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Isaac Asimov 
∆εν βλέπουν µονάχα τα µάτια (1965) 

(eyes do more than see) 
 

Μετά από εκατοµµύρια των δισεκατοµµυρίων χρόνια, ξαφνικά 
σκέφτηκε τον εαυτό του σαν Έιµς. Όχι τον συνδιασµό από µήκη 
κύµατος που σ' όλο το σύµπαν ήταν το ισοδύναµο του Έιµς-- αλλά 
τον ήχο καθεαυτό. Του ήρθε µια ξεθωριασµένη ανάµνηση των 
ηχητικών κυµάτων που δεν άκουγε πια ούτε γινόταν ν' ακούσει ξανά. 

Το καινούριο του αντικείµενο ζωντάνευε αναµνήσεις από τόσα 
και τόσα παλιά, πανάρχαια πράγµατα. Ισοπέδωσε την ενεργειακή 
δίνη η οποία ήταν η έκφανση της ατοµικότητάς του και οι δυναµικές 
γραµµές του απλώθηκαν πέρα από τα άστρα. 

Το σήµα της απάντησης του Μπροκ έφτασε. 
Σίγουρα, σκέφτηκε ο Έιµς, µπορούσε να το πει στον Μπροκ. 

Σίγουρα, µπορούσε να το πει σε κάποιον. 
Η παραλλαγµένη ενεργειακή µορφή του Μπροκ, επικοινώνησε 

«Έρχεσαι ή όχι, Έιµς;» 
«Φυσικά». 
«Θα πάρεις µέρος στο διαγωνισµό;» 
«Ναι» Οι δυναµικές γραµµές του Έιµς πάλλονταν από 

συγκίνηση. «Οπωσδήποτε. Έχω σκεφτεί µια εντελώς καινούρια 
µορφή τέχνης. Κάτι πραγµατικά ασυνήθιστο». 

«Τι χαµένος κόπος! Μα πώς µπορείς να πιστεύεις οτι µετά από 
τόσα εκατοµµύρια των δισεκατοµυρίων χρόνια µπορεί να 
δηµιουργηθεί καινούρια παραλλαγή! ∆εν µπορεί να υπάρξει τίποτα 
καινούριο». 

Για µια στιγµή ο Μπροκ ξέφυγε από τη φάση και την 
επικοινωνία κι ο Έιµς βιάστηκε να προσαρµόσει τις δικές του 
δυναµικές γραµµές. Προσπαθώντας το, έπιασε άλλες σκέψεις που 
πλανιόνταν στη διαστρική σκόνη, µε φόντο τους γαλαξίες και το 
βελούδινο τίποτα, δυναµικές γραµµές που πάλλονταν στην απέραντη 
αχλύ της ενεργειακής ζωής που κείτεται ανάµεσα στους γαλαξίες. 

Ο Έιµς ειπε «Σε παρακαλώ, Μπροκ,ακολούθα τις σκέψεις µου. 
Μην κλείνεσαι. Σκέφτηκα να δουλέψω µε Ύλη! Φαντάσου! Μια 
συµφωνία µε Ύλη. Γιατί να παιδευόµαστε µε την ενέργεια. Φυσικά και 
δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο στην ενέργεια· πώς θα µπορούσε να 
υπάρχει; ∆εν είναι φανερό λοιπόν ότι πρέπει να ασχοληθούµε µε την 
Ύλη;» 

«Ύλη!» 
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Ο Έιµς διερµήνευσε τους ενεργειακούς παλµούς του Μπροκ 
σαν εκείνους της αηδίας. 

Είπε «Γιατί όχι... Κι εµείς είµασταν κάποτε Ύλη, όταν -- όταν -- 
Ω, ένα τρισεκατοµµύριο χρόνια πριν τελοσπάντων! Γιατί να µην 
κατασκευάσουµε πράγµατα σε ένα περιβάλλον Ύλης η -- άκουσε 
Μπροκ -- γιατί να µην κατασκευάσουµε οµοιώµατα των εαυτών µας 
από Ύλη, των εαυτών µας όπως ήταν κάποτε;» 

«∆ε θυµάµαι πώς ήταν· κανείς δε θυµάται» είπε ο Μπροκ. 
«Εγώ θυµάµαι» είπε ο Έιµς, ζωηρά. «∆ε σκεφτόµουν τίποτα 

άλλο από αυτό και αρχίζω να θυµάµαι. Μπροκ, άσε µε να σου δείξω. 
Πες µου αν κάνω λάθος. Πες µου». 

«Όχι. Είναι ανόητο. Είναι -- αποκρουστικό». 
«Ασε µε να προσπαθήσω, Μπροκ. Είµαστε φίλοι· 

ανταλλάσσουµε παλµούς ενέργειας από την αρχή -- από τη στιγµή 
που γίναµε αυτό που είµαστε. Σε παρακαλώ Μπροκ». 

«Σύντοµα, όµως». 
Ο Έιµς δεν είχε νιώσει ποτέ τέτοιο τρέµουλο πάνω στις 

δυναµικές γραµµές του -- για πόσον καιρό, άραγε; Αν το δοκίµαζε 
τώρα για τον Μπροκ και πετύχαινε, ίσως τολµούσε να χειριστεί την 
Ύλη µπροστά στο Συµβούλιο των Ενεργειακών Πλασµάτων, που η 
ζοφερή αναµονή τους για κάτι καινούριο κρατούσε ολόκληρους 
αιώνες. 

Η Ύλη σπάνιζε έξω εκεί ανάµεσα στους γαλαξίες, αλλά ο Έιµς 
τη µάζεψε σαρώνοντας τα κυβικά έτη φωτός, διαλέγοντας τα άτοµα, 
που τα έπλασε και τα έσπρωξε µέσα σε µια ωοειδή φόρµα που 
περίµενε από κάτω. 

«∆εν θυµάσαι, Μπροκ;» ρώτησε απαλά. «∆εν ήταν κάπως 
έτσι;» 

Η δίνη του Μπροκ τρεµούλιασε µέσα στη φάση. «Μην 
προσπαθείς να µου θυµήσεις. ∆εν θυµάµαι». 

«Αυτό ήταν το κεφάλι. Κεφάλι λεγόταν. Το θυµάµαι τόσο 
καθαρά. Θέλω να το πω. Εννοώ µε ήχο». Περίµενε και µετά είπε 
«Κοίτα, το θυµάσαι αυτό;» 

Στην επάνω πλευρά του ωοειδούς εµφανίστηκε ΚΕΦΑΛΙ. 
«Τι είναι αυτό;» ρώτησε ο Μπροκ. 
«Αυτή είναι η λέξη για το κεφάλι. Τα σύµβολα που έδιναν ήχο 

στη λέξη. 
Πες µου ότι θυµάσαι, Μπροκ!» 
«Υπήρχε κάτι στη µέση» είπε δισταχτικά ο Μπροκ. Ένα κάθετο 

πρήξιµο σχηµατίστηκε. 
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Ο Έιµς είπε «Ναι! Μύτη, αυτό ήταν!» και πάνω του εµφανίστηκε 
ΜΥΤΗ. 

«Και αυτά δίπλα της είναι µάτια». ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΤΙ-∆ΕΞΙ ΜΑΤΙ. 
Ο Έιµς µελέτησε τη µορφή που ειχε σχεδιάσει κι οι δυναµικές 

γραµµές του πάλλονταν αργά-αργά. Ήταν σίγουρα ικανοποιηµένος; 
«Στόµα» είπε µε µικρά ρίγη να τον διαπερνούν «και πηγουνι και 

το µηλο του Αδαµ και ο αυχένας. Πώς ξαναγυρνάνε πίσω οι λεξεις». 
Και παρουσιάστηκαν πάνω στη µορφή. 

«∆εν τα είχα σκεφτεί για εκατοµµύρια των δισεκατοµυρίων 
χρόνια όλα αυτά. Γιατί µου τα θύµησες τώρα; Γιατί;» 

Ο Έιµς στιγµιαία χάθηκε στις σκέψεις του. «Κάτι λείπει. Ένα 
όργανο για να ακούµε, κάτι για τα ηχητικά κύµατα. Αυτιά ! Πού πάνε; 
∆εν θυµάµαι πού να τα βάλω». 

Ο Μπροκ φώναξε «Παράτα τα! Και τα αυτιά και όλα ! Μη 
θυµάσαι!» 

Ο Έιµς είπε χωρίς σιγουριά. «Γιατί πειράζει να θυµάσαι;» 
«Γιατί το εξωτερικό δεν ήταν σκληρό και κρύο, αλλά απαλό και 

ζεστό. Γιατί τα µάτια ήταν τρυφερά και ζωντανά και τα χείλη έτρεµαν 
και ήταν απαλά πάνω στα δικά µου». Οι δυναµικές γραµµές της 
Μπροκ πάλλονταν και τρεµούλιαζαν. 

«Συγνώµη! Συγνώµη! » είπε ο Έιµς. 
«Μου θύµησες ότι κάποτε ήµουν γυναίκα και ήξερα τον έρωτα, 

και ότι τα µάτια δεν είναι µόνο για να βλέπουν, κάνουν και κάτι ακόµα, 
που εγώ δεν έχω κανένα να το κάνει για µένα. 

Με βία, πρόσθεσε Ύλη στο χονδροφτιαγµένο κεφαλι και είπε 
«Ας το κάνουν αυτά, λοιπόν» και γύρισε κι όρµησε στο άπειρο. 

Και ο Έιµς ειδε και θυµήθηκε κι αυτός ότι κάποτε ήταν άνδρας. 
Και η δίνη της δίκης του δύναµης χώρισε το κεφάλι στα δυο κι όρµησε 
µέσα στους γαλαξίες, πίσω απ' τα ίχνη της ενέργειας της Μπροκ -- 
πίσω από την αιώνια καταδίκη της ζωής. 

Και τα µάτια του θρυµµατισµένου κεφαλιού από Ύλη 
σπινθηροβολούσαν από την υγρασία που ειχε βάλει εκεί η Μπροκ για 
να απεικονίσει τα δάκρυα. 

Το κεφάλι από Ύλη έκανε αυτό που τα ενεργειακά πλάσµατα 
δεν µπορούσαν πια να κάνουν, και δάκρυσε για όλη την 
ανθρωπότητα, και για την εύθραυστη οµορφιά των κορµιών που 
είχαν παρατήσει ένα τρισεκατοµµύριο χρόνια πριν. 


