
Διάβασα.. «Το τιμολόγιο»

 

..του Jonas Karlsson, σε μετάφραση Μαργαρίτας Ζαχαριάδου, από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.

Τι θα έλεγες αν μια μέρα έβρισκες κάτω από την πόρτα σου, μαζί με τους λογαριασμούς & 
τα διαφημιστικά πιτσαρίας, ένα τιμολόγιο στο όνομά σου;

Το τιμολόγιο της ζωής σου, που θα σε καλούσε να πληρώσεις άμεσα, χωρίς 
ευκολίες και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ένα χρέος βιούμενης ευτυχίας, κάπου 
στα 600.000€ ;;;

Κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία του βιβλίου: ο ήρωας, κοντά στα σαράντα, ζει μια απλή ζωή. 
Εργάζεται στο βίντεο-κλαμπ της γειτονιάς του, έχει δικό του σπίτι, αγαπά το παγωτό με 
γεύση μέντα-σοκολάτα και σμέουρο, έχει φίλους και μια παρελθοντική αποτυχημένη 
ερωτική σχέση που όμως δε νοσταλγεί καθόλου.

Ζει μια ήρεμη ζωή, ώσπου...

Ο Οργανισμός «Κατανομής Παγκόσμιων Πόρων», τον καλεί να πληρώσει για την 
«ευτυχία» του, την ως τότε τουλάχιστον. Αρχικά, ο ήρωας προφανώς θεωρεί ότι πρόκειται 
για λάθος κι απλώς αγνοεί το συμβάν. Όταν αντιλαμβάνεται πως ο παραλήπτης του 
εγγράφου είναι στ’ αλήθεια ο ίδιος, ξεκινά να ανακαλύψει το λόγο της χρέωσης κι εν 
συνεχεία να βρει λύση. Εξάλλου, ούτε οικονομική άνεση, ούτε περιουσιακά στοιχεία 
διαθέτει για την αποπληρωμή...

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Όπου «ευτυχία» λοιπόν, σημειώστε: γενική ευημερία- όχι απαραιτήτως οικονομική, 
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σταθερή κοινωνική ζωή, ευτυχισμένη παιδική ηλικία, αρσενικό φύλο (το οποίο 
πριμοδοτείται εν αντιθέσει του θηλυκού, άρα ανεβάζει το χρέος), λευκό χρώμα δέρματος. 
Τα δύο τελευταία, όχι γιατί σε καθιστούν ανώτερο ή καλύτερο των άλλων, αλλά γιατί σου 
προσφέρουν μια ευκολότερη καθημερινότητα, άρα εκτοξεύουν τον δείκτη της βιούμενης 
ευτυχίας σου μέσα από τη θετική εμπειρία.

Τα νοήματα βαθύτερα: τι σημαίνει ευτυχία για τον δυτικό άνθρωπο; Είναι η επιτυχία 
συνδεδεμένη με την ευτυχία κι αν όχι, γιατί αυτή η αντίληψη κυριαρχεί τελικά στο δυτικό 
κόσμο;

Ο ήρωας της ιστορίας, εν μέσω άλλων, καλείται να πληρώσει – κυριολεκτικά και 
μεταφορικά – όλες τις απλές χαρές της ζωής: ένα ηλιοβασίλεμα, τη σταθερότητα της - 
μετρίως αμειβόμενης και χωρίς προοπτική - εργασίας του, τον ήσυχο ύπνο του τα βράδια...

Η ιστορία εξελίσσεται γρήγορα και σίγουρα η χρήση α’ ενικού προσώπου, αναζωπυρώνει 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ίσως σουρεαλιστική, αστεία συνάμα, με τέλος που μάλλον 
δε με ικανοποίησε όσο θα ήθελα ή θα περίμενα, αυτό όμως κυρίως από αφηγηματικής 
άποψης.

Το βιβλίο είναι σύντομο, ούτε 200 σελίδες, κι ιδιαιτέρως ευανάγνωστο μόλις μέσα σε
μία ημέρα, καθώς είναι γραμμένο σε πολύ απλή γλώσσα, τουλάχιστον ως προς τη 
μετάφραση (στο σουηδικό πρωτότυπο, δυστυχώς δε γνωρίζω αν ισχύει το ίδιο).

Ο συγγραφέας, Jonas Karlsson, διάσημος Σουηδός ηθοποιός (ομολογώ δεν τον γνώριζα 
πριν), με συγγραφή ωστόσο πολλών θεατρικών έργων στο ενεργητικό του, όπως διάβασα 
στη βιογραφία του, είναι άμεσος και όχι τόσο λογοτεχνικός, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο 
έργο. Κάθε άλλο παρά με ενόχλησε, καθώς οι πλούσιοι διάλογοι και οι έξυπνα 
διατυπωμένες ενδόμυχες σκέψεις του κεντρικού ήρωα, εξυπηρετούν επιτυχώς το στόχο 
της διήγησης μιας χιουμοριστικής, αλλά συνάμα καφκικής ιστορίας, μέσα από την 
περιγραφή ενός ασφυκτικού, γραφειοκρατικού και παράλογου περιβάλλοντος, έστω και με 
πιο κωμικό τρόπο.

Παραδόξως, μόνο όταν έφτασα στην τελευταία σελίδα, συνειδητοποίησα ότι...

O ήρωας του βιβλίου δεν έχει όνομα.

Ονοματίζονται οι φίλοι του, οι γνωστοί, όσοι εμφανίζονται να τον περιβάλλουν κατά την 
εξέλιξη της ιστορίας.

Με βάση όλα τα παραπάνω, σκέφτηκα πως ο ήρωας του βιβλίου θα μπορούσε να είναι 
οποιοσδήποτε, αν η ίδια ιστορία αναγνωστεί μέσα από μια πιο οργουελική προσέγγιση. 
Εξάλλου, όταν ο τελευταίος (Τζωρτζ Όργουελ), έγραψε το -δικαίως- περιβόητο «1984», το 
έργο του θεωρήθηκε ιστορία επιστημονικής φαντασίας από κάποιους. Σας αφήνω να 
εξελίξετε μέσα σας αυτή μου τη σκέψη.

Τέλος, σας παραθέτω ένα απόσπασμα που ξεχώρισα ως εύστοχο και πολύ αληθινό:

«Βλέπεις, αντιμετωπίζουμε τη ζωή σαν ένα καλά δομημένο θεατρικό έργο. Εκείνο με τα 
περισσότερα φρου φρου κι αρώματα δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο. Έπειτα, τα 
πράγματα πρέπει να προκύψουν και με τη σωστή σειρά, αλλιώς δεν έχει νόημα».

Τελικά, ίσως ένα ηλιοβασίλεμα, ένα βράδυ με φίλους, ένα παιδικό χαμόγελο ή ένα 
παγωτό με γεύση σοκολάτα-μέντα, σαν το αγαπημένο του «ανώνυμου» ήρωα, να 
αξίζουν πράγματι παραπάνω από 600.000€...!
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