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Stiga sol, smälta is
Raja Bahari
Inb / 213 s. / Roman / Utgivare Norstedts

Ett litet rum i höjd med hustaken är Sids nya hemvist.  Han har åkt till sin fars hemland i Mellanöstern 
för att studera arabiska på universitet så att han ska kunna läsa romanen hans farfar skrev.  Snart föräls
kar han sig i Salma, en frigjord men gift kvinna som blir hans vägvisare till stadens gömda vrår.  Han blir 
också vän med den fromme falafelförsäljaren Wissam, en vänskap som tar en oväntad vändning när Wis
sam väljer att öppna sitt hjärta. Stiga sol smälta is är en roman om jakten efter ett språk, en identitet, 
och att försvara sin individualitet.

Raja Bahari är född 1980 och bor i Malmö. Han har studerat journalistik och jobbar som lagerarbetare.
Stiga sol, smälta is är hans debut.

I en lägenhet på sjunde våningen sitter Sayed.  På ena väggen har han ett 
porträtt av Yassir Arafat, på den andra Per Albin Hansson.  Obemärkt spelar 
Sayed in hur människor pratar  på bussar, bibliotek, badhus.  Påhejad av 
sina politiska förebilder klipper han ihop deras meningar till ett mäktigt ljud
kollage, en ny stor berättelse om Sverige.  En berättelse som ska ändra allt.
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För beställningsinfo och priser v.g. se Prislistan på sidan 19. 
För kontakt tel 046 73 85 40 eller mejla till alhambra@alhambra.se
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Katalogens omslagsbild: av Hesham Bahari, 
Sidi Kaouki, Södra Marocko, 2017

“En magiskt skicklig debut.” Lisa M Jagemark, Borås Tidning

“Det är som om Bahari öppnat upp en helt ny dörr i den svenska nutidslit-
teraturen...” Sinziana Ravini, GP

“En originell och tankestimulerande debut.” Annina Rabe, Expressen

“Raja Bahari har skrivit en vindlande och vacker debutroman, en berättelse 
om det desperata sökandet efter jaget, om lidelsen för språket och individens 
eviga strävan efter sammanhang och samhörighet.” Vesna Prekopic, SDS

Muhammed
en biografi

Maxime Rodinson
Hft / 270 sidor

Förord av Jan Hjärpe
Övers. av Ingvar Rydberg

”Muhammed” är inte bara redogörelsen för en mans liv. 

Det är också en studie av en religions uppkomst och inver-

kan på ett samhälle. 600-talets Arabien var splittrat och i 

många avseenden primitivt, men på väg från ett nomad-

samhälle till ett bofast sådant trots stammarnas ständiga 

inbördes strider. Islam, som manar till underkastelse 

under Guds vilja, sammangöt denna nation till en enhet 

och entusiasmerade den till att bli en erövrande kraft 

som inom ett sekel efter profetens död lagt under sig det 

enorma området från Pyrenéer na till Kinas gräns.

Maxime Rodinson (1915-2004), som här uppvisar sin 
välkända lärdom, insikt och intelligens, har skrivit en 
bok som inte bara har blivit ett värdefullt tillskott till 
samhällsvetarnas och historikernas bokhyllor utan  
också fängslande läsning för lekmannen.

“Med eget sound. Tro, exil och identitet mixas smart i lyckad debut.” Anna Hallberg, DN

“Sex, identitet & ljudkollage. ... en debutroman som sjunger på djupet.” Petter Lindgren, Aftonbladet
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Revolution i Rojava
Demokratisk autonomi
och kvinnofrigörelse i 
syriska Kurdistan

Michael Knapp, Anja Flach
& Ercan Ayboga
Övers. Ingvar Rydberg
Hft. / 328 s. / Illustr.

Palestinas horisont
Mot en rättvis fred

Richard Falk
Hft / 196 s. 
Övers. av Ingvar Rydberg

Omgivet av fiender, inklusive IS och Turkiets krigsmakt, håller folket i Rojavas autonoma region på att 
bygga upp ett av jordens mest progressiva samhällen. Besökare har häpnat över framgångarna för dess 
projekt, en gemensamt organiserad demokrati, som betraktar kvinnors jämlikhet som nödvändig, bedriver 
en radikal ekologisk politik och avvisar all reaktionär nationalistisk ideologi.  Denna organisationsform, 
kallad demokratisk konfederalism, är lidelsefullt antikapitalistisk och kan samtidigt visa upp en självför
svarsförmåga som stridslystet hållit IS stången.

Författarna, som alla har förstahandserfarenheter av arbete och kamp i området, ger den första utförliga 
redo görelsen för ett revolutionärt experiment och en ny vision av politik och samhälle i Mellanöstern och 
utanför den  den häpnadsväckande historien om en kamp mot alla odds.

Michael Knapp är historiker som forskat i radikal demokrati, medgrundare av kampanjen Tatort Kur
distan och medlem av NavDem Berlin.  Anja Flach är etnolog och medlem av kvinnorådet Rojbin i Hamburg.  
Hon har tillbringat två år i de kurdiska kvinnornas gerillaarmé.  Ercan Ayboga är miljö ingenjör och ekolo
gisk aktivist, bosatt i Nordkurdistan.

Efter att ha uthärdat ett halvsekel av en allt hårdare ockupation utforskar palestinierna nu olika vägar för 
att uppnå fred.  De för en kamp för sina rättigheter i enlighet med internationell lag i sådana fora som FN 
och Internationella domstolen i Haag, samtidigt som de söker stöd i global solidaritet och fredlig aktivitet 
genom Rörelsen för bojkott, desinvestering och sanktioner (BDS).  I "Palestinas horisont" ser Richard Falk 
närmare på de pågående förändringarna och ger en ingående analys av en av vår tids mest kontroversiella 
frågor. Han avvisar bestämt idén att den palestinska kampen nu skulle vara en förlorad sak och tar upp 
nya möjligheter att få till stånd förändringar. Han sätter därvid in den pågående konflikten i ett större 
sammanhang. Han reflekterar över Edward Saids arv och framhåller hans idéer som en humanistisk mo
dell för fred, som tar hänsyn till de väldiga svårigheterna att åstadkomma en lösning.

Richard Falk, född 1930, är professor emeritus i Internationell rätt vid Princeton University.  Mellan 2008 
och 2014 tjänade han som FN:s särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i det 
ockuperade Palestina.  Richard Falk, en av palestinafrågans mest etablerade och auktoritativa röster, 
framlägger här sin hittills mest genomtänkta och samlade historiska översikt.

Richard Falk har författat ett tjugotal böcker, bl.a. "Palestine:  The Legitimacy of Hope", "Breeding 
Ground:  Afghanistan and the Origins of Islamist Terrorism", "Chaos and Counterrevolution" och "Religion 
and Human Global Governance".

“.. en saklig och insiktsfull fram-
ställning … en välskriven och 

ändå lättläst bok, inte minst tack 
vare Ingvar Rydbergs förträffliga, 

vackra och träffsäkra svenska 
översättning.” 

Torkel Lindquist, BTJ
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“Med eget sound. Tro, exil och identitet mixas smart i lyckad debut.” Anna Hallberg, DN

“Sex, identitet & ljudkollage. ... en debutroman som sjunger på djupet.” Petter Lindgren, Aftonbladet
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Berättelser från 
ALHAMBRA

Washington Irving

Övers. Ulla Ericson
Efterord av Kerstin Eksell
Hft. / 232 s.

Det är så man ska resa i Spanien ... med ett stort förråd av gott humör, 
posi tiv inställnin g, beslut att ta saker och ting som de kom, det goda 
med det onda, och beblanda oss med alla samhälls klasser i den sorts 
säll skap lighet som hör vagabond livet till. Vilket land är det inte då för 
en resenär med en sådan inställ ning och beslutsamhet! Ett land där 
det eländi gaste värds hus är lika fullt av spännande upplevelser som ett 
förtrollat slott, och varje måltid i sig själv är en bedrift. Låt and ra klaga 
över bristen på breda landsvägar och lyxiga hotell... Giv mig de oländiga 
bergsvägarna, kringflackandet på måfå, de halvciviliserade men rät
tframma och gästvänliga seder och bruk som förlänat det kära gamla 
romantiska Spanien en sådan äkta charm!    Washington Irving

Under en och en halv månad lyssnade journalisten Nicolas Ballet till trap
pistmunken broder JeanPierre berätta om sitt liv. Den siste överlevaren 
från Tibhi rine klostret i Algeriet hade gått med på att berätta om det drama 
då, vintern 1996, sju av hans medbröder fördes bort, och om de svårigheter 
och glädje ämnen under de trettio år som föregick bort rövandet och det bes
tialiska mordet på hans klosterbröder. 

Tibhirines anda
Broder Jean-Pierre och Nicolas Ballet
Hft / 215 sidor
Övers. av C G Liungman och Hesham Bahari

Broder JeanPierre berättade dessutom om krig, självständig het och 
avkolonisering i Nordafrika, samt om hans uppväxtår i Alsace under 
Andra världs kriget och hans tvångsrekrytering i den tyska armén. 
Idag verkar broder JeanPierre och hans munkbröder och nunne
systrar från deras priorkloster i marockanska Midelt för en dialog mel
lan de monoteistiska religionerna, en nödvändig sådan om man vill 
motverka den ökande radikaliseringen. 

Nicolas Ballet är journalist på tidningen Le Progrès i Lyon, Frankrike.

"Bokens budskap 
är förståelse och 
tolerans mellan de 
monoteistiska reli-
gionerna. ... Boken 
är välskriven och 
berättar förtjänstfullt 
om ett fascinerande 
människo öde." 

Mats Johansson, 
BTJ 

Varför är boken underbar att läsa? Jo, där-
för att den till allra största delen handlar 
om en ovanlig historia om genuin med-
mänsklighet. Givet att trappistmunkarna 
går med på att inte missionera, och att 
man tillsammans med sufierna avhåller 
sig från all form av dogmatik, utvecklas 
en kärleksfull relation mellan ("vanliga") 
berber/araber å ena sidan och de katolska 
munkarna (och nunnorna) å den andra.

Carsten Palmer Schale 
 Tidningen Kulturen

Washington Irvings klassiska 
reseskildring från 1832  
och hans moriska sagor  

från Andalusien!

Boken är i Ulla Ericsons 
översättning en frisk och 

entusiasmerande läsupp  le-
velse... Den blev en stor succé 
och bidrog starkt till att väcka 
intresset för Spanien, landets 

betydelse genom seklerna, dess 
kultur och historia.

Arne Johnsson / BTJ
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“... ett fascinerande 

m
ännisko öde."  BTJ
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För att komma undan underrättelseagenterna som är ute efter att likvidera 
honom, hyr Cerebellum, en egyptisk vetenskapsman med ett förflutet 
förknippat med det irakiska kärnvapenprogrammet, ett rum på taket till 
en bordell i Kairos slum. Hans samröre med de andra hyresgästerna är 
begränsat; istället tillbringar han sin mesta tid i den virtuella världen, där 
han har en kärleksaffär med Candygirl, en superläcker avatar. ... På andra 
sidan jordklotet sitter en f.d. NSAagent som har gått med i en hemlig 
organisation, vars mål är att likvidera arabiska vetenskapsmän. Han låter 
inte sina tvivel om lagligheten  eller etiken  i hans uppdrag inkräkta på 
sitt arbete. Han jagar sitt offer oförtröttligt, men när hans nyss uppdate
rade utrustning misslyckas med att lokalisera Cerebellum i Kairos slum, 
tar jakten vid i den virtuella världen.

Mohamed M. Tawfik föddes i 
Kairo 1956, där han studerade 
till civil ingenjör. Senare läste han 
Internationell rätt i Paris. Han 
är författare till tre sam lingar 
korta noveller och två romaner, 
Mord på Lyckans torn (2003) och 
Candygirl (2010). Mohamed M. 
Tawfik har verkat som diplomat 
i många år. Mellan 2012 och 
2015 tjänade han som Egyptens 
ambassadör i USA.

CANDYGIRL
M. M. Tawfik
Övers. Ulla Ericson & Astrid Ericson Bahari / Hft. / 216 s.

 
En egyptisk thriller skriven av Egyptens ambassadör i USA!

"...en rafflande, 
underhållande och

välskriven roman..." 
Torkel Lindquist, BTJ

”Jag har just avslutat Candygirl. En riktigt bra 
bok! Intressant och spännande – på ett annorlun-
da sätt. Och framför allt en avslöjande skildring 
av hur vissa amerikanska verksamheter fungerar 
i andra länder. Fortfarande högaktuell. Och inte 

utan en hel del humor.” Håkan Stenberg 

De egyptiska hieroglyferna utgör med sina flera 
hundra bildtecken en egen spännande värld. 
Jean Winand, professor i egyptologi i Liège, 
berättar här om hur hieroglyfsystemet var 
konstruerat, om dess uppkomst och hur det 
utvecklades under sin tretusenåriga historia. 
Boken tar också upp synen på hieroglyferna 
under antiken och deras kulturhistoriska roll 
fram till Champollions lyckade dechiffrering 
1822. Avslutningsvis ges en aktuell bild av de 
egyptiska hieroglyfernas betydelse för alfabe
tets tillblivelse. Boken är översatt och bear
betad för svenska läsare av Åke Engsheden, 
docent i egyptologi och forskare vid Stockholms 
universitet.

De egyptiska
hieroglyferna
Jean Winand
Övers. Åke Engsheden
Hft / 150 sidor

Att verkligen lära sig 
läsa hieroglyfer tar nog 
också lång tid för novisen, 
medan hieroglyfernas 
estetik och ibland rentav 
ockulta historia snabbt 
fångar även nybörjaren. 
Om såväl tydningen av 
hieroglyferna som om 
hur hieroglyferna – i en 
mycket vid mening - be-
traktats under särskilt de 
senaste 1500 åren handlar 
en nyutkommen bok av 
professorn i egyptologi i 
Liège, Jean Winand (boken 
föredömligt översatt och 
bearbetad av den svenske 
docenten i egyptologi vid 
Stockholms universitet, 
Åke Engsheden). 
 

Carsten Palmer Schale
Tidningen Kulturen

Alhambras PocketEncyklopedi nr 93

NYH
ET

 2
01

7



6

LEGA
Anne Sörman
Hft / 118 sidor

Klang, 
Bacchi barn!
Johan Anders Wadman
Förord av Hesham H Bahari
Introduktion av Herman Bjursten
Hft. / 344 s. 
Inkl. musikbilagor till tio 
av bokens visor

"Göteborgs Bellman kallades han, ... Hans verser, hyllningar, tal 
och satirer emot pengar, makt och förställning samlades tidigt. 
I denna välkomna och viktiga utgåva ... Wadman framstår både 
som idylliker, mild ironiker, svulstigt bacchanalisk - utrotande 
törsten i världen - och som samhällskritisk skildrare av ett sam-
hälle som han medvetet lämnade, trots försörjningsproblem, 
men vänligt hjälpt av vänner som förstod hans skicklighet med 
pennan."  Tryggve Lundh, BTJ

För ett sant Bacchi barn som Johan Anders Wadman (17771837) 
var den bärande tanken att finna ut hur man “utrotar törsten från 
världen”... I “Om vingudens gåvor” får vi reda på att det är de rikas 
fel att Bacchi löfte till människorna om överflöd, utrotad hunger och 
stillad törst inte infrias: “vinet blev rarare, folkmängden hade ökats 
och vinet räckte ej mer till för de fattiga. Då var gärdet uppgivet för de 
rikas debauche. Vad alla dela med dem, det smakar dem icke särde-
les...” Wadman bröt mot sin tids normer med sitt oanständiga språk 
och sina sati rer över penningävlan och utmärkelser. "Han skulle vara 
rikets truba dur nummer ett om han råkat vistas i huvudstaden", 
skriver Torbjörn Säfve. Med denna nyupplaga vill vi hedra den bort
glömda skaldens minne. "Klang, Bacchi barn!" innehåller bl.a. Herman 
Bjurstens Levnadsteck ning från 1855, ett stort urval ur Wadmans dik
ter, tal hållna inför Par Brikollsällskapet i Göteborg mellan åren 1817 
och 1827 samt musikbilagor till tio av hans mest populära visor, som 
"Min lilla vrå bland bergen", "Bålen" och "Svart och vitt".

“... Ugglan, Wadmans ställföreträdare, hinner beskita de flesta 
makt havare och trosinriktningar som då fanns att häckla. ... 
Det är bara att tacka Alhambra förlag för väl förvaltat 
kulturarv...”  Calle Flognman, Tidningen Kulturen

“Tack för en så stark och gripande roman 
som Anne Sörmans Lega! Den önskar jag 
många läsare. Vackert skriven, poetiskt 
koncentrera d i uttrycket och samtidigt dju-
plodande till inne hållet. Boken handlar om 
en fars död, om sorg och familjerelationer 
och behovet att gå vida r e i livet, men öpp-
nar sig gång efter annan åt oväntade håll 
- exempelvis mot krigen i Mellan östern. 
Författaren får mycket sagt och ger my-
cket att tänka på och allt detta på bara 118 
sidor.”  Anders Sjöbohm, Bibliotekarie

Soldaten som 
såg fågeln i
drömmen
Sayf al-Rahbi
Hft / 133 sidor
Tolkning av Hesham Bahari

“Poetens förtrogenhet med universella kulturytt ringar 
framstår tillsammans med en påfallande odogmatisk 
syn på religion som en poesins brobyggarinsats: här 
bejakas möten mer än konfrontation, kärlek fram-
för hat, fred framför krig, fåglar mer än stridsplan... 
Metaforiken, inspirerad av bland annat kyssar, krop-
par, trädgårdar, öknar, floder, nomader, café- och 
stadsliv, strukturerar de angelägna dikterna som vark-
en är svårlästa eller svårtolkade.” 

Mikael Ekonomou, BTJ

Vad är det för soldränkt yrsel
som får mig att vrida och vända 
på de dödas ben, mina disyskon, 

mina ödesbröder?
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Det var en gång
Persiska noveller av 
Mohammad-Ali Jamalzadeh
Hft / 160 sidor
Översättning och förord av Nils Wiklund

När novellsamlingen Det var en gång publicerades i Iran 1922 väckte den minst 
sagt blandade känslor. Prästerskapet anklagade Jamalzadeh (18951997) för 
blasfemi och and ra menade att han förolämpade den iranska nationen. Det blev 
så tumultartade reaktioner att man till och med brände boken i bokbål på torgen 
i Teheran. Samtidigt förstod hans litterära kollegor att Jamalzadeh införde något 
helt nytt i den litte rära världen i Iran; han var den förste iranske författaren att 
skriva noveller av västerländsk modell, mästerliga noveller med nytt innehåll 
och i en ny språklig dräkt. Novellsamlingen blev därför epokgörande. Novellerna 
är helt olika varandra vad gäller ämnesval, men de är alla lika spännande, lika 
angelägna när de kritiserar olika aspekter av samhället, lika medmänskliga när 
de skild rar människans villkor, men framför allt är de lika i ett avseende: en 
obetalbar säregen humor, ibland med en bitande satir, då Jamalzadeh kritise rar 
politikernas korruption, prästerskapets hyckleri, de sociala orättvisorna, kvin
nans undanskymda ställning och det västerländska inflytandet.

De svenska översättningarna 
av Omar Khayyam
Nils Wiklund
Hft / 140 sidor

Alhambras PocketEncyklopedi nr 94
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Få poeter har blivit så tolkade och omtolkade som den persiska skalden 
och astronomen Omar Khayyam (d. 1123). Bara till svenska finns ett 
tiotal olika återgivningar. Nils Wiklund, psykolog och själv översättare av 
persisk litteratur, presenterar i sin nya bok bredden och djupet på dessa 
försök, som delas in i två grupper: vidaretolkningar efter Edward Fitzger-
alds engelska översättningar samt direktöversättningar från persiska. 
Från Arvid Gerhard Damm och Frank Heller till Akbar Golrang och Sven 
Christer Swahn tar vi del av de olika översättningsstrategier som möjlig
gjort ”det omöjliga”, att översätta poesi från ett främmande språk! Ett 
kapitel ägnas Eric Hermelin, vars tolkningar av persisk litteratur (sam
manlagt 8.700 sidor) förlänade honom en hedersmedalj från Shahen av 
Iran, levererad 1942 av den iranske ambassadören till översättaren på 
Sankt Lars sjukhus i Lund. 

Nils Wiklund har tidigare översatt ”Det var en gång”, genombrottsver
ket från 1922 av MA Jamalzadeh, den moderna iranska litteraturens 
grundare (Alhambra, 2015).

Det var en gång borde vara obligatorisk läsning inom litteraturvetenskap-
liga utbildningar, då den representerar en tid av möten som på många sätt 
speglar globala skeenden då och nu. Genom den här typen av utgivningar 
bidrar Alhambra till att berika det litterära landskapet i Sverige. 

Alexander Svedberg, Tidningen Kulturen

För beställningsinfo och priser v.g. se Prislistan på sidan 19. 
För kontakt tel 046 73 85 40 eller mejla till alhambra@alhambra.se

"Pionjärens bok brändes på bål.  
Den persiska novellens fader 
avvek från traditionen. Det var 
en gång ... sex korta noveller, 
oftast skrivna i jag-form, som 
ledigt och lätt med en stilla hu-
mor skildrar korrupta politiker, 
hycklande präster eller kritise-
rar kvinnosynen."  

Claes Wahlin / Aftonbladet 
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Valamo. Ladoga. Karelen. Det är tre namn som är bekan
ta för de flesta. Valamo och kloster hör ihop. Sjön Ladoga 
omges av Karelen. Karelen är ett geografiskt begrepp och 
ligger i två länder, Ryssland och Finland. Stora delar av 
den ryska delen bildar numera den Karels ka republi
ke n inom den ryska federationen. Fram till 1940 hade 
befolkningen på den finländska sidan starka ortodoxa 
inslag; den hade sedan lång tid tillbaka rotat sig inom ett 
begränsat område i öster men också dess förfäder fick en 
gång i tiden uppleva vad flykt innebar.

Den 14 december 1989, en dag när kylan hade slagit 
till och marken var vit av snö, återupplivades klostret 
Valaam  Valamo på finska  i sjön Ladoga efter närmare 
femtio år. Fyra prästvigda munkar och två noviser steg i 
land på ön med samma namn som klostret. I och med det 
kunde det monastiska livet tas upp igen ...

I denna bok berättar Sven H Gullman om Valamo 
klost rets dramatiska historia genom tiderna. 

VALAMO - Klostret i Ladoga
Sven H Gullman
Hft / 136 sidor / 16 illustrerade sidor varav 8 i färg

En skete / bostäder 
för munkar på 
ön Valamo i sjön 
Ladoga!

din lögn, käre människa
en enda av dem
sprider sig i alla riktningar
men det är inte bara en
det vet du
du har dem i lager på lager
i stund efter stund
och du blir
en avbild av mig
 

“Den gudomliga skapelsen och människans 
medskapande i den är en tanke som sveper som 
ett stråk genom Om O. … bildar den på så vis en 
himmelsbåge som står på tå mot jordytan och 
som längs sin himla färd ställer frågor. Vad är 
sant? Ingår lögnen i skapelsen?”
 Calle Flognman

Tidningen Kulturen

Om O
Mats Waltré
Hft / 88 sidor

Inte bara stenarna
Mats Waltré
Hft / 106 sidor

Detta är en diktsvit som börjar 
vid vägens slut och sträcker sig 
fram över sex dagar. Diktsvit
en är skriven som en symfoni 
där missmod och bitterhet och 
glädje och sorg och ljus har 
sina självklara platser och sina 
olika tempon, men där det alltid 
förblir osäkert hur det ska gå. I 
livet är man naken vare sig man 
vet om det eller ej, vare sig man 
vill det eller ej. Allt har ytterst 
sin mening i själens danande.

vilka är fåglarna att skicka över osynlig vidd
där ovisshet är blekare än stillhetens bleke
där berg höljs i gröngråa skikt på skikt
där björkarna savar, men oviljan är ett nav

“Det är riktig poesi, 
ibland mäktigt him
melsk  ibland skräm
mande, tra gisk. Och en 
mängd bilder. Här finns 
många pärlor, mycket 
att fundera över och 
låta sjunka.”  

Fader Stinissen

NYH
ET

 2
01

7

skimrande frimodsvingar 
släcks under bröstet
grad för grad
stänger om hjärtat
rum för rum
en ospårad stig är kvar
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Fenomenet människan
Pierre Teilhard de Chardin
Förord av Ivar Harrie
Inledning av Julian Huxley
Övers. Karin Stolpe / Inb / 370 sid. 

Hur blev människan människa? Och varför? Skapades hon av Gud 
på den sjätte dagen, som Gamla testamentet berättar, för att bli 
hans avbild? Eller är hon en produkt av en pågående automatisk 
utvecklingsprocess utan mening, Darwins evolutionslära? I länder 
som USA och Polen diskuteras vilket skolbarnen skall få lära sig. I 
Fenomenet människan tar en troende kristen ställning: människan 
är en skapelse av evolutionen.

Pierre Teilhard de Chardin, jesuitpater och paleontolog, bjuder 
oss med på en fascinerande resa genom vår planets utvecklings
historia under ofattbara tidrymder från atomernas och de första 
cellernas värld till människans. Det är utvecklingen på det ”inre”, 
psykiska planet, som han intresserar sig för, utvecklingen till en 
allt högre grad av medvetande, till den mänskliga tanken. Det är 
den som sedan ”artificiellt” driver evolutionen vidare, mot en kultu
rell och social globalisering.

Men evolutionen gör inte halt, den fortsätter sitt sökande för att 
i en avlägsen framtid  och här blir vetenskapsmannen mystiker  
nå sin fulländning i en punkt, en transcendent riktpunkt, som han 
kallar Omega  eller Gud.

Pierre Teilhard de Chardin (18811955) var jesuitpater och pale
ontolog. Som ung ordensbroder undervisade han i fysik och kemi 
vid jesuitkollegiet i Kairo. Efter fördjupade studier i geologi och 
paleontologi  och tjänstgöring som sjukvårdare i första världs
kriget  doktorerade han 1922 vid Sorbonne. Under 1920talet 
deltog han i olika paleontologiska expeditioner till Kina. Där kom 
han att stanna i tjugo år. I Peking färdigställde han manus till sitt 
huvudverk Fenomenet människan, där han utgår från Darwins 
evolutionslära. Men katolska kyrkan vägrade honom trycknings
tillstånd: boken hade överskridit gränsen mellan vetenskapens och 
trons domäner. Sina fyra sista år bodde han i New York, knuten 
till WennerGrenstiftelsen för antropologisk forskning. Efter hans 
död behövdes inget tryckningstillstånd, boken kunde publiceras.

Citat ur ”Fenomenet människan” 
av Pierre Teilhard de Chardin
 

Världens utväg, framtidens port, ingången till det 
”övermänskliga” öppnar sig varken för några få gyn-

nade individer eller för ett ensamt folk, som skulle 
vara utvalt framför andra. Portarna öppnar sig först 
när alla tillsammans skjuter på i en riktning där alla 
kan förenas — för att till sist nå sin fulländning i en 

jordens andliga förnyelse.

Förgäves försöker vi för att slippa ändra på våra 
vanor lösa mellanfolkliga konflikter genom gränsreg-

leringar; eller betrakta mänsklighetens outnyttjade 
verksamhets lust som ”fritid” att utfylla med förströel-
ser. Så hastigt som händelserna nu utvecklar sig kom-
mer vi snart att törna hårt emot varandra, och något 

kommer att explodera om vi envisas att vilja använda 
de materiella och andliga krafter, som från och med nu 

är av världsformat, till att skydda våra gamla ruckel.

”Sådana böcker skrivs en 
gång per århundra de”, utro
par en recensent. En annan 
förklarar ”äntligen har den 
arabiska litteraturen fått 
sin Henry Miller”. Samuel 
Simon, kristen irakier på 

flykt sedan 1979, har kanske 
inte hittat hem än, men han 
har skrivit en bok som redan 
tillhör den arabiska litteratu

rens djärvaste experiment.

Samuel Shimons berättelse är en rapsodi av hän
delser och intermezzon som avslutas med en till
bakablick på hans barndom. Som fattig assyrisk 
pojke var han tvungen att hjälpa till med familjens 
försörjning i alHabbaniyah, en liten mångetnisk 
stad norr om Bagdad. Under den filmbitne Kir
yakos vägledning växer den lille assyriern upp med 
en stor dröm: att bli filmregissör i det stora landet 
i väster. Han ger sig iväg hemifrån tjugotre år 
gammal. På vägen till drömfabriken, grips han och 
torteras i grannlandet Syrien. I östra Beirut blir 
han tagen för att vara syrisk informatör, utsänd 
att spionera på falangisterna. När en av dem håller 
en kpist mot hans huvud räddar han sig från att 
bli skjuten genom att rabbla upp en massa Holly
woodstjärnor. Men till Hollywood kommer han 
inte... Efter många turer hamnar han i Paris, där 
han som uteliggare rör sig mellan barer, metro
stationer och vänner medan han drömmer om att 
skriva ett filmmanus om den dövstumme bagaren 
som var hans far, och att få Robert de Niro att 
spela huvud rollen.

Samuel Shimon
EN IRAKIER  
I PARIS
Inb / 275 sidor
Övers. av Astrid E Bahari
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Förislamisk poesi och ritualens poetik
Suzanne Pinckney Stetkevych
Övers. Hesham Bahari & Astrid Ericson Bahari / Hft. / 400 s. 

"I den här studien över arabernas förislam-
iska poesi tar sig författa ren an så skilda 
fält som antropologi, religion, genusteori, 
historia, filologi och folklore... Genom att 
kombine ra hopsamlade rön med bruk av 
verktygen från dessa många discipliner, har 
hon frambringat en briljant originell och 
tankeväckande analys." 

American Anthropologist

"Som orientalist gläds jag åt att den förislam-
iska poesin presenteras och görs tillgänglig 
för en svensktalande publik. ... I en tid då 
bokbranschen avsiktligt eller nödtvunget 
deklinerat (för att inte säga kapitulerat för 
marknadsintressena) höjer Alhambra Förlag 
ribban. I stället för att lägga krut på fiktion, 
deckare, kriminallitteratur och spektakulära 
utspel framhärdar Alhambra i sin övertygelse 
om kvalitet och den smala litteraturens rai-
son d'être." 
        Bengt Knutsson

“Denna bok kommer att intressera alla som 
på djupet är intresserade av islam. Den 
borde också engagera en bred, tvärveten-
skaplig läsekrets genom sitt sätt att visa 
hur det förislamiska Odet till själva sin 
kärna, och dess förgrenade genrer, handlar 
om det mänsk liga dilemmat som inbegriper 
identitet, konflikt, tillhörighet och sam-
hälle.” 
            International Journal 
        of Middle East Studies

NYH
ET

 

20
17

För beställningsinfo och priser v.g. se Prislistan på sidan 19. 
För kontakt tel 046 73 85 40 eller mejla till alhambra@alhambra.se

Som ett exempel på muntlig, beduinsk poesi, nedteckna d 
och hopsamlad under det andra och tredje islamiska år
hundradet, utgör det förislamiska odet tillsammans med 
Koranen tvillingfundamentet till den arabiskislamiska 
litterära kulturen. Genom den lödiga, femtonhundra år 
långa historien av klassisk arabisk litte ratur, tjänade 
qasídan (odet) som en motsvarighet till Koranens heliga 
text. Trots dess hedniska bakgrund har araberna tra
ditionellt sett visat stor uppskattning för denna poesi, 
men det återstår att formulera en poetik som hjälper oss 
att analysera och värdera dessa dikter. Suzanne Pinck
ney Stetkevych lägger här fram en första estetik för den 
muntliga poesin i allmänhe t och för den förislamiska i 
synnerhet. Hennes forskning bygger på en närläsning av 
en omfattande diktkorpus som omfattar flera genrer, från 
odet till stråtrövardikt ningen och kvinnoelegier. Boken 
innehåller dessutom 550 verser från århundradet före 
islam i översättning samt ett appendix med dikterna på 
originalspråket.

Förislamisk poesi och ritualens poetik utforskar 
samspelet mellan myt och ritual i traditionella samhäl
lens poesi. Genom att kombinera olika betraktelsesätt, 
hämtade från antropologi och litteraturvetenskap, under
söker författaren ur ett jämförande perspektiv en av de 
svåraste och mest fängslande genrerna i den arabiska lit
teraturen, den förislamiska qasídan (odet). Författarens 
tillämpning av olika tolkningsteorier på detta område har 
gjort det möjligt för både specialister och ickespecia
lis ter att sätta sig in i den arabiska diktningens mytis
ka dimension – en dimension som i stor utsträck ning 
förbisetts i tidigare lärda arbeten om detta ämne. Och 
vad mera är, författaren lyckas påvisa betydelsen av den 
arabiska qasídatraditionen för komparativ forskning om 
lyrikens natur.

Suzanne Pinckney Stetkevych är professor i Mellan
österns språk och komparativ litteraturvetenskap vid 
Indiana University i USA. Hon har publicerat bl.a. “The 
Poe tics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender and Ceremony 
in the Classical Arabic Ode”, “Early Islamic Poetry and 
Poetics: The Formation of the Classical Islamic World” och 
“The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 
Muhammad.” 
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NEMESIS 
NU

Hft / 126 sidor

ANDALUS –
Energier i gränsrum 
Kerstin Eksell
Hft / 248 sidor / Illustr. med svartvita bilder

Det arabiska Andalusien för cirka tusen år sedan omtalas som en 
guldålder för kultur, vetenskap och poesi. Andalu sien var ett grän
srum för kulturmöten mellan öst och väst och har kommit att bli en 
myt i skönlitteraturen. I verkligheten fanns spänningar, konflikter 
och sprickor i myten, men också en omfattande kulturell interaktiv
itet som satte avtryck i det framväxande Europa. Man kan studera 
Andalus som ett historiskt fenomen, ett betydelsefullt led i framväx
ten av högmedeltidens och den tidiga renässansens Europa, men 
Andalus kan också ge oss perspektiv på det moderna samhället och 
de mekanismer som påverkar det europeiska landskapets kultur
möten med konfrontation och konflikt, plura lism och integration. 
Författaren tecknar en bild av Andalusiens historiska utveckling och 
litteraturens roll i identitetsutvecklingen. Boken är rik på citat och 
utdrag ur samtida arabiska källor, de flesta av dem för första gån
gen översatta till svens ka. Andalus är främst avsedd för studenter 
vid universitet och högskolor i ämnen som mellanösternkunskap, 
arabiska, islamologi, spanska, idéhistoria, litteraturvetenskap och 
medel tidshistoria, men är också intressant för den som vill veta mer 
om turistmål som Córdoba och Sevilla.

Nu'man, en ung jemenit, är på väg från Aden hem till byn. Som så många andra i detta 
sägenomspunna men utarmade land, har han velat utbilda sig och bidra till något slags 
framåtskridande för sitt folk. Men även när både viljan och förmågan finns, förslår de 
ändå inte när både historiens och naturens krafter skoningslöst slår till...

“Denna läsvärda och finstämda roman är obligatorisk läsning för den som vill ha en 
bakgrund till den kaotiska situationen i dagens Jemen.”   Albin E Djurberg / BTJ

San’a – Öppen stad
Muhammad Abd al-Wali
Övers. Hesham Bahari & Astrid Ericson Bahari / Hft. / 147 s.

M. Abd alWali föddes i Etiopien 1939 och flyttade till Jemen först som 
tonåring. Femton år gammal skickades han till Egypten för att utbilda 
sig vid alAzhars religiösa universitet. Där blev han kommunist istället 
och utvisades ur Egypten 1959. Hans vänstersympatier ledde honom 
till Moskva där han lärde sig ryska och studerade vid Gorkijinstitutet. 
1962 återvände han till Jemen efter imamens avsättning. Där råkade 
han i onåd hos den revolutionära regimen på grund av sina skrifter 
och fängslades 1968 och 1972. Han dog i en flygolycka 1973. 

“Författaren är lyhörd och precis i sin gestaltning 
av relationer och känslor, han iscensätter med stor 
närvaro scener ur en familjs liv. ... Det är en viktig 
bok, som ger stor förståelse för en kultur, som vi 
har en skyldighet att lära att känna..” 

Bo Bjelvehammar / Tidningen Kulturen

“Hos Gustavsson finns ingenting som är så dunkelt som Ljuset. Lik
som solen, begynnelse till allt naturligt ljus, är det mest uppenbara 
ting vi kan se och dock det svåraste att betrakta, så förhåller det sig 
likaledes med det naturliga ljuset i vårt förnuft och förstånd. Ingen
ting är klarare eftersom det är klarheten själv; ingenting är dunklare 
eftersom det är insvept i så mycket tvivel. Ingenting är närmare efter
som det försöker ge en uppfattning om Bo Gustavsson klang rika och 
kraftfulla stil.”   Guido Zeccola, Tidningen Kulturen

HÖST 
I BERLIN 
Hft / 140 sidor

2 Diktsamlingar av Bo Gustavsson

Det viktiga är att kunna se
med intets ögon. Att se

sig själv i den magiska spegeln 
(alla speglar är magiska) och säga:

"Där är intet." Att se ett träd,
en hund och säga: "Där

är intet" jag övar mig,
övar mig.
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Varför resulterade invasionen av Irak 2003 i en sådan kul
turell förödelse och så många mord på intellektuella? Det 
konventionella svaret är att det var en följd av dålig plane ring 
och otursamma omständigheter i ett krig som hade till avsikt 
att befria irakierna. Författarna till den här boken hävdar att 
verkligheten är en helt annan. 

De visar att invasionen syftade till att rasera den irakis ka 
staten för att omvandla den till en västvänlig lydstat.  Det 
kaos som uppstod efter invasionen var ingen olycklig tillfäl
lighet utan en medveten avsikt. En situation skulle skapas så 
att statens själva grundvalar underminerades.  Författarna 
redogör noggrant för ockupanternas kallhamrade overksam
het, som ledde till ödeläggelsen av en av världens äldsta beva
rade kulturer. Förutom förstörandet av oskyddade museer 

Kriget mot Iraks kultur
Varför museer plundrats, bibliotek 
bränts ned och akademiker mördats
Red. Raymond Baker, 
Shereen Ismael, m.fl.

Hft  / 312 s.
Övers. av Ingvar Rydberg

Ninar Esber frågar ut sin far, poeten Adonis, under tio mycket 
närgångna samtal — om hans skolgång, om hans förhållande till 
islam, till poesin, till sitt födelseland Syrien och till Libanon, där 
familjen bodde till dess att kriget bröt ut. Hon frågar ut honom 
om kvinnan, slöjan, monoteismerna och terrorismen. Adonis 
talar här öppet och anspråkslöst om sexualitet och begär, om 
trohet, vänskap, sensualitet och, förstås, om skapar akten. Ninar 
är själv mycket kritisk till hur man ser på kvinnan i de muslim
ska länderna. Den här boken är en dubbel lektion i frihet.

« Hur ska jag kunna leva vidare den dag du 
inte längre finns? Särskilt när jag tänker på 
den djupa sociala, politiska, religiösa och in-
tellektuella kris som arabvärlden befinner sig i. 
För att inte tala om den idiotiska och förödande 
fanatismen. För mig är du något av ett hopp 
och ett värn mot arabvärldens förfall, mot den 
fanatism som inte vill något annat än att skaffa 
sig makt. Om du inte fanns skulle jag nog 
trotsa våldet fullkomligt hämningslöst! »

Samtal med min far, 
Adonis
Ninar Esber
Hft  / 224 s.
Övers. av 
C G Liungman

EChNAToN
sanningssökaren

Naguib Mahfouz

Övers. Ulla Ericson / Inb. / 160 s.  

"En bok jag skulle sätta i händerna på  
ungdomar och på vuxna som inte är vana  

läsare av skönlitteratur." Amala Frankel, hD

ALExANdRIAS 
antika bibliotek
Mustafa abbadi

Övers. Ulla Ericson / Inb / 200 s / Illustrerad

Professor Mustafa Abbadi, en av Egyptens främsta humanister och själv 
född i Alexandria, berättar fängslande om det antika bibliotekets historia. 
Grundat på 200-talet f.Kr. av den ptolemeiska dynastin blev det ett cen-
trum för lärdom och forsk ning, som växte under århundradena, så att det 
kom att innehålla 700 000 bokrullar på en mängd olika språk. Där fanns 
verk av namn som Euklides, Arkimedes och Aristarchos, pionjärer inom 
matematik, fysik och astronomi. Så försvann det - när och hur? Råkade 
det i brand när Caesar belägrade staden år 48 f.Kr.? Eller förstördes det 
av kristna på 300-talet? Eller var det araberna som 300 år senare använde 
bokrullarna som bränsle i badhusen? I boken besvaras frågorna. 
  

och bibliotek dokumenteras de rikta de morden på närmare 500 akademiker, de om
fattande kidnappningarna och fördrivningen av tusentals läkare, jurister, konstnärer och 
andra intellektuella. De visar att Irak utsatts för en systematisk kulturell rensning, som 
varit en del av en medveten strategi för att försvaga och slutgiltigt upplösa den irakiska 
staten. Detta viktiga verk vederlägger påståendet att invasionen hade för avsikt att befria 
ett folk med en stor medelklass, som själv skulle kunna utveckla en demokratisk kultur. 
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AdONIS 
“En av vår tids  

allra finaste poeter.”
John Berger

1. "En introduktion till arabisk poetik" (Essäer) 
2. "Detta är mitt namn" (Antologi, illustr. inkl. CD!) 
3. "Boken, platsens gårdag nu" (Band I, Lyrik) 
4. “Boken, platsens gårdag nu” (Band II, Lyrik) 
5. "Sånger av Mihyar från Damaskus" (Lyrik) 
6. "Bönen och svärdet, essäer om arabisk kultur" (Essäer)
7. "Samtal med min far, Adonis" av Ninar Esber 

Om “Boken  platsens gårdag nu” / Band I

“… det rör sig om en storståtlig översättning 
i en grann utgåva. ... Resultatet har blivit en 
av vårt sekelskiftes märkvärdigaste dikt
skapelser. ... Adonis har länge befunnit sig 
i en livaktig polemik mot såväl konserva
tiva schattering ar inom islam, som mot den 
västerländska imperie och populärkultur 
som sprider sina förgreningar över klotet, 
med eller utan vapenmakt. 
      ... Med "Boken" ställer sig Adonis mitt 
på den samtida poe sins stora scen.”  
            Anders Cullhed, DN

Om “Boken  platsens gårdag nu / Band II”

 "Baharis tolkning av de båda delarna måste ses som en översättarbragd. Verket är unikt 
inte bara i modern litteratur utan i världslitteraturen... Jag tror jag aldrig läst en sådan tät 

och drabbande text." Bo Gustavsson, Upsala Nya Tidning
 

"...en oupphörligt fascinerande läsning, och på så många olika sätt en litterär bragd, 
likaså kan man säga om Hesham Baharis översättning."  

Kristian Lundberg, NT / Hd

AdONIS

BOKEN — platsens gårdag nu
 
Del I - Hft 376 sidor Storformat 21x25 / Del II - Hft 560 sidor Storformat 21x25

Tolkning från arabiska och förord av Hesham Bahari

Boken  platsens gårdag nu är en poesins resa genom den arabiska historien, en resa som påminner om Dantes 
vand ring i Den gudomliga komedin. Men Adonis väljer att beskriva helvetet härnere på jorden, det helvete där ara-
berna levde, tänkte och skrev ned sina alster under islams första tre århundraden. Samtidigt som han berättar om 
en historia där religion och politik skulle förbli sammantvinnade, låter han smärtan och sorgen förvandlas till en 
episk saga där symbiosen mellan pennans och svärdets män får sina historiska konturer tecknade och ifrågasatta. 
De dödas ord får nytt liv tack vare poesin, och ur minnets vita fläckar skapar poeten den tystnad som behövs för 
diktens födelse och därmed den väntade förnyelsen. 

Boken  platsens gårdag nu utkom på arabiska i tre delar mellan åren 1995 och 2002. Verkets polyfona struktur och 
dess spänn vidd saknar motstycke inom den moderna arabiska litteraturen. Som vägvisare väljer Adonis att följa den 
“störste” av alla arabiska poeter, al-Mutanabbí. Den helhetssökande vision som denne skald gjorde anspråk på kol-
liderade med både gängse trossatser och rådande poetiska konventioner. Enligt sägnen förlänade detta honom hans 
öknamn, al-Mutanabbí, som betyder "den som utropar sig till profet". Mellan politikens religiösa mantel och dess 
världsliga syften hade poesin en vågmästarroll att spela i en kultur där politik och religion gick hand i hand. 

 
Ali Esber föddes den första januari 1930 i Qassabin i Syrien i en enkel familj. Vid 17 års ålder fick han en första dikt publi-
cerad i en tidning under den feniciske gudens namn Adonis, en symbol för växtlighetens återfödelse. Han har förblivit trogen 
sin pseudonym livet ut. Hans stora och mångsidiga verk har belönats med många litterära utmärkelser och översatts till 
många språk. 2011 tilldelades Adonis Goethe-priset i Tyskland. Våren 2016 mottog han Stig Dagerman-priset i Älvkarleby. 
En antologi med hans dikter i kinesisk översättning gjorde stor succé i Kina och trycktes om 11 gånger under loppet av 3 år!

För beställningsinfo och priser v.g. se Prislistan på sidan 19. 
För kontakt tel 046 73 85 40 eller mejla till alhambra@alhambra.se
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Förord till sista delen i Adonistrilogin:
Boken  Platsens gårdag nu, del III
Tolkning och Förord av Hesham Bahari
Hft / Storformat 25x25 / 400 sidor

Visa dig stor på jorden!
Var en atom av ljus!

 
Må de drunkna,
dessa ordens skepp
som varken blir galna                                                                               
     eller förälskar sig!

I tredje och sista delen av Boken – Platsens gårdag nu tar berättarens skildring vid där vi lämnat honom i förra delen, dvs. i slutet av 
800- och början på 900-talet. Islam hade redan spridits till den gamla världens kontinenter och religionen kodifierats av de lärda i ett 
stort antal teologiska verk, resultatet av en lång debatt muslimer emellan och av översättningsvågen som överförde hellenismens 
filosofiska, medicinska och vetenskapliga verk till arabiska, en rörelse som kulminerade under den abbasidiska kalifen al-Ma’mún 
(813-833). Flera kalifer under detta århundrade försökte gynna mu’tazila-rörelsen i Bagdad, en skola som förespråkade ett rationellt 
närmande till Koranen och religionen, men det blev den bokstavstrogna falangen med Ibn Hanbal (780-855) och senare Ibn Taymiyya 
(1263-1328) som gick segrande ut ur denna strid. Genom att samla muslimerna runt ett heligt krig vars syfte var att försvara islams 
länder hade konservatismens seger tillfälligt lyckats rädda islams kärnområde, som redan då hade angripits av de första korsfararna 
från väst och centralasiatiska stammar från öst. Samtidigt såg det traditionstyngda samhället till att religiösa institutioner både på 
gott och ont blev lika tongivande inom islam som politiska och militära dito. Makten skulle hädanefter delas mellan militära mak-
thavare, alltmer sällan av arabiskt ursprung, och religiösa lärda, oftast araber eller perser med arabiska som lingua franca. De som 
kom i kläm mellan dessa två stridande partier var poeter, filosofer, konstnärer och vetenskapsmän. I vår egen tid lider islams länder 
ännu av samma problem. De arabiska civila samhällen som reste sig under den arabiska våren, med sina anspråk på yttrandefrihet, 
social rättvisa och mänsklig värdighet, har även de hamnat mellan två sorters fascism, en religiös och en militär.

Även om islam allmänt gick segerrik ut från denna första allvarliga konfrontation – korsfararna fick så småningom dra sig 
tillbaka till Europa och de turkiska stammarna konverterade till islam – innebar det bokstavstrogna lägrets dominans ett rejält av-
bräck på längre sikt för denna gryende civilisations utvecklingsmöjligheter. Vi får inte glömma att islam under medeltiden var den 
största exportören av idéer, mellanhanden som såg till att filosofins universella begrepp överlevde och fördjupades långt före den 
europeiska renässansen. På 900-talet kunde muslimerna fortfarande se fram emot tre hundra år av ett allt rikare litterärt, andligt och 
intellektuellt liv. Stora filosofer och mystiker som Ibn Sina (Avicenna), Ibn Tufail, Ibn Rushd (Averroës), Ibn Arabi och Rumi, hade 
ännu inte fötts och det skulle dröja till 1300-talet innan Ibn Khaldun, historiens första sociolog, skulle skriva sitt storverk om sam-
hällsutvecklingens materiella villkor i en diger introduktion till sin omfattande Världshistoria. (Bara Introduktionen är på 600 sidor 
och utgiven av Alhambra i Ingvar Rydbergs översättning, andra uppl. 2001). Niohundratalet var alltså en kuvös för det som komma 
skulle. Det var också århundradet då den filosofiskt färgade sufiska strömningen började uppfattas som ett hot mot den rådande 
samhällsordningen, vilket ledde till att flera av dess ledande gestalter fick sätta livet till efter uppseendeväckande rätte gångar. Al-
Hallájs (858-922) martyrskap får en framträdande plats i berättarens skildring under denna sista del av Boken.  Al-Mutanabbí var sju 
år gammal när al-Halláj bragtes om livet på det mest brutala sättet av myndigheterna i Bagdad.

Mitt upphöjda väsen har ett djup
som aldrig svikit sina grottor:
Elden har gjort mig till sin utvalde,
medan jag vakade över dess glöd.

… jag är en förrädare:
Jag röjer era måttstockar

och blottar falskheten i era läror.

Dessa rader är hämtade ur al-Mutanabbís fiktiva dagbok. Vi ska komma ihåg att Boken bygger på en fiktion, även om samtliga re-
laterade händelser är historiskt belagda. Al-Mutanabbís verk har blivit rikligt omskrivet genom tiderna och än idag produceras det 
ständigt nya studier om dess betydelse för den arabiska poesin och litteraturen i allmänhet. Hans efterföljare, den blinde Abú l-’Alá’ 
al-Ma’arrí (973-1057), som förlänades titeln ”poeternas filosof och filosofernas poet” av sin samtida, var en stor beundrare av Mutan-
abbís diktkonst och ägnade den ett helt verk, Mu’jiz Ahmad, eller ”Ahmads underverk” (ett av al-Mutanabbís förnamn var Ahmad). 
Ordet mu’jiz hade hittills enbart använts för att beskriva Koranens språk!  
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Adonis har dock inte främst försökt återskapa poetens liv och vedermödor på 900-talet i Boken utan istället sökt framhäva de 
egenskaper som med tiden skulle göra de muslimska samhällena både sårbara och efterblivna i denna civilisationernas kapplöpning. 
Det är förhållandet mellan makten och de intellektuella, samt mellan centralmakten och de rebelliska avknoppningar inom islam 
som här utgör bakgrunden till berättelsen om al-Mutanabbís liv och öde. Dessa två aspekter av det som starkt präglade den spirande 
arabisk-muslimska kulturen, svärdet och pennan, går på sätt och vis ihop, för varje stor poet inom denna kultur har också varit en 
stor kättare och en stor rebell.
 
  Lärda? Visst,
de känner till de döda
ordens nästen, fåglarna
som kläcks ur deras ägg,
och fågelsnaran.
   Är det därför de vågar baktala poesin?
      Deras lemmar fylls av skräck
         var gång de står inför ett ode!
 
Redan på 1930-talet började en hel del litteratur dyka upp på arabiska som behandlade de rebelliska rörelsernas historia under islams 
början som en bekräftelse på islams ”progressiva” natur.  Religionen skulle anpassas till de moderna tiderna. De tekniska framstegen 
skulle tvinga fram en religiös reform förutan vilken många muslimska samhällen hotades av undergång. Konservativa och bakåtsträ-
vande krafter måste svepas bort av en stark förändringsvilja, som skulle bygga ”dygdens stad” på jorden, en vision som framfördes 
redan av al-Farábí, 900-talets store filosof och ”den andre mästaren” (efter Aristoteles) som verkade vid Sayf al-Dawlas hov i Aleppo 
samtidigt som al-Mutanabbí. Influerade av 1960-talets socialistiska anda tyckte sig arabiska intellektuella i den islamska historien 
se socialiserande rörelser, som var före sin tid. Islam blev ”socialistisk” under Nassers sekulära panarabism, precis som den senare 
skulle bli ”kapitalistisk” under saudiernas fundamentalistiska hegemoni efter kriget mot Israel 1973. Men Adonis går ett steg längre 
i sin skildring. Han påminner oss om att marginaliserade medeltida rebellrörelser som khawárij och qarámita, som av 1960-talets 
arabiska intellektuella förklarades vara ett socialismens frö i den islamska myllan, i lika mån var ute efter att tillvälla sig makten. De 
hade samma problem som kalifatets centraliserade organisation i sin umayyadiska eller abbasidiska tappning. Medlen var desamma, 
och allt tal om jämlikhet och broderskap muslimer emellan till trots, betingades målet att skipa rättvisa på jorden av den realpolitiska 
verkligheten och av samhällsekonomiska faktorer. En utveckling som vi ser även i vår tid när olika revolutionära rörelser ändrar 
karaktär så fort de tillskansar sig makten.
 

O Abú Táhir, du som lovade folket andra tider för deras jordiska eller himmelska liv, varför gör 
du då, o qarmatí, detsamma som kalifen: dödar männen och tar kvinnorna som krigsbyte? … 
När kommer Guds röst att höras i den bestulnas revolt mot bedragaren, istället för i en minaret?

 

Poesi vore enligt Adonis inte poesi om den inte hade förmågan och visionen att överskrida alla gränser. Låt oss komma ihåg att al-
Mutanabbís ställning inom den arabiska poesin var jämförbar med profetens ställning inom islam. Hans namn betyder ju ”den som 
gör anspråk på profetskap”!

 
O förnuftiga varelse, din sneda – raka kurs har jag inget förtroende för.
Allt den visar mig är detta förnöjda omedvetna:
en likgiltig, trög gång ned för bekvämlighetens trappsteg,
medan jag, jag har förälskat mig i helvetet

Det är omöjligt att på några få sidor ge rättvisa åt djupet och vidden av detta unika verk. Den kalejdoskopiska strukturen av korta 
dikter och aforismer som följer poetens flykt från hov till hov och från land till land, kontrasterar mot berättarens fåordiga och sobra 
framställning av förtryckets och de förtrycktas olika ansikten. Denna bärande kärna delas upp i 7 längre kapitel i varje del. Varje 
kapitel introduceras i del III av kortare friare eller ”sprängda” texter, under rubriken ”Järtecken”, och avslutas med 10 dikter som 
sägs vara en del av en okänd dagbok som al-Mutanabbí förde. På så sätt består varje del av verket av hundratals dikter och en del 
prosastycken som i del II.

Förhållandet mellan makthavare och intellektuella blir ämnet för verkets avslutningskapitel som är uppdelat i två av snitt. Först 
kommer en poetisk skildring, som av Adonis tillskrivs Káfúr, den egyptiske regenten som bjöd al-Mutanabbí till sitt hov men vägrade 
förläna honom en provins så som han hade lovat honom. Där får vi bekanta oss med denne regents tankar om poeten och hans be-
tydelse. Det förblir dock ovisst vem som för talan i bokens allra sista avsnitt. Är det Káfúr eller al-Mutanabbí? Regenten och poeten 
verkar ha smält ihop. De delar samma ångest, samma främlingskap. För liksom al-Mutanabbí var även Káfúr en särling, en före detta 
etiopisk slav som lyckats stiga till den högsta posten och härska över Nildalen, Palestina och västra Arabien. Al-Mutanabbí å sin 
sida var en poet med stora politiska ambitioner, vilka aldrig blev förverkligade. Vi minns hur han i första delen började sin karriär 
som rebell bland stammarna och hur han fick tillbringa en kortare tid i fängelset som artonåring, innan han friades och började sitt 
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kringflackande liv som hovpoet hos olika furstar och mecenater. Men sanningen är att al-Mutanabbí aldrig prisade furstarna eller 
mecenaterna i sina dikter. Föremålet för hans dikter var hela tiden poesin och dess skapare, som överträffade allt annat som världen 
kunde bjuda på. 
 
Idag vill jag förråda
det jag älskar, kanske då
upplyses jag om det jag varit,
och det jag kommer att bli,
kanske då lär jag mig besinning
när utbrottet blossat upp,
kanske då lär jag mig hur vansinnet ser ut.

Jag ser inte ett hem i ljuset.
I ljuset ser jag en resa.

 
Efter flykten från Egypten riktade al-Mutanabbí stegen mot Irak igen, landet där han föddes. Han fick åter söka tjänst hos olika 
furstar i Ahwaz, som idag ligger i Iran, men kunde inte stanna kvar där utan tvingades flytta igen. Under hans sista resa överraskades 
han av två män som han hade smädat i en dikt och som nu utmanade honom på duell. Han lär ha försökt undvika striden och fly 
undan men enligt legenden påmindes han av sin slav om versen där han påstod sig vara lika mycket svärdets som pennans man. Han 
skämdes för sin feghet och bestämde sig för att möta sina fiender på slagfältet. År 965 dödades Al-Mutanabbí, det arabiska språkets 
största poet genom tiderna, på en landsväg i ett sista försök att utmana ödet och rentvå sin heder. Han blev femtio år gammal.
 
“Jag är den vars ord de blinda kan se.
Jag är den vars tal de döva kan höra.
Springaren, natten och öknen, alla känner de till mig,
liksom svärdet och spjutet, papperet och pennan.”

Huvudsyftet med Boken – Platsens gårdag nu är dock inte att skildra ett historiskt skede i den arabiska litteraturhistorien. Istället vill 
Adonis att vi ska förstå hur och varför den mänskliga civilisationen hittills misslyckats med att förverkliga människans drömmar om 
det sköna, det rättvisa och det sanna. De grymheter och den förvirring som den islamska historien här visar upp är inte förbehållen 
muslimerna, utan är allmängiltiga och universella. Muslimernas problem är att de har misslyckats med sina ansatser till moderniser-
ing och reformer samtidigt som de förblir konfunderade vad gäller sanningshalten i sin egen historia. De måste därför bryta med 
legendernas och myternas makt över sina liv, reformera sin religion och rensa den på allt medeltida bråte som fastnat vid den och 
hindrar deras samhällen från att utvecklas. De måste med en samtida muslimsk forskares ord börja “läsa Koranen istället för att 
recitera den”. Trots de mörka bilder som Boken är full av och trots al-Mutanabbís osympatiska och tidsbundna gestalt, är det den 
orubbliga tron på den skapande människan och på hennes upprättelse som gör detta verk till en milstolpe i den arabiska litteraturen. 
Att förmå se in i framtiden kan vara både skrämmande och hoppingivande.
 
Sunna – Shí’a    /     Shí’a – Sunna
En enda man
som rivs sönder
och delar sig inifrån
av ingen annan anledning
än trångsynthet:
Han ser inte någon annan intill sig.
Han kan bara se sina naglar.
 
Och detta skriver Adonis ett årtionde innan striden mellan sunniter och shiciter skulle komma att blossa upp igen, efter att ha legat 
vilande under askan i hundratals år. Adonis såg arabvärldens kollaps nalkas långt innan den sattes i verket. Han hjälper oss förstå 
och motverka den genom att ständigt bekräfta poesins fullständiga frihet gentemot och oberoende av makthavarnas och realpolitik-
ens beräkningar. Adonis har under ett långt liv ägnat sig åt poetens heligaste och enda uppgift: att för ytan avslöja djupen. Efter mer 
än sjuttio år av oavbruten poetisk nydaning och akademisk forskning i arabernas språk och tankeliv fortsätter vår samtids viktigaste 
och främsta arabiske poet, Adonis, oförtrutet sitt värv.

Hesham Henri Bahari
14 november 2017
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Pressröster om Del i & ii

Boken – 
Platsens gårDag nu

”… det rör sig om en storståtlig översättning i en grann utgåva. ... Resultatet har blivit en av vårt sekelskiftes 
märkvärdigaste diktskapelser. ... Adonis har länge befunnit sig i en livaktig polemik mot såväl konservativa (fun

damentalistiska, patriarkala) schatteringar inom islam, som mot den västerländska imperie och populärkultur  
som sprider sina förgreningar över klotet, med eller utan vapenmakt. ... Med ”Boken” ställer sig Adonis  

mitt på den samtida poesins stora scen.” Anders Cullhed, DN

”Boken är något av en ögonöppnare i svenskt kulturliv.” Sigrid Kahle, Svd

”Sällan förenas politik och samhälle, makt och orättvisor, liv och konst, skapelse och död, på ett så skönt och  
brutalt språk. Och sällan har tidsbegreppet en så diger innebörd.” Jan Karlsson, Kristianstadsbladet

”Tolkningen från arabiskan är utmärkt genomförd av Hesham Bahari, och denna  
spännande kulturhistoriska värld kan bara rekommenderas.” Broge Willén, BTJ

”Som läsare rycks man med in i vad som i alla avseenden är Något Annat. Framtid, bland annat.” 
Per Helge, Vestmanlands Läns Tidning

"Hesham Bahari har gjort ett storverk som översättare av detta storslagna verk." 
Eva Ström, Sydsvenskan

"den som försöker sätta en etikett på Adonis målar in sig själv i ett hörn." 
Karine Mannerfelt, OBSkultur

"... det går inte att läsa Boken på annat sätt än som en helhetsupplevelse, som en slags sång eller fuga där det tys
tare skall vägas mot det mer högljudda, det svaga mot det starkare." Kristian Lundberg, Hd

"Efter att ha tillbringat några dagar i sällskap med ”Boken: platsens gårdag nu II” känner jag mig omtumlad 
av all denna sköna poesi och den ändlösa krönikan över mänskliga grymheter 

begångna i religionens namn." Bo Gustavsson, UNT

"Adonis har onekligen lyckats lyfta fram en avlägsen period — det islamska väldets oroliga sekler från 600talet 
till 900talet — som en spegel för nuet, en tid som enligt honom på intet sätt är mindre rättskränkande och blodig 

än alMutanabbis. Inte mindre viktig är den poetiska formen, den djärva föreningen av arabisk tradition och 
europeisk modernism, av sufisk mystik och surrealistiska visioner." Ingvar Rydberg

"Att Boken är ett av de märkligaste verken i modern litteratur kan jag ändå slå fast. Texten är som en bergskedja, 
något man färdas runt eller igenom, klättrar över eller betraktar på avstånd. det är på samma gång skapelseberät

telse, episk historia, mystik, revolutionsdikt och modernistiskt montage. Med själva titeln visar Adonis – kät
terskt – att han konkurrerar med Bibeln och Koranen." Stefan Jonsson, dN

Adonis, 1955
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Foto: Raja Bahari, Gilf Kebir, sydvästra Egypten, 2010
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Mayafolket

Paul GendroP
Övers. Ulrika Jakobsson 
2:a uppl / Hft med flik / 128 s

inkafolket

Henri Favre
Övers. Jann Westrup 
2:a uppl / Hft med flik / 120 s

nordaMerikas indianer

Claude FoHlen
Övers. Cecilia Franklin 
2:a uppl / Hft med flik / 125 s

etruskerna

dominique Briquel
Övers. Pär Svensson
Hft med flik / 120 s

Mystiken omger detta folk, som fortfarande överraskar med 
sin konst, sina hieroglyfer, sina astronomiska beräkningar 
och monumentala byggnader. I den här boken presenteras 
på ett åskådligt sätt mayafolkets samhälleliga och konstnär-
liga utveckling genom tiderna och fram till spanjorernas 
ödesdigra erövring av Centralamerika.

Efter en kort presentation av Inkas föregångare och med-
tävlare på den sydamerikanska kontinenten beskriver 
författaren inkaväldets expansion, dess ekonomi och 
samhällssystem, den kejserliga makten samt konsten och 
vetandet. Ett sista kapitel ägnas åt den spanska invasionen 
och inkas undergång.

Etruskerna utvecklade den första högtstående civilisationen 
på italiska halvön, en civilisation som snabbt trängdes ut när 
romarriket expanderade. I dag känner vi den bara genom 
arkeologiska fynd i Toscana och dess omgivningar. Trots ett 
digert arbete av generationer av forskare är många frågor 
fortfarande ofullständigt besvarade. Bland annat har vi inte 
på långa vägar lyckats tyda det etruskiska språket. I den här 
boken ges en sammanfattning av det vi vet om etruskerna i dag.

Vi känner alla till schablonbilderna av “rödskinnen” från 
böcker och westernfilmer, men indianernas historia är 
betydligt mera mångfacetterad än så. Nordamerikas indianer 
berättar om denna folkgrupps öde, om deras kultur och om 
indianernas ställning i dagens Nordamerika.

roMerska riket

PatriCk le roux
Övers. Pär Svensson
Hft med flik / 124 s 

Grekisk MytoloGi

Pierre Grimal
Övers. Pär Svensson
2:a rev uppl / Hft med flik / 124 s 

GerManfolkens erövrinG 
av roMarriket

P. riCHé & PH. le maître
Övers. C G Liungman 
Hft med flik / 155 s   

Den här boken är dels en skildring av kejsarna och de historiska 
händelserna, dels en beskrivning av den romerska maktens 
själva grund och av staden Roms betydelse. Vidare redogörs för 
invånarnas levnadsvillkor i provinserna och för de problem och 
faror som riket ställdes inför.

Till den grekiska mytologin hör alla de sagor och legender som 
frodades i de grekiskspråkiga länderna mellan 800-talet f.Kr. 
och 300-talet e.Kr., då hedendomen led mot sitt slut.  Det är ett 
enormt vidsträckt fält, svårt att definiera och med starkt skif-
tande ursprung och karaktärer, men som har spelat och fortsät-
ter att spela en viktig roll i vår andliga historia.

På 300- och 400-talen invaderade goter, franker, vandaler och 
andra germanfolk västra delen av romarriket och bidrog på ett 
avgörande sätt till att göra slut på den antika civilisationen. Hur 
uppstod dessa germanfolk och hurdana var deras samhällen? 
Vilka svagheter hade romarriket, som gjorde att det inte kunde 
hålla stånd mot anstormningen? Vad skedde på ett djupare plan 
i denna övergång från antiken till medeltiden? Det klarläggs i 
denna bok av två franska historiker.

ALHAMBRAS POcKETENcyKLOPEdI
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KAIRO, MIN STAd, VåR REVOLUTION
Ahdaf Soueif
Övers. Ingvar Rydberg / Inb. / 200 s.

“Utan tvekan är detta den bästa av alla böcker jag läst om den arabiska våren, just 
för att den är så personlig och övertygande i sin ton.” Thomas Nydahl, BTJ

"det här är läsning som angår alla vår tids proteströrelser. För Tahrirupprorets 
modell: den spontana och fredliga folkresningen – spred sig snabbt till Madrid, 
Tel Aviv, Aten och Wall Street. Soueifs bok visar tydligt på modellens begräns
ningar. den kan störta makthavare, men den har svårt att själv gripa makten." 

Kajsa Ekis Ekman, dN

KäRLEKENS VäV
Ahdaf Soueif
Övers. Astrid Ericson Bahari
Inb. / 503 s. 

"Kärlekens väv är en stor, underbart långsam och vacker roman ... ett mästarprov på 
hur man förvandlar information till levande material." Marie Peterson, DN 

"Soueif nöjer sig inte med ett subtilt och passionerat relationsdrama. detta är också 
en idéroman där dagspolitik, historia, kvinnosyn och kolonialism analyseras. Resul
tatet befäster bilden av en författare av rang." Ulla Siljeholm, BTJ

I SOLENS öGA
Ahdaf Soueif
Övers. Tora Palm
Inb / 818 s 

“... I solens öga är av den art, att när jag slår igen den efter de åttahundraarton finstilta sidorna 
känner jag mig tom och undrar vad jag nu ska ta mig för. Ahdaf Soueif tecknar på bredden 
och på djupet. Man blir nära bekant med alla människor i Asyas familj och närmiljö och får ur 
egyptisk horisont följa världens utveckling från 1967 till 1980. Bara det är fascinerande, men 
de verkliga kvaliteterna ligger i det enastående rika porträttet av Asya, ytterst komplext och 
totalt gestaltat inifrån henne själv. I solens öga är också en roman fylld av stringenta repliker, 
diskussioner och gräl, och här utvecklas könskonflikter med den mest furiöst strindbergska 
skärpa. ... Tora Palms översättning är alldeles utmärkt och bokförlaget Alhambra har den 
största heder av denna sats ning ... och jag väntar ivrigt på fler av hennes romaner på svenska.” 

         Lennart Bromander, Aftonbladet.

“Ahdaf Soueif är en av 
de ovanligare samtids
skildrarna av köns
kampen”

Edward Said, 
Times Literary Supplement

islaM enliGt koranen

CHrister Hedin
2:a uppl / Hft med flik / 146 s

Boken vill hjälpa sina läsare att få svar på frågan vad det 
egentligen står i islams heliga skrift. Koranen finns på svens-
ka, men kan vara svår att läsa. Man behöver ledning för att 
finna en väg genom texterna. Samma fråga avhand las ofta på 
olika ställen i Koranen. En jämförelse mellan dem ger en mer 
nyanserad bild av innehållet än enstaka verser.  Koranen har 
många beröringspunkter med andra religioners texter.  Allt 
detta inbjuder till reflektion och diskussion.

Geopolitik

alexandre deFay
Övers. Pär Svensson 
Hft med flik / 128 s

När de första staterna grundades på 3000-talet f.Kr. fick 
det geografiska rummet en politisk dimension. Rummet 
formades och avgränsades inte längre enbart av naturens 
och befolkningarnas variationer, utan även av det maktspel 
som förekom mellan rivaliserande statsbildningar. Terri-
toriet blev arena och insats i ett spel om kontrollen över 
strate giska land- och sjöförbindelser, livsviktiga naturtill-
gångar och över symbolladdade områden och platser.
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österns kyrkor i Sverige
Sven h Gullman
Inb Illustr / 240 sidor 

Decennierna efter andra världskriget förändrades i hög grad Sveriges religionskarta. Dittills hade 
Svenska kyrkan dominerat – nu började den bilden luckras upp genom invand ring från länder med 
andra kyrkor och religioner. Inte bara antalet katoliker ökade, ortodoxa från Östeuropa, Balkan-
halvön och Främre orien ten slog sig ned på många orter. Men också andra trosriktningar fick fäste 
i vårt land med islam som måhända den största eller mest kända. Boken vill beskriva de kyrkosam-
fund med bakgrund i östra Europa och i Orienten som numera är verksamma i Sverige.

Författaren är filosofie magister i historia, statskunskap, litteratur historia och nordiska språk, 
pensionerad gymnasie rektor i Stockholm och katolsk konvertit med bakgrund i Svenska kyrkan. 
Han har tidigare skrivit böcker bl a om det Heliga berget Athos och om det katolska pilgrimscent ret 
Lourdes.

surrealisMen
yvonne duPlessis
Övers. Pär Svensson
Pocket  / 128 s  

“Hos duplessis finns ingen resignation... Hon är således entusiast och förkun
nerska, men ger samtidigt en både koncis och faktarik översikt över surrealis
mens historiska bakgrund och intentioner.“   Göran Lundstedt, SdS

“För den som vill ha en snabb och lättfattlig information om vad surrealism står 
för är det en mycket bra bok. den är skriven ur ett idéhistoriskt perspektiv och 
behandlar inte bara rörelsens uppkomst i 1920talets Paris och dess anknytning 
till dadaism och kommunism utan också dess utveckling sedan dess. Initierat re
dogör duplessis för vad surrealismens ledande teoretiker – främst André Breton 
och Louis Aragon – menade med sådana grundläggande begrepp som ‘öververk
lighet’, ‘psykisk automatism’ o.s.v.”    Torkel Eriksson, BTJ

fransk litteratur

under renässansen

olivier soutet
Övers. Pär Svensson
Pocket  / 128 s  

Renässansen var en tid av brytningar och andlig förnyelse, och kanske den av de 
stora epokerna i vår historia som gett upphov till flest motsägelsefulla definitioner 
och överraskande omvärderingar. Europas avgränsning mot omvärlden blev 
skarpare samtidigt som den kända världen blev större, nationalstaterna började 
växa fram och humanismens ideal drog fram över kontinenten. Med namn som 
Machiavelli, Luther, Erasmus, Ronsard, Rabelais och Montaigne föddes en ny 
civilisation som hyllade vetenskaplighet, kunskap, tämjande av naturen och 
kärlek till det sköna. Boken koncentrerar sig på den franska litteraturen under 
denna omvälvande epok, men hela tiden behålls det större perspektivet genom 
beskrivningar av hur idéerna flödade kors och tvärs över Europa. Boktryckar
konsten, de stora upptäckterna och protestantismens framväxt ses som viktiga 
faktorer bakom renässansidealets spridning. Poesin och skönlitteraturen behand
las ingående och hela det sista kapitlet ägnas åt Montaignes “Essayer”.

alexander

den store
Pierre Briant
Övers. Pär Svensson
Pocket  / 128 s  

Den här boken är ingen biografi. Författaren har i stället velat belysa de olika 
sidorna av ett historiskt fenomen som inte kan reduceras till Alexanders 
person, även om han naturligtvis hade en avgörande betydelse för händel-
seutvecklingen. Redogö relsen av erövringen har koncentrerats till ett kort 
inledande kapitel som orienterar läsaren om dess viktigaste faser. Resten av 
boken ägnas de viktigaste frågeställning arna på området: erövringens upprin-
nelse och Alexanders motiv; moståndets natur och styrka; organisationen av de 
erövrade territorierna; förhållandet mellan erövrarna och de erövrade folken.
Pierre Briant är professor i Antikens Historia vid Université de Toulouse II.

europas

Musikhistoria
BriGitte François-
saPPey
Övers. Pär Svensson
Pocket  / 128 s  

Boken riktar sig till intresserade amatörer och skildrar i en rad kapitel den 
europeiska musikens olika epoker och dess utveckling från medeltidens 
gregorianska sång till vår samtids gränslösa experimenterande. Från vår 
position på tröskeln till 2000-talet kan vi konstatera att det varken musik-
teoretiskt eller samhällsgeografiskt längre går att tala om en “europeisk 
musik”. Men även om musiken har blivit global (Weltmusik, world music, 
musique mondiale), är konstverket fortfarande en individuell skapelse.

Författaren är professor vid Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris.
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Sedan några månader plågas jag av en påträngande fråga, som drabbar mig 
som en återkommande huvudvärk. Varför beger sig unga män och kvinnor, 
som fötts i mitt land, som har sina rötter i min kultur och delar ett engage
mang som till stor del sammanfaller med mitt, iväg till ett land som befinner 
sig i krig för att döda människor i Guds namn, en Gud som också är min?

Denna brutala fråga fick en ny aktualitet med de fruktansvärda atten
taten i Paris den 13 november 2015, när den konflikt som pågått i världen 
i stort bröt ut i mig och slet sönder mig på ett fasaväckande sätt, där en del 
av mig startade krig mot en annan del för att så död och smärta.

Hur kan jag leva med denna inre splittring? Så tog denna brevdialog 
mellan en far och hans dotter som gett sig av till det “heliga kriget” form, ett 
svårt, kanske omöjligt samtal som jag utvecklat i min fantasi.

Rashid Benzine

Rashid Benzine är lärare, islamolog och forskare knuten till Ricoeurstiftelsen. 
Han försöker i sina böcker resonera fram en islam i nivå med vår tid. Han 
skrev för några år sedan uppslagsverket Les Nouveaux Penseurs de l'islam 
(“Islams nya tänkare”, Albin Michel) och nyligen Le Coran expliqué aux jeunes 
(“Koranen förklarad för de unga”, Seuil). 

reinkarnation
Jean vernette
Övers. Pär Svensson
Pocket  / 128 s  

Drömmen om reinkarnationen, människans återfödelse som en annan människa 
eller ett djur kan vara en mardröm för somliga: vet gatsoparen att han en gång varit 
maharadja? Minns åsnan att hon en gång varit människa?

I den här boken får vi en genomgång av reinkarnationstrons skiftande utformning, 
från de gamla egyptierna till New Age-rörelsen, och varför tron på en återfödelse 
kan kännas så trösterik för många: den förklarar livets orättvisor och genom att leva 
rättfärdigt kan vi hoppas på en bättre tillvaro i nästa inkarnation. Boken tar också 
upp (den av många betvivlade) motsättningen mellan reinkarnationstron och kris-
tendomens gudomliga löfte om uppståndelse, och om våra eviga frågor om livets 
mening kan ges något svar i mänskliga trosföreställningar.

eGyptens

Gudar
Claude trauneCker
Övers. Cecilia Franklin
Pocket  / 128 s  

Den moderna människan, som är van vid individens enhet också i fråga om gudar, 
blir lätt förvirrad inför den stora samlingen upphöjda men ombytliga varelser som 
befolkar den fornegyptiska gudavärlden. De förefaller oss ogripbara i sina många 
skepnader – men de har funnits och svarar alltså mot ett sammanhang. Gudarna 
kommer alltid att hålla sin hand över Egypten. Somliga lever diskret vidare i olika 
förklädnader under tidsåldrar då ett annat tänkande härskar i världen. Vem vet om 
inte den heliga Maria från Egypten i Saint-Genès kyrkan i Flavigny är en av den 
goda, livsuppehållande gudinnan Renenutet-Thermuthis förvandlingsformer?  

Claude Traunecker är forskningschef vid CNRS i Paris.

introduktion till 
arabisk poetik 
adonis
Övers. A Ericson Bahari och H Bahari  
2:a uppl / Hft med flik  / 128 s  

“En ytterst angelägen bok då den innehåller många nyck
lar till arabiskt tänkande och starkt bidrar till förståelsen 
av estetiken i den islamiska kultursfären.  dessutom är 
boken ett lysande försvar för poesin och inte minst dess 
skapare  poeten.”  clemens Altgård, SdS

Varför såg jag
ingenting 
komma, Nour?
Rashid Benzine
Hft  / 92 s.
Övers. av Ingvar Rydberg
Beräknad utgivning mars 2017
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“... en bra översatt och tankeväckande bok som 
även lämpar sig för ungdomar.”

Ulf G. Eriksson, BTJ

En oerhört viktig bok som ställer de nödvändiga 
frågorna om de unga som offrar sina liv. Anna 
Nathalie Silfverswärd, Katolskt Magasin



24

ANHALTERNAS BOK
Kitáb al-Mawáqif
Ibn Abd alJabbar AlNiffarí
 
Förord av Hesham Bahari
Övers. av Öjevind Lång i samarbete med Hesham Bahari
Hft / 176 sidor 
      
Avrättningen av Halláj 922 e.Kr., och senare av hans lärjunge ibn Atá bland andra mystiker, har en 
social förklaring, där heretiska rörelser och subversiva läror underminerade den rådande ordningen 
så pass att Kalifatet såg sig tvunget att döma till pinobänken och Korset. Enligt sufierna hatar den 
som betraktar människorna ur religionens aspekt sina medmänniskor, men den som betraktar dem 
ur Verklighetens aspekt förlåter dem. Sufier som Halláj, ibn Atá och Niffarí utgjorde en fara för 
både världsliga och religiösa härskare på 900-talet. Deras texter hade gått i metamorfos och den som 
lärt sig konsten att tolka mellan nivåer kunde tillägna sig budskapet.

Av okänt ursprung levde al-Niffarí ett asketiskt liv, och som "obunden själ" vandrade han mellan olika orter. Han brydde sig 
aldrig om att samla sina skriverier som han spred omkring sig på lösa blad. Enligt olika legender var det hans sonson som 
samlade ihop texterna och ordnade dem i två volymer. Han lär ha avlidit ca 965 e.Kr. Enligt A. J. Arberry intar Anhalternas bok 
"en heders plats bland de ryktbaraste skildringarna av den mystiska erfarenheten." Men för Paul Nwyia och Adonis, forskare 
med arabiska som modersmål, innebar Niffarís behandling av det arabiska språket något mer; en hisnande färd mot tankens 
öppna rymd och individens hägrande frigörelse. Likt en arabisk Swedenborg har Niffarís "teopatiska diskurser" inspirerat 
filosofer och författare från Ibn Arabi till Adonis. Denna "esoterismens Bibel" har redan översatts till engelska, tyska och 
frans ka och presenteras nu i svensk språkdräkt.

... en motpol till extremt bokstavstrogna 
fundamentalister, vars ideologi idag bland 
annat sprids genom kapital starka agenter 
från petroldiktaturer i mellanöstern. denna 
motpol har en vän i Alhambra förlag, som 
tidigare bland annat har gett oss Den en-
hänte korgmakaren, som avhandlar djalal
uddin alRumi – också han sufi av rang. 

Robert halvarsson, 
Tidningen Kulturen

Brasiliens indianska 
civilisationer
Claudi Cròs
Hft  / 127 s.
Övers. av C G Liungman

Alhambras 
PocketEncyklopedi nr 92

“Jag skulle vilja att svenska ungdomar kom hit och fick 
se hur vi har det. Så att de och världen riktigt förstår vad 

ocku pation innebär”, säger nittonårige Ali Zarqa från Gaza. 
Han är inte ensam om att känna så. Många palestinier ut
trycker samma sak. Att omvärlden inte ser hur de dagligen 
lider under Israels ockupation av de palestinska områdena. 
För om världen verkligen förstod det förtryck och den dis
kriminering ockupationen innebär, skulle den inte få fortsät
ta. I denna bok berättar tjugo ungdomar om livet under ocku
pationen i Palestina. De berättar om rädslorna, frustrationen 
och sorgerna men också om framtidstron och drömmarna. 
Möt dem en stund för att se och förstå vad ockupation kan 
innebära. Kanske lär du dig något nytt som gör att du också 
vill engagera dig mot orättvisor och förtryck. Ockupationen 
kan inte fortsätta om omvärlden står enig emot den.

UNG I PALESTINA
Att vara tonåring under ockupation
Anne casparsson 
& Brita Abotsi

Inb 167 sidor
Illustr med färgbilder

Författaren kartlägger hur indianerna decimerades genom 
konfrontationer, slaveri, sjukdomar och tvångsassimile ring. 
cròs utgår från franska och portugisiska forskare (claude Lé
viStrauss, Alfred Métraux, darcy Ribero), som sett folkmor
den ur indianernas perspektiv. bokens historiedel ger även 
exempel på erövrarnas nedlåtande attityder mot ursprungs
folken med benämningar som "vildar" och "kannibaler". 

Bokens andra del ägnas åt de ursprungsfolk som överlevt. 
Avslutningsvis redogör cròs för indianernas värdesystem, 
gemensamt för dubbelkontinentens indianer. Boken är  
engagerad, välskriven och faktafylld. carl G. Liungmans  
svenska språkdräkt gör boken till en ögonöppnare med  
förfärande aktualitet.  Eva Bjärlund, BTJ 

”… lättillgänglig, överskådlig och 
informativ. … något av det mest 
hoppfulla jag har läst om Palestina
konflikten.”  Catrin ormestad, UNT
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KLASSIKER / SUFISM den enhänte korgmakaren
djalaluddin alRumi
Övers. Astrid Ericson Bahari / Hft / 174 s. 

“I dikterna föreslår Rumi idén om att finna sig själv genom 
att våga släppa “de ängsliga, självbevarande föreställning-
arna” om sig själv... Det är tankeväckande poem av predi-
kande karaktär som dock inte besvärar utan berikar den 
läsare som är redo att göras mottaglig för denna samling 
livsvisdom, vilken härmed rekommenderas som en möjlig 
introduktion till poesins värld.” Kristofer Flensmarck, BTJ

Ljuvliga Skratt
djalaluddin alRumi

Övers. Astrid Ericson Bahari / Inb. / 170 sid.

"Rumis 1200tals poesi räcker ut tungan åt oss." 
Tommy Olofsson, Svd

"nu finns de alltså i svensk språkdräkt i en utmärkt framställning av 
Astrid Ericson Bahari. det är bara att njuta av dessa sedelärande vis
domstexter, somliga oerhört mustiga och skrattframkallande  därav 
titeln Ljuvliga skratt  andra djupt andligt spirituella och komiska, 
ibland erotiskt vågade... Själv läsare av Rumi för många år sedan 
blir jag mycket förtjust. Man får visserligen betänka att 800 år har 
förflutit sedan skalden mötte sin andlige mästare, men likväl är dessa 
översatta texter så aktuella, så möjliga för vår egen tid. " 

Tina Persson, Smålands Posten

Doktor hasselquists resa 
Thord Silverbark
Inb. / Illustrerad / 230 s.

“Förbanne mig jag någonsin vet mig ha läst något, 
som varit så fett på nya reelle rön som desse; den 
sjunkte neder i mig som Guds ord i en diekne.” 

Det är Linné som skriver så, och det han läst är Fredric  
Hasselquists manuskript till boken Iter Palæstinum  
eller Resa til Heliga Landet.

PROLEGOMENA   
INTROdUKTION TILL VäRLdS HISTORIEN 
Ibn Khaldun
Övers. & förord av Ingvar Rydberg
2:a uppl. / 680 s. / Inb. 

"En översättarbragd!" Ingemar Leckius, SdS

"På svensk är bogen kommet  ikke på dansk. Ak, ja." 
    Palle Lauring, Politikken 

Egypten, imperialism och revolution 
 

Jacques Berque
Övers. Ingvar Rydberg 

728 s. / Inb.

"Berque har skrivit en fascinerande och provocerande 
bok, vars slutsatser ännu är hållbara... rikedomen 
på belysande detaljer som i blixtljus fångar ett helt 
historiskt skede, de intelligenta analyserna och de 
många aforistiska formuleringarna gör läsningen 
till en spännande upptäcktsresa in i en främmande 
värld..."  dick Widing, Nerikes Tidningen 

Jesus  
människoson
Kahlil Gibran
 
Övers. C G Liungman
Inb. / 190 s.

hasselquist studerade medicin och botanik för Linné i Uppsala, när han 
plötsligt utsågs till att göra en resa till Mellers ta Östern. Han blev en av 
Linnés lärjungar som – i likhet med Forsskål, Löfling, Kalm, Solander, 
och många fler – sändes ut på expeditioner till främmande världsdelar 
för att samla bidrag till mästarens forskning och landets nytta. Den 2 maj 
1749 lämnade Hasselquist Uppsala. Han skulle aldrig komma tillbaka. 
Det var ett öde som han kom att dela med flera av blomsterkungens 
“apostlar”. Efter nästan tre års resande slutade han sina dagar i Smyrna 
på Mindre Asiens kust, hårt skuldsatt och utan möjlighet att resa hem.

Idéhistorikern Thord Silverbark ger här en livfull och fängslande 
skild ring av den resa som förde Hasselquist till Smyrna, Egypten, 
Palestina, Cypern och åter till Smyrna. Han reste som naturforskare, 
fast också ett tag på diplomatiskt uppdrag för att gynna den svenska 
handeln med Levanten. Hans rapporter innehåller massor av värdefulla 
kulturhistoriska iakttagelser, skildringar av seder och bruk och levnads-
förhållanden i de besökta länderna. Han var ett barn av upplysnings-
tiden, full av nyfikenhet och förhållandevis fri från auktoritetstro. Hans 
efterlämnade anteckningar ger oss idag unika inblickar i en för länge 
sedan försvunnen värld. Han kom aldrig hem. Hans verk gjorde det. 
Det är om det boken handlar.



26

SAhARA

Stenblödning 
Ibrahim alKoni
Övers. Marina Stagh / Inb 160 s. / 

"Stenblödning är en poetisk berättelse som tangerar det 
mytiska. Med målande vackert språk beskriver al–Koni livet 
i öknen, kargheten, närheten till djuren... Historien utmyn
nar i en civilisationskritik och betraktelse över människans 
ondska parat med dumhet; den farligaste av kombinationer. 
Stenblödning är en läsupplevelse, för sitt språk, sitt innehåll 
och sin visdoms skull."  Elisabet Wallin, SFT

det andra Egypten  Resor i ingenmansland
Wael Abed
Övers. Astrid Ericson Bahari / Inb 223 s. / rikt illustr. med färgbilder / format 170x240 / 

Wael Abed

"Det andra Egypten är en hyllning i text och bild till öknen 
i allmänhet och det egyptiska Sahara i synnerhet. Förläg
garen Hesham Bahari står för många av bokens oförlikne
liga bilder, som de från det förhistoriska Gilf Kebir."  

Sören Sommelius, hD

de moderna egyptiernas seder och bruk
 

Edward William Lane
Övers. Bo Ericson / 432 s. / Inb. / Rikt illustrerad

Napoleons expedition till Egypten 1798 ledde till att landet öppnades för europeiska 
upptäcktsresande och vetenskapsmän. En av dem var en ung engelsman, E W Lane, 
som kom till Egypten 1825 för att studera det arabiska språket och sköta sin hälsa. 
Medan många andra forskare intresserade sig för landets antika minnesmärken, 
beslöt sig Lane för att studera och beskriva de moderna egyptiernas liv och sam
hälle. Han blev "Mansur Effendi", som talade arabiska, gick klädd som en egyptier, 
deltog i sällskapslivet och religiösa ceremonier och blandade sig med folket på gator 
och i basarer. Hans iakttagelser präglas av upplysningsmannens nyktra syn och av 
en moral uppfattning som ännu inte hade börjat kallas viktoriansk. Men bakom det 
objektiva framställningssättet känner läsaren författarens fascination, som när den 
korrekte gentlemannen drivs av en oemotståndlig impuls och dansar med dervis
cherna. De moderna egyptiernas seder och bruk kom att bli en klassiker. Både det 
den gången “moderna” Egypten och författaren tillhör en försvunnen värld, ändå är 
det förvånande att så mycket av bokens innehåll äger sin giltighet än i dag. Boken 
innehåller ett hund ratal svartvita illustrationer tecknade av författaren.

de försvunna oaserna
Ahmad Hassanein Bey 
Förord av Michael Haag  / Övers. Ulla Ericson 
Hft. / 240 sidor / Illustrerad   

   
I denna klassiker bland reseskildringar berättar den egyptiske diplomaten Hassanein hur han gav sig iväg på kamel från 
Egyptens medelhavskust och in i de okända vidderna av den Libyska öknen. Hans farofyllda åtta månader långa resa 1923 
förde honom runt de västra utkanterna av Stora sandhavet till El Obeid i Sudan, en sträcka på ca 3 600 kilometer, och ledde 
honom till upptäckten av de försvun na oaserna Arkenu och Uwaynat i hörnet längst ner i sydvästra Egypten. I Uwaynat blev 
Hassanein häpen över att hitta hällristningar av djur, däribland lejon, giraffer, strutsar och gaseller. Han hade funnit vittnes-
börd om blomstrande mänskligt liv för tiotusentals år sedan, och bevis på att Sahara en gång grönskade. Hassaneins upptäckt 
eldade fantasin hos senare europeiska upptäcktsresande som Ralph Bagnold och Laszlo Almásy, förebilden för rollfigu ren 
med samma namn i Den engelske patienten. Rikt illustrerad med Hassaneins egna foton är detta en fängslande reseberättelse av 
Egyptens mest betydelsefulla upptäcktsresande. Ahmad Hassanein Bey (1889-1946), med examen från Oxford och olympisk 
fäktare, var även en välkänd egyptisk diplomat och kunglig rådgi vare. 
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ALHAMBRAS POcKETENcyKLOPEdI
solenerGi
BenJamin dessus 
& François PHaraBod
Övers. Fredrik Liungman 
&  C G Liungman
Pocket  / 128 s  

Vi håller fortfarande på och ältar kärnavfall och koldioxidutsläpp, trots att det 
finns säkrare och renare tekniker. Bland dessa finner man solenergin, som på 
många håll i världen konkurrerar sida vid sida med traditionella energikällor. Sol-
energin är effektiv och framförallt “ren” energi, vilket är vad framtiden kräver, och 
i och med teknikens landvinningar är den snart allmängod s, även hos oss i Sverige.

“Boken beskriver på ett enkelt och vetenskapligt korrekt sätt solenergin i alla 
dess former och de tekniker som människan använder för att utnyttja densam
ma. Boken är illustrerad med tydliga teckningar, tabeller och diagram. Lämplig 
som en första orientering om ämnet.” Tore Wizelius, BTJ.

saMerna
CHristian mériot
Övers. Åsa Forsberg
Pocket  / 128 s  

“Vad vet jag om... Samerna? Frågan ställs utan omsvep på omslaget, och efter som 
jag efter en kort självrannsakan kommer fram till att det just inte är så myc ket, 
faller bokens format mig i smaken. Jag tar med mig boken på buss och tåg och 
promenader. Jag förväntar mig något lättläst. Och helt fel har jag inte, även om 
jag blir förvånad över vad som går att få med på så få sidor. Professor christian 
Mériot sätter full fart från början. ‘Allt’ betas av, och formatet ger inte plats 
för kallprat. Samma grundlig het präglar framställningen från början till slut. 
Levnadsförhållanden, kost, sociala förhållanden, familjeorganisation, religiösa 
trosåskådningar behandlas ur alla tänkbara aspekter, historiska lika väl som 
samtida. Här saknas varken kampen om Altavatn eller detaljerade redogörelser 
för de nordiska regeringarnas hållning i olika frågor.”  Eva Kärfve, SdS

sokrates
louis-andré dorion
Övers. Jan Stolpe
Pocket  / 128 s  

Sokrates kallas ofta filosofins fader. Även om han kanske inte grundade filosofin 
är han den förste som vände sig bort från studiet av naturen och betonade att 
det filosofiska tänkandet i fortsättningen enbart borde syssla med mänskliga an-
gelägenheter. Eftersom han intog denna ståndpunkt och heller inte efterlämnade 
något i skrift har man länge sökt spåren av den sanne Sokrates, den historiske 
Sokrates i Platons, Xenofons, Aristofanes och till och med Aristoteles skrifter. 
Men vart och ett av dessa vittnesbörd ger oss en annorlunda bild av filosofen 
och tillskriver honom ett annorlunda tänkande. I denna bok visar författaren 
hur olika porträtten är och förklarar dem, han visar hur Sokrates lärjungar och 
samtida har tillägnat sig filosofihistoriens förste martyr och ofta gjort honom till 
talesman för sina egna läror. LouisAndré dorion är professor i antik filosofi vid 
universitetet i Montréal i Kanada. Han har översatt Xenofons hågkomster om 
Sokrates till franska, likaså ett antal av Platons dialoger.

innovation

& kreativitet
BenGt-arne vedin

Pocket  / 300 s  

De flesta framtidsforskare strävar efter att förstå och förutsäga långsiktiga utveck-
lingsförlopp. Med hjälp av prognoser och scenarier tecknas troliga - och möjliga - 
bilder av framtiden. Men framtiden formas inte bara i de långsiktiga utvecklingsför-
loppen, utan också genom de plötsliga vändningar och överraskningar, som ingen 
kunde förutse. Det är sådana överraskningar, som vi förbinder med begrepp som 
kreativitet och innovation, som är ämnet för denna bok. Bengt-Arne Vedin har under 
många år arbetat med frågor kring kreativitet och innovationer. Den bok, som här 
presenteras, är ett resultat av ett forsk ningsprojekt vid Institutet för Framtidsstudier, 
där forskning om kreativa processer under många år har varit ett centralt inslag.

“Med utflykter i så skilda världar som religionens, konstens, litteraturens och filoso
fins söker författaren lägga en grund för förståelsen av kreativitetens natur. En syn
nerligen intressant och infallsrik bok för både praktiker och teoretiker. BengtArne 
Vedin är en välkänd skribent och professor.”   åke Nylander, BTJ

australien
J-C redonnet
Övers. Pär Svensson
Pocket  / 128 s  

“Australien är ett land som utövar en allt större dragningskraft på oss européer. 
I synnerhet vildmarken och den lediga livsstilen down under lockar. Trots det 
stora intresset så är vår bild av landet ofta förenklad, ibland stereotyp. Australien 
beskriver landet som en helhet: dess historia, sökandet efter en nationell identitet 
i ett synnerligen heterogent samhälle med en kolonial historia, naturtillgångar 
och ekonomi, förhållandet till omvärlden, de olika territoriernas särdrag, fritid 
och kultur, sociala förhållanden m m. För den som vill förstå australiern är denna 
bok ett utmärkt redskap.” Peråke Walton, BTJ
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Nomadens ode 
över livets flyktighet 

Tarafa ibn alAbd
Tolkning, förord, kommentarer och lexikon
av Hesham Bahari / Hft / 160 s. 

"Imponerande... Jag kan inte känna annat än djupaste res
pekt inför ett projekt av den här typen – och hoppas på att 
boken når ut till sina läsare."  Kristian Lundberg, Hd

Storm över berget
Libanons historia under 
1700 och 1800talen

Mikhayil Mishaqa
Förord av Wheeler M. Thackston, Jr. 
Övers. Ulla Ericson & Ingvar Rydberg 
Hft med flik / 328 sidor / Illustrerad 
 

Mellan åren 1975 och 1991 drabbades Libanon av ett rasande in-
bördeskrig som skördade hundratusentals offer. Idag genomgår 
Syrien en liknande tragedi. På Mikhayil Mishaqas tid (1800-1888) 
var båda dessa stater en del av Storsyrien, som i sin tur var en 
provins i det osmanska riket. Men medan Syrien styrdes av en 
osmansk guvernör från Damaskus åtnjöt Libanonberget en viss 
självständig status tack vare bergets drusiska emirer. "Storm 
över berget" ger viktiga inblickar i denna historia, nödvändiga 
för att förstå dagens våldsamma händelser. Relationerna mellan 
de olika minoriteter som bodde i Storsyrien samt mellan dessa 
minoriteter, osmanerna och de europeiska stormakterna, vars in-
tresse för Storsyrien hade väckts på 1800-talet, skildras ingående 
i denna klassiker.

"Tarafas öde blev all hetsig ungdoms öde men också en spegel 
av det auktoritära samhällets historia. Hans tragiska död är 
inget mindre än ett hedersmord och dikten hans försvarstal." 

Arabiens förislamiska kultur uppmärksammas sällan utan-
för forskarvärldens akademiska ramar. Huvudsyftet med 
denna bok är att väcka intresse för en viktig period i världs-
litteraturens historia hos läsare utan förkunskaper i arabisk 
litteratur eller det arabiska språket. Denna periods kultur 
präglar än vår tids arabiska samhällen. Att förstå den kan 
leda till en bättre värdering av de moderna arabiska samhäl-
lenas pågående omvälvning, deras stora potential och det som 
hindrar dem i deras utveckling. Det språk skalderna använde 
på 500-talet är källan som kom att vattna all arabisk litteratur, 
konst och filosofi genom tiderna. Själva den heliga Koranen 
använder det. En av de äldsta bevarade förebilderna för denna 
poetiska tradition utgörs av Tarafas ode, som här återges för 
första gången på svenska. 

Geväret 
och olivkvisten
David hirst
Övers. Ulla Ericson och Ingvar Rydberg Hft / 516 s.

Den här boken om Palestinakonflikten är en av de bästa och 
utförligaste som skrivits i frågan på engelska. Den kom först ut 
1977 och blev snabbt ett standardverk. Den utmärker sig genom 
att lika utförligt redogöra för hur palestinierna upp levt denna 
konflikt som judarna alltsedan 1800-talets slut. Boken har därför 
utmanat konventionella uppfattningar i Västvärlden. 

David Hirst, född 1936 i England, var The Guardians korres pon-
dent där 1963-97. 

"Hirst är en första klassens reporter, som sedan länge berörts 
av palestiniernas tragedi. Han har under nästan hela sitt skri
vande liv varit bosatt i arabvärlden." Edward Said 

Det romerska 
Arabien
G W Bowersock
 

Inbunden / Illustr. / 250 sidor. 
Övers. av Ulla Ericson 

Arabias betydelse för det romerska medelhavsväldet kan inte 
överskattas. Denna ofta ogästvänliga region kontrollerar 
tillträdet till Medelhavet i hamnar som Gaza och Rhinocolura 
(al-Arish), såväl från det inre av halvön som från Aqabaviken. 
Områdets strategiska betydelse var lika stor som livet där 
var besvärligt. Med undantag för vissa stadscentra i norra 
Transjordanien, som hade nära tillträde till Jordandalen och 
städerna väster därom, var större delen av det romerska Ara-
bien en ytterst obekant trakt för romarna. 

I denna bok presenterar G. W. Bowersock ett område och en 
tidsepok som föga uppmärksammats av den historiska forsk-
ningen. Städer som Petra och Palmyra, romerska kejsare av 
arabiskt påbrå, och en hednisk och sedermera kristnad kultur 
som några århundraden senare skulle utmynna i historiens 
sista stora religion, islam, skildras ingående och med stor 
sakkunskap av författaren. G. W. Bowersock är professor i 
Antikens historia vid Institute for Advanced Study, Princeton. 

“Liksom allt [G W Bowersock] skriver präglas denna fram
ställning av bottenlös lärdom och en stil som gör läsningen 
njutningsfylld. När Alhambra nu ger ut “det romerska Ara
bien”, i en mönstergill översättning av Ulla Ericson och med 
många illustrationer, förtjänar förlaget alltså en varm eloge.”
           Sture Linnér, Svd

Mishaqa följer regionens 
historiska utveckling från 
tiden för hans farfar, Ibrahim 
Mishaqa, skatteförpaktare 
under den beryktade al-Jazzar 
Pasha, fram till de massakrer 
som är kända som "1860 års 
händelser" i Damaskus och Li-
banon. Mot bakgrund av his-
toriska händelser tar Mishaqa 
med skisser och anekdoter i 
sin berättelse som ger läsaren 
en sällsynt inblick i periodens 
vardagsliv.
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den envise Keraban
Svarta havet runt på 45 dagar
Jules Verne
Övers Per Giertz / 456 s / Inb 
Illustr. med 94 träsnittsillustrationer i svartvitt av L. Benett.

En ny roman av Jules Verne? Jo – ny på svenska. Den handlar om hur ”gammalturken” herr Kera-
ban, tobaksgrossist i 1880-talets Konstantinopel, blir rasande på regering en och beslutar sig för att 
skattestrejka. En dag då han skall ta rodd slupen hem över Bosporen från Galata i väst till Skutari 
i öst tillsammans med sina gäster, den holländske affärsbekanten van Mitten och den nyförlovade 
brorsonen Ahmet, och affärsmännens båda betjänter, krävs han på en skatt – vi skulle säga moms 
– som staten just har infört på roddtransporterna. Beloppet är en bagatell, men Keraban, som ha-
tar den moderna tidens nymodigheter, såsom järnvägar, ångbåtar och statliga skatter, blir ursin-
nig. Han beslutar att istället för roddslupen över Bosporen ta hästskjutsen landvägen till Skutari, 
d.v.s. runt hela Svarta Havet! Trots reskamraternas invändningar och mot till synes omöjliga odds 
fullföljer han sitt beslut. Spänning, romantik, komik: Jules Verne i högform har skrivit en gammal 
god äventyrsfilm, där läsarens fantasi får hjälp av bokens mer än 90 träsnittsillustrationer. 

Ner med nästa president!  
Ungdomens revansch i arabvärlden 

hesham Bahari
Hft / 160 s. 

"Få har som Hesham Bahari i sin egenskap 
av förläggare medverkat till att sprida god 
arabisk litteratur i Sverige. I sin egenskap av 
författare har han nu samlat ett stort antal 
artiklar, som låter oss följa det senaste årets 
dramatiska händelser i arabvärlden, och då framför allt i Egypten... 
För den som i likhet med undertecknad enbart följt det revolu
tionära händelseförloppet via västerländsk press, radio och TV, 
är det som att sätta sig på första parkett och ta del av det som 
skett... Facebooks betydelse för utvecklingen i området är likaså 
fascinerande att följa, liksom det faktum att det finns en historisk 
bakgrund som den stora allmänheten i väst näppeligen känner 
till men som Bahari enkelt men handfast återger. Utan kunskap 
om historia förblir det mesta obegripligt. Perspektivet fördjupas 
ytterligare av att han går tillbaka till förislamisk tid och lyfter fram 
tankar och idéer kring individen och kollektivet, som talar till oss 
än idag.”  LarsGöran Söderberg, Tidningen Kulturen

Kyss marken med pannan!
hesham Bahari
Inbunden / 146 sidor

Irrande mellan kontinenter söker en ung man efter san
ningen. Kompassnålen darrar betänkligt men pekar mot 
norr. I en röd liten stuga i Sverige sitter han sen, skenbart 
trygg, och ser sitt liv flamma upp i korta blixtbelysningar. 
Utgångspunkten var en sierskas spådom på en soldränkt 
takterrass under en vinranka i feniciernas gamla land. När 
marken skakar och allting hotar att rämna, drar man då 
sin lans eller stiger som fågeln mot skyn? Hesham Bahari 
har skrivit en existentiell berättelse som inte bugar sig för 
något väderstreck.

“Baharis styrka som författare är att 
teckna porträtt, som med finaste bly-
ertsspets.” Sigrid Kahle, SvD 

“Vad Hesham Bahari söker är en ren 
insikt, de icke-korrumperade ord som 
fråntagits makten.” Göran Lundstedt, 
SDS

Från seglatserna på egen hand i en liten jolle i det 
kubanska kustlandskapet, via det stora passagerarfar-
tyget som korsade Atlanten, kommer den unge René 
till Gdansk i Polen för att studera. Men ödet vill knuffa 
honom vidare i tillvaron, och omsider hamnar han, 
efter en lyckad flykt genom det kalla krigets järnridå, i 
Malmö. Hur gör man egentligen en sådan resa? I denna 
intensiva berättelse får vi följa med på en halsbrytande 
färd där en ung man söker sin väg, och finner ett liv. 

städer vid havet
krönika över en irrfärd

rené vázquez díaz 
Inb / 238 s 

SKÅNEBOKHANDLARNAS 

FÖRFATTARPRIS 2011

“Ett äventyr är det att läsa René 
Vázques díaz självbiografiska ro

man om en ung människa i rörelse 
– full gas! ... I hans livsöde speglas 

global 1900talshistoria.” 

Maria Küchen, SdS
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ALHAMBRAS POcKETENcyKLOPEdI

GaMla testaMentet 
edmond JaCoB
Övers. Marie Jörgensen 
Pocket  / 128 s  

Man kan läsa Bibeln på många sätt. Den långa tid det tagit boken 
att utformas, den mångfald av litterära genrer som finns företräd-
da i den och Israels brokiga hitoria gör att vi måste använda flera 
olika infallsvinklar. I denna informativa bok redogör professor 
Jacob för Gamla Testamentets ursprung och sammanställning. De 
stora historiska verken, Profeternas böcker, poesin, vishetslittera-
turen, de apokryfiska böckerna och Kanons böcker presenteras i 
en rad av kapitel. Boken avslutas med några råd till hur man bör 
läsa Gamla Testamen tet. Edmond Jacob är professor emeritus vid 
Strasbourgs Universitet.

nya testaMentet 
osCar Cullmann
Övers. Gunnar Lundin
Förord Gunnar Hillerdal 
Pocket  / 128 s  

Professor Oscar cullmann, f. 1902, är den nytestamentliga forskningens 
“grand old man”. Efter en tids verksamhet i Strasbourg arbetade han som 
forskare och föreläsare i Basel, fr o m 1949 dessutom vid Sorbonne. Ban
brytande är hans monografi “Petrus” (sv. övers. 1955), ett viktigt inlägg i den 
ekumeniska debatten. den nu till svenska översatta boken är fängslande, 
kunskapsrik, på flera områden rik också på detaljerade uppgifter. ... det stora 
värdet som består i hans bok är främst de breda översikterna, den sakkunni
g a ledningen av läsaren in i en fascinerande värld av spännande teorier om 
hur Nya Testamentet skrevs och bevarades till vår tid.  Ur förordet av docent 
Gunnar hillerdal.

koranen
réGis BlaCHère
Övers. Jens Nordenhök 
& Ingvar Rydberg
Pocket  / 128 s  

“Koranen är för muslimen ‘både en Uppenbarelsebok, en Helig skrift och en 
Lag. den är dessutom en uppbyggelse och läroskrift.’ Liksom Bibeln är Koranen 
föremål för såväl filologisk som historisk kritik, dock inte alls i samma utsträck
ning som kristendomens urkund. Sålunda har det inte hittills varit möjligt att 
kronologiskt tidfästa de olika kapitlens, surornas, tillkomst. Nedteckningen 
av uppenbarelserna inleddes under Muhammeds tid. den systematiska sam
manställningen av Koranen skedde emellertid inte förrän två decennier efter 
Profetens död. det gjordes först under den tredje kalifens, Uthman, ledarskap på 
650talet. Studerar man denna skrift får man onekligen en god översikt över islam 
såväl i historia som nutid.” Göran åberg, JönköpingsPosten. 

Régis Blachère var professor vid Sorbonne. Han översatte bl.a. Koranen till franska.

bokens 
historia
alBert laBarre
Övers. Gunnel Hedberg
& Lea Niskanen
Pocket  / 128 s  

Bokens historia av Albert Labarre är bara skenbart en liten bok! Förfat-
taren, som är chef för handskriftsavdelningen vid det franska national-
biblioteket, öser generöst ur sitt stora kunnande och målar upp den 
fascinerande historia, som är bokens. Labarre börjar sin historia bland an-
tikens papyrusrullar och medeltidens pergamenthandskrifter och fortsät-
ter att följa den genom boktryckarkonstens triumftåg i Europa fram till 
IT-tekniken. Boken är inte bara en bred idéhistorisk framställ ning, utan 
också en handbok i typografins och illustrationens historia. Bibliotekarier-
na Lea Niskanen och Gunnel Hedberg, som översatt och bearbetat boken 
för en svensk publik, är själva forskare i bokhistoria i Lund.

helvetets

historia
GeorGe minois
Övers. Mats Löfgren
Pocket  / 128 s  

I alla tider har människan funderat på livet efter döden och 
uppfattningen att människor kommer att delas i flera grupper 
som ett resultat av de handlingar man utfört under jordelivet har 
varit vanlig. De rättrogna lyfts ofta till ett angenämt tillstånd av 
lättja och lyx, medan de förtappade själarna förpassas till de eviga 
plågornas rike. Historierna om vad som händer med de männi-
skor som hamnar i ondskans klor och beskrivningarna av de 
tusentals olika sätten att straffa dem som syndat har varit mycket 
detaljerade, rikt varierade och nästan djävulskt fantasifulla. Hel-
vetets historia berättar om dem alla, från helvetesföreställningar i 
den antika orienten till vår tids uppfattning om helvetet.
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häftade böcker 
de eGyptiska hieroGlyferna Jean Winand 
brasiliens indianska civilisationer Claudi Cròs 
Mayafolket Paul GendroP 
inkafolket Henri Favre 
nordaMerikas indianer Claude FoHlen 
etruskerna dominique Briquel 
introduktion till arabisk poetik adonis 
islaM enliGt koranen CHrister Hedin 
roMerska riket PatriCk le roux 
Grekisk MytoloGi Pierre Grimal 
GerManfolkens erövrinG av roMarriket riCHé & le maître 
Geopolitik alexandre deFay
de svenska översättninGarna av oMar khayyaM nils Wiklund 

pocket

GaMla testaMentet edmond JaCoB  
nya testaMentet osCar Cullmann  
koranen réGis BlaCHère  
bokens historia alBert laBarre  
eGyptens Gudar Claude trauneCker  
helvetets historia GeorGe minois  
reinkarnation Jean vernette  
surrealisMen yvonne duPlessis  
fransk litteratur under renässansen olivier soutet  
fransk litteratur under 1700-talet miCHel kerautret  
fransk litteratur under 1800-talet dominique rinCé  
fransk litteratur under bonaparte BéatriCe didier  
afrikas förkoloniala historia anne stamm  
alexander den store Pierre Briant  
aztekerna JaCques soustelle  
caesar yann le BoHeC  
europas Musikhistoria BriGitte François-saPPey  
kelterna venCeslas kruta  
konstens historia xavier Barral y altet 
Medelhavsvärlden på 1100-talet didier Cariou  
spådoM under antiken raymond BloCH  
vikinGarna FrédériC durand  
språkkontakt ilse leHiste 
anorexi och buliMi Henri CHaBrol  
solenerGi BenJamin dessus & François PHaraBod  
dinosaurierna eriC BuFFetaut  
saMerna CHristian mériot  
arabisk idéhistoria muHammed arkoun  
platon och akadeMin Jean Brun  
barockens anda anne-laure anGoulvent 
freud roland JaCCard 
sokrates louis-andré dorion  
estetiken denis Huisman  
våldtäkt Gérard loPez & Gina Filizzola  
innovation och kreativitet BenGt-arne vedin  
tredje världens skuldsättninG J-C BertHelemy  
våldet yves miCHaud  
det nya centralasien olivier roy  
australien J-C redonnet  
den aMerikanska kulturen Jean-Pierre FiCHou  
Goethe Paul-Henri Bideau 
tiden Hervé Barreau  
sufisMen Jean CHevalier  
buddhisM Henri arvon 
Myternas funktion i saMhället, Juan rivano
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Koncentrerad Kunskap
de små, nätta böckerna är späckade med fakta. 
Serien lämpar sig mycket väl både som kurslitte
ratur och för enskild läsning. Samtidigt förbereder 
de gymnasieeleven på de högre krav som ställs på 
uppsatsskrivande, analyser och sammanfattning 
vid fortsatta högskolestu dier.

Kvalitet
Samtliga titlar i serien är skrivna av professorer 
och erkända auktoriteter på det område som be
handlas. Kompromisslösheten vad gäller ämnes
experternas kunskaps nivå har lett till att Seriens 
franska förlaga, Que sais-je?, har blivit mycket 
respekterad världen över och översatt till många 
språk. den franska serien startades 1941 och om
fattar idag över fyratusen olika titlar! 

Världens största kunskapsserie någonsin!

Kunskap till lågpris
I tider av besparingar är det viktigt att kunskap 
inte blir en lyxvara. Serien är ett bra alternativ till 
dyra textböcker. Fråga oss efter mängdrabatt vid 
större beställ ningar! 

“... en 
folkbildningsgärning.”

Joanna Bankier, Professor i  
comparative Literature,  
University of New york

För beställningsinfo och priser 
v.g. se Prislistan på sidan 19. 

För kontakt tel 046 73 85 40 eller mejla till 
alhambra@alhambra.se
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Medelhavet 
och medelhavsvärlden på Filip II:s tid 
Fernand Braudel
Övers. av Ingvar Rydberg / 1168 sidor / Inbunden / Illustr.

Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid har ända 
sedan det kom ut 1949 betraktats som ett av 1900talets 
stora banbrytande historieverk. Här levandegör Fernand 

Braudel (19021985) hela medelhavsvärldens samhälle, ekonomi, 
politik och människor under 1500talets andra hälft, när detta 
område, tyngdpunkten för västs antika och medeltida civilisation, 
börjar förlora sin ledande ställning, samtidigt som den politiska 
scenen domineras av de spanska och osmanska väldena.

Encyklopediskt i sin breda överblick är detta verk, som bryter ned 
gränserna mellan historieskrivningens traditionella fack, oöver
träffat som rekonstruktion av en hel värld. Det var under detta 
arbete Braudel kom fram till sin tredelade historiesyn. Enligt 
honom är basen för det historiska skeendet de långsamma, av 
naturen givna tidssekvenserna. Han räknar vidare med en annan, 
cyklisk tid som betingar människornas handlingar, konjunkturer
na, bestämda av teknologiska förändringar, vetenskap och sam
hällets organisationsformer. Till slut identifierar han en händelse
historia, karakteriserad av snabba förändringar i den tidsskala 
där historikerna vanligen arbetar.

Verket är fängslande skrivet, har kommit ut i ständigt nya upp
lagor och översatts till över tio språk. Boken innehåller ett register 
med ca 2000 ord, 50sidig bibliografi, ca 100 illustrationer, kartor 
och diagram.

“Ingvar Rydbergs utmärkta 
översättning och förlaget Al-
hambras satsning på Braudels 

mäster verk är en kulturgärning 
av vikt.” Inga Brandell, SvD 

“Braudels Medelhavsbok är en ar-
betsprestation av otroliga mått... 
en händelse av rang för alla som 
är fascinerade av det förflutnas 
landskap som egentligen är det 

närvarandes.” Jan Retsö, GP

“Sin tyngd till trots är Medel-
havet en lättläst bok. Inte minst 

tack vare den livfulla prosan, 
där Braudels berättarglädje fint 

tagits tillvara av Ingvar Ryd-
berg.” Eva Kärfve, SDS

Alhambra ... ett förlag inget 
annat förlag likt och som 

trots det helt osannolika i sin 
utgivning hela tiden kommer 
igen med nya överraskningar. 

Inga Brandell, OBS-Kultur

Tsai 
Chih Chung

tecknade kinesiska klassiker
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* Laozi talar – Den vises tystnad *
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För beställningsinfo och priser v.g. se Prislistan på sidan 19. 
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