
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

trykkfil.indd   1 01.06.15   11.04



  

trykkfil.indd   2 01.06.15   11.04



 

 
 

  

trykkfil.indd   3 01.06.15   11.04



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanan Albalkhe 

 

2015 

 

Møtet med den andre i syrisk skjønnlitteratur. En analyse av hvordan forholdet mellom Øst 

og Vest er presentert i trilogien al-Ta (metamorfosene) av ayr -  

 

Hanan Albalkhe 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

trykkfil.indd   4 01.06.15   11.04



Et privat bilde av - ) 

trykkfil.indd   5 01.06.15   11.04



 
Et tradisjonelt hus i Damaskus. 

trykkfil.indd   6 01.06.15   11.04



 
 

trykkfil.indd   7 01.06.15   11.04



Sammendrag 
 

trykkfil.indd   8 01.06.15   11.04



  

trykkfil.indd   9 01.06.15   11.04



Forord 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Til min kjære pappa (fred være med din sjel).  

 

I dag står jeg der du ønsket at jeg skulle stå. Du har lært meg at ingen ting er lett å oppnå 

uten sterk vilje og hard innsats. Min kjære pappa, uten dine ord som lever inni meg og 

alltid hjelper meg fremover, kunne jeg ikke stått her. Tusen takk.  

          Min mamma, du har også lært meg å være sterk og bestemt for å oppnå målet. Du 

og mine søsken har alltid støttet meg i gode og vonde dager, uten deres tiltro og deres 

bønn for meg, hadde jeg ikke vært her. Tusen takk.  

         Pappa og mamma har også lært meg å være takknemlig overfor de som hjelper og 

støtter meg i stort og smått.  

        

         En stor takk til min kjære veileder for uvurderlig hjelp, støtte og oppmuntring, gode 

råd og nyttige kommentarer. Takk for tålmodighet i løpet av hele skriveprosessen. Tusen 

hjertelig takk til Linda Gustavsson for korrekturlesing, innspill og diskusjoner. Takk til 

Linn-Marie Lillehaug Pedersen for gjennomlesing og gode tilbakemeldinger. Kjære Ina 

Tin, tusen takk for sosial støtte og oppmuntring og for hjelp med å gjennomlese 

oversettelsen. Laila Makkbuol og mammaen hennes Samira, tusen takk for varme, sosial 

støtte og oppmuntring. Takk til alle medstudenter for hyggelige samtaler på lunsjrommet. 

Tusen takk til alle venner og kjent både på IKOS institutt og utenfor. Rana Isa og Tora 

Systad Tyssen, tusen takk for varme klemmer. En spesiell takk til doktor Anne Christin 

Østrem for støtte og oppmuntring. 

 

Hanan Albalkhe 
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1 Innledning 
Den syriske poeten Adonis sier at "sjokket av moderniteten pålegger oss at vi vet hva vi var 

og er bevisst på hva vi nå er, for å kunne kjenne hva vi vil bli til." Dette utsagnet avspeiler et 

prosjekt hos flere arabiske forfattere og intellektuelle både før og etter Adonis. Dette 

prosjektet har ikke vært ikke mulig å gjennomføre uten å knytte søkingen etter identitet til 

forholdet til den andre, den vestlige. Til tross for at forholdet mellom Øst og Vest ofte er sett 

som en dikotomi, klarte ikke det arabiske "jeg" å bearbeide sine problemer utenfor rammen 

av forholdet til Vesten. 

De arabiske forfatterne har formulert sine ideologier og posisjoner innenfor rammen av de 

ulike historiske fasene. Bildet av Vesten har på samme måten blitt påvirket av disse fasene.   

Al-Ta

beskrive og følge en familie gjennom tre generasjoner, gir forfatteren anledning til å 

framstille forholdet mellom Øst og Vest på forskjellige måter og med ulike perspektiver. 

Forfatteren legger også fram en løsning for å forbedre forholdet med Vesten for den arabiske 

leseren. En analyse av disse verkene kan dermed hjelpe oss til å utforske og forstå hvordan 

historiske og politiske hendelser har påvirket syrisk skjønnlitteratur. 

 

 
Målet med denne avhandlingen 
 

I denne avhandlingen ønsker jeg å undersøke bildet av den andre, den vestlige, i trilogien al-

Ta

mellom Vest og Øst i romanen. Utgangspunktet for undersøkelsen er trilogien skrevet av den 

syriske forfatteren - aha

studere trilogiens bind  (1987),  (1990) og (1997), ønsker jeg å 

undersøke hvordan forfatteren representerer forholdet til den andre, altså Vesten. Jeg vil se på 

hvordan forholdet til Vesten har utviklet seg gjennom romanens generasjoner. I tillegg vil jeg 

drøfte hvordan historiske hendelser påvirker de påfølgende trilogigenerasjoner, hvilken rolle 

dette spiller i forholdet mellom Vest og Øst, og hvilke holdninger som utvikler seg på de 

ulike sidene. Videre vil jeg se på årsakene til disse holdningene hos de ulike sidene. Er det 

ifølge forfatteren en mulighet for et vellykket møte mellom øst og vest, eller er det slik som 
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løse problematikken mellom Øst og Vest?  

Forholdet mellom Øst og Vest er mye omtalt i referanselitteraturen, men med forskjellige 

tilnærminger. De fleste studier som ligner min studie, omhandler egyptiske romaner som 

" - " - "(1940) av Ya ya 

Mawsim al-  - " (1966) av a - aiyib , men spørsmålet er svært 

lite omtalt med direkte referanse til syriske romaner. Den syriske romanen er ikke godt kjent 

utenfor den arabiske verden. Selv om flere forfattere har arbeidet med forholdet mellom Øst 

og Vest, er den syriske forfatteren fortsatt ikke nok kjent i Vesten. Denne studien fyller derfor 

et akademisk hull ved å fokusere på Øst-Vest-problematikken gjennom en 

litteraturvitenskapelig analyse av tre syriske skjønnlitterære verk. 

Mitt valg av trilogien har vært basert på en personlige avgjørelse, etter en nærlesning av den 

andre syriske romanen. Etter å ha lest hele trilogien fant jeg ut at denne trilogien tilføyer mye 

til andre syriske romaner som omhandler temaet om Øst og Vest. Der presenteres store 

temaer som angår Øst-Vest-forholdet på unike og interessante måter. Jeg fant også ut at 

trilogien er lite utforsket. Det eksisterer få studier og individuelle artikler om hver roman av 

trilogiromaner. De fleste studier og artikler fokuserte på narratologiformer i tekstene. Når det 

gjelder Øst-Vest-forholdet, finnes flere artikler som har studert temaet, men bare en 

summarisk gjennomgang og overfladisk. Dessuten har Rashid el-Enany arbeidet med temaet 

om Øst og Vest-forholdet i kun de siste to romanene  en summarisk og kort undersøkelse for 

å plassere den i sin historiske kontekst. Så langt jeg har kunnet bringe på det rene, finnes 

ingen omfattende studier med utdypning og grundig undersøkelse av hele trilogien som en 

helhet, derfor forsøker denne studien å gi en grundig undersøkelse av presentasjoner av 

forholdet mellom Øst og Vest i trilogien i sin helhet. 

 

Problemstilling 
Ut ifra det som er skissert ovenfor om hva jeg ønsker å studere, kan vi trekke ut følgende 

hovedspørsmål: 

1.  Hvordan framstiller forfatteren den andre, den vestlige, i Østens møte med Vest i 

trilogien al-Ta "Metamorfosene"? 

2. Ser forfatteren mulighet for et vellykket møte mellom de vestlige og de østlige? 
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Oppgavestruktur  
 

Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Kapittel 2 gir oversikt over teoriene og metodene som er 

brukt i undersøkelsen. Jeg presenterer flere teorier som angår temaet om forholdet mellom 

Øst og Vest, og som tilhører ulike fagfelt. Formålet er å kunne teoretisere over dataenes 

meningsinnhold og oppgaven. Her gjør jeg rede for kollektiv identitetskonstruksjon og 

påpeker hvordan kollektividentitet var et viktig redskap for karakterene i trilogien for å skille 

seg fra den andre, den vestlige, og redde seg selv fra vestliggjøring. I tillegg presenterer jeg i 

dette kapitlet både Edward Saids teori om orientalisme og teorier om oksidentalisme som to 

motsatte, men også komplementære studier. Videre ser jeg på teorien om seksualisering av 

litterære tekster av 

psykologiske konsekvenser kolonialiseringen hadde for arabiske intellektuelle. I kapittel 3 

gjør jeg rede for historie hendelser som påvirket forholdet mellom Øst og Vest tilbake til 

middelalderen og frem til moderne tid. Her viser jeg hvordan disse hendelsene påvirket 

moderne arabisk litteratur generelt. Jeg legger her vekt på syriske litterære verk, og ikke 

minst for å plassere a -   sine verk. Kapittel 4 gir en presentasjon av innholdet for 

trilogiromanene. I kapittel 5 analyserer jeg romanene ved å fokusere på selve tekstene, der 

jeg ser på tekstens elementer og kategoriene beskrevet nedenfor. I kapittel 6 tolker jeg 

funnene av analysedelen i lys av teoriene, sekunder litteratur og intervjuene jeg hadde med 

forfatteren. Jeg konkluderer med at forfatteren presenterer et motstridende bilde av Vesten og 

tre ulike holdninger til denne Vesten.  

 

Transkripsjon 
 

I oppgaven bruker jeg transkripsjon av noen arabiske ord og begreper, der begreper som har 

spesifikk betydning i oppgaven, skal stå i kursiv, som for eksempel , , samt 

navn på viktige steder, som for eksempel al-Ba ra. Disse begrepene er oversatt mellom 

parentes, i tillegg til at titlene på romanene står også i kursiv. Alle arabiske navn skal også 

transkriberes uten å stå i kursiv. Jeg markerer forskjellen mellom hamzat al-wa l og hamzat 

al-qa  og dette markeres i transkriberingen. Det samme gjelder også de såkalt sol- og 

månebokstavene. 
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2 Teori 
 

 

I dette kapittelet vil jeg drøfte teoretiske perspektiver og problematiske begrep som er 

relevante i forhold til oppgavens tema, nemlig forholdet mellom Øst og Vest i en syrisk 

trilogi. I denne sammenheng vil jeg begynne med å snakke om prosesser der kollektive 

identiteter blir konstruert, som er et viktig aspekt for å forstå forholdet mellom oss og den 

Andre. 

 

 

Kollektiv identitetskonstruksjon  
 

Ifølge Steven Talbot (2002) handler identitetskonstruksjon om skapelsen, vedlikeholdelsen 

og artikulasjonen av sosiale identiteter hos enkeltpersoner eller grupper (Talbot, 2002). Sosial 

identitet er, ifølge Talbot, et sosialt konstruert fenomen som dannes gjennom interaksjon. 

Identitet er altså noe som "spilles ut" og forhandles eller reforhandles av mennesker (ibid.). 

Ifølge Talbot konstrueres kollektive identiteter på bakgrunn av felles attributter og likheter, 

eller en forestilling om en "oss-het" (ibid.). Benedict Anderson (1993) forbinder kollektive 

identiteter med tilhørighet. Han mener kollektive identiteter er konstruert og basert på 

mentale forestillinger om fellesskap og likhet. Ifølge Anderson handler dette forestilte 

fellesskapet om språk, historie, lover, interesser, politikk og økonomi på den ene siden, og 

om forestillingene om en nasjon og betydningen av å tilhøre en bestemt nasjon på den andre 

siden (ibid.). Disse forestillingene har stor betydning for hvordan en oppfatter seg selv og 

oppfører seg i samsvar med sin gruppe. Samtidig er identiteten relasjonell og skapes i kraft av 

forskjeller og konflikter (ibid.), og som Connolly (1995) hevder, er ingen identitet uten 

forskjell (sitert i Talbot, 2002). Dette medfører at et "Oss" må ha et "Andre" som er 

forskjellig og annerledes for å kunne identifisere seg med en gruppe. Gjennom 

identifiseringsprosesser dannes dikotomien "Oss" og "Andre" (ibid.), som innebærer 

prosesser med det Edward Said (1978) kaller othering, det vil si prosesser som skaper den 

andre. Dette innebærer handlinger som leder til differensiering, autentisering og til tider 

ekskludering som skaper grenser mellom medlemmer i en spesifikk gruppe og utenforstående 

(ibid.). Her spiller, ifølge Talbot, flere faktorer en rolle i å etablere othering-prosesser, 
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deriblant kultur, makt og politikk (ibid.). Disse faktorene er med på å forme stereotypier av 

den andre, og gjennom en hegemonisk diskurs legitimeres og internaliseres disse 

presentasjonene (Talbot, 2002). En slik forståelse av kollektiv identitetskonstruksjon 

reflekteres i trilogien al-Ta , hvor hovedpersonene i trilogien forsøker å bekrefte en 

kollektiv identitet for å kunne skille seg fra den andre, og deretter motstå kollektive 

identiteter i endrede kontekstuelle forhold. Under vil jeg diskutere sentrale identitetsmarkører 

Øst/Vest og Oss/den Andre. 

 

"Vi" og den "Andre" i forholdet mellom Øst og Vest.  
 

 

Diskusjonen om "Oss" og den "Andre" i forholdet mellom Øst og Vest har en lang tradisjon i 

postkoloniale studier, og er et sentralt tema i ulike fagområder, som antropologi, 

litteraturstudier, statsvitenskap etc. Innenfor denne rammen, og før vi begynner diskusjonen 

om "Oss" og den "Andre" i relasjonen mellom Øst og Vest, skal de to konseptene 'Øst' 

(Orienten) 'Vest' (Oksidenten) diskuteres. Mu -

Na ar [Oss og den Andre], etter å ha drøftet betydningen av begge konseptene: 

"Øst og Vest betyr ikke kun motsatte retninger, men de har definitivt fått en metafysisk 

betydning. Det er verken slik at Orienten ligger på den østlige siden av Oksidenten eller at 

Oksidenten ligger på den vestlige siden av Orienten" (al- 

sies at de to motstående begrepene henviser til geografiske områder, men at politiske, 

historiske og andre omstendigheter har formet dem og gitt dem flere ideologiske, politiske og 

kulturelle betydninger, og formet dem i en politisk kontekst.  

  Vestens geografiske grenser utvidet seg etter det som ble kalt globalisering til å 

omfatte alle landene som har hatt kapitalistisk innflytelse. Ifølge blant andre Meaghan Morris 

(2005) førte globalisering til endringer i menneskers liv og aktualiserte spørsmål om identitet 

og selvbilde. Globalisering ga Vesten nye særegne egenskaper og gjorde den til en mystisk 

konstruksjon. I denne forstand ble Vesten fremstilt med fremstående attributter som skilte 

den fra alt annet som ikke var vestlig, som for eksempel; makt, styrke, dominans, modernitet, 

teknologi og kolonialisme. Vestlige borgere ble karakterisert ut ifra felles rase, kultur, 

sivilisasjon og ofte med samme religion (Bennett, Grossberg, Morris, 2005:372). Ideene om 

Europas sentralitet og overlegenhet ble spredt til et større publikum gjennom 

forskningstradisjoner som fokuserte på Orienten. Orientalistiske fagtradisjoner, spesielt etter 
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Edwards Saids Orientalism (1987), ble kraftig kritisert. Said postulerte at orientalisme er en 

maktideologi som rettferdiggjør koloniveldet, og at selve forestillingen om det vestlige Selv 

ble bygd på den ikke-vestlige Andre. Blant annet Ali Rattansi skriver: "The idea of the 'West' 

as white, Christian, rational, civilized, modern, sexually disciplined and indeed masculine 

was put into place in a protracted process in which the colonized Others were defined in 

opposition to these virtues." (Rattansi, 1977: 482). Ut fra samme perspektiv ble Østen 

definert som Vestens motsats, og ble oppdelt i mindre deler slik at Østen (Orienten) ble til 

"fjerne Østen", "nære Østen" og "Midtøsten", hvor sistnevnte viser til den arabiske verden. 

 Selv om Vestens representasjoner av Østen har blitt viet størst oppmerksomhet i 

debattene etter utgivelsen av Orientalism, finnes det også litteratur som tar for seg 

repr al-Ta er altså et skjønnlitterært bidrag 

som faller inn under denne kategorien. På samme måte som vestlige forfattere har hatt egne 

forståelser og definisjoner av Østen, har forfattere fra Østen også produsert sine bilder av 

-

Vesten, først for å referere til kristne, deretter for å referere til frankerne i Europa" (al-

2006:35). Forestillingene om de andre er altså knyttet til politiske og økonomiske forhold 

som videre har vært med på å konstruere dikotomien Øst/Vest, betydningen av den og de 

mangefasetterte meningene knyttet til disse motstående konseptene. Dette kommer jeg videre 

inn på i min analyse av trilogien i kapittel seks, hvor jeg analyserer hvordan karakterene 

handler og tenker på bakgrunn av sine omgivelser. Under vil jeg drøfte de to komplekse 

 

 

Orientalisme   
 

1 

som refererer til forskningstradisjoner om østlige eller orientalske kulturer. I dag referer 

orientalisme til etnosentrisme og eksotifisering av andre kulturer og samfunn generelt, ikke 

bare samfunn i Midtøsten og Asia. Orientalistiske forskningstradisjoner har fått mye kritikk 

både fra vestlige og arabiske intellektuelle og kriti -Din al-

-1897), Mu - -Malek i sin 

Konseptet med Post-kolonialisme (eller ofte postkolonialisme) omhandler effekten av kolonisering på kulturer og 
samfunn. Begrepet, som opprinnelig ble brukt av historikere etter andre verdenskrig som "den postkoloniale staten", der 
"post-kolonial» hadde en tydelig kronologisk betydning, peker på perioden etter uavhengigheten. Men fra slutten av 1970-
tallet har begrepet blitt brukt av litteraturkritikere til å diskutere de ulike kulturelle effektene av kolonisering. (Sawant, 
2012:120) 
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artikkel "Orientalism in Crisis" fra 1963 (Ruud, 2009), og den allerede nevnte Orientalismen. 

Selv om det fra vestlige aktører kom mye kritikk som rettet seg mot orientalistiske 

forskningstradisjoner før Orientalismen, betraktes boken som en av de viktigste og mest 

innflytelsesrike verk for sammenhengen mellom representasjoner og makt.  

Saids Orientalismen (norsk oversettelse 1994) er den mest kjente enkeltteksten som 

rettet skarp kritikk mot vestlige representasjoner av Østen. Said tar for seg orientalistisk 

skjønnlitteratur, politiske rapporter og reiseskildringer og retter kritikk mot vestlige 

representasjoner av Østen som han finner i disse ulike kildene. Boken har på en avgjørende 

måte vært med på å utforme kritiske perspektiver på representasjoner av den andre og blitt en 

viktig referanse for alle som studerer andre kulturer og samfunn.  

 Saids ideer bygger på Michel Foucaults diskursbegrep. Han argumenterer for at det er en 

sterk sammenheng mellom orientalistiske representasjoner og kolonialisering. Orientalismen 

er, ifølge Said, ikke bare en måte å forske om Østen på, men snarere en måte å dominere 

Østen på. Said mener orientalismen er en diskurs om Østen og de arabiske landene i favør av 

imperialismen som var med på å muliggjøre og legitimere kolonialiseringen. Orientalismen 

har, ifølge Said, bidratt til konstruksjonen av dominante diskursive forestillinger om 

grunnleggende forskjeller mellom Østen og Vesten. Vesten, det vil si i første omgang 

Europa, har gjennom orientalismen skapt et eget bilde av det som er utenfor Europa, altså det 

bilde, hvor den ene reflekterer hva de andre er og ikke er. Derfor reflekterer det negative, 

eksotiske bildet som ble tillagt Østen, et positivt bilde av Vesten som Østens motbilde. I 

denne forstand er Østen, ifølge Said, en oppfinnelse av et sted som er skapt av og for Vesten 

(Said, 2001:7). Som Østens forestilte motsats kunne Vestens selvbilde og identitet forsterkes 

 en prosess som var nødvendig for å etablere Europa som verdens sentrum  som kommer 

frem i sitatet under. 

 
 Orientalismen er aldri langt unna det Denys Hay har kalt Europas idé, en kollektiv forestilling av 
 "oss" europeere i motsetning til "de" ikke-europeere. Faktisk kan det hevdes at hovedkomponenten i 
 europeisk kultur nettopp er det som gjorde denne kulturen hegemonisk i og utenfor Europa: europeisk 
 identitet som overlegen i sammenligning med alle ikke-europeiske folk og kulturer. (Said, 2001:10). 
 

Orienten og dens beboere ble tillagt visse trekk og egenskaper som stigmatiserte dem som 

noe annerledes  som fjerne, dumme, uutviklede, eksotiske, mystiske, sensuelle, fremmede 

og farlige, i motsetning til det rasjonelle, håndgripelige og utviklete Vesten. Ifølge Said er det 

nettopp gjennom en slik konstruksjon av Østen at Vesten kunne posisjonere seg i sentrum og 
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kunne karakteriseres som sterk og overlegen overfor Østen (Said, 2001). Said påpeker at 

Vestens kjennskap til Østen var gjennom orientalistiske studier og skildringer. Det skjedde 

gjennom et langt arbeid av flere generasjoner av orientalister som konstruerte innbilt viten 

om Østen basert på forestillinger, som ikke nødvendigvis hadde rot i en empirisk verden 

(Said, 2001:64). Said understreker den sterke effekten av orientvitenskapene som en gren av 

viten i å danne et fast forestilt bilde av Østen i vestlige tenkemåter (Said, 2001:107). Han 

mener orientalistiske representasjoner også påvirket orientalerne selv, og derfor kunne ikke 

Østen plassere seg selv utenfor rammebildet som skapte Østen som motsats til en sterk 

utviklet Vest. Dette er, i følge Said et tegn på Vestens enorme, kulturelle styrke og dens evne 

til å herske over Orienten (Said, 2001:108). Forbindelsen mellom viten og makt er et av flere 

områder Said drøfter. Han kritiserer denne typen viten ved at den ble et redskap for politiske 

formål og som i følge Said spilte stor rolle i å muliggjøre og legitimere kolonialiseringen i de 

arabiske landene under påskudd av å innføre blant annet vestlige sivilisasjon og 

modernisering. Denne prosessen var, ifølge Said, en form av maktpraksis som gjenspeiler det 

ujevne maktforholdet mellom Vest og Øst og som kan sees på som en type  akkulturasjon I 

 

overføres til kolonien (

blitt påvirket psykologisk av akkulturasjonsprosesser. Dette er utrykket blant annet gjennom 

deres tekster, noe jeg kommer til å se nærmere på senere i dette kapitlet. Said mener han 

forutsier i slutten boken hva som kan være konsekvensene av slike diskursive praksiser, og 

advarer mot det motsatte  oksidentalisme.  

 Selv om boka fikk, som nevnt over, betydelig innflytelse innen akademia og disipliner 

kritikere, blant annet David Kopf, Robert Irwin og - m i Orientalism and 

Orientalism in Reverse (1981), hvor han påpeker at Saids tilnærming forsterker mye av de 

essensialistiske binære forskjellene mellom Øst og Vest, som Said selv kritiserer (Al- m, 

1981: 230). Til tross for at Said har høstet mye kritikk, er det ikke relevant for oppgaven å gå 

grundig inn på disse debattene. Det er derimot viktig å markere og påpeke kritikken som ble 

rettet mot Saids advarsel i avslutningen av boken. Mange av hans kritikere har tatt hensyn til 

Saids advarsel om oksidentalisme som en oppmuntring til araberne og de østlige for å reagere 

på Orientalismen. De hevdet at Saids Orientalismen har åpnet for tilsvarende motsatte 

representasjoner rettet mot Vesten, altså oksidentalisme som et svar på orientalisme 

(Conceison, 2004: 40) som vi skal se nærmere på i neste avsnitt.  
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Oksidentalimse  
 

Som vi har sett i forrige avsnitt, spilte Vestens overlegenhet over Østen en stor rolle i 

orientalistenes representasjoner. I denne delen skal jeg undersøke østlige representasjoner av 

Vesten som "den andre" som kan hevdes å falle inn under begrepet 'oksidentalisme'. Det er 

allmenn enighet om at representasjoner av den andre i stor grad handler om selvdefinisjon, og 

at en slik virksomhet ligger i menneskets natur. Dette leder oss til al-

vitenskaper som har som mål å produsere kunnskap om andre samfunn og kulturer, ikke er 

begrenset til Vesten, men har eksistert siden 1800-tallet. Han henviser til Persiske brev 

(1721) av Charles Montesquieu. Al-

representasjoner og bilder av Europa og europeere (Al- -36). Selv om disse 

representasjonene eksisterer allerede i de arabiske litterære skrifter, går kritikken ut på at 

Saids Orientalismen har åpnet for et lignende, nytt diskursivt felt som dreier seg om 

oksidentalisme. Uansett dens opprinnelse understreker Claire Conceison (2004) at 

oksidentalisme oppsto som en diskursiv praksis innen en postmoderne bevegelse, men den 

har ikke fått nok oppmerksomhet på lik linje med orientalisme (Conceison, 2004:42).   

Oksidentalisme er ifølge James Carrier "stiliserte bilder av Vesten" (1995:1). Den 

viser hvordan bilder av Vesten former menneskers forestillinger om seg selv og andre, og 

hvordan disse bildene i sin tur formes av både medlemmer av vestlige og ikke-vestlige 

samfunn (ibid.). I den forstand representerer oksidentalistiske diskurser en motpol til 

orientalismen, og er dermed sentralt for oppgaven, som undersøker representasjoner av 

Vesten i arabiske narrativer. I den arabiske verden har oksidentalistiske diskurser blitt 

påvirket av Saids Orientalismen. Det mest omfattende arbeidet hittil om arabisk 

oksidentalisme er -  [Introduksjon til vitenskap om 

oksidentalisme] (1991), av egypteren asan sme slik: 

"Oksidentalisme er orientalismens motstykke og har kommet som en respons på den 

europeiske sentraliteten." (

vitenskap med hensikt å frigjøre seg fra kolonimaktene. Oksidentalisme, ifølge a

som et behov for å stå imot vestliggjøring som truet den arabiske kulturelle identiteten 

(ibid.:22). Derfor er 

en klarere følelse av en uavhengig arabisk identitet og dermed beskytte den mot 

vestliggjøring og forbinde den arabiske identiteten med dens røtter (ibid.: 31). En slik 
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oksidentalisme viser forholdet mellom definisjonen av selvet og representasjon av Europa 

som ofte dukker opp i arabiske narrativer. Mens 

tendensen i den arabiske verden, har Rashid el-Enany undersøkt representasjoner av Europa 

og USA i moderne arabiske fortellinger. Hans undersøkelse er i hovedsak deskriptiv og 

mangler et teoretisk og analytisk grunnlag. Sammenlignet med Said, analyserer ikke el-Enany 

orientalisme som en politisk ideologi, men snarere beskriver han arabiske forfatteres 

oppfatninger av, og hvordan de har portrettert Vesten i sine litterære verk (el-Enany, 2006:1). 

Han forsøker å dekonstruere bildet arabiske forfattere har forestilt seg om Vesten, og ser på 

det arabiske forholdet til Vesten ved å studere forfatternes litterære verk over to århundrer, 

fra 1800-tallet frem til i dag. Han mener araberes oppfatning av Vesten har vært dynamisk og 

at deres forhold til Vesten har vært tvetydig og forvirrende, preget av både avsky og 

beundring avhengig av historiske og politiske omstendigheter (ibid.).  

Ifølge el-Enany har det viktigste problemet i det arabiske samfunnet og blant dets 

intellektuelle elite vært deres holdninger til Vesten. Samtidig understreker han at den 

intellektuelle eliten har innsett at Vesten er en kilde til modernitet, vitenskap, teknologi og 

framgang som araberne, uansett ideologisk tilhørighet, så verdien å benytte seg av. El-Enany 

kategoriserer holdningene til Vesten blant arabiske forfattere og intellektuelle i tre 

forskjellige og paradoksale holdninger. Noen er pro-vestlige og oppfordrer til å etterligne 

Vesten i ord og gjerning, andre er anti-vestlige og ivrer etter total adskillelse fra Vesten. En 

tredje gruppe står mellom disse to ulike holdningene og aksepterer framskritt etter vestlig 

modell. De tar det som ikke kolliderer med arabisk moral. Her skiller El-Enany også mellom 

to forskjellige faser, hvor den første er den nasjonale uavhengigheten hvor forfatterne 

gjenspeilte stolthet i sine litterære tekster, og den andre er en fase av skuffelse hvor de fleste 

forfattere innrømmet nederlaget overfor den vestlige sivilisasjonen (ibid.). El-Enany mener 

de arabiske forfatterne presenterer Vesten i et motsatt bilde av hvordan Vesten presenterer 

Østen. De arabiske forfatterne portretterte Vesten som materialistisk, mens vestlige 

forfatterne hadde en tendens til å beskrive Østen som åndelig i sine litterære tekster. I tillegg 

fremstilte de arabiske forfatterne Vesten som en sterk, vakker, utspekulert og forførerisk 

kvinne som lokker arabiske menn til seg. Grunnleggende punkter som el-Enany konkluderer 

med i sin bok, er at nesten alle arabiske forfatterne han tar for seg, skiller mellom den 

koloniale Vesten og den vestlige sivilisasjon ved at de var imot kolonialisme, men aksepterte 

Vestens modernitet (ibid.). 

 Fra ovennevnte diskusjon kan vi si at selv om oksidentalisme kom som et svar på 

orientalisme, har disse representasjonene vært i en tilstand av ustabilitet avhengig av politisk 
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og historisk utvikling. I motsetning til orientalisme viser presentasjonen over at 

oksidentalisme var en forsvarsposisjon og ikke hadde ekspansjonistiske mål, men snarere 

emansipatoriske mål. Som jeg allerede har vært inne på, kan det sies at ujevne maktforhold 

og videre orientalernes representasjoner har påvirket mennesker psykologisk. I avsnittet 

under vil jeg undersøke denne påvirkningen på arabiske intellektuelle.   

 

2.1.1 Innvirkningen av forholdet mellom Øst og Vest på arabiske 

intellektuelle. 
 

Som vi har sett i el-Enanys klassifisering, var responsen på europeisk kultur varierende blant 

moderne arabiske intellektuelle. Snarere utviklet de tre ulike holdningene seg avhengig av 

politiske hendelser. Det positive bildet av en sivilisert og moderne vestlig sivilisasjon ble 

motvirket av dens bilde som kolonimakt i de intellektuelles oppfatning. Kolonialisering og 

imperialisme førte til dyp psykologisk påvirkning på nye generasjoner av arabiske 

intellektuelle, hvor en kan se en følelse av undertrykkelse, mindreverdighet og maktesløshet 

rt på forestillingen om 

seksualiseringen av kolonialrelasjoner. Han leser denne seksualiseringen fra et sosio-

psykologisk perspektiv som et utrykk for menneskets relasjon til verden. I et patriarkalsk 

og deres relasjon til hverandre som basert på makt og undertrykkelse. I denne forstand 

representerer det maskuline makt, mens det feminine representerer maktesløshet og 

undertrykkelse ( a

omhandler temaer om forholdet mellom Øst og Vest (ibid.). 

arabiske intellektuelle reagerte på akkulturasjonen. De forsøkte å kompensere følelsen av 

kulturell mangel som rammet dem ved å karakterisere Vesten med kvinnelige trekk som et 

tegn på svakhet. Ifølge 

identifisering mellom kultur og mannlighet, selv ubevisst (ibid.). Siden de arabiske 

intellektuelle tilhører en gammel sivilisasjon og kultur, vekker ikke akkulturasjonen en 

følelse av femininitet, men isteden vil den vekke en følelse av kulturell svekkelse og 

hjelpeløshet (ibid.). Derfor forsøker den arabiske intellektuelle i romanen å bekrefte sin 

mannlighet ved å kalle frem sin fortidssivilisasjon som en tilsvarende storslått sivilisasjon. 

Selv om dette vil gi ham en følelse av stolthet og dermed bekrefte hans kulturelle mannlighet, 

blir dette, ifølge 
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fører ham til å forsøke å bekrefte sin kulturelle identitet gjennom sin mannlighet og dens 

handlinger. 

her, ofte skjer ved at den intellektuelle hovedpersonen reiser til Vesten. Mens hovedpersonen 

er der, ifølge 

som 

identitet (ibid.:14). Disse følelsene blomstrer, ifølge 

og teatre der de arabiske intellektuelle griper sjansen til å tiltrekke seg flest mulig vestlige 

kvinner. Hans mannlighet vil bekreftes ytterligere når han etablerer et seksuelt forhold med 

vestlige intellektuelle kvinner. Den vestlige kvinnen han har valgt, representerer da den 

europeiske sivilisasjonen i hans fiksjon. Ved å "erobre kvinner," bekrefter han dermed sin 

mannlighet og overlegenhet over Vesten (ibid.). En slik fremstilling uttrykkes, som vi skal se 

senere i oppgaven, av a -  

seksualiserer, ubevisst, kulturelle relasjoner med den andre. Dette gjør han ved å tiltrekke seg 

flest mulig franske jenter på universitetet som en måte å erstatte sin følelse av mangel på 

identitet og kultur i Vesten.  

 

Metode 
 

Prosjektet er i utgangspunktet en analyse av den skjønnlitterære trilogien al-Ta

"Metamorfosene" (1987-1996) som består av bindene  (1987),  (1990) og 

 (1997) av ayr -  

For å finne svar på de to hovedspørsmålene som ble presentert innledningsvis, og for å 

utdype tesen, har jeg støttet meg til en rekke primære og sekundere litteraturkilder som 

tilhører ulike felt: postkolonialteori, arabisk litteratur, studier om Vest og Øst-problematikken 

på et mer generelt grunnlag, da spesielt i moderne arabiske litteratur. I tillegg til de ulike 

teoriene vil jeg benytte meg av intervjuet som ble gjennomført med forfatteren, -

Damaskus 24.4.2011 og gjennom telefonsamtale 24.03.2014 og 23.06.2014. Intervjuene som 

er gjennomført med forfatteren, var halvstrukturerte ved at jeg i forveien har formulert 

spørsmålene.  

Undersøkelsen er gjennomført ved nærlesning og kategoribaserte analyse. Analysen er i 

hovedsak en tekststrukturell tilnærming inspirert av strukturalistisk teori. Jeg bruker for 
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eksempel noen termer innenfor litteraturvitenskapen innført av Gerard Gennette. Jeg bruker 

en strukturanalytisk tilnærming fordi den egner seg godt til å finne tankekategoriene som 

bestemmer forfatterens måte å beskrive og kommentere Øst og Vest-forholdet på. Denne 

tilnærmingen fokuserer på tekstens interne elementer som et redskap som er brukt for å skape 

mening. For at tolkningen skal kunne utføres, kreves det også hermeneutisk tilnærming som 

prøver å gi tekstelementene en mening (betydning). Hermeneutikken hjelper oss å tolke og 

forstå fenomener som ikke samsvarer med noen universelle lover, disse inkluderer blant 

annet historiske hendelser og kunstneriske verk (Bergsten, 2012:14).  

Rent praktisk deler jeg avhandlingen i to deler, analyse og tolkning. I den første delen ser jeg 

etter tekstens primære elementer og sorterer tekstens kategorier slik jeg mener det er viktig 

og meningsskapende. Tittelen, romstruktur, tidstruktur, karakterene, konflikter, 

fortellerteknikk og språklige virkemidler er elementene som jeg velger å tolke. 

I den andre delen blir de ulike overnevnte tekstuelle elementene kombinert, der de sammen 

utgjør temaet om Øst-Vest-møtet slik jeg viser i kommende kapitler. Det lønner seg for 

eksempel å studere det språklige mikronivået i en kontekst, og dens funksjon i teksten som er 

særlig viktig der den viser til tilhørighet, som igjen er et tema tett knyttet til hovedtemaet. 

Etter å ha oppnådd en grundig forståelse, vever jeg de løsrevne elementene igjen inn i en 

sammenheng for å oppnå et tekstlig bilde. Her fordyper jeg meg i flere av forfatterens 

litterære verk for å forstå hans ideologi og tankegang, i tillegg til andre syriske romaner og 

litteraturstudier for å kunne plassere trilogien i en historisk kontekst med andre 

samtidsromaner.  

 

2.1.2 Metodologiske og etiske utfordringer  

 En studie med så stort omfang og med ulike fagområder som ble berørt, har vært krevende, 

særlig i det at undersøkelsen og skrivefaser sammenfaller med en ekstremt sårbar situasjon i 

mitt hjemland, Syria. Dette gjorde jobben i oppgaven ekstra krevende, samtidig var det å 

jobbe med språk og litteratur som et lys i mørket for meg. Faglig har jeg overført en god del 

sitater fra trilogien i dens originale språk. Jeg måtte oversette disse sitatene fra et nesten 

poetisk språk til norsk. Selv om jeg behersker norsk, var dette likevel en utfordring for meg. 

For det første på grunn av at det norske språket ikke er mitt morsmål, og det anbefales at en 

skal oversette til sitt morsmål fordi oversettelse ikke bare inkluderer to språk, men en 

overføring fra en kultur til en annen (Diskins, Hervey, Higgins, 2002:30). I tilfeller der det 

var vanskelig å finne tilsvarende betydninger på norsk, søkte jeg hjelp fra norskspråklige. I 
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oversettelsene prøvde jeg å være så bokstavelig som mulig samtidig som jeg var opptatt av å 

overføre meningen av teksten til idiomatisk norsk. Implikasjonene rundt bruk av denne 

oversettelsesfremgangsmåten var at oversettelsen ikke nødvendigvis resulterte i en norsk stil 

og uttrykksmåte.   
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3 Bakgrunn  
Historisk bakgrunn 
 

Litteratur og historie er to sammenknyttede felt. Historiske, politiske og sosiale hendelser 

danner konteksten til forfatternes levde liv, og farger derfor deres litterære tekster. 

Litteraturen kan anses som forfatterens kommentarer til kontemporære hendelser og hvordan 

han eller hun mener dette påvirker menneskers liv. For å forstå de litterære tekstene som skal 

analyseres i oppgaven, og for å kunne sette disse tekstene i sammenheng med 

problemstillingen, vil jeg i dette kapittelet redegjøre for de historiske fasene som anses 

relevante for problemstillingen, fordi de preger måten forholdet mellom den arabiske verden 

og Europa, altså mellom Øst og Vest, blir fremstilt på i trilogien. Jeg kommer til å begrense 
2 

Det er vanskelig å definere startpunktet der man begynte å snakke om et skille mellom Øst og 

Vest, men de fleste forskere mener perioden under korstogene (1096-1291) var kompleks og 

konflikten mellom Øst og Vest. Påskuddene for disse krigene var at de var ment å beskytte 

kristne i hellige områder i Syria (ibid.). Selv om korstogene fortsatte i nesten to hundre år, 

 og  ad- bin 

, mest kjent som Saladin i den vestlige verden, å vinne tilbake kontrollen. Utfallet av 

korstogene var at Vesten ble oppmerksom på viktigheten av Østen og de arabiske landene, 

særlig Egypt og Syria. Dessuten bidro disse krigene til å skape et krigersk bilde av Vesten i 

arabernes oppfatning og gjorde dem skeptiske til å kommunisere med Vesten (ibid.).  

Forholdet mellom Øst og Vest i moderne tid3 var ikke bedre enn i middelalderen. Den 

vestlige koloniseringen av arabiske land bidro til å gjøre skillet større for begge sider. 

Samtidig kan vi si at fra det 17. århundre og inntil første verdenskrig hadde forholdet mellom 

Øst og Vest en uklar form. Araberne som var underlagt det osmanske riket, så på Vesten og 

dets framskritt med beundrende blikk. Samtidig var Vesten også interessert i kolonier, 

markeder og innflytelse. Vi kan si at det faktum at Vesten var opptatt av å legge arabiske 

2  navnet på regionen i det østlige Middelhavet mellom Egypt og Tyrkia. Tidligere brukte 
arabere navnet som et begrep for et udefinert sted nord for ørkenen. De brukte ikke navnet Syria, som er det greske og 

e fordelt mellom flere stater på 1900-
for å betegne Syria, Jordan, Palestina og Libanon. Til tross for dagens politiske grenser eksisterer det fortsatt en følelse av 
enhet, ifølge Hopwood (1988: 1). 
3  Moderne tid betegner gjerne en tidsepoke (i Europa) fra første verdenskrig og utover 
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stater under sitt herredømme, tvang araberne til å søke dypere inn i sin egen identitet (Jabra, 

2013:76).  

Syria som en del av den arabiske verden, var underlagt osmansk dominans i rundt fire hundre 

år, og hadde store ambisjoner om selvstendighet. Disse sterke nasjonale følelsene ble tolket 

gjennom araberoppstanden som fant sted mellom 1916 og 1918, ledet av Sharif Hussein bin 

Ali ( add

den sterke nasjonale oppvåkningen i den arabiske verden. Britene fant en alliert i Sharif 

Hussein, kongen av Hijaz4, et viktig kalifat for muslimer. De forhandlet ham over på sin side 

i krigen med løfter om uavhengighet. Resultatet av krigen var til fordel for den britiske 

alliansen, siden osmanerne ble beseiret. Araberne opplevde imidlertid svik fra Storbritannia 

og Frankrike. Britiske og franske myndigheter inngikk den hemmelige Sykes-Picot-avtalen 

(1916) hvor de fordelte Midtøsten mellom seg. I tillegg lovet britene i Balfour-erklæringen 

(1917) støtte til den internasjonale sionistiske bevegelsen til å skape et jødisk hjemland i 

Palestina. Syria og Libanon ble underlagt det franske mandatet, mens Palestina og Irak ble 

, 1990).  

 24. juli 1920 ledet General Henri Gouraud en fransk hær fra Libanon for å ta kontroll 

over Damaskus i overenstemmelse med Sykes-Picot-avtalen. Da hadde allerede Faisal, Sharif 

-'Azma, som var kong Faisals stabssjef 

og krigsminister, ledet en liten hær for å forsvare landet mot den franske hæren. De to 

hærstyrk n. De franske styrkene drepte al-'Azma og 

beseiret den syriske hæren. Ved Gourauds ankomst til Damaskus gikk han til Saladins grav 

og kom med sitt berømte utsagn "O Saladin, vi har returnert, og så har korstogene" (

2001:10). Sykes-Picot-avtalen er på mange måter et vendepunkt i Midtøstens historie. 

Avtalen vekte blant annet til live minnene om korstogskrigene i arabernes kollektive 

hukommelse, i tråd med Gourauds uttalelse. Sykes-Picot var med på å skape et forhold 

mellom Øst og Vest, i en ny fase, preget av ulike følelser av hat, svik, usikkerhet, ydmykelse 

og skam. Som en naturlig følge oppsto det frigjøringsbevegelser i de okkuperte delene av den 

arabiske verden. Tiden under vestlige kolonimakter og frigjøringsperiodene har satt dype 

spor som fremdeles preger dagens Midtøsten. 

 I Irak ble følelsen av svik mindre etter at de fikk sin selvstendighet, mens Frankrikes 

motvilje mot å gi fra seg makten i Syria forsterket disse følelsene for syrerne (Hourani, 

1968:355). Det franske mandatstyret delte inn Syria i seks mindre stater, mens Libanon 

4  der Makke ligger 
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utgjorde en syvende stat. Dette provoserte syrernes gryende nasjonalfølelse, og dermed økte 

oppslutningen rundt arabisk nasjonalisme. Ideen om den arabiske nasjonen som en enhet 

oppsto i Syria (Hourani, 1968:377). Som følge av dette brøt ut det ut væpnede opprør i alle 

områder i Syria ledet av blant annet  al- -

(

partier med nasjonalistisk ideologi, som for eksempel "Al- izb as- -

1932) [Det syriske nasjonalparti] ledet av An 5  

Alt dette falt sammen med den andre verdenskrig, hvor de store kolonimaktene Frankrike og 

Storbritannia ble svekket (Hourani, 1968). Kraftige demonstrasjoner brøt ut igjen, og i 

Damaskus gikk det så langt at de franske kolonistyrkene brukte luftangrep mot motstandere. 

De sterke protestene skremte Storbritannia, som videre tvang Frankrike til enighet om å 

trekke seg ut av både Syria og Libanon. Frankrike krevde en rekke politiske og økonomiske 

privileger for å trekke seg ut av Syria. 17. april 1946 fikk Syria sin selvstendighet, men det 

var en ufullstendig selvstendighet på grunn av den franske innflytelsen som forble i Syria.  

 Albert Hourani (1968) mener generasjonen av nasjonalister som kjempet mot vestlig 

tilstedeværelse i den arabiske verden, hadde en egen forståelse av selvstendighet, og at det 

var viktig for dem å få selvstyre og dermed medlemskap i de Forente Nasjoner (FN). Ifølge 

ham var det umulig for dem å løsrive seg fra et europeisk maktgrep. De ønsket 

selvstendighet, men de trodde modernitetens hemmelighet lå hos europeerne. Deres forhold 

til Europa var derfor motstridende, preget av både hat og beundring. Da de anklaget 

Frankrike og Storbritannia for deres kolonialpolitikk, mente de ikke at dette var fordi 

kolonimaktene var korrupte i seg selv, men fordi de ikke var trofaste mot sine egne idealer. I 

ønsket om selvstendighet rettet de intellektuelle nasjonalistene seg mot det de anså som det 

ekte Frankrike og det ekte Storbritannia og argumenterte for selvstendighet med europeiske 

prinsipper (ibid. 412,413). 

 Til tross for dette tok ikke kolonialiseringen slutt, ettersom dens konsekvenser 

vedvarte. De etablerte en ny kolonistat som fremdeles finnes i Palestina. I 1948 erklærte 

Storbritannia slutten på sitt mandat i Palestina og forlot området. FN foreslo den 14. mai 

samme år å dele det britiske Palestina-mandatet i to stater; en israelsk og en arabisk stat. 

0). Som en konsekvens ble det arabiske området enda mer ustabilt. 

Fragmentering av den arabiske verden, særlig Syria og Libanon, ledet til interne konflikter. 

En kristen libaneser som levde i Brasil og ble inspirert av syriske nasjonalistiske ideer som var utbredt blant 
libanesiske intellektuelle i slutten av det nittende århundre (Hourani, 1968:378) 
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Den mest omfattende og ødeleggende borgerkrigen fant sted i Libanon i 1975 76, etter en 

første runde i 1958, og med nye indre stridigheter i 1980- og 1990-årene.   

 Opprettelsen av staten Israel i hjertet av den arabiske verden hadde sterk påvirkning 

på stabiliteten i området. Området er blitt et åsted for konflikter, frigjøringskamper og 

militærkupp, særlig i Syria og Egypt (i Egypt 1952, og Syria med ti kupp alene), som deltok i 

alle krigene (1948, 1956, 1967, 1973) som ble utkjempet mot Israel. Krigen i 1948 ble 

betraktet som en katastrofe ('nakba'). Dette var den første av en rekke kriger mellom araberne 

og israelerne. Israel kom seirende ut, og beholdt området, i tråd med FNs anbefaling  noe 

som førte til at mange palestinere flyktet. Dermed ble krigen stoppet med våpenhvile for 

begge sidene. Israel brøt våpenhvileavtalen i 1967, da Israel tok kontroll over Vestbredden, 

Gaza, Sinai-halvøya og de syriske Golanhøydene. I 1973 gjenerobret arabiske styrker en del 

 

 Den første reaksjonen på krigen og tapet av Palestina kom av nasjonalistene i Syria 

med et militærkupp ledet av - . Dette kuppet ble siden etterfulgt av en 

rekke nye militærkupp i protest mot regjeringene i Syria, som sammen med Vesten ble 

anklaget for medvirkning til tapet av Palestina ( . Dessuten ble det gjennomført 

et militærkupp i Egypt i 1952 som var en politisk skjellsettende hendelse i arabiske land. 

Militærkuppet i Egypt var et vellykket eksempel på militær maktovertakelse og styrket på en 

og samme tid en nasjonalistisk og panarabisk tenking. 

 Konsekvensene av den andre verdenskrig bidro ikke bare til endringer i Europas 

posisjon, der de europeiske stormaktene mistet sin moralske styrke og sentralitet, men 

påvirket også det arabiske området og deres politikk. Ifølge Hourani følte de politiske 

kreftene som kom til makten, seg i stand til å kvitte seg med Vesten, siden de ikke lenger 

utgjorde et maktsentrum. De forfektet nødvendigheten av å kutte båndene med Vesten på 

grunn av kolonialismen (1968:416). Disse ideene var grunnlaget for revolusjonen i 1952 i 

Egypt og det arabiske sosialistiske Baath-partiet6 ( izb al-  al- -

spilt en viktig rolle i både Irak, Jordan, Libanon, og ikke minst i Syria, ble dannet og er 

fremdeles i maktposisjon til i dag.  

 

Det arabiske sosialistiske Ba' -partiet er et politisk parti grunnlagt i Syria i begynnelsen av førtiårene under navnet 
Den arabiske gjenopplivelsesbevegelsen ( - rabiske 
gjenopplivingen, og skiftet navn igjen i 1947 til "Det arabiske sosialistiske Ba'  

 ad- -Bi -Sayyid. Partiideologien er basert på arabisk 
nasjonalisme, arabisk sosialisme og anti-imperialisme. Ba'athisme ønsker at den arabiske verden skal forene seg i en enhetlig 
stat. Partiets motto er: "Enhet, frihet, sosialisme", og refererer til arabisk enhet, og frihet fra ikke-arabisk kontroll og 
innblanding (
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Forholdet mellom Øst og Vest i moderne arabisk litteratur 

før al-Ta   
 

Litteraturen er alltid knyttet til tiden den er skrevet i. Den gjenspeiler først og fremst de 

intellektuelles holdninger, deres tanker og følelser. Den er en indirekte historisk kilde som 

kan fortelle oss om folkets levemåter, men kan også sees på som forfatternes uttrykk og 

inntrykk av samtiden ved at den reflekterer og skildrer de innerste tanker hos individer. 

Forfatteren som et individ og en del av samfunnet blir påvirket av begge "verdener", nemlig 

en individuell og kollektiv verden, dermed utrykker forfatteren kollektive følelser og tanker 

om samtiden i form av dikt, teater, noveller, fortellinger, eller romaner. I romansjangeren, i 

likhet med teater og poesi, gis forfatteren større muligheter til å skildre folks levemåte i 

minste detalj. En kan også hevde at romansjangeren er det beste redskapet til å uttrykke egne 

tanker og standpunkt  enten direkte ved en narrativ prosess eller gjennom karakterene i 

Vest i de arabiske tekstene slik el-Enany uttrykker det. Som vi har sett i hans kategorisering, 

har historiske og politiske omstendigheter påvirket arabiske oppfatninger av Vesten og 

produsert tre ulike holdninger mot Vesten (jf. teoridelen s. 10).  

Grunnen til at den arabiske romanen tar opp Øst-Vest forholdet, er ifølge forskere, blant 

 

vestlige land, og det er vanlig at de skriver om det de har opplevd i landene de har reist til 

(ibid.). I tillegg oppleves forholdet mellom Øst og Vest som en konflikt og som en del av 

realiteten som litteraturen vil være en kommentar til. Et eksempel på det er den egyptiske 

romanen U -  - a

romanen som handler om forholdet mellom Øst og Vest. Fra Nahdas7 tid begynte arabiske 

tenkere og intellektuelle å stille fundamentale spørsmål om selvbevissthet og bevissthet om 

den andre, altså om de vestlige, som blant annet: hvorfor var Vesten utviklingsmessig lenger 

fremme enn Østen, og hva skulle til for at Østen også kunne oppleve lignende utvikling og 

fremskritt? Siden den gang ble flere romaner utgitt som skildret forholdet mellom det østlige 

"selvet" og den andre. 

Når det gjelder den syriske romanen, som er viktig for min oppgave, kan vi si at de historiske 

og politiske omstendighetene som produserte den egyptiske romanen eller andre arabiske 

Oppvåkningstid 
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romaner, ikke avviker fra syriske romaner. Romanene som tar for seg forholdet mellom Øst 

og Vest, kjennetegnes ofte av en kultivert hovedperson, i tillegg til en identifikasjon mellom 

hovedpersonen og forfatteren. Særlig tidlige romaner var en type biografier, hvor selvet blir 

opphøyet fremfor "den andre" vestlige. I disse romanene presenteres Vesten som 

materialistisk og moralsk korrupt, og dermed motsatsen til et åndelig Østen. Dette finner vi i 

romanene " Naham [Grådighet] (1936),  (1939) og "Qaws 

Quza  [Regnbue] -  

 Som en konsekvens av nederlaget i 1967 finner vi på 1970-tallet til første halvdel av 

1980-tallet nye trekk i romanene som tok opp temaer som omhandler selvbevissthet og 

bevissthet om den andre.8 På dette stadiet er ikke hovedpersonen bare en intellektuell som 

vendte seg mot Vesten for å studere på universitet der, men en intellektuell som overskrider 

universitetsstudiene, en slagen helt i sitt hjemland og en flyktning fra undertrykkelse og 

r vi i romanene 

 (1984) av Al-Wa -

er i øynene våre) (1979) av Wa marra ayf [Sommeren passerte] av Colette 

 (1991  

Forholdet mellom Øst og Vest blir presentert av denne samtidsgenerasjonen gjennom 

kjærlighetsforhold. Både 

Østen avviser Vesten på grunn av materialisme og opportunisme.  

 N -

om verden] (1985) at det er et nytt positivt bilde av Vesten vi møter i en rekke romaner som 

ble utgitt på syttitallet om det kommunistiske Vesten.9 

intellektuelle skiller mellom et kommunistisk Vesten og et kapitalistisk Vesten. 

El-Enany begrunner en slik presentasjon av 

første gang ikke hadde imperialistisk historie i Midtøsten. Denne alternative Vesten er, tvert 

imot, mot imperialisme og er doktrinært forpliktet til å hjelpe tidligere koloniserte (el-Enany, 

2006:187). Slikt sett var kolonialiseringen det mest fremtredende kjennetegnet ved det 

kapitalistiske Vesten. Dette finner vi i alle overnevnte romaner unntatt av 

 

forhold til den andre, "den vestlige". 
Av de få romanene som handlet om forholdet mellom Øst og den kommunistiske Vesten, er " us" 

(1974) av  Al-Bay  [den Hvite] Al- iffa al- ali a [Den tredje bredden] 
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 Spesielt finner vi dette hos - -Enanys kategorisering 

or denne periodens romaner 

finner vi hos al- al-Ta  ( ,  

og ). Ad- representerer den postkoloniale perioden og frem til dagens situasjon. 

Øst og Vest-forholdet er sentralt i flere av hans romaner, som: al-Ta (1986 1997), 

 ima [Om hennes navn ikke er Fatima] (2005) og ikke minst hans 

siste roman, Al- - [Den femte fingeren] 2013).  I ima 

gir Ad- et typisk bilde av den andre, "den vestlige", som en kolonisator. Gjennom 

oppførselen til en av koloniherrene, Augustin, presenterer ad- en brutal kolonisator 

som praktiserer kollektiv ydmykelse og undertrykkelse. Samtidig gir ad- et 

motstridende bilde av Augustin ved å fremheve Augustins menneskelige side  som en som 

ima og savner sitt hjemland. Den motstridende posisjonen mot Vesten 

er typisk for perioden.  

 I tillegg til negative bilder av den kapitalistiske Vesten i romaner fra denne perioden, 

al- -

 for eksempel, presenterer han et svært negativt bilde av Østen, der det østlige 

samfunnet, slik forfatteren ser det, er et mystisk samfunn hvor dobbeltmoral og hykleri har 

spredd seg, mens samfunnet ikke forsøker å forandre seg. Det samme bildet finner vi hos 

både 

perioden, er varierte, og avhengige av deres ideologiske tilnærming  for eksempel appellerte 

intellektuelle karakterer i Wa Marra ayf til å se tilbake til fortiden  en tid som ble sett på 

"ekte" og "tradisjonell", og som et alternativ til en samtid preget av skuffelse. Mens løsningen 

hovedpersonen, Karam, tilbyr i romanen Wa marra Sayf, er å stå på for å oppnå målet i 

I denne konteksten skal jeg plassere al-Ta og 

undersøke i hvilken grad den er en aktuell roman for sin tid. 
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4 Romantrilogien al-Ta  
("Metamorfosene") 

 

Forfatteren --  
 

-

bosatt i Dubai på grunn av hans posisjon mot det nåværende regimet i Syria. Under sin 

 

tradisjoner, vaner og menneskers sterke tilknytning til stedet. Dette kommer til uttrykk i hans 

litterære verk. A - fullførte en bachelorgrad i arabisk litteratur i 1968 ved universitetet 

i Kairo, og oppnådde senere en mastergrad i pedagogikk ved universitetet i Damaskus. I 

Egypt ble han inspirert av forfatterne aha  og Ya ya  

 A - er en velkjent forfatter i Syria og den arabiske verden. Bøkene hans er 

imidlertid ikke oversatt til andre språk, og han er derfor ukjent i andre deler av verden. Han 

har skrevet en rekke bøker, inkludert noveller, romaner og barnebøker, for eksempel 

al-Busa  [Eiendom for de enkle - ir  asan (1986),  [Arabiske 

netter] (1980), al-kinz  [Skatten] (1982), al- - ra [Den andre byen] (1985), 

ima [Hvis hennes navn ikke var Fatima] (2009) og trilogien, al-

Ta  [Metamorfosene: ,  og ] (1987-1997).  

 A - sjonelle tekster og 

folkeeventyr. Han er også interessert i det engelske språk og har hentet mye inspirasjon fra 

romaner skrevet på engelsk. A -

sin. Dette er gjenspeilet i hans litterære verk, som kan sies å være en blanding av tradisjon og 

modernitet i både form og innhold. Dette ser vi spesielt i hans første roman, -

Busa  (1976) ( - -  2006). Al-Ta   

regnes som hans viktigste litterære verk. Trilogien danner en skillelinje mellom to faser i 

hans forfatterskap, nemlig før og etter den første romanen, . Etter  kan hans 

forfatterskap karakteriseres som en stemme som med bevissthet inntar en tydelig posisjon om 

samtidsproblemer (ibid. 2006:86), slik som denne oppgaven kommer til å vise.  

 

Innholdssammendrag 
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Denne avhandlingen dreier seg om trilogien al-Ta , "Metamorfosene", som består av 

de tre bindene ,  og -Daw - . Trilogien framstiller 

møter og forhold mellom Øst og Vest gjennom tre generasjoner. I de tre bindene er hendelser 

og personer tett bundet sammen, og det er vanskelig å skille bindene fra hverandre. Likevel 

vil jeg i dette kapittelet gi et detaljert sammendrag av de tre bindene, hvert bind for seg. A -

 skrev trilogien i perioden mellom 1986 og 1997. I trilogien reflekterer han over 

politiske forandringer som fant sted i Syria i perioden mellom 1920 til 1967, det vil si fra 

mandatperioden fram til etter nederlaget i seksdagerskrigen i 1967, som er en periode preget 

av politisk ustabilitet 

 
4.1.1  

 

 
Historien i romanen begynner da  sin far, banker på døra til farens 

fetter, -  al- , faren til , var en av 

arbeiderne som lagde pisker i Damaskus før han deltok på Osmanrikets side i krigen mot 

Frankrike under første verdenskrig. Etter at de tapte krigen, returnerte han til huset sitt i al-

Qu ayfa. Der fant han sin kone død, og hans eneste datter, 16 år gamle , var etterlatt 

alene sammen med beitende sauer.  

 Det franske mandatet påvirker  ved at han gjentatte ganger opplever stor 

frustrasjon på grunn av tap av både familiemedlemmer og land. Dette motiverer ham til å 

fortsette å kjempe for landets frihet. Derfor tar han  med seg til fjellet for å kjempe 

mot Frankrike. Da kampen midlertidig stopper, er  helt alene med datteren og han blir 

steg i kampen mot kolonialmakten. Her begynner en ny fase for både henne og faren fylt med 

store endringer.  forvandles gradvis fra en opprører til en helt i fortellingene til 

menneskene i nabolaget, fordi de er tørste etter å høre historier fra slagmarken.  er 

skuffet over tapet på slagmarken og klarer derfor ikke å fortelle dem sannheten om 

nederlaget. Deretter begynner han å jobbe i butikken til sin 55 år gamle fetter 

 

gang barn.  
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også har opplevd mange vanskeligheter og svik fra menn. 

normer og regler. 

Hun blir opptatt av ting knyttet til et vanlig liv, som for eksempel å øke handelen i mannens 

butikk, å sørge for at mannen hennes er fornøyd, og å få barn. Til tross for disse endringene 

glemmer hun ikke sin gamle væremåte. Livet er imidlertid ikke lett for de som nekter å 

akseptere samfunnets regler og tradisjoner. utfordringer og vanskeligheter 

ettersom disse tradisjonene og oppfatningene om rett og galt er dypt forankret i samfunnet. 

Vanskelighetene 

Israel uten at hun godtar det. Hun forsøker å hindre ham i å reise ved å gjemme våpenet hans 

og nekte å gi det tilbake. Hun taper denne kampen, fordi faren drar til Palestina uten våpen.   

 får etterhvert datteren Zainab og fem sønner, men alle guttene dør én eller to 

måneder etter fødselen. Menneskene rundt henne tolker sønnenes dødsfall ut ifra at  

har opptrådt upassende i henhold til samfunnets normer og regler, siden hun en gang tok på 

seg mannsklær og dro ut i kamp sammen med mennene. De tolker det som at sjeikens sjel,10 

som passer på at samfunnet følger tradisjoner og regler, har blitt sint på henne og derfor tar 

hevn ved å frata henne guttebarna. Hun gir ikke opp, og utfører rituelle dyreofre for å roe 

sjeikens sinne. Til tross for dette nytter ikke hennes handlinger, for hun opplever en rekke 

nederlag.  

 og Zainab alene sammen med livets 

vanskeligheter. Politiske hendelser gjenspeiler forholdet mellom øst og vest, og foregår 

parallelt med hendelsesforløpet i romanen. Handlingen blir eksplisitt mer preget av Øst Vest-

tematikken når , hovedpersonen i det andre bindet, kommer inn i fortellingen. 

-

franske okkupasjonen tar en ny vending. Vi ser derfor en ny form av forholdet mellom øst og 

vest, der den politiske kampen kjempes av intellektuelle motstandere som oppretter 

opposisjonspartier, og aviser som går imot det franske mandatet. Motstandspartiet Den 

Nasjonale Blokk11 nekter å anerkjenne regjeringen, og Frankrike forfølger motstanderne, 

- ,   - Ra  

10  Sjeik er en ærestittel som betyr leder, overhode eller rådgiver. Tittelen går tilbake til førislamsk tid og anvendes i 
dag om stammeledere eller om overhodet for en storfamilie. Det er også vanlig å gi tittelen til religiøse ledere, dvs. de som 
har studert Koranen, de rettslærde eller de som leder bønnen og preker i moskeen. En sufi-leder kan også bære tittelen 
shaykh. Vogt, Kari. (2012, 22. oktober). Sjeik. I Store norske leksikon. Hentet 19. januar 2014 fra http://snl.no/sjeik. 
Sjeiken, i romanens kontekst, er en religiøs mann som har en sterk relasjon til Gud og har derfor styrke og autoritet til å 
dømme de som bryter tradisjonens og samfunnets normer. 
11  Den Nasjonale Blokk er et politisk parti som ble dannet i motstand mot det franske mandatstyret.   

trykkfil.indd   39 01.06.15   11.04



-    og de andre 

motstanderne mot den franske tilstedeværelsen i Syria.  er en journalist som er i 

opposisjon til det franske mandatet. På grunn av hans provoserende artikler mot Frankrike 

Ra al-

var den første motstandsmannen som skrev en erklæring mot Frankrike og krevde 

uavhengighet. 

 ber  om å gjemme  i huset sitt, noe hun godtar fordi hun selv har 

opplevd å bli forfulgt. Mens  bor hos  og Zainab, forteller han dem sin historie 

og om sin relasjon til Frankrike.  blir forelsket i ham, men aldersforskjellen og 

tradisjoner hindrer henne i å følge sine følelser. , på den andre siden, får følelser for 

Zainab og frir til henne.  blir knust, men godtar etterhvert deres forhold.  

 rammet av sykdom, og igjen kommer gamle tradisjonelle overbevisninger til 

overflaten, og hun tror at sjeikens sjel straffer henne ved å påføre henne vanskelighetene hun 

har stått overfor i livet sitt.  

generasjon i trilogien og hovedpersonen i det tredje bindet.  begynner å jobbe i 

butikken til 

som sin oldefar, klarer heller ikke å være en god handelsmann. Butikken taper store 

pengebeløp, som resulterer i at den går konkurs flere ganger. Til slutt forlater han  med 

sin sønn og kone og drar til Palestina for å kjempe mot okkupasjonen der i et forsøk på å 

finne seg selv.  prøver å få liv i butikken igjen, noe hun lykkes med i begynnelsen, 

opp og blir kjent med noen gamle venner av sin far og følger i hans fotspor og blir politisk 

engasjert. Romanen  ater 

dit hen at forfedrene straffer henne. Hun faller til slutt om i huset sitt mens hun forbanner 

sjelene til forfedrene og sverger på at 

overvinne forfedrene.  

 

4.1.2  

 
Hendelsene i romanen foregår på to kryssende nivåer, der det første nivået utgjør 

 og hans franske adoptivfar, 
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Roger. Det andre nivået handler om emiren12  i korsfarertiden, så vel som 

hans vennskap med den greske prinsen Andronicus.  

 og den franske okkupasjonen i 

Syria. Vi er allere  fra det første bindet, , men forfatteren tar oss 

dypere og mer detaljert inn i s liv i . Gjennom detaljerte beskrivelser forteller 

forfatteren om hvem  er og hvordan han har blitt en motstander av den franske 

tilstedeværelsen i Syria.  var en foreldreløs gjetergutt på ti år da Frankrike okkuperte 

kommandanten Roger og hans kone Mathilde som er barnløse. Dette er det første møtet 

 og adopterer ham, men hun vil holde 

ham borte fra hans verden fordi hun har vonde minner knyttet til Østen. Moren hennes ble 

drept av opprørerne i en av frihetskampene i Algerie. Hun bodde der som liten, fordi faren 

var utstasjonert som general i landet. Mathilde jobber hardt for å utdanne  i den 

vestlige kulturen og formidle sosiale verdier til ham. Hun sender ham til vestlige skoler i 

Beirut, og deretter til Frankrike. I motsetning til henne er Roger interessert i den mystiske 

Orienten han har lest så mye om i franske bøker. Roger er derfor opptatt av å lære  om 

 presenterer seg på 

universitetets åpningsfest blir han forvirret, fordi han ikke vet noe om Syria med unntak av 

det han har lært av Roger. Derfor begynner han å fortelle historier om en beduin-emir som 

angriper, stjeler husdyrflokker og tar kvinner han kan gifte seg med. Dette gjør at Yvonne, en 

aristokratisk jente som beundrer ham, blir med ham for å høre historien om de vakre 

kvinnene i fangenskap som venter på kjærligheten. Disse fortellingene blir nøkkelen til 

mange kvinnehjerter, og blant franske kvinner blir han kalt "den østlige emiren".   

  borte fra hans kultur, mislykkes 

hun, fordi Orienten fremdeles har sine røtter i s sinn, og barndommen er i hans 

minner. I tillegg bidrar Roger til å vekke hans lengsel etter Østen, og F  oppdager også 

en bitterhet hos Roger som grunner i hans franske forfedres tap under korstogene. Når Roger 

selv seirer og tar kontroll over Syria, roper han til sin bestefar fra Guillaume 

Leblane,  ikke vet stort om 

sitt hjemland, tærer det på hans selvidentifisering. Han føler identiteten sin er splittet mellom 

Emir kan bety hersker, fyrste eller befalingsmann. Den annen kalif, Omar, tok tittelen amir al-muminin, de 
troendes fyrste, i sin egenskap av hærfører for de muslimske armeer, og den ble senere videreført av abbasidene og 
ummayadene. Den øverstkommanderende for Bagdadkalifens tyrkiske livvakt, som fra ca. 840 dominerte dem fullstendig, 
førte på 900-tallet tittelen amir al-umara, befalingsmennenes befalingsmann, og denne ble overtatt da de persiske 
buwayhidene sikret seg formynderskapet over kalifene i 945. Goplen, Ådne. (2011, 8. september). Emir. I Store norske 
leksikon. Hentet 21. februar 2014 fra http://snl.no/emir. 
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to kulturer. Han klarer ikke å oppføre seg som sønnen til Roger, og klarer ikke kalle ham for 

pappa. Når han møter 

s syriske tilhørighet når han forteller om hvordan 

franskmennene brant ned og bombet hjemstedet og drepte uskyldige mennesker, dukker opp 

igjen. Han bestemmer seg for å dra tilbake til Damaskus for å bli bedre kjent med landet sitt. 

I Damaskus forlater han Roger og Mathilde og blir en motstander av det som representerer 

den franske okkupasjonen, og skriver provoserende opposisjonelle artikler mot Frankrike. 

Han blir forfulgt og gjemmer seg hos  og gifter seg med Zainab, og får sammen med 

.  

  rammes av politiske tap og nederlag, og han blir skuffet av sine nærmeste 

forsøker han å forlate den politiske verden for å bli en 13 men han klarer det ikke. Til 

slutt forlater han familien for å dra til Palestina med Man - mad, en gammel venn. I 

Palestina skaffer han seg en falsk identitet med israelsk statsborgerskap med navnet 

 og gjennomfører et bombeangrep mot israelske Haganahs hovedkvarter vest 

i Jerusalem. Her blir han funnet skadet ved den arabiske grensen, og arabiske styrker fanger 

ham fordi de tror han er jøde. Han prøver å bevise sin identitet, at han er  -

men mangelen på identifiseringsdokumenter hindrer ham i å motbevise anklagene. Han 

sendes mellom ulike arabiske fengsler hvor han til slutt havner i fengsel i 

 nekter å kommunisere 

 

, men han bestemmer seg heller for å skrive ned sine erfaringer og 

 

4.1.3 aw ad- l-M  

 
Romanen forteller historien om den tredje generasjonen i familien al-  er 

barnebarnet til  og sønnen til  brukte sitt liv til å kjempe mot 

 opp som eneste gutt blant fire kvinner. Selv om han ikke 

 er et dialektord. Dette er et adjektiv som består av to ord,  som betyr en liten butikk og 
 som viser til yrket man har. Dette er forklart bedre et annet sted. 
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 som en heroisk legende i sønnens 

sinn. Dette bildet knuses når han ser sin far med tilsølte klær, frustrert og alene i et lite rom 

- 14. Han trekker seg derfor 

utdanner seg ved Universitetet i Damaskus. Han kjenner godt sine plikter til de nasjonale 

s dagbok. Han er klar over 

nødvendigheten av kampen for frihet, og derfor velger han å føre sin egen kamp for dette. 

hefter mot den autoritære makten som styrer landet, men han blir arrestert og torturert. Hans 

verdighet krenkes når han blir tvunget til å stå naken foran etterforskerne. De truer med å 

kutte av penisen hans, hvilket får ham til å angi andre aktivister uten større protester. Han blir 

også tvunget til å signere et dokument der det står skrevet «Jeg er en kvinne». De får ham 

derfor til å innrømme at han ikke er en mann, og han føler seg derfor som en feiging.  

Etter disse grusomme krenkelsene og nederlaget forlater han landet som gjorde ham til en 

kvinne. Han reiser til Tyskland i søken etter en ny identitet som kan erstatte hans tapte 

manndom. Når han kommer til Tyskland, river han passet sitt i biter i et forsøk på å skape 

avstand fra hjemlandet. I tillegg blir han med i en nynazistisk gruppe for å engasjere seg i 

andres saker. Det hjalp ham å få bli medlem at han har lyst hår og hvit hud. Deretter treffer 

han Olga. Hun beundrer ham, men dokumentet han har signert, gjør ham redd og sjenert, 

fordi han føler seg som en kvinne. Olga er tålmodig og prøver å hjelpe ham, men han 

mislykkes i dette første kjærlighetsmøtet. Hun klarer til slutt å hjelpe ham og får ham ut av 

statsborgerskap og blir en stor og kjent forfatter som skriver om den eksotiske Østen og 

 å glemme sine 

røtter, for datterens oppførsel, som tilhører den vestlige kulturen, vekker de østlige verdiene 

inni ham. Samtidig blir han kjent med 

og kultivert mann, stolt av seg selv, med dype røtter og full av liv.  om 

begynner å oppføre seg som en fri jente som har rett til å velge sitt liv uten familiens kontroll. 

Hun blir med i en nynazistisk gruppe selv og blir avhengig av narkotik

al- - -
al- - http://www.islamica-
lb.com/?p=1245 
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imøtekomme sin datters indiskresjon på en sivilisert måte, men hun fortsetter på samme måte. 

 særlig fordi  er til stede. Hi

henne hardt i ansiktet. Slaget fører til at hun faller ned trappen og dør. Olga anklager begge 

mennene for å ha drept hennes datter og tar deretter livet av seg selv. Etter denne hendelsen 

i sitt liv, sammen. Han blir arrestert, og under 

fengselsoppholdet kommer alle de gamle minnene om hjemlandet strømmende på igjen. Han 

husker morens ord om at løsningen er under hellen i familiens hus, hvor det finnes en skatt 

fra forfedrene som han må ta ut. Etter mange år i fengsel drar han tilbake til familiens hus i 

Damaskus og prøver å løfte hellen med all sin kraft. Han klarer det til slutt, og derfra kommer 

alle familiens ånder ut og lever med ham igjen i huset. Samtidig blir han kjent med en 

intellektuell, fri og vakker kvinne, Lina, men han frykter en ny kjærlighetsopplevelse. Han 

isolerer seg for å ikke møte henne, men han tåler ikke åndene som plager ham hjemme. Til 

slutt møter han henne og forteller om de plagsomme åndene. Hun blir rammet av det samme 

står imot deres forsøk på å hindre dem, og til slutt klarer Lina å dra 

får klemt ham, og med dette forsvinner alle åndene. Alt som var dødt i huset, blomstrer nå 
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5 Analyse  
 
Etter å ha oppsummert   kapittelet analysere  

trilogiens makrostruktur og tematikk som en helhet. Deretter vil jeg analysere hvert bind for 

seg, hvor jeg vil fokusere på tematikk som berører Øst-Vest-forholdet, og på tekstens interne 

struktur. Tekstens interne elementer kan sees på som noen av nøklene til å forstå tekstens 

motiv. Det å dekonstruere teksten til disse elementene gjør det lettere for oss å forstå 

forfatterens budskap. Når det gjelder tekstenes interne struktur, vil jeg undersøke tematikken, 

tittelen, tidstruktur, sted, karakterene og konflikter. Det jeg trekker ut i dette kapittelet, skal 

videre tolkes i neste kapittel. Jeg vil vise hvordan den abstrakte strukturen er full av 

elementer som jeg vil bruke til å forstå forfatterens perspektiver, ideologier og budskap. 

 

Trilogiens makrostruktur 
 

Historien i trilogien forteller om tre generasjoner av al- -familien fra Damaskus, 

representert ved hovedpersonene  al-

Ta , som betyr "Metamorfosene". Hvert bind under tittelen har forfatteren valgt å 

kalle med de respektive hovedpersonenes navn, noe jeg vil analysere senere i kapittelet. 

Historien i disse tre bindene fortelles i tredjeperson av den samme fortelleren, en autoral 

forteller. I utgangspunktet er trilogien en roman-fleuve (el-Enany, 2005:130), de tre 

romanene har altså ingen streng sammenheng seg imellom. De kan stå som frittstående 

romaner og fungere som separate romaner for seg selv. Likevel er de tre bindene 

interrelaterte, siden de representerer tre generasjoner i en familie. Derfor ser vi at noen 

karakterer i det første bindet dukker opp igjen i de etterfølgende bindene. Handlingen dekker 

en lang periode av Syrias historie som strekker seg fra opprøret mot den franske 

okkupasjonen, gjennom Syrias uavhengighet og fram til etter nederlaget i seksdagerskrigen i 

1967. Trilogibindene er ikke organisert i en vanlig kronologisk rekkefølge. De første to 

bindene i trilogien er tydelig overlappende og fremstiller den samme perioden, mens det 

tredje bindet fremstiller den perioden som kommer etter. og  foregår under 

den franske okkupasjonen i Syria, landets uavhengighet og det første militærkuppet. 

Handlingen i  foregår imidlertid i tiden etter den syriske uavhengighet. 
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Forholdet mellom Øst og Vest blir framstilt gjennom tre generasjoner, og hver generasjon har 

sine måter å håndtere forholdet med Vesten på. Forholdet er ikke ensartet, og gjennom 

bøkene leser vi om konfliktfylte og spente forhold  15 der det 

koloniale bildet av Vesten var det mest fremtredende bildet i orientalernes oppfatning av 

Vesten. I tillegg spiller ujevn maktfordeling en stor rolle i å skape et anstrengt forhold 

mellom de to partene. Det er gjennom karakterenes forhold til hverandre vi får innsikt i 

utviklingen av forholdet mellom Øst og Vest. Vi ser i tillegg at det å være under en 

kolonimakt påvirker karakterene psykologisk på ulike måter. Når forfatteren fokuserer på 

Øst-Vest-forholdet, tar han opp flere sosiale, kulturelle og moralske problemstillinger, og 

forsøker å peke på grunner og løsninger til problemene. 

 

 
 

 er det første bindet i trilogien al-Ta . Romanen tar opp en viktig og lang 

periode av Syrias historie i moderne tid etter første verdenskrig. I de atten kapitlene som 

utgjør romanen, formulerer forfatteren en fiktiv historie som er basert på reelle historiske 

hendelser. Der framstiller han okkupasjonen, og motstanden mot den, både i Syria og 

Palestina, samt hendelser som fant sted i Syria i perioden fra 1920-årene til midten av 1950-

tallet. Romanen omhandler en rekke tema, noen mer eksplisitt enn andre. Framstillingen av 

hendelser basert på virkeligheten, som vi kommer til å se, etablerer et grunnlag for de 

tematiske hovedlinjene. Øst-Vest-forholdet spiller en stor rolle, og er representert ved den 

vestlige «andre» som kolonimakt og det østlige, arabiske "Jeg" som de kolonialiserte. Dette 

vil jeg understreke ved å belyse en rekke perspektiver og synspunkter som kommer frem i 

teksten. 

 
5.1.1 Tematikk  
 

Teorien om sivilisasjonenes kollisjon er et uttrykk som først ble brukt av Samuel Huntington i hans mye omtalte 
artikkel fra 1989, og senere i hans bok fra 1994. Teorien gikk ut på at de fremtidige konflikter vil finne sted på et kulturelt 
nivå. Ifølge ham har konflikter gjennom historien beveget seg mellom monarker, nasjoner og til slutt mellom ideologier. Nå 
kommer konflikten ikke til å være økonomisk eller ideologisk basert, men heller kulturelt basert. Huntington deler verden 
inn i 8-9 sivilisasjoner som hver har sin særlige historie, kultur, språk, tradisjon og religion. Konflikten vil, ifølge 
Huntington, oppstå mellom disse ulike sivilisasjonene på grunn av grunnleggende forskjeller mellom dem, samt på grunn av 
økende friksjon og samhandling mellom disse sivilisasjonene. 
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Handlingen i as ba begynner s langt tilbake som starten av den franske mandatperioden i 

Syria i 1920, og boken avsluttes på midten av 1950-tallet. Hvis al-Ta awwul t er en trilogi 

om -Vest-forholdet, er det interessant registrere at forfatterens framstilling av st-Vest-

forholdet begynner akkurat her, det vil si en periode som preges av en opphetet konflikt 

reflektert gjennom en væpnet konfrontasjon mellom syriske opprørerne og franske 

okkupasjonsstyrker. Forholdet mellom Øst og Vest blir karakterisert som problematisk, der 

den vestlige  representeres som kolonimakt og det østlige, arabiske "Jeg" er de 

kolonialiserte. Kampen mot Frankrike er det første temaet som kommer fram i teksten. Fra 

starten av romanen følger vi as ba og hennes far idet de returnerte fra kampen mot 

Frankrike til Damaskus. Kampen mot Frankrike, slik romanen informerer oss, har startet med 

osmanerne slik det er fortalt i de første to kapitlene. I de to f rste kapitlene, og f r fortelleren 

skildrer etterfølgende hendelser, blir vi kjent med historien til ayy , en opprørerne mot 

Frankrike. Vi blir fortalt at han kriget p den osmanske siden i den f rste verdenskrig, f r han 

med sin datter ikledd gutteklær blir med opprørerne i kampen mot Frankrike. Vi leser om at 

motstandsbevegelsen mislykkes og opprørerne flykter til nabolandene p vent av neste steg. 

Temaet om forholdet mellom Øst og Vest blir tydelig i romanen når , den syriske 

intellektuelle som studerte i Frankrike, dukker opp i romanen på et tidspunkt hvor han er 

forfulgt av Frankrikes tilhengere. Vi hører  uttrykker sin posisjon mot Frankrike til 

 og sier: 

 
 " Jeg er mot Frankrike, okkupanter og ikke-okkupanter. Jeg er mot det demokratiske og fascistiske 
 Frankrike"( :158).  
 

"     
 

Hans posisjon mot Frankrike begrunnes når han sier til  
 
 
 kinobillettkontoret, og som man kan få skatter av lykke ved å drikke en kopp te sammen med, den 
 samme jenta forandrer seg med en gang hun kommer til det de kaller koloniene. Du ser henne, uten 
 grunn bruker hun en korkhatt,  er kledd i shorts over knærne og har en kraftig pisk med seg. Hun stirrer 
 på de tilbakestående berberne som om ansvaret for deres urbanisering bare ligger på hennes skuldre, og 
 det er ingen måte å gjøre det på uten med denne pisken og den befalende stemmen."( :159) 
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Disse sitatene viser at kampen mot Frankrike ikke bare er en kamp mot kolonialisering, men 

også innebærer ideologiske standpunkter.  

 I det tredje kapittelet blir vi tatt med ayy og as ba til Damaskus i amd ns hus. 

Der bosetter de seg, og vi blir kjent med en del karakterer som representerer samfunnet i 

Damaskus. Med en bevegelse fra slagmarker p fjellet mot den rolige byen, formulerer 

romanen et nytt tema som kretser rundt Damaskus og beboernes tankegang. Beboere i 

Damaskus settes i kontrast til opprørerne p fjellet. Samfunnet i Damaskus, slik forfatteren 

framstiller det, engasjerer seg ikke i krigen p samme m te som ayy og hans kampfeller 

p fjellet. I den samme konteksten leser vi forfatterens syn p beboere i Damaskus. 

Forskjellen mellom oppr rerne som bor p fjellet, og de som bor i Damaskus, er stor, slik 

forfatteren framstiller det. Med et langt og fortellende avsnitt skaper forfatteren et bilde av 

Damaskus og dets samfunn og innbyggernes tenkem ter. Han beskriver hvordan oasen 

Damaskus ble dannet av innflyttere fra hele verden, samt erobrere som nsket dominere 

verdensomr der. Damaskus, slik fortelleren framstiller byen for oss, var en transittstasjon de 

tilreisende ville passere, men istedenfor fortsette bestemte de hvile i oasen. De likte oasen, 

og ble vant til leve uten store bekymringer. Snart var de blitt late, og klarte ikke fortsette 

reisen. Som forfatteren sier: 

 
 "P den tiden begynte det dannes det som senere ble kjent som myten om Ab Nawfal. Den myten 
 som ble skapt av al- Sa d og al- Mun r og a - ay Y suf, de som gamle dr mmer hadde 
 glemt: Dr mmene til de store erobrerne, de store eventyrerne, de store elskerne og de store 
 handelsmennene som den arabiske rken og de greske skogene i Europa og tartarernes rkener i Asia 
 hadde f rt ut p langferd til de m tte hvile en stund i de glemte oasene i Midt stens rkener, det var de 
 som dr mte om en dag eie verden"( as ba:20) 

 

 
 

Stedets dannelse er et viktig undertema som kommer tydelig fram. Forfatteren insisterer p

nedtegne historien om "oasebyen" som han kaller den, det vil si m ten Damaskus ble formet 

p . Innbyggerne i Damaskus har forandret seg fra eventyrere med store ambisjoner til sm

kj pmenn (dakan ) som n yer seg med kun et beskjedent overskudd. Det er helt klart at 

forfatteren bruker uttrykket dakan for vise en negativ side av Damaskus-samfunnet. 

Gjennom hele teksten insisterer han p sette uttrykket "dakan " i en negativ kontekst. 
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ayy kaller for eksempel as ba for dakan yya16 n r hun nekter gi ham sitt gev r for 

dra til kampen i Palestina: 

 
 "Jeg skal dra ubev pnet, jeg skal tigge mitt gev r, jeg skal tigge mine kuler, jeg skal gr te for en dolk. 
 Er du da forn yd, er du da forn yd, o as ba, du dakan iyya? ( as ba :65) 

 
  
 

  
I et annet avsnitt leser vi hvordan uttrykket dakan har en negativ p virkning p as bas 

sinn: 

 "Ordet dakan iyya som han sa med forakt var ydmykende, fordi hun forsto presis hva han mente med 
 det: sm nsker, sm dr mmer, lite overskudd, lite tap. For jobben til en dakan inneholder ikke mye 
 spenning, heller ikke de samme eventyrene som hun hadde glemt siden hun forlot fjellet med ayy

og dro ned til byen for gifte seg med amd n al- qad r" ( as ba:114) 

 
  

 
  

 

 Videre hører vi korte fortellinger om andre karakterer i romanen. Disse fortellingene 

utfyller bildet forfatteren forsøker å skape av Damaskus og dets samfunn, først fra byens 

dannelse videre til dens innbyggeres tankegang og levemåte. Gjennom beskrivelser av gamle 

tradisjoner og folkereligiøsitet formulerer forfatteren et annet viktig tema som handler om 

menneskenes forhold til forfedrene. I romanen er samfunnet framstilt som svakt, fordi 

innbyggerne ikke kan løse sine problemer uten å søke forfedrenes tilfredshet og velsignelse. 

A -  beskriver samfunnet i Damaskus ved å fokusere på vaner, tradisjoner og 

oppfatninger som var utbredt i perioden fra etter første verdenskrig og fremover. Folkets 

nære forhold til forfedrenes ånder, altså folketroen på forfedrenes overnaturlige kraft, frykten 

for dem, samt forsøket på å oppnå deres tilfredstillelse, kommer også fram i teksten. Denne 

type religiøsitet blir beskrevet som årsaken til at disse menneskene aksepterer ferdige og 

gamle tanker i stedet for å utfordre dem ved å tenke selv. Dette tydeliggjøres gjennom 

historien om  forhold til sjeikens sjel og de andre i åndeverdenen som lever inni 

fontenen i hennes hus. De er sinte på henne, fordi hun tidligere har brutt med tradisjonens 

normer. De straffer henne på ulike måter som forhindrer henne i å oppnå lykke i tilværelsen. 

16 Dakan yya er hunkj nn av dakan
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Gjennom fortellingen om  og hennes forhold til sjeikens sjel viser forfatteren hvordan 

karakterene i romanen tolker virkeligheten og handler i henhold til religiøs arv og tradisjon. 

Med dette formulerer forfatteren forholdet mellom den nåværende generasjonen og 

forfedrene, som er basert på forfedrenes dominans over etterkommeres mentalitet. Dette ser 

vi tydelig gjennom   ord til  når hun antyder at det kanskje er 

forfedrenes ånder som er sinte på dem. Forfatteren skriver: 

 
 plutselig husket hun (
 det ånder av frustrerte forfedre. Faen ta dere, misunnelige og hatske ånder. Dere stjal mennene mine én 
 han, 
  heve 
 flagget (  
 

 

 
 
Med disse setningene avslutter romanen, hvor  bekrefter at  hennes datters 

sønn, skal overvinne de som representerer fortiden, og at denne løsningen kommer med han.  

 faller ned ved siden av fontenen etter å ha utfordret forfedrene med overnevnte 

setning, og vi får ikke vite om hva som skjer med henne etter det. Med en slik åpen 

avslutning til romanen gir forfatteren leseren mulighet til å tenke videre over en tilpasset 

avslutning.   

 

De tematiske hovedlinjene som jeg belyser ovenfor, er kampen mot den vestlige 

kolonialmakten, konstruksjonen av stedet og samfunnets tankegang og forholdet mellom den 

nåværende generasjonen og forfedrene. Disse tematiske hovedlinjene vil tydeliggjøres og 

forsterkes ved å analysere tekstens interne elementer og de estetiske kategoriene som utgjør 

teksten i sin helhet. Disse elementene, som skal analyseres i følgene avsnitt, er tittelen, rom, 

tid, fortelleteknikk, karakterene og konflikten. 

 

 
5.1.2  Tittel og romstruktur 

 
Det første elementet som tiltrekker min interesse, er romantittelen. Ifølge Gerard Genette 

(1987) er tittelen et terskelfenomen som aktiviserer ulike koder i leseprosessen. Tittelen på 

romanen er valgt å være navn på hovedpersonen, 
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Ved å velge 

om hennes personlig trekk senere i karakteranalyse) til den karakteristiske representanten for 

hele overgangsperioden mellom 1920 og 1957. Åpenbart bruker forfatteren her tittelen som et 

nøkkelord for romanen. Å kalle boken opp etter en person er en god måte å opplyse leseren 

om hvem som har hovedrollen. Jeg vil tro at det synliggjør noe forfatteren åpenbart er 

interessert i. Dette vil jeg prøve å finne forklaring på i tolkningsdelen.  

 Foruten tid er sted et av de viktigste elementene som spiller en rolle i fremheve 

forfatterens tanker og perspektiver. Med stedsrommet mener vi stedet eller stedene der 

hendelsene i romanen foreg r og de fysiske omgivelsene for romanens karakterer. Generelt 

sett er stedet et av de viktigste faktorene som former menneskets identitet, og hvordan et 

menneske ser p seg selv. En sterk tilh righet til et sted f rer til at man begynner 

identifisere seg med stedet. Mennesker og deres omgivelser p virker hverandre, og hver av 

dem har sin innflytelse p den andre. Stedet og de fysiske omgivelsene rundt et menneske 

p virker dets smak og dets estetiske preferanser (Hauge, 2007). Samtidig p virker 

menneskene stedet og omgivelsene rundt seg. I stedsanalysen vil jeg vise hvordan forfatteren 

fokuserer p . Kontrastene i stedsbeskrivelsene 

sier mye om selve personene og hvordan de ser seg selv, alts stedets p virkning p

menneskenes identitet og deres tilh righet. Dette, alts forst seg selv, vil bidra til 

definere hvordan vi ser p den andre som ikke er oss. Dette vil jeg dra nytte av i min 

diskusjon om forholdet mellom st og Vest. 

 Valg av sted i romanen er et essensielt element forfatteren bruker for belyse sitt 

budskap i romanen, og som vi m ter allerede fra f rste setning i as ba. Romanen innledes 

med setningen  

"  -nabolaget"( 5)  som viser til et nabolag i Damaskus. I 

den påfølgende halvannen side skildrer han nabolaget, avslutter med en moderert 17utgave av 

åpningssetningen: " -nabolaget" ( :5). På den måten er 

terskelen for romanens stedsrom satt.   

Damaskus er den største stedsrammen for romanens hendelser, som igjen inkluderer flere 

andre steder som nabolag, gater, smug, skoler, moskeer, butikker og hus. Huset til al- 

-familien er det viktigste åstedet for de fleste hendelsene i romanen.  

Stedsbeskrivelsene tar oss til private sfærer inni huset, hvor den deler huset inn i tre nivåer: 

øverste etasje, al-Firanka (loftet eller et rom like oppunder taket i huset), hvor  og 

Et dialektord brukes i samme betydning
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. I første etasje, al-

 (et rommelig, åpent gårdsrom), bor 

da hun bestemmer seg for å gifte seg med bayt al-  (et 

rom for matoppbevaring). I al-Ba ra, som er en fontene, bor sjeikens ånd med de andre 

forfedrenes ånder. Denne oppdelingen har en symbolsk verdi i romanen som jeg kommer til å 

tolke senere i oppgaven. 

 Utenfor denne rammen leser vi om andre steder, som for eksempel al-Qu ayfa og 

-fjellet. Det er kontraster i stedsbeskrivelsene mellom fjellet, som var stedet 

opprørerne,  og hans kampkamerater, oppholdt seg. Damaskus er, som forfatteren 

beskriver, en gammel by som ikke har forandret seg siden den ble grunnlagt. Damaskus har 

sine egne normer og regler som skiller den fra andre byer. Det er bare beboerne selv som 

kjenner disse normene og reglene. A -  beskriver stedene møysommelig og skildrer 

Damaskus detaljert både innenfra og utenfra. Bildet han gir oss av byen, er fylt av kontraster, 

sammensatt av både stygghet og skjønnhet, fordelt mellom innsiden og utsiden. Dette 

gjenspeiler beboernes mentalitet som jeg kommer tilbake til senere i oppgaven. Fra utsiden 

begynner han å beskrive gatene og steinbruene som mørke, bygningene som ødelagte, 

veggene som skitne, og hauger av søppel som ligger i gatene. 

 
 " De to gikk gjennom halvmørke nabolag, på tvers over hauger av søppel ispedd aubergineskall, rester 

 av tomat og utsugde bein"( a:10). 

 
" "  

 

Som en motsetning til disse beskrivelsene karakteriserer han husene fra innsiden med en 

beskrivelse hvor han vektlegger estetikken. Vi leser om det pne g rdsrommet med 

ornamenter i forskjellige farger, keramikkflisene p veggen som er dekorert med stilisert 

l vverk, om fontenen som er full av vann mens sm fisk leker i vannet, og utallige arter av 

planter og blomster med ulike farger og dufter; 

 
 "da  banket på døra til 
 potteplantene sine til den tredje rad på balkongen. Hennes potteplanter hadde erobret hele 
 gårdsplassen rundt fontenen, deretter turte en potte med fioler å klatre opp på det førte trappetrinnet 
 siden (etter at) det ikke var nok plass på gårdsplassen"( 101). 
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Forfatterens oppmerksomhet er rettet mot beboernes hus i Damaskus, alts den innvendige 

sf ren av byen, og kan tolkes som at beboerne viser en sterk tilh righet til sine hjem og at 

hjemmet er viktig for hvordan de ser seg selv. Samtidig uttrykker forfatteren stedets effekt p

psyken til menneskene, deriblant de sentrale karakterene, as ba, ldiyya num og ikke 

minst Fayy . Et eksempel på dette er hvordan den sildrende elven fra al-Qanaw t ber rer 

as bas f lelser; 

 "Hun ønsket at han ville fortelle henne om dette v -elven som hun hadde lengtet 
 etter i de siste årene"( :44): 
 
 
 

  

 

Stedet har sin egen effekt på sine beboere, siden de utrykker en dyp relasjon til det. Derfor 

observerer vi noen kontrasterende beskrivelser for det ene og samme stedet, avhengig av den 

psykologiske tilstanden til noen av karakterene. Gatene og steinbruene som var trange da 

enne etter noen år vakre og 

annerledes. 

 
 "Etter noen år mens 
 og luftespalter på nabolagstaket (mens) der solen kommer gjennom til innenfor det ganske mørke 
 nabolaget, og uthugde hengebruer mellom husene montert  på trestoler, lurte hun på: hvorfor så jeg 
 ikke den  skjønnheten da jeg kom til nabolaget med " (  
 
 

 
 

   
 

Det samme gjelder Fayy . N r han bestemmer seg for forlate sin gamle verden og 

begynne jobbe i butikken (jf. innholdssammendrag. s.25), begynner han oppleve stedets 

skj nnhet. Fors ket p finne seg selv i en annen verden krever at han kjenner stedet p

samme m te som de andre Damaskus-beboere gjør; 
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  dro til butikken på sin første arbeidsdag begynte han å se alt som var rundt seg med nye 
 øyne. Han kunne ikke gå gjennom uten å se basaltbuene slik han gjorde da han ble hentet dit som 
 flyktning"( : 181) 
 

 

 

 

Vi kan si at beskrivelsen er nært knyttet til personenes psykologiske tilstand eller deres 

tilknytning til stedet. Stedsanalysen viser forfatterens fokus på Damaskus fra innsiden og 

utsiden. Dette forteller mye om den psykologiske påvirkningen på beboerne fra krig og 

kolonialisme, derfor var dette som er forsøk på å skjule seg for den. Stedsbeskrivelsene 

tydeliggjør karakterenes tilknytningsgrad til stedet, som for eksempel Damaskus, der 

beboerne har sterk tilknytning til byen. 

 

 

5.1.3 Tidstruktur, fortellerteknikk, spesielle virkemidler 
 

 

Spesifikke steder fungerer, som jeg har diskutert i forrige avsnitt, som en ramme og 

forsterker beskrivelsene av karakterene i romanen. Tidsstrukturen er også svært viktig for å 

forstå hendelser og karakterer. Disse to elementene, sted og tid, er n rt knyttet sammen og 

har sammen en viktig funksjon n r det gjelder skape rom for den resterende tekstmassen.  

Tidspunktet for hendelsesforløpet strekker seg fra 1920- rene til midten av 1950-årene, 

det vil si hendelsene begynner med det franske mandatet i Syria, hvor det foregikk en 

opphetet konflikt mellom fransk kolonisator og syrisk kolonisert.  

For kunne presisere de ulike tidslinjene i teksten av hensyn til oppgavens tema, vil jeg 

rette oppmerksomheten mot en fortellerteknikk som er brukt i teksten. Jeg vil her benytte 

meg av narratologiens begrepsapparat. I denne sammenheng vil jeg vise hvilke metodiske 

elementer som blir understreket av forfatteren og hvilken fortelleteknikk som blir brukt for 

teksten. Dette vil hjelpe oss forst ideologiske funksjoner og avsl rer forfatterens 

synspunkter og perspektiver om temaet st-Vest-dikotomien. Det vil også identifisere 

forfatteres samtidsperspektiv i forhold til historien som blir fortalt.    

 Handlingsforl pet i romanen er kronologisk ordnet. Vi f lger as ba, som er 19 år 

n r hun sammen med sin far returnerer til Damaskus på begynnelsen av 1920-tallet til 

milit rkuppsperioden i Syria i 1949. Da er as ba i f rti rene. Hendelsene i romanen g r i 
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en rett linje og parallelt med historiske hendelser helt mot romanens slutt. De viktigste 

hendelsene kan, kort fortalt, ordnes som f lger: 

1. as ba kommer til Damaskus med sin far ayy og bor hos amd n. 

2. as ba gifter seg med amd n og f r Zaynab. 

3. ayy jobber med amd n i hans butikk.  

4. ayy drar til Palestina for bekjempe israelerne. 

5. ldiyya num og amd n d r og etterlater as ba alene med Zaynab. 

6. Fayy dukker opp og bor hos as ba.  

7. Fayy gifter seg med Zaynab og de f r sammen Hi m. 

8. Fayy jobber i amd ns butikk etter uavhengigheten. 

9. Fayy drar til Palestina for bekjempe israelerne. 

10. Fayy returnerer til Damaskus etter nederlaget i 1948 og isolerer seg i et lite rom. 

11. as ba sender i m til en ar a-skole for holde ham borte fra politikken  

12. Hi m r mmer fra skolen og as ba faller om d d. Dette sammenfaller med usn

az-za ms milit rkupp.  

Kampen mot den vestlige kolonimakten  utgj r et utgangspunkt for resten av hendelsene, og 

vi ser at kampen g r igjen i disse hendelsene p ulike stadier. Kampen stopper noen ganger 

for  blusse opp p nytt andre ganger og andre steder mot kolonimakten som representerer 

Vesten i teksten.  

 I motsetning til den kronologiske sekvensen for handlingene, presenteres disse 

hendelsene som en anakroni, det vil si fortalt p en ikke-kronologisk m te. Fortellingen av 

hendelsessekvenser avbrytes ofte for gi plass til anakronien, altså tilbakeblikk eller blikk i 

framtid.  

 B de analepse18 og prolepse19 blir brukt i fortellerteknikken for historien, hvor 

fortelleren noen ganger griper tilbake til et tidligere punkt i historien, mens andre ganger 

fremkaller han senere hendelser i narrativ. I den f rste scenen m ter vi, som sagt, as ba og 

faren hennes som st r ved inngangen til Ta d l-nabolaget. Ved bruk av tilbakeblikk-teknikken  

blir vi informert om at de to var i -fjellene og at de kjempet sammen med andre 

oppr rere mot Frankrike. Ved hjelp av den samme teknikken f r vi mer informasjon om 

kampen og dens r tter. Vi blir informert om at kampen mot de vestlige landene har sine r tter 

18 Analepse er å fremkalle eller vise til en historiebegivenhet p et punkt i teksten der senere begivenheter alt er 
fortalt (Genette Gerard, 1980). 
19  Prolepse er foregripelse eller fremkalling av en senere hendelse i en fortellende prosatekst, fortelling av en 
historiehendelse p et punkt f r senere hendelse er fortalt (Gerard, 1980).  
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i fortiden, der ayy al-Musadd har kjempet med osmanerne mot Frankrike og de vestlige 

landene i den f rste verdenskrig. Disse tilbakeblikkene gir ogs leseren innblikk i den 

psykologiske p virkningen som krigstapet har p oppr rerne, og hvordan ayy , som er en 

av oppr rerne, er skuffet og frustrert.  

 

 Foruten anakronien avbryter fortelleren av og til sin historie for innf re instruktive 

kommentarer eller vise sin mening; for eksempel n r as ba sier til ldiyya num  

"Jeg m gi ham en gutt, jeg vil ikke overgi meg til de hardhjertedes vilje" ( as ba:101), 

kommenterer fortelleren det ved uttrykke: 

 "Hun [ ha[gi han],  en gutt, jeg vil ikke gi etter for viljen til de 
 hensynsløse. Hun [ hadde glemt da hun sa det eller kanskje hun ikke hadde fått med seg 
 eksjoner. Disse leksjonene som hemmelige byer er basert på [...] hun glemte da hun sa det 
 at hun roet seg ned i den stillferdigoasen  [...] hun har glemt da hun gjorde det at hun hadde ignorert en 
 grunnleggende regel i lover som sier at "ingenting uten en pris, og ingen vinning uten et tap". 
 Slik er livet, og slik er loven"( 102)" 
 

 

" 
 
 
Fortellerens meninger om byens regler og as bas valg om forlate oppr rernes liv for bli 

en dakan yya viser seg i denne kommentaren. Han mener Damaskus har strenge regler, og 

siden as ba har valgt slå seg ned og f lge disse reglene, b r hun ta ansvar for sine valg. 

For det er ingenting uten pris og ingen vinning uten tap, slik romanen uttrykker.   

 Disse avbrytelsene avsl rer ofte fortellerens perspektiver og ideologier. Som for 

eksempel n r han uttrykker sin oppfatning av det komplekse forholdet mellom st og Vest og 

sier:  

 
 Han prøvde å forklare dem saken, men språket som han brukte passet ikke deres nivå. Han prøvde å 
 tolke det for dem, men det så ut som om at han selv ikke kunne gi en fullstendig tolkning av sine ord, 
 til sitt forhold med Frankrike, det komplekse forholdet som de fleste intellektuelle i den generasjonen 
 var involvert i" ( :160) 
 

 
".  

 

Her er kommentaren rettet direkte til leseren og antyder fortellerens synspunkt om 

intellektuelles forhold til Frankrike. Dette eksempelet uttrykker fortellerens oppfatning om 
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intellektuelles forhold til Vesten, der forholdet var preget av tvetydighet og uklarhet, en 

blanding mellom beundring for den vestlige sivilisasjonen og sjokk over deres koloniale 

ansikt. Fortellertempoet er h yt i fortellingen noen ganger, mens andre ganger møter vi lange 

beskrivende avsnitt. Fortelleren skaper akselerasjon i fortellingen ved oppsummere 

historiske begivenheter og henvise til antall r;  

 
 "Han sa: "Kom igjen" og hun fulgte etter han slik som hun gjorde da han sa det for fem år siden og hun 
 forlot al-Qu ayfa [...] Da han sa «kom igjen» og hun fulgte etter han, visste hun ikke at det var 
 begynnelsen på tre år mellom fjellene og hamrene, og søvn i bakkens sprekker"( :7) 
 

 "
"   

 

Et annet sted i teksten sier fortelleren:  

 
 "Det ser ut som om  har bestemt seg for ikke å bryte veggens stumhet i dag. For han har kastet 
 bort tre år av sitt liv. I tre lange år har han ikke hørt vinden synge, heller ikke har hans testikler  
 skjelvet i påvente av den neste kulen. Tre år til ingen nytte, Tre år med "gi meg tilsvarende to frenk20 
søtsaker og tre egg, men velg de store" ( :42) 
 
 

 
"  

 

 

Med f ord sammenfatter fortelleren det som skjer over et langt tidsrom. Han gir leseren en 

oppsummering av s liv i løpet av de tre årene han bodde i Damaskus og jobbet i 

 butikk. Dette gjør han også når han forteller om as ba. Han skaper akselerasjon 

ved fullf re utformingen av hennes karakterer. Dette vil jeg komme tilbake til n r jeg 

snakker om karakterene i romanen. Slike oppsummeringer reflekterer fortellerens bevissthet 

om hele den fortalte perioden, inkludert alle hendelsene og resultatene. Denne bevisstheten 

gj r fortelleren i stand til gjette og vurdere hva som kommer til hende i framtiden basert 

på erfaringen han har om denne perioden. Dette bekreftes gjennom en autoral, allvitende 

forteller som st r utenfor og observerer hva som skjer samtidig som han er i stand til vite alt 

om personene og hendelsene slik jeg kommer til vise. Romanens forteller er i tredjeperson, 

som kan sees i dette eksempelet: "her er Ta d l-nabolaget, hvisket ayy , og as ba s mot 

den svarte steinbruen". Historien pner med at fortelleren forteller om ayy og as ba. 

en gammel myntenhet i Syria som tilsvarer mindre enn en øre. 
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Fortelleren skildrer mennesker og hendelser på avstand. Et gjennomg ende narrativt 

virkemiddel som kan eksemplifisere dette, er fortellerens kommentarer til handlingene og 

tematikken i romanen. Disse er ofte rettet direkte til leseren, og som sagt ovenfor tydeliggj r 

dette forfatterens synspunkter som vist i overnevnte eksempler (jf. s. 42 sitater i :160).  

  Fortelleren er ikke involvert i handlingen, som en allvitende forteller gir han oss 

innblikk i hva personene tenker og f ler. Bruk av verb i romanen bekrefter fortellerens 

posisjon. Han bruker ofte verb som: tenkte, nsket, sa til seg selv. Dette kommer frem når 

han skildrer s følelser da han kom tilbake fra kampen til sin fetter på leting etter et 

sted å bo:  

 
 "da  banket på den store tredøren til - 
 det, og banket på døra"( :12 
 

" "   
 

Han skildrer også 
  

  [..] og bildet i 

 kjente han [ ]"( :19) 

 

"   

 

Forfatteren uttrykker også sine f lelser om historien og viser sympati for noen av 

karakterene. Dette kommer frem gjennom karakterenes beskrivelser og kommentarer, slik 

som vi har sett med beskrivelsene av ayy . Disse kommentarene viser forfatterens posisjon 

og vurdering, b de om det som har hendt i fortiden, og det som kommer til skje i framtiden.  

 
5.1.4 Karakterene 
 

I romanen m ter vi en lang rekke karakterer, noen er viktigere enn andre og har f tt mer 

fokus av forfatteren enn de andre. Som i alle romaner finnes ogs i denne en helt, sentrale 

karakterer, og andre sekund re karakterer. De ulike kategoriene av karakterer spiller alle 

forskjellige roller i det p virke hendelsesforl pet. Hovedpersonen,  er den viktigste 

aktøren som driver handlingsforløpet framover. De andre sentrale skikkelsene, ayy , 

Fayy og ldiyya num, spiller ogs viktige roller i fremdriften av hendelsene, som jeg 
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kommer til vise. Foruten denne klassifiseringen kan vi plassere karakterene i ulike grupper 

basert p kontrastene som forfatteren skaper mellom personene i romanen. For eksempel har 

vi reelle og fiktive karakterer, syriske ( stlige) og franske (vestlige) karakterer, kvinnelig og 

mannlige karakterer, dakan (en gruppe av Damaskus-beboere) og motstandskjempere (b de 

revolusjon re og oppr rerne).  

Det er interessant se hvordan forfatteren beskriver de ulike karaktergruppene, der 

forfatteren skaper en kontrast mellom personene i romanen. Vi blir kjent med personene i 

romanen gjennom b de deres handlinger og fortellerens gjengivelse av hva de tenker og hva 

de f ler, i tillegg til dialogen som avsl rer deres tankegang. Karakterene i disse ulike 

gruppene karakteriseres ved noen fellestrekk, og gruppene settes i kontrast til hverandre. For 

eksempel: de fleste sekund re skikkelser, s rlig de som representerer beboere i Damaskus, 

har visse fellestrekk; noen andre sentrale karakterer er beskrevet helt motsatt. For presisere 

deres ulike egenskaper og funksjoner skal jeg karakterisere hver gruppe for seg. 

 De f rste to motsatte karaktergruppene vil jeg beskrive som fiktive og reelle 

karakterer. I romanen blander forfatteren fiksjon og realitet, hvor han skaper en historie 

basert p reelle hendelser med fiktive karakterer b de p det politiske og det historiske plan. 

De fiktive karakterene omfatter alle personene som utfolder seg i romanen, derfor fordeles 

disse karakterene over alle de andre gruppene. De reelle karakterene er ikke med i 

handlingen, men nevnes kun som historiske personer som deltok i den ekte kampen mellom 

Frankrike og dets allianse p den ene siden, og Syria p den andre siden. Blant annet den 

britiske Edmund Henry Hynman Allenby, generalen som spilte en stor rolle under f rste 

verdenskrig. I tillegg til general Allenby inkluderer forfatteren kjente historiske personer som 

ledet motstandsbevegelser eller opprettet motstandspartier mot det franske mandatet, som for 

eksempel Mishell Lu fallah, Adil Arsal n, Nab h al- A ma, ayr ad-D n az-Zirkl Sa d al-

.  

De andre karaktergruppene som kan settes opp mot hverandre, er syriske karakterer som i 

forbindelsen med problemstillingen kan representere det stlige, og franske karakterer, som 

representerer det vestlige. Den f rstnevnte gruppen er mest i fokus, og omfatter et stort antall 

karakterer. Det er de som handler i romanen, og de som sier og f ler og tar opp kampen.  

Med andre ord, de syriske karakterene er de som skaper hendelsene i romanen. Karakterene i 

denne gruppen representerer nasjonen Syria i ulike kategorier og i ulike perspektiver, og 

karakteriseres med b de felles og ulike trekk. Mens den andre gruppen omfatter kun noen f

21 se The Development of Nationalist Identities in French Syria and Lebanon: 
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karakterer, Roger, Mathilde og Monsieur Pew, og defineres med uttrykk" de", "franske" 

"frankere". Personene i denne gruppen identifiseres bare ved deres eneste rolle som 

representanter for Frankrike og dets kolonimakt i Syria.  

 Vi kan ogs dele karakterene opp etter kj nn, hvor de kvinnelige karakterene as ba, 

ldiyya  Zaynab, Maryam og Wid d blir viet stor oppmerksomhet og det kan se ut 

til at forfatteren uttrykker sympati for kvinnene i romanen. Dette kommer frem gjennom 

fors ke belyse problemene som de utsettes for. Han framstiller deres historier, der de blir 

utsatt for svik og undertrykkelse fra menn og ford mmelse fra samfunnet, og deres nederlag. 

Forfatteren velger gi hovedpersonens rolle til en av kvinnene, as ba, og karakteriserer 

henne med unike egenskaper. Hun er ung og vakker, fattig og enkel, men ogs sterk og 

mandig.  

as ba har den viktigste rollen i romanen ved ta opp konflikten p ulike niv er; 

f rst kjemper hun mot kolonimakten, og deretter mot forfedrene og deres regler og normer. 

Vi blir kjent med henne som en sterk og mandig kvinne fra f rste scene. Her dukker hun opp 

kledd i mannskl r p veien tilbake til Damaskus etter ha tapt kampen mot kolonimakten.  

 hovedfunksjon er da å starte sin egen kamp i Damaskus. Selv om kampen mot 

kolonimakten bare er midlertidig stoppet, velger hun ikke fortsette kampen mot Frankrike. 

Hun godtar heller ikke at faren hennes igjen deltar i kampen, men hun mislykkes i å hindre 

ham. Det er viktig for henne realisere seg selv. Derfor prioriterer hun kampen mot de som 

hindrer henne i realisere seg selv. Det ser ut som om forfatteren velger skape henne som 

en dynamisk person; hun utvikler seg mye og br tt. Som nevnt tidligere i min analyse, bidrar 

fortelletempoet til skape akselerasjon i utviklingen hennes. I løpet av en tre rsperiode 

forandrer hun seg fra noe hushjelpen Sa diyya kaller "en vill jente som ikke forst r annet enn 

krig og sl ssing", til det ldiyya num beskriver som "en kvinne som er i stand til 

temme den t ffeste mannen i nabolaget". Forandringen hjelper henne til takle det nye livet i 

byen, og hun l rer seg dens regler og normer. Siden hun er spesiell og h ndterer reglene p

sin egen m te, og at hun tidligere har brutt disse reglene, kolliderer hun med normene og 

tradisjonene i byen  noe som skaper misnøye blant forfedrenes ånder. De straffer alle som 

ikke f lger deres regler. Forfatteren lar henne allikevel ikke være alene i sin kamp. Han 

skaper en rekke kvinnelige karakterer som hjelper henne, og hun kjemper p vegne av dem 

alle. Vi ser at alle andre karakterer knytter seg til henne og handlingen dreier seg rundt henne.   

 Alle kvinnene som er rundt as ba, har en hjelperrolle, unntatt hennes datter, Zaynab, 

som tildeles en funksjon i v re as bas motstand. Hun st r som en snublestein for hennes 
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kj rlighet til Fayy . Selv om hun er as bas motsetning og karakteriseres som en 

maktesl s og underdanig kvinne, vinner hun kampen mot as ba likevel. Dette kommer jeg 

til g n rmere inn p n r jeg snakker om konflikten. Zaynab er ensom og bortskjemt, men 

ogs slank, vakker og uskyldig, noe som gj r Fayy tiltrukket og forelsket i henne. Hun 

gifter seg med Fayy og f r sammen med ham Hi m. Etter at Fayy drar til Palestina, blir 

Zaynab syk og klarer ikke takle situasjonen. Hun slutter spise og isolerer seg p rommet, 

der hun nekter ta imot bes k. Den viktigste hjelperen til as ba er ldiyya num. Hun er 

as bas svigerinne, og hjelper henne med utvikle seg og tilpasse seg det nye livet i byen. 

Hennes funksjon i hjelpe as ba fortsetter til og med etter hennes d d, der as ba i 

dr mmen forteller henne om sine problemer og f r hennes r d om hva som er best gj re. 

ldiyya karakteriseres som en sterk, erfaren kvinne. Hun kan alle byens skjulte regler og 

normer, men hun bryter dem likevel. Derfor opplever hun en rekke nederlag og skiller seg to 

ganger. Den tredje gangen faller hun for en elleve r yngre mann som hun gifter seg med 

uten familiens godkjenning. Hun opplever mye svik og vanskeligheter fra mennenes side og 

isolerer seg helt til hennes bror, amd n, hjelper henne. De andre kvinnene som skapes for 

as ba, er blant annet Maryam, som st r ved siden av as ba og hjelper henne helt til hun 

faller om. Maryam utsettes ogs for undertrykkelse og vold av sin mann. Han dreper alle 

jentebarn som hun f r p grunn av frykt for skam, men hun klarer flykte med sin siste 

datter, Wid d. Hun bor med as ba og hjelper henne med alt hun trenger.  

 I denne kvinnelige gruppen observerer vi at kvinnene tildeles de viktigste rollene i 

romanen. De opplever nederlag, men de er sterke og kjemper videre til ingen nytte. Dette vil 

begrunnes i tolkningsdelen i kapittel 6. Her kan jeg nevne at selv om as ba taper alle 

kamper hun tar opp, gir hun ikke opp. Hun har et h p om at den tredje generasjonen, Hi m, 

skal vinne hennes st rste kamp, nemlig kampen mot forfedrene. Dette bekreftes med siste 

setning idet hun roper f r hun faller om at Hi m skal b re banneret.  

 Den mannlige gruppen omfatter menn med ulike egenskaper, og har forskjellige 

roller. For forst deres ulike roller vil jeg dele dem inn i to grupper, dakan og 

motstandskjempere. Den f rstnevnte gruppen defineres av forfatteren med begrepet dakan , 

og som nevnt tidligere, forklarer forfatteren det med en negativ betegnelse p sm kj pmenn 

som ikke har store ambisjoner. Karakterene her er enkle personer uten utdannelse. De har 

fellestrekk og karakteriseres som defaitistiske personer som aksepterer tap uten kamp. 

Forfatteren identifiserer dem ikke med vanlige navn, men de fleste av dem kalles enten med 

"Abu" eller etter deres yrke, som for eksempel, Abdu al-Faww l, Ab Sa d, Ab  Mun r, 
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a - ay Y suf og amd n al- qad r. Den eneste rollen de er tildelt av forfatteren, er 

framstille levem te og tankegang for de fleste av beboerne i Damaskus i den tiden romanen 

dreier seg om, der beboerne ikke har noe annen bekymring enn skaffe sitt daglige levebr d. 

De tilbringer dagene mellom jobben og å lytte til fortellinger på sin fritid som forteller om 

heltene og erobrerne som seiret over fienden. Forfatteren beskriver dem gjennom Fayy s 

forestilling om dem og sier:  

 
  hadde lurt på hva det er som frister dem til å gjør narr av de stakkarslige uten å finne svar 
 bortsett fra deres livs tomhet i alle gjerninger. Den tomheten som gjorde dem om til barn med grått 
 skjegg og store mager og barter som er farget med naturlig pigment. Tomheten hos de som var 
 fratatt noe å gjøre fordi livet i disse stakkarslige oaser hadde fratatt dem det.  Den tomheten som 
 forandret alle deres verdier til den ene verdien som er å holde seg i live"( :185). 
 
 

"  
 

 

Fortelleren beskriver denne gruppe karakterer som tomme og feige personer; p lik linje med 

barn som er uten store bekymringer eller m l i livet. Han tilpasser de ytre kjennetegn p disse 

karakterene med deres egenskaper, der de karakteriseres med store mager, farget bart, skjegg 

og gr tt h r. Vi kan ogs trekke ut noen egenskaper for mannlige skikkelser av denne 

gruppen som karakteriseres som tyranniske, autorit re og undertrykkende mot kvinner, som 

for eksempel, Abdu al-Faww l, mannen til Maryam, og mennene til  

 Den andre gruppen av mannlige karakterer er motstandskjemperne, som inkluderer 

b de politikere og revolusjon re. Karakterene i denne gruppen er helt annerledes enn 

karakterene i ovennevnte gruppen, dakan . I denne gruppen m ter vi ulike segmenter av 

motstandskjempere, bestående av enkelte som ikke er utdannet og intellektuelle, mens andre 

er utdannet i Frankrike. Karakterene her har en klar og viktig rolle og tar p seg ansvaret for 

drive okkupasjonsmakten vekk fra landet. Selv om alle karakterene i denne gruppen tar den 

samme posisjonen mot kolonimakten, er m ten de driver motstand p  ulik. De har heller ikke 

den samme intensjonen, if lge forfatteren. Ut fra dette synet kan vi karakterisere de to 

kategoriene hver for seg. Vi observerer at det er ulike segmenter av motstanderne, b de 

uutdannede og intellektuelle som har studert i Frankrike. Forfatteren fremstiller de fleste 

politikere som tvetydige, egoistiske og opportunistiske personer som har egne politiske 

ambisjoner som de prioriterer over alt annet, som for eksempel Iy d. De revolusjon re 
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karakteriseres med modighet, offervilje for landets frihet og noen ganger med usikkerhet. De 

to viktigste mannlige karakterene, ayy al-Musadd og Fayy , tar på seg ansvaret for 

kjempe mot kolonimakten i Syria.  

I motsetning til Ab Sa d, Ab Mun r og a - ay Y suf karakteriseres den sentrale 

skikkelsen ayy al-Musadd , faren til as ba, som en sterk og modig mann som v ger livet 

for landets frigjøring. , derimot, er en enkel person. Han var en av piskarbeiderne i 

Damaskus før han deltok p Osmanrikets side i krigen mot Frankrike under f rste 

verdenskrig. Da Frankrike okkuperte Syria, tok han med seg sin datter og dro til fjellet for 

bekjempe dem, men de taper og kampen blir midlertidig stoppet. Han har faste verdier og 

prinsipper og er sikker p seg selv og vet hva han vil. N r han kommer til Damaskus, klarer 

han ikke tilpasse seg folkets levem te i byen. Selv om forfatteren har skapt alle passende 

omstendigheter for forandringen omkring ayy , blant annet at han fikk et nytt navn, Ab

Nawfal, som ligner p mennenes navn i nabolaget. Dessuten begynner han jobbe med 

amd n i butikken. Til tross for dette nekter han v re p lik linje med Ab Sa d, Ab

Mun r og a - ay Y suf. Han godtar ikke v re en dakan med sm ambisjoner. Hans 

eneste m l er drive kolonisatorene vekk fra Syria og Palestina. Derfor gj r han narr av 

as ba og kaller henne for (dakan iyya) n r hun nekter gi ham hans v pen (jf. s. 35 as ba 

s.114). Han forakter den defaitistiske mentaliteten og fortsetter kampen for landets frigj ring 

i Palestina, og drepes under kampen. Den andre mannlige karakteren som velges til fortsette 

kampen etter ayy er Fayy . Han er en sentral og viktig skikkelse i romanen og er ogs

hovedpersonen i det andre bindet i trilogien. Det problematiske forholdet mellom st og Vest 

synes v re mer tydelig n r Fayy dukker opp i romanen. Han representerer de 

intellektuelle som har et sammensatt forhold til Vesten.  

 Fayy kommer inn i historien parallelt med utviklingen av politiske hendelser. Der 

er han forfulgt av franske styrker og deres tilhengere p grunn av sin provoserende artikkel 

mot Frankrike. Han tar samme standpunkt overfor Frankrikes rolle i Syria som ayy , en av 

motstanderne som kjemper mot Frankrike, men p sin egen m te. Fayy er en journalist 

som er vokst opp i vestlige miljøer og er utdannet i Frankrike. N r han oppdager de franske 

koloniale ambisjoner i sitt hjemland, Syria, st r han opp og kjemper mot Frankrike. Romanen 

beskriver Fayy som en rlig og offervillig person, oppriktig i fedrelandskj rlighet og med 

sterke nasjonalf lelser. Han har en klar posisjon og uttrykker avsky og fiendskap mot 

Frankrike (jf. s.33 sitatene i :158).  
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 Fayy har faste prinsipper og verdier p lik linje med ayy . Han nekter tjene p

krigen og er skuffet over sine kampfeller som deler politiske bytter mellom seg etter krigens 

slutt. Samtidig er han usikker p seg selv, og i et fors k p finne seg selv forlater han 

verdenspolitikken og jobben som journalist og begynner jobbe med as ba i butikken. På 

grunn av sin sterke medmenneskelige personlighet, mislykkes han som en  og 

butikken går konkurs. Og som nevnt over drar han deretter til Palestina for å bekjempe en 

klar fiende slik romanen utrykker, nemlig israelerne, men mislykkes i det også. Flere tap og 

skuffelser fører til at han søker isolasjon hvor han nekter å treffe noen. Samtidig har han et 

håp om at sønnen  vil vinne kampen, og derfor skriver han ned hele sin opplevelse til 

 slik at han kan dra nytte av den. s ytre kjennetegn passer til hans personlighet, 

en kjekk mann med grønne øyne og tynn kropp. Han er høflig og sjenert og har en lav 

stemme som ikke ligner på  far og heller ikke på mennene på fjellet. Han ser ut som 

en franskmann. Når han forlater jobben sin i journalistikken og begynner å jobbe med a 

i butikken, prøver han å tilpasse seg den nye situasjonen og tar på seg hennes mannsklær i et 

forsøk på å forandre seg totalt.   

Når det gjelder de franske karakterene i romanen, karakteriseres de bare med ordet " 

kolonisatoren" 

 Av ovenst ende karakterisering kan vi si at forfatteren har brukt et stort antall 

karakterer og gitt dem ulike personkarakteristika. Som vi har sett over, har noen karakterer 

blitt satt i en gruppe med fellestrekk, mens andre har blitt plassert i kontrast til dem. Det er 

klart at forfatteren lykkes med utforme karakterene i romanen og framstille deres ulike 

dimensjoner. Han har klart gi uttrykk for b de deres indre og ytre verden og skildrer deres 

f lelser, tanker og nsker, samt deres handlinger og dialoger som er med p avdekke 

karakterenes ideologier og tankegang, i tillegg til tilpasse karakterenes ytre kjennetegn til 

deres egenskaper. 

5.1.5 Konflikter  
 

Bruk av et stort antall karakterer og måten de blir framstilt på fører oss til en gjennomgang av 

karakterenes forhold til hverandre, som blant annet innebærer konflikter. Utgangspunktet for 

historien er basert på faktiske konflikter med kolonimakten. Dette er ikke den eneste 

konflikten som oppstår i romanen. Det er flere dimensjoner av konflikter, for eksempel 

mellom hovedpersonene og forfedrene, samfunnet, andre personer etc., som igjen er preget 
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av konflikten med kolonimaktene. Konfliktlinjene som oppstår i romanen driver 

handlingsforløpet fremover til et høydepunkt og deretter til avslutningen, det vil si til en slags 

løsning på konfliktene. For å klargjøre konfliktlinjene som oppstår i historien, må vi først 

dele dem inn i to typer: indre og ytre konflikter. De ytre konfliktene kan også deles opp i flere 

konflikter: konflikt mellom personene, konflikt med samfunnet og konflikt med 

kolonimakten. 

 Hovedkonflikten foregår mellom den franske kolonimakten og det syriske folk. Den 

fremstilles som en opphetet konflikt, der alle romanens karakterer er involvert i opposisjon 

mot Frankrike, men på forskjellige måter og i varierende grad. Den ovennevnte 

klassifiseringen av karakterene viser deres involveringsgrad. Forfatteren avslører 

involveringsgrad til innbyggere, altså -gruppen og deres posisjon til kampen mot 

Frankrike. De gjør ikke mer enn støtte og oppmuntre opprørerne til bekjempe 

kolonimakten. Vi ser hvordan de er ivrige etter h re historier om kampen og seieren mot 

Frankrike fordi de kjenner seg selv igjen i disse fortellingene: 

 
 De sm  barnebarna til de store eventyrerne, krigerne, dr mmerne og de store handelsmennene ble 
 overrasket og forbauset og kunne ikke tro da de h rte at noen av deres egne, deres venner, og de som 
 de har delt livet med, hadde bestemt seg for knuse h ndjernene og dra ut p eventyr. Da al- Ab  
 Mun r, og l- Ab  Sa d og a - ay  Y suf h rte nyheten om at  kom tilbake til dem 
 [barnebarna] ble han grepet av all deres gamle savn, gamle lengsler, og gamle nostalgi til disse 
 eventyrene, reisene og dr mmene som var deres forfedres daglige br d f r de forvillet seg inn i denne 
 oasen. De s  p ham som en oppfyllelse av dr mmen og det de higet etter" ( as ba:24) 

 "

" 
 

De aktive aktørene i denne konflikten dukker opp helt fra starten, hvor konflikten begynner i 

en væpnet form. Vi følger hovedpersonen, a og hennes far,  tilbake fra fjellet 

etter at den væpnede konflikten stoppet midlertidig. 

valgte å stoppe kampen og flyktet til nabolandene ventende på neste steg. Selv om kampen 

mot franske kolonialstyrker midlertidig stopper i Syria, åpner opprørerne en ny front mot 

israelerne i Palestina. Her er det viktig å minne om at kampen både i Syria og Frankrike er en 

kamp for opprørerne og deres ideologi mot vestlig kolonimakter. Derfor reiser  dit for 

å fortsette kampen mot dem. Vi hører  begrunne sitt valg ved å si "fienden der er 

tydelig og utvilsom". Konflikten utvikler seg i Syria i en politisk retning, da det dannes 

motstandspartier og politiske bevegelser med forskjellige perspektiver og ideologier. Dette 
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 dukker opp som en aktiv aktør i kampen. På dette 

tidspunktet ble konflikten mot Frankrike og vestlige kolonimakter i området rundt Syria enda 

tydeligere. Konflikten trappes opp til et høydepunkt når franske tilhengere  

-Ra (jf. innholdssammendraget, s25.). Deretter begynner 

knutepunktet for konflikten å løse seg for noen av motstanderne og politikerne når Frankrike 

erklærer Syrias uavhengighet.  

 , derimot, var ikke dette slutten på konflikten. Han var utilfreds, fordi alle 

statlige institusjoner og naturressurser fortsatte å være under Frankrikes kontroll. Etter han 

taper kampen, reiser han til Palestina, hvor han gjentar s setning om at "fienden der er 

tydelig og utvilsom". I det andre og tredje bindet vil kampen mot kolonialisme og deres 

tilhengere utvide seg til å omfatte ikke bare Frankrike, men forfatteren definerer konflikten 

som en konflikt mellom Øst og Vest.  

Den andre sentrale konflikten som tar stor plass i romanen, foregår mellom hovedpersonen, 

verdier og normer og det å kjempe for sitt land mot den franske okkupasjonsmakten. 

som deltok i overnevnte kamp med sin far og andre menn, forlater denne konflikten, men 

begynner en annen kamp med åndene som bor under fontenen (jf. innholdssammendraget 

s.25). Som nevnt over i avsnittet om tematikken i romanen, var forfedrene sinte på henne 

siden hun utfordret normer og tradisjoner. N r as bas guttebarn d r, pr ver hun finne en 

forklaring p d dsfallene. Hun drar til en sjeik for kontakte ndeverdenen i h p om finne 

en l sning p sitt problem. Sjeiken finner ut at sjeikens sjel samt andre nder i ndeverdenen 

er sinte p henne, og som hevn har de derfor fratatt henne muligheten til f de guttebarn. 

Sjeiken mener as ba br t samfunnets regler og tradisjoner da hun en dag tok p seg 

mannskl r og dro med faren og andre menn til ut i kampen mot Frankrike, som vi leste om i 

begynnelsen av romanen: 

 
 "Du br t normene og utfordret lovene. Du dro opp i fjellet og var blant mennene. Du tok p deg deres 
 kl r, og bar deres v pen, og delte maten med dem. Derfor fratas du guttebarn. Kvinne f der kvinne, og 
 hunkj nn f der hunkj nn" ( as ba:24) 
 

 "
" 

 

sauer og haner, men hun lykkes 

ikke. Her ser vi at 
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oppnå deres tilfredshet og mildne forfedrenes vrede. Etter å ha fratatt henne alle hennes 

guttebarn, fortsetter de å straffe henne. De , mannen som hun elsker, og 

bedriften hennes går konkurs. Hun gir ikke opp og fortsetter å roe ned forfedrenes ånder, men 

skolen, og  en gang skylden på forfedrene for at barnebarnet gjorde dette. 

deres overnaturlige makt. Hun forbanner dermed forfedrenes ånder, siden de tok fra henne 

alt, men hun tr  

 De andre ytre konflikter som oppstår i romanen, foregår mellom romanens personer, 

for eksempel konflikten mellom 

hennes der han dreper jentene hun får fordi han synes det er en skam å ha en jente, og 

konflikten mellom Zaynab og hennes mor . Den indre konflikten forgår i 

normer og regler hindrer henne i å realisere det hun ønsker. Forfatteren fremstiller de 

emosjonelle aspektene av seksuell opphisselse hos 

 og Zaynab når de er sammen. 

 

 

Fayy  

, det andre bindet i trilogien, består av 29 korte kapitler. I disse kapitlene utfyller al- 

karakterenes møter med Østen under den franske okkupasjonen av Syria. Et nytt element i 

denne romanen er at forfatteren i større grad drøfter forholdet mellom Vest og Øst fra ulike 

perspektiver, både kulturelle, psykologiske og historiske. Han gir en klar  presentasjon av 

intellektuelles posisjon til Vesten etter første verdenskrig, det vil si etter at arabiske 

intellektuelle fikk sjokk av Vesten på grunn av kolonialiseringen. Forfatteren reflekterer også 

over identitetsproblematikken og den psykologiske påvirkningen kolonialisme har på de 

arabiske intellektuelle. Presentasjonen av forholdet mellom Øst og Vest foregår i en 

symbolsk og kulturell dimensjon, hvor forfatteren ikke begrenser sin framstilling av Øst-Vest 

forholdet til nåtiden, men strekker den tilbake til korstogenes tid. Dette leder oss til å snakke 

om de ulike generasjonene i romanen og deres forhold til forfedrene på den ene siden og 

deres forhold til Vesten på den andre siden.  
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Vi følger to kryssende nivåer i romanen, der forfatteren gjengir to sammenvevde historier fra 

, og den andre fra det 

 presenteres gjennom 

s tanker og drømmer. På denne måten gir forfatteren en klar presentasjon av Øst-Vest-

forholdet i både fortid og moderne tid.  

 I romanen er det flere undertemaer som dreier seg rundt og knytter seg til romanens 

hovedtema. Dette vil jeg undersøke nøye gjennom å studere tematikken i teksten og belyse 

dette gjennom tekstens interne elementer. I det neste avsnittet vil jeg reflektere over 

tematikken i romanen, både hoved- og underlinjene. Deretter vil jeg analysere elementene 

som utgjør teksten og sette alle disse elementene i en sammenheng med tematikken.  

 

5.1.6 Tematikk 
 

I  fortsetter forfatteren å framstille konflikten mellom koloniherrene og de koloniserte 

under den franske okkupasjonen av Syria. Her er det viktig å registrere at denne konflikten 

identifiseres som en konflikt mellom to sivilisasjoner, altså mellom Øst og Vest som er 

 og Roger. Dette bekreftes med deres første møte, 

arabiske sivilisasjonen og spilte en nøkkelrolle i å hindre angrep fra korsfarerne. Vi kan 

dermed si at det er to tematiske hovedlinjer i romanen, der den ene dreier seg om forholdet 

mellom Øst og Vest, og den andre om forholdet mellom den nåværende generasjon og 

forfedrene deres. Innenfor de to hovedlinjene er det andre relevante undertemaer og ideer 

som forfatteren bruker for å belyse det som skal undersøkes i teksten. 

 Den første ideen romanen tar opp, er ideen om 'hybridisering'22 mellom to ulike 

 ers 

de forskjellige fugleartene han har og utfordringene som han møter med å ale noen av 

dem opp i bur. Det rettes oppmerksomhet til en spesiell fugl som kalles " "23,"en 

uekte sønn" som er en blandingsfugl, altså en hybrid mellom en stillitshann og en 

kanarihunn.  er unik i både farge og sangstemme, men den er infertil fordi 

hybridisering er unaturlig parring. Det ser ut som ideen om "fuglehybridisering" er en 

Begrepet hybriditet formulert i arbeidet med Homi K. Bhabha i 1980 var grunn i utviklingen av postkoloniale 
studier, men har også vært lagt noen av de strengeste kritikken. Jeg kommer til å snakke om dette senere i oppgaven.. 

Et ord som brukes på arabisk for å referere til en uekte sønn.  
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sentral idé i romanen. Dette bekreftes av forfatteren med første og siste scenen i romanen. 

 og Roger om og avslutter 

 

vi , siden hybridisering blir essensielt for ham når det gjelder å oppdage 

arten av sitt forhold til Roger og sin egen identitet. Forfatteren skriver: 

 
  til Paris og blir kjent med Yvonne, Sophie, Madeleine. 
 b ", vil fortelle ham om den 
 ] ikke som avslutningen 
 på en tidligere samtale, men som et svar på et spørsmål  stilte han direkte"( :15)  
 
 

"
"  

 

 og beskrives som 

første steg mot sannheten om hans identitet, han sier: 

 
  skrev i sin brune bok, som er laget av avispapir som er limt og sydd med tråd av hamp, 
 «dette var det første steget i oppdagelsen » ( :16) 
 

" " 

  

 

Fortellingen om  s bevissthet om arten av hans 

forhold til Roger. Hva sammenhengen er mellom "  vil bli tatt opp i 

tolkningsdelen senere i oppgaven. 

   og Roger. 

 er Rogers adoptivsønn, og adopsjon er temaet jeg vil drøfte videre i dette avsnittet. 

 og Roger representerer 

 og Roger som to ulike parter 

, den syriske, fattige og foreldreløse 

gutten på ti år, adopteres av den sterile franske generalen Roger som representerer makt, 

styrke, vitenskap og framskritt (jf. innholdssammendraget, s. 27). Måten de forholder seg til 

hverandre på, tydeliggjør et komplekst forhold. Forfatteren karakteriserer adopsjonen som en 

 og Roger 

starter ved deres første  har mistet sine familiemedlemmer i et angrep fra 

franske styrker ledet av Roger. Forfatteren skriver: 
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 Dette var begynnelsen på dialogen, den merkelige, lange dialogen mellom to verdener. Dette var 
 slutten på et liv og starten på et [annet] liv. Dette var slutten på naiviteten og starten på kunnskapen 
 ( :40). 
 
 

  

 

 og Roger og videre adopsjonen av den lille gutten er starten 

 

til et nytt liv, der han trenger inn i kunnskapens verden fra en vestlig vei. Deres første møte er 

beskrevet detal  er på dette tidspunktet en ti år gammel gutt som er 

 er redd for dem fordi han har 

vært vitne til at familien hans ble drept. Han prøver både å gjemme seg og flykte, men de 

klarer å fange ham. Han sparker, skriker og ber dem om å ikke drepe han slik de gjorde med 

familien hans, mens Roger og Mathilde ler av ham. Til slutt klarer Roger og den vakre kona 

hans Mathilde å roe ham ned. De bestemmer seg så for å adoptere . Herfra starter

 og Roger, eller som forfatteren velger å kalle det, dialogen mellom 

to verdener, nemlig Øst og Vest ( :40). Forfatteren går enda dypere i sine beskrivelser 

og forteller at denne dialogen var mellom to sivilisasjoner og startet langt tilbake i tid, men at 

den nå har blitt nedskalert til å bli mellom en offiser med våpen og hær og en fattig 

foreldreløs gutt som ikke eier noen ting. Derfor vil denne dialogen, slik forfatteren sier, få 

konsekvenser 

 
   "Den umulige, merkelige dialogen mellom Øst og Vest. Den dialogen som har startet for tjue eller 
 tretti århundrer siden, har krympet og skrumpet inn [...] til å bli en dialog mellom en væpnet 
 mann med vitenskap, innflytelse, styrke og penger, og et ubevæpnet barn som har ingenting bortsett fra 
 ruiner som de andre kaller for et slott, og noen bukker og sauer som vakler fra sult til sult"( :20). 
 
 

 "

" 
 

 og Roger som to parter i dialogen i et ubalansert 

maktforhold, en okkupert og en okkupant. Her leser vi også forfatterens syn på denne 

dialogen som baserer seg på makt og styrke. Han mener partene er uforholdsmessige i både 

styrke, vitenskap, rikdom og innflytelse. Derfor er denne dialogen, ifølge forfatteren, umulig, 
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og som en konsekvens vil den omgjøres til en monolog, eller ensidig dialog. I denne dialogen 

styrer  ikke kan delta fordi han er svak. I tillegg til det er han takknemlig 

overfor Roger som tok ham bort fra uvitenhet til viten og sivilisasjon ( .24); 

 
  hører, men 
  som ikke trodde at han helt forsto hva Roger sa, visste ikke at hans lille [barne] hukommelse 
 hadde kopiert det [det Roger snakket om] for å la ham høre denne monologen etterpå, om og om igjen 
 ( :20) 
 

 "
" 

 

Den ensidige dialogen vil ikke fortsette, men snarere vil den utvikle seg i romanen. Roger 

 

seierherren og føler stolthet fordi han klarte å oppnå det hans forfedre mislyktes i å 

gjennomføre. For Roger handler seieren også om å oppfylle sine plikter mot forfedrene 

og betale tilbake deres gjeld. Med andre ord er han stolt fordi han hevnet sine forfedres 

-slottet, der hans forfedre ble slått av 

Munqi , og påkaller sin bestefar Guillaume Leblane fra fortiden for å fortelle 

s barnebarn  

 
" Guillaume Leblane, Guillaume Leblane, o frustrerte ridder ved føttene av denne tornen [ tårnet som 

 var vanskelig å oppnå]  hører du meg nå? Hører du meg, her er ditt useriøse [morsomme]  barnebarn, 
 Roger Leblane som står der du har drømt lenge om å stå. Her er han og ser på slettelandene som du 
 passerte ridende, og til fots på jakt etter et smutthull for å komme til en side av denne tornen. 
 Guillaume Leblane, du gjorde narr av vår generasjon og du beskrev den som  svak [...] her er 
 barnebarnet ditt som har oppnådd det som du har drømt om lenge... Guillaume Leblane, har vi betalt 
 :23-24). 

 
 
 " 

" 
 

Vi observerer  

sammen med hendelser fra fortiden. Han påpeker at denne dialogen utfyller en gammel 

dialog mellom forfedrene fra begge sider. Vi leser i teksten at hendelsen hvor Roger påkaller 

Guilla  våkner til bevissthet, som fører til at han, i sin tur, 

 for å forsterke seg selv mot Roger og hans bestefar. 

Forfatteren sier: 
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Men det som er rart og som Roger ikke har lagt merke til, er at da han (Roger) vekket sin bestefar 

 , visste han ikke at han ikke bare har vekket sin bestefar, men også vekket den 
 . Så for hver Guillaum :24).  

 
 

   
 

 

 vil fortsette å være til stede i romanen slik forfatteren informerer 

leseren. Forfatteren understreker at de gamle motstandskjemperne vil kjempe igjen i 

nåtiden, noe som leder oss til å stille spørsmål om hvordan dette vil skje og på hvilket 

nivå? Vi leser en parallell historie om , som er tatt fra hans bok 

" - ". Der snakker Ibn Munqi  om en lignende dialog med korsfarerne, eller 

frankerne som han kaller dem. Her er det viktig å merke seg at Ibn Munqi  dukker opp i 

form av sanndrømmer i s sinn,  vil reinkarnere ham når han trenger 

s forhold til 

forfedrene, som tar en stor plass i romanen. For å klargjøre dette forholdet må jeg igjen gå 

tilbake til Rogers t s østlige røtter ( :17).  

  

vestlig utdanning, men samtidig ønsket Roger å forbinde ham med hans gamle røtter. 

 

 kjent med Østens 

historie, som var tatt fra hans forfars, Guillaume, dagbok, med franske oversettelser. 

Disse historiske bøkene handlet blan  og 

 kjent med  historien til hans 

Disse historiene, derimot, vil hjelpe F  i å ta en avgjørelse angående sitt forhold til 

  for å redde 

seg ut i krisesituasjoner. På universitetets åpningsfest i Frankrike, for eksempel, vil 

historien som han tok fra Rogers bøker, redde ham i uventende situasjoner. Der 

presenterer alle studentene seg selv. De presenterer store og kjente byer og nevner 

berømte navn. Når det blir hans tur til å presentere seg, føler han seg forvirret fordi han er 

usikker på hva han skal si. Skal han snakke om Beirut, hvor han studerte, eller om 
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den glemte landsbyen, og hva skal han si fremfor de andre studenter og deres store 

presentasjoner? Forfatteren skriver:  

 
 Han lukket sine øyne i frykt. Opplevelsen var ny. Han lukket sine øyne. Så hva skal han snakket om, 
 mens de andre hadde snakket om store tårn, flotte slott, eviggrønne sletter, karnevalsfester og ruvende 
 katedraler. De snakket om musikere, poeter, romanforfattere og dramatikere. Hva skulle han snakke 
 om fordi etter at han forlot sine ni sauer og de seks steinbukkene kjente han ingenting unntatt Roger, 
 Mathilde, Sankt Josef og lærerne der som alltid surmulte ( :64).  
 
 

 

Svaret kom fra historien, for fremfor de store navnene som de franske studentene tilhørte, 

 en presentasjon med tilsvarende store navn han kunne tilhøre. Derfor 

begynte han å , men ironisk nok 

 
  

 Plutselig (og han vet ikke hvordan) hoppet til minnet de bøkene som Roger ga ham i et forsøk på å 
 skape av ham en annen Roger [..] Han visste ikke hvordan minnene samlet seg, tungen begynte 
 flytende å snakke om en liten vakker elv med vannhjul. Ovenfor den [elven] er det et slott med et 
 enormt tårn, ruvende vinduer [store lufteåpninger på veggen] og høye gjerder. Der bor en gammel 
 beduinemir. Om morgenen leder han sitt hestefolk for å erobre landsbyene og røve sauene, kuene og 
 kamelene. De tar kvinneslaver til fange, og disse kvinnene som er satt i en idr (et sted for jenteslaver, 
 ved siden av huset) ble tvunget til å ta på seg klær av silkebrokade brodert med gull ( :65). 
 
 
" 

 "  
  

, som ikke kjenner sin historie, snakker om Østens historie uten å stoppe. Fordi han 

lærte historien fra Rogers bøker, forteller han disse historiene fra Rogers perspektiv. Han 

forteller om beduinemiren som invaderer og plyndrer landsbyene. Han forteller om de vakre 

kvinnene som tatt i fangenskap og som venter på kjærlighet. Vi observerer at historiene som 

 velger å fortelle, vekker studentenes interesse og fanger deres oppmerksomhet. 

 benytter 

seg av fo  spiller 

rollen som en østlig emir med dyktighet. Han finner på flere tilsvarende historier som 

tiltrekker jenter som uttrykker sitt ønske om å bli tatt til fange av ham. En vakker fransk 
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jente, Yvonne, som det var umulig for ham å bli kjent med, faller for ham og kommer til hans 

rom etter å ha hørt presentasjonen og fortellingene om beduinemiren og sier: 

 
 O, Baron fra Østen, her er din tjenerinne ventende på [din] befaling for å oppfylle 
 :68) 

" "  

 

Yvonne var ikke alene om å falle for ham og bli lurt av hans historier. Også Sophie og 

Madeleine ønsket å bli tatt til fange av ham:  

 
"Kjærlighet blandet med frykt er en vakker følelse, når du ikke kjenner den tøffe kidnappingen, men du 

 vet at kjærlighet kommer kort tid etter. En kjærlighet som er mystisk, anonym, brutal, sensuell og  tøff. 
 , du er kjempeflott. deres liv er vakkert der. ta meg i fangenskap, ta meg 
 dit"( :69) 

 
 

  
".  

 

Jentenes reaksjon k , som ikke kunne snakke med disse jentene før. For 

ham hadde de en uforklarlig sjarm. De var som statuer i museer med sin utfordrende 

 utrykker sin overraskelse over at 

disse drømmejentene blir til virkelighet på grunn av fortellinger om den østlige emiren: 

 
 slik at han oppdaget at disse høye, slanke blondinene 

 [jenter] med hovmodige øyne og skrå hatter ikke er annet  enn vanlige, stakkarslige skapninger som 
 blir lurt av ord og fortryllet av drømmer :68). 

 
"  

   "  
 

Det å finne på egne historier for å tiltrekke seg jenter eller for redde seg i uventede 

holder en fest til hans ære i en forening av syriske studenter i Frankrike, gjør han det samme 

Munqi  og hans seire over korsfarerne i Syria og Jerusalem. Han forteller om de fattige som 

kom fra Europa og ikke hadde fått østlig utdanning og kultur ( :78). Han lykkes igjen å 

tiltrekke seg studentenes interesse og deres beundring, men "å leke med ilden fører til at en 

brenner fingrene". Slik beskriver forfatteren situasjonen, men hva mener han med det? Det 

vil jeg finne svar på sener  samme strategi for å tiltrekke seg 
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Zaynab, 

drømmer, hvor han er den parisiske baronen. Han forteller om togene som kjører i tuneller, 

om de høye og vakre bygningene, om store teatre, og han forteller henne om stor fremgang, 

om ubeskrivelige steder. Han forteller og forteller inntil Zaynab skriver til ham på en liten 

lapp. "Oh, ta meg til ditt Paris, parisiske baron"[ ] ( :245.) 

  til en østlig emir i Frankrike og som tiltrakk mange 

vestlige jenter til ham, skal også gjøre ham til en opprører i Syria mot Roger og den franske 

ale identiteten til Frankrike 

(jf. innholdssammendraget, s.27). s forhold til Roger blir dermed revurdert og utvikler 

seg i en annen retning enn tidligere. Romanen informerer oss at Rogers uttalelse om å betale 

gjelden, som vi nevnte over, vil overfø  og gradvis vil dette bli en prioritering 

for ham. Han stiller spørsmålet "Hva med vår gjeld og hvorfor glemte vi, og de ikke?". 

s forhold til Roger går parallelt med utviklingen av hans forhold 

til forfedrene. Fayy   fra fortiden for å få hjelp angående sitt 

forhold til Roger.  

  føler en tilhørighet både til Roger og hans kultur, samtidig tilhører han 

llom 

Vestens kultur og sine østlige røtter. Forfatteren skriver: 

 
  følte seg som en av dem, [men samtidig] ikke som en av den dem, [Han både] deltar og ikke 

 :202) 

 
 

 

 er usikker på seg selv og stiller spørsmål om hvor og hva han tilhører. Derfor trenger 

 denne hjelpen. Vi følger 

  med å frigjøre seg fra sitt tvetydige forhold til 

franske styrker klarer han ikke å bestemme seg før han ser 

 

Munqi  : 

 
  , så han så han for første gang. Han stirret på han forbauset og 
  sa raskt: snarere er (jeg) som dere min herre. Som 
 dere. [..] Men du er ikke forberedt som dine venner. Hvor er ditt skjold? Hvor er ditt spyd? Hvor er ditt 
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 sverd? Hvor er din hest?  [..] [Så] hva er disse latterlige klærne [som du har på deg]. Er du som oss 
  vendte blikket mot sine klær. Han så at han hadde på seg frankernes klær. Han 
 ble flau. Han var ikke forberedt. Ikke bare det
 hest og sa: «Farvel, følg oss når du er klar». ( :203) 

 

 . I drømmen gjentar 

han flere ganger "O forfedre, har vi betalt gjelden? har vi betalt gjelden? ( : 206). Å 

 å drive kolonialiseringen ut av Syria og Palestina, noe han 

vil kjempe mot til siste slutt, men uten å bli fornøyd med resultatene. Skuffelsene som 

rammer ham, gjør ham til en først, deretter en opprører i Palestina, så vil han 

gjemme seg i et gammelt rom i en histor  som en forvirret 

person som er usikker på sin egen identitet, fordi han har mistet troen på seg selv. Til tross 

for dette kommer det frem i romanen at det er håp for neste generasjon, som jeg kommer 

tilbake til i tolkningsde

Munqi   sine erfaringer han kan gi 

 

 Etter å ha trukket ut de tematiske linjene jeg ser er relevante for problemstillingen i 

oppgaven, vil jeg diskutere disse i lys av tekstens interne elementer. I denne forbindelse vil 

jeg bruke den samme metoden som jeg bruker med det første bindet i trilogien. Det første er å 

se på er tittelen, deretter steds- og tidsrammen, karakterene, konflikter og fortellerteknikk. 

 

5.1.7 Tittel og romstruktur 
 

Som nevnt tidligere i oppgaven, er tittelen en av de viktigste teksttersklene som gir leseren 

tilgang til innholdet i en tekst og som deretter kan bli analysert i flere semantiske 

dimensjoner. Valget av tittelen er aldri tilfeldig, og er et nøkkelord til leseren. Her velger 

også forfatteren tittelen etter hovedpersonenes navn. Det å kalle romanen etter 

hovedpersonens navn sier noe viktig fra forfatterens side, særlig når vi ser at dette blir 

forfatterens strategi i alle trilogibindene.  

Mens tittelen er en terskel til tekstinnholdet, er sted, som nevnt over, også et viktig 

element som sammen med andre elementer utgjør tekstinnholdet. Det er som sagt et viktig 

element for karakterenes identitetsdannelse og sier mye om deres tilhørighet. Med andre ord, 
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og som nevnt i teorikapittelet, samsvarer dikotomien "Oss" og den "Andre" med "Her" og " 

Der". Romanens åsted deles mellom Syria og Frankrike (her og der), men hendelsene foregår 

stort sett i Syria og byene der, i tillegg til andre områder. Stedsrom omfatter byer og områder 

s personlighet. Vi 

 -provinsen, og videre til Saint Joseph i 

Beirut for å fullføre sin videregående utdanning. Deretter drar han til Damaskus for å bli 

kjent med byen før han reiser til Paris, hvor han tar sin høyre utdanning, og blir bevisst på sin 

identitet. Etterpå vender han tilbake til Damaskus og til slutt til Palestina før han returnerer til 

Damaskus hvor han bosetter seg i al-  

 
  
 - - - -
 Damaskus) og al-Falas  [fra Palestina ], blir han al-
 :460)." 
 

" 
"  

 

Stedsbeskrivelsene i romanen er også tett knyttet til personene i romanen, som 

varieres derfor avhengig av personenes ideologier og deres perspektiver, hvor hvert sted får 

ulike beskrivelser. Dette merkes for eksempel i beskrivelsene av blant annet Damaskus, 

 kjent 

med byen før han reiser til Paris. For Roger er Damaskus en drømmeby som endelig har blitt 

til virkelighet. Den drømmebyen som ble skapt ved å lese bestefarens dagbok. Forfatteren 

beskriver Rogers følelser da han kom til Damaskus for første gang. 

 
 Jeg må se den ( henne). I trettifem år har jeg drømt om denne mytiske byen.  Mathilde - de kom inn på 
 hotellet- Det er Damaskus, Damaskus, Saint-Pierre og Saladin. Oh, vær så snill, jeg må bli godt kjent 
 :41). 
 
 
 " 

"  
Damaskus for Roger er ikke bare en drømmeby, den er hans elskerinne som han har 

drømt om å møte hele sitt liv. Damaskus er en evig vakker kvinne som tiltrekker menn, 

og Roger er hennes elsker. Mathilde forteller  hvordan Rogers første møte med 

Damaskus var og sier at han ville besøke alle gatene og stedene med én gang han ankom 
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byen, og som hun beskriver situasjonen ville han oppnå alle kjærlighetens gleder på én 

gang. Hun beskriver hvordan hun så Roger da de ankom Damaskus:  

 

 Byen er som en gammel, vakker kvinne, en by som har lånt evighet og gjenfødsel fra guddommer [...] 
 I det første møtet mellom den utålmodige elskeren og den utspekulerte, gamle kvinnen, ville 
 Roger oppnå alle kjærlighetsgleder på én gang" ( :45)  
 

" 
"  
   

Selv om Roger var opptatt med å oppdage hele byen og dens mennesker før han begynner 

al- a24,  

forteller Mathilde:  

 
 Jeg så hans sorg, så spurte jeg han: Men, hva er det som plager deg? [han svarte] ser du ikke at 
 barnebarna til de store kjempere har blitt til dansere [som de]. ( :48) 
 

" ".    

 

 er en fremmed by når han blir kjent med den gjennom Roger, Mathilde 

restaurantene som han besøker sammen med Mathilde, etterligninger av de som er i Paris. 

 

  
 Det er sant at den er inngravert og utsmykket så fint som det er mulig å dekorere, men det var noe i 
  spurte hva grunnen er" ( :8) 
 
 

    

    

 

Dette får ham til å føle seg fremmed og han bestemmer seg for å utforske byen sammen 

en: Gatene, menneskene, og 

folkelige fortellinger. Etter dette blir Damaskus i hans øyne en autentisk, ekte og levende 

by, hvor Damaskus lener seg til Umayyadmoskeen og Barada-elven som renner gjennom 

byen.  

En tradisjonell dans i Damaskus som danses av en gruppe menn med sverd.   
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hus var et typisk Damaskus-hus.  

 

dermed to ulike presenta . Den første 

s landsby som assosieres med hans barndomsminner på både godt og vondt. Der 

er han født, han har bodd med familien sin og lekt med sine venner før han mistet alt og 

alle, til og med sitt hus som resultat av et fransk angrep på byen. Han tok derfor, som 

bosted (jf. innholdssammendraget, s.27). Vi hører 

 
  

  bodde i dette slottet var år som han rørte, kjente og 

 opplevde inntil han trodde at han kjente det, men da han fulgte etter Roger til tårnet [slottets tårn] 

 oppdaget han at han kjente bare dets bunn og hump. Utsikten som jeg så derifra,  oppover, hadde han 

 aldri sett før.[...] Det jeg så var ikke vannhjul som jeg alltid klatret opp på og hoppet av dets bøtter i 

 vannet, men det var noe annet som var malt på horisonten. Noe som var av seljers skjønnhet, poplers 

 eleganse,, duers smidighet, men Roger hadde ikke sett selv vannhjulene da han sa: Hvor mange øyne 

 sto her og vitnet kjempernes fremgang ( :22) 

 
 

  

. 

 

 oppdager noe nytt på stedet han tilhører, noe som kan føles bare av ham, for Roger 

-

 som vant krigen med 

beskrevet i hans bestefars dagbok. Derfor viser han stoltheten over at han endelig klarte å ta 

slottet og herske over det (jf. s:57 sitater i Fa : 23-24). Han er opptatt av å oppdage alt i 

 

er, eller om noen av hans familiemedlemmer fortsatt er i live, men blir skuffet fordi ingen av 

 

om hans søken:  
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 Han sa mens han lente seg til takskjegget i gjerdet som var ødelagt [..] gjennom hele ditt opphold i 
 
 det var mulig, eller ukentlig hvis ikke, tok jeg bilen min og besøkte den [..] jeg ble kjent med dens  folk, 
 prøvde å bli  snudde seg  mot han: «Men hvorfor? Jeg ønsket å vite om  en av 
 
 overrasket og forbauset meg var at de i utgangspunkt ikke visste noe om denne familien ( :52)  
 
 

  
   

.    
 

i nåtid er dette bare slottsruiner. En sammenligning av historiske steder i nåtid og fortid 

s ord når han settes inn i fengsel i et gammelt slott i Damaskus. Der 

tortureres han og blir undertrykket for å stå mot kolonialismen i et avskyelig fengsel i 

 

 
  skrive i sin bok av avispapir: Er det ikke noe igjen av deres slott unntatt 

 fengslene, kjellerne, rotter og nattens flaggermus ( :281). 

 

 

Andre steder i romanen nevnes uten detaljer som for eksempel steder i Paris; universitetet og 

s studierom, eller hans private steder, noe som jeg vil kommentere og tolke senere.   

I det neste avsnittet vil jeg se nærmere på tidsstrukturen og fortellerteknikken og presisere de 

ulike tidslinjene som befinner seg i teksten.  

 
   

5.1.8  Tidstruktur, fortellerteknikk, spesielle virkemidler 
 

Tidsstrukturen i romanen omfatter ulike tidslinjer, som for eksempel tiden hendelsesforløpet 

finner sted og fortellertiden. Hendelsesforløpet deles mellom fortid og nåtid, og som sagt 

tidligere flettes to historier sammen i romanen. Hovedhistorien dreier s , og 

foregår under den franske mandatperioden, mens den andre er satt til fortiden og handler om 

 og korsfarerne. De to ulike tidene går parallelt og noen ganger krysser de 
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hverandre. Hendelsesforløpet foregår i kronologisk rekkefølge med noen unntakelser i 

 16 år gammel med Roger i Damaskus under det 

franske mandatet til Syria, og til han er en gammel mann når han forlater sitt rom etter å ha 

kommet fra Palestina. De viktigste hendelsene kan ordnes som følger:  

1.  

"banduq" 

2.   

3.  n. 

4.   gjennom Rogers bøker. 

5.  er på universitetets åpningsfest og identifiserer seg selv med den østlige 

. 

6.   

7. F   

8.  deltar i en bombeoperasjon mot franske styrker.  

9.   sine klær og snakker på 

hans tungemål i en festival for franske i Damaskus.  

10.  er i fengsel på bakgrunn av bombeaksjonen mot franske styrker. 

11.  forlater Roger og Mathilde og de reiser tilbake til Frankrike. 

12.  skriver i aviser mot den franske tilstedeværelsen i Syria.  

13.  gjemmer seg hos -Ra

-  

14.   

15.  forlater det politisk livet og begynner å jobbe i  

16. - mad og drar sammen med ham til 

Palestina. 

17.  blir tatt av arabiske styrker og flyttes mellom arabiske fengsler fordi han ikke 

 

18.  isolerer seg i et rom i al- -skolen og skriver ned sine erfaringer til 

 

19.  banduqs skjebne.  

 

Ut fra ovennevnte tidslinje kan vi se at selv om handlingene har kronologisk sekvens, 

representeres disse hendelsene ikke i kronologisk rekkefølge. Hendelsessekvens avbrytes for 

å gi plass til anakroni, hvor både analepse og prolepse er brukt i fortellerteknikken. 
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reiser til Paris. Kapittel nr. 2 handler om Fay

før den første fortalte hendelsen. I det tredje kapittelet og gjennom samme teknikk blir vi 

fortalt historien om Roger og Mathilde, og hvordan de ble kjent med hverandre og giftet seg. 

Vi blir også informert om at Mathilde mistet muligheten til å bli gravid etter en illegal abort. 

 da han var 10 

år. Vi blir også fortalt om hans første møte med Roger og Mathilde, samt om hans adopsjon. 

Vi observerer at denne teknikken brukes helt fram mot slutten, men i mindre og mindre grad. 

Prolepse blir også brukt i teksten i større grad enn bruk av analepse. Fortelleren bruker 

utrykket "senere skal" og "om noen år skal". Dette skaper en sammenheng mellom 

fortellerens ståsted (1990-tallet) eller andre senere hendelser i romanens historie, dvs. 

fortellertiden settes i et forhold til det som skjer etter. Dette tolkes senere ut fra forfatterens 

ønske om å skrive om syrisk historie og forholdene i nåtiden ut fra fortiden. Dette merker vi i 

fortellingen om banduq (jf. s. 55 sitater i :16), hvor fortelleren gjør leseren 

oppmerksom på at denne hendelsen er av betydning for romanen. Når det gjelder historien 

, plasseres den i egne kapitler, men fungerer som støtte til 

hovedhistorien. Disse kapitlene presenteres gjennom hovedpersonens drømmer og hans 

tanker og er stort sett basert på scener, bilder og dialoger.   

 Historien er fortalt i tredjeperson. Fortelleren refererer ofte til Fay s dagbok ved å 

  vil skrive i sin dagbok". Det er en allvitende, 

autoral forteller som vet alt om hendelsene og personene i både nåtid, fortid og fremtid. 

Forfatteren beskriver romanpersonene og skildrer deres tanker, følelser og ønsker i både 

fortid og framtid. Dette kommer tydelig fram i forfatterens kommentarer (jf. s. 56 sitater i 

:.20). Vi hører fortelleren sier:   
 

  vil skrive i sin gule bok av avispapir: Nå og etter disse årene , når jeg tenker på såing og 
 høsting, ..hehe, oppdager jeg at en blomst ikke blir til en vår, og en svale som flyr gjennom himmelens 
 skyer ikke betyr at vinteren er over. Jeg oppdaget at et individuelt arbeid, uansett om det var verdifullt, 
 
 diaspora mellom fengslene på jakt etter sin opprinnelige identitet, i et forsøk på å komme seg ut fra 
 korrupsjonskloakken, bør du dessverre vite at et individ ikke kan vekke en nasjon ( :445) 
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Til slutt må jeg legge til at presentasjoner av handlingene stort sett er basert på lange 

beskrivende avsnitt, i tillegg til scenene og dialogene mellom personene i romanen som viser 

deres ulike perspektiver og posisjoner. For å kjenne karakterenes ulike perspektiver og 

holdninger vil jeg i det neste avsnittet grundig se på romanens karakterer og hvilke roller og 

funksjoner de har. 

 

5.1.9 Karakterene  
 

Romanen  .  

Disse karakterene er fra ulike tider, eller bakgrunner. Som nevnt ovenfor inneholder romanen 

to fortellinger på ulike nivåer  fantasi og virkelighet, og fra to ulike tider  nåtid og fortid. 

Dette reflekteres i karakterens rolle og funksjon. For å forstå deres rolle og funksjon vil jeg 

klassifisere karakterene her på samme måte som jeg gjorde med karakterene i romanen 

. Jeg vil i denne forbindelse ikke nevne alle karakterene i romanen, men jeg nevner 

noen av dem og velger de viktigste karakterene til analysen. Vi kan derfor si at karakterene 

deles inn i ulike grupper som følger:  

 Historiske og reelle karakterer kan deles mellom arabiske og vestlige skikkelser. Vi 

møter en lang rekke arabiske, historiske karakterer fra fortiden som spiller en rolle i nåtiden, 

,  al- - -
25 as-

ikke i antall med karakterene på den arabiske siden, jeg nevner blant andre Guillaume 

Leblane, Andronicus, Helena og Theodora.  

Fiktive karakterer vi møter er fra nåtiden og deles også inn i to grupper, nemlig syriske og 

-

- mad, Zaynab, 

romanen 

Sophie.  

 Innenfor disse ulike grupperingene har vi selvsagt hovedpersonen, sentrale karakterer 

og sekundære karakterer. Hovedper , er den viktigste skikkelsen i romanen. 

 s 

personlige dimensjoner. Dette ser vi tydelig i rollen som er tillagt både Roger, Mathilde, 

  er en 

En historisk skikkelse i folkefortellinger.  
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dynamisk person. Hans personlig utvikling skjer gradvis og gjennom alle stedene han reiser 

til. Vi følger hans utvikling fra han var en fattig, uutdannet og foreldreløs gutt som bodde i 

gamle slottsruiner, til han adopteres av Roger og Mathilde og får sin utdanning i Beirut og 

Paris, og da beskrives som en kjekk mann med en fransk stil og levemåte. I Damaskus blir 

han journalist og motstandsaktivist mot Frankrike. Deretter forandres han til en  med 

folkelige klær og deretter til en opprører i Palestina. Til slutt er han en gammel mann på den 

historiske al- -skolen, med skitne klær og et slitent ansikt, men også moden og 

 

 . Hans rolle i 

 s indre 

 klarer ikke å bestemme seg uten hans råd. For Roger 

Munqi  også en rollemodell, men i hvordan man kriger og kjemper, og til slutt vinner.  

 

Frankrike der alle medlemmene er mot den franske tilstedeværelsen i Syria. Hans første rolle 

 kjent med Frankrike og kolonialisme, deretter gjøre ham kjent med sitt land 

s nasjonale følelser og vekke hans plikter til 

hjemlandet. Samtidig er han, som nevnt ovenfor, opportunistisk og vil tjene på krigen. Derfor 

  enda mer usikker på seg 

selv. 

Man - mad er  ut fra 

butikk ta ham med til Palestina. 

 Mathilde er den enste kvinnen som er i forfatterens fokus i romanen. Hun er 

presentert motstridende i fortellerens beskrivelser og er en sammensatt karakter. Romanen 

beskriver henne som en vakker, brun kvinne som likner på østlige kvinner, men også som en 

arrogant person som ikke liker Østen. Hun presenteres som en hengiven kvinne, men kan 

 og vil nyte hvert 

 som de en mor har til 

sin sønn, men derimot som en vakker kvinne som vil provosere andre kvinner og skryte av å 

være sammen med en kjekk ung mann på tjuetre år. Forfatteren skriver:  

 
 La meg skryte av deg fremfor kvinner i vår diasporagruppe ( :43) 

Mathilde er en elegant og intelligent kvinne og tror ikke på Rogers tanker om kriger som han 

har lest i sin forfars dagbok. Derfor har hun jobbet mye for å ta Roger vekk fra forfarens 
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 og forbedre hans forhold til Roger, ettersom 

 har et godt forhold til henne og har elsket henne fra første stund da de møttes ved 

 og ta ham i adopsjon. Hennes hjelperolle 

vil fortsette helt inntil hun og Roger bestemmer seg for å reise tilbake til Frankrike.  

Roger er en kommandør i de franske strykene. Han har ikke barn og kan ikke få barn, derfor 

adopterer han Fayy  (jf. s.56 sitater i :20). Romanen beskriver Roger som en 

drømmende person som lever i fortiden med sin forfars bøker og drømmer om å komme til 

Østen, som han kjenner fra forfarens dagbok. Han oppfører seg som en forsker i arkeologi, 

s spor, som hans 

, men han er også opptatt 

av å gjøre ham kjent med hans land, men på sin egen måte. Roger mislykkes med dette når 

 forlater hans ståsted og går over til den arabiske siden og blir en motstander av den 

vestlige tilstedeværelsen i Midtøsten.   

 

5.1.10Konflikter   
 

Etter å ha sett på karakterene, deres rolle og forhold til hverandre i det forrige avsnittet, vil 

jeg analysere de ulike konfliktene som oppstår mellom dem som en form av menneskers 

forhold til hverandre. I romanen er det to sentrale konflikter. Jeg vil konsentrere meg om en 

ytre konflikt som strekker seg fra fortid til nåtid, og en indre konflikt som er like viktig som 

den førstnevnte. De to ulike konfliktene krysser hverandre, hvor den ene påvirker og krysser 

den andre. Som beskrevet i analysedelen av romanen , er også denne historien basert 

på en faktisk konflikt mellom Frankrike og Syria under mandatperioden. Dermed kan vi si at 

konflikten som foregikk i  også foregår i denne romanen. Det som er nytt i denne 

romanen, er at det blir presisert at konflikten er mellom Øst og Vest. Forfatteren informerer 

oss om at dette allerede har vært en lang konflikt som strekker seg fra fortiden til nåtiden (jf. 

s. 56 sitater i :20). Dette ser vi tydelig ut i fra de ulike konfliktpartene. Vi kan derfor 

dele hovedkonflikten inn i to konflikter i to ulike tider, der den ene er mellom Guillaume 

, og den andre mellom Roger, som representerer Frankrike, 

 sammen med de andre opprørerne, som representerer Øst/Syria.  

  og Guillaume Leblane finner sted under 

korstogstiden. 
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bin Munqi , noe som får ham til å isolere seg og skrive ned sine erfaringer i boken Ki -

.26 

 

, som vi kommer til å se. Konflikten som startet som en 

væpnet konflikt i  blir i  en ensidig dialog. Konflikten starter mellom 

, men dette forårsaker 

. Roger, som leste mye om konflikten i sin forfars 

 en fransk oversettelse av -  for å gjøre ham kjent med 

. Handlingene trapper opp til det første høydepunkt 

når Roger roper til sin forfar: " Guillaume Leblane, har vi betalt gjelden". 

 utgjør drivkrefter i 

konfliktene. . 

s minne, noe som provoserer 

ham og fører til at han også ønsker å betale sin gjeld  å drive Frankrike ut av Syria (jf. s. 58 

sitater i : 24). s sinn. 

Denne indre konflikten er en identitetskonflikt. Dette kommer spesielt frem når han føler det 

s indre konflikt når han 

spør: "  føler seg splittet  mellom to identiteter  mellom vestlig 

og østlig. Alt han har lært i løpet av sitt liv, hans kulturelle identitet, tilhører Roger, mens 

 bin Munqi  som 

 om hjelp fra Ibn Munqi  til å finne 

tilbake til sin østlige identitet. 

  velger å 

andets frihet, gjør han det for å bekrefte sin tilhørighet til 

 

franske styrker, men han blir satt i fengsel og undertrykket av syrisk etterretning. Under 

fengselso

derimot, forandret sine prinsipper, og ble dermed løslatt. Opptrappingen av konflikten skjer 

når franske styrker og deres tilhengere bomber Damaskus. Deretter løser konflikten seg ved 

erklæringen av Syrias selvstendighet. Den franske innflytelsen fortsatte i landet til tross for 

bin Munqi
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, fordi kampen for landets frihet samsvarer med 

hans kamp om identitet. Derfor fortsetter han å kjempe for både frihet og identitet i Palestina, 

men han taper likevel begge kampene. Kampen fører ham igjen til arabiske fengsler, fordi 

s nederlag, godtar han ikke 

  gjorde, og 

 

.   

  

 aw, ad- l-  
 

- - , er tredje bindet i trilogien al-Ta , og består av 

17 kapitler. A -  fortsetter i å håndtere Øst-Vest-forholdet. Forfatteren 

uavhengigheten fram til nederlaget i 1967. A -  viser Østens møte med Vesten 

tredje generasjonen i trilogien. Han fremstiller forholdet 

mellom Østen og Vesten på en annen måte sammenlignet med framstillingene i de to første 

romanene. Vesten vi møter her, er ikke lenger en kolonimakt, men en hjelper i å overskride 

vanskeligheter. Ved å blande virkelighet og fantasi tilbyr forfatteren sin egen visjon av 

konsekvensene av samhandlingen mellom Øst og Vest og dens vilkår. Han undersøker 

årsakene og resultatene av denne samhandlingen mellom de to sivilisasjonene.  

Jeg vil i denne delen bruke samme metode som jeg har brukt i de foregående analysedelene 

av de to første bindene,  og . Det vil si at jeg trekker ut hoved- og 

undertemaene, og dermed undersøker elementene som utgjør hele teksten, som tittel, rom, tid, 

fortellerteknikk, karakterene og konflikter. 

 

5.1.11Tematikk 
 

Forholdet mellom Øst og Vest i denne romanen er også relatert til forholdet mellom 

nåværende generasjon og forfedrene. Forfatteren fremhever en rekke undertemaer for å 

forfedrene på jakt etter en løsning på sine problemer, tydeliggjøres fra begynnelsen. Her 

observerer vi at forfatteren framstiller løsningen før han presenterer det problematiske 
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forholdet til Vesten. Det første temaet vi møter i teksten, er nok en gang forholdet til 

s i Damaskus på jakt etter 

forfedrenes skatt moren fortalte ham om, og som skal være løsningen på alle problemene 

(jf. innholdssammendraget s.28). Men forfatteren viser at moren tok feil da de tenkte at 

generasjon. Når han løfter opp 

hellen, som skatten ligger under, kommer alle familiemedlemmenes ånder fram i form av 

på å løfte hellen, og der han blir nødt til å ta av seg alle sine klær, selv sokker og 

undertøy, for å utføre denne handlingen. Han roper opp til forfedrene og ber dem om å 

hjelpe ham med å løfte hellen. Forfatteren skriver:  

 
 "Han [hørte] sin egen tunge rope ut, uten at han ba den om det: O forfedrenes krefter, O sjeik 
 O sjeik  , jeg er deres barnebarn. jeg vil ha skatten" ( :15) 
 
 

.  

  

opphold i fengsel og etter å ha mistet sin kone, datter og 

berømmelse i Tyskland. Han er derfor svak og tror en oppklaring og løsning på hans 

problemer vil komme gjennom forfedrene, men i stedet blir de en sann plage for ham. De 

blander seg i alt han gjør og hindrer ham i å leve som han selv ønsker, og han blir enda mer 

sliten av å høre på deres tomprat om deres uendelige lidelser og smerte som igjen vekker til 

live hans egne smerter. Dette får ham til å angre på den dagen han løftet hellen og gjorde det 

mulig for dem å komme inn i hans liv. Med dette formulerer forfatteren ideen om at 

 

 
"Hun pnet sitt hjerte som var dekket av aske for ham og sa: fortell! Han fortalte henne om gjenferdene 
som jager ham, fortalte henne om feilen ved trenge inn i deres gjemmested slik at de m tte forlate 
deres verdifulle hule. Han tenkte  De kom ut, og jeg trodde at jeg tydde til dem for s ke tilflukt hos 
dem, at jeg flyktet fra smertene der. Jeg visste ikke at gjenferd kjenner veien til andre gjenferd og tyr til 
dem "(Hi m:37). 
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ans møte med Vesten, gjenoppstår 

som et gjenferd og minner ham på hans mislykkethet og på hans synd da han drepte henne. 

Derfor ber han Lina, en vakker kvinne som jobber på kulturhuset, om hjelp. Fortiden og dets 

 men også for Lina. Når han forteller henne om 

gjenferdene, blir hun også rammet ved at av gjenferdene kommer inn i hennes hus. 

Forfatteren skriver: 

 
 "Hun ropte sint: Jag dem vekk! Deres lukter f r meg til skjelve, jag dem vekk! Det er f rst n jeg 
 innser at de har levd med meg hele mitt liv, hengt p min rygg s de har forhindret meg i leve, jag 
 dem! V r s snill, gj r noe for jage dem vekk! Jeg har ikke mye igjen i livet. Jeg vil leve, jag dem 
 vekk!" ( 66). 

 

 
 

Her ser vi et annet undertema som kommer tydelig fram i teksten. Dette undertemaet handler 

kommer seg ut til verden og begynner å holde foredrag på kulturhuset, blir han kjent med 

Lina. Forfatteren framstiller Lina som et symbol på Ishtar, den assyriske og babylonske 

gudinnen for kjærlighet og fruktbarhet. Når hun inviterer ham med andre venner til huset sitt 

på middagsfest, blir de betatt av hverandre. Hun viser ham kunstneriske malerier og 

skulpturer hun har hjemme. Blant skulpturene er det en statue av Ishtar skulptert med Linas 

ansikt.  blir forelsket i henne, men er redd på grunn av sin fortid og personene som han 

bærer med seg fra tidligere. Derfor isolerer han seg, på flukt fra både menneskene i hans 

fortid og fra Lina. 

 
 I et langt r jaget Hi m gjenferdene,, og de jaget ham. Han forsonet seg med dem, s tok de avstand 
 fra ham, men han tenke ikke et yeblikk p at hun skulle v ge krysse hav og sj er for st fremfor 
 meg og si: jeg er Nadia. Har du glemt? Og siden han ikke hadde glemt, flyktet han, og siden han ikke 
 har et tilfluktssted, unntatt med Lina, s hun ham st foran hennes kontor slik hun h pet p ( Hi m:36) 
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Forfatteren peker på at Lina er frel

flykter fra gjenferdene som representerer hans fortid, søkende etter fred og ro hos Lina fordi 

kampen sa

i begynnelsen av historien, hvor han flykter fra problemer han møter i Vesten og i sitt 

hjemland. I Syria håndterer han problemene sine på samme måte og flykter fra gjenferdene til 

Lina. Før alt dette flykter han fra sitt hjemland i omvendt retning til Vesten etter å ha blitt 

såret av de politiske kreftene som styrte Syria etter uavhengigheten. Dette leder meg til å 

snakke om det andre hovedtemaet i romanen, nemlig forholdet mellom Øst og Vesten. Jeg vil 

også drøfte andre relevante undertemaer som forfatteren fletter inn i hovedtemaet. 

  Forfatteren formulerer forholdet mellom Østen og Vesten gjennom et 

doktorgradsstipendiat i folkelitteratur og Olga studerer psykologi på samme universitet. De 

blir kjent med hverandre under en tur med universitetet. De sitter på samme seterad og han 

svarer forsiktig på hennes spørsmål, og hun inviterer ham etter hvert til en kaffe. Dette er 

 

 
 Hun tok ham i h nda til et isolert bord, der det innviklete og merkelige forholdet mellom Olga og 
 Hi m startet. Dette forholdet som endte med giftem l og med skaffe Hi m et tysk statsborgerskap, 
 og med sl f lge med henne til en advokat for skrive sitt testamente, der han insisterer p ikke bli 
 gravlagt i sitt hjemland n r han d r, men i stedet for nsker han bli gravlagt i hvilket som helst land. 
 Hvis det er umulig f det til, nsker han kremere kroppen sin og heller ikke returneres til det landet 
 som jaget ham bort og stigmatiserte ham med dokumentet  "Jeg er en kvinne" (Hi m:74). 
 

 

 

ld til Olga, altså til Vesten. 
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vende seg mot Vesten søkende etter å gjenvinne 

intellektuell som ønsker å ta sin egen kamp for friheten i sitt hjemland, men han blir arrestert 

og torturert og hans manndom truet av de politiske maktene i Syria (jf. 

innholdssammendraget s.28). Selv om han kom ut fra fengsel uten fysiske skader, ble han 

mentalt kastrert. Det verste han opplever, er å bli tvunget til å skrive under et dokument, der 

han erklærer at han er en kvinne. Alt han har opplevd i landet sitt av undertrykkelse, 

skuffelser og tap, får ham til å flykte til Tyskland for å realisere seg selv og frigjøre seg fra 

dette dokumentet. Forfatteren viser den psykologiske påvirkningen som førte ham til å gjøre 

et brudd med sitt moderland som han opplevde undertrykkende og gjorde ham, på et 

psykologisk plan, om til en kvinne.  

 

brenner alle broene til sitt hjemland, idet han river sitt syriske pass i filler med én gang han 

kommer frem til Tyskland, hvor han benekter sin arabiske identitet. Videre skriver han i sitt 

testament at han ønsker å bli gravlagt i hvilket som helst land med unntak av sitt moderland. 

Samtidig bygger han nye broer med Vesten, hvor han gifter seg med Olga og de sammen får 

identitet og prøver å integrere seg godt i samfunnet, ved å 

blant annet lære seg både språk og dialekter. Han oppfører seg som tyskere og prøver å 

etterligne måten de lever på. "Han så ut som og oppførte seg som om han var en annen Fritz".  

Han forsøker å etterligne Olgas fetter, Fritz, og blir medlem av en nynazistisk gruppe.  

  

forårsaket av dokumentet "jeg er en kvinne". Som nevnt ovenfor lider han av mental 

kastrasjon, noe som gir ham en følelse av hjelpeløshet. Som resultat av dette mislykkes han i 

det første kjærlighetsmøtet med Olga.  

 
 Hun sa: hvorfor er du blek og opprørt, har du ikke sovet? Han trakk seg ut fra sengen iført klærne sine 
 uten å svare. Hun sa: du trenger ikke å føle skam. Det er mange gutter som blir rammet av forvirring i 
 det første møtet. Ikke bry deg om det ( :77). 
 

 

Det er ikke tilfeldig at Olga studerer psykoanalyse, for hun skal behandle ham fra alle hans 

gjorde ham til en hjelpeløs person. Forfatteren skriver: 
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 Men f r han giftet seg med Olga og de sammen fikk N dy , og f r han skrev sitt testamente, m tte han 
 g en lang tur med henne. En tur der hun behandlet ham for hans fortid, og trakk han ut fra hullet "Jeg 
 er en kvinne". En tur, der hun alltid var initiativtakeren. Hun sa: du er invitert til min bursdagsfest, og 
 han svarte ja (Hi m:74). 

 

 
 

hun å helbrede ham midlertidig. Han skaper en ny tilværelse med kona, 

berømmelse ved å bli en stor forfatter. Han skriver om utvalgte historier fra Østen og om 

Østens takknemlighet overfor den siviliserte Vesten. Ved å gjennomføre alt dette trodde 

seg at disse røttene var plantet 

seg i tråd med vestlig kultur (jf. innholdssammendraget s.28). Forfatteren viser 

kompleksiteten i forholdet mellom Øst og Vest gje

identitet. Hassan, eller Østens budb

sin identitet, sitt språk og de gamle røttene hans som strekker seg mot Østen. Alt dette fører 

hennes oppførsel, noe som resulterer i at hun faller ned trappen og dør. Forfatteren skriver: 

 
 
 Han skal si til Lina, knust i sitt innerste: Jeg pr vde ignorere det gamle fastlandet og budbringerne fra 
 det gamle fastlandet, og flykte fra minnene om det gamle fastlandet slik helten i romanen, "Skatten p

sj r ver ya" pr vde, men deres blinde budbringer/blindpassasjer var smartere enn alle mine 
 unndragelser. For han kom inn i min verden og satte sitt svarte fingeravtrykk på den, og dømte å 
 ødelegge min vakre verden med mine  egne hender ( :275-276) 
 

   
 

han trodde han hadde blitt en del av. Denne smertefulle kollisjonen fører til at han dreper sin 

eneste datter, som er frukten av hans adopterte kultur. Slik gir forfatteren en visjon om 
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forholdet mellom Øst og Vest. Dessuten drøfter han årsakene til en slik avslutning og gir et 

forslag til løsning. Dette vil jeg gå dypere inn i senere i tolkningsdelen.   

 Andre undertemaer som forfatteren introduserer og som er relevante for 

hovedtemaene, handler om sosialt hykleri i samfunnet og religiøs dobbeltmoral. Dette 

ham i den islamske skolen. Forfatteren setter søkelys på undertrykkelsen og de strenge 

tradisjonene som hindrer mennesker i å leve som vanlig og til slutt fører dem til å feile. Dette 

temaene var blant grunnene som fi

avsluttes romanen, og med dette legger forfatteren inn en åpen slutt og gir leseren mulighet til 

å tolke hva som skjer videre.  

 Nå etter å ha drøftet de tematiske linjene med andre relevante ideer og undertemaer, 

vil jeg gå videre til tekstens interne elementer for å belyse disse temaene. Jeg følger her også 

den samme metoden som jeg har brukt i de foregående analysene, nemlig analyse av tittelen, 

sted, tidstruktur, fortellerteknikk, karakterer og konflikter.  

 

  

5.1.12Tittel og romstruktur 
 

 

Tittelen er, som sagt over, et av de viktigste elementene i parateksten, da det er den første 

terskelen til innholdet i romanen. I - -  omfatter tittelen to 

deler. Den ene er navnet på hovedpersonen, mens den andre er tett knyttet til stedet og 

antyder en sirkelbevegelse på et sted, altså betyr dette "å snu rundt på plassen". I tillegg til 

dette har forfatteren skrevet "aw", som betyr "eller", som er en konjunksjon som binder første 

ledd sammen med det andre leddet i setningen. På denne måten kobler forfatteren 

hovedpersonen til stedet og bekrefter et sterkt forhold mellom stedet og hovedpersonen. 

Videre presiserer forfatteren at dette forholdet er basert på en sirkelbevegelse, som til slutt tar 

historie og hans relasjon med stedet fra starten og helt til slutten, og gir i tillegg leseren et 

innblikk i romaninnholdet. 
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 Stedet og tittelen er altså knyttet tett sammen og er vanskelig å skille. De virker 

forsterkende på hverandre. Dette er tydelig fra det første kapittelet i romanen, der stedet er et 

dominerende element og utgjør en terskel til teksten etter tittelen. Den første scenen bekrefter 

det som allerede er forklart i tittelen, nemlig at stedet er sentralt, og dermed hovedpersonens 

lbevegelse i 

forhold til stedet. Denne bevegelsen tok en form av utvisning eller flukt.  

 

vokste opp. Vi hører fra fortelleren at han er tilbake fra Tyskland, dit han reiste for mange år 

siden, og at han nå er tilbake for å finne en løsning på problemene sine.   

Allerede fra romanens begynnelse kan vi dermed si at det er to viktige steder i romanen. Det 

n og Vesten, 

altså her og der. Forfatteren skriver: 

 
Han hadde ankommet til riktig tid, bekreftet sitt eierskap til huset og reddet det fra dødsdommen.  
Deretter brukte han en formue på det som han tok med seg derifra. Han foretrakk ofte å bruke dette 
uttrykket i stedet for å nevne stedet som han før likte veldig mye og hatet veldig mye. For det ga han 
mye av det som han ble fratatt her, og det fratok han mye av det som der var gitt ham ( :27) 
 

 

Her er det viktig å merke seg at rommet i hjembyen, Damaskus, er større og mer til stede enn 

rommet i Tyskland. Der blir vi tatt med til flere steder som familiens hus, nabolaget, den 

islamske skolen og fengselet i byen. Disse stedene, som sagt, er tett knyttet til hovedpersonen 

og påvirker hele hans liv og er beskrevet gjennom hans øyne. Derfor varieres disse 

beskrivelsene avhengig av hans oppfatning og psykologiske tilstand. Dette ser vi tydelig i 

beskrivelsene av familiens hus og fengselet der han var innsatt i Damaskus.  

 Huset til al- -familien er den viktigste plassen for historien og omfatter interne 

steder som har en viktig funksjon i romanen, som for eksempel fontenen (al-Ba ra), loftet 

(al-Firanka) og bayt al- er 

viktig for hans nåtid og fremtid, fordi løsningen ligger under hellen i huset.  

 Variasjonen av stedsbeskrivelser leser vi om i beskrivelsene av al-Ba ra. Den minner 

sjeikens sjel som han hørte om fra mormoren sin,  var redd for. Der truet 
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ene av bayt 

al-  

skriver: 

 
 Han fullførte veien til Bayt al-  rommet som han var redd for og de skremte ham med. Rommet 
 som ligger under trappa, [..] Rommet som har en stor pose med nøtter og krukker med  grov bulgur og 
 finmalt bulgur. Liste seg i hemmelighet til det med  Undertrykt latter, fulle lommer med nøtter 
  så snike seg inn på gårdsplassen, deretter til al- 27 for å kose seg med byttet ute av syne 
 for mor, mormor og Mariam. ( :5) 
 
 
 
 

bayt al-  

skildring i nåtid. Vi følger ham i bayt al-  etter han har kommet frustrert fra Vesten på 

jakt etter løsning på sine problemer. Han prøver å løfte opp hellen, men mugg og dårlig lukt 

kveler ham, og ødelagte ting i bayt al-  og glatte alger hindrer ham i å løfte hellen.  

Mot slutten av romanen blir leseren også presentert for et motsatt bilde av familiens ødelagte 

og trær blomstrer igjen og fontenen er full av rent vann. Med dette bekrefter forfatteren 

gjennom analogien med en fødsel i beskrivelsen av Linas redning:   

 
"Hun ropte: "livets kraft, jeg vil ha min gutt, min bror, min kj reste, min evige mann." Hun dro 
 voldsomt i ham, slik at han ble drevet ut fra deres hulem rke. Hun skyndte seg kutt navlestrengen 
mellom ham og dem. Hun satte hellen tilbake, stengte raskt for deres hulem rke. Hun holdt ham til sitt 
livgivende bryst. Hun gikk ut [mens hun trakk ham med ]til g rdsplassen for bli overrasket over 
pomeranstreet, dekket av hvite blomster og oljeduft. Hun snudde seg for se det gamle  musktreet med 
levende gr nne blader og blomster. Da hun snudde seg h rte hun fuglene som ikke hadde sunget p
flere r, begynne synge. [..] Hun sa: nå livet fødes igjen (Hi m:302-303) 

 

 

27 Et pent sted i f rste etasje for klesstativet  
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Det andre stedet som er viktig i historien, er fengselet i Damaskus. Fengselet hadde en 

for sin engasjement mot de undertrykkende kreftene. Den andre gangen ble han fengslet i 

Tyskland for ha drept sin datter. Vi observerer at snakket om fengselet i Damaskus dekker 

Forfatteren beskriver detaljert de to fangehullene som han flyttes mellom under sitt opphold i 

sendt til etterpå. Beskrivelsene av disse stedene er basert på sammenligningen, noe som viser 

omfanget av lidelser han ble utsatt for i fengselet, og i hvor stor grad voldsherredømme og 

beskrivelser. Beskrivelsen av det andre fangeh

opphold i et annet fangehull, kommer først i teksten. Det beskrives som trangt og lite, som en 

grav. Gulvet var asfaltert med kjegleformede heller og taket var grovt. Der plasseres han helt 

naken og barføtt med bind for øynene, mens han blir utsatt for tortur, undertrykkelse og 

psykologisk skade. Fortelleren skildrer det slik: 

 
"Fangehullet var så trangt at man kunne kveles. Da de dyttet ham inn naken, barføtt, uten noe på sitt 
hode og blottet for alt menneskelig, trodde han at han var på vei til fangehullet eller han var ved 
inngangen til fangehullet og at døren skulle åpnes i neste øyeblikk. Men da jerndøren ble låst bak ham 
og han prøvde å strekke seg, kolliderte hodet hans med det grovhuggede taket slik at han ble skadet. 
Han ble derfor tvunget til å senke hodet for å unngå å treffe taket . Da han prøvde å bevege føttene 
sine, ble han overrasket av at gulvet var belagt med kjegleformede heller [...] o herregud, dette er ikke 
et fangehull, det er en vertikal grav eller en grav er større enn dette."( :82) 

 

 

Videre framstiller fort

truet med kastrering:  

 
 "Men plutselig og med en redsel han ikke kjente fra f r og ikke ville vite om siden, strakk en grov 
 h nd frem/ut? for holde hans skremte, dinglende penis og dra den ut. I et yeblikk trodde han at de s
 kulle gj re alvor av deres trussel om gj re ham til en kvinne, som de sa, for de var i stand til gj re 
 alt. S skrek han i redsel og suget kroppen sin til innsiden. Med dette suget nsket han at alt skulle 
 forsvinne, at han faktisk skulle bli en kvinne, men ikke f den kuttet av "(Hi m:84).   

 

trykkfil.indd   96 01.06.15   11.05



 

Det han ble utsatt for av tortur, sult, undertrykkelse og brudd på verdighet, fikk det andre 

fangehullet til å fremstå som vakkert og vennlig. Han følte seg til og med glad og kalte 

fangevokteren for "legemliggjort vennlighet": 

 

 
 "Fangehullet var vakkert, det vennlige stedet der han levde i flere måneder. Hver dag ble han tatt til 
 forhør, tortur og fabrikkere villedende historier før de oppdaget hans manipulering og begynte med 
 faktisk tortur" ( :85) 
 

 

Med de to ulike beskrivelsene vises en slags implisitt sammenligning i effekten av smerte han 

ble utsatt for i de to fangehullene, noe som tyder på at stedet oppfattes av ham ut fra hans 

opplevelse og smerten og de nedverdigende situasjonene som rammet ham der. Dette leser vi 

om også når han avviser å drikke øl med Olga, selv om han drikker alkohol. Alkohol var en 

del av en av torturmetodene som ble bukt mot ham, der etterforskeren, som var en gammel 

venn av ham, lurte ham og bestilte flere ølflasker til kontoret sitt. De drakk sammen mens de 

bruke det. I stedet tvang han ham til å angi andre aktivister og til å skrive under på et 

nne.    

 

ble tvunget til å forlate barndomsvenner i nabolaget for og sendes til. Der møter han sjeik 

Han snakket bare om 

trussel og straff med ilden og helvete, og glemte å snakke om Guds barmhjertighet. Det var 

en domstol for elevene som dro ut på kino eller hørte på musikk. Han har gjort en av elevene, 

Raba , til spion for å overvåke elevenes oppførsel. Alt dette fikk ham til å avvise stedet og 

rømme fra skolen.   

 

stedet for å fortsette å løse dem på stedet de har oppstått, noe som sier mye om hans karakter. 

Dette kommer tilbake til i karakteranalysen senere i dette kapitelet. Nå vil jeg gå videre til å 

snakke om tidstruktur og fortellerteknikk i romanen. 
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5.1.13Tidstruktur, fortellerteknikk  
 

Tid er, som nevnt over, et av de elementene som er vanskelig å skille fra de andre elementene 

i teksten. Som drøftet i stedsbeskrivelsen ovenfor, spilte tid en viktig funksjon i å gi ulike 

beskrivelser av steder avhengig av hvilken tid de representerer. Steder og ting i familiens hus, 

ra hans fortid. Dette var deres funksjon i 

fortellingen, og er også relatert til fortellerteknikken. I dette avsnittet vil jeg se nærmere på 

tidsstrukturer og fortellerteknikker som også er vanskelig å skille fra hverandre.  

Tidsstrukturen er basert på to ulike tider, den ene er tiden hendelsesforløpet foregår, 

og den andre er fortellertiden, som også omfatter to tider  fortid og nåtid. Romanen definerer 

til etter nederlaget i 1967. Forfatteren benytter noen historiske markører som definerer 

tidsperioden for hendelsesforløpet. Et eksempel på dette er hvordan forfatteren kommenterer 

nynazistisk gruppe:   

 
 "Han sa til dem: Jeg ønsker å bli gjenfødt. Jeg vil bryte med fortiden for å bli født som et annet vesen 
 uten fortid, uten sorger og uten minner. De nikket med forståelse, fordi denne situasjonen var ikke ny f
 or dem, ei heller var den forbausende. For det var så mange, desperate, ødelagte og knuste som allerede 
 hadde dratt før ham til den andre siden av havet [ ..] Fordi nederlaget i 1967 var ferskt og dets sterke 
 an var fra en generasjon vokst opp 
 med og oppdratt på en illusjon om at de, og de er den gamle nasjonen, endelig hadde gjenvunnet den 
 vakre fortiden. Fortiden til en nasjon som fortjener å ha en respektabel plass blant nasjonene. Han 
 hadde opplevd 1957 
 Algerie, India, Indonesia, Ghana og Kuba."  ( 107).  
 

 

 

Hendelsene i rom

og avsluttes med at han sammen med Lina løser problemer som han opplevde i sin fortid. De 

viktigste hendelsene i historien er som følger:  

1. -  sitt familiehus, løfter hellen og alle 

gjenferdene kommer ut.  

2.  
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3.  

4. innlede et nytt kjærlighetsforhold med Lina, derfor 

isolerer han seg hjemme med gjenferdene. 

5.  

6.

gjenferd av personer fra sin fortid. 

7.  

8.

å gjøre det. 

9. Lina prøver å jage dem fra huset ved å brenne ned alt som minner om fortiden  

bilder, bøker etc. 

10.

blomstrer alt og livner til på nytt. 

Den overnevnte listen viser hendelsene i kronologisk rekkefølge. I romanen derimot 

presenteres den i  en ikke-kronologisk rekkefølge. Den naturlige kronologien under brytes for 

å gi plass til hendelser utenfor kronologien. Fortiden dekker store deler i tekstens kapitler 

bortsett fra i det siste kapittelet hvor bare hendelser fra nåtiden fortelles. Likevel er nåtiden 

minst av omfang i romanen. Den dominerer de første tre kapitlene og halvparten av det 

fjerde, i tillegg til siste kapittel i romanen, men i kapitlene 10, 14, 15 fungerer nåtiden som en 

ramme for hendelser i fortiden. Både analepse og prolepse er brukt i fortellerteknikken. 

Prolepse er brukt i en begrenset grad og minner leseren om viktigheten av hendelsen eller for 

å diskutere hendelsen videre, som dette eksempelet illustrerer:  

 
 ille minnes  

 mye i ettertid " :154) 

 

.  

 

Bruken av analepse er en grunnleggende teknikk i fortellingen. Disse tar en stor plass av 

historien for å gi kjennskap til hovedpersonens fortid, inkludert personer som har påvirket 

hans liv. Gjennom tilbakeblikkene får vi skildringer fra  Disse kan ordnes som 

følger:  

1.

til henne.  
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2. Historien om Lina og Samir, hennes eksmann som var utro mot henne.  

3.  

4. Historien om 

torturerte ham. 

5.

slutt begikk selvmord fordi hun avviste dem.  

6.

dobbeltmoral.  

7.

skolen.  

8.  

9.  

10.  

11.  

henne. 

 

 Disse hendelsene kommer som tilbakeblikk fra nåtidens perspektiv. Presentasjonen av disse 

hendelsene er stort sett basert på scener som bygges opp gjennom dialoger mellom 

karakterene i romanen, i tillegg til fortellingen. Dialogene avbrytes av tilbakeblikk som 

fremkaller hendelser fra fortiden. 

 Historien er fortalt i tredjeperson fra en allvitende autoral forteller. Han/ hun er ikke 

til stede, men vet alt om karakterenes fortid, nåtid og fremtid. Fortellerstemmen skildrer 

deres følelser og tankegang, fremhever spesielt deres tankegang om Vesten. Blant annet 

sier fortellerstemmen: 

 
Etter ett år hvor han hadde vært opptatt av å være borte fra alle disse menneskene som dro ham ut fra 
isolasjonen, så hilste de ham og frydet seg over ham. De brukte ham som en propagandaplakat , uten 
hensyn til de smertefulle sårene som de pirket i. For de ønsket den mannen som gjorde det de ikke 
kunne gjøre da han invaderte Vesten og tvang den til å anerkjenne ham som en stor forfatter 
( :29) 

 
  

    
 

Fortelleren kommenterer hendelsene gjennom en nøytral posisjon, men samtidig uttrykker 
stemmen en mening og visjon om hovedtemaet. Fortelleren sier: 
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 I disse dager da det var en tilspisset konflikt mellom to sivilisasjoner. Vestens sivilisasjon som bærer 
 med seg matematikk, vitenskap,  jordens rotasjon, og H2O lik vann, men som mangler respekt. Det er 
 en sivilisasjon som ikke respekterer lokal kultur, dens røtter, ønsker og dens relasjoner. En kultur som 
 er tusenvis av år gammel. Det er sant at kulturen har endret seg og skiftet på overflaten mer enn en 
 gang, men kulturens endringer kom alltid fra samme sted [kulturens endringer forble bare krusninger 
 på overflaten].( :149) 
 

(20H)  
 

. 
 

 
Denne kommentaren viser fortellerens tanker om konflikten mellom Øst og Vest. Her 

observerer vi at fortelleren er nøytral, hvor han utrykker sin forståelse av forholdet mellom de 

to sivilisasjonene Øst og Vest.  

 Et annet virkemiddel det er viktig å nevne her, er hovedpersonens indre monolog som 

avslører hans indre følelser og tankegang. Dessuten viser dialogene mellom romanens 

analysere romanens karakterer og se på rollene de spiller og funksjonene som er tillagt dem 

 

5.1.14Karakterene   
 

Som nevnt over i tidsstrukturen dekker fortiden store deler av romanen, og historiene og 

 Fortidsdominansen i narrativet bekreftes gjennom romanens karakterer som stort sett 

representerer fortiden. Romanen omfatter en lang rekke karakterer som representer ulike tider 

og som er tillagt viktige roller og funksjoner. Deres rolle og funksjon blir mer begripelig ved 

å kategorisere karakterene inn i grupper på samme måte som jeg har gjort med de første to 

bindene.  

 Vi kan først og fremst dele karakterene etter tider, altså med hensyn til tidshendelser. 

Vi kan da dele karakterene mellom nåtidskarakterer og fortidskarakterer. Det er bare 

hovedpers

en sentral skikkelse, men etter denne kategoriseringen fremstår hun som en sekundær 

, 

allerede møtt i de første to bindene. Det nevnes også historiske skikkelser, og kjente fiktive 
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-  28. Alle fiktive karakterer er arabiske personer, 

 

ste funksjonen i 

- hovedpersonen 

og den tredje personen i romanen. Han beskrives som en frustrert intellektuell, en forvirret og 

svak person som håndterer sine problemer ved å flykte fra problemene sine, som jeg har vært 

inne på. På grunn av alle nederlagene han opplevde i Syria, flykter han til Vesten på jakt etter 

sin tapte verdighet og en ny start. Hans hovedrolle er allerede definert ved 

l vinne kampen" (jf. innholdssammendrag s.28). Den andre rollen 

som er tillagt ham, er å ta opp en sivilisert interaksjon mellom Øst og Vest.  

selvmord, og  som forlater hjemmet og drar til et ukjent sted, etter inngraverte hennes 

ansikt på en Ishtar-statue.  

 

større i antall enn de som er representert gjennom Linas fortid, og er tillagt ulike roller med  

doble funksjoner. Deres funksjon presenteres i deres respektive historier. I tillegg til å belyse 

komplekse temaer om Syrias historie i gjeldende periode. Gjennom deres historier får vi et 

helhetlig bilde av det syriske samfunnet og Syrias politikk, historie og lokale tradisjoner. 

for eksempel, er første ta  

feighet" da han introduserer  han elsker henne. Fortelleren forteller 

  

 
 " Han sa: Men hun er (som) en søster, Hun er Maryams datter, i tillegg hun var eldre enn meg, men 
 han kjente at det var det første såret, det første såret av feighet, Det første sår av å mangle evne til  å nå 
 ut for å få rettigheter ( Hisam:41) 
 

 

dobbeltmoral, religiøst og sosialt hykleri. Han var en 

arbeider i et bakeri, deretter ble han forkynner i en moske etter at flere fundamentalistiske 

28    - - - ib al-
(1817)  
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rømme fra skolen. 

rømmer  som i seg selv også er et tap for ham.  

 han på den islamske skolen. 

med motstanderne og begynte å arbeide som etterforsker for dem. Hans rolle er å bekrefte at 

stand til å stå for det han tror på. Hans funksjon er å 

28). Med dette utsetter h  Han 

flykter nok en gang fra problemene sine, og drar til Vesten hvor han skaffer seg en ny 

identitet. 

 

kommer 

psykoanalyse. Hun er den eneste vestlige skikkelsen i romanen. Romanen presenterer henne 

som intelligent og kunnskapsrik. Dette kommer tydelig frem gjennom diskusjoner med 

tro.  

store psykiske sår fra tidligere hendelser, noe som kommer frem i ekteskapet. Olgas 

Syria, spesielt torturen og undertegnelsen av dokumentet hvor det ble erklært at han var 

kvinne (jf. s. 76 sitater i  74). Dette gjør hun ved å hjelpe ham å kutte relasjonene med 

sin gamle verden og integrere seg i hennes verden. For å bli helbredet, måtte han fjerne 

fortiden og identiteten, for deretter å begynne med en ny identitet når Olga og han gifter seg. 

Romanen presenterer Olga som tålmodig og he

Hun representerer hans mor, søster, elskerinne og nytt hjemland. Forfatteren skriver:  

 
"Men før han ga opp og åpnet låsene til et hjerte som dagene hadde farget svart, hadde Olga klart å gjøre 
ham til en ekte elsker. Olga hadde gitt ham den venninnen, søsteren, moren og elskerinnen som han hadde 
ventet på lenge "( :81)  
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 presentert som en bro mellom Øst og Vest, men hun kjenner ingenting 

om den motsatte siden av Vesten fordi far med hjelp av hennes mor har kuttet alle relasjoner 

hår, men hennes oppførsel står i strid med dette. Hun anerkjenner ikke sine østlige røtter, og 

hun viser ikke respekt for Østen, ei heller de som kommer derfra. Forfatteren skriver:  

 
 

Det første møtet mellom resenterte 

presenterer for 
m så helt annerledes ut i alt enn hennes far. Han så for 

henne ut som han var portugisisk eller tyrkisk: en av de fremmede. Hun kikket frekt på ham og 
inspiserte ham. Deretter dro hun uten å svare på hilsenen hans. ( 278)  

 

 

sette de to kulturene opp mot hverandre og å vise resultatene av deres møte.  

  

beskrivelser underbygger hans østlige identitet.  

ham om hans røtter i Østen. Særlig språk, som er en viktig del av identitet, blir et viktig 

hjelpemiddel i så henseende (jf. innholdssammendraget s. 28). 

 Ut fra det som er nevnt over, observerer vi at alle karakterene, enten de er sentrale 

eller sekundære, har ulike problemer. De har enten psykologiske traumaer og plager, eller så 

har de begått selvmord, noen lider av sosial elendighet og har opplevd mislykkethet eller tap, 

eller så opplever de undertrykkelse fra staten, samfunnet eller enkeltmennesker. Dette preger 

romanen ved at historien fra begynnelse til slutt preges av en stemning av desperasjon og er 

full av konflikter. Konfliktene som oppstår i romanen, skal undersøkes i det neste avsnittet. 
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5.1.15Konfliktene  
 

Ut ifra et stort antall karakterer og deres ulike historier som nevnt over kan vi si at det også er 

ulike konflikter som oppstår i romanen. Indre og ytre konflikter driver hendelsene opp til et 

høydepunkt, og deretter fremmer forfatteren en løsning. De ytre konflikter kan kategoriseres 

som hoved- og underkonflikter. Hovedkonfliktene kan sees på som oppfølging av tidligere 

konflikter som allerede har startet i de to første bindene. Den ene er mellom vestlig og østlig 

kultur, og den andre er mellom nåværende generasjon og forfedrene. Som sagt over, flettes de 

to hovedkonfliktene sammen og påvirker hverandre og skaper en indre konflikt innen 

hovedpersonen. De andre underkonfliktene som oppstår i romanen, omfatter ulike 

livsaspekter, og er av ulik art, som for eksempel: politisk, sosialt, religiøst, moralsk og ikke 

minst historisk. Disse konfliktene oppstår mellom karakterene i romanen og mellom 

karakterene og hovedpersonen om store saker. Der er hovedpersonen enten involvert i 

konflikten som en viktig aktør, eller påvirket av den på en aller annen måte. Konfliktene på et 

mellommenneskelig nivå viser sosiale og tradisjonelle problemer som påvirker 

hovedpersonen. For eksempel konfli

presenterer to motstridene ansikter av den islamske skolen 

på. Deretter a

altså politiske konflikten som oppstår i perioden etter uavhengigheten fra 1945 og utover. 

 

begeistret for frihet og demokrati. De posisjonerte seg mot undertrykkende politiske partier 

som tok over makten, men han, som mange andre, ble arrestert for det politiske 

enga

 press 

mister troen på sitt hjemland og avviser sin identitet. Dermed flykter han gjennom fjell og 
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daler til Libanon og deretter til Vesten for å gjenvinne verdigheten som han mistet i Syria (jf. 

innholdssammendraget. 28). 

Disse underkonfliktene driver som sagt frem de to hovedkonfliktene som jeg kommer til å 

vise. 

 I tillegg medfører overnevnte konflikter en forvirring og til slutt en indre konflikt om 

egen identitet hos hovedpersonen. Flere tap og skuffelser som han opplever på kroppen eller 

bevitner på andres kropp, gjør ham til en svak og nedbrutt person. Følelsen av svakhet og 

hjelpeløshet og dermed flykt, skaper dype sår i hans personlighet. Det første såret som ble 

kjærlighet. Det andre psykologiske nederlaget som rammet 

den islamske skolen etter å ha blitt fornærmet. på leting etter verdier 

som han kan realisere seg selv med. Engasjementet i nasjonale saker er en måte å bekrefte sin 

identitet på, men undertrykkelsen og skuffelsen han blir rammet av, gjør ham mer forvirret 

når det gjelder hans egen identitet. Dokumentet "jeg er en kvinne" tok fra ham hans verdighet 

og hans maskuline identitet. Derfor fortsetter han sin leting etter en ny identitet og en 

alternativ tilhørighet hvor han kan realisere eller erstatte sitt tap i Syria. Kampen for å 

gjenopprette en identitet fører ham til Tyskland, der avviser han sin syriske identitet og sin 

gamle verden. Han skaffer seg derfor et nytt liv i Tyskland og tror den nye tilværelsen har 

leget hans sår fra fortiden og at han har klart å realisere det han mislyktes med i Syria  hans 

nye liv ender med nok et nederlag, og herfra starter hovedkonflikten. 

 

en oppfølger til konflikten som forfatteren allerede har snakket om i de første to bindene. 

Konfliktens form gjennom de tre bindene har variert og endret seg fra å være en væpnet 

konflikt mellom kolonimakt og de koloniserte, så blitt til en adopsjon, og deretter til en 

 

med en gutt og inviterer ham hjem til soverommet. Hun oppfører seg akkurat på samme måte 

som moren hennes oppførte seg med faren, men hennes oppførsel kolliderer med farens ideer 

om hva østlige tradisjoner er. Disse ideene vekkes når 

g hun faller død om. Olga anklager både 

ik taper han også kampen om egen identitet i Tyskland, og igjen 
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drar han ut på leting etter sin identitet. Han finner minnene om moren og hennes ord som sier 

hjemland, og derfra starter den andre sentrale konflikten.   

personer fra deres fortid, på den andre. Konflikten starter i al- -familiens hus. Han 

løfter hellen for å lete etter skatten/løsningen som skal ligge under den  altså hos forfedrene. 

ham på det han gjorde. Lina blir også rammet av gjenferd fra sin fortid. Konfrontasjonen med 

dagbøker om personer som hun kjenner, og bryter med dette tradisjoner. Videre, når hun og 

bare gjenferd. Lina foreslår å brenne alle tingene fra deres fortid. Hun samler bilder og ting, 

s dagbok og 

andre historiske bøker, s våpen og klær som han brukte i krigen, og 

Alt i huset brenner ned, mens gjenfer

s hånd, men plutselig drar de ham i stedet mot 

hulen under hellen. Det er til slutt Lina som klarer å dra ham til sitt bryst og dermed redde 

ham ( :302-302). Konflikten ender med at alt som er i live, vinner over det døde 

 

Analyseresultater  
5.1.16  
 

Ut ifra et stort antall karakterer og deres ulike historier som nevnt over kan vi si at det også er 

ulike konflikter som oppstår i romanen. Indre og ytre konflikter driver hendelsene opp til et 

høydepunkt, og deretter fremmer forfatteren en løsning. De ytre konflikter kan kategoriseres 

som hoved- og underkonflikter. Hovedkonfliktene kan sees på som oppfølging av tidligere 

konflikter som allerede har startet i de to første bindene. Den ene er mellom vestlig og østlig 

kultur, og den andre er mellom nåværende generasjon og forfedrene. Som sagt over, flettes de 

to hovedkonfliktene sammen og påvirker hverandre og skaper en indre konflikt innen 

hovedpersonen. De andre underkonfliktene som oppstår i romanen, omfatter ulike 

livsaspekter, og er av ulik art, som for eksempel: politisk, sosialt, religiøst, moralsk og ikke 
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minst historisk. Disse konfliktene oppstår mellom karakterene i romanen og mellom 

karakterene og hovedpersonen om store saker. Der er hovedpersonen enten involvert i 

konflikten som en viktig aktør, eller påvirket av den på en aller annen måte. Konfliktene på et 

mellommenneskelig nivå viser sosiale og tradisjonelle problemer som påvirker 

hovedpersonen. For e

liktpartene representerer to motstridene ansikter av den islamske skolen 

altså politiske konflikten som oppstår i perioden etter uavhengigheten fra 1945 og utover. 

 

begeistret for frihet og demokrati. De posisjonerte seg mot undertrykkende politiske partier 

som tok over makten, men han, som mange andre, ble arrestert for det politiske 

 gir etter for press 

mister troen på sitt hjemland og avviser sin identitet. Dermed flykter han gjennom fjell og 

daler til Libanon og deretter til Vesten for å gjenvinne verdigheten som han mistet i Syria (jf. 

innholdssammendraget s.25). 

Disse underkonfliktene driver som sagt frem de to hovedkonfliktene som jeg kommer til å 

vise. 

 I tillegg medfører overnevnte konflikter en forvirring og til slutt en indre konflikt om 

egen identitet hos hovedpersonen. Flere tap og skuffelser som han opplever på kroppen eller 

bevitner på andres kropp, gjør ham til en svak og nedbrutt person. Følelsen av svakhet og 

hjelpeløshet og dermed flykt, skaper dype sår i hans personlighet. Det første såret som ble 

kjærlighet. Det andre psykologiske nederlaget som rammet 

orlater skolen på leting etter verdier 

som han kan realisere seg selv med. Engasjementet i nasjonale saker er en måte å bekrefte sin 

identitet på, men undertrykkelsen og skuffelsen han blir rammet av, gjør ham mer forvirret 
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når det gjelder hans egen identitet. Dokumentet "jeg er en kvinne" tok fra ham hans verdighet 

og hans maskuline identitet. Derfor fortsetter han sin leting etter en ny identitet og en 

alternativ tilhørighet hvor han kan realisere eller erstatte sitt tap i Syria. Kampen for å 

gjenopprette en identitet fører ham til Tyskland, der avviser han sin syriske identitet og sin 

gamle verden. Han skaffer seg derfor et nytt liv i Tyskland og tror den nye tilværelsen har 

leget hans sår fra fortiden og at han har klart å realisere det han mislyktes med i Syria  hans 

nye liv ender med nok et nederlag, og herfra starter hovedkonflikten. 

 

 er 

en oppfølger til konflikten som forfatteren allerede har snakket om i de første to bindene. 

Konfliktens form gjennom de tre bindene har variert og endret seg fra å være en væpnet 

konflikt mellom kolonimakt og de koloniserte, så blitt til en adopsjon, og deretter til en 

 

med en gutt og inviterer ham hjem til soverommet. Hun oppfører seg akkurat på samme måte 

som moren hennes oppførte seg med faren, men hennes oppførsel kolliderer med farens ideer 

om hva østlige tradisjoner er. Disse ideene vekkes når 

drar han ut på leting etter sin identitet. Han finner minnene om moren og hennes ord som sier 

hjemland, og derfra starter den andre sentrale konflikten.   

a, på den enes siden, og gjenferdene, nemlig 

personer fra deres fortid, på den andre. Konflikten starter i al- -familiens hus. Han 

løfter hellen for å lete etter skatten/løsningen som skal ligge under den  altså hos forfedrene. 

Alle personene fra Hi

ham på det han gjorde. Lina blir også rammet av gjenferd fra sin fortid. Konfrontasjonen med 

gjenfer

dagbøker om personer som hun kjenner, og bryter med dette tradisjoner. Videre, når hun og 

 å holde 
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bare gjenferd. Lina foreslår å brenne alle tingene fra deres fortid. Hun samler bilder og ting, 

 s dagbok og 

andre historiske bøker, s våpen og klær som han brukte i krigen, og 

s hånd, men plutselig drar de ham i stedet mot 

hulen under hellen. Det er til slutt Lina som klarer å dra ham til sitt bryst og dermed redde 

ham ( :302-302). Konflikten ender med at alt som er i live, vinner over det døde. 

 

 

5.1.17  
 

I dette avsnittet vil jeg kort oppsummere hovedfunnene i min analyse av . Romanen 

 og Roger som skjer i nåtid. 

 og korsfarerne.  

Romanen tar opp to hovedtemaer, i tillegg til andre relevante undertemaer. Det første 

hovedtemaet handler om et dialektisk forhold mellom Øst og Vest. Det andre handler om 

forholdet til forfedrene. De andre relevante temaer handler om hybridisering mellom kulturer, 

sivilisasjoner, adopsjonen som et maktforhold, altså væpnet dialog og identitetsøking. Alle 

narrative kategorier tjener forfatteren til å sende det samme budskap som tittelen, tid, sted, 

karakterene og konfliktene. 

  I stedsanalysen kom det fram at stedsbeskrivelser er basert på kontraster, avhengig av 

personenes bakgrunn og identiteter, deres ulike ideologier og oppfatninger av stedet selv. I 

stedsbeskrivelsen finner vi ikke et eget fast sted knyttet til hovedpersonen, som for eksempel 

eget hus. 

 I analysen av tidsstrukturen og fortellerteknikken kan vi si at det er to tidslinjer som 

befinner seg i teksten. Den ene er hendelsesforløpets tid og fortellertiden. Tiden hendelsene 

foregår er delt i to ulike tider og på to ulike nivåer. Hovedhandlingen foregår under den 

franske mandatperioden i Syria, mens den andre foregår under korstogene. Hendelsesforløpet 

er organisert kronologisk, men har innslag av anakronier. Fortelleren bruker både 

tilbakeblikk og frampek for å belyse personens bakgrunn, liv og ikke minst følelser og 

ønsker. Historien fortelles i tredjeperson fra en allvitende autoral forteller som kommenterer 

av og til og observerer fra utsiden. Han/hun stiller spørsmål og på slutten av romanen gir han 

et råd til leseren som det står i sitatene over.  
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 I analysen av karakterene ser jeg at karakterene settes i kontrast mot hverandre, som 

for eksempel: skikkelsene i fortid og nåtid, franskmenn og arabere, og faktiske og oppdiktet. 

. De sentrale karakterene, Mathilde, 

 og hindre 

ham i å realisere seg selv.  

 I konfliktanalysen hevder jeg at det er to hovedkonflikter i romanen som angår 

hovedpersonen. Hovedkonflikten oppstår mellom F  og Roger og utfyller den andre 

 s konflikt med Roger kan 

forstås som en kamp om identitet 

  Alle disse konfliktlinjene krysser og påvirker hverandre. Konfliktene vi blir kjent med i 

boken, ender 

, derimot, taper alle sine 

, isolerer han seg og skriver ned sine 

opple  

  

5.1.18   
 

framstilles både på funksjonelle og symbolske nivåer: Ishtar og  

Lina.  

Det er to hovedtemaer i romanen. Det første er forholdet mellom Øst og Vest, og det andre er 

flere andre relevante undertemaer, blant annet belyser den politiske, sosiale, religiøse og 

historiske problemer. Alle elementene og kategoriene i teksten er brukt for å fremheve 

hovedtema i romanen. Tittelen - -  "å snu rundt på stedet" 

viser allerede hovedpersonens sterke relasjon til hjemlandet og at han vil komme tilbake til 

opprinnelsesstedet. 

 I stedsanalyse kom det frem at det er sterk relasjon mellom hovedpersonen og stedet. 

Dessuten viser det seg at hans forhold til stedet tar form av en sirkelbevegelse, at han flykter 

til flere steder før han til slutt vender tilbake til stedet der han begynte. Det kommer også 

frem at stedene i romanen beskrives ut fra hovedpersonens øyne og hans psykologiske 

tilstand. Stedsbeskrivelsene er basert på en sammenligning mellom fortiden og nåtiden. 
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 I tidsanalysen kan vi si at det er to ulike tider. Den ene er tiden når hendelsesforløpet 

foregår, og den andre er fortellertiden som også omfatter to tider  fortid og nåtid. 

Hendelsene dekker en periode fra etter uavhengigheten til etter nederlaget i 1967. Det er 

tydelig veksling mellom nåtid og fortid. Hendelsessekvensen avbrytes også for å gi plass til 

hendelser utenfor kronologien. Vi observerer en tydelig dominans av fortiden i romanen, 

hvor fortelleren for det meste bruker tilbakeblikk for å hente fram fortidshendelser. 

Frampekteknikken er også brukt, men i mindre grad. Historien blir fortalt i tredje person av 

en allvitende, autoral forteller som av og til kommenterer hendelsene på avstand.  

 Karakteranalysen bekrefter fortidens dominans, siden det viser seg at alle skikkelsene 

nemlig Lina. Alle disse karakterenes hovedfunksjoner er i tjeneste som fortidskarakterer for 

genskaper. Noen av 

fortidskarakterene har tilleggsfunksjoner som for eksempel 

i romanen.  

 Om konflikter kan vi si at det er flere konflikter som oppstår i romanen, både mellom 

karakterene på et menneskets nivå eller mellom hovedpersonen og andre karakterer eller 

representanter for store saker. Konfliktene mellom mennesker belyser flere problemer i 

samfunnet fra ulike perspektiver, inkludert politisk, sosialt, religiøst og historisk. De to 

hovedkonfliktene som er tydelige i romanen, er kollisjonen mellom to kulturer, nemlig Vest 

og Øst, og kampen mot fortiden symbolisert ved forfedrene. I tillegg er det mulig å si at 

kampen om identitet flettes inn i disse andre konfliktene i romanen.  
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6 Tolkning i lys av teori, bakgrunn og analyse  
 

Etter å ha analysert hvert bind av trilogien, al- Ta  (1987-1997) av -

 (1990) og  (1997), vil jeg i dette kapitlet 

tolke resultatene som fremkom i min analyse i forrige kapittel. Hvert bind vil bli tolket 

hver for seg. Deretter vil jeg sette tolkningsresultatene i en større helhet og sammenheng 

for å svare på oppgavens spørsmål. Al- Ta  kan leses som et forsøk av forfatteren 

på å bearbeide forholdet mellom Øst og Vest. Denne tråden går igjen i alle romanene, og 

starter i 

videre i de to andre romanene, Fa  og  

 

- en historie om og til Damaskus 
 

De ovennevnte analyseresultatene av 

denne delen skal forsøkes besvares. Spørsmålene dreier seg, blant annet, om hvorfor 

forfatteren velger å bygge historiene på historiske hendelser, som kampen mot franske 

okkupasjonen. Videre er det interessant å belyse hvorfor forfatteren velger å starte historien 

parallelt med nederlaget i krigen mot Frankrike og opprørerens retur til Damaskus?  

  

 (1987) er en roman om Damaskus og fungerer blant annet som et grunnlag 

den videre utviklingen av forholdet mellom Øst og Vest. Det å framstille kampen mot 

okkupasjonen som første tema i romanen tyder på at forfatteren benytter kampen som et 

grunnlag for å belyse forholdet mellom Øst og Vest. Dette kommer tydelig fram ut i fra 

tidspunktet hendelsene i romanen utarter seg, nemlig mandatperioden og fram til opprettelsen 

av Israel i 1948. Det kan bemerkes at det er et fellestrekk blant romaner som omhandler 

forholdet mellom Øst og Vest i den postmoderne perioden at de presenterer Vestens 

imperialistiske historie i Midtøsten (El-Enany, 2005).  

  og farens retur fra kampen på fjellet ved Damaskus kan tolkes dit hen at 

forfatteren forsøker å vurdere og undersøke tilstanden og årsakene til Syrias nederlag i 

krigen. Derfor retter han seg mot samfunnet i Damaskus for å kaste søkelys på problemene 

samfunnet lider av. I denne sammenheng vil jeg se videre på hvorfor forfatteren fokuserer på 

en viss gruppe karakterer han kaller  ('små kjøpmenn') for å framstille beboerne i 

Damaskus. Det første forfatteren viser, og kanskje kritiserer, er den defaitistiske mentaliteten 
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til innbyggerne av Damaskus. Han påpeker innbyggeres apati som gjorde Damaskus til en 

"ventestasjon" (jf. s. 34 sitatene i :20). Begrepet  [LG1] blir hyppig gjentatt, 

og forfatteren ilegger ordet negative konnotasjoner og er et nøkkelord i hans beskrivelser av 

deler av samfunnet. Beboerne i Damaskus som identifiseres som  illustrerer noen som 

nøyer seg kun med et lite overskudd. Forfatteren kritiserer dem for å ikke ha store nok 

ambisjoner som kunne drive dem til å delta i forandringsprosessen og frihetskampen. Han 

understreker denne kritikken når han nedtegner historien av stedets dannelse og viser hvordan 

beboerne forandret seg fra eventyrere til  

 Hvorfor har forfatteren valgt hovedpersonens navn, 

og hva kan være grunnen til at han har valgt en kvinne som hovedperson? Hvorfor 

konstruerer forfatteren et så vidt spekter av karakterer som han gjør? Hvorfor viser forfatteren 

sympati med kvinnelige karakterer?  

 Navnet, 

grunn til å anta at det brukes for å referere til hovedpersonens funksjon i romanen. 

kommer av roten "hasaba" som har flere betydninger  

i romanen. I artikkelen "al- - -   [Romanen i 

krigslitteraturen, en tale for kvinnen] skriver den egyptiske kritikeren al-Sayyid Najm at på 

1940-årene begynte synet på kvinner å endre seg gjennom en generasjon forfattere. Dette ble 

uttrykt gjennom anvendelsen av kvinnenavn som titler på romaner (Najem, 1976). Videre 

mener han at forfatterens posisjon ved siden av kvinnen tilsynelatende tilsvarte en posisjon 

mot de negative sidene og korrupsjonen i samfunnet, og ikke minst ambisjonen om å forbedre 

samfunnet. Det finnes også en lang tradisjon for å identifisere kvinnelige hovedkarakterer 

med nasjonen, som gjerne kalles gendering .  

 A -  uttrykker tilsvarende støtte til kvinnen ved å bruke et kvinnenavn, nemlig 

ttel og gir henne hovedrollen i historien. 

symbol på Damaskus og forfatteren sier med tittelen at det også er en roman om Damaskus. 

som ikke støttet henne, først av  

mennene forlater henne alene i en kamp mot samfunnet. Dette er i samsvar med Damaskus' 

historie da opprørerne flyktet til nabolandet og overlot Damaskus til mandatstyrkene. Det ser 

dermed ut til at forfatteren på denne måten påpeker at Damaskus også ble sviktet av dets 

menn. 

for å realisere seg selv, men til tross for dette, taper hun kampen. I likhet med 
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også Damaskus sterkt gjennom tidene og gjennom flere som forsøkte å erobre byen. Som vi 

leser om i romanen, og som historien forteller oss, måtte byen se seg tapt ovenfor vestlige 

styrker. Nederlaget skyldes mange grunner, og forfatteren fremhever ulike årsaker gjennom 

om 

av trass bestemte jeg meg for å skrive romanen "Damaskus" som oppsummeres gjennom dets 

navn "Levanten", og historien om byen og regionen. Jeg bestemte for å skrive en historie som 

oppsummerer gleder og skuffelser ( -  

 Det å gi hovedpersonens rolle til en kvinne i et patriarkalsk samfunn i 1920-årene er 

en utfordring mot datidens samfunn og en protest mot normer og tradisjoner. Dette kan også 

være en forfatterens reaksjon på mennenes nederlag i krigen, siden han fokuserer på 

kvinnerollen i en endringsprosess etter at mennene har tapt kampen mot kolonialismen. 

Karakterene i romanen og måten forfatteren fremstiller dem på, forsterker hypotesen om at 

romanen, 

samfunnet i Damaskus i 1920-årene. Dette kommer tydelig frem når forfatteren deler 

samfunnet i to deler,  og dets motsats; opprørere eller eventyrere. Kategoriseringen 

av karakterene etter deres ideologier, posisjoner og effekten av både frihetskampen og 

samfunnet viser forfatterens standpunkt i flere saker, blant annet deltakelse i den nasjonale 

kampen mot kolonimakten i Syria. Forfatterens posisjon mot  gruppen er et eksempel 

på dette, hvor han gir et negativt bilde av dem og kritiserer deres feighet.  

 Hvorfor er karakterenes hovedkonflikter med forfedrene, og hvorfor skifter 

hovedpersonen fokus på kampen mot okkupasjonen, til en kamp for å realisere seg selv i 

samfunnet? Hvorfor opplever 

kalles folkereligiøsitet i datidens Syria. Gjennom å ta opp menneskenes sterke tro på 

forfedrenes overnaturlige krefter, ønsker forfatteren å illustrere et av problemene han mener 

samfunnet lider av, nemlig fortidens dominans over samfunnets mentalitet. Medlemmene av 

samfunnet er således bundet til fortiden og klarer ikke å frigjøre seg fra dens dominans. Dette 

blir dermed et hinder for fremskritt. Dette bekreftes i resultatene av kampene som 

fører mot forfedrene, altså tradisjonene, før hun til slutt taper alt fordi de gamle normene og 

tradisjonene har en sterk posisjon i samfunnet. Spørsmålet om hvorfor 

kampene sine dukker opp og besvares ved at 

sterke normer som hindrer henne i å overvinne kampen. Dette sier også mye om forfatterens 

budskap i romanen og at han kanskje vil si at det er fortsatt noe som hindrer framskrittet, noe 
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som bør repareres i samfunnet. Dette leser vi i siste del av boken når 

kamp, nemlig kampen om sin identitet og mot forfedrene som hindret henne i å gå videre.  

 Hvorfor insisterer forfatteren på å vise interesse for stedet, og å gi leserne detaljerte 

beskrivelser av et gammelt nabolag i Damaskus, nemlig s hjemsted? Hvorfor er 

forfatteren opptatt av å nedtegne historien om Damaskus dannelse? Hva betyr den sterke 

tilknytning mellom beboere i Damaskus og deres hjem?  

 Dannelsen av Damaskus er forfatterens fokus i 

om dannelsen av Damaskus og på måten byen ble formet på, nedtegner han historien til hele 

regionen "Levanten", og ikke bare Syria. Dette fremgår av språklige signaler forfatteren 

sender fra teksten. Noen steder i teksten snakker han om "Oasen Damaskus", mens andre 

ganger snakker han om flere oaser som ligger rundt den. Han nevner gamle sivilisasjoner i 

Levanten, som  for eksempel, Mari, Ebla, Petra og Palmira. Disse gamle sivilisasjonene har 

blitt borte nå på grunn av ulike kriger opp gjennom historien. Samtidig snakker han om 

karavanruten som gikk gjennom hele Levanten. Dette markeres når forfatteren beskriver 

krigen i Palestina og opprørernes deltakelse i krigen mot Israel. Forfatteren forteller historien 

om hvordan stedet ble formet, nemlig av eventyrere som kom fra arabiske Sahara og fra 

andre steder i verden -oasene, og som deretter møtte andre erobrere fra 

Vesten (jf. s. 103 sitater i :.23). Av de, nevner han Filip II av Makedonia og hans sønn 

Aleksander III av Makedonia som drømte om å forene Vesten og Østen (jf. 34 , s.20). 

Her er det relevant å spørre hvorfor forfatteren vier mye oppmerksomhet til å beskrive 

dannelsen av Damaskus og regionen. Gjennom en slik presentasjon av historien av stedets 

dannelse fremhever forfatteren flere perspektiver som kan overføres til Øst-Vest-forholdet. 

Det ene er å vise at den konfliktfylte historien mellom Øst og Vest har røtter som går langt 

tilbake i historien, samt at stedet er et knutepunkt og et objekt for Vestens begjær helt fra før 

hellenistiske tider. Som en konsekvens av de historiske perspektivene vi får innblikk i, lærer 

vi også at området nå har en identitet som er en blanding av eventyrere og erobrere. 

Forfatteren viser også til at gjentatte erobringer i området også gjorde eventyrerne til 

"vanlige" mennesker, eller . Krigene truet deres sikkerhet, og derfor forlot de sine 

drømmer og nøyde seg med å holde seg i live uten større ambisjoner enn å overleve. Det ser 

ut til at forfatteren også ønsker å vise at det fortsatt finnes håp om å seire til slutt. Historien 

forfatteren gjenforteller viser at selv om byen har blitt utsatt for ulike erobringer, så har 

Damaskus hele tiden stått  sterkt i mot alle erobrere, og den gamle byen klarte alltid å 

fortsette: 
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 Dagene fulgte hverandre og med dem kom stammer etter stammer av eventyrere og av militære [..] De 
 gikk gjennom disse oasene og spiste opp det grønne og det tørre. Og om en fremmed skulle komme til 
 disse oasene i de dagene, da ville han tro at disse oasene aldri kom til å reise seg igjen, men forfedrenes 
 ånd, stor og utfordrende,( og som )minket inntil et begrenset ønske om å holde seg i live til det neste 
 steg, har hver gang vunnet over døden ( : 22)   
 
 " 

 
 " 

 

I dette sitatet viser forfatteren at byen Damaskus og dens beboere har gjenreist seg flere 

ganger, og dette til tross for et gjentatte erobringer og konflikter som har utfordret byen 

gjennom historiens gang. Forfatteren viser også gjennom dette sitatet at beboernes visjoner 

har begrenset seg til et ønske om å holde seg i live. Dette står i kontrast til erobrerne og de 

( , s. 22), og 

dermed illustrerer et ønske som overgår det å overleve. 

 Romanen inneholder detaljerte beskrivelser av datidens Damaskus. Rommet, altså 

midt i Damaskus. Forfatterens valg av dette stedet, kan tolkes som et symbol på autentisiteten 

som er en gammel gate eller strøk i Damaskus, forsterker også min tolkning om forfatterens 

hensikt er å bekrefte byens autentisitet og at det er nettopp her byens sjel ligger. Denne 

åpningssetningen understreker også stedets viktighet. Dette gjelder også med hensyn til 

hovedpersonen. Når hovedpersonen skuffet returnerer sammen med faren fra kampen mot 

kolonialismen, sier fortelleren "Her er ditt hjemsted og din kamp, nå må du starte herfra for å 

i romanen er ikke tilfeldig, tatt i betrakting at det finnes en gate i Damaskus som har samme 

som utspiller seg der. Dette kan tolkes som at forfatteren gir henne en oppgave om å endre 

eller korrigere feilene til Damaskus' "autentiske sjel", slik at hun dermed kan realisere seg 

selv. 

 Huset til al- -familien er det viktigste stedet i romanen. Som i andre romaner 

som har et nasjonalistisk aspekt,  kan det sies at stedet er et symbol på identitet. Slik som jeg 

leser romanen, blir dette tydelig gjennom tilhørighetsforholdet forfatteren skaper mellom 

kampen foregår, og også der hun kan realisere seg selv. På dette stedet lærer hun alle byens 

normer, regler og tradisjoner for å kunne ta del i samfunnet, og dermed også klare å 
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gjennomføre forandringene. I huset til al- -familien skjer det store endringer i 

personligheten til , 

men med store ambisjoner. På denne måten prøver hun å realisere seg selv.  

Huset til al- -familien blir beskrevet som gammelt med typisk arkitektur og i 

Damaskus-stil, og kan sies å symbolisere autentisitet  også når det gjelder en "autentisk" 

Damaskus-identitet. På samme måte beskriver han de andre husene i romanen som for 

eksempel iyya 

bekrefter en felles identitet innad i Damaskus-samfunnet. 

 Beskrivelsene av huset og dets inndeling sier mye om forfatterens posisjon i flere 

saker, deriblant revolusjonen og opprørerne, samfunnet og forfedrene og fortiden. Gjennom å 

plassere  og 

sto mot kolonimakten, sammenlignet med de andre i Damaskus' samfunn. Han plasserer også 

 på loftsetasjen når han kommer flyktende fra franske styrker og deres tilhengere i 

Syria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Forfatteren bygger videre på dette bildet når 

med  . Dette 

tyder på forfatterens posisjon i forhold til opprørerne, hvor han opphøyer dem ved å plassere 

dem høyt, på samme tid kritiserer de andre, nemlig gruppen. Forfedrenes sjeler, eller 

sjeikens sjel, som forfatteren bruker som et symbol på de gamle tradisjonene, er plassert i 

underetasjen under fontenen. Dette illustrerer forfatterens syn på nettopp disse aspektene ved  

tradisjon og folkereligiøsitet. Det er dermed grunn til å tro at forfatteren vil med det kritisere 

disse tradisjonene. I romanen ser vi at al- n 

metafor for Damaskussamfunnet. Jeg leser det som at han retter kritikk mot dem, og tillegger 

dem skylden for landets tilbakeståendehet, på grunn av deres apati. 

 Forfatteren skaper også en kontrast i beskrivelsen av Damaskus, mellom dets innside 

og dets utside. Denne kontrasten bruker forfatteren til å belyse ulike perspektiver av 

Damaskus og dets beboere. Damaskus ser gammelt og stygt ut når man passerer gjennom 

gatene, men inne i husene opplever man paradis på jord. Dette bildet innebærer to 

betydninger. Det ene er en bekreftelsen at selv om Damaskus ser tapt og gammelt ut, 

gjemmer byens virkelige "sjel" i virkeligheten i noe annet enn det man skulle tro ved å kun se 

på fasadene ved første øyekast. Denne første betydningen samsvarer med "oasens" historie 

som forfatteren nedtegner i starten av romanen. Oasen Damaskus ble utsatt for flere 

invasjoner, men likevel klarte byen å reise seg igjen. I et intervju med forfatteren uttrykker 

han denne spesifikke betydningen når han snakker om Damaskus, og sier: "Jeg ønsket å 
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oppdage formelen som skapte denne byen som har overkommet historiens prøvelser ved å 

fremstå tapende, mens de gjemmer sin historiske styrke. Den gamle, men moderniserte byen 

som Vesten gjorde til et land fullt av motsetninger. Det brennende spørsmålet er hva er det 

som fikk Lloyd George til å bidra i denne synden?" Igjen uttrykker forfatteren samme 

kontrasterende i ord; "den gamle, men moderniserte byen". Damaskus ble alltid stående, og 

fortsatte gjennom historien uansett historiske prøvelser eller kriger som byen har blitt utsatt 

for.  

 Den andre betydningen viser at forfatteren anser samfunnet i Damaskus som et 

tilbakeholdende samfunn som viser en side, men skjuler en annen. Som forfatteren selv 

forklarer er dette et signal om at samfunnets redsel for den "andre", altså den fremmede som 

alltid har kommet som en erobrer, akkurat på samme måte som forfatteren viser da han 

forteller om historien til Damaskus og hvordan byen ble til. Skjønnheten til Damaskus-oasen 

har tiltrukket erobrerne fra hele verden, som endte med å bosette seg i byen. I det samme 

intervjuet med forfatteren kommenterer han kontrasten han skaper i beskrivelsene av 

Damaskus som stygt og gammelt i gatene mens husene fra innsiden ble beskrevet som et 

paradis på jord sier jeg: mesteparten av det syriske folket er forsiktige. Denne forsiktigheten 

er forårsaket av den geografiske beliggenhet og av de gjentatte invasjonene, hvor de globale 

angrepene på denne oasen som ligger på den gamle karavaneruten og de gamle bekymringer 

har økt, for Levanten er ikke mer enn gamle oaser midt i Sahara. Alt dette fikk dem til å gjøre 

"Taqqiya", altså de gjemmer noe annet enn de viser for å ikke bli straffet for det de gjemmer 

( -    

 

Som en avslutning, vi jeg rette fokuset på romanens avslutningsscene, som viser at forfatteren 

konstruerte en åpen avslutning i romanen sin. 

alle kampene sine. Hun forbanner dem for å være årsaken til tapet, men til slutt utfordrer hun 

dem ved et frempek om at hennes dattersønn skal vinne kampen. Hun faller deretter om ved 

siden av fontenen som er stedet for forfedrenes ånder, og vi får ikke noe tilleggsinformasjon 

om hennes skjebne. En slik åpen avslutning tyder på at hendelsene og kampene som har 

startet i denne romanen ikke er ferdige ennå. Den gamle generasjonen har ikke klart å løse 

problemene, og gir dermed oppgaven til den etterfølgende generasjonen. Dette viser seg å 

være en belastning for den nye uskyldige generasjonen, der ansvar for framskritt og 

den, ifølge il fortsette og skal 
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heve banneret". Disse ordene uttrykker også forfatterens håp om framtiden. Den neste 

tolkes som å overkomme fortidens 

byrde og frigjøre seg fra de gamle tankene som hindrer at fremskritt gjennomføres. På denne 

måten kan den nye generasjonen vinne kampen mot stagnering.  

 Jeg tolker romanen ikling og 

menneskenes kamp mot okkupasjonen. Den kan leses som en oppfordring til samfunnet til å 

revurdere seg selv for å holde tritt med utviklingen. Samtidig er den et nødvendig bakteppe 

for fremstillingen av forholdet mellom Øst og Vest i de neste romanene, fordi de inngående 

beskrivelsene av Damaskus også forteller oss om Øst-Vest-forholdet. Dette kommer jeg til å 

argumentere for ved å tolke de enkelte kategoriene først, deretter setter jeg 

tolkningsresultatene i en større sammenheng slik at vi får en helhetlig forståelse av historien. 

 Det å gi rollen til , som er en populær figur og en enkel analfabet som kjemper 

hardt for landets frihet, kan tolkes dit hen at forfatteren, på lik linje med de andre syriske 

forfatterne, vil opphøye de glemte "heltene" i historien  sier 

at de syriske romanene som kom i perioden under den franske okkupasjonen i Syria, var 

opptatt av å framstille de populære figurene og de som ble motivert av spontane 

nasjonalistiske følelser til å bekjempe den franske okkupasjonen som de virkelige heltene. 

fortjent oppmerksomhet etter å ha blitt glemt i historien  tyder på at 

forfatteren oppfordrer leserne til å forsvare landet mot okkupasjonen.  

 Motstands-generasjonene med ulike ideologier og posisjoner i romanen fremhever to 

stadier forholdet mellom Øst og Vest har gjennomgått. Den ene tydeliggjøres gjennom den 

første generasjonen av opprørerne som inkluderer , -  deres kamerat i 

kampen. En fase av væpnet konflikt mellom kolonimakten og de populære, enkle 

analfabetene spiller også en rolle i utviklingen av romanen. Spørsmålet som reiser seg her er 

hvilken oppfatning den første generasjonen, etter forfatterens mening, har om den vestlige 

okkupasjonen. Svaret kommer frem med ordene -  i en dialog med , noe 

som tyder på at ideologien er preget av følelser knyttet til religion hos den første 

generasjonen. Oppfatningen av den vestlige okkupasjonen er, som vi skal se under, knyttet til 

angrepene av korsfarerne Jerusalem. Mu - : 

 
 
 der.De beleirer oss her og vi gjemmer oss for å angripe dem der. Har du glemt? ( :40) 
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"  

   "  

 dukker opp midt i romanen viser at forfatteren vil presentere den andre fasen av 

møtet med Vesten, nemlig de intellektuelles møte med Vesten. De arabiske intellektuelle ble 

rammet av sjokk da de opplevde Vestens koloniale intensjoner. De beundret verdier Vesten 

ble assosiert med, som demokrati og framskritt. Dermed var sjokket stort og deres forhold ble 

forverret da den vestlige okkupasjonen gikk inn i flere arabiske land. Dette sjokket kommer 

s ord til  at Vesten beholder 

sitt siviliserte ansikt for seg selv og viser noe annet i koloniene (jf. s. 33 sitatet i  

s.159).  viser ham som identitetsløs. Dette observerer vi ved stadier 

 gjennom romanen; fra en intellektuell i Frankrike, til 

motstander, så til en , deretter til en opprører i Palestina, og til slutt som en isolert og 

fattig mann som oppholder seg i et lite rom.  

  som usikker, både på seg selv og på de valgene han tar, kan 

en si at forfatteren ønsker å illustrere hans situasjon som et eksempel på arabiske 

intellektuelle som er rammet av sjokk etter å ha innsett Vestens koloniale intensjoner i 

arabiske land. El-Enany beskriver denne fasen preget av mye hat mot Vesten og lite 

beundring (el- s ord når han sier til 

dem ikke her, men jeg hater dem der" (jf. s. 42 sitater i ,s.160). Denne setningen kan 

s forvirring når det gjelder hans holdninger mot Vesten. 

 

 og de arabiske intellektuelles møte med Vesten.  
 

, er hvordan forfatteren 

 og Roger, og hva dette forholdet symboliserer. Dette 

spørsmålet leder til et annet spørsmål om hvorfor forfatteren iscenesetter det første møtet 

  og Roger ved 

betydning for den arabiske sivilisasjonen. 

  (1990) er en presentasjon av et problematisk forhold mellom Østen og 

Vesten. Dette kommer jeg til å argumentere for ved å trekke fram analyseresultatene. 

 og Roger, altså den koloniserte og kolonisatoren, 

presenterer forfatteren forholdet mellom Øst og Vest som en dikotomi. Forfatteren formulerer  

forholdet innenfor den historiske rammen som har vært med på å forme dette forholdet. Dette 
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ser vi når forfatteren framstiller to historier, der den ene er fra korstogene og den andre fra 

det franske mandatets periode i Syria. Det ser ut som at forfatteren, gjennom en slik 

framstilling, ønsker å peke på forholdet mellom Øst og Vest som problematisk ved at han 

presenterer det som en gammel konflikt mellom to motstridende sivilisasjoner. Dette 

 og Roger som forfatteren har valgt å lokalisere 

møtet kan sees på som et symbol på at konflikten mellom de to sivilisasjonene har dype røtter 

i fortiden. Denne gamle konflikten forfatteren refererer til, blir beskrevet som en merkelig og 

umulig dialog:[den merkelige og umulige dialogen]  (jf. s. 

66 sitateter i : 20). Ved å nevne den gamle konflikten som en dialog, gir forfatteren 

forholdet mellom Øst og Vest en annen form som er mer sivilisert enn den som var før, 

nemlig i middelalderen. Et relevant spørsmål er hvorfor forfatteren fra begynnelsen beskriver 

dialogen på denne måten. 

 Dialog betegner løpende kontakt og meningsutveksling mellom to eller flere parter.  

 og Roger 

blir imidlertid beskrevet som ujevn når det gjelder deres makt og kunnskap. I tillegg kommer 

det frem at Roger, som representerer Vesten i romanen, deltar i dialogen med skjulte 

, som kan tolkes som Østen i dialogen, fremstår som en svak, ensom, 

uutdannet og fattig gjetergutt. Hva innebærer disse beskri  er foreldreløs og 

trenger en forsørger. Beskrivelsen av ham som en gjetergutt antyder at han er analfabet og 

derfor trenger å siviliseres. Roger beskrives som en bevæpnet mann, kunnskapsrik og mektig, 

som står i sterk kontrast til beskrivel . Ettersom Roger er barnløs, adopterer 

  som kan tolkes som at han går inn i et oppdrag om å også adoptere og sivilisere 

, muliggjør og 

legitimerer dermed adopsjonen, eller kolonialiseringen, av Østen.  

kan altså tolkes som et bilde av den koloniserte Østen, sett fra et europeisk ståsted. 

Forfatteren uttrykker dermed sin mening om denne dialogen ved å karakterisere den som en 

merkelig og umulig dialog. Vi skal videre se hvordan forfatteren ut ifra denne rammen 

 og Roger. 

 De to begrepene adopsjon og hybridisering er nøkkelord forfatteren bruker for å 

karakterisere forholdet mellom Øst og Vest. Gjennom adopsjonsprosessen påpeker 

forfatteren at det franske mandatet i Syria støttet de koloniale interessene til Frankrike. 

Samtidig viser han påskuddene Vesten ga for å legitimere kolonialiseringen av arabiske land. 

En adopsjonsprosess av barn kjennetegnes gjerne ved at den adopterte ikke har mulighet til å 
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godkjenne eller avvise adopsjonen. I romanen fyller adopsjonen et behov hos begge partene. 

, på den andre siden, er foreldreløs og trenger omsorg. 

Forfatteren skaper her omstendigheter som gjør adopsjonen til et unormalt adopsjonsforhold, 

og illustrerer at i prosessen inngår også en skjevt maktforhold. Dette uttrykkes i 

framstillingen av Roger og s landsby som en erobrer, en 

general med makt og våpen  ikke som en omsorgsfull adoptivfar. Når Roger og hans kone 

kommer for å adoptere ham, blir maktbruken mot ham uttrykt ved at han skriker og flykter 

fra dem.  er  om å 

redde ham.  gjennom sitt vakre ansikt og sin 

 begynner å beundre henne, noe som gjenspeiler et dobbelt syn på 

Vesten. Det er sannsynligvis ikke tilfeldig at Matilde er en steril kvinne, men et tegn på å 

seksualisere forholdet mellom Øst og Vest. Seksualiseringen av forholdet er til Østens fordel, 

fordi barnløsheten er et tegn på Vestens svakhet.   

 I en adopsjonsprosess er det vanlig at barnet tar en av adoptivforeldrenes navn. 

, derimot, bl

 og hans 

 til sin eiendom, men la ham være det 

han er  

hensikter enn den tilsynelatende uselviske handlingen å adoptere. Sistnevnte virker mer 

korrekt fordi den reflekteres gjennom hele romanen. At Roger kaller sin adoptivsønn for 

 al-

 ykt i romanen gjennom Rogers 

 kjent med byen.  

.  
 
Da kommand , 
han å tilby han dette besøket som et minne som han  kan bære med seg når han reiser til Paris for å fullføre 
utdanningen. Snarere var alt han  ønsket å skape nye røtter mellom ham selv og denne gutten, som han en dag 
tok fra korridorene i  til en erstatning for 
sønnen Roger aldri fikk, og gjennom han forlenge  røttene til et land som  ikke fødte ham, og for å tilhøre 
gjennom ham  historiene som hans  fedre ikke hadde levd. For å bytte et liv med et annet, en fortid med en 
annen, en verden med en annen verden ( : 17) 
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Disse sitatene viser at Rogers intensjoner med  kjent med byen, er å etablere 

sine egne røtter i Østen.  

  forholder seg til hverandre, tyder på at det er et uheldig 

 nekter å kalle Roger for pappa, mens Roger av og til utrykker 

farskapsfølels , altså Østen, avviser Roger, altså 

 gjør dette, selv om han er foreldreløs og har behov for 

adopsjonsforeldre, kommer klart frem i dette sitatet. 

 
  en mulighet til å fortelle noen om at Roger og Matilde var fremmede som han ikke 
 har annen tilknytning til, bortsett fra vennskap. I hans hjerte var det en byll som måtte stikkes hull på. 
 Han var redd for å snakke [..] fordi den adopterte sønnen ikke er mer enn en sønn av ekteskapsbrudd. 
 Den adopterte sønnen er ikke mer enn en tigger som står ved dørterskelen til den som adopterer. Han 
 kjente sin posisjon og følte skam for det, fordi Østen ikke har anerkjent adopsjonen og aldri vil 
 akseptere den ( , s.89 
 

 

Disse sitatene viser at adopsjonen, fra Østens side, er et forhold som er vanskelig å akseptere 

fordi adopsjonsforhold er et ugyldig forhold i Østens kultur. Det er tydelig at romanen legger 

frem et argument som sier at det er skjev maktfordeling og kulturforskjeller som gjør 

 

nekter å kalle Roger for pappa kan også sees i lys av at det er en tvangsadopsjon og at Roger 

 sier ikke eksplisitt 

 forstår at adopsjonen ikke er legitim 

fra Østens side. Adopsjonsforholdet fortsetter selv ette  avdekker Rogers koloniale 

 ikke er i stand til å skille 

seg fra Roger/Vesten. Dette illustrerer nok en gang hvor komplisert forholdet mellom Roger 

 s sammensatte forhold til Roger, slik romanen uttrykker 

det, er at han er takknemlig overfor Roger, som tok ham fra det romanen beskriver som en 

overgang fra uvitenhet til  uttrykker disse følelsene, kan sannsynligvis 

ha sammenheng med at forfatteren vil påpeke at en generasjon av arabiske intellektuelle 

 opplever; de som forholdt seg i 

Vesten og ikke kunne se dens koloniale ansikt. 
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 Temaet adopsjon, som forfatteren velger å referere til som en 'merkelig dialog', leder 

oss til å stille spørsmål om hva konsekvensene og utfallet av et slikt komplisert forhold kan 

være. Adopsjonen har uten tvil ført Fay  fra uvitenhet til kunnskap, og gjort ham om fra en 

gjetergutt som bor i slottsruiner, til en student på St. Joseph i Frankrike. Hva har så dette har 

  som en 

adoptivsønn har lært, har bidratt til å blokkere hans kjennskap til egen kultur, som igjen fører 

til at han mangler kunnskap om hjemlandet og nåtiden. Dette ser vi også i diskusjonen 

 

spørre , er du virkelig syrisk?".  

 s personlighet tydeliggjør omfanget av fragmenteringen av hans 

identitet, fordi han er splittet mellom to kulturer. På én side har han sin opprinnelige østlige 

kultur som har slått røtter i hans sinn. På en annen side er han, i større grad, blitt eksponert 

for vestlig kultur gjennom Roger, som egentlig ikke er mer enn en kolonisator. Romanen 

s følelser av 

tilhørighet og identi , som kun kjenner Damaskus gjennom Roger, 

kjeder seg og føler seg fremmed når han går igjennom byen. Han synes heller ikke noe om de 

fo s vansker med å finne sin identitet kommer også tydelig 

s tur å presentere seg selv, blir han forvirret og 

usikker på hvordan hans skal presentere seg. Det han vet om sitt hjemland har han lært 

gjennom Rogers bøker.  

 s forvirring over sin identitet under presentasjonen, illustrerer ikke kun mangel 

på informasjon, men også en følelse av en kulturell identitetskrise. Romanen beskriver 

s følelser under hans presentasjon på universitetsfesten når navnet hans leses opp, slik: 

"Han ble stiv av frykt og krympet der han sto" " . Beskrivelsen 

uttrykker redsel og tyder på at han er i en krise som forårsakes av presentasjonene til de 

franske studentene. Der har de snakket om flott høykultur, om store navn; musikere, poeter, 

romanforfattere og dramatikere (jf. s.59 sitater  innså den store 

kulturelle avstanden mellom seg og de franske studentene. Derfor følte han seg intellektuelt 

mindreverdig siden han ikke hadde kunnskap om nåtiden i sitt hjemland. For å opphøye seg 

 opptatt av å finne et stort navn eller en sivilisasjon til å identifisere seg med, 

men han kjenner ikke noe tilsvarende i sin nåtid. Derfor velger han å overskride nåtiden til 

fortiden, og finner den arabiske herskeren "Ibn Munqi " som er et symbol på den arabiske 

s påkallelse 
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av forfaren Ibn Munqi  kan sees på som et forsøk på å kompensere for en følelse av kulturell 

mangel og maktløshet i møte med de tilsynelatende kulturelt "rike" franske studentene. 

Mangelen på en kulturell identitet får ham til å vende tilbake til fortiden for å bekrefte sin 

arabiske kulturelle identitet gjennom identifisering med den store kulturelle skikkelsen Ibn 

Munqi . 

arabiske intellektuelle har benyttet for å forsvare sin identitet mot vestliggjøring (

1991:25). 

  påkaller Ibn Munqi  for å skape en likeverdig arabisk "høykultur," 

presenterer han, ironisk nok, Ibn Munqi  ut ifra hva han har lært av Roger og ved å lese 

Guillaume Leblanes memoarer, altså gjennom et vestlig perspektiv. Han presenterer Ibn 

Munqi  som en erobrer som tar dyreflokker og kvinner i fangenskap. Her ser vi en 

sammenheng med Saids argument om at orientalerne ble påvirket i den grad at de selv bidro 

til å opprettholde det bildet av Østen som Vesten skapte.  

identifiserer seg med representasjonen av Østen Roger har lært ham, ved at han velger å 

konstruere sin identitet (Talbot 2002) på en slik måte at den passer inn i Rogers bilde av 

Østen. Her ser vi at kulturimperialismen Roger har bedrevet under hans barndom, har hatt 

stor effekt.  

  om et konstruert bilde av Østen 

som fjernt, eksotisk, mystisk, sensuelt og fremmed, og reflekter den sterke innflytelsen den 

 selv. På grunn av denne innflytelsen vedvarer 

s presentasjon om den 

østlige emiren Ibn Munqi  blir mottatt med beundring, og han får deretter kallenavnet "den 

østlige emiren". Ut ifra denne diskusjonen kan vi stille spørsmål om hvordan den 

identifiseringen med en østlig emir videre blir spilt ut.  

 s fortellinger om østlige erobrere 

og deres kjærlighetsforhold. Yvonne, en overlegen og aristokratisk fransk kvinne, uttrykker 

et savn etter å møte en fra Østen, som hun har et romantisk bilde av (jf. s.60 sitater i  

s. 68) "O Baron fra Østen, her er din tjenerinne som venter på en befaling å oppfylle". Det 

samme gjør Sophie når hun uttrykker glede over kjærlighet fylt med frykt. (jf. s. 60 sitater i 

, s.69). De to eksemplene spiller på seksualitet og viser hvordan al- 

retning av å seksualisere forholdet mellom Øst og Vest. Her er 

maktløshet (se over i oppgaven s. 12), som han refererer som 'kulturell kastrering'. Ifølge 

s oppførsel, som er parallell til Mu
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hovedpersonen i romanen Mawsim al- - - ayb  skaper en 

østlig atmosfære, som spiller på fortellingene om den østlige emiren, for å tiltrekke vakre 

s stolthet og seiersfølelse overfor de vakre kvinnene 

som tidligere var umulig å oppnå.  
 "Han fulgte etter henne til hagen, men før han gikk inn snudde han seg rundt med frykt blandet med 

stolthet ( , s. 67).  

 

 

 reflekterer hans psykologiske tap til koloniseringen 

 hadde, som nevnt tidligere, siden begynnelsen av adopsjonsforholdet 

uklare følelser for Roger fordi han ikke helt forsto naturen av deres fo s nære 

fortid da han mistet familien og ble vitne til drap av sivile, er ikke glemt, men gjemt og 

trenger bekreftelse. Derfor var han ikke i stand til å ta en avgjørelse om sitt forhold til Roger 

og hans vestlige tankegods. Romanen viser at Rogers oppførsel, når han påkaller forfaren 

s ubevissthet og 

 til å stille 

spørsmål om "hva er vår gjeld", nemlig hvorfor vi ikke tar vår familiens hevn. Dette er et 

 til å våkne opp og 

opp i fortelli s identitet, ser det ut til at forfatteren peker på 

s identitet og selvforståelse der han står i skjæringspunktet mellom to 

 ved å gjøre ham kjent med de syriske studentene, og 

dermed også forsterke hans syriske tilhørighet og identitet innenfor sin gruppe. 

  oppdager realiteten i koloniseringen av Syria, får han et sjokk. Denne 

følelsen dytter ham mot en avgjørelse om å kutte båndene med Roger og Mathilde, men 

. Derfor tyr han igjen til Ibn Munqi s 

seire og triumfer ved å imitere ham.  å kutte båndene til Roger 

og Mathilde, og gjenspeiler også arabernes sterke tilknytning til forfedrenes seire og 

 bekrefter den arabiske identiteten ved å stille seg på den andre 

 klarer å løsrive seg fra 

Roger, kan derfor tolkes som et bilde på Syrias selvstendighet.  

 Romanen etablerer også en type vennlighet mellom begge partene. Dette kommer 

 besøker Mathilde og Roger for å ta farvel før de forlater Syria. Med 

 sin adoptivfamilie, men løsrivelsen 
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 i å kommunisere med Roger og Mathilde etter 

 

 nekter å ta imot pengene fra Roger, blir han 

 Dette kan 

tyde på at forfatteren ønsker å bekrefte at selvstendigheten var ufullstendig og at Østen 

fortsatt er avhengig av Vesten økonomisk.   

  økonomisk hans følelse av å 

s fremtid. Dette kan tolkes både positivt og negativt. Den 

positive betydningen samsvarer ikke med det bildet som ble presentert av Roger og kan 

dermed gjenspeile en slags hos forfatteren når det gjelder Roger, 

eller det kan være en måte å lette spenningen i framtiden mellom Øst og Vest på. Det kan 

også tolkes som et slags uttrykk for Vestens fortsatte formynderskap for Østen. Likevel kan 

 og Roger sies å være en måte å vise at det å 

smelte østlig og vestlig kultur sammen har mislyktes.   

Den mislykkede adopsjonens uttrykkes også på andre måter i romanen. Ideen om 

hybridisering av fugler, spesielt den unike fuglehybriden  er et sentralt tema som kan 

. Hybridisering av fugler er en 

analogi som refererer til hybridisering mellom kulturer og sivilisasjoner. Ideen om  

forklarer og belyser møtet mellom kulturene og peker på utfallene av dette møtet.  

. Da han ble adoptert av Roger, ble han til en hybrid 

bestående av østlig og vestlig kultur. Et viktig poeng her, er at  blir beskrevet som en 

unik fugl i både farge og sangstemme, men den er steril. Utfallet av hybridiseringen mellom 

Øst og Vest er altså ufruktbarhet. Hvorfor krysningen mellom Øst og Vest er mislykket, blir 

 

 
 
 " Naturen, min venn, tillater ikke banduqene å forbli, den tillater dem heller ikke å eksistere i det hele 
 tatt, for hver fugl har sitt eget språk og verktøy til å uttrykke seg og midler for å levere begjærene til 
 hunnen og midler for å motta hannens signaler. Derfor tillater aldri naturen en slik unaturlig blanding 
 , s.15). 
 

 

Med disse sitatene kan en hevde at forfatteren ønsker å peke på at forhold som er basert på 

unaturlige og skjeve relasjoner, nemlig makt og kolonialisering, ikke kan lykkes. Dette 
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 når han avslutter adopsjonsforholdet med Roger og dermed mister retten 

for å fullføre sin utdanning i Frankrike.  

 s beslutning om å avslutte sitt forhold til Roger som en adoptivsønn er til 

fordel for hans arabiske identitet. Likevel gjør dette ikke slutt på splittelsen i hans 

personlighet, men snarere blir forvirringen og splittelsen forverret. Dette er på grunn av 

skuffelsen over virkeligheten i hans hjemland etter uavhengigheten, hvor han oppdager 

politisk og sosialt hykleri, samt fremveksten av borgerskapet og arrestasjoner for å beholde 

nasjonale prinsipper. Hans splittelse uttrykkes i romanen gjennom de ulike etternavn som han 

identifiseres med (jf. s. 63 sitater i s 

oppførsel, når han flykter fra virkeligheten til fortiden på jakt etter sin identitet. Vi observerer 

. Han emulerer seg med Ibn 

Munqi  mye mer etter uavhengigheten enn tidligere, på grunn den frustrerende virkeligheten 

i Syria. Hans oppførsel er imidlertid overdrevet, noe som gjør at han fremstår som en 

urealistisk person. Dette uttrykkes i hans reaksjon på krigen i Palestina. Inspirert av Ibn 

Munqi  og hans seire drar han til Palestina for kjempe mot israelerne, men uten nok 

forberedelser. Det ser ut som om forfatteren med en slik framstilling ønsket å påpeke 

årsakene til nederlaget i 1967 og skylder på araberne for tapet av Palestina. Det kan hende at 

han mener, på lik linje med andre intellektuelle og forfattere, at nederlaget skyldes arabernes 

umodne motstandsstrategier. Dermed kan s isolasjon på slutten av romanen 

som en slags straff mot seg selv på grunn av sin følelse av ansvarlighet for tapet i krigen i 

Palestina.    

 Et annet spørsmål i sammenheng med analyseresultatene er hva slags bilder 

forfatteren gir av Østen. Ut ifra stedsbeskrivelsene tyder det på at forfatteren gir to 

kontrasterende bilder: et strålende bilde av fortiden, mens av nåtidens Østen blir det tegnet et 

symboliserer den arabiske sivilisasjonen som sto sterkt da Vesten ble beseiret under 

korstogene. Nå ligger slottet i ruiner og er erobret av Frankrike. Slik er det mulig å lese 

forfatterens oppfatning av arabernes daværende situasjon. Han viser til Østens nåtid og 

hvordan den store sivilisasjonen har blitt til et fengsel, et ødeleggende sted, dog også et 

vennlig og vakkert sted der man kan finne sin tilhørighet. Roger, på sin side, har dannet seg 

et bilde av Østen og dets mennesker ut ifra hva han leste i sin forfars memoarer. Østen, i 

Rogers oppfatning, er fullt av overdrivelser: Østen er et vakkert og eksotisk sted, fullt av ville 

dyr og fortellinger om jakt, eventyrere og krigere. Samtidig er det bestående av mye 

sensualitet, der Damaskus for ham er en kvinne som han alltid har drømt om å møte. 
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Romanen beskriver Rogers følelse da han kommer seg til Damaskus og hvordan han hadde 

lyst til å oppnå alle kjærlighets gleder på én gang" (jf. sitat i :45, over s. 60). Dette 

bildet fra et vestlig ståsted innebærer seksuelle trekk i forholdet mellom Øst og Vest. 

Damaskus for Roger er et sted for krig, og menneskene der må være krigere. Når han 

imidlertid ser at menneskene danser i al- a (jf.s. 64 sitat i . s.48 over s.45), 

bekreftes ikke bildet han har av stedet. Denne framstillingen av Østen fra Rogers perspektiv 

kan kobles til en orientalist på leting etter arkeologiske spor. Et eksempel på dette er da 

Roger var opptatt av å finne graven til Ibn Munqi . 

 Denne Vesten har skapt et eget bilde om Østen for å gjennomføre sine drømmer om å 

kontrollere. Et annet bilde av Vesten fremheves i teksten ved at Matilde prøver å hjelpe 

Roger til å være realistisk. Dette kommer frem når hun uttrykker misnøye når Roger leser 

sine forfars memoarer. I tillegg uttrykker Mathilde seg negativt om det franske militære 

samfunnet i Damaskus. Hun ser på dem med avsky og respektløshet selv om hun selv var 

med sin familie i et fransk militært samfunn i Algerie. Dette kan tolkes som et uttrykk for en 

tvetydig oppfatning Vesten har av Vesten selv. Mathilde representerer det siviliserte Europa, 

 da de adopterte ham. Likevel er 

ikke bildet som tegnes av Mathilde, utelukkende positivt. Hun beskrives som arrogant og 

hatefull overfor det koloniserte samfunnet fordi moren hennes ble drept i en militær 

operasjon av opprørerne i Algerie. Vi ser her at både Østen og Vesten har ambivalente 

forhold til både seg selv og den andre, og at begge sidene er presentert som urealistiske.  

- en beseiret intellektuell i sitt hjemland 
 

  - - (1997) er en historie om den tredje generasjonen 

som foregår i tiden etter det franske mandatet i Syria. Bindet forteller historien om en 

frustrert arabisk intellektuell i hans møte med Vesten. Hva slags forhold fremstiller a -

 mellom Østen og Vesten i ? Og hva ønsker forfatteren å kommunisere med 

velger han å avslutte forholdet med det som kalles en kollisjon mellom sivilisasjoner? 

Hvilken løsning gir a -  for å kunne oppnå et vellykket møte med Vesten? Disse 

spørsmålene og andre spørsmål dukker opp under diskusjonen i forbindelse med dette 

kapittelet.  
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 Forholdet mellom Øst og Vest i  og betingelsen for dets suksess er et sentralt 

tema i romanen. Dikotomien mellom Øst og Vest er tydelig fra begynnelsen av narrativet. 

Vi hører lignende utrykk som klargjør denne dikotomien som "her" og "der" og "det 

gamle fastlandet" og "det nye fastlandet" (jf. s. 78/80 sitater fra  s.27, 275-276). 

Disse uttrykkene som refererer til Syria/Østen og Tyskland/Vesten, brukes ikke bare for å 

definere to geografiske områder, men også for å definere forskjellen mellom de to stedene 

og deres mennesker, kulturer og tradisjoner. Disse forskjellene fremheves av begge 

partene i forholdet så vel som framstilling av deres bakgrunnshistorier. Så hvordan 

presenterer forfatteren både Øst og Vest gjennom deres representanter og hva slags syn 

har forfatteren på de to sidene? 

 

 Sammenlignet med de to første romanene, og , møter vi i  et 

mer harmonisk og forsonet forhold med Vesten. Dette kan forklares med at Vesten ikke 

lenger er i en kolonialiseringsprosess. På grunn av dette ser vi ikke en sterk 

tilstedeværelse av den samme typen narrativ i romanen  som i de to tidligere 

bindene. I , derimot, ser vi et nytt paradigme som nærmer seg det legendariske og 

symbolske, slik som referanser til gjenferd og Ishtar, mens i  og  var det 

sosiale livet til karakterene basert på historiske hendelser eller minner fra deres historie.  

 - fra det som tok fra ham alt - 

til Tyskland - til det som ga ham mye av det som han ble fratatt i hjemlandet - (jf. 

oppgaven s.80sitat i  s. 27). Vesten presenteres som en hjelper som åpner dørene til 

etter hjelp, og derfor vendte han seg til Vesten for å benytte fordelene som Vesten kunne 

tilby. Han ønsket å glemme all smerte og bli født på ny uten fortid, slik romanen 

uttrykker det "Han sa til dem: Jeg ønsker å bli gjenfødt. Jeg vil bryte med fortiden for å 

bli født som et annet vesen uten fortid" (jf. s 84 i oppgave, sitat i  s. 107). Dette er 

et nytt syn på Vesten og kan tolkes inn i en historisk og politisk ramme hvor Vesten ikke 

lenger er kolonisator, men en støttespiller i perioden etter Syrias uavhengighet. 

nemlig et kjærlighetsforhold. Et positivt bilde av Vesten kommer tydelig frem i 

framstillingen av Olgas personlighet. Olga, som representerer Vesten, er en fri og selvstendig 

helbrede seg selv og overvinne sine vanskeligheter. Videre hjelper hun ham på vei mot 
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Østen vi leser om, illustreres som et stort fengsel  som et patriarkalsk samfunn og et mystisk 

samfunn hvor hykleri har spred

barndom, for i familiens hus, hvor 

bildet av Østen bek

eksempel på de som bruker religion for å oppnå egne mål. Han representerer hykleri og 

dobbeltmoral, idet han kun snakker om det som er forbudt i Islam, om Guds straff, helvete og 

pinsel 

ønsket forfatteren åpenbart å kritisere de som tjener på religion og gjør dem ansvarlige for å 

ødelegge samfunnet. Det kan tolkes dit hen at forfatteren ønsker å si at islam er noe annet enn 

kun snakker om Guds barmhjertighet, og som ser og gjør alt som er vakkert. Jeg tolker 

konflikten som oppstår mellom de to sjeikene som en konflikt mellom det gode og det onde. 

at feilene fortsatt ligger dypt i samfunnets struktur. (jf. innholdskonflikt av analysedelen i 

 ). Dette kan tyde på at forfatteren retter sin kritikk mot de som er med på å skape et 

svakt og ødelagt samfunn, der medlemmene av samfunnet hverken har drømmer eller håp for 

til duene og sier: 

 " du skal fly og sveve, du skal gjøre det som jeg ikke kan gjøre, men du skal komme tilbake og fortelle 
meg om alle de forbudte visjonene, fortrengte drømmene, og om gleden over å fly uten grenser. 
( 114).  
 
 "  

 "   

 

tradisjoner før individets behov. Sitatene utrykker også en følelse av håpløshet og bevissthet 

lger gjennom hele 

flykter fra familiens hus, fra skolen og deretter fra hjemlandet til Tyskland (jf. 

stedsbeskrivelse av  posisjon mot sin første 
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sitater i  

fortvilelse.   

 Forfatteren kritiserer ikke bare samfunnet og dets kultur for å produsere hjelpeløse 

uavhengigheten. Han gjør dem ansvarlig for å ødelegge samfunnet og gjøre dets intellektuelle 

om til og beseirede 

ble utsatt for av tortur og undertrykkelser, synliggjør dette.  

Beskrivelsen av de to fangehullene reflekterer den psykiske effekten oppholdet og 

politiske maktens overdrevne bruk av vold, undertrykkelse og tyranni mot motstanderne. 

organ for å få ham til å gi informasjon om andre aktivister. Romanen viser den store effekten 

at de ikke skulle kutte av ham penisen. (jf. s 82sitat s 82 i ). Til slutt 

 

 

Syrias uavhengighet, som hadde som mål å domestisere samfunnet og kontrollere sine 

politiske motstandere. Å være en kvinne, eller å bli karakterisert som en kvinne, i et slikt 

patriarkalsk samfunn som forfatteren framstiller, innebærer et signal om svakhet, hjelpeløshet 

og mindreverdighet. Forfatteren tydeliggjør hvordan den politiske makten bruker 

kjønnstrekk, altså mannlighet og kvinnelighet, for å bekrefte sin makt og svekke 

motstanderne. I denne sammenhengen karakteriserer den politiske makten og deres forhold til 

sine motstandere svakhet og mindreverdighet på den ene siden, og makt og overlegenhet på 

den andre siden. Ved å tvinge sin motstander til å anerkjenne seg selv skriftlig som en 

kvinne, blir de stigmatisert og karakterisert som svake og mindre verdt. Samtidig identifiserer 

den dominerende makten seg selv med definerte mannlige trekk, nemlig makt og 

overlegenhet.  

En slik maktpraksis gjenspeiler den østlige forståelse av både relasjoner mennesker seg 

imellom så vel som relasjoner mellom mennesker og makt som en patriarkalsk forståelse, der 

sistnevnte er forbundet med dominans. Her ser vi at forfatteren bekrefter 

som handler om seksualisering av maktrelasjoner  i denne sammenheng mellom den 

regjerende politiske makten og dens motstandere. Forfatteren går samtidig i retning av å 
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seksualisere forholdet mellom Øst og Ves

og mangelfull, mens Vesten/Olga hjelper ham å helbrede sin kastrering. Den patriarkalske 

kulturen som karakteriserer forholdet mellom mann og kvinne i en ramme av svakhet og 

makt eller mindreverdig og overlegenhet, kan dermed sees innen samme rammeforståelse. 

kastrert og mentalt gjort om til en kvinne.  

 

han er en kvinne (jf. oppgaven s. 77 sitat i  s. 77). Slik illustrerer forfatteren hvordan 

både oppdragelsen, samfunnet og den politiske makten har bidratt til å skape en svak person 

vanskeligheter og fra spørsmålet om hvordan han skal lykkes i sin motstand mot de brutale 

politiske kreftene. Vi ser hvordan 

lov til å 

H :101). Den 

ansvarlige for å svekke en hel generasjon. Vi hører i romanen at dette dokumentet har preget 

hele hans generasjon, som blir karakterisert som svak og hjelpeløs. 

  
 til å skrive og signere dette 
 dokumentet, den skammen, men han oppdaget at dette var et kjennetegn som karakteriserte en hel 
  

 

engasjement etter at unionen mellom Egypt og Syria opphørte, og etter nederlaget i 1967 

generasjon. Mange som opplevde seieren i 1957, har senere blitt skuffet og skammet seg 

over sin arabiske identitet etter nederlaget 1967. Derfor vendte de seg mot Vesten på 

leting etter en ny identitet som kunne gi dem stolthet og verdighet (jf. s. 84 sitat i  
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s. 107). Her kan vi anta at forfatteren også gjør den politiske makten ansvarlig for 

nederlaget i 1967. Dette er fordi den politiske makten, ved å undertrykke og domestisere 

samfunnet og dets intellektuelle, har knekt deres motstandsvilje og fratatt dem evnen til å 

ta tilbake sine rettigheter. 

Dette leser vi i sitatene som forfatteren låner fra diktet "The city" av den gresk-egyptiske 

lyrikeren Konstantinos Petrou Kavafis: 

 
 "Du som har ødelagt ditt liv i din gamle by, du kan ikke gjenopprette det i en annen ny by, fordi du 
 bærer din gamle by og din gamle ødeleggelse på ryggen din til evighet (Hisham:28).  
 

. 

 

Det virker som om forfatteren vil si at en burde være sterk nok til å forsvare prinsippene sine 

og stå sterk for det en tror på

videre i hans liv. Dette leder meg til å diskutere videre forholdet mellom Øst og Vest 

n for at 

en slik undertrykt person kan lykkes i Vesten, eller om det er som Kavafis forutsier i liknende 

tilfeller  at han aldri kommer til å lykkes.  

 

de gjentatte skuffelsene som rammet ham i hans hjemland, stor. Han mistet troen på sitt 

hjemland som fratok ham hans rettigheter i kjærlighet, ytringsfrihet, motstand, glede og 

østlige identitet som fratok ham alt, og adopterer derfor andres identitet for å ta tilbake alt 

som han hadde blitt fratatt. Det første han forsøkte å realisere da han kom til Tyskland, 

var hans rettighet til å yte motstand uten å bli straffet. Dette gjorde han ved å melde seg 

inn i en nynazistisk gruppe

som en nord-europeer, men hvit hud og lyst hår. Å melde seg inn i en nynazistisk gruppe 

kan være en reaksjon fra ham på å være blitt fratatt sine rettigheter til å utrykke seg i 

politiske saker, derfor forsøkte han å adoptere noen andres politiske saker, uansett hvor 

uvanlige og ekstreme de var.  

i samfunnet og ette

å etterligne Olgas fetter Fritz på, til den grad at han ser ut som ham og oppfører seg som 

ham (jf. s.74 i sitat i 

identitet ved å rive sitt pass i stykker og ved å skrive et testamente hvor han sier han ikke 
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m 

tveegget forhold, altså et adskilt og fremmedgjort forhold til hjemlandet og en tilknytning 

og tilhørighet til Vesten (jf. s.78 sitater i  s. 74).  

Selv om forfatteren tilbyr en positiv framstilling av Vesten, gir han samtidig et negativt 

signal om at det er noe som går galt i dette forholdet når han beskriver forholdet mellom 

 s. 

74). Her kan man lure på hvorfor forfatteren gir et slikt signal.  

 Kulturforskjeller er i utgangspunktet det mest fremtredende synspunktet forfatteren 

livet ser 

nevnt ovenfor, sin kultur og sitt hjemland og velger å søke tilhørighet til Olgas kultur på 

grunn av skuffelsene han opplevde i hjemlandet. Spørsmålet er i hvor stor grad lykkes 

han med dette?  

  

fra hans gamle verden. Han har oppnådd sin frihet og suksess ved hjelp av sin kone, Olga. 

I hans nye verden blir han en stor forfatter som livnærer seg på å fylle en etterspørsel i 

Tyskland ved å skrive om Østens takknemlighet overfor Vesten for å overføre 

sivilisasjons influenser (jf. s.90 sitater i  :278).  

 

a

gamle fastlandet". Mens det nye fastlandet, Tyskland, har blitt hans hjemsted, hvor han 

oppnådde berømmelse, glede og stabilitet i livet med sin kone Olga og dattere

mislyktes i å overskride sin fortid og sin kultur. Rom

reflekteres i hennes personlighet, og hun blir dermed avhengig av narkotiske stoffer.

 hennes rolle i romanen. Hennes 

vestlige verdier og prinsipper kolliderer med farens østlige verdier og prinsipper. Den 

vestlige kulturen som hun er bærer av, gir henne rett til å oppleve sine egne erfaringer uten 

dominans eller kontroll. På denne måten læres vestlige individer å bli selvstendige. Ved å 

kaste dem inn i prøvelser får de immunitet mot problemer som møter dem i livet. Så da 
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danne sin egen ideologi. Det samme gjelder angående det å ha en kjæreste, for da hun fikk 

seg en kjæreste, ville hun skape sin egen personlige erfaring. Olgas familie presenterer 

 

 
 Da han var kommet seg til den stor stuen, ble han redd. Siden det var en gammel mann, en gammel 
 dame og en tenåringsjente som så på tv, sa han inni seg: Å dumme meg, hun fikk meg i trøbbel, 
 hvordan skal jeg begrunne at jeg er hos en fremmed på denne tiden? Men etter kveldshilsenen sa hun 
 : 
 76). 

 
.    

 
 
Ifølge forfatteren prioriterer Vesten individet før alt annet, og kolliderer dermed med den 

østlige kulturen som fremstilles som en patriarkalsk kultur, der familiemakt og plassen i 

fellesskapet og samfunnet blir vektlagt og prioritert over individet. I stedet for å gi mennesker 

mulighet til å prøve å finne sine egne veier, hindres de i Østen i å prøve for å unngå å gå feil 

kulturen, kolliderer hun med farens østlige, patriarkalske verdier og prinsipper som han 

trodde han hadde lagt igjen i sitt hjemland. Vi observerer at hans patriarkalske makt allerede 

er svekket når hans datter meldte faren til politiet for å hindre ham i å snakke med kjæresten, 

senga, føler han voldsom skam. Han slår henne hardt og hun faller ned trappen og dør. En 

av den v

del av det vestlige samfunnet ved å etterligne deres oppførsel og praktisere deres rettigheter. 

Han hadde et forhold med Olga utenfor ekteskapet og var med i en nynazistisk gruppe. Hans 

datterens oppførsel illustrerer den østlige patriarkalske mentaliteten som opphøyer mannlig 

overlegenhet som gir mennene rettigheter, men samtidig fornekter det for kvinnen. I praksis 

voldsom skam når hans datter brøt de østlige reglene, særlig da hans syriske venn, 
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reaksjon ville vært mindre voldsom om 

 om 

når han vitner hos politiet om det som han har sett og sier:  

 
 Jeg har sett frekkheten til den nakne jenta at hun slo til hans bryst og dyttet ham bort. Da snudde han 
 seg og så meg stå ved siden av døra til rommet mitt. Plutselig, jeg vet ikke hva det var som endret seg i 
i  ham, men han løftet hånden sin og slo til ansiktet hennes, ett slag, ett slag som vi vanligvis bruker for å 
 oppdra barna våre når de krysser grensene, men.. han (  det er skjebnen ( : 291) 
 
 

 " 
  

".  
 

 Sitatene illustrerer effekten av 

hadde sett alt. Hans kollektive identitet ble påvirket fordi det handlet om reglene og 

med sin gruppeidentitet og slo datteren. Vi merker 

tyder på at de deler den samme tankegangen og virkelighetsforståelsen, der de tolker 

tilhørighet til Østen og sin kultur, samtidig som han bekrefter forskjellene mellom sin 

identitet og 

mentalitet som er ansvarlig for drapet på hennes datter. 

 
 Jeg prøvde å hate deg, men var ikke i stand til det. Du er et offer, selv om du synes å være 
 bøddelen, du er et offer for alle de som formet deg før jeg møtte deg. Du hevdet hoverende at du 
 hadde revet opp ditt pass, din fortid og din identitet, og at du hadde blitt hvit som et blankt ark. Jeg ble 
 glad og sa: det er denne mannen som mitt hjerte ønsket å ha. Han er broen mellom all klassisk 
 skjønnhet og metropolens eleganse. Det er han som mitt hjerte lengtet lenge etter, den rene kroppen 
 som ikke var forurenset av vår narkotika, og fornuft som vi bygger sammen for å skape framtidsriket 
 . 

 

.  
 
 

Olga ansvarliggjør det østlige samfu

måte som forfatteren gjorde samfunnet ansvarlig for å skape en svak person. I disse sitatene 
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skaper forfatteren igjen et kontrasterende bilde av Øst og Vest. Vi ser et modig og tolerant 

Vesten mot et skyldig Østen. El-Enany mener det samme i sin tolkning av romanen, hvor han 

observerer at disse sitatene uttrykker et storsinnet Vesten mot et fallent Øst (el-Enany 

2005:96).  

Dette positive bildet av Vesten fremheves gjennom hele romanen. Men disse sitatene 

uttrykker også et bilde av Vestens materialisme og Østens åndelighet. Likevel gir forfatteren 

sin tolkning av forholdet mellom Øst og Vest og avslutter historien med en tragedie. Ved å 

, og ved å la Olga ta 

livet av seg selv, erklærer a -  at et møte mellom Øst og Vest åpenbart er umulig. Men 

på dette tidspunktet, ettersom 

bære banneret, altså skal finne løsningen på konflikten mellom Østen og Vesten. Så hvilken 

 

  tt hjemland. Der får han 

mulighet til å revurdere og finne ut hvor feilene ligger, noe som tyder på at fengselet var for 

i å returnere til hjemlandet, der karakteren skal bruke sin erfaring til å løse problemene. 

forhold til sitt hjemland og forteller oss at han til slutt kommer tilbake til utgangspunktet. 

Den jordanske krit a mener i boken -

 [Tegning av karakterene i 

romanen utfører en sirkelbevegelse, så beveger han seg fra et utgangspunkt, utfører en lang 

reise for å øke sin bevissthet, for så å komme tilbake til det utgangspunktet. Han realiserer 

kanskje ikke drømmene sine, men rotasjonen har verdi i seg selv, nemlig å oppdage og erfare 

a, 1999:80). Dette kan vi også si om 

 kan 

på utgangspunktet, men spørsmålet er hvordan?

Løsningen, slik 

retur til sitt hjemland kan tolkes som et fluktforsøk fra nåtiden til fortiden. Han tyr til 

forfedrenes styrke, slik at de kan redde ham fra nåtidens problemer og løse disse. Vi leser at 

han roper på forfedrenes styrke for å gi ham denne skatten (jf. s. 74 sitater i  15). Hans 
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sterke tro på forfedrenes overnaturlig styrke kan forklares ved at han mislyktes i å 

sameksistere med sin vestlige identitet. For å kunne gjenopprette sin arabiske tradisjonelle 

identitet, nemlig autentisitet, måtte han forkaste alle moderne tanker som han bar med seg fra 

Vesten. Dette ser vi i scenen hvor han ikke kunne løfte hellen og komme til forfedrenes skatt 

før han tok av seg alle klærne sine helt ned til undertøy og sokker (jf. innholdsanalysedelen s. 

74). Men er det dette forfatteren mener er løsningen? Løsningen slik det ser ut fra tolkningen, 

er å ha bevissthet om Selvet først for å deretter kunne ha bevissthet om den Andre, og på 

denne måten kan Øst og Vest sameksistere. 

  

oppdage sannheten og på den måten være i stand til å håndtere samtidsproblemene riktig. 

r gamle 

forfedrenes sjeler, eller gjenferd, som forfatteren kaller dem, ut fra sin mørke hule. Skatten 

egentlig gjenferd. I stedet 

for å redde ham har de blir en tunge byrde på hans rygg og hindrer ham i å finne ro i sitt liv. 

De forstyrrer ham når han leser, skriver eller elsker. Som nevnt ovenfor blir de sinte på ham 

når den vakre kvinnen Lina, som han elsker, kommer på besøk til ham. De samme 

opplevelsene rammet også Lina, idet de plager henne og hindrer henne i å puste (jf. s.75 i 

sitater  i : 66). 

Bruken av ordet gjenferd  )) på arabisk, markerer at det er snakk om forfedrenes 

sjeler. Vi kan dermed si at de symboliserer de eldre tradisjonene, og illustrerer videre 

forfatterens visjon om de gamle tradisjonene som ikke passer med samtiden. Beskrivelsen av 

bayt al- , sjelenes bosted, bekrefter forfatteren syn på forfedrenes sjeler. bayt al-  er 

: 302-

303). 

Fortiden, ifølge forfatteren, har blitt en belastning for den nåværende generasjonen. 

Den hindrer deres framskritt og gir dem ikke muligheten til å utvikle seg til å være i stand til 

å kunne sameksistere med den Andre.

 Dette kommer 

Romanen inf

ankommet familiens hus til riktig tid og at han bekrefter sitt eierskap av huset før staten river 

det. Han bruker deretter formuen som han tok med seg fra Tyskland, på å fornye huset (jf. 

s.80 sitater i  27). Familiens hus, som nevnt ovenfor refererer til tradisjonen, den er 

kanskje et symbol på den arabiske sivilisasjonen. Det bekrefter nok en gang stedets betydning 
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for karakterenes identitet og forklarer hvorfor forfatteren bruker mye tid på å beskrive steder i 

Damaskus. Når H

Samtidig fornyer han denne arven med alle pengene som han tok med seg fra Vesten. Dette 

ser jeg på som en oppsummering av forfatterens budskap som han ønsker å formidle. Med all 

sannsynlighet ønsker forfatteren å si at vi ikke må forholde oss kun til vår arv og fornekte å ta 

imot modernitet og utvikling, men vi må fornye denne arven for å bevare og utvikle den. 

il sitt 

hjemland for å reparere det som kunne repareres. Her kan vi si at forfatteren peker på 

intellektuelles holdninger til Vesten som el-Enany (2005) også skriver i sin bok. Forfatteren 

bekrefter mislykketheten til de to motsatte holdningene, nemlig holdningen som oppfordrer 

til å etterligne Vesten, og den andre som avviser Vesten. Med dette tar han den tredje 

holdningen som oppmuntrer til å benytte seg av Vestens framskritt uten å kollidere med 

arabiske moraler.  

  

 Her kan vi spørre om hvilke faktorer forfatteren påpeker som sentrale for 

forandringen. Det er ikke tilfeldig at forfatteren gir en sentral rolle til Lina, den vakre, 

flykter fra å konfrontere gjenferdene ved å flytte hjem til 

det forfatteren definerer som hans personlige svakhet. At han flykter til en kvinne i et slikt 

strengt samfunn, gir en indikator på budskapet som forfatteren ønsker å formidle. Linas rolle 

problemer, nemlig gjenferd fra sin fortid, flykter hun ikke fra konfrontasjonen, men 

gjenferdene og tradisjonene hennes kamp. Hun blir den viktigste aktøren i denne kampen, for 

n omfavner ham. Dette er et 

tydelig brudd på tradisjonene, men til tross for dette fant de ut at på denne måten kan de 

til friheten.  

 Den siste scenen i romanen g

hun redder ham fra å falle inn i forfedrenes mørke hule. Hun drar voldsomt i ham, slik at han 

blir drevet ut fra deres mørke. Hun skynder seg å kutte det som blir referert som 

navlestrengen mellom ham og dem. Hun setter hellen tilbake, stenger raskt for deres mørke, 

og holder ham til sitt livgivende bryst (jf. s. 81 sitater i  s.302-303). Lina er et symbol 
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på livet, og vi ser at det ikke kan skje framskritt uten å gi henne hennes rettigheter og frihet. 

Dette tolker jeg som forfatterens opprop mot det patriarkalske samfunnet som plasserer 

kvinnen under mannen. Ut ifra diskusjonen min kan det tyde på at forfatteren ser på kvinnens 

rettigheter som en av kjernefaktorene for å muliggjøre forandring og u

mislyktes i sitt møte med Vesten på grunn av hans ambivalens mot kvinner, derfor kan det 

hevdes at forfatteren gir Lina en nøkkelrolle i kampen for fremgangen. Forfatteren bekrefter 

igjen sin støtte til kvinnen og viser at kvinnen er en viktig faktor i forandringsprosessen, for 

kampen for forandring har allerede startet derfra i Syria med den første romanen gjennom 

kvinnen  

 

Trilogien i sin helhet 
 
 
Trilogien al-Ta  (Metamorfosene) handler om det moderne Syrias historie og tolker 

den i lys av forholdet mellom Øst og Vest og forholdet til selvet. 

Forfatteren tar for seg en rekke temaer som faller innenfor rammen av forholdet mellom Øst 

og Vest, blant annet selvkritikk, spørsmål om identitet og forholdet til fortiden. I trilogien 

forsøker forfatteren å overvåke og kommentere forandringsprosessen som det syriske 

samfunnet har gjennomgått i løpet av tre generasjoner, satt i sammenheng med deres forhold 

med Vesten. Allerede tittelen på trilogien, Metamorfosene, peker på en slags forandring og at 

disse forandringene vil skje hos eller gjennom hovedpersonene, der noe (landet, personer) går 

over fra én tilstand til flere andre. I et intervju med forfatteren forklarte han at hensikten med 

tittelen var å peke på at den arabiske sivilisasjonen istedenfor å gjennomgå genuine 

endringer, eller "framskritt" og "utvikling", bare har reprodusert gammelt tankegods. «Jeg 

mener at den arabiske sivilisasjonen ikke har tilført noe på hundrevis av år. I stedet har det 

arabiske samfunnet nøyd seg med å klone forfedrenes prestasjoner uten utvikling eller 

framskritt» (intervju med forfatteren 24.3.2014). Forfatteren velger å presentere historien sin 

i en trilogi, det vil si at han anser det som hensiktsmessig å inndele historien i tre faser, hvor 

triologien med sin tre generasjoner tilsvarer disse tre fasene. Forfatteren ønsket å vise at disse 

tre generasjonene ikke har klart å bidra til noen betydelig forandring selv i sitt møte med den 

andre. I den første romanen, , følger vi r; hun lærer seg alt om 

byen og utvikler seg raskt, likevel lykkes hun ikke i å bidra til noen betydelig forandring. 

 

forandringer i sitt møte med Vesten. 
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6.1.1  Forholdet til selvet og forholdet til Vesten 

 
 Til tross for at forholdet mellom Øst og Vest ikke er hovedtemaet i romanen , 

kan vi si at forfatteren bruker dette temaet som et nødvendig bakteppe for å fremme sitt 

budskap i romanen, i tillegg til at det er nødvendig for de videre presentasjonene av Øst

Vest-forholdet i de to siste romanene.  

 Forholdet mellom Øst og Vest begynner allerede i romanen  som et 

problematisk forhold i form av væpnet kamp. Den andre, «den vestlige», er i  en 

kolonisator, og konflikten med ham har lange røtter i historien, helt siden hellenistiske tider. 

Til tross for at den arabiske sivilisasjonen har holdt seg i hundrevis av år, er den nå svekket 

og splittet av vestlige makter.  

Nederlaget i 1967 var uten tvil et stort sjokk for araberne og rystet deres identitet. Ifølge 

om dens syriske identitet etter å lenge ha simulert den egyptiske romanen. Forfatteren var 

opptatt av å overvåke alle hendelsene som rystet det syriske samfunnet, fra uavhengigheten 

til unionen mellom Egypt og Syria, og fra opphøret av denne unionen til oktoberkrigen i 1973 

spørsmål rundt selvet og om den andre. Al-

-

2006:141). 

 Spørsmålet om hvorfor vi tapte krigen og hvor problemet ligger, er et spørsmål 

forfatteren a -  stiller i  og forsøker å finne svar på. Derfor vender han seg til 

samfunnet for å belyse årsakene til nederlaget og tilbakeliggenheten i forhold til 

kolonisatoren. Samfunnet er ansvarlig for nederlaget i forfatterens øyne, på grunn av den 

defaitistiske mentaliteten og apatien som hindret det i å delta i frihetskampen. Dette skyldes 

ifølge forfatteren flere faktorer knyttet til både samfunnet i seg selv og den andre, som alltid 

var kolonisator. Gjentatte okkupasjoner av området siden hellenistiske tider har bidratt til å 

svekke samfunnsmedlemmene og frata dem deres store ambisjoner. Istedenfor å bekjempe 

dem flyktet de til fortiden og nøyde seg med forfedrenes seire i fortiden. I tillegg førte det til 

at innbyggernes identitet ble truet, derfor forsvarte de seg mot den andre ved å bekrefte sin 

tradisjonelle kollektividentitet som skiller dem fra den andre. For ifølge Talbot skapes 

identitet i kraft av forskjeller (jf. oppgaven s. 5). I moderne tid delte de vestlige 
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kolonimaktene området i flere småstater, noe som svekket borgernes tilhørighetsfølelse til 

moderlandet og fratok dem ansvaret. Dette er også på grunn av deres ståsted i utviklingen, 

som skyldes deres forhold til fortiden og de gamle tradisjonene, som er blitt en tung byrde for 

nåtidens generasjon og et hinder for deres framskritt. Kvinnen er forfatterens forslag til 

løsning. Han støtter kvinnens kamp for frihet og ser på den som det første steget mot 

framskritt. Dette uttrykker også et samtidssærpreg for den syriske romanen, for, ifølge 

vært et av hovedtemaene i den syriske romanen siden andre 

de arabiske landene/Østen fikk araberne til å søke dypt i sin identitet. Dette kommer 

tydeligere fram i de to neste generasjonene.    

 I  (1990), den andre romanen, utvikler forholdet mellom Øst og Vest seg til å 

bli mer problematisk og komplisert enn den væpnede konflikten mellom kolonisator og 

koloniserte. Det blir heller en ideologisk konflikt mellom to sivilisasjoner, nemlig Øst og 

Vest. A -  diskuterer forholdene for den andre generasjonen som levde under kontroll 

av vestlig kolonialisering mens han samtidig lærte deres kultur  vestlig kultur. Han overfører 

diskurser fra postkoloniale studi  

og Vest/Roger i lys av to sentrale ideer i postkolonial teori. Den ene er teorien om 

orientalisme, som er fremmet av Edward Said og som han ser på som en form for 

maktpraksis. Den andre er «hybridisering/hybrid» formulert av Bhabha 1980 

som omhandler problematikken omkring kulturell identitet, der Bhabha i sin bok The 

Location of Culture krever en forandring i forståelsen av tverrkulturelle relasjoner (Bhabha, 

1994).  

 Forfatteren gjør et forsøk på kulturell kryssbefruktning mellom kolonisator og 

kolonisert, men ender opp med definitiv mislykkethet i deres kulturelle møte. A -  

uttrykker i romanen  i stor grad Saids perspektiv på orientalisme, og skaper en riktig 

atmosfære i romanen for å legge til rette for disse ideene. A -  mener at Vestens 

holdning til Østen er basert på uvitenhet. Vesten/Roger har dannet seg et eget bildet av Østen 

gjennom forfarens dagbok, det vil si et bilde som ikke er basert på observasjoner. Østen i 

Rogers/Vestens oppfatning er et mytisk sted for eksotisme, seksuelt forfall, uvitenhet og 

manglende sivilisasjon. Det å overføre sivilisasjonen til Østen er et av Roges/Vestens 

. A -  diskuterer konsekvensene av 

imperialistisk kultur, og tar for seg kulturelle effekter av kolonialiseringen. Han mener at 

konsekvensene av et forhold som er basert på makt og overlegenhet, er alvorlige og 

ødeleggende for både kultur og mennesker i koloniene, og ikke fører noe godt med seg. 
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 A -  mener at den mest ødeleggende konsekvensen av kolonimaktens praksis 

handler om problematikken rundt kulturell identitet. Han viser disse konsekvensene på 

 , som har sin bakgrunn i den østlige kulturen 

og er blitt innført i kolonisatorens vestlige kultur, er blitt splittet og forvirret i sin kulturelle 

identitet. Han blir forvirret og utvikler en kulturell mangel på grunn av sitt kompliserte 

forhold til Roger/kolonisatoren. A -  bruker Bhabhas begrep «hybridisering/hybrid» 

sammen med , som er en steril fugl, for å fremme sitt perspektiv på at dette fører til et 

identitetsproblem. Her uttrykker a -  en uenighet med Bhabhas perspektiv på saken.  

Bhabha anså hybridisering for noe positivet, et third space, et rom for to ambivalente 

kulturer, kolonisator og koloniserte. Han hevder at dette ambivalente området er et 

forhandlingsområde som åpner for vesener som er hybrider mellom sin egen kulturelle 

identitet og kolonisatorens kulturelle identitet. Bhabha mener denne ambivalensen bidrar til 

, slik a -  

viser, er derimot en følelse av mangel på kulturell identitet. Dette førte ifølge A -  

også til en ekstrem reaksjon mot den andre, den vestlige. A -  mener at maktpraksis i 

Østen har skapt et skille mellom de to kulturene, Øst og Vest, og fikk intellektuelle til å 

s 

forsvarsstrategi mot Vesten, når han erklærer skilsmissen med Vesten, er et forsøk på å 

rekonstruere sin "autentiske" identitet. 

" - . Han mener at å vende tilbake til fortidens identitet er en 

forsvarsstrategi mot vestliggjøring. Men A -  bekrefter også mislykketheten i denne 

strategien, for å se utelukkende mot fortiden, og å forsterke sin identitet gjennom fortiden, 

 blir enda mer forvirret og usikker på sin identitet, fordi han samtidig kutter 

båndene til den samtidige virkeligheten og avskjæres fra å kunne realisere sine drømmer. Slik 

understreker forfatteren nødvendigheten av samhold i den kulturelle identiteten for individet. 

Forfatteren bekrefter dermed overfor en viss gruppe intellektuelle som oppfordret til å 

etterape Vesten uten begrensninger med påskudd om å overføre influenser av sivilisasjonen, 

hvor uriktig deres ideologi var. I et intervju med forfatteren bekreftet han sitt budskap og at 

motivet er rettet mot det han kaller semi-intellektuelle, og uttalte at «banduq-en er i 

utgangspunktet hovedmotivet i romanen, den er objektivt korrelat til de rådende ideologier i 

vår arabiske verden som er transportert inn av semi-intellektuelle i første halvdel av det 

tjuende århundre. De var akkurat som barn, glade i fargerike leker, de lærte disse ideologiene 

utenat, repetert dem gjentatte ganger. Nå står vi i begynnelsen av det 21. århundre og 

observerer hvor langt vi har kommet, og hva disse ideologiene uten basis i praktisk, analytisk 
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og personlig erfaring har ført til av ustabilitet og borgerkriger i områder» (intervju med 

forfatteren, 23. juni 2014). Det samme budskapet formidler forfatteren i den tredje romanen. 

Her bør vi merke oss at forfatteren gjør Vesten ansvarlig for ustabiliteten i Midtøsten/Syria. 

Forfatteren introduserer i  en ny kulturell kryssbefruktningsopplevelse mellom Østen 

og Vesten i samsvar med utviklingen av politiske og historiske omstendigheter. Han utfyller 

sitt budskap for trilogien i sin helhet og gir svar på spørsmålene som har hengt i luften fra den 

første romanen. Romanen er kompletteringen av en fase med selvbevissthet og bevissthet om 

den andre. Ifølge al-

gjentatte forsøk på selvbevissthet gjennom bevissthet om den andre (al-

2006:63).  

 Forfatterens perspektiv i romanen er at det fortsatt er umulig med noe møte mellom 

Øst og Vest, for til tross for at Vesten ikke lenger er kolonialiserende og til tross for at den 

som tar møteopplevelsen med Vesten, bærer en ideologi med pro-vestlig heller enn anti-egen 

arabisk identitet, støtte de to kulturene sammen. Men problemet ligger nettopp her, i 

strategien, ifølge forfatteren. Han mener at grunnen til mislykketheten i møtet mellom Øst og 

Vest er de mislykkede ideologiene som tror at man kan fjerne sin egen identitet og adoptere 

andres identitet. A -  avslutter forholdet mellom Øst og Vest i romanen med et 

sammenstøt mellom kulturer for å si at dette handler om ens kulturelle identitet som man 

bærer med seg fra barndommen. I et intervju kommenterer a -  dette ved å si at «et 

menneske, på samme måte som en fugl, lærer alle sine sanger i de første fem dagene av sitt 

liv, etter det kan de ikke lære noe annet» (intervju med a -  24.3.2014). Her opphøyer 

ikke a -  Østens kultur framfor Vestens kultur, tvert imot kritiserer han Østens kultur 

for dens lavkonjunktur og for å være avhengig av fortiden. Han kritiserer sterkt 

tilstedeværelsen av gamle tradisjoner som hindrer nåtidens generasjon i å sameksistere med 

oppdragelse som opphøyde tradisjonen og på grunn av måten han valgte å håndtere Vesten 

på. Men løsningen, slik forfatteren ser det, er å vende tilbake til selvet og revurdere dets 

forhold til fortiden og tilpasse den nåtidens framskritt. A -  støtter kvinnekampen for 

frihet gjennom hele trilogien fra den første romanen,  til siste romanen, , og ser 

på den som en prioritet for å finne en løsning. Han mener at den er et tegn på framskritt og 

brudd på tradisjoner og regler.  
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konklusjon 
 

Vi kan si at a -  framstiller to paradoksale holdninger til arabiske intellektuelle. Den 

s holdning, som avviser Vesten og er anti-vestlig og ivrer etter totalt adskillelse 

lle og oppfordrer til 

å etterligne Vesten i ord og gjerning, og ikke minst kutte alle bånd til Østen. Forfatteren 

anerkjenner ikke de to ideologiene, som er motstridende. Han velger å stå midt imellom disse 

ideologiene og støtte en tredje ideologi. Han aksepterer Vestens framskritt, men henviser til 

viktigheten av en autentisk identitet og å bygge på arven. A -

er et håp og et forbilde for modernitet og framskritt, og at man må ta imot og benytte seg av 

det. Dette er ifølge a -  den eneste måten å kunne ha et vellykket møte med Vesten på.  

 

A -  avviker ikke i sin presentasjon av temaet «forholdet mellom Øst og Vest» fra sin 

generasjon av forfattere, hverken når det gjelder temaene som forfatteren inkluderer i 

diskusjonen av dette forholdet, eller måten temaet er presentert på, og ikke minst løsningene 

som forfatteren tilbyr på problemene. A -  tar for seg aktuelle temaer som 

samfunnskritikk, kvinnespørsmål og identitetsspørsmål, på lik linje med forfattere som 

a

bakgrunnskapittelet. Bildet som presenteres av Vesten i trilogien, er et motstridende bilde 

som varierer avhengig av historisk periode, og der kolonialiseringen er mest framtredende i 

de første to bindene. Et mer positivt bilde av Vesten dominerer i den siste romanen, som mer 

eller mindre presenterer en periode som ligger nær våre dager. El-Enany (2005) har snakket 

om et beundrende bilde som finnes uansett fase. Et negativt bilde av dagens Østen preger 

hele trilogien. Seksualiseringsforholdet mellom Øst og Vest er en metode som a -  

bruker for å fremme sin holdning overfor Vesten. Dette er i samsvar med andre arabiske 

forfattere som a - ayyib  (1967) i Mawsim al- - , for eksempel, og 

 

bør nevnes her at a -  bruker seksualiseringstrekk ikke bare som tegn på Vestens 

svakhet og til fordel for Østen, slik det er i , men også til Vestens fordel, slik vi har 

sett i . Heltene i alle trilogiromanene blir skuffet og beseiret, noe som gjenspeiler 

forfatterens skuffelse over virkeligheten, som er full av skuffelser. Når det gjelder 

forfatterens forslag til løsning, er forfatteren enig med andre forfattere (jf. 

bakgrunnskapittelet s. 20) om at løsningen er å returnere til Østen og bidra til forandringen.  
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(1985) karakteriserer fasen etter nederlaget med (jf. bakgrunnskapittelet s. 20), i tillegg til el-

Enanys kategorisering, kan vi trygt si at trilogien al-Ta  er et barn av sin tid, 

spesifikt til litteraturen som kom ut etter nederlaget i 1967.  

 Vi kan si at al-Ta r et eksempel på den syriske romanen som utleder sine 

røtter fra de historiske hendelsene som har rystet hele regionen og påvirket dens politikk. 

Dette gjør forfatteren for å lese dagens situasjon og håndtere samtidens problemer. Dette kan 

forklare forfatterens forklaring av tittelen, al-Ta

en ubetydelig forandring. For den nære fortid ligner på dagen i dag, og det blødende såret fra 

kolonialiseringen er fortsatt åpent i Palestina, deler av Syria og Libanon. I tillegg kommer 

ustabiliteten i regionen på grunn av borgerkrig og de politiske maktene som har styrt området 

fra uavhengigheten og fram til i dag. Ba' -partiet, som styrte landet med jernhånd i førti år 

fram til i dag, levde ikke opp til forventningene og klarte ikke å realisere drømmen om 

frigjøring fra urettferdighet, korrupsjon og tyranni. Tvert imot gjorde det situasjonen verre og 

mørkere. A -  har lyktes å komme seg inn på forbudte områder både politisk og sosialt 

for å forstå dagens virkeligheten. Dette påvirket hans holdning til den andre, den vestlige, 

som ble kjent i Østen gjennom sin koloniale historie. Vi leser i romanen og gjennom 

forfatterens intervjuer et klart uttrykk for at forfatteren legger ansvaret på kolonialisering og 

dens følger for ustabiliteten i området. Dette gjelder ikke kun a -  som nevnt i 

bakgrunns kapitelet, men er også typisk for forfattere av hans tid. I dag, midt i regnet av kuler 

og bomber i dagens Syria og verdens passivitet overfor den syriske tragedien, vender 

seg igjen mot historien for å lese dagens utvikling i en historisk kontekst. I den siste romanen, 

Al- -

revolusjonens prinsipper. Hvordan leser forfatteren forholdet mellom selvet og den andre 

(den vestlige) i skyggen av utviklingen nå? Og hvor langt går forfatteren i å beskylde Vesten 

for det som skjer i Syria? Dette er spørsmål for videre forskning. 
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