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Förord

Kärleksdrömmen ingår i SIDAs serie om kvinnor i u
land. Eva Evers Rosander, som under flera perioder
vistats i Marocko, fick av SIDA uppdraget att skriva
en bok om marockanska kvinnor, bl a för att vi på
svenska skulle få en beskrivning av muslimska kvin
nors förhållanden.

Författarinnan har utgått från en enskild by
kvinnas berättelse. Den ger en bild av marockanska
kvinnors liv, som kvinnor själva upplever det.

Boken vill ge kunskaper om relationerna mellan
män och kvinnor i Marocko, om hur religionen i isla
miska länder påverkar samhällslivet i allmänhet och
människors mest intima vardagstillvaro i synnerhet.
Boken ger en konkret beskrivning av kvinnors in
stängdhet, av trolldom och häxeri och av kravet på
männen att förverkliga ideal om styrka och mandom.
Islam och föreställningar som kommer i dess släptåg
har ett starkt grepp om människorna.

SIDA har medverkat i redigeringen av boken.

Karin Himmelstrand
Utredningsbyrån, SIDA
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Författarens förord

Kärleksdrömmen handlar om Malika, en maroc
kansk kvinna i trettioårsåldern. Genom henne vill jag
visa ett stycke kvinnoliv i en by i Marocko. Det är hen
nes drömmar och verklighet som jag skildrar.

Malikas livsöde har formats av hennes familjs eko
nomiska och sociala position, likaväl som av hennes
egen personliga läggning i samspel med den. Men även
själva samhället som hon lever i är medskapande. Ma
lika bär med sig dess kulturella och ideologiska värde
ringar, ger uttryck för dem och protesterar ibland mot
dem. På så sätt är hon ett språkrör för många maroc
kanska kvinnor.

Även vi svenska kvinnor kan känna igen oss i Mali
kas berättelse. Många av oss har känt skräck i sam
band med den sexuella debuten och odlat romantiska
föreställningar om den fullkomliga kärleken. Kanske
fantiserar några av oss också om drömprinsen, som
skall kompensera oss för de besvikelser som mötet med
verklighetens män har givit oss.

Materialet till Kärleksdrömmen har jag samlat un
der fältarbete i norra Marocko och bland muslimer i
spanska Ceuta, Nordafrika, åren 1976-78 och under
somrarna 1979 och 1980. Jag har utfört arbetet inom
ramen för projektet "Kvinnor och samhällsutveck
ling" vid Socialantropologiska institutionen vid Stock
holms Universitet och erhållit pengar från Riks
bankens J ubileumsfond.

Kärleksdrömmen består av två delar. Den första ger
en faktabakgrund till Malikas livsberättelse. Den and
ra delen omfattar Malikas berättelse och min tolk-



ning av den. Där återfinns också mma egna upp
levelser av Malika och hennes by.

Många personer har givit mig hjälp och värdefulla
synpunkter. Tack till er alla! Störst tacksamhet kän
ner jag inför kvinnorna i byn och trakten runt om den.
Generöst har de delat med sig av sina livserfa
renheter. Boken tillägnas Malika.

Samtliga namn är fingerade. I några fall har person
liga detaljer ändrats för att kamouflera. Byns exakta
läge och namn har jag inte heller lämnat ut. Det räcker
om läsaren vet att den ligger i gränstrakterna mellan
Marocko och spanska Ceuta.

Anna Sjödahi är konstnären bakom bilderna. Under
åren 1977 och 1978 reste hon runt i byarna i norra Ma
rocko och vistades då även i Malikas by.

Stockholm i juni 1982
Eva Evers Rosander
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KVINNOR OCH ISLAM

Islam har präglat hela Malikas liv. Hon har inte blivit
anhängare till islam genom ett medvetet val, utan hon
har liksom de flesta marockanska kvinnor vuxit upp
med religionen och fostrats i dess tradition och miljö.
Islam i dess regionala utformning, så som den kommer
till uttryck genom lagar och sedvänjor i Marocko, har
skapat villkoren för Malikas liv och blivit en del av
henne själv.

Att vara marockansk kvinna, att tala en arabisk dia
lekt och att vara muslim, är sammanvävt med att vara
medborgare i umma. Umma - det islamiska "världs
samhället" - omfattar alla trogna muslimer, oavsett
nationalitet och ras.

Islam betyder underkastelse och villighet till lyd
nad. Sådana egenskaper kännetecknar människans 
tjänarens - attityd till Gud, Skaparen. Då råder sa
lam - dvs fred. Huvudinriktningarna inom islam kal
las sunna och shia. Dessa tar olika religiösa ledare efter
Mohammed till utgångspunkt och har delvis olika
"program". I Marocko, liksom i de flesta islamiska
länder, är befolkningen sunnaanhängare.

Islam instiftades av profeten Mohammed på 600
talet. Han verkade i Mecka och Medina på den ara
biska halvön (nuvarande Saudiarabien). Islams fem
grundpelare är följande:
- trosbekännelse: "Det finns ingen gud utom Gud och

Mohammed är hans profet"
- tidebönen; bön fem gånger om dagen, fördelat från

tidiga morgonen till sena kvällen
- fastan under fastemånaden Ramadan
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- zakat (allmosan); den årliga avgiften till de fattiga
- vallfården till Mecka.

Fasta och pilgrimsfärd

Malika anser att varje rättrogen muslim skall kunna
trosbekännelsen, fasta under Ramadan och inte äta
griskött. Som alla religiöst aktiva muslimska kvinnor
bör hon be fem gånger om dagen. Men hon ber inte
som männen, i moskE'ln eller utomhus, på en allmänt
synlig plats. Malika och hennes medsystrar ber i det
innersta rummet i hemmet, i enskildhet och med
huvudet täckt aven duk.

Fastan innebär att avstå från mat och dryck varje
dag under hela månaden Ramadan från solens upp
gång till dess nedgång. Undantag görs för menstrue
rande kvinnor. De anses orena under menstruationen
och ovärdiga att nalkas Gud så länge blödningen va
rar. De dagarna kan kvinnorna således äta och dricka.
Men Malika liksom andra kvinnor skäms att öppet
visa att hon menstruerar och äter därför inte så att
män eller barn ser det. Kvinnarna småäter ofta i hem
lighet medan de lagar mat till barnen som inte fastar.
Senare under året måste kvinnorna "ta igen" de för
lorade fastedagarna. Inte heller ammande kvinnor be
höver alltid fasta. Bruket varierar från plats till plats.

För kvinnorna liksom för många män hägrar Mecka
som ett lovvärt och efterlängtat pilgrimsmål. Hajaj (en
pilgrimsfärd till Mecka) förändrar en människas ställ
ning i samhället på ett positivt sätt. Titeln haj för
männen och haja för kvinnorna markerar den föränd
ring som skett. Omgi vn ingen känner respekt och vörd
nad inför människor som genomfört en eller flera såda
na pilgri msresor.

Malika som bara är trettio år, menar att hon gott
kan vänta med Mecka-resan. I Mecka renas man från
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de synder man begått under sin livstid. Varför då inte
vänta tills man har många synder och bli av med dem
alla på en gång?

Islam lär att Gud skapat universum och givit både
naturlagarna och de lagar som reglerar hur människan
skall leva. Koranen är Guds ord, uppenbarade genom
Mohammed. Den är på samma gång andaktsbok, lag
bok och vägledning för ett rätt liv enligt islam.

Viktiga rättesnören för en sann muslim erbjuder
även profetens sunna - hans föredöm~dvs det sätt
på vilket han levde sitt liv samt el hadith, traditio
nerna som finns nedtecknade om Mohammed och
hans närmaste efterföljare.

Omyndig och kontrollerad

Islam uppstod i ett patriarkaliskt samhälle. Mo
hammed vände sig därför i första hand till männen.
Männen var "samhället". Kvinnarna och barnen var
nödvändiga - i vissa sammanhang uppskattade 
men till sin natur otillräkneliga familjemedlemmar
som stod under mannens förmyndarskap. Mannen
övervakade kvinnorna i sin egenskap av "herre" (slav
ägare), fader, make eller bror samtidigt som han skyd
dade dem från andra främmande män.

Genom att kontrollera de omyndigförklarade kvin
norna försökte männen hindra att kaos, {itna, skulle
uppstå i samhället, vars mål var att uppnå fred och en
het. Fitna förknippas med kvinnor och lössläppt sex
ualitet.

Denna inställning till kvinnan har bevarats genom
århundradena tillsammans med många andra före
ställningar från Mohammeds tid. Sharica den reli
giösa lagen från 600- talet. är fortfarande grundvalen
för synen på hinnan. Små juridiska förändringar har
därvidlag skett i Marocko.

13



Familjelagstiftningen som reglerar mannens och
kvinnans rätt till skilsmässa, arv, vårdnaden om bar
nen och männens rätt till månggifte osv hör till de
områden som ansetts svårast att modernisera och er
sätta med civil lag.

Islam är utpräglat bunden till det ursprungliga or
det och dess uttolkningar i skrifter från de första år
hundradena efter Mohammeds död 632 e Kr. Det star
ka motståndet mot reformer i familjelagstiftningen
har dock att göra med själva grunden för de muslimska
männens uppfattning om sig själva. Kontroll av sexua
liteten, barnalstrandet och relationerna mellan män
och kvinnor uppfattas så sammanvävt med religionen
att mansrollens utformning sammanfaller med man
nens identitet som muslim. Att ändra på den religiösa
lagens syn på kvinnans ställning hotar den manliga
identiteten. Ifrågasätts den, känner mannen sig som
"icke"-muslim eller i varje fall som en "dålig" muslim.

Så är emellertid inte fallet med de marockanska
män som utbildats i Västerlandet eller som av andra
anledningar fått ett distanserat förhållande till islam.
Detta betyder i sin tur inte att männen går helt fria
från patriarkaliska ideer, lika lite som männen i den
kristna traditionen.

Framsteg eller tillbakagång?

Åsikterna går isär om huruvida islam innebar en för
bättring eller en försämring för den muslimska kvin
nan på 600-talet. Det brukar ofta hävdas att kvinnan
genom islam åtminstone delvis fick tillgång till det
brud pris som hennes brudgums familj tidigare givit di
rekt till hennes far. Detta skulle alltså innebära en för
ändring till det bättre. Man brukar också påpeka att
kvinnan genom islam fick lagstadgad rätt att ärva
hälften jämfört med brodern, mot tidigare ingenting.
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Mohammed begränsade antalet tillåtna hustrur för
en man till fyra. Det anses vara ett framsteg för den
arabiska kvinnan. De gifta kvinnornas situation för
bättrades troligen också genom Mohammeds för
maningar till männen att behandla sina hustrur rätt
vist. Vid skilsmässa infördes en vänteperiod om tre
månader - den s k cidda. Under den tiden skulle
mannen försörja sin f d hustru och avvakta tecken på
en eventuell graviditet.

Det finns emellertid de som hävdar att kvinnornas
ställning var bättre i för-islamisk tid. Då kunde kvin
nan förskjuta sin man eller skiljas från honom på ett
enkelt sätt. I vissa stammar skulle kvinnan haft ett be
tydligt friare och bättre liv än det hon fick som omyn
digförklarad muslimsk kvinna.

Ett liv under hot

Malika känner sig ständigt hotad av den maroc
kanske mannens två stora privilegier: att ta sig en ny
hustru (vilket den gamla måste tolerera) och att för
skjuta den gamla, så att hon står där ensam och oför
sörjd.

Både månggifte - i form av polygyni - (giftermål
med flera hustrur) och talaq (förskjutning av hustrun)
förekommer idag i Marocko. Vid domstolarna som dö
mer enligt den traditionella religiösa lagens re
kommendationer, har kvinnorna svårt att hävda sig.
Två kvinnliga vittnen krävs t ex mot ett manligt.

Domstolarna är en mansdominerad värld, där kvin
norna är i underläge, om deras intressen står mot män
nens. Klarast framstår skillnaderna mellan mäns och
kvinnors rättsstatus i samband med förskjutning. En
man kan t ex tre gånger i följd säga att han skiljer sig.
Han förskjuter då sin hustru med omedelbar verkan,
låt vara att han måste försörja henne i tre månader.
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Detta är juridiskt giltigt, även om det betraktas som
syndfullt och mot Guds vilja. Skulle mannen ångra sig
måste hustrun i alla fall skiljas från mannen, låta
cidda-perioden passera och gifta om sig med en annan
man, skilja sig från den andre maken och vänta tre
månader till, innan hon kan återförenas med den för
ste mannen. l Sådan talaq kallas al-bidca.

Männen i Malikas omgivning vänder sig till s k ca_
dul ("notarier", som anlitas vid giftermål och skils
mässa) om de vill skiljas. En man, som tröttnat på sin
hustru eller som hittat en ny kvinna och vill ha skils
mässa, kan ordna den genom el cadul utan att hustrun
vet någonting om saken. Hon får kanske en dag ett
brev från notarien som meddelar henne att hon är
skild.

Skilsmässor

För kvinnorna är det mycket svårt - ibland omöjligt
- att få skilsmässa. De marockanska männen menar
att de ofta får betala en stor summa av hopsparade el
ler lånade pengar i brudpenning och att hustrun därför
inte skall kunna lämna lämna dem.

Dessutom skall hustrun genom de barn - främst sö
ner - hon föder, föra mannens släkt vidare. Skulle en
kvinna genomdriva skilsmässa, fördöms detta av hela
samhället - om det inte finns ytterst speciella skäl
härför. Som sådana räknas att mannen är impotent el
ler steril. Detta kan i och för sig vara svårt att bevisa,
eftersom barnlöshet alltid skylls på kvinnan.

Andra acceptabla skilsmässoanledningar för kvin
nan är om mannen lider av svår, obotlig sjukdom, t ex
sinnessjukdom, om han har misshandlat sin hustru i

I Ur Cou\son, N. och Hinchcliffe. D. 1978. Women and Law Reform,
sid. 42-43 i Beck, L. och Keddie, N.: Women in the Mu~lim World.
Cambridge. Mass. Harvard Universit~, Press.
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två manliga vittnens närvaro eller om han inte för
sörjt henne utan lämnat henne vind för våg under mer
än nio månader. Är äktenskapet barnlöst är det alltid
lättare för kvinnor att få skilsmässa. Ett äktenskap an
ses knappast fullbordat om kvinnan inte fött barn.
Barnen tillhör mannen och hans familj.

Vid en skilsmässa som mannen tagit ut, skall hust
run behålla de smycken och kläder som hon köpt för de
pengar hon fått av makens familj i samband med bröl
lopet. Dessutom skall den del av pengarna betalas ut,
som eventuellt inte överlämnats vid giftermålet, men
som utlovats i äktenskapskontraktet. Om det är kvin
nan som lyckats genomdriva skilsmässan, betalas inte
den eventuella resten av penningsumman ut. De pre
senter som hustrun fått av mannen från och med gif
termålet måste hon lämna tillbaka.

Malika berättar gärna historier om män som för
pestat livet för sina fruar. Ibland står hustrurna inte ut
utan begär skilsmässa. Då dikterar männen de ekono
miska villkoren för skilsmässan. Det blir dock allt van
ligare att pengarna betalas på en gång i samband med
giftermålet. Rikare marockaner ger inte alltid bara
pengar. En liten symbolisk penningsumma över
lämnas dock alltid, för att giftermålet skall betraktas
som religiöst "riktigt" och giltigt. De kan betala i vad
Malika kallar "guldmandlar", dvs pärlor eller ädel
stenar. Ibland används brudpenningen för att köpa en
våning eller en bil till det nygifta paret.

Vid en skilsmässa är det mannen som skall ha vård
naden om barnen. De tillhör hans släkt och kommer
att bära hans och hans fars namn efter sina egna för
namn. Men sedvänjor och lagbruk varierar inom den
islamiska världen alltefter lagskola och lokalå tradi
tioner.

I Marocko, som tillhör den malekitiska lagskolan,
anser man att barnen bör få stanna hos sin mor tills de
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uppnått könsmogen ålder. Detta får ske under förut
sättning att modern är en moraliskt oklanderlig person
och att hon har en äldre kvinnlig släkting (vanligen
barnens mormor), som kan övervaka barnens upp
fostran. När sönerna kommer i puberteten flyttar de
tillbaka till fäderna. Döttrarna förutsätts bli bortgifta
i 15-16-årsåldern. Därför blir det oftast inte aktuellt
att "återlämna" dem till fadern.

Det förekommer inte bara regionala variationer i
tillämpningen och tolkningen av de lagar och sedvän
jor som rör relationerna mellan män, kvinnor och barn.
Även de enskilda domarna har ett stort personligt in
flytande över hur sharica skall tolkas i de olika rätts
fallen. Sharica ger inga absoluta besked och kan till
sin utformning inte jämföras med civila lagar. Den ger
bara rekommendationer.

Skilda världar

Idealet i ett islamiskt samhälle är en stram åtskillnad
av könen. Uppdelningen i manliga respektive kvinn
liga områden och sysslor är markant. Åtskillnaden le
der till ett ömsesidigt beroende mellan könen. Det
finns. mycket som en kvinna inte kan eller får göra
utan att överskrida gränserna för det passande.

Detsamma gäller även männen. Det är svårt för en
man att leva ensam, utan mor eller hustru som kan ut
rätta "kvinnliga" sysslor, t ex tvätt och bakning - om
han inte har råd att leja arbetskraft. Ännu svårare är
det för en kvinna att leva utan en far, bror eller make
som ansvarar för henne. En man besparar henne obe
haget att behöva vistas ute bland främmande män i
olika sammanhang, något som kan ge henne dåligt
rykte.

Föreställningen om arvssynden saknas i islam, lik
som det kristna skuldbegreppet. Kvinnorna ses som
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starka, skuldfria bärare aven otämjd sexualitet. Det
är främst den, som den muslimske mannen måste
kuva. Det sker genom purdah (avskildhet för kvinnans
del). Kvinnan bör vistas inomhus för att inte fresta
andra män. Den äkta mannen kan då vara säker på att
de barn hans hustru föder är hans egna. Dessutom
slipper hans heder sättas på spel.

Mannen uppfattar sin hustru som en förlängning av
sig själv, som en integrerad del av sitt sociala jag.
Skulle hustrun handla "omoraliskt" och dit hör t ex
att "driva" omkring utomhus utan ett klart mål, vara
utmanande klädd, vara pratsam, flirta och - värst av
allt - begå äktenskapsbrott, så hotas mannens heder
och självrespekt. Kan mannen inte kontrollera sin
hustru, krymper han i omgivningens ögon. På motsatt
sätt stärks hans identitet som man, om hans hustru
uppför sig på passande sätt; dvs genom att visa blyg
samhet, tystlåtenhet och flit. Männens sårbaraste
punkt är kvinnorna!
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Som synes måste de muslimska männen leva efter
ett hårt och krävande system. De försöker undvika
uppträden och skandaler som stör lugnet i byn eller
stadskvarteret, trots att kvinnorna motarbetar dem
genom att intrigera och manipulera bakom ryggen på
männen. Det är kvinnornas svar på den auktoritet och
den makt som männen utövar över dem. Männen kan
inte sitta och vakta hela dagarna på kvinnorna. De
måste arbeta, de flesta långt hemifrån. Männens för
måga att hålla kvinnorna "instängda" inomhus varie
rar med deras ekonomiska resurser, samhällsklass och
ställning.

Det är sällsynt, att kvinnor känner en verkligt djup
solidaritet med sina män. De har ju från början upp
fostrats i skilda världar och lärt sig, att hustrur och
män knappast kan ha något annat än barnen gemen
samt.
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MÄN, KVINNOR OCH MAGI

Männens makt och auktoritet över kvinnorna är lag
ligt och religiöst sanktionerad. Kvinnorna är hän
visade till det inflytande de kan skaffa sig genom in
formella, hemliga eller icke respektabla (illegala) me
del, t ex i form av häxeri och skvaller.

Männen är rädda för kvinnornas häxeri och skvaller
och tar varje tillfälle att officiellt fördöma det. De är
medvetna om att deras egna svagheter ventileras
bland kvinnorna och att de riskerar att bli offer för
häxeri. Religionen fördömer företeelsen. Även kvinnor
na själva anser att sysslandet med häxeri är förkast
ligt. Men sådana är vi kvinnor, säger de och visar att
de har införlivat den negativa bild av sig själva som
männen och de äldre kvinnorna - i egenskap av de
traditionella värderingarnas bevarare - målat upp av
dem.

Samtidigt som kvinnorna således fått lära sig att de
till sin natur är moraliskt underlägsna männen, är de
väl medvetna om att häxeriet ger dem ett visst över
tag.

Det finns även män som ägnar sig åt magi i onda av
sikter och som har rykte om sig att vara skvaller
aktiga. De anses vara omanliga, uppför sig "som kvin
nor", d v s mot sin egen natur ...

I Malikas historia spelar häxeri en viktig roll. Det
svårförklarliga händelseförloppet i samband med hen
nes giftermål och skilsmässa från den första mannen
tillskrivs häxeriet. Impotens och "galenskap" (sinnes
sjukdom) är de två vanligaste och av männen mest
fruktade följderna av häxeri.
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Häxeri och botemedel

Es s-hor (ond magi) förekommer ofta i relationerna
mellan könen. Oväntade, tråkiga eller hemska händel
ser förklaras med häxeri av den som drabbats. Det in
träffade har nästan alltid anknytning till sexualitet
och barnalstrande.

Kvinnorna misstänker häxeri vid missfall, barnlös
het eller när de blir övergivna av sina män. Männen
tror häxeri är förklaringen till bl a impotens. Oftast är
det kvinnor som anklagas för att ha använt sig av häx
eri. Männen misstänks sällan för sådan hantering 
de är snarare livrädda för att bli utsatta för es s-hor i
någon form.

De människor som mot betalning ägnar sig åt att
ställa sin häxerikunskap till förfogande kallas sahar
(trollkarl) eller sahara (trollkvinna, häxa). Sådana
personer är speciellt förfarna i ond magi och sägs ofta
vara judar eller andra avvikande personer i by- eller
stadssamhället.

En annan typ av verksamhet ägnar sig vissa koran
kunniga män eller koraniärare åt - de hjälper männi
skor som tror sig drabbade av häxeri att diagnostisera
detta och utpeka vem som ligger bakom. Dessa perso
ner redogör också för vilka motåtgärder som måste sät
tas in för att den utsatta skall bli av med häxeriet.
"Botemedlet" består ofta av papperslappar med hem
liga skrivtecken eller ord och meningar ur Koranen.

Även detta kostar pengar, men anses inte vara ond
magi.

Det finns emellertid koraniärare som ägnar sig åt
både ond och god magi. De vill tillfredsställa sina kun
ders önskemål. För dem är det viktigt att skaffa klien
ter i en tid av hård konkurrens.

Es s-hor utövas med hjälp av pulver och smetiga
blandningar som läggs i mat och dryck eller göms i off-
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rets hus på ställen, där han eller hon utan att märka
det kommer i kontakt med dessa. Även pappers
lappar med hemliga tecken används. Sällan har den
person som utpekas som skyldig till häxeriet av spe
cialisten/koranläraren, verkligen utövat es s-hor mot
den drabbade. Men tron på andra människors ondska
och övertygelsen om att oönskade händelser är orsaka
de av häxeri är så stark, att den håller föreställ
ningarna om es s-hor vid liv.

Sexuell magi

Es sqaf (ett slags sexuell magi) rör just de känsligaste
punkterna i samlivet mellan man och kvinna. När en
kvinna har utsatts för es sqaf är hon "stängd". Hennes
mödomshinna är omöjlig att tränga igenom.

När en man drabbats aves sqaf blir han impotent.
Det rör sig inte där nere på mannen, säger Malika, det
är alldeles livlöst. Impotens är ett så hårt slag för man
nen att bära att han brukar bli "galen". Vettskrämd
och olycklig flyr han in i ett sinnesförvirrat tillstånd,
bort från alla ouppfyllda krav på virilitet och potens.
Drabbas han av impotens som nygift finns bara en ut
väg: skilsmässa.

En ung man berättade att hans nyblivna hustru ut
satt honom för es sqaf genom att hälla något i den
mjölk han druckit. Hon hade gjort detta för att han
inte skulle se åt någon annan flicka. Jag blev som van
sinnig, sa han. Jag ville bara bort ifrån det hela. Det
gick inte över förrän jag skilt mig ifrån henne.

Mödrar lär praktisera es sqaf på unga döttrar. Dessa
blir då "stängda" och kan inte ligga med någon man
förrän de blir gifta. Då "öppnar" modern dem igen
med en speciell formel eller åtgärd. Es sqaf används
också av svartsjuka kvinnliga rivaler för att hindra en
flicka att gifta sig med en viss man.
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Konkurrensen om männen är hård. Den kvinnliga
solidariteten sätts på hårda prov, eftersom kvinnorna
är så beroende av männen. Dessa känner sig i sin tur
maktlösa inför hotet om es s-hor eller es sqaf. De fruk
tar kvinnorna som kan göra dem impotenta som
hämnd för någon oförrätt eller för att hindra mannen
att skaffa sig en ny hustru.

Det finns män som nekar att äta eller dricka i något
annat hus än sitt eget. De är rädda för häxerimedel i
maten, i teet eller i kaffet. De oroar sig också för att de
kan trampa på något farligt som kan ligga gömt vid in
gången till de hus, där det bor illasinnade personer. En
orsak till att man håller sig väl med sin hustru kan
vara rädslan för häxeri.

Koraniäraren, el fqih, brukar uppmana den häxeri
drabbade att uppsöka helgongravar, offra djur eller
tända ljus, bränna olika slag av rökelse, rena sig genom
tvagning i vatten från en helig källa eller dylikt.

En kvinna som önskar få tillbaka sin man som tagits
ifrån henne genom es s-hor, kan t ex använda Koran
ord skrivna på papperslappar. Papperslapparna kan
endera blötläggas, varefter mannens te eller kaffe
späds med vattnet, eller kan lapparna hängas på vissa
ställen inom- eller utomhus.

Är dessa åtgärder verkligen effektiva? Ibland ja och
ibland nej. Hjälper inte botemedlet eller besöken hos
helgonen, anses det vara ett ovanligt svårt fall av häxe
ri.

Besvärliga bröllopsnätter

Vid giftermålet skall flickan vara oskuld och oerfaren
och brudgummen skall röva hennes oskuld på bröl
lopsnatten. Detta är idealet. Efter genomfört värv
meddelar brudgummen sedan sin mor eller brudens
två "vittnen" - ofta en faster och en moster - om
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bruden varit orörd. Förr bar man alltid omkring ett
blodfläckat tygstycke som bevis. Det har dock blivit
mer sällsynt. Mödomshinnan är en garanti för att
brudgummen varit den förste som legat med henne.
Det barn som eventuellt föds efter nio månader är då
säkert makens.

Ibland står brudgummens vänner utanför sov
rummet och väntar på att maken skall tumla ut ur
rummet, glad och stolt över att hustrun var oskuld och
över att han snabbt förmått tränga igenom.

Mannen har gjort sin brud till gift kvinna med en ny
och aktad ställning i samhället. Brudens familj kan
känna sig hedrad över både dotter och svärson.

Det är svårt att säga hur vanligt det är att männen
under dessa förhållanden misslyckas med att de
florera sin brud. Många män blir - åtminstone till
fälligt - impotenta. Kvinna efter kvinna berättar att
det tog tre-fyra dagar, ibland upp till en vecka, innan
det första samlaget kunde genomföras. I vissa fall upp
löstes äktenskapet p g a mannens impotens. Det idea
la fallet tycks höra till undantagen. Om däremot paret
redan före giftermålet haft samlag med varandra un
der hemliga, men mindre hetsiga förhållanden, bru
kar mannen sakna alla symptom på es sqaf.

Olika trick används för att ge sken av att bruden för
lorat sin mödomshinna under bröllopsnatten. Det är
självfallet speciellt viktigt att upprätthålla skenet om
brudgummens mor håller hårt på traditionerna.

Männen utsätts således för en stark press i samband
med bröllopet. Det är en religiös plikt för män att gifta
sig och skaffa barn, främst söner. Redan profeten Mo
hammed uppmanade sina trogna att gifta sig och för
öka sig för att sprida islams lära. Det anses onaturligt
för en man -liksom för en kvinna - att inte gifta sig.

Först i sin roll som make och far har mannen upp
fyllt samhällets förväntningar. Detsamma gäller
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naturligtvis kvinnan. Bara som maka och mor anses
hon vara en "riktig" kvinna.

Onda ögon och ord

Malika - liksom hennes vänner och bekanta - är all
tid rädda att andra vill dem illa. De tror att männi
skan i grunden är ond. Speciellt ond är kvinnan enligt
deras föreställningar. Kvinnor är avundsjuka och
trängtar efter det som andra har, utan hänsyn till vilka
medel de använder sig av för att uppnå sina mål.

Människor kan inte bara skada varandra på ett
medvetet sätt, genom es s-hor och es sqaf. Även omed
vetet, utan någon vilja att skada, gör människor var
andra illa genom avundsjuka blickar. Detta kallas el
cain (onda ögat). Det räcker med en känsla, en tanke
av avundsamhet som riktas mot en person, för att den
na skall skadas. En avundsjuk blick på en kvinnas
långa vackra hår kan t ex räcka för att håret skall för
lora sin lyster och börja falla av.

För att skydda sig mot häxeri i olika former bär
Malika en liten magnet och två gevärskulor i sin port
monnä. Hon säger att det kan hjälpa henne att gå fri
från es s-hor. Mot onda ögat bär hon en talisman i
form aven hand som skall skydda henne från den onda
blicken. Men Malika är också av den uppfattningen
att man inte i onödan bör skryta eller på annat sätt ge
andra människor anledning att känna den farliga
avundsjukan inför ens person, barn, man eller hem.

Förbannelser, uttalade av någon uppretad person i
vredesmod, kan också vara ödesdigra. Både det tala
de ordet och det skrivna har stor makt. Önskar man en
ovän ond bråd död kan det vara likvärdigt med att
döda personen. Man måste därför vakta på sin tunga
och undvika att bli föremål för sådana förbannelser.
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Att leva med andar

El jnun (andarna) är andra svårkontrollerade krafter,
som Malika och hennes omgivning måste räkna med.
De har ingenting med människors goda eller onda vilja
att göra: el jnun måste man lära sig att leva med.

Det finns vänliga andar och illasinnade andar. De
flesta andar som är onda kan blidkas på olika sätt så
att de håller sig lugna och inte skadar den värdperson
hos vilken de vistas.

Den ständiga utsattheten och oron inför alla faror
som lurar på människan kombineras hos Malika med
en fatalistisk tro på att det som sker, måste ske. "Hadi
el makteb ", säger hon på ett ställe i sin berättelse; "så
står det skrivet, (i Koranen) så blir det, det är ödet".

Ibland ingriper dock Malika själv i sitt liv och för
söker styra det i en bestämd riktning. Det gör hon med
traditionella kvinnomedel genom indirekt påverkan av
männen. Hon besöker dessutom helgongravar, koran
lärare, spåkvinnor. Med dessa specialisters hjälp vill
hon kontrollera sitt liv.

Spåkvinnorna kan förutsäga utsikterna inför fram
tiden. De religiösa specialisterna kan tala om för henne
om hon drabbats av häxeri eller om hon har andar
inom sig som måste blidkas eller drivas ut. Inför hel
gongraven kan hon avge löften och önska sig förbätt
ringar av olika slag.

Häxeriet finns där människor tror på att magiska
krafter existerar. Den som inte misstänker att hon ut
satts för es s-hor går inte till en fqih för att få sina
misstankar bekräftade. Men intensiteten i tron varie
rar - i vissa situationer tror man mer, i andra mind
re. Ibland använder man dessutom flera olika för
klaringar till sina lidanden. Får en kvinna t ex oväntat
missfall kanske hon först uppsöker en västerländsk
läkare för att få behandling på sjukhus.
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Om hon vill ha en förklaring på varför detta hänt
henne, nöjer hon sig inte med läkarens medicinska be
skrivning. Hon går till en fqih för att få bekräftelse på
vad hon redan anat - att hennes elaka svärmor or
sakat missfallet.

När stora sociala och ekonomiska förändringar in
träffar - som för närvarande i Marocko - blomstrar
häxeriet. Folkomflyttningar ställer traditionella so
ciala, ekonomiska och ideologiska värderingar på än
da. Människors känsla av otrygghet ökar. De gamla
starka familjebanden och stamgemenskapen bryts
upp.

Samtidigt erbjuder staten ingen hjälp till den be
hövande enskilda människan. "Samhället" som en in
stans att vända sig till existerar inte som hos oss. Det
tillkommer individen själv att endera resignera eller
försöka utröna orsaken till siria olyckor, för att finna
ett sätt att avhjälpa dem.

Skräcken för häxeri griper omkring sig på samma
gång som tilltron till dess effektivitet sviktar. Ung
domen och en del av de vuxna männen ser det irratio
nella i hela häxerifenomenet, tvivlar på magin men är
ännu inte mogna att helt förkasta den. Att ifrågasätta
- för att inte tala om att utrota - dessa urgamla ma
giska föreställningar som är så intimt förknippade med
tradition och folklig islam kommer att bli en lång
varig process.

Västerlänningar missuppfattar lätt denna "tro" på
magi. Kvinnor uppsöker helgongravar, heliga källor,
koranIärare, spåkvinnor och häxerikunniga män och
kvinnor inte bara därför att de "tror" på dem. Tradi
tion, gammal vana och behov av att få prata av sig om
sin olycka för någon som verkligen lyssnar och tar
deras bekymmer på allvar, spelar också in.

Gränserna mellan vad som uppfattas som religiöst
och traditionellt sammanfaller för Malika och hennes
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medsystrar. De bildade muslimska männen anser inte
som folk i allmänhet att magi hör ihop med islam.
Tvärtom är männen noga med att påpeka att Kora
nen fördömer magi. Det skulle emellertid inte förvåna
om deras egna hustrur, mödrar och döttrar stod när
mare Malika i sin inställning till häxeri än dessa män
anar.
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LAND OCH STAD I NORDVÄSTRA
MAROCKO

Det område som Malika känner till sträcker sig från
Larache - som ligger halvvägs mellan Tanger och Ra
bat vid Atlantkusten - till Rifbergen i nordost. Det är
en fattig, karg och bergig del av Marocko. Jordero
sionen är kraftig, trots ansträngningar att stoppa den
genom skogsplantering.

Lantbefolkningen har svårt att livnära sig enbart på
jordbruk och boskapsskötsel. Många tvingas ,lämna
sina ägor och söka sig en osäker framtid i städerna,
främst i Tanger, Tetuan och eventuellt i spanska Ceu
ta.

Andra arbetsemigrerar till Europa, även om det på
senaste tiden blivit svårt också där att få arbete. De
som stannar livnär sig på olika småsysslor. De fraktar
smuggelgods från Ceuta vidare in i Marocko, de säljer
eller smugglar hasch från Marocko till gränsen mot
Ceuta eller till spanska halvön. De fiskar och säljer
fångsten i liten skala, odlar till husbehov och har get
ter eller kor. Drömmen är affärsverksamhet i någon
form - helst en butik i staden.

Tetuan

Tetuan, som har ca 180 000 invånare, utgör en själv
klar medelpunkt i provinsen Jebala i Marockos nord
ligaste del. Under det spanska protektoratets tid i nor
ra delen av landet (1911-1956) gjorde spanjorerna
Tetuan till huvudort inom protektoratet, lät dra en
järnväg från Ceuta till Tetuan och byggde ut indu
strin i staden. Efter 1956 gav sig de flesta av de 30 000
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spanjorer som bott i staden iväg, och industrierna la
des ner. Numera är Tetuan centrum för alla invand
rande arbetslösa lantbor från bergstrakterna runtom.

Malika åker till Tetuan främst för att storhandla.
Hon köper kött, grönsaker och kryddor, men också ty
ger, smycken och lädertofflor i suqen (marknaden).
Hon och de andra kvinnorna i byn uppsöker vissa be
römda helgongravar i staden. De besöker också spå
kvinnor, religiösa specialister och häxerikunniga män
och kvinnor.

I el mellah (judekvarteret) finns de skickligaste
skräddarna som syr stadens elegantaste kaftaner och
jellaba (långkappor) . Domaren bor också där. Han
rådfrågas i besvärliga skilsmässofall och arvstvister.

Malika åker aldrig ensam till Tetuan. Antingen gör
hon resan tillsammans med flera andra kvinnliga släk
tingar eller också följer hon och barnen med mannen
när han åker dit.

Fnidaq

Fnidaq är en annan ort som spelar en viktig roll i Ma
likas liv. Den ligger söder om Ceuta på vägen söderut
mot Tetuan. Under protektoratets tid gjorde spanjo-
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rerna Fnidaq till administrativt centrum för Qbila de
Anjera 1 som sträcker sig från Ceuta västerut och utgör
en del av provinsen Jebala. Det är närmre för Malika
och andra bykvinnor att komma till Fnidaq än till Te
tuan.

I Fnidaq finns en daglig marknad, tygaffär, sömmer
skor, skräddare och hammarn (offentligt bad). Men or
ten är liten - bara 10 000 invånare - och saknar Te
tuans stora varuutbud.

Malikas by

Befolkningen i den by där Malika sedan 10 år tillbaka
bor, består till övervägande del av marockaner som in
vandrat från andra delar av Qbila de Anjera eller från
trakterna kring Rifbergen i samband med hungers
nöden där under 40- och 50-talen. Men det finns också
människor som bott i byn under flera generationer.
Några äger fortfarande land i qbilan eller på andra
ställen i Marocko, som de arrenderat ut eller som lig
ger obrukad.

Sina rötter har byborna på landsbygden. Den lant
liga arabiska dialekten, kvinnornas traditionella klä
dedräkt, sedvänjor och religiöst färgade, magiska före
ställningar, röjer deras jebli - (av jebel: berg, från Je
bala) ursprung. Familj och släktband förenar dem
med folket i qbilan; många har också släkt i Tetuan,
Tanger och i Fnidaq.

I likhet med folket på landsbygden kring Ceuta le
ver man på de arbetstillfällen som närheten till den
spanska staden ger. Många av de yngre männen är ar
betslösa eller tar de tillfällighetsjobb som bjuds.

Få gifta muslimska kvinnor lönearbetar. Det är mest
unga, ogifta flickor och frånskilda kvinnor och änkor

I Qbila = stam, geografiskt område.
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som arbetar utanför det egna hemmet - mestadels
som hembiträden eller städhjälp.

Nästan alla muslimska män i byn är tvåspråkiga.
De talar både arabiska och spanska. Så är även fallet
med ungdomarna. Kvinnor och små barn talar vanli
gen endast arabiska.

Ceuta

Ceuta har ca 65 000 invånare och omfattar 19 km 2

spanskt territorium på Nordafrikas kust vid Gibraltar
sund. Marocko omger enklaven på de tre landssidorna
och kontakterna över gränserna är intensiva och
mångfaldiga. Många marockaner tar sig över gränsen
uppe i bergen och vistas illegalt i Ceuta. Upp
skattningsvis finns minst 15 000 muslimer i Ceuta med
omnejd.

Under det spanska protektoratets tid i Nord
marocko spelade staden en viktig roll som hamn, dit
varor, soldater och kolonisatörer skeppades från den
sydspanska staden Algeciras. Dessförinnan hade Ceu
ta - som varit i spansk ägo sedan mitten på 1600-talet
- mest haft militär betydelse. Som frihamn och fri
handelsområde har staden fått ett visst ekonomiskt
uppsving under de senaste decennierna. Spanska tu
rister åker i hundratusental till Ceuta för att handla
tullfria varor. Smugglingen till Marocko blomstrar.
Marockanska myndigheter gör numera dock all
varliga försök att bromsa smugglingen längs gränser
na.

Ceuta lockar Malika och hennes medsystrar i byn
med affärer och bazarer fulla av tullfria varor från de
stora industriländerna. Kvinnorna tjusas av euro
peiska modekläder, kosmetika, färgteveapparater,
bandspelare m m. Sådana varor är dyra och svåråt
komliga i Marocko.
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Kvinnorna har aldrig besökt diskoteken eller ba
rerna och endast vid enstaka tillfällen gått på bio. Men
de njuter av att titta på det "moderna" liv som Ceuta
representerar för dem. Dessutom finns där sjukhus,
läkare och välsorterade apotek.

Turistande spanjorer från den spanska halvön på
andra sidan Gibraltarsund uppfattar däremot staden
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som en avdankad och ful "håla", fjärran från "civi
lisationen" .

Berber och araber

Provinsen Jebala var ursprungligen berbisk. Berberna
i Jebala hade ett annat språk och en annan kultur än
araberna. Den nordvästra delen blev dock tidigt arabi
serad. Från 700-talet till 1400-talet utgjorde Qbila de
Anjera ett genomgångsområde för araber på väg till
och från Spanien.

Idag finns det ursprungliga, berbiska språket beva
rat endast i ett och annat ortsnamn inom området. Be
folkningen talar arabiska och uppfattar sig som ara
ber. Araberna har många regionala traditioner och
sedvänjor gemensamt med de berber som bor längre
österut. Såväl araber som berber är dessutom musli
mer.

Det spanska protektoratet har satt sin prägel på
språket i Jebala. Enstaka spanska ord och uttryck har
tagits upp i arabiskan. Många invandrare från Rif har
fört med sig sin berberdialekt shel-ha.

I diskussionen om etniska grupper i Marocko sätter
man ibland likhetstecken mellan berber-lantbefolk
ning och araber-stadsbefolkning. Människorna i Je
bala anser sig vara araber men de skiljer ändå på
stadsbo och lantbo, som utgör två viktiga kategorier i
folks medvetande, står för olika begrepp och har olika
status.

Att vara lantbo är för stadsbefolkningen detsamma
som att vara fattig, klumpig, vidskeplig och utan smak
och bildning. Stadsbon anser sig stå över en jebli i den
sociala rangordningen. Utmärkande drag för en stads
bo anses vara att han talar en vårdad arabiska, att han
inte tröttar ut sin kropp eller smutsar ner sina händer
med hårt fysiskt arbete, att han utövar sin religion
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utan inblandning av magi och att han har sina kvinnor
- hustrur och döttrar - under kontroll bakom husets
murar.

Bondkvinnorna däremot, måste genom sitt arbete
på åkern, med boskapen eller i köksträdgården, vistas
utomhus och delvis arbeta i männens åsyn.

Lantborna känner sig underlägsna stads
människorna. De skäms för sin "dåliga" arabiska dia
lekt och är medvetna om att de kritiseras för att blan
da samman magi och islam.
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KVINNOLIV I VARDAG OCH FEST

Inom byn

Husen i Malikas by ligger tätt intill varandra utmed
vägen som löper genom bysamhället. Bygatan är män
nens område. Männen vistas stor del av dagen utanför
hemmet som fallet ofta är i islamiska samhällen. De är
på kafeerna och i mosken. Även på stranden, bland
båtarna samlas männen i klungor, liksom runt de
fisk-, frukt- och grönsaksförsäljare som kommer med
sina åsnor fullastade med varor från den omgivande
landsbygden.

Männen dominerar gatubilden på ett självklart sätt.
De går sakta utmed vägkanten, samtalar med förbi
passerande eller står lutade mot kafeets yttervägg och
studerar "gatulivet".

Med huvudet och överkroppen insvepta i stora sja
lar eller frottehanddukar skyndar kvinnorna förbi. Säl
lan stannar de till vid vägkanten, snarare undviker de
gatan som uppehållsort. De går från sitt eget hus till
ett annat eller till affären. Väl inomhus stannar de
länge och pratar med kunderna, med släkten eller med
grannkvinnorna.

Kvinnorna besöker varken kafeerna eller mosken
annat än för att städa lokalerna. Städningen sker på
morgonen eller vid en tidpunkt då inga främmande
män vistas i lokalerna. Endast en natt om året (pro
feten Mohammeds födelsenatt) får kvinnorna uppe
hålla sig i mosken men då i ett sidorum.

I stället breder kvinnorna ogenerat ut sig i sina hem.
Husen, de smala stigarna mellan dem, de inbyggda
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gårdarna - allt detta som inte syns uppe från stora
vägen - utgör deras domäner. Kvinnorna ropar till
sina grannar från hustak till hustak och samtalar ge
nom portarna eller i små grupper strax utanför husen.
Umgänget begränsas bokstavligen talat till inom och
runt de egna husväggarna.

På förmiddagarna utfOr kvinnorna sina sysslor i
hemmet. På eftermiddagarna besöker de varandra.
Med de nära släktingarna och grannarna upprätt
håller man dagliga och ömsesidiga besöksrelationer,
dricker te tillsammans och utbyter nyheter.

Utanfår byn

Varhelst kvinnorna färdas bör det ske snabbt och vara
så skyddat som möjligt för främmande män. En resa
ute i männens värld anses som en risktagning.

Kvinnor kan dock gå ensamma eller i grupp till när
maste grannby och hälsa på släktingar eller besöka
kvinnofester. Detsamma gäller besök hos närbelägna
helgongravar eller konsultationer hos religiösa specia
lister. Det är också möjligt för byns kvinnor att i grupp
åka till närbelägna orter som Fnidaq och Tetuan för
att besöka sömmerska eller skräddare. Dessa ställen
anses traditionellt som legitima kvinnliga utflykts
mål. Men utflykterna förutsätter kort bortovaro från
hemmet eller tillgång till en kvinnlig läktings hus.
Det är svårt att finna toaletter, restauranger eller
kafeer som är passande rcir en kvinna att besöka. Möj
ligen kan en kvinna äta på restaurang tillsammans
med in make, men utan honom anses det direkt
olämpligt.

Männen däremot åker till Tanger för att roa sig eller
för att handla billig mat på marknaden i Tetuan och
Fnidaq. De gör inte en utflykt för att bli sittande in
omhus med kvinnliga släktingar. Tar de med sig fru,
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barn och andra kvinnliga släktingar lämnas dessa
snabbt av hos någon kvinnlig anförvant som är bosatt
på platsen, eller eventuellt hos någon betrodd mans
hustru.

Påverkande faktorer

Ovanstående beskrivning av mäns och kvinnors be
teenden återspeglar mer idealet än verkligheten. I själ
va verket varierar kvinnors och mäns rörlighet och
möjligheter att umgås tillsammans i enlighet med föl
jande faktorer:
Alder - ju äldre en kvinna är och ju mindre hennes
fruktsamhet och sexuella attraktionskraft blivit, desto
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större rörlighet kan hon tillåta sig. En äldre kvinna be
möts med respekt och hon kan röra sig fritt utan att
beskyllas för lättsinnighet.
Civil status - om kvinnan är gift eller ogift är en an
nan viktig faktor i sammanhanget. Speciellt som ny
gift är kvinnans rörlighet och aktiviteter begränsade.
Gradvis kan hon ta sig allt större friheter allteftersom
hon blir äldre.
AntaLet barn spelar in. Den kvinna som är mor till
många barn och har barnbarn - helst av manligt kön
- erhåller högt anseende inom och utom familjen.
Med svärdöttrar att basa över i hemmet och barnbarn
att uppfostra till familjemedlemmar i sann islamisk
tradition, kan en kvinna förstärka sin ställning avse
värt.
Religiositet är ytterligare en faktor. Regelbundet och
omvittnat bedjande, en pilgrimsfård till Mecka - vil
ken medför rätt att bli tilltalad haja - ger kvinnan
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prestige, även om hon inte skulle ha uppnått någon
aktningsvärd ålder.

Kvinnorna i den övre medelåldern med tonårsbarn
tycks medvetet satsa på en religiös karriär. Därmed vi
sar de omgivningen att de nu lämnar den fruktsamma
fasen i sitt liv och går in i den äldre kvinnans livsfas.
De demonstrerar denna förändring även på kvinno
festerna. De undviker att dansa eller dansar de äldre
kvinnornas föga utmanande pardans. De är också
sparsamt målade och oftast klädda i vitt.

Ju fler besök en kvinna kan göra i Mecka, desto stör
re anseende åtnjuter hon i byn. Hon blir vördnadsfullt
bemött och får relativt stor frihet att röra sig utom
hus.
Ekonomiska tillgångar är en förutsättning för att kun
na bli haja. Goda relationer till sin make eller son är en
bra investering som kan ge utdelning i samband med
Mecka-resan. Kvinnor som äger land kanske säljer för
att få pengar till resan. Familjen bidrar ekonomiskt.
Att ha en mor som är haja skänker en viss glans åt hela
familjen.

Pengar förtjänade på att bära smuggelgods eller ge
nom städning kan hjälpa till att finansiera pilgrims
färden. Till Mecka skall man helst åka för pengar som
tjänats ihop i "sitt anletes svett" - så står det i Kora
nen. Fler kvinnor än män åker till Mecka. Många av
männen har delvis "västerniserats" genom sin dagliga
kontakt med spanjorerna som är deras arbetsgivare i
Ceuta. Somliga män låter kvinnorna utföra den tradi
tionella delen av det religiösa livet. Själva kan de tillå
ta sig att ta ett visst avstånd från bedjandet och andra
religiösa påbud. Männen använder dessutom gärna
sina pengar till moderna, kapitalkrävande industri
varor; t ex bilar eller motorcyklar.

Män har en tendens att skaffa sig anseende genom
västerländska prestigevaror. Kvinnorna investerar i
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traditionella ägodelar såsom guldsmycken och de före
tar pilgrimsfärder i syfte att avancera socialt.

Somliga män strävar liksom kvinnorna efter att
komma till Mecka. En pilgrimsfärd framhäver för de
ras del ett religiöst engagemang och ett avståndsta
gande från syndfullt västerländskt liv, där spritför
täring är ett av de mest utmärkande kännetecknen.

I sin traditionella roll som haj och from muslim kan
mannen närma sig kvinnor på ett avsexualiserat sätt
och tas emot i hemmen utan att kvinnorna skandali
seras. Naturligtvis bidrar även stigande ålder till att
minska spänningen i samvaron mellan könen.

Små barn av bägge könen vistas tillsammans i hem
met tills de blir tre-fyra år. Då förändras attityden
mot pojkar respektive flickor. Flickorna bör hålla sig
nära det egna huset och helst inte leka utanför den in
byggda gården. Pojkarna däremot uppmuntras att av
lägsna sig från hemmet och drivs till och med emellan
åt ut ur huset med hånfulla rop eller slag.

Man kan med fog säga att de vuxna männen är ute
stängda från hemmet och det kvinnliga området i sam
ma utsträckning som de vuxna, fruktsamma kvinnor
na är innestängda i det.

Kvinnodräkter som speglar

Bykvinnornas ålder och civila status kan utläsas av
klädseln. Vidare kan man se om de är lantbor eller
stadsbor och om de är traditionella eller mer "mo
derna" muslimer. Trots individuella variationer ur
skiljer man snart ett mönster. För att förenkla be
skrivningen delas här kvinnorna in i tre grupper: de
unga ogifta flickorna, de gifta kvinnorna i åldern fram
till klimakteriet, och de äldre inte längre fruktsamma
kvinnorna.

De unga flickornas klädsel är föga enhetlig. De bär i
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Fr v gammal kvinna klädd i mendil. medelålders kvinnor i jellaba
och kapu chong och ung kvinna i jellaba och scarf.

vardagslag en blandning av modernt spanskt och tra
ditionellt marockanskt. Allra helst vill de ha miirkes
jeans och liknande plagg som är sista skriket världen
över bland ungdomar. Men deras föräldrar och mor
och farföräldrar protesterar. Anständigheten kräver
att unga flickor bär halvlånga saraualis (mame-
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lucker), som slutar nedanför knäet. Huvudet bör vara
täckt aven scarf som döljer håret. Under huvudduken
skall håret vara långt och glänsande, redo att beund
ras av den tillkommande. Att klippa håret kort är ett
tecken på västernisering och kritiseras skarpt.

Jellaba (ytterplagget), en hellång rock i klännings
liknande modell med huva - som dock aldrig fälls
upp - är till för att skyla hela kroppen när flickorna
går ut. Rocken tillverkas i konstfibertyger eller sam
met i alla tänkbara färger och kantas med band av
snodda silkestrådar i samma nyans. Den unga flickan
vill ha sin jellaba snäv och åtsittande med djupa
sprund i sidorna. Helst skulle flickorna vilja slippa jel
laban för att inte verka gammaldags. I de mest europi
serade familjerna i byn använder döttrarna varken jel
laba eller saraualis.

I samband med bröllop infinner sig flickorna på
kvinnofesterna i silver- och guldglänsande färgspra
kande klänningar av traditionell modell: kaftan eller
segdun och dfin. Segdun är en hellång överklänning i
tunt tyg, som bärs utanpå den likaledes hellånga un
derklänningen, ed dfin. Även dessa traditionella klä
der lyder dock under det tillfälliga modets lagar. Tyg
sorterna varierar från säsong till säsong, liksom krag
modell, ärmvidd, typ av kantband, halsringning etc.
Till klädseln hör sammets- och silverskärp och guld
eller silversmycken - allt efter vars och ens ekono
miska tillgångar.

När flickorna gifter sig vill de ha två brud
klänningar: en traditionell marockansk rak bröllops
kaftan i brokadtyg med ett överflöd av infällda kant
band i vackra mönster och dessutom en vit brud
klänning med åtsittande midja och vid, böljande kjol i
europeisk stil. Så kombinerar de unga flickorna i sina
klädvanor inflytandet från två olika kulturer.

De gifta kvinnorna som har barn att uppfostra till
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Huvudprydnad för gift kvinna,
harraz

goda muslimer och att inträna till sina respektive
pojk- och f1ickroller i familjen har en mer helhjärtat
traditionell framtoning.

De flesta av dem markerar sin status med att bära
harraz, ett vitt broderat pannbräm som knyts runt
huvudet, ovanpå den obligatoriska scarfen. Inflyttade
stadskvinnor från Tetuan eller Larache - som t ex
Malika - använder inte harraz, utan enbart huvud
duk. De tycker att harraz är utmärkande för kvinnor
från landet. I öronen bär kvinnorna stora silverringar,
oftast prydda med några gröna stenar och en pärla.
Även dessa örringar tycker Malika är smaklösa och ty
piska för folk från qbilan.

Alla gifta kvinnor bär mamelucker, typ påsbyxor
som är vidare och mer rynkade än de unga flickornas
åtsittande halvgenomskinliga byxor. Flickorna för
söker kavla upp sina mamelucker för att de inte skall
synas. De gifta kvinnorna gör inga sådana försök. De
vill inte framstå som syndiga, oanständiga nasranien
(här: kristna, spanjorer).

Ett allt-i-allo-plagg är el mendil, ett randigt tyg
stycke, mestadels vitt med ränder i rött. Det används
som förkläde, knutet runt höfterna på vänster sida, el
ler som en skylande värmande schal. Man kan även
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bära bördor på ryggen med hjälp aven mendiI. Då
läggs den under ena armen och knyts uppe på andra
axeln.

En kofta, ett par saraulis och en mendil runt höfter
na är min skönaste vardagsklädsel, förklarade en
marockansk kvinna. En sådan "halvklädsel" lämpar
sig bra för hushållssysslor. Gamla urtvättade kaftaner
och segdun och dfin som tjänat ut som festplagg, är
annars de gifta kvinnornas vanliga klädsel inomhus.
De långa raka kjolarna är svåra att arbeta i. För att
uppnå större rörlighet viker kvinnorna upp dem och
stoppar fållen innanför skärpet i midjan.

Inomhus går alla människor barfota på de matt-,
filt- eller fårskinnstäckta golven. Utomhus bär kvin
norna ljusgröna eller blå plastsandaler i modeller lik
nande lädersandalerna. Till fest bärs de traditionella
hällösa lädertofflorna.

Närhelst de gifta kvinnorna går utomhus inom byn
virar de in sig i stora frottehanddukar med fransar som
ersatt den inhemska kulturens traditionella hand
vävda huvuddukar. Huvudet och överkroppen bör
vara ordentligt skylda av handduken. De binder en
mendil om höfterna utanpå långklänningen. På så sätt
rustar de sig för besök hos någon grannkvinna eller i af
fären. Vid utflykter utanför byn sätts jellaban på. En
tsem (slöja) i form aven trekantig snibb i bomullstyg
eller batist, med eller utan brodyr i kanten läggs över
ansiktet nedanför ögonen och knyts i nacken, så att
mun och näsa täcks.

Den modell av långrock som de gifta kvinnorna i byn
använder skiljer sig från de unga flickornas. Den
knäpps med knappar framtill och sys i herrkostyms
liknande tyger. Färgerna är dystra; svart, grått, mörk
brunt eller mörkblått, ofta med en svag rand i av
vikande färg som mönstring. Plagget klipps så att det
faller löst och rakt, som ett litet tält, runt kroppen. Det
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är försett med en enkel halsringning, vaddar vid axlar
na, raka ärmar, små sprund vid sidorna och en stor
kapuschong att fälla upp över huvudet. Slöjan, eller
ansiktsduken, knyts ihop baktill i nacken, utanpå den
vikta huvan, så att den ser toppig ut.

Jellaban är en relativt sen företeelse i regionen. Den
representerar ett mode som trängde in för 10-15 år se
dan från städerna Tanger, Rabat och Casablanca via
Tetuan.
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De gamla kvinnorna har aldrig fallit till föga för det
ta stadsplagg som nu för övrigt inte längre anses mo
dernt. De använder istället mendilen som ytterplagg,
en runt axlarna, knuten framtill på bröstet och en om
höfterna. Runt huvudet har de en vit slät huvudduk
som knyts så att den ligger platt åtsmitande i pannan.
På långt håll får den kvinnorna att se ut som nunnor.
Dessutom lindar de in sig i flera lager med schalar eller
handdukar. De gamlas kläder är ofta vita. Vitt är en
helig färg och vita skall de sömlösa kläder vara som
man bär på resan till Mecka.

r särklass mest anständiga är de gamla kvinnornas
påsbyxor. De är vida som kjolar med öppningarna för
benen kantade med tyglinningar. r påsbyxornas rymli
ga fickor förvarar de gamla sina pengar och nyckeln till
huset. De gifta kvinnorna prålar på festerna med
smycken: guldarmband, pärlhalsband och örhängen
av guld och pärlor. De gamla kvinnorna däremot är
mer blygsamma. De har ett par armband i gammalt
silver och - som alltid - sina stora silverörhängen
som tänjt ut örsnibbarna ordentligt genom sin tyngd.

På fötterna bär de gamla kvinnorna vanliga, ofta rö
da, lädertofflor utan bakkappa. Ute på landet är toff
lorna trubbiga och runda i tårna. Stadsrnodellen har
spetsiga tår och tillverkas av mönstrat skinn.!

Kvinnofester

Kvinnor och män håller sina fester var för sig i an
slutning till bröllop, namngivningsritual och om
skärelse. Småpojkar omskärs i åldern 3 till 8 år, flickor
omskärs däremot inte. Åtskillnadsprincipen mellan

I Uppgifterna om kläder i detta kapitel är hämtade ur dokumenta
tionen till en insamling som författaren gjort för Etnografiska
Museet. Stockholm, kallad "Kvinnors liv och arbete i Qbila de Anje
ra"
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Mamelucker, s k saraulis

könen gör att män och kvinnor aldrig kan deltaga i
varandras fester.

Släktingar, grannkvinnor och de kvinnor i vilkas hus
man själv tidigare varit på fest, inbjuds till de stora
festerna (bröllop och namngivning). Till omskärelse
bjuder man bara de närmaste släktingarna och den el
ler de grannkvinnor, med vilka man har daglig kon
takt. Naturligtvis kan omständigheterna variera, inte
minst beroende på den ekonomiska situationen. Cere
monielet är dock i stort sett samma för alla kvinno
fester.

De kvinnor som kommer först till festlokalen - en
innergård till huset eller ett rum inne i huset - får slå
sig ner på de låga sofforna som står utmed väggarna.
De senare ankomna sitter tätt packade med korslagda
ben på golvet som är täckt med filtar och mattor.
Kvinnorna anländer invirade i schalar och mendiler el
ler dolda i gråsvarta långkappor. Väl inne i huset åker
de murriga ytterplaggen av, rullas ihop och stoppas
undan. De färgglittrande klänningarna, de målade an
siktena och de gnistrande smyckena kommer till sy
nes.

Sött och starkt te, gjort av grönt te, mynta och.sock
er, serveras i glas från en rund bricka. Musikinstru
menten delas ut till några av kvinnorna: den timglas
formade derbugan, en trumma av lera med färgglada
dekorationer och djurhud spänd för ena öppningen,
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den runda platta trumman el bendeir och el atar (tam
burinen). Kvinnorna turas om att trumma på instru
menten och att taktfast röra tamburinen. Om trum
morna låter dova i tonen värmer man dem över elden
vid matgrytorna så att skinnet blir spänt och tonen
den rätta. En av kvinnorna börjar sjunga. Sångerna
handlar ofta om kärlek och om den älskades skönhet.
Alla sångerna har omkväden som sjungs unisont.

"Min älskades kärlek bränner mig
tills jag gråter.
Min älskades kärlek bränner mig
tills jag gråter.
Min älskades kärlek bränner mig
tills jag gråter.
Kom med mig! - Låt oss fly!
Tillsammans kan vi leva var som helst!" I

Stämningen stiger; pratet, sången och musiken ökar
i intensitet och ljudstyrka. Mer te serveras och kex el
ler bullar, upplagda på stora brickor och i korgar,
bjuds runt. Värdinnan talar om hur många kex var och
en får ta. Gästerna plockar fram sina näsdukar och i
dem knyter man in kex eller bullar för att ta med sig
hem till barnen.

Mer sång och trummor - så börjar dansen. En efter
en reser sig de yngre och medelålders kvinnorna upp
och dansar med svängande höfter och armarna höjda
över huvudet. De knyter en schal under baken för att
magdansen skall framhävas bättre.

Den dansande puffar upp klänningen ovanför skär
pet och ovanför scarfen på låren. Hon vill se väl
formad ut med stora bröst, smal midja och ordentligt
tilltagen bakdel! Men många kvinnor är magra och se-

I Ur en sång som sjungs på landsbygden i Jebala.
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niga. Deras rörelser är knyckiga, ansiktsuttrycken
spända. De vill leva ut i dansen men vågar inte. I syn
nerhet kvinnorna från qbilan förhåller sig av
vaktande, rädda att ge sig hän i dansen, rädda att bli
kritiserade. Åskådarna iakttar danserskan och sätter
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betyg. Hon har en publik som består av idel experter.
Om dansen anses bra, hörs zagrit (höga, gälla skrik)
eka från kvinnohopen. Plötsligt slutar danserskan och
sätter sig snabbt, liksom generat, ner på golvet igen.
Nästa kvinna börjar dansa. Så avlöser de varandra.

Efter några timmar delas runda låga bord ut och
kvinnorna slår sig ner runt dem. Det får vara åtta
kvinnor kring varje. Två stora runda bröd delas ut per
bord. Den äldsta kvinnan vid bordet välsignar brödet
och bryter det i bitar och ger var och en sin del. Vatten
i en tillbringare eller, i speciellt festliga fall, Coca Cola
och Fanta, ställs bredvid på golvet. Stora runda emal
jerade fat med mat placeras mitt på varje bord.

Vid namngivningsfest serveras först kershi (inälvor
med kikärtor) och sedan en kötträtt bestående av får
kött, ägg, lök och katrinplommon. Maten äts på före
skrivet sätt i en viss ordning: först sugs såsen upp med
små bitar av bröd, sedan tar man av löken med hjälp
av brödbitar, så katrinplommonen. Därefter kommer
turen till köttet som man med höger hand tar loss från
benbitarna så gott det går och till sist är det de kanel
beströdda äggens tur. Köttets kvalitet och kvantitet,
kryddningens sammansättning - allt noteras, disku
teras och kritiseras av gästerna.

Så snart kvinnorna ätit upp maten reser de sig bråd
störtat, tar ett lika skyndsamt farväl, sätter på sig yt
terplaggen och tofflorna och försvinner hem till de vän
tande barnen och maken.

Festerna finansieras delvis av deltagarna själva.
Varje gäst lämnar en bestämd summa - motsva
rande ungefär sex svenska kronor - till värdinnan (år
1978). är det är bröllop lämnas dessutom presenter
och pengar av nära släkt och grannkvinnor. Värd
familjens kvinnor håller noga reda på gåvorna och pen
ningsummorna. Då tillfälle erbjuds skall de åter
gäldas på öret, annars kan misshälligheter uppstå.
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Armring och mönsterdetalj

Männen försörjer vanligen sina hustrur. Många gifta
kvinnor saknar kontanter. De är beroende av att män
nen eller någon nära släkting ger dem pengar till
festerna. Vissa kvinnor tar av hushållskassan utan att
det märks.

Smyckena och klänningarna utgör däremot kvinnor
nas eget kapital. Smycken ärvs från mor till dotter
utan att sönerna har rätt till dem. Kvinnorna köper
och säljer smycken och kläder av och till varandra.
Pengarna använder de till att köpa nya kläder och
smycken. Eljest utgör de en uppskattad reserv vid
sjukdom, skilsmässa eller andra ofårutsedda händel
ser. Dhab, guld, som smyckena kallas är med andra
ord kvinnornas liv- och sjukförsäkring, deras check
häfte och deras sparkasseräkning.

De festseder och bruk som här beskrivits gäller Ma
likas by och området runt Ceuta, Qbila de Anjera, och
är samtliga typiskt lantliga till sin karaktär. Redan i
staden Tetuan, en timmes bilresa från denna trakt, ser
bilden annorlunda ut. Vad är en fest i Tetuan mot en
fest här hos oss? frågar kvinnorna i byn och tänker på
hur musiken i stan ersatts av hyrda musiker eller ka
settband och hur dansen där utförs av speciella be
talda danserskor.!

I Uppgifterna om kvinnofester är delvis tagna ur en artikel av för
fattaren i "Vi mänskor". nr 3/80. Den är i sin tur baserad på doku
mentationen till insamlingen "Kvinnors liv och arbete i Qbila de
Anjera'·. Etnografiska Museet. Stockholm.
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KONSTEN ATT FÖRTÄLJA

I samhällen där människor inte kan läsa och skriva,
brukar berättartraditionen vara stark och färdigheten
i talets konst uppövad. Man underhåller varandra
med historieberättande under långa kvällar, under ar
bete tillsammans och vid fester.

Då moderna massmedia vinner insteg i sådana tra
ditionella helt eller delvis illiterata samhällen är det
vanligt att det talade ordet minskar i betydelse och be
rättartraditionerna sätts på undantag.

Bland de kvinnor i nordvästra Marocko hos vilka jag
vistats, gäller inte detta. Ungdomar och män verkar
visserligen helt trollbundna av TV, men medelålders
och äldre kvinnor ägnar TV en förströdd uppmärk
samhet. De bilder som flimrar förbi dem på TV
skärmen har oftast ingenting gemensamt med deras
egna liv och engagerar dem således inte. Dessutom be
härskar de spanska språket dåligt och det är den
spanska televisionens sändningar som bäst går fram i
det bergiga nordvästra hörnet av Marocko.

De gamla kvinnorna i byn och även de gamla män
nen tar avstånd från massmedierna. De anser att radio
och TV är ett västerländskt, närmast omoraliskt på
fund som inte hör hemma i ett islamiskt samhälle.
Kvinnorna kan lyssna på den marockanska radion om
de skulle råka vara ensamma. Annars föredrar de and
ra kvinnors sällskap!

För kvinnorna är det viktigt att bygga upp och be
fasta sina positioner inom kvinnovärlden - i den dag
liga umgängeskretsen, i sällskapslivet och i sina olika
kontaktnät. Detta sker med det talade ordets hjälp.
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Hur skulle TV eller radio kunna ersätta berättandet i
dessa sammanhang?

Former och förebilder

När Malika berättar för mig om sitt liv och sitt första
äktenskap är det visserligen en berättelse baserad på
verkliga upplevelser, men såväl till form som innehåll
är den anpassad efter sin publik och efter vissa kultu
rellt betingade regler. Det vore ett misstag att upp
fatta hennes ord alltför bokstavligt - som alla goda
historieberättare använder hon sig av överdrifter och
omskrivningar av verkligheten.

Livshistorier är avsedda för gifta kvinnor - de pas
sar sig inte för unga ogifta flickors öron.

Ämnesvalet är det vedertagna i gifta kvinnors kret
sar: giftermål, skilsmässor, häxeri, drömmar, spå
domar, sjukdomar, förlossningar och historier med
sexuella anspelningar. Kvinnor på fest som inte kän
ner varandra bidrar till underhållningen genom att be
rätta om sina liv. Det hör så att säga till god ton att in
troducera sig själv genom att berätta om de lidanden
eller de dramatiska händelser man varit med om. His
torierna avslutas vanligen med att berätterskan kon
staterar hur eländigt allting är och tillägger att sådant
är ödet och det kan man ingenting göra åt.

Kvinnorna överbjuder varandra i konsten att liv
fullt presentera sina historier. Formen är den traditio
nella och folkliga. Man blandar friskt tidsformer 
dåtid med nutid - för att göra berättelsen med
ryckande. De många upprepningarna ger eftertryck åt
vissa moment i historien. De exakta tidsangivelserna
och vissa detaljer som regelbundet upprepas bidrar till
att ge en känsla av att berättelsen är upplevd i minsta
detalj. De många utropen, "ackandet" och "ojandet",
understryker detta. Berättelsen ackompanjeras av
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karaktäristiska gester och dramatiska förändringar i
tonläge och röststyrka.

De unga ogifta flickornas inställning till de äldre gif
ta kvinnornas berättelser är dubbelbottnad. De unga
får ofta tillfålle att smyglyssna och de reagerar starkt
på överdrifterna och den tvivelaktiga sanningshalten.
Samtidigt är de fascinerade av vad de hör. De får en
inblick i en värld som så småningom skall bli deras och
de lär sig hur man blir en god historieberättare.

Den folkliga, kvinnliga berättartraditionen för tan
karna till europeiska medeltida riddarromaner och
historier med arabiskt och keltiskt ursprung. Även i
medeltidssagorna Flores och Blancheflor och Tristan
och Isolde är huvudtemat en vild, passionerad men
olycklig kärlek som får ett tragiskt slut genom männi
skors ondska och ödets ofrånkomliga makt.

Magi i form av förhäxande drycker förekommer ock
så i sagorna. De älskandes försök att trotsa ödets makt
och leva lyckliga tillsammans misslyckas obön
hörligen i sagorna såväl som i bykvinnornas be
rättelser.

Ett annat inslag i den muntliga traditionen är de
marockanska kvinnornas fullständigt ogenerade skild
ringar av männens sexuella kapacitet och kvinnornas
skämt sinsemellan om männens könsorgan.

Omedvetet formar Malika sin historia i samklang
med vad och hur hon hört andra kvinnor förtälja om
sig själva. Men hon är inte bara påverkad av den ara
biska berättartraditionen utan också av den västliga
världen med dess romantiska, tårdrypande kärleks
filmer, radioföljetonger och sentimentala romaner.

- Mitt liv är som en film! utbrister Malika och kän
ner mitt i sin grå vardag triumf och spänning genom
den dramatik hon återupplever när hon talar.

Gång på gång har Malika berättar sin levnads
historia. Detta hjälper henne att stå ut med sitt nuva-
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rande äktenskap som minst av allt är glamoröst och
spännande - varken i hennes egna eller i de andra
kvinnornas ögon. Men så länge Malika har sin historia
är hon någon som upplevt mycket och som kan be
rätta om det.

----
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DEL II HISTORIEN OM MALIKA



Fågeln! Fågeln!
Jag byggde den en silkesbur
och jag trodde aldrig den skulle flyga iväg
sedan den blivit tämjd.
Den lämnade min bur
och for att fylla andras burar.
Och den har kastat ut mig i förlustens hav,
och har lämnat mig vilsen,
utan fartyg, utan segel och utan åror.
Sådant är ödet:
än är det oss bevåget,
än är det oss ogynnsamt.
Men för min älskade skulle jag ge allt i Världen.

Ur "Chants Anciens des Femmes de Fes", samlade av Mohammed
el Fasi. 1967. Paris: Seghers. sid. 38. Översättning från franskan: Ce
cilia Monteux.

60



INNANFÖR MURARNA

Första gången jag såg byn upplevde jag den som en
ointaglig vägg av ihopväxta hus. Jag stod utanför och
visste mig ingen råd hur jag skulle ta mig in till andra
sidan om muren. Visserligen skymtade nyfikna kvin
noögon bakom de små fönstren i gränderna, men ingen
vågade tala med mig och själv var jag alltför osäker att
börja. En kvinnlig svensk antropolog i ett islamiskt
samhälle med målsättning att lära känna samhället
"inifrån" - det lät plötsligt löjligt och kändes omöj
ligt.

Jag talade om för vem som ville höra på - och det
blev mest för barnen och ungdomarna - att min upp
gift var att samla material till en bok om kvinnoliv och
kvinnokultur. - Då skall du följa med Rahma, sa
Mustafa som jag lärt känna genom hans lilla dotter.
Rahma var Mustafas hustru. - Du kan gå med Rah
ma på fester vid namngivning och bröllop. Hon går
mycket på sånt.

Det var lätt att prata med Mustafa och hans dotter
- de talade spanska. Rahma kunde bara arabiska,
varför vi den första tiden meddelade oss genom gester.
Efter en kort tid blev jag bjuden att flytta hem till
Mustafa och Rahma. Vilken känsla av lycka att kom
ma bakom muren,. in i ett hem!

Huset bestod av två rum och kök och låg vid havs
kanten. I det ena rummet bodde mitt värdpar j den
stora sängen med sängomhängena. I det andra stod
TV-apparaten. Där åt vi och vistades, där sov också de
fem barnen, besökande släktingar från andra orter och
jag själv under den tid jag bodde i huset.
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Mustafa kände sig uppenbarligen lättad när jag ville
bo hos honom - det var opassande att en främmande
kvinna gick "lös" i byn utan manligt beskydd. Som
hjälpreda åt Rahma blev jag däremot inlemmad i en
familj på ett naturligt sätt. Dessutom fick de lite nytt
sällskap och omväxling i huset. Kanske var jag också
välbeställd och hade kontakter ute i världen, som kun
de bli till nytta i andra sammanhang. En europeisk
kvinna som haft råd att resa ända till Nordafrika och
kunde ägna sig åt att studera andra människors seder
och bruk, måste ju ha gott om pengar ...

För Mustafa var det självklart att visa sig generös
och gästfri. Det var en viktig del i hans arabiska upp
fostran och kultur. Om jag sen kunde återgälda denna
gästfrihet på lämpligt sätt - desto bättre för alla par
ter. Men några sådana krav fanns aldrig - det låg fjär
ran från Mustafas älskvärda person.

Rahma hade hela sin släkt i Suq et TIeta, en mark
nadsplats uppe i qbilan. Det verkade som om hon sak
nade sina släktingar. Rahma var mager och såg blek
och trött ut. Hon led av ständiga magbesvär, var ner
vös och spänd - på gränsen till nervsammanbrott.
Dagarna igenom skrek hon med gäll röst åt sina dött
rar, som var hennes städ- och tvätthjälpar. Bara till
sammans med kvinnorna som besökte hennes hus eller
som hon gick och hälsade på, verkade hon något mer
avslappnad. Men även de kvinnor som hon umgicks
med, verkade spända. I samtalen strävade de efter att
överrösta varandra. De större barnen överöstes med
hugg och slag, småbarnen med ömhetsbetygelser.

Alla kvinnor klagade över diffusa smärtor, än här
och än där i kroppen. De såg bleka ut. Eftersom de var
omålade - så när som på de svarta strecken runt ögo
nen - såg man de slitna dragen tydligt. Huvudduken
doldes av ett vitt pannbräm. Kläderna var enkla och
färglösa.
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Rahmas hus visade sig vara ett centrum rör kvinno
aktiviteter i Mustafas stora släkt som till övervägande
del bodde i byn. Hans kvinnliga släktingar och grannar
kom till Rahma och tvättade. Hon hade rinnande vat
ten och gott om plats jämfört med många andra i byn.

Kvinnorna bakade tillsammans och gräddade brö
det i tur och ordning på Rahmas bakgård. På efter
middagarna, efter lunchen, fyllde kvinnorna hela var
dagsrummet. De satt och låg på golvet och pratade.
Mustafa skymtade bara som hastigast under efter
middagen. Först fram emot kvällen dök han upp i sitt
hus. Det bytte då karaktär och dominerades inte läng
re av Rahma och kvinnorna.

När Mustafa försvann ur huset för att gå till kl1feet,
åka till stan eller laga sin gamla dåliga bil, var det ald
rig någon kvinna eller något barn som dristade sig att
fråga vart han gick. Då maten var färdig, kunde Rah
ma heller inte skicka bud efter honom. Det ansågs inte

63



passande. Maten väntade istället på honom tills han
kom hem. Då åt alla tillsammans.

- Fain masha - Vart skall du?

När Rahma lämnade huset, talade hon alltid om vart
hon ämnade gå. Skulle hon gå bort på kvinnofest,
frågade hon alltid först Mustafa. Närhelst en kvinna
eller ung flicka skulle gå någonstans, löd frågan: 
Fain masha? (Vart skall du?).

Detsamma kom i högsta grad också att gälla mig
själv. Jag upptäckte snart att min rörelsefrihet hos
Rahma och Mustafa var starkt begränsad. Den in
skränkte sig till Mustafas hus, hans båda systrars,
hans mammas och hans brors och svägerskas.

- Dit kan du gå, sade Mustafa, någon annanstans
ska du inte gå.

Jag var nykomling i byn och kunde uppföra mig
olämpligt. Avlägsnade jag mig från de människor som
Mustafa hade förtroende för och uppförde mig på fel
sätt, kunde han inte göra något åt mina fadäser. Mitt
eventuella dåliga uppförande drabbade då Mustafa,
eftersom det var hos honom jag bodde. Dessutom skul
le jag kunna sprida information till andra hushåll i byn
om Rahma och hennes hus, informationer som inte var
avsedda för utomståendes öron. Kretsen kring Rahma
uppfattade mig med all rätt som naiv och okunnig om
umgängesformerna i byn. Det var bäst att ha mig un
der uppsikt!

Till att börja med accepterade jag alla regler och för
bud. Dessa visade sig omfatta inte bara vilka hus jag
var fri att besöka, utan också vilka platser jag fick
uppehålla mig på ute i byn.

På gatan hade jag ingen anledning att vistas annat
än för att gå till eller från bussen eller affären. Jag bor
de hålla mig bland husen i de trånga passagerna eller
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vid stranden. Allra bäst hade det förstås varit om jag
stannat inomhus hela tiden, så att Rahma sluppit all
den oro och irritation som följde med mitt kringströ
vande i byn.

Mustafas syster hade två svärdöttrar som Rahma av
samma skäl ansåg aldrig borde lämna huset. Liksom
jag fann de ändå emellanåt på sätt att avlägsna sig.

Dessa begränsningar fick jag dagligen och stund
ligen känna av. Så fort jag reste mig från platsen på
golvet eller från de låga sofforna och gick mot dörren
på nakna fötter över golvfiltarna för att leta reda på
mina skor vid utgången, uppstod oro och spänning om
kring mig. De andra kvinnornas motvilja, misstänk
samhet, aggressivitet men också hjälplöshet hängde i
luften. De kunde inte hindra mig. De hade inte Musta
fas manliga auktoritet. När jag stod på tröskeln, kom
den obligatoriska frågan:

- Fain masha? Sa jag då:
- Jag går ut och promenerar, blev kvinnorna öppet

oroliga.
- Vart då? Med vem? Varför? Promenera NU! Det

var det dummaste! Detta ackompanjerat av suckar
och utbyten av menande ögonkast.

Den äldsta dottern slet sig motvilligt från TV
apparaten för att följa med på promenaden. Den
sträckte sig högst ca 50 meter hemifrån huset, var
efter det blev hemmarsch i snabb takt.

- På vägen kan vi ju inte gå. Där är så mycket kar
lar idag ...

Att promenera ensam var mot alla regler. Både m~n
och kvinnor ansåg en sådan promenad vara signalen
till att kvinnan önskade kontakt med män. Mina. egna
förklaringar brukade kvinnorna avbryta eller snabbt
vifta bort. En önskan om att vara ensam en stund kun
de omöjligen tas på allvar.

Egentligen var det inte vart jag ville gå eller varför
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som räknades. Det viktigaste var hur min promenad
uppfattades och bedömdes av de andra i byn, och om
denna bedömning påverkade uppfattningen om Mus
tafa i positiv eller negativ riktning. Mustafa hölls an
svarig för mitt beteende, så länge min man inte var där
och tog ansvaret på sig. Rahma och de kvinnliga släk
tingarna var i sin tur ansvariga inför Mustafa för mitt
beteende. Jag bemödade mig i den situationen om att
uppföra mig så klanderfritt som möjligt!

Inte vad man gör utan hur man gör det

Mitt anständiga och skötsamma liv väckte i sin tur
misstro, förundran och lätt förakt. Hur kunde någon
- frågade man sig - som annars rörde sig så fritt som
jag, som ensam reste hit och dit i världen, "miss
bruka" den friheten så till den omilda grad, att hon inte
levde det ljuva livet med andra karlar? Så dum kunde
man väl inte vara? Så småningom gick det till allmän
besvikelse upp för kvinnorna i byn att så dum var jag.

En dag läxade några unga kvinnor upp mig. De
tyckte att jag levde fel. Den, som inte njöt av livets go
da, syndade mot Guds fröjder. En gång är ingen gång
säger ju valspråket menade flickorna.

- Men troheten och lydnaden under mannen då,
och tänk om du har en älskare och du blir upptäckt
och slagen, och vad skall folk säga ... stammade jag.
Och fick återigen lära mig att det inte är vad man gör
utan hur man gör det, som är det viktigaste.

Denna inställning vållade mig åtskilligt huvudbry i
och med att den återkom i många olika sammanhang.
För samtidigt som kvinnorna hade denna syn, var det
inte dem förunnat att leva efter den. Kanske just där
för retade det dem att jag som kunde, inte tog chan
sen ...

Även på många andra punkter blev jag en stor be-
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svikelse för kvinnorna. Jag var t ex ingen god historie
berättare, utan höll mig alltför troget till den torftiga
verkligheten i ett missriktat försök att vara "upp
riktig". Det är svårt att överdriva och fabulera, när
man inte känner sin publik ordentligt! Så småningom
lärde jag mig att se, hur man genom berättandet ska
par sig den verklighet man önskar sig. Gränserna mel
lan dikt och sanning utplånas. Det som sägs, är det
som räknas. Samtidigt tar alla för givet, att denna san
ning har sin begränsning, något som jag inte heller för
stod förrän sent omsider.

Vid stranden

Nedanför husen låg den steniga stranden, osynlig från
vägen. Trots att männen hade sina fiskebåtar upp
dragna där och på eftermiddagarna sysslade med
båtar och fiskeredskap var den även kvinnornas plats,
åtminstone på förmiddagarna. Där tömde de - till
myndigheternas förtret - sina sopor, där rensade de
fisk, sittande på hllk i vattenbrynet, där tvättade de
fårskinn och sköljde fårtarmar. Ibland satt de till
sammans i grupper, samtalade och spejade ut över
Gibraltarsund, bort mot den spanska kusten på andra
sidan. Någon enstaka gång hände det att en medel
ålders kvinna blandade sig med de badande pojkarna
och småbarnen i vattnet. Hon gick då ut i vågorna med
kläderna på, sakta och försiktigt och blev stående med
vattnet till midjan med den långa uppvikta kjolen och
den randiga mendilen flytande som blomblad ovanpå
vattenytan. Sen gick hon skrattande upp och sol
torkade i vinden.

När spänningen, intensiteten och den ständiga nära
kontakten med de andra kvinnorna och barnen blev
mig övermäktig i Rahmas hus, tog jag med mig äldsta
dottern ner till stranden. Där fanns vind, rymd, öpp-
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na horisonter. Bakom byn avtecknade sig bergen, höga
och mörka.

Om husets folk var upptagna med annat gick jag
ibland ensam till havet. Det var stunder av frid och
återhämtning. Stranden var ständigt sig lik med
blankslitna stenar som rasslande sögs ut och in mot
strandkanten av de stora vågorna. Mellan stenarna låg
getspillning. Den lämnade djuren efter sig när de in
nan de togs in för natten om kvällarna sökte igenom
stranden efter något ätbart.

Brunsvarta klumpar av spillolja från de förbipasse
rande fartygen var utspridda på ilandflutna plast
flaskor och förpackningar av olika slag, på träbitar och
stenar. Ändå var varje besök på stranden olikt det för
ra. Nytt skräp blandades med gammalt. Havet tog till
baka en del och kastade upp annat. Ingredienserna var
nästan alltid desamma men sammansättningen va
rierade.

Detsamma gällde människorna på stranden; de kom
alla från byn. Männen i grupper för sig vid båtarna, de
unga pojkarna vid vattenbrynet, de gifta kvinnorna
bland stenarna på stranden och de unga flickorna, som
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fnittrande drog förbi i flock, fanns där, dag efter dag.
Endast individerna skiljde sig åt från en gång till en
annan.

- Jag är Malika - sitt här!

En dag i augusti gick jag ner till stranden för att få
vara ensam en stund. Kvinnorna i byn var upptagna
med att ställa i ordning lunchen efter att ha avslutat
morgonstädning och tvätt. Jag vände Gibraltar ryggen
och såg upp mot byn.

Ovanför husen och barackerna av korrugerad plåt
ritade sirliga TV-antenner svarta streck i luften, ett
slags abstrakt konst över vita huskuber. Jag såg kvin
nor hänga upp tvätt till tork på sina tak. En flicka lade
ut filtar och kuddar till vädring. Från det lilla plåt
skjulet på Rahmas tak bolmade rök. Hon gräddade sitt
bröd däruppe på lerfat över eldstaden. Klockan var
halv tolv och bästa arbetstid för byns kvinnor.

Så sveper jag åter med blicken över stranden, och
får syn på en stor, rund kvinna, som sitter och vinkar
vänligt åt mig på avstånd. När jag kommer närmare
ser jag hur vacker hon är. Hennes ansikte är väl
format, hyn slät och gräddfärgad, ögonen mörka, man
delformade och målade med kohl (svart ögonsmink) .
Munnen är röd och livful. Kvinnan ler inbjudande mot
mig och sträcker ut handen till den typiska kvinno
hälsningen. Våra handflator berör varandra. Hon för
sina fingrar till munnen och kysser dem, som för att vi
sa, att hon har tagit hälsningen till sig på ett innerli~t

sätt. De släta, lugna dragen, de klara färgerna, mjuk
heten och värmen som kvinnan utstrålar gör mig lätt
om hjärtat. Klänningen hon bär är lång, sydd i glän
sande blomstermönstrat tyg som rynkar sig i alla söm
mar. Hennes yppiga former hotar att spränga den i
sömmarna.
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Håret är dolt under en sidenscarf, knuten bak i
nacken. I pannan och vid tinningarna sticker små
svarta svettglänsande lockar fram. Hon sitter med en
frottehandduk ihopvikt under den svällande baken
och med benen rätt ut framför sig. Hon låter höra ett
litet beslöjat skratt och gör en mjuk gest med handen.

- God dag, hur står det till? Jag är Malika. Sitt
h,· ,ar.

Första bekantskapen

Kontrasten mellan denna loja haremsliknande person
och de andra kvinnorna i byn med sina spända an
sikten är överväldigande. Jag måste se förvirrad ut, för
Malika presenterar sig ytterligare som Mohammeds
fru och påpekar sedan att Mohammed är kusin till
Mustafa. Genom att ange släktskapsbanden mellan
männen vill hon visa, att även hon indirekt hör till
Rahmas kvinnokrets.
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- Man säger att du är gift och bara har en son? En
enda? Malikas ansikte lyser av intresse och med
känsla. Jag berättar om mig själv; varför jag är i byn,
om min son och min man, som också skall komma till
byn. Mest nyfiken är Malika på att höra hur det är att
åka omkring ensam så som jag gör, d v s hon vill höra
om mina förhållanden med främmande män ... Hon
har säkert bespetsat sig på några underhållande histo
rier om mina eskapader, för hon blir alldeles tyst och
verkar plötsligt ointresserad av mig när jag bedyrar att
jag för ett ytterst anständigt liv.

- Min man arbetar i stan och kommer inte hem
fcirrän vid tvåtiden och äter, säger Malika. Grytan står
på spisen, så jag har nästan allt färdigt till lunch. Där
för kan jag sitta här i lugn och ro och titta på båtarna.
Du som reser så mycket ... men jag ...

Framför oss ligger Gibraltarsund där lastfartyg oav
brutet glider förbi på väg in till eller ut från Medel
havet. Dagen är klar: Gibraltarklippan avtecknar sig
som en avbruten hörntand framför oss. Avståndet över
vattnet till den sydspanska kusten verkar så litet ...
Jag anar, att vi båda längtar dit bort - var och en på
sitt eget vaga odefinierade sätt.

En tvåårig flicka med rinnande näsa och snubb
lande gång, klänger på Malika, drar henne i näsan och
sliter i hennes kinder för att påkalla uppmärk
samheten. Det visar sig vara Malikas yngsta dotter.

- Flytta på dig! Khamsa!l skriker Malika till dot
tern, och stöter hårdhänt bort henne, samtidigt som
hon skrattar åt barnet och vänligt daskar till henne i
baken.

- Det är så långtråkigt och enformigt här, suckar

, Khamsa betyder fem, dvs fem i ditt öga; en formel för att skydda
sig mot någons ondska. Uttrycket syftar på att någon sätter upp
handen med de fem fingrarna utspärrade för att hindra en annan
persons onda blick.
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Malika. Ingenting händer. Ack, ack, jag sitter och
drömmer om det som varit ... Du skulle bara veta,
vad jag har gått igenom ... vad jag har varit lycklig
... Men ödet ville inte att det skulle förbli så. Och
människor är så elaka ...

Hon ler hemlighetsfullt och lägger en varm, mjuk
hand på min arm.

- En dag ska jag berätta min historia för dig, säger
hon och jag känner hur glad hon är över att ha hittat
en ny villig lyssnerska.

Med viss möda reser sig Malika upp från marken
och ropar på sin andra flicka, en femåring som leker
med stenar längre ner vid vattenbrynet.

- Vill du följa med hem? När jag tackar nej ser hon
besviken ut. Men jag vet att Rahma undrar var jag är,
och den vetskapen lämnar mig ingen ro. Jag måste upp
till huset och visa mig genas{!

- Kom och besök mig snart, ber Malika och går sin
väg långsamt med barnen hängande i kjolarna.

Opassande umgänge

Rahma satt på huk vid elden och vände just på sista
brödkakan, när jag kom. Runt henne satt och stod det
trogna morgonpratarlaget, den inre cirkeln av hennes
bekantskapskrets. Det var hennes mans syster, hennes
mans systerdotter, hennes mans systersons hustru och
närmsta grannkvinnan. De tittade alla strängt på mig
och frågade:

- Var har du varit?
- På stranden. Jag träffade en kvinna där som het-

te Malika. Hon är gift med Mohammed, Mustafas ku
sin.

Det sista sa jag for att understryka att jag varit i gott
sällskap. Men istället uppstod spänd tystnad. Kvin
norna utbytte menande blickar. Mustafas syster -
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äldsta närvarande i församlingen - tittade barskt på
mig och sa:

- Det är bäst att hålla sig hemma och inte vara ute
så där och springa omkring.

Hennes svärdotter ville gå emellan, släta över och sa
vänligt:

- Kom och hälsa på mig istället en annan dag.
På kvällen, då jag satt ensam med husets äldsta dot

ter, frågade jag henne rakt på sak, varför det inte var
lämpligt att prata med Malika. En så direkt fråga var
emellertid alldeles för abrupt och opassande. Hon val
de att ignorera den helt.

Detta var ett mysterium som inte skulle få sin lös
ning på en gång.

Följande dag började Mustafa plötsligt att tala i för
bittrade ordalag om Malika.

- Den kvinnan är en skamfläck för byn. Som hon
slösar med min kusin Mohammeds pengar! Hon spen
derar dem på massor av godsaker, frukt och solros
frön, spanska tidningar och annat onödigt! Hon är ju
till råga på eländet så fet, så det är äckligt! Lat och slö
och med ouppfostrade ungar. Och som hon kastar ögon
på karlar ... träffade jag inte själv på en soldat ut
anför hennes port härom kvällen, som stod där och
blottade sitt kön. Fast jag körde iväg honom fortare än
kvickt. Jag kunde ha slagit ihjäl honom, det svinet.
Mustafa sjöd av indignation.

- Min kusin Mohammed är en bra person, han
arbetar och sliter. Men hon, hon är en dålig kvinna.

Samtidigt fick jag en känsla av att Mustafa inte var
oberörd av Malikas charm och sensuella utstrålning.
Hennes yppiga skönhet verkade säkert både lockande
och upphetsande på männen i byn. Men hon var ju gift
med hans "kusin" - låt vara att det i själva verket var
hans syssling - och således förbjuden för Mustafa
själv. Kunde detta vara förklaringen till Mustafas
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hätska utfall mot henne? Måste kvinnor som genom
sin person är skamlösa nog att utsätta män för frestel
ser, kanske straffas med fördömanden?

Några dagar senare frågade jag dottern i huset om
det var något galet i att gå och hälsa på Malika.

- Nej, svarade hon sammanbitet, om du tycker att
det kan vara värt besväret så.

- Då går vi dit, sa jag och drog iväg med några ton
åriga flickor från Mustafas familj. De fick eskortera
mig till hennes hus och ge besöket en lämplig in
ramning.

Malika tog emot med stor förtjusning. Hon bjöd på
te, bröd och tekta ägg. De unga flickorna retade hen
ne för hennes fetma och stora aptit. Sedan försvann de
fnissande från huset och lämnade oss ensamma med
småflickorna som oupphörligen klättrade och klängde
på mamman och gång på gång blev ivägschasade.

På så sätt inledde jag ett umgänge som inte var så
lätthanterligt. Visserligen uppskattade jag de av
spända stunderna hos Malika. Hon var en utmärkt in
formatör, förstod snabbt vad jag var intresserad av och
hjälpte mig med mina språksvårigheter. Men de and
ra kvinnorna var avogt inställda till henne och ogilla
de mycket att jag besökte henne.

Under det första året i byn smög jag mig då och då
iväg till Malika i hemlighet. Hon triumferade. När jag
inte besökt hennes hus på länge kunde hon dyka upp
hos Rahma och helt resolut hämta mig. Ibland blev
hon avvisad med lögnen att jag inte var hemma. Det
kunde hända att hon då satt där en stund och väntade
på mig bland de andra kvinnorna, som himlade sig och
bytte de typi ka menande ögonkasten inför Malikas
frodiga uppenbarelse. Att hon inte var populär hos
Rahma var uppenbart.

Mitt andra och sista år i byn hyrde jag ett eget hus.
Min man hade nu bott i byn så pass länge att Mustafa
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lossat sitt grepp om mig och min äkta man hade tagit
över ansvaret för mig. Då blev det lättare att umgås
med Malika. Men helt fritt från spänningar blev det
aldrig. Omvärldens kritik av henne och av mig som
umgicks med henne var ständigt kännbar. Så små
ningom förstod jag varför.

Nykomlingen

Malika flyttade till byn när hon gifte sig med Mo
hammed. Hon tyckte först att byn var en liten håla
jämfört med staden Larache. Men hon var inte så en
sam och utsatt som vissa kvinnor kunde bli när de kom
flyttande till byn i samband med giftermål.

Malika hade familj och släkt i byn. Mormor och
morfar bodde också där, likaså en syster. Malikas fa
milj var känd i trakten. Även Mohammed hade för
utom sina föräldrar en gift syster som var bosatt nära
hans eget hus. I början - innan Malika kände sina
grannkvinnor - kunde hon alltid gå och hälsa på släk
tingarna.

På eftermiddagarna, när lunchen var undanstökad,
brukade många kvinnor besöka Malikas svägerska. De
satt med korslagda ben eller låg utsträckta på golvet
och fördrev tiden med prat, skämt och tedrickning. Dit
gick Malika regelbundet.

I gengäld fick hon ta emot dagliga besök av sväger
skan. Malika blev insatt i förhållandena i byn genom
de andra kvinnorna. Hon var på väg att sakta bli upp
tagen i deras krets.

Tiden gick och några år senare hade Malika två
döttrar som upptog hennes tid. I samband med gravi
diteterna hade hon blivit ordentligt tjock. Småbarnen
band henne mer än förut vid hemmet. Hon hade lång
tråkigt emellanåt och längtade efter sin familj i La
rache. I brist på stimulans tröståt hon. Den vackra,
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välklädda flickan från Larache, som kommit till byn
smal och elegant blev allt yppigare. Kommentarerna
och kritiken från omgivningen lät inte vänta på sig.
Folk tyckte att hon såg lättsinnig ut. De andra by
kvinnorna var mer spartanska i hela sin livsföring.
Malika var inte som de andra.

Sedan avslöjades skandalen! Nyheten hade just
spritts när jag kom till byn första sommaren. Men först
ett år senare fick jag förklaringen till varför alla var så
avogt inställda mot Malika - hon skulle ha haft ett
förhållande med en ung man i byn. De hade träffats i
hennes hem medan Mohammed var på sitt arbete. En
dag hade Mohammed varskotts. Han kom hem extra
tidigt från arbetet och överraskade det älskande pa
ret. Malika blev utfrusen och utestängdes från den for
na kvinnogemenskapen. Alla gamla kontakter med
kvinnorna upphörde, bortsett från mormoderns och
systerns dagliga besök. Makens släktingar tog av
stånd från henne. Mannen rasade och krävde att hon
hela dagarna höll sig inomhus.

Där gick Malika, svältfödd på nyheter och skvaller
om vad som rörde sig i byns kvinnovärld. Hon hade
fått en stämpel på sig - hon var syndfull och skamlös
- att umgås med henne var detsamma som att dra
vanära över sin familj. Kvinnorna som förut glatt häl
sat och lyssnat på henne, ignorerade henne full
ständigt. Allt prat avstannade så snart hon visade sig.
De unga flickorna ropade oförskämdheter efter henne.
Både för att undvika spott och spe och för att lyda sin
mans order, höll sig Malika hemma.

Själv förnekade hon alltid energiskt hela historien.
Visst fanns det kvinnor i byn som tog emot andra män
- det medgav hon - men hon var inte av den sorten.
Hon hade bara pratat med den unge mannen.

- När jag gick och besökte min mormor sa folk att
jag gick hem till honom. Men jag gick till masken och

77



svor på Boken I att jag aldrig gjort något med den där
pojken, bedyrade Malika.

Vad som än hänt - i byn trodde man att hon be
dragit sin man och behandlade henne därefter.

Dagligt enahanda

Långsamt och monotont förflöt Malikas dagar. Hon
gick upp vid åttatiden och lagade frukost åt sin man.
Den tidiga bönen vid soluppgången hoppade hon of
tast över - liksom de övriga fyra bönegångerna. Sen
gick hon och lade sig igen bakom sängomhängena. Vid
niotiden var det dags för henne och barnen att äta fru
kost; kaffe utspätt med kokt getmjölk, bröd och smör
eller olivolja. Därefter diskade hon, skakade och vek
ihop sängfiltarna och hängde ut de tjocka fårfällarna
på vädring. Hon sopade mattorna rena från skal efter
uppätna solrosfrön, apelsinskal, aska från mannens
cigaretter, brödsmulor. Det innersta rummet med den
fina sängen och TV-apparaten började hon med. Där
inne kantades väggarna av mjuka soffor. Skräpet sopa
des genom förrummet, möblerat enbart med ett lågt
bord och ett par gamla bilfåtöljer. Slutligen föstes
skräpet ut på den kringbyggda gården. Sist sopade hon
gården, spolade den med en gummislang och borstade
den ren. Vattnet rann i strida strömmar ut från gården
under den blå trädörren och sögs upp av grusstigen
framför husmuren.

Nästan dagligen tvättade hon. Tvätten blötlades i
olika baljor med vatten och lut i. Hon gned en tvättvål
mot plaggen i tvättvasken av betong på gården. Mali
ka hade rinnande vatten på sin gård på förmiddagen.
På eftermiddagen var vattnet avstängt i hela byn på

I dvs svor på att hon talade sanning genom att lägga höger hand på
Koranen
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grund av vattenbrist. Malika sköljde tvätten i ett par
olika ämbar. Hon vred ur den och hängde den på tork
linan på hustaket. Vinden tog tag i kläderna som
fladdrade ut som ett flaggspel mot Gibraltarsund.

Innan Malika började laga lunchen fyllde hon vat-
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ten på bensinfaten. De tjänade som vattenreservoarer
under den tid vattnet var avstängt. Halvnakna och
snoriga, skrattande, lekande och gråtande snodde bar
nen runt Malikas ben under hushållsarbetets alla fa
ser.

Lunchförberedelserna startade vid tolv-tiden. Ma
lika lade ner träkol i en stor lerkruka och tände på. När
en stilla jämn glöd bildats, ställde hon en gryta med
olja, grönsaker, kryddor och kött i bitar på lerkrukan.
Sedan fick stuvningen stå och koka sakta i ett par tim
mar, tills mannen kom hem från sitt arbete för att äta
vid tvåtiden.

Då dök hennes gamla mormor upp. Hon kom var
dag stödd på sin käpp och slog sig ner på en fårfäll i kö
ket och pratade med Malika och hennes småflickor.
Det blev en ursäkt för en tepaus och lite bröd med
hemkärnat smör.

Lunchen åts i det lilla förrummet. Familjen satt på
en filt på golvet nedanför bilfåtöljerna. Mannen bröt
först brödet i bitar och sade: Bismillah (I Guds namn)
varefter han började äta. Malika hjälpte de små flick
orna. De hade svårt att tugga köttet och nöjde sig med
brödet som de lätt kunde äta, uppmjukat som det var
av den kryddiga grönsakssåsen. Föräldrarna satt och
sög på köttbenen och torkade sig på en framlagd hand
duk. Efter maten drack de vatten ur en stor emaljerad
mugg som skickades runt.

Barnen lärde sig tidigt att sitta rakryggade vid mat
bordet med korslagda ben, att äta enbart med höger
hand, att ta mat efter föräldrarna och att använda
brödbitar - inte sked eller gaffel - för att få i sig ma
ten.

Till efterrätt blev det frukt, sedan Malika plockat
bort matfaten och torkat bordet. Till sist kom Malika
med tebrickan. Man drack ett par glas och vilade se
dan middag på golvet i det innersta rummet.
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Efter en stund försvann mannen ånyo ut. Han tala

de aldrig om vart han gick.

Ingen kvinnosamvaro

I de olika husen i byn samlades efter lunchen kvinnor
na i grupper bestående av släktingar och grannar. Men
Malika gick ingenstans, Hon kände sig inte väl
kommen. Ingen av dem hon förut besökt kom heller
och hälsade på henne. Endast hennes egna släktingar
- mormodern, systern och familjen i Larache - stod
fortfarande på hennes sida.

Malika satte sig på golvet och slog på TV. Hon åt

81



solrosfrön ur påse efter påse. Skalen singlade ner på
golvet i drivor bredvid henne. Gamla mormor halvsov i
ett hörn. Makens systerdotter tittade in ett kort ögon
blick, hälsade och gick. Barnen stojade, men somnade
sedan in för en stund.

Malika leddes. Hon drömde sig bort med TVs hjälp
till en annan värld, med glamour, uteliv och frihet.
När utsändningen gjorde paus, lyfte hon på mattan
och tog fram sina gömda skatter: fuktiga, skrynkliga
spanska och franska veckotidningar som hon fått eller
lyckats köpa. Om och om igen bläddrade hon igenom
dem, tittade på färgbilderna med strålande film
stjärnor och vackra hem, stavade sig igenom bröllops
och skilsmässoartiklarna. Hon fördrev på så sätt tiden
fram till mellanmålet.

Familjen bänkade sig ånyo runt bordet i för
rummet. Ibland åt man på en filt i köket. Klockan var
nu ungefär sju. Om inte hennes man redan handlat allt
som behövdes, gick hon insvept i en stor sjal som dolde
halva Malika, långsamt upp till affaren. Kunde hon
inte göra sig ett ärende ut, ställde hon sig på ett tomt
bensinfat och tittade över husmuren ut över byn.

Med hjälp aven kikare som hon hade till hands,
kunde hon få en riktigt bra överblick över vad som
hände i byn. Hon kunde se vilka som gick av och på
bussen och hon såg andra kvinnor på sina tak eller i
gränderna mellan husen. Härigenom kände hon sig in
dragen och delaktig i det liv som pågick runt omkring
henne.

I affären stod kvinnorna och pratade. Det blev tyst
när Malika kom in. Hon köpte vad hon skulle och gick
därifrån, medan de andra stod kvar. På vägen hem tit
tade hon in hos sina morföräldrar och gick sedan raka
vägen in i köket för att förbereda middagsmålet.

Vid tiotiden åt familjen middag tillsammans. Fisk,
bröd, frukt, te ... Strax efter maten reste sig mannen
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och försvann till kafeet. Barnen somnade på golvet i
förrummet. Malika lade dem inne i sovrummet på var
sin fårflill och drog en filt över dem. Hon plockade un
dan middagsdisken som hon sparade till följande mor
gon, när det åter fanns rinnande vatten.

Ensam satte hon sig framför TVn, sträckåt frukt och
solrosfrön och drömde sig bort. Mellan klockan 11 och
12 på kvällen kom mannen hem och gick omedelbart i
säng.

Malika reste sig från golvet, stängde av TV
apparaten och lade sig bredvid sin man.

Den äkta mannen

Maken Mohammed var tjugo år äldre än sin Malika.
Han hade varit gift tre gånger förut; vid ett tillfälle
med två kvinnor samtidigt. Förr var han känd som
charmör - lång, mörk och vacker. Nu hade han för
vandlats till en tunn, sliten man med dålig hälsa, be
ryktad för sitt häftiga humör. Han ansågs vara skval
leraktig, ett drag som nästan uteslutande tillskrevs
kvinnor. Men eftersom Malika varit gift två gånger
och skild - låt vara från samme man - fick hon nöja
sig med denne friare. Trots allt hade han ett välbetalt
arbete på en fabrik ...

Mohammed grälade på Malika, skrek åt henne,
retade henne för att hon åt så mycket och slog henne
ibland. Men andra gånger skämtade de och hade ro
ligt tillsammans. Han tog sin fru med på resor och ut
flykter mer än andra män i byn. Mohammed tyckte
om Malika på sitt sätt. Men Malika längtade efter ett
annat slags kärlek; mer engagerad och lidelsefull.

För de andra kvinnorna framstod Malika som en ty
pisk stadskvinna, när hon som nygift slog sig ner i byn
för tio år sedan. Hennes yppiga skönhet, hennes mjuka
sensuella sätt, eggande dansstil och vackra kläder; allt
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väckte de andra kvinnornas avund och männens be
undran.

Malikas språk påminde de andra kvinnorna om hen
nes ursprung. Hon talade vårdad vardagsarabiska med
stadsaccent, samt franska som andra språk. I byn tala
des en regional, lantlig variant av arabiskan samt
spanska.

Många bykvinnor kämpade förgäves för att gå upp i
vikt. Runda former ansågs vittna om välstånd och det
var allmänt känt att männen föredrog fylliga kvinnor.
I sin rädsla att bli övergivna av männen på grund av
sina magra kroppar gick kvinnorna till läkare och be
gärde vitamin- och hormonpreparat för att öka i vikt.
De bad om p-piller, som de hade hört skulle ge hull.
För dem var Malikas rondör en utmaning. Den riktigt
stack dem i ögonen.

Malikas man märkte hustruns dragningskraft på
byns män och reagerade med överdriven svartsjuka.
Mohammed var känd och ökänd för sin svartsjuka. Ef
ter Malikas förmenta otrohet blev det ännu värre. Han
satte sina släktingar att hålla ett vakande öga på hust
run.

Ryktena om Malikas lättsinne var många och svåra
att avliva. Byskvallret lade hela tiden bränsle på el
den. Och Mohammed lyssnade på skvallret. De som
skvallrade kritiserade honom samtidigt för detta. Det
ansågs omanligt. Malikas värld dominerades alltså av
kvinnornas avundsjuka, mannens svartsjuka och om
givningens skvaller.

Mest av allt led Malika av isoleringen från de gifta
kvinnorna och ensamheten som följde med den. Själv
uttryckte hon saken så här:

- Här talar folk alltid illa om mig. De är avund
sjuka på hur jag går, hur jag målar mig, hur jag klär
mig. Alltid är det samma sak: avund, avund, från det
jag kom hit tills i morgon! Här talar folk mycket illa
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om varandra och själva gör de det värsta man kan
göra. De pratar och pratar, hela kvarteret pratar illa
om mig. Låt dom prata, låt dom vara ... ibland blir
jag arg, ibland inte ...

Skvallret och förtalet hade en viss anknytning till
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verkligheten. Malika var mycket förtjust i tidningar
med porrbilder och ville gärna se "kärleks"-filmer,
som inte var avsedda för kvinnor. En dag efter ett
läkarbesök hade Malika tagit sin dotter med sig som
förkläde och gått på en film av sämsta kvalitet. Den
handlade om en gift kvinnas förhållande med en ung
man och detta förhållandes tragiska konsekvenser. Fil
men slutade med att den gifta kvinnan begick själv
mord, berättade Malika för oss närvarande. Maken
Mohammed och den gästande Mustafa utbytte snab
ba ögonkast.

- Det där är säkert bara intressant för den som
upplevt något liknande själv, sa Mustafa maliciöst,
varpå Malika slog ner blicken och tystnade.

Skandalös dans

Vid ett tillfälle var jag med Malika på en kvinnofest.
Där föll hon rör frestelsen att ge sig hän i solodansen.
Hon höjde armarna och såg med lekfullt allvar ner på
sina svällande höfter, som lätt och obehindrat rörde sig
i åttaformade rörelser i takt till musiken. Hon drog till
sig de andras blickar. De andra kvinnorna framstod så
stela och kantiga, hämmade i jämförelse med henne.
Stämningen steg i rummet, liksom den sexuella spän
ningen, när Malika dansade. Hon kände det genast
och gjorde skrattande några utmanande rörelser med
underlivet. Kvinnorna svarade med sina gälla skrik.
Några unga flickor busvisslade, som för att markera
att detta var något som karlarna skulle ha upp
skattat. De gamla, vitklädda kvinnorna tittade på var
andra och förfasade sig. Det skandalösa och det lust
fyllda förenade sig i dansen. Malika var utövaren som
förleddes att i ögonblickets berusning spela ut sin
konst. Hon avslutade dansen lika plötsligt som hon
börjat den, gjorde en svepande rörelse med handen och
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sjönk generat fnittrande ner på golvet.
Det var emellertid inte på varje fest som Malika

kunde förledas att dansa. Hon visste väl att sådana
framträdanden inför offentligheten hade sitt pris. Det
blev kritik efteråt och sura miner från de äldre kvin
norna som ansåg sig som moralens väktare.

- De är avundsjuka, sa Malika. Vem av dem skulle
inte vilja kunna dansa som jag?

Men tiden skulle verka för Malika. Så småningom
fick byn nya skandaler att skvallra om och Malikas
öden och äventyr hamnade i bakgrunden även om de
inte glömdes. När hennes man inte kände sig offent
ligen chikanerad och vanhedrad, behövde han inte
straffa sin hustru inför omvärlden. Malika kom ånyo
allt oftare ut på dop och bröllopsfe ter. ågra år sena·
re gick hon dagligen och handlade i affåren och prata
de med de andra kvinnorna. Då lät Mohammed henne
åka till Ceuta, Fnidaq och Tetuan i sällskap med dött
rarna eller kvinnliga släktingar.
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BANDINSPELNINGEN

Under åren i byn lärde jag allt bättre känna Malika. Vi
fick många pratstunder tillsammans och hon hann be
rätta historien om sitt liv åtskilliga gånger, om än med
otaliga avbrott. Barnen påkallade ideligen hennes
uppmärksamhet liksom besökanden som kom och
gick. Att få en lång, sammanhängande intervju med
Malika tycktes omöjligt, åtminstone i hennes hus.

Våren 1978 frågade jag Malika om hon hade något
emot att berätta historien om sin förste man så att jag
kunde få spela in den på band och sedan skriva om
den, när jag var hemma i mitt land igen.

Det ville hon gärna. Hon tyckte mycket om att be
rätta sin historia och jag lovade att bara spela in det
hon ville ha med. Till slut enades vi om en efter
middag i april för inspelningen. Vid det laget kände
jag till så pass mycket om Malikas liv i byn och om
hennes vanor och ovanor att jag ansåg mig kunna skri
da till verket utan alltför stor risk att misslyckas. Jag
hade då nästan två års erfarenheter av missräkningar
med intervjuer bakom mig: avtalade möten som inte
blivit av, felställda frågor, krånglande bandspelare,
trasiga band och dåliga batterier.

Men det var svårt för Malika att få en samman
hängande eftermiddag i mitt hus. Hur svårt hade jag
inte tidigare under mitt fältarbete i byn förstått. Detta
annorlunda besök hos mig gjorde att tidigare osynliga
regler för kvinnligt umgängesliv klarlades för mig.

I vanliga fall lämnar Malika sällan sitt hus för en
längre stund. När hon tittar in hos sin svägerska, sin
svärmor eller mormor är det på korta, tillfälliga besök
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som äger rum medan barnen springer ut och in och kan
tala om var deras mor håller hus. När Malika och hen
nes man är borta på en längre utflykt, låser de porten i
muren som omgärdar huset, med hänglåset. Låset av
slöjar att ingen är hemma.

Mohammed kan däremot inte komma hem och fin
na huset tomt och Malika borta. Det vore otänkbart
eller i varje fall högst opassande. Bara en stor kvinno
fest - ett dop eller en bröllopsfest - kan motivera en
sådan frånvaro. Då har mannen i förväg givit sitt med
givande och mannen själv bestämt med vilka kvinnor
hustrun skall promenera iväg till festlokalen - som
kan vara ett hus i byn eller dess omgivningar.

Eftermiddagen hos mig hade Malika förberett ge
nom att informera sin besökande bror från Larache.
Han visste var hon var anträffbar. De bägge små
barnen medföljde som förkläde. Hade hon lämnat dem
hos mormor skulle hon inte kunnat stanna så länge hos
mig. Maken hade hon inte sagt till. Han skulle till Te
tuan på eftermiddagen och hon skulle vara tillbaka i
sitt eget hus innan han kom hem.

Jag lockade med bakelser, te och cigarretter, ett
tomt hus och leksaker till barnen. Vi skulle få vara os
törda. Mina vänner och informanter var varskodda om
att jag just den dagen var upptagen. Bandspelaren
stod på plats. Tekannan var preparerad med grönt te,
rikligt med strösocker och en rejäl knippe doftande
mynta. Jag satte mig att vänta. En halvtimme för
senad anlände Malika, insvept i en jättelik frotte
handduk. Vi hälsade på varandra genom att kyssa var
andra på båda kinderna.
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Som ett barnkalas

Jag hällde det kokande vattnet i tekannan och visade
in småflickorna i ett rum, där leksakerna väntade. Un
der tiden satt Malika och inspekterade bakelserna. Vi
pratade om våra familjer, om sjukdomar, om de senas
te festerna och om de förestående bröllopen inför som
marsäsongen.

Efter teet och bakelserna började vi förtjust smyg
röka av cigarretterna. I byn var det fullständigt otänk
bart för en anständig gift kvinna att röka. De äldre
kvinnorna sågs ibland snusa. Cigarretter tillhörde
männens värld och var opassande för kvinnor.

Det söta, varma teet som sköljde genom våra krop
par, gjorde oss svettiga och liksom berusade. Vi blev
uppsluppna som barn. Malika pustade cigarrettrök ut
och in som en blåsbälg; hon hDstade och skrattade så
tårarna trillade. Barnen kom in till oss och kletade ner
sig med överblivna bakelser. Jag gjorde nya kannor
hett te. Situationen hade mer tycke av barnkalas än
vetenskaplig intervju.

Malika tog fram sin portmonnä, som hon haft in
stoppad i urringningen. - Spring till affären Habiba,
sa hon till de äldsta flickan, och köp några påsar sol
rosfrön till oss! Seså, skynda på nu!

Malika kikade försiktigt ut bakom gardinerna för att
se om det fanns någon på gatan utanför huset. Det var
en fördel med att hälsa på hos mig; mitt hus låg precis
mitt i byn med god överblick över huvudgatan. Bussen
stannade utanför huset. Kafeet, där männen uppehöll
sig, låg snett över gatan. Från mitt fönster kunde Ma
lika se män och kvinnor som hon i vanliga fall aldrig
kom i närheten av.

Habiba kom tillbaka med fröpåsarna. Malika som
tyckte det var obekvämt att sitta så länge på en soffa,
slog sig ner på golvet med korslagda ben och började
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sträckäta de salta solrosfröna. Hon knäckte dem ele
gant och snabbt genom att sätta dem på tvären mellan
tänderna. Skalen fräste hon ut på golvet. Påsen gick
laget runt. Så satte Malika igång att berätta och jag
knäppte på bandspelaren.

Först tittade hon frågande på den lilla apparaten
med sina roterande hjul som om hon inte visste om det
var till den eller till mig hon skulle rikta sin vältalig
het. Men snart nog var det som om den inte funnits.
Historien kom i ett svep, endast avbruten aven eller
annan fråga som jag ställde när jag inte förstod. Bar
nen kom och gick i rummet; de skrek och drog i sin
mamma - men Malika lyssnade inte på dem. Mitt
rum var hennes scen. Nu var det hon som framträdde
och med inlevelse spelade upp sitt livs roll.

Plötsligt knackade det på dörren, hårt och ihärdigt.
Malika stannade tvärt i sin berättelse. Jag stängde av
bandspelaren och gömde cigarretterna. Utanför dörren
stod Malikas yngre bror. Han kom för att kontrollera
att systern verkligen var hos mig. Malika drog en lätt
nadens suck, log och frågade om brodern sett hennes
man. Nej, han var nog fortfarande i Tetuan.

- Kom in och sätt dig, sa Malika. Jag håller på att
berätta om när jag var gift med Abdelkader. Hon ver
kade avslappnad och förtrolig med brodern, på ett sätt
som vore otänkbart tillsammans med maken.

Han stannade en liten stund, men jag såg hur
olämpligt han tyckte det var att lyssna på saker och
ting som tillhörde kvinnornas värld - i alla fall i min
närvaro. Malika tittade på nytt ut bakom gardinen.
Brodern försvann med ett generat men roat leende. 
Ha det så bra, mumlade han. Och Malika återtog be
rättandet.

Flera tömda tekannor senare led historien mot sitt
slut. Malika blev orolig och tittade allt oftare ut genom
fönstret. Hon var rädd att mannen skulle komma hem
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och finna huset tomt. Barnen var utsända som spe
jare. Men kunde hon lita på att de genast rapportera
de till henne när de såg sin far? Vi hade nu öppnat yt
terdörren så att alla kunde se att vi satt där och att
Malika inte var ute på dåligheter. Bandspelare och
cigarretter hade jag plockat bort.

Plötsligt skymtade Mohammeds bleka ansikte un
der den gula yllemössan utanför fönstret. Han stod där
med kassar fulla av mat som han köpt i Tetuan. Mali
ka flög upp från sin plats, svepte om sig handduken,
tog ett hastigt farväl och försvann nerför stigen mot
sitt hus omgiven av man, döttrar och kassar. Hon vän
de sig om i backen, vinkade och log.

Jag stod i dörröppningen och såg inåt huset - som
ett slagfält! Tomma teglas, skal efter solrosfrön, kak
smulor och leksaker täckte golv och bord. Det kändes
tomt i rummet efter Malika. Jag plockade fram band
spelaren och satte mig att lyssna till hennes ord.
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BERÄTTERSKAN MALIKA

Här följer Malikas historia, så som hon berättade den
för mig en eftermiddag i april 1978. Några avsnitt har
jag strukit; de är avvikelser från den huvudsakliga be
rättelsen. Vid ett par tillfällen har Malika bett mig
stänga av bandspelaren. Det har gällt mer intima de
taljer, som hon inte ansåg lämpade sig för allmän
heten.

Eftersom jag tycker att hennes berättarstil är så
målande och medryckande, har jag endast redigerat
texten obetydligt. Tyvärr missar läsaren i alla fall de
gester och ansiktsuttryck som ackompanjerade Mali
kas historia den där eftermiddagen.

Förälskelsen

- Jag föddes i Larache 1951 och där växte jag upp.
Mina föräldrar bor där. Jag har nio syskon. Vi är tre,
som är gifta. En bror i Larache, en syster i Ceuta och
så jag här i byn.

När min pappa var ung, gick han från by till by och
sålde tyg och han sålde också kalk. Nu har han en affär
i Larache - där säljer han allting.

Från min barndom minns jag ingenting tråkigt. Det
var bara roligt. När jag var ung flicka - så där en fem
ton år - gick jag ut med många pojkar, många, många
var dom. Jag hade - oh! - fullt av dom. Min mamma
visste ingenting om det. Jag gick ju i skolan, och på
hemvägen - jag pratade än med den ene och än med
den andre. De ville alla bli min pojkvän - var och en.

En av dem hade ett stort affärslager, en var lärare i
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maskinskrivning, en var polis och en var atlet. Två
slogs med varann för min skull. Oh, Herregud ... Och
ingen var jag förälskad i förrän Abdelkader kom, en ar
betare som körde lastbil, inget annat, och jag förälska
de mig. Puh, som jag förälskade mig! Och tänk, jag,
som hade pojkvänner som hade bra jobb, polis och all
ting, och så blev det i alla fall han, som var en arbeta
re. Han kände till mig redan när jag var liten - han
brukade hälsa på en granne i kvarteret. Han var äldre
än jag, åtminstone femton år äldre. Jag var bara femton.

Han såg mig - han blev stående och bara tittade på
mig från huvet till fötterna. Jag sprang snabbt hem,
bort från honom. Och jag sa till min mamma, att en
man som jag inte kände, hade tittat konstigt på mig.
Nästa dag frågade Abdelkader en man som bodde i
kvarteret, vem jag var. Han fick till svar att jag var
Riffis 1 dotter och Abdelkader sa: "Så stor och utvuxen
hon är!"

Grannen frågade om Abdelkader ville tala med min
far för att begära min hand. 2 Det ville han gärna göra.
Grannen hämtade min pappa och tillsammans gick de
på kafeet. Men när han fick höra om frieriet sa han nej.
Hans dotter var fortfarande för ung att gifta sig. Hon
gick alltjämt i skolan och skulle inte gifta sig än.

Och jag som inte visste nånting om det här, såg
mannen och jag förälskade mig i honom. Han var väl
digt snygg, hade mörkt, svart hår och ögonen - oh,
ögonen ... Han hade täta svarta ögonbryn och han
var inte lång - lite längre än jag. Håret var svart och
lockigt och han hade mustasch. Han var mycket mo
dern och klädde sig med god smak, eftersom han arbe
tade i utlandet, i Tyskland. Där hade han en fästmö,
en lärarinna.

I Malikas far var frän Rifbergen.
2 Abdelkader hade ingen familj i Lareche. Annars skulle represen
tanter frän denna ha gätt till flickans far och friat.
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På en motorcykel kom han

- Jag visste inte att Abdelkader hade fått nej av min
pappa förrän en grannkvinna talade om det. Han gav
sig iväg från Larache, samlade ihop sina saker, alla
sina saker och åkte tillbaka till Rif.
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Därifrån gav han sig iväg till Tyskland och arbetade
där ett år. Och jag, som bara hade sett honom en gång,
talade om honom under hela året. Hela året tänkte jag
på honom.

Efter ett år kom Abdelkader tillbaka till Larache.
En eftermiddag höll jag på att fylla på vatten vid ett
vattenställe - vi hade inte vatten hemma då. Han
kom efter mig när jag tog spannen med vattnet och
gick. Och han kom på motorcykel. Han var jätte
snygg, med en jacka knäppt högt upp i halsen. Han
hälsade på mig och sa: "God dag" och jag kände inte
ens igen honom ...

Och jag undrade vem det var som hade hälsat på
mig och mitt hjärta darrade. Aj godegud, flicka lilla!
Och hemskt nervös blev jag och skyndade mig det vär
sta jag kunde och sprang hem. Sen gick jag till grann
kvinnans hus. Där var han. Jag stannade i dörren. Han
sa till mig: "Kom in, kom in" och han hälsade på mig
ordentligt för första gången: "Labcis? Lcibas". I

Vi har en liten bakgata som leder till vår köks
trädgård och den vätter mot ett fönster i grann
kvinnans hus. Nästa morgon när jag gick förbi, fanns
han där. Han reste sig upp och ropade på mig och
frågade vart jag skulle gå på eftermiddagen.

Eftersom jag på den tiden gick och lärde mig sy hos
en spanjorska, så sa jag till honom att jag skulle gå till
sylektionen. 2 Då ville han att jag skulle vänta på ho
nom vid den och den gatan och så skulle han komma
dit.

Grannkvinnan som hade hört alltihop, tittade på
mig med ett fruktansvärt hat i blicken - det fanns en
flicka där, som grannkvinnan hade tänkt skulle gifta

I Hälsningsord: Hur står det till? Tack bra!
, Många nickar går och lär sig att sy och brodera på eftermiddagar
na. Ofta är det den enda utbildning som flickorna får när de är i ton
åren.
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sig med den här mannen. När jag såg hatet, sprang jag
genast hem - jag kunde inte stå ut med den blicken
och grannens ansikte - så hemskt och vanställt av
avundsjuka som det var ...

Dan därpå kom Abdelkader tillsammans med en
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man till det stället där jag gick och lärde mig sy. Han
stannade framför den öppna dörren och tittade på mig
och förklarade att han skulle vänta på mig klockan
sex.

Vi hade ett berg där det fanns skog, precis som här i
byn. Dit gick vi. Han frågade varför min pappa inte
ville att han skulle gifta sig med mig. Och jag sa till
honom, att man måste ha tur - hadi el makteb.

Nästa dag kom han och hämtade mig. Så kom han
varje dag under sju månader. Varje dag under sju må
nader kom han och hämtade mig hos sömmerskan.

Övertalningar

- Det är som en film alltihop, en kärleksfilm ... Jag
hade med mig huvan till jeIlaban och slöjan, och när
han hämtade mig, satte jag på mig dom. Inte ens mina
föräldrar skulle ha känt igen mig bakom slöjan ...

Jag gick klädd så på gatan och på bio och till skogen
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med honom i sju månader och han inte ens snuddade
vid mig ... Han rörde mig inte' Inte annat än att när
vi kom in på bio, då tog han mig i handen, så här ...
Och jag var förvånad och tänkte - vad är det för kon
stigt med den här karln ...
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En dag tar han mig till skogen. Vad vill han? Han
vill lura mig' ... för när han friade en gång till blev
det återigen nej. Min pappa och han hade talats vid i
hemlighet. Till mig sa min far:" ej. jag vill inte ge dig
till den mannen."

Min far tyckte att Abdelkader drack för mycket och
att han var för gammal. åja, åldern betyder in
genting, för jag älskade honom mycket. Jag fortsatte i
alla fall att gå ut med honom.

Men i skogen ...
(Malika berättar här hur Abdelkader bredde ut en

filt och omfamnade och kysste henne, efter att först ha
lö t upp hennes hår och kammat det. Han tog dock
aldrig henne oskuld, så som han ursprungligen hade
tänkt. Malika lillebror var med som "förkläde" i
skogen. Han gungade i en gunga som mannen hade
gjort, utan att störa det förälskade paret på filten.)

Efter utflykten gick vi på bio. Det var en dag full av
frihet, för det var el cArsh2 och mina bröder var inte
hemma utan på landet.

Vi gick på en indisk film och mannen var ... du vet
... han kysste mig om och om igen. Min lillebror var
förstås med där också och såg mig, men han sa in
genting till nån, eftersom han var mycket yngre än jag.
Inrian bion slutade gick vi för att ingen skulle se oss. Vi
gick ut på promenad och höll i varandra - tänk dig!
- ända hem till dörren! Där kysste han mig igen. Vil
ken kyss! Mer än en minut varade den. Morgonen där
på blev han sjuk. Dagen efter kom grannkvinnan och
frågade mig: "Vad har mannen gjort, lilla vän?" "Ing
enting", svarade jag.

När jag sedan inte såg till honom på länge, blev jag
ledsen och grät, bara grät. Så kom han och bad om

I Malika menar att han vill göra henne med barn och på så sätt
tvinga hennes pappa att ge sitt tillstånd till giftermålet.
, Den helgdag. då kung Hassans tronbestigning firas.
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min hand ännu en gång. Men fortfarande ville inte
min far.

Min moster från Tanger var där.' Jag tog hennes
hand och sa: "Om jag inte får gifta mig med den där
mannen kommer jag aldrig att gifta mig, aldrig, aldrig.
Även om de så för mig till kung Hassan II!"

Oh, Herregud! Jag skulle verkligen ha sagt nej inför
honom till och med ...

Min moster gick och talade med min pappa och han
sa slutligen: "Nåja, om du älskar honom så mycket
så ... "

Förlovningstid

- Så en dag kom mannen, Abdelkader. Han hade med
sig mycket saker och en god van och hans fru. Frun var
mycket sympatisk och de kom för att "prata". 2 Och de
hade med sig bakelser och kakor och kött och socker
och olja, allt det där som är vår sed att ha med sig. Vi
gjorde kyckling och dom köttgryta, så det blev två rät
ter. Jag var nervös, så fruktansvärt nervös.

Och när dom skulle göra upp om en es sdaq 3 - oh
mamma! - då begärde min pappa 6000 realer. 4 Vid
Gud, jag svär på att det var så mycket! För att han
skulle gå sin väg, förstås. Abdelkader fick ned det till
ungefär 5500 realer. Aldrig hade väl någon förut be
talat så mycket för att gifta sig med en flicka i mitt
kvarter.

I Banden mellan moderns systrar och systerdöttrar är oftast starka
och innerliga. Det är därför naturligt att Malika ber sin moster om
hjälp.
, dvs om giftermålet
3 es sdaq betyder både äktenskapskontrakt och den summa pengar,
som stipuleras i kontraktet att brudgummen och hans familj skall
betala till bruden och hennes familj för att giftermålet ska vara gil
tigt.
I Drygt 3000 svenska kronor.
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En del av pengarna gav han med en gång och resten i
en check. Checken gav han till mig i min hand. Och
jag gav pengarna till min pappa för att han skulle ta
hand om dom. Sedan köpte jag kläder och allt annat.

Ändå ville inte min pappa att jag skulle gå ut med
Abdelkader. Men på kvällen gick vi på bio. Min pappa
var hemskt orolig. Ai mä - varför hade jag gått ut
med honom? undrade min pappa. Han ville ju inte att
jag skulle gifta mig med Abdelkader.

Många unga män med god ställning bad om min
hand. En som hade affär och som bodde mitt emot oss,
hade erbjudit 40 000 realer för mig men jag ville inte.
Jag ville bara ha just precis Abdelkader.

Och jag sa till pojken med affären att jag inte älska
de honom. Han gick till Abdelkader och sa: "Jaså, du
lyckades få en så rik flicka. Du är en fattig man. Gift
dig inte med henne. Hennes pappa vill inte att du gif
ter dig med henne." Det sa han bara för att vara elak,
för min pappa hade ju sagt, att om dom älskar varann,
så är det ju deras sak om dom gifter sig.

För pengarna köpte jag allt: shirtsla (sju tunna arm
band som bärs tillsammans) och två breda armband
och örhängen och en kedja som jag fortfarande har
med en fatimal på - se, så vacker den är! - och
mycket kläder. Jag köpte fyra kaftaner och klänning
ar, mycket av allt, mycket, många saker, två kapp
säckar fyllda med kläder ... Jag gjorde slut på alla
pengarna bara på saker till mig själv!

Sen måste Abdelkader köpa en tjurkalv till bröllopet
och det kostade 1000 realer, bara det. Och så många
andra saker. Jag köpte inga möbler, förstås. Men jag
köpte gardinerna till huset och sängen och tyget till
sofforna, till kuddarna, lakan, handdukar och allt det

I Smycke i form aven hand, avsett att avvärja det onda ögat.
Smycket kallas ofta också jamesa.
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där. Han köpte möblerna: sängen, ett skåp. en byrå
och ett nattduksbord.

Utan att göra "det där"

Abdelkader hade ett litet hus och i det fanns ett stort
rum, som jag skulle ställa i ordning med mderbat (sof
for). Han hade köpt en väldigt vacker matta från
Tetuan att ha i rummet. Det stora rummet var fortfa
rande omöblerat, när jag gifte mig.

När jag gifte mig, hände det där du redan vet ...
Men innan dess, den där kvällen som vi ordnat med
papperen, I och vi gått på bio och min far hade skrikit
och varit arg - ai, mä - då sa Abdelkader: "Jag tar
dig med hem till mig, utan giftermål, utan alltihop,
om din pappa är så arg att han slår dig".

Och sen kom han varje dag till vårt hus. Och han
stannade kvar där med mig till ibland klockan två el
ler tre på natten. Där var vi, han och jag, ensamma i
ett rum som vi hade och ta emot besök i och dit kom
ingen. På kvällen kom min bror eller några andra av
mina syskon och vi pratade en stund. är de gick och
la sig, stannade han kvar med mig. Ibland stannade
han kvar och sov över hos mig. Så höll vi på i ett år och
fyra månader. Det var han som ville ha det så. Det är
ju mannen som bestämmer när bröllopet ska hållas.

Han arbetade i Larache under hela tiden. Han hade
en lastbil och han körde alla möjliga slags varor.

Det var bra ett år. Jag var belåten. Men vi var inte
ute så som förut. För den där kvällen när min pappa
var så arg och vi var på bio, hände det nåt dumt. Jag
stod och tittade på en affisch medan Abdelkader köpte

l M/ok kallas det tillfälle. då man undertecknar äktenskaps
kontraktet och överlämnar pengarna eller delar av penning
summan. Det är ungefär att jämföra med en förlovningsfest.
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biljetterna. En pojke stod och tittade på mig, han
ställde sig bakom mig och pratade och gestikulerade.
Jag var så rädd att Abdelkader skulle komma och se
detta. Och han kom och stod också bakom mig.

Han blev så arg på den där pojken och tog tag i ho
nom - så här. Ai mä, det var på vippen att han börja
de slåss med den där pojkvask,ern. Men det var folk
som gick emellan och sa till honom att det där var ju
bara en pojke: "Slå honom inte, slå honom inte ..."

är vi kom ut från bion, sa Abdelkader: "Det här
var sista gången, som vi var på bio här i Larache. Om
du vill, åker vi till Tanger eller till Rabat, men här i
Larache, nej ..."

Många gånger åkte vi till Tanger eller Ksar el Keb
hir med min lillebror Ahmed. Vi åkte i min fars bil, en
SEAT, som vi lånade av honom.

Men min pappa ville inte att jag skulle gå ut med
Abdelkader, därför ... Och pappa sa att jag skulle gå
till en doktor och få ett intyg på att jag hade min
oskuld kvar.

Jag gick till doktorn, och jag fick ett sånt intyg. Då
blev min pappa lugn och jag kunde vara tillsammans
med Abdelkader till på morgonen - om jag ville.

Det där året och de fyra månaderna försvann i en
flygande fläng. När nu sdaq var ordnat, låg jag bredvid
honom naken, men utan att göra det där med honom.
Med kyssar bara ... Vi kysstes och han var också na
ken.

När jag gifte mig med honom var jag fortfarande
oskuld. Ibland hade jag lust att ligga riktigt med ho
nom. men jag ångrade mig och så sa jag: "Lite, bara
lite ..."

På eftermiddagen eller när han kom klädde jag av
mig och gick och la mig hos honom.

105



Giftermålet

- Sen gifte vi oss och det var ett stort bröllop.
Men vi hade inte boia' utan bil. Bröllopsdagen kom

och min pappa hade köpt allt som behövdes.
Hos oss i Larache kommer brudgummen och hämtar

sin brud, som man gör i Spanien, bland spanjorerna.
Det var min bror som körde. Men tänk dig, jag svär,
att fast jag hade varit hans fästmö i ett år och fyra må
nader och gjort alla kärlekssaker med honom som man
kan göra utom det där, så bara grät jag när jag väl
skulle gifta mig. Jag grät och grät och grät alla de tre
dagarna som bröllopet varade. Jag gjorde inget annat
än grät, jag vet inte varför. För att jag skulle lämna
mitt hem, antar jag ... 2

***

- Hos oss i Larache har vi lite annorlunda bröllops
seder än här. Den första dagen tar man ut alla presen
terna man fått på gatan. Precis som här bär man om
kring en bricka med sakerna på, med allt man fått 
allt, allt, allt. Man kör runt med en liten kärra, så att
alla kan se. Folket sjunger och man visar upp tjur
kalven som leds med. Och man kommer till brudens
hus. Där slaktar man kalven och lagar till en måltid för
alla människor som kommer.

På kvällen bjuder bruden in flickorna, den första
kvällen. Inget annat än de unga flickorna som är ogif
ta, och några grannkvinnor.

I Boio är en täckt "'bur"' som bruden förs i från sitt hus till mannens
hus. placerad på åsne- eller hästrygg.
, En brud förväntas gråta när hon lämnar sitt hem. Även om hon
skulle vara lycklig och förälskad får hon inte visa detta. då det kan
tolkas som om hon vore glad att lämna de sina. Att gråta inför det
förestående avskedet från sin familj är att visa hur mycket flickan
uppskattar den.
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Den andra dagen kommer grannar och familj och
släkt. Till mig kom dom från Tanger och Tetuan. På
kvällen sätter dom på henna. l Mamman bjuder in de
kvinnor hon känner - precis som här - de gifta kvin
norna och de unga flickorna också. Och de kommer till
huset och sjunger och dansar. På kvällen gör vi i ord
ning bruden: målar henne och sätter på henne slöjan
och klänningen. Sen tar vi ut henne så att kvinnorna
skall få se henne. De sätter på henne hennan och på
morgonen den tredje dagen tar de bruden till el ham
marn. Så på den tredje dagen tvättas bruden och hon
får sätta på sig nya, rena kläder.

***

I Man fargar händerna och fötterna brunröda med henna, en växt
vars torkade blad mals till pulver och blandas med vatten. Vid bröl·
lopet får kvinnan för första gången i sitt liv sätta henna på fötterna.
Man brukar tillkalla en kvinnlig specialist. Hon gör vackra mön ter
på händer och fötter. Färgen sitter kvar en månad. innan den nöts
bort av tvätt och disk.
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- Jag hade en vit klänning och en underklänning
som var vit med svart spets och ett par vita trosor med
svart spets och vita saraualis. Ovanpå den vita klän
ningen hade jag en annan med väldigt vacker glans 
silverglans var det.

Och man tvättar sig och rakar av sig håret där nere
men man tar inte bort ögonbrynshåren eller håren på
benen. I alla fall gjorde inte jag det. Sen kommer kvin
norna till en i el hammarn och de tar hem en igen, in
svept i en haik ( tort vitt tygstycke). Det brukar vara
sex, sju flickor och tre kvinnor som blivit bjudna och
får bada alldeles gratis. Det är brudens far som bjuder
dom.

Här i byn tar man också bort håret där nere. Jag har
tagit bort mitt i åtta år, för min man tycker om att jag
gör det.

När jag kom hem från badet, grät min mamma och
min pappa, ja, alla grät. Det var tråkigt. Jag grät tills
jag kräktes. Och vi hade fest och folk kom och tittade'
till klockan tio på kvällen. Då kom Abdelkader och jag
grät fortfarande.

Om brudgummen har släkt och vänner, kommer
han med dem. Annars kommer han bara med nån vän
eller så. Och sen, när dom ätit, åker man iväg i bilen
som tutar och för ett väsen ...

Ai mä ... Och det där musikbandeF och min familj
och släktingar och grannar - alla är med ...

Efter mig i bilen kom det en sju, åtta bilar med vän
ner och släktingar och en till och en till ... Till slut
kom vi hem till honom och de andra åkte tillbaka igen.
Jag minns att när jag skulle gå in i bilen så grät jag så
att jag suckade. Abeikader tittade förvånat på mig och
frågade:

l dvs tittade på bruden
, trumslag-are och flöjtspelare
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"Vad är det med dig? Varför gråter du så?"
Min bror, som var där, gav mig en blick ... Gud,

vad jag skämdes ... och jag hade en vit väska ...

"Ät lilla vän"

- När vi kom hem till AbeIkader tog han in mig i hu
set. Han hade inte bjudit in någon ... jag vet inte ...
Där fanns ingen av hans familj. Han hade inte ens sagt
till dem att han skulle gifta sig ...

Sen gav sig alla från min familj iväg, alla, alla. Och
vi blev ensamma, vi två. Det var sent, klockan var väl
tolv på natten. Och jag satte mig så, som jag sitter nu.
Jag tog av mig min jellaba. Under hade jag en vit klän
ning - den var vit med vit spets och ett grönt band.
Som en indiska mer eller mindre var jag klädd, utan
åtsittande midja eller skärp. Jag satt där och han
pratade och pratade med mig och han sade mig många
saker.
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Sen gick han efter maten. Han hade sagt till en
kvinna att göra iordning och hon hade gjort allt som
behövdes i huset. Hon hade städat och lagat i ordning
maten. Köket var fullständigt rent. Det var kyckling
med nötter och ägg och stora skålar med russin och
nötter och allt det där; frukt, kakor och en bricka med
tekanna och glas. Allt var förberett.

Men jag kunde inte äta någonting alls. Jag hade inte
ätit någonting på två dar. Ingenting alls. l Och han sat
te sig bredvid mig. När han ätit blev jag lugn, alltihop
gick över och när han gick ut i köket med maten,
sprang jag efter honom.

Och han satte sig och sa: "Ät lilla vän!" - men jag
kunde inte. Han tog en nöt och la den i min mun, men
inte ens den kunde jag svälja. Den kändes som en sten.
Och där satt vi och pratade och sen ... och sen ...

Häxeriet

- Nu skall jag berätta för dig vad som hände. Ai mä,
så hemskt ... Sen frågade han: "Var skall vi sova?
Här på golvet eller i sängen?"

Och jag svarade honom: "Där du vill."
Och han började ta av mig kläderna, men jag sa:

"Nej, jag skall själv klä av mig."
Jag kände mig så ledsen. När ögonblicket kom var

jag förtvivlad. Jag grät och sa till honom: "Nej snälla,
inte förrän i morrn!" J ag var så rädd, vid Gud, och jag
bad honom att han skulle låta mig vara till dan därpå.
Han var väldigt ledsen, ledsen, men han lämnade mig
i fred. Och nästa dag på morgonen grät jag och bad ho
nom låta mig vara tills på eftermiddagen.

Sen följde två, tre dar utan att han rörde mig. Och

I Under de dagar som bröllopet varar, brukar bruden knappast röra
någon föda.
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sen ... Nej, sen fick jag mens.' Jag hade mens i tre,
fyra dagar och sen började jag be honom igen, att han
skulle låta mig vara, låta mig vara - tills det gått tret
ton dar! Vid Gud, jag svär, att det var så! Jag sa till
honom, att jag kände, att jag inte kunde låta honom
ligga med mig, utan att jag skulle stöta bort honom.
"Om du vill, kan du binda mina händer och fötter, så
att jag inte kan hindra dig att ligga med mig, " sade
Jag.

Och han band mina händer och ben, som jag sagt,
men det var - hur skall jag förklara det - som en
vägg.

När det gått tretton dar sa han, att han inte stod ut
längre. Jag sa: "Sätt på radion så högt du kan!"

Och så gjorde han det - och jag skrek, oj, oj, oj, vad
jag skrek' Det var hemskt, så rädd jag var och vilka
fruktansvärda tretton dagar jag hade.

I Kvinnan anses oren under menstruationen. Då bör mannen undvi
ka att ha samlag med henne.
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Jag var rädd för en kvinna som var granne till mig
hade berättat vilka saker, hemska saker som en man
gör med en när man är gift, när ens man tränger in i
en. Han gör detta och detta inuti en, hade hon sagt, så
jag var hemskt rädd. Men jag tror egentligen inte att
det var rädsla utan att man hade gjort häxeri mot mig,
es sqaf.

Om nån har gjort es sqaf för att du skall vara stängd
där, kan du förbli stängd hela livet. Det måste ha varit
nån som gjort det mot mig, för fastän Abdelkader pres
sade på allt han förmådde, kunde han inte tränga ige
nom. Och ändå hade jag händerna bundna för att inte
hindra honom.

Det fanns en kvinna där som arbetade hos honom
och hon sa: "Har man sett på maken! Vilken skam!
Malika och Abdelkader har varit gifta i tretton dar och
fortfarande har hon inte blivit kvinna (dvs deflorerad).
Jag skall nog se till att hon kommer iväg härifrån!"
Och dan efter det att jag blivit kvinna, var jag tillbaka
i min fars hus.

Morgonen därpå gick jag upp och gjorde frukost till
Abdelkader. Han var ledsen, väldigt ledsen. Någon
hade försökt skada mig med häxeri. Man hade lagt
nånting vid dörren, Abdelkader hade inte sett detta
utan trampat på det när han gick ut - det låg under
en platta vid dörren.

Själv hade jag inte gått ut ur huset, det hade ännu
inte gått så många dagar sen vi gift oss. l Abdelkader
gick ut för att handla och så hade han trampat på den
där aken utan att märka någonting.

På eftermiddagen kom han och grät och grät och sa
att han hade en eld som brann inuti sitt hjärta. Han sa

I Efter bröllopet brukar de nygifta stanna inomhus omkring en
vecka. Sedan går mannen ut som vanligt. Kvinnan brukar hålla sig
inne i sitt nya hem den första månaden för att undvika andra män
niskors eventuella onda öga.
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att jag måste gå hem till min fars hus. Och jag frågade
varför och han svarade: "Jag vet inte. Jag har något i
mig. Jag kommer att bli galen." I

Tillbaka till fadershuset

- Och Abdelkader tog mina händer för att ligga med
mig. Han kastade sig över mig och låg med mig. Och
jag som hade så ont ...

Han duschade och gav sig åter ut på gatan. Sen kom
han tillbaka och sa: "Malika, du måste tillbaka till din
fars hus. Jag har nånting. Jag vet inte vad dom har
gjort med mig."

Han var som galen, galen. Jag slängde ner alla mina
kläder huller om buller i min kappsäck. Men han sa:
"Nej, så gör man inte. Man packar ordentligt."

Och han hjälpte mig att packa ner mina saker. Sen
åkte vi till min fars hus. Abdelkader hade gått efter en
taxi och vi åkte hem med den. Sen gick han sin väg och
jag bara grät. Det kom en massa folk till vårt hus och
undrade, vad som hänt. Mina föräldrar var för
vånade, men de sa ingenting. De visste inte att någon
hade använt häxeri mot mig för att skilja mig från min
man. Jag fick reda på det aven kvinna som vet allting
om sånt där. Fast jag såg aldrig vad man lagt där i dör
ren. Bara Abdelkader såg det. Han sa till mig den där
eftermiddagen, när han grät: "Varför skall vi skiljas
åt? Varför vill man, att vi skall skiljas åt?"

Som ett barn var han, precis som ett barn.
Och jag stannade där hos mina föräldrar och blev

smal som en tandpetare. Jag bara grät och jag älskade
honom mer än förut.

Följande dag träffade min bror på honom utanför ett
kafe. Abdelkader sa till honom: "Säg till din far att

I Abdelkader trodde att han blivit utsatt för häxeri.
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han kommer. Jag måste tala med honom." Och min
pappa gick och talade med honom.

Jag led mycket av detta som hänt. Jag tyckte att det
var så hemskt. Han kom till vårt hus tillsammans med
en massa folk och var hos oss i tretton dar. Sen gick
han hem till sig och stängde in sig i sitt hus och ville
inte se nån. Han satte fåtöljer mot dörrn för att ingen
skulle kunna komma in. Galen, helt, komplett galen
var han. Han bara ropade hela tiden: "Malika! Ta hit
Malika' Ta hit min Malika'"

Folk som gick förbi och hörde mitt namn ropas inne i
huset, undrade vad det var, som pågick. Till slut kalla
de folk som bodde där i kvarteret på polis.

Mamma sa till mig, att vi skulle gå till en kvinna,
som kunde läsa i framtiden och som förstod sig på såna
där saker. Vi gick till henne och hon sa att någon hade
gjort häxeri mot mig. Hon förklarade att en kvinna
som hette Maimona hade gjort det. Och det var sant,
kvinnan hette Maimona. Hon var en gammal pro-
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stituerad som han hade varit tillsammans med. Mai
mona ville inte att han skulle gifta sig med mig.

Sen gick vi till min pappa i affären. Han sa att jag
nu måste skilja mig och att jag skulle gå till Abdelka
ders hus. Jag flög dit! Och han såg mig. Han var nu
komplett galen. Han kunde inte äta - han var väldigt
smal. Som Romeo och Julia, likadant! Vid Gud, jag
svär! När jag fick syn på honom, omfamnade jag ho
nom och grät och han grät, han också. Och han sa till
alla: "Malika har kommit! Malika har kommit!"

Min pappa gick och talade med dem på polis
stationen. Han sa att han ville ta hand om Abdelkader
och försöka göra honom frisk: "Om han blir bra, stan
nar han här. Annars skickar jag honom till hans för
äldrar. "

Bot mot galenskapen

- På eftermiddagen åkte vi till Ksar el Kebhir. Vi be
sökte en man som kunde ta bort häxeri. Han skrev och
skrev. Vi stannade där hela kvällen medan han skrev. l

Abdelkader ville inte att jag skulle gå ifrån honom,
utan att jag skulle sitta där hos honom. Jag satt hos
honom långt in på natten, till gryningen. Och folket
sa: "Malika, är du inte rädd att sitta där hos honom?
Han är ju galen, han kan ju döda dig."

Men jag var inte alls rädd. Så höll vi på i tre dar, nej,
i en vecka. Och när min pappa såg att Abdelkader inte
blev bättre, skrev han ett brev till föräldrarna och bad
dem komma. De trodde att deras son skulle gifta sig,
så de hade med sig mycket presenter när de kom. Men
när de såg hur det stod till med deras son, blev de
stackarna väldigt ledsna och grät.

l De besökte en korankunnig man som genom att tyda speciella
tecken och skriva lappar med ord och meningar ur Koranen försökte
göra Abdelkader frisk och fri frän häxeriet.
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Mamman och en syster - som var änka - bodde
hos oss i tre dar. De gick också till en fqih som skrev åt
dem. Men ingenting hjälpte. Då sa de att de skulle ta
Abdelkader till en läkare i Melilla. l De bodde i närhe
ten av den staden och de ville att jag skulle följa med
dem. Men min mamma var emot det. "Dom kommer
att döda dig där borta", sade hon. "Är du inte rädd att
åka så långt bort?" Jag var inte rädd utan sa, att jag
skulle följa med dom. Jag var redan då skild från min
man. 2

De här människorna var från Rifbergen. De talade
berberspråk och levde annorlunda än vi. Jag åkte med
dom. De tog Abdelkader till läkaren som sa att någon
givit honom ormhud för att han skulle dö. Och den
hade han fått när han gick ut, men inte jag, för jag var
kvar i huset. En vän hade givit honom ormhud kan du
tänka dig ...

Läkaren lyckades göra honom frisk. Han gav Abdel
kader tabletter mot galenskapen. Det var tabletter
som löstes upp i vatten 3 och så fick han sprutor. Och
han blev frisk.

När han vaknade upp var det som en dröm. Han
mindes ingenting. Han frågade mig: "Vad är detta?
Varför är vi här?"

Det andra äktenskapet

- Abdelkaders föräldrar var bönder. Hans pappa var

I Melilla är en spansk enklav på Nordafrikas kust, omgiven av nord·
östra Marocko.
, Abdelkader försköt aldrig Malika. Hon fick skilsmässa från honom,
eftersom han blivit "galen", dvs psykiskt sjuk och ansågs farlig att
leva med. Dessutom hade de inga barn, vilket alltid underlättar en
skilsmässa.
3 Jämför det traditionella sättet att ta bort häxeri och fördriva onda
andar genom att låta lappar med Korantext på ligga i vatten som se·
dan den sjuke dricker.
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dessutom slaktare och de bodde i en liten by i bergen
ovanför Melilla. Abdelkader och jag åkte dit i buss.
Jag tyckte mycket om byn. Och jag berättade allt för
honom, allt vad som hade hänt. Och han älskade mig
mer, mycket mer än förut. Allt vad jag ville ha, det vil
le han ge mig, om det så var från havets botten.

Och på natten .... Jag sov här och han sov där och i
ena änden av rummet sov hans mamma. Och på nat
ten tog han min hand och vi låg med varandra i sam
ma rum som hans mor. Men så ville han inte ha det.
Han bad sin mor om att få ett eget rum.

På kvällarna satt jag och pratade med en svägerska
till honom tills dess att mamman somnat. Sen gick jag
in till Abdelkader. Vi pratade och han berättade
många saker och vi sov tillsammans. Det var som om
ingenting av det hemska i Larache hade hänt.

Efter arton dar återvände vi till Larache. Då hade vi
gift oss för andra gången. Eftersom Abdelkaders pass
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var nästan utgånget, ville han åka till Tyskland och
förlänga det. Han frågade om jag ville åka med honom
till hans by. Jag sa ja, för jag tyckte om byn.

Jag visste inte då, att han tänkte åka tillbaka till ut
landet. Jag åkte med honom tillbaka, men då hade vi
gift oss för andra gången.

Vi var i Larache i tjugotre dagar och en månad var
jag i Rif med honom. Sen åkte han. Sen den dan har
jag aldrig sett honom igen! Till den dag idag är'

.Jag stannade i Rifbergen i nio månader och väntade
på honom. Hans mamma fick brev från honom. Hon
grälade på mig och behandlade mig illa, eftersom jag
var där ensam. Jag stod ut i nio månader. Sen for jag
hem till Larache, tillbaka till min mammas och pap
pas hus. Ack, ett sådant liv jag haft!

När vi gifte oss för andra gången i Larache, var det
en enkel sak. Det var bara att ordna papperen och det
gick lätt. Bara hans familj och min var med. Hans fa
milj hade kommit till Larache för att vi skulle gifta
oss, nu när han var frisk igen.

I Rif var det långtråkigt, enormt långtråkigt. Jag för
står inte, hur folk står ut att leva där. Kvinnorna går ju
inte ens utanför dörrn! I andra byar var det inte så.
Men där de bodde, var det bara gamla kvinnor och än
kor, som gick ut och arbetade på fälten eller vaktade
boskapen utanför husen. Tänk dig! De, som gick ut,
var modern och gamla kvinnor och änkor' Unga flick
or, som ännu inte gift sig, dom fick gå ut med korna el
ler getterna eller så. Men unga, gifta kvinnor som jag ...

De här människorna hade ingen boskap, bara en stor
köksträdgård utanför huset. Man åt samma som här:
kött, fisk, inälvor. Eftersom pappan var slaktare, hade
han med sig mycket mat hem. Han var väldigt snäll
mot mig. Oh, han var verkligen snäll och barnen, syst
rarna, också. Pappan åkte med mig tillbaka till La
rache. Jag har hört att han är död nu.
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,--
I Larache gick jag återigen till domaren och berätta

de, vad som hade hänt. Eftersom Abdelkader inte
hade försörjt mig på nio månader eller skickat så
mycket som ett öre till mig, fick jag skilsmässa. Jag
var sjutton år då. Abdelkader kom tillbaka till Rif och
bodde där, men han hörde aldrig av sig. Jag fick reda
på att han hade blivit galen igen.

En man kom från hans by och frågade, vad jag hade
gjort, som lämnat honom. Han sa, att Abdelkader be
hövde sin fru. Men min pappa svarade, att eftersom
han bara rest sin väg och inte hört av sig, ville jag nu
inte längre åka tillbaka till honom igen.

Abdelkader skickade en annan gammal man som
bodde i byn. Han frågade, varför jag inte kom till
baka. Jag sa att nu ville jag inte, nu älskade jag honom
inte längre. Jag var ju skild för andra gången från ho
nom.

Men aldrig glömmer jag Abdelkader. Det är som ett
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arabiskt ordspråk säger: nytt är nytt och det gamla
lämnar en aldrig ...

Med Mohammed är det annorlunda. Männen är
inte lika. När jag sov med Abdelkader skämde han
bort mig ... många saker ... olika ... Jag vet inte 
kanske kärlek, riktig kärlek. När någon älskar en rik
tigt och har mycket omtanke och kärlek, som finns
inuti hjärtat ...

Det är bättre, när dom gör det långsamt. Men den
här Mohammed, han gör det så fort ... Jag tycker om
det långsamt och lite i taget och med smekningar. Den
här, han gör inte alls så; det är helt annorlunda. Därför
säger jag att Mohammed inte är som Abdelkader. Jag
hade det så bra med honom.

Aj om du visste, vad jag gått igenom ... Ett sånt liv
jag haft! Ett väldigt dåligt, mycket tråkigt liv.

Sen jag gift om mig igen var de första åren här väl
digt långtråkiga. Jag grät mig till sömns varje kväll,
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grät och grät ... Sen mina två döttrar hade fötts blev
det bättre.

Jag skulle vilja gifta om mig och känna kärleken
som den där första gången. Mohammed håller jag
mycket av. Men kärlek är det inte. Om jag träffade
nån ...

Oh, Herregud! Jag kan inte glömma honom, den för
ste!
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VAD HÄNDE MED ABDELKADER?

Varför försvann Abdelkader plötsligt och hörde sedan
inte mera av sig?

Vad för slags häxeri råkade han ut för?
Vad var det egentligen som hände?
Följande avsnitt vill klargöra marockanska före

ställningar om samlivet mellan könen. Framför allt är
det viktigt att sätta sig in i Abdelkaders situation för
att kunna förstå hans agerande.

Abdelkader var bondson från Rif. Som så många
män i norra Marocko kunde han inte försörja sig i sin
hemtrakt, utan blev marockansk immigrant i Väst
europa.

Rif är det största utvandringsområdet i Marocko.
Krig, torka och missväxt har tvingat befolkningen till
arbetsrnigrationer både inom och utom landet.

Abdelkader blev gästarbetare i Västtyskland.
Att vara arab, invandrare och grovarbetare - allt

detta sätter sin stämpel på de marockanska männen
och utsätter dem för den tyska omgivningens ned
låtenhet och förakt. De upplever sig som isolerade från
det övriga samhället. Männen bor i baracker och enkla
inackorderingsrum och har mycket liten kontakt med
värdlandets befolkning.

Marockanerna brukar skicka hem pengar och på så
sätt helt eller delvis försörja sina familjer i hemlandet.
Det egentliga målet med vistelsen i Tyskland är emel
lertid att kunna spara ihop till en affärsrörelse, ett hus
eller en bil hemma i Marocko.

Mannen åker vanligen ensam och lämnar hustrun
och barn kvar i Marocko. Hustrun lever då med man-
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nens föräldrar. Maken vet att hon är noga påpassad.
Ofta planerar inte mannen att stanna länge i det eu

ropeiska landet. Han tar ett år i taget och åker hem
emellanåt - vanligen i samband med fastemånaden
Ramadan - för att hälsa på familjen och se sig om ef
ter försörjningsmöjligheter .
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På så sätt kan åren rulla undan utan att något be
slut fattas om ett definitivt slut på arbetsresorna till
Västeuropa.

I utlandet inskränker sig de marockanska männens
kontakter med andra kvinnor i allmänhet till de pro
stituerade. Bland något äldre tyska kvinnor tycks dock
somliga marockaner ha möjlighet att få sexual
partners. Det rör sig om frånskilda, ogifta kvinnor och
änkor som är självförsörjande. Dessa kvinnor inrange
rar de marockanska männen i sina liv som "fästmän",
även om de vet att "fästmännen" har hustru och barn i
Marocko.

Kanske säger mannen att han är skild. Den tyska
kvinnan ser inga tecken på att hustrun finns. I varje
fall förekommer inga kontakter dem emellan i form av
brev eller telefonsamtal.

Den marockanska hustrun räknar med att mannen
har andra kvinnor under sina långa bortvaro-perioder.
Hon är uppvuxen med mannens rätt att ta sig fler
hustrur. Hon kanske vet eller anar att mannen har en
annan där borta. Men den andra är ingen muslim, in
gen marockanska, resonerar hon och det är mannen
som är far till hennes barn. Han försörjer henne. En
vacker dag lämnar han det främmande landet och
kommer hem för gott - tror hon.

Om kvinnan blir väl behandlad i sin svärfars hus
och om hon har egna släktingar i närheten, är skillna
den inte så stor vare sig mannen är hemma eller borta.
Den marockanska kvinnan lever under alla förhållan
den i en kvinnovärld. Hon blir givetvis berövad det
sexuella samlivet med mannen, men ömhets
betygelser och närhet till barnen och andra kvinnor får
ersätta det behovet.
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I två länder

Den marockanske arbetsmigranten lever i två världar,
som han många gånger lyckas samordna förvånans
värt väl. Eller gör han inte det? De svårigheter han
måste ha i dragkampen mellan dessa båda världar kan
vi bara gissa oss till.

Abdelkader var tydligen ogift när han första gången
träffade Malika i Larache. Han hade en tysk "fäst
mö", en lärarinna som han berättat för alla om och
vars yrke gett honom anseende och prestige i Larache.
Dessutom levde han i Larache ihop med Maimona, en
f d prostituerad. Men det var ett tillfälligt arrange
mang, menade han.

När han såg den unga vackra Malika kände han att
henne ville han ha. För honom var det då naturligt att
samordna Tysklands-livet och Rif-livet enligt det rå
dande kulturella mönstret, dvs att gifta sig med Mali
ka och lämna henne hos sina föräldrar, när det passade
honom. Men Malika var inte en fattig bondflicka från
Rif-bergen som var uppfostrad till att hålla tyst och
vara tacksam, om hon bara fick mat för dan.

Malika var stadskvinna, dotter till välbeställda för
äldrar. Hon hade gått i skolan i många år och kunde
läsa och skriva både franska och arabiska. Malika var
fullt i stånd att själv lägga fram sin sak för domaren för
att få skilsmässa från maken, när han efter nio måna
der inte visat sig. Hon var heller inte kvinnan att sitta i
en liten by i Rif-bergen bland lantliga berber. Hon
tyckte om ett modernt stadsliv med biografer och affä
rer.

Malika representerade alltså en annan livsstil och
en annan samhällsklass än den Abdelkader var van
vid. Samtidigt är det möjligt, att han, efter åren i
Tyskland, inte kunde finna behag i de blyga, klumpiga
bondflickorna från sin hemtrakt. Hos Malika för-
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enades inflytanden från Rif - varifrån hennes pappa
kom - från europeerna - Larache tillhörde det
spanska protektoratet under hennes barndom - och
från arabisk stadskultur.

Malikas pappa var från första stund bestämt emot
ett giftermål mellan hans äldsta dotter och Abdelka
der. Endast efter upprepade frierier och sedan flickans
moster lagt sig ut för henne hade han motvilligt god
känt giftermålet. Hans negativa inställning till Abdel
kader hade flera orsaker. Mannen drack mycket och
det hade givit honom dåligt rykte i staden. För en mus
lim är det en synd att dricka sprit. Trots detta är miss
bruk av alkohol vanligt bland männen.

Men Abdelkader var känd som en verklig storsupa
re. Det kunde knappast lova gott för Malikas framtid,
menade fadern. Malikas far visste om att Abdelkader
periodvis arbetade i Västtyskiand. Han kände till det
hårda lantlivet i Rif - han var ju själv därifrån. Han
kunde förutse svärsonens dubbelliv ömsom i Tysk
land, ömsom i Marocko och dotterns isolering i Rif,
långt borta från all ära och redlighet ... Det var inget
lysande perspektiv för hans dotter.

Abdelkader var lastbilschaufför med en säker in
komst när han arbetade. Men när han söp? Fadern an
såg att mannen saknade solid ekonomisk grund att stå
på. Säkert hade Malikas far hellre velat ha en svärson
som han t ex kunde ha gjort affärer med eller med vil
ken han haft andra gemensamma intressen. Fadern
ville verkligen sin dotters bästa, när han motsatte sig
giftermålet. När han till slut gav med sig, var det ock
så av kärlek till dottern.

Prestationskrav

Ur marockansk synpunkt framstår Abdelkader som en
ovanligt känslig man med stort behov av gemenskap,
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så som han skildras i Malikas berättelse. Han tyckte
om att tala med Malika och att smeka henne. Samti
digt var han en produkt av sin berbermiljö, uppvuxen
som han var i Rifbergen. Man kan ana, vilka problem
han haft att fylla den gängse mansrollens krav på

127



hårdhet och prestationsinriktade samlag tillsammans
med den unga, rädda och oerfarna Malika.

Hur ovanligt hans mjuka, varsamma närmanden till
henne var, förstår vi av faderns ängslan och vrede över
att Abdelkader vistades ensam med dottern. Pappan
tycktes inte vilja tro att fästmannen inte tagit chansen
och berövat hans dotter oskulden, så snart han varit i
enrum med Malika. Därför krävde pappan t o m
läkarintyg på att hon hade sin mödomshinna kvar.

Abdelkader måste ha avskräckts av Malikas rädsla
och inte velat göra henne illa. På bröllopsnatten gick
inte defloreringen längre att uppskjuta - alla i omgiv
ningen förväntade sig nu att hon skulle förlora sin
oskuld. När Malika kände förtvivlan och skräck inför
samlaget, tappade Abdelkader lusten. Han kunde inte
tvinga sig på henne med våld.

Många män reagerar med olust på den situation de
står inför på bröllopsnatten att så snabbt som möjligt
genomföra samlaget med den nervösa och rädda bru
den.

När min gode vän Mustafa berättade om sin bröl
lopsnatt, förstod jag i vilken svår situation brudpar
försätts, var och en av kontrahenterna utifrån sin
könsbestämda utgångspunkt.

- Det tog mig tre dagar att ta Rahmas oskuld. Rah
ma skalv som en hund i hela kroppen och var livrädd,
så fort jag tog i henne. Folket skrek och skränade ut
anför huset och hetsade på mig. Jag höll på att tröttna
på alltihop och ville bara sticka iväg, bort ...

Skuldfrågor

Abdelkader hade många rivaler. Malika var ung, vack
er och av välbeställd familj. Ett utmärkt parti med
andra ord. Själv var han gammal i förhållande till hen
ne och alkoholiserad. Han levde redan ihop med kvin-
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nor - både i Larache och i Tyskland. Det är klart att
hans giftermål med Malika framkallade besvikna och
aggressiva känslor hos flera yngre män i staden.

Enligt Abdelkaders sätt att se utsatte en av dessa
avundsjuka män honom för häxeri. Abdelkader sa inte
rent ut att det var en man som förhäxat honom men
han lät antyda det.

Han sa inte heller själv om det var es s-hor eller es
sqaf som han var utsatt för.

Hans föräldrars tolkning av den spanske läkarens
diagnos innebär att en vän till Abdelkader - som
velat gifta sig med Malika - skulle ha försökt att döda
honom med ormgift. Enligt en förklaring skulle han ha
trampat i "någonting" på tröskeln till sitt hus, enligt
en annan skulle han fått i sig giftet genom någon
dryck.

Detta att glida mellan olika förklaringar och flytta
över skulden för det påstådda häxeriet från en person
till en annan, alltefter verklighetens skiftande krav på
trovärdighet, är ett vanligt fenomen. I Malikas version
är det således inte Abdelkaders rival som hindrat äk
tenskapets fullbordan, utan hennes fiende Maimona
- kvinnan som han övergav i samband med sitt gifter
mål med Malika. Att det sedan råkar bli Abdelkader
som trampar på "häxerisaken" (som ingen naturligtvis
sett) vid tröskeln är helt och hållet en olyckshändelse.
Malika utgår med andra ord från att det onda som
drabbat Abdelkader var avsett för henne.

Men vad hände med Abdelkader? Blev han verkli
gen "galen"? Och i så fall av vad då?

Ödet som bestämmer

är en man utsätts för häxeri i samband med sitt bröl
lop innebär det att han blir impotent. Dessutom
brukar han bli "galen" i den meningen att det värker
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och spränger i hela kroppen på honom. En eld brinner
inom honom. Han måste då iväg från hustrun. Följden
blir skilsmässa.

Abdelkader flyr i sin maktlöshet inför oförmågan att
ta Malikas oskuld in i es sqaf-förklaringen och det till
stånd som är förknippat med es sqaf. Men han väljer
inte medvetet att bortförklara sin impotens med hjälp
av häxeriet. Hotet om häxeri har hela tiden funnits
levande för honom. Han upplever en stor hjälplöshet
när han förstår att hotet har verkställts. Hjälplösheten
blir förståelig om vi påminner oss den starka ödestro
som människorna i Malikas värld har. När Abdelkader
övertygar sig själv och andra om att han faktiskt är ut
satt för es sqaf hjälper det inte, att han på den tretton
de dagen lyckas genomföra ett samlag med Malika.
Det är för sent. Han är redan drabbad. Han och Mali
ka måste skiljas. Det har ödet bestämt. Han skulle
aldrig ha utmanat ödet genom att gifta sig med Mali
ka.
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Häxeri är ett av uttrycken för ett samhälles snäva nor
mer. Det är en typ aven förklaring som används, när
den enskilda människan inte kan leva upp till sam
hällets krav och ideal. Man begagnar sig omedvetet
och naturligt av kulturellt godkända etablerade sätt
för att förklara "misslyckanden" och vända bort an
svaret för dem från en själv. Abdelkaders uppförande
är just sådant som man kan vänta sig aven man i hans
situation.

Jag är ingen expert på psykiska sjukdomar. Den
enklaste förklaringen på Abdelkaders "galenskap"
tycks mig dock vara att han drivits in i ett tillstånd av
sinnesförvirring på grund av spänningen i samband
med bröllopet, Malikas rädsla och hans egna svårighe
ter att deflorera henne.

Den spanska psykiater jag talat med om saken i
Tetuan menar, att såväl män som kvinnor i Marocko
har lätt att komma in i hysteriska tillstånd. Läkaren
sa att han brukade behandla sådana patienter med
vitamininjektioner och lugnande tabletter.
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HJÄLPSÖKARE

Abdelkader tog för givet att det var han som aven
rival utsatts för häxeri i form aves sqaf när han gifte
sig med Malika. Lika naturligt var det för Malika att
tro, att det var hon, som skulle ha drabbats.

Kombinationen av makens impotens och Malikas
hårda mödomshinna var också olycklig. Hon kände
inte till, att hymens form och tjocklek varierar från
kvinna till kvinna. Det som kan ha varit ett fysiolo
giskt faktum, nämligen att Malikas hymen kanske var
ovanligt hård och tjock, blev en onormal företeelse som
bara kunde förklaras med häxeri.

Unga flickor som skall gifta sig, är rädda för att för
lora oskulden, eftersom de tror att det är förenat med
våldsamma smärtor. En djup känsla av skräck kan re
sultera i ett kramptillstånd i slidan, som gör det omöj
ligt att genomföra ett samlag - även om mödoms
hinnan är borta (s k "vaginism").

Flickorna är också rädda för att vara "stängda", dvs
utsatta för es sqaf. Jag antar, att männen föredrar för
modligen den senare förklaringen, eftersom den flyttar
över ansvaret för den uteblivna defloreringen från
brudgummen till bruden.

Es sqaf är så vanligt förekommande vid bröllop att
det även överflyttats som förklaring till misslyckanden
på andra områden. Det är ett verkligt, levande
begrepp i människors medvetande. Något slags an
knytning till sexuella svårigheter finns dock alltid
med.

När Malikas svägerskas dotter vrickar foten på en
bröllopsfest och dessutom har otur med arbetet, måste
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detta vara ett tecken på, att någon kvinna "stängt"
henne.

Hon är inte bara stängd vad det gäller samlag, utan
överhuvud taget tillsluten och utesluten från allt gott.
Misstankarna förstärks av att dottern heller inte har
några män som vill gifta sig med henne. Åtminstone
har inga äktenskapskandidater som hon och familjen
kan acceptera, dykt upp.

Men kan man veta säkert att det är es sqaf'? Och vad
kan man i så fall göra åt det?

- Du som jämt frågar om allt, sa Malika till mig en
dag, varför följer du inte med oss till Tetuan i morron
och besöker en sån där fqih?

Malika och jag blev noggrant instruerade av
Mohammed, hur vi skulle förhålla oss i Tetuan, ut
släppta som vi var på egen hand i den marockanska
storstaden, tillsammans med svägerskan och brors
dottern.

- Om ni tar en taxi till Tetuan, så sätt Malika, min
svägerska och min brorsdotter där bak, så att de inte
hamnar bredvid någon okänd, I föreskrev Mohammed.

- Du själv, sa han till mig, kan sitta fram med den
femte passageraren bredvid dig, men det skall vara en
kvinna och ingen främmande man.

- I Tetuan skall ni skynda er direkt till den där
mannen och sen när ni handlat i suqen, åker ni hem.
Gå inte och titta på folket i stan. De är dåliga männi
skor, de i Tetuan som inget väl vill er. Och tjuvar finns
överallt, så se upp med pengarna. Håll väskan under
armen och ha pengarna gömda. 2

Vi var upprymda som barn på årets skolutflykt när
vi gav oss iväg. Malika var klädd i en mörkgrå jellaba
med kapuschongen avknäppt och en blå-vi t-röd scarf,

I Taxibilarna brukar ta fem betalande passagerare.
, Han menade. att Malika skulle stoppa pengarna innanför resåren
(strax under knät) på påsbyxorna.
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som det stod HENNES & MAURITZ på. Scarfen hade
hon köpt på en marknad för begagnade kläder vid ett
tidigare tillfälle i Tetuan. Fötterna var inpressade i ett
par svarta högklackade skor.

Svägerskan kom väl påpälsad i sin mörkblå jellaba
med den stora kapuschongen uppdragen över huvudet
och en snibb över ansiktet, så att endast de svartmåla
de ögonen syntes. Hon såg ut som en liten rund ping
vin, som vaggade fram på sandalklädda fötter. De hen
nafärgade hälarna lyste rödbruna ur de hällösa sanda
lerna. Även vi andra var klädda i jellaba i olika färger.

Vi var alla belåtna med våra "heltäckande" lång
rockar, som fullständigt dolde vad vi hade på oss un
der och således tillät oss gå klädda i gamla, urtvättade
kläder.

Malika som hade vackra rena anletsdrag, trivdes
utan slöja för ansiktet och var lätt målad med svart
runt ögonen och lite läppstift och rouge. Svägerskan
tyckte själv att hon var ful. Hon lät slöjan dölja alla
skavanker i ansiktet och gav endast de svartmålade
ögonen fritt spelrum.

- Med slöjan på ser man mycket vackrare ut, sa
hon.

- Och så vill min man att jag har slöja ...

På väg till den halte fqihn

Vägen som taxin körde slingrade sig utmed kusten. På
vänster sida bredde långa sandstränder ut sig och
havet låg inbjudande blått utanför. Till höger sågs kul
lar och fält. Vita huskuber låg utplacerade på den röd
bruna jorden, mot vilken avtecknade sig gråa fläckar
av betande får och getter. I fjärran blånande, svart
nande berg med taggiga konturer.

Vid vägen stod lantkvinnor i halmhattar och röd
vit-randiga mendi ler med varor lastade på ryggen för
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att åka och sälja i Tetuan. De väntade på bussen eller
gick sakta i riktning mot stan. Män i mörkbrun jellaba
på åsnor och cyklar eller till fots skymtade också förbi
från bilfönstret.

Staden dök upp framför oss som ett vitt berg, täckt
av hus. Vi körde en bit uppför sluttningen och tog in på
en sidogata i en stadsdel med europeisk prägel. Här
var gatorna breda, 'kantade av fyravåningshus med af
färer och stora skyltfönster i bottenplanet. Vi gick
direkt mot medinan (den gamla stadsdelen) som låg
innanför stadsmurarna.

Den unga flickan stirrade stelt rakt framför sig och
höll sig tätt intill sin mamma. Utan manligt beskydd i
form av make, bror eller far kände vi oss utlämnade till
de främmande männens blickar, även om vi skyndade
fram i samlad tropp. Jag smittades av den upp
skruvade stämningen. Vi passerade en port i muren
som omgav medinan och kom in på en övertäckt basar
gata där tyg- och smyckesbodarna låg tätt. Män och
kvinnor trängdes på gatan.

- Balak! (Se upp!), ropade bärare och mulåsne
drivare, som med sina rop banade väg genom folkmas
san.

Gator utan namn

Vi tog av på smala överbyggda gränder, där husen
möttes i valv över våra huvuden. Det blev glesare mel
lan affärer och bodar. Labyrintliknande gator grenade
ut sig åt alla håll. Vi kände oss infångade i Tetuans
väldiga medina, fasthållna av de slingrande gränder
nas spindelarmar. Människorna som skyndade förbi
oss, pekade på oss och tittade nyfiket och närgånget.
Vi kände oss besvärade.

u fick vi problem. Var bodde egentligen den fqih
som vi skulle besöka? Några gatunamn fanns inte och
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hade de funnits, så kunde vi i alla fall inte läsa dem.
Inte heller hade vi någon adress att fråga efter. Nam
net - "den halte fqihn" - var allt vi hade att gå efter
och en ungefärlig angivelse av vägen till hans hus. Den
hade svägerskan fått hemma i byn.

- Men fråga då, sade jag.
- Det kan man ju inte, tillrättavisade mig sväger-

skan, i alla fall inte männen, de kan ju lura iväg en
vart som helst ... Hon talade lågt och såg rädd och
osäker ut. Malika tittade hjälpsökande på ett par
kvinnor som kom förbi.

Så utlämnade vi var! Det kändes tydligt i luften att
mitt kvinnliga ressällskap uppfattade alla människor
på gatan som opålitliga och illasinnade. Männen ut
gjorde naturligtvis det största hotet, men även de
främmande kvinnorna misstrodde man, i alla fall hade
ingen någon lust att avslöja för främlingar, att vi fak
tiskt var på väg till den halte fqihn. Sådant var inte
lämpligt att tala om.

Vi stod stilla i ett gathörn och diskuterade sinsemel-
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lan var fqihn kunde bo. Det borde vara där i närheten.
En kvinna kom fram och frågade oss viskande om vi
var på väg till den halte fqihn. Vi nickade och hon
pekade på en låg brunmålad dörr av trä som hade järn
spikar med stora huvuden runt kanterna på dörren. Vi
blev stående en kort stund för att samla mod. Sedan
knackade vi på.

Flickan - för vars skull vi rest till fqihn - var all
deles blek av spänning. Vi närmade oss ett ställe där
okända krafter drev sitt spel. Visserligen hade vi kom
mit för att få reda på vem som förhäxat flickan och vil
ka motåtgärder som borde sättas in för att häxeriet
skulle släppa, men blandningen av helighet och det
skamliga i att syssla med sådana mörksens gärningar
gjorde oss uppskärrade och tvekande.

Vår tvekan avbröts genom att dörren öppnades och
vi steg in.

Likt en grotesk jätteclown

Huset var litet, smalt och högt. En brant trappa med
höga trånga trappsteg av sten ledde upp till de två övre
våningarna. Rummen låg grupperade runt en inbyggd
gård som gav dagsljus inuti huset. Fqihns mot
tagningsrum - som samtidigt var sängkammare 
låg på andra våningen.

Det lilla rummet rymde på ena långsidan fqihns
säng. Utmed den andra stod en låg soffa där kunderna
satt. Mellan sängen och väggsoffan halvlåg fqihn på en
soffa, med ett lågt bord framför. Vid dörren stod ett
skåp och mellan skåpet och sängen skymtade hans bö
nematta av bast. Den avslöjade att han var en from
man som bad sina fem dagliga böner.

Bakom fqihn tornade högar av knyten, inlindade i
handdukar, upp sig. De visade sig tillhöra hans kun
der.
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Fönster saknades i rummet. Ett sparsamt ljus föll in
genom dörröppningen som vette mot gården. I den grå
skymningen lyste den halte fqihns ansikte stort och
vitt. liksom hans händer och fötter.

Från sin soffkant såg han upp på oss. Kindpåsarna
hängde slappt kring den blåröda munnen. I munöpp-
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ningen glänste guldtänderna, omgivna av grånande
tandrester. Svart hår stack ut i stripor under yllemös
san. Händerna såg svullna ut och rörde sig fumligt. På
håll tedde sig den halte fqihn som en grotesk jätte
clown.

Men ögonen trollband oss alla i rummet. Hans blick
var snabb, vaken och intensiv. Han tittade forskande
på mig, innan han bad oss att sitta ned och vänta. Det
satt en kvinna före oss på "mottagningssoffan" . Vi sat
te oss lydigt i rad på soffan och småviskade sinsemel
lan. Under tiden vande sig ögonen vid den skumma
belysningen i rummet.

Malika berättade med låg röst för mig, att både män
och kvinnor konsulterade den här fqihn. Annars
brukar en sådan persons kunder vara övervägande
kvinnor.

Den övergivna

Kvinnan före oss var i 40-50 årsåldern. Med låg stäm
ma berättade hon för fqihn att hennes man hittat en
annan, yngre kvinna. u ville han skiljas. Han var inte
ens hemma på nätterna länger.

- Fast nog är hon väl gammal i alla fall för att vilja
ha sin man tillbaka i sängen, tyckte Malika.

- Men hon har väl ingenting att leva av, om man
nen skiljer sig från henne, viskade jag till Malika. Det
höll Malika med om.

En omständig procedur vidtog framme vid bordet,
där fqihn - som var förlamad i ett ben - halv
liggande började plocka fram den utrustning han an
vände i sin verksamhet.

Först torkade han med halvdomnade händer aven
kakelplatta som tydligen använts till föregående kund.
Sedan tog han fram en papperslapp med ett skrivet
Koranord, och gned in kakelplattan med lappen.
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Med en träspatel som han doppade i en bläckburk,
ritade han på kakelplattan punkter och streck och för
band dem med varandra. Han satt eftertänksamt 
liksom halvsovande - och iakttog plattan med tecken
och började sedan viskande samtala med kvinnan som
svarade med långa, snabba meningar i låg ton, svåra
att höra för oss andra.

Därpå tog han fram en bok med röda pärmar, blädd
rade långsamt i den och läste. Så rev han av två lap
par. På den ena av dem skrev han en lång mening ur
Koranen. Den var fem rader och tog avsevärd tid. På
den andra skrev han ord vars lydelse gick mig förbi. En
ruta ritade han också på lappen. Då och då kontrolle
rade han i sin anteckningsbok att lappen blev rätt
skriven.

Varken Malika eller svägerskan förstod tecknen.
Under den första fasen i konsultationen då diagnosen
ställdes och fqihn talade om för kvinnan vad hon var
utsatt för, gav kvinnan honom två dirham (drygt två
kronor). När han skrivit de lappar med vars hjälp
kvinnan skulle få tillbaka maken från den andra yngre
kvinnan, mottog han ytterligare femtio dirham. Det
var mycket pengar för henne. Den halte fqihn stack in
sedlarna i innerfickan på sin grå långskjorta.

Kvinnan tog lapparna och rullade ihop dem till av
långa platta rullar som hon sedan lindade in i sin näs
duk. Hon fick följande instruktioner, enligt vad Mali
ka lyckades uppsnappa av det lågmälda samtalet.

Den ena lappen skulle hon gömma i den äkten
skapliga sängen. Den andra skulle hon lägga i vatten
och sen få mannen att dricka detta i teet eller kaffet.

Kvinnan hade sin lilla dotter med sig. Flickan kun
de vara fem-sex år. När modern reste sig upp och tog
dottern i handen, pärlade svetten i hennes panna. Den
bruna jellaban var sliten och lappad. Blicken i ögonen,
som syntes ovanför slöjans överkant, var frånvarande.
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Hon gick sin väg stel och framåtlutad utan att ens se
på oss.

Under tiden som detta pågick, kom och gick familje
medlemmarna i fqihns rum oavbrutet. Frun - en äld
re kvinna med hängmage - kom in och bad att få
pengar till en ny slev. Mannen plockade mödosamt
mynten ur sin innerficka. Dottern höll på att sopa.
Hon började högst upp på takterassen och skyfflade
damm och skräp neråt i huset. Alla väntande kunder
på soffan och i dörröppningen - skaran hade nu ut
ökats med ett par kvinnor och en man - fick lyfta på
benen eller stiga åt sidan, där sopkvasten gick fram.
Sedan torkades trappa och golv med en skurtrasa.

Den uteslutna

Så blev det äntligen flickans tur. Det luktade mat och
slamrades med fat från bottenvåningen. Oliver och
bröd bars in till dem som satt och pratade i ett an
gränsande rum. Flickan märkte ingenting av detta.
Hon var nu likblek i ansiktet och fuktade sina torra
läppar med tungspetsen.

Knappt hade modern förklarat deras ärende, förrän
mannen tog fram en papperslapp och ritade upp olika
grupper av punkter och streck. Han frågade flickan ef
ter namnen på kvinnor som hon kände. Bara de vanli
gaste namnen efterfrågades. Kände hon möjligen en
som hette Himo eller Aisha eller hur var det med Fati
ma?

Flickan svarade med låg och spänd stämma. Fqihn
berättade vad han läste ut av papperet. Några namn
sattes in i sitt sammanhang. Dock verkade vad han
sade stämma in ovanligt dåligt och passa ovanligt lite
med flickans liv. Hon såg förvirrad ut och den halte
fqihn blev irriterad. Dessutom förstod flickan inte rik
tigt vad mannen sa. Han talade en sluddrig stads-
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arabiska med sin halvförlamade tunga. Flickan var
från en liten bergsby och talade traktens arabdialekt
uppblandad med spanska ord. Hon frågade medjäm
na mellanrum:
- Hursa?

Mamman fick tolka. Det var tydligt att flickan var
ken behärskade de äldres språk eller hade de gifta
kvinnornas insikter om häxeri och vana att förknippa
människor i sin omgivning med sitt eget fall.

Fqihns utsaga var följande:
Flickan var en snäll och god människa; hon trodde

bara alltför lätt alla människor om gott. Men hon hade
haft otur, som blivit utsatt för häxeri med es sqaf. Där
för lyckades hon inte med någonting, framför allt inte
med att få ett bra arbete. Därför träffade hon inte hel
ler någon bra man som ville gifta sig med henne.

Så måste det vara menade flickan själv, för allt
sedan hon snubblade och skadade foten på Aishas
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bröllop, hade allting gått galet. Och andra, som hade
spått henne, hade sagt samma sak: hon hade blivit ut
satt för häxeri på ett bröllop.

Nu menade den halte fqihn att hon borde ha åkt till
det stora helgonet Muley Absalems grav, l detsamma
som andra spåmän och spåkvinnor sagt till henne.
Hade hon bara lytt den uppmaningen, skulle allt varit
bra nu. I stället var det nu viktigt att hon åkte nästa
år.

Vidare skulle flickan besöka en helgongrav vid namn
Sidi l cAbbas sju fredagar i rad. I varje fall skulle hon
uppföra sig, som om hon hade för avsikt att gå dit alla
sju gånger. Egentligen behövdes det inte. Förberedel
serna räckte - då hon visade sitt fromma uppsåt.

Endast den första av de sju fredagarna måste hon gå
till helgongraven, tända två vaxljus och kyssa den av
långa gravstenen under vilken helgonet sades ligga.
Helgonets baraka (hans heliga kraft) strålade ut ge
nom gravstenen och sades komma de besökande till
godo.

Fredagen därpå simlle hon förbereda sig på att gå dit
och börja promenera mot gravplatsen. Efter en stund
kunde hon säga:

"Nej, jag åker inte till Sidi l cAbbas, jag åker hem
igen." Påföljande fredag måste hon emellertid åka
igen och då ända fram till graven. Vid graven skulle
flickan avlägga ett löfte till helgonet. Om han befriade
henne från es sqaf genom att "öppna" henne, så att
hon fick arbete eller friare, skulle hon offra ett får och
bjuda de besökande på en måltid vid gravplatsen.
Dessutom måste hon lova att besöka helgonet varje år.

Slutligen uppmanade den halte fqihn flickan och
hennes mor att till honom ta med en handduk som
flickan torkat sig på och en kopp som hon druckit ur.

l Muley Absalem är ett av de viktigaste helgonen i norra Marocko.
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Koppen skulle lindas in i handduken. Det lilla byltet
skulle sedan läggas hos fqihn i den stora högen bakom
honom - för "avhäxning". Den korankunniges baraka
skulle motverka den onda kraft som flickan var utsatt
för, så att den avtog och till sist försvann.

Nu var besöket hos den halte fqihn över för vår del.
Nya män och kvinnor hade kommit till "mottagning
en" och väntade tålmodigt. Malika reste sig upp och
slätade ut skrynklorna på jellaban. Vi var trötta och
varma. Svägerskan betalade tjugo dirham till den väl
dige mannen på soffan som snabbt blev upptagen av
nästa kund.

Flickans mor gick muttrande ner på gatan.
- Där ser du, sa hon till sin dotter, att du skulle åkt

till Muley Absalem!
- Ai mä, sa Malika, vad stel jag blev i benen. Nu

går vi och handlar lite grann med oss hem!
Två år senare var flickan alltjämt ogift och arbetade

som hembiträde på samma ställe som förut. Hon åkte
aldrig tillbaka till fqihn med någon kopp eller hand
duk. Till Sidi I cAbbas gick hon bara en gång. Men hon
trodde fortfarande, att någon hade "stängt" henne
med es sqaf.
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KVINNOLIDANDEN

Malika har eftermiddagsbesök från grannbyn. Det är
hennes mans kusin - som är i 40-årsåldern - och
hans unga hustru, en flicka från landet med runda
röda kinder. Mohammed och kusinen kommer och går
i huset. De tittar på Mohammeds bil och tar en sväng
med den. De slår sig ner på kafeet bland männen och
dricker några glas te.

Malika och unga frun sitter i hemmet på en fårfäll
och pratar, dricker te och äter bröd med hemkärnat
smör som f1ickan haft med sig från grannbyn. Malika
är nedstämd. Hon har haft sin mamma och sin bror
hos sig en vecka. Nu har de rest och lämnat efter sig en
känsla av tomhet.

Dåliga nyheter hade de också med sig. Hennes yng
sta syster, älsklingssystern som hon alltid varit så stolt
över, är försvunnen. Hon gick sista året i gymnasiet i
Larache och hon hade som första flickan i familjen
nästan avslutat en hel skolutbildning. Hon var modern
och framåt tyckte Malika: rökte, läste franska roma
ner och klädde sig modemedvetet europeiskt under
den traditionella jellaban.

En av lärarna hade uppvaktat henne och förfört
. henne. Malika var dock noga med att poängtera att de

aldrig genomfört något samlag och att systerns mö
domshinna förblivit hel och obruten. Hur det än var
med den saken - systern blev gravid och tvingades
åka till en annan stad för att göra en illegal abort. När
hon kom tillbaka till skolan igen, fick hon inte börja ef
tersom hon varit borta så länge utan att begära lov.

Läraren hade under tiden inlett ett förhållande med
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en lärarinna och gift sig med henne, när det visat sig
att hon blivit med barn.

När Malikas syster kom hem till sin familj, blev
hennes far rasande över hennes uppträdande. Han slog
henne tills hon blödde och förlorade medvetandet. Så
fort hon vaknade upp, tog hon sina saker och försvann
ur huset. Sedan dess har hon inte hörts av.

- Och all denna min fars vrede, säger Malika upp
rört, fast min syster fortfarande, trots aborten, hade
sin mödomshinna kvar!

***

Fadern har inte polisanmält dotterns försvinnande.
Det skulle vara som att offentligt ta tillbaka vad han
gjort och skulle gå hans heder förnär. Hon har skymfat
familjen genom sitt syndfulla uppträdande. Han för
söker bara rentvå familjens ära genom att framhärda i
sin hårdhet. Han vill visa för omgivningen att en kvin
na som uppför sig som dottern gjort, har förverkat sin
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rätt till "dotterskap" . Malika säger gråtande att någon
har sett systern i Marrakesh. Där skulle hon leva för
sörjd aven rik köpman.

Detta verkar följdriktigt. Den enda försörjning som
står till buds för en flicka efter att hon förlorat sin
oskuld och blivit utslängd ur sitt hem, är prostitution i
någon form - i varje fall på kort sikt.

Malika menar att fadern, genom att driva ut dottern
ur huset med hugg och slag, tvingat henne att pro
stituera sig. Det är alltså faderns fel att hennes syster
blivit av med oskulden.

På alla sätt försöker Malika förneka det faktum att
en graviditet och efterföljande abort inte kan ha skett,
utan att mödomshinnan gått sönder.

Varför är det då så viktigt för Malika att framhärda i
sin övertygelse?

Vikten av att vara oskuld

Hur central mödomshinnan är i den marockanska kul
turen och hur viktigt det är att den åtminstone sken
bart bevaras orörd fram till giftermålet, har framkom
mit vid flera tillfällen tidigare i denna bok - främst i
samband med Malikas egen berättelse.

Kanske förefaller oss detta främmande och avlägset.
Vi behöver dock inte gå längre än till England, där
pressen sommaren 1981 basunerade ut att prins Char
les' fästmö efter undersökning visat sig vara jungfru.
Så sent som på 50- och 60-talen menade man i Sverige,
att en flicka borde vara oskuld när hon gifte sig. Att
verkligheten var en annan visste de flesta. Idag gör ny
moralister i USA sig till förespråkare för samma upp
fattning om kvinnans sexualliv.

Hur upplever då de marockanska kvinnorna själva
detta att vara bärare aven så högt skattad och bety
delsefull hinna?
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De flesta flickor känner ingen stolthet över att vara
utrustade med en mödomshinna, men däremot en
ständig fruktan att bli av med den. Mödrarna håller
sina döttrar i okunnighet och undran inför det sexuel
la. Själva blev de så uppfostrade av sina mödrar. Det
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anses inte passande att prata om "sånt". Far- och
mormödrarna tar som sin uppgift att upplysa flickorna
om den skatt som mödomshinnan är och om hur vik
tigt det är att den skyddas från skada.

De små flickorna växer således upp i en oklar rädsla
för att förlora sin mödom, samtidigt som de har ytterst
dimmiga föreställningar eller inga alls om vad denna
mödom egentligen består av. Okunnigheten om mäns
och kvinnors sexuella organ och deras funktioner och
om vad ett samlag egentligen innebär, bidrar avsevärt
till att öka denna rädsla.

Hos Malika satt skräcken djupt och övervanns en
dast under stora svårigheter. Andra mycket känsliga
flickor blir avskräckta för resten av livet och vågar ald
rig gifta sig. De kan inte ens låta en man snudda vid
sig. En klapp på axeln, en lätt beröring aven mans
hand gör att de känner sig illamående av okontroller
bar skräck. De kvinnor som före ett eventuellt gifter
mål blir sjuka och "galna", anses vara "stängda". Om
de inte kan "öppnas", förblir de ogifta hela livet.

Samtidigt som flickorna lär sig att vara rädda för
männen vänjer de sig tidigt att respektera dem och att
böja sig för deras vilja. Äldre kvinnliga släktingar lär
ut att bröder och andra personer av mankön har en pe
nis, som skiljer dem från kvinnosläktet på ett för kvin
norna negativt sätt. Mamman kan dra ner byxorna på
sin lille son, peka på hans penis och leende säga:
- Detta är deras (dvs döttrarnas) herre' för att lära
barnen deras respektive könsroller och rättigheter.

Malikas syster var uppfostrad på ett friare sätt. Hon
var tretton år yngre än sin syster och hade fått gymna
sieutbildning. Onekligen hade den "väst"-inspirerade
ungdomskulturen i marockansk tappning påverkat
henne.

1 Fatima Mernissi 1975. Beyond the Veil. New York: John Wiley &
Sons, sid. 96.
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Läraren förförde säkert henne, utan att hon kände
samma skräck och motstånd som Malika. Men sam
hället var inte berett att acceptera konsekvenserna av
denna sexuella "frihet". Läraren kunde inte erkänna,
att han hade förfört en elev utan att mista sin plats i
skolan och fadern kunde inte se sin dotter gravid utan
att bestraffa henne p g a familjens förlorade heder.
Priset för att sederna uppluckrats, fick systern betala.
En illegal abort, misshandel och tillfällig försörjning
som prostituerad i en främmande stad blev följden för
henne.!

Om hon hade blivit våldtagen hade konsekvenserna
blivit desamma. Därför är det bättre - menar de gam
la kvinnorna - att hålla sig inne och inte springa om
kring utan skylande jellaba på gator och torg. Då het
sar man inte upp männen och utsätter sig inte själv för
några onödiga risker.

Den svåra barnlösheten

Den unga kvinnan från grannbyn har lyssnat delta
gande till de olyckor som drabbat Malikas syster i La
rache. Stora medlidsamma tårar rullar nerför hennes
kinder.

Själv är hon också ledsen. Hon har varit gift i fyra år
med denne 20 år äldre man - Mohammeds kusin 
och inte fått några barn.

- Och hur skulle hon kunna få det med honom? ut
ropar Malika, medan kvinnan lagar te i köket.

- Han kan ju inte göra några barn, det vet väl alla
som känner den familjen. Han har skadat sin pung i en
olycka för många år sen. Så stackars Himo som blev
bortgift med honom! Men såna är dom på landet, som
djur, tänker bara på att få sin dotter bortgift till varje
pns ...

l Några år senare var hon gift och väntade barn.

150



Den gråtmilda stämningen har nu fått Himo att
fullständigt ge sig hän åt sin sorg. Hon snyftar hög
ljutt och vaggar fram och tillbaka på golvet.

- Vad är det för ett liv jag har utan barn? ropar
hon. Det är ju till detta en kvinna har sin man, till att
han skall ge henne barn. Det är ju därför hon är gift!
En gift kvinna utan barn! Vad är det?

Malika lutar sig fram och suckar medkännande.
- Ja, så är det, säger hon, utan att göra nån annan

ansats till att vilja trösta den förtvivlade kvinnan. Vi
sitter där stilla och låter henne gråta färdigt. Så små
ningom lugnar hon sig, bara en och annan liten hick
ande snyftning hörs bakom frottehandduken som Ma
lika räckt henne.

Malikas äldsta dotter Habiba kommer instormande
med det lockiga håret flygande, och sand och snor över
hela ansiktet.

- Aj, så du ser ut, skriker Malika. En sån flicka, en
sån slarver du är! Dottern skrattar utmanande utan
att bry sig ett dugg om sin mors ord, skakar på lockar
na och ber om te och bröd. Malika sliter till sig sväger
skans gråthandduk och torkar ansikte och händer. Ha
biba tittar på den rödögda kvinnan från grannbyn och
svänger med kroppen där hon står framför Himo.

- Vad är det med dig, undrar hon, varför gråter du?
Inför denna närgångna fråga stammar Himo:
- Ingenting, ingenting alls som du har med att

göra. Men Malika säger:
- Tyst med dig och fråga inte så mycket. Hon är

ledsen för att hon inte har några barn, precis som du
skulle varit i hennes ställe.

Habiba fortsätter oförskräckt, medan hon sätter sig i
knät på Malika och äter av brödbiten hon just fått:

- Barn, det vill ju du också ha. Du går ju till helgo
nen och ber om att få fler barn.

Malika skrattar överskylande och säger:
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- Oh, dessa barnungar, vad får dom allt ifrån ...
Men Habiba har satt sig tillrätta i Malikas mjuka

famn. Hon lutar huvudet mot hennes bröst och klap
par sin mammas kraftiga överarmar. Himo ser än på
den lilla Habiba, fräck och livskraftig på samma gång,
än på Malika som tycks uppskatta sin dotters smek
ningar och sitter och ler lojt och liksom frånvarande.
Någonting varmt och sensuellt skymtar i Himos ögon
som förut var så tomma och glädjelösa. Den lilla flick
an tycks ana en ny känsla av ömhet och spänning i luf
ten och hon flyttar sin hand till Malikas stora, svällan
de bröst. Hon smeker först det högra bröstet och säger
sakta och nynnande, på barnvisesätt:

- I det ena finns det mjölk; sen flyttar hon handen
till det vänstra, smeker det och säger med samma mju
ka tonfall:

- I det andra finns det ingen mjölk.
Nu lyser det om Himo. Hon sträcker sig fram mot

Malika och smeker även hon de stora brösten, valhänt
men ändå mjukt och varsamt. I hennes smekningar
tycker jag mig se all den infrusna ömhet som ryms i
henne. Hennes moderskärlek väcks till liv och ström
mar till, när hon ser mor och dotter och känner brös
ten, stinna som av modersmjölk. Makens hårdhet,
kontaktlösheten, allt det som aldrig kan och får sägas
till mannen som sätter en ära i att inte låtsas om barn
löshetens lidanden; allt detta tunga, svåra skjuts i
bakgrunden.

En liten stund av närhet, intim och njutningsfull,
förflyter. Sen ropar Mohammed utifrån gården. Mali
ka slår undan kvinnans hand och skrattar till - för
tjust och irriterat på samma gång. Stämningen är bru
ten, förtätningen skingras. Dottern reser sig och
springer ut på gården.

Långsamt stelnar anletsdragen på Himo. Glansen i
hennes ögon försvinner. Strax därpå kommer Mo-

152



hammeds kusin in i rummet och meddelar, att det är
tid att vandra upp till bergsbyn, där de bor. Himo
samlar ihop sina tillhörigheter och stoppar dem i kor
gen. Hon sveper sin stora, vita frottehandduk om sig.
Mendilen knyts om höfterna, de nakna fötterna sticker
hon i ett par plasttofflor. Hon tar farväl av alla i huset
och går efter sin man med korgen i handen ut genom
porten. Himo ser liten och ensam ut i kvällningen.

Sällan lyckligt samliv

Min vän spanjorskan - som bott i Marocko i 50 år 
menar att homosexualitet är mycket vanlig bland
muslimska män och kvinnor. Mycket vanligare än i
Spanien till exempel. Den strikta åtskillnaden av kö
nen är orsaken, menar hon. Män och kvinnor lever så
isolerade ifrån varandra att det faller sig lättare och
mer naturligt för dem att ge utlopp för sexuella känslor
tillsammans med personer av det egna könet.

Att så är fallet bland unga män och kvinnor tvivlar
jag inte på. Men människorna ser detta snarare som
ett övergångsfenomen, som en tillfällig lösning, tills de
gift sig och fått en sexualpartner av motsatt kön.

Däremot är en konstant längtan efter ömhet och
närhet vanlig och märkbar, åtminstone bland kvinnor
na. Det vittnar Malikas berättelse och Himos tafatta
smekningar om.

De gifta männen kan slappna av, krama och skoja
med de prostituerade kvinnorna. Tillsammans med
dem känner männen inte samma prestationskrav,
samma tvång att visa sig potenta och snabba, som
med sina hustrur. Många av de gifta och ärbara kvin
norna går och känner sig utsvultna på kärlek. Samlag
får de nog så det räcker. Men smekningar?

Mansrollen kräver en helt annan sorts kärleksbety
gelser från männens sida. De skall visa sina hustrur
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uppskattning och upphetsning genom att nypas. En
nybliven brud visade mig stolt och leende sina blå
märkesförsedda armar och lår:

- Se, så min man gör!
Även hårdhänta daskar och slag hör till bilden.

Kvinnorna tycker inte om det; den hårdhänta be
handlingen gör ont. Men det hör till och är ett tecken
på uppskattning som kvinnor naturligtvis också vill
ha. Mjukhet, ömhet, förtrolighet som kvinnor dröm
mer om, får de tillsammans med andra kvinnor, vänin
nor, släktingar eller i fantasier om andra män.

Naturligtvis finns det undantagsmän som visar sina
hustrur både ömhet och kärlek utan hårdhänta slag.
Men det hör inte till det gängse mönstret och tas inte
väl upp av omgivningen. En man som smeker sin hust
ru så att andra ser det och som öppet visar sin upp
skattning av henne, anses omanlig. Hans mor och syst
rar tycker inte om det. Har hustrun förvridit huvudet
på honom? Ett sådant beteende förklaras vanligen
med häxeri: hustrun och hennes mamma måste ha an
vänt sig aves s-hor mot maken.

Den marockanska sociologen Fatima Mernissi me
nar att det islamiska idealäktenskapet inte har plats
för den heterosexuella kärleken. Kärleken mellan man
och kvinna uppfattas som ett hot mot stabiliteten i
samhället och måste därför stävjas. l Riktigt så dras
tiskt kan jag själv inte finna anledning att uttrycka
mig. Men visst saknas i stor utsträckning förut
sättningarna för ett i vår mening lyckligt samliv mel
lan makar.

Och kvinnorna går där med mer eller mindre för
trängda kärleksdrömmar .

l Fat ima Mernissi 1975. Beyond the Veil. :\!ew York: ·John Wiley &
Sons. sid. XVI.
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KÄRLEKSDRÖMMEN

... " är någon älskar en riktigt och har mycket om
tanke och kärlek, som finns inuti hjärtat" ... säger
Malika och tänker på Abdelkader, hennes f d man,
som i hennes drömmar och fantasier får representera
allt det hon tycker att hennes nuvarande man saknar:
ömhet, förståelse, uppskattning ...

Arabiskt och västerländskt

I Malikas huvud trängs två olika kärleksdrömmar .
Den ena är den traditionellt arabiska, så som den
skildras i den skriftliga och den muntliga diktningen.
Den andra är Hollywood-drömmen, så som den visas i
film efter film.

Dessa två drömmar har i sin tur omformats och på
verkats av spanska massmedias syn på Kärleken, så
som Malika har snappat upp den i TV, radio och den
kolorerade veckopressen. Sin slutgiltiga utformning
har Malikas kärleksdröm fått i hennes egen värld.

Som en röd tråd genom den arabiska diktningen går
besjungandet av kärleken till kvinnan. I förislamisk
tid inleddes beduindikterna med att poeten längtans
fullt beklagade att han brutit upp från sin familj. Se
dan besjöng han passionerat kvinnan han hade kär.

Araberna kom så småningom att mest uppskatta
dikter om olycklig kärlek. Kärleken kunde utgöra te
mat för hela dikter. Den mest berömda av alla tra
giska berättelser är historien om Qais al-Mulawwah
och hans kärlek till Laila. Hjälten omtalas som Madj
nun Laila - "den av Laila besatte".
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När araberna erövrade Spanien under 700-talet
möttes arabisk och spansk kristen diktning. Resul
tatet blev en öppnare, mer folklig diktning. Den gav
uttryck för ett fördjupat känsloliv och en innerligare
naturkänsla. l

Motståndet mot förändring, som karaktäriserar det
islamiska samhället, har bidragit till att denna folk
liga diktning levt kvar; en kärleksdiktning i vilken
kvinnans skönhet och dygd besjöngs på ett sätt som
påminner om riddares och trubadurers, och vars kär
leksideal erinrar om det platonska.

Då som nu utbyter läskunniga arabiska älskande i
hemlighet hyperromantiska brev med varandra, fyll
da med trånsjuka beskrivningar och lovprisande av
den älskades ögon, hy, mun o s v, skildrade på ett
smått överjordiskt och inte särskilt sensuellt sätt.

De sånger som kvinnor och män sjunger var för sig
till vardags eller på sina respektive fester, innehåller
också stereotypa skildringar av den avgudades skön
het.

Den osinnliga - eller i vart fall okroppsliga - kär
leken som får kontrahenterna att svimma av lycka när
de till äventyrs uppsnappar en blick eller en glimt av
varandra, är det ena inslaget i Malikas dröm. Det
framträder när hon i romantiska ordalag berättar hur
vacker Abdelkader var, hur han tittade på henne med
en så speciellt underbar blick och hur hon gick och trå
nade efter honom hela det första året, då hon ännu inte
ens hade talat med honom.

Det andra inslaget i Malikas dröm härrör från väst
världens Hollywoodproducerade filmromantik. Det
koncentrerar sig främst på kyssen, den långa inten
siva, smäktande filmkyssen, som alla kvinnor dröm-

l Christopher Toll 1964. Den arabiska litteraturen. Stockholm: Nor
stedts Förlag, sid. 63.
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mer om och finner attraktiv, eftersom den är ofarlig
och samtidigt eggande.

Den romantik som presenteras i dessa äldre filmer är
inte helt okroppslig. Sexuella övertoner förekommer.
Men det är inte samlag och häftiga rörelser, stö
nanden och rop, utan stilla bakgrundsmusik, lång
samma närmanden, ömma ögonkast och en förening
mellan man och kvinna i denna på samma gång subli
ma och jordbundna kyss, som får symbolisera kvinnors
dröm om kroppslig och andlig gemenskap med det
motsatta könet. I sin historia berättar Malika om en
kyss av Abdelkader som tog lång tid, minst en mi
nut ...

Både i öst och väst möter vi inslag av tragik och dra
matik i kärleksdiktningen. Malika själv tar till världs
litteraturen för att beskriva storleksordningen på hen
nes och Abdelkaders lidande: de två var "som Romeo
och Julia".

Det västerländska filmkärleksidealet innebär total
gemenskap i alla sammanhang. Också detta är en
kvinnlig önskedröm. Kärleken är det viktigaste i livet.
Alla andra aktiviteter underordnas den eviga kärleken
som inte kan ifrågasättas utan att följderna blir kata
strofala. I film efter film, veckotidningsnovell efter
veckotidningsnovell, radioföljetong efter radiofölje
tong har Malika matats med dessa föreställningar. De
står i bjärt kontrast mot hennes egen verklighet och
det omgivande samhällets föreställningar om relatio
nerna mellan könen.

Egentligen är skillnaderna hårfina mellan ara
bernas ridderliga kärleksideal och västvärldens för
andligande och upphöjande av kärleken. I båda sam
manhangen lyser vardagslivets trivialiteter och en rea
listiskt skildrad erotik med sin frånvaro.

Under senare år har en ny typ av tidningar och fil
mer med öppet pornografiska inslag dykt upp i Spa-
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nien. De har följt på den sexuella "frigörelse" som in
leddes i Spanien efter Francos död. Närheten till
spanska Ceuta har gjort att Malika har kommit i kon
takt med den typen av tidningar. De är visserligen 
precis som i vårt land - inriktade på en manlig pub
lik. Kvinnan framställs som ett objekt för mannens
åtrå. Samtidigt framskymtar här och där i spanska
massmedia krav från kvinnorna att få bejaka sin sex
ualitet, att få leva ut den. Detta är inte obekant för
Malika, som vuxit upp med den gängse uppfatt
ningen bland muslimska män att kvinnor har måttlös
aptit på samlag med olika män. En sista ingrediens i
Malikas kärleksfantasier är sålunda drömmen om det
perfekta samlaget.

Mer barn - söner!

Malikas verklighet utgör en fullständig kontrast till
hennes drömvärld. Maken Mohammed är varken ung,
vacker eller hövisk. Kärleken dem emellan utspelas på
ett snabbt och hårdhänt sätt i den äktenskapliga säng
en. Övrig kroppskontakt består av nyp och daskar.
Malikas eget behov av tillfredsställelse tar Mo
hammed ingen hänsyn till eller saknar förståelse för.

Äktenskapet är ingen romantisk institution där ge
menskap är det högsta målet. Mohammed vill ha sin
Malika som mor till sina barn, som hushållerska och
som passiv och foglig älskarinna. Hon skall dessutom
vårda sig om hans rykte och anseende genom att upp
föra sig klanderfritt.

Mohammed har sitt arbete, sin fritid på kafeet, sitt
fiske och sin bilvård som han ägnar sig åt ensam eller
tillsammans med andra män. Med hustrun delar han
måltiderna, sängen och en och annan gemensam ut
flykt.

Malika är naturligtvis medveten om att man inte
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kommer långt enbart med drömmar. Hon arbetar på
ett medvetet sätt för att förbättra sin situation i byn.
Hon hoppas att så småningom få en bra position bland
de gifta kvinnorna.

Ett säkert sätt att skaffa sig mer anseende är att ha
fler barn än två. När jag frågar Malika, vad hon vill ha
ut av sitt liv med Mohammed svarar hon också tvär
säkert och snabbt:

- Mera barn! Söner!
Varje gång hon får sin menstruation, blir hon lika

besviken. Otaliga gånger har hon hoppats och trott sig
vara gravid. Ibland tror hon t o m att någon illa
sinnad kvinna ut8att henne for häxeri så att hon blivit
ofruktsam.

Vidare vill hon flytta från byn och bykvinnorna till
Tetuan, Ceuta eller Tanger. Där vill hon bo i våning
och inte som nu, i ett litet svårstädat hus med en grus
stig utanför porten. I stadsvåningen skall hon ha en
salong med låga soffor i traditionell arabisk stil. Sov
rummet skall ha en bred dubbelsäng utan de gammal
modiga sängomhängena och barnens rum skall ha vå
ningssäng, som hon har sett i reklamprogrammen i
spansk TV. Så planerar hon för sin och familjens fram
tid på ett konkret sätt.

Dröm som möter verklighet

Hur förenar nu Malika dröm med verklighet?
Verkligheten är hennes egentliga arena. När hon

misslyckas där, tar hon sin tillflykt till ensamma fan
tasier. Drömmarna är en kompensation för verklig
hetens besvikelser.

Samtidigt förfalskar hon verkligheten för att göra sig
populär som berättare och för att bli en huvudrolls
innehavare i byns kvinnovärld.

Många kvinnor tror på Malikas svindlande kärleks-
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upplevelser med Abdelkader och den tragiska ut
gången av historien. De bekräftar vad hon själv vill tro
- nämligen att hon verkligen spelat med i denna stor
artade, sköna och hemska tragedi. Andra avslöjar hen
ne. De är irriterade på hennes ständiga upprepningar
och lögnaktiga framställning av det misslyckade äk
tenskapet. Det är främst de unga flickorna som säger
sig veta att Abdelkader övergav Malika för att hon be
dragit honom med hans gode vän. Men Malika fram
härdar med sin historia, som om hon ingenting hört.

Det är inte främst gemenskap med männen som
Malika söker. Gemenskap har hon med andra kvinnor,
trots konflikter, motsättningar och konkurrens dem
emellan. Malika jämför sig inte alls med männen. De
tillhör en annan kategori mänskliga varelser.

Hon drömmer istället om kärlek som lätt och ömsint
beröring, värme, omtanke och dyrkan. Mannen i hen
nes drömmar är den ende som kan ge henne allt detta.
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Ordlista över de i texten förekommande dialektala
arabiska orden:

Cadal, pI. cadul

cain, el cain

Ai mäl

atar

balah'

baraha

bendeir

bismillah

boia

derboga

dfin

dhab

dirham

"notarie", person som anlitas vid
giftermål eller skilsmässa

öga, "onda ögat": ett slags magisk
föreställning om att en blick från en
människa som har onda avsikter el
ler känner avundsjuka kan skada
den person som utsätts för blicken

utrop motsvarande ungefär Ack!
Oj'

årlig helgdag då nuvarande kungen
av Marocko, Hassan II:s tron be
stigning firas

tamburin

utrop: se upp'

helig, gudomlig kraft eller "väl
signelse"

trumma (rund, platt av trä med
djurhud)

i Guds namn

täckt bur, som bruden förs i från
sitt hus till brudgummens. place
rad på åsne- eller hästrygg

trumma (timglasformad, av lera
och djurhud)

klänningsunderdel ; bärs tillsam
mans med segdun. Dfin är hellång,
gjord av enfärgat tyg, som är krafti
gare än överdelen. segdun

guld, smycken

marockanskt mynt (l dirham
drygt l krona)

161



fain masha?

fatima

fitna

fqih

hadi el makteb

hadith

haj

haja

hojoj

hammam

harraz

haik

henna

Cidda

jebli

jet/aba

jinn, pI. jnun

162

vart skall du?

smycke i form aven hand, avsedd
att avvärja "onda ögat" (se Cain)

kaos; sexuellt oemotståndlig kvinna

korankunnig man, koran lärare

det står skrivet (i Koranen); det är
ödet

"traditionen", dvs berättelserna om
profeten Mohammed och hans liv

titeln på en man som fullbordat en
pilgrimsresa till Mecka

kvinnlig motsvarighet till haj

pilgrimsfärd till Mecka

offentligt bad

vitt, broderat pannbräm, som knyts
runt huvudet. Bärs enbart av gifta
kvinnor

vid, vit klädnad, i vilken kvinnan
sveper in sig från huvudet till föt
terna

växt, vars torkade blad och rötter
används till färgning av hår, händer
och fötter

vänteperiod på tre månader efter
det att en man förskjutit sin hustru.
Under denna tid måste mannen för
sörja hustrun. Då ges tillfälle att
upptäcka om kvinnan blivit gravid
under äktenskapets sista skede

lantlig, lantbo, från Jebala (av jebet
- berg)

hellång ytterrock med kapuschong
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khamsa, khamsa' fem, fem! - Syftar på uttrycket
Khamsa fi cainek.' Fem i ditt öga'
som är en formel för att skydda sig
mot onda ögat (se Cain)

kohL svart ögonsmink

- Labcis? - Lcibas. hälsningsfras motsvarande unge
fär: - Hur står det til)? - Tack
bra.

mderba, pI. mderbat låg soffa, soffdyna

medina stad, traditionell arabisk stadsdel i
stad med blandad bebyggelse

meLlah judekvarter

mendiL randigt tyg tycke, mestadels vitt
med röda ränder. Används av kvin
norna oftast som "förkläde" bundet
kring höfterna, men knyts också
runt axlarna. Används av kvinnor
na till en mängd olika saker: vid
brödbak, till att bära barn och byl
ten i på ryggen m m

nasram, pI. nasranien kristen; här: spanjor

nos-ha helgonfest

qbiLa stam, geografiskt område

sahar "trollkarl"

sahara "trollkvinna", häxa

sa/am fred

sarauaLis knälånga mamelucker,
"puff"byxor

sdaq brudpenning. äktenskapskontrakt

segdun klänningsöverdel, bärs tillsammans
med dfin. Segdun är hellång, i tunt,
flerfärga t tyg

sharcia religiös lag

she/-ha berbisk dialekt
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shia och sunna

shirtsla

s-hor

sqa!

sunna

suq

tahara

talaq

talaq al-bidca

tsem

u.mma
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De två huvudinriktningarna inom
islam som uppkom under dess tidi
ga historia. Marocko, liksom hela
Nordafrika och större delen av Mel
lersta Östern, tillhör sunna

sju tunna armband, som bärs till
sammans

häxeri, ond magi

ett slags häxeri, som gör den person
som utsatts för es sqaf "stängd".
För kvinnor innebär det vanligtvis
att de inte kan defloreras, för män
att de blir impotenta. På andra
ställen i Marocko förekommer detta
under benämningen tqa!

profeten Mohammeds föredöme ge
nom det sätt på vilket han levde sitt
liv

marknad

omskärelse (av pojkar i ålder 3-8
år). Kvinnlig omskärelse före
kommer inte

förskjutning av hustrun. Ett slags
skilsmässa med fördröjd verkan (se
C'idda)

förskjutning av hustrun med ome
delbar verkan efter det att mannen
tre gånger i följd uttalat att han för
skjuter sin hustru. Denna form av
förskjutning anses vara emot Guds
vilja och därför syndfull. Trots det
ta förekommer den

"slöja", trekantig bomullssnibb
som bärs av gifta kvinnor till
sammans med jellaba. "Slöjan"
täcker näsan och nedre delen av an
siktet. Den knyts bak, ovanpå hu
van till jellaban

det islamiska samhället eller för
samlingen som innefattar alla tro
ende muslimer



zagrit

zakat

höga, gälla skrik (strupljud) som
används för att markera uppskatt
ning och hänförelse, främst i sam
band med fester och rites-de
passages

allmosa

Transkriberingstecken

q liknar k-ljud, men uttalas längre bak i munnen

hh samma som ch i tyska Bach

j uttalas dj

c som i cadal betecknar arabiskan cayn; ljudtekniskt en
faryngal frikativ som saknar motsvarighet i europeiska språk
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