Κουμούτση Πέρσα
Ζ Πέξζα Κνπκνύηζε είλαη ειιελίδα ζπγγξαθέαο πνπ 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 γηα ηηο κεηαθξάζεηο ηεο ζηα
Διιεληθά από ηα Αξαβηθά ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο από ην έξγν ηνπ αηγύπηηνπ
λνκπειίζηα Ναγθίκπ Μαρθνύδ (15 κπζηζηνξήκαηα), θαζώο θαη έξγα άιισλ
ζεκαληηθώλ βξαβεπκέλσλ Αξάβσλ θαη αγγιόθσλσλ ζπγγξαθέσλ θαζώο θαη
αξαβηθή πνίεζε. Σην κεηαθξαζηηθό ηεο έξγν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε κεηάθξαζε
ησλ Δλλνηώλ ηνπ Κνξαλίνπ ζηα Διιεληθά (2002) Αλάκεζα ζε άιια, ην 2001
ηηκήζεθε γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο κε ην Γηεζλέο Βξαβείν Κ.Π. Καβάθε,
ελώ ην 2006 ην αηγππηηαθό θξάηνο ηήο απέλεηκε ηηκεηηθό κεηάιιην γηα ηε
ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηεο αηγππηηαθήο θαη αξαβηθήο
ινγνηερλίαο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνύ
δηαιόγνπ κέζα από ηα έξγα ηεο. Τo 2008 βξαβεύηεθε από ηνλ Σύλδεζκν
απνδήκσλ Αηγππηησηώλ γηα ην ζπγγξαθηθό θαη κεηαθξαζηηθό ηεο έξγν. Τν
2014 έιαβε ηδηθή δηάθξηζε από ην ηκήκα Διιεληθώλ θαη Λαηηληθώλ ζπνπδώλ
ηνπ εκβιεκαηηθνύ παλεπηζηεκίνπ Δι Άδραξ, όπνπ δηδάζθεηαη κέξνο ηνπ
έξγνπ ηεο. Δλώ ην 2017 Ζ Διιεληθή Δηαηξία Μεηαθξαζηώλ Λνγνηερλίαο ηελ
απέλεηκε ην πξώην βξαβείν γηα ηελ Αλζνινγία Σύγρξνλεο Αξαβηθήο πνίεζεο
πνπ εμέδσζε ην 2016. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά δηεζλή ινγνηερληθά
ζπλέδξηα, ελώ θείκελα, ζρόιηα θαη πεδά ηεο ππάξρνπλ ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Ζ ίδηα έρεη νξγαλώζεη εθζέζεηο
βηβιίνπ θαη αξθεηά πνιηηηζηηθά δξώκελα κε ζέκα ηελ "Σύδεπμε ησλ
πνιηηηζκώλ" θαη ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο. Υπήξμε
ζπλεξγάηεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ βηβιίνπ θαη ζύκβνπινο ζε ζέκαηα αξαβηθήο
ινγνηερλίαο.
Πξσηόηππα 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 Χπρνγηόο, 2006) "Καθέ Κιεκέληε"
(Χπρνγηόο, 2009), "Φάξηηλεο Εσέο , Χπρνγηόο 2011, Πεξίπαηνο κε ηνλ
Ναγθίκπ Μαρθνύδ, 2013 (εθδόζεηο ςπρνγηόο) θαη Αιεμαλδξηλέο θσλέο ζηελ
νδό Λέςηνπο (εθδόζεηο Μεηαίρκην, 2017), ζρεδόλ όια εκπλεπζκέλα από ηε
δσή ησλ Διιήλσλ πάξνηθσλ ζηελ Αίγππην κε πιείζηεο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο,
πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αλαθνξέο. Τα πεξηζζόηεξα έρνπλ κεηαθξαζηεί
ζηελ αξαβηθή γιώζζα θαη θπθινθνξνύλ από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Βηβιίνπ
ηεο Αηγύπηνπ.

