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Résumé 

Dans ce mémoire, deux nouvelles du recueil Le premier amour est toujours le dernier 

de l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, sont traduites en islandais. Ce sont les 

nouvelles L’amour fou et La vipère bleue. Le recueil est sorti en 1995 et comporte 

vingt-et-une nouvelles dont certaines ont déjà été publiées ailleurs. Elles traitent les 

relations entre les hommes et les femmes arabes, caractérisées par le déséquilibre, les 

malentendus, le secret, la solitude et l’incompréhension.  

L’introduction comporte une présentation de l’auteur et de l’œuvre, une discussion 

des caractéristiques du conte dans les nouvelles, suivie d’un résumé du rôle du 

traducteur. La deuxième partie traite des problèmes rencontrés lors du travail de la 

traduction et des solutions proposées. La dernière partie contient la traduction des deux 

nouvelles. 

 

Ágrip 

Í þessari ritgerð hafa tvær smásögur úr smásagnasafninu Le premier amour est toujours 

le dernier eftir marokkóska rithöfundinn Tahar Ben Jelloun, verið þýddar á íslensku. 

Þetta eru smásögurnar L’amour fou og La vipère bleue. Safnið var gefið út í heild sinni 

árið 1995 en nokkrar smásagnanna höfðu áður komið út. Þær fjalla um samskipti 

kynjanna í Norður-Afríku sem einkennast af ójafnvægi, misskilningi, leyndarmálum, 

einsemd og skilningsleysi.  

Inngangskaflinn inniheldur stutta kynningu á höfundi og verkinu, ágrip að hlutverki 

þýðandans auk þess að fjallað er um einkenni ævintýra sem finna má í smásögunum. Í 

öðrum kafla er fjallað um þýðingarferlið, vandamál sem upp komu og hvernig unnið var 

úr þeim. Síðasti kaflinn inniheldur svo þýðinguna á smásögunum tveimur.  
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I. Introduction 

1. La traduction 

D’après l’expression italienne Traduttore, traditore le traducteur trahit le texte qu’il 

traduit qui ne sera jamais aussi vrai et aussi bon que l’original. Le métier de traducteur 

n’est pas facile et ne se réduit pas à la traduction mot par mot. Selon Le Trésor de la 

Langue Française informatisé la définition du verbe traduire est : « formuler dans une 

autre langue (langue cible) qui l’était dans la langue de départ (langue source) sans en 

changer le sens ».
1
 Un des obstacles à la traduction sans trahison réside dans le fait qu’il 

n’existe pas toujours de mots équivalents exacts dans la langue d’arrivée (langue cible). 

Le traducteur est ainsi contraint de changer le texte, le vocabulaire ou la syntaxe et ainsi 

on peut dire qu’il est, dans une certaine mesure, traître.  

Le débat sur « la fidélité » en traduction est ancien. Dès à l’Antiquité les traducteurs 

discutaient sur l’importance de la fidélité : doit-on être fidèle à la lettre ou l’esprit d’une 

œuvre ?
2
 Faut-il traduire « mot par mot »  ou « idée par idée » ? Ils se posaient 

également la question, que nous nous posons encore aujourd’hui : jusqu’à quel point le 

traducteur doit-il être fidèle ? Selon Robert Larose « tout au long de l’histoire, la 

manière de traduire a été dictée en fonction de deux pôles conflictuels : le premier 

opposant la traduction littérale, donc fidèle, à la traduction libre ou aux “belles 

infidèles” ; et le second la primauté du fond sur celle de la forme. »
3
   

Dans son ouvrage Tvímæli Ástráður Eysteinsson explique que pour bien traduire il ne 

suffit pas de maîtriser la langue source, il faut également maîtriser la langue d’arrivée. 

De plus, il est nécessaire de bien connaître le sujet ainsi que le contexte culturel et social 

de l’œuvre. Une bonne traduction n’est pourtant pas garantie parce que le traducteur 

devra interpréter le texte source et ainsi la traduction sera aussi une interprétation de 

traducteur.
4
 Nous voyons que la démarche du traducteur est complexe et implique le 

risque de malentendu. De même des traits caractéristiques culturels d’un texte source 

                                                        
1
 Le Centre National de Ressource Textuelle et Lexicales, CNRTL, Le Trésor de la Langue Française 

informatisé, France : 2012. Adresse URL : http://cnrtl.fr/definition/traduire [site consulté le 3 mars 2015]. 
2
 Guidère, Mathieu, Introduction à la traductologie – Penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, 

Bruxelles : De Boeck, 2010, p. 30. 
3
 Larose, Robert, Théories contemporaines de la traduction, Québec : Presses de l’Université du Québec, 

1989, p. 4.  
4
 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli – Þýðingar og bókmenntir, Reykjavik : Bókmenntafræðistofnun/ 

Háskólaútgáfan, 1996, p. 108.  

http://cnrtl.fr/definition/traduire
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pourraient être perdus dans la traduction parce que la langue d’arrivée ne disposerait pas 

de mots équivalents exactes. 

L’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun est connu par ses œuvres issues de la culture 

maghrébine. Ce mémoire comporte la traduction en islandais de deux de ses nouvelles 

tirées du recueil de nouvelles Le premier amour est toujours le dernier. Premièrement, 

l’auteur et son œuvre seront présentés, puis nous examinerons les problèmes que nous 

avons rencontrés lors du travail de la traduction et finalement la traduction des deux 

nouvelles L’Amour fou et La vipère bleue sera présentée.  

 

2. Tahar Ben Jelloun 

Romancier, poète, philosophe, journaliste, dramaturge, auteur d’essais et des nouvelles, 

Tahar Ben Jelloun est né à Fès en 1944. Vers onze ans il déménage avec sa famille à 

Tanger où il obtient son baccalauréat. Sa vie est bouleversée en 1966 quand il est forcé 

d’abandonner ses études de philosophie à l’Université Internationale de Rabat. Tahar 

était soupçonné avec d’autres étudiants d’avoir organisé des manifestations en mars de 

l’année précédente dans les grandes villes du Maroc. Par conséquent il a été envoyé 

dans un camp disciplinaire de l’armée où il commence à écrire des poèmes en cachette.
5
 

Dans un documentaire Ben Jelloun déclare qu’après cette expérience il n’était plus le 

même qu’avant et qu’il savait que sa seule possibilité était l’écriture.
6
 Il publie son 

premier poème « L’Aube des Dalles » en 1968, la même année qu’il reçoit son premier 

poste de professeur de philosophie. Deux années plus tard il vient à Paris pour faire son 

doctorat en psychiatrie sociale qui aboutit à une thèse intitulée « Problèmes affectifs et 

sexuels de travailleurs nord-africains en France ». Le même sujet est traité dans son 

récit Les plus Hautes des solitudes (1977) où Ben Jelloun décrit la condition des 

travailleurs immigrés en France.
7
  

Dans un entretien du journal islandais Morgunblaðið Tahar Ben Jelloun a dit qu’il 

était à la fois auteur et citoyen et qu’il avait l’obligation de prendre une position radicale 

concernant les problèmes économiques et l’injustice au Maroc dans son écriture. Une 

grande partie des Marocains est analphabète et ils ont besoin de quelqu’un qui pourrait 

                                                        
5
 Ben Jelloun, Tahar, « Biographie », Tahar Ben Jelloun, Le site officiel. Adresse URL : 

http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=3 [site consulté le 30 /01/2015]. 
6
 Briait, Thomas, « Tahar Ben Jelloun, L’écriture en partage » Un film de Thomas Briait, entretiens par 

Fouard Laroui, Production : France Télévisions/Électronic Libre Production, 2010.  
7
 Ben Jelloun, Tahar, « Biographie », Tahar Ben Jelloun, Le site officiel.  

http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=3
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parler pour eux et écrire au sujet de leurs espérances et souffrances.
8
 Ainsi la plupart de 

ses œuvres traitent de l’injustice et de la violence dans la vie, par exemple le racisme, 

les morts de la guerre du Golfe et l’inégalité des sexes au Maroc. 

Une de ses œuvres les plus célèbres est le récit Le racisme expliqué à ma fille (1998) 

où il tient de répondre aux questions de sa fille de dix ans, concernant le débat et les 

problèmes du racisme dans la société multiculturelle en France. Ce récit a été traduit en 

une trentaine des langues, entre autres en islandais par Friðrik Rafnsson sous le titre 

Kynþáttafordómar – hvað er það pabbi? (2002)  

Ben Jelloun a écrit de nombreux romans et nouvelles et a reçu le prestigieux Prix 

Goncourt pour le roman La nuit Sacré (1987). Il a également écrit des récits 

autobiographiques, des essais, des poèmes, des pièces de théâtre sans oublier son travail 

comme chroniqueur chez plusieurs journaux dans le monde. En 2008 il a été élu à 

l’Académie Goncourt. Récemment Tahar Ben Jelloun a publié Mes Contes de Perrault 

(2014) où il a réécrit dix contes de Charles Perrault et les a installés dans un contexte 

arabe et musulman en les orientalisant dans le style des Mille et une Nuits.
9
 

 

3. Le premier amour est toujours le dernier 

Le premier amour est toujours le dernier est un recueil des vingt-et-une nouvelles, dont 

certaines ont déjà été publiées ailleurs, sorti en 1995. Ces nouvelles racontent les 

relations entre les hommes et les femmes arabes. Les relations amoureuses sont 

caractérisées par le déséquilibre et le secret et se terminent souvent mal, dans la solitude 

ou l’incompréhension. D’après Kenneth Fleurant « la conclusion prédominant, de la 

plupart des histoires, est que l’amour est une fiction qui précède la révélation brutale de 

la réalité. »
10

 

L’amour fou traite d’une jeune fille, de famille modeste, qui est sur le point de 

devenir une chanteuse célèbre. Sa voix rappelle celle d’Ismahane et d’Oum Kalthoum, 

deux grandes chanteuses arabes. Elle a la malchance de chanter dans une maison privée 

                                                        
8
 Þröstur Helgason, « Um ofbeldið í lífinu », Lesbók Morgunblaðsins, 2002, pp. 1-16, p. 8. Adresse URL : 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3522053 [site consulté le 03/03/2015]. 
9
 Ben Jelloun, Tahar, « Avant Propos: Hommage à Charles Perrault », Mes Contes de Perrault, Paris: 

Édition de Seuil, 2014, p. 11. 
10

 Fleurant, Kenneth, « Reviewed work: Le Premier Amour est toujours le dernier by Tahar Ben Jelloun » 

The French Review, American Association of Teachers of French, 1996, p. 1055. Adresse URL : 

http://www.jstor.org/stable/396273?seq=1#page_scan_tab_contents [site consulté le 11/04/2015]. 

 

 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3522053
http://www.jstor.org/stable/396273?seq=1#page_scan_tab_contents
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où un cheikh obscène, amoureux de sa voix, lui demande de devenir sa femme. Son 

refus impoli aura des conséquences fatidiques pour elle.  

La vipère bleue est une nouvelle composée de deux récits. Le premier traite d’un 

charmeur de serpents, Brahim, qui achète une vipère pour rendre son spectacle 

attrayant. Il a un rêve prémonitoire qu’il ignore et meurt du venin de la vipère. Le 

deuxième récit traite d’une femme qui est malheureuse à cause de son mari qui la 

trompe. Elle se confie à une amie et ensemble elles obtiennent une vieille recette chez 

une sorcière pour rendre son mari fidèle : « une boule de pâte de pain sans levure ayant 

passé une nuit entière dans la bouche de mort ».
11

 Par hasard cette boule de pâte est 

placée dans la bouche du cadavre de Brahim.  

 

4. Les caractéristiques du conte dans les nouvelles 

 Les nouvelles du recueil Le premier amour est toujours le dernier ont certains 

caractéristiques du conte merveilleux et quand le lecteur lit le recueil dans la langue 

originale il remarque cette ressemblance. Le traducteur doit être conscient de ces 

caractéristiques de sorte que le lecteur de la traduction aura la même expérience. Parfois 

c’est difficile de différencier la nouvelle du conte parce que les deux appartiennent au 

même genre narratif du récit brèf et la frontière entre les deux n’est pas toujours claire. 

La nouvelle se situe, le plus souvent, dans un univers de vraisemblance tandis que le 

conte merveilleux est irréaliste et se situe dans un monde de fantaisie.
12

 Il y a du 

merveilleux dans La vipère bleue : une vipère qui apparaît dans un rêve sous les traits 

une jeune femme bleue. La vipère prévient Brahim contre le fait de l’utiliser dans son 

spectacle et lui offre la paix contre sa liberté. Il ignore le rêve et la vipère le tue. À la fin 

du deuxième récit Fatima, le personnage principal, s’évanouit et la femme bleue à tête 

de vipère réapparaît.  

D’après Le Dictionnaire du littéraire le terme « la nouvelle » vient du latin « novus » 

qui signifie « nouveau ».
13

 Selon cette étymologie la nouvelle, à l’origine de celle-ci, 

comportait une information neuve ou inouïe.
14

 Le conte populaire, en revanche, a une 

                                                        
11

 Ben Jelloun, Tahar, Le premier amour est toujours le dernier – Nouvelles, Paris : Éditions du Seuil, 

1995, p. 52. 
12

 Aron, Paul, Denis Saint-Jacques et Alain Viala, Le Dictionnaire Du Littéraire, Paris : Presses 

Universitaires de France, 2010, p. 112, 401.  
13

 Ibid., p. 401. 
14

 Jakob Benediktsson. Hugtök og heiti í bókmenntafræði, Reykjavik : Bókmenntafræðistofnun Háskóla 

Íslands/Mál og Menning, 1994, p. 253.  
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origine orale, les histoires sont transmises d’une personne à l’autre, de génération en 

génération. L’amour fou et La vipère bleue ont des préfaces où le narrateur explique 

d’où l’inspiration de l’histoire lui est venue. La première a été inspirée par la rumeur 

d’une chanteuse ou une danseuse qui a « vraiment existé ». La seconde est une histoire 

qu’un homme inconnu a racontée au narrateur. Nous pouvons dire que les événements 

des histoires ne sont pas totalement inouïs, surtout ceux de La vipère bleue parce que le 

narrateur entend une histoire dont il fait alors sa version comme les conteurs.  

Selon la préface de l’auteur, les nouvelles « sont nourries par les contes des Milles et 

Une Nuite, par l’existence quoitidienne des Mahgrébins venus en France autant que par 

la mémoire de leur ancêtres - bédouins, commerçants, badauds de Tanger ou de 

Casablanca, pères de famille heureux, amoureux infortunés ».
15

 La tradition du conte 

oral a duré plus longtemps au Moyen-Orient qu’en Europe et il est certain que cette 

tradition a influencé Ben Jelloun quand il a écrit des nouvelles du recueil Le premier 

amour est toujours le dernier.  

 

5. Le rôle du traducteur 

Avec son essai intitulé Über die verchiedenen Methoden des Übersetzen (1813) 

Friedrich Schleiermacher est « le premier à aborder la problématique de la traduction 

sous l’angle de l’opposition entre auteur et lecteur. »
16

 D’après Schleiermacher quand 

on traduit il existe toujours un espace entre la langue source et la langue d’arrivée parce 

qu’il n’existe pas deux langues dont les mots sont des équivalents exacts. De ce fait la 

traduction est une tâche extrêmement difficile qui pose un obstacle au traducteur qui 

essaye d’atteindre son but : de reproduire le sens du texte source. Schleiermacher rejette 

la paraphrase et la récréation qu’il voit comme une capitulation devant ce problème. 

Pour aborder ce problème le traducteur peut choisir entre deux méthodes  

fondamentales : amener l’auteur vers au lecteur ou conduire le lecteur vers l’auteur. Les 

deux méthodes sont différentes, donc le traducteur doit en choisir seulement une.
17

  

Selon la première méthode le traducteur essaye de communiquer aux lecteurs « la 

même image, la même impression que lui avec sa connaissance de la langue d’origine a 

                                                        
15

 Ben Jelloun, Tahar, Le premier amour est toujours le dernier, p. 3. 
16 Guidère, Mathieu,  Introduction à la traductologie, p. 25. 
17 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, p. 76-77. 
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obtenu de l’œuvre ».
18

 Si l’auteur avait la même connaissance de langue d’arrivée que le 

traducteur a de la langue source, il ne voudrait pas traduire l’œuvre autrement que le 

traducteur a fait. L’auteur lit la traduction comme un étranger, comme le traducteur a 

fait avec le texte source.
19

 Selon la deuxième méthode le traducteur traduit l’œuvre 

comme l’auteur l’aurait fait si la langue d’arrivée était sa langue maternelle, où bien, 

comme si l’auteur avait écrit la traduction lui-même. Selon Shcleiermacher la deuxième 

méthode est inadmissible car évidemment la traduction perdra les pensées et les 

concepts de l’auteur. Également il y a un risque que le traducteur pourrait ne pas tenir 

compte de la forme et du caractère de la langue de l’œuvre originale. Il pense que le 

contenu de l’œuvre est lié à la langue et au style, donc la première méthode est la seule 

solution du problème de la traduction.
20

 

Il est certain que les lecteurs des traductions des œuvres fictives sont curieux de 

connaître les différentes cultures. Les lecteurs qui, par exemple, ne connaissent pas la 

langue source mais cherchent l’exotique de l’œuvre dans la traduction. Selon Ástráður 

Eysteinsson, les lecteurs sont prêts à être guidés, dans leur langue maternelle, vers un 

pays étrange où leurs perceptions seront constamment provoqueés par l’étrangeté.
21

 

Dans les traductions de L’amour fou et La vipère bleue nous avons essayé d’amener les 

lecteurs à l’auteur pour ne pas perdre la culture exotique de l’œuvre. Également nous 

avons essayé de suivre le texte source autant que possible. Mais évidemment il y a 

toujours les problèmes et les obstacles que le traducteur rencontre lors du travail de la 

traduction. On doit trouver des compromis pour être fidèle au sens de l’œuvre.  

 

                                                        
18

 Guidère, Mathieu, Introduction à la traductologie, p. 25.  
19

 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, p. 77. 
20

 Ibid., p. 77. 
21

 Ibid., p. 79. 
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II. Les problèmes de la traduction 

1. La syntaxe et la ponctuation 

La syntaxe de la langue islandaise et celle de la langue française sont différentes.  

D’après Eiríkur Rögnvaldsson l’islandais de bonne qualité consiste à employer des 

phrases plutôt courtes et simples, ayant une bonne conformité et avec peu de 

propositions incises.
22

 Dans la langue française les phrases longues avec plusieurs 

phrases incises sont plus courantes qu’en islandais. Donc en traduisant du français vers 

l’islandais, le traducteur est souvent amené à modifier des phrases, insérer des points et 

inverser les composantes de la phrase française. Le style de Tahar Ben Jelloun est 

simple et un peu poétique comme les contes orientaux. Il y a des phrases longues mais 

la plus grande partie du texte est composée de phrases courtes.  

Le premier exemple ci-dessus est une phrase longue que nous avons décidé de 

modifier en insérant des points. Puisque les phrases longues, en islandais, risquent de 

devenir compliquées nous préférons les phrases plus simples. Dans le deuxième 

exemple nous avons décidé d’inverser les composantes de la phrase. Deux adjectifs 

qualificatifs et un complément circonstanciel situés au début de la phrase est lourd et 

poétique en islandais. Nous préférons modifier l’ordre des mots dans la phrase et placer 

le sujet en tête parce que dans la langue islandaise le sujet est généralement au début de 

la phrase.
23

 

 

Cette histoire est arrivée il y a quelques années, à l’époque où le pays ouvrait 

généreusement ses portes à des visiteurs d’un type particulier, des hommes qui se 

déplaçaient du fin fond du désert d’Arabie pour s’offrir quelques nuits de luxure.  

L’amour fou, p. 10 

 

Þessi saga gerðist fyrir nokkrum árum á þeim tíma þegar landið opnaði dyr sínar 

af örlæti sérstaklega fyrir einni gerð af ferðamönnum. Mönnum sem komu innst 

úr eyðimörk Arabíu til að láta eftir sér nokkrar lostafullar nætur.  

Brennandi ást, p. 15 

                                                        
22

 Eiríkur Rögnvaldsson, « Málsnið og málnotkun ». Adresse URL :  

https://notendur.hi.is//~eirikur/av/mal.htm [site consulté le 18/03/2015]. 
23

 Eiríkur Rögnvaldsson, « Um orðaröð og færslur á íslensku », p. 2. Adresse URL: 

https://notendur.hi.is/eirikur/ordarod.pdf [ site consulté le 28/04/2015]. 

https://notendur.hi.is/~eirikur/av/mal.htm
https://notendur.hi.is/eirikur/ordarod.pdf
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Fatigués, trop âgés, sans conviction, les serpents ne répondaient plus à la musique 

de leur maître-charmeur.  

La vipère bleue, p. 46 

 

Slöngurnar voru ósannfærandi, of gamlar og þreyttar og svöruðu ekki lengur 

tónlist temjara síns. 

Bláa eiturslangan, p. 31  

 

2. Le vouvoiement 

En France le vouvoiement est important dans les relations interpersonnelles. C’est une 

forme de politesse entre les étrangers, une marque de respect en raison de l’âge ou de la 

position, mais avant toute chose le vouvoiement représente une certaine distance entre 

les personnes.
24

 En revanche, les Islandais ont arrêté d’employer le vouvoiement 

pendant la deuxième partie de vingtième siècle et aujourd’hui il est considéré obsolète.
25

 

Cela pose un problème pour un traducteur qui traduit une œuvre française vers 

l’islandais. Il fallait décider si l’on gardait le vouvoiement ou si l’on le remplaçait par le 

tutoiement. Mais auparavant il convient de regarder l’emploi du vouvoiement dans le 

texte original. Nous avons jugé que l’emploi du vouvoiement est insignifiant dans 

L’amour fou et La vipère bleue. Afin que le texte ne soit pas cérémonieux et lourd pour 

les lecteurs islandais nous avons décidé d’utiliser seulement le tutoiement dans la 

traduction islandaise. 

 

3. Les temps du passé 

Les temps du passé qui existent dans la langue française sont nombreux : le passé 

simple, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le passé antérieur, mais dans 

la langue islandaise il existe seulement un temps du passé. Il existe également deux 

temps composés, en ajoutant le verbe auxiliaire islandais « hafa », « núliðin tíð » et   

« þáliðin tíð » qui exprime le passé. Les différents temps du passé de la langue française 

expriment un fait du passé qui est, par exemple, achevé, accompli, marque l’antériorité 

                                                        
24

 Íslensk orðabók, Reykjavik : Edda, 2002, p. 1808.  
25

 Ibid., p.1808.  
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par rapport à un autre fait ou un fait sans début ou fin. Le problème d’un traducteur qui 

traduit une œuvre française vers la langue islandaise est de transmettre l’effet des 

différents temps du passé. 

Le traducteur doit être conscient des différents l’emploi de l’imparfait. Selon Le Bon 

Usage « l’imparfait montre un fait en train de se dérouler dans une portion du passé, 

mais sans faire voir le début ni la fin du fait ».
26

 L’imparfait convient aux emplois 

multiples, par exemple dans une description, un commentaire ou une explication, pour 

exprimer une habitude ou comme une formule de politesse. Par conséquent, parfois il ne 

suffit pas de traduire l’imparfait par un seul verbe islandais. Par exemple dans la phrase 

ci-dessus composée d’un verbe à l’imparfait et d’un verbe au passé simple : 

 

Elle se démaquillait lorsqu’on frappa à la porte. 

 L’amour fou, p. 13 

Hún var að taka af sér farðann þegar bankað var á hurðina. 

Brennandi ást, p.17 

Les deux faits sont simultanés, mais le premier « se démaquillait » est en cours 

d’accomplissement, pendant que le deuxième « frappa » est accompli dans un passé 

lointain. En traduisant vers islandais nous avons ajouté le verbe « vera » au préterit au 

lieu de traduire le verbe par « Hún tók af sér farðann » parce que le fait « se 

démaquillait » n’est pas fini au moment où l’on frappe. 

 

4. Le vocabulaire (La culture maghrébine) 

La culture de l’Afrique du Nord diffère de celle de l’Islande et il est parfois difficile de 

traduire une œuvre marocaine vers la langue islandaise, sans perdre l’atmosphère 

exotique de texte, à cause du manque des mots qui correspondent. Le traducteur est 

obligé d’expliquer les mots dans la langue d’arrivée pour obtenir le même sens. 

Le traducteur pourrait utiliser le même mot que le texte original : « une djellaba » 

(La vipère bleue, p. 49) qui est une longue robe avec capuchon portée par les hommes et 

femmes dans le monde arabe. Au lieu de traduire ce terme par « norðurafrískur 

                                                        
26

 Grevisse, Maurice et André Goose, Le Bon Usage : Grammaire française, Bruxelles : De Boeck, 2011, 

p. 1250. 
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hettukufl » qui serait lourd dans la traduction, nous avons décidé de garder le terme 

arabe en ajoutant un commentaire explicatif en note en bas de page. 

Le traducteur pourrait aussi inventer des mots, par exemple pour rendre « cornes de 

gazelle » (La vipère bleue, p. 49) qui est une pâtisserie marocaine qui a la forme d’une 

corne. Nous l’avons traduit par « gasellu-horn » (Bláa eiturslangan, p. 33) en ajoutant 

un commentaire explicatif en note en bas de page pour éviter tout malentendu. Parfois le 

traducteur est obligé de paraphraser parce que une traduction « mot à mot » n’est pas 

assez satisfaisante. Par example « une main en argent » (La vipère bleue, p. 48) est la 

main de Fatima qui est un talisman musulman. Une traduction littérale serait  

« silfurhendi », mais nous préférons utiliser « verndargripur » (Bláa eiturslangan, 

p. 33).  

5. Les noms propres arabes 

Nous avons décidé de ne pas traduire les noms propres arabes : Hadj Abdelkrim, 

Sakina, Lalla, Fatima, Achrami, Ali, Fawaz et Khadouj vers l’islandais ni adapter leur 

orthographe à la prononciation islandaise pour ne pas perdre l’atmosphère exotique et la 

culture arabe. Cependant, nous avons décidé de les décliner comme les noms propres 

islandais qui se déclinent en quatre cas : nominatif, accusatif, datif et génitif. 

Parfois les noms propres étrangers se déclinent pas ou simplement mal en islandais. 

Étant donné que les noms propres « Fawaz » et « Kadouj » ne ressemblent pas aux 

noms propres islandais, les lettres « w » « z » n’existant pas dans le alphabet islandais et 

la terminaison « ouj » n’existant également pas, nous ne les avons pas déclinés. Au 

contraire les noms : « Sakina », « Lalla » et « Fatima » se déclinent facilement en 

islandais.  

Nous avons essayé de décliner ces noms pour que la traduction soit plus lisible pour 

les lecteurs islandais. Voyons deux exemples ci-dessous : 

 

Certains l’appelaient Lalla Sakina, comme si elle était porteuse de sainteté.  

L’amour fou, p. 12 

 

Sumir kölluðu hana Löllu Sakinu, líkt og hún væri dýrlingur. 

 Brennandi ást, p. 17 
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Cela ne faisait qu’exerber la jalousie de Fatima  

La vipère bleue, p. 51 

 

Það gerði ekkert nema að auka á afbrýðisemi Fatimu. 

Bláa eiturslangan, p. 34 

 

 

6. Les dictons  

Les différents dictons d’un pays à l’autre sont le résultat des différentes cultures. Dans 

L’amour fou il y a deux dictons dont nous avons essayé de rendre le sens. Les 

possibilités sont : premièrement de traduire « mot par mot » p. ex le dicton brésilien :  

« Faire l’amour avec un préservatif, c’est comme manger un bonbon avec son papier ! » 

(L’amour fou, p. 33). Le sens reste le même en traduisant mot par mot en islandais :  

« Að njóta ásta með smokk er líkt og að borða karamellu með bréfinu utan um ! » 

(Brennandi ást, p. 30). Deuxièmement, traduire « sens par sens » et trouver un dicton 

islandais qui équivaudrait le dicton marocain « Que comprend l’âne au gingembre? » 

(L’amour fou, p. 23) qui signifie « Tu ne comprends rien à la finesse de ce qui est bon 

ou beau. »
27

 Nous n’avons pas trouvé de dicton islandais, mais une expression :  

« Maður kastar ekki perlum fyrir svín » (Brennandi ást, p. 24).  

 

 

                                                        
27

 Akadem – Le campus numérique juif. « Culture populaire des juifs d’Afrique du Nord », 2012. Adresse 

URL : http://www.akadem.org/medias/documents/6-proverbes.pdf [site consulté le 19/03/2015]. 

http://www.akadem.org/medias/documents/6-proverbes.pdf
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III. Conclusion 

Traduire est une démarche complexe qui ne consiste pas uniquement à transférer les 

mots d’une langue dans une autre langue. Il faut entre autres analyser le texte et le style 

de l’auteur, rendre compte du contexte culturel et social du texte, trouver les mots 

équivalents tout en respectant les règles d’idiome de la langue d’arrivée. Par la suite il 

faut être conscient des choix à faire et, en conséquence, adopter une stratégie dans le 

travail de la traduction et prendre une décision quant aux changements nécessaires pour 

rendre le texte lisible et compréhensible. Tahar Ben Jelloun a essayé dans ses œuvres de 

construire des ponts de compréhension entre les différentes cultures.
28

 Le premier 

amour est toujours le dernier en fait partie. Nous espérons sincèrement avoir été fidèles 

à l’auteur et que la culture exotique et les éléments du conte seront intelligibles dans les 

traductions.  

 

 

                                                        
28

 Friðrik Rafnsson, « Nokkur orð um Tahar Ben Jelloun og verk hans », Kynþáttafordómar – Hvað er 

það pabbi? Reykjavik : Mál og Menning, 2002, p. 81.  
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IV. Les traductions 

1. Brennandi ást 

Þessi saga er skáldskapur. Ég fékk hugmyndina að henni dag einn er ég stóð á svölum 

Mirage hótelsins, fyrir ofan hella Herkúlesar í Tanger.
29

 A. vinur minn hafði lánað mér 

sumarbústað til að hvíla mig og mögulega skrifa. Í þessari eyðimörk sands og froðu, 

andspænis gífurlegri víðáttu strandar þar sem öldur Atlantshafsins brotna, var byggð 

höll á nokkrum mánuðum. Ég veit ekki hverjum hún tilheyrir. Sumir segja að þetta sé 

baðklefi prins frá fjarlægu landi sem er ástfanginn af hafinu og þögninni sem einkennir 

svæðið. Aðrir eigna höllina grískum skipaeiganda sem þolir ekki lengur Miðjarðarhafið 

og valdi því þennan stað til að eyða síðustu dögum ævinnar en umfram allt til að sleppa 

við fangelsisvist í heimalandi sínu. 

Hér er hafið blátt. Hafið er grænt. Öldutopparnir
30

 er hvítir. Andspænis hafinu hefur  

baðklefi prinsins eða skipaeigandans orðið sandlitaður. Það er ekki forljótt. Það er 

óviðeigandi, líkt og þessi saga sem ég bjó til eitt kvöld á meðan ég hlustaði á söngkonu í 

útvarpinu. 

Orðrómur tengdi hana við söngkonu eða dansara sem hafði raunverulega verið til. Ég 

reyndi ekki að komast að sannleikanum. Fólk elskar að segja öðrum og sjálfu sér sögur. 

Þessi saga er ein af mörgum. 

Enginn skyldi sjá sjálfan sig í sögupersónum hennar. Allur skáldskapur er fenginn að 

láni úr raunveruleikanum og það kemur fyrir að hann snúi þangað aftur og renni saman 

við hann. Dagblað í Miðausturlöndum fjallaði nýlega um egypska leikkonu sem hafði 

horfið. Annað tímarit gaf í skyn að fyrrnefnd leikkona hefði búið þessa sögu til í þeim 

tilgangi að vekja umtal á sjálfri sér. 

 

Þessi saga gerðist fyrir nokkrum árum á þeim tíma þegar landið opnaði dyr sínar af 

örlæti sérstaklega fyrir einni gerð af ferðamönnum. Mönnum sem komu innst úr 

eyðimörk Arabíu til að láta eftir sér nokkrar lostafullar nætur. Nætur án svefns þar sem 

áfengisgufa hjúpar fljótandi augnráð manna sem voru vanir að klappa ístrunni eða 

strjúka þunnum hökutoppum sínum á andlitum sem eru sólbrún af þreytu. Þeim finnst 

                                                        
29

 Mirage Hótelið í Tanger samanstendur af 25 bungulum eða sumarbústöðum. Hér er „une bungalow“ 

þýtt sem sumarbústaður.  
30

 „Sa chevelure“ þýðir hár. Stundum talað um að sjórinn sé úfinn, þá eru öldutopparnir hvítir. Hér er 

myndmáli sleppt og orðið öldutoppar notað í staðinn fyrir hár.   
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ekki gott að sitja heldur koma sér þægilega fyrir á gólfinu milli stórra kodda úr satíni. 

Þeir fyrirlíta leðursófa; sumir þeirra setja afturendann á brúnina og láta sig renna þar til 

þeir lenda aftur á þykku ullarteppinu. Þeir komu sér vel fyrir, gáfu skipanir án þess að 

tala, einungis með því að gefa merki með höndum eða augum. Þjónarnir skildu 

merkingu hvers tákns, það var ekki flókið: upplyftur þumalfingur að munninum til að 

óska eftir því að fá að drekka; stutt handahreyfing líkt og væri verið að sópa með 

hendinni til að biðja tónlistarmennina um að spila; sama merki en með gagnstæðri 

hreyfingu til að láta tónlistina hætta; útréttur fingur í átt að sviðinu til að láta 

dansmeyjarnar koma inn; augnráð í átt að földum dyrum til að krefjast þess að fá 

söngkonuna, og svo framvegis. 

Þegar þeir töluðu muldruðu þeir sín á milli óskiljanlega hluti. Þeir notuðu mállýsku 

sem tilheyrir ákveðnum hópum bedúína. Hvorki þjónarnir né tónlistarmennirnir áttu að 

skilja. Þeir höfðu sitt eigið mál. En allir skynjuðu að baki þessara orða hrokann, 

fyrirlitninguna og löngunina til að niðurlægja án ástæðu. Þjónarnir sinntu verkum sínum 

í hljóði. Þeir vissu að þeir voru að kljást við sérstaka menn. Fyrir þeim var þetta starf 

ekki ósvipað öðrum, að því undanskildu að kröfur þessara nýríku bedúína voru 

óbærilegar. Glösin áttu alltaf að vera full. Klakarnir áttu að vera hringlaga en ekki 

ferhyrntir. Sumir vildu hafa þá hjartalaga. Ólífurnar áttu að vera steinlausar, frá Spáni 

og úr málmdósum. Osturinn átti að vera innfluttur frá Frakklandi eða, sem var enn betra, 

frá Hollandi. Þeim líkaði ekki hefðbundið brauð heldur vildu þeir frekar líbanskt 

flatbrauð. Þjónarnir þekktu þessa duttlunga þeirra og virtu þá. 

Líkaði þeim við tónlistina eða eingöngu líkama dansmeyjanna? Vildu þeir fyrst og 

fremst rödd Sakinu? Sakina var frábær söngkona. Hún kom úr fátækri fjölskyldu og 

söng sjaldan á kvöldsýningum af þessu tagi. Faðir hennar kom alltaf með henni. Hann 

var grunnskólakennari á eftirlaunum, var í hljómsveitinni og spilaði á flautu. Einleikur 

hans framkallaði fortíðarþrá hjá þessum mönnum sem flatmöguðu á púðunum og 

drukku viskí líkt og það væri límonaði. Þeir æptu „Allah!“ og „Ó nóttin! Ó líf mitt!“ 

Um leið og Sakina birtist létu þeir glasið frá sér og sendu henni fingurkossa úr lófum 

sínum. 

Sakina var hávaxin og svolítið rangeygð, sem gerði hana enn meira aðlaðandi. Sítt, 

svart hárið náði niður á mjóbak; hún sveiflaði því þegar hún hallaði sér fram til að fylgja 

röddinni. Kaftan
31

 sem hún klæddist voru fíngerðar og undirstrikuðu brjóstin. Hún var 

                                                        
31

 Frönsk-íslensk orðabók: „Caftan: Kaftan (síð og víð austurlensk yfirhöfn)“. 
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siðsöm, lét aldrei sjást í bert holdið og horfði aldrei á áheyrendur sína. Þegar hún söng 

var eins og hún færi í annan heim, hún horfði til himins og teygði handleggina til hins 

óþekkta. Þessi framkoma heillaði marga karlmenn sem borguðu mikið fyrir að hlusta á 

hana. Rödd hennar minnti á raddir Ismahane og Oum Kalthoum. Hún hafði tónsvið 

þeirra beggja og það gerði hana að einstakri söngkonu. Í hennar augum var þetta gjöf frá 

Guði. Hún var trúuð kona, bað sínar daglegu bænir, drakk ekki áfengi og farðaði sig 

sparlega. Sumir kölluðu hana Löllu
32

 Sakinu, líkt og hún væri dýrlingur. Aðdáendur 

hennar kunnu að meta þessa hógværð, þessa feimni sem aðgreindi hana frá hvaða 

arabísku söngkonu sem var. Fjölmiðlar báru virðingu fyrir henni. Hún var aldrei 

aðalumræðuefni þeirra. Fólk vissi lítið um einkalíf hennar. Vitað var að hún var ekki 

gift og að hún neitaði að tala um fjölskyldu sína eða áform líkt og söngstjörnur eða 

kvikmyndastjörnur gera almennt. 

Sakina var falleg og yfirveguð og gerði alla feimna sem reyndu að táldraga hana, 

bægði frá sér ástarumleitunum þeirra með glæsileika og staðfestu.  

 

Þetta kvöld var hún klædd í hvítt og blátt. Hún bar lítið af skartgripum, og líkt og 

Oum Kalthoum hélt hún á hvítri slæðu í hægri hönd. Hún hafði ekki sungið nema eitt 

lag, Þúsund og ein nótt. Hún hafði endurtekið sama viðlagið margsinnis með því að 

breyta röddinni og taktinum. Bedúínarnir, sem nú voru orðnir drukknir, grétu og báðu 

hana að endurtaka síðasta erindið. Hún varð við þeirri bón með þokka. Lagið fjallaði um 

tóm glös, full glös, ölvun, stjörnuhröp og langar nætur, umvafnar draumum. Það leyfði 

ímyndunaraflinu að leika lausum hala. 

Sakina hreyfði sig lítið og hæfilega. Líkami hennar hreyfðist örlítið. En allt var í 

röddinni. Öll erótíkin lá í ímyndunaraflinu og bedúínarnir gátu ekki lengur hamið sig. 

Sumir æptu líkt og af kynferðislegri ánægju. Það var eitthvað óviðeigandi við það en á 

sama tíma ögrandi. Sakina sýndi að venju algert áhugaleysi. Hún vissi fyrir hverja hún 

söng. 

Lagið hafði varað í meira en klukkustund. Sakina var þreytt. Eftir að hafa kvatt 

áheyrendur sína fór hún aftur í búningsklefa sinn þar sem faðir hennar beið. Hún var að 

taka af sér farðann þegar bankað var á hurðina.  

                                                        
32

 Nafnið Lalla er heiðurstitill fyrir háttsettar konur eða þær sem hafa verið teknar í dýrlingatölu m.a. í 

Norður-Afríku. Nafnið er einnig notað sem virðingavottur; Hargraves, Orin, Culture shock! Marocco: A 

survival Guide to Customs and Etiquette, Tarrytown NY : Marshall Cavendish Corporation 2009 [1995], 

pp. 72–73.  
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Hún opnaði. Einn þjónanna rétti henni stóran blómvönd í sellófani. Hún sá varla 

höfuð mannsins sem sagði „frá sjeiknum.“ Sakina greip í þjóninn og spurði hann í 

trúnaði: 

– Hver er það? Hver þeirra er það? 

– Sá ljótasti og ríkasti… litli ístrubelgurinn með hökutoppinn. Svo virðist sem hann 

sé prins. Það er sagt að hann sé ólæs og óskrifandi en örlátur … Ekki leika þér að því að 

vera merkileg með þig. Hann er illgjarn og voldugur. Vertu sæl, Lalla Sakina! 

Nokkrum augnablikum síðar birtist sami strákurinn aftur. 

– Hann biður þig að hitta sig í gestastofunni. Ekki vera hrædd. Hann er ekki 

einsamall. Ég held að hann vilji bara hrósa þér. Vertu skynsöm! Gættu þín, þetta eru 

menn sem eru til alls líklegir. Ekkert getur stöðvað þá. Olíupeningarnir gefa þeim rétt á 

öllu. 

Á leiðinni í gestastofuna hitti hún föður sinn sem var þreytulegur og ergilegur á svip. 

Hann sagði við hana: 

– Hugsaðu þig vel um! Ég treysti þér. Þvílíkt starf! Það sem maður þarf ekki að gera 

til að lifa af á þessum krepputímum! 

Sakina klæddist svörtum, látlausum kjól og bar hálsfesti með gerviperlum. Hún gekk 

í átt að sjeiknum og hneigði sig örlítið til að heilsa honum þar sem hann var umvafinn 

fylgdarliði sínu og vinum. Í annarri hendinni hélt hann á stóru viskíglasi, í hinni 

talnabandi. Án þess að hreyfa sig gaf hann Sakinu merki um að koma nær sér og sagði 

við hana: 

– Þú syngur vel, stúlka mín. Ég fæ sæluhroll af rödd þinni. Ég hef þörf fyrir að heyra 

hana oftar og, umfram allt, horfa á þig syngja.  

– Takk, herra! Ég er upp með mér. Ef þú leyfir ætla ég að draga mig í hlé. 

– Nei! Það leyfi ég þér ekki. (Því næst skellti hann upp úr.) Það sem ég vil segja þér 

er mikilvægt. Ekki flýta þér. Við höfum alla nóttina til að spjalla um það. Fáðu þér 

drykk, appelsínusafa eða kók.  

– Nei takk. Ég verð að fara. Faðir minn bíður eftir mér.  

– Faðir þinn er þegar farinn. Nokkrir seðlar nægðu til að hann færi. Jæja, þú munt 

ekki láta kvöld sjeiksins fara til spillis! Komdu nær. Mig langar að hvísla í litla eyrað 

þitt því sem ég hef að segja þér.  

Einhver ýtti henni varlega með hendinni þar til að hún féll nálægt sjeiknum. Hann 

tók í hönd hennar, dró hana til sín og á meðan hann strauk henni um mittið, hvíslaði 

hann í eyra hennar:  
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– Ég ætla að giftast þér, litla stúlka mín … 

Hún stóð upp og hrópaði: 

– Kanntu ekki að skammast þín, gamla svín? Þú heldur að þú getir keypt allt, auðævi, 

líkama, frama, virðingu … En þú ert viðbjóðslegur! Augun í þér eru fljótandi og ístran 

full af syndum. Þú hefur lagt það í vana þinn að koma til þessa lands og nauðga ungu 

stúlkunum okkar og þú ferð aftur til eyðurmerkurinnar þinnar með höfuðið fullt af 

tónlist og ópum. Þar viltu giftast og sænga hjá þeim löglega, þú vilt taka með þér ferskt 

hold í farangrinum. Ég segi nei og fyrirlít þig! Ég hræki á þig og á rotin auðæfi þín! 

Hún hrækti í raun og fór. Tveir menn, líklega lífverðir, reyndu að halda henni með 

afli, en hún barðist um; svipbrigðalaus gaf sjeikinn merki með vísifingri að leyfa henni 

að fara. Mennirnir í fylgdarliði hans féllu á kné til að afsaka sig í stað ósvífnu konunnar. 

Sjeikinn skellti upp úr og gaf merki um að láta fylla glas sitt. Þrjár þrýstnar ungar konur 

hlupu til og umkringdu hann. Þrjár fáklæddar dansmeyjar. Hann strauk yfir stór brjóst 

þeirra. Sjeikinn virtist glaður, líkt og hann hefði nú þegar gleymt atvikinu, jafnvel þótt 

honum hefði aldrei verið hafnað á þennan hátt. Innst inni hlaut honum að líða illa. Hann 

var ekki vanur því að vera sýnd óvirðing, hvorki í einrúmi né á almannafæri. Í 

heimalandi hans hefði tungan verið skorin úr ósvífnu konunni. Hérna, þrátt fyrir allar 

yfirlýsingar þess efnis að hann væri velkominn, leið honum ekki eins og heima hjá sér. 

Hann eyddi nóttinni með dansmeyjunum þremur, sem fyrirlitu hann innst inni og 

hugsuðu ekki um annað en peningana sem þær gætu kreist út úr honum. Hann vissi það 

og bað þær að nudda sig með iljunum. Þær skiptust á að ganga á honum á meðan hann 

gaf frá sér unaðsstunur. Hann sofnaði. Konurnar þrjár vissu ekki hvern þær ættu að tala 

við til að fá borgað. Maður kom og rak þær burt og móðgaði þær. Þær urðu hræddar og 

óskuðu honum langvarandi og hræðilegra þjáninga og yfirvofandi dauðdaga þegar þær 

fóru. 

 

Næsta dag fóru sjeikinn og fylgdarlið hans frá landinu með einkaþotu hans. Á meðan 

á fluginu stóð sagði hann ekki orð. Fylgdarlið hans var áhyggjufullt. Hann bað um 

heimskort. Hann leitaði að landinu sem hann var í þann mund að fara frá, tók rauðan 

tússpenna og strikaði kross yfir landið. Mennirnir litu hver á annan. Landið og 

lystisemdir þess voru strikaðar út af kortinu. Ekki mátti lengur bera fram nafn þess í höll 

hans, eða borða rétti né hlusta á tónlist sem var þaðan. Dæmt til þess að hverfa. Slíkur 

var vilji hans og dómur. Enginn hafði nokkurn tímann þorað að niðurlægja þennan 

mann sem var svo voldugur, svo örlátur. Hann myndi meira að segja ekki láta yfirvöld 
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vita af atvikinu. Það væri til merkis um að hann leitaði sátta. Engin afsökun gat afmáð 

sálarkvölina sem söngkonan hafði valdið honum. 

 

Sakina var stolt af sjálfri sér og ákvað að syngja aldrei aftur í einkasamkvæmum. 

Hún hafði sagt föður sínum hvað hafði hent hana í höll sjeiksins og lét þung orð falla 

við hann. Faðirinn var vandræðalegur. Hann hafði muldrað afsökun í líkingu við „Ég 

vissi ekki … Ég hefði átt að vera hjá þér …“ 

 

Tíminn leið og atvikið í höllinni var gleymt. Sakina fór til London að hljóðrita 

geisladisk með bestu lögunum sínum. Í fyrsta skiptið fylgdi faðir hennar henni og var 

mjög hugulsamur. Í annað sinn var það móðir hennar sem ferðaðist með henni. Vinnan í 

hljóðverinu tók næstum því heilan mánuð. Hún nýtti tímann til að heimsækja London 

og hitta samlanda sína, námsmenn eða vinnandi fólk. Ræðismannsskrifstofa landsins 

hennar hélt kokteilboð henni til heiðurs. Arabískir og enskir tónlistarmenn komu til að 

heilsa henni. BBC sjónvarpsstöðin bauð henni að koma fram í þætti þar sem hún söng 

án hljómsveitar. Áhorfendur komust að raun um mátt og fegurð raddar hennar. 

Fjölmiðlar skrifuðu vel um hana. Sakina var hamingjusöm. Hana vantaði aðeins mann 

til að elska. Örlögin komu því þannig fyrir að hún þurfti ekki að bíða lengi eftir honum. 

Hann hét Fawaz, fallegur, glæsilegur, ungur, menntaður og mjög tilgerðarlaus. 

Foreldrar hans höfðu flúið borgarastyrjöld í Líbanon og flust til London þar sem þau 

höfðu haldið viðskiptum sínum áfram. Fawaz var fjórum árum eldri en Sakina og féll 

fyrst fyrir rödd hennar, því næst andlitinu. Hann sá hana í fyrsta sinn í kokteilboði 

ræðismannsskrifstofunnar. Hann fylgdist með henni allt kvöldið og áður en hann fór 

bað hann vin sinn, ræðismanninn, að kynna þau. Það var eitthvað í fari hans sem minnti 

á enskan herramann: hann gaf henni koss á hendina, heilsaði móður hennar með 

hneigingu, talaði um fegurð raddar hennar með fáguðum orðum. Fawaz var semsagt vel 

upp alinn, herramannslegur og hafði mikinn siðferðislegan og líkamlegan glæsileika. 

Hann talaði mörg tungumál, kaus fremur klassíska tónlist og bókmenntir en myndbönd 

og áfengi. Þrátt fyrir að vera mjög upptekinn maður bað hann Sakinu að koma með sér á 

opnun sýningar á verkum impressjónista. Sakina gerði sér grein fyrir því að hann var 

veraldarvanur maður. Fólkið heilsaði honum af virðingu, sumir töluðu einslega um 

viðskipti við hann. Hann afsakaði sig í sífellu gagnvart henni. Hún var himinlifandi að 

uppgötva Manet, Renoir … og hamingjusöm að vera í svo góðum félagsskap. Nokkrum 

dögum síðar bað hann móður Sakinu um leyfi til að bjóða dótturinni út að borða. Sakina 
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var upptekin en stakk upp á því við hann að fara út með honum í enda vikunnar, þegar 

upptökunum var lokið. Í millitíðinni lánaði hann henni bíl með enskum bílstjóra ef svo 

vildi til að hún hefði áhuga á að skoða sig um eða fara í stórverslanir. Allt var 

fullkomið. Ef til vill of fullkomið. Það er fágætt að hitta jafn fágaðan, hugulsaman og 

kurteisan mann. Kvöldið sem þau fóru út að borða, virtist Fawaz óþolinmóður og illa 

fyrir kallaður. Sakina spurði hann hvort allt væri í lagi. Hann sagðist vera leiður vegna 

þess að hann fyndi að samvera þeirra tæki brátt enda. Í rauninni hafði Sakina ekkert 

lengur að gera í London og bjó sig undir að fara aftur heim. Fawaz tók í hendur hennar 

og bar þær að vörum sér. Hann sagði við hana: „Ég er leiður því að þú verður að fara. Í 

vitfirringu minni hef ég vanið mig á andlit þitt, á bros þitt, nærveru þína, sem er svo 

yfirveguð, svo falleg, svo ljúf. Ég hugsa um þig, ég loka augunum og ég sé þig aftur enn 

fegurri, enn nær en alltaf jafn fjarlæga. Rödd þín flytur mig aftur til barnæskunnar, til 

þess sakleysis sem er enn til staðar í augnráði þínu. Ég lít niður um leið og ég tala við 

þig, því ég er feiminn, ég myndi svo mikið vilja segja þér frá því heiðarlega sem er í 

hjarta mér, djúpu tilfinningunum sem vekja mig aftur til lífsins. En þögn þín hræðir 

mig. Er ég að ónáða þig? Afsakaðu þetta tilfinningaflóð, ég ræð ekki við mig. Ég er 

einhleypur maður. Ég ferðast mikið og á ekki nema einn draum, þann að hitta konu sem 

hefur augun þín, röddina, fegurðina og líka góðmennskuna. Mig dreymir og ég segi þér 

frá draumi mínum. Ég veit að þú ert góð kona, hógvær, mjög fáguð og einstakur 

listamaður. Ég yrði hamingjusamur ef tilfinningar mínar fengju svar, jafnvel bara veikt 

svar hjá þér. Ég bið þig einskis. Bara að trúa á tilfinningar mínar, að skoða þær og að 

búa þeim lítinn stað í hjarta þínu, í lífi þínu. Ekki svara strax. Ég óska þess að orð mín 

hafi tíma til að marka spor sín. Um leið og ég sá þig vissi ég að lífi mínu væri umturnað. 

Ég hefði átt að halda mig fjarri og horfa annað, sökkva mér í vinnu, í tölur, í samninga, 

hluti sem eru eins fjarlægir ást og hægt er. En ég gaf eftir. Er það mér að kenna? Ég hélt 

mig sjá í augum þínum örlítinn skilning. Land mitt er eyðilagt. Ég hef ekki lengur 

löngun til að snúa þangað aftur. Ég er að leita mér að nýju föðurlandi. England er 

draumaland fyrir vinnu; landið þitt er fallegt. Fyrir mér er það Líbanon að undanskildri 

angistinni, Líbanon með örlæti. Land þitt gæti orðið mitt ef tilfinningar þínar í minn 

garð leyfðu mér það. Örlög mín eru í þínum höndum. Ekki segja neitt. Ekki strax. 

Leyfðu mér að klára. Því fyrirætlanir mínar eru alvarlegar. Ég er tuttugu og átta ára, í 

góðri stöðu og ég vil stofna fjölskyldu. Segir trú okkar okkur ekki að maður er ekki 

maður fyrr en hann hefur stofnað fjölskyldu með siðgæði og dyggð að leiðarljósi? Ég er 

góður múslimi. Ég trúi á Guð og spádóm hans. Ég er ekki trúrækinn en í hjarta mínu er 
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ég múslimi. Það kemur fyrir að ég segi ósatt, auðvitað, litlar lygar sem eru nauðsynlegar 

til að stýra viðskiptunum vel, það er reglan, því ef þú segir alltaf satt kemurðu engu í 

verk. Mér geðjast vel að börnum. En það er ekki ókostur. Ég hef gaman af íþróttum. Ég 

hef ástríðu á fótbolta. Á meðan á leik stendur má ekki trufla mig. Annar ókostur minn er 

umtalsverður og ef þú játast mér, verða engar hindranir til að yfirstíga: ég er yfir mig 

ástfanginn af þér. Ég hef hugsað mig vel um, ég hef vegið og metið orð mín vel, ég er 

ástfanginn af þér og ég finn það innst inni að það er fyrir lífstíð, að eilífu. Ég krefst þess 

ekki að þú trúir mér undir eins. Ég leyfi þér að fara heim til þín og þegar þú hefur 

hugsað þig um, vel og lengi, gefðu mér merki og ég kem. Það veltur allt á þér á þessari 

stundu. Ég er einfaldur og tilgerðarlaus maður. Aðskilnaður okkar verður prófsteinn. Ef 

þessi aðskilnaður er of erfiður, rjúfum hann þá og hittumst aftur. Aðeins tíminn mun 

geta vitnað um tilfinningar mínar. Í augnablikinu bið ég þig að afsaka mig. Ég hef talað 

einn. Ég hef talað of mikið. Mér líður aðeins betur. Ég mun sofa vel í nótt, því 

síðastliðnar þrjátíu nætur hef ég sofið illa. Ég hugsaði um þig og löngunin til að hitta 

þig var svo sterk að hún kom í veg fyrir allan svefn. Þannig hljómar ástarjátning mín. 

Hún er rómantísk en sönn. Ég lofa þér að á meðan á fjarveru okkar stendur mun ég ekki 

hlusta á neitt af lögunum þínum til að hafa ekki áhrif á tilfinningar mínar. Ég mun bíða. 

Ég bíð nú þegar. Eitt orð. Ein setning, eitt bréf, jafnvel stutt, en ekki láta mig vera án 

frétta …“ 

Hann smellti léttum kossi á hendur hennar og stóð upp til að fylgja henni heim. 

Sakina var snortin. Hana langaði til að gráta, en hélt aftur af sér. Hún hafði aldrei heyrt 

svo fallega ástarjátningu. Hún spurði sjálfa sig hvort arabískir menn væru færir um svo 

mikla viðkvæmni. Hún taldi að slíkt væri ekki til nema í ástarsögum eða í 

melódramatískum bíómyndum. Um leið og þau komu á hótelið hennar fór Fawaz úr 

bílnum og kyssti hönd hennar um leið og hann bað um leyfi til að koma morguninn eftir 

og fylgja henni á flugvöllinn. Hún sagði honum að útgáfufyrirtækið sæi um það og að 

henni líkaði ekki við kveðjustundir á lestar- eða flugstöðum. Hann gaf henni 

nafnspjaldið sitt og bætti við beina símanúmerinu sínu og heimilisfangi. „Þú getur náð 

sambandi við mig í þessu númeri, alls staðar og alltaf!“ 

 

Hún svaf ekki um nóttina. Hún heyrði aftur heilu setningarnar hans Fawaz sagðar 

með blíðu röddinni hans. Tilfinningaþrungið andlit hans birtist henni aftur. Hún var 

heilluð og hefði haft unun af því að vera í faðmi hans, með höfuðið á öxl hans, líkt og í 

rómantískum bíómyndum, ganga hönd í hönd um götur London, í úðaregni og þoku. 
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Hún hafði gaman af klisjum og varðveitti þær fyrir einverustundir. Þráði hún þennan 

mann? Hana dreymdi hann beran að ofan, vöðva hans, fingur hans í hári hennar, hún lét 

ímyndunarafl sitt afklæða elskhuga sinn en þorði ekki að ímynda sér sig njóta ásta með 

honum. Hún strauk brjóst sín lauslega. Þau voru hörð og þrútin af þrá. Hún fór á fætur, 

fór í sturtu og raðaði í ferðatöskur sínar. Eitt augnablik hafði hún löngun til að hringja í 

einka- og trúnaðarsímanúmerið, síðan náði hún aftur stjórn á sér.   

 

Um leið og hún kom heim til sín fann hún stórkostlegan rósavönd einungis með 

orðunum: Rósir til þess að bjóða þig velkomna heim. F. 

 

Sakina lifði rólegu og einföldu lífi. Hún bjó með foreldrum sínum í lítilli íbúð í 

miðbænum þar sem hávær erill réð ríkjum nóttu sem dag. Hún hafði vanið sig á að sofa 

með vaxtappa í eyrunum og kaus að lesa frekar en að hlusta á tónlist. Hún hafði unun af 

skáldsögum Guy des Cars, líkt og meirihluti stúlkna af hennar kynslóð. (Þar kynntist 

hún lífinu eins og það birtist í skáldsögunni, á sama tíma og hún viðurkenndi að þetta 

væru ekki heimsbókmenntir vildi hún alls ekki að missa af síðustu bók þessa höfundar.) 

Faðir hennar reyndi oft að fá hana til að lesa klassískar skáldsögur án árangurs. Hún bjó 

í rómantískum draumaheimi lítillar stelpu. Á sama tíma þoldi hún ekki viðhöfn, bruðl 

og yfirgengilegan íburð emíra
33

 frá Persaflóa sem vöndu komur sínar til landsins eftir að 

Beirút, eyðilögð vegna stríðsins, gat ekki lengur tekið á móti þeim. Líkt og góður 

múslimi þótti henni þessir „menn þarna“ vera spilltir af peningum, lastafullu líferni og 

af þjónustusemi þeirra sem græddu á örlæti þeirra. Það var faðir hennar sem hafði lagt 

kapp á að hún syngi fyrir emírinn. Hann hafði verið fullvissaður um að allt myndi fara 

vel fram. En á þessari stundu var það atvik gleymt, ný von hafði skotið upp kollinum 

hjá litlu söngkonunni með gullröddina sem var verðug þess að taka við af Oum 

Kalthoum. Í öllu falli var það skoðun Herra Achrami, söngkennarans hennar og gamals 

meðlims hljómsveitar Oum Kalthoum, sem hafði stungið upp á því að hún yrði 

atvinnusöngkona. Achrami gamli var lágvaxinn, grannur og glæsilegur maður. Hann 

gekk með gleraugu og rauða flókahúfu
34

 og fékk hana til að hlæja með því að segja 

henni egypska brandara. Hann hafði einnig ráðið henni frá því að syngja hjá emírunum 
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 Frönsk-íslensk orðabók: „Emír: arabískur héraðshöfðingi.“ 
34

 Ensk-íslensk orðabók : með alfræðilegu ívafi : „Tarboosh: flókahúfa, venjulega rauð með bláum silki-

skúf sem múhameðstrúarmenn við austanvert Miðjarðarhaf bera, oft undir vefjarhetti.“ 
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með því að vísa í marokkósk spakmæli: „Maður kastar ekki perlum fyrir svín.“
35

 Þessi 

andúð á mönnum frá Persaflóa var mjög útbreidd. Einungis þeir sem áttu í viðskiptum 

við þá eða högnuðust á stundarbrjálæði þeirra þögðu þegar talað var um þá. Þeir héldu 

þeim ekki lofræður en létu sig hverfa til að þurfa ekki að gagnrýna þá eða verja.  

Herbergi Sakinu var þakið myndum af uppáhalds söngvurunum og söngkonunum 

hennar: Oum Kalthoum, augljóslega, Mohamed Abdel Wahab, sem henni hafði tekist að 

hitta þökk sé Herra Achrami, Fayrouz, Ismahane, fallega, stórfenglega Ismahane með 

sitt bjarta og dularfulla augnráð og sem dó ung í bílslysi, Abdel Halim Hafez, á einni af 

síðustu myndunum sem sýndu hann horaðan af veikindum, Edith Piaf, Maria Callas, 

síðan tveir ítalskir söngvarar. Hún festi upp Polaroid mynd þar sem Fawaz hallaði sér að 

henni líkt og hann væri að útskýra eitthvað, mynd sem var tekin á götum úti af 

Pakistana. Hún límdi undir á ská þurrkað blóm og lét sig dreyma um stund. Hún sá 

sjálfa sig numda á brott af fallega draumaprinsinum sem hvíslar ástarorðum í eyru 

hennar. Hún sá sig hlæja og gráta á sama tíma. Lífið var draumur og draumurinn gerði 

ekkert nema að líkja eftir raunveruleikanum. Hún átti í engum erfiðleikum með að 

blanda saman skáldskap og lífinu og að trúa á ást sem bjargvætt. Henni fór mikið fram í 

vinnu sinni með Herra Achrami. Rödd hennar varð hljómmeiri. Hún kunni að beita 

henni án mikillar fyrirhafnar og skipta um tónsvið á réttum augnablikum. Áður var þetta 

meðfætt. Núna þekkti hún betur mismunandi tónhæðir og hafði gott vald á þeim. Hún 

var orðin atvinnumaður. Geisladiskurinn sem tekinn var upp í London var kominn út. 

Hún fékk mörg aðdáendabréf. Það fágaðasta og viturlegasta var undirritað af Fawaz: 

Rödd þín, eins og draumur inni í draumi, leiðir okkur handan við árbakka ástríðu og 

alsælu. Ég gat ekki staðist freistinguna; ég viðurkenni að ég hlustaði á þig lengi. 

Afsakaðu þennan veikleika, en samningur okkar stendur. Sjáumst brátt. F.  

Hún trúði móður sinni fyrir þessu sem sagði við hana: „Dóttir mín, þú ert orðin 

fullorðin; en lífið kenndi mér eitt, aðeins eitt og það er tortryggni. Karlmenn eru ófærir 

um einlægni. Þeir eru huglausir og til að ná takmarki sínu geta þeir lofað þér tunglinu 

og jafnvel stjörnum til að hrífa þig, til að þú fallir fyrir þeim. Svo eru þeir fljótir að fá 

nóg. Þeir horfa annað. Með föður þínum var það öðruvísi. Við vorum frændsystkini, 

lofuð hvort öðru samkvæmt hefðinni. Hann giftist mér og fór oft út á kvöldin með 
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 Marokkósku spakmælin í upprunalegum texta eru „Que comprend l’âne au gingembre ?“ Merkingin er 

að viðkomandi hafi ekki skilning á fágun þess sem er gott eða fallegt; Akadem – Le campus numérique 

juif. « Culture populaire des juifs d’Afrique du Nord » 2012. Adresse URL : 

http://www.akadem.org/medias/documents/6-proverbes.pdf [site consulté le 19/03/2015]. Í stað þess að 

beinþýða spakmælin eða merkingu þeirra er hér notað „Maður kastar ekki perlum fyrir svín“. 
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vinum sínum. Þegar hann var þreyttur á þessum ólifnaði kom hann aftur til mín og 

grátbað mig um að fyrirgefa sér. Ást er falleg í bókum, á myndum og í kvikmyndum. 

Sönn ást, sú sem skiptir máli, það er sú sem er í hversdagsleikanum; sú ást er ekki mikið 

rædd því það er ekki auðvelt að lýsa henni. Ef maðurinn elskar þig fyrir utan 

kvöldverðina undir fjórum augum, ef hann veitir þér jafna umhyggjusemi á virkum degi 

eins og á kvöldskemmtun, þá er það ást. En hvernig áttu að komast að því fyrirfram? Ég 

þekki þennan mann frá Líbanon ekki vel. Augljóslega er hann vel uppalinn. Áform hans 

eru alvarleg. En hvar verður heimili ykkar? Hér, í London, í Beirút? Hugsaðu þig vel 

um og hugsaðu sérstaklega um rödd þína, hugsaðu um vinnuna þína. Arabar kunna ekki 

við að dóttir þeirra eða systir sé söngkona. Fyrir þeim er þetta atvinna sem er ekki ólík 

vændi. Ertu viss um að Fawaz komi ekki í veg fyrir að þú haldir áfram að syngja? 

Karlmenn eru ekki einungis huglausir heldur einnig afbrýðissamir. Þeir sætta sig ekki 

við að eiginkonur þeirra virðist eða takist að vera frægari en þeir. Þannig er þetta. 

Kannski hefur herramaðurinn, með því að umgangast Englendinga, losað sig undan oki 

arabísku hefðanna, kannski varð hann siðmenntaður maður sem ber virðingu fyrir 

konum, réttindum þeirra, löngunum og þrám. Það væri hetja! Dóttir mín, kannski hittir 

þú hetju … framtíðin mun leiða það í ljós.“ 

Tíminn leið og Sakina fór að lifa í minningu um hluti sem hana hafði dreymt. Sumir 

voru mjög fallegir og dularfullir, aðrir hversdagslegir. Hún ruglaði vísvitandi saman 

raunveruleikanum og ímyndun. Hún sagðist vera ástfangin án þess að takast að sjá sjálfa 

sig í framtíðinni og sjá sig eldast við hlið Fawaz. Eitthvað djúpstætt kom í veg fyrir að 

þessi ímynd gleði og friðar birtist. Hún álasaði sér fyrir að hugsa þannig stanslaust og 

beið eftir bréfi eða símhringingu frá Fawaz. Hún ímyndaði sér það versta. Hún sá hann 

fyrir sér í þann mund að fara með sömu ræðu fyrir aðrar konur, eða öllu heldur 

kærulausan, dónalegan, vondan, óþekkjanlegan. Nei. Það var ekki mögulegt. Af hverju 

að sverta ímyndun af ásettu ráði? Af hverju að eyðileggja eftirvæntingu? Af tortryggni? 

Til að þjálfa sig í að verða fyrir vonbrigðum? Móðir hennar hafði varað hana við, meira 

af reglu heldur en þekkingu á staðreyndum. Þetta var ráðlegging, aðvörun sem gilti alls 

staðar og alltaf. Arabískar konur eru aldrei nægilega tortryggnar. Þær hafa þurft að þola 

slíkt ofbeldi og óréttlæti að þær eru orðnar harðbrjósta, grimmar og grófar. En móðir 

Sakinu vildi að dóttir sín yrði sterk, án sjálfsblekkingar og jafnvel örlítið miskunnarlaus. 

Sakina var listamaður sem elskaði ást líkt og unglingur, leitaði að spegilmynd lífsins í 

skáldsögum ætluðum stúlkum, og vildi frekar lifa í draumi heldur en í 

raunveruleikanum. Það verður að segja að sá raunveruleiki var mjög rýr. Líf sem 
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helgaðist af og til af einstökum viðburðum, fjölskylduskemmtunum þar sem hún var 

einkum beðin um að syngja. Henni var ætlað að giftast frænda sínum, hrokafullum 

ungum manni sem kaus heldur að spila spil en að hlusta á tónlist. Þau höfðu daðrað í eitt 

sumar, eftir það ekkert. Leynilegir fundir, augngotur, nokkur bros, hrósyrði, rósir, 

ilmvatnsglös, gjafir og allmargar andvökunætur vegna þess að hún var einfaldlega 

ástfangin af ástinni. 

Eftir Londonarferðina kom gamli söngkennarinn hennar í heimsókn. Hann óskaði 

henni til hamingju með útgefna geisladiskinn og minntist á atvikið í höllinni. Hún 

staðfesti það sem hann vissi og bað hann að segja sér sitt álit.  

– Stúlka mín, ég þekki örlítið þessa tegund manna. Þeir fyrirlíta heilshugar alla 

plánetuna. Peningar eru þeirra trúarbrögð, vald þeirra er einnig veikleiki þeirra. 

Raunverulegir prinsar, ekta emírar eru ekki svona, reyndar koma þeir aldrei fram 

opinberlega. Þetta eru oft gervi-emírar, fjarskyldir frændur, starfsmenn hallarinnar sem 

þykjast vera háttsettir menn. Að þessu sögðu dáist ég að hugrekki þínu. Viðbrögð þín 

voru frábær. Þú komst fram hefndum fyrir hundrað konur sem hafa þurft að þola hroka 

þeirra. Taktu eftir, sumar kunna þessu vel við. Það á ekki að trúa því að þær séu allar 

fórnarlömb. Málið þitt olli fjaðrafoki. Þú varst ekki á staðnum. Ég held að fólk tali 

jafnvel um þetta í London. Farðu varlega. Gættu þín. Haltu áfram að syngja og haltu 

áfram á sömu braut. 

– Gæta mín á hverju, á hverjum? 

– Ég segi þér það fyrir framtíðina. Ekki verða á vegi þeirra. Það er allt. Þú ert 

söngkona af lífi og sál og það er sjaldgæft í þeirri starfstétt.  

Fawaz var mjög upptekinn í London. Hann fór í margar ferðir til Austurlanda nær og 

viðskipti hans voru í blóma. Milli tveggja ferða gat hann fundið tíma til að hringja í 

Sakinu og segja henni ástúðlega hluti. Hann kunni listina að tala, hafði nánast 

meðfæddan hæfileika til þess að finna réttu orðin. Hvernig er ekki hægt að láta undan 

persónutöfrum hans? spurði Sakina sjálfa sig. Engin kona gæti staðist hann. Um leið og 

hún sagði þetta, fann hún fyrir kvíða, ótta við að Fawaz væri einungis maður sem 

táldregur og yfirgefur síðan, líkt og Don Juan sem safnar konum. Hún hafði löngun til 

að vita meira um hann, um fortíð hans, um lífið hans. En hvern ætti hún að tala við? 

Hver gat veitt henni raunverulegar upplýsingar? Ræðismaðurinn sem hafði kynnt þau? 

Hún þekkti hann ekki nægilega vel til að hringja í hann og spyrja hann persónulegra 

spurninga. Hún hugleiddi að fara fyrirvaralaust til London og koma honum að óvörum á 

hótelinu hans. Það var áhættusamt. Og einnig, hugsaði hún, hvaða rétt hefði ég á að 
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krefjast skýringa? Hún hringdi á hótelið hans, ekki til að tala við hann (til þess hafði 

hún hafði beina símanúmerið hans), heldur bara til þess að vita hvort hann væri kominn 

til baka. Hún reyndi að sefa forvitni sína, en hætti við. Líkt og af tilviljun var það á 

þessu augnabliki sem hann hringdi til að boða komu sína í tvo daga til að kynnast 

foreldrum hennar. Allt gerðist mjög hratt. Hún hafði varla tíma til að gera sig tilbúna og 

taka til í litlu íbúðinni þar sem fjölskyldan átti að taka á móti honum. Móðir hennar 

neitaði að skreyta stofuna. Hún sagði við dóttur sína: „Við höfum ekkert að fela. Við 

erum ekki ríkt fólk og ég vil heldur að hann kynnist fátækt okkar. Til hvers að sýna 

fegrað andlit, til hvers að ljúga, fela hver við erum? Ef honum er alvara, ef áform hans 

eru einlæg, verður hann að vita hver á í hlut: fátækt fólk sem hefur ekki átt auðvelt líf. 

Faðir þinn er ekki viðskiptamaður. Lögin þín gefa örlítið af sér, en vegna falsanna í 

Arabalöndum verður höfundaréttur þinn aldrei mikill. Þannig er það. Maður verður að 

sýna sitt rétta andlit. Þegar ljúf augnablik brennandi ástar eru að baki, verður að hverfa 

aftur til hversdagslífsins. Það er það líf sem ég vil sýna honum, með kurteisi og 

staðfestu.“ Faðirinn vildi klæðast dökku jakkafötunum sínum í því yfirskini að þetta 

væri stór dagur. Það var komið í veg fyrir það. Húsið var hreint. Skyrturnar straujaðar. 

Kjóll Sakinu einfaldur og látlaus. Móðirin var alvarleg á svip. Fawaz kom klæddur 

stórkostlegum svarbláum jakkafötum. Hann kom með gjafir fyrir alla: flautu fyrir 

föðurinn, úr handa móðurinni, litla tölvu fyrir bróðurinn, geislaspilara handa litlu 

systurinni, og demantshring fyrir Sakinu. Móðurinni langaði til að afþakka gjafirnar, 

hún var heltekin af sorg og augun voru full af tárum. Faðirinn var snortinn og ánægður. 

Sakina vissi ekki hvort hún ætti að þiggja eða afþakka hringinn. Hún horfði á móður 

sína sem gaf henni merki um að segja ekki neitt. Hún lagði hringinn á borð fyrir framan 

sig og horfði stíft á hann. Tárin streymdu úr augum hennar. Hamingjutár, áhyggjufull 

tár. Í þetta sinn sagði Fawaz ekki neitt. Hann skynjaði óþægindi, þvingað andrúmsloft. 

Hann afsakaði sig fyrir að hafa komið þeim í uppnám og stóð upp til að fara. Faðirinn 

hélt í hann. Það var á þessari stundu sem hann bar upp spurningu sína formlega. 

Faðirinn svaraði að það væri undir Sakinu komið að segja já eða nei. Móðirin bar fram 

te og kökur. Eins og múslima er siður lögðu þau lófana saman, lyftu höndum og fóru 

með fyrsta súruna úr Kóraninum. Þau fögnuðu saman. Fawaz talaði um foreldra sína af 

ákafa. Móðir hans var dáin fyrir löngu. Faðir hans átti erfitt með að lifa eftir að konan 

hans dó. Fawaz gaf í skyn að hann væri ekki heill á geði. Hann varð sorgmæddur eitt 

andartak. Ákveðið var að brúðkaupið skyldi haldið fyrir sumarið. Fawaz fór til að sinna 

viðskiptum sínum og Sakina að pakka niður eigum sínum. Efasemdir og áhyggjur 
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flæktust ekki um fyrir henni lengur. Lífið var fallegt. Allt brosti við henni. Hún vann af 

ákafa. Hún fékk tilboð frá egypskum tónskáldum. Sjónvarpið tileinkaði henni heila 

kvöldstund. Sakina var í þann mund að verða stjarna í heimi arabískrar tónlistar. 

 

Hjónavígslan átti sér stað síðustu vikuna í maí líkt og áætlað var. Aðeins 

fjölskyldumeðlimum og nokkrum vinum var boðið. Það var lítil látlaus veisla. Á 

brúðkaupsnóttinni voru nýgiftu hjónin svo þreytt að þau nutu ekki ásta. Þau föðmuðust 

innilega og næsta dag fóru þau með flugi til Rómar og Feneyja í brúðkaupsferðina sína. 

Brúðkaupsferðin var nöpur. Fawaz var orðinn mjög órólegur og pirraður. Við 

komuna á hótelið í Róm bað hann um herbergi með tveimur aðskildum rúmum. Hann 

sagði að hann gæti bara sofið einn. Hann hringdi oft, talaði fjölmörg tungumál. Í 

kvöldmatnum var hann klaufskur og hellti úr kókglasinu sínu á jakkann sinn. Hann varð 

reiður og kenndi Sakinu um. Hún grét, stóð upp og fór upp í herbergi. Þegar hann kom 

til hennar, þóttist hún vera sofandi. Hann reykti margar sígarettur, horfði á sjónvarpið 

langt fram á nótt. Sakina fór að velta fyrir sér kynhneigð hans. Hún skildi ekki af hverju 

hann gældi ekki við hana eða naut ásta með henni. Um nóttina, meðan hann svaf, fór 

hún til hans og byrjaði að strjúka honum. Þegar hendi hennar nálgaðist maga hans, 

stökk hann upp og sagði að læknirinn sinn hafi bannað honum að stunda kynlíf í tvær 

vikur vegna smitandi lifravírusar sem væri verið að meðhöndla. Hún leitaði á 

baðherberginu að lyfjum og fann ekkert nema flösku af paracetamóli og kassa af 

aspiríni. Hann sagði við hana að lyfin væru ekki til sölu í apótekum og þau samanstæðu 

af interferón sprautum sem læknirinn hans hefði nú þegar gefið honum.  

Hún tók afsökun hans gilda. En hversu lengi yrði hún óspjölluð? Hún þekkti bara 

líkamlega ást úr skáldsögum. Þegar hún daðraði við frænda sinn, kom það fyrir að hann 

lét hana setja hendur sínar á getnaðarlim hans og jafnvel kyssa hann. Frændi hennar 

strauk brjóst hennar, hún leyfði honum ekki að setja hendurnar á kynfæri sín. Hún færði 

saman lærin og neitaði ákveðið minnstu stroku. Hún hafði lesið að ung stúlka gæti misst 

meydóminn við það að fingri væri stungið inn í leggöngin. Núna var meydómur hennar 

tiltækur, læri hennar í sundur, kynfæri hennar opin, en maðurinn sem hún elskaði svaf 

djúpum svefni og hraut meira að segja. Hún tók af sér hringinn og dáðist af honum í 

ljósinu á baðherberginu. Hvað ef steinarnir væru ekki ekta? Hvað ef allt væri óekta? 

Maðurinn væri ekki maður og hjónabandið ekkert nema eftirlíking af hjónabandi. 

Brúðkaupsferðin ekkert nema illa skrifaður draumur, draumur sem tók aðra stefnu þegar 

eiginmaðurinn sýndi sitt rétta andlit? Allt þetta vakti efasemdir, áhyggjur … miklar 
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áhyggjur. Á því andartaki þegar hún var niðurdregin, þegar tárin streymdu sjálfkrafa 

niður andlitið, þegar henni fannst hún ljót og gagnslaus, svikin og yfirgefin, tók Fawaz 

hana í faðm sinn og þakti hana kossum. Hann sagði henni að fyrir honum væri þetta 

hjónaband eins og þegar eitthvað sem maður hefur þráð heitt rætist og það hafi komið 

honum úr jafnvægi. Hann var ástúðlegur og sagði elskuleg orð líkt og:  „Augu þín eru 

svo falleg að þau fá fugla til að detta af himnum ofan“, „Það er synd að láta þau fella 

tár“, „Vertu þolinmóð, draumurinn er ekki enn byrjaður“ … Sakina varð aðeins rólegri. 

Þau borðuðu á veitingastað með útsýni yfir San Marco torg. Hann lét sem hann væru 

mjög ástfangin. Hann var alltaf með farsímann sinn hjá sér. Í miðjum kvöldverðinum 

hringdi síminn. Fawaz varð aftur alvarlegur, stóð upp og fór út af veitingastaðnum til að 

tala. Sakina leit í kringum sig. Ensk eldri hjón borðuðu í rólegheitum án þess að segja 

orð hvort við annað. Þau voru vingjarnleg. Konan sagði: Það er svona að eldast saman, 

maður hefur ekki lengur þörf fyrir að talast við, ekki lengur þörf fyrir að útskýra allt, eitt 

augnatillit er nóg. Þau voru falleg. Mun ég upplifa þetta einhvern daginn? … Þjónninn 

sem þjónaði henni var mjög gamall. Hann gekk með erfiðismunum. Hendur hans 

skulfu. Þetta hlaut að vera elsti þjónninn á Ítalíu. Ef til vill var þetta eigandinn. Hann 

kom til hennar og sagði: „Þú ert falleg, ungfrú!“ Því næst gekk hann í burtu. Eldri kona 

borðaði ein og las glæpasögu. Veitingastaðurinn var prýddur myndum af frægum 

kvikmyndastjörnum, söngvurum og íþróttamönnum sem stilltu sér upp með eiganda 

veitingastaðarins. Sumir leikaranna höfðu áritað myndina til eigandans. Hún sagði við 

sjálfa sig að einn daginn kæmi hún aftur og hefði mynd af sér við hlið þessara stjarna. 

Fawaz kom aftur, skap hans hafði breyst, andlitið var þreytulegt: 

– Ég verð að vera á morgun í Dyar. Það er mjög áríðandi. Vegna viðskipta sem gætu 

farið illa. Þegar ég var í heimalandi þínu, gerði einn aðstoðarmanna minna mistök. Ég 

verð að fara og sjá hvað er í gangi. Það eru fleiri milljónir í húfi. Mér þykir leitt að 

eyðileggja brúðkaupsferðina okkar svona. Ég legg til að við förum saman til Rómar; þú 

getur skoðað borgina og við hittumst aftur í lok vikunnar. Eða þú getur jafnvel farið til 

London og heimsótt útgáfufyrirtækið þitt … 

– Nei, ég kem með þér. Við verðum ekki lengur aðskilin. Þín vandamál eru mín 

vandamál. Mín velgengni er einnig þín. Ég elska þig og ég vil ekki skilja þig eftir einan. 

Við þekkjumst lítið. Við höfum jafnvel ekki haft tíma til að láta okkur leiðast saman, að 

rífast. Fawaz hló og faðmaði hana að sér um leið og hann sagði:  

– Þú ert einstök kona. Ég þarf á stuðningi þínum að halda, að vita af þér með mér, 

vitorðsmaður og elskhugi. Ást okkar er dásamleg! 
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Um nóttina sváfu þau þétt upp við hvort annað. Hún fann fyrir holdrisi eiginmanns 

síns en virti kvöð hans um skírlífi. Hún lagði til við hann að þau gætu notið ásta með 

verju. Hann afþakkaði það með því móti að vísa í brasilískt orðatiltæki: „Að njóta ásta 

með smokk er líkt og að borða karamellu með bréfinu utan um!“ Hún skellihló og 

strauk yfir andlit Fawaz, sem veitti enga mótspyrnu.  

 

Á flugvellinum í Dyar beið þeirra svört limmósína með skyggðum rúðum nálægt 

landgöngubrú flugvélarinnar. Bílstjórinn líktist Saddam Hussein, sama yfirvaraskegg, 

feitlaginn, sama alvarlega yfirbragð. Án þess að segja eitt orð hrifsaði hann til sín 

skjalatösku Fawaz og opnaði dyrnar. Það var mjög heitt. Bíllinn var loftkældur. Engin 

orðaskipti áttu sér stað í bílnum. Sakina reyndi að nálgast eiginmann sinn og taka í hönd 

hans. Með augnráðinu skipaði hann henni að vera á sínum stað. Hún hreyfði sig ekki. 

Hún horfði á borgina. Hraðbrautir, stórhýsi en engir vegfarendur. Nokkrir verkamenn 

frá Yemen eða Pakistan báru sementspoka. Þeir gengu með erfiðismunum. Hitinn var 

yfir 45° í skugga. 

Bíllinn keyrði inn í höll. Sakina spurði af hverju þau færu ekki fyrst á hótelið. Hann 

gaf henni merki um að tala ekki. Hann tók talnaband úr vasa sínum og þuldi bænir 

eirðarlaust. Hún hugsaði með sér að umrædd viðskipti hlytu að vera alvarleg. Þegar 

bíllinn hægði á sér, hélt Fawaz þéttingsfast í hönd eiginkonu sinnar. Bíllinn nam staðar 

fyrir framan aðalinngang hallarinnar. Bílstjórinn opnaði dyrnar hjá Sakinu. Fawaz var 

þegar kominn út úr bílnum og beið í anddyri hallarinnar. Sakina kom auga á lítinn 

hvítklæddan mann, kubbslegan, með ístru, þunnan hökutopp … Hún hélt að hún sæi 

ofsjónir. Hún þekkti aftur prinsinn sem hún hafði móðgað, hrækt framan í, sem hafði 

beðið hana að giftast sér því hann var hrifinn af rödd hennar og brjóstum.  

Hann starði á hana. Það leið næstum því yfir hana. Þegar hún leit til eiginmanns síns, 

leit hann undan og sagði við prinsinn: 

– Yðar tign, hérna er það sem þú baðst um! Takmarki náð! 

 Tveir geldingar leiddu Sakinu, fallegu söngkonuna, í átt að lífstíðarfangelsi þar sem 

helvítið sem Guð talar um fölnar í samanburði við það sem hún fengi að þola. Með 

hótunum var hún látin skrifa foreldrum sínum og segja þeim að hún væri hamingjusöm 

og vegna ástar á eiginmanni sínum hefði hún ákveðið að hætta að syngja.  
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2. Bláa eiturslangan 

Ég kann vel við að ferðast um borð í bát. Á þessum tímum hraða og umferða öngþveitis 

í háloftunum, er bátur munaður. Maður gefur sér tíma til að fara á milli staða. Það er 

tækifæri til að tæma hugann og búa sig undir að setja sig inn í nýjan takt. Þetta sumar 

var ég um borð í Marrakech, farþegaskipi sem siglir á milli Sète og Tanger. Ég var 

varla kominn um borð, þegar lágvaxinn maður um fimmtugt kom á móti mér með 

útbreiddan faðminn og heilsaði mér með kossi. Ég hafði aldrei séð þennan mann áður. 

Þetta angraði mig örlítið en ég sagði ekkert. Augljóslega voru mistök þetta, 

misskilningur, eða ruglingur vegna þess að ég líktist einhverjum öðrum. Nei, það var 

ekki tilfellið. Maðurinn sannfærði mig um það:  

– Ég heiti Hadj Abdelkrim, ég fæddist í Marrakech á einstaklega heitum degi; ég 

giftist sikileyskri konu og er faðir þriggja barna sem þekkja þig og halda mikið upp á 

þig. Ég les því miður ekki. Konan mín les fyrir mig. Ég les ekki en ég er lífsreyndur, 

bæði af því sem er sýnilegt og því sem er það ekki. Við hvað starfa ég? Við að fá 

útlendinga til að elska landið mitt, kynna þá fyrir fegurð þess og margbreytileika. En 

það sem dregur mig til þín – og ég hef lengi beðið þessarar stundar – það er löngunin til 

að segja þér sögu, sanna sögu. Þú ert rithöfundur, er það ekki? Hlustaðu á mig. Hún 

fjallar um Brahim, rólegan og hugrakkan mann sem reynir að sjá fyrir fjölskyldu sinni. 

Þetta er örlagasaga fólks sem varð á vegi hins illa. Hlustaðu nú … 

Hadj Abdelkrim stóð í miðjum sal, ferðamennirnir höfðu hópast í kringum hann til 

að hlusta:  

 

I  

Ferðamennirnir voru löngu hættir að nema staðar fyrir framan Brahim og slöngurnar 

hans. Slöngurnar voru ósannfærandi, of gamlar og þreyttar og svöruðu ekki lengur 

tónlist temjara síns. Það var sama þótt hann skipti um flautu og laglínu, þær sýndu varla 

höfuðin, veiklulegar eða sofandi. Eina lausnin til að gera sýninguna aðlaðandi á nýjan 

leik: fólst í því að skipta um dýr frekar en hljóðfæri. Brahim ákvað að fórna miklum 

fjármunum og kaupa glæsilega, unga og fjöruga eiturslöngu. Hana fékk hann í þorpi 

sem var þekkt fyrir skriðdýr. Hann strauk henni, stríddi henni og því næst spilaði hann 

lag sem hann hafði samið. Hún var mjög hæfileikarík, dansaði eftir óskum á einstakan 

hátt, fylgdi taktinum af nákvæmni og stakk tungunni út til að undirstrika stefið. Brahim 

endurheimti sjálfstraust sitt. Slöngurnar voru heillaðar af fallegu, bláu eiturslöngunni.  
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Næstu nótt dreymdi Brahim skrítinn draum: stóra torgið var autt, upplýst af fullu 

tungli. Hann sat á miðju torginu í lótusstöðu. Hann gat ekki hreyft sig. Það var eins og 

hann hefði verið festur við jörðina með sérstöku lími. Andspænis honum birtist 

eiturslangan í líki ungrar, blárrar konu. Hann var óviss um hvort hún bæri bláa 

andlitsblæju eða hvort það var húð hennar sem væri blá að lit. Hún hafði líkama konu 

en höfuð eiturslöngu. Hún talaði við hann á meðan hún snerist í kringum hann: „Í dag 

fylgdi ég settum reglum og sýndi þér hvers ég er megnug. Ég er ekki sú sem þú telur 

mig vera. Þú munt ekki neyða mig til þess að dilla mér til að þóknast ferðamönnunum 

þínum. Ég á betra skilið en það, ég er ung, mig langar að lifa, hlaupa um akra, njóta þess 

sem lífið hefur upp á að bjóða, hafa tilfinningar og minningar til elliára minna. Ef 

ferðamennirnir þínir sækjast eftir spennu, geta þeir farið í Amazon frumskóginn eða 

þangað sem steinarnir muna. Ég vara þig við, ef þú notar mig í sýningunni, þá munt þú 

iðrast þess … reyndar er ég ekki viss um hvort þú munir hafa tíma til þess að iðrast 

nokkurs …“ 

Á meðan hún talaði snerist hún í kringum hann, straukst lauslega við hendi hans eða 

mjöðm. Hann reyndi að svara en kom ekki upp orði. Hann var dáleiddur. Hún hélt ræðu 

sinni áfram af öryggi: „Reyndu ekki að útskýra fyrir mér vandamál þitt og fá 

meðaumkun mína. Veittu mér frelsi og þú munt fá frið. Ég hef nóg á minni könnu. Það 

er uppskerutími, ég verð að fara aftur undir steinana. Ég elska kaldar hendur ungra 

stúlkna sem beygja sig niður til að skera hveitið. Ég hef andstyggð á ferðamönnunum 

þínum. Þeir eru ekki fagrir. Og þú, þú lætur þér nægja smánarlegt þjórfé þeirra. Reyndu 

að bera virðingu fyrir sjálfum þér. Núna getur þú farið. Torgið mun senn fyllast. Sólin 

mun bráðlega rísa. Og þú, þú munt hugsa málið. En ef þú vilt fá frið, veittu mér þá 

frelsi.“ 

Brahim hrökk upp af svefni, sveittur og skjálfandi. Hann skoðaði kassann þar sem 

slöngurnar sváfu. Eiturslangan var þarna, friðsöm og í fastasvefni. Hann þvoði sér 

rólega fyrir morgunbænagjörðina. Þennan dag spennti hann greipar og bað Guð um 

aðstoð og vernd: „Allah, þú ert mestur og miskunnarsamastur. Fjarlægðu hið illa frá 

mér og þá sem eru samviskulausir. Ég er veikgeðja maður. Ég vinn fyrir mér með 

dýrum. Ég hef ekki hæfileika til að berjast á móti hinu illa, né til þess að breyta um 

starf. Þetta eru erfiðir tímar. Slöngutamningar er starf sem gengið hefur frá einni 

kynslóð til annarrar í fjölskyldunni. Ég fæddist og var alinn upp innan um skriðdýr. Ég 

hef aldrei treyst þeim fyllilega. Þau eru svikul. Sem góður múslimi trúi ég ekki á 



 

 33 

endurholdgun en það kemur fyrir að ég hitti einstaklinga með hjarta og sál úr gömlum 

eiturslöngum, umbreyttum í hræsni og hlátraskelli.  

Hann lagði það ekki í vana sinn að biðja og réttlæta gjörðir sínar. Það voru mörg ár 

síðan hann stundaði starf sitt án þess að hafa efasemdir. Draumurinn um nóttina hafði 

komið honum í uppnám. Það var eitthvað raunverulegt við hann. Brahim var hræddur. 

Hræddur við slys, hræddur við hið illa auga. 

Þennan dag átti hann að sýna slöngurnar á stóru hóteli fyrir hóp af ferðamönnum sem 

voru búnir að borga aukalega fyrir að sjá sýningu sem búið var að lofa að yrði 

óvenjuleg: sjá eiturslöngu dansa við tónlist fjallabúa. Brahim fór með bæn áður en hann 

fór úr húsi, forðaðist að nota hjólið sitt, festi verndargrip
36

 um háls sér. Þannig sigraðist 

hann að mestu leyti á hræðslunni. Hann kom á hótelið á áætluðum tíma. Ferðamennirnir 

voru nýbúnir að ljúka við couscous-réttinn. Þeir höfðu drukkið rósavín eða bjór. Þeir 

voru pakksaddir og hálfsofandi. Stjórnandinn kynnti Brahim: „Dömur mínar og herrar, 

nú munuð þið sjá það sem þið hafið oft heyrt talað um en aldrei séð, hérna er það sem 

skilur á milli norðurs og suðurs, þetta eru ekki einungis töfrar heldur líka ljóðlist, hérna 

er frægasti slöngutemjari torgsins, hérna er maður sem hættir lífi sínu til að vekja hjá 

ykkur hrifningu, hérna koma Brahim og slöngurnar hans … “ 

Myndavélarnar voru tilbúnar. Sumir ferðamannanna litu ekki út fyrir að vera hrifnir; 

þeir drukku myntute og borðuðu gasellu-horn
37

. Brahim birtist, veikburða og hikandi. 

Hann heilsaði áhorfendum. Þegar hann hneigði sig, taldi hann sig hafa komið auga á 

bláu konuna úr draumnum. Hún var með fuglshöfuð og var klædd í bláa djellaba
38

 sem 

féll þétt að líkama hennar. Hún hafði varla nein brjóst. Hún sat á trjágrein og sveiflaði 

fótunum eins og barn. Brahim spilaði á flautuna, beið með að opna slöngukassann. 

Ferðamennirnir sváfu ekki lengur. Þeir litu ekki af kassanum. Brahim ýtti lokinu af og 

stakk hendinni ofan í kassann. Hann náði taki á eiturslöngunni. Reyndar var það hún 

sem hengdi sig á úlnlið hans. Þegar hann ætlaði að strjúka höfuð hennar, beit hún hann. 

Hún var enn full af eitri þrátt fyrir að eitrið hafi verið fjarlægt fyrir framan Brahim 

þegar hann keypti hana. Hann datt niður dauður, með munninn fullan af blóði og hvítri 

                                                        
36

 „Une main en argent“ er hér þýtt sem verndargripur. Hér er átt við hönd Fatimu sem í múslimatrú er 

verndargripur gegn hinu illa auga; Linternaute.com, Dictionnaire, « Définition Main de Fatma », Adresse 

URL: http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/main-de-fatma/ [site consulté le 02/03/2014]. 
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 „Cornes de gazelle“: Hálfmánalaga sætabrauð frá Marokkó sem borið er fram við sérstök tilefni; 

Benlafquih, Christine, « Kaab el Ghazal – Gazelle Horns (Cornes de Gazelle) Recipe » About.com, 2015. 

Adresse URL: 

http://moroccanfood.about.com/od/dessertsandcookies/r/kaab_el_ghazal_gazelle_horns.htm [site consulté 

le 02/03/2014]. 
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 Frönsk-íslensk orðabók: „Djellaba: Síðerma hettukufl frá N-Afríku.“ 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/main-de-fatma/
http://moroccanfood.about.com/od/dessertsandcookies/r/kaab_el_ghazal_gazelle_horns.htm
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froðu. Þessi froða var eitur. Ferðamennirnir héldu að þetta væri ósmekklegur brandari. 

Sumir voru pirraðir og mótmæltu; aðrir voru í uppnámi vegna þessa andláts og ældu 

upp hádegismatnum sínum. Myndir voru teknar. Minningar um skyndidauða. Minningar 

um listamann sem dó á leiksviðinu.  

Líkami Brahim var fluttur í líkhúsið og lagður í skáp númer 031.  

 

II 

Ali og Fatima, börnin tvö sem haldast í hendur á leið í skólann framan á bókarkápu 

kennslubókar fyrir 5. Bekk, hafa stækkað.
39

 Frá því að þau voru börn var ákveðið að 

þau myndu giftast, þau hefðu getað orðið hógvært millistéttarfólk, vandamálalaus og 

hljóðlát líkt og á myndinni sem fékk milljónir skólabarna til að dreyma. Þau giftu sig 

vegna þess að þau elskuðu hvort annað, enginn hefði getað komið í veg fyrir 

hjónabandið. Þrátt fyrir allt, voru þau mjög ólík: Ali hefði getað menntað sig og starfað 

í einkafyrirtækjageiranum. Fatima var komin af fátæku fólki og kunni varla að lesa og 

skrifa. Ali var það sem kallað er maður „sem með augnráðinu einu saman getur látið 

allar konur falla kylliflatar fyrir sér”, jafnframt var sagt, til að undirstrika ást hans á 

konum, að hann hefði: „græn augu“, hann sem var svarteygður. Hann hafði unun af því 

að drekka, keyra hratt og stela annarra manna konum. Fatima var heimavinnandi og 

helgaði sig heilshugar eiginmanni sínum, sem hún beið stöðugt eftir, og tveimur börnum 

þeirra.  Kona sem sættir sig við hlutskipti sitt, ekki mjög klók, ávallt til staðar, dulúðin 

horfin, og býður manni sínum ekkert óvænt. Einlæg kona og velviljuð, varnarlaus og 

gædd ofgnótt ljúfmennsku sem minnir helst á heimsku. Líkt og móðir hennar og amma, 

var Fatima föst í viðjum máttleysis þar til sá dagur rann upp að hún ákvað að bregðast 

við, að gera eitthvað til að halda í Ali. En líf hans var annars staðar. Svo virtist sem það 

væri ekki lengur neitt sem héldi honum á heimilinu, þar sem allt gekk sinn hægláta og 

dapurlega vanagang. Þegar Fatima vogaði sér að mótmæla, sló Ali hana utan undir og 

skellti hurðinni um leið og hann fór út. Hann faldi ekki framhjáhöldin. Hann eltist við 

aðrar konur. Hann neitaði því ekki og taldi sig ekki þurfa að svara fyrir gjörðir sínar. 

Það gerði ekkert nema að auka á afbrýðisemi Fatimu. Sjúklega afbrýðisemi. Læknarnir 

gátu ekki fært henni eiginmann sinn. Þeir skrifuðu upp á róandi lyf fyrir hana. Fatima 

þorði ekki að trúa fjölskyldu sinni fyrir þessu. En vinir hennar gátu sér til um óhamingju 

hennar. Einn dag ákvað hún að ráðfæra sig við spákonu. „Maðurinn þinn er fallegur. 
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 Í frumtextanum er talað um CM2, sem er skólastig fyrir börn á 10. aldursári. Það samsvarar 5. bekk á 

Íslandi. 
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Hann heldur framhjá þér og mun alltaf halda framhjá þér. Hann getur ekkert að því gert. 

Ég sé fjöldann allan af fallegum konum sem umkringja hann og vilja kyssa hann. Hann 

er gæddur mikilli kynorku. Hann gefur konum það sem aðrir menn geta ekki gefið 

þeim. Það lítur út fyrir að hann sé fæddur til að fullnægja öllum þeim konum sem 

örlögin hafa gefið getulausum mönnum. Hlutverk hans er að bæta upp fyrir skaðann. Þú 

munt ekkert geta gert í því. Þessi tegund manna er ekki gerð fyrir hjónaband og 

fjölskyldulíf. Jafnvel þó að þú felir hann í fangelsi, þá munu þær koma og ná í hann. 

Vertu hugrökk! Þetta er allt sem ég get sagt þér, stúlka mín.“ Fatima var örvæntingafull. 

Hún treysti Khadouj, nágrannakonu sinni og hjúkrunarfræðingi á borgarspítalanum, 

fyrir vandamálum sínum. Khadouj gat ekki annað en verið vitsorðmaður Fatimu. Hún 

hafði sjálf reynt að táldraga Ali, án árangurs. Hún skildi afbrýðisemi og ráðaleysi 

vinkonu sinnar og deildi því með henni. Hún stakk upp á því við Fatimu að fara til 

nornar, konu sem er þekkt fyrir að leysa vandamál hjóna. Hún var með skrifstofu í lítilli 

íbúð og tók á móti þeim sem mæltu sér mót við hana. Þetta var ung og nútímaleg kona 

sem hafði lagt stund á klíníska sálfræði. Hún leit ekki út eins og gamlar eineygðar og 

ógnvekjandi nornir. Hún bað Fatimu að útskýra vandamál sitt. Hún tók niður punkta og 

spurði nákvæmra spurninga.  

– Þú vilt sem sagt endurheimta manninn þinn, að hann verði þinn og eingöngu þinn? 

Ég gæti skrifað upp á töflur til að blanda í morgunkaffið hans, en virkni þeirra er ekki 

örugg. Það er einnig til jurt sem á að blanda við brauð, en felur í sér hættu á eitrun. Þú 

vilt endurheimta hann í góðri heilsu, geri ég ráð fyrir, ekki veikan … 

Fatima hvíslaði einhverju í eyra Khadouj og því næst sneri hún sér að 

sérfræðingnum:  

– Ég vil ekki að hann verði getulaus eða mannleysa. Ég vil að hann verði sá sem ég 

kynntist, sá sem ég elska, sterkur, ástfanginn og blíður.  

– Úr því svo er, ætla ég að gefa þér gamla góða uppskrift, sem kemur frá forfeðrum 

okkar: Það er brauðdeigsbolla án gers sem hefur verið í eina nótt í munni látins manns, 

helst nýlega látins manns, ekki líki sem gleymst hefur í líkhúsinu. Það nægir að 

maðurinn þinn bíti í deigið, að hann borði það, til að hann breytist og verði sá sem að 

þig dreymir um. Reyndar verður deigið að fara úr munni dauða mannsins í hans munn. 

Það er mögulegt meðan hann sefur, ef þú skyldir ekki geta fengið hann til að borða það.  

Fatima minntist á erfiðleika þess að finna lík. Khadouj gaf henni merki. Hún borgaði 

ritaranum, sem var með skrifstofu sína við innganginn við hlið biðsalarins. 
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Eftir hádegi sama dag, var deigið tilbúið. Khadouj pakkaði því inn í vasaklút og fór 

með það á spítalann. Hún var á vakt þessa nótt. Heppnin var með þeim. Hún fór niður í 

líkhúsið, opnaði nokkra líkskápa og leitaði að nýjasta líkinu, til að koma deiginu fyrir í 

munni þess. Lík númer 031 var enn volgt. Munnur þess var opinn. Þar var enn hvítleit 

froða og blóð. Hjúkrunarfræðingurinn átti í engum erfiðleikum með að skorða deigið 

milli tanna látna mannsins. Snemma um morguninn lét hún deigið aftur í vasaklútinn. 

Ali var í fastasvefni. Fatima opnaði munn hans varfærnislega og kom deiginu fyrir. 

Hann beit í það án þess að gera sér grein fyrir því. Ali vaknaði ekki. Hann var dáinn. 

Eitrið var ennþá virkt.  

Fatima féll í yfirlið. Bláa konan með höfuð eiturslöngunnar birtist henni og mælti: 

„Galdrar eru ekki til. En heimskan er til. Einn vildi halda mér gegn vilja mínum. Hann 

dó vegna þess. Önnur reyndi að sigla á móti straumnum og hún missti allt. Einn vantar 

sjálfsvirðingu, aðra stolt. Í báðum tilfellum er það ég sem ákveð boðskap sögunnar: það 

verður að gæta sín á eiturslöngum, sérstaklega á kvöldum þegar tunglið er fullt af 

biturleika og andstyggð og hefur lagt á þær bölvun. Vertu sæl, stúlka mín. Þú munt 

loksins sofna í friði og að eilífu. Eins og þú sérð þá er mér ekki alls varnað …“.  
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