Δεστέρα, 23 Ιούλιος 2012 13:48
ΞΕΝΟΙ

ζπλέληεπμε ζηνλ Ειπηδνθόξν Θληδέκπειε
Αλ θαη γξάθεη πάξα πνιιά ρξόληα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη θαηαθέξεη λα αλαγλσξηζηεί ην
έξγν ηνπ ζε όιν ηνλ θόζκν. Άιινη ηνλ ζεσξνύλ ζπγγξαθέα αζηπλνκηθώλ κπζηζηνξεκάησλ
θαη άιινη θνηλσληθώλ κπζηζηνξεκάησλ. Η αιήζεηα είλαη όηη ην έξγν ηνπ Χέληλγθ Μάλθει
πεξηέρεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ην θαζηζηνύλ κηα εμαηξεηηθή ηνηρνγξαθία ηνπ ζύγρξνλνπ
πνιηηηζκνύ καο.

Είλαη αιήζεηα όηη ε ζεκαληηθόηεξε ειηθία γηα έλα ζπγγξαθέα είλαη ε παηδηθή
ειηθία;
Είλαη αιήζεηα γηα πνιινύο θαιιηηέρλεο, αιιά πξνθαλώο δελ είλαη κηα γεληθή αιήζεηα. Σηελ
πεξίπησζή κνπ, ε αληίιεςε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ήξζε πνιύ λσξίο ζηε
δσή κνπ. Απηό πνπ ηζρύεη όκσο γηα κέλα δελ ηζρύεη απαξαίηεηα θαη γηα θάπνηνλ άιιν! (Αλ θαη
έρσ ζπλαληήζεη πνιινύο κεγάινπο ζπγγξαθείο θαη άιινπο θαιιηηέρλεο ζηε δσή κνπ πνπ
όλησο ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςή κνπ.)
Έρεηε γξάςεη πνιιά κπζηζηνξήκαηα. Ση είλαη απηό πνπ ζαο εκπλέεη;
Απηό πνπ κε εκπλέεη; Αλ μαλαθνηηάμσ ό,ηη έρσ γξάςεη, πξέπεη λα πσ όηη απηό πνπ κε εκπλέεη
έξρεηαη από παληνύ: θάηη πνπ έρσ δηαβάζεη, νλεηξεπηεί, θαληαζηεί. Ή θάηη πνπ άθνπζα ή
είδα. Αιιά λνκίδσ όηη ζα πξέπεη λα εκπιέθεηαη θάπνην είδνο εξσηήκαηνο γηα λα ελδηαθεξζώ
ηόζν, ώζηε λα αξρίζσ λα γξάθσ κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία. Έλα εξώηεκα όπσο: Γηαηί
ζπκβαίλεη απηό; Πώο γίλεηαη; Δελ κπνξώ λα γξάςσ αλ δελ ππάξρεη θάηη γηα ην νπνίν ζα
ήζεια λα κάζσ πεξηζζόηεξα. Αλ είρα ηελ απάληεζε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο πξνηνύ αξρίζσ λα
γξάθσ, ηειηθά δε ζα έκελε ηίπνηα γηα ην νπνίν ζα κπνξνύζα λα γξάςσ!
ην ηειεπηαίν ζαο κπζηζηόξεκα, Ο άλζξσπνο από ην Πεθίλν, αλαθέξεζηε ζε κηα
ζθαγή πνπ έγηλε ζην ρσξηό Υερνπεβάιελ. Ιάηη αλάινγν όκσο ζπλέβε θαη ζηε
Μνξβεγία. Γηαηί ε βία έρεη μεθύγεη θαη έρεη πάξεη ηόζν ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο;
Δύζθνιν λα απαληεζεί απηό ην εξώηεκα. Όζν ζθιεξά θη αλ είλαη ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία

γξάθσ, ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη πάληα ρεηξόηεξε. Κάηη ζαλ απηό πνπ ζπλέβε πέξπζη ζηε
Ννξβεγία ζα ήηαλ πξνθαλώο αδύλαην λα δεκηνπξγεζεί ζηε θαληαζία καο. Αλ είρα γξάςεη κηα
ηζηνξία θαληαζίαο γηα θάπνηνλ ζαλ ηνλ Μπξέηβηθ πνπ ζθνηώλεη 77 αλζξώπνπο –νη
πεξηζζόηεξνη από απηνύο πνιύ λένη–, ν εθδόηεο κνπ ζα έιεγε: «Απηό πάεη πνιύ, δελ είλαη
θαζόινπ ξεαιηζηηθό. Δελ κπνξνύκε λα ην δεκνζηεύζνπκε». Κη ύζηεξα ζπκβαίλεη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα; Από ηελ άιιε, ζα πξέπεη επίζεο λα πσ όηη δελ είκαη βέβαηνο πσο δνύκε ζε
κηα επνρή πην βίαηε από όιεο ηηο άιιεο. Όζν ν θόζκνο απνηειείηαη από δηζεθαηνκκύξηα
αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο, ζα έρνπκε ηνλ θόζκν πνπ έρνπκε – ν νπνίνο
είλαη γηα πνιινύο αλζξώπνπο έλαο πνιύ βίαηνο θόζκνο. Απιώο θνηηάμηε ηη ζπκβαίλεη ζην
Μεμηθό ζήκεξα. Μηα ρώξα όπνπ κηα ζρεδόλ απίζηεπηε βία βξίζθεηαη ζε έμαξζε!
Λέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο δηαγξάθεηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ
θησρώλ θαη ε θαηαπίεζε. Ιάπνηνο όκσο δεηά εθδίθεζε. Λπνξεί απηή ε απαίηεζε
λα ζπλερηζηεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιεο γεληέο πνπ ζα έιζνπλ ζην κέιινλ;
Εθόζνλ δσ κόλν ζηελ επνρή κνπ –ηώξα– δελ κπνξώ λα πσ ηίπνηε γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζηηο
επόκελεο γεληέο. Αιιά πηζηεύσ αθξάδαληα όηη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεη θαλείο έλα
πην εηξεληθό κέιινλ είλαη θαηαπνιεκώληαο ηε θηώρεηα ζηνλ θόζκν. Γηα πνιινύο αλζξώπνπο,
ην έγθιεκα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε κόλε δπλαηόηεηα γηα λα ζξέςνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ε
κόλε επηινγή ηνπο. Καη είκαη απόιπηα βέβαηνο όηη αλ δελ θαηαθέξνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε
έλαλ θόζκν όπνπ ε θηώρεηα αλαγθάδεηαη λα ππνρσξήζεη, ζα εμαλαγθαζηνύκε κε παξόκνην
ηξόπν λα δνύκε κε ηε βία.
Η έξεπλα πνπ θάλεη ε δηθαζηήο Ράζιηλ νδεγεί ζηηο πην πςειέο ζθαίξεο ζην
ζύγρξνλν Πεθίλν αιιά θαη ζηε Ζηκπάκπνπε. Λήπσο ε δηαθζνξά δελ έρεη πιένλ
ζύλνξα;
Δε λνκίδσ όηη ε δηαθζνξά έρεη ζύλνξα ζήκεξα. Θα ηε ζπλαληήζεηε ηόζν ζε θησρέο ρώξεο,
όζν θαη ζε πινύζηεο. Θα ηε βξείηε ζηε Σνπεδία θαη –ππνζέησ– αθόκα θαη ζηελ Ειιάδα. Αιιά
έλα πξάγκα κε αλεζπρεί. Είλαη απηό πνπ ζπκβαίλεη όηαλ ζπδεηάκε γηα ηε δηαθζνξά: κηιάκε
κόλν γη’ απηόλ πνπ ιακβάλεη ηα ρξήκαηα. Γηα λα ππάξμεη όκσο ε δηαθζνξά ρξεηάδνληαη δύν
ρέξηα: ην έλα γηα λα δώζεη θαη ην άιιν γηα λα ιάβεη. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα αθνινπζήζεη
θαλείο ην ρξήκα, ώζηε λα θαηαιάβεη ηε δηαθζνξά θαη λα ηε δεη ηειηθά λα εμαθαλίδεηαη. Όηαλ
εμεηάδεη θαλείο ηε δηαθζνξά ζηελ Αθξηθή, ζύληνκα αλαθαιύπηεη όηη ηα ρξήκαηα πξνέξρνληαη
από ηελ πιεπξά ηνπ δηθνύ καο θόζκνπ. Καη από ηηο ΗΠΑ. Καη ηελ Αζία. Φπζηθά κπνξνύκε θαη
πξέπεη λα θαηεγνξήζνπκε ηνπο δηθηάηνξεο ζηελ Αθξηθή πνπ είλαη δηεθζαξκέλνη. Αιιά δε ζα
είκαζηε πνηέ ζε ζέζε λα θαηαπνιεκήζνπκε ηε δηαθζνξά, αλ ηελ ίδηα ζηηγκή, κε ηελ ίδηα
δύλακε, δελ πνιεκνύκε εθείλνπο πνπ δίλνπλ ηα ρξήκαηα θαη έηζη θάλνπλ δπλαηή ηε
δηαθζνξά.
Η Υνλγθ Σζόνπ, ε εξσίδα ηνπ βηβιίνπ, αιιά θαη πνιινί άλζξσπνη ζηνλ θόζκν
αλαξσηηνύληαη πώο έλα θξάηνο-ππόδεηγκα όπσο ε νπεδία δελ έρεη αθόκε
αλαθαιύςεη ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε δνινθνλία ησλ δύν πνιηηηθώλ, ηνπ Ούινθ
Πάικε θαη ηεο Άλα Κηλη. Δε κνηάδεη απηή ε θαηάζηαζε κε κηα πεξίεξγε
ηδηαηηεξόηεηα;
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη ε δνινθνλία ηνπ Ούινθ Πάικε θαη αξγόηεξα ηεο ππνπξγνύ
Εμσηεξηθώλ, Άλα Ληλη, ζα κπνξνύζε λα έρεη ζπκβεί ζηελ Αζήλα ή ζην Λνλδίλν – ή
νπνπδήπνηε αιινύ. Δελ έρεη θαζόινπ λα θάλεη κε ην πνιηηηθό καο ζύζηεκα, είλαη αθξηβώο
όπσο ιέεη ην ηξαγνύδη ηνπ Μπνκπ Νηίιαλ: «έλα απιό γύξηζκα ηεο κνίξαο». Καηαιαβαίλσ όηη
ν θόζκνο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλαθάιπςε κηαο ζύλδεζεο κεηαμύ ηεο ζνπεδηθήο πνιηηηθήο, ζε
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, θαη ησλ δνινθνληώλ. Απηό όκσο εγώ αξλνύκαη λα ην δερηώ. Αξγά ή
γξήγνξα ζα ζπκβεί θαη πάιη – αιιά όρη ζηε Σνπεδία. Καη ηόηε απηή ε ζπδήηεζε ζα αξρίζεη θαη
πάιη από ηελ αξρή...
ηελ Ειιάδα εδώ θαη κηα ηξηαθνληαεηία νη πνιηηηθνί καο αλαθέξνπλ σο παξάδεηγκα

ην ζνπεδηθό κνληέιν. Εμαθνινπζεί ε νπεδία λα είλαη έλα παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε;
Ναη, απνιύησο. Η Σνπεδία είλαη κηα θνηλσλία όπνπ κπνξείο λα δήζεηο κε πνιιή αμηνπξέπεηα.
Μία από ηηο θαιύηεξεο ζηνλ θόζκν, ππνζέησ. Έλα από ηα θαιύηεξα πξάγκαηα είλαη όηη κπνξώ
λα θξίλσ ηε ζνπεδηθή θνηλσλία αλνηρηά ρσξίο λα κε παξελνριεί θαλείο. Θέισ απιώο λα ζαο
δώζσ έλα παξάδεηγκα ηνπ ηη ζεκαίλεη Σνπεδία. Ξέξσ πάξα πνιιέο γπλαίθεο ζηε Σνπεδία πνπ
ιέλε: «Δελ κπνξώ λα ζαο πσ πόζν ραξνύκελε είκαη πνπ γελλήζεθα θαη κεγάισζα ζηε
Σνπεδία. Ωο γπλαίθα είρα όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ θη νη άληξεο». Σπκθσλώ απόιπηα
κε απηό. Θα δνύζακε ζε έλαλ απνιύησο θαιύηεξν θόζκν, αλ ε θαηάζηαζε γηα ηηο γπλαίθεο ζε
παγθόζκην επίπεδν έκνηαδε πεξηζζόηεξν κε ηελ θαηάζηαζε ζηε Σνπεδία.
Δηάβαζα ην κπζηζηόξεκά ζαο απλεπζηί. Τπάξρεη θάπνηα ηερληθή γηα λα θξαηάηε
ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε;
Τν λα είζαη ζπγγξαθέαο ζεκαίλεη λα έρεηο ηελ ηθαλόηεηα λα θάλεηο ηνλ αλαγλώζηε λα
πξνρσξά ζηελ επόκελε ζειίδα. Ννκίδσ όηη είλαη ηόζν απιό...
Σα βηβιία ζαο ζηελ Ειιάδα είλαη εππώιεηα. Πώο αηζζάλεζηε γηα απηό ην γεγνλόο;
Είκαη πνιύ ραξνύκελνο. Η Ειιάδα παξακέλεη ζεκαληηθή γηα κέλα εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Έρσ
δήζεη κάιηζηα εθεί γηα δηάθνξεο πεξηόδνπο ηεο δσήο κνπ. Τελ πξώηε θνξά, όηαλ ήκνπλ
ηξηάληα εηώλ, πέξαζα ην ρεηκώλα ζην Ηξάθιεην. Αξγόηεξα έδεζα ζηελ Καβάια θαη ζηελ
Αζήλα... Είκαη πξαγκαηηθά επηπρήο πνπ βιέπσ όηη έρσ ηόζν πνιινύο αλαγλώζηεο ζηε ρώξα
ζαο.
Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ειιεληθή ινγνηερλία;
Πνιύ ιίγα πξάγκαηα, δπζηπρώο. Πάλησο, ζπκάκαη αθόκε όηαλ ήκνπλ ζην Ηξάθιεην θαη
βξέζεθα ζην ζπίηη ηνπ Καδαληδάθε. Τν πξόβιεκα είλαη όηη πνιύ ιίγνη ζπγγξαθείο από ηελ
Ειιάδα κεηαθξάδνληαη ζηα ζνπεδηθά. Θα πξέπεη επνκέλσο λα βξίζθσ αληίγξαθα ζηελ
αγγιηθή γιώζζα θη απηό ρξεηάδεηαη ρξόλν…
Έρεηε επηζθεθηεί ηελ Ειιάδα σο πξνζθεθιεκέλνο ζπγγξαθέαο;
Κάζε θνξά πνπ επηζθεπηόκνπλ ηελ Ειιάδα, έγξαθα θάηη. Ννκίδσ όηη έρσ γξάςεη δύν
κπζηζηνξήκαηα θαη έλα ζεαηξηθό έξγν ζηελ Ειιάδα. «Πξνζθαινύζα» εγώ ηνλ εαπηό κνπ
ζηελ Ειιάδα. Καη ππόζρνκαη όηη ζα μαλάξζσ. Τη ζα γξάςσ ηόηε, είλαη θάηη πνπ δελ ην
γλσξίδσ ζήκεξα. Κη αλ αθόκα ην ήμεξα, δε ζα έιεγα ηίπνηε. Είλαη εύθνιν λα «πεηο ζηνλ εαπηό
ζνπ λα ζσπάζεη»…
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