
Συνέντευξη με τη συγγραφέα / 
μεταφράστρια Πέρσα 
Κουμούτση  
Παξαζθεπή, 11 Ινύληνο 2010 11:28 Κέληξν Τύπνπ  

 

 «Ο ζσγγραθέας πρέπει να έτει ηη δσναηόηηηα 
να μεηαηρέπει ηο κάθε ηι  
ζε πρώηη ύλη για ηα βιβλία ηοσ»  

Επηκέιεηα: Βάζσ Β. Παππά  

Η Πέξζα Κνπκνύηζε γελλήζεθε ζην Κάηξν ηεο 
Αηγύπηνπ. Τειεηώλνληαο ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ 
Αηγππηηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Καΐξνπ, επαλαπαηξίζηεθε ζηελ Διιάδα, 
όπνπ ηα πξώηα ρξόληα δίδαμε ζηε Μέζε θαη Αλώηεξε εθπαίδεπζε. 
Από ην 1992 αζρνιήζεθε επαγγεικαηηθά κε ηε ινγνηερληθή κεηάθξαζε από 
ηα Αξαβηθά θαη ηα Αγγιηθά. Έγηλε ηδηαίηεξα γλσζηή κεηαθξάδνληαο ζηα 
Διιεληθά ην κεγαιύηεξν κέξνο από ην έξγν ηνπ αηγύπηηνπ λνκπειίζηα 
Ναγθίκπ Μαρθνύδ (15 κπζηζηνξήκαηα), θαζώο θαη έξγα άιισλ ζεκαληηθώλ 
Αξάβσλ θαη αγγιόθσλσλ ζπγγξαθέσλ θαη αξαβηθή πνίεζε. 
Σην κεηαθξαζηηθό ηεο έξγν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε κεηάθξαζε ηνπ Κνξαλίνπ 
(2002). Τν 2001 ηηκήζεθε γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο κε ην Γηεζλέο Βξαβείν 
Κ.Π. Καβάθε, ην 2003 έιαβε εύθεκν κλεία από ην ILE (Irish Literature 
Excahnge), ελώ ην 2006 ην αηγππηηαθό θξάηνο ηήο απέλεηκε ηηκεηηθό κεηάιιην 
γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηεο αηγππηηαθήο 
ινγνηερλίαο. Τo 2010 ηήο απέλεηκε έπαηλν γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ 
Βξαβεπκέλνπ κε ην Αξαβηθό Bνoker Μπαρά Τάρεξ. 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά δηεζλή ινγνηερληθά ζπλέδξεηα (Αγία Πεηξνύπνιε, 
Αιγεξία Μαξόθν, Κάηξν), ελώ θείκελα, ζρόιηα θαη πεδά ηεο ππάξρνπλ ζηηο 
εθεκεξίδεο "Έζλνο", "Διεπζεξνηππία", "Τν Βήκα", "Διεύζεξνο Τύπνο" θαη ζηα 
πεξηνδηθά "Γηαβάδσ" θαη "Παλαηγύπηηα".Έξγα ηεο είλαη: "Αιεμάλδξεηα, ζην 
δξόκν ησλ μέλσλ" (2002)  "Τα ρξόληα ηεο λεόηεηόο ηνπ, ν εδνληθόο ηνπ βίνο" 



(κπζηζηόξεκα, 2004) θαη "Γπηηθά ηνπ Νείινπ" (κπζηζηόξεκα Ψπρνγηόο, 2006) 
"Καθέ Κιεκέληε" (Ψπρνγηόο, 2009), πνπ είλαη όια εκπλεπζκέλα από ηε δσή 
ησλ Διιήλσλ πάξνηθσλ ζηελ Αίγππην.Τα ηξία πξώηα, αλ θαη δελ απνηεινύλ  
ζπλέρεηα ην έλα ηνπ άιινπ, ζπγθξνηνύλ έλα ηξίπηπρν, πνπ παξαθνινπζεί 
λνζηαιγηθά αιιά θαη ειεγεηαθά ηελ αξρηθή άλζεζε θαη ηε κπζηθή νκνξθηά ηνπ 
αιεμαλδξηλνύ θόζκνπ, αιιά θαη ηελ παξαθκή θαη ηε θζνξά ηνπ ζην πξώην 
κηζό ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Οη Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο ηνπ ’22, πνπ 
ελζσκαηώλνληαη ζηηο ηαπεηλέο γεηηνληέο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ζε κηα 
πνιππνιηηηζκηθή ζύλζεζε εζλνηήησλ, όπνπ ρσξίο κεγάιεο δπζθνιίεο 
βξίζθνπλ ηνλ ηξόπν λα αλέρνληαη ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα ζπλππάξρνπλ. 
Έπεηηα, ε πεξηγξαθή ηεο επδαίκνλνο ειιεληθήο πάλσ ηάμεο ηεο πόιεο. πνπ 
δεη αλππνςίαζηε κα θαη αιαδνληθή, ζηα πξώηα ρξόληα ηνπ 20νύ αη., έλα όλεηξν 
ρσξίο αύξην. Καη, ηέινο, ε ηξνρηά ηνπ θύθινπ θιείλεη κε ηε κεηαπνιεκηθή 
αλάδπζε ηνπ λαζεξηθνύ εζληθηζκνύ,   ζπκπαξαζύξεη θαη δηαιύεη καδί κε ην 
ζαζξό ηνπηθό θαζεζηώο ηνλ ήδε παξαθκαζκέλν παξνηθηαθό Διιεληζκό. 
Σηα πην επδηάθξηηα πξνηεξήκαηα ηεο Πέξζαο Κνπκνύηζε ζπγθαηαιέγεηαη ε 
ηθαλόηεηά ηεο λα αλαζπλζέηεη ηα ήζε ηεο θνζκνπνιίηηθεο αιιά θαη 
αηζζεζηαθήο αηκόζθαηξαο ηεο Αηγύπηνπ. Να δεκηνπξγεί ελδηαθέξνληεο 
ραξαθηήξεο, ηδηαίηεξα γπλαηθείνπο, κε πινύζηα εζσηεξηθή δσή. Όπσο, επίζεο, 
ην λα παξαιιειίδεη επξεκαηηθά ηελ εμέιημε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 
ζπλεηδεζηαθήο δνθηκαζίαο ηνπο ζηε δσή κε ηελ εμέιημε ησλ κεγάισλ 
βεκαηηζκώλ ηεο Ιζηνξίαο.  

Η ζπλέληεπμε 

Τη ζεκαίλεη ζπγγξαθή γηα ζαο; Λεηηνπξγεί ςπραλαιπηηθά; 

Σπγγξαθή γηα κέλα ζεκαίλεη δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεη δπν ζεκαληηθά βήκαηα, 
ηελ αλαδήηεζε ηνπ ζηόρνπ θαη ηελ εθπιήξσζή ηνπ θαη, θπζηθά, όηαλ 
θαηαθέξλεη θαλείο απηά ηα δπν, δηθαηώλεηαη θαη ε δηθαίσζε νπσζδήπνηε είλαη 
ιπηξσηηθή. Άξα, ιεηηνπξγεί θαη ςπραλαιπηηθά. 

Μηιήζηε καο γηα ηηο πεγέο έκπλεπζήο ζαο. 

Ο ηόπνο θαη ν ρξόλνο είλαη δπν πνιύ ηζρπξέο θαη επίκνλεο πεγέο έκπλεπζεο 
γηα κέλα. Γειαδή, ζπλήζσο εκπλένκαη από έλαλ ηόπν, ν νπνίνο ζα 
κπνξνύζε λα είλαη θαη θαληαζηηθόο ή ππαξθηόο κόλν κέζα ζην κπαιό κνπ, 
έλαο ηόπνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζε κηα εηθόλα ή έλα δσγξαθηθό πίλαθα. 
Η δεύηεξε πεγή έκπλεπζήο κνπ θαη ε πην δπλαηή είλαη ν ρξόλνο. Μηα ρξνληθή 
ζηηγκή ζηε πξνζσπηθή κνπ δσή ή ζηε δσή ησλ ζπλαλζξώπσλ κνπ, κηα 
ζηηγκή πνπ ζεκάδεςε ηελ Ιζηνξία ή ηελ Αλζξσπόηεηα κπνξεί επίζεο λα γίλεη 
ε πξώηε ύιε γηα ηελ ηζηνξία κνπ. Άιιεο θνξέο, πάιη, κνπ αξθεί έλα πξόζσπν 
ή έλα δεπγάξη κάηηα, έλα ζιηκκέλν βιέκκα, γηα λα πιέμσ γύξσ ηνπ κηα ηζηνξία. 
Γελ απνθιείσ, βέβαηα, ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, πνπ γηα πνιινύο είλαη ε 
θπξηόηεξε πεγή έκπλεπζεο. 
Δγώ, πάλησο, πξνηηκώ ηηο πξώηεο δπν πνπ αλέθεξα. Ο ζπγγξαθέαο πξέπεη 
λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαηξέπεη ην θάζε ηη  ζε πξώηε ύιε γηα ηα βηβιία 
ηνπ. 

Πνηεο είλαη νη επηξξνέο ζαο ζηε ζπγγξαθή θαη πνην βηβιίν ζα ζέιαηε λα 
ην είραηε γξάςεη εζείο; 

Μεγάισζα δηαβάδνληαο μέλε ινγνηερλία, αγγιόθσλε ή αξαβόθσλε ιόγσ 
θαηαγσγήο θαη θαηαβνιώλ. Σην παλεπηζηήκην ζπλέρηζα πάιη κε μελόγισζζε 
ινγνηερλία, ιόγσ ζπνπδώλ, επνκέλσο (εθηόο από ηνπο θιαζζηθνύο θαη ηνλ 



Καδαληδάθε) νη επηξξνέο κνπ –δπζηπρώο– δελ είλαη ειιεληθέο, ζα έιεγα πσο 
είλαη έλα θξάκα αγγινζαμνληθήο θαη αξαβηθήο ινγνηερλίαο. Παξάδνμνο 
ζπλδπαζκόο, δελ βξίζθεηε; 
Όζν γηα ην πνην βηβιίν ζα ήζεια λα είρα γξάςεη, είλαη πνιιά. Πάλησο, ν 
Κάθθα είλαη ν αγαπεκέλνο κνπ ζπγγξαθέαο, έπεηηα αθνινπζνύλ όινη νη άιινη, 
δελ ζα κπνξνύζα όκσο πνηέ λα γξάςσ ηε «Μεηακόξθσζε» ηνπ Κάθθα, πνπ 
ιαηξεύσ. 

Πνηνο από ηνπο ραξαθηήξεο ησλ βηβιίσλ ζαο είλαη πην θνληά ζ’ απηό 
πνπ είζηε εζείο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; 

Όινη νη ραξαθηήξεο, αθόκα θαη ππνδεέζηεξνη, έρνπλ ςήγκαηα δηθά κνπ, ηνπ 
ραξαθηήξα κνπ –άιινη κεγαιύηεξα θαη άιινη κηθξόηεξα ςήγκαηα– θαλείο 
όκσο δελ είλαη απόιπηα, νύηε αθόκα πνιύ θνληά ζ’ απηό πνπ είκαη –αιιηώο, 
όινη νη ραξαθηήξεο ζα έκνηαδαλ κεηαμύ ηνπο. Υπάξρνπλ, όκσο, ραξαθηήξεο 
πνπ ζθέθηνκαη ζπρλόηεξα από άιινπο. Η Διηζάβεη ζην "Καθέ Κιεκέληε", όζν 
θαη λα ζαο θαλεί παξάδνμν, είλαη κία από απηνύο, παξόηη αγαπεκέλνη 
ραξαθηήξεο ζηα βηβιία κνπ είλαη νη αληξηθνί. 

Θα ζάο ζπγθηλνύζε πεξηζζόηεξν λα αλαγλσξίζεη ηα βηβιία ζαο έλαο 
εηδηθόο ή έλαο απιόο αλαγλώζηεο; 
Έλαο θαιόο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα ππνινγίδεη θαη λα ζπλδπάδεη ηα δπν. Να 
θεξδίδεη ην ζεβαζκό ησλ εηδηθώλ, αιιά λα γίλεηαη θαηαλνεηόο θαη ζηνλ πην 
απιό αλαγλώζηε. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ζπγγξαθείο 
ηνπ θόζκνπ ζπλδύαδαλ απηέο ηηο δπν αξεηέο. 

Πνην πηζηεύεηε όηη είλαη ην κέιινλ ηνπ βηβιίνπ ζε έλαλ θόζκν πνπ 
παγθνζκηνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν; 

Τα πξάγκαηα δελ είλαη επνίσλα. Παξ’ όια απηά, ε ζεκαηνινγία αιιάδεη 
δξαζηηθά, νη ραξαθηήξεο απνθνκίδνπλ θη απηνί δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην 
ύθνο ησλ βηβιίσλ αιιάδεη. Βιέπσ αθόκε κεγαιύηεξε πιεζώξα ζπγγξαθέσλ. 
Θα είλαη δύζθνιν πηα λα ζπκόκαζηε ηα νλόκαηά ηνπο, ζα ζπκόκαζηε κόλνλ 
ηνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ πνπ καο άξεζαλ. 

Πνύ θξύβεηαη ην αιεζηλό πάζνο ηεο δσήο; 

Οπσζδήπνηε θξύβεηαη ζηελ ίδηα ηε δσή, ζηνλ έξσηα, ζην ξίζθν, ζε θάζε λέα 
εκπεηξία.  

Τη ζαο εμειίζζεη σο άλζξσπν; 

Οη άιινη θαη ε δνπιεηά κνπ, απηά ηα δπν κε βνεζνύλ λα εμειηρηώ σο 
ζπλείδεζε πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε άιιν. 

Θα ήζεια κε ηξεηο ιέμεηο λα πεξηγξάςεηε ηνλ εαπηό ζαο. 
Μαθάξη λα κε γλώξηδα. 

Γηαηί ζα πξνηείλαηε ζε θάπνηνλ λα δηαβάζεη ηα βηβιία ζαο; 

Γηαηί κέζα από ηα βηβιία κνπ ν αλαγλώζηεο γλσξίδεη θόζκνπο πνπ 
εμέπλεπζαλ θαη δελ ππάξρνπλ πηα, πηπρέο δσήο πνπ άλζεζαλ θαη ιίγνη πηα ηηο 
ζπκνύληαη. Γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθόηεηα ησλ πεξηγξαθώλ. Με δπν ιόγηα, ζα 
έιεγα ζηνλ αλαγλώζηε όηη μέξσ λα ηνλ ηαμηδεύσ καγηθά θαη λα ηνλ ηέξπσ, 
ρσξίο λα ηνλ θαθνπνηώ ή λα ηνλ πξνζβάιισ. 

 


