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Afrikas bokstäver måste skapas 
av afrikanerna själva.

Det är bokstäverna som ska ge oss mat och ge 
oss liv. Det är bokstäverna som

ska ta hand om våra barn och våra 
barnbarn. Men bokstäverna sitter i fängelser
över hela Afrika. Jag kan höra bokstävernas

rop på hjälp men mina händer blöder
och jag behöver sova för att kunna hjälpa 
mina ofödda barn med sina hemuppgifter.

Cletus Nelson Nwadike

Heta böcker från varma länder

�

- ett urval romaner, dikter och noveller från Afrika,
Asien, Arabvärlden och Latinamerika.
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Mina berättelser är flyttfåglar som söker värmen och jag ger mig inte 
förrän de byggt bo i ditt hjärta. Varje havande kvinna bär två hjärtan 
som slår i ett tempel. När människan läser och skriver drar hon eld på 
ett mirakel.

Nu har du en liten fackla i dina ögon. Ordet väger ingenting och 
likväl är det mäktigare än allt annat på jorden. Ingen har fått nobelpris 
i tystnad. Överallt där människan lever uppstår bokstäverna från döden 
när hon läser dem. 

Kvinnor och män kan sitta i öknen och ta emot meddelanden från 
polarnatten. Ingen demokrati utvecklas och fortlever, om ett flertal 
av medborgarna är analfabeter. Avståndet mellan å ena sidan de som 
har kunskap, bildning och ordet som verktyg och å andra sidan
de som saknar dessa kvaliteter är större nu än någonsin tidigare 
i mänsklighetens historia. 

Du existerar i endast ett exemplar. När du är borta, kan ingen ersätta 
just dig. Det första miraklet är att människan föds. Det andra är att hon 
lämnar moderns bröst och börjar gå. Det tredje råder när hon lär sig 
att läsa.

Människans själ är statslös och så är det också med ordet. Inga vakter
eller poliser vid gränsen kan hindra Gabriel García Márquez, Arundhati 
Roy, Bei Dao eller Imre Kertész från att sprida sina böcker i världen.
Litteraturen överlistar alltid i långa loppet censur och förtryck och den 
håller sig med egna underjordiska tunnlar och gengångare. Nu sprids 
den med ljusets hastighet i rymden och korsar de största haven. 

Böcker är beduiner och nomader. De går längre än kameler och 
klarar sig helt utan vatten. När författarna skriver är de inte svarta, 
bruna eller vita. De är människor och kan aldrig vara annorlunda. 

Nya svenskar har modersmål som vietnamesiska, arabiska, turkiska, 
spanska, bengali, urdu, thailändska, somaliska och serbokroatiska. 
När vi ger namn på tingen i världen, förvandlas den. 

Ordet har aldrig någonsin varit viktigare än vad det är i dag. Ingen
klarar sig utan det. Nu är barnet fött och du måste vårda och skänka 
det omsorger. Avståndet mellan Sverige och Afrika ryms i ditt öga. 

Björn Ranelid den 23 februari år 2003
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José Craveirinha: Dikter i tolkning av Örjan Sjögren. 
Efterord: Henning Mankell. Ordfront 2002. Sidan35

Detta sätt
att berätta det som är vårt
på profetiornas enkla vis
- Karingana ua Karingana -
det är det som får poeten att känna sig som folk.

Och något annat
sätt finns heller inte
att uppfinna så som poeterna gör
Ej heller att mitt i livet omvandla
visionen av vad som verkar omöjligt
till en dröm om vad som komma skall.

- Karingana!

Craveirinha är Mocambiques mest kände poet och anses 
vara en av Afrikas främsta lyriker. Han föddes 1922 i 
Maputo och avled där i januari 2003. Han är en sam-
hällskritisk, engagerad författare med starka centrally-
riska och surrealistiska inslag i sin diktning.

Den aktuella samlingen innehåller ett 70-tal dikter i 
urval och det är första gången som José Craveirinha
presenteras med ett helt verk på svenska.

* karingana ua karingana är en klassisk inledningsformel för 
en berättelse i Mocambique

A F R I K A
( U T O M N O R D A F R I K A )



6

”Och Navaia strålade av 
barndom. Han tryckte min
hand och tillsammans bör-
jade vi vandra in i våra 
skuggor. När min kropp
till slut höll på att förtona 
blev jag varse att de andra 
gamla följde efter oss på väg 
mot frangipaniträdets mörka
djup. Och jag hörde Ernesti-
nas milda röst när hon vag-
gade ett litet barn långt 
borta. På den andra sidan,
på ytan av ljus, stod Marta
Gimo och Izidine Naíta kvar.
Deras bild förbleknade och 
till slut återstod bara en glän-
sande dubbelkristall, gry-
ningens korta blänk”.
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Men i deras huvuden lever Moçambiques
historia. Under ett frangipaniträd i träd-
gården ligger en snickare begravd. Han
får göra en resa tillbaka till de levandes
värld i gestalt av en poliskommissarie 
som ska utreda mordet på ålderdoms-
hemmets föreståndare. De gamla ljuger 
honom full med allsköns historier. Eller 
snarare öppnar de en ny värld för 
honom, fylld av magi och övernaturliga
väsen…

”Mia Couto: Under frangipaniträdet. Över-
sättning: Marianne Eyre. Ordfront 1997. 
Näst sista stycket i sista kapitlet, sid. 154

På en klippa i havet någonstans utanför 
Moçambiques kust ligger en portugisisk
fästning, lika gammal som kolonialis-
men, men sen länge övergiven av krigs-
herrarna. I stället  har den förvandlats 
till ett hem för åldringar vilka samlats 
ihop här, dömda att glömmas och dö. 



7

”Jag förstod att någonting var i 
görningen så snart jag öppnade 
dörren till min lägenhet, det fanns 
en främmande arom i luften. Jag
hade knappt hunnit över tröskeln
förrän mina sinnen invaderades
av en mängd olika dofter som 
påminde mig om Taj, det etiopiska 
honungsölet. Jag slogs dessutom 
av den underliga närvaron av en 
fluga, vars helikopterliknande sur-
rande frestade 
på mina ömtå-
liga nerver.

I nästa ögon-
blick fick jag 
se min åldriga 
hushållerskas 
förvånade min 
när vi möttes 
i den dunkla 
gången, och 
hon satte pek-
fingret mot läpparna för att jag 
skulle vara tyst…”

Nuruddin Farah: Hemligheter. Översätt-
ning: Lennart Olofsson. Bonniers 2000. 
Inledningsraderna, första kapitlet, sid. 29

Hemligheter är en sällsam historia om
hat och kärlek, traditioner och tabun. En 
roman med stark lyskraft där den soma-
liske författaren Nurrudin Farah skild-
rar en familjs dramatiska öden i ett sam-
hälle i djup identitetskris, ett Somalia
på randen av inbördeskrig och allmän
ödeläggelse. Farah har givit ut ett stort
antal böcker sen debuten 1970, är över-
satt till ett dussintal språk och två av 
hans åtta romaner har tidigare utkom-
mit på svenska. Efter att i mitten på 
70-talet ha tvingats gå i exil, är Farah 
numera bosatt i Kapstaden.

”…Jag kom aldrig så långt i skolan, 
hoppade av tredje året. Jag lämnade 
skolbänken för alla sa att skolan inte 
är värd ett skit, inte ens fjärten från 
en gammal farmor. (Så säjer man 
på de svarta infödingarnas negera-
frikanska när någonting inte är värt 
ett skit. Man säjer att det inte 
är värt fjärten från en gammal 
farmor, för fjärten från en sjuk
och svag farmor hörs inte och 
luktar inte så 
väldigt, väldigt 
illa.) Skolan är 
inte värt fjärten 
från en gammal 
farmor, för även 
om man har en 
universitetsexamen 
blir man inte sjuk-
skötare eller lärare
i nån av de kor-
rumperade bananrepublikerna i det 
fransktalande Afrika…”

Ahmadou Kourouma: Allah gör som
han vill. Översättning: Åsa Larsson. 
Tranan 2002. Tredje stycket, första kapitlet, 
sid. 7

En berättelse om barnsoldaten Birahi-
mas öden och irrvägar i inbördeskrigens 
Liberia och Sierra Leone under slutet 
av 1990-talet. På ett egensinnigt språk
uppbrutet av svordomar och utvikningar 
låter författaren Birahima skildra spelet 
bakom kulisserna i det krigets skådespel 
som härjat i många afrikanska stater
efter självständigheten. En politisk satir 
och en skruvad barndomsskildring som
paradoxalt nog är underhållande trots 
den grymma verklighet som skildras. 
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” – När vi kommer 
hem till Nigeria,
fortsatte Kehinde,
om jag överhu-
vudtaget följer med, 
då tänker jag roa 
mig. Jag tänker inte 
börja föda barn igen 
så fort vi kommer 
hem. Får jag inte behålla den här 
tänker jag inte föda några där. Och
jag kanske inte ens följer med. Jag
har grumliga drömmar om vårt 
land. Jag har ingen klar bild av vad 
jag egentligen har att hämta där. Så 
du kan skriva…vad du vill till dina 
systrar.

Kehinde var på vippen att kalla 
Alberts systrar fula namn men hej-
dade sig. Ibokvinnan inom henne 
visste hur långt hon kunde gå”.

Buchi Emecheta: Tvillingrösten. Över-
sättning: Maja Lundgren. En bok för alla 
1999. Ett avsnitt ur kap.4 sid. 32

Emechetas böcker rör sig envist kring
ett och samma ämne, problemet med att 
vara svart och kvinna i en främmande 
miljö. I denna bok för huvudpersonen 
Kehinde en ständig kamp för personlig 
integritet och självständighet. Familjen 
har flyttat till London men maken Albert 
lockas av en bra anställning att åter-
vända till Nigeria. Men Kehinde fasar 
för återgången till gamla familjestruktu-
rer…

Hon föddes tvilling men tvillingsys-
tern Taiwo dog vid födseln. Tvillingar
anses mycket speciella och närmast över-
naturliga i Kehindes stam. Taiwos ande 
”bosätter sig” i systern.

”Jag har redan länge förstått att han 
kanske skulle kunna döda någon en 
vacker dag. Jag är emellertid förvå-
nad över att det inte var någon av 
sina vänner han dödade, eller något 
av mina andra barn. Fast du ska 
veta att det var klokt att han inte gav 
sig på sin yngre bror. Han skulle ha 
dödat honom först, med sina bara 
händer. Och det skulle kanske ha 
varit lika bra det. Om det hade skett
skulle ditt barn fortfarande ha varit 
i livet i dag. Om hon förstås inte 
hade råkat bli dödad av något 
annat av de där monstren som våra 
barn har utvecklats till. Här i Gugu-
letu eller i Langa 
eller i Nyanga eller
i Khayeiltsha. Eller 
kanske på någon 
annan avlägsen för-
stad i det här vid-
sträckta landet”.

Sindiwe Magona:
Mödrar emellan.
Natur och Kultur 2002. 
Översättning: Ulla Danielsson. Ur inled-
ningskapitlet ”Mandisas klagan” sid.10

”Min son dödade er dotter.” Så inleder
Sindiwe Magona sin dramatiska roman,
där hon försöker utforska vad som gör 
att vissa barn växer upp till mördare, en
berättelse som baseras på en verklig hän-
delse i Sydafrika. Den idealistiska ame-
rikanska studentskan Amy har kommit 
till Sydafrika för att hjälpa till i de fria
demokratiska valen 1993. Dan före sin 
hemresa dödas hon av ett pojkgäng i en 
av Kapstadens svarta kåkstäder. Det är 
ett mord som aldrig kan förlåtas, men 
kanske kan det förklaras. 
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Aidoo, Ama Ata: Förändringar. En kär-
lekshistoria. Roman. Översättning: Boel 
Unnerstad. Efterord av Tuzyline Jita Allan. 
Tranan 2002  - GHANA

Esi är en välutbildad kvinna mitt i kar-
riären som får nog av sin man Oko,
efter något som han kallar ett försök
till försoning men hon en äktenskaplig
våldtäkt. Aidoo som är en av den
afrikanska litteraturens mest egensin-
niga röster, skriver om kvinnors vill-
kor, om fördomar och nödvändiga för-
ändringar.

Almeida, Germano: Familjen Trago. 
Roman/släktkrönika. Översättning från por-
tugisiska av Irene Anderberg. Tranan 2001
- KAP VERDE

Släkten Tragos öden är fast samman-
flätade med ön Boa Vista i den dåva-
rande portugisiska kolonin Kap Verde.
Den komiska men också smärtsamma
berättelsen är starkt färgad av öbornas
vidskepelse och begränsade kontakter
med omvärlden.

Beake, Lesley: Luktar det Regn. 
Song of Be. Ungdomsroman. Översättning: 
Kim Dahlén. Efterord av Britt Isaksson. 
Norstedts 1994 / En bok för alla 2000 
- SYDAFRIKA

”Jag har just dödat mig själv. Jag hade
tänkt att det skulle gå fort, men när
jag skulle sticka den förgiftade pilen i
armens blodåder, klarade jag inte av
det. Istället stack jag den i låret. Kanske
för att jag innerst inne ville få lite mer
tid på mig. För att tänka…”

En historia där bushfolket i Kalaha-
riöknen, med sina urgamla traditioner,
har huvudrollen.

Couto, Mia: Under frangipaniträdet. 
Roman. Översättning från portugisiska: 
Marianne Eyre. Ordfront 1997
- MOÇAMBIQUE (se sid. 6)

Läs också Sömngångarland av Mia
Couto, som kom i En bok för alla 1999,

översatt av Marianne Eyre och med
förord av Henning Mankell.

Craveirinha, José: Dikter i tolkning 
av Örjan Sjögren. Ordfront 2002 
- MOÇAMBIQUE ( se sid. 5)

Diabaté, Massa Makan: När löjtnanten 
kom hem till Mali. En trilogi om Kouta. 
Tre berättelser. Översättning från franska: 
Gunnel von Friesen. Papamoscas förlag 
1999 - MALI

Tre kortromaner i en: Löjtnanten, Bar-
beraren och Slaktaren i Kouta. En bred
rundmålning av Mali och det Väst-
afrika som befriat sig från Frankrike,
men som drabbas av ett nytt vanstyre
präglat av förtryck och orättvisor.

Dirie, Waris: En blomma i öknen. I sam-
arbete med Cathleen Miller. Översättning: 
Eva Trädgårdh. Bra böcker, pocketutgåva 
2001 - SOMALIA

Den omtalade historien om den tolvår-
iga somaliska flickan som skulle giftas
bort med en sextioårig man, men som
flydde till Mogadishu och London och
blev fotomodell i världsklass.

En bok om kampen mot kvinnlig köns-
stympning. (Läs också fortsättningen:
Ökenblomman återvänder i översätt-
ning av Elisabet Fredholm. Bra Böcker
2002)

Emecheta, Buchi: Tvillingrösten.
Roman. Översättning: Maja Lundgren.  
Ordfront 1997/En bok för alla 1999
- NIGERIA (se sidan 8)

Farah, Nuruddin: Hemligheter. Roman. 
Översättning av Lennart Olofsson. Bonniers 
2000 - SOMALIA (se sidan 7)

Gordimer, Nadine: Ett tillfälligt möte. 
Roman. Översättning av Eva Sjöstrand. 
Bonniers 2002 - SYDAFRIKA

Det började med att unga Julie Sim-
mons fick problem med sin bil. Hon
måste ta omvägen förbi verkstaden på
väg till stamfiket där vännerna, de
radikala, väntade…Den senaste roma-
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Y T TERLIGARE  TJUGO. . .
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nen av nobelpristagaren 1991, är en 
finstämd psykologisk berättelse om rot-
löshet.

Isegawa, Moses: Despoternas maske-
rad. Roman. Översättning: Tove Janson 
Borglund. Bra Böcker 2001 (även i pocket, 
2002) - UGANDA

En utvecklingsroman med den ugan-
diske ynglingen Mugezi i centrum. Vi 
får följa honom från födseln i en liten 
by 1961 in till den myllrande huvud-
staden Kampala och senare på en resa 
till Nederländerna, till ett invandrar-
ghetto. En ordrik och realistisk roman
om en ung mans  svåra kamp för över-
levnad och en skildring av kaoset i 
Uganda på 70- och 80-talen.

Jooste, Pamela: Som vatten på vilda 
platser. Roman. Översättning: Britt 
Arenander. Wahlström&Widstrand 2002  
- SYDAFRIKA

I romanen börjar det demokratiska 
Sydafrika ta form, men kampen är 
inte över. Speglat genom en boerfamilj
med svåra inre motsättningar, är det 
en grym och gripande berättelse om 
syskonkärlek, om de gamla bushmän-
nens visdom och landskapets storslagna
skönhet.

Kourouma, Ahmadou: Allah gör som 
han vill. Roman. Översättning: Åsa 
Larsson. Tranan 2002 - ELFENBENSKUSTEN
(se sidan 7)

Magona, Sindiwe: Mödrar emellan. 
Roman. Översättning: Ulla Danielsson.  
Natur och Kultur 2002 - SYDAFRIKA
(se sidan 8)

Mda, Zakes: Det rödas hjärta. Roman. 
Översättning: Roy Isaksson. Leopard 2002 
- SYDAFRIKA

En magisk, mångbottnad berättelse 
vävd kring historiska händelser för mer
än hundra år sen i östra Kapprovinsen.
Om splittringen av Xhosa-folket ner på
bynivå, men också en skildring av ett
nutida Sydafrika i brytningen mellan 

gammalt och nytt. Och ett gäckande 
kärleksdrama.

Mwangi, Meja: Farlig vänskap.      
Ungdomsroman. Översättning: Susanna 
Almqvist. Hjulet 1999 - KENYA

En dramatisk berättelse från Kenya på
1950-talet, då en frihetsrörelse med 
afrikaner, de så kallade mau-mauerna 
gjorde uppror mot den engelska kolo-
nialmakten… Om den förbjudna vän-
skapen mellan en afrikansk pojke på en
gård och den vite ägarens dotterson.

Ndebele, Njabulo S.: Dårar och andra 
berättelser. Översättning: Roy Isaksson. 
Symposion 1998 - SYDAFRIKA

En samling berättelser som alla utspe-
lar sig i den svarta kåkstaden Charter-
ston i Sydafrika under apartheid-tiden.
Historierna är fristående men binds 
samman med osynliga trådar. Med stor 
värme och enkelhet målar Ndebele upp
de bistra livsvillkoren i sin egen upp-
växtmiljö.

Nelson Nwadike, Cletus: En sida av
regnet som faller. Diktsamling. Heidruns i 
april 2003 - NIGERIA/SVERIGE

Den nigerianskfödde författaren bor 
numera i Nässjö och skriver på svenska.
Han har hunnit ge ut tre diktsamlingar 
som förenar den muntliga afrikanska 
berättartraditionen med ett personligt 
uttryck. Läs: ”En kort svart dikt” (1998)
och ”Med ord kan jag inte längre be”
(2000). Båda på Heidruns

Okri, Ben: Farlig kärlek. Roman. Över-
sättning: Thomas Preis. Bonniers 1997
- NIGERIA

Omowo är den unge kontoristen som 
drömmer om att bli konstnär. Han 
kämpar för ett värdigt liv i fattigdo-
mens och uppgivenhetens Lagos i Nige-
ria på 70-talet. Ett Nigeria som doftar,
stinker och larmar, det vidskepliga och 
skändade Nigeria som är den egentliga
huvudpersonen i denna omtumlande
bok. Okris sjätte roman, den andra
som översatts till svenska.
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Pepetela: Sköldpaddans historia. 
Roman. Översättning: Gunilla Winberg. 
Tranan 2002 - ANGOLA

Inbördeskriget rasar i Angola. Ulume
förstår inte konflikten, men inser snart
att hans två söner strider på var sin
sida, och att hatet växer. I en tid av
utsatthet befinner sig Ulume mitt i kors-
elden. Hur kommer livet att gestalta
sig? Svaren finns kanske hos sköldpad-
dan på berget.

Schonstein Pinnock, Patricia: Skyline. 
Roman. Översättning: Roy Isaksson. Tranan 
2002 - SYDAFRIKA

Skyline är hyreshuset i centrala Kap-
staden, där Mossie och hennes syster
bor med sin alkoholiserade mamma.
Ett hus fyllt av vinddrivna existenser
från Afrikas alla hörn, som kommit till
Sydafrika i hopp om… Boken är ett
starkt porträtt av en tonårstjej på väg
att bli kvinna och en intensiv skildring
av tiden efter apartheid.

Vassanji, M.G.: Hemligheternas bok. 
Roman. Översättning av Roy Isaksson. 
Norstedts 1996 - KENYA/ TANZANIA

1913 kommer den unge engelske offi-
ceren Alfred Corbin till staden Kikono
i brittiska kolonin Kenya. Det är hans
första möte med Afrika och han teck-
nar ner allt i sin dagbok, särskilt om
den unga kvinnan Mariamu. Tre kvarts
sekel senare hittar skolläraren Pius
Fernandes dagboken i en butik i Dar
es Salaam. En märklig historia börjar
rullas upp….

Vera, Yvonne: Under tungan. Roman. 
Översättning: Roy Isaksson. Ordfront 1999
- ZIMBABWE

”Mormor säger att min tunga kan bära
allt, till och med himlen”. Zimbabwes
mest kända författare har skrivit en tät
och lyrisk roman om en flickas smärt-
samma och alltför tidiga uppvaknande
till kvinna, om kvinnors sorg och en
familjs allra mörkaste hemligheter.

Wondmeneh, Yeshiwork: När bergen 
andas. Roman. Ordfront 2002  
- ETIOPIEN/SVERIGE

Sara lever med minnena från barn-
domslandet Etiopien, den afrikanska
naturens skönhet men också alla grym-
heter hon upplevde under Mengistu-
diktaturen. Nitton år gammal kommer
hon till Sverige, men problemen är inte
över. En debut skriven på svenska.

ANTO LO GIER

Emergencia. Essäsamling med arton afri-
kanska författare. Från Angolas José Edu-
ardo Agualusa till Zimbabwes Yvonne Vera. 
Översättningar: Jonas Ellerström, Ulf Gyl-
lenhak, Mats Löfgren, Eva Sjöblom och
Gunilla Winberg. Efterord av Jan-Erik
Lundström. Bildmuseet Umeå 2000.

Arton av Afrikas just nu mest uppmärk-
sammade författare reflekterar över
kontinentens framtid och livsbetingel-
ser. Emergencia är spanska för nödsi-
tuation men associerar också till verbet
emerger - att stiga upp. Emergencia är
också namnet på den skulptur/ instal-
lation av Alfredo Jaar, som inspirerat
denna bok.

”Ned i det svarta, ogenomskinliga vattnet
sänker sig kontinenten, blir osynlig,
upphör. För en stund är den borta,
icke-existerande. Inte en krusning på
vattenytan. Upp ur vattnet, det mörka 
eviga vattnet, sträcker sig, uppenbarar sig,
häver sig, höjer sig, återuppstår sakta 
kontinenten, kontinenten den afrikanska,
kontinenten den stora,
den oändliga, den oövervinneliga…”

ur Emergencia
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A R A B V Ä R L D E N

Min sol har gjort mig till trädens like,
 flodernas like,
de fattigas like -
Fråga solen
hur den har drivit mig i landsflykt.

Den har utsått mig i flykten, bokstav för bokstav
på vägarna och exilens tungor.
Fråga den inte.

Åt solens avgrund har jag överlämnat mina steg.
Åt landsflykten mitt ansikte

Adonis: En tid mellan askan och rosorna. 
Antologi. Förord: Alain Jouffroy. Efterskrift av 
Sigrid Kahle. Alhambra 2001. Dikt ur samlingen 
Analogier och Premisser från 1975, sid. 29

”Att läsa Adonis är som att lockas ombord på 
ett skepp för en lång resa på ett språk, vars
horisont inte avgränsas av arabländerna, väs-
terlandet eller Bortre Asien. Hans färd avser
inte att återknyta dessa band mellan öst och 
väst, inte heller att knyta nya. Den styrs av
den utopiska viljan att åstadkomma en dialog
mellan alla tänkbara tider och platser på vår
gemensamma jord.” Ur Alain Jouffroys förord 
till denna antologi av arabvärldens store poet.
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Salim Barakat: Järngräshoppan. Över-
sättning: Tetz Rooke.Tranan 2000. Ur 
slutet av den första episoden: ”Det 
geometriska våldet” sid. 16

Järngräshoppan är en magisk barn-
domsskildring från stäppen längs grän-
sen mellan Syrien och Turkiet. Här möts 
ett myller av fantastiska och besynner-
liga människor. Huvudpersonen är likt 
gräshoppan ständigt på språng. Tiden 

”Du var ett barn utan barndom, och begyn-
nelsen drogs åt. Och med begynnelsen föll
snön, samma år som du vinkade så ivrigt 
när presidenten åkte förbi. Fem dagar i rad 
klättrade du upp på grannarnas tak och 
täppte igen skorstenarna med snö. Ibland 
kom de ut ur sina hus och jagade dig, men 
du var duktig på att komma undan, lika 
duktig som du var på att göra din egen 
isglass av snö och druvsirap.

Du älskade snön, älskade dess tyranniska 
färg som förtryckte alla andra färger. Du 
älskade dess vidder och dina egna vida steg 
över dem. Men samtidigt ställde snön till
problem, eftersom du jämt kom hem våt om 
fötterna. Du struntade i din mors förmaningar och lade strumporna att
torka på kaminen, där de snabbt fattade eld. Åter igen var du tvungen
att fly hemifrån av rädsla för bestraffning. Huttrande av köld sprang du 
ut i den kalla snön. Du frös så att du skakade och blev alldeles blå om 
läpparna. Du förbannade snön men älskade den; du förbannade hemmet 
men älskade det inte…”

är 1900-talets mitt, men människorna 
här har sin egen tideräkning, byggd på 
fantasi och myt. 

Barakat är kurd, som tvingats fly från 
sina hemtrakter. Han befinner sig sedan
1999 i Stockholm som stadens förste
”fristadsförfattare” och en ny roman av 
honom, ”Fjädrarna” väntas komma ut 
på svenska senare under 2003. Förlag:
Tranan.

”
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”Det värsta jag minns, så jag kan 
inte annat än berätta det för er. 
Tänk er en tös i vitt som försiktigt 
knackar på hos de unga nygifta 
och väntar på att de ska vakna 
och sedan dra av det blodiga laka-
net och vika ihop det som hon 
blivit lärd, lägga det på en bricka 
och sedan försvinna igen med detta 
bevis på att hennes syster aldrig 
hade legat med någon annan man 
före deras bröllopsnatt. Jag var tio 
år och kände mig som en gammal 
gumma. Gammal och ful. Inte det 
minsta stolt. Varför hade man valt 
ut just mig? Bäst i klassen, klok och
utan en aning om någonting… Om 
mina föräldrar, om så bara en 
enda gång, hade kunnat komma 

in i mina nätter och 
vara med i mina tos-
siga drömmar! Men 
aldrig att de skulle 
kunna tänka sig vad 
deras lilla flicka 
fantiserade om…”

Tahar Ben Jelloun:
Nadias vrede. Över-
sättning: Mats Löf-

gren. Alfabeta 1998. Andra stycket i första 
kapitlet, sid. 6

En skildring av en begåvad och passio-
nerad ung kvinnas sökande och kamp 
för upprättelse och egen identitet i ett
samhälle där hon känner sig långtifrån 
självklar. Författarens suggestiva, lyriska 
språk i kombination med spänningen 
och vreden i berättelsen, gör detta till en
omtumlande läsning. Tahar Ben Jelloun 
är marockan men numera bosatt i Paris. 
Han har översatts till ett tjugotal språk 
och räknas idag till de verkligt stora
franskspråkiga författarna. Ett tiotal av 
hans romaner finns på svenska.

”Att skriva om det 
förflutna med föt-
terna insnärjda i 
en enkel böne-
matta inte ens av 
jute eller tagel, som 
på måfå kastats ut 
i vägdammet en 
tidig morgon eller
nedanför en dyn

av lös sand under den nedgående 
solens ofantliga himmel.

Skrivandets tystnad, ökenvinden 
som drar sin obönhörliga slipsten, 
medan min hand löper och faderns 
språk, det som blivit mitt skrivna 
språk, sakta men säkert löser upp den 
döda kärlekens lindor. Anmödrarnas 
svaga mummel i bakgrunden, den 
dova klagan från de beslöjade skug-
gorna som vajar vid horisonten. Så 
många röster som vanhelgas i en 
långsam yrsel av sorg - medan min 
hand löper…”

Assia Djebar: Ett fängelse så stort. 
Översättning: Ingvar Rydberg,  Leopard 
2002. Ur inledningskapitlet ”Skrivandets 
tystnad sid. 9-10.

För Assia Djebar är hemlandet Algeriet 
ett fängelse inte bara för kvinnorna utan
också för männen, ett fängelse skapat av 
en patriarkalisk tradition. Hennes bok
är på samma gång fiktion och självbio-
grafi, en poetiskt berättad historia om
en modernt uppfostrad, utbildad kvinna 
som växt upp under Algerietkriget. Hon 
ser sitt äktenskap falla sönder i ett sam-
hälle som är intolerant mot kvinnor men
där det samtidigt finns en stark kvinno-
gemenskap.
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”Vissa människor kan gråta med 
flit. Jag kan få mig själv att må illa 
av skräck. När jag var barn - innan
jag fick barn själv - åstadkom jag
det genom att tänka på döden. Nu 
tänker jag på stjärnorna…

Men det här är inte min berät-
telse. Det här är en berättelse fram-
besvuren ur en låda, en läderkoffert
som en gång färdades från London
till Kairo och så tillbaka. Som levde
i ett förvaringsrum i en lägenhet 
på Manhattan i många år och sen
fann vägen tillbaka för att hamna
på mitt vardagsrumsgolv här i 
Kairo en vårdag 1997. Det är berät-
telsen om Isabel Parkman, ame-
rikanskan som förde
den till mig, och om 
Anna Winterbourne, 
hennes farmorsmor,
den engelska damen
som den en gång
hade tillhört. Och
om jag alls har någon
del i den, är det bara 
så som min egen farmor gjorde 
för hundra år sedan, när hon berät-
tade historien om sin brors kärlek”.

Ahdaf Soueif: Kärlekens väv. Över-
sättning: Astrid Ericson Bahari. Alhambra 
2002. Utdrag ur kap 1, sidorna 22 och 23.

Detta är en djuplodande undersökning
av historiska korsskeenden, men också 
en gripande berättelse om två kärleks-
historier. En nog så dagsaktuell, den 
andra avlägsen i tid men inte mindre
passionerad. Det är en historia om det 
engelska imperiet och om Egypten, en 
berättelse om ett helt århundrade fångat 
i en sällsam närbild. Kärlekens väv har
av kritikerna betecknats som ett anglo-
arabiskt mästerverk som kryper under
huden på var och en av sina personer.

”I denna stund 
av fullständig 
lycka, när vi 
sånär hade ätit 
upp allt som
fanns i formen, 
steg min mor 
tätt följd av 
min mormor in 
genom dörren
och gav till ett 
skri som fick hela karavan-serajen 
att skaka. Pojkarna slängde ifrån 
sig skedarna, lade benen på ryggen 
och störtade som drivna av onda 
andar ut genom den öppna dörren,
och försvann med vindens hastig-
het. Innan min mor hann få fatt
i mig var jag också ute snabbare
än vinden och mina kamrater sking-
rades åt alla håll. Jag sprang och 
sprang tills jag stod vid födelse-
kyrkan, vettskrämd och ensam och 
utan en enda kamrat.

Då gick det upp för mig att det 
inte fanns en matbit kvar åt min far
på kvällen när han kom hem trött
från arbetet, och det var mitt fel. Jag
var rädd för att gå hem…”

Jabra Ibrahim Jabra: Den första brun-
nen. Barndom i Betlehem. Översättning: 
Seija Torpefält. Efterord: Tetz Rooke. Tranan 
2001. Ur kapitel 1, sid. 28-29.

Med humor och värme, nostalgiskt men
utan sentimentalitet, berättar Jabra om
sina pojkår i Betlehem på 1920-talet, 
innan Palestina delades. Den idag så plå-
gade staden framstår här, med alla sina
historiska byggnader och miljöer, som en 
i det närmaste idyllisk plats där barnen
kan springa fritt och leka på gatorna.
En hyllning till den starka sammanhåll-
ningen i familjen, som fungerar trots
den dagliga kampen för överlevnad.

A
R

A
B

V
Ä

R
L

D
E

N



16

Adonis: En tid mellan askan och 
rosorna. Diktantologi. Tolkningar av 
Hesham Bahari m.fl. Alhambra/ Attackserien 
2001 - SYRIEN (se sidan 12)

Al-Daif, Rashid: Käre herr Kawabata. 
Roman. Översättning och efterskrift av Tetz
Rooke. Tranan 1999 - LIBANON

Den första libanesiska roman som över-
satts från arabiska till svenska. En
modern bildningsroman där möten och
konflikter mellan det traditionella och
det moderna skildras mot bakgrund av
det libanesiska inbördeskriget.

Al-Kharrat, Edwar: Stad av Saffran. 
Alexandrinska berättelser. Roman. Över-
sättning och efterord av Ingvar Rydberg.  
Tranan 2001 - EGYPTEN

En poetisk lovsång till det brokiga och
mångkulturella Alexandria, vars män-
niskor och platser är laddade med
magi. En självbiografisk skildring av
Mikael mitt i livets, kärlekens och ung-
domens stad.

Barakat, Salim: Järngräshoppan. 
Roman. Översättning från arabiskan av Tetz
Rooke. Tranan 2000 - SYRIEN (se sidan13)

Begag, Azouz: Ahmed från Bourgogne.
Dokumentärroman. Översättning av Mats 
Löfgren. Alfabeta Anamma 2002  
- ALGERIET/EUROPA

Den sanna berättelsen om hur Ahmed
Benediff illegalt genomkorsade tio län-
der för att göra sig fri från sitt orätt-
visa förflutna. Dömd för brott han inte
begått och utvisad från Frankrike står
Ahmed en morgon ensam i en algerisk
hamn.

Ben Jelloun, Tahar: Denna bländande 
frånvaro av ljus. Roman. Översättning:
Mats Löfgren. AlfabetaAnamma 2001  
- MAROCKO

En roman om det misslyckade kupp-
försöket mot Hassan II 1971 och kung-
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Y T TERLIGARE  TJUGO. . .

Yasar Kemal, född 1923 i en liten by i 
södra Turkiet, räknas till världens stora 
berättare. Det finns sen tidigare arton 
böcker av honom översatta till svenska. 
Nu finns också hans berömda äventyrs-
roman och banditskildring ”Låt tistlarna 
brinna” och uppföljaren ”Och de brände 
tistlarna” tillgängliga i pocket, Ordfront 
1998. Dessutom finns hans senaste 
roman ”Hittebarnet” i pocket, Ordfront 
1999. Samtliga tre är översatta av Tora 
Palm.

�
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ens fruktansvärda hämnd mot konspi-
ratörerna. Ben Jelloun ger röst åt en 
av de överlevande, Aziz, och boken är 
samtidigt en berättelse om frihet och 
medmänsklighet.

Ben Jelloun, Tahar. Nadias vrede. Ung-
domsroman. Översättning av Mats Löfgren.
Alfabeta 1998 - MAROCKO (se sidan 14)

Djebar, Assia: Ett fängelse så stort. 
Roman. Översättning: Ingvar Rydberg. Leo-
pard 2002 - ALGERIET (se sidan 14)

El Saadawi, Nawal: Livets källa. Roman. 
Översättning: Hans O. Sjöström. Ordfront 
1994 - EGYPTEN

En av arabvärldens främsta kvinnliga 
författare har skrivit denna intensiva 
berättelse om Ain som på arabiska bety-
der öga eller källa. Det handlar om 
kvinnornas situation i ett mansdomine-
rat samhälle, om föråldrade levnads-
mönster och försök till revolt.

Ghandour, Zeina B.: Honung. Roman. 
Översättning: Ulla Ericson. Alhambra/
Attackserien 1999 - PALESTINA

Ruhiya är en ung flicka, dotter till 
böneutroparen i en palestinsk by under
israelisk ockupation. Honung är den
magiska substansen som läker allt. Den 
rinner genom landet liksom dess blod. 
En historia om ett självmordsuppdrag, 
om en kvinna och ett folk.

Ibrahim, Sonallah: Kommittén. Roman. 
Översättning: Tora Palm. Efterord av 
Marina Stagh.  Alhambra 1994 - EGYPTEN

En satirisk roman om hur en män-
niska lycka bevara sin självkänsla och 
integritet genom ett liv fyllt av grova 
kränkningar och förödmjukelser, tills 
det slutligen brister…

Jabra, Ibrahim Jabra: Den första 
brunnen - Barndom i Betlehem.
Barndomsskildring. Översättning: Seija 
Torpefält. Tranan 2001 - PALESTINA/ IRAK
(se sidan 15)

Khoury, Elias: Lilla berget. Berättelser. 
Översättning från arabiskan av Kerstin 
Eksell. Alhambra/ Attackserien 2002
- LIBANON

Med det libanesiska inbördeskriget
1975-90 som bakgrund handlar berät-
telserna i denna bok om människors 
överlevnadsförmåga i en uppsplittrad
tid. Lilla berget som utkom på arabiska
redan 1977 har blivit en mindre klas-
siker för sin vitalitet, sin värme och sitt 
friska språk.

Nahid (Azar Mahloujian): De sönder-
rivna bilderna. Roman/berättelse. Bonnier 
Alba 1995 - IRAN/ SVERIGE (Nyutgiven i 
En bok för alla 2002)

Nahid är en ung engagerad kvinna från
Teheran, som tvingas till en dramatisk 
flykt från Khomeinis Iran över Turkiet
och  till politisk asyl i Sverige. En bok 
om skräck, ovisshet, umbäranden, främ-
lingsfientlighet och hur det är att leva i 
exil utan hopp att kunna återvända.

Nesin, Aziz: Finns det inga åsnor i ert
land? Noveller i urval och översättning av 
Ulla Lundström. LeanderMalmsten 1997
- TURKIET

Femton satiriska noveller av en av Tur-
kiets största och mest lästa författare, 
död 1995. Här häcklas politiker, byrå-
krater, rika, högfärdiga och allas vår
dumhet. 

Pamuk, Orhan: Det tysta huset. Roman. 
Översatt från turkiskan av Dilek Gur. 
Norstedts 1998 - TURKIET

Boken utspelar sig i Turkiet vid slutet av 
1970-talet och liknar ett antikt drama 
där händelser för mer än 50 år sedan- 
när Fatma och Selahattin var unga- 
kastar skuggor in i nutiden och får 
ödesdigra konsekvenser. Om Turkiet
som ett land mellan öst och väst.

Sahebjam, Freidoune: Den stenade 
kvinnan. Dokumentärroman. Översättning:
Mats Löfgren. Natur och Kultur 1994 (NoK
- pocket 1996) - IRAN

En verklig händelse, en av många lik-
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En vindlande och svindlande berät-
telse under den vita ökenhimlen om 
Hager, en ung kvinna som inte bett 
om att bli född. En brygd av illvilliga 
rykten, sagor och fantasifulla lögner 
flätas samman till en fascinerande his-
toria där ”Gud ensam har sanningen i 
sin besittning”. 

ANTO LO GIER

Alkemins blå eld. Modern arabisk poesi i 
urval och tolkning av Saleh Oweini och Nina 
Burton. Efterskrift av Sigrid Kahle. FIB:s 
lyrikklubb. 1991

Denna antologi innehåller dikter av tju-
gotre poeter från åtta arabiska länder - 
Irak, Syrien, Libanon, Palestina, Egyp-
ten, Sudan, Tunisien och Bahrain - och 
ger prov på det bästa inom en rik och 
mångskiftande litteratur.

Blodig gryning och andra noveller från 
Afghanistan. Översättning: Stefan Lind-
gren och Habib Farajzade. Utgiven av 
Svenska Afghanistan-kommittén 1992.

Tretton moderna afghanska författare
ger i arton noveller sin sammansatta 
bild av det afghanska samhället och
människornas kamp mot olika sorters
förtryck.

En doft av mynta. Noveller av kvinnliga 
arabiska författare. Urval: Henry Diab. 
Översättning från arabiskan: Henry Diab,
Kerstin Johansson och Marita Roos. Dar-Al-
Kitab 2000

En samling noveller skrivna av tio 
kvinnliga arabiska författare från Egyp-
ten, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, 
Palestina, Saudiarabien och Tunisien. 
Flertalet från 1990-talet.

Landet som är havande. Nio palestinska 
poeter. Översättning från engelska av Lars-
Gösta Hellström och Peo Rask och från ara-
biska av Saleh Oweini. Specialhäfte utgivet 
av tidskriften Palestina Nu 1995. 
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artade i dagens av religiös intolerans 
präglade Iran. Författaren, dödsdömd 
av regimen, återvände i hemlighet till 
hemlandet för att samla material till
denna skakande berättelse om en kvin-
nas sista dagar och grymma död.

Shukri, Muhammed: Det nakna brödet. 
En självbiografisk berättelse. Översättning: 
Carl G. Liungman & Hesham Bahari. 
Alhambra /Attackserien 2002 - MAROCKO

I Rifbergen i Marocko råder hung-
ersnöd och torka. Familjen flyttar till 
Tanger, där huvudpersonen får lära
sig gatulivets hårda regler. En mörk 
skildring av ett liv i samhällets utkan-
ter med enstaka strimmor av ljus.

Soueif, Ahdaf: Kärlekens väv. Roman. 
Översättning: Astrid Ericson Bahari. 
Alhambra 2002 - EGYPTEN (se sidan 15)

Uzun, Mehmed: I skuggan av en förlo-
rad kärlek. Roman. Översättning: Ingmar 
Björkstén. Efterord: Yasar Kemal. Ordfront 
2001 - KURDISTAN (TURKIET)

Hösten 1976 ligger Memduh Selim för 
döden i Damaskus i Syrien. Över ett 
halvsekel tidigare tvingades han som
kurd att lämna sitt land Turkiet. Nu 
minns han tillbaka i en lågmäld men
intensiv berättelse om kamp och kärlek 
och om ett hårt prövat folks glömda
historia.

Wali, Najem: En stad vid namn 
Komeit. Roman. Översättning från ara-
biskan: Ingvar Rydberg. Alhambra/ Attack-
serien 2002 - IRAK

I denna roman förflyttas läsaren till 
Irak i slutet av 70-talet, då landet ännu 
inte drabbats av de stora olyckorna,
men där förändringen är på väg. En 
historia om förbjuden kärlek i ett sam-
hälle där fruktan börjar breda ut sig
och krigshoten redan kan anas vid
horisonten.

Zaoui, Amin: Kvinnoväktarna. Roman. 
Översättning: Anna Petronella Fridlund. 
Bonniers/ Panache 2002 - ALGERIET
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Landsmål

jag talar kinesiska vänd mot spegeln
en park har sin egen vinter
jag sätter på musiken
om vintern finns inga flugor
utan brådska kokar jag kaffe
flugor vet inte vad fosterland är för något
jag tar lite socker
fosterlandet är en dialekt
i den andra änden av telefontråden
hör jag min egen fruktan

Bei Dao: Samlade dikter i tolkning av Göran 
Malmqvist. Norstedts 1995. Sid 203.

Bei Dao är den mest kände i den gene-
ration av kinesiska poeter som började 
skriva under kulturrevolutionen. Denna

A S I E N

volym innehåller hans samlade poetiska
verk från perioden 1972-1993. Bei Dao 
är en omutlig sanningssökare, som i en
alltmer omänsklig värld hävdar poetens
rätt att uppenbara sanningar och slå vakt 
om individens integritet.
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Dai Sijie: Balzac och den kinesiska 
lilla skrädderskan. Översatt från franska 
av Britt Arenander.  Wahlström&Widstrand 
2001. Tre sidor in i första kapitlet, sid. 7-8

En bok skriven med lätt penna om omskol-
ningen av unga intellektuella under Maos
kulturrevolution. På Himmelska Fenix-
berget finns inga lättframkomliga vägar.
Bara smala stigar som leder mellan fat-

”Vad är en sonat för något?” frågade
ledaren mig misstänksamt.

”Jag vet inte”, stammade jag. ”Något
västerländskt påhitt.”

”En sång?”
”Mer eller mindre”, svarade jag und-

vikande.
Genast blev ledarens blick vaksam som
hos en god kommunist och hans röst
var fientlig:

”Vad heter den, din sång?”
”Det liknar en sång, men det är en

sonat.”
”Jag frågar dig vad den heter!” skrek

han och såg mig stint i ögonen.
På nytt gjorde de tre bloddropparna i
hans vänstra öga mig rädd.

”Mozart…”, sa jag tveksamt.
”Mozart vad då?”
”Mozart tänker på ordförande Mao”,

fyllde Luo i i mitt ställe.
Vilken djärvhet! Men den hade effekt, som om ledaren hade hört något
mirakulöst blev hans hotfulla ansikte genast mildare. Hans ögon smalnade
i ett stort, lycksaligt leende.

”Mozart tänker alltid på ordförande Mao”, sa han
”Javisst, alltid”, instämde Luo.

När jag spände stråken smattrade plötsligt varma applåder omkring mig
och gjorde mig nästan rädd…”

tiga byar och hårda arbetsläger med hårt,
smutsigt och livsfarligt arbete på risfäl-
ten och i gruvorna. Luo och den namn-
löse berättaren klarar sig dock lindrigare
undan. Deras berättartalanger fascine-
rar både byns invånare och lägerled-
ningen och en koffert fylld av förbjudna
västerländska böcker öppnar en okänd
värld…

”
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”När jag var liten blev jag tillsagd 
att aldrig gå nära platsen där regn-
bågen börjar. Den sades vara tillhåll 
för boaormen som innan den slum-
rade in efter en överdådig måltid
hade tagit sig över himlen och läm-
nat en båge av blodspår efter sig där 
den gått fram.

Jag var rädd för staden Díli som
också fick mig att tänka på en 
proppmätt boaorm. Den släpade sin
tjocka mage genom stadens utkan-
ter. När jag gick genom gatorna 
kände jag mig som en bergskilling, 
vilse bland husen som trängdes i 
centrum, bland förvaltningar, skolor
och kinesernas affärer, i stadsparken
med monumentet till Upptäckternas 
ära, omgivet av lysande röda flam-
träd och vaktat av rostiga artilleri-
pjäser som pekade mot de odugliga 
gamla japanska båtarna från Andra 
Världskriget”.

Luis Cardoso: Krönika om en överfart. 
Tranan 2002. Inledningen till kap. 6, sid. 78

När Luis Cardoso skildrar sin uppväxt i 
Östtimor, berättar han samtidigt om ett
folk som under århundraden har kämpat 
för att behålla sin kulturella identitet 
trots det ständiga koloniala förtrycket. 
Bokens centrala tema är travessia - över-
fart: från barn till vuxen, från Timor till
Portugal och omvänt och från kolonia-
lism till självständighet.

”Innanför slöjan greps Talat av ett
stort mörker. Det lindade sig kring
ögon och mun och täppte till rösten. 
Idag hade hennes leende inte lyst 
upp någonting. Stumma ansikten 
hade blivit till aska inför hennes
blick. Hon ville…hon ville lyfta på 
slöjan och säga: ”Se…det är ju jag. 
Bara jag i persisk dräkt. Det är på 
låtsas.” Men dräkten hade händer
som pressades mot munnen.

Fort, fort, innan biblioteket
stänger och ögat sluts för alltid. Men 
ögat fanns i graven och hade slutits 
för länge sedan. Två gathörn kvar 
tills hon var framme. Den där fan-
tastiska boken. Vad handlade den 
om? Det hade hon redan glömt. Ett
gathörn kvar, när hon hörde plåt-
jalusin fällas ner. Klirr-klirr-klirret
av Azizas glasarmband. Turkosblå?
Hon sprang, medan hon ropade för 
full hals: ”I Allahs namn, vänta
på mig! Stäng inte än,
ge mig min bok!” Hon 
sprang och snavade på 
den svarta dräkten…”

Ur novellen Biblioteksflickan 
av Vishwapriya L. Iyengar,
sid. 110, från antologin 
Kärlek, uppror och kar-
demummakärnor. Berättelser från 
Indien. Indiska biblioteket/ Tranan 2001.

Indien är ett land som sjuder av språk 
och berättelser. I denna antologi presen-
teras arton nutida noveller på ett tiotal 
olika språk. Författarna kommer från 
olika delstater och de flesta har aldrig 
tidigare översatts till svenska. Läsaren får 
vara med om en färd genom annorlunda 
landskap,  drömmar och vardagsliv och
får uppleva de dramatiska samhällsom-
vandlingar som präglat den indiska kon-
tinenten under det senaste århundradet.

A
S

I
E

N



22

”… Ingen anade 
att han var poet.
Den okände hade 
ur burken tagit
fram ett paket
med torkade fjä-
rilsvingar och lade 
nu ut dem framför 
sig så att de for-
made bokstaven L.
- Vem är det där? viskade modern
till värdshusvärdinnan.
- Ingen aning.
- Vilka fantastiska fjärilar! sade den
unge pojken till främlingen. Är ni 
samlare?
- Nej, jag är poet, svarade den
okände och lyfte blicken. Den enda 
han tycktes se var den unga flickan. 
Det gjorde modern orolig. 
- Så ni skriver dikter? sade den unga 
flickan beundrande.
Modern lade armarna runt axlarna 
på sina barn och drog dem till sig, 
som ville hon skydda dem från fara.
- Med all respekt, sade den gamle
trotjänaren blygt, det är allt ett bra 
farligt yrke det ni utövar”.

Ur novellen Ropet från en flyende häger 
sid. 123 från antologin Skogens salt. Tio 
noveller av Nguyên Huy Thiêp. Översätt-
ning och efterord: Karin Lidén. Tranan 2001

I Skogens salt rör sig den vietnamesiske 
författaren Nguyên Huy Thiêp fritt 
mellan det magiska och realistiska. I 
novellerna möter vi bland andra genera-
len som besviken dragit sig tillbaka, vat-
tenandens dotter, en förälskad frihets-
kämpe från 1400-talet och jägaren som 
under en apjakt får se blommor födas
av en sällsam sort. Berättelser inifrån ett
samhälle i förändring av en författare, 
vars ömsinta  tilltro till människans för-
måga, gör ett starkt intryck.

”Dörren gled upp med ett klagande
ljud.

”Kom in”, sa pappa.
Han stod i husets dunkel med 

ett hemlighetsfullt leende på läp-
parna. På skohyllan bakom honom 
syntes ett nästan åttio centimeter 
högt ainu-par skuret i trä och bred-
vid det fanns en skulptur av en 
björn med en lax i sin käft. I glipan 
mellan skohyllan och väggen stod 
ett helt nytt bambusvärd lutat mot
väggen.

Jag och min lillasyster steg in i
hallen. Förmodligen hade den inte 
vädrats en enda gång sedan huset
byggdes; man höll nästan på att
kvävas av den instängda, stickande
lukten av målarfärg. Innan man 
visste ordet av, hade den trängt in i
munnen och liksom klistrat sig fast 
vid tänder och 
tunga. Jag bör-
jade hosta våld-
samt och min 
lillasyster slet 
snabbt upp en 
näsduk ur fickan 
och tryckte den
mot näsan”.

Miri Yu: Fullt hus. 
Två berättelser. Natur och Kultur 2001. 
Inledningen till den första berättelsen, sid. 7

De är unga, begåvade och hyfsat fram-
gångsrika i sina yrken; utåt sett verkar 
de leva ett gott liv. Men kvinnorna i Miri
Yus kortromaner är präglade av sin upp-
växt i splittrade familjer och plågade av 
sociala handikapp. De lever i en anonym 
storstadsdjungel där människors vilsen-
het är regel och verklig vänskap och
kärlek svår att hitta. 
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Abé, Kobo: Kvinnan i sanden. Roman. 
Översättning: Irmelin Fritzell och Keiko 
Kockum. En bok för alla 2000 (orginalutgå-
van på Rabén&Sjögren, 1981) - JAPAN

En insektssamlare försvinner spårlöst,
och dödförklaras sju år senare. I verk-
ligheten lever han i en liten by vid havet,
som löper risk att försvinna i sanddy-
nerna. Den japanske författarens mest
uppmärksammade roman, filmad och
tilldelad guldpalmen i Cannes 1964.

Anantha Murthy, U.R.: Samskara - rit
för en död man. Roman. Översättning: 
Hans O. Sjöström och Vanamala Viswana-
tha. Ordfront/ Indiska bibl. 2001 - INDIEN

Samskara som kom ut redan 1965
betraktas som en modern klassiker, har
filmatiserats och översatts till en mängd
språk. Med en död brahmin i centrum,
gestaltas konflikten mellan gamla tra-
ditioner och sociala förändringar i en
sydindisk by.

Bei Dao: Samlade dikter i tolkning av 
Göran Malmqvist. Norstedts 1995 - KINA
(se sid. 19)

Cardoso, Luis: Krönika om en överfart. 
Självbiografisk roman. Översättning av Irene 
Anderberg. Tranan 2001 - ÖSTTIMOR
(se sidan 21)

Dai Sijie: Balzac och den kinesiska lilla 
skräddaren. Roman. Översättning av Britt 
Arenander. Wahlström & Widstrand 2001  
- KINA (se sidan 20)

Gao Xingjian: När jag köpte ett spinn-
spö åt farfar. Noveller. Översättning och 
inledning av Göran Malmqvist. Forum 2000 
- KINA

Modernt kinesiskt vardags- och tanke-
liv möter vi i dessa absurda, humoris-
tiska och ofta vemodiga berättelser av
2000 års nobelpristagare
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”Maj i Ayemenem är en het,
ruvande månad. Dagarna är långa
och fuktiga. Floden krymper och
svarta kråkor frossar på glänsande
frukter i stilla dammgröna mango-
träd. Röda bananer mognar. Jack-
frukter spricker. Utlevade spyflugor
surrar tomt i den fruktiga luften.
Så slår de sig bedövade mot klara
fönsterrutor och dör, trögt förbryl-
lade i solen.

Nätterna är klara men genom-
pyrda av slöhet och surmulen för-
väntan.

Men i början av juni kommer
sydvästmonsunen och så följer tre
månader av vind och vatten med
korta perioder av skarpt, gnistrande
solsken som uppsluppna barn
fångar och leker med…”

Arundhati Roy: De Små Tingens Gud.
Inledningsraderna ur första kapitlet ”Para-
dise Pickles & Konserver” sid. 13. Se vidare 
litteraturlistan sid. 24
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i nordöstra Kina som gör uppror 
mot den korrupta och maktfullkom-
liga byråkratin. Boken har hyllats i hela
världen, men fördömts i Kina.

Nasrin, Taslima: Lajja Skammen. En 
dokumentärroman. Översättning: Elisabeth 
Zila-Olin med hjälp av Krishna Dutt. 
Norstedts 1994 - BANGLADESH

Ett hinduiskt familjedrama som utspe-
lar sig i det muslimska Bangladesh. En 
svidande vidräkning med de islamiska
fundamentalisterna och annan religiös 
fanatism.

Ondaatje, Michael: Anils skugga. 
Roman. Översättning: Thomas Preis. 
Bonniers 2000 - SRI LANKA

Med Sri Lankas uråldriga kultur och 
sönderslitande inbördeskrig som bak-
grund, berättar Ondaatje historien om 
den unga Anil Tissera som efter tret-
ton år i exil kommer tillbaka som 
rättsmedicinare för att undersöka de 
senaste årens försvinnanden och bru-
tala mord.

Roy, Arundhati: De små tingens gud. 
Roman. Översättning: Gunilla Lundborg 
Bonniers 1998 (även i pocket 1999)
- INDIEN

En uppmärksammad debutroman, fler-
faldigt prisbelönad. I en bred, drama-
tisk och djupt berörande släktkrönika 
vävs den indiska historien samman med 
vardagliga konflikter och nutida religi-
ons- och klassklyftor. Barnperspektivet 
är konsekvent genomfört.

Nguyên Huy Thiêp: Skogens salt.
Tio noveller. Tranan 2002 - VIETNAM
(se sidan 22)

Sobti, Krishna: Lyssna min dotter. 
Roman. Översättning och efterskrift: Annika 
Persson. Tranan/ Indiska biblioteket 2000
- INDIEN

Under ett par dagar i livets slutskede, 
nedbäddad och ompysslad av sin vuxna 
dotter, gör en indisk kvinna bokslut
över sitt liv. Hon minns sina ouppfyllda
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Ishiguro, Kazuo: Vi som var föräldra-
lösa. Roman. Översättning: Rose-Marie 
Nielsen. Wahlström&Widstrand 2000 (även 
i pocket 2001) - JAPAN

Ishiguro, född i Nagasaki, bosatt i Eng-
land har skrivit många prisbelönade 
romaner och är översatt till tjugoåtta 
språk. En roman som rör sig mellan 
London och Shanghai under mellan-
krigstiden. Om minnen, om behovet av 
att återvända; och om ett barns vision 
av världen.

Ko Un: Fråga månskenet om vägen. 
Zendikter. Översättning och introduktion av 
Byung-Eun Choi och Gunnar Bergström. 
Heidruns 2002 - KOREA

En av Koreas främsta poeter, som är 
en blandning av buddhistisk mystiker, 
brinnande politisk förkämpe och natur-
skildrare.

Kordon, Klaus: Tiger eller lamm. 
Ungdomsroman. Översättning: Karin 
Nyman. Förord: Eva Dahlström. En bok för 
alla 2002

Den tyske författaren Kordon med 
många års vistelse i Indien har skrivit 
en tät bok om trettonåriga Munli, 
bortlovad som brud till den brutale
Adoor Ram. Hon flyr till ett ökänt 
rövarband uppe i bergen och får också 
lära känna den stora staden Allahabad
vid Ganges.

Li Rui: Träden vill vila. Roman. Översätt-
ning och förord av Göran Malmqvist. Atlan-
tis 2000. (i pocket finns Li Ruis självbiogra-
fiska roman Släktgården. En bok för alla 
2002) - KINA

Under tre vinterdagar 1969 - ett år fyllt 
av kulturrevolutionens vanvett - utspe-
las ett skoningslöst drama i den lilla 
Krymplingbyn i norra Kina. En roman 
som berör - på djupet.

Mo Yan: Vitlöksballaderna. Roman. Över-
sättning: Anna Gustafsson Chen. Tranan 
2001 - KINA

Storslagen, brutalt realistisk och poe-
tisk roman om en grupp vitlöksodlare
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drömmar, men under samtalets gång 
tar nya drömmar form.

Suri, Manil: Vishnus död. Roman. 
Översättning: Thomas Preis. Bonniers 2001 
- INDIEN

Vishnu är en slags allt-iallo i ett hyres-
hus i Bombay och har samma namn 
som den gudom som är väldsalltets 
upprätthållare. Handlingen vindlar sig 
upp genom huset och hyresgästernas 
olika livsdramer blir till en bild av ett 
Indien i kläm mellan religion och var-
dagsbestyr.

Tan, Hwee Hwee: Singapore mix. 
Roman. Översättning: Nille Lindgren. 
Bonniers 1998 - SINGAPORE

Singapore mix är en humoristisk och
slagfärdig blandning av västvärldens
popkultur, kristen mysticism och taois-
men läror. En mångbottnad debut av
en Singaporefödd författare, numera 
bosatt i New York.

Tong Su: Den röda lyktan. Två berättel-
ser. Översättning: Anna Andersson. Efterord
av Chen Maiping. En bok för alla 2001  
- KINA

Titelnovellen är en berättelse om en 
nittonårig flicka som blir fjärde hustru 
åt en rik, femtioårig man och hamnar 
i hans stora hushåll. Om lyx och över-
flöd, intriger och förtryck. Novellen 
har med stor framgång filmats och
visades i Sverige 1992.

Xinran: De goda kvinnorna från Kina. 
Berättelser. Översättning: Ninni Holmqvist. 
Utkommer på Norstedts förlag i mars 2003
- KINA

Kvinnoliv i Kina som bygger på en serie 
radioprogram, som sändes 1989-1997. 
Porträtt skrivna på en hjärtslitande 
prosa rätt ur verkligheten.

Yi Munyôl: Ett ungdomsporträtt. 
Roman. Översättning av Anders Karlsson 
och Park Ok-Kyoung med efterskrift av 
Anders Karlsson. Tranan 2001 - SYDKOREA

En dramatisk färd genom vilda ung-

domsår under slutet av 60-talet. I por-
trättet ifrågasätter författaren sig själv
och sitt destruktiva leverne samtidigt 
som han skildrar sitt folks vedermödor
i ett samhälle i förvandling.

Yu, Miri: Fullt hus. Två berättelser. Över-
sättning av Eiko och Yukiko Duke. Natur och 
Kultur 2001 - JAPAN (se sidan 22)

ANTO LO GIER

Icke brännbara sopor. Moderna japanska 
noveller. I urval och översättning och med
förord av Lars Vargö. En bok för alla 2000

Ett tjugotal japanska författare är 
representerade i denna antologi med 
noveller som med något enstaka undan-
tag aldrig tidigare översatts till något
språk.

Kärlek, uppror och kardemumma-
kärnor. Berättelser från Indien. Novell-
antologi. Redaktörer: Birgitta Wallin och 
Tomas Löfström, som också skrivit förord. 
Tranan/ Indiska biblioteket 2001  
- INDIEN (se sidan 21)

Pantun: malajisk folkpoesi. Översättning 
och förord: Staffan Backlund. Ellerströms 
förslag (Enhörningsserien) 2000 
- MALAYSIA
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Efter det första skriket
nyss komna till jorden,
lägger man ett saltkorn
på flickornas 
läppar
så att deras ord
skall sjunga vackert.

På pojkarnas läppar,
en droppe chili
så att de aldrig ska säga
några fula ord.

Humberto Ak´abal: Dikt, publicerad i antologin 
En färd mot vindens ansikte. En latinamerikansk 
antologi sammanställd av Göran Skogberg. En bok 
för alla 1998. Sidan 29

Ak ábal är mayaindian från Guatemala. Han
skriver sina dikter på sitt etniska språk Maya
K´iche, ett av mayas mer än femtio olika språk,
som han sen översätter till spanska.

”När jag skriver mina dikter tar jag hjälp från
tre håll. Det ena är det talade språket, jag ser
en situation för mig. Det andra är metaforer och
bilder. Och när jag känner att orden inte kan
ge kropp åt det jag söker, då härmar jag ljuden,
så som dessa färgade mina far- och morföräld-
rars språk, för just det språket talar inte bara
till sinnena utan går rakt in i själen, och på det
sättet försöker jag föra över naturens egna ljud
till mitt pappersark…”

L A T I N A M E R I K A  &  K A R I B I E N
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”Födslar och
dödsfall var 
vad mina 
föräldrar syss-
lade med. Jag
trodde aldrig 
att jag skulle 
komma att
hjälpa till vid 
en förlossning 
förrän skriken 
genljöd över dalen den morgonen, 
en röst som av tusen glas som kros-
sades. Jag satt ute på gården i 
gräset och sydde i den sista knap-
pen på en ny indigoblå skjorta 
till Sebastien när jag hörde dem. 
Jag slängde ifrån mig sykorgen och 
sprang genom huset till senõrans
sovrum.

Senõra Valencia låg svettdrypande
på sin säng och nederdelen av hen-
nes klänning var alldeles genom-
dränkt av vätska.
   Vattnet hade gått”.

Edwidge Danticat: En skörd av tårar. 
Översättning: Dorothee Sporrong. Norstedts 
2000. Inledningsstycket i kap. 2, sid. 12

År 1937 mördades 30.000 haitier som
vistades i Dominikanska Republiken som 
gästarbetare. Det är denna grymma mas-
saker som handlingen i Danticats roman 
leder fram till. Huvudpersonen, Ama-
belle är tjänsteflicka hos en förmögen 
dominikansk familj när förföljelserna 
börjar, och hon flyr tillsammans med 
sin älskade Sebastien, sockerrörsarbe-
tare och haitier liksom Amabelle. Boken 
skildrar en mörk epok i Dominikanska 
Republikens historia under diktatorn 
Trujillo, och är en gripande hyllning till
offren för ett folkmord.

”Det sägs att Tita var så känslig
redan när hon låg i moderlivet att
hon bara grät och grät när min 
mormorsmor hackade lök, ja hon 
grät så högljutt att Nacha, husets
kokerska som var halvdöv, kunde
höra henne utan att anstränga sig 
det minsta. En dag blev snyftning-
arna så häftiga att de framkallade 
en för tidig födsel. Innan min
mormorsmor hann säga ett knyst
kom Tita till världen i förtid, mitt 
på köksbordet bland dofterna från 
en soppa med
nudlar som stod 
och kokade på 
spisen och 
doften av 
timjan, lager-
blad, koriander, 
kokt mjölk, 
vitlök och givet-
vis gul lök…”

Laura Esquivel:
Kärlek het som chili. Följetong. Översätt-
ning: Inger Fahlander. Natur och Kultur 
1999. Andra stycket i det första kapitlet, 
sid. 11

Medan inbördeskriget rasar i Mexiko, 
blandas de förföriska dofterna från 
köket hos familjen De la Garza med 
undertryckta passioner, tårar och ovän-
tade effekter av de traditionsrika recep-
ten. På det stora lantgodset härskar Dona
Elena, framförallt över yngsta dottern 
Tita som traditionen förbjuder att gifta
sig, eftersom hon förväntas ägna livet åt 
att sköta sin mor. Vart och ett av de tolv
kapitlen i boken bygger på ett recept som 
återges i detalj- för den som vågar…
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”Många år senare, inför exeku-
tionsplutonen, skulle överste Aure-
liano Buendía påminna sig den 
avlägsna eftermiddag då hans far 
tog honom med för att visa honom 
isen. Macondo var då en by på 
tjugo hus av lera och vildbambu 
byggda på stranden av en flod med
genomskinligt vatten som störtade 
ned genom en bädd av blankspo-
lade stenar, vita och enorma som 
förhistoriska ägg. Världen var så 
ny att många saker ännu saknade 
namn och för att nämna dem 
måste man peka på dem med fing-
ret. Varje år i mars
månad reste en 
zigenarfamilj i 
trasor sitt tält 
invid byn för att 
med ett hiskeligt 
larm av visselpi-
por och pukor
förkunna de 
senaste uppfin-
ningarna”.

Gabriel García Márquez: Hundra år 
av ensamhet. Översättning: Karin Alin. 
Wahlström&Widstrand, pocketutgåva 2002, 
de berömda inledningsraderna sid. 5

Den mest kända boken av García Már-
quez, 1982 års nobelpristagare och den 
roman som allra mest förknippas med
det speciella latinamerikanska  begrep-
pet magisk realism. Det är en tät och 
färgstark historia, som skildrar Latina-
merikas historia i miniformat genom
familjen Buendía. Det mesta utspelar sig
i byn Macondo, en plats för oväntade
möten och händelser, och som egentli-
gen är författarens egen hemby, Araca-
taca. 

”Hur kan det komma sig att jag vet 
allt som kommer att hända och att 
jag ändå inte vet något, eftersom jag 
aldrig har upplevt det? Jo, för på 
en gata i Rio de Janeiro råkade jag 
för ett tag sedan med en hastig blick 
fånga känslan av undergång i ansik-
tet på en ung kvinna från Nordeste. 
Till saken hör att jag själv har växt 
upp i Nordeste. Jag vet dessutom 
hur det är därför att jag lever. Den 
som lever vet, även om han inte 
vet om att han vet. Följaktligen vet
också ni mer än ni anar fastän ni 
går där och låtsas listiga.

Jag har föresatt mig att inte skriva
någonting invecklat, även om jag 
kan bli tvungen att använda ord
som håller er vid gott mod…”

Clarice Lispector: Stjärnans ögonblick. 
Översättning: Örjan Sjögren. Tranan 2001. 
Ett par sidor in i romanen, sid.13

Det är en tragisk berättelse, gripande 
men osentimentalt framförd, full av en
mycket speciell lispectorsk humor. Men 
romanen nöjer sig inte med att peka 
ut ett socialt missförhållande, utan den 
drar in läsaren  i själva centrum av den 
skapande processen. En oroande bok.
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Allende, Isabel: Andarnas hus. Roman. 
Översättning: Lena Anér-Melin. Storpocket, 
Norstedts/Pan 2001 - CHILE

Denna debutroman av Isabel Allende, 
nu en av världens mest lästa författare, 
skrevs i exil och utkom 1982, nio år 
efter militärkuppen. En bred krönika 
över Chiles utveckling under det tju-
gonde århundradet, speglad i den färg-
rika historien om en stor och mäktig
familjs öde.

Carvalho, Bernardo: Medo de Sade.
Roman.  Översättning: Örjan Sjögren. 
Tranan 2001 - BRASILIEN

Baron de La Chafoi vaknar upp i en 
kolsvart cell på ett dårhus, anklagad för
ett mord han inte vet om han begått. 
Vem bär skuld och vem är offer? En
omskakande och nyskapande roman,
full av överraskningar, av en av de mest 
intressanta unga författarna i dagens 
Brasilien.

Coelho, Paulo: Djävulen och fröken 
Prym. Roman. Översättning av Örjan 
Sjögren. Bazar 2002 - BRASILIEN

En mystisk främling kommer till  den 
ensliga byn Viscos. Med sig har han 
elva guldtackor och en märklig skugga. 
Kanske är det djävulen. Främlingen
söker svaret på frågan om människa är 
ond eller god. En ny uppmärksammad 
roman av Alkemistens författare.

Danticat, Edwidge: En skörd av tårar. 
Roman. Översättning: Dorothee Sporrong. 
Norstedts 2000 - HAITI/ DOMINIKANSKA
REPUBLIKEN (se sidan 27)

Díaz, Junot: Sjunk. Noveller. Översättning 
av Thomas Andersson. Ordlista. Bonniers 
1998  - DOMINIKANSKA REPUBLIKEN/USA

Tio enkla, starka och suggestiva novel-
ler om unga människor från Domini-
kanska republiken, invandrare i New
York, New Jersey eller ännu kvar i sin 
fattiga, havsomflutna hemtrakt. ”Hans

gestalter lösgör sig med kraft från bok-
sidorna och kliver rakt in våra hjärtan”
(Walter Mosley).

Drummond, Roberto: Hilda Furacão.
Roman. Översättning: Ulla M Gabrielsson. 
Tranan 2002 - BRASILIEN

Romanen utspelar sig staden Bela Hori-
zonte under tidigt 1960-tal i ett Brasi-
lien som doftar jasmin och tårgas. Över-
klassflickan Hilda flyttar från de fina
kvarteren till rum 304 på Hotel Marvel-
lous, där hon tar emot… Några kämpar 
för friheten och andra mot synden.

Eloy Martínez, Tomás: Santa Evita.
Dokumentärroman. Översättning: Karin 
Sjöstrand. Forum 1996 - ARGENTINA

Eva Perón är och förblir en legend - den 
enkla flickan av folket som förvandlas 
till en klassisk skönhet och trollbinder 
envåldshärskaren Juan Perón och hela 
folket. Efter hennes död vid 33 års 
ålder börjar ett stort skådespel - Evitas 
balsamerade kropp göms, kidnappas,
smugglas utomlands, begravs, återupp-
står. Den som har Evita har också
makten över Argentina…

Esquivel, Laura: Kärlek het som chili.
Roman. Översättning: Ingrid Fahlander. 
NaturochKultur 1999 (pocket) - MEXIKO
(se sidan 27)

Fuentes, Carlos: Åren med Laura Diáz. 
Roman. Översättning: Elisabeth Helms.  
NoK 2002 - MEXIKO

Genom historien om den vackra Laura 
Díaz, som blir vittne till de omvälvande
händelserna i Mexiko och omvärlden, 
tecknar Fuentes ett storslaget porträtt
av sitt land under 1900-talet. En famil-
jehistoria, en stadsroman, en kulturell
och politisk fresk i stora penseldrag.

Galeano, Eduardo: Bakvända världen. 
En lektion i illusioner. Översättning: Yvonne 
Blank. Ordfront 2003 - URUGUAY, CHILE

En slags dokumentär, en ond saga som
blivit sann, där trollen låtsas vara prin-
sar och häxan verkar vara den goda 
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fén. Galeano bryter illusionen och visar 
världen på en nytt sätt. Teorier och 
reflexioner blandas med hårresande 
fakta och siffror som kullkastar eller
spegelvänder allt vi trott oss veta. 
En överlevnadsbok av författaren till 
”Latinamerikas öppna ådror”

Gabriel García Márquez: Hundra år 
av ensamhet. Översättning: Karin Alin. 
Wahlström&Widstrands senaste pocket-
upplaga 1996 (originalutgåva 1970) 
- COLOMBIA (se sidan 28)

Kincaid, Jamaica.: Lucy. Roman. Över-
sättning: Lena Fagerström. Stenströms 1991 
(En bok för alla 1994) - VÄSTINDIEN/USA   

En skildring av en ung kvinna från 
Västindien, som i likhet med Kincaid
själv kommer till  en familj i USA för att
arbeta som au pair. Hennes reflexioner 
över det nya landet, det som händer i 
familjen och hur hennes liv utvecklas,
blandas med minnesbilder från upp-
växten.

Lispector, Clarice: Stjärnans ögonblick.
Roman. Översättning: Örjan Sjögren. 
Tranan 2001 - BRASILIEN (se sidan 28)

Menéndez, Ana: På Kuba var jag en 
schäfer. Berättelser. Översättning: Kerstin 
Gustafsson. Forum 2002 - KUBA

”Det må så vara att jag är en obetydlig
byracka här i Amerika, men på Kuba
var jag en schäfer”. I sin prisbelönta 
debutbok berättar Menéndez om exil-
kubaner i Miami, som drömmer sig till-
baka till de prunkande trädgårdarnas
Havanna på 1950-talet.

Melo, Patrícia: Lögnens lov. Roman. 
Översättning: Hans Berggren. Bonniers 
2000 - BRASILIEN

En skrämmande - och roande - kri-
minalroman. Historien handlar om en 
man som försörjer sig på att skriva 
banala historier och som möter en gift 
kvinna, specialist på ormgifter. Det 
första mordet blir inte det sista. 

Monterroso, Augusto: Det svarta fåret 
och andra fabler. Översättning: Lars 
Bjurman.  Brutus Östlings förlag, Symposion 
1993 - GUATEMALA

En samling fantasifulla fabler av mäs-
taren på området, ”Tito” Monterroso. 
Många är mycket korta och slagkraf-
tiga. Här möter vi kända och okända 
djur, Godheten, Ondskan och Spegeln
som inte kunde sova…

Mutis, Alvaro: Maqroll, Utkiken. Roman. 
Översättning: Jens Nordenhök. Alhambra 
1996 - COLOMBIA

Första delen i en romansvit om Maqroll 
Utkikens vågspel och vedermödor. På 
svenska finns också ”Ilona kommer 
med regnet”. Maqroll är en vandrande 
riddare, en rastlös orosande, privat-
filosof och äventyrshungrig pessimist.
Han värld är oceanerna, de ångande 
djunglerna, de tropiska floderna, det 
grå diset. Ett mysterium…

Osorio, Elsa: Mitt namn är Luz. Roman. 
Översättning: Manni Kössler.  Bonniers 
1999 - ARGENTINA

Boken skildrar en kvinna som när hon 
föder sitt första barn börjar misstänka
att hennes föräldrar inte är hennes bio-
logiska utan att hon är ett av de barn 
som rövades från fängslade, oppositio-
nella kvinnor under militärdiktaturen 
på 70-talet. Hon börjar följa spåren til-
baka…

Sepúlveda, Luis: Den gamle mannen 
som läste kärleksromaner. Roman. Över-
sättning: Elisabeth Helms. Forum 1995
- CHILE/ ECUADOR

Bokens händelser utspelar sig bland 
shuarindianerna i Ecuadors djungel-
områden. Här lever en gammal bergs-
indian vars största passion är att stava 
sig igenom kärleksromaner. Läsfriden
störs när den fruktade ozeloten börjar 
ofreda trakten…

Skármeta, Antonio: Il postino. Nerudas 
brevbärare. Roman. Översättning: Elisa-
beth Helms. Gedins 1997 (filmad) - CHILE
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En humoristisk, vemodig skildring av
vänskapen mellan Pablo Neruda (Chiles 
store författare, nobelpristagare 1971)
och den unge brevbäraren, Mario Jimé-
nez på Isla  Negra, där Neruda bodde. 
Också en kärlekshistoria mellan Mario 
och  vackra Beatriz.

Ubaldo Ribeiro, João: Ödlans leende.
Översättning: Örjan Sjögren. Roman. 
Tranan 2002 - BRASILIEN

På en ö i Bahia i nordöstra Brasilien
träffas den filosofiske och lätt alko-
holiserade fiskaren João Pedroso och 
den olyckliga överklassfrun Ana Clara.
Joao var en gång en lovande biolog 
och Ana Clara är gift med den kor-
rupte och rasistiske hälsoministern.
En syrlig samhällsatir och en djup-
sinnig vetenskapsthriller kryddad med
humor, erotik och fantasi.

Luisa Valenzuela: Novellen Tango, publi-
cerad i den latinamerikanska antologin En 
färd mot vindens ansikte. En bok för alla 
1998. Översatt av Hanna Axén Persson 

Luisa Valenzuela är från Argentina och
en av Latinamerikas stora berättare, 
tyvärr ännu inte översatt till svenska 
med något helt verk. De flesta av 
hennes romaner och noveller har över-
satts till engelska och flera andra språk 
och hon har varit writer-in-residence
vid ett flertal amerikanska universitet. 
Hon presenterades i samband med ett
Sverigebesök 2002 i tidskriften Kara-
van (nr 1/2002), där man också kan 
läsa flera av hennes texter.

Valdés, Zoé: Vårt dagliga intet. Roman. 
Översättning: Yvonne Blank. Norstedts 2000 
- KUBA

Patria är romanens huvudperson, års-
barn med revolutionen på Kuba. 
Hennes liv präglas av håglöshet, frus-
tration, uppkäftighet, svekfulla män
och älskare. En på samma gång dyster 
och burlesk skildring  av ett vardagsliv
dominerat av köer, ransoneringar och
myter.

Vargas Llosa, Mario: Bockfesten. 
Roman. Peter Landelius. Norstedts 2002  
- PERU/ DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Diktatorsromaner är en latinameri-
kansk specialitet. Här handlar det om 
den totalt skrupelfrie Trujillo, som
i drygt trettio år höll Dominikanska 
republiken i ett järngrepp. Vargas Llosa 
målar brett med växlande berättarper-
spektiv och ingen går fri i denna mus-
tiga tidskrönika. 

ANTO LO GIER

En färd mot vindens ansikte. En latina-
merikansk antologi av Göran Skogberg. Mest 
prosa. Med förord och korta författarnotiser. 
En bok för alla 1998 (se sidan 26)

Ögon av sten och vatten. En karibisk
antologi sammanställd av Nancy Julien och
Peter Landelius. Med förord och korta förfat-
tarnotiser. En bok för alla 1994

Poesi och prosa från Antigua, Bar-
bados, Belize, Bonaire, Cuba, Cura-
cao, Dominica, Dominikanska repu-
bliken, Guadeloupe, Guyana, Guyane, 
Haiti, Jamaica, Martinique, Puerto 
Rico, ST Lucia, Surinam och Trinidad 
och Tobago. Det mesta ej tidigare över-
satt.
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A F R I K A

Afrika. doc no 13. Ett temanummer av 
tidskriften doc 2001. En samling essäer 
av Lennart Hagerfors, Svante Weyler, 
Marika Griehsel, Michela Wrong, Bill Berk-
ley och Henry Louis Gates Jr. Om Kongo, 
Sudan, Rwanda och allmänt om Afrika.

Bakom maskerna. En vägledning till den 
moderna afrikanska litteraturen söder om 
Sahara av Karin Ruuth-Bäcker. Lindelöws 
förlag 2002. En resonerande bibliografi 
kring författare och böcker från 18 afri-
kanska länder med förankring i his-
toriska, sociala och politiska samman- 
hang och dess rötter i den muntliga 
berättartraditionen.

Här och där i Afrika. Temanummer 
av tidskriften Karavan, nr 4/ 2000. Med 
José Craveirinha, Dambudzo Marechera, 
Tahar Ben Jelloun, Ama Ata Aidooo, Mia 
Couto m.fl.

Litteratur i södra Afrika. Afrikagrupper-
nas årskrönika 1996. En populär litte-
raturhistorisk översikt, som vill ge mot-
bilder till de gängse dystra beskrivning-
arna av Afrika. Av skribenter som Mia 
Couto, Nadine Gordimer, Stefan Helges-
son, Chenjerai Hove, Henning Mankell, 
Per Wästberg och många andra.

Spindelns list. 40 spindel-sagor från 
Västafrika återberättade av Janne Lund-
ström. Illustrerade av Fibben Hald. Nor-
stedts 1995. Sagorna lämpar sig bäst för 
högläsning i små som stora grupper med 
barn från 6 till 106 år.

100 vägar till Afrika. En introduktion till 
modern afrikansk skönlitteratur av Barbro 
Norström Ridaeus. Nordiska Afrikainstitu-
tet 1995. Kortfattad litteraturhistoria med 
beskrivningar av författare och verk från 
17 länder, från Algeriet till Zimbabwe.

A R A B V Ä R L D E N

Dialog Mellanöstern. Antologi av Bo 
Bjelfvenstam och Margareta Tuvesson. 
Natur och Kultur 1999. En samling 
texter av författare från Turkiet, Iran, 
Irak, Syrien, Libanon, Israel, Kurdistan 
och Palestina. Tänkt för skolbruk med 
uppföljningsuppgifter.

Modern arabisk prosa. Linjer och utveck-
ling i 1900-talets arabiska prosa samt 
kommenterad boklista av Marina Stagh. 
Bibliotekstjänst 1996. En handbok i pock-
etformat.

Röster från Algeriet. Författare och 
texter i urval av Monica Malmström. 
Tranan, pocket 1998. Tio kända algeriska 
författare presenteras, bl.a Assia Djebar.

Tusen och en natt. Den klassiska sam-
lingen av österländska sagor klädda i ara-
bisk dräkt. I urval och översättning av 
Nils Holmberg. Senaste utgåvan Bonniers 
2001. 

Vara varandras vägvisare. Temanummer 
av tidskriften Karavan, nr 4/ 2001, om 
förbindelser öst-väst. Med Gunnar Ekelöf, 
Adonis, Abbas Baydoun, Saadi Yusuf m.fl.

A S I E N

Indiskt. Temanummer av tidskriften 
Karavan, nr 3/ 2001. Med Ambai, 
Krishna Sobti, U.R. Anantha Murthy, 
K. Satschidanandan m .fl.

Kina-special. Temanummer av Karavan, 
nr 1/2001. Med Mo Yan, Wang Anyi, Li Li, 
Hong Ying, Gao Xingjian, Anna Gustafsson 
Chen m.fl.

Krigets sorger. En roman om Vietnamkri-
get av Bao Ninh. Översättning: Sune Karls-
son. PAN/ Norstedts 1995. En modern 
klassiker.

L ÅT  ALL A  HISTORIER  BLI  BERÄT TADE  
-  mer  a t t  l ä s a  fö r  i n t re s se r ade



Modern kinesisk litteratur. Av Paul 
Bady. Översättning: Line Ahrland. Ingår 
i Alhambras pocketencyklopedi ”Vad vet 
jag om…” nr 29. Alhambra 1996. En 
litteraturhistoria i miniformat. Författar- 
och titelregister.

L A T I N A M E R I K A

Brasilien. Temanummer av tidskriften 
Karavan, nr 3/98 (hette då Halva Värl-
dens Litteratur). Med Clarice Lispector,
Nelida Pinõn, Paolo Lins, Örjan Sjögren 
m.fl.

Latinamerikanska författare. Femton 
temastudier av Jöran Mjöberg. Norstedts 
1988. Boken behandlar olika teman i den 
central- och latinamerikanska litteraturen 
genom tretton författare från nio länder. 
Asturias, Guatemala, Carpentier, Cuba,
Neruda, Chile, Roa Bastos, Peru osv.

A L L M Ä N T

Det nya landet. Antologi med 44 förfat-
tare och 12 bildkonstnärer. Med förord 
av Sun Axelsson och efterord av Åke 
Daun. Lindelöws bokförlag 1998. Texter 
och bilder av invandrade författare och 
konstnärer.

Fattigdom. Skönlitterära berättelser från 
den fjärde världen. Red. Gabriella Ahl-
ström och Per Wirtén. Producerad med 
stöd av SIDA. Atlas bokförlag 2000. Ett 
collage av skönlitterära texter, utdrag ur 
romaner och noveller av kända författare. 
En global upptäcktsresa.

Flykten valde oss. Dikter om att fly från 
sitt land. En antologi av Siv Widerberg och 
Viveka Heyman. En bok för alla 1999.

Möt litteraturen Jorden runt. En anto-
logi av Bengt Brodow. Gleerups 2002. 
Noveller, romanutdrag och dikter ur lit-
teraturen utanför västerlandet. Förfat-
tarna kommer från Ost- och Sydostasien,
Mellanöstern, Östeuropa, Afrika och 
Latin-amerika. Från Angola till Vietnam.

Karavan. En litterär tidskrift på resa 
mellan kulturer. Samtliga utkomna 
nummer sen starten som Halva världens 
litteratur 1992 tar upp författare och 
texter från Afrika, Arabvärlden, Asien och 
Latinamerika. Plus en hel del annat. 

Macondo 1. Latinamerikansk & karibisk 
skönlitteratur på svenska. Av Eva Sten-
vång. Barnängens världsbibliotek, Tranan 
och UBV Latinamerika 2002. Andra tryck-
ningen 2003.

En bred översikt över författare och 
verk som finns översatta. Boken har 
också ett avsnitt om barn- ungdomslit-
teratur från Latinamerika, skrivet av Britt 
Isaksson.

Observera att Macondo också finns 
som webbplats, www.macondo.nu med 
ytterligare notiser och referenser, som 
ständigt uppdateras.



Sista strofen ur dikten Blues av den irakiske poeten 
Saadi Yusuf.

Dikten som tidigare publicerats i tidskriften Karavan, nr 4/ 2001 
har översatts från arabiska av Jasim Mohamed och Birgitta Wallin. 
På svenska finns också några av Yusufs tidigare dikter, 
i ”Alkemins blå eld”, FIBs lyrikklubb 1991. Se vidare sidan 18.

Ingen av oss är krigets fångar, Amerika
Och dina soldater är inte Guds
Vi är de fattiga, vår jord
är den som tillhör översvämningarnas gudar
tjurarnas gudar
eldens gudar
sorgens gudar knådade av lera och blod
i en sång
Vi är de fattiga, vår är de fattigas gud
som uppstår ur böndernas revben
Vi är hungrande
glänsande
utan skam
Vi är döda, Amerika
Så dina soldater kan komma
Den som dödar en död blåser liv i den
Vi är de drunknade , madam

Vi är de drunknade
Vattnet kan komma


