
Σημείωμα της μεταφράστριας

η Ντομινίκ Ρομπέρ γεννήθηκε και μεγάλωσε

στην περιοχή Ουταουαί (Outaouais), στα δυ-

τικά της γαλλόφωνης επαρχίας του Κεμπέκ στον

Καναδά. Ζει στην πόλη μόντρεαλ του Κεμπέκ

όπου εργάζεται ως καθηγήτρια Γαλλικής φιλολο-

γίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα

με τη διδασκαλία, ασχολείται με τη συγγραφή λο-

γοτεχνίας εδώ και τριάντα σχεδόν χρόνια καθώς

επίσης και με την επιμέλεια λογοτεχνικών κειμέ-

νων. Έχει δημοσιεύσει ως επί το πλείστον ποίηση

αλλά και διηγήματα σε εκδοτικούς οίκους του Κε-

μπέκ. η πιο πρόσφατη δημοσίευσή της είναι η ποι-

ητική συλλογή με τίτλο La cérémonie du Maι�tre.

Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2015 στο μό-

ντρεαλ από τις εκδόσεις Éditions Les Herbes rou -

ges. η Ντομινίκ Ρομπέρ έχει λάβει ποικίλες κα-

ναδικές υποτροφίες για τη συγγραφή των έργων

της. το 2014 της απονεμήθηκε από την επαρχία

του Κεμπέκ υποτροφία για εξάμηνη παραμονή στο

τόκυο και για τη συγγραφή μυθιστορήματος σχε-

τικά με τον ιαπωνικό πολιτισμό.
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η παραγωγή της Ντομινίκ Ρομπέρ είναι άγνω-

στη στην ελλάδα. η ίδια έχει επισκεφτεί τα τε-

λευταία πέντε χρόνια τρεις φορές την ελλάδα και

τρέφει μεγάλο θαυμασμό για αυτή. η μετάφραση

του μυθιστορήματος της συγγραφέως με τίτλο

Δωμάτιο Φίλων στοχεύει να παρουσιάσει στο ελ-

ληνικό κοινό ένα αξιόλογο λογοτεχνικό κείμενο

αλλά και μια σημαντική καναδική φωνή του χώ-

ρου των γραμμάτων. το μυθιστόρημα Δωμάτιο

Φίλων δημοσιεύτηκε στο μόντρεαλ το 2010 από

τον εκδοτικό οίκο Éditions Les ηerbes rouges.

το 2012 απέσπασε το καναδικό βραβείο Prix litté -

raire Jacques-Poirier – Outaouais. το συγκεκρι-

μένο βραβείο το λαμβάνει κάθε χρόνο ένας λογο-

τέχνης με καταγωγή από την περιοχή Ουταουαί

και του οποίου η λογοτεχνική παραγωγή θεωρεί-

ται εξέχουσα. αποτελεί αδιαμφισβήτητα μεγάλη

διάκριση για τη συγγραφέα Ντομινίκ Ρομπέρ το

βραβείο αυτό. Κυρίως όμως πρόκειται για ανα-

γνώριση της μακροχρόνιας και δημιουργικής πο-

ρείας της συγγραφέως η οποία συνεισφέρει με

την προσωπική και ιδιαίτερη έκφρασή της στη

σύγχρονη γαλλόφωνη λογοτεχνία του Καναδά.

Γνωρίζω τη Ντομινίκ Ρομπέρ από τον Ιανουά-

ριο του 2003. η γνωριμία μας έγινε κατά τη διάρ-

κεια ενός τρίμηνου σεμιναρίου με θέμα το Γάλλο

φιλόσοφο Ζυλ Ντελέζ και τη θεωρία του για τον

κινηματογράφο, σεμινάριο που έλαβε χώρα στο

Πανεπιστήμιο του μόντρεαλ. εξεπλάγην από την

απλότητα και τη μετριοπάθεια καθώς και από την

ακτινοβολία του προσώπου που έβλεπα. από τις

συζητήσεις μας, αντιλήφθηκα άμεσα την ανάγκη

της για δημιουργική έκφραση. η Ντομινίκ «ενερ-
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γοποιεί» συστηματικά την ανάγκη της αυτή η οποία

είναι τόσο εσωτερική όσο και πολιτική. εσωτερι-

κή ανάγκη, διότι είναι άνθρωπος εξαιρετικά καλ-

λιεργημένος, ευαίσθητος και δημιουργικός, μια

διανοούμενη που βρίσκεται σε διαρκή αναζήτη-

ση ερεθισμάτων. Πολιτική ανάγκη, διότι ως Κε-

μπεκουάζ οφείλει να αντιπροσωπεύει και να προ-

βάλει με το λογοτεχνικό της έργο και το προσω-

πικό της ύφος τη φωνή της σύγχρονης καναδι-

κής γαλλοφωνίας. 

η βορειοαμερικάνικη γαλλοφωνία των Κεμπε-

κουά –των κατοίκων της επαρχίας του Κεμπέκ–

είναι ισχυρή μεν εύθραυστη δε. Ως εκ τούτου, το

γαλλόφωνο έθνος παλεύει για να την «προστατέ-

ψει». Πρώτο μέλημα αποτελεί για τους Κεμπεκουά

η διάσωση της γαλλικής γλώσσας, πρόκειται για

το δικό τους raison d’être. η γαλλική γλώσσα

που ομιλείται στο Κεμπέκ διακρίνεται από ιδιαι-

τερότητες οι οποίες τη διαφοροποιούν από τη γαλ-

λική γλώσσα του «κέντρου» (Γαλλία). Άλλωστε,

γνωρίζουν οι Κεμπεκουά πως απέχουν από το «κέ-

ντρο» και πως αναπόφευκτα διαφοροποιούνται

γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά από αυ-

τό. αντιλαμβάνονται πως βρίσκονται στην «περι-

φέρεια» (Βόρειος αμερική), όπως γνωρίζουν επί-

σης πως αποτελούν εθνική μειοψηφία στη χώρα

όπου βρίσκονται. Πρόκειται, όπως αντιλαμβάνε-

ται ο αναγνώστης, για μερικούς από τους βασι-

κούς προβληματισμούς που κινητοποιούν έντονα

τη διανόηση στο Κεμπέκ. αυτοί οι προβληματι-

σμοί ωθούν τους διανοούμενους όχι απλώς να

τους διατυπώσουν αλλά κυρίως να προβάλουν,

μέσω των θέσεών τους και μέσω της καλλιτεχνι-
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κής έκφρασης, ριζοσπαστικές και καινοτόμες κα-

τευθύνσεις και προοπτικές. 

το ανήσυχο και άγρυπνο πνεύμα της Ντομινίκ

Ρομπέρ δε μπορεί παρά να καταγράψει την ιδιο-

μορφία του Κεμπέκ, της «Belle Province» («Όμορ-

φη επαρχία»), όπως αποκαλείται ευρέως από τους

Καναδούς. Καταρρίπτοντας στερεότυπα που συ-

χνά προέρχονται από την εθνική ιδιαιτερότητα, η

Κεμπεκουάζ συγγραφέας εστιάζει και ρίχνει φως

με τη λογοτεχνική ματιά της στο παρόν. επιπλέον,

εντάσσει το Κεμπέκ στο σήμερα και το παρουσιά-

ζει με τρόπο άμεσο στη σύγχρονη έκφανσή του,

χωρίς εντούτοις να παραβλέπει την πορεία αλλά

και τη σπουδαιότητα του παρελθόντος του. Ποιά

είναι όμως η σχέση μεταξύ λογοτεχνικής έκφρα-

σης και παρόντος; Για την ακρίβεια, πώς κατα-

φέρνει η τέχνη να συνδιαλέγεται επιτυχώς με τη

ζωή του σήμερα; η απάντηση ίσως «εντοπίζεται»

σε ένα «χώρο» ενδιάμεσο, εκεί όπου τα όρια ανά-

μεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και τη ζωή

έχουν γίνει πλέον δυσδιάκριτα ή δεν υφίστανται

καν· εκεί όπου ο καθένας από μας δύναται να

«γράψει» τη δική του ιστορία προσδίδοντας έτσι

νόημα στο παρόν του αλλά και στη ζωή του· εκεί

όπου ο καθένας δύναται να συνεισφέρει στο μυ-

θιστόρημα που λέγεται «ζωή».

Πράγματι, πρόκειται στο Δωμάτιο Φίλων για

ένα «χώρο», αλλά ποιόν; εκείνον ενός «δωματί-

ου» με την κυριολεκτική σημασία; Πιθανόν. Θα

μπορούσε να πρόκειται για το «χώρο» της ντισκο-

τέκ Νάιτ, από όπου περνούν και συναντιούνται οι

ήρωες του μυθιστορήματος. Θα μπορούσε επίσης

να πρόκειται για το γεωγραφικό «χώρο» της επαρ-
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χίας του Κεμπέκ, στον οποίο ζουν οι ήρωες και ο

οποίος περιγράφεται διεξοδικά από τη συγγρα-

φέα. Όπως επίσης μπορεί να πρόκειται για τον

ενδόμυχο «χώρο» των ηρώων που προσεγγίζει με

αριστουργηματική λεπτότητα στο κείμενό της η

Ρομπέρ. αυτό το «δωμάτιο» θα μπορούσε τέλος

να είναι ακόμη και η ίδια η τέχνη, σε όλες τις μορ-

φές, εκείνη της λογοτεχνίας αλλά εξίσου και της

φωτογραφίας, της ζωγραφικής, του κινηματογρά-

φου, της μουσικής. σε αυτήν την τελευταία περί-

πτωση, θα λέγαμε πως στον ενδιάμεσο «χώρο»

μιας καθολικής τέχνης συναντιούνται και συν-

διαλέγονται όλες οι μορφές τέχνης.

εδώ ακριβώς έγκειται η «δυσκολία» του μυθι-

στορήματος της Ντομινίκ Ρομπέρ. μια «δυσκο-

λία» που προέρχεται από την intermédialité ή τη

διαμεσότητα, η οποία διέπει την τεχνική του μυ-

θιστορήματος και η οποία χαρακτηρίζει την αι-

σθητική του. Πρόκειται για το δια και για το μέσο,

μέρη από τα οποία απαρτίζεται ο ανωτέρω όρος.

Ο αφορισμός «το μέσο είναι το μήνυμα», διατυ-

πωμένος το 1964 από το γνωστό Καναδό επικοι-

νωνιολόγο μάρσαλ μακλούαν, παραπέμπει σε

ταύτιση. Όμως, εν προκειμένω, ο όρος  intermé -

dia lité ή διαμεσότητα, όρος πλέον ευρέως δια-

δεδομένος στον κλάδο των ανθρωπιστικών επι-

στημών, παραπέμπει στο δυναμικό και άκρως δη-

μιουργικό «χώρο» που μπορεί να αναδυθεί από την

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο δια και στο μέσο. 

στο Δωμάτιο Φίλων, το «πάντρεμα» της λογο-

τεχνίας με τη φωτογραφία συγκεκριμένα που

επιχειρεί επιτυχώς η λογοτέχνης καθιστά τα όρια

αυτών των μορφών, αυτών των μέσων τέχνης όχι
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απλώς δυσδιάκριτα αλλά και ρευστά. Και τούτο,

διότι η μία μορφή, το ένα μέσο καλλιτεχνικής έκ-

φρασης διεισδύει μέσα στο άλλο, σκηνοθετώ-

ντας άριστα τις κινήσεις των ηρώων μέσα σε ένα

θολό «χώρο», μέσα σε ένα ομιχλώδες τοπίο. Πα-

ρά το «τοπίο στην ομίχλη» όπου κινούνται οι χα-

ρακτήρες της Ρομπέρ, οι ίδιοι αφηγούνται και

ανταλλάσσουν τις υπαρξιακές, φιλοσοφικές ανη-

συχίες τους μέσα στο «χώρο» του μυθιστορήμα-

τος, σκιαγραφώντας ο καθένας το ιδιαίτερο πορ-

τρέτο του. ενώ η γλώσσα με την οποία εκφράζο-

νται οι ήρωες περιέχει έντονο λυρισμό, γεγονός

που παραπέμπει αφενός στον ποιητικό λόγο και

αφετέρου στην έκφραση συναισθημάτων. με αυ-

τόν τον τρόπο, δημιουργείται μια εκρηκτική καί-

τοι επιτυχής σύζευξη ποίησης και πεζογραφίας

μέσα στο ίδιο κείμενο. Πρόκειται για την αφήγη-

ση της ποίησης της ζωής του κάθε χαρακτήρα,

όπως αυτή καταγράφεται από τον φακό της ίδιας

της συγγραφέως. 

η Ντομινίκ Ρομπέρ απονέμει, μέσω της τέ-

χνης του λόγου, φόρο τιμής στη φωτογραφία κα-

θώς και στους δημιουργούς της. Διότι, όπως θα

διακρίνει ο αναγνώστης διαβάζοντας το κείμενο,

εκεί που τελειώνει η φωτογραφία αρχίζει η λογο-

τεχνική έκφραση και εκεί που ολοκληρώνεται η

λογοτεχνική έκφραση ξεκινάει η φωτογραφία.

Οι ήρωες, περί των δέκα στον αριθμό, σχετίζονται,

συναντιούνται, συν-κινούνται μέσα σε ένα «δω-

μάτιο», ενώ παράλληλα οδηγούνται με τον έναν ή

τον άλλον τρόπο στην καλλιτεχνική έκφραση της

φωτογραφίας, δημιουργώντας μέσω εκείνης το

πορτρέτο της ίδιας της ζωής τους. φωτογραφί-
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ζουν, φωτογραφίζονται, εκθέτουν φωτογραφίες,

παρίστανται σε έκθεση φωτογραφίας. Ως εκ τού-

του, χρωματίζουν και συνθέτουν την προσωπική

τους «εικόνα» η οποία εγκιβωτίζεται στην αφήγη-

ση του κειμένου. 

τέλος, το κείμενο χωρίζεται σε τρεις «ενότη-

τες». η καθεμία από αυτές απαρτίζεται από δώ-

δεκα αφηγήσεις-πορτρέτα όπου ξεδιπλώνονται

και (ξανα)συναντιούνται οι χαρακτήρες του μυθι-

στορήματος. τρεις «ενότητες» μαυρόασπρες ή έγ-

χρωμες, τρεις τοίχοι: αριστερός, δεξιός κι εκείνος

απέναντι, στο βάθος. Οι τοίχοι, οι «ενότητες» απαρ-

τίζουν ένα «δωμάτιο», ένα «μυθιστόρημα», και τα

δύο πορώδη, καθώς συνδιαλέγονται παράτολμα

με παρεμφερείς καίτοι σχετικούς εξωτερικούς «χώ-

ρους». η πρώτη «ενότητα» ανοίγει με την αναφο-

ρά-περιγραφή μιας παλιάς φωτογραφίας. η τρί-

τη κλείνει με το μοτίβο της «αιώνιας επιστροφής»

στη συγγραφή, καθώς κάθε τέλος αποτελεί ένα

νέο ξεκίνημα. Ένα λογοτεχνικό κείμενο μόλις

ολοκληρώθηκε, αλλά ένα νέο λογοτεχνικό κείμε-

νο ξεκίνησε ήδη να γράφεται.
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