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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð eru níu kaflar þýddir yfir á íslensku úr skáldsögunni Kiffe kiffe demain eftir Faïza 

Guène sem var einungis 19 ára þegar bókin var gefin út árið 2004. Skáldsagan hefur hlotið 

nafnið Kiffe kiffe alla daga í íslensku þýðingunni.  

Bókin fjallar um 15 ára stelpu, Doriu, sem segir frá lífi sínu um nokkurra mánaða skeið. 

Doria býr ein með móður sinni í félagsíbúð í úthverfi Parísar eftir að pabbi hennar yfirgaf þær og 

fór til Marokkó með það markmið að eignast son með yngri og frjósamari konu en móðir Doriu.  

Fyrri hluti ritgerðarinnar er greinagerð þar sem fjallað er um höfundinn og  

þýðingarferlið, einkum þau vandamál sem komu upp við þýðingu kaflanna og hvernig leyst var 

úr þeim. Í síðari hluta ritgerðarinnar má finna íslensku þýðinguna á völdum köflum úr 

skáldsögunni.  

 

Résumé  

Ce mémoire contient une traduction de neuf chapitres du roman Kiffe kiffe demain de Faïza 

Guène qui avait seulement 19 ans quand le livre était publié en 2004. La protagoniste du roman 

s'appelle Doria, une jeune fille de 15 ans qui raconte sa vie. Elle vit seule avec sa mère dans un 

HLM en banlieue parisienne depuis que son père est parti un matin au Maroc pour trouver une 

femme plus jeune dans l'objectif d'avoir un fils.  

 La première partie du mémoire présente le roman et son auteur ainsi que les problèmes 

rencontrés en traduisant ce texte en islandais. La deuxième partie est constituée de la traduction 

islandaise de neuf chapitres du roman. 
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Introduction  

« Les traductions élargissent l'horizon de l'homme et, en même temps, le monde. Elles 

t'aident à comprendre les peuples lointains. » (Jón Kalman Stefánsson, Le cœur de 

l'homme, 2014)1. 

 

Nous avons découvert le roman Kiffe kiffe demain de Faïza Guène lors de nos études à 

l'Université Lumière-Lyon-II en 2019. Nous avons réalisé que ce roman n'avait pas été traduit en 

islandais bien que ce soit un des livres les plus populaires de l'année 2004 en France.  

 Ce qui nous intéressait particulièrement en choisissant de traduire une partie de ce roman 

en islandais, c'était de savoir si c'était possible de transmettre aux lecteurs islandais la 

communauté culturelle de l'auteur qu'elle nous présente dans le roman. Nous verrons également 

comment le style de l'auteur peut être traduit en islandais lorsque le texte contient autant d'argot 

et de mots arabes car l'islandais est une langue homogène avec peu de variétés dialectales et n'a 

pas été beaucoup influencé par l'arabe. Afin de répondre à ces questions, nous allons, dans un 

premier temps, présenter le roman et son auteur et ensuite étudier les problèmes rencontrés qui 

sont liés au style et au registre du texte. La deuxième partie consiste en la traduction de neuf 

chapitres du roman Kiffe kiffe Demain de Faïza Guène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jón Kalman Stefánsson. Le Cœur de l'homme. Paris : Gallimard, 2014. 
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I. Faïza Guéne et Kiffe Kiffe demain  

 

L'auteur de Kiffe kiffe demain est Faïza Guène, une romancière française d'origine algérienne née 

en 1985 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, où elle vit toujours. Son père, ancien mineur, puis plus 

tard maçon, est arrivé en France en 1952 et sa mère est arrivée en France en 19812. Ils sont tous 

les deux originaires d'Algérie.   

  Après la colonisation dans les années quatre-vingt, l'immigration maghrébine en France a 

conduit à la naissance d'une nouvelle littérature, faite par les enfants des immigrés, généralement 

définie comme « la littérature beure »3, dont Faïza Guène fait partie. Dans Kiffe kiffe demain, 

Faïza Guène nous immerge dans le quotidien des immigrés au cœur d'une banlieue parisienne. 

En 2003, quand Guène avait 18 ans, son enseignant, Boris Seguin, est tombé sur les 

trente premières pages de Kiffe kiffe demain et pensait que cet ouvrage méritait d'être publié. Il 

lui a alors proposé de les montrer à une éditrice de Hachette littératures, sans lui dire que cette 

dernière était sa sœur, Isabelle Seguin. Mme Seguin l'a exhortée de finir d'écrire le livre, ce 

qu'elle a fait un an plus tard, en 2004. Ainsi, à 19 ans, Guène est devenue l'auteur d'un roman qui 

s'est vendu en 400 000 exemplaires en France et qui a été traduit en 26 langues4. 

Kiffe kiffe demain est un roman plein d'humour dans lequel la narratrice, Doria, une jeune 

fille de 15 ans raconte sa vie durant une période de quelques mois et sa perception de la société 

avec un œil acerbe. Doria nous offre ainsi un point de vue sur l'intérieur des banlieues.  

 Dans le roman la narratrice expose sa vie quotidienne. Elle raconte la vie qu'elle mène 

seule avec sa mère dans une banlieue de Livry-Gargan depuis que son père est parti un matin 

dans un taxi au Maroc pour trouver une femme plus jeune.   

 Kiffe kiffe demain est un récit écrit à la première personne construit sous la forme d'un 

journal intime. La syntaxe du roman porte donc l'empreinte d'un français parlé. Il est difficile de 

désigner le langage qui est employé dans Kiffe kiffe demain parce que c'est une sorte de mélange 

 
2 Hubert Artus, « Faïza Guène : "Je n'insulte en rien la noblesse de la littérature" », L’Obs, 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-cabinet-de-lecture/20080916.RUE6634/faiza-guene-je-n-insulte-en-rien-

la-noblesse-de-la-litterature.html [site consulté le 18 avril 2020]. 
3 Ilaria Vitali. « De La Littérature Beure à La Littérature Urbaine : Le Regard Des "Intrangers" ». Nouvelles Études 

Francophones 24(1)/2009, pp. 172-83, ici p. 172. Adresse URL : www.jstor.org/stable/25702194 [consulté le 18 

avril 2020]. 
4 Hubert Artus, « Faïza Guène : "Je n'insulte en rien la noblesse de la littérature" », L’Obs, 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-cabinet-de-lecture/20080916.RUE6634/faiza-guene-je-n-insulte-en-rien-

la-noblesse-de-la-litterature.html [site consulté le 18 avril 2020]. 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-cabinet-de-lecture/20080916.RUE6634/faiza-guene-je-n-insulte-en-rien-la-noblesse-de-la-litterature.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-cabinet-de-lecture/20080916.RUE6634/faiza-guene-je-n-insulte-en-rien-la-noblesse-de-la-litterature.html
http://www.jstor.org/stable/25702194
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-cabinet-de-lecture/20080916.RUE6634/faiza-guene-je-n-insulte-en-rien-la-noblesse-de-la-litterature.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-cabinet-de-lecture/20080916.RUE6634/faiza-guene-je-n-insulte-en-rien-la-noblesse-de-la-litterature.html
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entre le registre populaire (employé par les classes populaires) qui contient de l'argot et du verlan 

et le registre familier (employé par toutes les classes sociales). À cause de ce mélange des 

registres, il est très difficile de traduire le roman tout en y restant fidèle au registre car l'argot que 

Guène emploie est particulièrement parlé dans les banlieues françaises. En France, le mot 

banlieue a une connotation négative parce qu'il est souvent remplacé par cités, quartiers 

sensibles ou quartiers chauds5. Le mot banlieue fait penser à des images stéréotypées négatives 

comme : populations immigrées, barres d'immeubles, chômage, violence et délinquance6.  

 En 2006, deux ans après que Kiffe kiffe demain7 soit paru, Guène a publié un autre 

ouvrage appelé Du rêve pour les oufs8 dans lequel elle a gardé son écriture faite de réalisme et 

respectueuse des expressions de banlieue. Les Gens du Balto9 est le troisième roman de Guène, 

son quatrième roman est Un homme, ça ne pleure pas10 et son cinquième est Millénium blues11, 

publié en 2018. 

II.  La traduction de Kiffe kiffe demain. Problèmes rencontrés et solutions 

apportées.  

II. 1. Traduire  

Traduire, c'est interpréter le sens d'une phrase dans une langue de départ et la retranscrire dans 

une langue d'arrivée. Il faut faire attention que le message soit naturel dans la langue d'arrivée. 

Chaque langue a ses structures de phrase qui peuvent être très différentes d'autres langues. Il est 

également important de noter que « ce n'est pas parce qu'une phrase peut être traduite 

littéralement dans une langue que toutes les phrases peuvent l'être »12.  

 
5 Martinez, Brigitte. « Portail Ensemble En France : MOOC, Cours FLE, Ressources Pour Étrangers En France. » 

Ensemble En France, 25 Mar. 1970, https://www.ensemble-en-france.org/cest-quoi-un-jeune-de-banlieue/ [site 

consulté le 23 avril 2020]. 
6
Ibid. 

7 Faïza Guène. Kiffe kiffe demain. Paris : Hachette Littératures, 2004. 
8 Faïza Guène. Du rêve pour les oufs. Paris : Hachette Littérature, 2006. 
9 Faïza Guène. Les Gens du Balto. Paris : Hachette Littérature, 2008. 
10 Faïza Guène. Un homme, ça ne pleure pas. Paris : Hachette Littératures, 2014. 
11 Faïza Guène. Millénium blues. Paris : Hachette Littératures, 2018.  
12 Clara Misset, « "Traduction" et "mot à mot" ne font pas bon ménage », Veille CFTTR. Traduction. Rédaction. 

Localisation, https://sites-formations.univ-rennes2.fr/lea-cfttr/veille/2016/08/05/traduction-et-mot-a-mot-ne-font-

pas-bon-menage/ [site consulé le 18 avril 2020].  

https://www.ensemble-en-france.org/cest-quoi-un-jeune-de-banlieue/
https://sites-formations.univ-rennes2.fr/lea-cfttr/veille/2016/08/05/traduction-et-mot-a-mot-ne-font-pas-bon-menage/
https://sites-formations.univ-rennes2.fr/lea-cfttr/veille/2016/08/05/traduction-et-mot-a-mot-ne-font-pas-bon-menage/
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Le but d'un traducteur est de formuler dans la langue d'arrivée ce qui a été dit ou écrit 

dans la langue de départ. Il faut éviter de traduire mot à mot. Le traducteur doit commencer par 

lire et analyser le texte et se familiariser avec sa nature pour pouvoir choisir la forme et le 

registre qui convient. Il faut respecter les règles de la langue d'arrivée car ils peuvent être 

complètement différents que dans la langue de départ. Il faut reformuler le texte et se demander 

comment est-ce que nous écrivons cette phrase le plus naturellement dans la langue d'arrivée.  

Le traducteur est constamment confronté à questions et il rencontre à toutes les pages des 

problèmes qu'il faut résoudre, surtout quand le roman est rédigé dans un registre familier et il 

contient des termes argotiques qui n'ont pas des équivalents dans la langue d'arrivée. C'est une 

tâche très exigeante mais un bon traducteur arrive à faire apprécier un texte de la même manière 

dans la langue d'arrivée que le texte original dans la langue de départ13.  

Nous allons passer en revue les principales difficultés que nous avons rencontrées lors de 

notre travail de traduction et présenter les solutions que nous avons trouvées. 

 II. 2. Le titre   

Nous avons particulièrement réfléchi à la traduction du titre Kiffe kiffe demain, qui a posé des 

problèmes. Selon le dictionnaire français Larousse, le verbe argotique kiffer signifie ‘aimer’ ou 

‘apprécier’14. La traduction directe serait alors ‘aime aime demain’. Le verbe kiffer était d'abord 

employé uniquement par les jeunes dans les banlieues avant de s'être généralisé. Par ailleurs, 

dans la traduction Kiffe Kiffe demain, l'adverbe temporel demain connoterait « l'espoir » et « le 

rêve d'un meilleur lendemain »15. 

L'auteur emploie aussi un adjectif invariable dans le roman, kif-kif, qui signifie ‘c'est 

exactement pareil’. Cependant, l'expression kif-kif n'est utilisée qu'en langue familière et 

notamment entre jeunes16. En traduisant le titre par kif-kif demain, l'expression renverrait alors à 

un état d'âme : le pessimisme et l'indifférence »17.  

 
13 « CONSEILS DE TRADUCTION », Lettres Langues & Sciences Humaines, http://www.llsh.univ-

savoie.fr/lea/perdrieau/conseils.htm [site consulté le 18 avril 2020]. 
14 « Kiffer », Le Dictionnaire Larousse en ligne, Larousse, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kiffer/10909977?q=kiffer#801922 [consulté le 22 avril 2020]. 
15 Nadia Bouhadid, « L'aventure scripturale au cœur de l'autofiction dans Kiffe kiffe demain de Faiza Guène », 

Mémoire Online, https://www.memoireonline.com/08/08/1448/aventure-scripturale-coeur-autofiction-kiffe-kiffe-

demain-faiza-guene.html [site consulté le 23 avril 2020]. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 

http://www.llsh.univ-savoie.fr/lea/perdrieau/conseils.htm
http://www.llsh.univ-savoie.fr/lea/perdrieau/conseils.htm
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kiffer/10909977?q=kiffer#801922
https://www.memoireonline.com/08/08/1448/aventure-scripturale-coeur-autofiction-kiffe-kiffe-demain-faiza-guene.html
https://www.memoireonline.com/08/08/1448/aventure-scripturale-coeur-autofiction-kiffe-kiffe-demain-faiza-guene.html
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En effet, dans le roman la narratrice utilise kif-kif quand elle n'a aucun espoir et qu'elle se 

sent mal. En revanche, à la fin du roman, quand elle commence à se sentir bien et qu'elle a de 

l'espoir, elle dit « kiffe kiffe demain » (p.188) en faisant en jeu de mot en référence à l'expression 

kif-kif. Quand nous traduisons le titre il faut donc aussi penser à la traduction de la tournure kif-

kif, parce qu'il y a une forte connexion entre les deux. Alors, la traduction du titre et de kif-kif 

demain doit contenir le même sens que l'œuvre d'origine et ainsi respecter le style de l'auteur. Ici, 

il y a une tentative, que nous avons faite pour traduire « kiffe kiffe demain » et « kif-kif demain » 

:  

 

  Kiffe kiffe demain devient Fílaðu fílaðu morgundaginn. 

Kif-kif demain devient Fíl-fíl morgundagurinn.  

 

Ici le style et le sens du titre est respecté mais le sens du « kif-kif demain » n'est pas clair dans la 

traduction islandaise donc cette solution ne fonctionne pas. Voici une autre tentative de les 

traduire tous les deux littéralement :  

 

Kiffe kiffe demain devient Fílaðu fílaðu morgundaginn.  

Kif-kif demain devient Sami-sami morgundagurinn. 

 

Grâce à cette traduction, nous respectons le sens des deux termes mais nous ne respectons pas le 

style, donc cette traduction ne fonctionne pas non plus.  

Nous avons donc décidé de garder les termes kiffer et kif-kif inchangés dans la traduction 

islandaise, car nous trouvons qu'il n'est pas vraiment possible de les traduire en islandais sans 

que le style de l'œuvre soit perdu. C'est pourquoi nous traduisons seulement l'adverbe demain en 

islandais et nous avons mis une note de bas de page expliquant aux lecteurs le sens des termes 

kiffer et kif-kif. Comme nous avons dit précédemment, le verbe kiffer est omniprésent tout au 

long du roman au point qu'il est difficile de trouver un substitut qui lui corresponde aussi bien et 

qui décrive le sens du roman. C'est la même solution que la traductrice Sarah Adams a fait dans 

la version anglaise de Kiffe kiffe demain, elle n'a pas traduit kiffer et kif-kif non plus. La 

traduction proposée est donc la suivante :  
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Kiffe kiffe demain devient Kiffe kiffe alla daga.  

Kif-kif demain devient Kif-kif alla daga. 

 

La traduction la plus évidente de demain en islandais est á morgun tandis que notre traduction 

alla daga correspond plutôt à ‘tous les jours’ mais nous avons fait ce choix parce que si nous 

mettons á morgun le message ‘aimer demain’ ne sera pas clair. Le sens de demain dans le roman 

est ‘aimer demain’ et il a le même sens que la traduction islandaise alla daga dans ce cas. En 

plus, l'adverbe islandais á morgun ne peut pas être utilisé en tant que complément d'objet direct, 

donc alla daga fonctionne bien et c'est donc plus approprié ainsi.  

II. 3. Les noms propres et les noms de famille 

Malgré qu'il soit très important de rester fidèle au texte quand nous traduisons, la question que 

l'on s'est posée c'était de savoir s'il fallait traduire les noms propres et les noms de famille. Il faut 

par ailleurs se demander s'il n'est pas plus intéressant de traduire les noms propres qui sont 

courants dans la langue d'origine mais qui n'ont pas d'équivalent dans la langue d'arrivée. Cette 

question est très pertinente pour la traduction de Kiffe kiffe demain parce que de nombreux noms 

propres arabes sont mentionnés qui n'ont pas d'équivalents en islandais. Dans l'essai Methoden 

des Ubersetzens, Schleiermacher présente ses idées et il explique qu'il ne faut pas cacher au 

lecteur l'exotisme d'une œuvre traduite. Il dit que le lecteur doit accéder à la culture de la langue 

de départ du texte traduit même si l'énoncé paraît surprenant et un peu anormal18. C'est pourquoi 

nous avons décidé de ne pas traduire les noms propres et les noms de famille. Ainsi, les noms 

propres comme par exemple Mme Lemoine, Hamoudi, Nabil, Lila et M. Loiseau restent les 

mêmes dans la traduction islandaise. Nous considérons, en effet, qu'il est plus intéressant de ne 

pas les traduire et de maintenir l'ambiance d'origine pour le lecteur car il est spécifié plusieurs 

fois dans le roman que l'histoire se passe en France. En traduisant les noms propres et les noms 

de famille de la langue de départ par des noms islandais dans la langue d'arrivée, nous 

changerions ainsi le ton de l'histoire et cela pourrait alors être déroutant pour le lecteur, l'histoire 

se passant en France.   

 En islandais il existe de nombreuses catégories de verbes et de mots flexionnels. 

Adjectifs, pronoms, substantifs et numéraux cardinaux et ordinaux de 1 à 4 se déclinent en quatre 

 
18 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli. Þýðingar og bókmenntir, Reykjavík : Bókmenntafræðistofnun, 1996, p. 78. 
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cas. Les noms possèdent trois genres. La plupart des pronoms et les adjectifs numéraux de 1 à 4 

se déclinent en trois genres aussi. Les adjectifs également. Les verbes se conjuguent en personne, 

nombre, temps, aspect et mode19. Nous avons décidé de ne décliner que les noms propres qui 

correspondent à l'usage commun et s'adapte au système casuel de l'islandais comme les noms 

Olivia, Marie-Héléne, Lila et Paméla. Il y a beaucoup de mots arabes dans le roman et ils 

paraissent étranges quand nous les déclinons donc nous avons décidé de n'en décliner qu'une 

partie dans le roman.  

Dans un des chapitres que nous avons traduits, il y a un surnom donné à un des 

personnages, « Shérif international ». Nous ne connaissons pas son vrai nom, il est appelé 

« Shérif » dans les chapitres précédents mais il est soudainement appelé « Shérif international » 

dans le chapitre que nous avons traduit. C'est donc compliqué de le traduire parce que nous 

avons besoin de plus de contexte pour savoir pourquoi il est appelé ainsi. Mais nous avons tout 

de même décidé de traduire ce surnom par Fógeti. 

En revanche, nous avons décidé de traduire les titres monsieur (M) et madame (Mme), 

qui sont situées devant les noms des professeurs de Doria. En islandais, les titres correspondants 

(herra pour monsieur et frú pour madame) ne sont pratiquement plus utilisés mais puisque c'est 

le cas en France nous avons décidé de les garder et de les traduire en islandais pour rester fidèle à 

l'ambiance et à la culture française. Voyons le cas de la traduction de terme « madame » dans la 

traduction islandaise :  

  

La seule qui m'a écrit un truc sympa, c'est Mme Lemoine, la prof de dessin, enfin pardon, d'arts 

plastiques.       

        « Kiffe kiffe demain », p. 46 

 

Eini kennarinn sem skrifaði eitthvað jákvætt um mig var frú Lemoine, teiknikennarinn, úbs sorrí, 

meina myndlistarkennarinn.  

   « Kiffe kiffe alla daga », p. 24 

 
19 Catherine Eyjólfsson, « L'islandais - ancien et moderne à la fois - », 

Rafhlaðan, https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/7503/franska.pdf?sequence=1 [site consulté le 2 mai 2020]. 

https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/7503/franska.pdf?sequence=1
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II. 4. Les éléments culturels 

Il y a beaucoup de noms propres ou noms de marques liées à la société française dans Kiffe kiffe 

demain, comme par exemple : le parapoux, Leader price, Biactol, l'Eau Précieuse, 

Hippopotamus, Casino, Zadig, Pote à pote, Le Roi Lion, Elle, La Haine, l'UMP, la Comédie 

Française et la CAF, André etc. Ce sont des noms de magasins, produits, restaurants, séries 

télévisées, films, contes, magazines ainsi que des noms d'institution et associations françaises. 

Voici quelques exemples d'éléments culturels que nous avons décidé de traduire : le Biactol, 

l'Eau Précieuse, le parapoux, la CAF, le Secours populaires et Le Roi Lion. Le Roi Lion est un 

film et il est traduit par Konungur ljónanna en islandais. Les cinq éléments culturels : la CAF 

(Caisse d'Allocations Familiales), le Secours populaire (une association qui aide les familles 

pauvres), le biactol (produit de soins de la peau), l'Eau Précieuse (également un produit de soins 

de la peau) et le parapoux (un shampooing) sont des éléments culturels liées à la France, que 

nous avons (également) décidé de traduire en islandais pour que les lecteurs comprennent mieux 

de quoi il s'agit. Pour Biactol nous avons mis bólubani, au lieu de l'Eau Précieuse nous avons 

mis hreinsivatn et au lieu du parapoux nous avons choisi lúsasjampó. Voici un exemple avec le 

Biactol et l'Eau Précieuse :   

 

En plus, dans leur bled paumé, y aura pas moyen d'avoir du Biactol ou de l'Eau Précieuse 

pour soigner ses boutons.    

            « Kiffe kiffe demain », p. 23  

 

Og í þokkabót að hann fái ekki aðgang að neinum bólubana eða hreinsivatni til að 

meðhöndla þær í þessu krummaskuði sem þau búa í.  

          « Kiffe kiffe alla daga », p. 21 

 

Nous avons également décidé de traduire la CAF et le Secours populaire. Pour la CAF le choix 

était entre : fjölskyldubótasjóðurinn ou féló. Les deux sont véritablement les phénomènes 

islandais, mais les deux expriment les mêmes valeurs et objectifs que la CAF représente en 

France, qui est de donner aux familles pauvres des allocations pour qu'ils survivent à la fin du 
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mois. Nous avons décidé d'utiliser plutôt féló, parce que c'est un mot court comme le sigle la 

CAF.  

La mission du Secours populaire est d'agir contre la pauvreté et l'exclusion en apportant 

une aide alimentaire, vestimentaire et d'autres nécessités et « Fjölskylduhjálp » fait exactement la 

même chose en Islande, ainsi il paraît plus opportun de traduire le Secours populaire par 

Fjölskylduhjálp. En effet, il sera plus compréhensible pour les lecteurs islandais (qui ne 

comprennent pas forcément le français) de lire le terme islandais Fjölskylduhjálp au lieu de 

Secours populaire.  

 

On a reçu des coupons de la CAF. Ça tombe bien, je serai pas obligée d'aller au Secours 

populaire du centre-ville, c'est trop l'affiche.  

        « Kiffe kiffe demain », p. 25  

 

Við erum búnar að fá matarmiða frá féló. Sem betur fer á réttum tíma því annars hefði ég 

þurft að leita til fjölskylduhjálparinnar í miðbænum. Það er of áberandi.  

        « Kiffe kiffe alla daga », p. 22 

 

Les éléments culturels que nous n'avons pas décidé de traduire sont par exemple : Leader 

Price, André, Hippopotamus, Casino, Zadig, Pote à pote, Elle, La Haine, UMP, la Comédie 

Française. Nous avons décidé de les garder en français dans la traduction islandaise et de mettre 

à la place un mot ou une courte phrase islandaise devant ou derrière le nom propre/nom de 

marque avec le sens (nous avons fait cela dans la plupart des cas). Par exemple, pour rester fidèle 

au texte dans la traduction islandaise la Comédie Française est traduit Comédie-Française 

leikhúsið, Hippopotamus est traduit par Hippopotamus steikhúskeðjan et l'UMP est traduit UMP 

stjórnmálaflokkinn. Nous faisons cela parce que si nous mettons un nom islandais au lieu de tous 

les éléments cultures nous adaptions le texte comme s'il se passait en Islande. Par exemple, si on 

utilise Sjálfstæðisflokkurinn (un parti politique de droite en Islande) au lieu de l'UMP et 

Grillmarkaðurinn (une rôtisserie islandaise) au lieu de Hippopotamus, le lecteur aurait pu avoir 

l'impression que le roman était islandais et qu'il se passait en Islande. Si nous employons les 

noms islandais nous localisons le texte et nous le rapprochons plus près du lecteur et de la réalité 

islandaise. Nous ne voulons pas localiser le texte dans la traduction et c'est pour cela que nous 
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mettrons le sens islandais avant ou après l'élément cultural français. Ces éléments culturels 

jouent un grand rôle dans la culture française, qui brille à travers ce roman et si nous les 

traduisons tous, le lecteur ne sera pas sous la même influence quand il lit le roman dans la langue 

originale. 

II. 5. L'argot 

Le vocabulaire du registre populaire et même argotique que Guène emploie a posé des problèmes 

en traduisant l'œuvre parce qu'il est très difficile de trouver des équivalents argotiques en 

islandais, dans la plupart des cas, ils n'existaient pas. 

Islandais est une langue homogène où le patois est extrêmement rare, nous pouvons bien 

dire que c'est unique au monde parce que le pays est si vaste et la population est si dispersée20. 

La langue a également très peu changé depuis la fin du 9e siècle21. Aux 19e et 20e siècles, 

islandais s'est enrichie avec beaucoup de néologismes à cause du temps modernes. La plupart des 

néologismes sont crées de mots ou de parties de mot qui ont existé anciennement22 et c'est pour 

cela pourquoi il est si difficile de traduire l'argot dans la traduction islandaise. 

 Selon le dictionnaire le Petit Robert, la définition d'argot est : « Langue familière 

contenant des mots argotiques passés dans la langue commune. Mots d'argot »23. 

 Les termes argotiques varient d'une langue à l'autre. Eugène A. Nida, affirme que « la 

traduction consiste à produire dans la langue d'arrivée l'équivalent naturel le plus proche du 

message de la langue de départ, d'abord quant à la signification, puis quant au style »24. Nous 

avons suivi ses conseils et fait de notre mieux pour transmettre le sens et le style dans la 

traduction islandais. Voici quelques exemples de mots argotiques et notre traduction en 

islandais : 

 

 
20 Catherine Eyjólfsson, « L'islandais - ancien et moderne à la fois - », 

Rafhlaðan, https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/7503/franska.pdf?sequence=1 [site consulté le 02 mai 2020]. 
21 Guðrún Kvaran, « Hvað eru margar mállýskur í íslensku og hverjar eru þær? », 

 Vísindavefurinn, le 17. avril 2001. http://visindavefur.is/svar.php?id=1506. [site consulté le 17 mai 2020]. 
22 Ibid. 
23 « Argot ». Le Petit Robert de la langue française, Dictionnaires Le Robert, 2019, 

https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp [site consulté le 8 mai 2020]. 
24 Gladys G. Matthews, L'équivalence en traduction juridique : Analyse des traduction au sein del'Accord de libre-

échange Nord-Américain (Alena), Thèse de doctorat en études des langues, de la linguistique et de la traduction, 

Université Laval, UFR études de lettres, 2003. Adresse URL: 

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-21362.pdf  [site consulté le 10 avril 2020].  

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-21362.pdf
https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/7503/franska.pdf?sequence=1
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-21362.pdf
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« Y a un mec dans le quartier qui avait donné ses potes aux flics »  

        « Kiffe kiffe demain », p. 163 

Il y a trois mots d'argot dans cette phrase : mec, potes et flics. Nous les avons traduits comme 

ceci : 

 

« Það er einn gaur í hverfinu sem klagaði félaga sína til löggunar ».  

       « Kiffe kiffe alla daga », p. 30 

 

Les mots gaur, félagi et lögga relèvent tous du registre familier en islandais, ils ne sont pas de 

l'argot mais convient mieux que les mots synonymes du registre standard comme : strákur, vinur 

et lögregla. D'autres mots argotiques que nous avons traduits sont : kiffer – isl. fíla, bidon – isl. 

blöff, balancer – isl. klaga, con isl. heimskingi, bouffer isl. rústa, branché – isl. hipster, marrer – 

isl. ógeð, pétard isl. hass, se casser – isl. stinga af, etc. Ces mots ont aussi d'autres significations, 

mais il s'agit ici de leurs acceptations selon le contexte dans lequel ils sont employés dans les 

chapitres que nous avons traduits. 

II. 6. Le verlan  

Le verlan est un phénomène linguistique du français contemporain qui est née dans les banlieues. 

C'est une forme argotique qui consiste à inverser les syllabes d'un mot. C'est une sorte de jeu de 

mots25. Le but du verlan est de le rendre méconnaissable aux non-initiés. Selon le dictionnaire le 

Petit Robert, le verlan est : « Argot conventionnel consistant à inverser les syllabes de certains 

mots »26. Comme il n'y a pas de registre équivalent au verlan en islandais, nous avons dû nous 

contenter de transmettre le même sens de la langue de départ dans la langue d'arrivée en essayant 

de garder le registre familier en islandais. Ainsi, nous avons par exemple traduit meuf (‘femme’) 

par gella/kella et keuf (‘flic’) par lögga.  

 
25 Nadia Bouhadid, « L'aventure scripturale au cœur de l'autofiction dans Kiffe kiffe demain de Faiza Guène », 2008, 

Mémoire Online, https://www.memoireonline.com/08/08/1448/aventure-scripturale-coeur-autofiction-kiffe-kiffe-

demain-faiza-guene.html [site consulté le 23 avril 2020].  
26 « Verlan ». Le Petit Robert de la langue française, Dictionnaires Le Robert, 2019, 

https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp [site consulté le 22 avril 2020]. 

https://www.memoireonline.com/08/08/1448/aventure-scripturale-coeur-autofiction-kiffe-kiffe-demain-faiza-guene.html
https://www.memoireonline.com/08/08/1448/aventure-scripturale-coeur-autofiction-kiffe-kiffe-demain-faiza-guene.html
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp
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II. 7. Les emprunts à l'arabe 

Puisque l'auteur, Faïza Guène, est d'origine algérienne, il n'est pas surprenant de voir de 

nombreux d'emprunts arabes dans le roman. Le monde arabe est moins connu en Islande qu'en 

France, ce qui s'explique par la forte immigration des habitants des anciennes colonies françaises 

de l'Afrique du Nord en France. Il y a des mots arabes dans le texte qui sont cités sans traduction, 

ce qui nous montre qu'un lecteur français moyen les comprend. En revanche, un lecteur islandais 

ne connaît peut-être que les mots ramadan et cheikh. Il est très probable qu'un lecteur islandais 

moyen ne comprend pas les mots comme bled, Hchouma, flouse, etc. Voici les exemples des 

mots de l'arabe que nous avons dû traduire : cheikh – isl. sjeik, Hchouma – isl. skömm, bled – isl. 

krummaskuð, flouse – isl. peningur, inchallah – isl. ef guð lofar. Dans la traduction nous avons 

ajouté deux notes de bas de page pour les termes arabes : le ramadan et le harki parce qu'il n'y a 

pas d'équivalents en islandais et il fallait donc expliquer leur sens au lecteur islandais.  

II. 8. L'anglais   

Les anglicismes sont assez nombreux dans Kiffe kiffe demain, nous en avons relevé quelques-uns 

que nous avons rencontrés dans les chapitres que nous avons traduits, par ex. : le shit, un winner, 

call me. Dans le roman le shit veut dire haschisch en français et hass en islandais. À part le terme 

le shit, nous avons décidé de garder les mots en anglais dans la traduction parce que les lecteurs 

islandais comprennent bien l'anglais et ainsi nous pouvons garder le style de Guène.  

II. 9. Le vouvoiement  

En France, les gens vouvoient généralement les personnes qu'ils rencontrent pour la première 

fois, le supérieur hiérarchique et les personnes plus âgées qu'eux27. En revanche, le vouvoiement 

a disparu de la langue islandaise à partir de la deuxième moitié du XXème siècle28. Cependant, 

les Islandais savent ce que c'est et à quoi il ressemble. Nous avons décidé de ne pas garder le 

vouvoiement dans la traduction islandaise parce que c'est obsolète en islandais et cela n'aurait 

 
27 Laurent Camus. « Quand tutoyer - Quand vouvoyer ? », Français facile, 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-11009.php [site consulté le 23 avril 

2020]. 
28 Guðrún Kvaran, « Hvaða hlutverki gegna þéringar og eru þær til í öllum tungumálum? », Vísindavefurinn, le 23 

mai 2008, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=31816 [site consulté le 18 avril 2020]. 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-11009.php
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=31816
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pas l'air normal, surtout puisque Kiffe kiffe demain est construit sous une forme d'un journal 

intime et le roman porte l'empreinte d'un français parlé. 

II. 10. L'élision  

 L'emploi de l'apostrophe dans la langue standard sert essentiellement dans l'élision grammaticale, 

 amuïssement par lequel on contourne l'hiatus entre voyelles juxtaposées. À l'écrit, elle participe aux élisions 

 de le, la, je, me, te, se, ne, de, que, ce devant voyelle ou h muet; de lorsque, puisque, quoique devant il, elle, 

 en, on, un(e); et de jusque devant à, au(x), en, où. Elle figure également dans quelqu'un(e) et s'il(s)29. 

 

 Il est évident que les phrases dans Kiffe kiffe demain ne suivent pas la règle de l'élision 

grammaticale de la langue standard, d'autre part ils sont écrits comme s'ils sont prononcés dans le 

langage oral. Voici les exemples de l'élision argotique du roman que nous avons traduit : j'le 

balance aux keufs (isl. þá mun ég klaga hann til löggunar), non, j'rigole (isl. nei ég er að djóka), 

p'tit con (isl. lítill heimskingi). Nous employons l'élision en islandais dans la langue orale mais ce 

n'est pas possible de traduire ces phrases de Guène avec l'élision en islandais. Par exemple, si 

nous traduisions ces phrases de manière fidèle au roman, cela ressemblerait à : p'tit con - l'tli 

heimskingi et j'rigole - é'er að djóka. Or, cela ne semble pas naturel en islandais. Nous gardons 

donc la première traduction pour que les équivalents restent naturels et plus proches du sens de la 

langue de départ, ce qui permet ainsi de rendre le texte plus fluide.  

II. 11. Les phrases argotiques 

Nous avons dû faire face à d'autres difficultés en traduisant Kiffe kiffe demain, par exemple aux 

phrases argotiques comme celles-ci: 

 

Donc M. Loiseau m'a demandé si je me foutais de sa gueule parce qu'il a cru que le 

papier, je l'avais signé à la place de ma mère.  

        « Kiffe kiffe demain », p. 13 

 

Herra Loiseau spurði mig hvort ég væri að rugla í sér af því hann hélt að ég hefði skrifað 

undir pappírana í stað mömmu.  
 

29 Mat Pires, « Leçons de Gram'hair : fonctions de l'apostrophe en onomastique commerciale », Cairn.info, 

https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2000-1-page-59.htm [consulté le 22 avril 2020]. 

https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2000-1-page-59.htm
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       « Kiffe kiffe alla daga », p. 19 

 

La définition de se foutre de la gueule de quelqu'un selon le dictionnaire Bob, l'autre trésor de la 

langue (un dictionnaire du français argotique) : « Se moquer de qqun, railler durement, rire de 

qqun ; traiter qqun avec mépris, avec légèreté, sans respect, sans sérieux, se comporter mal à 

l'égard de, être injuste ; se moquer de lui »30. Il était difficile de trouver la définition de cette 

phrase parce que c'est une expression argotique qui est utilisée dans la langue orale. Nous 

aurions pu mettre rugla í rýminu au lieu de rugla í (ils ont la même signification en islandais), 

mais rugla í rýminu est un peu démodé et rugla í est couramment employé en islandais donc il 

convenait mieux. Nous pourrions également mettre l'argot islandais fokka í à la place, mais parce 

que le proviseur le dit, cela pourrait sembler étrange car généralement les jeunes l'emploient. 

Une autre phrase que nous avons traduite est grave du monde. Selon le site français avec 

Pierre, cette expression est employée dans le registre familier à la place des adverbes très et 

énormément31. Nous avons donc traduit la tournure grave du monde par fullt af fólki en islandais 

parce que ‘grave’ veut dire ‘fullt’. 

 La dernière phrase qui était difficile à traduire est :  

 

Cet enfoiré de M. Schihont, il a cru que Maman se moquait de lui parce qu'avec son 

accent elle prononce son nom « Schihant ».  

        « Kiffe kiffe demain », p. 15 

 

La prononciation de Schihant est la même que celle de l'adjectif chiant donc c'est un jeu de mots 

car cet adjectif qui relève du registre vulgaire veut dire ‘très ennuyeux’. Nous avons essayé de 

faire la même chose en islandais, une phrase avec un jeu de mots qui contient un mot vulgaire 

islandais est le résultat est le suivant : 

 

Þessi fjárans Schihont hélt að mamma væri að gera grín að sér þegar hún bar fram nafnið 

hans sem „Skíthont“ vegna hreimsins sem hún er með.  

 
30 « se foutre de la guele de ». Bob, l‘autre trésor de la langue, Dictionnaire Bob, l'autre trésor de la langue, 

https://www.languefrancaise.net/Bob/14789 [site consulté le 23 
31 Pierre Babon, « Langage Familier, Argot en Français », français avec 

Pierre, https://www.francaisavecpierre.com/langage-familier-argot-en-francais/ [consulté le 22 avril 2020] 
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       « Kiffe kiffe alla daga », p. 20 
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Conclusion 

Dans cette étude nous avons tâché de traiter tous les mots et toutes les phrases de sorte que la 

traduction islandaise soit la plus naturelle. Nous avons gardé à l'esprit la théorie d'Eugene Nida 

qui est de trouver « l'équivalent naturel le plus proche du message de la langue de départ, d'abord 

quant à la signification, puis quant au style »32. En effet, le roman contient beaucoup de mots et 

de structures grammaticales et syntaxiques typiques pour le registre familier et argotique ce qui 

est un défi pour le traducteur.  

 Nous sommes arrivée à la constatation qu'il est possible de transmettre la communauté 

culturelle présentée dans ce roman aux lecteurs islandais. C'est très ardu mais c'est faisable. Bien 

sûr que la traduction ne peut pas être exactement comme dans l'œuvre originale, il n'est pas 

possible, par exemple, de traduire mot à mot parce que chaque langue a ses structures de phrase 

qui peuvent être très différentes d'autres langues. Ce qui est le plus important en traduisant, c'est 

d'arriver à transmettre le sens du texte original dans la langue d'arrivée tout en restant fidèle au 

style de l'auteur.   

 En exergue, nous avons repris les mots de l'écrivain islandais Jón Kalman Stefánsson qui 

décrit bien ce que les traductions peuvent nous apporter : « Les traductions élargissent l'horizon 

de l'homme et, en même temps, le monde. Elles t'aident à comprendre les peuples lointains » 

(Jón Kalman Stefánsson, Le cœur de l'homme, 2014)33. En effet, en traduisant ces neuf chapitres 

nous avons acquis une meilleure perception de ce que c'est la vie d'une jeune fille des immigrés 

marocains dans une banlieue parisienne. Nous espérons d'avoir réussi à transmettre les codes 

linguistiques et culturels de la communauté présentée par Faïza Guène convenablement dans 

notre traduction malgré l'écart important entre les deux langues et leur culture respective. 

 

 

 

 

 

 
32 Gladys G. Matthews, L'équivalence en traduction juridique : Analyse des traductions au sein del'Accord de libre-

échange Nord-Américain (Alena), Thèse de doctorat en études des langues, de la linguistique et de la traduction, 

Université Laval, UFR études de lettres, 2003. Adresse URL: 

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-21362.pdf  [site consulté le 10 avril 2020].    
33 Jón Kalman Stefansson. Le Cœur de l’homme. Paris : Gallimard, 2014. 

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-21362.pdf
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-21362.pdf
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III. La traduction 

 

Kiffe kiffe alla daga 

Fyrir mömmu og pabba 

  

9 - 11. 

Í dag er mánudagur og eins og alla mánudaga, þá fór ég til frú Burlaud. Frú Burlaud er gömul, 

hún er ljót og hún lyktar eins og lúsasjampó. Hún er meinlaus en stundum er ég hrædd við hana. 

Í dag dró hún helling af skrítnum myndum upp úr neðri skúffunni sinni, stórar klessur sem líktust 

uppþornaðari ælu. Hún spurði mig hvað myndirnar fengju mig til þess að hugsa. Ég sagði henni 

það og hún starði á mig með útstæðum augum og hristi svo höfuðið eins og svona rafknúnar 

hundafígúrur í afturrúðum bíla. 

         Það var skólinn sem sendi mig til hennar. Kennararnir komust að þeirri niðurstöðu, svona 

rétt á milli verkfalla, að ég þyrfti að hitta einhvern því ég virtist vera svo lokuð… Kannski hafa 

þeir rétt fyrir sér, sama er mér, ég mæti í tímana, ríkið borgar. 

         Ég held að ég hafi verið svona síðan pabbi fór. Hann er farinn langt í burtu. Hann er 

farinn aftur til Marokkó til að giftast annari konu sem er örugglega yngri og frjórri heldur en 

mamma. Eftir að mamma átti mig hefur hún ekki getað eignast fleiri börn. En það er samt ekki 

eins og hún hafi ekki reynt það, hún reyndi mjög lengi. Þegar ég hugsa um allar stelpurnar sem 

verða óléttar eftir fyrsta skiptið án þess einu sinni að reyna… Pabba langaði í son. Þetta er 

spurning um stolt, orðspor, virðingu fjölskyldu hans og einhverjar fleiri asnalegar ástæður býst 

ég við.  

En hann eignaðist bara eitt barn og það var stelpa. Ég. Það er vel hægt að segja að ég hafi ekki 

alveg uppfyllt ósk hans. Og vandamálið er að þetta virkar ekki eins og í búð: Það er engin 

skilafrestur í þessum aðstæðum. Þannig að einn daginn áttaði sá skeggjaði sig á því að það þýddi 

ekki að reyna lengur með mömmu og fór frá okkur. Bara sisona, eins og ekkert væri, án þess að 

kveðja. Eina sem ég man eftir var að ég var að horfa á þátt í fjórðu seríu af X-files þáttunum sem 

ég leigði á vídeóleigu neðar í götunni. Hurðin skelltist. Í glugganum sá ég gráan leigubíl keyra í 

burtu. Það var allt og sumt. Það eru liðnir meira en sex mánuðir núna. Þessi sveitastelpa sem 
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hann giftist er örugglega orðin ólétt nú þegar. Svo veit ég líka alveg hvernig þetta fer: Sjö dögum 

eftir fæðinguna halda þau skírnarveislu og bjóða öllu þorpinu. Þar verður hljómsveit gamalla 

sjeika með úlfaldahúðaðar trommur sem eru notaðar sérstaklega fyrir þetta eina tilefni. Þetta mun 

kosta hann mikinn pening - allan lífeyririnn sem hann fékk eftir starfslokin hjá Renault 

verksmiðjunni. Og svo munu þau skera risastóra kind á háls svo hægt sé að nefna barnið. Hann 

mun heita Mohammed. Tíu á móti einum.  

         Þegar frú Burlaud spyr mig hvort ég sakni pabba, þá svara ég „nei“ en hún trúir mér ekki. 

Hún er glögg kella. En allavega, það skiptir ekki máli, mamma er hér. Eða að minnsta kosti 

líkami hennar. Af því að hugur hennar er annars staðar, ennþá lengra í burtu en pabbi.  

13 - 15.  

Ramadan34 byrjaði fyrir rúmlega viku. Ég þurfti að láta mömmu skrifa undir pappíra frá 

mötuneytinu svo ég gæti látið vita af hverju ég yrði ekki í mat þar næstu þrjá mánuðina. Þegar ég 

lét skólastjórann hafa pappírana þá spurði hann mig hvort ég væri að rugla í sér. Skólastjórinn 

heitir herra Loiseau. Hann er feitur, heimskur, þegar hann opnar munninn lyktar hann af borðvíni 

úr Leader Price stórmarkaðinum og í þokkabót reykir hann pípu. Í lok dags kemur eldri systir 

hans og sækir hann á rauðum Renault Safrane við inngang skólans. Þannig að hann er svo langt 

frá því að vera trúverðugur þegar hann tekur sig til og þykist vera strangur skólastjóri. 

         Herra Loiseau spurði mig hvort ég væri að rugla í sér af því hann hélt að ég hefði skrifað 

undir pappírana í stað mömmu. Hann er virkilega heimskur því ef ég hefði viljað herma eftir 

undirskriftinni hennar hefði ég látið hana líta út fyrir að vera alvöru. Á þessum pappírum hefur 

mamma bara gert óskýra línu sem hún hefur greinilega skrifað með titrandi hendi. Hún er ekki 

vön að halda á penna. Asnanum datt það ekki einu sinni í hug, hann velti því ekki einu sinni fyrir 

sér af hverju undirskriftin hennar væri skrítin. Hann er einn af þeim sem heldur að ólæsi sé eins 

og alnæmi, það sé bara til í Afríku.  

Fyrir ekki svo löngu byrjaði mamma að vinna. Hún þrífur á Formúlu eitt hótelkeðjunni í 

Bagnolet þangað til hún finnur eitthvað annað sem verður vonandi bráðlega. Stundum grætur hún 

þegar hún kemur heim seint á kvöldin. Hún segir að það sé vegna þreytu. Á meðan Ramadan 

stendur yfir þá þá þarf hún að leggja enn meira á sig vegna þess að þegar föstunni lýkur klukkan 

17:30 er hún ennþá að vinna. Þannig að ef hún vill borða eitthvað verður hún að fela nokkrar 

 
34 Ramadan er föstumánuður múslima. 
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döðlur í blússunni sinni. Hún saumaði að meira segja vasa inn í blússuna til þess að það væri 

ekki eins áberandi þar sem yfirmaður hennar myndi hundskamma hana ef hann sæi til hennar. 

         Á Formúlu 1 hótelinu í Bagnolet kalla allir hana „Fatma“. Þau öskra stöðugt á hana og 

fylgjast grannt með henni vinna til þess að passa upp á það að hún steli ekki neinu úr 

herbergjunum.  

Og svo heitir hún ekki Fatma, hún heitir Yasmina. Herra Schihont finnst það greinilega 

fyndið að kalla allar arabískar konur Fatma, allar svartar konur Mamadou og allar kínverskar 

konur Ping-pong. Hversu glatað...  

         Herra Schihont er yfirmaður mömmu. Hann er frá Elsass. Stundum óska ég þess að hann 

drepist innst inni í helli og að rottur éti hann. Þegar ég segi það reiðist mamma. Hún segir að það 

sé ekki fallegt að óska einhverjum dauða, ekki einu sinni manns versta óvini. Einn daginn 

móðgaði hann hana svo mikið að þegar hún kom heim þá grét hún ekkert smá. Síðast þegar ég sá 

einhvern gráta svona mikið var þegar Myriam pissaði á sig í skíðaferðinni. Þessi fjárans Schihont 

hélt að mamma væri að gera grín að sér þegar hún bar nafnið hans fram sem „Skíthont“ vegna 

hreimsins sem hún er með.  

21 - 24. 

 Mamma ímyndaði sér alltaf að Frakkland væri eins og í svarthvítu bíómyndunum frá 

sjöunda áratugnum. Þessum með myndarlega gæjanum með sígarettu í munnvikinu sem segir 

gellunni sinni helling af lygum. Í Marokkó fundu mamma og frænka hennar, Bouchra, leið til 

þess horfa á franskar stöðvar með því að búa til heimagert loftnet úr kúskúspotti úr stáli. Þannig 

að þegar hún kom með pabba mínum í Livry-Gargan úthverfið í París árið 1984 hélt hún að þau 

hefðu tekið vitlausan bát og endað í röngu landi. Hún sagði mér að það fyrsta sem hún hefði gert 

þegar hún kom inn í þessa litlu tveggja herbergja íbúð hefði verið að kasta upp. Ég velti því fyrir 

mér hvort það hafi verið vegna sjóveiki eða hvort þetta hafi verið einhvers konar fyrirboði um 

framtíð hennar í þessu krummaskuði.  

 

Síðast þegar við fórum til Marokkó var ég mjög týnd. Ég man eftir gömlum konum með 

tattú sem sem komu og settust hjá mömmu í brúðkaupum, skírnum, og umskurðarathöfnum.  

- Veistu Yasmina, dóttir þín verður bráðum kona, þú verður að hugsa út í það að finna 

handa henni strák frá góðri fjölskyldu. Þekkiru Rachid? Unga strákinn sem er logsuðumaður. 
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Heimsku kellingar. Ég veit alveg um hvern þær eru að tala! Allir kalla hann „Rachid 

asnahaus“. Jafnvel litlu sex ára gömlu börnin láta hann finna fyrir því og gera grín að honum. Í 

þokkabót vantar hann fjórar tennur, hann kann ekki einu sinni að lesa, hann er tileygður og hann 

lyktar af pissi. Á þessum stað er nóg að þú hafir eitthvað tvennt lítið útstætt á bringunni sem 

brjóst, að þú kunnir að þegja þegar þér er sagt það og baka gott brauð og já þá ertu tilbúin til að 

giftast. Allavega, þá held ég að við förum hvort eð er ekki aftur til Marokkó. Í fyrsta lagi höfum  

við ekki efni á því og mamma segir að það yrði of niðurlægjandi fyrir hana. Fólk myndi benda á 

hana og hvísla. Hún heldur að það sem gerðist sé henni að kenna. Fyrir mér eru tvær ástæður 

fyrir því að pabbi fór, það eru hann sjálfur og örlögin.  

 

Við höfum áhyggjur af framtíðinni en við ættum ekki að hafa þær, því að það getur vel 

verið að við eigum enga framtíð. Við gætum dáið eftir tíu daga, á morgun eða skyndilega, núna 

eða á eftir. Þetta er eitt af þessum hlutum sem gera ekki boð á undan sér. Það kemur engin 

viðvörun eða áminning áður. Ekki eins og þegar rafmagnsreikningurinn er ógreiddur. Það fór 

þannig fyrir herra Rodriguez, nágranna mínum sem bjó á tólftu hæð, þessi sem barðist í alvöru í 

stríðinu. Hann dó fyrir ekki svo löngu. Jæja, ókei, hann var gamall, en samt bjóst enginn við því.  

Stundum hugsa ég um dauðann. Mig dreymir hann jafnvel. Eina nóttina var ég í minni 

eigin jarðaför. Það var næstum því enginn þar. Bara mamma mín, frú Burlaud, Carla, þessi 

portúgalska sem þrífur lyfturnar í blokkinni okkar, Leonardo DiCaprio sem var í Titanic og 

vinkona mín Sarah sem flutti úr hverfinu þegar ég var 12 ára. Pabbi minn var ekki þarna. Hann 

hlýtur að hafa verið upptekinn með óléttu sveitastelpunni sem hann er búinn að barna af 

væntanlegum Mómó, á meðan ég var, jú dáin. Það er ömurlegt. Ég er viss um að sonur hans 

verður heimskur, jafnvel heimskari en Rachid logsuðumaður. Ég vona meira að segja að hann 

haltri, hafi lélega sjón og að hann fái fullt af bólum þegar hann verður unglingur. Og í þokkabót 

að hann fái ekki aðgang að neinum bólubana eða hreinsivatni til að meðhöndla þær í þessu 

krummaskuði sem þau búa í. Fyrir utan kannski á svarta markaðnum ef hann kann að bjarga sér. 

Þannig að hvernig sem fer, þá verður hann misheppnaður. Í þessari fjölskyldu erfist heimskan frá 

föður til sonar. Þegar hann verður 16 ára þá mun hann selja kartöflur og næpur á markaðnum. Og 

á leiðinni heim á svarta asnanum sínum segir hann við sjálfan sig: „Ég er glamúrgaur“.  

Seinna meir langar mig til að vinna við einhverja glamúrvinnu, en ég veit ekki 

nákvæmlega hvar... Vandamálið er að ég er vonlaus námsmaður. Ég rétt næ að krafsa í 
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meðaleinkunina í myndlist. Það er gott og blessað nema ég held að það muni ekki hjálpa mér 

mikið í framtíðinni að geta límt dauð laufblöð á teiknipappír. Hvað um það, mig langar ekki til 

þess að enda bakvið afgreiðsluborð á skyndibitastað, þar sem ég neyðist til að brosa stöðugt og 

spyrja viðskiptavinina: „Hvaða drykk má bjóða þér? Venjulegan eða stóran skammt? Borða hér 

eða taka með? Með eða á móti fóstureyðingum?“ Og fá svo skammir frá yfirmanninum fyrir að 

gefa kúnnanum of margar franskar því hann hafi brosað til mín... Það er rétt, þetta að hann hefði 

getað verið maður drauma minna. Ég hefði gefið honum afslátt af pöntuninni hans og hann hefði 

boðið mér á Hippopotamus steikhúskeðjuna og beðið mín, og svo hefðum við lifað hamingjusöm 

til æviloka í flottu fimm herbergja íbúðinni hans.  

25 - 28. 

Við erum búnar að fá matarmiða frá féló. Sem betur fer á réttum tíma því annars hefði ég þurft 

að leita til fjölskylduhjálparinnar í miðbænum. Það er of áberandi. Eitt skiptið þegar ég fór með 

mömmu hittum við nornina Nacéra við hliðina á innganginum. Við höfum þekkt hana lengi. 

Mamma fær lánaðan pening frá henni þegar við erum alveg á kúpunni. Ég þoli hana ekki. Hún 

man bara að við skuldum henni pening þegar það er fullt af fólki í kring, allt til að niðurlægja 

mömmu. Já þannig við hittum Nacéra við aðalinnganginn. Mömmu leið óþægilega en Nacéra 

virtist mjög glöð.  

- Jæja, Yasmina, svo þú ert komin í fjölskylduhjálpina til að... sækja eitthvað?  

- Já...  

- Ég er sko komin til að... gefa!  

- Megi guð launa þér það...  

Iss... Ég vona að guð launi þessari gömlu og ljótu kerlingu ekki neitt nema illgirnina. Á endanum 

fórum við heim án þess að fá neitt, af því mamma vildi ekki taka áhættuna á að velja föt frá 

norninni. Það myndi bara gefa henni aðra ástæðu til að opna á sér kjaftinn, eins og til dæmis til 

að segja ,,þetta er pilsið mitt sem þú ert í“. Ég var stolt af mömmu. Þetta heitir að hafa virðingu 

fyrir sjálfum sér, eitthvað sem maður lærir ekki í skólanum.  

Talandi um skólann, ég var að fatta að ég þarf að skila hugleiðingu um virðingu í 

samfélagsfræði. Það er herra Werbert sem setti okkur það fyrir. Þessi kennari er indæll en mér 

finnst ekki gaman þegar hann talar við mig því ég hef það á tilfinningunni að hann vorkenni mér 

eða eitthvað svoleiðis og ég þoli það ekki. Þetta er eins og í fjölskylduhjálpinni, þegar við biðjum 
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gömlu konuna um plastpoka til að setja peysurnar sem við höfum valið okkur í og hún horfir á 

okkur með tárin í augunum. Í hvert einasta skipti langar okkur að skila peysunum og forða okkur. 

Herra Werbert er eins. Hann lætur líta út fyrir að hann sé maður fólksins. Hann er alltaf að segja 

mér að ég geti pantað fund með honum... En það er bara til þess að honum líði betur með sjálfan 

sig og að hann geti sagt félögum sínum frá því á einhverjum hipstera bar í París hvað það er erfitt 

að kenna í úthverfum. Ojbara.  

Hvað gæti ég skrifað um virðingu? Kennurunum er hvort sem er drullusama um 

heimaverkefni. Ég er viss um að þeir lesa þau ekki einu sinni. Þeir gefa þér bara einhverja 

einkunn af handahófi, raða pappírunum og setjast aftur í leðursófann sinn á milli barnanna sinna, 

Pamélu, 10 ára, sem leikur sér með Barbie-uppþvottavél, og Brandon, 12 ára sem er upptekinn 

við það að borða hor. Svo ekki sé minnst á Mariu-Hélenu, sem pantar tilbúinn mat af því hún var 

of löt til að elda kvöldmat og les grein í tímaritinu Femme actuelle um vax á fótleggjum. Þetta er 

til dæmis gott dæmi um vanvirðingu. Það er vont að fara í vax og það að meiða er skortur á 

virðingu.  

Hvað um það, ég vil hætta. Ég er komin með ógeð á skólanum. Mér dauðleiðist hann og 

ég tala ekki við neinn. Í rauninni eru það einungis tvær manneskjur sem ég get raunverulega 

talað við. Það eru frú Burlaud og Hamoudi, einn af þeim eldri í hverfinu. Hann hlýtur að vera um 

það bil tuttugu og átta ára, hann slæpist allan daginn um í anddyrum blokkanna í hverfinu og eins 

og hann segir mér alltaf, þá hefur hann þekkt mig frá því ég var „ekki stærri en hassklumpur“.  

Hamoudi eyðir mestum tíma sínum í að reykja gras. Hann er aldrei í tengslum við 

raunveruleikann og ég held að það sé ástæðan fyrir því að mér líkar vel við hann. Hvorugu okkar 

líkar við veruleika okkar. Stundum þegar ég kem heim eftir að hafa skroppið út í búð stoppar 

hann mig í anddyrinu til að spjalla. „Bara í fimm mínútur...“ segir hann, og svo tölum við saman 

í klukkutíma eða tvo. Eða hann aðallega. Oft fer hann með ljóð eftir Arthur Rimbaud. Eða það 

litla sem hann man, af því að grasið rústar minninu. En þegar hann þylur þau upp fyrir mig með 

götustrákahreimnum sínum og tjáningu finnst mér það fallegt þótt ég skilji ekki alveg textann.  

Það er synd að hann hafi ekki haldið áfram í skóla. Það er út af fangelsinu. Hann sagði 

mér að hann og vinir hans hefðu komið sér í vandræði, en hann vill ekki segja mér hvað það var - 

„það er ekki fyrir krakka á þínum aldri“. Þegar hann losnaði úr fangelsi flosnaði hann upp úr 

skóla þótt hann hafði verið kominn langt í náminu. Eða a.m.k kominn á síðasta ár í 

framhaldsskóla. Þannig þegar ég sé lögregluna leita á Hamoudi niðri við anddyrið og heyri 
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löggurnar kalla hann ,,lítinn heimskingja“ eða ,,aumingja“ þá hugsa ég með mér að þeir viti 

ekkert um ljóðlist. Ef Hamoudi væri aðeins eldri hefði ég vel getað hugsað mér hann sem pabba 

minn. Þegar hann áttaði sig á því hvað hefði gerst hjá okkur talaði hann heillengi við mig. Á 

meðan hann rúllaði milljónustu jónunni, þá sagði hann við mig: ,,Fjölskyldan, það er það sem er 

heilagast í lífinu“. Hann veit um hvað hann er að tala: hann á átta bræður og systur og þau eru 

næstum öll gift. En Hamoudi segir að honum sé drullusama um hjónaband, hann segir að það 

hafi enga merkingu, það sé enn eitt sem heldur aftur af manni, eins og við höfum ekki nóg af því 

nú þegar. Hann hefur rétt fyrir sér. Nema að ég á ekki fjölskyldu, við erum meira svona hálf-

fjölskylda núna.  

45 - 49. 

Hvað varðar skólann, þá endaði önnin jafn illa og hún byrjaði. Sem betur fer kann mamma ekki 

að lesa. Já eða þú veist, ég segi það bara vegna umsagna kennara... Ef það er eitthvað sem pirrar 

mig þá eru það kennararnir sem verða kappsamir í að skrifa frumlegustu umsagnirnar. 

Niðurstaðan er sú að þær eru hver annari fáránlegri… Sú versta sem ég hef fengið var frá Nadine 

Benbarchiche, eðlis- og efnafræðikennaranum mínum, sem skrifaði: ,,Hörmulegur og vonlaus 

nemandi sem fær mann til að vilja segja upp eða fremja sjálfsmorð“… Hún hlýtur að hafa haldið 

að hún væri fyndin eða eitthvað þannig. En ég viðurkenni að þarna tók hún of sterkt til orða. Það 

er rétt, ég er vonlaus en það er alger óþarfi að ýkja. Hvað með það, mér er skítsama um þennan 

kennara. Hún gengur í g-streng. Allavega, þær umsagnir sem ég fæ alltaf og kalla 

endurtekningarumsagnir eru: ,,virðist týnd“ eða ,,virðist annars hugar“, eða jafnvel ennþá verri, 

svona aumkunarverðar umsagnir eins og: ,,Komdu þér aftur niður á jörðina!“. Eini kennarinn 

sem skrifaði eitthvað jákvætt um mig var frú Lemoine, teiknikennarinn, úbs sorrí, meina 

myndlistarkennarinn. Hún skrifaði: ,,Býr yfir myndlistareiginleikum“… Jæja, ókei, það hefur 

enga merkingu en það er samt indælt.  

Þrátt fyrir myndlistarhæfileikana mína, þá stakk vinkona mömmu upp á því að sonur 

hennar kæmi og hjálpaði mér að læra. Samkvæmt henni þá fengi ég bara góðar einkunnir eftir 

það því sonur hennar Nabil er snillingur. Ég hef tekið eftir því að margar arabískar mæður halda 

það oft um syni sína. En mömmu Nabil skjátlast. Hún heldur að hann sé Einstein félagsíbúðanna 

og hún segir það við alla. Og hann spilar með, bara af því hann er með gleraugu og veit smá um 

pólitík. Hann hefur kannski einhverja smá hugmynd um muninn á hægri og vinstri flokkunum. 
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Til allrar lukku, þá sagði mamma mín ekki beint já. Hún svaraði ekki beint spurningunni heldur 

sagði ,,Inchallah“. Það þýðir hvorki já né nei. Beina þýðingin á því er ,,ef guð lofar“. En málið er 

að þú kemst aldrei að því hvort guð vill það eða ekki… 

         Nabil er vonlaus. Hann er með bólur og þegar hann var í grunnskóla var honum strítt 

næstum alla daga í frímínútum og nestið tekið af honum. Svaka fórnarlamb. Ég er meira fyrir 

hetjur eins og í bíómyndunum, svona gaura sem stelpurnar dreymir um… Al Pacino, ég er viss 

um að enginn gæti tekið af honum nestið. Hann myndi strax taka upp skammbyssuna og skjóta 

þumalinn af þér, svo þú gætir ekki lengur sogið hann á kvöldin áður en þú sofnar. Búið mál. 

 

         Í nokkrar vikur hefur Nabil komið af og til að hjálpa mér með lærdóminn. Þessi týpa, 

hann er alltof góður með sig. Hann heldur að hann viti allt um allt. Síðast þegar hann kom, þá 

gerði hann svo mikið grín að mér af því ég hélt að Zadig væri dekkjategund. Hann hló í þrjú 

korter bara að þessu… Og svo þegar hann sá að mér fannst þetta ekkert fyndið sagði hann: ,,Nee, 

ekki hafa áhyggjur, ég er að grínast, þú veist að þetta skiptir ekki máli, í heiminum er til klárt 

fólk og svo hinir…“ Fífl. Það var mamma hans sem tróð honum upp á mig. Hún vildi örugglega 

bara losna við hann… 

         En allt í góðu, hann á sér málsbætur því það getur ekki alltaf verið auðvelt að eiga 

mömmu eins og hans. Hún er alltaf að skipta sér af honum. Fyrst hélt ég að hann héti 

,,Sonurminn“ af því hún sagði það alltaf við hann og strauk honum um hausinn. Það virðist sem 

hún vakti hann eins og að líf hennar velti á því, hún vill vita allt um kærusturnar hans, einkalíf 

hans og fleira. Jæja ókei, hann á ekkert einkalíf en samt svona gerir maður ekki. Jafnvel þegar 

hann var lítill, kom hún í frímínútum til þess að rétta honum kex í gegnum grindverkið í kringum 

skólalóðina. Allir í hverfinu segja að mamma hans sé pabbinn, og þau stríða honum stöðugt. 

         - Hey! Nabil! Pabbi þinn vaskar upp! Mamma þín gengur í karlmannsnærbuxum!  

         Tókuð þið eftir því, ég geri það sama og lögfræðingar í amerískum bíómyndum, til að 

verja kúnna sem er raðmorðingi, nauðgari og mannæta þá segja þeir frá hræðilegri barnæsku 

hans. Þannig vorkenna kviðdómararnir honum og gleyma því eiginlega að lærið af Oliviu, sextán 

ára, sé ennþá í frystinum hans… 

         En eins og ég sé það ætti Nabil að vera ennþá meira næs við aðra. Sérstaklega þar sem 

mamma hans klúðraði heldur betur lífi hans og neyddi hann til þess að lesa ævisögu Jesú Krists 

þegar hann var ellefu ára.  
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 Ég veit ekki hvort ég vil eignast börn seinna meir. En þá myndi ég allavega aldrei neyða 

þau til þess að lesa ævisögu Jesú eða láta þau heilsa gömlu fólki ef þau langar ekki til þess, og 

ekki heldur neyða þau til þess að klára matinn.  

         Þar að auki veit ég ekki hvort ég vilji eignast börn seinna meir af því í sjöunda bekk þá 

sýndi raungreinakennarinn okkur myndband af fæðingu séð framan frá og það slökkti á allri 

löngun hjá mér til að geta barn.  

         Ég talaði um þetta við frú Burlaud síðasta mánudag en hún hagaði sér skringilega í því 

viðtali. Hún var ekki að hlusta almennilega á mig. Hún leit út fyrir að vera áhyggjufull. Ég velti 

því fyrir mér hvort hún fari til sálfræðings. Hún ætti að gera það, hún hefði gott af því…  

         Undanfarið hefur hún alveg verið að missa það. Hún lætur mig leika með leir. Formin 

sem ég mynda líkjast ekki neinu sérstöku, en hún brosir: 

         - Já, þetta er áhugavert!  

,,Þetta er áhugavert“ þýðir ekki neitt. Einhver vonlaus hlutur getur verið áhugaverður 

fyrir það hvað hann er vonlaus. Þetta er annað trikk hjá henni. Aftur á móti er það þetta sem mér 

líkar við hjá frú Burlaud: hún dæmir aldrei.  

         Hún tekur þér alltaf alvarlega, líka þegar þú mótar félagsíbúð úr ljósfjólubláum leir.  

         Síðan töluðum við um soldið sem gerðist nýlega. Ég byrjaði á blæðingum. Í rauninni var 

ég aðeins sein í samanburði við aðrar stelpur í skólanum. Hjúkrunarkonan í skólanum útskýrði að 

þetta væri arfgengt. Arfgengt þýðir að þetta sé mömmu manns að kenna. Mamma byrjaði líka á 

sínum í kringum 15 ára aldurinn. Það hlýtur að hafa verið erfitt fyrir hana því í krummaskuðinu 

sem hún bjó í voru ekki einu sinni til dömubindi. Áður fyrr hélt ég að blæðingar væru bláar eins 

og í Always auglýsingunum, þessum sem töluðu um flæði og vökva og sem komu alltaf í 

sjónvarpinu á meðan við vorum að borða kvöldmat.  

         Frú Burlaud spurði mig margra spurninga. Það var eins og hún væri með blæðingar á 

heilanum. Hefur hún aldrei farið á blæðingar eða hvað?  

         Hún sagði mér að fullt af stelpum sem fengu áfall þegar þær byrjuðu á blæðingum í fyrsta 

skipti. Svo útskýrði hún fyrir mér að blæðingar væru bara byrjunin á ferlinu, að ég myndi fá 

verki í brjóstin vegna þess að þau væru að stækka og ég myndi pottþétt fá bólur á andlitið. Jebb! 

Og afhverju ekki bara fitugt hár, teygðan líkama og líflaus augu eins og allir unglingar? Ég 

myndi frekar henda mér út um gluggann á ódýra félagshúsnæðinu sem ég bý í.  
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Ég hef tekið eftir því að fólk lætur sér alltaf líða betur með að horfa á þá sem eru í miklu 

verri stöðu en það sjálft. Þannig að þetta kvöld þá leið mér betur með að hugsa um hinn 

aumkunarverða Nabil.  

63 - 66. 

Það er allt að fara til fjandans á Formúlu 1 hótelinu í Bagnolet núna. Hellingur af 

samstarfskonum mömmu eru komnar í verkfall. Þær náðu að fá stéttarfélögin til að láta kröfur 

þeirra heyrast.  

Það er Fatouma Konaré, samstarfskona mömmu, sem er ábyrg fyrir verkfallinu á Formúlu 

1. Þær ná vel saman. Hún sagði mér í byrjun að hún héldi að ,,Fatoumakonaré“ væri bara 

skírnarnafnið hennar en henni fannst það heldur langt… Fatouma byrjaði að vinna á hótelinu í 

Bagnolet árið 1991. Á þeim tíma kunni ég ekki einu sinni að reima skóna mína. Það var Fatouma 

sem byrjaði að benda á að það væri verið að svindla á konum á hótelinu. Mamma sagði mér að 

sig langaði að fara í verkfall með hinum stelpunum á hótelinu en hún gæti það ekki. Fatouma og 

hinar konurnar eiga allar menn sem aðstoða þær, en við erum einar. Niðurstaðan er sú að þar sem 

flestar herbergisþernurnar eru í verkfalli þá þarf mamma að vinna hundrað sinnum meira.  

         Þetta hlýtur að valda herra Schihont, hálfvitanum sem er yfirmaður þeirra, vandræðum. 

Þetta er mátulegt á hann. Mamma sagði mér að hann væri búinn að reka nokkrar herbergisþernur 

sem eru í verkfalli, jafnvel þótt hann hafi engan rétt til þess. Hann fann einhverja átyllu til að 

reka víetnömsku konuna sem vinnur sömu vakt. Það er virkilega ógeðslegt. Hann mun fara beint 

til helvítis og þar á hann eftir að þjást. Hann mun baða út öllum öngum og hrópa: ,,Það er heitt! 

Þetta brennur!“. En hver veit, kannski er herra Schihont góður gæi fyrir utan vinnuna og ver tíma 

sínum brosandi í gefa til góðgerðarsamtaka og hella sér yfir fólk sem leggur í stæði fyrir fatlaða.  

Kannski hefur frú Burlaud rétt fyrir sér þegar hún segir að ég geti ekki höndlað það þegar 

einhver dæmir mig en ég dæmi sjálf alla aðra. Nema hvað varðar herra Schihont, þá eru 

skekkjumörkin mjög lítil þegar ég segi að að hann sé hálfviti. 

  

Það er líka verkfall í skólanum. Það er eins og allt í kringum mig sé stopp. Það byrjaði 

bara fyrir nokkrum dögum en mér finnst eins og það hafi varað í heila eilífð. Skólastjórinn, herra 

Loiseau, varð fyrir árás á göngum skólans af utanaðkomandi nemenda. Ég var ekki þar, en orðið 

á götunni segir að náungi hafi spreyjað táragasi í andlitið á herra Loiseau. Þessi maður er alveg 
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svakalega óheppinn. Í einu af þeim fáu skiptum sem hann fer út úr skrifstofunni svona rétt til að 

athuga hvort að byggingin sé ennþá uppistandandi þá fær hann táragas framan í sig.  

Eftir þetta atvik er ástandið hörmulegt í skólanum. Þrír fjórðu af kennurunum kenna ekki 

lengur. Meira að segja er frú Benbarchiche er búin að hengja upp veggspjöld út um allt sem 

segja: ,,EKKI MEIRA OFBELDI!!“, ásamt fleiri grípandi slagorðum sem myndu sæma 

auglýsingaherferð um umferðaröryggi. Það er fyndið af því að frá því að verkfallið byrjaði hefur 

hún verið súper aktíf. Það væri ekki verra ef hún væri jafn virk í tímum og hún er í að gera þessi 

veggspjöld. Það gæti verið að hún sé leynibaráttukona. Hreint og beint í gegn. Kona með alvöru 

pólitískar skoðanir. Hún sendir jafnvel tékka af og til á UMP stjórnmálaflokkinn35 jafnvel þótt 

hún líti ekki út fyrir að vera týpan til þess, með sítt hrafnsvart hár og blóðrauðan varalit.  

  

Sá eini sem er ekki í verkfalli er herra Lefévre, sá sem talar eins og Pierre Bellemare, 

kynnirinn á gömlu heimaverslunarásinni í sjónvarpinu. Fyrir honum er þetta verkfall bara blöff 

og árásin á herra Loiseau afsökun fyrir alla þessa lötu kennara til að þurfa ekki að vinna.  

Ég held að það sem gerðist sé grafalvarlegt. Ég er ekki að segja að herra Loiseau sé sá 

allra indælasti í póstnúmerinu en samt hefðu hlutirnir ekki þurft að fara svona. Og jafnvel áður 

en táragasinu var spreyjað á hann, þá var það alvarlegt að herra Loiseau fyndist hann einungis 

vera öruggur inni á skrifstofunni sinni. 

Allavega, þá styðja ekki margir nemendur verkfallið. Það er eins og flestir haldi að það breyti 

engu og þeir séu búnir að vera hvort sem er.  

 

161-166. 

         Þegar ég labbaði framhjá barnum sem selur tóbak í miðbænum, þá tók ég eftir blaði sem 

hafði verið límt á búðargluggann. Á því stóð: ,,vinningsmiði í lottó keyptur hér : 65,000 evrur“. 

Þeir skrifa alltaf ,,vinningsmiði keyptur hér“, en þeir gefa aldrei upp hver vinningshafinn er. 

Tóbaks- og blaðsölumenn eru heiðarlegir menn. Þeir eru engar klöguskjóður. Þeir myndu aldei 

gefa upp nafnið. Nema í þetta skiptið veit ég hver heppni fanturinn er sem hlaut stóra vinninginn. 

Það er okkar eini sanni fógeti. Hann mun pottþétt koma í sjónvarpið og verða frægur. Þannig 

mun hann sleppa við að sýna skilríki. Jebb, því ef hann er þekktur einstaklingur, þá þarf enginn 

 
35 UMP er hægrisinnaður stjórnmálaflokkur í Frakklandi.  
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að spyrja hann að nafni eða sjá skilríki lengur. Allavega, hann á það skilið. Hann er búinn að 

reyna að vinna svo lengi. Ég er forvitin að vita hvað hann gerir svo við peningana. Skiptir hann 

um derhúfu? Gallabuxur? Íbúð? Hverfi? Land? Kaupir hann kannski bara villu í Túnis, sest þar 

að og finnur sér konu sem er snillingur í að matreiða kúskús…  

         Hey, talandi um giftingu, ég sé í gegnum mömmu. Hún er ástfangin af borgarstjóra 

Parísar. Hún hefur fílað Bertrand Delanoë síðan hún sá hann í sjónvarpinu leggja 

minningarskjöld í Saint-Michel. Þetta var gert til að heiðra minningu Alsíringa sem hent var ofan 

í Signu í mótmælunum sem stóðu yfir 17 október 1961. Ég fékk lánaðar nokkrar bækur um þetta 

á Livry-Gargan bókasafninu. 

         Mömmu fannst ótrúlega flott af Bertrand að gera þetta í minningu alsírska fólksins. Mjög 

virðulegt, mjög fágað. Núna þegar hún er á lausu, þá er ég að hugsa um að hringja í Bertrand 

Delanoë. Útbúa stóra auglýsingaherferð með mynd af mömmu (þessari svarthvítu sem er í 

vegabréfinu hennar) og skrifa undir hana einkunnarorðin: Ég fíla þig virkilega, herra borgarstjóri, 

call me… ,,Það mun gera Bertrand vitlausan þegar hann sér þetta“. Ég held hann sé líka á lausu í 

þokkabót. Það er satt, hann sést aldrei spóka sig með gellum. Og einnig er mamma eins og 

kappreiðaveðmál þar sem veðjað er á þrjá hesta: ,,Þú getur unnið allt“. Hún eldar, hún þrífur og 

hún prjónar jafnvel. Ég skal veðja að enginn hefur prjónað ullarnærbuxur á hann áður. ,,Herra 

borgarstjóri, mér hlotnast sá heiður að tilkynna þér að…“. Hann verður ótrúlega ánægður þegar 

veturinn kemur.  

  

         Fyrir stuttu rakst ég á Hamoudi rétt hjá ruslatunnunum. Hann sagði mér að hann hefði 

akkúrat verið að leita af mér. Issss. Það var ekki satt. Ég sá vel að hann var á leiðinni til Lilu. 

         - Hamoudi, meiri lygarinn!  

Nei, í rauninni sagði ég það ekki. Ég sagði bara: ,,Ah kúl…“. Við töluðum smá saman. 

Hann sagði mér að honum þætti það leitt að vera ekki eins sýnilegur og vanalega… Í stuttu máli 

kom hann mér í skilning um það að hann ætti sér nýtt líf núna og ég skildi líka það þannig að ég 

væri ekki lengur partur af því.  

         - Hamoudi, mér líkaði betur við þig þegar þú varst götustrákur og gafst 

lögreglumönnum fingurinn. 

Nei, ég sagði það ekki í alvörunni. Ég sagði bara: ,,Já, ókei“.  
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         Hann og Lila eru jafnvel meira að segja byrjuð að plana brúðkaupið. Mamma 

hans Hamoudi hlýtur að vera ánægð. Þá hefur henni tekist að gifta öll börnin sín. ,,Efsta stiginu 

náð. Bónus. Þú ert winner“. Gamla konan er búin með áætlunarverk sitt sem móðir. Og það 

gerðist akkúrat á réttum tíma. Tuttugu og átta er fínn aldur, það er rétt áður en mamman byrjar að 

spyrja sig spurninga eins og… ,,Allah, góði guð, kannski sonur minn sé... hommi!? Þvílík 

skömm...“ 

         Það er eins gott að Hamoudi bjóði mér í brúðkaupið sitt. Ef hann býður mér ekki, þá mun 

ég klaga hann til löggunar… Nei ég er að djóka. Það er of langt gengið. Það er einn gaur í 

hverfinu sem klagaði félaga sína til löggunar. Síðan þá hefur hann verið ofsóttur og strákarnir í 

hverfinu kalla hann ,,le harki“36. Ég leggst nú ekki svo lágt. Greyið gaurinn, orðspor hans sem 

svikari mun fylgja honum svo lengi sem hann býr í Paradísar hverfinu. Ef þú gerir eitthvað hérna 

sem er ekki vel séð þá er þetta búið spil fyrir þig. Þú hefur þann stimpil á þér þangað til þú deyrð.  

 Þetta minnir mig á söguna um stelpuna sem bjó í hverfinu fyrir nokkrum árum. Það var 

meira að segja talað um sögu hennar í dagblöðunum. Hún var góður nemandi, fjölskylda hennar 

naut virðingar allra í hverfinu og ungmennin í miðbænum, sem voru þekkt fyrir að vera 

vandræðaunglingar, hjálpuðu meira segja pabba hennar að halda á pokunum eftir markaðinn á 

sunnudagsmorgnum. Stelpan æfði leiklist í leikhóp sem bæjarfélagið Livry-Gargan styrkti og 

foreldrar hennar leyfðu henni að fylgja ástríðu sinni án allra vandræða. Stundum komu þau 

jafnvel að horfa á hana leika á lokaleiksýningum hvers árs. Í stuttu máli, þá gekk allt ágætlega 

hjá henni þrátt fyrir að foreldrum hennar fyndist þessi iðja vera einungis áhugamál, eins og það 

að mála seinnipartinn á miðvikudögum þegar maður var í leikskóla. En þessi stelpa elskaði 

virkilega að leika og vildi gera leiklistina að starfi sínu. Þegar hún varð 18 ára gat hún meira að 

segja tekið þátt í verkum með leikhópnum sínum í mörgum borgum í Frakklandi. 

 Einn daginn fundu foreldrar hennar nafnlaust bréf í póstkassanum sínum. Bréfið var birt í 

heild sinni í blaði gegn kynþáttafordómum sem heitir Pote à pote ásamt frásögn stelpunnar:  

         Dóttir ykkar er komin í slæman félagsskap. Hún fer mikið út og sést oft á gangi með 

strákum. Það heyrast hlutir um hana sem sverta nafn ykkar og hið góða mannorð. Allt hverfið 

veit að **** er að slæpast með ungum mönnum og að hún hefur villst af réttri leið. Guð segir að 

þú sért ábyrgur fyrir þeirri leið sem börnin þín velja. Þú verður að vera strangur við hana svo 

 
36 Alsírskur maður sem barðist í stríðinu fyrir hönd Frakklands.  
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hún hræðist fjölskyldu sína og íslamska trú. Núna sér fólk og menn að dóttir ykkar er lauslát og 

að hún er ekki hrædd. Frakkarnir leiða hana á slóð hins illa. Við höfum tekið eftir að hún málar 

sig, litar á sér hárið, sem þýðir að henni finnist gaman að tæla menn og að hún vilji freista 

Satans. Ef eitthvað svívirðilegt gerist þá sér guð að þú hefur verið of frjálslegur í garð hennar og 

að þú ert alveg jafn sekur og hún.  

 Guð er miskunnsamur og mildur. Hún getur aftur orðið hluti af fjölskyldunni og venjum 

okkar ef þú notar strangari aðferðir. Bæn getur verið hjálparhönd frá guði fyrir þá sem fara af 

sporinu. 

 Fjölskyldan þín er ein af þeim sem við virðum og við viljum halda því áfram. Faðir getur 

leitt dóttur sína aftur á rétta braut. Þú verður að trúa á máttinn sem guð gefur ykkur til þess að 

vera góð fjölskylda.  

         Eftir að bréfið kom, breyttist allt hjá stelpunni. Þetta nafnlausa kvikindi sem skrifaði allt 

þetta heimskulega bull tókst að sannfæra foreldra hennar. Þau fengu samviskubit yfir að hafa 

gefið dóttur sinni ,,of“ mikið frelsi. Þannig að allt í einu mátti hún ekki fara í leikhúsið lengur og 

ekki fara út, ekki einu sinni til að kaupa brauð. En fyrst og fremst fóru þau að tala um giftingu 

við hana. Það er síðasta úrræði foreldra þegar þeim finnst þeir vera missa takið á dætrum sínum. 

         Í Pote à pote, sagði hún frá því þegar hún ákvað að flýja að heiman.. Hún býr ein í dag og 

hefur eiginlega ekkert samband við foreldra sína. Hún fékk stöðu við Comédie-Française 

leikhúsið þar sem hún lifir á því að gera það sem hún elskar. Hún vann eftir allt saman. 

179 - 181. 

Í gær fékk ég óvænta heimsókn. Nabil hinn vonlausi kom heim til mín á meðan mamma var ekki 

heima. Ég opnaði hurðina. Þarna var hann og studdi sig við vegginn, ilmandi af rakspíra og 

rakaður. Hann tók af sér derhúfuna, brosti til mín og sagði: 

         - Hæ, hvað segiru?  

Ég starði á hann í einn fjórða úr öld og sagði ekki neitt, í jafnmiklu sjokki og fólk sem 

vinnur í hinu árlega Casino stórmarkaðs-happdrætti. Svo eftir smá íhugun ákvað ég að ég gæti 

hleypt honum inn. Við fórum og settumst niður og töluðum saman. Um fríið hans í Djerba, um 

síðustu bókina sem hann las, síðasta árið hans í menntaskóla… Hann útskýrði fyrir mér að hann 

hafi tekið stúdentsprófið í fyrra og fallið. Augljóslega var það martröð fyrir mömmu hans, miklu 
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frekar heldur en fyrir hann. Þessi ***** (ég að ritskoða mig aftur) sagði honum að hann eyddi of 

miklum tíma með mér, að hann kæmi of oft til mín að hjálpa mér, með öðrum orðum að það 

hefði komið í veg fyrir að hann gerði sín eigin verkefni og að lærði fyrir prófin. Er þetta mér að 

kenna núna?  

         Jább, við ræddum virkilega um allt. Jafnvel um það sem ég skammast mín svolítið fyrir. 

Þið vitið.  

         Nabil sagðist þykja það leitt að hafa kysst mig svona óvænt og að hann vonaði að það 

hafi ekki komið mér í uppnám. Ég sagði nei. Þannig hann gerði það aftur. Nema núna var það 

betra, meiri færni. Hann hlýtur að hafa æft sig að kyssa sautján ára þýska stelpu á 

orlofsklúbbnum í Djerba, komin þangað til að túristast með foreldrum sínum sem vinna fyrir 

þýsku Bæjarlands slúðurpressuna. Hún var örugglega ljóshærð með græn augu, kölluð Petra og 

með mjög stór brjóst.  

         Allavega, hann stakk ekki af eftir það. Við horfðum saman á sjónvarpið, bara við tvö, og 

héldum áfram að spjalla saman. Hann strauk jafnvel í gegnum hárið á mér (sem betur fer var ég 

ekki búin að setja olíu í það í þetta skiptið). Ég sagði honum frá allskonar hlutum um mig, 

fjölskyldu mína og fleira sem hann vissi ekki um…Ég sagði honum frá Hamoudi, minningum 

mínum af Rimbaud ljóðum sem hann fór með fyrir mig í anddyrinu á númer 32, og þá kom Nabil 

mér á óvart enn eina ferðina enn. Hann byrjar að fara með ljóðið ,,Les Étrennes des orphelins“ 

[Nýársgjafir munaðarleysingjanna] utan að og hann var ekki eins hikstandi og Hamoudi var, 

hann rúllaði ljóðinu upp. Það var fallegt. Fyrir utan að í lokin þá klúðraði hann því pínu af því 

hann horfði á mig og glotti út í annað og sagði: ,,Ertu hrifin?“ Ég sagði nei, þannig hann fór að 

hlæja. Þar hefurðu það, ég er búin að sættast við Nabil og ég held líka… að ég sé hrifin af 

honum. Á miðvikudaginn ætlar hann að bjóða mér í bíó. Ég er svo glöð. Síðast þegar ég fór í bíó 

var það með skólanum að sjá Konung ljónanna. 

 187 - 189. 

Á meðan Lila var að máta skó í André sagði ég Hamoudi frá öllu um Nabil. Hann var ótrúlega 

glaður fyrir mína hönd, eins og eitthvað stórkostlegt hafði gerst. Ég var að vona að hann myndi 

bregðast svona við. Ég þekki hann vel, hann er ekki týpan sem myndi verða fullur fyrirlitningar 

og hugsa að stelpa sem sé að hitta gaur sé ****. Jæja, þið vitið hvað ég meina… 
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- Þannig þú vilt vera á undan okkur og gifta þig fyrst? Er hann fallegur hann Nabil þinn? Ég ætti 

að vita hver hann er ef hann ólst upp hér í hverfinu ekki satt? 

- Hann er með stór eyru en hann er mjög indæll og gáfaður og… 

- Ha! Nú byrjar það… Þannig það er búið, ekki meira kif-kif37 alla daga eins og þú sagðir alltaf 

við mig áður fyrr?... 

         Það er rétt. Ég var næstum búin að gleyma því en Hamoudi mundi eftir því. Þegar hann 

sagði þetta fór ég næstum því að gráta. Þetta er það sem ég sagði alltaf þegar mér leið illa, þegar 

við mamma vorum allt í einu einar eftir: kif-kif alla daga. 

         Núna, skrifa ég kif-kif alla daga öðruvísi. Það er frekar kiffe kiffe38 alla daga, dregið af 

sögninni kiffer39, vá, þessi er eftir mig. (Þetta er eitthvað sem Nabil myndi segja…) 

         Kannski hefur það rétt fyrir sér, fólkið sem segir alltaf að hjólið haldi áfram að snúast. 

Það snýst kannski eftir allt saman þetta helvítis hjól. Og svo er það ekki alvarlegt ef Jarod í Le 

Caméléon, er samkynhneigður, af því að Nabil sagði mér að Rimbaud hefði verið það líka. Það 

er heldur ekki alvarlegt að ég eigi ekki pabba lengur, því það er hellingur af fólki þarna úti sem 

sem á ekki pabba. Og svo á ég mömmu… 

         Þar að auki líður henni betur. Hún er frjáls, læs (eða næstum því) og hún þurfti ekki einu 

sinni að fara í sálfræðimeðferð til þess að komast á þennan stað. Eina sem hana vantar er áskrift á 

tímaritinu Elle og þá er hún orðin fullkomin kona. Hvað get ég beðið um meira? Þið hélduð að 

ég væri að fara segja ,,ekkert“? Sko jú, það vantar helling af hlutum ennþá. Það er ennþá margt  

sem þarf að breytast… Hey, þetta gefur mér hugmynd. Afhverju fer ég ekki bara í pólitík? ,,Úr 

hárgreiðslunámi yfir í forsetaframboð, það er ekki nema eitt skref…“ Ég verð að finna upp á 

fleiri svona línum, svona setningum sem þú lest í sögubókunum í sjöunda bekk, í sama stíl og 

setningin sem þarna trúðurinn Napóleon sagði: „Allar undirokaðar þjóðir þurfa uppreisn“40.  

Ég myndi leiða uppreisnina í Paradísar-hverfinu. Fyrirsagnirnar í blöðunum myndu segja: 

,,Doria upptendrar íbúðablokkirnar“ eða frekar ,,Ástríðufulla hetja fátrækrahverfanna setur eld á 

púðrið“. En þetta verður ekki ofbeldisfull uppreisn eins og í bíómyndinni La Haine þar sem það 

endar ekki vel. Þetta verður skynsöm uppreisn, án alls ofbeldis, þar sem við rísum upp til þess að 

 
37 ,,Kif-kif alla daga“ merkir ,,það sama alla daga“. 
38 ,,Kiffe kiffe alla daga“ merkir ,,elskaðu morgundaginn“.  
39 Merking sagnarinnar ,,kiffer“ er að líka virkilega vel við eitthvað eða einhvern. 
40 ,,À tout peuple conquis, il faut une révolte“ er upprunalega setningin sem Napóleon sagði.  
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öðlast viðurkenningu, öll saman sem eitt. Lífið er ekki bara rapp og fótbolti. Eins og Rimbaud 

sagði, við munum bera innra með okkur ,,ekka hinna Svívirðilegu, háreysti hinna Bölvuðu“41.  

Ég verð að umgangast Nabil minna, það gerir mig að lýðveldissinna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
41 Við þýddum ljóðið vegna þess að það er ekki til íslensk þýðing á því sem við vitum af. 
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