ΑΡΥΙΚΗ ΚΡΗΣΗ «Γεσγξαθηθά δνύκε ζηε Δύζε, ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ Αλαηνιή»

«Γεωγραφικά ζούμε στη Δύση,
συναισθηματικά στην Ανατολή»
Σπλέληεπμε ζηε
Σνθία Κωλζηαληνπνύινπ
Η Πέξζα Κνπκνύηζε γελλήζεθε
ζην Κάηξν. Ηξζε ζηελ Ειιάδα
αθνύ ηειείσζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην
Αηγππηηαθό παλεπηζηήκην Καΐξνπ,
ελώ ηα πξώηα ρξόληα δίδαμε ζηε
κέζε θαη αλώηεξε εθπαίδεπζε. Σν
1993 αζρνιήζεθε επαγγεικαηηθά
κε ηε ινγνηερληθή κεηάθξαζε από
ηα αξαβηθά θαη ηα αγγιηθά, ελώ ηα
ηειεπηαία ρξόληα έρεη θάλεη
ζπνπδαία δνπιεηά θαη σο
ζπγγξαθέαο.
Η Πέξζα Κνπκνύηζε, κε αθνξκή
ηελ πξόζθαηε παξνπζία ηεο ζην
Ηξάθιεην γηα έλα αθηέξσκα ζηελ
αξαβηθή ινγνηερλία κέζα από ηα
βηβιία ηεο «Σα Δπηηθά ηνπ Νείινπ»
θαη ην «Καθέ Κιεκέληε» κηιάεη ζηελ «Σ» γηα ηνπο δύν πνιηηηζκνύο πνπ
«θνπβαιάεη» κέζα ηεο, ηνλ αηγππηηαθό θαη ηνλ ειιεληθό, ηελ επίπνλε εξγαζία
ηεο κεηαθξάζηξηαο αιιά θαη ην αλαγλσζηηθό θνηλό ηεο Ειιάδνο.
Πώο πήξαηε ηελ απόθαζε λ' αζρνιεζείηε κε ηελ αξαβηθή ινγνηερλία;
Ερνληαο δηαλύζεη ηνλ πνιύ δύζβαην δξόκν ηεο κεηάθξαζεο γηα πνιιά
ρξόληα, απνθάζηζα απηή κνπ ηελ εκπεηξία λα ηελ αμηνπνηήζσ αθόκα
πεξηζζόηεξν ζην λα γξάςσ δηθά κνπ βηβιία εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο κνπ.
Είκαη παηδί ηεο δηαζπνξάο, έρσ δήζεη θαη θνπβαιάσ κέζα κνπ δύν
πνιηηηζκνύο θη απηό ήζεια θάπνπ λα ην εμσηεξηθεύζσ. Εηζη απνθάζηζα λα
γξάςσ ην πξώην κνπ βηβιίν. Πήγε πνιύ θαιά, δίλνληάο κνπ έδσζε ην
έλαπζκα λα γξάςσ έλα δεύηεξν ώζπνπ ζπκπιεξώζεθαλ ηέζζεξα.
Υπάξρεη θάπνηνο πνιηηηζκόο πνπ ζαο θεξδίδεη πεξηζζόηεξν;
Ορη. Ννκίδσ όηη έρνπλ ηελ ίδηα δύλακε κέζα ζηελ ςπρή κνπ θαη κε
επεξεάδνπλ ην ίδην. Γηαηί έδεζα έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο κνπ ζηελ
Αίγππην, ηελ παηδηθή κνπ ειηθία θαη ηα εθεβηθά κνπ ρξόληα πνπ είλαη πνιύ
δπλαηά θαη θαζνξηζηηθά γηα ηε δσή ελόο αλζξώπνπ. Είκαη όκσο θαη ζηελ
Ειιάδα πάλσ από 20 ρξόληα νπόηε ππάξρεη κία ηζνξξνπία πηα.
Απηνί νη δύν πνιηηηζκνί έρνπλ θνηλά;
Ερνπλ πνιιά θνηλά. Καη' αξράο απηνί νη δύν πνιηηηζκνί ππήξμαλ από ηνπο
αξραίνπο ρξόλνπο θαη ήηαλ αδειθνί πνιηηηζκνί. Τπήξρε κία αιιειεπίδξαζε
πνπ κόλν θαιό έρεη θάλεη. Επεηηα ν ειιεληζκόο ηεο Αηγύπηνπ πνπ άλζηζε γηα
έλαλ αηώλα πεξίπνπ άθεζε ηα ζεκάδηα ηνπ εθεί. Καη ν αξαβηθόο πνιηηηζκόο
επεξέαζε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό.
Τειηθά ε Ειιάδα αλήθεη ζηε Δύζε ή ζηελ Αλαηνιή;

Η Ειιάδα παξαπαίεη αλάκεζα ζηε Δύζε θαη ζηελ Αλαηνιή γη' απηό δελ έρεη
βξεη αθόκα ηελ ηαπηόηεηά ηεο. Ννκίδσ όηη γεσγξαθηθά δνύκε ζηε Δύζε αιιά
ζπλαηζζεκαηηθά αλήθνπκε ζηελ Αλαηνιή. Καη δελ είλαη ηπραίν πνπ πάληα ε
Ειιάδα ππνζηεξίδεη ην αξαβηθό δήηεκα.
Παξαηεξείηαη κία κεγάιε πιεζώξα έληππωλ. Μήπωο απηό ηειηθά είλαη
έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα γηα ηελ πνηόηεηα;
Ναη, είλαη κεγάιν κεηνλέθηεκα γηαηί ππάξρεη κία «απζαηξεζία». Υσξίο λα
ππάξρεη ε θαηάιιειε παηδεία θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ν θαζέλαο κπνξεί
λα γξάςεη έλα βηβιίν, λα ην ρξεκαηνδνηήζεη ν ίδηνο θαη λα ην θπθινθνξήζεη.
Από ηελ άιιε κεξηά ην αλαγλσζηηθό θνηλό δελ είλαη «εθπαηδεπκέλν» λα
μερσξίδεη έλα θαιό ινγνηερληθό βηβιίν από έλα πην «εύπεπην» αλάγλσζκα.
Σα έρεη ηζνπεδώζεη θάπσο ζην κπαιό ηνπ θη έηζη ραληαθώλεηαη ελ κέξεη ε
πνηνηηθή ινγνηερλία, ε νπνία έρεη πεξηζσξηνπνηεζεί ζηελ Ειιάδα. Απηό
βέβαηα είλαη έλα παγθόζκην θαηλόκελν, απιά εδώ παξαηεξείηαη πην έληνλα.
Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αγγίμεη ην βηβιίν;
Ορη, δελ ην αγγίδεη ζην βαζκό πνπ ζα πεξίκελε θαλείο. Απιά όπσο
πξναλέθεξα νη επηινγέο είλαη ιάζνο. Δειαδή, λαη κελ ν θόζκνο αγνξάδεη
βηβιία αιιά αγνξάδεη πην αλάιαθξα βηβιία.
Σν ηειεπηαίν ζαο βηβιίν ιέγεηαη «Καθέ Κιεκέληε». Πεξί ηίλνο πξόθεηηαη;
Σν «Καθέ Κιεκέληε» ελώ εμειίζζεηαη θαηά ην ήκηζπ ζηελ Αίγππην κηιά
πεξηζζόηεξν γηα ηηο επαηζζεζίεο καο. Δειαδή, όηη νη άλζξσπνη δίλνληαη πνιύ
εύθνια ζην νλεηξηθό θαη δελ ζέινπλ λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Εζεινηπθινύλ, δειαδή. Με απνηέιεζκα ε δσή λα ηνπο πξνζπεξάζεη θαη λα
ράζνπλ ην… παηρλίδη.
Τη κελύκαηα ζέιεηε λα πεξάζεηε ζην βηβιίν ζαο;
Οια ηα βηβιία εηδηθά ηα δύν ηειεπηαία («ηα Δπηηθά ηνπ Νείινπ» θαη «Καθέ
Κιεκέληε») επεηδή αλαθέξνκαη ζην ζεκείν θακπήο γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο
Αηγύπηνπ θαη ηελ επαλάζηαζε πνπ πξνθάιεζε κεηά ηελ παξαθκή ηεο
παξνηθίαο κεηαθέξεη ηα κελύκαηα ηεο εμέιημεο θαη ηνπ ρξόλνπ. Δειαδή, όηη
όια έρνπλ κία εμέιημε αιιά ηα πάληα ηείλνπλ λα ραζνύλ. Ο ρξόλνο είλαη πνιύ
δπλαηόο αιιά ε κλήκε πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δηαησλίδεηαη. Σίπνηα δελ
κέλεη ην ίδην, ηα «πάληα ξεη» όπσο ιέεη ν Ηξάθιεηηνο θη όπσο ιέλε νη Αηγύπηηνη
«ην λεξό ηνπ Νείινπ δελ είλαη πνηέ ίδην». Ηηαλ κία ζπλέπεηα πνπ ηελ
πεξίκελαλ νη πεξηζζόηεξνη, άιινη ηε δέρηεθαλ θη άιινη όρη, κε απνηέιεζκα λα
κέλνπλ κε ην όλεηξν.
Μία κεηάθξαζε κπνξεί λα επεξεάζεη ην βηβιίν;
Η κεηάθξαζε είλαη κία επώδπλε δηαδηθαζία. Πνιύ πην δύζθνιε από ηε
ζπγγξαθή. Μπνξεί πνιύ εύθνια λα επεξεάζεη έλα βηβιίν είηε λα ην βειηηώζεη
είηε λα ην ραληαθώζεη. Πξέπεη ν θαζέλαο λα δηαβάδεη ηα λνήκαηα πνπ
θξύβνληαη κέζα από ηηο ιέμεηο. Εηδηθά ζηελ αξαβηθή ινγνηερλία πνπ κέρξη
πξόζθαηα ππήξρε ινγνθξηζία θαη νη ζπγγξαθείο έγξαθαλ ππαηληθηηθά, νπόηε
ν κεηαθξαζηήο έπξεπε λα ηα θαηαιάβεη απηά. Σα ηειεπηαία ρξόληα, επηπρώο,
δελ ηζρύεη απηό αιιά δελ παύεη λα είλαη κία δύζθνιε δηαδηθαζία ην λα
κεηαθέξεηο έλα νιόθιεξν έξγν ελόο αλζξώπνπ πνπ έρεη άιια πηζηεύσ.
Πξέπεη λα έρεηο κειεηήζεηο ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα.
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