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Útdráttur 

 

Bókin Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels (2017) eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur 

er til umfjöllunar í þessari ritgerð. Aðalpersónur bókarinnar eru börn, Ishmael og Salma 

sem þurfa, ásamt fjölskyldum sínum að flýja stríðsástand í heimalandi sínu, Sýrlandi. 

Sagan af börnunum tveimur endar á Íslandi þar sem þau sameinast og geta haldið áfram 

lífi sínu. Saga þeirra er flóttasaga  af ólíkum toga því að Ishmael neyðist til að ferðast á 

eigin vegum, stundum ólöglega með aðstoð glæpamanna, en Salma og fjölskylda hennar 

fá hæli hérlendis sem kvótaflóttamenn. Hér verður fjallað um frásagnaraðferð bókarinnar 

og  textinn skoðaður með það að markmiði að kanna hvort að greina megi óríentalíska 

orðræðu innan verksins. Þá verður litið til þess hvort sjá megi innan textans tengsl við 

hugmyndir Salman Rushdie um að minningar frá heimalandi geti haft áhrif á mótun 

sjálfsmyndar. Að lokum er fjallað um hvort í frásögninni megi greina boðskap eða viðhorf 

til ákveðinna málaflokka innan verksins.   
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1 Inngangur 

 

 

Um þessar mundir er í heimsfréttum fjallað um að tíu ár eru liðin frá upphafi 

borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi.1 Ógn og skelfing umlykur þá sem búa við slíkar 

aðstæður og margir hafa flúið frá heimalandi sínu til þess að geta búið við öryggi og frið 

annars staðar.  Ríki heims hafa sett sér reglur um hvernig og hvort tekið verði við 

flóttamönnum. 

     Kristín Helga Gunnarsdóttir skapar í bók sinni Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels 

(2017), heim sem líkist þeim sem sagt er frá í heimsfréttum. Hún segir í viðtali að hún 

hafi viljað fá ungt fólk til að hugsa um aðstæður flóttamanna.  „Mig langaði til að búa til 

samtal við ungar manneskjur sem eru að fá þennan heim í fangið, þessa veröld, þennan 

hnött og einhvern veginn opna á það samtal hvernig við tökum á móti hvort öðru. Búa til 

samtal um landamæri, styrjaldir, hver keyrir þær áfram, hvaða öfl það eru. Fá þetta unga 

fólk sem er að taka við þessum heimi til að ræða um núið í kring um okkur.“2  

     Í upphafi þessarar ritgerðar verður fjallað um bókmenntir sem skáldverk sem birtist 

lesanda sem heimur sem lýtur sömu lögmálum og hinn raunverulegi heimur.  Fyrst verður 

fjallað um skilgreiningu á skáldverki og leitað svara við því hvort talið er að annað form 

sé á bókum sem ætlaðar eru börnum en fullorðnum. Þá verður rætt um hlutverk barnabóka 

og hvort þeim sé ætlað að skemmta börnum eða hvort í texta þeirra eigi að vera einhverjar 

upplýsingar sem lesendur læri af. Enn fremur verður athugað hvort greina megi 

siðaboðskap út frá því sem sagt er í textanum. Fjallað verður um aðlögun efnis innan 

 
1 „Tíu ár af stríði í Sýrlandi“ Unicef, 5. apríl. 2021, https://unicef.is/10-ar-af-stridi-syrlandi 
2 Kristín Helga Gunnarsóttir, „Vertu ósýnilegur“,  2. febrúar 2018, Í Bók vikunnar, Ríkisútvarpið. Rás 1. 

https://www.ruv.is/frett/vertu-osynilegur-kristin-helga-gunnarsdottir 
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skáldverka fyrir börn og ungmenni og kannað hvort Kristín Helga aðlagi efni verksins að 

ungmennum. Þá verður fjallað um frásagnaraðferð og skoðað hvort greina megi ákveðin 

viðhorf eða pólitíska afstöðu með því að skoða hvað fram kemur í texta skáldverks 

Kristínar Helgu.  

     Edward W. Said hefur sagt að „hlutlæg fræðimennska geti ekki staðið utan síns 

sögulega og pólitíska umhverfis og hvetur hann þannig menntamenn til að takast í skrifum 

sínum á við hinar ótölulegu birtingarmyndir óréttlætis í veröldinni.“3 Stríðið í Sýrlandi 

hefur haft áhrif um allan heim því að fólk á flótta, sem á hvergi höfði sínu að halla, er háð 

aðstoð annarra og að eitthvert ríki veiti þeim grið. Álitamál er hvort hægt sé að taka 

ákvarðanir um erfið málefni, eins og vanda flóttamanna, án þess að einhverjir verði fyrir 

óréttlæti. Innan þess skáldaða heims sem skapaður er í frásögninni, sem sögð er í  Vertu 

ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels, birtast vissulega myndir af óréttlæti sem þeir verða fyrir 

sem neyðast til að flýja heimaland sitt. Kristín Helga er að fjalla um málefni sem er bæði 

sögulegt og pólitískt þar sem fjallað er um einstaklinga sem koma frá menningarheimi úr 

austri sem er ólíkur þeim íslenska, vestræna menningarheimi þar sem persónur bókarinnar 

eru látnar setjast að. Hér á eftir verður kannað hvort að greina megi óríentalisma innan 

verksins sem Edward Said sagði að greina mætti í orðræðu Vestursins gagnvart Austrinu.4 

Að lokum verður síðan fjallað lítillega um hugmyndir Salman Rushdie sem hefur skrifað 

um minningar og hvernig þær geta haft áhrif á sjálfsmynd þeirra sem flytja búferlum á 

milli menningarheima.     

  

 
3 Ólafur Rastrick, formáli að „Orienalism (2003)“ eftir Edward Said, Í Ritið,  6. árg. 3. tbl. (2006): 153-170, 

155.  https://timarit.is/page/6205107#page/n154/mode/2up 
4 Edward Said,  Orientalism, (London: Penguin Group, 2003), 285. 
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2 Bókmenntir – Skáldverk 

 

Bókmenntir hafa verið skilgreindar í tímanna rás og hefur það verið háð tíðaranda hverju 

sinni eða gildisdómum hver sú skilgreining er. Aristóteles skrifaði um skáldskapinn og 

sagði eftirfarandi um vandamál hans: 

 

Um vandamál skáldskapar og lausn þeirra, hve margvísleg þau eru og 

hvers eðlis, mun okkur verða ýmislegt ljósara, ef við lítum á þau á 

eftirfarandi hátt. 

Úr því að skáldið fæst við eftirlíkingar, eins og málari eða hver annar 

myndlistarmaður, verður það ávallt að líkja eftir einu af þessu þrennu: 

ýmist því, hvernig eitthvað var eða er, eða því, hvað það er talið eða virðist 

vera, eða þá því, hvernig það ætti að vera. Þetta er tjáð með orðfæri, sem 

einkennist af notkun fágætra orða og líkinga og hefur á sér ýmsan blæ, því 

allt slíkt leyfist skáldunum.5  

 

Aristóteles hélt því fram að skáldið fengist við eftirlíkingar og það má til sanns vegar færa 

hjá Kristínu Helgu því hún miðlar frásögn af atburðum sem svipar til atburða líðandi 

stundar. „Ef þú vilt kynna þér málefni þá skaltu skrifa um það bók“ sagði Kristín Helga  

og tók fram að heiti bókarinnar væri tilkomið vegna þess að þeir sem þurfa að taka sig 

upp og hlaupa frá öllu sínu, t.d. vegna stríðsátaka þyrftu að vera ósýnilegir. Þeir þyrftu að 

kunna að verja sig fyrir fjandmönnum sínum þar sem ógnir steðja að og á flóttaleiðinni 

þyrftu þeir líka að vera ósýnilegur til að lenda ekki í vanda. Þegar á leiðarenda væri  komið 

þyrfti einnig að vera ósýnilegur því að ekki er vitað hvernig tekið er á móti þeim sem eru 

á flótta. Kristín Helga lætur ljósmyndir, sem teknar eru við raunverulegar aðstæður og 

fréttaskýringu sem hún nefnir Í dag, fylgja frásögninni. Þar kemur fram að árið 2017 hafi 

margar milljónir manna verið á flótta frá heimahögum sínum.6 Myndirnar og 

fréttaskýringin gera frásögnina í bókinni trúverðugri.  

     Skáldsagan er flokkuð sem barna- og ungmennabók, en Dagný Kristjánsdóttir sem 

skrifaði Bókabörn: Íslenskar barnabókmenntir verða til (2015), fjallar þar m.a. um 

flokkun bóka í barna og fullorðinsbækur. Dagný segir að  fullorðnir hafi gefið sjálfum sér 

vald til að ákveða hvort bækur séu „góðar“ fyrir börn eða ekki og að tvenns konar 

 
5 Aristóteles, Um skáldskaparlistina, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1976), 91. 
6 Kristín Helga Gunnarsdóttir, „Vertu ósýnilegur”. 
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sjónarmið hafi verið ríkjandi um gildi barnabóka, annars vegar er rætt um viðhorf þeirra 

sem leggja megináherslu á fagurfræðina og hins vegar þeirra sem líta svo á að læra megi 

af barnabókum eða að í þeim megi finna einhvern siðaboðskap. Líka eru þeir sem álíta að 

hvorugt af þessu tvennu sé rétt, heldur halda þeir á lofti þeirri skoðun sinni að barnabækur 

séu ekki til.7 Mismundandi áherslur eru lagðar á efni frásagna eftir því sem börn eldast 

eins og Dagný fjallar um þar sem hún skrifar: „Góð barnabók er líka góð fullorðinsbók“8 

en  börn lesa á sínum forsendum, ekki forsendum þeirra fullorðnu.9 Börn sem kunna að 

lesa, geta lesið bækur sem ætlaðar eru fullorðnum þó svo að efni þeirra, sumra, hæfi ekki 

börnum, því að sá læsi getur alveg lesið hvaða bók sem er. Upp hefur komið sú skoðun 

að flokkun bóka í barna eða fullorðins bækur sé í raun uppfinning markaðsafla sem 

„niðurlægi bæði börn og höfunda sem skrifa fyrir þau.“10  

Árið 1992 var tekið viðtal við nokkra rithöfunda sem skrifað höfðu barnabækur það 

árið. Í viðtalinu er meðal annars rætt við Friðrik Erlingsson sem sagði að virðing fyrir 

væntanlegum lesendum og sjálfum sér, væri forsenda þess að geta skrifað skáldverk. 

Hann sagði jafnframt að rithöfundur hlyti að vera að skrifa bæði fyrir sjálfan sig og 

lesandann þegar skáldverk er samið.11 Kristín Helga staðfestir þessi orð Friðriks þegar 

hún sagði að hún hafi viljað kynna sér málefni flóttamanna og því skrifað um það bók.12 

Kristín Helga telur því að hún og þá væntanlega annað fullorðið fólk muni kynnast 

málefnum flóttamanna, lesi það bókina, rétt eins og unga fólkið.  

 

2.1 Efni, form, stíll og aðlögun 

 

Dagný Kristjánsdóttir vísar í Bókabörn til kenninga Göte Klingberg sem taldi að 

bókmenntatexti væri aðlagaður að börnum á þann hátt að hugað væri að efni, formi, stíl 

og miðlun efnis barnabóka. Aðrar áherslur um frásagnaraðferð og efnisval eru viðhafðar 

í barnabókum og segir Dagný að efnið sé aðlagað að aldri barna. „Í unglingabókum, sem 

mynda eins konar brú yfir í fullorðinsbækur, er hins vegar fjallað um ást og kynlíf í 

 
7 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn: Íslenskar barnabókmenntir verða til, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 

2015), 12. 
8 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 14. 
9 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 14. 
10 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 17. 
11 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 13. 
12 Kristín Helga Gunnarsdóttir, “Vertu ósýnilegur”. 
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seinni tíð, jafnvel vímuefni, en ekki á klámfenginn eða hrottalegan hátt. Þótt höfundar 

séu ekki sífellt að gæta sín á því sem þeir segja er líklegt að vitundin um hinn unga 

lesanda verði í raun eins og innri ritskoðun.“13 Höfundar bóka sem ætlaðar eru 

ungmennum hljóta því að aðlaga efni og frásagnaraðferð að ætluðum lesendum sé litið 

til þess sem Dagný skrifar: „Börnum getur reynst erfitt að henda reiður á mjög flókinni 

frásagnarfléttu, margræðri persónusköpun og flakki milli tímasviða og staða en það er 

hægt að skrifa þannig fyrir unglinga.“14 Hér á eftir verður fjallað um aðlögun Kristínar 

Helgu að því að miðla frásögn af atburðum sem í mörgum tilvikum gætu verið flóknir 

og erfiðir.    

 

2.1.1 Efni 

 

Í söguheimi Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels er verið að fjalla um það sem hent 

getur landflótta einstaklinga á flótta þeirra frá heimahögum og hvað tekur við þegar þeir 

hafa fundið samastað.  Kristín Helga leiðbeinir lesendum sínum og aðlagar þar með 

textann að yngri lesendum með því að láta frásögninni fylgja fréttaklausu þar sem segir 

að árið 2017 hafi aldrei verið fleiri manneskjur á flótta í heiminum. Þar segir einnig: „Yfir 

fimm milljónir Sýrlendinga eru landflótta, þar af nær helmingurinn börn. Fjöldi 

fylgdarlausra flóttabarna hefur margfaldast á síðustu árum. Þau eru mörg hver auðveld 

bráð fyrir glæpasamtök“ (234). Efnið sem Kristín Helga fjallar um er vissulega 

vandmeðfarið því að miklar hættur geta mætt þeim sem eru á flótta. Kristín aðlagar efnið 

að aldri lesenda á margan hátt, t.d. með því að aðalpersónur frásagnarinnar eru börn sem 

eru í umsjá fullorðinna næstum alla leiðina á flótta þeirra. Ishmael, sem hefur ferðalag sitt 

með afa sínum, ferðast frá Sýrlandi til Íslands. Þeir dvelja um tíma á leið sinni í Zaatari 

flóttamannabúðunum í Líbanon. Hann fer síðan yfir Miðjarðarhafið til Ítalíu en afi hans 

drukknar á leiðinni. Frá Ítalíu ferðast hann síðan áfram til Þýskalands þaðan sem hann 

flýgur til Íslands. Hann ferðast undir fölskum formerkjum með stolið vegabréf. Þetta er 

langt og strangt ferðalag fyrir Ishmael sem er14 ára þegar hann leggur af stað með afa 

sínum. Salma ferðast með fjölskyldu sinni til Tyrklands, þar sem þau búa í forstofunni hjá 

frænku þeirra, þar til þau fá hæli sem flóttamenn á Íslandi.   

 
13 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 18. 
14 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 18. 
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     Ishmael og Selma verða vitni að ýmsu óþægilegu á flóttanum svo sem ofbeldi, óréttlæti 

og missi en þau verða sjálf ekki fyrir alvarlegu ofbeldi þó að vissulega sé missir þeirra 

mikill. Frásögnin endar vel eins og í ævintýrum, því þau ná aftur saman í lokin eftir erfitt 

og strangt ferðalag. Hegðun þeirra þegar þau sjást aftur í landi þar sem ríkir friður, er lýst 

með því að lesanda er sýnt að þau öskra og kasta sér í fang hvors annars. „Það er núna 

sem Selma öskrar upp yfir sig. Hún stekkur á fætur hendist yfir gólfið og kastar sér í 

fangið á besta vini sínum.“15  

 

2.1.2 Form  

 

Form textans í frásagnarbókmenntum afmarkast af ýmsu eins og uppsetningu textans, 

kaflaskiptingu, blaðsíðutali, fyrirsögnum og því hvernig höfundum setur inn efnið. 

Frásögninni í Vertu ósýnilegur er skipt niður í tólf kafla sem hver hefur heiti og vísar til 

þess efnis sem fjallað er um í viðkomandi kafla. Höfundur velur einnig að hafa ljósmyndir 

og eina grein úr Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna16 í upphafi hvers kafla. 

Myndirnar á kaflaskilum eru teknar í flóttamannabúðum af starfsmanni Rauða krossins á 

Íslandi (4). Með því að sýna þessar myndir sýnir höfundur að frásögnin í verkinu á sér 

hliðstæðu í raunveruleikanum. Marianne Hirsch hefur skrifað töluvert um hvaða áhrif 

ljósmyndir geta haft á einstaklinga sem lifað hafa hörmungar og á afkomendur þeirra. Þar 

segir, að eins og skrifaður texti þá skilja ljósmyndir eftir eins konar fótspor sem beina 

sjónum þeirra sem horfa á ljósmyndirnar að nútíðinni. Jafnframt kemur fram að 

ljósmyndin er nokkurs konar sönnun eða  vitnisburður um sannleiksgildi þess sem verið 

er að fjalla um. Sá sem horfir á ljósmynd skapar sína innri mynd, sem er tengd við hans 

eigin skynjun.17 Myndirnar tengja frásögnina í verkinu við raunverulegar aðstæður 

flóttamanna. Tilvitnanir í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna má túlka sem 

opinberun á pólitískri afstöðu og samþykki um að þessar tilvitnanir beri að virða. Þessar 

yfirlýsingar eru boðskapur sem ætlaður er lesendum frásagnarinnar.  

 
15 Kristín Helga Gunnarsdóttir, Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels, (Reykjavík: Bjartur, 2017), 228. Hér 

eftir verður vitnað til verksins með blaðsíðutali í meginmáli. 
16Mannréttindaskrifstofa Íslands, „ Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna,“  

www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um- althjodastofnanir/mannrettindayfirlysing-sth/  
17 Marianne Hirsch, „Surviving Images: Holocaust Photographs and the Works of Postmemory.“  

The Yale Journal of Criticism, vol.14. nr. 1 (2001) Yale University and The Johns  

Hopkins University Press. 5-37, 14-15, DOI, 10.1353/yale.2001.0008. 

http://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-%20althjodastofnanir/mannrettindayfirlysing-sth/
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     Frásögnin af flótta Ishmaels og Selmu er römmuð inn af erindum úr ljóði Johns 

Lennons og Yokoar Onoar, Imagine. Erindið sem birt er á undan sögunni af Ishmael fjallar 

um hversu auðvelt það væri fyrir manneskjur að lifa í núinu ef engin væru  trúarbrögðin 

eða himnaríki og helvíti, heldur aðeins heiður himinn. Í lok frásagnarinnar er annað erindi 

þar sem textinn fjallar um að það ætti ekki að vera erfitt að ímynda sér heiminn án 

landamæra, þá gætu allir lifað í friði því að þá þyrfti enginn að deyja og engan að drepa 

til að marka sér pláss. Höfundur er með birtingu þessara erinda að leiðbeina lesandanum 

um hvernig túlka beri frásögnina sem er á milli erinda ljóðsins. Höfundur rammar 

frásögnina inn með þessum erindum ljóðsins og lætur fréttaskýringu og landakort fylgja 

með til leiðbeiningar fyrir lesandann.  

2.1.3 Stíll og aðlögun  

 

Yfirbragð texta eins og málnotkun, orðalag og orðaval er eitt af því sem einkennir stíl 

frásagna. Stíll textans í þessu verki er nokkuð óformlegur eins og má sjá til dæmis þar 

sem Viktor, Iahmael og Jidu afi hans hafa fengið inni í bænahúsi á ferðalagi sínu.  

 

Þú þegir, afi, hvíslar Ishmael að Jidu áður en þeir ganga í moskuna. Vertu 

þakklátur fyrir og segðu ekki orð. Afi lítur undrandi í kringum sig þegar 

inn er komið. Hann lætur eins og ferðamaður, eins og hann hafi aldrei 

komið inn í mosku á ævinni, gapir af undrun og ætlar að benda og spyrja. 

Ishmael grípur í hönd hans og hvíslar að honum.  

Segðu ekkert og gerðu ekkert. Hér ræður þú engu (141). 

 

Einnig eru dæmi um aðlögun texta að talsmáta unglinga líkt og lesa má í skilaboðum til 

Kamillu sem verður fyrir einelti frá bekkjarsystrum sínum. „Hengdu þig, aumingi. Svona 

mökkljótt kvikindi á ekki skilið að lifa. Mamma þín er drusla. Finndu þér aðra plánetu, 

ógeðið þitt. Plís, nennirðu að drepa þig?“ (41). Víða í textanum má ætla að höfundur hafi 

ungmenni í huga því að á eftir efni sem getur vakið óhug er skipt um sjónarhorn til draga 

úr áhrifum af óhugnaði og alvarleika þess sem verið er að fjalla um. Dæmi um slíka 

skiptingu eða breytingu á sjónarhorni má sjá þar sem verið er að lýsa því þegar Ishmael 

og afi hans hafa ákveðið að fara frá Aleppó. Þeir eru farþegar í rútu þar sem nokkrir 

samferðamenn þeirra segja sögur af hörmungum sem þeir hafa gengið í gegnum. Einn 

maður er með unga dóttur sína með sér og segir hann frá því að barnið sofi ekki nema  því 

séu gefnar svefntöflur, „annars vakir hún bara, situr stjörf af ótta og hlustar á sprengjurnar 
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á milli þess sem hún dottar stundarkorn“ (52).  Maðurinn hefur áður sagt frá því að hann 

hafi misst konu sína og tvö börn sem voru myrt á meðan hann skrapp út eftir vatni (52). Í 

framhaldi af þessari sorglegu frásögn í textanum er skipt um sjónarhorn og höfundur sýnir 

mynd af Ishmael sem varla kemst fyrir í sætinu af því að afi hans hefur svo stóran maga 

(51). „Ishmael lætur sig loks renna niður á gólfið á milli sætaraðanna. Það fer betur um 

hann þar, enda fæturnir orðnir svo langir. Hann hefur tekið vaxtarkipp undanfarna 

mánuði. Nefið er stórt, skóstærðin hefur stokkið upp um tvö númer og buxurnar eru orðnar 

allt of stuttar“ (52).  Annað dæmi má sjá þar sem sögumaður segir frá hugsunum Ishmaels. 

„Allt breyttist þegar súkið brann, amma Nadía dó og Salí fór. Það dó eitthvað miklu 

stærra, Ishmael fann það og allir fundu það. Kannski var það vonin sem dó“ (85). 

Sjónarhornið breytist og sjónum lesanda er beint að Viktori sem segir varfærnislega: 

„Jamal, vinur minn í Þýskalandi, sendi myndir, segir Viktor varfærnislega og réttir að 

Ishmael síma sem honum áskotnaðist fyrir lítið hjá kaupmanni á verslunargötunni“ (85). 

     Söguhöfundur miðlar einnig upplýsingum til lesenda sinna, þar sem þeir fá að vita að 

gott er að viðurkenna líðan sína með því að tala um það sem hefur gerst. Dæmi um það 

má sjá þar sem Ishmael og Viktor segja frá því sem komið hefur fyrir þá. Hiba sem hlustar 

af athygli og leyfir þeim að ljúka sögu sinni án þess að trufla þá. Hún sýnir þar með samúð 

og tekur síðan utan um Ishmael. Hún segir honum síðan hvernig á að haga sér til þess að 

geta lifað með sorginni.   

 

Ishmael talar um mömmu sína, pabba og litlu systur, líka um Jidu og 

ömmu Nadíu. Viktor rifjar upp sögur af fólkinu sínu, öllu þessu fólki sem 

er dáið, horfið af yfirborði jarðar út af stríðinu. Ishmael segir frá nóttinni 

þega Jidu féll í sjóinn, lýsir því hvernig hann missti afa frá sér og brestur 

í grát. Viktor klárar frásögnina og Hiba tekur utan um Ishmael.  

Þú veist að það er gott að tala, gott að segja frá, segja þeim sem skilja og 

vita hvað við höfum misst og gráta svo saman.  

Hann finnur sáran sting í líkamanum, sorgin getur framkallað sársauka 

(204-205). 

 

Eftir þessi mikilvægu skilaboð höfundar er skipt um sjónarhorn þar sem skrifað er: „Hiba, 

mamma Jamals er listakokkur og Ishmael finnst hann vera í paradís“ (205).  

     Þessi aðferð söguhöfundar að skipta um sjónarhorn, eftir að greint hefur verið frá 

erfiðum atburðum og slæmri líðan persóna bókarinnar, hefur þau áhrif á lesandann að 
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honum finnst eins og söguhöfundur muni að lokum sýna fram á farsæla lausn og  

frásögnin endi vel.   

 

2.2 Frásagnaraðferð 

    

Frásagnaraðferð bóka, sem skilgreindar eru sem barnabækur, er yfirleitt svipuð 

frásagnaraðferðum annarra skáldverka. Í greiningu á frásögninni er mikilvægt að spyrja 

hver segir söguna og hvar sá hinn sami standi gagnvart lesandanum. Þá þarf að skoða 

hvernig sögumaður er og hvernig hann kemur frásögninni til skila í gegnum persónur 

hennar.18 Innan skáldverka er búinn til hugsanlegur heimur. Eins og Bergljót bendir á í 

bók sinni Fræðaskjóða (2020) þá verður að gera ráð fyrir að innan raunveruleikans séu 

ólíkir heimar og að þeir séu mögulegir. Túlkun á skilum á milli hugsanlegra heima eru 

nefnd aðgangstengsl. Tengslin eru skoðuð í ljósi þess að innan hins hugsanlega heims 

myndist aðstæður sem gætu verið raunverulegar og að þær aðstæður falli undir almenn 

lögmál rökfræðinnar, þar sem staðhæfingar geta ekki bæði verið sannar og ósannar. Önnur 

skilgreining á tengslum á milli heima er sú að innan þeirra verði að gilda sömu 

náttúrulögmál. Þó að heimurinn sem skapaður er innan bókmenntanna sé skáldskapur 

myndast innra með lesanda tilfinning fyrir því að innan hans séu raunverulegar 

manneskjur þó að um texta sé að ræða.19  

     Heimur sá sem skapaður er í skáldverkinu Vertu ósýnilegur: flóttasaga Ishmaels er 

hugsmíð höfundar sem fylgir klassískri frásagnarmiðlun þar sem boðmiðlun fer fram bæði 

innan og utan frásagnarinnar. Innan frásagnarinnar má greina söguhöfund, sögumann, 

söguáheyranda og kjörlesanda og utan skáldsögunnar er hinn raunverulegi höfundur og 

raunverulegi lesandi.20 Skálverk verður ekki til einungis innan frásagnarinnar heldur er 

utan þess umgjörð sem er hluti heildarverksins. Gerald Genette hefur fjallað um þessa 

umgjörð sem svæði sem liggur á milli texta frásagnarinnar og því sem frásögninni fylgir. 

Þetta svæði nefndi Genette jaðartexta eða hliðartexta (e. paratexts) og gefur sá texti 

lesandanum tækifæri til að ákveða hvort hann vill halda áfram lestrinum. Talað hefur 

verið um „þröskuld“ bókarinnar í þessu sambandi. Genette hélt því fram að jaðartextar 

 
18 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 20. 
19 Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Fræðaskjóða: Bókmenntafræði fyrir forvitna, (Reykjavík: Sæmundur, 

2020). 27-30.  
20 Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Fræðaskjóða, 195.  
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gefi lesanda færi á frekari eða „dýpri“ túlkun á texta frásagnarinnar.21 Umfjöllun um 

skáldverk og annað sem tengja má skáldverkinu er líka talinn til jaðartexta og því geta 

jaðartextar birst bæði eftir eða á undan útkomu skáldverksins. Einnig eru dæmi um að 

jaðartextar hverfi í síðari útgáfum sama verks.22 

     Innan söguheimsins er sögumaður sem hefur það hlutverk að skapa frásögnina, miðla 

henni og staðfesta.23 Strax í upphafi frásagnarinnar er lesandi færður inn í heim stríðsátaka 

þar sem Ishmael liggur fastur undir rústum byggingar eftir að húsið hans varð fyrir 

sprengju. Lesandi skynjar hvernig Ishmael er ósjálfbjarga og bjargarlaus. „Ishmael finnst 

hann liggja fastur í gráu skýi. Hann heyrir óljósan óm af ótal hljóðum sem kafna í skýinu. 

Allt er þarna fyrir utan og hann er líkt og steyptur í vegg“ (9). Frásögnin heldur síðan 

áfram sem margradda skáldsaga því innan hennar heyrast fleiri en ein rödd sem eru ekki 

undirskipaðar höfundavaldi og eru jafngildar og frásögn sögumanns birtist líkt og ein rödd 

af mörgum.24 Saga Ishmaels er sögð í réttri tímaröð, honum er fylgt frá heimalandi sínu 

til Íslands. Sagan af fjölskyldu Selmu byrjar í Reykjavík en síðan er horft til baka og sagt 

frá atburðum úr lífi fjölskyldunnar áður en þau settust að á Íslandi. Í  lok frásagnarinnar 

sameinast þessar tvær sögur þar sem Ishmael hittir fjölskyldu Selmu á Íslandi.  

     Sögumaður segir fyrst frá Ishmael og greinir frá því sem hann hugsar, heyrir, finnur 

og sér. Sögumaður er nálægur eins og sést til dæmis þar sem sagt er frá umhverfi Ishmaels. 

„Þrjár byggingar við götuna hafa hrunið í þessari árás. Handan við bakararústirnar er djúp 

gryfja þar sem skólinn var. Hann var sprengdur í sumar. Mamma hans kenndi við 

skólann“ (12). Sögumaður skiptir um sjónarhorn þar sem bæði er sýnt og sagt frá. Einnig 

er ferðast í tíma og litið er aftur líkt og sjá má þar sem foreldrar Ishmaels tala saman áður 

en hún deyr í sprengingunni. En lesandi er einnig minntur á að í þessum skáldaða heimi 

er töluð arabíska þegar faðir Ishmaels talar og segir yalla með áherslu (13). Miðlun 

sögunnar fer fram bæði með samtölum á milli persóna og þegar sagt er frá því sem 

einstaka persónur sjá eða heyra. Nálægð sögumanns er greinanleg víða innan verksins. 

 
21 Philippe Carrard, „Paratexts: Thresholds of Interpretation.“ Í Style 32, no. 2 (Summer,  

1998): 365-368. https://search.proquest.com/scholarly-journals/paratexts-thresholds-                                                                                     

interpretation/docview/231178150/se-2?accountid=27513 
22 Gerald Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, (New York: Cambride University Press, 

Digital printing, 2001), 10. 

https://books.google.is/books?hl=en&lr=&id=AmWhQzemk2EC&oi=fnd&pg=PR11&dq=paratexts:+thre

sholds+of+interpretation+digital&ots=4cogxFoSNR&sig=sSyTmPzB1U0Q1lha7n6Y7167BqA&redir_es

c=y#v=onepage&q=paratexts%3A%20thresholds%20of%20interpretation%20digital&f=false 
23 Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Fræðaskjóða, 205. 
24 Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Fræðaskjóða, 235. 

https://search.proquest.com/scholarly-journals/paratexts-thresholds-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20interpretation/docview/231178150/se-2?accountid=27513
https://search.proquest.com/scholarly-journals/paratexts-thresholds-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20interpretation/docview/231178150/se-2?accountid=27513
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Dæmi má sjá við lok fyrsta kafla þar sem segir: „Það er eins og allt þetta komi fyrir 

einhvern annan en Ishmael, eins og hann sé bara áhorfandi úr fjarlægð“ (17). Lesanda er 

einnig sýnd mynd af aðstæðum þegar sögumaður opinberar hugsanir Viktors og segir frá 

því sem hann sér: 

 

 Viktor grætur líka, horfir í kringum sig og tárin renna viðstöðulaust. Hann 

ræður ekki við þau. Það er svo undarleg og yfirþyrmandi tilfinning að vera 

aftur á lífi, eftir að hafa dáið, farið til helvítis og komið svo til baka í 

mannhaf þakið silfurlituðu áli (165-166). 

 

Sögumaður er jafngildur persónum víða í sögunni og miðlað er einstaka augnablikum þar 

sem horft er á margar manneskjur í einu.   

     Sagan segir frá fólki sem neyðist til að flýja frá Sýrlandi til Íslands. Flóttaleiðin er frá 

austri til vesturs og höfundur verksins er Vesturlandabúi sem skrifar fyrir lesendur sem 

geta lesið íslensku. Höfundur ætlar sögumanni innan verksins að túlka sýn og samskipti 

fólks sem kemur frá ólíkum menningarheimum. Ólíkum menningarheimum fylgja oft 

fordómar þar sem ógn þykir stafa af margbreytileikanum.25 Hér á eftir er ætlunin að kanna 

hvort greina megi óríentalisma í texta verksins eða greina óríentalísk viðhorf sem Edward 

W. Said kynnti fyrst í skrifum sínum.   

 

3 Óríentalismi  

 

Fyrir rúmum fjórum áratugum skrifaði fræðimaðurinn, Edward Said, að greina mætti 

vissa orðræðu í umfjöllun fræðimanna og rithöfunda Vestursins (Occident) gagnvart 

Austrinu (Orient). Said nefndi orðræðu þessa óríentalisma. Said sýndi fram á að í textum 

sem hann skoðaði, mætti finna skýrt mótaðar hugmyndir um Austrið og íbúa þess. Þar 

sýnir hann fram á að Evrópubúar móta sjálfsmynd sína út frá skrifum sínum um Austrið. 

Sjálfsmynd Evrópubúa birtist sem rökvís, karlleg og yfirskipuð og andstaða hins 

tilfinningabundna, dularfulla, kvenlega og undirgefna Austurs. Einnig má greina ákveðna 

orðræðu Vestursins sem áætlar ákveðna eðlishyggju hjá íbúum Austursins.26 Talað hefur 

 
25 Björg Hjartardóttir, „Handan staðalmynda,” Ritið 7. árg. 2-3. tbl. (2007): 113-126, 

 https://timarit.is/page/6205452#page/n115/mode/2up, 114. 
26 Edward Said,  Orientalism, (London: Penguin Group, 2003), 285. 

https://timarit.is/page/6205452#page/n115/mode/2up
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verið sérstaklega um  öðrun í orðræðu Vestursins þegar fjallað er um múslima og að um 

þá sé skrifað þeir til mótvægis við okkur í Vestrinu. Staðalmyndir af körlum sýna þá m.a. 

sem ofbeldisfulla og að þeir beiti konur valdi.“27 Austurlandabúinn birtist sem veikari, 

minni máttar og einfaldur, í skrifum Vesturlandabúans. Said segir enn fremur að ofríki 

Vestursins hafi mátt sjá  m.a. í því að þeir skiptu landamærum niður eftir eigin geðþótta.28  

Þá segir Said að greina megi í skrifum ákveðna tilhneigingu til að segja að það sem tilheyri 

Vestrinu sé okkar en það sem er ókunnugt sem þeirra, þannig má greina ákveðna 

tvíhyggju þar sem andstæður eru áberandi.29   

     Björg Hjartardóttir hefur fjallað um staðalmyndir og segir m.a. „Í viðleitni okkar til 

þess að stjórna því margbrotna samfélagi sem við búum í er oft notast við staðalmyndir 

til þess að undirstrika ógn þess „annarleika“ sem talinn er grafa undan meintri 

menningarlegri einsleitni samfélaga á Vesturlöndum.“30 Said hefur líka sagt að í orðræðu 

Vestursins gagnvart Austrinu verði að horfa til þeirrar staðreyndar að veröldinni sé skipt 

í tvennt, þ.e. þeirra sem stjórna og þeirra sem er stjórnað. Einnig segir hann að viðhorf 

höfunda miðist alltaf við hans eigin aðstæður og hvaðan hann kemur. Það skrifar enginn 

í pólitísku tómarúmi og Said telur að höfundar komi fyrst að verki sem íbúi Vestursins 

eða Evrópu og Ameríku, og síðan sem einstaklingur. Það eigi bæði við um fræðimenn og 

skáld þegar skrifað er um Austrið eða íbúa þess.31 Í bókinn Vertu ósýnilegur má víða sjá 

merki um ágæti Vestursins. Greina má það viðhorf út frá samtali Ismaels og Salíar þar 

sem þau tala saman áður en þau fóru frá Aleppó. Þau velta fyrir sér hvort það sé 

eftirsóknarvert að læra ensku. Sali telur það að læra ensku geti verið gott til að geta talað 

við gestina sem koma og kaupa varning í súkinu. Hún baðar út höndunum um leið og hún 

talar útlensku. Enska Ishmaels, sem hann segist kunna, birtist lesandanum sem 

íslenskaður texti úr tveimur lögum Bítlanna, All you need is love og Ob-La-Di, Ob-La-

Da, sem stafsett er í textanum „olljúnídislovandóbladíblada“ (68). Þarna kemur í ljós að 

tónlist úr Vestrinu hefur verið haldið að barninu sem er með á takteinum brot úr texta 

tveggja af ballöðum Bítlanna. Ismael svarar vinkonu sinni sem ólm vill skilja útlensku að 

skemmtilegra myndi verða ef allir lærðu arabísku. „Ef einhver vill skilja mig þá verður 

 
27 Björg Hjartardóttir, „Handan staðalmynda,“ 115. 
28 Said, Orientalism, 12. 
29 Said, Orientalism, 54. 
30 Björg Hjartardóttir, „Handan staðalmynda,“ 114. 
31 Edward Said, „From Orientalism,“ í Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A Reader, (New 

York: Colombia University, 1994), 136-137.  
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hann að læra að tala það sem ég tala, sagði Ishmael spekingslega“ (68). Ishmael er þarna 

sjö ára og sýnir strax mikla sjálflægni eða karlmennsku og orðaval hans, í samskiptum 

við vinkonu sína, sýnir vel dæmi um tvíhyggju líkt og Said benti á, karlar/konur. Þegar 

þau ræða um hvort einhver þyrfti að ráða yfir öðrum segir hann við vinkonu sína: „Það 

verða alltaf einhverjir að ráða“ (69). Það að Ishmael segir að einhverjir verði að ráða má 

túlka sem svo að hann hafi þarna, strax svona ungur, verið kominn með ákveðna mynd af 

stjórnun. Hann tekur líka að sér það hlutverk að kenna Salí og segja henni hvað er rétt og 

hvað ekki. Hugmyndin um andstæðupör er farin að mótast hjá þessum persónum, Ishmael 

og Salí. Óríentaliska viðhorfið sem greina má af samræðum barnanna er að uppeldi barna 

í Austrinu verði til þess að stúlkur verða undir og að þær eigi að lúta stjórn karlmanna.  

     Vestrið hefur áfram yfir sér einhvern ljóma í augum Ishmaels þegar hann eldist því 

hann segir við afa sinn, Jidu, sem hefur verið að ræða mögulegar leiðir til að koma þeim 

frá átakasvæðinu í Aleppó. 

 

Afi, förum til London og göngum yfir Abbey Road! segir Ishmael hátt og 

snjallt og lygnir aftur augum. Hann er búinn að hækka í tónlistinni og 

hlustar á Bítlana hennar ömmu Nadíu syngja um gærdaginn og 

vandamálin sem voru þá svo órafjarri (33). 

 

Áfangastaðurinn er ólíkur þeim sem farið er frá og hrifningin sem Ishmael sýnir bendir til 

þess að hann telji þann menningarheim eftirsóknarverðan og öðruvísi.  

 

     

3.1 Hið tilfinningabundna, dularfulla, kvenlega og undirgefna 

Austur    

 

Kápa bókarinnar Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels er gul að lit. Á forsíðunni er 

mynd af einstaklingi, berfættum í opnum skóm. Hann er klæddur í gallabuxur og svarta 

peysu. Hann er í ilskóm sem bendir til þess að hann sé staddur einhvers staðar þar sem 

lofthiti er hár. Þessi einstaklingur sker sig ekki úr fjöldanum hvað klæðaburð varðar. 

Ljósmyndin sýnir ekki höfuðið og því er erfitt að bera kennsl á hver þetta er og getur átt 

við hver þann sem er í þessum aðstæðum.  
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     Sögumaður innan frásagnarinnar nefnir gulan lit þar sem hann segir frá  aðstæðum 

þegar sandstormur geysar í Zaatari flóttamannabúðunum: 

  

Það er gult veður í marga daga. Sandurinn smýgur alls staðar og það sér 

ekki út úr augum. Dularfullar verur með andlitsgrímur, sveipaðar slæðum 

feykjast á milli hverfa. Þeir sem ekki þurfa nauðsynlega út hírast inni í 

skýlum og tjöldum (88-89). 

 

Ætla má að guli litur forsíðunnar sé tilvísun í þessar aðstæður og ætlaður til að beina 

sjónum lesandans að eyðimörk og sandi og þar með hinu óþekkta. En í textanum eru þeir 

sem búa í flóttamannabúðunum sagðir: „Dularfullar verur með andlitsgrímur, sveipaðar 

slæðum“ (88-89) og eru þar með settar í hóp þeirra sem þarna búa. Íbúar 

flóttamannabúðanna eru þarna hlutgerðir sem dularfullar verur sveipaðar slæðum í 

orðræðu hins vestræna höfundar og má því greina óríentalisma í textanum. 

Frásögnin í Vertu ósýnilegur ber með sér ævintýraljóma þegar horft er til Austursins og 

sjá má þegar umhverfi Selmu og Ishmaels í Aleppó er lýst áður en til stríðsátaka kom. 

 

 Súkið var galdrastaður. Þar gat allt gerst. Þar hittust allir og þar var hægt 

að kaupa allt milli himins og jarðar. Langar hlaðnar steinhvelfingar með 

varningi, yfirfullir básar af litríkum efnum, glansandi kopar, glitrandi 

kristallar, sterklyktandi fiskur, heitt kjöt, nýbakað brauð, hnetur, 

baunafjöll, krydd, sykurtoppar, slæður og silki, reykelsi og auðvitað sápur 

(72).  

 

Sögumaður veitir lesanda þarna innsýn í heim þar sem framandi lykt finnst af kryddi, 

sápum og nýbökuðu brauði. Sjónskyn lesanda er örfað með lýsingunni, glansandi og 

glitrandi og kvenleikinn er sýndur með því að nefna slæður og silki. Umhverfi þessu er 

lýst áfram þar sem þau Ishmael og Salí hittast: 

 

Síðdegis hitti hann Salí á sápubásnum og þau héldu í eftirlitsferð um súkið. 

Þá voru þau ósýnileg, hlupu inn á milli þykkra pilsa og síðra kufla, 

heimsóttu sælgætissalann og fengu stundum mola, rannsökuðu og 

njósnuðu og hleruðu framandi tungumál (75). 

 

Dularfull mynd er dregin upp þegar  Salí spinnur upp sögu fyrir Ishmael þar sem þau leika 

sér í súkinu. Þar kemur fram ævintýraleg lýsing á örlögum manna eftir að andi lagði á þá 
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álög. Salí segir um hnífasölumanninn: „Hnífa-Tarek var mannæta“ (75). 

Hnífasölumanninum er lýst þannig að hann, hafi þykkar lúkur, sé stórvaxinn og með 

þungar augnabrúnir. Hann var umkringdur sveðjum og kutum og brýndi hnífa þannig að 

eldglæringar gneistuðu af stálinu. Saga Salíar vekur upp tilfinningu fyrir hinum ógurlega 

karlmanni, í dularfullum heimi þar sem grimmur djinn32 leggur álög á fólk.  

 

Grimmur djinn hafði lagt það á alla karla fjölskyldunnar að þeir yrðu að 

fá ferskt blóð á hverju kvöldi, læðast um og veiða fólk í skjóli nætur. Hann 

lagði það á karlana að þeir myndu éta á nóttunni um alla eilífð og aðeins 

mannakjöt. En til að milda álögin, eftir að forfaðir Hnífa-Tareks hafði 

grátbeðið um miskunn, bætti djinn því við að þeir myndu aldrei nást, alltaf 

takast að hylja slóð sína og að hnífasmíð yrði þeirra listgrein (75-76).  

 

Þessi heimur Austursins er andstæða Vestursins og karlinn þar er sýndur ógurlegur og 

stórkarlalegur í útliti.  

    Í frásögninni er sagt frá hrottalegri hegðun karlmanna í garð kvenna. Sem dæmi um 

það má sjá m.a. þar sem sögumaður lýsir atburði sem bæði vekur viðbjóð og hræðslu. Þar 

er sagt frá því sem gerist þegar ræningjar stöðva rútu sem Ismael og samferðamenn hans 

eru í og ræningjar taka konu fyrir sig og drepa kærastann hennar (135). Annað dæmi um 

grimmd karlmanna má sjá þegar Amma Ishmaels var grýtt: „Hún sá það aldrei sjálf. 

Heyrði bara öskur og ókvæðisorð og fann svo grjótið dynja á sér“ (149). 

 

3.2 Við erum rökvís, karlleg og yfir ykkur skipuð 

 

Vinirnir Ishmael og Salí sameinast á Íslandi í lok frásagnarinnar. Greina má viðhorf í texta 

verksins um að við á Íslandi séum frjálslyndari og skynsamari en þið í Austrinu. Hugsanir 

Ishmaels staðfesta þennan tvenndahugunarhátt. „Hann hefur kynnt sér örlítið þetta 

reykspúandi eldfjall úti í Atlantshafinu, finnst það ævintýralegt og spennandi, og líka besti 

staður á jarðríki af því að þar er Salí og fjölskyldan hennar“ (214).  Sjálfsmynd Íslendinga 

verður líka sjáanleg þegar verið er að kynna landið fyrir væntanlegum íbúum. „Þetta er 

 
32„Djinn in Muslim Culture: Truth or Superstition?“  Inside Arabia:Voice of the Arabe People,  

https://insidearabia.com/djinn-muslim-culture-truth-superstition/. Þar segir: Djinn are believed to be 

powerful, invisible beings, capable of possessing people and even inflicting suffering on them.  

Stories of human encounters with djinn are very common across cultures and history. 

https://insidearabia.com/djinn-muslim-culture-truth-
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friðsamt lýðræðisríki. Þeir eiga fyrsta þjóðkjörna kvenforseta í heiminum“ (180). Sköpun 

sjálfsmyndar Íslendinga birtist hér í samanburði við önnur lýðræðisríki sem ekki höfðu 

kvenforseta. Viðhorfið sem þarna má greina er að Íslendingar séu mjög framarlega í 

jafnréttismálum, svo framarlega að þjóðin hafi kosið sér kvenforseta. Áfram er haldið við 

að lýsa landinu og staðháttum fyrir fjölskyldu Salíar.  

 

Íslendingar eru vel menntaðir og ríkir. Þeir eru fiskveiðiþjóð og náttúran 

er ævintýraleg. Það stendur allt hérna, sagði hún og benti á tölvuskjáinn. 

Sjáið svo myndirnar, bætti hún við og sneri skjánum. Esin fletti stóru 

albúmi í tölvunni með endalausum myndum af litríkum húsum 

snjósköflum, hálfberum manneskjum í sundlaugum, rjúkandi jörð og 

stökkvandi risahvölum, klettum, jöklum og fallegum skólabyggingum, 

sjúkrahúsum og grænum slæðum á svörtum næturhimni (180-181). 

 

Andstæðan við ríkið í Vestrinu kemur greinilega í ljós í textanum þegar sagt er frá því 

hvernig fjölskyldan hagar sér þegar hún fær upplýsingar um staðháttu á Íslandi. „Karam-

fjölskyldan, sápugerðarmeistarar Aleppóborgar mann fram af manni, starði agndofa á 

skjámynd af gufusúlu sem teygði sig upp úr litríkri jörð til himins, eins og djinn sem 

kemur æðandi upp úr töfralampa til að uppfylla allar óskir“ (181). Lýsingin á hegðun 

Karam fólksins er skýrt dæmi um óríentalíska orðræðu þar sem þeim er gert að tengja 

myndir sem þau horfa á við dulúð Austurlandabúans. 

     Konur í Vestrinu birtast í texta verksins sem ákveðnar, réttsýnar og stjórnsamar. Dæmi 

um það má sjá þar sem Ishmael og Viktor hafa ákveðið að ætla sér að reyna að komast 

yfir landamæri í lest um Brenner skarðið. Áður en þeir fóru í lestina höfðu þeir tekið 

ákvörðun um að ef ekki tækist að komast yfir landamærin með lestinni myndu þeir ganga 

yfir landamærin (197). 

     Stúlkan er nokkuð áberandi, horfir beint í augu þeirra og ráðskast með þá, eftir að hún  

hefur krafið þá svars um hvaðan þeir koma. Þegar von er á landamæraverði segir hún 

(199): 

 

Farðu þarna undir, skipar hún Viktori og bendir undir bekkinn. […] 

Hlýddu núna, skipar þessi sterklega stelpa í stuttbuxunum svo ákveðið að 

Viktor hendist undir bekkinn. Bob þekkir þessa skipulögðu konu 

greinilega vel og tekur fyrirmælunum umyrðalaust (199).  
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Stúlkan stjórnar þarna þremur mönnum og skipar þeim fyrir. Greina má jákvætt viðhorf 

til framgöngu þessarar konu í textanum sem sýnd er í jákvæðu ljósi þar sem hún sýnir 

mjög ákveðna hegðun og þorir að taka af skarið við að aðstoða landflótta menn án 

vegabréfa við að komast óséðir yfir landamæri. Hegðun stúlkunnar er líka útskýrð þar 

sem hún segir að það sé sjálfsagt mál að hjálpa og fullyrðir í framhaldinu: „Ef ég væri á 

flótta undan brjáluðum morðingja í mínu heimalandi þá mynduð þið hjálpa mér“ (202). 

Þessari konu úr Vestrinu er líkt við hálfgerða kvenhetju sem er sterkleg í stuttbuxum. En 

í textanum má líka greina ákveðið yfirlæti þar sem hún fullyrðir hvað þeir myndu gera ef 

hún yrði fyrir árás. 

     Víða í texta bókarinnar má greina að við sem búum í Vestrinu eru lengra komin í 

jafnréttismálum en þið sem búið í Austrinu.   

     Greina má styrkleika konu sem starfar sem lögfræðingur og kemur til starfa þar sem 

Ishmael er í haldi lögreglu, eftir að hann kemur til Íslands, með falsað vegabréf. 

 

Hann fær brauð og kaffi, vont kaffi, en fljótlega kemur ung kona inn úr 

dyrunum og heilsar kumpánlega. Hún virðist þekkja lögreglumennina, 

skellir skjalatösku á borðið og dregur upp fartölvu. Því næst lítur hún á 

Ishmael, brosir breitt, tekur í hönd hans og segir eitthvað á ensku. Ishmael 

grunar að hún sé lögmaður.  Þau gantast eitthvað á óskiljanlegu tungumáli, 

spjalla og krossleggja handleggi. Það er líkt og þau séu að bíða eftir 

einhverjum (223). 

 

Hér virðist sem jafnræði sé á milli þessara starfsfélaga og einnig má greina í brosinu sem 

unga konan sendir Ishmael að hann fái réttláta málsmeðferð. Þarna má líka sjá að 

kvenlögfræðingurinn hefur samið sig að því sem flokka má undir karlmennskuímynd þar 

sem skjalatöskunni er skellt á borðið (leturbreyting mín). Þessi lýsing á 

kvenlögfræðingnum er andstæð lýsingunni á túlkinum Línu sem sögð er, „hávaxin, með 

breiðar varir og bjart bros“ (225), en er síðar gerð dularfull og draumkennd þegar mynd 

af henni er sýnd þar sem Ishmael horfir á hana (225). Staðalímyndin sem dregin er upp af 

Línu svipar til ímyndarinnar um konuna í Austrinu sem er dularfull og sveipuð slæðum, 

en ólík myndinni sem dregin er upp af íslenska lögfræðingnum þar sem ekkert er minnst 

á klæðnað eða útlit, bara skjalatösku.  

     Björg Hjartardóttir hefur fjallað um staðalmyndir sem birtast í orðræðunni þegar 

fjallað er um fólk Austursins. Hún segir: 
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 Kjarni þessara staðalmynda felst í þeirri hugsun að „þetta“ fólk er talið 

ólíkt „okkur“, og menning „þeirra“ er talin einkennast af ofbeldi og 

kvennakúgun. Í þessum staðalmyndum verða karlar sem aðhyllast íslam 

ofbeldisfullir, jafnvel hryðjuverkamenn, og konur fórnarlömb þeirra og 

trúarbragðanna. Birtingarmyndir af múslimskum konum á Vesturlöndum 

sýna þær yfirleitt ekki sem gerendur og gegnir hefðbundinn klæðnaður 

þeirra þar lykilhlutverki, en í augum margra er hann tákn fyrir slæma stöðu 

kvenna innan íslam.33  

 

Björg segir einnig að litið hafi verið fram hjá margbreytileika þeirra sem flytja til 

Vesturlanda frá svæðum þar sem íslam eru ráðandi trúarbrögð og að greina megi fordóma 

um aðbúnað og aðstæður kvenna sem trúa á íslam. Björg skrifar:  

 

Í okkar heimshluta hafa umræður um íslam hinsvegar hverfst um ákveðna 

tvíhyggju þar sem stillt er upp andstæðum tveggja heima, hinum 

„vestræna“ og hinum „íslamska“, líkt og um ótengda og andstæða póla sé 

að ræða. Samhliða þessu hefur sá skilningur verið útbreiddur að kúgun 

kvenna sé óaðskiljanlegur hluti af trúarlífi og samfélagi múslima.34 

 

Viðhorfin sem Björg fjallar um má sjá í texta verksins. Sem dæmi má sýna samtal 

systkinanna þegar Lína svarar bróður sínum eftir að hafa sagt honum að Jónas sé tilbúinn 

að skipta um trú fyrir hana. 

 

Lína, ég er ekkert vondur segir Aron. En þú sérð að svona samband er ekki 

í samræmi við okkar siði og menningu, heiminn sem við erum alin upp í. 

Jónas býr við allt annan veruleika en við. 

Ég veit, en samt ekki. Það er búið að brjóta niður heiminn sem við erum 

alin upp í og við verðum að hafa kjark til að búa okkur nýja framtíð hér, 

og mín framtíð er með Jónasi og hans veruleiki er orðinn minn veruleiki. 

Þetta verður vandamál. Þú veist það, segir Aron harkalega (222). 

      

Lína svarar bróður sínum og segir: 

 

Heldur þú, Aron að ég viti ekki um Þóru Sævarsdóttur?  

Heldur þú að ég hafi ekki séð ykkur? Og að fólk tali ekki saman? 

 
33 Björg Hjartardóttir, „Handan staðalmynda,” 115. 
34 Björg Hjartardóttir, „Handan staðalmynda,“ 113.  
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Aron horfir alvöruþrunginn á systur sína.  

Það er allt annað og þú veist það.  

Ekki hérna. Ekki á Íslandi. Það er ekki allt annað hérna, segir Lína hægt 

og yfirvegað áður en hún lokar á eftir sér (222-223).  

Hér að ofan er skýrt dæmi um óríentalíska orðræðu þar sem sjá má  tvenndahugsun um 

að þið sem búið í menningarheimi Austurlanda komið fram við konur á annan hátt en við 

í menningarheimi Vesturlanda. Menningin er bundin hugmyndum um staðalmyndir. Lína 

sem er innflytjandi og býr í Kópavogi hegðar sér samkvæmt siðum og venjum sem ætlaðir 

eru fólki Austursins og þeim sem eru íslamstrúar, samkvæmt textanum. Stuttu áður er í 

textanum lýst samskiptum systranna  þar sem Lína hendir slæðu í áttina að Selmu og 

fyrirskipar:  

 

Settu á þig hijab.“35 Reynum að minnsta kosti að hafa eitthvað í lagi. - 

Nei, einu skiptin sem ég er með þessa slæðu er þegar ég fer út úr húsinu 

og kem inn í það. Ekki týna sjálfri þér, Selma (108). 

 

Eins og þessi samskipti systkinanna þriggja birtast í textanum hér að ofan þá má skynja 

staðalmyndir kvenna úr Austri sem allar eiga að vera með slæðu. Eftir að Ishmael er 

komin til Íslands kemur Lína sem túlkur til að aðstoða lögregluna við að tala við hann. 

Ismael horfir á Línu og hugsanir hans segja hvað hann gerir og sér: „Ishmael gapir og 

finnst hún vera draumur. Hún stendur þarna með gula slæðu, á bleikum buxum og hvítum 

kjól rétt eins og hún hafi stokkið inn um gluggann af töfrateppi“ (107). Konan úr Austri 

er ekki einungis með slæðu og klædd björtum litum, hún birtist líka eins og vera úr 

draumaheimi, á fljúgandi teppi.  

     Í texta verksins má greina staðalmynd konunnar í Austri. Þar klæðast konur slæðu, 

þar ræður konan ekki sjálf makavali sínu og þar stjórnar einhver karlmaður málefnum 

fjölskyldunnar. Viðhorfið sem kemur fram í textanum er að innan samfélagsins hér á 

Íslandi ríki andstæða þessa og sýnt er fram á að hér ríki almennt frjálsræði í trúmálum, og 

að hér sé staða konunnar mun betri en kvenna úr Austrinu.  

 

3.3 Ótti ykkar er óþarfur við hjálpum og erum góð 

 

 
35 „Af hverju klæðast sumar íslamskar konur búrku, hvenær varð sá siður til?“ Vísindavefur Háskóla 

Íslands, 12. apríl 2016, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=71563 
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Greina má óríentalíska orðræðu gagnvart flóttafólki um að þeim þurfi að hjálpa og að við 

í Vestrinu hjálpum og sýnum sanngirni. Dæmi um hjálpsemina má sjá í textanum þar sem 

Suleiman einn hjálparliðinn veifar vísifingri framan í  Ismael og Viktor, þegar þeim hefur 

verið bjargað af sökkvandi skipi á Miðjarðarhafi, og settir á land á Sikiley. „Sleppið við 

fingraförin því þá er miklu erfiðara að senda ykkur til baka þegar þið komið á áfangastað“ 

(168). Allir flóttamenn eru þarna settir í einn hóp og hver og einn hlutgerður og merktur 

með armbandi úr plasti sem sett er um úlnliðinn á þeim (168). Þessi framkoma 

landamæravarða endurspeglar hugmyndir Saids um að við sem búum í Evrópu ákveðum 

hvernig tekið er á móti ykkur sem búið annars staðar og eruð á flótta.  

     Á þremur myndanna á kaflaskilum er texti, ein myndin er af hjálmi hjálparstarfsmanns 

sem á stendur Jonsdóttir, önnur mynd sýnir skýli merkt Rauða krossinum á Ítalíu og á 

þriðju myndinni má sjá kassa merktan Rauða krossinum í Líbanon. Greina má viðhorf til 

flóttamanna út frá þessum myndum að við Vesturlandabúar sendum aðstoð og hjálpum 

ykkur sem eruð þurfandi Austurlandabúar. 

      Annað dæmi má sjá þar sem Ishmael og Viktor sitja í lest þegar tvö ungmenni, stúlka 

og piltur, koma inn í lestarklefa, með fyrirgangi. Inn í klefann  skýst einnig dökkleitur 

maður sem biður um hjálp við að fela sig. Ishmael og Viktor gera ekkert og eru hljóðir. 

Þeir eru í sömu sporum og þessi maður, í sama hópi. Unga parið aftur á móti er tilbúið að 

fela hann en áður en til þess kemur, nær lestarvörður í manninn. Viðhorf unga parsins er 

að hér sé brotið á mannréttindum og gefið er í skyn að þessi maður hafi verið á flótta þó 

að það komi aldrei fram annað en að hann hafi verið dökkleitur.  „Unga parið er sorgbitið 

þegar það horfir á eftir manninum. So sad, segir maðurinn og lítur á strákana“ (198).  

Augnatillit mannsins vekur athygli lesanda á óríentalisma um að þetta fólk eigi bágt og 

að það sé allt eins og innan sama hóps. Annað sem greina má út frá viðbrögðum unga 

parsins er að þau eru tilbúin til að hjálpa, þau eru óttalaus enda er hún Íslendingur.  

     Viðhorf til þeirra sem eru dekkri á hörund má einnig greina þegar sögumaður sýnir 

lesanda viðbrögð um að dökkir karlmenn séu hættulegir. Þeir félagarnir Ishmael og Viktor 

ganga í átt að lest þegar þeir eru komnir til Evrópu. „Ishmael tekur eftir því að kona þéttir 

takið á handtöskunni sinni þegar þeir ganga fram hjá á þröngri gangstéttinni“ (193). 

     Mjög jákvætt viðhorf má sjá í texta frásagnarinnar til lögreglunnar á Íslandi eins og sjá 

má á eftirfarandi lýsingu á hegðun tveggja lögreglumanna: „Tveir lögreglumenn koma 

skellihlæjandi út úr bakaríinu. Þeir hlæja svo mikið að annar þeirra þarf að stoppa og 

styðja sig við húsið á meðan hann engist um í keng“ (37). Þessi orð sýna vel hvernig 
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sögumaður sýnir lesanda mynd af andstæðu þess ástands sem ríkir í borginni Aleppó. 

Fulltrúar valdsins í Vestrinu eru þarna sýndir hlæjandi að kaupa snúð í miðjum 

vinnutímanum, en veruleikinn í Aleppó er annar og þar þurfa almennir borgarar að vera 

stöðugt á varðbergi. Selma sem kemur frá Aleppó bregst við veru þeirra eins og áður og 

fær „kunnuglega óþægindatilfinningu“ (37) þegar henni finnst eins og annar þeirra horfi 

rannsakandi á hana. Hér má greina fegrun á raunveruleikanum og þess ekki getið að það 

er líka hlutverk lögreglunnar  að reka fólk úr landi ef lögin segja svo til um, eins og kemur 

fram í textanum. Aron segir til dæmis: „Það eru ekki allir öruggir, segir hann. Það eru 

margir sendir úr landi sem leita hérna hælis“ (233). Flóttamennirnir, þeir sem búa á Íslandi 

eru boðnir í veislu til að kynnast siðum og menningu okkar Íslendinga. Þar hittir Selma 

lögreglukonu sem segir henni hvernig löggæslu er háttað hérlendis. Lýsing 

lögreglukonunnar sýnir ágæti Vestursins og búinn er til fegraður veruleiki af því að konan 

segir að hjá lögreglunni okkar sé bara talað saman ef fólk lendir í vanda. Lögreglukona 

heldur áfram að sannfæra Selmu: „Og þess vegna erum við til dæmis ekki vopnuð, segir 

hún og slær á kylfu sem hún hefur í beltinu. Við trúum á samtal og samvinnu og vinnum 

við að hjálpa“ (116). 

     Ákveðin afstaða er tekin þar sem því er lýst að Ishmael verður að ferðast ólöglega til 

að komast til Íslands.  

 

 Þú stekkur ekki upp í næstu vél, lendir á Íslandi og færð þar hæli, segir 

Gunter. Það stendur hér að Íslendingar veiti ekki mögum hæli.  

Hvað get ég þá gert? 

Ég má ekki hafa skoðun á þessu, segir Gunter en ég veit að það er engin 

lögleg leið til að komast þangað ekki fyrir þig. Því miður. 

Er það þá ólöglegt? (214). 

 

Afstaðan beinir sjónum að vandamálum flóttamanna, sérstaklega barna, sem sum hver 

þurfa að dveljast ólöglega einhvers staðar eins og kemur fram í textanum þegar Ishmael 

hefur fundið Sýrlending á Íslandi sem vildi ekki hjálpa til við að finna vini hans. „Það 

vilja alls ekki allir láta finna sig og að hann vilji ekki skipta sér meira af. Þar með er hann 

horfinn út úr samtalinu“ (214). Stuttu seinna stendur í textanum að Íslendingar veiti ekki 

mörgum hæli sem má einnig túlka sem ákveðna afstöðu til innflytjendastefnu stjórnvalda 

á Íslandi.      
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3.4 Enn um fordóma  

 

Undirheiti bókarinnar, Flótti Ishmaels kynnir fyrir lesanda hvers vænta má með lestrinum, 

því að þar segir af Ishmael sem er á flótta. Nafn Ishmaels er ekki hefðbundið íslenskt 

eiginnafn og vekur það strax athygli lesanda að hér er verið að lesa frásögn einhvers sem 

kemur annars staðar frá, sá hinn sami tilheyrir ekki okkur sem berum íslensk nöfn.  

     Annað dæmi um ólíkt eiginnafn er í texta frásagnarinnar. Þar má greina óríentalíska 

orðræðu tengda nöfnum sem ekki eru alíslensk. Samskipti systranna Línu og Selmu varpa 

ljósi á það.   

 

Hættu að kalla mig Salí. Það er smábarnanafn!  

Þú ert bara smábarn. Lína fer í gallabuxur og fölbleika skyrtu. Hún sveipar 

hvítri slæðu um höfuðið og hylur með henni hrafnsvart og glansandi hárið. 

Þú ert fimmtán ára smábarn, bætir hún við. Og hvaða Selmu-rugl er þetta? 

Veit mamma að þú ert búin að breyta nafninu þínu?. Og Múhameðsdóttir? 

Hvað er það, Salí? 

Nei, en ég nenni ekki alltaf að vera að leiðrétta, Salma eða Selma . Það 

skiptir engu. Mér er alveg sama (107).  

 

Greinilegt er af því sem Salma segir hér að ofan að til þess að verða talinn hluti af þessu 

samfélagi sé betra fyrir hana að breyta nafninu sínu. Selma hefur gert það til þess að verða 

ekki fyrir fordómum úr umhverfi sínu, en systir hennar og móðir eru fulltrúar Austursins 

þar sem gilda önnur eiginnöfn og stúlkur ekki eignaðar föður sínum. Hér er vakin athygli 

á því að Selma og aðrir meðlimir fjölskyldu hennar skilgreina sjálfa sig öðruvísi en aðra 

íbúa Kópavogs, þrátt fyrir að hafa búið á Íslandi í þrjú ár.  

Í texta frásagnarinnar birtist oft nafnið Allah og er því líklegt að íbúar austursins séu 

íslam trúar. Svo virðist sem það að vera trúlaus skipi hærri sess innan frásagnarinnar eða 

að fólk í Vestri sé víðsýnna í trúmálum en þeir í Austrinu. Jidu afi Ishmael er fulltrúi 

þeirra Austurlandabúa sem ekki eru íslam. Hann er líka fulltrúi þeirra sem enda líf sitt í 

Miðjarðarhafinu eftir að hafa „kastast yfir borðstokkinn“ þar með er hann einn af þeim 

sem drukknar á flóttanum þar sem eina vonin um hjálp berst frá okkur úr Vestrinu (161). 
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     Trúleysi Jidu kemur honum ekki vel í frásögninni og oft virðist sem það þurfi að hafa 

vit fyrir honum svo hann verði ekki fyrir aðkasti vegna trúleysis eða ólíkra skoðana í 

trúmálum. 

 

Allah sér um þær, segir Innam hverfishöfðingi og klappar afa á bakið um 

leið og hann útdeilir verkfærum.  

Ég veit það ekki, tautar Jidu. Hver er það nú og hvers vegna er hann að 

safna fólki inn í dauðann? Ishmael, ég held að þær séu hjá ömmu þinni. 

Þær dansa saman við Bítlana þarna einhvers staðar í sólinni, segir hann og 

blikkar upp í áttina að loftljósinu.  

Uss, hættu, hvíslar Ishmael og kreistir hönd afa síns. Hann skimar í 

kringum sig. Imman virðist ekki hafa heyrt í gamla manninum (29). 

      

Jidu virðist trúa á líf eftir dauðann og einnig að tónlist Bítlanna verði spiluð í himnaríki. 

Það er hættulegt fyrir hann að opinbera trú sína og því þarf Ishmael að biðja hann um að 

láta ekki uppi trúarskoðanir sínar í áheyrn hverfishöfðingjans. Annað dæmi af svipuðum 

toga má sjá þar sem Said, einn samferðamanna þeirra í upphafi ferðarinnar til Evrópu 

óskar þeim velfarnaðar í nafni Allah. Jidu svarar: „Við ætlum að taka með okkur heppni 

og hugrekki. […] Afi ætlar að halda áfram þessu hættulega tali þegar Ishmael grípur fram 

í fyrir honum“ (59). Lesandi verður að álykta hvað það hættulega gæti verið sem kæmi 

fyrir. Önnur birtingarmynd þess að trú þeirra sem búa í Vestrinu sé heppilegri eða betri 

en þeirra sem koma úr Austrinu má greina í textanum þegar systkinin Aron og Lína tala 

saman. „Hvað ef Jónas tekur okkar trú? Hvað ef hann stígur inn í okkar heim? Hvað ef 

hann er tilbúinn til þess?“ (222). Jónas  sem er bálskotinn í Línu, segir síðar í textanum, 

eftir að hafa skutlað henni til Keflavíkur. „Ekki segja takk. Jónas kyssir hana á ennið. Ég 

skal skutla þér á enda veraldar ef þú þarf að komast þangað. Og ganga í hvaða félag sem 

er, bara fyrir þig“ (224). Jónas virðist vera trúlaus og er tilbúinn að ganga í það trúfélag 

sem hentar honum best. Það virðist því ekki skipta máli í Vestrinu að fylja þeim reglum 

trúfélaga. 

     Viktor er sú persóna innan frásagnarinnar sem greina má sem fulltrúa hinsegins fólks. 

Höfundur beinir sjónum lesanda að Viktori, bæði útliti hans og hæfileikum. „Viktor hefur 

eignast sundgleraugu sem koma sér vel þegar hann fer út í storminn. Hann hefur lag á að 

bjarga sér og finna lausnir. Allir heillast af Viktori. Laglegur og fíngerður, hjálplegur, 

alltaf elskulegur og svo eldar hann veislumat“ (89). Viktor hefur yndi af að gleðja aðra og 

gefa fólki að borða, enda segir hann: „Mér finnst skemmtilegast þegar allir borða vel og 
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eru ánægðir með matinn, segir Viktor og stráir pipar yfir baunirnar. Öllum líður best þegar 

þeir eru saddir“ (91). Viktor er varfærinn og kurteis. „Er ekki styttra að fara frá Líbíu yfir 

til Ítalíu? Spyr Viktor varfærnislega“ (94). Viktor sýnir fyrirhyggju og vandvirkni þegar 

hann tekur til nesti fyrir sig og samferðamenn sína. „Viktor er þungt hugsi og fer aftur og 

aftur yfir nestið. Brauð, hummus, bollur, döðlur og hnetur. Er nóg af hnetum?“ (96-97). 

Ishmael lýsir Viktori á þennan hátt í frásögninni:   

 

Viktor er fagurkeri. Hvít skyrta, svartar buxur og leðurjakki við hvíta 

íþróttaskóna. Bakpokinn er blár og um hálsinn er léttur og ljósblár klútur. 

Allt í stíl, eins og hann vill hafa það. Ég hef aldrei farið í flugvél. Á maður 

ekki að vera fínn glottir Viktor og lagar klútinn (98).  

 

Í texta frásagnarinnar er Viktor eina persónan sem þarf að þvo föt.  

 

Viktor tekur ljósbláa klútinn tandurhreinan af snúru á svölunum. Hann 

dansar, sveiflar klútnum í kringum sig og kastar yfir herðarnar. Ishmael 

flissar. Það er eins og þú sért að fara á lystisnekkju. Viktor kinkar kolli 

brosandi. Já. Við förum á lystisnekkju til Ítalíu. Goslar færist nær og ég 

veit að við komumst alla leið. Ég finn það á mér. Jamal gaf mér þennan 

klút að skilnaði, kvöldið sem hann lagði af stað til Tyrklands, bætir hann 

við lágum rómi. Blái liturinn minnir mig á himininn og hafið á milli okkar, 

segir hann og bindur klútinn um hálsinn (150).  

 

Viktor er samkynhneigður og fram kemur að hann þurfi ekki að fela sig eftir að hann er 

kominn til Evrópu.  

 

Og þú elskar hann, segir Ishmael, afar lágt og varfærnislega um leið og 

hann beygir sig að honum. Viktor kinkar kolli. Ég hef aldrei sagt það við 

neinn, ekki heldur hann. Við höfum bara alltaf fundið það, hérna, segir 

hann og bankar með hnefanum í brjóst sér. En nú getum við sagt það. Í 

Goslar eru engin leyndarmál (196). 

 

Viktori er lýst í textanum sem glæsilegum, góðhjörtuðum, umhyggjusömum, og 

glaðværum. Hann er líka hreinlegur og hefur áhuga fyrir útliti sínu. Þarna er sett fram 

ákveðin staðalmynd af samkynhneigðum karlmanni og greina má við lestur verksins að 

hann hafi þurft að fela kynhneigð sína í Austrinu. Enn fremur að hann álíti að í Vestrinu 

ríki meira frjálsræði og þar verði hann samþykktur af samfélaginu eins og hann er. Í 
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þessum texta má því greina óríentalisma um að í Austri séu grundvallarréttindi hverrar 

manneskju ekki virt. 

 

4 Á leiðarenda 

 

Salman Rushdie hefur fjallað um sýn þeirra sem flytja búferlum til þess sem hann nefnir 

heima (leturbreyting mín). Hann segir að minningar sem oft séu brotakenndar verði til 

þess að einstaklingurinn geri sér ljóst að nútíðin og núverandi búseta er það óþekkta en 

það sem skilgreina má sem „heima“ sé hluti af fortíðinni. Þessi vissa, segir hann að veki 

upp tilfinningu fyrir missi og þrá um að endurheimta aftur það sem einu sinni var. Minnið 

hefur áhrif á hugmyndir manna um heimaland sitt. Minningarnar birtast í huganum sem 

brot eða „spegilbrot“ eins og Rushdie orðaði það.36 Niðurstaða Rushdie er sú að 

sjálfsmynd þeirra sem flytja búferlum er í raun marglaga og að líðan þeirra megi lýsa sem 

svo að þeir séu staddir í eða á milli menningarheima.37  

     Í frásögninni kemur fram að móðir Selmu, Noor, situr flesta daga fyrir framan 

sjónvarpið til að fá fréttir frá heimalandi sínu, þrátt fyrir að hafa búið á Íslandi í þrjú ár.  

 

Mamma fer ekki mikið út. Hún vill vera nálægt sjónvarpinu svo hún missi 

ekki af neinu mikilvægu í dagskránni. Nokkrum sinnum á dag tekur hún 

hljóðið af tækinu og krýpur á stofumottunni (44). 

 

Sjá má að persónan Noor hagar sér eins og hún sé stödd á milli menningarheima. Hún býr 

á Íslandi en fylgist með fréttum frá heimalandi sínu. Hún sinnir einnig trúarlegum 

skyldum sínum sem íslamstrúar og krýpur á mottu nokkrum sinnum á dag. Noor er ekki 

alveg tilbúin til að samlagast menningu Íslendinga, eins og fram kemur þegar hún segir 

við stúlku, sem er að kenna henni íslensku, að hún upplifi ekki að hún eigi heima á Íslandi. 

Það kemur líka fram í textanum þar sem segir: 

 

Við verðum að fylgjast með. Við getum ekki bara sest að á ókunnum stað 

og gleymt öllu, gleymt fólkinu okkar sem þjáist þarna heima – heima hjá 

 
36 Salman Rushdie, Imaginary Homelands: Essays and Cristicism 1981-1991. (London: Granta, New York: 

Viking Penguin, 1991), 428. 
37 Salman Rushdie, Imaginary Homelands, 431. 
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okkur, í okkar eigin landi. Mamma, við eigum heima hér, segir Selma. 

Ekki ég, svarar mamma, ekki ég (111).  

 

Noor er ekki tilbúin að gleyma hvaðan hún kemur og er stolt af uppruna sínum.  

 

Veistu, elsku Sigga, segir Noor á sinni hljómfögru arabísku og klappar 

Siggu á handarbakið. Veistu, að Sýrlendingar fundu upp brauðið, piparinn, 

silkið og líka ljóðin og siðmenninguna. Til hvers ætti ég að læra svona 

pínulítið tungumál? Þrjú hundruð og fjörutíu þúsund manns tala krílamálið 

þitt. […] Það eru jafn margir og búið er að myrða í stríðinu í Sýrlandi. Og 

hvers vegna? Við hvern ætti ég að tala smámálið (11). 

 

Noor sýnir þarna að hennar „heima“ er á Sýrlandi. Hún telur að hún þurfi ekki að aðlaga 

sig að siðum og menningu Íslendinga. Hún ætlar sér ekki að læra tungumálið enda hefur 

hún sagt að hún eigi ekki heima þarna.  

Annað dæmi um aðlögun má sjá þar sem systkinin Aron og Lína tala saman:  

 

Ertu ennþá reið út í mig? Hann horfir alvörugefinn  á hana.  

Reið, nei, ég er ekkert reið. Mér finnst bara að þú verðir að skilja mig 

betur. Við erum flutt hingað. Ég tala þetta tungumál ágætlega. Ég er að 

fara í háskóla hér í haust og Salí er að festa hérna rætur. Þú sérð að það er 

ekkert víst að við förum nokkurn tímann aftur til baka. Þetta stríð er 

endalaust og loksins þegar það er búið þá verðum við búin að eignast líf 

hér – líf sem við viljum ekkert endilega yfirgefa (221-222). 

 

Aðlögun systkinanna er mislangt á veg komin en greinilegt er á orðum þeirra og gjörðum 

að þau eru að aðlagast því sem í Vestrinu er kallað okkar menningarheimur. Systkinin eru 

að aðlagast menningu Íslendinga en halda sig þó enn við nokkrar hefðir þegar þeim þykir 

það við hæfi. Í samskiptum þeirra má greina að þau fylgjast hvert með öðru og að þeim 

finnist að í sumum tilvikum eigi að halda í siði og venjur þess Austurs sem sýnt er í 

verkinu.   

   

  



 

 29 

 

 

5 Lokaorð 

 

Ishmael virðir fyrir sér litrík hús, nýmáluð og römmuð inn af vel snyrtum 

görðum. Hann sér glæsibíla, ríkmannlegt fólk og glaðvær börn á ferð eftir 

götum og gangstéttum (227). 

        

Spurningin sem sett er fram í heiti þessa lokaverkefnis er hvort þessi staður sé sá besti á 

jarðríki?  Sé miðað við þá mynd sem sett er fram hér að ofan og birtist í frásögninni af 

Ishmael, er svarið við þessari spurningu, já. Myndin sem sjónum lesanda er beint að sýnir 

að þar búa óttalaus börn við frjálsræði því að þau eru á ferð án eftirlits bæði á götum og 

gangstéttum. Þessi staður er einnig áberandi snyrtilegur þar er ekki óreiða í görðunum og 

húsin eru nýmáluð. Ríkidæmi fólksins er þvílíkt að það á glæsibíla. Frásögnin endar á 

orðinu Niceland (233) en orðið er sent frá Viktori sem hefur komið sér fyrir í Golsar í 

Þýskalandi, og í skilaboðum til vinar síns í Kópavogi. Já, það er gott að búa í Kópavogi. 

Það hlýtur að vera vandfundinn betri staður til þess að búa á. Viðhorfið til lands og þjóðar, 

sem fram kemur, er að Íslendingar búi við allsnægtir og öryggi.  

      Umfjöllunarefnið sem tekið er fyrir í frásögn Kristínar Helgu Gunnarsdóttur í bókinni 

Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels er hápólitískt. Þar er fjallað um málefni 

flóttamanna og útgangspunktur er tekinn út frá þeirri staðreynd að fleiri milljónir manna 

séu á flótta í heiminum, þar á meðal fjöldi barna sem ferðast ein. Þessa staðreynd má lesa 

um í bókinni því að höfundur lætur fréttaskýringu fylgja frásögninni þar sem greint er frá 

fjölda og aðstæðum flóttamanna sem margir eru án ríkisfangs. Innan frásagnarinnar má 

greina viðhorf gegn stríðsrekstri t.d. þar sem veruleikinn er ævintýralegur og friðsæll áður 

en til stríðsátaka kemur í Sýrlandi. Viðhorfið má líka greina í umfjöllun um að afleiðingar 

stríðsátaka lenda á saklausum borgurum. Friðarboðskapur birtist líka innan verksins því 

að þar er vísað til Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og viðhorfið innan 

frásagnarinnar bendir til þess að sá sáttmáli sé hunsaður í málefnum tengdum 

flóttamönnum. Fólkið innan frásagnarinnar býr ekki við öryggi og ræður hvorki hvar það 

býr né hvert það fer. Innan verksins kemur fram viss afstaða til trúmála. Skynja má jákvætt 

viðhorf til þess að á Íslandi ríkir trúfrelsi og einnig til þess að vera trúlaus. Einnig má 

greina það viðhorf að betra sé að fylgja fjöldanum hvað trúarskoðanir varðar og að láta 

það ekki sjást eða heyrast ef svo er ekki, eins og afi Ishmaels sem lendir í vandræðum því 

að hann virðist ekki fylgja trúarskoðun fjöldans í Austri. Jákvætt viðhorf til jafnréttis má 
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einnig greina í texta frásagnarinnar. Þar er sagt frá konum sem eru ákveðnar og taka 

ákvarðanir og eftir að til Vesturlanda kemur er ekki að sjá annað í textanum en að þar ríki 

jafnrétti.  

     Valið á umfjöllunarefni höfundar er vissulega þarft eins og fram kemur á kápu 

bókarinnar þar sem skrifað er að bókin sé: „Skyldulesning fyrir allar manneskjur“.  Kristín 

Helga hefur sagt að hún hafi viljað kalla ungt fólk til samtals um ástandið í heiminum. 

Kristín Helga velur tvö börn sem aðalpersónur í þessum skáldaða heimi sem eiga sér 

hliðstæðu í hinum raunverulega heimi og er þessum persónum fylgt frá Sýrlandi til 

Íslands. Frásagnaraðferð höfundar bendir til þess að höfundur aðlagi efnið að aldurshópi 

ungmennanna með því að skipta um sjónarhorn og fjalla um almenn málefni eftir að sagt 

hefur verið frá ógnvekjandi eða hrottalegum atburðum. Frásagnaraðferð Kristínar Helgu 

er því í samræmi við það sem Dagný Kristjánsdóttir heldur fram, að höfundar, sem skrifi 

fyrir börn og ungmenni, aðlagi textann að aldri lesanda.  

     Fjallað hefur verið um að hlutverk barnabóka  eigi að vera að kenna eitthvað eða að í 

þeim eigi að vera einhver siðaboðskapur. Innan frásagnarinnar af Ishmael má greina 

leiðbeiningar því verkinu fylgir landakort, upplýsingar um málefna flóttamanna og leiðina 

sem þekkt er og farin sé af flóttafólki, til að komast ólöglega til Evrópu. Innan textans má 

einnig greina boðskap um að manneskjur eigi að vera góðar hver við aðra. Innan verksins 

er því greinilegur siðaboðskapur.       

     Innan verksins má bæði greina fordóma og óríentalíska orðræðu. Sjálfsmynd íbúa 

Vestursins er lýst í bókinni sem yfirskipaðri, karllægri og ráðandi á meðan að íbúar 

Austursins eru sýndir dulúðugir, einfaldir og minni máttar. Það sama á við um konur 

Austursins 

     Full þörf er á að vekja athygli á málefnum flóttamanna í heiminum. Kristín Helga 

ákveður að gera það með útgáfu bókarinnar. Í bókinni er höfundur að benda á óréttlæti og 

með því sýnir hún að bókmenntir eru hreyfiafl sem hugsanlega getur eflt jákvæð samskipti 

á milli manna. Það er þó augljóst að óríentalismi er svo innbyggður í hugsun okkar á 

Vesturlöndum að texti þessarar bókar, sem samin er til þess að vekja athygli á óréttlæti 

eða ófremdarástandi sem ríkir í málefnum flóttamanna, er líka undir áhrifum hans. 

Boðskapurinn getur því orðið málum blandinn. 
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