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1. Inledning, syfte och metod 

Under delkurs II som hade världslitteraturen som tema kände jag att det skulle vara 

intressant att läsa mer litteratur från Mellanöstern. Jag har bott ett antal år i 

Mellanöstern, men litteraturen är för mig ganska okänd. Därför beslutade jag mig för att 

göra en analys av en mångfacetterad och berättartekniskt intressant roman av den 

egyptiska litteraturens förgrundsfigur; Naguib Mahfouz. 

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en narratologisk analys av Miramar av Naguib 

Mahfouz se hur berättarstrukturen kan kopplas till en tematisk tolkning av romanen. 

Min metod blir att först definiera ett par narratologiska begrepp som är aktuella för 

analysen, för att sedan göra en narratologisk analys och slutligen dra slutsatser om 

vilken roll romanens narratologiska struktur spelar för den tematiska tolkningen. 

 

2. Definition av narratologiska begrepp 

Man kan ibland stöta på lite olika begrepp inom narratologisk teori och därför vill jag 

inleda med att definiera de begrepp som jag kommer att använda i min analys. Culler 

talar om story, som det som läsaren skapar för att ge mening åt texten1. Det är också 

samma händelseförlopp som man återger om någon skulle be om en kronologisk 

sammanfattning av en text, till exempel en roman. Den historia som man möter i texter 

är dock det som ofta kallas plot, alltså hur storyn berättas. Den behöver inte alls berättas 

kronologiskt, utan kan till exempel bestå av tillbakablickar, analeps, eller rentav 

framåtblickar, proleps, och kan börja mitt i storyn, in medias res. Man talar ofta om 

berättelsens ”dubbla kronologi”2, dels den berättelse som man möter i texten, plot, och 

dels den man skapar sig för att förstå sammanhanget, story.  

Ibland kan en berättelse innehålla flera storys, till exempel när det finns flera 

olika likvärdiga berättare i historien, en så kallad polyfon berättelse3. Varje berättare 

berättar då sin egen story, samtidigt som de kanske även berättar en övergripande story. 

Här bör även tilläggas att det även kan finnas ytterligare en övergripande, eller snarare 

underliggande, story; till exempel när man har att göra med en allegorisk berättelse. 

Berättelsen har en dubbel struktur, en ”fysisk” och en ”symbolisk” story. 

                                                 
1 Jonathan Culler. 2011. Literary Theory. 1997.Oxford. Oxford University Press. s. 91 
2 Lars-Åke Skalin. 2011. Narratologi ur Litteraturvetenskap red. Bergsten. 2002. Lund. Studentlitteratur. 

2009 s. 176 
3 Stefan G Meyer. 2001. The Experimental Arabic Novel.2001. New York. State University of New York 

Press. 2001. s. 26 
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Culler ställer ett antal frågor för att hjälpa till med identifiering av berättelsens 

plot, till exempel Vem talar? och Vem ser?4. Den som talar, det vill säga berättaren, kan 

vara extradiegetisk, och befinner sig då utanför diegesen (berättelsens värld), eller 

intradiegetisk, befinna sig inne i diegesen. Ibland lämnar även en extradiegetisk 

berättare inne i texten över till en intradiegetisk (klassiska exempel i litteraturen; 

Homeros Odysséen och Shelleys Frankenstein). En berättelse kan framställas i första 

person av en person som deltar i handlingen, av Genette kallad homodiegetisk berättare, 

eller i tredje person, som inte deltar i handlingen; heterodiegetisk5.  

Det är inte alltid samma person som talar och som ser. Den synvinkel eller 

point-of-view som återges kan ibland ske genom en annan person i berättelsen, den 

fokaliseras genom den personen. Genette talar om intern fokalisation, där man som 

läsare får ta del av mycket av det den aktuella personen, fokalisatorn, tänker och känner, 

och om extern fokalisation, ibland också kallad ”kamera”6. Typiskt exempel på den 

senare formen av litteratur är Hemingways verk. Där registrerar bara berättaren vad som 

sker, som en kamera. En av Cullers frågor är När talar någon? och då behandlas vilket 

tempus som används och om till exempel tillbakablickar används. Var befinner sig 

berättaren i storyn? Slutligen är även frågan om Vem som är protagonist intressant när 

man analyserar en text.7 Vem är egentligen hjälten/hjältinnan i historien eller finns det 

rentav flera? 

 

3. Sammanfattning av Miramars centrala story 

Pensionatet Miramar, i Alexandria, drivs av madame Mariana, som är född i Egypten, 

men har grekisk bakgrund. Det är någon gång på 1950-talet och både pensionatet och 

Mariana har sett bättre dagar. På 1920- och 30-talet var hon en glamorös kvinna och 

pensionatet en samlingsplats för societeten i Alexandria. Ett antal män med olika 

bakgrund anländer till pensionatet och ungefär samtidigt dyker den unga vackra Zohra 

upp. Hon är en fellaha, kvinna ur den fattiga jordbrukarklassen, och har flytt från sin 

hemby, eftersom farfadern velat gifta bort henne med en mycket äldre man. När Zohras 

far var i livet brukade madame Mariana köpa grönsaker av honom och nu vill hon gärna 

hjälpa hans dotter. Hon behöver hjälp i pensionatet och anställer Zohra. Genast börjar 

de manliga gästerna tävla om att vinna hennes gunst, på olika sätt. Zohra är viljestark, 

                                                 
4 Culler s.87 
5 Ibid s. 182 
6 Skalin s. 182 
7 Culler s. 88 
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hon vill främst av allt få ett bättre liv, och avvisar därför de flesta friarna, men faller till 

slut för en av gästerna, den opålitlige Sahran. Strax efter att han sviker henne för hennes 

egen lärarinna (som hon fick lektioner av för att lära sig läsa) hittas han död. Kanske 

mord, och när en annan pensionatsgäst, Mansour, tar på sig mordet, tror alla att det 

handlar om ett svartsjukedrama. Sahran visar sig dock ha tagit livet av sig. På slutet 

avskedas Zohra, trots att hon inte gjort något fel, men madame Mariana vill inte ha kvar 

henne eftersom hon ”för otur med sig”. 

 

4. Analys 

4.1 Berättare och story 

Miramar är uppdelad i fem delar och har fyra olika berättare. De har alla olika bakgrund 

och tar med sig sin egen story in i romanen. Berättare 1 och 5 är Amer Wagdi, en luttrad 

journalist i åttioårs åldern, som har kommit till Miramar ”för att stanna”. Han har bott 

på pensionatet långt tidigare, under dess mer glamorösa dagar. Han har aldrig varit gift 

och har ingen familj. En gång var han student på anrika islamitiska universitetet Al-

Azhar. Han är anhängare av Wafd, nationalisterna, men en desillusionerad sådan, ogillar 

muslimska brödraskapet och förstår sig inte på kommunisterna. Drag i hans 

personlighet gör att man som läsare får intrycket av att han är lite av Naguib 

Mahfouz´alter ego. Berättare nummer 2 är Husny Allam, en ung aristokrat, vars familj 

fortfarande har politiskt inflytande (de har inte förlorat sina egendomar sedan 

revolutionen några år tidigare). Han har arrenderat ut sin mark och vill ”starta något 

nytt” i Alexandria. Berättare 3: Mansour Bahy, ung radiopratare på Alexandrias 

radiostation, som på grund av att han har en bror som är polischef får förmåner, till 

exempel erbjudan om lägre hyra på pensionatet (madame Mariana är mån om att hålla 

sig väl med överheten, hon är rädd för att få sin egendom konfiskerad). Han har ”flytt” 

Kairo på grund av en olycklig kärlekshistoria. Han är som en yngre version av Amer 

Wagdi, om än betydligt mer mentalt instabil8. Berättare 4: Sarhan al-Beheiry, en 

uppkomling, vars namn avslöjar att han kommer från Beheira, ett jordbruksdistrikt, och 

har enkel bakgrund. Han har trots det gjort snabb karriär och är statstjänsteman, som 

ekonom, på ett statligt textilföretag i Alexandria. Han tvekar inte om han kan utnyttja 

sin position för egen vinning.  

Alla fyra berättarna berättar sin version av den centrala storyn, samtidigt som de 

berättar sin egen story, och några andra karaktärers; Miramar är en polyfon berättelse. I 

                                                 
8 Meyer s. 24 
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varje personlig story finns en kärlekshistoria. Amer, den gamle journalisten, har en 

olycklig kärlekshistoria bakom sig i ungdomen, då han inte fick gifta sig med sin kärlek, 

eftersom han blivit relegerad från Al-Azhar. Han ser sin gamla kärlek i Zohra och tar på 

sig rollen som faderlig beskyddare. Hosny, aristokraten, ville gifta sig med en kusin, 

men hon avvisade honom därför att revolutionen gjort aristokratins framtid osäker och 

han var därmed ett osäkert kort. Att Hosny dessutom frekvent besöker prostituerade i 

Alexandria hjälpte säkert inte. Zohra ser han endast som en fellaha han kanske skulle 

kunna ha lite roligt med. Mansour, radioprataren, har haft en affär med sin professors, 

tillika väns, hustru, en kärlek som ännu inte helt ligger bakom honom. Trots det blir han 

ändå intresserad av Zohra. Sarhan, uppkomlingen, har levt tillsammans med ”en fallen 

kvinna” under två år, men tröttnar på henne och flyttar till Miramar, där han direkt 

förälskar sig i Zohra, dock utan att ha planer på att gifta sig med henne. Han är hela 

tiden på jakt efter en mer ”passande” brud, underförstått en från högre samhällsklass 

med pengar. Parallellt till dessa individuella storys berättas även madame Marianas; 

hennes förste make, en engelsk officier, sköts ihjäl under ett studentuppror 1919 och 

hennes andre make tog livet av sig efter en konkurs, något som tvingade henne att 

öppna pensionatet för att försörja sig.  

Varje berättare ger sin egen, djupt subjektiva version av storyn och olika 

personliga storys. Det kan yttra sig på så vis att olika karaktärer skildras väldigt olika av 

olika berättare. Husny ser upp till den gamle journalisten Amer och tycker om att umgås 

med honom, medan den jämnårige Sahran mest ser honom som en gamling vid gravens 

kant. Amer i sin tur ser madame Mariana med ögon präglade av gamla minnen; det vill 

säga, hon är fortfarande en glamorös kvinna för honom. De yngre har aldrig varit med 

om den tiden och tycker att madame mest är gammal och ful. 

Berättarna är alla intradiegetiska och homodiegetiska berättare. De befinner sig 

inne i diegesen och framställandet sker i första person.9 De blir inte presenterade av en 

extradiegestisk berättare, utan är berättare från romanens början till slut, men Amer 

Wagdi, genom att han även får avsluta berättelsen, får en roll som den som ”ramar in” 

berättelsen. Hans roll som berättare har drag av en extradiegetisk berättare10. Han 

överlämnar dock aldrig till en intradiegetisk berättare, på samma sätt som i till exempel 

Shelleys Frankenstein.  

                                                 
9 Meyer. s.182-183 
10 ibid s.23 
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Berättarna är relativt jämställda varandra, men berättare 4, Sarhan, har en något 

mer framträdande position, eftersom han får ”ge nyckeln” till allt som hänt. Först i hans 

berättelse får man reda på vad som egentligen hände honom. Litteraturkritikern al-Eid 

poängterar att han har ”a more interior viewpoint”(min kursivering) än de andra11. Han 

vet mer, helt enkelt. 

4.2 Plot, fokalisering, protagonist och tid 

Kortfattat kan man säga att varje berättare följer samma plotmönster. De börjar när de 

själva anländer till pensionatet. Ungefär vid samma tid anländer Zohra. De berättar sin 

egen story samtidigt som de ger sin version om vad som händer runtomkring Zohra, 

ända fram till Sahrans död (i hans kapitel ända fram till hans eget självmord), där alla 

fyra berättarna slutar sitt berättande. Därefter kommer Amers slutliga inramning, då alla 

lösa trådar knyts ihop och Zohra slutligen avskedas. Han försöker avvärja detta, men 

misslyckas. 

Berättaren (alltså i varje del av romanen) talar i första person och deltar själv i 

handlingen och är alltså en homodiegetisk berättare, och är samtidigt den person som 

berättelsen/delberättelsen fokaliseras genom. Man får reda på mycket om fokalisatorns 

inre liv och tankar; det handlar alltså om intern fokalisation. 

  

Vem är då protagonisten i Miramar? Är protagonisten varje berättare, i tur och 

ordning, eller i själva verket Zohra? Varje berättare har sin egen plotutveckling med 

konflikter, stegring, klimax, nedåtgående och upplösning (för att följa punkterna i 

Epikanalys12). Till exempel har Sarhan, uppkomlingen, planer på att stjäla en lastbilslast 

full med garn, från fabriken där han själv arbetar. Ett dåd som misslyckas och han ser 

ingen annan utväg än att ta livet av sig. Eller Mansour, vars omöjliga kärlekshistoria får 

honom att istället att hoppas på Zohra, som avvisar honom eftersom hon förstår att han 

egentligen är förälskad i någon annan. I sin desperation, och utvecklande av vad som 

antagligen är en psykos, vill han hämnas på konkurrenten Sahran, och fantiserar om hur 

han ska sticka ihjäl honom med en sax. En kväll följer han efter honom på en mörk väg, 

Sarhan faller ihop framför honom och Mansour tror att han är så full att han är 

medvetslös. I sin ilska börjar han sparka vilt på honom, och när Sahran senare hittas död 

erkänner han ”mordet”. Men det visar sig att Sahran skurit sig i handleden och därför 

låg livlös, kanske redan död, på marken.  

                                                 
11 Meyer s. 24 
12 Holmberg, Olsson s. 29 
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Även om berättelsen aldrig fokaliseras genom Zohra, ingenting skildras utifrån 

hennes perspektiv, så blir hon ändå huvudprotagonisten. Det är främst hennes öde man 

följer. Flera av berättarna är hennes antagonister, till exempel Hosny och senare även 

Sahran. 

 

När man talar om plot och tid är det värt att notera när den börjar tidsmässigt i 

förhållande till storyn. Man skulle kunna säga att Miramars plot börjar ”mitt i”, in 

medias res, eller ”mitt i slutet”, speciellt för den person som inte överlever. Storyn 

börjar långt innan för alla inblandade, och framtiden vet man väldigt lite om. Det är 

alltså på många sätt storyns slut som skildras. 

Vad det gäller tempus använder Mahfouz både presens och 

imperfekt(preteritum), vilket förhåller sig på ett intressant vis till hur han använder sig 

av tillbakablickar (analepsis). Berättare 1, Amer Wagdi, börjar till exempel i romanen 

att berätta i presens, med analepsis i imperfekt. Även berättare 2, Hosny Allam, berättar 

i presens, men hans analepsis är också i presens. Berättare 3, Mansour Bahy, däremot 

berättar i imperfekt, även i analepsis, samt även i ett stycke som är en form av 

framåtblick, prolepsis, där han föreställer sig hur det skulle vara om han plötsligt mötte 

sin vän (tillika den man vars hustru har en affär med Mansour) på gatan och vad de 

skulle göra då. Ännu mer komplicerat blir det i berättelse 4, med Sarhan el-Beheiry, 

som börjar berätta i imperfekt, för att sedan övergå i presens när han anländer som gäst 

på pensionatet. I den avslutande delen berättad av Amer Wagdi, börjar berättelsen i 

imperfekt, som om han gör en sista tillbakablick, för att i allra sista stycket övergå i 

presens, som för att knyta ihop hela historien. Det är svårt att säga varför Mahfouz har 

skrivit så här och om det skulle ha något syfte. Personligen har jag tendens att snabbt 

glömma vilket tempus som används. I detta fall upptäckte jag det först när jag började 

detaljläsa. I slutdelen är det dock tydligt att den siste berättaren, Amer, genom att 

summera allt i presens, övergår till nuet när han i slutfasen tar farväl av Zohra, som 

lämnar pensionatet för gott. Man får en stark känsla av närvaro, en ”detta händer just 

nu”-känsla. 

 

5. Bakgrund och författarskap Naguib Mahfouz 

Mahfouz föddes 1911 i Kairo. Hans första roman publicerades 1939 och han skrev 

ytterligare tio innan den egyptiska revolutionen 1952. Flera av hans tidiga romaner var 

historiska och utspelade sig under Egyptens faraoniska tid. Efter revolutionen skrev han 
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ingenting under flera år. Den berömda så kallade Kairotrilogin publicerades 1957 och 

gjorde Mahfouz berömd i hela arabvärlden. I Kairotrilogin skildrade han sin egen 

verklighet och de kvarter där han vuxit upp, och romanerna räknas till hans realistiska 

period. Hans senare verk kan snarare tillskrivas modernismen. Många av 

huvudpersonerna i hans 1960-tals romaner är desillusionerade och frustrerade. Miramar 

kom 1967 och innehåller dessutom en stor dos samhällskritik. Den är den enda av hans 

romaner som utspelar sig i Alexandria och den första där berättandet sker i första 

person13. 

Mahfouz gifte sig sent. Han ansåg länge att giftermål och eventuell 

familjebildning skulle inverka negativt på hans kreativitet, på grund av det ansvar det 

medförde. Parallellt med författarskapet var Mahfouz statstjänsteman ända tills 

pensionen 1972. 1988 fick han Nobelpriset i litteratur. Innan dess var inte så många 

romaner översatta till europeiska språk. 1994 blev han attackerad av en islamitisk 

extremist som var inspirerad av en fatwa som utfärdats mot honom flera decennier 

tidigare. Efter attacken, som skadade nerver i nacken, hade han svårt att skriva. Han var 

dock länge aktiv i de kulturella ”diwans”, informella möten, som han tillsammans med 

en vän arrangerade i olika kaféer. De blev mötesplatser för inte bara författare och 

poeter, utan också för journalister, läkare och ingenjörer. Mahfouz avled 2006, 94 år 

gammal.14 15 16 

 

6. Historisk och politisk bakgrund till Miramar 

Romanen utspelar i Alexandria under mitten/slutet av 1950-talet (oklart i romanen, en 

del säger att den utspelar sig 1962), efter den egyptiska revolutionen som skedde 1952. 

Den leddes av ett antal officerare i armén, en av dem Nasser som senare blev president. 

I Miramar hänvisas ofta till Revolutionen, stavad med stort R. Främst betecknade 

revolutionen slutet på den engelska kolonisationen, men också monarkins avskaffande. 

Revolutionsdagen firas ännu idag i Egypten. Den arabiska nationalismen hade vuxit sig 

stark under 1900-talets början och mitt, och regimen införde också ”arabisk socialism”. 

                                                 
13 Colla, Elliott, Postcolonial Melancolia ur Approaches to teaching Naguib Mahmouz. (02-04-2016). 

https://static1.squarespace.com/static/52dc0cc7e4b0e34b862ece81/t/52f62703e4b0c5c895806d1f/139186

3555995/Colla-Miramar+and+Postcolonial+Melancholia.pdf s. 175 
14 Penny Spiller. BBC News Mahfouz and his literary diwans (24-04-2016) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5299686.stm 
15 Ingvar Rydberg. Översikt av den moderna arabiska litteraturen. (22-04-2016). 

https://varldslitteratur.se/artikel/%C3%B6versikt-%C3%B6ver-den-moderna-arabiska-litteraturen 
16 Naguib Mahfouz Biografical.(18-05-2016). 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1988/mahfouz-bio.html 

 

https://static1.squarespace.com/static/52dc0cc7e4b0e34b862ece81/t/52f62703e4b0c5c895806d1f/1391863555995/Colla-Miramar+and+Postcolonial+Melancholia.pdf
https://static1.squarespace.com/static/52dc0cc7e4b0e34b862ece81/t/52f62703e4b0c5c895806d1f/1391863555995/Colla-Miramar+and+Postcolonial+Melancholia.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5299686.stm
https://varldslitteratur.se/artikel/%C3%B6versikt-%C3%B6ver-den-moderna-arabiska-litteraturen
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1988/mahfouz-bio.html
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Starka politiska grupper var Wafd-partiet (nationalister), kommunisterna och 

Muslimska brödraskapet. Nasserregimen samarbetade med Sovjetunionen, centralt 

planerad ekonomi infördes och en gamla egyptiska aristokratin blev offer för 

konfiskering av egendom, ”nationalisering”. Den arabiska nationalismen nådde sin 

höjdpunkt 1958, då Egypten och Syrien gick samman i en union, United Arab Republic. 

UAR blev kortlivad, 1961 bröts unionen upp.  

Utlänningar drevs systematiskt ut ur landet på 1950-talet, inte bara de före detta 

kolonisatörerna, utan även de som bott i generationer. Egypten hade till exempel en stor 

grupp ”egyptiska greker”, med rötter från den hellenistiska tiden, och många bodde i 

Alexandria. Under 1950-talet lämnade i stort sett hela egyptiska greker landet för att 

emigrera till USA, Australien och Grekland. Madame Mariana i romanen är en av de få 

som stannat kvar, men även hon är rädd för att bli av med sitt pensionat. Samtidigt 

satsade regimen mycket på utbildning, vilket fick en stor underklass att övergå i 

medelklass.17 Men i slutet av 1960-talet, då Miramar skrevs, hade Egyptens ekonomi 

blivit katastrofalt dålig. När Nasser dog 1970, hade Egypten förlorat hela Sinai till Israel 

1967, och när Anwar Sadat tog över vände Egypten ryggen till Sovjetunion och 

allierade sig med västmakterna. 

 

7. Tolkning av Miramar och slutdiskussion 

Vad vill Mahfouz säga med romanen? Vad symboliserar den egentligen? Vem är 

egentligen Zohra? Vem är journalisten, aristokraten, uppkomlingen och så vidare? Vad 

vill Mahfouz peka på genom att låta berättelsen fokaliseras genom olika personer? Den 

vanligaste tolkningen är att Zohra symboliserar det unga, nya Egypten, och de olika 

gästerna på pensionatet de olika strömningar som sliter i Egypten vid den tiden18 19. 

Pensionatet Miramar blir ett mikrokosmos, som symboliserar Egypten20. 

Mellanösternkännaren och översättaren Elliott Colla menar att Miramar är en ”national 

allegory”, baserad på vad som kallas en ”national romance”, något vanligt 

förekommande i egyptisk litteratur. En ”national romance” beskriver en abstrakt idé av 

nationen som en karaktär i berättelsen, lätt igenkänningsbar; en ”dygdig bondeflicka”. I 

Miramar förstärks denna allegori av att namnet Zohra, betyder blomma. Zohras blomma 

                                                 
17 Wikipedia Egypt (18-05-2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt#Republic_.281953.E2.80.93.29 
18 Wikipedia Miramar (novel).  (18-05-2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Miramar_(novel) 
19 Hallengren, Anders. 2003. Naguib Mahfouz-The Son of Two Civilizations. Nobel.org. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1988/mahfouz-article.html  
20 Meyer s.22 (citerar litteraturkritikern al-Eid) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt#Republic_.281953.E2.80.93.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Miramar_(novel)
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1988/mahfouz-article.html
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(dygd) står på spel i romanen. Men för Mahfouz handlar Miramar inte så mycket om en 

ung flickas dygd utan mest om nationens kropp och själ. Giftermål, i Miramar, blir en 

symbol för unionen mellan Egypten och den moderna nationalismen, och Egypten är 

”erövrat” från kolonialmakten. Problemet i Miramar är att även om kvinnan, nationen, 

låtit sitt hjärta vinnas av en av männen, så är de andra älskarna inte förenade, de kan inte 

hålla sams. Och det viktigaste av allt; flickan gifter sig inte med den hon valt, utan han 

(den korrupte statstjänstemannen) dör tragiskt. I slutet vill Zohra i sin desperation 

återvända hem, till hembygden som hon flydde från; alltså ett steg tillbaka i 

utvecklingen. 21 

Det som tävlar om Zohras (Egyptens) dygd, efter att kolonialmakten drivits ut, 

består av flera strömningar. Nationalismen, som länge kämpat för självständighet och 

för den arabiska identiteten, den gamla aristokratin, som kämpar för att behålla sitt 

gamla inflytande, de nyrika statsanställda, som snabbt lär sig att korruption är vägen till 

ännu mer rikedom, regimen med kommunistiska idéer och så vidare. Man får inte 

glömma att Miramar skrevs ungefär tio år efter att den sägs ha utspelats. 1967 såg det 

inte längre så hoppfullt ut för Egypten längre. Mahfouz hade naturligtvis en annan 

utgångspunkt än de som var med på tiden han skildrar i romanen. Om man tittar på 

Collas teori vill Mahfouz skildra hur det unga Egypten lurats av sin älskare, den 

korrupta statsapparaten, efter det att bland annat den gamla aristokratin, och även den 

”arabiska socialismen” velat ha henne. Därtill sviks hon av dem hon trodde hon kunde 

lita på, som andra etniska grupper (i form av den etniskt grekiska Marianas gestalt). I 

det senare tycker jag mig se en ”postkolonial ambivalens”, som man ibland stöter på i 

nationer som tidigare varit kolonier; ”har vi verkligen vunnit något på att bli fria från 

kolonialmakten?”. Det finns en tendens att nostalgiskt se tillbaka på kolonialtiden som 

en ”bättre tid”. 

Det är också intressant vilken annan litteratur Mahfouz har/kan ha inspirerats av. 

Miramar har många paralleller med Lawrence Durrells Alexandra Quartet22, en 

romanserie i fyra delar som utspelar sig i Alexandria och använder sig av olika 

berättare, där fokaliseringen skiftar. Romanerna utkom mellan 1957-1960. Men den 

roman som oftast hänvisas till är William Faulkners The Sound and the Fury23. 

Romanen översattes till arabiska 1963 och påverkade en rad arabiska författare vid den 

tiden. Det är en polyfon roman, utspelar sig i amerikanska södern på 1920-talet och 

                                                 
21 Colla s. 173ff 
22 Wikipedia. Alexandria Quartet.(18-05-2016). https://en.wikipedia.org/wiki/The_Alexandria_Quartet  
23 Faulkner, William. The Sound and the Fury. 1928. London. Vintage. 1995. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Alexandria_Quartet
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behandlar sociala förändringar och besvikelse (eng. disillusionment). Den behandlar 

även en rotlös ungdom utan moralisk kompass. Precis som Miramar är ett egyptiskt 

mikrokosmos är Faulkners lilla by en symbol för amerikanska södern vid den här tiden. 

The Sound and the Fury inspirerade många arabiska författare, däribland Mahfouz, till 

att överge det traditionella realistiska berättandet med allvetande berättare till förmån 

för en modernistisk stil med bland annat polyfoniskt berättande24. 

Genom att narratologiskt analysera Miramar får man som läsare hjälp att 

identifiera romanens olika nivåer. Romanen har en klar dubbel struktur, vilket betyder 

att man även har en story med en dubbelstruktur. Man bildar sig en story som följer två 

nivåer; dels den ”vanliga” där man vill veta hur det går för romanens karaktärer, dels 

den ”nationella allegorin”, som gör romanen till en spegling av det dåtida samhället och 

där karaktärerna också får symbolisera grupperna i samhället. Samtidigt som man följer 

Zohra (och de andra karaktärerna) så växer en story på allegorisk nivå fram. 

En av den skiftande fokaliseringens tydligaste effekter är att man därigenom 

ändrar utgångspunkten, ”ser med andras ögon”. Att Miramar dessutom har 

intradiegetiska och homodiegetiska berättare gör att framställningen av storyn blir 

subjektiv och därmed förstärks den skiftande fokaliseringen. Deras begränsade 

utgångspunkt gör att man tvingas ta in olika perspektiv och kanske även olika åsikter. 

När man därtill tar in det faktum att det är en polyfon berättelse med en story med en 

dubbel struktur så måste man även ta in och tolka den allegoriska storyns olika 

perspektiv. I Miramar måste man ta in hur olika strömningar, som nationalismen och 

kommunismen, ser på samhällsutvecklingen vid den här tiden. När de olika berättarna 

framför sina åsikter genom ord och gärningar får man som läsare en inblick, om än 

vinklad, i de olika politiska strömningarna, med deras för- och nackdelar. 

Min slutsats är att Naguib Mahfouz med hjälp av den berättartekniska 

utformningen av romanen velat belysa olika sidor av det dåtida egyptiska samhällets 

situation. 

Slutligen kan jag inte låta bli att reflektera över dagens politiska situation i 

Egypten. Hade Mahfouz kanske kunnat skriva en liknande roman idag, efter 

revolutionen, den arabiska våren, som kom av sig? Sliter inte olika strömningar i 

Egypten nu, precis som när Miramar skrevs? Hur hade hans skildring av dessa sett ut? 

 

 

                                                 
24 Meyer s.21ff 
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 8. Sammanfattning 

Miramar är en till omfånget kort roman men samtidigt innehållsrik och mångfacetterad. 

Central står det nedgångna pensionatet Miramar i Alexandria, dess gäster, mest män i 

olika åldrar och med olika bakgrund, och pensionatets unga vackra hjälpreda Zohra, 

som tillhör den fattiga jordbrukarklassen. Kortfattat handlar den centrala storyn om hur 

de tävlar om hennes gunst och romanen får ett olyckligt slut, en av gästerna tar livet av 

sig och Zohra avskedas. Romanen är polyfon och dess berättare är fyra av de manliga 

gästerna, där den förste, den gamle journalisten Amer, som har många drag av Naguib 

Mahfouz själv, får börja och avsluta berättelsen. Berättarna är alla intradiegetiska och 

homodiegetiska, dessutom växlas tempus, från presens till imperfekt. Berättelsen 

fokaliseras genom dessa fyra, det är deras egen subjektiva upplevelse man som läsare 

får följa. Det handlar om intern fokalisation. Eftersom den skiftar, fokalisatorn är olika 

personer,  måste man som läsare ta in olika perspektiv. 

Det som är mest utmärkande för romanen är förutom dess polyfona berättande 

också dess dubbla struktur; man har att göra med en story på två plan, en verklig eller 

”fysisk”, och en allegorisk. Zohra kan stå som symbol för Egypten som ung nation och 

alla fyra berättarna kan sägas representera olika delar av det egyptiska samhället i en 

omvälvande tid, 1950-talet, då engelsmännens kolonisation avslutades och landet blev 

självständigt. Romanen kan sägas vara en ”nationell allegori”, baserad på den typiska 

egyptiska ”national romance”, där en dygdig bondeflicka får symbolisera nationen. Den 

har också många likheter med Faulkners The Sound and the Fury, en polyfon roman 

som översattes till arabiska i början av 1960-talet. 

Genom att narratologiskt analysera Miramar blir det tydligt att Mahfouz använt 

den specifika berättartekniken för att belysa olika sidor av det dåtida egyptiska 

samhället. 
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