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Wasta!

Alexandro Barjas Alexandro Barjas

Alexandro Barjas, pseudoniem van Walid Barjas 
(1968), werd geboren in een druzisch gezin in Libanon. 
Vanaf de vroege jaren negentig was hij actief als 
acteur, regisseur, theatermaker en schrijver. Op het 
International Experimental Theatre Festival in Cairo 
(1992) won zijn voorstelling The Secret Pocket de eerste 
prijs. Barjas behaalde in 1995 een master in acteren 
en regie aan de Libanese University in Beiroet. In 
2004 vestigde hij zich in Nederland, waar hij als acteur 
en regisseur aan diverse film- en televisieproducties 
meewerkte, waaronder Moordvrouwen (televisie, 2005), 
Avond (korte film over Arabieren en Marokkanen in 
Nederland, 2009) en Mastermind (korte film, 2011). In 
2012 schreef hij zijn eerste roman Wasta!. Inmiddels 
werkt hij aan een volgende roman.
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Wasta! (betekenis: kruiwagen, in overdrachtelijke 
zin) is het verhaal van Walid, een jongen die 
volwassen wordt in het door een onoverzichte-
lijke en onvoorspelbare burgeroorlog geteisterde 
Libanon van de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw. Door de oorlog raakt de vader van  
de verteller en hoofdpersoon tot twee keer toe 
alles kwijt. Deze vader, een man met een enorme 
wilskracht, maar ook behept met onwrikbare 
vooroordelen, heeft grote moeite met de 
carrièrekeuzes van zijn zoon, die uiteindelijk 
besluit acteur en filmregisseur te worden. Na 
aanvankelijk succes in de televisiewereld, gaat  
het bergaf met Walids loopbaan. Er volgt een 

schimmige periode, met voortdurende pogingen 
via wasta aan werk te komen, die wordt afgesloten 
door de komst van een reddende engel, de Neder-
landse vrouw Marian, die hem naar Nederland 
haalt. 

Gaandeweg het boek gaat de lezer zich steeds 
meer identificeren met Walid, die zich niet als 
slachtoffer opstelt, maar er tegen de klippen op 
toch wat van probeert te maken. Geleidelijk aan 
beseft de lezer ook steeds beter dat Walid tamelijk 
machteloos is en dat een jongeman in Libanon 
weinig kan beginnen zonder wasta.
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Toen de gevechten begonnen, bestond mijn hele wereld uit onze straat El Ghazel in 
Sen el Fil. Zelfs de enorme pijnboom tussen de wijken Sen el Fil en Berj Hammoud 
bevond zich buiten mijn universum, want zo ver mocht ik niet van huis. Wat er 
verder allemaal nog was, Beiroet, Libanon, de wereld, het deed er niet toe. Alles wat 
ik nodig had, had ik bij me in de buurt. 
 We woonden boven de kledingwinkel van papa en mama. Tante Layla woonde 
ook bij ons en wanneer ze niet als naaister aan het werk was in de nabijgelegen 
kleermakerij van mijn oom hielp ze mama in de winkel. Mijn oudste zus Sabah werd 
door mijn ouders verwend omdat ze perfect was en mijn kleine zusje Sonja was 
nog maar een baby. We woonden dan wel samen in een mooi appartement, maar 
eigenlijk beschouwde ik iedereen in Sen el Fil als mijn familie. 
 Ik was zes jaar en oud genoeg om iedereen te kennen. Ik speelde vadertje-en-
moedertje en andere spelletjes met mijn overbuurmeisje Myrna Basil en dan je had 
ook nog Aboe Adib, met wijnranken in zijn tuin die schaduw gaven wanneer hij ‘s 
avonds buiten zat. Em Dahir zat juist in de zon want voor iemand van haar leeftijd 
was dat goed voor haar botten, zei ze. 
 Vanuit onze woning hoorde ik de mensen beneden op straat naar elkaar 
roepen en in de winkel van Aboe Adel gonsde het van hun geroddel. Ik ging naar de 
Sint Antoniusschool, een christelijke school, ook al was ik een Druze. Maar mijn 
vriendjes gingen er ook heen en ik vond de gebeden en godsdienstlessen niet zo erg. 
 We waren een familie. Dat weet ik omdat mama altijd tegen me zei: 
‘Familieleden zorgen voor elkaar,’ en dat is wat iedereen in Sen el Fil deed: we 
zorgden allemaal voor elkaar. Toen ik drie was en mama iedere paar weken met me 
naar de zuster aan de overkant ging voor een ijzerinjectie tegen bloedarmoede, bad 
Em Charbel voor mij tot Sint Elias. Mijn bloedarmoede was meteen over en samen 
gingen we blootsvoets de straat op en haalden geld op om als dank in het offerblok 
te doen. Zo gaat dat bij familie, je zorgt voor elkaar, en zo ging het in Sen el Fil tot die 
ene ochtend in 1975. 
 De kleine dingetjes die ik nog weet van die ochtend zijn juist de dingen die niet 
gebeurd zijn. Papa en tante Layla gingen niet naar hun werk en mama stuurde mij 
en Sabah niet naar buiten om de schoolbus te halen. De straat stroomde niet vol met 
mannen die naar hun werk gingen, vrouwen die gingen winkelen en mensen die de 
laatste roddels uitwisselden. Het was vreemd stil buiten en dat maakte me een beetje 
bang, al wist ik niet waarom. 
 Op de gang daarentegen was het allesbehalve stil. Papa en mama en alle andere 
volwassenen van de flat stonden voor onze deur en ik had ze nog nooit zo zien doen 
als toen. Het ene moment waren ze allemaal door elkaar aan het schreeuwen en 
maakten ze met hun kabaal Sonja aan het huilen; maar even later vielen er stiltes 
die nog veel beangstigender waren, waarbij zwijgend veelzeggende blikken werden 
uitgewisseld. Vervolgens begon het geroep weer. 

Vertaling uit het Engels Henske Marsman

[Fragment]

Alexandro Barjas
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Poëzie

Emad Fouad Emad Fouad

Emad Fouad (Egypte, 1974) woont sinds 2004 in 
België. Fouad debuteerde in Egypte met de bundel 
Geesten gewond door het licht (Al Kitaba Al Ukhra, 
Cairo 1998), waarvoor hij veel lof kreeg toegezwaaid. 
Daarna verschenen Pensioen van een oude Don Juan 
(Sharqiat, Cairo 2002) en Met een blauwe plek door een 
beet van wroeging (Sharqiat, Cairo 2005). De Egyptische 
uitgever van de laatste bundel weigerde een gedicht 
op te nemen waarin seksuele handelingen uitvoerig 
worden beschreven. Dit gedicht, Een vrouw, werd later 
gepubliceerd in Fouads vierde bundel Zijde (2007), bij 
uitgeverij Al Nahda in Libanon, waar meer artistieke 
vrijheid is dan in zijn thuisland. In 2012 verscheen Tien 
manieren om een lijk te verminken (Al Adab, Libanon 
2010). In Nederland won Fouad twee maal de El Hizjra 
Literatuurprijs (2005 en 2007). 
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Emad Fouad hoort tot de dichtersgeneratie van de 
jaren negentig, die uitgaat van de versvoet en niets 
wil weten van het prozagedicht. Toch ontbreken 
in zijn gedichten meestal rijm en metrum. Andere 
kenmerken van Fouads poëzie zijn het intensieve 
gebruik van vergelijkingen, de vermenging van het 
Egyptische dialect met het algemeen beschaafd 
Arabisch, en de gedetailleerde tekeningen, die in 
zijn laatste bundel microscopische afmetingen 
hebben gekregen.

De nieuwe omgeving en de andere cultuur 
vertalen zich in belangstelling voor de plaatsen 
die Fouad achter zich heeft gelaten, en hij schrijft 
ook over onderwerpen waar hij in Egypte nooit 
aandacht aan zou hebben geschonken, in het 
bijzonder seksualiteit.

Emad Fouad 
Ashro Turuqen lil-tankiel     
bi-juthah (Tien manieren  
om een lijk te verminken) 
Uitgeverij Al Adab, Libanon
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Een vrouw

Zij is niet kreupel,
zij is een stel botten
in elkaar geflanst
door een beginnend kunstenaar.

Een lichte bochel aan de rechterschouder
maakt haar boezem plat
tegen de ingevallen borst.
Omdat haar ene been vijf centimeter korter is dan het andere
loopt zij heel scheef.

Met de linkerhand
leunt zij zwaar
op haar knie.
Als zij loopt, buigt zij
als een slavin.
Zevenentwintig jaar lang
had geen hartstochtelijke omarming
haar geraakt
en had haar zweet zich niet gemengd
met ander zweet.

Zevenentwintig,
zij is sensueel genoeg
om zich voor te stellen hoe het is.
In de drukte van het openbaar vervoer pikt zij
een graantje mee.
Zij gluurt bezeten
naar de ramen van haar pasgetrouwde buren.
Zij spitst de oren
om naar krakende botten van schoonzusters in andere kamers te luisteren.
Onbeweeglijk als een dode was zij
in de handen van de buurman die haar op de overloop aanrandde
toen het licht uitviel.

Zij is geduldig.
Zij heeft geleerd om te gaan
met de broosheid van haar botten
en de wreedheid van haar schoonzusters,
die haar ‘oude vrijster’ noemen,
als zij ruzie hebben.
[...]

Vertaling uit het Arabisch Kees Nijland

[Gedicht]

Emad Fouad
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De verloren hand

Babah Tarawally Babah Tarawally

Babah Tarawally (Sierra Leone, 1972) ontvluchtte 
in 1995 de oorlog in zijn vaderland. Hij volgde in 
Nederland een training tot televisieprogrammamaker 
en presenteerde een programma op OOG TV, de 
Groningse stadszender. Daarnaast werd hij actief als 
verhalenverteller op scholen en bij maatschappelijke 
organisaties en gaf hij, als lid van de plaatselijke 
Minderhedenraad, adviezen aan de gemeente 
Groningen. Van 2004 tot en met 2010 werkte 
Tarawally voor Free Voice, dat onafhankelijke media 
in ontwikkelingslanden ondersteunt. In 2011 en 2012 
was hij programmacoördinator van het internationale 
literatuurfestival Writers Unlimited. Sindsdien is 
Tarawally freelancejournalist. Hij schreef columns 
voor de Afrika-afdeling van de Wereldomroep (in 2012) 
en is columnist voor OneWorld Magazine. Tarawally 
debuteerde in 2010 met de roman De god met de blauwe 
ogen (KIT Publishers).
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Met zijn komst naar Nederland kan Bomba 
Sacki het verleden achter zich laten en met een 
schone lei beginnen. Hij begint een relatie met de 
succesvolle Nederlandse advocate Didi Zeeman, 
met wie hij dochter Luna krijgt. Op een dag vindt 
Bomba zijn tweejarige dochter hevig bloedend 
in de tuin van zijn huis. Haar linkerhand is 
afgesneden en is nergens te vinden. Deze heftige 
gebeurtenis brengt Bomba’s duistere verleden 
aan het licht. Al vrij snel komt de politie erachter 
dat hij tijdens de burgeroorlog in zijn niet nader 
genoemde thuisland een gevreesde generaal was, 
met een gruwelijke reputatie. Hij stond erom 
bekend dat hij de handen van zijn slachtoffers 
afhakte. 

Terwijl Bomba in hechtenis zit, reizen zijn vrouw 
en dochter naar diens vaderland, waar ze ontdekt 
dat haar man lid is van een sekte die op zoek is 
naar de mythische Hand van Zabuda. Wie de 
hand vindt, heeft toegang tot het paradijs. Maar 
wie is de Zabuda? Zou dat haar dochter Luna 
kunnen zijn? Ondanks alle belastende feiten blijft 
Didi in de onschuld van Bomba geloven.

Babah Tarawally
De god met de blauwe ogen
KIT Publishers
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Door het gekraai van de haan en het geblaat van de schapen wordt Magona 
tevreden uit zijn slaap gehaald. Hij mompelt een gebed waarin hij God dankt voor 
een weerzien met het daglicht. Daarna draait hij zijn pezige lichaam naar de rand 
van het bed en reikt naar zijn oude transistorradio. Deze staat op een afgehakte 
boomstam die als tafeltje fungeert. Als Magona de radio aanzet, schrikt hij van het 
scheurende geluid. Hij draait het volume snel wat zachter en ontwaard euforisch 
geschreeuw. Het is wederom nieuws van ‘Radio voice of the people’ over de val van 
de Berlijnse Muur. Magona zet de radio weer terug op het tafeltje. Hij draait zich 
naar de andere kant waar zijn vrouw nog zachtjes ligt te snurken. Ondanks dat hij al 
jarenlang in hetzelfde bed met Manu slaapt, liggen ze altijd gescheiden van elkaar. 
Het lijkt alsof de Berlijnse muur door de jaren heen ook tussen hen is opgetrokken. 
Hij bekijkt de contouren van het lichaam van zijn vrouw. Haar benige schouders 
en billen prikken door het dunne laken heen. Hij voelt een plotselinge begeerte om 
haar botten te strelen en besluit de onzichtbare muur vandaag ten val te brengen. 
Terwijl hij zijn oude tengere lichaam langzaam naar haar kant van het bed schuift, 
denkt hij aan de woorden van bondskanselier Willy Brandt die heeft bijgedragen 
aan de val van de Berlijnse muur: ‘Nu groeit aan elkaar, wat bij elkaar hoort!’ 

Deze woorden die al dagenlang krakerig uit zijn transistor klinken laten hem niet 
meer los. Zijn vrouw ligt vredig te slapen en het enige wat Magona hoort is haar 
regelmatige ademhaling. Hij schuift verder tot zijn gezicht vlak bij het hare is en hij 
de warmte van haar adem in zijn gezicht voelt. Hij inhaleert haar lucht terwijl hij 
de zijne in haar gezicht blaast. Magona voelt een intense behoefte om zijn vrouw 
stevig vast te houden. Terwijl hij haar omklemt zoent hij teder haar hals, mond en 
voorhoofd. De laatste keer dat hij dit deed was negen maanden voor de geboorte 
van hun eerste en enige zoon Boima, vijftien jaar geleden. 

Magona verbaast zichzelf over de plotselinge behoefte om na zoveel jaren 
van intieme boycot zijn vrouw te behagen. Hij kan zichzelf niet beheersen, 
aangespoord door de schreeuwende mensen die de val van de muur vieren. Hij 
herinnert zich de nacht waarin hij zijn zoon verwekt heeft als ware het een week 
geleden. Het is de eerste keer sinds die nacht dat hij de gebeurtenis herbeleeft. 
Het warme gevoel van toen is in zijn binnenste teruggekeerd. Zijn vrouw had 
vaak geklaagd over zijn gebrek aan intimiteit. Zij had niet in de gaten dat zijn werk 
zijn volledige energie opslokt. Zijn belangrijkste taak in het leven bestaat uit het 
behagen van de goden. Hij verafschuwt Adam, de eerste man op aarde, die zijn 
seksuele drang boven zijn opdracht had gesteld. Als hij had geluisterd naar zijn 
God, dan zou hij nooit uit het hof van Eden zijn gestuurd.

[Fragment]

Babah Tarawally
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Poëzie

Lamia Makaddam Lamia Makaddam

Lamia Makaddam (Tunesië, 1971) behaalde aan de 
Université de Sousse een master in de Arabische taal- 
en letterkunde. Ze woont sinds 1998 in Nederland, 
waar ze sinds enige jaren als journalist bij de afdeling 
Arabisch van de Wereldomroep werkt. In 2001 won 
ze de El Hizjra Literatuurprijs. Ze debuteerde bij de 
Libanese uitgeverij Dar Nahda met de bundel Ta’m al-
fâkiha al-shatawiyya (De smaak van winterappel, 2007) 
als een van de Tunesische dichters in een pan-Arabisch 
project, waarbij uit elk land drie dichters deelnamen. 
Enkele van haar gedichten werden vertaald naar het 
Nederlands, Frans, Koerdisch en Engels. Die laatste 
werden gepubliceerd in Engelstalig tijdschrift voor 
moderne Arabische literatuur Banipal. Makaddam 
treedt regelmatig op in Tunesië en op het Voix de la 
Méditerranée-festival in Montpellier. In 2013 zal haar 
tweede bundel verschijnen, eveneens in Libanon. 
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Lamia Makaddam hoort tot de steeds grotere 
worden groep schrijvers en dichters uit Noord- 
Afrika die in plaats van het Frans een keuze voor 
het Arabisch hebben gemaakt, als signaal van de 
behoefte aan democratisering. Makaddam schrijft 
heldere, transparante gedichten, die veelal intiem 
en persoonlijk van aard zijn. Ze hanteert soms een 
beeldende, bijna barokke stijl. In andere gedichten 
is haar taalgebruik weer opvallend sober. 

Haar gedichten hebben haar jeugd en haar 
geboorteland tot onderwerp, en haar ervaringen 
in Nederland. In haar poëzie geeft ze blijk van haar 
engagement, en door de absurde, humoristische 
draai die ze aan de materie geeft wordt de lezer 
regelmatig op het verkeerde been gezet. 

Lamia Makaddam
Ta’m al-fâkiha al-shatawiyya  
(De smaak van winterappel)
Uitgeverij Dar Nahda, Libanon
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Mug
Ze streek neer op mijn schouder, vloog weg en kwam weer terug
Ze strekte haar poten naar voren, wreef met de uiteinden tegen elkaar
Ze ademde, kromde zich, sidderde
Ze legde een ei
En schonk het leven aan een kleine dinosaurus 
Met wijd opengesperde ogen 
Die mij de hele nacht zwijgend bleef aanstaren

Vrouwendroom
Haar cyclus was
onregelmatig
De dokter zei tegen haar: “Wanhoop niet aan Gods barmhartigheid”
En ze wanhoopte niet,
want er bleef melk uit haar hart vloeien, 
zodra ze een kind hoorde huilen,
of Fairouz hoorde zingen van 
“Slaap kindje slaap, ik zal een duifje voor je slachten…”

Hondenzoon
Mijn zoon wil een hondje
Misschien zal hij je bijten, zei ik
Maar hij wil een hondje dat niet bijt.
De zaak is niet zo eenvoudig
Een hond niet bijt, wordt een eend, zei ik.
Wil je dan een eend?
Hij zweeg en antwoordde niet. 
’s Nachts 
Viel mijn zoon me aan met een moorddadige wreedheid
Hij beet me in mijn gezicht en rukte bijna mijn ogen uit
Hondenzoon! 
Schreeuwde ik als gewoonlijk.

Vertaling uit het Arabisch Djûke Poppinga

[Gedichten]

Lamia Makaddam
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Niemand weet wie Jeanne Moreau is

Nasim Khaksar Nasim Khaksar

Nasim Khaksar (Iran, 1944) zat zowel onder het 
regime van de sjah als onder het bewind van Khomeini 
gevangen vanwege zijn politieke en literaire activiteiten. 
In 1983 kwam hij als politiek vluchteling naar 
Nederland en woont sindsdien in Utrecht. Hij is actief 
in de beweging van Iraanse schrijvers en kunstenaars 
in ballingschap. Naast zijn vele publicaties in het Farsi 
werd zijn werk vertaald in onder meer het Zweeds, 
Frans en Engels, zoals Night Journey (in Strange Times, 
My Dear, 2005) en The Grocer of Kharzeville in (Strange 
Times, My Dear, 2005). In het Nederlands verschenen 
van hem een roman (Weerhanen en zweepslagen, 
1997), een reisverslag (Reis naar Tadzjikistan, 1994), 
verschillende toneelstukken, een dichtbundel (Wees 
mooi, 2011) en twee bundels verhalen: De kruidenier van 
Kharzavil (1991) en Tussen twee deuren (1999). 

De pers schreef over Weerhanen en zweepslagen: “In deze 
ontroerende en indrukwekkende roman weet Khaksar 
de vertelkunst naar eenzame hoogten te voeren.” (Odile 
Jansen, Trouw). En over De kruidenier van Kharzavil: 
“Een schrijver die met zo weinig woorden zulke sterke 
beelden kan oproepen, schaart zich in de rij van de 
allerbeste vertellers.” (Truus Ruiter, de Volkskrant).

V
ijf

 b
oe

ke
n 

va
n 

W
er

el
ds

ch
rij

ve
rs

In de roman Niemand weet wie Jeanne Moreau is 
vertelt Nasim Khaksar over een groep Iraanse 
politieke vluchtelingen in Nederland. Het verhaal 
speelt zich af in de jaren negentig, de periode 
waarin de Islamitische Republiek de meeste 
moordaanslagen uitvoerde op intellecteuelen 
en leden van de oppositie in het buitenland. 
Salim Bidari woont in Utrecht en werkt in de 
bibliotheek. Op een dag herkent hij op straat 
de stem van een van zijn voormalige folteraars 
uit de tijd dat hij in Iran in de gevangenis zat, 
maar voor hij hem kan achtervolgen, verliest 
hij hem uit het zicht. Hij bespreekt de kwestie 
met zijn Iraanse vrienden, eveneens politieke 
vluchtelingen, en moedigt hen aan hem te helpen 
om de man te vinden. Terwijl ze dat doen, worden 
ze zelf gevolgd door een huurmoordenaar van het 
Iraanse regime.

Niemand weet wie Jeanne Moreau is gaat over de 
lotgevallen van vluchtelingen die zowel jagers 
als slachtoffers zijn. Hoewel ze zich continu 
door de geheime politie in het oog gehouden 
weten, proberen ze een zo normaal mogelijk 
leven te leiden, waarbij ze de poëtische kant en 
de vreugdevolle momenten van het leven blijven 
waarderen.

Nasim Khaksar
Tussen twee deuren
Vertaling uit het Perzisch  
Martine Stroo 
Uitgeverij Van Gennep
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Als het niet stormt of regent, is de Nederlandse herfst een waar schouwspel. 
Je kunt uren blijven kijken naar die vurig gekleurde boombladeren. Op de 
Oudegracht bleef ik diverse malen stilstaan om zo een vlammend rood blad van 
nabij te bestuderen. Soms kreeg ik zin om te gaan schilderen. Als klein kind had ik 
me daar vagelijk toe aangetrokken gevoeld, totdat een hufterige tekenleraar er op 
school korte metten mee maakte. We moesten toen een  opdracht natekenen uit 
het oefenboek, maar in plaats daarvan had ik zelf een theekopje geschilderd. Een 
theekopje in een vrouwenhand. Die vrouwenhand behoorde toe aan mijn moeder, 
en ik was ervan overtuigd dat ik daarmee de leraar tot tranens toe zou ontroeren.. 
Maar hij keek amper naar mijn tekening, scheurde die doormidden en blafte me 
toe dat ik “gewoon de opdracht moest uitvoeren”. Sindsdien heb ik voorgoed de 
brui gegeven aan het schilderen.
 Afgelopen zaterdag ben ik die hufter opnieuw tegengekomen. Hier in het 
centrum van Utrecht, in een steegje vlakbij, ditmaal gekleed in een lange bruine 
overjas en met een hoed op. In de drukte liepen we elkaar bijna overhoop. Onze 
blikken kruisten elkaar één kort ogenblik, en toen hoorde ik hem in het Engels 
zeggen: “Sorry”. Met diezelfde afgeknepen, nasale stem van weleer. Daarna ging 
hij er vandoor. Toen ik achterom keek, kon ik zijn pafferige gelaat herkennen. Ook 
hij had zich even omgedraaid om naar mij te kijken, en in mijn verbijstering floepte 
zijn naam hardop uit mijn mond: “Asadi!”
 Hij wendde zich af en zette het op een lopen. Na een korte aarzeling holde ik 
hem achterna tot aan de hoek van de hoofdstraat. Daar verween hij spoorloos in de 
zaterdagmiddagdrukte van de Oudegracht.
 Drie maanden eerder had Mehdi hem ook al eens in een menigte 
waargenomen, tijdens een protestbijeenkomst voor de Iraanse ambassade in 
Den Haag. Ik was daar niet bij geweest, want ik laat me zelden zien op dat soort 
politieke of kulturele gelegenheden. Het loopt er altijd uit de hand, en er zijn 
altijd de zelfde types die de sfeer versjteren met hun onzinnige vragen. De laatste 
manifestatie waarop ik me had laten zien, was die keer dat ik Djawad Sohrabi had 
ontmoet. Mehdi was wel een trouwe bezoeker. Hij beschouwde die bijeenkomsten 
als een soort morele plicht, als een houvast om niet in een afgrond van vertwijfeling 
en apathie terecht te komen. In politiek opzicht hield Mehdi zich overigens 
afzijdig, net als ik, en was hij niet geaffilieerd aan deze of gene organisatie.
 “Toen we elkaar aankeken, herkende ik hem meteen. Ik riep nog: Hé jongens, 
kijk, daar loopt Asadi, de beul van Ewin! Toen maakte hij dat hij wegkwam.”
 “Jammer dat je hem hebt laten lopen! Was hem toch achterna gegaan!”
 “Kom nou! Doe dat zelf maar!”
 Asadi, de verhoorder uit de Ewin-gevangenis in Teheran - wat had die in 
Nederland te zoeken? Zou hij hier asiel hebben gekregen? En sinds wanneer zou hij 
hier zitten? Waarom niet naar Israel of Amerika gevlucht?

Vertaling uit het Perzisch Gert J. de Vries

[Fragment]

Nasim Khaksar
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