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EN INTRODUKTION
TILL ARABISK POETIK

av Adonis
Övers. Astrid Ericson Bahari & Hesham Bahari
2:a upplaga / Hft / 128 sidor / Pris 128:-

I

denna bok (som består av fyra föreläsningar hållna vid Collège de France,
1984) sammanfattar Adonis över ett kvarts sekel av forskning om arabisk
poesi och kultur. Det är en analys som arbetar på ﬂera plan samtidigt, och
som tar sin början i den förislamska muntliga traditionen. Adonis avvisar dåtidens kritiker som upphöjde den förislamska traditionen till norm. Samtidigt
vederlägger han de kritiker som anser modernitet vara sammankopplad med
västerlandet och nutiden. Endast genom att ständigt ifrågasätta och bryta upp
invanda tankemönster kan poesin i djupaste mening tillföra mänskligheten
något nytt.
Adonis (född i norra Syrien 1930) har vunnit ryktbarhet som arabvärldens
främste nu levande poet. Han är emellertid även litteraturkritiker med ﬂera
omfattande verk i ämnet bakom sig, bl.a. Det statiska och det föränderliga: en studie i konformism och originalitet i den arabiska kulturen, utgiven i 4 delar i Beirut
mellan 1974 och 1994, samt Bönen och svärdet: essäer om arabisk kultur (Alhambra
1994). Av Adonis lyriska verk kan man läsa på svenska Sånger av Mihyar från
Damaskus (Alhambra, 1991), Boken, platsens gårdag nu (Del I, Alhambra, 2005)
och Detta är mitt namn (en antologi, Alhambra, 2006).

ISLAM ENLIGT KORANEN
av Christer Hedin

2:a upplaga / Hft / 146 sidor / Pris 148:-

I

slam är en religion av växande betydelse. Världens muslimer är starkt medvetna om sin religiösa identitet. Islam är en viktig inspirationskälla för kultur
och politik. I Europa har antalet muslimer vuxit under senare år. Islam är där,
liksom i hela världen, den största religionen efter kristendomen.
Koranen är islams heliga skrift. Den ligger till grund för muslimernas tro
och tankevärld. Den läses och citeras i alla sammanhang med största vördnad.
Utanför islam är Koranen också välkänd. Många vet vad den betyder men de
vet fördenskull inte alltid vad den innehåller. Vad står det egentligen i Koranen?
Islam enligt Koranen vill hjälpa sina läsare att få svar på den frågan. Koranen
ﬁnns på svenska, men kan vara svår att läsa. Man behöver ledning för att ﬁnna
en väg genom texterna. Samma fråga avhandlas ofta på olika ställen i Koranen.
En jämförelse mellan dem ger en mer nyanserad bild av innehållet än enstaka
verser. Koranen har många beröringspunkter med andra religioners texter. Allt
detta inbjuder till reﬂektion och diskussion.
Christer Hedin är religionshistoriker och docent vid Uppsala universitet
Omslagsfoto: Hesham Bahari

ALEXANDRIAS ANTIKA BIBLIOTEK:
DESS LIV OCH ÖDE

av Mustafa el-Abbadi
Övers. Ulla Ericson och Ingvar Rydberg
Inb. / Illustr. / 200 sidor / Pris 220:-

D

en som i dag kommer till Alexandria försummar inte
att besöka stadens moderna bibliotek, en väldig solskiva sluttande mot Medelhavet. Varför byggdes det just
där? Därför att där låg antikens berömdaste bibliotek. En
svensk, Sture Linnér, väckte idén.

Professor Mustafa el-Abbadi, en av Egyptens främsta
humanister, berättar fängslande om det antika bibliotekets
historia. Grundat på 200-talet f.Kr. av den ptolemeiska dynastin blev det ett centrum för lärdom och forskning, som
växte under århundradena, så att det kom att innehålla
700 000 bokrullar på en mängd olika språk. Där fanns verk
av namn som Euklides, Arkimedes och Aristarchos, pionjärer inom matematik, fysik och astronomi.
Så försvann det — när och hur? Råkade det i brand när Caesar belägrade staden år 48 f.Kr.? Eller förstördes det av kristna på 300-talet? Eller var det muslimska araber som 300 år senare använde bokrullarna
som bränsle i badhusen? I boken besvaras frågorna.
Men böcker överlevde. Antika skrifter översattes till arabiska. Och i samband med korstågen spreds
vetandet till Europa genom översättningar från arabiska till latin.
År 2002 återuppstod Alexandrias bibliotek i all sin glans.

LJUVLIGA SKRATT
av Jalaluddin ar-Rumi
Övers. Astrid Ericson Bahari
Förord av Coleman Barks
Inb. / 170 sidor / Pris 180:-

E

n statistik över USA:s mest lästa poeter visade nyligen att högst
på listan stod Jalaluddin ar-Rumi, mer känd som RUMI (12071273 e.Kr.), poeten och mystikern som levde i södra centrala Anatolien
(Konya, Turkiet). Han skrev på persiska. Denna samling innehåller
Coleman Barks pågående arbete med Rumis mästerverk om sex
volymer, Mesnawi. Här ingår också de ökända ”latinska delarna” som
Reynold Nicholson i 1920 års översättning valde att översätta till latin
istället för engelska.
För Rumi kan allting människorna gör, hur motbjudande eller löjligt
det än kan te sig, visa en glimt av det inre livet. Dessa busiga, extatiska
och ibland stränga, sedelärande historier uppenbarar nya, och mycket
mänskliga egenskaper i den store skaldens vision.
Som barn spiller vi ut saltet,
och sedan spiller vi ut det igen.

WTC 7 OCH DESS MYSTISKA KOLLAPS

Varför den ofﬁciella rapporten om 11 september
är ovetenskaplig och osann
av David Ray Grifﬁn

Sedan 2007 har över 1200 auktoriserade arkitekter och ingenjörer undertecknat petitionen som kräver en ny
opartisk undersökning av 9/11.
www.ae911truth.org

Hft. / 408 sidor / Pris 230:-

”En genomgående studie i vad som händer när politiska hänsyn tillåts
åsidosätta vetenskapen och den vetenskapliga metoden. Med intellektuell
ﬁness värdig en vetenskapsman visar Grifﬁn att NIST:s WTC 7-rapport
saknar vetenskaplig vederhäftighet. Ett måste att läsa för alla som är
intresserade av att återge vetenskapen dess ’rättmätiga plats’ i vår
demokrati.”
John D. Wyndham, Fil.dr. i fysik, Cambridge University,
tidigare forskare vid California Institute of Technology

K

lockan 17.20 på eftermiddagen den 11 september rasade byggnad 7 i World
Trade Center, trots att det inte hade träffats av något plan och bara hade bränder
på några få våningar. Anledningen till dess kollaps ansågs vara ett mysterium. I
augusti 2008 lade NIST (National Institute of Standards and Technology) fram sin
rapport om WTC 7, där man förklarar att ”skälet till kollapsen av World Trade Center
7 är inte längre ett mysterium” och att ”vetenskapen står verkligen bakom det vi har
hävdat.”
Genom att visa att ingetdera av deras påståenden är sanna demonstrerar David
Ray Grifﬁn att NIST har gjort sig skyldigt till den värsta sortens vetenskapliga
falsarium: man fabricerar, förfuskar och ignorerar bevis. Han visar också att NIST:s
rapport lämnar det centrala mysteriet olöst: Hur kunde en byggnad, skadad av brand
– inte sprängämnen – rasa i fritt fall?

USAMA BIN LADIN:
DÖD ELLER LEVANDE?
av David Ray Grifﬁn
Hft. / 128 sidor / Pris 128:-

U

SA:s utrikespolitik och politiska debatt under de senaste
åren bygger i hög grad på antagandet att Usama bin Ladin
fortfarande är i livet. George W. Bush lovade som president att
få tag i Usama bin Ladin ”död eller levande” och han har vida
kritiserats för att inte ha lyckats med den uppgiften. USA:s nuvarande militära upptrappning i Afghanistan sägs vara nödvändig för att gripa Usama bin Ladin. Nyhetsmedia vidarebefordrar
regelbundet vad som uppges vara ”budskap från bin Ladin”.
Men sista gången ett meddelande till eller från honom faktiskt
uppsnappades var i december 2001. Han kanske har varit död
sedan ungefär den tiden.
I denna bok undersöker David Ray Grifﬁn hypotesen, som
framförts av en lång rad personer från förre CIA-agenten Robert
Baer till Oliver North, att bin Ladin inte längre är i livet. Han
analyserar de påstådda budskapen från bin Ladin och ﬁnner att
de som många misstänkt inte utgör bevis för att bin Ladin varit
i livet sedan 2001. Detta leder naturligtvis till en oroväckande
fråga. Om bin Ladin faktiskt dog 2001, hur och varför har dussintals ”meddelanden från bin Ladin” dykt upp sedan dess?
Grifﬁns noggranna analys leder till en enkel och angelägen
slutsats: Om bin Ladin är död, bör USA sluta använda sina trupper och pengar på att föra krig för att få tag i honom.

DET ROMERSKA ARABIEN
av G. W. Bowersock
Övers. Ulla Ericson
Inbunden / 250 sidor / Illustrerad / Pris 260:-

Storverk om det antika Arabien
”Det aktuella verket ... mottogs med superlativer på alla håll. Liksom allt han
skriver präglas denna framställning av bottenlös lärdom och en stil som gör
läsningen njutningsfylld. När Alhambra nu ger ut ”Det romerska Arabien”,
i en mönstergill översättning av Ulla Ericson och med många illustrationer,
förtjänar förlaget alltså en varm eloge.
Författaren för oss genom historien på ett sätt som hela tiden berikar vår
syn på vad som idag händer i regionen. ... Det är en fascinerande historia berättad i stora svep men också med en mängd pittoreska detaljer.”
Sture Linnér / SvD

FRÄMLINGARNAS BOK
av Abu l-Faraj al-Isfahani
Övers. från arabiska och efterskrift av Bo Holmberg
Inbunden / 176 sidor / Pris 180:-

”Främlingarnas bok från slutet av 900-talet ... är en guldklimp ur den arabiska
historia. Den innehåller 76 korta anekdoter som samtliga utgör ramberättelser till ett stycke poetisk grafﬁti, nedtecknat av en främling någonstans på
en vägg eller liknande. Texterna behandlar klassiska och existentiella teman
som exil, främlingskap och nostalgi men också mer vardagliga ämnen som
materiell misär, dryckenskap och lust. Genom den blandat personliga och
allmänmänskliga tonen blir berättelserna tidlösa och fyllda med starka, fortsatt aktuella känslor. Både vad gäller form och innehåll kan Främlingarnas
bok knytas till ﬂera traditionella genrer, men i sitt uppsamlande av poetisk
grafﬁti är den unik. Översättningen är gjord direkt från arabiska och boken
är försedd med en rik ordförklaringsdel.” Yrla Dentén / BTJ

MOTSÄGELSER OM 11 SEPTEMBER:
ETT ÖPPET BREV TILL USA:S KONGRESS OCH PRESS
av David Ray Grifﬁn
Inbunden / 343 sidor / Pris 220:”Motsägelser om 11 september är
en intresseväckande bok, av allt att
döma väl underbyggd, om rapportens inkonsekvenser och tillsynes
besynnerliga sammanhang.” — Nils
Ahnland, BTJ
”...svårt att lägga boken ifrån sig.
Ett viktigt dokument om en av vår
tids avgörande händelser.” — Joakim Holm, Tidningen Kulturen
”... spännande som en deckare
trots sin torra text, och ruskig – de
ofﬁciella dokumenten ljuger för
oss utan att rodna.”
Lena Thomsson, Geﬂe Dagblad

D R Grifﬁn har i över 30 år undervisat som
professor i religion och teologi vid Claremont
Graduate University i Kalifornien, där han är
kvar som med-direktör för Center for Process
Studies. Grifﬁn är en högt aktad akademiker
som gett ut 35 böcker. Häribland märks Physics
and the Ultimate Signiﬁcance of Time, The Reenchantment of Science, och Religion and Scientiﬁc
Naturalism: Overcoming the Conﬂicts. Nio av
hans böcker har handlat om 11 september. The
New Pearl Harbor Revisited: 9/11, the Cover-up
and the Exposé, valdes till ”Pick of the Week” av
Publishers Weekly i november 2008.

DET ANDRA EGYPTEN

Resor i ingenmansland
av Wael Abed
Övers. Astrid Ericson Bahari
Foto av Wael Abed och Hesham Bahari
Inbunden / 224 sidor / Rikt illustrerad / Pris 220:-

M

”En hyllning i text och bild
till öknen i allmänhet och det
egyptiska Sahara i synnerhet.
Förläggaren Hesham Bahari står för många av bokens
oförlikneliga bilder, som de
från det förhistoriska Gilf
Kebir.”
Sören Sommelius, HD

ycket har skrivits om Egypten, dess mångtusenåriga
historia och myllrande folkliv längs den gröna Nildalen.
Men i den här boken får vi lära känna den väldiga landyta, som
täcker över 90 % av Egyptens areal, och ändå bara hyser ca 2 %
av dess befolkning. Dess väldiga sandslätter med dyner i ständig,
omärklig rörelse, dess klippiga bergsryggar, märkliga kalkstenslandskap och förrädiska saltträsk... alla bär de på fascinerande
hemligheter om länge sedan svunna epoker, då människor befolkat
denna öken, som för miljoner år sedan varit ett stort hav.
Författaren, Wael Abed, har ägnat 20 år åt att utforska de egyptiska öknarna och oaserna. Obesvärat men inkännande berättar
han öknens historia, om dess myter och legender, flora och fauna,
om ökenforskningens pionjärer och de expeditioner han själv deltagit i genom åren.

NORDAMERIKAS INDIANER
av Claude Fohlen
Övers. Cecilia Franklin
2:a upplaga / Hft. / 128 sidor / Pris 128:-

D

e nordamerikanska indianerna har alltsedan européernas intåg i slutet av
1400-talet varit ett undertryckt folk i det land som en gång var deras eget.
Till skillnad från indianerna från Sydamerika, som till stor del blandade sig med
kolonisatörerna förblev Nordamerikas indianer en förtryckt minoritet som först
på senare år lyckats kliva in på den historiska scenen.
Vi känner alla till schablonbilden av ”rödskinnen” från böcker och westernﬁlmer,
men indianernas historia är betydligt mera mångfacetterad än så. Nordamerikas indianer berättar om denna folkgrupps öde, om deras kultur och om indianernas ställning i dagens Nordamerika.

GREKISK MYTOLOGI
av Pierre Grimal
Övers. Pär Svensson
2:a upplaga / Hft. / 128 sidor / Pris 128:-

T

ill den grekiska mytologin hör alla de sagor och legender som frodades i de
grekiskspråkiga länderna mellan 800-talet f.Kr. och 300-talet e.Kr., då hedendomen led mot sitt slut. Det är ett enormt vidsträckt fält, svårt att deﬁniera och med
starkt skiftande ursprung och karaktärer, men som har spelat och fortsätter att spela
en viktig roll i vår andliga historia.
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Varför ta semester när du kan få di� livs äventyr?
I det svenska språket används ordet öken ofta som en metafor för ödsligt i betydelsen ”tråkigt”, ”enformigt”, ”det
var rena öken”. Möjligen bidrog detta till att jag inte hade så stora förväntningar ifråga om variationer i landskapet.
Alhambra annonserade resan som en kulturresa. Det lät ju en smula förbryllande i sig. Jag visste att det fanns en del
grottmålningar/ristningar som vi skulle få se, men kunde detta motivera benämningen?
Den stora överraskningen för mig var den enorma variationsrikedomen. Öknen består av en ändlös variation av olikfärgade berg, klippor, högplatåer, dalar och sand. Sanden kan vara gul, röd, brun, vit eller svart eller vilka blandningar
som helst av dessa färger. Samma sak gäller, förstås, bergen och klipporna. Väder och vind modellerar sanden till
oändligt vackra former och mönster.
Detta gäller förstås även berg och klippor även om det då handlar om långsammare skeenden. Till detta kommer det
fantastiska ljuset och den ytterligare dimension som dess variationer över dygnet utgör. Jag är mycket intresserad av
att fotografera i naturen, och kunde således snabbt konstatera att jag kommit till ett paradis.
När det gäller kulturen, så var det ju synnerligen fascinerande att beskåda de ca 30 tusen år gamla målningarna/ristningarna och fantisera över hur människorna som gjort dessa konstverk känt och tänkt och hur naturen och kulturen
såg ut där och då. Men begreppet kulturresa ﬁck också en annan förklaring: varje resa i sällskap med Alhambras förläggare Hesham Bahari är en kulturresa, om den så äger rum på månen!
Waldemar Röjder, Alhambras Uwaynat-expedition, november 2008

Foto: Wael Abed

www.alhambra.moonfruit.com

”Tack än en gång för en
fantastisk resa. Mitt livs
resa än så länge kan jag
nog säga.”
Eva Bonnier

”Det har nu gått några veckor av bearbetning - bitvisa försök att förstå vad jag
varit med om. Inte så mycket intellektuellt utan mer fysiskt, sinnligt. Ökenrummen är ogripbara och kvardröjande;
existensen bekräftad och utmanad på
ett nytt sätt. Du har förmedlat Egypten
på ett sätt som jag är mycket tacksam
över att ha fått ta del av.”
Christer Isaksson

ALHAMBRAS KULTURRESOR OCH ÖKENEXPEDITIONER
www.alhambra.moonfruit.com
Ring 046 73 80 10 så berättar vi mer!
På facebook: Sök på ”Alhambras kulturresor”
Foto: Ulrika Ebegård
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...... Reinkarnation, Jean Vernette
65:...... Inkvisitionen, Jean & Guy Testas
65:...... Helvetets historia, Georges Minois
65:...... Samtida islam, Ali Merad
65:...... Den grekiska mytologin, Pierre Grimal (NF) 140:...... Buddhismen, Henri Arvon
65:...... Suﬁsmen, Jean Chevalier
65:...... Egyptens gudar, Claude Traunecker
65:...... Koranen, Régis Blachère
65:...... Gamla Testamentet, Edmond Jacob
65:...... Nya Testamentet, Oscar Cullmann
65:...... Islam enligt Koranen, Christer Hedin (NF) 148:...... New Age, Jean Vernette
65:PSYKOLOGI / FILOSOFI
...... Sokrates, Louis-André Dorion
...... Sexuella perversioner, Gérard Bonnet
...... Barockens anda, Anne-Laure Angoulvent
...... Våldtäkt, Gérard Lopez & Gina Filizzola
...... C G Jung, Christian Gaillard
...... Estetiken, Denis Huisman
...... Myternas funktion, Juan Rivano
...... Freud, Roland Jaccard
...... Arabisk idéhistoria, Muhammed Arkoun
...... Esoterismen, Antoine Faivre
...... Kärleken, Pierre Burney
...... Platon och akademin, Jean Brun
...... Parapsykologi, Yvonne Castellan
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SOCIOLOGI / EKONOMI
...... Pakistan, Michel Boivin
65:...... Det nya Centralasien, Olivier Roy
65:...... Innovation & Kreativitet, Bengt-Arne Vedin 65:...... Marknadsföring, Armand Dayan
65:...... Europas inre marknad, Armand Bizaguet
65:...... Urbanismens historia, Jean-Louis Harouel 65:...... Den amerikanska kulturen, J-P Fichou
65:...... Entreprenörskapets psykologi, Fr Delmar
65:...... Våldet, Yves Michaud
65:...... Internationella organisationer, Ch Zorgbibe
65:...... Samerna, Christian Mériot
65:...... Latinamerikas ekonomi, B-Garnier & Lefort
65:...... Tredje världens skuldsättning, J-C Berthélemy 65:...... Geopolitik, Alexandre Defay (NF)
140:-

HISTORIA
...... Alexander den Store, Pierre Briant
65:...... Profetens hustrur, Magali Morsi
65:...... Europas musikhistoria, Brigitte François-Sappey
65:...... Afrikas förkoloniala historia, Anne Stamm
65:...... Mayafolket, Paul Gendrop
65:...... Spådom under antiken, Raymond Bloch
65:...... Caesar, Yann le Bohec
65:...... Slaveriet, Maurice Lengellé
65:...... Kelterna, Venceslas Kruta
65:...... Vikingarna, Frédéric Durand
65:...... Aztekerna, Jacques Soustelle
65:...... Inkafolket, Henri Favre
65:...... Medelhavsvärlden på 1100-talet, Didier Cariou
65:...... Nordamerikas indianer, Claude Fohlen (NF) 120:...... Idrottens historia, Raymond Thomas
65:...... Konstens historia, Xavier Barral
65:...... Romerska riket, Patrick le Roux
140:...... Etruskerna, Dominique Briquel
140:...... Germanfolkens erövring av romarriket, Riché (NF) 170:LITTERATUR / MEDIA / LINGVISTIK
...... En introduktion till arabisk poetik, Adonis (NF)
...... Vår kunskap om det mänskliga språket, N Chomsky
...... Goethe, Paul-Henri Bideau
...... Språkkontakt, Ilse Lehiste
...... Bokens historia, Albert Labarre
...... Modern kinesisk litteratur, Paul Bady
...... Surrealismen, Yvonne Duplessis
...... Fransk litteratur under napoleontiden, B Didier
...... Fransk litteratur under 1700-talet, M Kerautret
...... Fransk litteratur under 1800-talet, D Rincé
...... Fransk litteratur under Renässansen, Olivier Soutet
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..... Australien, Jean-Claude Redonnet
..... Kinas geograﬁ, Pierre Trolliet
..... Japans geograﬁ, J Pezeu-Massabuau
...... De baltiska länderna, Pascal Lorot
...... Brasilien, Raymond Pebayle
...... Syrien, Philippe Rondot
...... Hollywood, Daniel Royot
...... Astrologi, Suzel Fuzeau-Bræsch
...... Siarkonstens historia, A & J Dessuart
...... Övningar i trad. kinesisk terapi, Hu Bin
...... J. S. Bach och orgeln, Georges Guillard
...... Islamsk arkitektur, Henri Stierlin
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NATURVETENSKAP / MEDICIN
...... Hiv och Aids, Lars Moberg
...... Tonårsdepressioner, Henri Chabrol
...... Anorexi och bulimi, Henri Chabrol
...... Tiden, Hervé Barreau
...... Solenergi, B Dessus & F Pharabod
...... Dinosaurierna, Eric Buffetaut
...... Jordobservation från satelliter, F Verger
...... Statistik, André Vessereau
...... Kärnkraftavfall, Jean Teillac
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