαν δει τον Αφρικάνο, και κάναν λίγο 

πίσω θαρρείς και η απόσταση ανάμεσα σ’ αυτόν και σ’ 

εκείνους δεν ήταν διόλου αρκετή, θαρρείς και μπορούσε 

ν’ απλώσει τα χέρια του πάνω από την κουπαστή του πλοίου 

και να τους φτάσει και να τινάξει στον αέρα τα κεφάλια 

τους με μια κίνηση των δαχτύλων του . Αλλά ήταν ήσυχος 

τώρα, δεν ανοιγόκλεινε τα μάτια στον ήλιο σαν τους άλ-

λους, απλώς τον απολάμβανε λες κι ήταν όλος δικός του 

και τον είχε διατάξει να βγει και να λάμψει πάνω του .

Ο Ντιούιτ Γουίλσον απλώς κοίταζε . Ήταν δύσκολο να 

ξέρεις τι σκεφτόταν, αλλά κάποιοι είπαν ότι τον άκουσαν 

να μονολογεί αργά, ξανά και ξανά: «Θα τον αποκτήσω . Θα 

μπει στη δούλεψή μου . Θα τον λυγίσω . Πρέπει να τον 

λυγίσω» . Είπαν ότι απλώς τον κοίταζε και μονολογούσε . 

Και του δημοπράτη ο νέγρος κοίταζε κι αυτός . Αλλά δεν 

μουρμούριζε μήτε μιλούσε . Είπαν ότι μονάχα κοίταζε σαν 

να λογάριαζε αξίες και τιμές· κοίταζε τον Αφρικάνο απ’ την 
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κορφή ως τα νύχια και πρόσθετε νούμερα: τόσο για το 

κεφάλι και το μυαλό, τόσο για το κορμί και τα μούσκουλα, 

τόσο για τα μάτια, κρατώντας σημειώσεις μ’ ένα μολύβι σ’ 

ένα κομμάτι χαρτί . 

Ο καπετάνιος είχε ουρλιάξει στους άντρες του να πάνε 

τους νέγρους στον χώρο των δημοπρασιών, έναν λοφίσκο 

από χώμα στο κέντρο της Νέας Μασσαλίας, εκεί που τώρα 

βρίσκεται η Πλατεία Δημοπρασιών . Κάποιοι άντρες άνοιξαν 

δρόμο και κάποιοι άλλοι κατέβηκαν απ’ το καράβι και άρ-

χισαν να σπρώχνουν τη γραμμή των αλυσοδεμένων νέγρων . 

Την πομπή έκλειναν όλοι όσοι βρίσκονταν στην αποβάθρα, 

που πήγαιναν στην Πλατεία Δημοπρασιών για να δουν ποια 

θα ήταν η τιμή για έναν καλό δούλο εκείνη τη μέρα, με τον 

ίδιο τρόπο που στις μέρες μας οι άνθρωποι διαβάζουν τις 

αναφορές για τις μετοχές, και, ακόμα πιο σημαντικό, για 

να δουν πόσο θα πουλιόταν ο Αφρικάνος . Σε αρκετή από-

σταση πιο πίσω ερχόταν ο Αφρικάνος και η συνοδεία του, 

είκοσι άντρες τουλάχιστον, κι ο καθένας τους να βαστάει 

μιαν αλυσίδα, έτσι που ήταν σαν γαϊτανάκι μ’ όλους εκεί-

νους τους άντρες να σχηματίζουν κύκλο γύρω του μένοντας 

σε ασφαλή απόσταση απ’ αυτόν .

Όταν έφτασαν στην πλατεία, οδήγησαν τους άλλους 

νέγρους στη μια μεριά, ενώ ο Αφρικάνος και οι συνοδοί 

του ανέβηκαν στον λοφίσκο . Και τότε ο δημοπράτης, με 

τον νέγρο του τρία βήματα πίσω του, όπως πάντα, άρχισε 

τη δημοπρασία .

«Το λοιπόν, φίλοι μου, βλέπετε εδώ μπροστά σας το πιο 

θαυμαστό κομμάτι, που κάθε άνθρωπος θα ήθελε ν’ απο-

κτήσει . Δείτε το ύψος, τον όγκο, το βάρος· προσέξτε την 
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εξαιρετική μυϊκή διάπλαση, τη μεγαλοπρεπή συμπεριφο-

ρά . Είναι αρχηγός και πρέπει να έχει σπουδαίες ηγετικές 

ικανότητες . Κι είναι ευγενικός με τα παιδιά, όπως μπορεί-

τε να δείτε εκεί κάτω απ’ τη μασχάλη του . Ναι, αληθεύει 

ότι είναι ικανός για καταστροφές, αλλά εγώ υποστηρίζω 

ότι αυτό είναι απλώς σημάδι της ικανότητάς του να κάνει 

καλή δουλειά . Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε οποιαδήποτε 

απόδειξη για όσα λέω, και μόνο κοιτώντας τον βλέπετε την 

απόδειξη . Αν δεν ήμουν ήδη ο κύριός του κι αν είχα ένα 

αγρόκτημα ή μια φυτεία, θα πουλούσα τη μισή μου γη και 

όλους μου τους δούλους για να συγκεντρώσω τα χρήματα 

να τον αγοράσω και να τον βάλω να δουλέψει την άλλη 

μισή . Αλλά ΕΙΜΑΙ ο κύριός του, και δεν έχω καθόλου γη . 

Αυτό είναι το πρόβλημά μου . Δεν μπορώ να τον χρησιμο-

ποιήσω, δεν τον χρειάζομαι· πρέπει ν’ απαλλαγώ από δαύ-

τον . Κι εδώ έρχεστε εσείς, φίλοι μου . Ένας από σας πρέπει 

να τον πάρει από τα χέρια μου . Θα σας ανταμείψω για 

τούτη την καλοσύνη . Μάλιστα, κύριος! Μην αφήσετε κα-

νέναν να σας πει ότι δεν είμαι ευγνώμων για τις χάρες που 

μου κάνουν οι φίλοι μου . Ιδού τι θα κάνω, να η προσφορά 

μου: δύο στην τιμή του ενός, αυτός και το μωρό που κρα-

τάει κάτω απ’ τη μασχάλη του» .

(Κάποιοι είπαν ότι ανακάλυψαν αργότερα πως ο δημο-

πράτης ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ να κάνει αυτή την προ-

σφορά, αφού ο καπετάνιος είχε ήδη αποπειραθεί να πάρει 

το μωρό από τον Αφρικάνο, κι έτσι είχε βρεθεί μ’ εκείνο 

το σημάδι στο κεφάλι του . Θαρρώ λοιπόν ότι ο δημοπράτης 

δεν μπορούσε να τους πουλήσει ξεχωριστά δίχως ν’ ανα-

γκαστεί να σκοτώσει τον έναν για να πάρει τον άλλον .)
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Ο William Melvin Kelley γεννήθηκε στη 

Νέα Υόρκη το 1937. Σπούδασε στο 

Χάρβαρντ. Ήταν γνωστός για τη διε-

ρεύνηση, μέσω της σάτιρας, των φυλε-

τικών σχέσεων στην Αμερική. Το πρώτο 

μυθιστόρημά του, Ένας διαφορετικός 
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τεσσάρων ετών. Ακολούθησαν τα βι-

βλία: Dancers on the Shore (1964), A 
Drop of Patience (1965), dem (1967), 

Dunfords Travels Everywheres (1970). 

Δίδασκε λογοτεχνία στο Κολέγιο Σάρα 

Λόρενς. Βραβεύτηκε με το Anisfield-

Wolf Book Award for Lifetime Achie-

vement το 2008 για τη συνολική του 

προσφορά. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 

2017 σε ηλικία 79 ετών.

Κατά καιρούς, ανακαλύπτεται εκ νέου 
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θα αποτελέσει ένα νέο Στόουνερ… 
Το Ένας διαφορετικός τυμπανιστής 
δικαιολογεί και με το παραπάνω 
τέτοιου είδους αντιδράσεις, τόσο όσον 
αφορά το λογοτεχνικό επίτευγμα 
όσο και τη δύναμη του πολιτικού οράματος 
που εκφράζει... Σήμερα το βιβλίο μάς 
προσφέρει μια εμπεριστατωμένη μελέτη 
της ψυχής του λευκού κατοίκου 
του αμερικάνικου Νότου στο μεταίχμιο 
του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα 
των μαύρων: την επιθετικότητά του 
απέναντι στην επερχόμενη αλλαγή, 
την έλλειψη κατανόησης και τον θυμό. 
Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός 
ότι σχεδόν 60 χρόνια μετά η ιστορία
του Kelley μοιάζει τόσο επίκαιρη, 
ταυτόχρονα όμως πόσο μεγάλο ευτύχημα
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Ένα σπάνιο ντεμπούτο· δυναμικό, 
ευρηματικό και πετυχημένο.
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Το πρώτο μυθιστόρημα του Αφροαμερικανού συγγραφέα 
William Melvin Kelley, ενός «χαμένου γίγαντα της αμερι-
κανικής λογοτεχνίας», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1962 
και τον κατέταξε μεταξύ των James Baldwin και William 
Faulkner, επανέρχεται σε νέα έκδοση για να πάρει, έστω 
και με καθυστέρηση, τη θέση που του αξίζει στα ράφια της 
κλασικής λογοτεχνίας.

Μια μέρα του 1957, στο Σάτον, μια μικρή πόλη μιας επινοημένης πολιτείας 
του αμερικάνικου Νότου ανάμεσα στο Μισισίπι και την Αλαμπάμα, ο 
νεαρός μαύρος αγρότης Τάκερ Κάλιμπαν ρίχνει αλάτι στα χωράφια του, 
σκοτώνει τα ζωντανά του, βάζει φωτιά στο σπίτι του, παίρνει τη γυναίκα 
και το παιδί του και φεύγει. Οι λευκοί της μικρής πόλης παρακολουθούν 
σαστισμένοι· τις επόμενες μέρες, το σάστισμά τους εντείνεται, καθώς 
ο ένας μετά τον άλλον οι μαύροι κάτοικοι φοράνε τα κυριακάτικά τους, 
παίρνουν ό,τι πολύτιμο έχουν και φεύγουν και εκείνοι. 

Μια ερμηνεία της μαύρης ταυτότητας μέσα από τα μάτια των λευκών 
πάντα αφηγητών και σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις, ανάγκες και 
επιθυμίες. Πώς αντιλαμβάνονται αυτήν την αυθόρμητη απόρριψη της υποτέ-
λειας εκ μέρους των μαύρων συμπολιτών τους αγόρια, κορίτσια, γυναίκες και 
άντρες; Φιλελεύθεροι και συντηρητικοί; Μισαλλόδοξοι και φίλα προσκεί-
μενοι; Ένα συγκλονιστικό, άκρως επίκαιρο βιβλίο που ρίχνει νέο φως στα 
φυλετικά προβλήματα που μαστίζουν χρόνια την αμερικάνικη κοινωνία.

Ο Kelley μπλέκοντας τη φαντασία με την πραγματικότητα δημιουργεί έναν παράλληλο κόσμο 
του οποίου η έκταση και η πολυπλοκότητα μπορούν να συγκριθούν 

με του James Joyce και του William Faulkner.
NEW YORK TIMES

Αυτό το πρώτο μυθιστόρημα του Kelley θα μπορούσε ίσως να αλλάξει την ιστορία μας.
KANSAS CITY STAR
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