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K uinka päädyit Tampereen Pispalaan 
kirjoittamaan tarinoita sodasta ja pai-
najaisista?

Olen kirjoittanut koko elämäni ajan, 
en aloittanut vasta Pispalassa. Kirjoitin 

jo Irakissa, jo teini-ikäisenä. Monet ajattelevat, että vasta 
Suomessa minusta tuli kirjailija, mutta näin ei ole. Päätin 
muuttaa pois Helsingistä, ja olen aina pitänyt Tampe-
reesta, sen atmosfääristä ja ihmisistä, joten päätin tulla 
tänne. Pispalaan päädyin sattumalta. Löysin työtä Pis-
palan kumppanuuden ja PAUHOUSE:n kulttuuripro-
jekteista, ja he antoivat minulle myös pienen huoneen, 
jossa saatoin asua. Opittuani myöhemmin tuntemaan 
pispalalaisia, sain vuokralle paremman paikan. Paikat ja 
suhteet tekevät ihmisestä sen, mitä hän on. Ihmisyyttä 
rakennetaan kaiken aikaa suhteessa paikkoihin ja ih-
misiin. Olen suomalainen, mutta myös pispalalainen: 
asun siellä, saan sieltä energiaa.

Irakissa teit elokuvia?
Opiskelin Irakissa elokuva-alaa, mutta minulle tuli 

ongelmia hallituksen ja salaisen poliisin kanssa. Tein 
dokumentaarisen lyhytelokuvan ja paettuani Bagdadista 
Kurdistaniin yhden fiktioelokuvan. Minulla ei ole näistä 
mitään kopioita, ne olivat vain halvalla tehtyjä opiskelija-
töitä. Silloin oli hankala työskennellä filmialalla.  

Olet tehnyt lyhytelokuvia myös Suomessa?
Ennen Suomeen tuloani matkustelin maasta toiseen, 

joten minulla oli jonkinlainen käsitys siitä, kuinka elää 
eri maissa; millaisia kielellisiä ja kulttuurisia haasteita ja 
vaikeuksia eteen voi tulla. Kysyin eräältä marokkolaiselta, 
millaisia suomalaiset ovat. Hän sanoi: he juovat paljon, 
ovat masentuneita, eivät puhu. Minä olen samanlainen. 
Ensimmäinen haasteistani ei siis ollut Suomen kulttuuri. 
Olenhan myös lukenut koko ikäni, ollut kiinnostunut 
tiedosta ja eri kulttuureista. 

Toinen haaste oli löytää työtä. Sanotaan, että jollei 
puhu suomea, ei saa töitäkään, mutta ajattelin yrittää 
televisiosta. Kuulin Basaari-ohjelmasta, sanoin heille 
olevani ohjaaja ja että minulla on idea. Sain tehdä 
muutaman lyhytelokuvan. Mutta en pitänyt tarjotusta 

kapea-alaisuudesta: siirtolainen tai pakolainen pysyköön 
mamuasioissa. Koen olevani ennemminkin taiteilija ja 
kirjailija, voin tehdä kaikkea. Lopetin sen työn ja päätin 
jatkaa vain kirjoittamista. 

Kuinka ajattelet kirjoittamisen eroavan elokuvan-
teosta?

Itse kirjoittamisen projekti on hankala: elokuvan, 
teatterin, kirjallisuuden kirjoittaminen. Minulle muo-
dosta toiseen liikkuminen on helppoa: lopulta näillä la-
jeilla on sama kieli. Täytyy kertoa tarina, oli muotona 
sitten elokuva, novelli tai runo.

Esittelet novelleissasi ihmisten tarinoita ja 
muistoja, mukana on kenties paljon itseäsikin. 
Kuinka tärkeänä pidät tarinoiden totuudellisuutta? 

Ei voi sanoa, kuinka monta prosenttia siellä on to-
tuutta. Mukana on ja ei ole itseä, on ympäröivää maa-
ilmaa ja ihmisiä, omia unia. Totta kai se olen minä, 
mutta fiktion ja mielikuvituksen läpi suodatettuna. 
Jotkut ajattelevat, että jos on nähnyt kamalia asioita, 
voi kirjoittaa. Minusta ihminen voi istua koko elämänsä 
metsässä ja kirjoittaa, matkustaa mielikuvituksessaan, ja 
kirjoittaa aivan kaikesta. Ei niin, että vain ne, joilla on 
henkilökohtaisesti raskasta voivat kirjoittaa.

Kirjoittaa voi yhtä lailla sodan kuin rauhankin kes-
keltä, tätä on tehty läpi historian. Olemme kirjoittaneet 
rauhasta ja sodasta, kuolemasta ja seksistä, rakkaudesta, 
suhteista – kaikenlaisissa olosuhteissa. Loppujen lopuksi 
siinä ei ole mitään erikoista, jos on siltä ja siltä alueelta 
tai kulttuurista. Kysymys on siitä, että kirjoittaminen on 
vaikeaa, se vie paljon energiaa. Aivan kaikesta voi kir-
joittaa, aloittaa tarinan kaikkialta – täältä, tästä pöydästä. 
Kysymys on vain, kuinka tästä kirjoittaa.

Kuinka sitten valitset aiheesi?
Se vaihtelee. Saatan esimerkiksi kuvittaa unia ja paina-

jaisia, alan ajatella jotain kuvaa ja rakennan sitten koko ta-
rinan. Joskus menen näyttelyyn, ja näen jonkun maalauk- 
sen, joka vaikuttaa; joskus näen dokumentin Irakista, 
väkivallasta, jostain onnettomuudesta. Yhden tarinan 
kirjoitin, kun ystäväni kertoi kidnapatusta sedästään. 
Saatan kuulla jotain täällä Suomessa ja palata mielessäni 

Noora Tienaho

Maailmaa ei saa muuttaa runoksi
Haastattelussa Hassan Blasim
Mielikuvituksemme ei tunnu riittävän Lähi-idän tulehtuneen tilanteen tai Euroopan rajasotien 
selvittämiseen. Omaa napaansa tuijottava länsi ratkaisee kaiken pommein, ja media jättää uhrit 
ilman tarinaa tai kasvoja. Hassan Blasimille kirjallisuus on osa ihmisyyttä. Sen tulee haastaa 
väkivaltainen todellisuus: ei riitä, että olemme huolissamme ja peloissamme, jotakin olisi myös 
tehtävä. ”Tämä on meidän pieni paikkamme ja lyhyt elämämme.” Irakilaissyntyinen, sittemmin 
tamperelaistunut kirjailija-elokuvaohjaaja Blasim vierastaa ”kuka olet, mistä olet kotoisin” 
-kulttuuria eikä taivu maahanmuuttajille karsinoituun tilaan. Kaukainen Suomi tarjoaa 
toisaalta näköalapaikan Irakiin, toisaalta vastahakoiseen suomalaiseen kulttuuriin.
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Irakiin, sen ei tarvitse olla mitään konkreettista. Lukenei-
suudesta, kokemuksista, unista, ihmisistä, uutisista – kai-
kesta. Kaikesta voi inspiroitua. 

Miksi valitsit kirjoituslajiksesi fantasian realismin 
tai dokumentaarisuuden sijaan?

Kirjoittaessani en suunnittele käyttäväni jotain tyyliä. 
Ajattelen, että muotoilu tulee sisältäni luonnostaan. Toi-
saalta se ei ole ’normaalia’, koska olen miettinyt tyyliä 
pitkään. Olen kiinnostunut kirjallisuudesta ja siitä, 
kuinka kirjoittaa. En halua matkia muita kirjailijoita, 
vaan ajattelen, että minun tulee löytää oma tyylini. Kun 
päättää kirjoittaa jonkin tarinan, ei päätä käyttää fan-
tasiaa, se tulee luonnostaan. Kriitikot vertaavat muihin: 
Kafka, Dostojevski, Joyce – he sen päättävät, en minä 
tiedä. 

Pidän tavastasi sekoittaa tarinoissasi todellisuutta 
ja fantasiaa.

Jossain arviossa minua verrattiin Truman Capoteen. 
Hänen työnsä ovat dokumentaarisuuden ja fiktion välillä, 
kuten minunkin kirjoitukseni: alkavat kuin uutiset tai ra-
portti, kuin jokin todellinen, ja kääntyvät sitten yllättäen 
fantasiaan. Tiedostan tämän, ja haluan pitää sitä yllä.

Väkivaltaisissa tarinoissa on surullista, kuinka uu-
tiset tekevät ihmisuhreista pelkkiä numeroita: 50 ih-
mistä kuoli Irakissa, 50 jossain Euroopan rajalla. Uhrit 
jätetään ilman tarinaa, ilman kasvoja ja ääntä. Olisi 
hyvä tietää, mitä tapahtui, jotta ihmisistä ei tulisi vain 
numeroita. Minulla ei ole mitään isoa sanomaa maail-
malle, mutta kuten tiedämme, kirjallisuus voi tarjota 
suurta tietämystä, jotain minkä avulla voi ymmärtää 
maailmaa. Kirjallisuus ei tarkoita vain kaunokirjallista 

nautintoa. Tämän vuoksi olen jo pitkään kritisoinut 
arabialaista kirjallisuutta, kutsun sitä kylmäksi kirjalli-
suudeksi.

Mitä tarkoitat kylmällä kirjallisuudella?
Kylmää kirjallisuutta löytyy toki myös Euroopasta. 

Maailmalla tapahtuu todella rankkoja asioita, olemme 
huolissamme taloudesta ja ihmisiä kuolee kammottavilla 
tavoilla. Kylmä kirjallisuus yrittää silti olla nokkelaa ja 
herttaista, se ei pyri haastamaan väkivaltaa. Autopommi 
räjähtää Irakissa ja lapsia kuolee kammottavalla tavalla: 
monta vuotta Irakissa ajateltiin, ettei tästä voi kirjoittaa, 
että se on liikaa. Ikään kuin todellisuus olisi liian vä-
kevää, jotta siitä voisi kirjoittaa. Minun mielestäni tämä 
on roskaa. Kirjallisuus on osa ihmisyyttä, ja sen täytyy 
haastaa tapahtunut. Ei kirjallisuuden tarvitse suoraan 
puhua politiikasta, mutta sen täytyy haastaa maailman 
rankkuus. Kylmä kirjallisuus muuttaa sen runoksi, enkä 
minä pidä runollisesta kielestä. He käyttävät symboleita 
ja poeettista kieltä tarinaa kertoessaan, he piilottelevat, 
leikittelevät kielellä.

Kirjallisuudelle on nykyään suuria vaatimuksia. On 
paljon syitä olla vihainen. Ei riitä, että on nokkela kir-
jailija, syvällinen. Meillä on paljon ongelmia, mutta 
kylmä kirjallisuus on enemminkin huolissaan kielestään. 
Minulle kieli ei ole päämäärä. Yritän rikkoa arabian kieli-
oppia, vaihtaa sanoja, koetan käyttää katukieltä. Arabian 
kielessä tämä on hieman uutta, vähän liikaa, eivätkä he 
julkaise minua. Minun onkin hankala löytää kustantajaa 
sieltä. Englantilainen tuttavani oli Pohjois-Irakissa kir-
jallisuusfestivaaleilla, ja hän kyseli siellä: teillä on usko-
maton kirjailija, miksi ette kutsu häntä tänne? Hänelle 
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vastattiin, että minä olen likainen kirjailija, käytän hävy-
töntä kieltä.  

Kun kirjojani käännetään toisille kielille, en enää 
tunne niitä, mutta loppuviimeksi tarina ja tyyli säilyvät, 
ei kielestä niin väliksi. Arabikirjallisuudessa sen sijaan 
kysymys on nimenomaan kielestä. Ehkä juuri tätä tar-
koitan kylmällä kirjallisuudella.  

Miten koet länsimaisen median?
Media puhuu kuin pikaruoka, mutta ei kaikkea voi 

ymmärtää seuraamalla kymmenen minuuttia uutisia. Ei 
sanomalehteä lukemalla voi tavoittaa esimerkiksi Nigerian 
ongelmia. Jos haet faktoja, jos haluat ymmärtää maailmaa 
– myös täkäläisiä ongelmia, sillä ongelmat nivoutuvat 
yhteen – ei totuutta voi saavuttaa mediaa seuraamalla. 
Media on myös iso bisnes, kuten tiedämme. Eikä länsi-
mediassa kyse ole vain länsimediasta, vaan siitä, kenellä on 
valta – valkoinen mies, Eurooppa. He päättävät kuka on 
paras kirjailija, he antavat Nobel-palkinnot, esimerkiksi 
herra Obamalle, ja mistä syystä – ei mistään.

Eurooppa näkee maailman oman tietämyksensä ja 
kauneuskäsityksensä mukaan. He päättävät, mikä kirja 
on kaunis ja mikä hyvä. Kaiken kaikkiaan länsi elää 
hyvin rajoittunutta elämää. He eivät halua nähdä maa-
ilmaa erilaisin silmin. Tosin näinä aikoina asiat ovat 
muuttumassa, koska elämme informaatioyhteiskunnassa. 
Ihmiset ovat entistä avoimempia ja jakavat enemmän. 

Hyvä esimerkki mediasta on myös puhe pakolaisista. 
Meillä on kutakuinkin 50 miljoonaa pakolaista ympäri 
maailmaa, ja yhä enemmän on tulossa, tämä on erittäin 
iso ongelma. Ja Suomi, kuinka paljon tänne otetaan pa-
kolaisia, muutama tuhat? Ja tämä muutama tuhat on 
iso ongelma! Ihmiset valittavat, että pakolaiset tulevat 
tänne pilaamaan meidän taloutemme. Ja ketkä ottavat 
enemmän pakolaisia? Köyhät maat. Libanon ottaa mil-
joona ihmistä, Nobel-palkinnon pitäisi mennä sinne, 
eikä herra Obamalle. Jordania on pieni maa, ja hekin ot-
tivat miljoona pakolaista. 

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, noin 20 ihmistä 
kuoli – mikä on tietenkin surullista – ja tämän jälkeen 
koko Eurooppa on Venäjää vastaan, vihaa Venäjää. 
Mutta Eurooppa itse tappaa joka päivä ihmisiä omassa 
sodassaan, nimittäin rajasodassa. Täällä käytetään paljon 
rahaa, jotta rajat olisi vaikea ylittää, ja täten enemmän 
ihmisiä kuolee. Eikä kukaan puhu tästä sodasta. Pu-
humme vain siitä, kuinka Venäjä ylittää rajan Ukrainaan.

Poliitikot eivät halua ottaa riskejä, he eivät halua 
uusia ideoita. Haluamme vain olla turvassa, ja toivomme 
että ensi vuonna Suomen taloudella menee paremmin. 
Jos joku ehdottaisi rajojen avaamista, häntä pidettäisiin 
romantikkona. Ihmiset eivät ole valmiita uusille ideoil-
le eivätkä halua riskeerata mitään. Maailma on muut-
tunut aina kun ihmiset ovat ottaneet riskejä. Tasa-arvo, 
ihmisoikeudet – näiden vuoksi on riskeerattu. Nykyään 
olemme jumissa, vain huolissamme ja peloissamme. 
Meillä on kyllä paljon informaatiota, mutta emme toimi. 
Tarvitsisimme tekoja, uusia ideoita ja riskinottoa.

Kirjoitustesi perusteella ihmiskuvasi on kovin 
synkeä, pitääkö tämä paikkansa? 

Eivät tarinani niin synkkiä ole, käytän niissä kyllä 
paljon mustaa huumoria. Kun on huumoria, on vielä 
toivoa. Toki kaiken voi nähdä synkkänä. Olen nähnyt 
paljon, mutta sisimmässäni olen kuitenkin vielä romant-
tinen. Tarkoitan, että olen onnellinen Suomessa. Jotkut 
ovat kummissaan: onko se tosiaan hyvä maa? Tietysti, 
ei tämä paratiisi ole, mutta ystäväni ovat täällä. Täällä 
voin juoda rauhassa, kirjoittaa rauhassa, monet asiat 
ovat täällä hyvin. Ihmiset saattavat olla vaikeita, mutta 
muuttuvat kaiken aikaa. Suomalaiset ovat hyvin luotet-
tavia. On hankala kiintyä suomalaiseen, mutta kun näin 
käy, he ovat parhaita ystäviäsi. Tarkoitan, että toivo on 
sitä, että kaikkialla maailmassa voi asua ja tehdä työtään, 
tavata mukavia ihmisiä. Ajattelen, että sisimmässämme 
olemme hyviä. Meidän täytyy vain toimia enemmän, 
näyttää enemmän näitä hyviä puoliamme. Tulee jakaa 
enemmän. Enkä tarkoita, että kirjoittaessa tätä suurta 
sanomaa tulisi julistaa – tämä on kuitenkin vain minun 
mielipiteeni.

Olen matkannut paljon maasta toiseen, mutta 
koskaan en ole ollut ylpeä Irakista, sen kulttuurista 
tai  historiasta: ”me olemme olleet tuhansia vuosia, me 
olemme Babylon”. Ihmiset ovat liiaksi ylpeitä itsestään, 
Suomessakin jotkut ovat liian ylpeitä kulttuuristaan 
ja kielestään. Esimerkiksi jos olet asunut jossain ara-
bimaassa 20 vuotta, ei kukaan vaadi sinua puhumaan 
arabiaa, huolehdit vain työstäsi ja asioistasi. Tiedämme 
kielen olevan niin hankala. Suomessa sen sijaan sa-
notaan heti: ”Miksi et puhu suomea?” Olen asunut 
nyt 10 vuotta Suomessa, poikanikin on syntynyt täällä. 
Jos asuisi 10 vuotta vaikka Intiassa, olisi jo intialainen, 

”Eurooppa tappaa joka päivä 
ihmisiä omassa sodassaan, ni-
mittäin rajasodassa. Täällä käy-
tetään paljon rahaa, jotta rajat 
olisi vaikea ylittää, ja täten 
enemmän ihmisiä kuolee.”
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mutta suomalaiset eivät kenties koskaan sano poikaani 
suomalaiseksi. Minulla on ongelmia tämän ”kuka olet, 
mistä olet kotoisin” -kulttuurin kanssa. Minä olen täältä. 
Tämä on meidän pieni paikkamme ja lyhyt elämämme.

Haluatko kommentoida Irakin nykytilaa? Mitä 
Masumin ja al-Abadi tekevät, kuinka maata uudel-
leenrakennetaan? 

Vaihtoivat pääministeriäkin, mutten usko minkään 
menneen paremmaksi. Hallitus – kaikki hallituspuolueet 
ja uskonnolliset puolueet, ne ovat sisällissodan pyörteissä. 
Puhuvat tietenkin toista: ”olemme veljiä, meidän on pi-
dettävä yhtä”. Mutta eivät irakilaiset ole Irakin ongelma, 
kyseessä on pikemminkin koko Lähi-idän alueen tilanne. 
Iso syy rauhan viivästymiselle on Israelin ja Palestiinan 
välinen ratkaisematon ongelma. Israel saa kaiken aikaa 
tukea lännestä ja Yhdysvalloista, eikä kukaan voi puhua 
heidän kanssaan. Lähi-itää ei ole helppo korjata. Ensin 
täytyisi löytää ratkaisu Israelin ja Palestiinan välille. On 
sääli, että tässä on mennyt näin pitkään. Näyttää siltä, 
että olemme typeriä, että mielikuvituksemme ei riitä 
ongelman korjaamiseen. Eikä kukaan tosissaan sitä yri-
täkään ratkaista. Kukaan ei esimerkiksi mene puhumaan 
Israelille. Heillä on paljon valtaa lännessä, ja tämä on iso 
ongelma. Euroopassa ja Amerikassa pitäisi tehdä Israelia 
koskevia päätöksiä.

Arabikevään aikana muutosta tapahtui, mutta siitä 
maksettiin korkea hinta. Monissa maissa muutos on 
täytynyt käydä läpi hyvin väkivaltaisesti. Emme haluaisi 
tämän kestävän pitkään, koska ihmisiä kuolee, mutta 
aikaa tarvitaan. Irakin ongelmaa ei tulla korjaamaan 
kovin pian. Yhdysvallat tekee suurta tuhoa Irakissa, se 
maa pitäisikin kokonaan unohtaa. Meidän täytyy ra-
kentaa uusi sukupolvi, sillä tässä polvessa ratkaisua ei 
löydy.

Ensimmäinen asia rauhan eteen on, että lännen 
täytyy lopettaa. Emme näe lännen rakentavan yhtään 
koulua köyhiin maihin. Lännellä on vain yksi ratkaisu: 
pommitetaan diktaattori, myös Isis ratkaistaan pom-
mittamalla. Lähi-itään tulee lännestä vain kahdenlaisia 
ihmisiä: bisnesmiehiä öljyn perässä ja armeijaa. Emme 
koskaan näe kulttuuriväkeä, ei eurooppalaista kult-
tuuria meille tule. On helppo itkeä uutisissa, että Ira-
kissa ei ole ihmisoikeuksia, mutta sieltä se öljy autoihin 
tulee. Ongelma linkittyy kaikkialle. Emme ole yksin 
maailmassa, ei Suomikaan ole yksin. Tämä on yhteinen 
ongelma. Jotkut eivät tätä ymmärrä, vaan ajattelevat 
irakilaisten tulevan Marsista: hulluja ihmisiä, jotka eivät 
koskaan tee rauhaa. Euroopan ja Amerikan energiasta 
noin 30–40 prosenttia tulee Lähi-idästä, ja kaiken aikaa 
täällä ollaan huolissaan Venäjästä, sillä jonain päivänä se 
saattaa katkaista energian saannin. Lähi-itä on Euroo-
palle kuin bensa-asema.

Millaisena pidät uskonnon roolia kuvaillussa on-
gelmassa?

Olen pitkään ollut aktiivinen internetissä, siellä 
voin julkaista artikkeleitani, jotka ovat liikaa arabileh-
dille. Juuri eilen kirjoitin sarjakuvan Koraanista – ei us-
konnon kanssa tulisi olla liian vakavissaan. Bagdadissa 

asuva veljeni kuitenkin sanoo, että ota rauhallisesti, älä 
tee mitään liian vaarallista, sillä muutoin et voi koskaan 
palata Irakiin. Mutta minä tiedän, etten voi palata. Enkä 
silti voi pysyä vaiti. Alun pitäen pakenin Saddam Hus-
seinia, ja silloin vielä ajattelin, että voisin palata Irakiin, 
mutta nyt se on erilaista. 

Uskonto on suuri ongelma kulttuurissamme. Kauan 
aikaa sitten lakattiin esittämästä filosofisia tai kriittisiä 
kysymyksiä uskonnosta. Koko islamilaista historiaa 
pidetään pyhänä, eikä siihen saa koskea. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, että kaikki muslimit olisivat pahoja – 
myös tätä asennetta vastaan taistelemme lännessä. Mus-
limeja on miljardi, eivät he kaikki hulluja ole. Euroo-
passa ajatellaan, että muslimit heräävät aamulla ja me-
nevät rukoilemaan moskeijaan, mutta näin tekevät vain 
jotkut. Tarvittaisiin enemmän koulutusta ja kysymyksiä 
uskonnosta. Uskon, että moni kirjailija, ajattelija tai fi-
losofi näitä kysymyksiä esittää, mutta se on hankalaa, 
sillä emme saa mitään tukea medialta. Irakissa median 
parissa työskentelevät ihmiset ovat huolissaan itsestään. 
Jos he tekevät uskontokriittisen ohjelman, heidät ta-
petaan. 

Voit kuitenkin sanoa asioita etäisyyden tähden, 
Suomesta? 

Juuri näin, tämä on rauhallinen maa. Mutta en ole 
akateeminen uskontokriitikko, olet lukenut tarinoitani, 
eivät ne oikeastaan uskontoa käsittele. Tulevaisuudessa 
aikonen kyllä kirjoittaa uskonnosta enemmän, enkä vain 
kaunokirjallisin keinoin. Minulla onkin yksi Koraaniin 
liittyvä projekti. Mutta joskus on hankala toimia itsek-
käästi – äitini ja kaikki veljeni asuvat Bagdadissa, enkä 
halua, että joidenkin sanomisieni perusteella joku heistä 
pääsee hengestään. Mielipiteeni on silti, että maailma 
ilman uskontoa olisi parempi. 

Nykyään emme voi olla vain kaunokirjailijoita. Nuo-
rempana halusin olla kirjailija ja vain nauttia taiteesta 
– en tiennyt tulevani kirjoittamaan sodasta. Arabikirjai-
lijana minulla on monia raskaita velvollisuuksia. Emme 
kirjoita vain kirjallisuutta, on tehtävä myös artikke-
leita ihmisoikeuksista ja uskonnosta. Yhden ihmisen on 
hankala tehdä kaikkea, mutta yritämme. 

Haluatko kertoa jotakin tekeillä olevista projek-
teistasi? Kirjoitat romaania?

Kirjoitan romaania ja elokuvakäsikirjoitusta. Editoin 
novellikokoelmaa, johon valitsen kymmeneltä irakilais-
kirjailijalta tekstejä, jotka sitten käännetään englanniksi. 
Kirjoitan novelleja erääseen projektiin, ensi vuonna 
kenties kolumneja amerikkalaiseen julkaisuun – paljon, 
paljon työtä. Ikävystyisin, jos minun täytyisi kiinnittyä 
vain yhteen muotoon. On hyvä, että on paljon liikku-
matilaa. 

Viite
1 http://best-books.publishersweekly.com/pw/best-books/2014/
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