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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Πριν

από 23 χρόνια, ολόκληρος ο
ισλαµικός κόσµος πήρε φωτιά
εξαιτίας ενός βιβλίου που θεωρήθηκε
βλάσφηµο προς τον Μωάµεθ.
∆ιπλωµατικές αποστολές δέχθηκαν επίθεση,
βιβλία κάηκαν, χιλιάδες άνθρωποι
βγήκαν στους δρόµους. Και n πέτρα του
σκανδάλου - ο Σαλµάν Ρούσντι, συγγραφέας
των «Σατανικών Στίχων» - αναγκάστηκε
να περάσει στην παρανοµία όταν
το καθεστώς του Ιράν τον επικήρυξε. Ο
ίδιος σήµερα διηγείται στο καινούργιο
του βιβλίο την εµπειρία του. Αρκετοί
άνθρωποι όµως που τον υπεράσπισαν ή
µετέφρασαν το επίµαχο βιβλίο έπεσαν θύµατα
του µίσους και του φανατισµού.
Την περασµένη εβδοµάδα, ο αµερικανός
πρεσβευτής στη Λιβύη και άλλοι τρεις
αµερικανοί αξιωµατούχοι έχασαν τη ζωή
τους όταν το έξαλλο πλήθος επιτέθηκε
εναντίον του αµερικανικού προξενείου
στη Βεγγάζη σε ένδειξη διαµαρτυρίας
για ένα βίντεο που θεωρήθηκε βλάσφηµο
προς τον Μωάµεθ. Οι ταραχές επεκτάθηκαν
σε πολλές αραβικές χώρες, ενώ ένα
ιρανικό θρησκευτικό ίδρυµα εκµεταλλεύτηκε
την ευκαιρία και αύξησε κατά
500.000 δολάρια την αµοιβή για το κεφάλι
του Ρούσντι: όποιος τον ξεπαστρέψει θα
εισπράξει «αµέσως» 3,3 εκατ. δολάρια.
∆εν άλλαξε λοιπόν τίποτα όλα αυτά τα
χρόνια; ∆εν διδάχθηκαν τίποτα n Ανατολή
και n ∆ύση, ο φανατισµός, n δηµαγωγία
και n βλακεία παραµένουν ίδια και απαράλλαχτα;
Οι πολιτισµοί είναι καταδικασµένοι
να συγκρούονται, ο Σάµιουελ
Χάνηγκτον δικαιώθηκε; Πρώτα απ' όλα,
δεν µπορεί να γίνει σύγκριση ανάµεσα
στον «Τζόζεφ Αντον» - το ψευδώνυµο που
διάλεξε ο Ρούσντι όταν κρύφτηκε - και
τους σκοτεινούς δηµιουργούς της «Αθωότητας
των Μουσουλµάνων». Ο πρώτος
έγραψε ένα σηµαντικό βιβλίο µε σκοπό να
προβληµατίσει, οι δεύτεροι γύρισαν µια
άθλια ταινία µε σκοπό να προκαλέσουν.
Μεγάλες διαφορές όµως υπάρχουν και
σης αντιδράσεις. Αυτή τη φορά, ήταν
πολλοί οι Μουσουλµάνοι που ζήτησαν
δηµοσίως συγγνώµη για τη συµπεριφορά
των οµοθρήσκων τους. Στο εσωτερικό
του Ισλάµ έχει ανοίξει µια ενδιαφέρουσα
συζήτηση, από τη µια µεριά είναι οι σκληροί
- ιρανοί µουλάδες, φονταµενταλιστές
της Αλ Κάιντα και λοιποί εξτρεµιστές - και
από την άλλη οι πρωταγωνιστές και υπερασπιστές
της Αραβικής Ανοιξης.
Ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, πάντως,
οι δύο κρίσεις αναδεικνύουν µια
σύγκρουση ανάµεσα σε δύο ελευθερίες:
την ελευθερία της έκφρασης, θεµέλιο λίθο
της δυτικής δηµοκρατίας, και την ελευθερία
µιας κοινότητας - µουσουλµάνων, χριστιανών
ή εβραίων - να λατρεύει τον Θεό
της χωρίς κάποιος άλλος να τον προσβάλλει.
Προς το παρόν υπερισχύει n δεύτερη:
ο Ρούσντι είπε στο BBC ότι οι «Σατανικοί
Στίχοι» σήµερα δεν θα ήταν δυνατόν να
εκδοθούν. Πρέπει να βρεθεί όµως ένας
συµβιβασµός, βασισµένος στον αµοιβαίο
σεβασµό και την αµοιβαία ευθύνη. Αλλη
λύση δεν υπάρχει, ή µάλλον υπάρχει, και
έχει αίµα πολύ.

Σαλµάν Ρούσντι

∆εν πρέπεινα
υποκύψουµε
στη βία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ
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Είκοσι τρία χρόνια µετά ιον «ιερό πόλεµο» για tous
«Σατανικοί^ orixous»r ο συγγραφέα$ tous µιλάει στα «NEA»
και σχολιάζει ίο πρόσφατο κύµα pias στον ισλαµικό κόσµο
για ra φιλµ κατά του Μωάµεθ

ΤΗΣ ΜΙΚΕΛΑΙΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ

Αστυνοµία είχε προτείνει
περούκα. Ο
καλύτερος
κατασκευαστής
περουκών µε τονί
οποίο συνεργάζονταν οι Αρχές
είχε περάσει να τον δει και είχε
πάρει δείγµα των µαλλιών
του. Ο ίδιος έτρεφε ιδιαίτερες
επιφυλάξεις, όµως αρκετοί
αστυνοµικοί της οµάδας
προστασίας τον είχαν διαβεβαιώσει
ότι "θα µπορείς να
κυκλοφορείς στον δρόµο χωρίς
να τραβάς την προσοχή".
(...) Η περούκα ετοιµάστηκε
και έφτασε µέσα σε ένα καφέ
χαρτονένιο κουτί, θυµίζοντας
ζωάκι που κοιµόταν. Μόλις την
έβαλε στο κεφάλι του αισθάνθηκε
απερίγραπτα γελοίος. Οι αστυνοµικοί
επέµεναν πως το αποτέλεσµα
ήταν τέλειο. "Εντάξει" είπε, εξακολουθώντας
να αµφιβάλλει. "Ας την
πάµε µια βόλτα". Τον πήγαν στην
οδό Σλόαν και στάθµευσαν κοντά
στο πολυκατάστηµα Harvey Nichols.
Με το που κατέβηκε από το αυτοκίνητο,
όλα τα κεφάλια γύρισαν προς
το µέρος του. "Κοίτα", άκουσε να
λέει µια αντρική φωνή, "είναι εκείνο
το κάθαρµα, ο Ρούσνη, µε περούκα".
Μπήκε ξανά στην Τζάγκουαρ και
δεν φόρεσε ποτέ ξανά την περούκα»
Στο καινούργιο του βιβλίο ο 65χρο-

«Η
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Βρετανοί µουσουλµάνοι
διαδηλώνουν στο Μπέρµιγχαµ
κατά των «Σατανικών Στίχων».
Στιβ 14 Φεβρουαρίου του
ίδιου χρόνου ο αγιατολάχ
Χοµεϊνίείχε εκδώσει φετφά,
διατάζονταε την εκτέλεση του
Σαλµάν Ρούσντι για βλασφηµία
απέναντι στον Προφήτη
Μωάµεθ, επικηρύσσοντάε τον
µε ένα ποσό που έφτασε το 1
εκατ. οτερλίνεβ

Λίβυοι διαδηλωτέβ
φωνάζουν συνθήµατα την
περασµένη Παρασκευή στη
Βεγγάζη. Μια ταινία που
εξευτελίζει τον Μωάµεθ
στάθηκε n αφορµή για
να ξεσπάσει κύµα Βίαιων
αντιαµερικανικών διαδηλώσεων
σε όλο τον ισλαµικό κόσµο

γραµµάτων,
n θέρµη του Πίντερ
(ακόµη) να γίνει πολυπολιτισµικός.
νος σήµερα Σαλµάν Ρούσντι µιλά για
Ολα ξεκίνησαν
στις 14 Φεβρουαρίου και του Γκρας, τα λόγια θαυµασµού
ιον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.
1989, όταν ο αγιατολάχ Χοµεϊνί του Μάρκες, οι γιοι του, n αδελφή
Είναι ο Τζόζεφ Αντον (από τα µικρά
εξέδωσε φετφά, διατάζοντας
του που κατοικεί στο Γουέµπλεϊ, οι
ονόµατα των αγαπηµένων
του
σωµατοφύλακες
που τον συµπάθησαν...
την εκτέλεσή
του για βλασφηµία
συγγραφέων
Κόνραντ και Τσέχοφ),
τον έβαλαν, όπως γράφει, σε
απέναντι
στον προφήτη
Μωάµεθ
γιατί αυτό ήταν το ψευδώνυµο
µε
µια δίνη. Ξανάρχισε
το κάπνισµα
και τον επικήρυξε µε ένα ποσό που
το οποίο αναγκάστηκε
να κρύβεται
έφτασε το 1 εκατ. στερλίνες. Ο φετφάς και έπαιζε µε τις ώρες ηλεκτρονικό
από τους διώκτες του από το 1989
Super Mario. Παρ' όλα αυτά, όταν
για τους «Σατανικούς στίχους»
µέχρι το 2002. Στο οµώνυµο έργο
τον συναντήσαµε
τις προάλλες στα
ήταν n πρώτη πράξη της Τζιχάντ και
. του, που κυκλοφορεί
σήµερα και
στα ελληνικά (εκδ. Ψυχογιός,
µτφ.
ο καθρέφτης της σύγκρουσης
ανάµεσα λονδρέζικα γραφεία του ατζέντη του
Αντριου Ουάιλι, ήταν χαµογελαστός,
στις αρχές του ∆ιαφωτισµού
Χρήστος Καψάλης, Ελλη Συλογίδου),
προσηνής, αιχµηρός στα σχόλιά του,
και σε εκείνες του Σκοταδισµού,
τον παρακολουθούµε
λοιπόν να
στην ελευθερία
της έκφρασης
και
και φαινόταν αρκετά νεότερος από
αγωνίζεται να ξαναγίνει κύριος του
εαυτού του. Να βρει ξανά το όνοµά
στη λογοκρισία,
στη δηµοκρατία
τα 65 χρόνια του.
και στη δικτατορία,
στην τέχνη και
του, την έµπνευσή του, τους
έρωτές του, τα παιδιά του, την
στη θρησκεία.
TO ΤΕΛΟΣ. Για εκείνον n υπόθεση
Ο Ρούσντι ήταν τότε ένας καταξιωµένοςέκλεισε, όχι το 2001 που έπαψε να
καθηµερινότητά
του, το χιούµορ
ινδοβρετανός
συγγραφέας,
έχει ειδικούς φρουρούς
να τρώνε
του, τη χαρά της συνάντησης
µε
βραβευµένος
ήδη µε το περίφηµο
άλλους συγγραφείς και, φυσικά,
και να κοιµούνται στο σπίτι του, αλλά
την ανεξαρτησία του από τα πολιτικά Μπουκερ για τα «Παιδιά του µεσονυχτίου», σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν το
παιχνίδια µεταξύ ∆ύσης
ο οποίος δεν µπορούσε
1995, όταν νίκησε τις αντιστάσεις
και Ανατολής. Παιχνίδια
στα
να φανταστεί τι περιπέτειες
τον περίµεναν.
της Σκότλαντ Γιαρντ και βγήκε δηµόσια
οποία µπλέχτηκε άθελά του σε
Οι απειλές τοποθέτησης
σε βιβλιοπωλείο του Λονδίνου
µια εποχή που άλλαζε n διεθνής
βοµβών, οι διαδηλώσεις
εναντίον
να διαβάσει αποσπάσµατα
από τον
σκακιέρα µε την ανάδυση του
του, οι δικαστικές
προσφυγές,
οι
«Τελευταίο στεναγµό του Μαυριτανού»
πολνηκού Ισλάµ. Αφορµή ήταν το
δυσκολίες να δηµοσιεύσει
τη δουλειά
- το πρώτο µυθιστόρηµα
που
διορατικό τέταρτο µυθιστόρηµά
του, n αµφιταλάντευση
και οι
έγραψε µετά τον φετφά. Η δεύτερη
του «Σατανικοί στίχοι». To έγραψε
µηχανορραφίες
των πολιτικών που
ήταν αφού είχε µετακοµίσει πια στη
στα 40 του, ρίχνοντας τον σπόρο
τον χρησιµοποίησαν
ως πιόνι για
Νέα Υόρκη, όταν κατάφερε να τακτοποιήσει
της αµφισβήτησης
στα θέµατα της
να πιέσουν το Ιράν σε εµπορικές
τα συναισθήµατά του, χώρισε
ταυτότητας των µουσουλµάνων και
συµφωνίες, τα δηλητηριώδη
σχόλια
και µε την τέταρτη γυναίκα του και
των συµβιβασµών
τους µπροστά
της συντηρητικής
παράταξης,
του
άρχισε να γράφει την περιπέτεια του
στις προκλήσεις του συγχρόνου κόσµου Πάπα και του Αρχιεπισκόπου
του
«Τζον Αντον».
που χαρακτηρίζεται
από µαζικές Καντέρµπουρι,
και από την άλλη
µεταναστεύσεις
και προσπαθεί
n συµπαράσταση
του κόσµου των
-* ΓΥΡΙΣΤΕΣΕΛΙ∆Α
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Σαλµάγ Ρούσντι
ΧΑΑ M.'
ΡΟΥΣΝ

Τζόζε
Αντ ο

«Τελικά
νίκησε
ο φόβθ5»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

KapKivos
ο cpavauoyos
«Οταν συνέβαινε
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Μια οµίχλη απλωνόταν,
που έκανε ακόµη και τα
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του: "Με ποιον

τρόπο εισέρχεται

το καινούργιο

στον κόσµο;".
καινούργιο

Κου

συνέβαινε

λοιπόν εδώ: n εµφάνιση
µιαε νέαε µισαλλοδοξίαε.
Evas νέοε κόσµοε
δηµιουργηθεί

είχε

για να βοηθήσει

tous τυφλούε να
περίπτωση ένας κανονικός άντρας να
στεί ο συγγραφέας του βιβλίου αλλά και από άλλες περιπτώσεις υποταγής
παραµείνουν τυφλοί. To
ανταγωνιστεί καη τέτοιο". Και τελικά
και αυτή απέτυχε: ο συγγραφέας
στον ισλαµικό εκφοβισµό, όπως
Ισλάµ είχε καταλήξει φοβικό
Οι
γυναίκες του Ρούσντι παίζουν την έχασε (σ.σ.: το 2007). Ναι. Οµως
εξακολουθεί να γράφει. Αµα, όσον
αυτή που ξεκίνησε το 2005, µετά τη
απέναντι σε ένα ευρύ
κεντρικό ρόλο στην
ήταν καλύτερο να παύει κανείς να
αφορά την επίθεση που δεχθήκαµε,
δηµοσίευση των 12 σκίτσων για τον
φάσµα ιδεών, συµπεριφορών
έχει ψευδαισθήσεις. Ηταν καλύτερο
αυτοβιογραφία του και µέσα
νοµίζω πως δεν τα πήγαµε άσχηµα
Μωάµεθ στον Τύπο της ∆ανίας... Γι'
και πραγµάτων. Και
από αυτές αναλύει τον χαρακτήρα
να ζει µε τη γνώση on ο κόσµος ήταν
αφού υπερασπιστήκαµε εκείνα που
αυτό ο Ρούσντι, λες και διέβλεπε τα
καθώε οι εξτρεµισπκέε
του µε αναπάντεχη ειλικρίνεια. Η
πραγµαηκός και όη καµία γυναίκα
οφείλαµε να υπερασπιστούµε. Εάν
πρόσφατα αιµατηρά γεγονότα στη
ιδεολογίεε ενισχύονταν
δεν µπορούσε να του δώσει τη µορφή
πρώτη, n Κλαρίσα Λουόρντ, µητέρα
όµως εξετάσουµε ης γενικότερες συνέπειες
Λιβύη, µας εξήγησε ότι «n εισβολή
της βίας µετατοπίζει το πρόβληµα στο
του πρωτότοκου γιου του, Ζαφάρ, πέθανε που εκείνος ήθελε. Αυτό ήταν κάτι
της υπόθεσης, τότε θα πρέπει
και οι µεντρεσέδεε
που
από καρκίνο µέσα στα δύσκολα
που εξαρτιόταν από τον ίδιο».
πώς ανηδράς στη βία». Αρα; «Νοµίζω
να παραδεχτούµε on ο εκφοβισµός
χρηµατοδοτούνταν
από τα
αυτά χρόνια. Η δεύτερη, n αµερικανίδα Ηταν λοιπόν νίκη ή ήττα n κατάληξη
λειτούργησε αποτελεσµαηκά Η εκδοτική
πως n απάντηση α" αυτό, είναι: δεν
σαουδαραΒικό
πετρέλαια
της υπόθεσης «Σατανικοί
βιοµηχανία τρόµαξε µε όσα
υποκύπτεις. To να συµβιβαστείς µε
συγγραφέας Μαριάν Ουίγκινς,
παρήγαν γενιέε στενόµυαλων
συνέβησαν, και είναι ακόµη τροµαγµένη.τους σκοταδιστές είναι σαν να παρέχεις
ήταν στα χωρίσµατα µαζί του όταν
στίχοι»; Απαντώντας στα «ΝΕΑ» ο
ανθρώπων, το
εγγυήσεις για να υπάρξουν
Ρούσντι εξήγησε: «Νοµίζω πως αν
Εάν λοιπόν κάποιος πρότεινε
τον επικήρυξε
Ισλάµ µετατοπίστηκε πολύ
ένα τέτοιο βιβλίο σήµερα, σι εκδότες
κι άλλες πράξεις ή απειλές βίας. Ο
ο Χοµεϊνί, οπότε κοιτάξουµε στενά την υπόθεση θα
Η εκδοτική βιοµηχανία
ano ns pizes του ενώ
κατευνασµός δεν λειτουργεί Μπορείς
θα δίσταζαν να το τυπώσουν και οι
δούµε ότι υπήρξε µια απόπειρα να
n
συµβίωσή
ισχυριζόταν ότι επέστρεφε
τρόµαξε µε όσα
βιβλιοπώλες δεν θα το ήθελαν στην
να διαφωνείς µε το περιεχόµενο των
τους συνεχίστηκε φιµωθεί ένα βιβλίο, αλλά το βιβλίο
ο' αυτέε. Ηταν λοιπόν
συνέβησαν, και είναι
σκίτσων, αλλά από τη στιγµή που
αποθήκη τους. Σε αυτό το ευρύτερο
δεν απαγορεύτηκε και κυκλοφορεί σε
αλλά n
απολύτωε ΒέΒαιοε ότι ο
εξαπολύονται απειλές βίας προκειµένου
πεδίο, λοιπόν, n ήττα είναι σαφής»·
καµιά πενηνταριά γλώσσες. Υπήρξε
συµηαράστασή
ακόµη τροµαγµένη
καρκίνοε του φανατισµού
να σιγήσει µια φωνή, πιστεύω
επίσης µια απόπειρα να εξαφανι¬
Η εκτίµηση του επιβεβαιώνεται
της ήταν
που εξαπλωνόταν otis
πως κάθε εφηµερίδα στον κόσµο θα
για εκείνον τραυµαηκή. Η τρίτη, n
µουσουλµανικέε
κοινότητεβ
έπρεπε να τα δηµοσιεύσει. Ετσι, για
όµορφη και ερωτευµένη Ελίζαµηεθ
θα εκδηλωνόταν
να γίνει σαφές ότι δεν υποκύπτουµε
Γουέστ, µητέρα του 13χρονου σήµερα
µε εκρηκτικό τρόπο στον
σε τέτοιες πρακτικές. Αυτό είναι κάτι
Μιλάν, n οποία εµφανίζεται
κόσµο πέρα από τα όρια
που το µαθαίνεις από το σχολείο. Αν
στο µυθιστόρηµα του «Παραφορά»,
σκύψεις το κεφάλι στον νταή συµµαθητή του Ισλάµ. Εφόσον χανόταν
του συµπαραστάθηκε για µία δεκαετία
n µάχη των ιδεών,
που σε εκφοβίζει, θα συνεχίσει
όµως έπεσε θύµα της ανάγκης
εφόσον αυτό το νέο Ισλάµ
να το κάνει».
του να αλλάξει προσλαµβάνουσες
εδραίωνε το δικαίωµά του
παραστάσεις και να ξεφύγει από το
TO ∆Ι∆ΑΓΜΑ. Ποιο είναι, λοιπόν, το
να γίνεται "σεβαστό" και
µάτι του Ισλάµ µετακοµίζοντας σης
δίδαγµα που άντλησε από τα «σκοτεινά να απαιτεί την καταδίκη
ΗΠΑ. Η τέταρτη, n δίµετρη καλλονή
χρόνια»; «Κατάλαβα», απάντησε
των επικριτών του, τότε n
Πάντµα Λάκσµι που τον βοήθησε να
στα «ΝΕΑ»,«πως ένα από τα πράγµατα
συµφιλιωθεί ξανά µε την Ινδία, τον
πολτηκή ήπα θα ακολουθούσε».
που συνέβησαν στους "Σατανικούς
παράτησε για έναν γέρο κροίσο. Ο
στίχους" ήταν ότι κάποιος κόσµος
Ρούσντι περιγράφει ένα δείπνο όπου
προσπαθούσε να περιγράψει το βιβλίο
πήγαν µαζί το 2002, την ηµέρα της
µου µε όλο και mo στενόµυαλους,
απονοµής των Οσκαρ.
To Σάββαιο µε
απλουστευτικούς τρόπους, και ότι
«Την παρατήρησε όπως πόζαρε κι
αυτό προκάλεσε την καταιγίδα. Και
έκανε πιρουέτες για το ανθρώπινο
είδα πως n µεγάλη αξία της λογοτεχνίας ΤΑ NEA
τείχος των ωρυόµενων φωτογράφων,
Ο Σαλµάν Ρούσντι κρατάει ένα αντίτυπο των «Σατανικών στίχων» το 1989
είναι on εµπλουτίζει τη µαηά
όπως ακτινοβολούσε τη δυνατή φλόγα
Η εξοµολόγηση
στο Λονδίνο. Σήµερα κυκλοφορεί
το βιβλίο του για τα χρόνια που ζούσε
µας υπενθυµίζοντάς µας την πολυπλοκότητά
των νιάτων της και της οµορφιάς
κυνπγηµένοε
εξαιτιαβ του φετφά, τον οποίο είχε εκδώσει εναντίον του ο
ιου Ρούσντι για
µας: το ότ\ δεν είµαστε
της, και ξαφνικά σκέφτηκε: "Κάνει σεξ
Χοµεϊνί. Τζόζεφ Αντον ήταν το ψευδώνυµο που είχε επιλέξει όταν κρυβόταν,
µονοδιάστατοι, ούτε καν τρισδιάστατοι, τα «σκοτεινά χρόνια»
αυτή τη στιγµή, σεξ µε εκατοντάδες
εξού και το βιβλίο επιγράφεται
ωε «Βιογραφία
αλλά πολυδιάστατοι».
evas ψευδωνύµου»
άντρες ταυτόχρονα, και δεν υπάρχει
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