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Förord

E f t e r  slutförda tvååriga teaterstudier vid Essex University i 
England infann sig Nuruddin Farah på flygterminalen i Rom för 
att ta flyget till Mogadishu. Men ett samtal från hans äldre bror 
stoppade honom abrupt. Året var 1976. Hans nyutkomna roman 
A Naked Needle med sin frätande kritik av Siad Barres diktatur 
var nyutkommen. Broderns budskap var solklart: att återvända 
betyder 30 år i fängelse. Farah förvandlades, som han sagt i en 
intervju, från resenär till författare i exil under loppet av en minut. 
Men mera än det: Somalia dog inom mig och jag skulle bära det 
inom mig som en kvinna bär ett dött barn. Det blev en neuros, ur 
vilken jag skriver. Det skulle ta 22 år innan han återvände [1996]
och då rakt i famnen på – vad annat – en knasig krigslord som 
krävde av honom »samhällsnyttiga föreläsningar« som ersättning 
för att få leva. Det är ur ett sådant vansinne som romanen Hem-
ligheter lösgjort sitt bränsle, tillspetsat med en stor skopa ilska 
och förtvivlan.

Farah skrev romanen 1990 i Berlin, ett år innan Barres 
regim slog runt. I det skedet kallade han den »Awake, When 
Asleep«. Den kom ut på engelska 1998, på svenska 2000. Nu, 
ett kvartssekel efter det att det första manuskriptet var färdigt, är 
den refuserade och motsägelsefulla boktiteln ännu mera utopisk. 
Jag låtsade vara lycklig, men jag var inte det. Det är en roman 
som förutsåg hemska dagar. Jag ville att alla skulle resa sig och se 
vilken smuts som var i antågande. Hela landet var ett dödsläger. 
Det evangeliska uppropet och metaforen om ett uppvaknande 
mitt i sömnen alluderar till ett annat slags frånvaro än den soma
liska reträtten in i ett kollektivt självmord. Det är besinningen 
om den totala rekonstruktionen av samhället, ett socialt och 
politiskt återskapande i humanismens tjänst. Det var en sådan 
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dröm som den första boktiteln anmälde. Den övergavs och titeln 
lade sig i raden av »Blood in the Sun«trilogins ettordskonstruk
tioner. Titeln associerar till sökandets etnologi, till det doldas 
kollektiva mardröm. Boken präglas djupt av den pessimism som 
Farah kände vad gällde Somalia vid tiden. Men anropet i den 
ursprungliga titeln om uppror förblir hörbart alltigenom texten 
och är berättelsens egentliga hemlighet, en kamplysten ensam 
motståndsficka i dödslägret.

Hemligheter [Secrets, 1998] är den tredje romanen i trilogin 
som förflyttar sig stegvis från explosion till implosion, via Kartor 
[Maps, 1986], om angreppet på Ogadenprovinsen, och Gåvor 
[Gifts, 1993], om landets biståndsberoende, för att närma sig den 
totala kollapsen i och med den tredje romanen – Farah brukar 
även kalla romanserien för »Precollapse«. Hemligheter är den 
märkligaste och den oslipat grymmaste av dem alla. Den sak
nar en konventionens dramaturgi som särskiljer berättelse och 
kontext, den har ingen egentlig handling, och de karaktärer som 
befolkar den utvecklas eller ändras inte. Allt står stilla som det 
unkna vattnet i en hink. Och vi frågar varför? För att kunna 
identifiera sammanhangen, även detaljerna i obehagliga tabu
belagda fenomen som incest, pedofili, sexuell rovlystnad med 
kvinnor som offer, provoceras vi att lyssna med alla sinnen öppna 
och på spänn. Det unkna vattnet är en gåta. Detta gör Farahs 
Hemligheter till en ansträngande läsning, men värd mödan, för 
efter att du slutfört boken vill du veta mera.

Allt faller sönder [Things Fall Apart], titeln på Chinua Achebes 
roman från 1958, handlar också om ett sammanbrott. Här 
iscensatt av kristna missionärer och brittiska kolonialister som 
lyckas manövrera sig in i och utvidga sprickor i igbokulturen, 
för att till slut göra dess lokala värdesystem, byggt på samspel, 
föränderlighet, respekt för kvinnor, med förtrycket som ersatz. 
Monoteism och patriarkat tar plats inför öppen ridå. I Farahs 
Hemligheter återges de kollektiva övergreppen en passant. Bilar 
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med milis kör omkring och tar livet av folk, ingen förstår varför. 
Lik kantar vägarna. Lika anarkistiskt frånvarande i denna fiktion 
är koloniala baksmällor som övergripande enheter som nationen, 
staten, landet Somalia. Begrepp av det slaget leder ingenvart eller 
i bästa fall in i en återvändsgränd. Denna cul-de-sac är också 
ett av de dolda semantiska lagren i Kalamans påhittade namn. 
Namn är inte signifikativa. Inte heller hans farfar Nonnos italien
ska namn, en rest att förstå och sedan glömma. Samtidigt är de 
två släktingarna romantextens mest hänförda hemlighetsforskare.

Farahs diagnostik är inriktad på de små enheterna, det en
samma, övergivna och adopterade barnet, modern, moderskap, 
fadern, faderskap, patronymika, familjen, blodsbanden, patri
linjär genetik. Familj liksom klan, visar han, är en konstruktion. 
De är ofarliga bara i sitt upplösta tillstånd. Lojalt bundna i hem
lighet är de korrumperande, livsfarliga. Närsynt bearbetar Farah 
de osynliga, finstilta sambanden mellan alla väsen, mellan växter, 
djur, människor, ömsesidighet, och grymhet.

Som t.ex. i en scen kring andlighet och makt i fabelns realistiska 
somaliska värld. Det är fest och de hungriga, svältande människor
na ser »förväntansfullt upp mot himlen, uppenbarligen ivriga att 
utfodra inre demoner med hoppets manna«. Då fylls skyn med 
gräshoppor som störtar rakt ner i de kokande grytorna. »Ett par 
av de reformfientliga männen ger föråldrade instruktioner till 
sina kvinnor om att tillreda deras portioner i finaste skirat smör. 
Andra kräver att få sina ransoner kompletterade med brynt smör, 
vitlök och kokt basmatiris«. En gammal man, med en kråka (den 
förislamska totemfågeln) vägrar jubla. Medan en ung man in
till honom, som äter så att han nästan storknar, och stolt visar 
»en bönsyrsa i religiös åkallan… och frågar den gamle varför 
han inte deltar i måltiden, varför han inte är lycklig«. Både de 
konserva tiva männen, med sin föraktfulla kvinnosyn, och den 
andlige ynglingen, har förvridits från och av sin religion.

Farah låter romanens berättare endast som i förbifarten 
peka ut religionens både hjälplöshet och farlighet. Med denna 
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kontextuella tystnad vill han förstärka motsatsen, religionens 
och förtryckets självklarhet och normativa makt i det somaliska 
samhället. Den är så självgod att den inte syns. Kvinnor kränks 
för att de är kvinnor. »Fäder betyder ingenting, mödrar betyder 
allt!« är romanens bärande mantra, som i slutet av berättelsen 
revideras till en personlig insyn: mödrar betyder allt och Yaqut, 
Kalamans far, betyder också mycket.

Romanens persongalleri kan uppdelas i två moraliska och 
ideologiska strukturer: en relativ god, en alltigenom dålig. Och 
då invänder läsaren, tror jag: det beror ju på vad du menar med 
bra och dålig. Visst är det så! Dessa kategorier är långtifrån kon
stanta, emellan dem finns det flera motsvarigheter än samband, 
flera attribut än associationer, som inte hänger ihop. Madookes 
familj, den dåliga, är förvänd i en orgie av överträdelser mot 
sexuella normer och preislamiska tabun, med faderskapet 
som ledstjärna: barnmord, självmord, incest, pedofili, tidelag. 
Den ständigt frånvarande fadern Madooke på ständig jakt efter 
sexuel la meriter, modern med självmordet som islamisk baklast, 
och de från USA återvända incestuösa halvsyskonen Sholoonga 
och Timir med suspekta motiv: hon med den orubbliga före
satsen att bli mor till Kalamans son och Timir för att köpa sig en 
hustru. De två amerikanerna, »en somaliskfödd schaman som är 
gift med en marockanskfödd eldslukare« och en »aktiv medlem 
av gay rörelsen i San Francisco«, skulle utöver uppdraget med 
barnalstrandet bidra ekonomiskt till att beväpna milisen för sina 
klanfränder.

Denna dysfunktionella, kaotiska familj med blodsbandet som 
militant styrmedel ska ställas invid den andra familjen, som också 
den är normlös, experimenterande och avvikande, men som i 
motsats till Madookes saknar andra lojaliteter än dem de gett sina 
egna liv. Den består av Kalaman, det oäkta barnet, avkomma i en 
gruppvåldtäkt, hans ogifta far Yaqut och mor Damac förenade i 
kärlek, och farfar Nonno, »Ma-Tukade, mannen som vägrade be«.

De är två väsensskilda familjer, det negativa prismat för ett 
afrikanskt samhälle i undergång. Det interaktiva privata, med 
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dess olika röster och beteenden, utgör dess symboliska centrum 
och Farahs dess litterära forskningsprojekt. I det rumsterar 
kollektivet hejdlöst eller det fasansfulla som kallas Somalia. 
Det hejdlösa kan även uppträda i annorlundahetens dialektiska 
skepnad, i en Sholoonga, som är romanens gränsöverskridande 
konsonant och tysta vokal. Hon var från allra första början i 
trippel bemärkelse hatad av alla (utom av Nonna och Kalaman), 
en blandform, hybrid, nomad, en naturens korsning. Ett hat som 
också inbegrep föräldraskapets samlade övergrepp mot henne 
och hennes etniska bakgrund, med en etiopisk mor som övergivit 
henne och tagit sitt liv.

Knutar eller hemligheter är vad romanens fem berättare för
söker lösa upp. De fem, Kalaman, Sholoongo, Yaqut, Damac och 
Nonno, gör det i monologer, med sonsonen och farfar som de 
mest framträdande, där de svarar på frågor, erkänner sitt tjuv
lyssnande, smygtittande, sin voyeurism, sitt skvaller. Alla citerar 
varandra, kan inte låta bli, vilket innebär att samma uttalande 
kan speglas från olika håll, till läsarens förmån, granskning och 
förvirring (din och min). Självreflektionerna, analogierna, och 
ironierna tömmer hemligheterna på sina undanglidande attribut. 
I romanen uppträder även en internt samverkande läsare i tredje 
person, som recenserar de samtal som äger/ägt rum. Denna 
tolkande röst syresätter bokens retoriska komplexitet ytterligare.

Till det kommer att monologerna interagerar med varand
ra – och inom sig själva – även på andra berättande nivåer: 
visuellt, oralt, djurriketmänniskoriket, somaliska metaforer, 
ordspråk, berättelser och myter. Även fåglarna ertappas med att 
begå övergrepp och bryta mot somaliska tabun; liksom anmodas 
att simulera vuxenvärldens grymma teater, då betraktad ur en 
sjuårings synvinkel.

Det är en skoningslös tät text vi läser. Vi försöker nå fram 
till ett slut i sällskap med Kalaman och till vad vi anar genom 
felsägningar och viskningar, att hans biologiska far var en våld
täktsman, att blodet och spermien är underordnade kärlekens 



X

omfamnande regelverk. Yaqut inser att hämnd mot de klan
anslutna våldtäktsmännen är meningslös, att omsorgen om sonen 
och hustrun är kittet i hans liv. En helad, försonad Damac ingår i 
samma förtroendefulla pakt. Sholoongo förblir ett fenomen som 
inte kan ändras; hon kan bara vara den hon är: osann, skandalös, 
stark. Och till slut Nonno, visionären, ideologen, sensualisten, 
som på ålderns höst sjunker ner på knä, nu nästan blind, vänd 
mot Mekka, denne envetne Matukade, och det gör han inte långt 
efter sin altruistiska eller faderliga akt i sängen med en satanisk 
Sholoongo. En parodi över barnafödandets politik eller en meta
for för det mörker som brett sig över ett blint Somalia.

Den klan och blodbandsbefriade kvasifamiljen som skapats 
kring Kalaman kvarstår. Den håller för den har en egen indivi
duell hemlighet, ett eget kitt, trots att samhället omkring kollapsar. 
Hemligheterna mellan de fem berättarna upplöses när de påver
kar deras liv. Alla hemligheterna är kända av någon annan. Hen 
vet inte att någon annan vet. Hemligheten finns som en skugga. 
Det som romanen försöker säga är att det inte finns någon hem
lighet om livet får levas. Det kollektivas hemlighet, Somalias, är 
en lögn; ingen förstår varför den ena skjuter den andre. Ingen 
heller varför man äter gräshoppor. Ingen vet att Gud inte finns.

Hemligheter är ingen allegori för hur ett nytt Somalia bör 
formas. Den är för det första en politiskfilosofisk krönika kring 
individers rätt till ett värdigt mänskligt samliv, i vilken autonom 
gestalt det än må utvecklas. Den är en berättelse om sig själv, en 
bok om tron på språket, om berättandets estetik och samtalets 
politik med Somalia som subjekt. Den är en vidräkning med 
religiös fundamentalism och mäns förtryck av och förakt för 
kvinnor.

Att finna metaforer för det kollektivas och det individuellas 
sammanbrott är Nuruddin Farahs litterära uppdrag. Det förvaltar 
en uppsjö befriande metaforer. Låt din läsning förmå dem sväva 
lika högt som Kalamans kråka! 

–  R A O U L  J .  G R A N Q V I S T  –


