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ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ 

«Για έναν ταξιδιώτη που κοιτάζει από το παράθυρο του αεροπλάνου τη νύχτα, είναι σαν ένα ποτάμι από 

ιστορίες να χύνεται μέσα σε μια αόρατη πόλη.» 

 

Τα αδέρφια είναι πρώτα απ’ όλα ένα οικογενειακό δράμα, που εκτυλίσσεται σ’ ένα πλούσιο αλλά 

διαλυόμενο σπίτι και χτίζεται γύρω από τις ταυτότητες και τις διαφοροποιήσεις των μελών του: 

λιβανέζων μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς στο Μανάους της Βραζιλίας. Όμως η αφήγηση 

απλώνεται σ’ όλη την έκταση αυτού του παρακμασμένου εμπορικού λιμανιού στις όχθες του Ρίο Νέγκρο, 

καθώς η πόλη και το ποτάμι, συμβολικές μεταφορές των ερειπίων και του περάσματος του χρόνου, 

συνοδεύουν τα πρόσωπα στη δραματική τους πορεία.  

   Η πλοκή επικεντρώνεται στην ιστορία δύο δίδυμων αδελφών, του Γιακούμπ και του Ομάρ, και στις 

σχέσεις τους με τη μητέρα, τον πατέρα και την αδελφή τους. Στο ίδιο σπίτι μένει η υπηρέτρια της 

οικογένειας μαζί με το γιο της, τον Ναέλ, που αποκαλύπτεται τελικά ως ο αφηγητής της ιστορίας. Τούτος 

προσπαθεί να συναρμολογήσει τα σπαράγματα του παρελθόντος πότε σαν αυτόπτης μάρτυρας και πότε 

σαν ένας άνθρωπος που άκουσε βουβός και φύλαξε μέσα του τις ιστορίες των άλλων. Κάθεται στη γωνιά 

του και παρακολουθεί τους πρωταγωνιστές να αφήνονται στα άμετρα πάθη τους, στην αιμομιξία, τον 

ανταγωνισμό και την εκδίκηση. 

   Αυτές τις συγκρούσεις, που τρέφονται από το πλέγμα των απαγορεύσεων στο εσωτερικό της 

οικογένειας, ο Ναέλ μοιάζει έτοιμος να τις αντιμετωπίσει μόνο τριάντα χρόνια αργότερα, όταν οι 

περισσότεροι έχουν πλέον πεθάνει. Η αφήγησή του όμως υπονομεύεται από την αμφιβολία καθώς, μέσα 

από ένα παιχνίδι επινοημένων αναμνήσεων, προσπαθεί να μετατρέψει την μνήμη σε σημείο σύγκλισης 

του παρελθόντος. Στέκεται στην αδράνεια του Χαλίμ, του πατέρα που περιμένει πάντα κάποια 



 

καταλληλότερη στιγμή για να αντιμετωπίσει τα οικογενειακά προβλήματα· στην υπέρμετρη αφοσίωση 

της γυναίκας του, της Ζάνας, προς τον αγαπημένο της Ομάρ· στον ψυχολογικό τραυματισμό του 

Γιακούμπ, που στη διάρκεια της εφηβείας εξαναγκάστηκε να αποχωριστεί την οικογένειά του· στην 

ερωτική σχέση ανάμεσα στη Ράνια και τους δύο αδελφούς της. Μέσα από τις περιστροφές και τα 

απομεινάρια αυτών των ιστοριών, διαφαίνεται και το κρίσιμο ερώτημα που βασανίζει τον ίδιο: ποιος από 

τους δύο αδελφούς είναι άραγε ο πατέρας του;  

 

 

Φανταστείτε την ιστορία του Κάιν και του Άβελ μεταφερμένη σε μια πόλη στις όχθες του Αμαζονίου στα 

μέσα του 20ού αιώνα και θα έχετε αμέσως την ατμόσφαιρα αυτού του παράξενου μυθιστορήματος που 

στοιχειώνει τη φαντασία . . . Ένας ομφάλιος λώρος συνδέει τα λατινοαμερικάνικα πάθη με το τοπίο 

όπου διαδραματίζονται . . . Πρόκειται για ένα κόσμο εξωτικό και επικίνδυνο, που ο Χατούμ τον φέρνει 

εκθαμβωτικά στη ζωή. 

David Robson, SUNDAY TELEGRAPH 

Πίσω από την αδυναμία των γονέων βρίσκεται ο εύθραυστος χαρακτήρας της οικογένειας, σύμβολου 

φαινομενικής σταθερότητας, που υπόκειται ωστόσο στο χρόνο και τα γυρίσματα της τύχης. Πέρα κι απ’ 

αυτήν βρίσκεται η επισφαλής θέση μιας ιδιαίτερης κοινότητας και κουλτούρας σε μια πόλη που έχει και η 

ίδια την εμπειρία της απότομης μετάβασης: από τα πλούτη στην καταστροφή εξαιτίας γεγονότων που 

μπορεί να συμβαίνουν τόσο μακριά όσο στην Άπω Ανατολή . . .  

Richard Eder, THE NEW YORK TIMES 

Αυτό που βρίσκουμε στα Δύο αδέρφια είναι η μυθοπλασία με την πιο αληθινή σημασία της, ένα επίμονο 

και εκθαμβωτικό παιχνίδι παραπλάνησης του αναγνώστη, μέσα από τη μετατροπή αυτού που στην αρχή 

υπόσχεται να είναι μια ανέμελη, ελαφρώς χιουμοριστική ιστορία οικογενειακών εντάσεων σε ένα 

ζοφερό και μοιραίο δράμα αντάξιο ενός Τόμας Χάρντυ.   

Jonathan Keates, THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT 

Ο Χατούμ πραγματεύεται αριστοτεχνικά τις οικουμενικές αλήθειες του έρωτα, του φθόνου, της ζήλειας, του 

ανταγωνισμού και της οργής, σ’ ένα βιβλίο που αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον, ραγίζει την καρδιά και κόβει την 

ανάσα. 

Michael Spinella, BOOKLIST 

 

 

 

Ο Μίλτον Χατούμ γεννήθηκε στο Μανάους το 1952. Είναι καθηγητής της λογοτεχνίας στο Ομοσπονδιακό 

Πανεπιστήμιο του Αμαζονίου. Τα δύο του μυθιστορήματα, το Relato de um certo Oriente και Τα αδέρφια, 

κέρδισαν το βραβείο Ζαμπούτι (1990 και 2001) και τα δικαιώματά τους έχουν πουληθεί στις ΗΠΑ και σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

 

 


