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RESUMO 

 

A proposta desse estudo é apresentar uma tradução comentada do conto 

Leilet el Qadr [A noite do destino], escrito pela autora egípcia Out el 

Kouloub (1892/1899 - 1968), pseudônimo da aristocrata Out el 

Demerdashyyia, em meados dos anos 50. A autora publicou oito livros 

sendo seis pela editora francesa Gallimard.  Ao propor a tradução do 

referido conto de Out el Kouloub destacaram-se os aspectos culturais 

contidos na obra. Out el Kouloub buscava retratar as pessoas comuns do 

Cairo do final do século XIX e início do século XX, ela agia como uma 

espécie de embaixadora entre as culturas francesa e cairota dessa última 

enfatizando sua religião, islã e costumes. O trabalho está dividido em 

seis capítulos: no primeiro é apresentada uma introdução, no segundo 

são tratados aspectos relativos à vida e obras da autora, visto que ela não 

é ou é pouco conhecida no Brasil; o terceiro analisa os paratextos das 

traduções encontradas de Out el Kouloub, o quarto capítulo expõe a 

tradução do texto supracitado, o quinto capítulo apresenta o projeto e os 

comentários da tradução; e por fim no último capítulo apresenta-se as 

considerações finais. Para as análises e escolhas feitas ao longo do 

trabalho de tradução, usou-se como referencial teórico, principalmente, 

Antoine Berman e sua proposta de tradução enquanto experiência e 

reflexão aliado ao conceito de respeito do original. Durante a escrita 

deste trabalho buscou-se refletir sobre o processo de escrita da autora, 

uma vez que ela apresenta uma escrita ao mesmo tempo fictícia e 

descritiva de sua terra e costumes locais. A pesquisa se justifica por 

apresentar uma autora e um texto ainda desconhecido no Brasil e por 

conter uma tradução inédita. 

 

Palavras-chave: Tradução comentada. Literatura árabe. Literatura 

egípcia. Out el Kouloub.  

 

 

 

 

  





RÉSUMÉ 

Le propos de cette étude est de présenter une traduction commentée du 

conte Leilet el Qadr [La nuit du destin], écrit par l’auteure égyptienne 

Out el Kouloub (1892/1899 - 1968), pseudonyme de l’aristocrate Out el 

Demerdashyyia, au milieu des années 1950. L’auteur a publié huit livres 

dont six chez Gallimard. En proposant la traduction de ce conte écrit par 

Out el Kouloub, les aspects culturels contenus dans le travail ont été mis 

en évidence. Out el Kouloub cherchait à dépeindre le peuple commun du 

Caire de la fin du XIXème siècle-début du XXème et agissait ainsi 

comme ambassadrice entre les cultures française et cairote, en mettant 

l’accent sur la religion, l’islam et les mœurs. Ce travail est divisé en six 

chapitres : le premier est une introduction, dans le deuxième chapitre, 

sont abordés les aspects qui concernent la vie et l’œuvre de l’auteur,  vu 

qu’au Brésil l’auteur n’est pas ou est très peu connue, le troisième 

examine les paratextes des traductions figurant dans les œuvres d’Out el 

Kouloub, le quatrième chapitre comporte la traduction du texte sus-cité , 

le cinquième chapitre explicite le projet et les commentaires de la 

traduction, afin d’analyser et de discuter ces questions. Et enfin, dans le 

dernier chapitre on présente les considérations finales. Cette recherche 

s’appuie sur la théorie de traduction d’Antoine Berman qui préconise la 

traduction comme expérience et réflexion allié au concept de respect de 

l’original. Pendant l’écriture de ce travail, on a cherché la réflexion sur 

le processus d’écriture de l’auteur, car elle démontre une œuvre à la fois 

fictive et descriptive de son pays ainsi que des coutumes locales. La 

recherche se justifie par le choix de l’auteure et du texte, encore 

inconnus et inédit en portugais du Brésil. 

Mots-clés : Traduction commentée. Littérature arabe. Littérature 

Egyptienne. Out el Kouloub. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A literatura francófona no Egito se desenvolveu, inicialmente, 

em resposta aos discursos ocidentais sobre o Egito. De fato, o século 

XIX na França foi marcado pela corrente orientalista com uma visão 

inteiramente exotizante do Oriente1. Os primeiros escritores egípcios 

francófonos sentiram, dessa forma, a necessidade de responder a uma 

certa curiosidade do público ocidental e, ao mesmo tempo, desconstruir 

os clichês propondo uma nova visão autêntica do Egito. Assim, surge no 

Egito do final do século XIX e início do século XX uma corrente de 

autores e autoras que escrevem em francês, mas que partem do folclore 

de seu país natal para escrever, entre prosa e poesia destaco alguns entre 

eles: Albert Adès, Albert Josipovici, Raoul Parme, Amy Kher, Ahmed 

Rassim, Jeanne Arcache, Georges Hein, Edmond Jabès, Albert Cossery, 

Out el Kouloub, Andrée Chedid, Joyce Mansour, entre outros. 

Os escritos em língua francesa aparecem por volta do final do 

século XIX, mas têm seu apogeu em meados dos anos 1920. Entre as 

décadas de 20 a 40 houve uma efervescente troca cultura entre o Egito e 

a França. (GADEN, 2013). É interessante destacar que o Egito nesse 

momento era colônia da Inglaterra tendo, portanto, domínio linguístico 

inglês, o que não desfavoreceu o uso do francês, principalmente pela 

elite egípcia. De acordo com Fenoglio (1997), enquanto o inglês daria 

conta do domínio dos negócios, o francês se encarregaria do discurso 

intelectual e cultural. 

Neste trabalho, o objeto de estudo escolhido foram os textos de 

uma autora que escreveu e publicou durante essa fase francófona, 

efervescente, do Egito: Out el Kouloub. Não foi por acaso que a 

encontrei: para o meu trabalho de conclusão de curso de graduação eu 

buscava uma autora que escrevesse em francês — pois trata-se de minha 

língua de trabalho — porém que não fosse francesa, ou que pelo menos 

não escrevesse desde a França. Devido ao meu interesse pelas questões 

dos países do Oriente Médio, árabes, persas, Magrebe, Machrek, fui em 

busca de autoras que com ele se identificassem. Assim, quando me 

                                                             
1 Ao longo deste trabalho, termos como Ocidente, Oriente, ocidental e 

oriental estarão grafados em itálico, servindo assim tanto para demonstrar o 

desconforto em usar tais nomenclaturas, quanto salientar que, apesar de 

necessário o uso desses termos para os fins de analises desse trabalho sabe-

se que eles não representam a totalidade de povos e culturas e podem passar 

uma ideia errônea de unidade cultural e geográfica.  
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deparei com Out el Kouloub, o interesse foi imediato, primeiro pelo 

pseudônimo escolhido por ela, “alimento para os corações”, e segundo 

pelas temáticas que ela retratava. Me interessei, principalmente, pela 

questão religiosa da autora; o islã, em todas as suas vertentes, desperta 

em mim um grande interesse. Eu tinha tudo o que buscava. 

Apesar de não se autoproclamar feminista, muitos autores, 

críticos e pesquisadores, tais como Marc Kober, Élodie Gaden, Jean-

Gérard Lapacherie, Daniel Lançon, entre outros, inserem algumas obras 

de Out el Kouloub entre as de feministas egípcias do início século XX. 

Tal classificação pode estar relacionada às obras que tem como núcleo 

narrativo, exclusivamente, mulheres, como no caso de Ramza, Zanouba, 

Trois Contes de l’amour et de la mort e Hefnaoui le magnifique, nas 

quais é retratada a vida das mulheres egípcias. Entretanto, diferente de 

outras autoras e críticas declaradamente feministas da época, como 

Huda Sha’rawi, May Ziadé, entre outras, Out el Kouloub não tem 

escritos críticos ou explicitamente engajados com a causa feminista, e 

também não participava das publicações em revista, um dos principais 

meios através dos quais os pensamentos dessas mulheres eram 

veiculados. Mas, independentemente da participação mais ativa ou não, 

Out el Kouloub colocou a vida das mulheres como elemento central de 

obras inteiras, com a intenção de mostrar aquilo que via e vivia, aquilo 

que acontecia com suas conterrâneas e que, muitas vezes, era exotizado, 

erotizado ou julgado aos olhos dos viajantes/escritores ocidentais. 
Para Out el Kouloub, muito do que se lia a respeito do Oriente 

não condizia com a realidade. Ainda hoje, temos muitas obras que mais 

contribuem com exotizações preconceituosas do que apresentam uma 

outra cultura. Essas narrativas levantam discussões no que concerne à 

maneira como é apresentada a figura desse ser oriental: “muito se 

escreve sobre o Oriente, mas essas narrativas partem sempre do exterior 

em direção à uma representação” (SAID, 2007, p. 51), ou seja, não 

condizem com a realidade e nem representam algo com o que 

poderíamos nos identificar, gerando e confirmando toda a ideia de que o 

Outro é um ser exótico passível de ser estudado. Desse modo, toda 

estratificação dos povos orientais feita no decorrer desses anos, e o fato 

de estudá-los como temas específicos, acabou por isolá-los do processo 

de formação do mundo atual. Como resultado, temos a exclusão da 
história do mundo árabe do contexto global (HOURANI, 2007). 

 Buscando contribuir com as pesquisas e traduções de escritoras 

francófonas, tenho como objetivo principal nesta pesquisa propor uma 

tradução comentada do conto Leilet el Qadr, um dos contos presentes na 

obra La Nuit de la destinée (1954).  E através dessa tradução, inédita no 
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Brasil, apresento como a autora representa o seu islã ao leitor ocidental. 

Uma obra árabe escrita em língua francesa e destinada ao público 

francês. Out el Kouloub era muçulmana, e tinha como língua materna o 

árabe, mas sua história de vida a levou a ter uma relação próxima com a 

língua francesa (e com a França). Embora tenha escrito em francês, suas 

obras são permeadas por palavras e expressões em árabe; além disso, a 

autora busca explicar (mesmo que em língua francesa) vários elementos 

culturais, religiosos, estruturais, vividos no Cairo do início do século 

XX. Portanto, apresento um texto sobre o Islã escrito por uma mulher e, 

aqui, traduzido por uma mulher. A obra La Nuit de la destinée é 

composta por seis contos, em que Out el Kouloub retrata seis datas 

importantes do calendário islâmico. Uma dessas datas é a “noite do 

destino”, em francês la nuit de la destinée e em árabe Leilet el Qadr. 

Para melhor situar o/a leitor/a, apresento como essa pesquisa 

está organizada: por se tratar de uma autora desconhecida do grande 

público, este trabalho apresenta no capítulo intitulado Out el Kouloub 

uma biografia da vida e obra da autora. Neste momento, apresentarei o 

percurso de Out el Kouloub como muçulmana e como francófila, 

culminando na escrita de sua obra. Apresentarei comentários sobre os 

prefácios e também informações relevantes para compreender o 

conjunto de sua obra. Busco, de certa maneira, apresentar a tradição 

cultural da qual trata o conto traduzido neste trabalho, para que o/a 

leitor/a possa se apropriar de tal conhecimento, facilitando a 

compreensão da cultura egípcia/islâmica e das motivações literárias de 

Out el Kouloub. 

No capítulo denominado O Cairo via traduções, apresento as 

traduções das obras de Out el Kouloub feitas para as línguas alemã, 

inglesa, árabe e holandesa, com suas capas e títulos. Assim como 

detalhes das traduções, o capítulo traz também o glossário de palavras 

árabes que Out el Kouloub inseriu ao final de seu livro, e junto dele a 

tradução feita por mim. 

No capítulo seguinte, apresento a tradução do conto Leilet el 

Qadr, em uma tabela em que texto original e texto traduzido encontram-

se alinhados para facilitar o cotejo.  Em minha atividade tradutória, 

apoio-me no conceito de tradução como mediação cultural, partindo do 

pressuposto de que é através do ato tradutório que se tem a aproximação 
com o Outro. Desse modo, pratico aquilo que Berman (2002) propõe 

como visada ética da tradução – abrir ao nível da escritura certa relação 

com o Outro, fecundar o próprio pela mediação do estrangeiro –, 

pensando a ética como o lugar onde se inscrevem os costumes, as 

normas, os valores e as ações.  
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Após a apresentação da tradução em si, descrevo meu processo 

tradutório, explicitando minhas escolhas por meio dos comentários de 

tradução, os quais considerarão e apresentarão os aspectos já citados. 

Vale ressaltar que a tradução comentada colabora com a difusão e a 

visualização dos aspectos culturais que perpassam o texto.  É a partir 

dos comentários que as questões referentes à teoria e à ética na tradução 

são exploradas de maneira aprofundada. 

Levando em conta os conceitos já citados, em minha tradução 

escolhi conservar as características culturais do texto fonte, que são 

elementos importantes do estilo da autora, e que servem para afirmar o 

seu próprio projeto de escrita, a saber, o de representar a cultura e as 

crenças dela própria, e aquelas que ela viu sendo praticada pelas pessoas 

ao seu redor. A alteridade cultural que marca o percurso da romancista 

egípcia muçulmana, de língua árabe, mas cuja expressão foi realizada 

em língua francesa, imprime muitas inquietações, que conduzirão à 

definição de um fio condutor para essa pesquisa. Outro aspecto 

importante é a reflexão sobre o papel do/a tradutor/a, e suas escolhas 

diante de um texto culturalmente marcado, pois tais escolhas podem 

favorecer a cristalização ou a eliminação de rótulos que marcam uma 

cultura aos olhos de outra. Conhecemos, aceitamos e entendemos 

melhor o Outro através das interações e compartilhamentos culturais. É 

nos entremeios dessas trocas que adentramos universos diversos, 

descobrindo o novo e redescobrindo o próprio.  

É a partir desses conceitos que apresento a tradução e os 

comentários do conto Leilet el Qadr, acreditando que a tradução “pode 

assumir a função de abrir caminhos à outras culturas, utilizando os 

recursos de cada língua para articular e confrontar modelos de saber e de 

experiência, sendo um importante campo de conhecimento” (BERMAN, 

2012, p.13) 

Observa-se ainda que existe pouco estudo realizado em língua 

portuguesa sobre os textos de autoras egípcias, portanto, é de 

fundamental importância a apresentação meticulosa da autora, de seu 

contexto literário e sócio histórico; assim, nas próximas páginas, me 

dedico a essa tarefa. Apresentar essa parcela da cultura islâmica, que ao 

que parece ainda se queda distante e que muitas vezes é associada a 

conflitos e divergências ideológicas e políticas, motivou e motiva meu 
trabalho.  
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2 OUT EL KOULOUB 

 

Em um primeiro momento, julgo necessário apresentar a autora, 

sua vida e obras. Para tanto, me baseio principalmente nos trabalhos de 

Elodie Gaden2 (2013) e Sonia Rezk Gatthas3 (1979); suas teses 

exploraram a vida da autora e, por isso, são as principais fontes de 

informações, visto que, tanto Gaden quanto Gatthas, além do acesso a 

documentos que estão no Cairo e na França contaram ainda com dados 

passados pela família de Out el Kouloub. Outros trabalhos foram 

consultados, tanto para a confirmação de informações quanto como 

busca de novas. Ao longo deste trabalho, tais trabalhos serão citados.    

 Considero importante, também, destacar o contexto em que a 

obra foi escrita, pois, mesmo tendo contato com culturas árabes (por 

exemplo, com a vinda de imigrantes de origem síria e libanesa, entre 

outros), esse ainda é um “mundo” distante do cotidiano do leitor/a 

brasileiro/a. Dito isso, apresento uma biografia estendida de Out-el-

Demerdashiyya. 

A vida de Out el Demerdahiyya é permeada por contradições, 

dessa forma, alguns detalhes de sua biografia são, por vezes, 

conflituosos. Por exemplo, em alguns trabalhos sobre a autora 

encontrou-se como o ano de seu nascimento 1892; (GADEN, 2013) no 

entanto, outros afirmam que a autora teria nascido em 1899 

(GHATTAS, 1979). O mesmo ocorre com o local de sua morte: algumas 

fontes alegam que a autora morreu na Áustria, já outras afirmam que ela 

tenha morrido na Itália. Apesar dessas divergências sobre data de 

nascimento e local de falecimento, um fato foi encontrado em ambos os 

trabalhos: a autora morreu em 1968 fora de sua terra natal, o Egito. 

 Out-el-Demerdashiyya foi uma escritora egípcia do início do 

século XX, tendo adotado como pseudônimo “Out el Kouloub”, que em 

língua árabe significa “alimento para os corações”. É por esse nome que 

ela é mais conhecida, e é ele que aparece em todas as suas obras e em 

trabalhos que citam a autora. A ideia de escolher esse pseudônimo pode 

ter se originado do tratado sobre o sufismo4 escrito por Abû Tâlib al 

                                                             
2 Écrits littéraires de femmes en Égypte francophone La femme « nouvelle » de 

1898 à 1961 Jehan d'Ivray, Valentine de Saint-Point, Out-el-Kouloub, Doria Shafik.  

Universidade de Grenoble, 2013. Orientador: Daniel Lançon.  
3 Visages de femmes égyptiennes : étude socio-linguistique de l’œuvre de Out-el-

Kouloub. Universidade da California Irvine, 1979. Orientador: Aliko Songolo. 
4 “O sufismo, a face interior ou mística do islão, é um modo de vida que 

persegue a realização da unidade e da presença de Deus através do amor, o 
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Makkî, que leva o título Qût al qulûb. Kadiri (2005) afirma que esse 

tratado é estudado como texto fundador da ciência do sufismo. Como o 

pai de Out el Kouloub era mestre da confraria de tradição sufi 

Companheiros do Profeta Maomé, uma das mais importantes no mundo 

muçulmano (GADEN, 2013), há uma possibilidade de que a autora 

tenha lido a obra de Abû Tâlib e, assim, tenha sido influenciada por ela.  

 A autora pertencia à aristocracia egípcia, filha de Abdel Rahim 

e Zeinab El Tawdeya, cresceu em um palácio conhecido como Qars-el-

Nil ou “palácio do Nilo”, no Cairo. Sua família era detentora de diversas 

posses oriundas de diferentes domínios, e seu pai era uma figura 

popular. Ele contribuiu, por exemplo, para a construção de um hospital – 

o El Demerdache –, e da faculdade de medicina Ain Shams no Cairo 

(GHATTAS, 1979). Sobre Zeinab, não se tem muitas informações, fora 

o fato de que ela viveu toda a vida em um harém5. 

Os Demerdaches vêm de uma longa tradição de mestres sufis: 

Abdel Rahim era chefe religioso e Sheik da Tariqa El Demerdashiyya 

(GHATTAS, 1979).  Zeinab El Tawdeya, mãe da autora, era de família 

franco-marroquina da cidade de Fez no Marrocos. Não se pode afirmar 

ao certo que a ascendência francesa de sua mãe tenha influenciado em 

seus escritos. Embora Out el Kouloub tenha optado por usar a língua 

francesa em suas produções, esse é um ponto que ainda levanta 

discussões entre os estudiosos da autora. Abdel Rahim, teve uma grande 

influência na vida da filha, principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento religioso. Ela era muçulmana praticante e esse 

pertencimento religioso marca suas obras, que são permeadas pelos 

preceitos e ritos islâmicos. 

Filha única, Out el Kouloub recebeu uma educação privada, 

nunca tendo frequentado os colégios do Cairo, todavia isso não a 

impediu de ter uma formação completa e sólida. Ela recebeu uma 

educação árabe tradicional, estudou a língua clássica do Alcorão e, além  

 

                                                                                                                                 
conhecimento fundado sobre a experiência, a ascese e a união com o Criador bem-

amado.” (ELIADE, 1993, p.174) 
5 O termo harém serve para designar tanto o perímetro sagrado da Meca quanto da 

Medina, de fato o termo se refere ao que é suscetível de integrar uma parte do que é 

sagrado, um lugar de pureza. O harém citado nesse trabalho seria então “por 

excelência o lugar trágico, fechado por definição a qualquer olhar estrangeiro, 

domínio exclusivo de um só ser, o harém só é o paraíso dos prazeres porque o 

proibido o cerca por todos os lados. O simples levantar das cortinas já é uma 

transgressão.” (GROSRICHARD, 1994, apud GADEN, 2013, p. 293.)  
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Nous disso, possuía um profundo conhecimento do patrimônio 

literário árabe. Além dos estudos árabes mais clássicos, seu pai permitiu 

que Out el Kouloub tivesse contato com a “modernidade”6 vinda da 

Europa. Esse contato parece ter contribuído para suas obras, na 

construção do que viria a ser a marca da escritora, que parece viver em 

uma espécie de entre-lugar, ou seja, não totalmente nos costumes 

europeus, nem nas tradições árabes egípcias de sua família, mas sim 

pertencendo aos dois locais, buscando promover um e/ou outro, 

dependendo de seu público. Ressalte-se o fato de que não é possível 

transitar por duas culturas de tamanha distinção de maneira neutra; há 

tensões que permeiam esses locais que Out el Kouloub conhecia e 

reproduzia em suas obras. 

Apesar de transitar pela cultura europeia/francesa, a autora sabia 

de que local vinha sua fala. Em seu livro Ramza (1958), o pai da 

protagonista, que dá nome à obra, a criou nesses “dois mundos”, porém 

quando a menina tenta se casar por si mesma seu pai afirma que: 

 
 Nous sommes en Orient, Ramza, dit-il, ici se marier 

ce n’est pas seulement former un couple avec un 

beau garçon, c’est devenir membre d’une famille. Ta 

place dans la société égyptienne, la considération 

qu’on aura pour toi dépendra surtout du rang social 

de cette famille. (RAMZA, p. 1958)7 

 

Vê-se nas obras de Out el Kouloub uma tendência a preservar 

seus costumes locais. É interessante destacar que no ano de 1922, antes 

de publicar a obra Ramza, Out el Kouloub se casou com Mostapha 

Moharram Moktar, homem mais velho que ela, e escolhido por seu pai, 

assim como manda a tradição. Seu marido Mostapha desempenhou 

diversas funções, entre elas a de advogado do rei e juiz do tribunal. O 

casal mudou-se do Cairo para Alexandria e moraram na província de 

San Stifano, local que viria a ser pano de fundo de Ramza. Lá tiveram 

seus cinco filhos: Abdel Rahim, Mostapha, Ahmed, Zeinad e Mohsen. 

 Out el Kouloub obteve o divórcio, após quase dez anos de 

casamento, e conseguiu ficar com a guarda de seus cinco filhos, 

                                                             
6 Nesse trabalho o termo modernidade é empregado no sentido da oposição entre 

uma educação secular e uma educação clássica e religiosa.   
7 Estamos no Oriente, Ramza, diz ele, aqui casar-se não é apenas formar um casal 

com um homem bonito, mas sim tornar-se membro de uma família. Teu lugar na 

sociedade egípcia, a consideração que se terá por você dependerá, principalmente da 

escala social dessa família (tradução minha). 
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modificando um decreto de lei em vigor e contrariando os preceitos 

islâmicos que ditam que caso aconteça um divórcio os filhos devem 

ficar sob a guarda do pai (GATTHAS, 1979). 

Segundo Gatthas (1979), a educação formal de Out el Kouloub 

pode ser dividida em dois períodos: o primeiro começa por volta de 

1911, ao completar doze anos, e o segundo após seu divórcio, momento 

em que ela se abre para o aprendizado do francês e começa a estabelecer 

um diálogo intercultural entre França e Egito. 

 Depois da separação, Out el Kouloub passou a receber em sua 

biblioteca diversos intelectuais vindos da França e que estavam de 

passagem pelo Cairo. Nesse momento o Cairo recebia diversos 

intelectuais europeus, sobretudo, franceses que partiam em expedições 

pelo Egito. Ela organizou jantares à la française e recepções no melhor 

estilo dos salões literários franceses. Além de escritores/as, a autora 

também recebia atores e atrizes do cinema egípcio, cantores/as e trupes 

de teatro. 

De acordo com Ghattas (1979), a autora tinha uma vida social 

bem agitada, sua casa estava sempre aberta aos amigos e amigas. Entre 

as figuras que a frequentavam, estavam Mary Khahil, feminista, Aziz 

Sedki, que veio a ser ministro da indústria e primeiro ministro do Egito, 

Taha Hussein, escritor egípcio e grande amigo de Kouloub, e a esses se 

juntavam artistas e escritores franceses que viajavam pelo Cairo, tais 

como Jean Maurois, Pierre Fresnay, Jean Cocteau, Paul Morand, dentre 

outros. Vale ressaltar que essas recepções não alteravam o espírito 

religioso da autora; Out el Kouloub se afirmava tradicionalista no que se 

referia à sua vida religiosa, e buscava seguir as doutrinas ditadas pelo 

Alcorão e pelas tradições Islâmicas. A despeito de sua orientação 

francófona e afinidade com a cultura europeia, por exemplo, durante 

suas reuniões ela evitava servir bebidas alcoólicas e, entre outras visões 

mais tradicionalistas de sua parte, pode-se destacar o uso do véu e o fato 

dela não aceitar casamentos mistos, ou seja, aqueles entre muçulmanos e 

não muçulmanos (GHATTAS, 1979).  

Era desse modo, entre diversas culturas, tendo em si mesma um 

potencial de agente intercultural germinador de reflexão e de 

reconfiguração de mundos, que Out el Kouloub vivia. Esse múltiplo 

pertencimento circundava seus escritos, o que, segundo seus 
prefaciadores, despertava o fascínio nos/as leitores/as europeus/eias. 

Para Gaden (2013, p.30), é esse “lien entre la tradition et la modernité en 

Orient”8 que forma a essência dos escritos de Out el Kouloub. 

                                                             
8 Ligação entre a tradição e a modernidade no Oriente[...] 
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Out el Kouloub, à exceção de grande parte das meninas 

pertencentes à elite egípcia, não aprendeu a língua francesa desde 

criança. Seu segundo idioma era na verdade o inglês, uma vez que o 

Egito, no período em que a autora produziu suas obras, sofria a 

colonização/dominação inglesa. Apesar do contato tardio com o francês, 

a autora desenvolveu e cultivou um grande amor e admiração pela 

cultura, arte e literatura francesas (GATTHAS, 1970). Ela se interessava 

por diversas áreas da ciência e da literatura, sua biblioteca contava com 

cerca de 10.000 exemplares, grande parte das obras de seu acervo eram 

de autores franceses, entre eles Victor Hugo, Flaubert, Anatole France e 

Mauriac, dentre outros (GADEN, 2013). 

 No período em que Kouloub estava aprendendo a língua 

francesa, havia uma troca cultural muito intensa entre o Egito e a 

França, de fato, buscando os escritos desse período, entre as décadas de 

20 a 40 nota-se que a presença francesa no Egito se fazia quase que 

inteiramente pelo interesse cultural, diferente do que ocorreu em países 

de colonização francesa. Segundo Gaden, em artigo publicado em 2010 : 

 
Ainsi, l’œuvre d’Out el Kouloub reçu-t-elle l’appui 

de la France, en une époque d’échanges culturels 

extrêmement fructueux avec l’Égypte ; des échanges 

qui, d’un point de vue à la fois philosophique, social, 

littéraire et esthétique permirent —dans un double 

mouvement— la diffusion des idées et des œuvres 

entre les deux pays. (GADEN, 2010, p.1)9 

 

Esse período também foi considerado como uma época de ouro 

para os escritos das mulheres, sejam eles de teor feminista ou não. No 

Egito, assim como Out el Kouloub, muitas escritoras egípcias elegeram 

o francês como língua de escrita e de transferência cultural entre os dois 

países. De acordo com Madœuf (1997) : 

 
A la différence de l’anglais, langue de l’occupant du 

monde des affaires depuis 1882, le français devient, 

à partir de la fin du XIXe siècle, la langue de l’élite 

égyptienne, l’aristocratie puis l’haute bourgeoise, 

mais également, dans le années cinquante, celle de 

                                                             
9 Assim, a obra de Out el Kouloub recebeu o apoio da França, em uma época de 

trocas culturais extremamente bem-sucedidas com o Egito, trocas que, de um ponto 

de vista ao mesmo tempo filosófico, social, literário e estético permitiram— em um 

duplo movimento— a difusão das ideias e das obras entre os dois países (tradução 

minha).  
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classes moyennes qui forment alors la société 

cosmopolite du pays. (Madœuf, 1997, p. 2)10 

 

Out el Kouloub começou a aprender a língua francesa por volta 

de 1931, como supracitado, com a tutora de seus filhos, e depois com o 

professor Maurice Larousse, o qual se tornou seu grande amigo.  

Larousse teve um papel importante na carreira de escritora de Out el 

Kouloub, revisando e auxiliando-a na elaboração de suas obras. Em sua 

biografia, Larousse cita inúmeras vezes Out el Kouloub, contando 

diferentes anedotas sobre o convívio com a autora, assim como sua 

própria estadia no Cairo (GADEN, 2013). 

 De 1933 até por volta de 1940, a autora visitava todos os anos a 

Europa, principalmente a França. Em Paris, ela assistiu a diversas 

conferências na Sorbonne, assim como na École des Arts. É nesse 

período, em que tomava suas aulas com Larousse e visitava a Europa 

com frequência, que Kouloub conheceu Jean Cocteau, um grande 

admirador dos trabalhos e da personalidade da autora que frequentou seu 

palácio por inúmeras vezes, como afirma Larousse em sua biografia: 

 
Le Caire s’affirmait comme pôle d’attraction des 

manifestations d’art et de littérature. Ce fut en mars 

de cette année-là [1949] que Jean Cocteau y vint 

avec une troupe théâtrale qui comprenait Jean 

Marais, Yvonne de Bray, qui n’était plus jeune, et  

Gabrielle Dorziat, qui ne l’était pas davantage, l’une 

et l’autre restant de grandes vedettes de la scène [...]. 

Durant le séjour de plusieurs semaines de Jean 

Cocteau au Caire, Maurice se trouva fréquemment 

avec lui chez Mme Démerdache. Logeant, avec les 

comédiens, à l’hôtel Séminaris voisin, Cocteau prit 

l’habitude, le soir, avant dîner, de venir bavarder 

avec Out, installée à son aise sur le divan au fond de 

la bibliothèque. Elle l’écoutait, ravie. [...] Ce furent 

des réceptions les plus fastueuses qu’elle put que 

Mme Démerdache organisa pour Jean Cocteau et ses 

amis. Elle était toute amabilité pour Jean Marais, 

qu’elle n’appelait plus, elle aussi que "Jeannot" [...]. 

Que sont devenus les livres de Jean Cocteau qui 

occupaient un rayon entier d’une vitrine, et qu’il 

                                                             
10  Diferente do inglês, língua do ocupante do mundo dos negócios desde 1882, o 

francês se torna a partir do final do século XIX a língua da elite egípcia, da 

aristocracia e em seguida da alta burguesia, mas igualmente, nos anos cinquenta, 

aquela das classes medianas que formam, então, a sociedade cosmopolita do país 

(tradução minha). 
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s’amusa à dédicacer, sur les pages de garde, de 

dessins dans le style de celui du Centre Culturel ? 

(LAROUSSE, ano, p.914. Apud GADEN, 2013)11 

 

Nota-se a amizade que se nutria nos encontros promovidos por 

Out el Kouloub, uma vez que sua casa era usada como palco para 

discussões e celebrações desses franceses/as que visitavam o Cairo. Jean 

Cocteau, um dos frequentadores que se tornou amigo da autora, 

prefaciou uma de suas obras, Le coffret Hindou, em 1961. Na realidade, 

Out el Kouloub teve contato com muitos franceses/as célebres, os quais 

prefaciaram seus livros e encheram de elogios não só os trabalhos da 

autora, mas ela própria. Maurois, no prefácio de Trois contes de l’Amor 
et de la mort, exalta a autora: 

 
Le soir, seule dans sa bibliothèque, elle lit Platon, 

Spinoza, Bergson. Sa culture est surtout française. 

Elle a un goût très vif pour Anatole France, une 

passion pour Mauriac. Personne mieux qu’elle ne 

parle du Baiser au Lépreux ou du Désert de l’Amour. 

Et comme elle est une artiste soucieuse de la 

perfection de son art, elle a étudié, jusque dans le 

détail, le style et les procédés de Flaubert. 

(MAUROIS, 1940, p.9)12 

 

                                                             
11  O Cairo se afirmava como polo de atração de manifestações de arte e de 

literatura. Em março daquele ano [1949] Jean Cocteau foi até lá com uma trupe 

teatral da qual faziam parte Jean Marais, Yvonne de Bray, que não era mais jovem, e 

Gabrielle Dorziat, que não o era tampouco, ambas ainda grandes vedetes da cena 

[...]. Durante a estada de várias semanas de Jean Cocteau no Cairo, Maurice se 

encontrava frequentemente com ele na casa de Madame Démerdache. Hospedado, 

com os atores, no hotel Séminaris vizinho, Cocteau tomou o hábito, de noite, antes 

do jantar, de ir conversar com Out, instalada à vontade sobre o divã ao fundo da 

biblioteca. Ela o escutava, extasiada. [...]. Foram as recepções mais luxuosas as que 

que Madame Démerdache organizou para Jean Cocteau e seus amigos. Ela era toda 

amabilidade para Jean Marais, que também só chamava de "Jeannot" [...]. O que 

aconteceu com os livros de Jean Cocteau que ocupavam uma seção inteira de uma 

vitrine e que ele se divertia em dedicar nas páginas iniciais desenhos no estilo do 

Centre Culturel? (tradução minha) 
12 À noite, sozinha em sua biblioteca, ela lê Platão, Spinoza, Bergson. Sua cultura é 

sobretudo francesa. Ela tem um gosto muito vivo por Anatole France, uma paixão 

por Mauriac. Ninguém melhor que ela fala do Baiser au Lépreux ou do Désert de 

l’Amour. E como ela é uma artista desconfiada da perfeição de sua arte, estudou, 

detalhadamente, o estilo e os procedimentos de Flaubert (tradução minha).  
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Em 1933, Kouloub publicou seu primeiro livro, intitulado Au 

hasard de la pensée. Um livro de máximas escrito em francês e que, 

segundo Gaden (2013), se enquadrava bem nos moldes de obras 

francesas tais como La Rochefoucauld e Chanfort. Essa obra foi a única 

publicada por uma editora egípcia e com prefácio escrito em árabe.  

Seguem-se, à publicação dessa primeira obra, mais sete: Harem 

(1937), Trois contes de l’amour et de la mort (1947), Zanouba (1947), 

Le Coffret hindou (1951), La nuit de la destinée (1954), Ramza (1958) e 

Hefnaoui le magnifique (1961). De acordo com Gaden (2013)13, Out el 

Kouloub deixou um livro inédito intitulado L’épouse de la mort que 

aguardava apenas a revisão para ser publicado, mas, com a mudança do 

Egito para a Europa, a autora não teve tempo de vê-lo pronto e trazê-lo a 

público. 

 Por volta de 1961, com a ascensão do presidente Gamal Abd el 

Nasser, o início de uma revolução e a mudança de reinado para 

república no Egito, Out el Kouloub, que pertencia à aristocracia, teve 

seus bens confiscados pelo governo e, pouco tempo depois, a autora e 

alguns membros de sua família deixaram o Egito. Ela partiu para Europa 

tendo morado na Itália, na França e na Áustria. Out el Kouloub faleceu 

em 1968; como já mencionado, existem divergências com relação ao 

local de sua morte, mas o que se sabe é que após sair do Egito ela nunca 

mais retornou. 

Embora tenha sido uma muçulmana criada em um harém em 

meio a ensinamentos tradicionais religiosos, Out el Kouloub tinha 

algumas opiniões que divergiam das tradições, principalmente no que 

dizia respeito aos direitos das mulheres, pois ela acreditava na igualdade 

entre homens e mulheres. Para ela, essa igualdade só poderia ser 

atingida por meio de uma educação abrangente e erudita que fosse dada 

às mulheres, assim como já vinha sendo empregada aos homens. Ela 

aborda essa questão em Ramza (1958) : 

 
J’avais seize ans, quand je surpris ainsi une 

discussion particulièrement animée […]. J’entendais 

une voix jeune et ardente défendre des idées qui déjà 

m’étaient chères : la nécessité d’instruire la femme, 

de lui donner les mêmes droits qu’aux hommes, de la 

libérer du voile […]. Le lendemain, quand je pénétrai 

dans le bureau de mon père, mes yeux tombèrent 

aussitôt sur un livre en arabe, au titre exaltant Tahir 

                                                             
13Gaden afirma, em sua tese de doutorado, que a família de Out el Kouloub lhe 

enviou uma cópia dessa obra, a qual ela leu, confirmando sua existência. 
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el Mar’ah : La libération de femme. Je sus tout de 

suite […] que l’auteur en était le jeune homme de la 

vieille ; il s’appelait Kassem Amin, un nom que je ne 

devais jamais oublier […]. Je dévorai le livre ; j’en 

parlai le lendemain à mes camarades ; aucune ne le 

connaissait encore, toutes l’achetèrent ; il devint 

notre arsenal d’idées ; certaines d’entre nous le 

savaient par cœur. (RAMZA, 1958, p.103)14 

 

 

Não apenas Out el Kouloub, mas também outros/as 

escritores/as, tinham esse mesmo pensamento sobre a emancipação 

feminina através da educação formal. Na obra Ramza, a autora evoca a 

figura de Kasim Amim para fazer voz junto às suas ideias.  

Out el Kouloub teve grande influência no meio social em que 

viveu, e através de seus escritos tentou transmitir a “alma” egípcia, em 

particular das mulheres, aos europeus/franceses. A autora soube 

acomodar em suas histórias a diferença de pensamentos europeu sem se 

afastar de sua cultura egípcia, baseada, sobretudo, no respeito à religião 

e às tradições de seus ancestrais. 
 

2.1 A escrita estrangeira: Percurso literário 

 

Como citado anteriormente, Out el Kouloub aprendeu a língua 

francesa tardiamente, após 1930. Entretanto, isso não a impediu de ter 

uma educação erudita em língua árabe e inglesa. Seus primeiros passos 

na aprendizagem do francês foram dados com a ajuda da professora de 

seus filhos, com quem ela estudou principalmente a gramática da língua 

francesa, mas, de acordo com Gaden (2013), quem a instruiu a ponto 

dela se tornar fluente na língua e ter segurança para começar a usá-la em 

seus escritos literários foi Maurice Larousse. Foi exclusivamente em 

francês que ela escreveu e publicou, para Gaden (2013): 

                                                             
14 Eu tinha dezesseis anos, quando surpreendi uma discussão particularmente 

animada[...] 

Eu ouvia uma voz jovem e ardente defender ideias que já me eram caras: a 

necessidade de instruir a mulher, de dar-lhe os mesmos direitos que os dos homens, 

de a libertar do uso do véu [...]. No dia seguinte, quando entrei no escritório de meu 

pai, meus olhos logo caíram sobre um livro em árabe, o título exaltante Tahir al 

Mar’ah: A libertação das mulheres. Eu logo soube que o autor era o jovem da 

véspera, ele se chamava Qasim Amim, um nome que eu não deveria jamais esquecer 

[...]. Devorei o livro, no dia seguinte falei dele para minhas colegas, nenhuma delas 

o conhecia ainda, todas o compraram, ele tornou-se nosso arsenal de ideias, algumas 

de nós o sabiam de cor (tradução minha). 
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On peut interpréter ce choix comme une tentative de 

dépasser un lien à la fois conflictuel et affectif à la 

langue arabe. Pour cette fille de cheikh, traiter dans 

ses romans de la condition féminine dans les harems 

et dans la société contemporaine égyptienne, et en 

dénoncer les dérives patriarcales perpétrées au nom 

de l’Islam, on peut imaginer qu’il aurait été difficile- 

peut-être même impossible- d’écrire en arabe 

classique. Comment décrire les aspirations nouvelles 

des femmes dans une langue sacralisée ? (GADEN, 

2013, p. 123)15 

 

Essa hipótese sugerida por Gaden (2013) coincide com a ideia 

de outras autoras egípcias que tomaram o francês como língua de 

escrita, talvez pela sacralização que a língua árabe despertava nelas. 

Podemos pensar, então, na criação de uma persona literária ou, como 

caracteriza Hall (2015), “uma identidade literária construída”.  Dessa 

forma, as ideias que destoavam de sua cultura estariam assimiladas ao 

francês, mantendo sua língua materna – o árabe – “imaculada”. Desse 

modo, devido à sacralidade do árabe, o francês avança como uma boa 

opção para os/as escritores/as. Mais do que a língua do Outro, ele se 

tornou uma “Alterlíngua” (GADEN, 2013), e para Out el Kouloub, 

talvez, a única possível para dizer aquilo que o árabe clássico não lhe 

permitia. Outra – dita – vantagem em usar o francês era a de expandir os 

escritos para além do público autóctone. No caso de Out el Kouloub, 

esse era um de seus projetos – uma literatura que partisse do Egito em 

direção a França –, buscando redefinir a identidade egípcia perante o 

público ocidental. Gaden (2013) observa ainda que Out el Kouloub se 

situa em um período no qual ainda perdura a moda orientalista dos 

romancistas e pintores ocidentais do século XIX, portanto, ao levar suas 

obras para o público europeu, a autora buscava contribuir com o 

rompimento dos estereótipos orientais fixados durante anos de literatura 

dita “exótica”, apresentada por escritores de países do ocidente.  

                                                             
15 Pode-se interpretar essa escolha como uma tentativa de ultrapassar uma linha ao 

mesmo tempo conflituosa e afetiva da língua árabe. Para essa filha de sheik, tratar 

em seus romances da condição feminina nos haréns e na sociedade egípcia 

contemporânea, e denunciar as derivas patriarcais perpetuadas em nome do Islã, 

pode-se imaginar que teria sido difícil, talvez mesmo impossível escrever em árabe 

clássico. Como descrever as novas aspirações das mulheres em uma língua 

sacralizada? (tradução minha) 
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Out el Kouloub, assim como outras autoras da época, começam 

a escrever em um período considerado como o Renascimento Árabe ou 

a Nahda (النهضة) que em árabe significa exatamente “renascimento” ou 

“despertar”. Essa palavra foi empregada no final do século XIX e início 

do século XX no Egito, mas também em outros países como Turquia e 

Líbano, para definir o ressurgimento cultural árabe. 

 
La renaissance culturelle et intellectuelle, la Nahda, 

voit se développer une expression de femmes et une 

expression sur la condition féminine, à partir de 

plusieurs sources particulièrement différentes. 

(GADEN, 2013, p.53)16 

 

A obra Au hasard de la pensée foi publicada pela editora 

egípcia Al Maaref em 1937, com dois prefácios. O primeiro foi escrito 

em árabe pelo sociólogo feminista Mansour Farhmy, que em 1913 

publicou uma tese sobre o Islã e a condição da mulher, com o título de 

La condition de la femme dans la tradition et l'évolution de l'islamisme. 

O segundo foi escrito por Henri Peyre, professor de literatura francesa 

em diversas universidades americanas, entre as quais Yale e, na época, 

professor titular da disciplina de literatura francesa na Universidade do 

Cairo. Para Gaden (2013) “cette double préface ainsi que cette 

appartenance à l’Égypte et à la culture littéraire française placent Out el 

Kouloub dans une position interculturelle”.17  Ser prefaciada em árabe, 

por um intelectual egípcio que partilha de suas ideias feministas, a 

apresenta dentro de seu país e faz coro nessa busca por igualdade para as 

mulheres e, por outro lado, ter um prefácio escrito por um literato 

francês abre alas para sua obra entrar no sistema literário da França. 

De acordo com Gatthas (1979) “cette œuvre a pour l’objectif la 

mise en relief de la nécessité de l’enseignement et le rejet des pratiques 

irrationnelles”18. No livro a autora buscou utilizar um francês rebuscado, 

assim como abriu mão do uso de qualquer tipo de regionalismo ou 

particularidades culturais que marcariam a obra pois, desse modo, os 

leitores não distinguem a origem do autor. Sendo uma obra de máximas, 
                                                             
16  O renascimento cultural e intelectual, a Nahda, vê se desenvolver uma expressão 

de mulheres e uma expressão sobre a condição feminina, a partir de várias origens 

particularmente diferentes. (tradução minha) 
17 Esse duplo prefácio, assim como esse duplo pertencimento ao Egito e à cultura 

literária francesa, colocam Out el Kouloub em uma posição intercultural. (tradução 

minha) 
18 Essa obra tem como objetivo destacar a necessidade, a aprendizagem e rejeição 

das práticas irracionais. (tradução minha) 
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ela ilustra os sentimentos e o pensamento de Out el Kouloub, revelando 

seus princípios morais (GATTHAS, 1979). Um exemplo está no trecho : 

“il n’est pas prudent d’unir un jeune homme qui sait tout à une jeune 

fille qui ne sait rien” (KOULOUB, apud GATTHAS, 1979, p. 38).19  

Esse tipo de pensamento foi desenvolvido em obras inteiras, a autora foi 

grande defensora, mesmo que somente através da literatura, do direito 

das mulheres a estudar, Out el Kouloub compartilhava da ideia de 

autores como Kasim Amim, de que apenas através da educação das 

mulheres o Egito poderia prosperar enquanto nação.  

A partir de sua segunda publicação, Harem, Out el Kouloub 

parece buscar uma conciliação com a cultura egípcia (GADEN, 2013) 

começando a construir o seu “duplo pertencimento”, no que concerne à 

estrutura do texto e seu conteúdo, buscando abarcar os dois sistemas de 

valores. Harem foi o primeiro livro da autora a ser publicado pela 

Gallimard, tendo sido editado pela primeira vez em 1937 e reeditado em 

1955. Trata-se de uma coletânea de pequenos contos nos quais a autora 

buscou descrever os costumes egípcios e muçulmanos praticados no 

Cairo. Na reedição da obra, a autora efetuou algumas mudanças no livro, 

por exemplo, aumentou e mudou alguns contos e títulos, acrescentou 

novos e excluiu outros. A reedição conta também com um prefácio da 

autora no qual ela justifica seu projeto de escrita: 

 
J’ai opéré quelques retouches; j’ai écarté des scènes, 

j’en ai ajouté d’autres. L’ensemble reste ce qu’il 

était: une série de petits tableaux de la vie orientale 

d’autrefois, que j’ai connue, que nos petits-enfants ne 

connaîtront que par ouï-dire. (KOULOUB, 1954, p. 

13)20 

 
Com as mudanças que vinham ocorrendo no Egito, alguns 

costumes e festas típicas da região deixavam de ser praticadas, o que 

causava um certo desapontamento em Out el Kouloub, que, apesar de 

ser favorável a essas ideias, prezava pela cultura local. A obra não tem 

um único personagem central, seu foco narrativo são as festividades, 

                                                             
19  Não é prudente casar um rapaz que sabe tudo com uma moça que não sabe nada. 

– sobre o casamento – (tradução minha). 
20 Eu fiz alguns retoques, eu clareei algumas cenas, e acrescentei outras. O conjunto 

continua o que era: uma série de pequenos quadros da vida oriental de antes, a qual 

eu conheci, que nossos netos não conheceram se não pelo ouvir-dizer. (tradução 

minha) 
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crenças, rituais, que nos são apresentados através da perspectiva de 

diferentes personagens.  Gaden (2013) afirma que: 

 
L’œuvre a une vocation didactique et éthique : elle 

fait connaître à un lectorat francophone curieux un 

monde régi par des croyances ancestrales et des 

rituels, et transmet une morale basée sur les petits 

faits du quotidien.  (GADEN, 2013, p.172)21 

 

Out el Kouloub dedicou a obra Harem à sua mãe, pois a mesma 

viveu toda a vida em um local desse tipo. A própria autora teve essa 

experiência antes de se casar e sair da casa de seus pais. Os haréns eram 

muito comuns no Egito, e nessa obra a autora expõe a realidade de 

várias gerações de mulheres egípcias, do seu cotidiano, suas angústias e 

crenças. A obra não tem um único personagem, sua trama é centrada nas 

festividades e no folclore do Cairo. Somos levadas às casas das pessoas 

da cidade e introduzidos aos rituais ali praticados. Alguns contos são 

enredados, outros são independentes. 

Trois contes de l’amour et de la mort foi publicado em 1947 

pela editora Corrêa, situada em Paris. Esse livro traz um prefácio escrito 

por André Maurois, no qual o autor enaltece a obra e sua escritora. Ele 

compara Out el Kouloub com Tolstói, destacando o fato de que “ 

l’écrivain a su apprendre des maîtres l’art de construire un récit et de 

décrire avec les mots les plus simples, les passions les plus ardentes”.22 

A obra é composta por três contos, cujos títulos levam os nomes das 

personagens principais: Nazira, Zariffa e Zaheira. Nessas narrativas, a 

autora interroga as ligações entre a tradição e a modernidade no Oriente, 

e expõe o impacto dessa relação na vida das protagonistas dos contos (o 

amor proibido e o uso do véu são alguns dos temas que têm destaque nas 

narrativas). 

Zanouba foi o primeiro romance longo da autora. Publicado 

após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, pela editora Gallimard, o 

livro retrata a história de Zanouba, personagem que dá nome à obra. No 

livro, acompanhamos a protagonista em seu dia a dia, casada com um 

homem mais velho e que ela não conhecia, do qual se tornou a sétima 

esposa. Mais do que amar ou ser amada, a preocupação maior dessa 

                                                             
21  A obra tem uma vocação didática e ética: ela apresenta ao leitor francófono 

curioso um mundo regido pelas crenças ancestrais e rituais, e transmite uma moral 

baseada nos pequenos fatos do cotidiano. (Tradução minha) 
22 A escritora soube aprender com os mestres a arte de construir uma narrativa e 

descrever, com as palavras mais simples, as paixões mais ardentes. (tradução minha) 
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jovem é dar à luz um menino, uma inquietação comum às mulheres e 

que afeta demasiadamente seus casamentos. Essa luta da personagem 

para engravidar é retomada em outra obra, La nuit de la destinée, em 

uma passagem contada por uma outra personagem do livro.  

O quinto livro a ser publicado por Out el Kouloub – o terceiro 

pela Gallimard – é Le coffret hindou, em 1951. Com prefácio de Jean 

Cocteau, a narrativa gira em torno da história de amor de Aïcha, uma 

moça do campo que se torna uma cantora famosa, e Montaz, um jovem 

pintor. Gaden (2013) considera essa obra uma forma de descrever as 

condições em que viviam as artistas da época, e levantar uma discussão 

sobre como as artes podem contribuir para a emancipação das mulheres. 

Levanta-se a hipótese de que essa obra teria sido baseada na vida de 

uma cantora egípcia, muito famosa na época, e que era próxima da 

autora, como afirma Gaden (2013): 

 
Il n’est pas impossible de considérer Aïcha, l’un des 

personnages féminins, comme une représentation 

littéraire d’Oum Khalsoum, dont Out-el-Kouloub 

était proche (la famille de l’auteure rapporte qu’Oum 

Khalsoum chanta à l’occasion du mariage d’un de 

ses enfants). (GADEN, 2013, p.30)23 

 

La nuit de la Destinée, o sexto livro da autora, foi publicado 

pela editora Gallimard em 1954. Sobre essa obra, Julia Madoeuf, em um 

artigo sobre Out el Kouloub, afirma que “la thématique de 

l’enracinement est la substance constitutive de La nuit de la destinée, et 

son principal ressort.” (2008, p.5)24. Com essa obra, Out el Kouloub 

parece tentar resgatar em seus compatriotas a memória coletiva 

composta por suas heranças islâmicas que, ao que parece, se perdia com 

a colonização. O livro é dividido em seis capítulos, cujos títulos 

compõem o calendário das principais celebrações islâmicas. Assim 

como vimos em Harem, a obra La nuit de la destinée não tem uma 

trama centrada em um único personagem, mas diferentemente da 

primeira, La nuit de la destinée se focaliza em ritos gerais islâmicos, ou 

seja, vivenciados em todo o mundo árabe (ponto em que se diferencia de 

                                                             
23 Não é impossível considerar Aïcha, uma das personagens femininas, como uma 

representação literária de Oum Khalsoum, da qual Out el Kouloub era próxima (a 

família da autora conta que Oum Khalsoum cantou no casamento de um de seus 

filhos). (tradução minha) 
24 A temática do enraizamento é a substância constitutiva de La nuit de la destinée, e 

sua força principal. (tradução minha) 
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Harem, que aporta as celebrações regionais). La nuit de la destinée foi 

prefaciada por Émile Dermenghem, orientalista francês e estudioso do 

Islã. 

Ramza, 1958, é tido como o livro mais famoso da autora. A 

obra explora ainda mais a vida nos haréns, temática já tratada em 

Zanouba e Harem. A narrativa gira em torno da personagem Ramza, 

uma jovem que se rebela contra os costumes, se tornando, quando 

adulta, uma advogada da causa feminista no Egito. 

Para Kober (2006), esse romance seria a autobiografia da 

própria Out el Kouloub, e de fato, pode-se relacionar muitas passagens e 

descrições da obra com ideias da autora e com fatos de sua própria vida. 

A relação paterna, a admiração pela cultura literária francesa, o ideal de 

liberdade feminina através da educação formal, tanto a mãe da 

protagonista da obra, Ramza, quanto a mãe de Out el Kouloub viveram 

confinadas em um harém. Esses aspectos da obra parecem ser um 

reflexo da vida de Out el Kouloub. A obra dialoga com a realidade, Out 

el Kouloub cita diversas personalidades da época e, principalmente, 

críticos que discutiam a posição da mulher na sociedade egípcia, como 

Kasim Amim, por exemplo.  

Já na opinião de Ameur (2010), esse livro seria uma biografia 

romanceada da feminista Huda Sharawi. Seja a biografia de uma ou de 

outra, essa obra traz uma personagem com uma personalidade forte, 

disposta a romper eras de reclusão feminina e dominação patriarcal.  

A última publicação de Out el Kouloub foi Hefnaoui le 

magnifique, em 1961. O destino da personagem principal, Zakeya, é 

marcado pela impossibilidade de felicidade. Zakeya, uma menina de 

dezesseis anos, é dada em casamento a um homem que já tinha outras 

esposas, o que não a impediu de tornar-se a esposa favorita, 

conseguindo até mesmo deixar o harém, provando, assim, um pouco o 

gosto da liberdade, mas o ciúme de seu marido Hefnaoui interrompe 

essa felicidade. O marido e os filhos de Zakeya morrem, e essa é 

acusada e condenada – injustamente –, pelo assassinato, a quinze anos 

de prisão.  

As obras de Out el Kouloub almejam desvelar a realidade 

dos/as cairotas, principalmente das mulheres.  Em seus livros, vemos as 

pessoas no interior de seus lares, celebrando sua fé. Seus romances não 
enfeitam a realidade com finais felizes, e isso contribui para o resgate da 

articulação entre o social e o literário (GADEN, 2013). A autora usa 

seus escritos para defender suas ideias, propondo discussões que nos 

permitem refletir sobre a situação da mulher no Oriente, mais 

propriamente no Cairo, mas sem vitimá-las ou construir uma imagem de 
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submissão involuntária por parte dessas mulheres. A autora consegue 

mostrar que as mulheres muçulmanas são como todas as outras mulheres 

do mundo, ou seja, que também possuem desejos, amores, medos e 

ambições. 
 

[...] et ce d’autant que la particularité d’Out el 

Kouloub est d’être une pionnière avec ses romans 

réfléchissant sur la situation féminine en Orient. 

Certes, que des hommes avait traité de cette 

problématique, mais Out el Kouloub est la première 

femme romancière à faire en sorte que la condition 

des femmes en littérature soit au centre de son œuvre 

entière. Seule May Ziadé, une libanaise née en 1886, 

et installé au Caire l’avait fait auparavant, en langue 

arabe. […] Out el Kouloub est également la première 

femme appartenant à l’Islam, culture majoritaire du 

pays, à faire entendre une voix musulmane sur la 

condition de ses sœurs. (GADEN, 2010, p. 5)25 

 

É necessário destacar que, até esse momento, em que não só 

Out el Kouloub, mas também outras mulheres estão escrevendo, não 

existia no Egito uma tradição literária puramente feminina, e menos 

ainda obras escritas em língua francesa por mulheres muçulmanas. 

A autora teve uma instrução rica e sólida, tendo vivido 

livremente, para uma mulher da época e de seu meio social; ela saiu do 

Harém e deu voz a suas ideias. As viagens que fez, assim como as 

visitas que recebeu, contribuíram para a expansão de suas obras. Essas 

experiências ajudaram a autora a ultrapassar a barreira doméstica e 

enriquecer sua produção literária (GADEN, 2013).  

 Ainda segundo Gaden (2013, p.290), é essa interdependência 

entre literatura e experiência pessoal o que teria levado a autora a efetuar 

uma “littérarisation des faits vécus”26. Esse é um aspecto que tanto os 

prefaciadores da autora quanto teóricos que escreveram sobre Out el 

                                                             
25 [...] especialmente que a particularidade de Out el Kouloub é de ser uma pioneira 

com seus romances, refletindo sobre a condição feminina no Oriente. Certamente, 

homens já tinham abordado essa problemática, mas Out el Kouloub é a primeira 

mulher romancista a fazê-lo de sorte que a condição das mulheres na literatura 

estivesse no centro de uma obra inteira. Apenas May Ziadé, uma libanesa nascida 

em 1886, e instalada no Cairo, o tinha feito anteriormente, em língua árabe. [...] Out 

el Kouloub é, igualmente, a primeira mulher pertencente ao Islã, cultura majoritária 

no país, a fazer ouvir uma voz muçulmana sobre a condição de suas irmãs. (tradução 

minha) 
26 Literarização dos fatos vividos. (tradução minha) 
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Kouloub pontuam, essa capacidade da autora em narrar os fatos 

quotidianos com tamanha naturalidade, chegando ao ponto de parecer 

que estamos vendo aquelas cenas do mesmo modo que se observa uma 

pintura.  

A seguir, apresento um quadro que reúne as informações 

principais já citadas a respeito das obras de Out el Kouloub, a título de 

sistematização. 

 
Quadro 1- Quadro recapitulativo das obras de Out el Kouloub. 

Obra/ 

Título 

Editora Prefácio  Ano de 

publicação 

Coleção 

Au hasard 

de la 

Pensée 

Al-Maaref M. Fahmy et 

une lettre 

d’Henri Peyre 

1934 — 

Harem  Gallimard Paul Morand 1937/reeditada 

em 1955 

Renaissance 

de la 

Nouvelle / 

Blanche 

Trois 

contes de 

l’amour et 

de la mort 

Correa André 

Maurois 

1940 — 

Zanouba Gallimard Jérôme et 

Jean 

Thauraud 

1947 Blanche 

Le coffret 

Hidou 

Gallimard Jean Cocteau 1951 Blanche 

La nuit de 

la destinée 

Gallimard Emile 

Dermenghem 

1954 Blanche 

Ramza Gallimard Henri 

Guillemin 

1958 Blanche 

Hefnaoui le 

magnifique 

Gallimard  Henri Peyre 1961 Blanche 

Fonte: Santos (2018) 

 

A obra Harem, como pode ser visto no quadro, foi reeditada em 
1955, e passou por algumas alterações, por exemplo, o prefácio de Paul 

Morand foi publicado somente na reedição – apesar de ele ter 

organizado a coleção em que a primeira edição apareceu. Outras 

modificações concernem aos próprios contos, alguns foram suprimidos 
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outros acrescentados, como mostra o quadro abaixo (GADEN, 2013, p 

174-175): 

  
Quadro 2 - Quadro comparativo das edições da obra Harem. 

Quadro comparativo das duas edições da obra Harem  

1ª edição (1937) Edições seguintes 

 Prefácio de Paul Morand 

 Prefácio da autora 

La veille de Cham el Nessim  La veille de Cham el Nessim 

Le jour de Cham el Nessim  Le jour de Cham el Nessim  

Le marc de café  Le marc de café 

Le souper de maître Le souper de maître 

Le Nichann — scène de fiançailles Le Nichann (supressão do 

subtítulo) 

Katb et Kitab — le contrat de 

mariage 

Katb et Kitab (supressão do 

subtítulo) 

La cérémonie du henné La cérémonie du henné 

 Leilet el Doukhla (acréscimo) 

Une naissance à Gamalieh Une naissance à Gamalieh 

Un divorce Un divorce 

Le café de herem  Ordem trocada 

Rafrafra Rafrafra 

Une nuit de Ramadan Nuit de Ramadan (título alterado) 

La fête du Baïram au Caire La fête du Baïram (Yom El Eïd el 

Soughayar) (título alterado) 

La nuit aux tombeau Conto retirado 

Yom El Eïd El Kébir Yom El Eïd El Kébir 

Le retour du pèlerin  Le retour du pèlerin 

Le marché aux pastèques du vieux 

café 

Conto retirado 

Un café vieux au Caire Conto retirado 

Le zikr à la mosquée de Sidi el 

Maghrabi 

Le Zikr (Tpitulo alterado) 

 Le Zar (conto adicionado) 

La mésaventure du Chekh Abdel 

Hafiz 

Conto retirado 

La première mort de Sidi Farag Conto retirado 

 Le café de la hanem (conto 

trocado de lugar) 
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Rien ne sert de lutter contre la 

volonté de Dieu 

Conto apagado 

 Dans la nuit (adicionado) 

 Notice : termes arabes 
Fonte: Gaden (2013) 

 

Além da inserção e supressão de alguns contos, a autora traz, 

nas edições posteriores à de 1937, uma nota informativa com os termos 

árabes usados nos contos. Segundo Gaden (2013), as estruturas 

narrativas de alguns contos também foram modificadas, certos 

parágrafos foram retrabalhados e em alguns contos os finais foram 

modificados.  

Outro ponto que chama atenção é que, no que tange a 

exotização, parece que na segunda edição a autora buscou “renforcer le 

mystère oriental”27 (GADEN, 2013, p. 176). Nota-se que, no que diz 

respeito aos títulos, a autora optou por destacar os arabismos, retirando 

subtítulos explicativos para o/a leitor/a franceses/as. Como, por 

exemplo, no título do conto Katb et Kitab — le contrat de mariage, em 

que na segunda edição é retirado o subtítulo que traduz o significado de 

Katb Kitab, ou seja, o contrato de casamento. Harem foi a única obra da 

autora a ser reeditada, e a ter modificações em suas estruturas narrativas. 

 

2.2 Prefácio e prefaciadores  

 

Apresento, nesse subcapítulo, os prefácios que aparecem nos 

livros de Out el Kouloub. Para tanto, faço uso da definição dada por 

Genette: 

 
Chamo aqui de prefácio toda espécie de texto liminar 

sendo um texto liminar (preliminar ou pós-liminar), 

autoral ou alógrafo, que consiste num discurso 

produzido a propósito do texto que segue ou 

antecede. (GENETTE, 2009, p. 145) 

 

Os prefácios podem ser escritos por autores/as, tradutores/as, 

editores/as ou pessoas convidadas. Nas obras de Out el Kouloub 

encontramos algumas obras com prefácios da autora e de um escritor 
convidado ou, em alguns casos, apenas do convidado. Usando a 

tipificação proposta por Genette (2009), é possível classificar os 

prefácios das obras de Out el Kouloub como prefácios alógrafos, ou 
                                                             
27 Reforçar o mistério oriental. (tradução minha) 
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seja, são prefácios escritos por uma terceira pessoa (categoria que inclui 

o editor, o tradutor ou um convidado). 

 Todas as obras de Out el Kouloub trazem prefácios elaborados 

por personalidades literárias, e têm como função apresentar a escritora e 

a obra. À exceção do prefácio de Au hasard de la pensée, que foi escrito 

em árabe por um sociólogo egípcio, os outros foram escritos em língua 

francesa e por franceses, e parecem tentar “vender” a ideia de uma 

escrita que, apesar de produzida fora da França, possui uma genialidade 

que se pode igualar às produções francesas. 

No caso das obras de Out el Kouloub, os prefácios 

desempenharam um papel importante, visto que contribuíram no 

processo de legitimidade da autora em território francês. Torres (2011, 

p.17) afirma que esse tipo de estratégia, de convidar acadêmicos e 

escritores célebres na França, “desloca a canonicidade” e “é de certa 

forma uma maneira de integrar, anexar e reconhecer o escritor e o 

romance no cânone literário francês.” 

Os prefaciadores de Out el Kouloub foram todos homens, a 

maioria franceses e que a conheciam. Alguns deles frequentavam seu 

palácio no Egito e participavam das discussões e encontros que tinham 

lugar em sua biblioteca, ponto de encontro de intelectuais ao melhor 

estilo dos salões franceses do século XVIII. Podemos citá-los: Mansour 

Fahmy (Au hasard de la pensée), André Marois (Trois contes de 

l’amour et de la mort), Jérôme e Jean Tharaud (Zanouba), Jean Cocteau 

(Le coffret hidou), Émile Dermenguen (La nuit de la destinée), Henri 

Guillemin (Ramza) e Henri Peyre (Hefnaoui le magnifique).  Khalifa 

(2012) aponta que: 

 
Avec l’appui de ces écrivains français, l’œuvre d’Out 

El Kouloub put recevoir, à cette époque, un accueil 

favorable dans un champ ouvert aux échanges 

culturels avec l’Egypte. (KHALIFA, 2012, p.324)28 

 

De fato, os prefácios contidos nos livros de Out el Kouloub 

buscam exaltá-la, afirmá-la como escritora, os prefaciadores não 

escondem a admiração por suas obras e por ela mesma. Suas obras são 

classificadas como realistas, uma vez que a autora “elle part du réel”29 

(DEMERGUEM, 1954, p.8). 

                                                             
28  Com o apoio desses escritores franceses, a obra de Out el Kouloub pode 

receber, naquela época, um acolhimento favorável em um campo aberto às 

trocas culturais com o Egito. (tradução nossa). 
29 Ela parte do real. (tradução minha) 
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[le roman] nous vient de l’Orient pour nous apporter 

un message d’amitié et nous dire en même temps 

comment on vit dans l’intimité d’un foyer islamique. 

[Nous...] remercions l’auteur de Zanouba d’avoir, 

par son livre franc et sincère, un peu levé le voile qui 

recouvre de son mystère la vie de famille en Islam. 

(THARAUD, 1947, p. 8 e 9)30 

 

Esse tipo de afirmação parece corroborar com a curiosidade que 

os assuntos que vêm do Oriente despertam nos europeus. Elas fazem 

com que o público que recebe tais obras queira lê-las, uma vez que elas 

(as obras) desvendariam os mistérios dessas terras distantes e permeadas 

pelo exotismo, que há alguns séculos já habitavam o imaginário 

ocidental. 
Além dos prefácios alógrafos, os livros de Out el Kouloub 

apresentam, também, prefácios autorais que servem para “garantir ao 

texto uma boa leitura” (GENETTE, 2009, p.), e a autora faz uso desse 

espaço para esclarecer ao leitor suas motivações de escrita.  Um 

exemplo é o prefácio da obra La nuit de la destinée, que Out el Kouloub 

dedica au lecteur: nele, a autora vai “colocar o leitor diante de 

informações que o autor julga necessárias a essa boa leitura” 

(GENETTE, 2009). Ainda nesse prefácio, a autora faz uma dedicatória 

ao seu pai: 

 
C’est à lui que je dédie ce livre, à mon Père, qui a su, 

dans sa sagesse, développer en moi l’amour de nos 

traditions, sans me priver des bienfaits de l’éducation 

moderne ; à mon Père qui a été cheikh pendant 

soixante-dix ans, et qui m’a donné l’exemple de la 

vraie piété. (KOULOUB, 1954, p. 15)31 

 

                                                             
30 O romance nos vem do Oriente para trazer uma mensagem de amizade e ao 

mesmo tempo nos dizer como vive-se na intimidade de um lar islâmico. Nós 

agradecemos a autora de Zanouba por ter, através de seu livro franco e sincero, 

levantado um pouco o véu que recobre de mistério da vida em família no Islã. 

(tradução minha) 
31 É a ele que eu dedico esse livro, a meu Pai, que soube, com sua sabedoria, 

desenvolver em mim o amor por nossas tradições, sem me privar dos benefícios da 

educação moderna; a meu Pai que foi Sheikh durante setenta anos, e que meu deu o 

exemplo da verdadeira piedade. (tradução minha) 
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Em seus prefácios, a autora procura justificar a existência da 

obra, lembrando, na maioria das vezes, a importância de se manter as 

tradições, e usando esse argumento como o principal elemento criador 

de seus textos. Uma forma de passar adiante as tradições de um Cairo 

que se transformava devido às influências do que ela chamava de 

“modernidade”. 

Sobre a recepção de Out el Kouloub na França, não se sabe ao 

certo sobre os/as leitores/as de suas obras, o que se pode analisar nesse 

trabalho são os paratextos de suas obras, que corroboram com uma ideia 

de recepção positiva por parte da crítica especializada, visto que seus 

livros traziam prefácios de personalidades francesas consagradas, em 

sua maioria, no âmbito literário. Sabe-se também de algumas notas em 

jornais franceses, principalmente quando do lançamento de sua obra 

Harem. Esse lançamento foi divulgado nos seguintes jornais:   Le 

Fígaro de 18 de outubro de 1937, Journal des débats politiques et 
litteraires traz notícias sobre a autora em duas edições: a primeira de 21 

de outubro de 1937 e uma outra em 5 de janeiro de 1938, Les annales 

coloniales, 22 de outubro de 1937, L’intransigeant, 29 de outubro de 

1937 e  Marianne ( jornal semanal literário ilustrado), 3 de novembro de 

1937. 

Esses jornais trazem notas, de diferentes tamanhos, sobre o 

lançamento da obra e, em alguns casos, detalhes sobre a vida da autora e 

sobre os temas abordados em Harem.32 
 

2.3 Uma noite de Ramadã: Leilet el Qadr. 

 

Leilet el Qadr é considerada a noite mais benéfica e poderosa do 

ano islâmico, ela é a noite que vale por mil meses, nela pode acontecer 

de se ter um desejo realizado. Diz-se que foi durante essa noite que o 

Alcorão foi revelado à Maomé. Para os muçulmanos do mundo inteiro, 

essa é uma noite de reflexão, na qual se deve estar mais puro do que nas 

outras noites do ano. Caso se veja o astro divino atravessar o céu, o seu 

pedido se realizará.  

La nuit de la destinée é uma obra composta por seis contos, em 

que cada conto tem como tema alguma data de celebração importante no 

calendário islâmico. Cada um dos seis títulos é então o nome de um 
ritual ou festa islâmica. Seis contos, seis datas, seis pilares da religião 

islâmica. Por isso, este livro é tido como uma homenagem aos ritos 

                                                             
32 Em anexo, trago as fotos das páginas em que os jornais acima listados citam Out 

el Kouloub. 
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islâmicos, é a obra considerada a mais atípica, original e árabe de Out el 

Kouloub. Nota-se também que a obra tem uma proximidade muito 

grande com os povos, essa, aliás é uma das bases fundamentais do livro, 

como declara a autora no prefácio ao leitor: 

 
J'ai voulu célébrer cette foi, non comme le ferait un 

théologien, par un effort de la pensée, mais comme 

une simple croyante par un hommage du cœur ; non 

à travers des idées pures, mais à travers des images, 

celles de nos fêtes religieuses, celles de ces hommes 

pieux que j'ai connus, celles de ce peuple d’Égypte si 

attaché aux traditions musulmanes et en même temps 

si personnels dans son culte. (KOULOUB, 1954, 

p.16)33 

 

No conto Leilet el Qadr, analisado e traduzido nesse trabalho, 

Out el Kouloub tira os véus que encobrem as tradições tão particulares 

da cultura islâmica, nos mostrando, a partir da narração de cada 

personagem, um de seus maiores momentos de fé e esperança. Leilet el 
Qadr é o coração da liturgia muçulmana canônica e popular 

(DERMENGHEM, 1954). É uma comemoração que não tem uma data 

fixa, pois ocorre normalmente na 27ª noite do mês do Ramadã. Segundo 

a liturgia islâmica, nessa noite o Alcorão teria sido revelado ao Profeta; 

na concepção popular, nessa noite os destinos das pessoas serão fixados. 

Segundo Dermenguen “elle est le symbole encore plus poussé de 

l’insertion du sacré dans le profane” (1954, p.10).34 

O conto não tem em seu núcleo um personagem principal, ele é 

construído através das diversas histórias que vão se juntando e 

construindo a narrativa. Podemos notar a influência das narrativas 

árabes mais clássicas desde o início do conto, as diversas vozes narrando 

as histórias, criando um “mise en abyme”, como já conhecido em 

narrativas como As Mil e uma noites e Kalima e Dinma, por exemplo. 

 Out el Kouloub começa o conto com uma narrativa moldura, 

que segundo Jarouche, (2011, p. 21) “é um quadro inicial, ou prólogo 

moldura, em que se conta a “história das histórias”, ou seja, os motivos 

                                                             
33 Eu quis celebrar essa fé, não como o faria um teólogo, pelo esforço do 

pensamento, e sim como uma simples crente com uma homenagem do coração, não 

através de meras ideias, mas através das imagens, aquelas de nossas festas religiosas, 

aquelas desses homens piedosos que eu conheci, essas do povo do Egito tão ligado 

às tradições muçulmanas e ao mesmo tempo tão particular em seu culto. (tradução 

minha) 
34 Ela é o símbolo mais forte da inserção do sagrado no profano. (tradução minha) 
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por que as narrativas contidas no conto foram entabuladas”. O exemplo 

mais notório desse tipo de recurso é encontrado no livro das Mil e uma 
noites, trata-se de um recurso bem popular na escrita árabe, pois remete 

às narrativas orais, aproximando o leitor da história, envolvendo-o, 

fazendo-o acreditar que aquilo que se narra se trata do real. 

No que concerne ao estilo, para Gaden, a obra La nuit de la 

destinée como um todo não teria como ser classificada, pois trata-se de 

uma obra: 

 
…qui n’est pas un roman réaliste comme le sont dans 

une certaine mesure ses autres productions 

romanesques, mais relève d’un genre indéfini 

oscillant entre le conte – puisque le texte est construit 

sur le mode du récit enchâssé –, et l’écriture d’une 

éthique musulmane – puisqu’il vise à transmettre une 

morale de l’Islam appliquée au quotidien. (GADEN, 

2013, p.30)35 

 

A religião é o tema principal do conto, que tenta garantir a 

transmissão de valores através de narrativa curtas e encaixadas, e que 

tomam a forma de contos moralizantes. Somos apresentados a diferentes 

personagens, que mostram como aquela noite benigna foi capaz de 

transformar a vida de alguém próximo a eles.   

A primeira história nos é contada por Faraj, o leiteiro; ele narra 

em primeira pessoa e conta como Leilet el Qadr mudou a vida de 

Mouktar, um pedreiro pobre, porém fiel. O segundo conto que se 

encaixa, pois todos os personagens e o leitor/a participam da 

impaciência de Omar para contar a sua história, é também relata a 

história de uma outra pessoa, no caso seu primo. Mais duas histórias 

serão contadas até que a narradora/ personagem os interrompa: “Bah! Ce 

serait encore une histoire de trésor. Laissons-les à leur attente ; suivez-

moi.” (KOULOUB, 1954, p.37)36. Em seguida, o/a leitor/a é conduzido 

aos Haréns do Cairo. Entretanto, a autora/narradora faz uma ressalva: 

 

                                                             
35 […] Que não é um romance realista como o são, de uma certa forma, suas outras 

produções romanescas, no entanto, surge de um gênero indefinido oscilante entre o 

conto – já que o texto é construído a partir do modelo de narrativa encaixante –, e a 

escritura de uma ética muçulmana – visto que ele visa transmitir uma moral do Islã 

aplicada no cotidiano. (tradução minha) 
36 Ah! Será de novo uma história de tesouro. Deixemo-los a suas expectativas. 

Sigam-me. (tradução minha) 
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Si vous êtes homme, ô lecteur que je ne vois pas ! Il 

me faudrait, pour vous faire pénétrer avec moi dans 

ce domaine interdit des terrasses des harems, passer à 

votre doigt l’anneau magique qui rend invisible ; 

mais le pourrais-je que je ne le ferais pas ! Si vous 

êtes une femme, je vous emmène, ô ma sœur ! 

Partons ensemble, aucune porte pour nous ne restera 

fermée. (KOULOUB, 1954, p. 37)37 

 

E a partir desse momento somos conduzidos à esfera mais 

fechada e envolta em mistérios e mitos que temos nas tradições 

orientais, os haréns. 

Ao longo do conto, temos integrações de citações religiosas, em 

alguns momentos a própria narradora explica ao leitor o comportamento 

de tal personagem, como no exemplo:  

 
Les servantes ont monté des bassines d’eau pure et 

pour tout le monde procède encore une fois 

l’ablution, au « wodou », selon le commandement du 

Coran : Ô vous qui croyez, avant de commencer la 

prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu’au 

coude ; passez-vous la main sur la tête et sur les 

pieds jusqu’aux oreilles. (KOULOUB, 1954, p.56)38 

 

No caso desse trecho, a citação do Alcorão em itálico vem para 

explicar o ritual da ablução que acontecerá nesse momento da narrativa. 

As recitações das suratas também são um ponto que deve ser 

destacado. Segundo Gaden (2013), as suratas pronunciadas no início da 

narrativa por diversos personagens criam uma polifonia no texto, e esse 

recurso serve para causar no leitor uma impressão mais viva dos ritos. 

Essa mistura de vozes, trechos do livro sagrado e a forma com 

que as histórias são narradas formam a estrutura do conto e mostram a 

imbricação entre a origem teológica do Alcorão e a experiência vivida 

pelos crentes no cotidiano. A autora possuía um conhecimento teológico 

                                                             
37 Se você é um homem, oh leitor que eu não vejo! Me é necessário, para que você 

penetre comigo nesse domínio proibido dos terraços dos haréns, passar ao seu dedo 

o anel mágico que deixa invisível; eu o poderia, mas não o faria! Se você é uma 

mulher, nenhuma porta para nós ficará fechada. (tradução minha) 

38 As criadas subiram bacias de água limpa, e todo mundo procedeu mais uma vez 

ao ritual da ablução, ao “wudu”, segundo manda o Alcorão: Ó vós que credes! 

Quando vos levantardes para a oração, lavai as faces e as mãos até os cotovelos – e, 

com as mãos molhadas, roçai as cabeças - e lavai os pés até os tornozelos. (tradução 

minha) 
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da religião, devido ao fato da posição de seu pai, mas também conhecia 

a prática cotidiana do Islã. 

Para Dermeguem, na obra como um todo “on voit la richesse 

d’une tradition dont c’est le peuple qui a peut-être le mieux conservé la 

substance métaphysique.” (1954, p. 16)39 

Essa descrição dos modos das pessoas do Cairo permeia a obra, 

Out el Kouloub afirma querer transpor para os europeus aquilo que era 

vivido dentro dos lares islâmicos, sem os exotismos e mistificações que 

permeavam os relatos sobre o Oriente e o oriental que eram vendidos 

até o momento. Mesmo que algumas passagens da obra possam ser 

consideradas folclorizantes, a autora atinge seu objetivo de mostrar e 

envolver o/a leitor/a no seu ambiente religioso.  

Out el Kouloub traduz as suas próprias tradições ao mesmo 

tempo que descreve as das pessoas que não pertencem à elite cairota; ela 

participa como uma observadora que conhece e partilha de determinadas 

tradições e rituais. É claro que ela não partilharia de todas, uma vez que 

foi criada em meio à aristocracia, mas são as práticas das pessoas 

“comuns” que ela quer mostrar. É o cairota comum que ela descreve, o 

padeiro, o vendedor de azeite, as mulheres que vivem em seus haréns, 

que querem casar, mas que compartilham de sua crença e que a praticam 

em conjunto. É a essas vozes que somos apresentados em Leilet el qadr. 

 
 

  

                                                             
39 Vê-se a riqueza de uma tradição na qual o povo foi quem melhor conservou a 

substância metafisica. (tradução minha) 
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3 O CAIRO VIA TRADUÇÕES. 

 

Alguns livros de Out el Kouloub foram traduzidos para o 

alemão, inglês, árabe, holandês e indonésio. Em uma pesquisa feita no 

Index Translationum foram encontradas oito traduções, três em inglês e 

cinco em alemão; as traduções para o árabe não aparecem nessa 

pesquisa. Já no site de pesquisa Worldcat.org aparecem as traduções 

para os 5 idiomas citados acima. 

Para a língua alemã foram traduzidos Ramza (1995) e Zanouba 

(1998), contudo, os títulos das obras foram modificados para: Ramsa, 

Tochter des Harems (Ramsa, A filha do Harém) e Saidas Klage (As 

queixas de Saïda). O editor alemão optou por revelar, através dos títulos, 

uma face dos romances, tornando implícito o contexto em que as 

narrativas se desenrolam. Ambas as traduções foram feitas pela mesma 

tradutora, Anne Büchel, mas publicadas por duas editoras diferentes: 

Scherz e Piper. Observando as capas dos livros, nota-se uma 

explicitação do “exotismo”, com todas as imagens construídas pelos 

europeus nas quais camelos, tendas e mulheres de véu formam as 

imagens orientais conhecidas e esperadas pelo público das traduções.  

O inglês conta com três traduções, Ramza (1994), Zanouba 

(1996) e, mais tardiamente Three tales of love and death (2000), todas 

publicadas pela Syracuse University Press e com tradução de Nayra 

Atiya.  Em suas traduções, Atiya optou por não trazer os prefácios das 

obras em francês, contudo, ela escreveu prefácios para apresentar a 

autora e falar sobre seu projeto de tradução. No prefácio de Three tales 

of love and death, Nayra Atiya explica que: 
 

My translation of Trois contes de l’amour et de la 

mort, like those of Ramza and Zanouba, is a free 

translation. I took the liberty, in some instances, of 

rearranging paragraphs whose placement I 

considered awkward to the fluidity of the story. 

(ATIYA, 2000, p.16)40 
 

No parágrafo seguinte, a tradutora continua: “I added a few 

sentences to clarify the time and place and identify the listener, whom I 

                                                             
40 Minha tradução de trois contes de l’amour et de la mort, assim como a de Ramza e 

Zanouba, é uma tradução livre. Eu tomei a liberdade, em algumas instâncias, de 

rearranjar parágrafos cuja colocação eu considerei estranha para a fluidez da 

história. (tradução minha) 
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believed to be Out el Kouloub herself [...]”41. Tendo nascido no Egito e 

crescido no Cairo, a tradutora afirma ter usado suas próprias lembranças 

e experiências para ajudar o leitor de língua inglesa a compreender 

melhor as peculiaridades encontradas nas obras.  

 Para a língua árabe foram traduzidas três obras: Ramza (1999), 

Zanouba (2000) e a última, La nuit de la destinée (2009). Em sua tese de 

doutorado42, Ahmed Khalifa (2012) afirma que La nuit de la destinée foi 

o único livro traduzido diretamente da língua francesa, enquanto 

Zanouba e Ramza são traduções indiretas feitas via língua alemã. As 

obras foram publicadas pela editora Dar al-Hilal. Ao cotejar os textos, 

Khalifa notou diversas mudanças nas traduções para o árabe, mudanças 

essas, segundo o autor, influenciadas pela tradução alemã. 

 Já no que concerne à tradução de La nuit de la destinée, única 

feita a partir do francês, ele destaca apenas a tendência (dos editores ou 

tradutor) de censurar algumas passagens julgadas como eróticas. 

Nota-se que, para o inglês e o alemão, as obras escolhidas para 

as traduções são aquelas que trazem uma trama mais livre de marcas 

orientalizadas, temos nesses textos heroínas que de certa maneira lutam 

contra os padrões de sociedade impostos a elas. As obras mais 

tradicionais são deixadas de lado nas traduções. A exceção é a tradução 

de La nuit de la destinée para o árabe, o que é compreensível, já que 

essa obra é construída em torno das práticas do Islã. 

Abaixo, apresento um quadro que sistematiza em ordem 

cronológica as informações sobre as traduções das obras de Out el 

Kouloub: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 3- Recapitulativo das traduções.  

                                                             
41 Adicionei algumas frases para clarificar o tempo e o espaço e identificar a ouvinte, 

quem eu acreditei ser a própria Out-el-Kouloub. (tradução minha) 
42 Les traductions arabes des œuvres des écrivains francophones d’origine 

égyptienne étude sociolinguistique de la réceptions, Universidade de Azhar, 2012. 

Orientador: Oussama Mohamed Nabil. 
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Título 

da obra 

em 

francês 

Título da 

obra 

traduzida 

Editora Coleção Ano Língua Tradutor 

Ramza Ramza Syracuse 

University 

Press 

— 1994 Inglês Nayra 

Atya 

Zanouba Zanouba Syracuse 

University 

Press 

— 1996 Inglês Nayra 

Atya 

Ramza Ramsa 

Tochter 

des 

Harens, 

Roman  

Piper Piper 1997 Alemão Anne 

Büchel 

Ramza Harem : 

een liefde 

in 

Alexandrië 

Vassalucci — 1997 Holandês Eveline 

Van 

Hemert 

Zanouba 

 

Saidas 

Klage 

Roman 

Piper — 1998 Alemão Anne 

Büchel 

Ramza Harem: 

een liefde 

in Egypte 

De Geus  Geuzenpocket 1998 Holandês Eveline 

Van 

Hemert 

Ramza Ramzah, 

ibnat al- 

harēm: 

asrār mā 

Jará lil-

jawārī fī 

miṣr 

Dār-al 

hilāl 

Novelas de 

hilāl 

1999 Árabe Dasūqī 

Saīd 

Trois 

contes 
de 

l’amour 

et de la 

mort 

Three tales 

of love 
and death 

Syracuse 

University 
Press 

Middle East 

literature in 
translation 

2000 Inglês Nayra 

Atya 
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Zanouba Zannūbah Dār-al 

hilāl 

Novelas de 

hilāl 

2000 Árabe Dasūqī 

Saīd 

La nuit 

de la 

destinée 

Laylat al- 

qadr 

Dār-al 

hilāl 

Novelas de 

hilāl 

2009 Árabe Mirfat 

Shaykhūn 

Ramza  Harem  Navila — 2009 Indonésio — 

Fonte: Santos (2018) 

 

Foram encontradas um total de onze traduções, sendo Ramza a 

obra mais traduzida. Essa foi, também, a obra que mais teve seu título 

modificado, seja alongado ou reinventado, como ocorrido no caso das 

traduções para o indonésio e holandês que apagam o nome próprio 

Ramza, protagonista do livro, e optam pelo uso da palavra Harém. Esse, 

aliás é o título de um outro livro de Out el Kouloub, um livro de contos 

que, ainda, não foi traduzido. Traduzindo Ramza, nome da protagonista 

para Harém, local onde vivem as mulheres, parece que houve uma 

tentativa de aproximação do leitor com o contexto da obra, um leitor 

ocidental sabe, mesmo que através de clichês, o que significa um harém, 

esse título busca despertar o interesse dos leitores/as usando o artifício 

do exotismo já estabelecido ao redor de determinados termos orientais. 

Já em alemão e árabe o título da obra ganhou subtítulos: Ramsa 

Tochter des Harens (Ramza filha dos haréns) em alemão, e Ramzah, 
ibnat al- harēm: asrār mā Jará lil-jawārī fī miṣr (Ramza, a filha do 

harém: segredos do que aconteceu com meus vizinhos no Egito) em 

árabe.  

A obra Zanouba é a segunda que mais teve seu título mudado 

em alemão: Saidas Klage Roman (o planeta de Saidas).  Segundo 

Khalifa (2012), as traduções das obras Zanouba e Ramza para o árabe 

foram feitas a partir do alemão – e não do original em francês –, o que 

teria influenciado, por exemplo, no alongamento dos títulos em árabe, 

título explicativos como os das traduções para o alemão.  

 

3.1 Paratextos das traduções: Capas 

 

Ao falar sobre as traduções, torna-se necessária uma 

apresentação e análise de alguns dos paratextos destas.  As capas, 

juntamente com outros paratextos considerados como “índices 

morfológicos contribuem para a formação do estatuto das traduções, ou 

seja, a maneira pela qual elas são percebidas conforme os elementos 

informativos que apresentam” (TORRES, 2011, p.17). Dessa forma, 

podemos considerar as capas como o primeiro contato que o/a leitor/a 
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terá com a obra, afinal a vemos, tocamos e escolhemos muitas vezes a 

partir da atração que as capas nos despertam. Suas imagens, assim como 

certos elementos textuais, constituem esse paratexto. De acordo com 

Genette, alguns elementos que podem figurar na capa seriam: nome ou 

pseudônimo das autoras e dos autores; título das autoras e dos autores, 

por exemplo, professor de..., membro de...; título(s) do trabalho; 

indicação de gênero; nome da tradutora, do tradutor, das tradutoras, ou 

dos tradutores; nome da escritora, do escritor, das escritoras ou dos 

escritores do prefácio, ou a pessoa responsável por estabelecer o aparato 

crítico; dedicatória; epígrafe; apreciação da autora, do autor, das autoras 

ou dos autores; fac-símile da assinatura das autoras ou autores; 

ilustração; nome da série; nome da pessoa responsável pela série; em 

caso de reimpressão, menção à série original; nome da editora; endereço 

da editora; data; preço (2009, p.27-29). 

Todos esses elementos podem incentivar a leitura de uma obra 

por parte do/da leitor/a, atrair e estabelecer conexões com os/as 

leitores/as. 

 
A essas indicações verbais, numéricas ou 

iconográficas localizadas costuma-se acrescentar 

indicações mais globais relativas ao estilo ou ao 

desenho da capa, característico do editor, da coleção, 

ou de um grupo de coleções. Uma simples escolha de 

cor para o papel da capa pode indicar, e com muito 

vigor, um tipo de livro (GENETTE, 2009, p. 28). 

 

Através dessa criação icônica e verbal, o editor/autor já 

estabelece alguns critérios que podem definir a obra e, de certa forma, 

pode já dar ao leitor uma ideia do que será visto em suas linhas. 

Tratando-se das obras de Out el Kouloub, as capas, principalmente as 

das traduções, parecem já destacar o “exótico” contido em suas linhas. 

Primeiramente, apresento as imagens das capas das edições francesas, 

lembrando que a maioria das obras traduzidas foram todas editadas e 

publicadas pela Gallimard, e saíram pela coleção Blanche. De acordo 

com o site da editora43: 

 
La « Blanche » est la grande collection de littérature 

et de critique françaises de Gallimard, née en 1911 

avec les premiers titres des Éditions de la Nouvelle 

Revue française. Elle fut ainsi désignée pour la teinte 

crème de sa carte de couverture, tranchant avec les 

                                                             
43 http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche 
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aplats vifs de la production courante des éditeurs du 

début du siècle. Expression des choix du comité de 

lecture, elle n’a jamais eu de directeur attitré. 

Jusqu’en 1950, la collection « Blanche » accueille 

également les grands titres étrangers du fonds 

Gallimard qui, à partir de 1931, y paraissent en tirage 

de tête. 44 

 

A coleção Blanche é uma coleção prestigiada da Gallimard, 

tendo em seu catálogo autores célebres na França como: Proust, Camus, 

Sartre, Beauvoir, Malraux, Appolinaire, entre outros. Os “grandes títulos 

estrangeiros” também figuram em sua lista de publicação. A coleção 

goza de um grande status, tendo ganhado diversos prêmios de literatura 

entre os anos de 1911 e 2011, tais como:  32 Prix Goncourt, 29 Prix 
Femina, 15 Prix Renaudot, 10 Prix Médicis, 14 Prix Interallié, 27 

Grands Prix du Roman de l’Académie française e 4 Prix du Livre Inter. 

As capas das obras publicadas pela coleção Blanche seguem 

uma apresentação padrão, apenas duas desde o lançamento da coleção 

trazem ilustrações em suas capas, a saber: Paris de Ramuz (1939) 

e Histoire(s) du cinéma de Godard (1998). 

Seis das oito obras de Out el Kouloub foram publicadas na 

coleção Blanche, portanto suas capas não apresentam figuras, tampouco 

detalhes sobre a autora. Mas se observamos a capa da publicação de 

Trois conte de l’amour et de la mort, percebe-se que essa tampouco 

apresenta ilustrações ou qualquer refência a origem da autora, ainda na 

capa tem- se o nome do prefaciador e uma informação complementar 

sobre ele: Prefácio de André Maurois da academia francesa.  Pode-se 

pensar que, esse tipo de informação comprova e aprova a autora 

estrangeira em solo francês. 

Segue as capas das publicações da autora: 

 

 

 

 

                                                             
44 A “Blanche” é a grande coleção de literatura e critica francesas da Gallimard, 

criada em 1911 com os prêmios e títulos das edições da Nouvelle Revue Française. 

Ela foi assim designada pela cor creme de sua capa, contrastando com o plano vivo 

da produção atual dos editores do início do século. Expressão das escolhas do 

comitê de leitura, nunca tendo tido um diretor nomeado. Até 1950, a coleção 

 “Blanche” também acolhe os grandes títulos estrangeiros da coleção 

Gallimard que, a partir de 1931, aparecem em edição líder. (tradução minha) 
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Figura 1- Capa da edição de Trois contes de l'amour et de la mort. 

 
Fonte : Limag.45 

 
Figura 2- Capa da edição de Harem. 

 
Fonte: Editora Gallimard46 

 

Figura 3- Capa da edição Zanouba. 

                                                             
45 Disponível em: 

http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspliv&liv=00027188 .Acesso em: 

17 jul.2017 
46 Disponnível em: 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Harem. Acesso em: 15 

jul. 2017. 

http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspliv&liv=00027188
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Harem
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Fonte: Editora Gallimard.47 

 

Figura 4- Capa da edição La nuit de la destinée. 

 
Fonte: Editora Gallimard.48 

  

                                                             
47 Disponível em: 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Zanouba. Acesso em: 15 

jul. 2017. 
48 Disponível em: http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-

Nuit-de-la-destinee. Acesso em: 15 jul. 2017. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Zanouba
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-Nuit-de-la-destinee
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-Nuit-de-la-destinee
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           Figura 5- Capa da edição de Ramza. 

 
               Fonte: Editora Gallimard.49 

 

 

 

 

 
Figura 6- Capa da edição de Le coffret Hindou. 

 
Fonte: Editora Gallimard.50 

 

                                                             
49 http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Ramza. Acesso em: 

15 jul. 2017. 
50 http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Le-Coffret-hindou. 

Acesso em: 15 jul. 2017. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Ramza
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Le-Coffret-hindou


64 

 

Figura 7- Capa ada edição de Hefnaoui le magnifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fonte: Editora Gallimard.51 

 

Observando as capas das edições francesas, nota-se que no que 

diz respeito à “exotização”, ela não é marcada por ilustrações clichês 

que normalmente são usadas quando se trata de obras com temáticas 

ditas orientais. As capas trazem o nome da autora, mas também os 

nomes dos prefaciadores, como que validando a história contida ali.  A 

capa de  Au hasard de la pensée, única obra publicada por uma editora 

egípcia, não foi encontrada ao longo dessa pesquisa.  

A seguir, proponho a análise das imagens das capas das 

traduções, a única capa que não consta na apresentação é a da tradução 

Indonésia, pois não foi possível encontra-la ao longo da pesquisa. 

 

Capas das traduções alemãs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Hefnaoui-le-

Magnifique . Acesso em: 15 jul. 2017. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Hefnaoui-le-Magnifique
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Hefnaoui-le-Magnifique
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Figura 8- Capa da tradução alemã de Zanouba. 

 
 

Fonte: Goodreads.52 

 

 
Figura 9- Capa da tradução alemã de Zanouba. 

 
Fonte: Amazon.53 

 

                                                             
52 Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/2820046  Acesso em: 20 

jul. 2017. 
53 Disponível em:  https://www.amazon.de/Saidas-Klage-Out-El-

Kouloub/dp/3492225128 . Acesso em: 20 jul.2017. 

https://www.goodreads.com/book/show/2820046
https://www.amazon.de/Saidas-Klage-Out-El-Kouloub/dp/3492225128
https://www.amazon.de/Saidas-Klage-Out-El-Kouloub/dp/3492225128
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Figura 10- Capa da tradução alemã de Ramza. 

 
Fonte: Amazon.54 

 
 

Figura 11- Capa da tradução alemã de Ramza. 

 
Fonte: Goodreads.55 

                                                             
54 Disponível em: https://www.amazon.de/Ramsa-Out-El-Kouloub/dp/349222511X . 

Acesso em: 20 jul. 2017 

https://www.amazon.de/Ramsa-Out-El-Kouloub/dp/349222511X
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Observa-se que as traduções para o alemão já anunciam, apenas 

pelas capas, os temas dos quais os livros tratarão. As capas contribuem 

para a construção do imaginário do leitor, trazendo mulheres veladas 

e/ou mulheres sensuais em seus haréns. Essas imagens corroboram com 

a cristalização do perfil da mulher oriental – ora odalisca dos sultões, 

ora oprimida por sua cultura –, construído ao longo de vários séculos 

pelos ditos orientalistas europeus. Marcia Dib (2011) analisa o discurso 

orientalista através da pintura, e percebe que no século XIX as mulheres 

árabes e turcas eram normalmente representadas nuas, acionando a 

concepção ocidental de harém e de odalisca. 

Na imagem 8 vemos uma mulher toda coberta, que parece fugir 

de alguém, dando a ideia de aprisionamento; já na imagem 9 vemos as 

tão famigeradas odaliscas entretendo um sultão, e na última imagem 

temos uma odalisca sensual.  

 Essas ilustrações contribuem com a visão “do Oriente como 

algo feminino a ser conquistado” (BASTOS, 2016) 

 

Capas das traduções para o inglês: 

 

Figura 12- Capa da tradução americana de Trois contes de l'amour et de la mort. 

 
Fonte:Santos. 

 

                                                                                                                                 
55 Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/15763097 . Acesso em: 

20 jul.2017. 

https://www.goodreads.com/book/show/15763097
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Figura 13- Capa da tradução americana de Ramza. 

 
 

Fonte: Goodreads.56 

 
Figura 14- Capa da tradução americana de Zanouba. 

 
 

Fonte: Santos. 

 

As capas da tradução de Ramza para o inglês caem na mesma 

tendência “exotizadora”, trazendo uma imagem cristalizada do Oriente. 

Na capa em questão fica evidente a ideia de oriente que é a mais 

popularizada em terras ocidentais: o camelo, a mulher velada e o 

deserto, três elementos constitutivos desse imaginário. 

                                                             
56 Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/723399.Ramza . Acesso 

em: 13 jul.2017. 

https://www.goodreads.com/book/show/723399.Ramza
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Na capa de Three tales of love and death tem-se uma ilustração 

feita pela artista Michelle Slater em 1998, baseada no Livro dos Mortos, 
e por ela cedido à editora Syracuse para a publicação da tradução de 

Nayra Atya. Apenas observando a ilustração, talvez, passe despercebida 

a referência ao Egito, porém lendo a contracapa temos a referência e 

assim a ligação entre o conteúdo dos contos relacionados ao Egito e não 

diretamente a países do mundo árabe. Pode-se pensar que essa ilustração 

seja mais específica pela própria nacionalidade da tradutora – Nayra é 

egípcia – e da editora pela qual o livro foi publicado, uma editora 

universitária; dessa forma a generalização está mais refinada nessa capa.  

A arte que ilustra a capa da tradução da obra Zanouba foi 

pintada pela artista inglesa Mary Frank e cedida pela D.C Moore 

Gallery de Nova York, essa ilustração acaba ficando mais na 

neutralidade, vemos o vulto de um casal e marcas que podem ser um 

deserto ou um rio passando. Apenas pelo título o leitor não associa, 

apenas pelas imagens, a ligação ao universo árabe, egípcio ou religioso 

islâmico.  

Os três livros foram traduzidos por Nayra Atya, e apesar de 

termos um que tem marcas exotizantes mais aparentes, pode-se pensar 

na hipótese da tradutora e editor/a terem sido mais cautelosos no reforço 

dos estereótipos orientais. 

Capas das traduções holandesas: 

 
Figura 15- Capa da tradução holandesa de Ramza. 

 
Fonte: Goodreads.57 

                                                             
57 Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/15844611-harem. Acesso 

em: 13 jul. 2017. 

https://www.goodreads.com/book/show/15844611-harem
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Figura 16- Capa da tradução holandesa de Ramza. 

 

 
Fonte: De bibliotheek.58 

Na capa da primeira publicação da tradução holandesa, Harem: 

een liefde in Alexandrië, (1997) aparece o que talvez seja um harém, as 

mulheres que aparecem nas imagens estão vestidas, porém suas roupas 

não se assemelham aos trajes tipicamente encontrados em ilustrações 

que buscam retratar o oriente. Na segunda tradução, punlicada por uma 

outra editora, Harem: een liefde in Egypte (1998) além da mudança no 

título, observa-se duas mulheres de burca, envoltas no véu misterioso, 

marca que parece ser inerente à mulher oriental. No catálogo em que 

encontrei essa obra ela é descrita como um livro de histórias feministas. 

 
As potências econômicas no Ocidente, em sua 

histórica busca por representar o Oriente Próximo, 

têm, pelo menos desde o século XVIII, se fixado na 

imagem do véu para tratar da mulher oriental ou, 

mais contemporaneamente, muçulmana. Trata-se de 

um imaginário paradoxal, ora atribuindo ao véu 

significados eróticos (o harém, a dança do ventre), 

ora atribuindo-lhes significados políticos e de 

aprisionamento [...] (BASTOS, 2016, p.117.) 

 

 

Ambas posições, em alguma medida, despersonalizam as 

mulheres, colocando-as no mesmo padrão, atribuindo-lhes a mesma 

                                                             
58 Disponível em: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.175898197.html/harem-

-een-liefde-in-egypte . Acesso em 13 jul. 2017. 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.175898197.html/harem--een-liefde-in-egypte
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.175898197.html/harem--een-liefde-in-egypte
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posição, a mesma nacionalidade, religião e posição social. Ressalto que 

o uso do véu, da burca, hijab, não é incompatível com a subjetividade ou 

a identidade dessas mulheres, sabe-se que em algum contexto o retorno 

ao uso do véu está diretamente associado com o desejo de afirmação 

indenitária e religiosa.  

O que está em discussão são as imagens que exercem um tipo 

de violência e descaracterizam essas pessoas, e que buscam submetê-las 

ao julgamento pelo olhar ocidental, contribuindo com a cristalização dos 

estereótipos, e que buscam apenas vendê-las como um subproduto 

social. 

Capas das traduções árabes: 

 
. 

Figura 17- Capa da edição árabe de Ramza. 

 
 

Fonte: Goodreads.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/5882494 . Acesso em: 13 

jul.2017 

https://www.goodreads.com/book/show/5882494
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Figura 18- Capa da tradução árabe de Zanouba. 

 
Fonte : Goodreads.60 

 
Figura 19- Capa da tradução árabe de La nuit de la destinée. 

 
 

Fonte: Goodreads.61 

 

 

Sobre as capas das traduções para o árabe, tanto Ramza quanto 

Zanouba mostram mulheres que podem representar as próprias 

protagonistas, mas sem revelar detalhes das intrigas do livro através das 

                                                             
60 Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/6591433 . Acesso em: 13 

jul.2017. 
61 Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/7569002 . Acesso em 13 

jul. 2017. 

https://www.goodreads.com/book/show/6591433
https://www.goodreads.com/book/show/7569002
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ilustrações. A capa de La nuit de la destinée traz uma ilustração que 

corresponde, relativamente, ao tema da obra, o que contribui para sua 

recepção pelo público conhecedor dos temas religiosos abordados no 

livro. A capa tem um significado que se associa e se complementa ao 

título; a obra emerge como uma espécie de repatriamento da obra em 

língua árabe. 

Cúpulas, minaretes, mulheres estiradas e outras conversando no 

meio de corredores de casas construídas à moda oriental. Essas pinturas 

reforçam o ambiente exótico tão difundido no ocidente, e que marcou 

por séculos os povos do oriente como sendo diferente, atrasado, aqueles 

que precisam ser descobertos e estudados, elas corroboram com o 

imaginário ocidental, que vê essas mulheres como as esposas que vivem 

em um harém ou uma escrava odalisca. Assim, a mulher oriental 

continua como um objeto de representação percebido em sua 

exterioridade de maneira etnocêntrica.  

 Essas imagens cristalizam o pensamento europeu que isola e 

divide os povos entre eles e nós. 

 

3.2 Paratexto: Glossário de La nuit de la destinée  

Out el Kouloub inclui em sua obra um glossário desenvolvido 

por ela e que está intrinsecamente ligado aos textos como paratexto do 

livro original. 

Trata-se de um glossário que contém um léxico especializado, 

não de uma área de conhecimento, mas de um contexto linguístico-

cultural-religioso específico, ou seja, as unidades lexicais referentes ao 

culto do islã no Egito (mais especificamente do Cairo) no final do século 

XIX e início do XX. Além de termos um contexto bem delimitado no 

qual se inserem essas unidades lexicais, chamo o registro dessas 

unidades lexicais de "glossário" porque se trata das unidades lexicais 

(com as características que citamos acima), e que foram empregadas 

numa única obra, La nuit de la destinnée, escrita por Out el Kouloub em 

língua francesa. A apresentação desse léxico particular não estaria 

completa se não fosse destacado o fato de que o árabe (a língua do 

islã/Alcorão) e a língua francesa se misturam no texto como um todo e 

nas próprias unidades lexicais, já que muitas vezes as palavras em árabe 

são escritas em alfabeto latino com adaptações fonéticas à pronúncia em 
francês. 

No conto Leilet el Qadr, o leitor é conduzido ao cerne de uma 

celebração específica da cultura islâmica praticada no Cairo. Para 

apresentar esse momento, a autora faz uso do léxico em língua árabe, 

apenas transliterado para o francês; além disso, ela ainda narra 
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acontecimentos muito ímpares para aqueles que não compartilham dessa 

cultura. 

De acordo com Medeiros (2016), glossários para livros de 

literatura decorrem de um livro/obra de um escritor e estão atrelados ao 

texto, dessa forma podemos considerá-los como metatextos, já que o uso 

de tal recurso busca complementar e/ ou favorecer o entendimento do 

leitor/a da obra, desvela o que está além do texto, além das palavras, e 

assim podemos considerá-lo como um dizer a mais sobre a língua que o 

texto não esgota. 

Em seu artigo Memória e singularidade no gesto do escritor 

lexicógrafo, Vanise Medeiros (2014) destaca a posição de escritor 

lexicógrafo, tarefa efetuada por alguns escritores em diversas épocas, “o 

glossário pelo escritor coloca, pois, em jogo a ilusão de completude, a 

partir da qual o sujeito escritor se desdobra em sujeito lexicógrafo na 

ilusão de tudo dizer sobre a palavra.”  Para Medeiros: 

 
Podemos continuar dizendo que os glossários 

funcionam como marcas de ruptura no dizer que 

afetam o dizer – na medida em que faz das palavras 

verbetes a constar em um glossário – na ilusão de 

saturá-las; de, dizendo a mais, tudo dizer. 

(MEDEIROS, 2014, p. 146) 

 

 Essa ruptura do dizer, no caso de Out el Kouloub, seria a marca 

cultural explícita que a autora deixa por todo o texto, quando, por 

exemplo, ela insere palavras de sua língua materna, o árabe, no meio do 

texto escrito em língua francesa. 

 Apresento abaixo o glossário feito por Out el Kouloub, assim 

como a minha tradução das palavras encontradas nele: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Quadro 4- Glossário original e traduzido do conto leilet el Qadr. 
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Notes 

Termes arabes 

Amared din : pâte d’abricot 

Aya : verset du coran- le coran se 

compose de cent quatorze sourates 

ou chapitres, et chaque sourate 

d’un nombre variable d’« ayas ». 

Azan : appel à la prière. 

Azizi : el azizi : le puissant ; il 

s’agit de l’intendant du pharaon, 

putiphar. 

 

Baklawa : gâteau au miel. 

Baladi : du pays, indigène (balad : 

pays) 

Bamias : ou cornes grecques : 

sorte de légumes. 

 

Cantar : unité de poids pour le 

coton : environ 45 kgs. 

(L’achmouni et le sakallaridès sont 

de variétés de coton.) 

Chahada : profession de foi 

islamique : « j’atteste qu’il n’est 

pas d’autre dieu qu’allah et que 

mohamed est l’envoyé d’allah. 

 

Esbeh : domaine. 

 

Fass : large pioche. 

Fat’ha : première sourate du 

coran, « celle qui ouvre « le 

livre » ; elle constitue une oraison. 

Fiki : récitant du coran. 

Foul medammès : plat de fèves 

très populaire. 

 

Galabieh : longue robe à manches 

des gens du peuple. 

 

Notas 

Termos árabes 

(Q)amar al- din: pasta de 

damasco. 

Aya: versetos do Alcorão. O 

Alcorão se compõe de cento e 

quatorze suratas ou capítulos, e 

cada surata de um número variável 

de ayas 

Azan: chamado à oração. 

Azizi: el azizi: o poderoso, trata-

se do intendente do faraó, 

putiphar. 

 

Baklava: bolo de mel. 

Baladi: do país, indígena (bala: 

país) 

Bamias: ou cornos gregos: tipo de 

legume. 

 

Cantar: unidade de peso para o 

algodão. (achmuni e o sakellaridis 

são variedades de algodão.) 

Shahada: profissão de fé 

islâmica: “eu atesto que não há 

outro deus senão Alá e que 

Maomé é o enviado de Alá. 

 

 

Esbeh: domínio. 

 

Faas: picareta larga. 

Fatiha: primeira surata do 

Alcorão “aquela que abre ‘o 

livro’”, ela constitui uma oração. 

Faqih: pessoa que recita o 

Alcorão. 

Ful medames: prato de favas 

muito popular. 
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Hag (ou hadj) : pèlerin ; titre que 

portent toute leur vie ceux qui ont 

accompli le pèlerinage à la 

mecque. 

Halawa : pâte faite surtout de 

sésame et de sucre. 

 

Iftar : repas qui suit le coucher du 

soleil durant le jeûne de ramadan. 

 

Kahk : gâteau sucré. 

Kanaka : pot de cuivre où l’on fit 

bouillir le café. 

Katb el kitab : signature du 

contrat de mariage. 

Khawaga : monsieur, désigne un 

européen. 

 

Leilet el qadr : la nuit de la 

destinée. 

 

Maalech : signifie « cela ne fait 

rien » ou « tant pis » 

Maazoun : fonctionnaire qui 

enregistre les mariages et les 

divorces. 

Moallem : maître, patron.  

Mouhalabia : plat de riz au lait. 

Moussaharati : l’homme qui 

éveille des fidèles à la fin des nuits 

de ramadan, pour les avertir qu’il 

est temps de prendre le repas du 

matin, le souhour. 

 

Om : mère. Om mahmoud : la 

mère de mahmoud une femme 
porte ainsi le nom de son fils aîné. 

Omdeh : mairie. 

 

Q : on représente par cette lettre 

une consone arabe qui serait un k à 

Galabia: vestido longo com 

mangas usado pelas pessoas do 

povo.  

 

Hajj: peregrino, título que 

recebem por toda a vida aqueles 

que realizaram a peregrinação à 

meca. 

Halawa: massa feita 

principalmente de sésamo e 

açúcar. 

 

Iftar: refeição que segue o pôr do 

sol durante o jejum do ramadã. 

 

Kahk: bolo doce.  

Kâneka: pote de cobre onde se 

ferve o café. 

Katb el kitab: assinatura do 

contrato de casamento. 

Khawaja: senhor, designa um 

europeu. 

 

 

Laylat el qadr: a noite do destino. 

 

Maalech: significa “isso não 

importa” ou “tanto faz” 

Maazun: funcionário que registra 

os 

casamentos e divórcios. 

Muallim: mestre, patrão. 

Muhalabia: prato de arroz com 

leite.  

Mussaharati: o homem que 

desperta os fiéis no fim da noite de 
ramadã, para os avisar que é hora 

de tomar a refeição da manhã, o 

suhur. 

 

Umm: mãe. Umm mahmud: a 
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peine prononcé. 

Qadr : la destinée. 

Qob’ab : sandale à semelle de 

bois. 

 

Rakaate : prosternations, dans 

l’oraison musulmane. 

Ramadan : neuvième mois de 

l’année musulmane : il est le mois 

du jeûne. Les mois musulmans 

sont lunaires et commencent à la 

nouvelle lune. Le « jour » 

commence à la tombée de la nuit ; 

la nuit du 27 ramadan suit donc la 

journée du 26. 

Rotoli : unité de poids, environ 

450 grammes. 

 

Safiha : bidon en fer blanc. 

Sayed : seigneur. Sayeda : dame. 

Sayedna : notre seigneur. 

Saquieh : noria- appareil à élever 

l’eau. 

Set : femme. 

Souhour : repas du matin, avant le 

lever du soleil. 

Soufi : mystique. 

Sourate : chapitre du coran, 

désigné par un terme tiré de l’un 

des versets. La sourate el baqarat 

(ou la sourate de la génisse) est la 

seconde du coran, et une des plus 

connues. 

 

Takbir- taslimat : durant sa prière 

le musulman est placé dans un état 
de pureté sacrée dit « ihrâm » : son 

attention est coupée du monde 

extérieure et entièrement consacrée 

à son oraison. Le takbir est la 

formule qui ouvre la période 

mãe de Mahmud; assim, uma 

mulher carrega o nome de seu 

filho mais velho. 

Omdeh: prefeito 

 

Q: representa-se por essa letra 

uma consoante árabe que seria um 

k levemente pronunciado. 

Qadr: o destino. 

Qob’ab: sandália com solado de 

madeira. 

 

Rakat: prostrações, na oração 

muçulmana.  

Ramadã: nono mês do ano 

muçulmano: é o mês do jejum. Os 

meses muçulmanos são lunares e 

começam na nova lua. O “dia” 

começa no cair da noite, a noite do 

27 ramadã segue então o dia do 

26. 

 

Rotoli: unidade de peso, por volta 

de 450 gramas. 

 

Safiha: lata de ferro branco. 

Sayyid: senhor. Sayyida: dama.   

Sayyidna: nosso senhor. 

Saquieh: roda d’água. 

Set: mulher.  

Suhur: refeição da manhã, antes 

do nascer do sol. 

Sufi: místico. 

Surata: capítulo do corão, 

designado por um termo tirado de 

um dos versetos. A surata da vaca 
(ou surata da sabedoria) é a 

segunda do Alcorão, e uma das 

mais conhecidas. 
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Fonte: La nuit de la destinée. (1954) 

 

Do glossário em língua francesa, originário do conto, constam 

sessenta e quatro verbetes que seguem ordem alfabética e a 

transliteração, como já mencionado, francesa. Esse paratexto serve para 

toda a obra "La nuit de la destinée" ou seja, para seus seis contos; o que 

apresentei na tabela acima é a tradução, apenas dos verbetes 

correspondentes ao conto Leilet el Qadr, o qual traduzi.  

Nem todas as obras de Out el Kouloub trouxeram glossários 

explicando as palavras que ela mantém em árabe. As únicas são a 

segunda edição de Harem e La nuit de la destinée. No caso dessa 

segunda, nem todas as palavras árabes constam em entradas no 

glossário, algumas palavras são usadas sem nenhuma nota, ou 

explicação do significado. Nesses casos eu, enquanto tradutora, recorri a 

notas de rodapé, como será mostrado no capítulo que concerne aos 

comentários da tradução. 

 
 

 

 

d’ihrâm, et le taslimat celle qui la 

termine. 

Téhina : sorte de hors-d’œuvre fait 

surtout d’une pâte liquide de farine 

sésame. 

 

Zar : séance de magie destinée à 

appeler des esprits, souvent pour 

guérir un malade. 

 

Zeit el baladi : huile du pays 

(baladi : local indigène). 

Zir : grande jarre en terre qui sert, 

dans les maisons, de réservoir 

d’eau potable.  

 

Takbir- taslíma: durante sua 

oração o muçulmano é colocado 

em um estado de pureza sagrada 

dita “ihrâm”: sua atenção é 

cortada do mundo exterior e 

inteiramente consagrada a sua 

oração. O takbir é a fórmula que 

abre o período da ihram, e o 

taslíma aquela que a termina. 

Tehine: tipo de aperitivo feito 

principalmente de uma massa 

liquida de farinha de sésamo. 

 

Zaar: sessão de magia destinada a 

chamar espíritos, muitas vezes 

para curar um doente. 

Zeit el baladi: azeite do país 

(baladi: local nativo). 

Zir: grande jarro de barro que 

serve, nas casas, de reservatório 

de água. 
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4 A TRADUÇÃO 

 

LEILET EL QADR* 

 

LA NUIT DE LA DESTINÉE 

(27 Ramadan) 

 

Au nom d’Allah le Bienfaiteur 

Miséricordieux. 

Nous l’avons fait descendre durant 

la Nuit de la Destinée. 
Qui t’apprendra le prix de la Nuit 

de la Destinée ? 

La Nuit de la Destinée vaut mieux 
que mille mois. 

 
Les Anges et l’Esprit descendirent, 

portant les ordres du Seigneur. 

Elle est bénie jusqu’au lever de 

l’aurore.62 

 

  

 

LAYLAT EL QADR* 

 

A NOITE DO DESTINO 

(27 Ramadã) 
 

Em nome de Deus, O clemente, O 

misericordioso. 

Por certo, fizemo-lo descer, na 

noite de al Qadr. 
 — E o que te faz inteirar-te do 

que é a noite de al Qadr?  

— A noite de al Qadr é melhor 
que mil meses.  

 
Nela, descem os anjos e o 

Espírito, com a permissão de seu 

Senhor, encarregados de toda 

ordem. 

 Paz é ela, até o nascer da 

aurora. 
 

L’avant-dernière nuit du mois de 

Ramadan, Leilet el Qadr, la Nuit de 

la Destinée, est certes bénie entre 

toutes : l’Esprit, L’Ange Gabriel, 

est descendu du Ciel et il a remis au 

Prophète la Révélation comme 

Lumière et Direction pour les 

Hommes : le Livre d’Allah, le 

Coran, Flambeau et Loi de l’Islam. 

Leilet el Qadr est donc un pieux 

anniversaire. Aussi beaucoup de 

fidèles croient-ils que cette nuit 
peut devenir la nuit de leur 

destinée. Ils la passent alors en 

prière et en méditation, dans 

A penúltima noite do mês de 

Ramadã, Laylat el Qadr, a Noite 

do Destino, é a mais bendita entre 

todas: o Espírito, o Anjo Gabriel, 

desceu do Céu e entregou ao 

Profeta a Revelação como Luz e 

Direção para os Homens: o Livro 

de Alá, o Alcorão, Chama e Lei 

do Islã. Laylat el Qadr é então um 

aniversário piedoso. Por essa 

razão muitos fiéis acreditam que 

essa noite pode se tornar a noite 
de seu destino. Então, passam-na 

em prece e meditação na 

esperança de que um 

                                                             
62Coran: Sourate 97: El Qadr. (Alcorão: Surata 97: Al Qadr.) 
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l’espoir qu’un événement imprévu 

réalisera leurs vœux. 

acontecimento imprevisto 

realizará seus votos.  

 

Je ne parle pas naturellement des 

habitants de la ville moderne. Les 

yeux tournés vers l’Occident, ils 

n’ont aucune chance de voir 

paraître dans ce ciel d’astres morts 

un signe de Dieu. 

Savent-ils même encore quel soir 

tombe Leilet el Qadr ? Peut- être, 

s’ils ont encore chez eux une 

aïeule, leur attention est-elle 

éveillée par un parfum d’encens 

inhabituel, un plat de mouhalabia* 

ou de couscous qui apparaît sur la 

table ; la vue de la vieille dame tout 

de blanc vêtu, roulant son chapelet 

à la main, laisse pressentir que ce 

soir n’est pas comme les autres ; ou 

bien une voix de fiki* récitant la 

sourate* sacrée leur fait soudain 

s’écrier : « Mais c’est Leilet el 

Qadr ! ». S’ils ont encore un peu de 

pitié dans l’âme, ils s’attardent à 

écouter non sans émotion les ayas* 

que psalmodie le vieillard. Sinon, 

ils se bornent à penser avec un 

soupir de soulagement : « Leilet el 

Qadr ! Ramadan se termine ! Fini 

le jeûne ! ». 

 

Eu não falo, é claro, dos 

moradores da cidade moderna. Os 

olhos voltados para o Ocidente, 

eles não têm nenhuma chance de 

ver aparecer nesse céu de astros 

mortos um sinal de Deus. 

Será que eles ainda sabem em 

qual noite cai Laylat el Qadr? 

Talvez, caso ainda tenham em 

casa uma anciã, sua atenção é 

despertada por um inabitual 

perfume de incenso, um prato de 

muhalabia* ou de cuscuz que 

surge na mesa; a visão da velha 

senhora toda vestida de branco, 

rolando seu terço islâmico na 

mão, permite pressentir que essa 

noite não é como as outras, ou 

ainda a voz de um faqih* 

recitando a surata* sagrada de 

repente lhes faz gritar: “Mas é 

Laylat el Qadr!”. Caso ainda 

tenham um pouco de piedade na 

alma, eles se demoram para 

escutar, com emoção os ayas* 

que salmodia o ancião. Senão, 

eles se limitam a pensar com um 

suspiro de alívio: “Laylat el 

Qadr!” Acaba o Ramadã! É o fim 

do jejum!”. 

 

Mais dans les quartiers populaires 

tout le monde connaît Leilet el 

Qadr, tout le monde l’attend avec 

anxiété, et personne ne songerait à 

dormir cette nuit-là ! Les maisons, 

les boutiques restent éclairées 

Mas nos bairros populares todo 

mundo conhece Laylat el Qadr, 

todo mundo a espera com 

ansiedade, e ninguém desejaria 

dormir nesta noite! As casas, as 

butiques ficam acesas até de 
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jusqu’à l’aube. Dominant les bruits 

de la rue, la radio proclame partout 

la parole de Dieu, et on ne se laisse 

pas de l’entendre. 

 

madrugada. Dominando os 

barulhos da rua, o rádio proclama 

por todo lado a palavra de Deus, e 

não se deixa de ouvi-la. 

 

Y a-t-il rien au monde de plus 

profond et de plus beau ? Rien qui 

introduise autant, qui élève mieux 

l’âme au-dessus des misères de la 

vie ? Rien qui soit plus harmonieux 

et qui porte à l’oreille et au cœur 

une joie plus parfaite que ces 

versets sacrés, surtout si l’on a 

choisi pour les réciter à la radio un 

fiki à la voix d’or, qui sait faire 

chanter les syllabes et arracher aux 

auditeurs attentifs des exclamations 

d’enthousiasme ? 

 

Existe no mundo algo de mais 

profundo e mais bonito? Algo que 

introduza tanto e que eleve mais a 

alma acima das misérias? Algo 

que seja mais harmonioso e que 

traga ao ouvido e ao coração uma 

alegria mais perfeita do que esses 

versos sagrados, sobretudo se se 

escolheu para recitar na rádio um 

faqih com voz de ouro, que sabe 

fazer cantar as sílabas e arrancar 

dos ouvintes atentos exclamações 

de entusiasmo? 

 

Et quelle foule dans les rues ! On 

va de-ci de-là, le nez en l’air. Aux 

terrasses des cafés, pas une place 

libre ; les chaises, les petites tables 

ont envahi les trottoirs et débordent 

sur la chaussée. Tout en roulant, 

sous leurs doigts agiles, les grains 

de leur chapelet d’ambre, les 

hommes assis lorgnent vers le ciel. 

Les moins favorisés, qui n’ont 

trouvé de place qu’à l’intérieur, 

sortent à tout instant et d’un coup 

d’œil rapide parcourent la voûte 

étoilée. 

 

   E que multidão nas ruas! Se vai 

daqui, ali, com a cabeça para o 

alto. Nos terraços dos cafés, nem 

um lugar livre; as cadeiras, as 

mesinhas invadem as calçadas e 

se transbordam pela rua. Rolando, 

entre seus dedos ágeis, as contas 

de seu terço islâmico de âmbar, os 

homens sentados olham para o 

céu. Os menos favorecidos, que 

só encontraram um lugar na parte 

de dentro, saem a todo instante e 

com uma olhadela rápida 

percorrem a abóbada estrelada. 

  

 

C’est qu’il s’agit d’une affaire 

capitale, qui peut d’un seul coup 

transformer la destinée d’un 

homme. Dieu, tout le monde le sait, 

pour se manifester à ses créatures 

Trata-se de um assunto capital, 

que pode de uma hora para outra 

transformar o destino de um 

homem. Deus, todo mundo sabe, 

para se manifestar a suas criaturas 
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qui pourraient être tentées de 

l’oublier, lance à l’improviste dans 

les cieux une étoile qui, une 

seconde, file et disparaît. Mais en 

cette nuit privilégiée, nuit de la 

Destinée, c’est un astre d’une 

grosseur et d’un éclat 

incomparables que le Seigneur des 

mondes fait rouler dans l’espace ; 

quiconque a la chance de le voir, et 

la présence d’esprit de faire un 

vœu, obtient de Dieu la réalisation 

de son désir. 

 

que poderiam ser tentadas a 

esquecê-lo, lança 

inesperadamente nos céus uma 

estrela que, num segundo, chispa 

e desaparece. Mas nessa noite 

privilegiada, noite do Destino, é 

um astro de uma largura e um 

brilho incomparáveis que o 

Senhor dos mundos faz rolar no 

espaço; aquele que tem a sorte de 

vê-lo, e a presença de espírito de 

fazer um pedido, obtém de Deus a 

realização de seu desejo. 

 

Vous le pensez bien ! Chacun de 

ceux qui sont là, à scruter les cieux, 

tient son vœu tour prêt ! La 

prospérité de sa famille, celle de 

ses affaires, un mariage 

avantageux, une bonne récolte, un 

succès à un examen, la naissance 

d’un fils, une augmentation de 

salaire, l’argent pour aller en 

pèlerinage à La Mecque, de 

l’avancement dans un bureau, le 

mariage de filles déjà âgées, la 

sortie d’un numéro à la loterie, la 

guérison d’un enfant malade, la 

hausse des prix du coton, le bon 

résultat d’une démarche, un procès 

à gagner… qui n’a pas de souhait à 

formuler ? Le plus dépourvu 

d’imagination désire au moins la 

richesse ! 

 

Imaginem vocês! Cada um dos 

que estão aqui, escrutando os 

céus, tem seus pedidos já prontos! 

A prosperidade da sua família, de 

seus negócios, um casamento 

vantajoso, uma boa colheita, 

sucesso em um exame, o 

nascimento de um menino, um 

aumento de salário, dinheiro para 

a peregrinação à Meca, uma 

promoção no escritório, o 

casamento das filhas já velhas, 

ganhar na loteria, a cura de um 

filho doente, a alta no preço do 

algodão, o bom resultado de uma 

negociação, ganhar um 

processo… quem não tem algo a 

desejar? O mais desprovido de 

imaginação deseja ao menos 

riqueza! 

On raconte même en plaisantant 

l’histoire de cette bonne femme 

qui, ayant eu la chance de voir 

Leilet el Qadr, s’est contentée de 

demander un pot de beurre fondu 

Conta-se ainda que em tom 

jocoso a história dessa boa mulher 

que, tendo tido a sorte de ver 

Laylat el Qadr, se contentou em 

pedir um pote de manteiga 
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pour la fête prochaine. 

 Ne voyez pas là une 

superstition sans fondement. On 

peut vous fournir des preuves. 

N’importe lequel de ces hommes 

connaît des exemples de destinée 

transformées à la suite d’un vœu 

fait au bon moment, parce qu’on a 

vu, comme on dit, « Leilet el 

Qadr ». 

 

derretida para a próxima festa. 

  Não vejam aqui uma superstição 

sem fundamento. Pode-se dar 

provas a vocês. Qualquer um 

desses homens conhece exemplos 

de destinos transformados logo 

após um pedido feito em boa 

hora, porque se viu, como dizem: 

“Laylat el Qadr”. 

 

Approchons-nous de ce groupe 

silencieux : le vieux à la barbe 

grise, c’est Abdel Latif, mon 

fabricant de qob’abs* ; son voisin 

de droite, qui roule de gros yeux et 

qui semble très méchant — en 

vérité c’est le plus timide des 

hommes — c’est Farag Ibrahim, 

mon laitier ; le petit, c’est Faouzi, 

le marchand de cigarettes : sa 

boutique ? Une boîte qu’il porte sur 

le bras ; cet autre qui plisse les 

paupières et sourit d’un air entendu 

est connu sous le nom de 

Moallem* Zalata ; il est dans les 

affaires ; on ne sait pas trop 

lesquelles ; il passe sa vie au café ; 

il connaît tout le monde, est au 

courant de toutes les nouvelles. A 

côté de lui se tient Mahmoud 

Hassan, l’orfèvre de la ruelle qui 

passe derrière ma maison, chez qui 

on ne voit jamais personne que des 

voisins en train de boire un café en 

bavardant. Quant à ce colosse aux 

bons yeux rieurs, qui tourne les 

pointes de sa moustache en vous 

regardant, c’est Omar ; il fabrique 

les plus jolies poteries de la ville ; 

Aproximemo-nos deste grupo 

silencioso: o velho de barba 

cinza, é Abdel Latif, meu 

fabricante de qob’abs*, o seu 

vizinho da direita, que arregala 

seus olhos e que parece muito 

malvado — é, na verdade, o mais 

tímido dos homens — é Faraj 

Ibrahim, meu leiteiro; o pequeno, 

é Fauzi, o vendedor de cigarros: 

sua loja? Uma caixa que ele 

carrega nos braços, este outro que 

cerra os olhos e sorri com um ar 

de sabido é conhecido como 

Muallim* Zalata; ele é um 

homem de negócios; não se sabe 

muito bem quais; ele passa a vida 

no café, conhece todo mundo, 

está informado de todas as 

notícias. Ao lado dele está 

Mahmud Hassan, ourives da ruela 

que passa atrás da minha casa, 

lugar em que nunca se vê 

ninguém além dos vizinhos 

tomando café e conversando. 

Quanto a esse colosso de bons 

olhos risonhos, que gira as pontas 

do bigode observando vocês, é 

Omar; ele fabrica as mais lindas 
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il a beaucoup de clients, de clientes 

surtout ; il devrait être riche, mais il 

ne sait pas résister aux 

compliments que lui font les 

femmes sur les coloris vifs de ses 

terrines et de ses vases à fleurs ; et 

il finit par céder à deux piastres ce 

qui lui a coûté quatre. 

 

cerâmicas da cidade; tem muitos 

clientes, sobretudo mulheres; ele 

deveria estar rico, mas não sabe 

resistir aos elogios que lhe fazem 

as mulheres sobre os coloridos 

das terrinas e dos vasos com 

flores; e ele acaba cedendo por 

duas piastras o que lhe custou 

quatro. 

La connaissance est faite. Asseyez-

vous sans crainte, ce sont les plus 

honnêtes gens du monde. Il est vrai 

que la fortune ne leur a pas souri. 

Mais que voulez-vous ! Aucun 

d’eux n’a encore vu Leilet el Qadr. 

En revanche, les histoires de ceux 

qui ont eu cette chance, ils les 

connaissent toutes, et si vous n’êtes 

pas pressé, ils vous en raconteront 

jusqu’au matin. 

 

Apresentação feita. Sentem-se 

sem medo, essas são as pessoas 

mais honestas do mundo. É 

verdade que a fortuna não lhes 

sorriu. Mas o que vocês queriam! 

Nenhum dele viu ainda Laylat el 

Qadr. Em compensação, as 

histórias daqueles que tiveram 

essa sorte, eles as conhecem, e se 

vocês não estiverem com pressa, 

eles as contarão até o amanhecer. 

 

Écoutons pour commencer celle de 

Farag le laitier : 

 

Escutemos para começar a de 

Faraj o leiteiro: 

 

—  Quand vous passez devant la 

maison en construction au bout de 

cette rue, vous voyez sur un tableau 

en lettres grosses comme cela —  et 

il fait un grand geste — : 

« MOALLEM MOUKHTAR EL 

DIB, entrepreneur ».  Près de Bab 

el Foutouh, à l’entrée d’un chantier, 

vous lisez encore : « MOUKHTAR 

EL DIB, entrepreneur ». Et c’est la 

même chose à Sayeda Zeinab, à 

Rod el Farag, ou à Husseinieh. Un 

entrepreneur qui fasse d’aussi 

bonnes affaires, vous n’en 

trouverez aucun autre au Caire. Il a 

une maison à lui à Mounira, il a 

—  Quando vocês passam em 

frente à casa em construção no 

final dessa rua, vocês veem na 

placa letras grandes assim —  e 

ele faz um grande gesto —: 

“MUALLIM MUKHTAR EL 

DIB, empresário”. Próximo de 

Bab el Futuh, na entrada de um 

canteiro, você lê ainda: 

“MUKHTAR EL DIB, 

empresário”. E é a mesma coisa 

em Sayyida Zeinab, em Rod el 

Faraj ou em Husseinieh. Vocês 

não encontrarão nenhum 

empresário no Cairo que faça tão 

bons negócios. Ele tem uma casa 
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une auto, des domestiques, de 

l’argent à ne savoir qu’en faire. Eh 

bien ! Moi, je l’ai connu, le 

moallem Moukhtar el Dib, quand il 

n’était qu’un pauvre diable. Il 

habitait alors porte à porte avec 

nous, à Quaïtbay, au milieu des 

cimetières ; il était maçon, comme 

mon père. En ce temps-là les 

maçons chômaient souvent, et les 

salaires n’étaient pas gros. 

Moukhtar avait quatre enfants, dont 

l’aîné était de mon âge ; on ne leur 

achetait jamais de galabieh* neuve, 

et ils ne mangeaient pas à leur faim 

tous les jours. 

 

em Munira, tem um carro, 

empregados, dinheiro a perder de 

vista. Bom! Eu o conheci, o 

muallim Mukhtar el Dib, quando 

ele era apenas um pobre diabo. 

Ele morava, até então, porta a 

porta conosco, em Quaïtbay, no 

meio dos cemitérios; ele era 

pedreiro, como meu pai. Naquela 

época os pedreiros estavam 

frequentemente desempregados, e 

os salários não eram muito 

gordos. Mukhtar tinha quatro 

filhos, cujo mais velho tinha 

minha idade; nunca lhe 

compravam galabia* nova, e, eles 

não comiam todos os dias. 

 

Cette année-là était 

particulièrement dure pour les 

maçons ; et Ramadan avait été pour 

tous un vrai mois de jeûne. 

Moukhtar voyait arriver les fêtes et 

se désespérait de n’avoir pas même 

les quelques millièmes nécessaires 

pour acheter un kahk* à ses 

enfants ; pas même de quoi apaiser 

leur faim. 

Aquele ano estava 

particularmente duro para os 

pedreiros; e o Ramadã tinha sido 

para todos nós um verdadeiro mês 

de jejum. Mukhtar via chegar as 

festas e se desesperava de não ter 

nem alguns centavos necessários 

para comprar um kahk* para seus 

filhos; e nem mesmo com o que 

abrandar suas fomes. 

  

 

Moukhtar était un homme pieux ; 

au lieu de traîner dans les cafés ou 

dans les rues, durant ces 

interminables journées de Ramadan 

où il n’avait rien à faire, il passait 

de longues heures dans la mosquée 

de Quaïtbay, à côté de chez nous, et 

il priait, priait, sans jamais 

désespérer. Il avait mis son dernier 

espoir en Leilet el Qadr. Il passa la 

  Mukhtar era um homem devoto; 

no lugar de se arrastar pelos cafés 

ou pelas ruas durante esses 

intermináveis dias de Ramadã em 

que ele não tinha nada para fazer, 

ele passava longas horas na 

mesquita de Quaïbay, ao lado da 

nossa casa, e rezava, rezava, sem 

nunca se desesperar. Ele tinha 

colocado sua última esperança em 
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soirée, puis une partie de la nuit 

avec nous tous, assis sur la place 

devant la mosquée, à surveiller le 

ciel. Il n’avait rien mangé depuis 

plus de vingt-quatre heures ; il 

roulait à toute vitesse les grains de 

son chapelet sous ses doigts en 

répétant : « Allah ! Allah ! 

Allah ! ». Peu avant l’aube, il nous 

quitta. Nous n’y avons pas prêté 

attention. Tout à coup nous le 

vîmes réapparaître, tremblant de 

tous ses membres, les yeux 

hagards, bégayant : « J’ai vu Leilet 

el Qadr ! ». Et il nous raconta qu’il 

était monté sur la terrasse de sa 

maison ; il avait regardé fixement 

en direction de la Kaaba sacrée, en 

priant sans arrêt. Et soudain il avait 

vu dans le ciel une boule de feu qui 

était passé, en laissant derrière elle 

une traîné lumineuse et 

éblouissante. Juste le temps de 

s’écrier : « Seigneur, donnez-moi 

ce qu’il faut pour nourrir ma 

famille ! », et il était tombé la face 

contre terre… Quand il avait repris 

ses sens, le ciel était clair. 

Laylat el Qadr. Ele passou o 

anoitecer, depois uma parte da 

noite com todos nós, sentado na 

praça em frente à mesquita, 

vigiando o céu. Ele não tinha 

comido nada fazia mais de vinte 

quatro horas; ele rolava com 

rapidez os grãos de seu terço 

islâmico nos dedos repetindo 

“Alá! Alá! Alá!”. Pouco antes do 

amanhecer, ele nos deixou. Nem 

prestamos atenção. De repente o 

vimos reaparecer, tremendo 

inteiro, os olhos assustados, 

gaguejando: “Eu vi Laylat el 

Qadr!”. E ele nos contou que 

subiu no terraço de sua casa; que 

tinha olhado fixamente na direção 

da Caaba sagrada, rezando sem 

parar. E de repente tinha visto no 

céu uma bola de fogo que estava 

passando deixando atrás dela uma 

cauda luminosa e deslumbrante. 

Apenas o tempo de gritar: 

“Senhor, me dê o que é necessário 

para alimentar minha família!”, e 

caiu de cara no chão… Quando 

tinha retomado os sentidos, o céu 

estava claro. 

 

Moukhtar frissonnait de fièvre ; 

nous l’envoyâmes se coucher. 

 

Mukhtar tremulava de febre; nós 

mandamos que se deitasse. 

 

Eh bien ! Je vous le jure sur le 

tombeau de Sayed el Badaoui, 

quelques heures plus tard, une 

voiture s’arrêtait devant chez nous. 

J’étais sur le pas de ma porte : un 

Sheikh en descendit et me demanda 

où habitait Moukhtar le maçon. Je 

Bom! Eu juro a vocês sobre o 

túmulo de Sayyid el Badaui, 

algumas horas mais tarde, um 

carro parava na frente da nossa 

casa. Eu estava na entrada da 

minha porta: um Sheikh desceu e 

me perguntou onde morava 
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le lui dis et courus prévenir mon 

père. Quand le Sheikh fut reparti, 

nous entrâmes chez Moukhtar : il 

était à genoux, les mains levées, les 

yeux au ciel, en extase ; il 

remerciait le Seigneur à haute voix. 

Sa femme, ses enfants, tous 

semblaient transfigurés par la joie. 

Ils nous montrèrent, posés dans un 

mouchoir, des bracelets, des 

bagues, des boucles d’oreilles, des 

bijoux en argent, en or, et des 

pièces de monnaie de toutes sortes. 

Le Sheikh que j’avais vu était 

l’omdeh* d’un village de la 

Charkieh. Une tante de Moukhtar, 

qui y habitait, était morte quelques 

jours auparavant, et c’était son 

héritage que nous voyons là, dans 

la pauvre chambre. 

 

Mukhtar o pedreiro. Eu lhe disse 

e corri para avisar meu pai. 

Quando o Sheik partiu, nós 

entramos na casa de Mukhtar: ele 

estava de joelhos, as mãos 

levantadas, os olhos no céu, em 

êxtase; ele agradecia ao Senhor 

em voz alta. Sua mulher, seus 

filhos, todos pareciam 

transfigurados pela alegria. Eles 

nos mostraram, colocados em um 

lenço, braceletes, anéis, brincos, 

joias de prata, ouro, e moedas de 

todos os tipos. O Sheikh que eu 

tinha visto era o omdeh* de uma 

vila da Xarqia. Uma tia de 

Mukhtar, que ali morava, tinha 

morrido há alguns dias, e era a 

herança dela que nós víamos ali, 

no quarto pobre. 

 Ce soir-là, le coup de canon 

résonnait encore que nous étions 

déjà tous à table devant un bon plat 

de fèves, et le lendemain, pour la 

fête, nous mangeâmes du mouton, 

comme nous ne l’avions jamais 

fait, et des amandes et du gâteau. Je 

dis « nous », car Moukhtar n’était 

pas égoïste et il nous invita à 

participer à sa bonne fortune. 

Naquela noite, o tiro de canhão63 

ressoava embora nós 

estivéssemos à mesa diante de um 

bom prato de favas, e no dia 

seguinte, para a festa, comemos 

carneiro, como jamais havíamos 

feito, e amêndoas e bolo. 

Eu digo “nós”, pois Mukhtar não 

era egoísta e nos convidou para 

participar de sua boa sorte. 

Mais son épouse était une femme 

de tête ; elle ne voulait pas que tout 

l’héritage se dissipât en 

réjouissances. Sur ses conseils, 

Moukhtar acheta un petit terrain, 

juste derrière chez lui. Il entreprit 

d’y construire une maison ; ainsi 

Mas, sua esposa era uma mulher 

ajuizada; ela não queria que toda 

a herança se dissipasse em 

diversão. Através dos conselhos 

dela, Mukhtar comprou um 

pequeno terreno, bem atrás do 

dele. Pensou em construir uma 

                                                             
63 Durante o mês do ramadã, no Egito, os tiros de canhão anunciam a quebra do 

jejum. 
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pourrait-il louer des chambres et se 

constituer un revenu assuré. 

casa; assim poderia alugar quartos 

e constituir um rendimento 

seguro. 

Il se mit aussitôt à déblayer les 

ruines du vieux bâtiment qui 

encombraient le terrain et à creuser 

les fondations. Un jour, sa pioche 

heurta un objet dur et sonore : 

c’était un vase de cuivre plein de 

pièces d’or ! des pièces d’or très 

anciennes, du temps des 

Mamelouks, au moins ! Moukhtar 

en dansait de joie : « C’est Leilet el 

Qadr ! C’est Leilet el Qadr ! » 

s’écriait-il en riant. Et il remerciait 

Dieu du fond du coeur.  

 

Ele logo se pôs a tirar as ruínas do 

velho prédio que cobria o terreno 

e a cavar as fundações. Um dia, 

sua picareta bateu em um objeto 

duro e sonoro: era um vaso de 

bronze cheio de moedas de ouro! 

Moedas de ouro muito velhas, do 

tempo dos Mamelucos, pelo 

menos! 

Mukhtar dançava de alegria: “É 

Laylat el Qadr! É Laylat el 

Qadr!” gritava rindo. E agradecia 

a Deus do fundo do coração. 

Vous pensez bien qu’après cela, il 

eut de quoi construire des maisons 

et des maisons ! Il embauchait des 

ouvriers par centaines. Ses biens 

s’augmentaient. Mon père est 

devenu son chef de chantier ; et j’ai 

pu grâce à lui m’établir marchand 

de lait. Je vous l’ai déjà dit, le 

moallem Moukhtar el Dib est un 

homme pieux et généreux ». 

Vocês podem imaginar que após 

isso, ele teve com o que construir 

casas e casas! Ele empregou 

trabalhadores às centenas. Seus 

bens aumentaram. Meu pai se 

tornou o mestre de obra; eu pude 

graças a ele me estabelecer como 

mercador de leite. Eu já lhes 

disse, o muallim Mukhtar el Dib é 

um homem devoto e generoso. ” 

Mais le bon Omar s’impatiente ; il 

a écouté jusqu’au bout le récit, cent 

fois entendu, de la fortune de 

Moukhtar el Dib. A son tour 

maintenant de raconter son histoire. 

Mas o bom Omar se inquieta; ele 

escutou até o final a narrativa, 

cem vezes ouvida, da sorte de 

Mukhtar el Dib. É sua vez agora 

de contar sua história. 

- C’est, dit-il, l’histoire d’Abdel 

Fattah Bayoumi, mon cousin, telle 

qu’il me l’a contée lui-même, en 

jurant sur la tête de ses enfants 
qu’il n’inventait absolument rien. 

 

— É, diz, a história de Abdel 

Fattah Bayumi, meu primo, tal 

como ele me contou, ele mesmo, 

jurando pela cabeça de seus 
filhos, que não inventava 

absolutamente nada. 

 

Abdel Fattah Bayoumi était de Abdel Fattah Bayumi era de uma 
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famille très pauvre. Son père 

vendait de l’huile dans le rues de 

Rod el Farag ; à sa mort, Bayoumi, 

qui n’avait alors que treize ans, 

prenait la lourde jarre noire sur la 

tête et s’en allait de porte en porte 

dans le quartier, débitant un rotoli* 

d’huile ici, un demi-rotoli là, 

appelé par les uns, rebuté par les 

autres. Il rentrait le soir dans le 

misérable sous-sol où il habitait 

avec sa mère et sa jeune sœur, 

content s’il avait gagné quelques 

piastres pour les nourrir 

família muito pobre. Seu pai 

vendia azeite na rua Rod el Faraj; 

com sua morte, Bayumi, que tinha 

apenas treze anos, pegou a pesada 

jarra preta sobre a cabeça e se pôs 

de porta em porta no bairro, 

debitando um rotoli* de azeite 

aqui, meio rotoli ali, chamado por 

uns, evitado por outros. Ele 

voltava à noite para o miserável 

subsolo onde morava com a mãe 

e a irmã mais nova, contente por 

ter ganhado algumas piastras para 

alimentá-las. 

 

Vingt ans plus tard, il errait encore 

tout le jour dans les mêmes rues, où 

l’on connaissait son cri : « Zeit el 

baladi* », ses habits graisseux, sa 

maigre face luisante, e sa grosse 

jarre suintante qui s’allégeait quand 

le soir approchait, sans que sa 

poche s’alourdît beaucoup. 

 

Vinte anos mais tarde, ele ainda 

perambulava todo o dia nas 

mesmas ruas, onde se conhecia 

seu grito: “Zeit el baladi*”, suas 

roupas engorduradas, seu rosto 

magro reluzente, e sua gorda jarra 

escorrendo, que ficava mais leve 

quando a noite chegava, sem que 

seu bolso engordasse muito 

Sa mère était morte, sa sœur partie ; 

il s’était marié, et des sept enfants 

qui lui étaient nés, deux seuls 

survivaient, mal nourris, mal 

soignés, toussant à longueur de jour 

et de nuit dans le sous-sol humide 

qu’il n’avait jamais pu quitter pour 

un meilleur logis. 

 Sua mãe estava morta, a irmã 

partiu; ele estava casado, e de sete 

filhos que haviam nascido apenas 

dois sobreviveram, mal 

alimentados, malcuidados, 

tossindo ao longo do dia e da 

noite no subsolo úmido que ele 

nunca pode deixar por uma 

habitação melhor. 

Il ne s’était jamais révolté contre la 

destinée : n’est-elle pas voulue de 

Dieu ? Mais dans ses prières, 

auxquelles il ne manquait jamais, il 

demandait à Dieu de l’aider à 

mieux subvenir aux besoins des 

siens. Lui aussi avait mis son espoir 

Ele jamais se revoltou contra o 

destino: não é ele querido por 

Deus? Mas em suas orações, às 

quais ele nunca faltava, pedia a 

Deus para ajudá-lo a melhor 

prover à sua família. Depositava 

também sua esperança em Laylat 
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en Leilet el Qadr, mais en vain, 

jusqu’au jour où le miracle enfin se 

produisit. 

 

el Qadr, mas em vão, até o dia em 

que o milagre enfim se produziu. 

Ce soir-là, en rentrant de sa 

journée, à l’heure de la prière, il 

s’était arrêté devant les ruines du 

petit tombeau d’un saint homme. Il 

était allé jusqu’au Nil chercher de 

l’eau dans sa mesure d’huile ; il 

avait fait ses ablutions, et prié avec 

ferveur. Ensuite, bien que la nuit 

fût tombée, il avait décidé de rester 

là un moment ; à quoi bon rentrer à 

la maison ? Le peu pain qui s’y 

trouvait n’était pas de trop pour sa 

femme et les petits, et les six 

piastres qu’il avait dans sa poche, il 

devait les garder pour renouveler le 

lendemain sa provision d’huile. 

 

Naquela noite, voltando de sua 

jornada, na hora da oração, ele 

estava parado na frente das ruínas 

da tumba de um homem santo. 

Ele tinha ido até o Nilo procurar 

água; tinha feito suas abluções, e 

rezado com fervor. Em seguida, 

mesmo tendo caído a noite, ele 

tinha decidido ficar ali um 

momento; para que voltar para 

casa? O pouco pão que tinha não 

era o bastante para sua mulher e 

seus pequenos, e as seis piastras 

que havia em seu bolso, ele 

deveria guardar para renovar suas 

provisões de azeite no dia 

seguinte. 

Un soir sans dîner, ce n’est pas une 

affaire, à la fin de Ramadan ; 

l’estomac s’est habitué au jeûne ; 

un morceau de pain le matin, avant 

le lever du soleil, lui suffirait pour 

attendre le lendemain soir. La 

journée suivante serait meilleure, 

s’il plaisait à Dieu. 

Uma noite sem jantar não é 

grande coisa no fim do Ramadã; o 

estômago se acostuma ao jejum; 

um pedaço de pão de manhã, 

antes do nascer do sol, será o 

suficiente para esperar a noite 

seguinte. O amanhã será melhor, 

se Deus quiser. 

 

Il prit son chapelet et il répéta le 

nom d’Allah, inlassablement. 

Pendant combien de temps ? Il ne 

s’en souvient plus. Tout ce qu’il 

peut dire c’est que soudain il vit, 

distincte dans le ciel, une porte d’or 

étincelante qui s’ouvrit à deux 

battants : une gerbe d’étoiles 

éblouissantes en jaillit. Bayoumi 

eut juste le temps de s’écrier : 

Ele pegou seu terço islâmico* e 

repetiu o nome de Alá 

incansavelmente. Por quanto 

tempo? Não se lembra mais. Tudo 

o que pode dizer é que de repente 

ele viu, distinta no céu, uma porta 

de ouro cintilante que se abriu em 

duas: um feixe de estrelas 

deslumbrantes jorrou. Bayumi 

teve apenas o tempo de gritar: 
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« Seigneur, fais-moi riche ! », et il 

s’évanouit. 

“Senhor, faça-me rico!”, e 

desmaiou. 

Le soleil était déjà levé quand il 

s’éveilla. La mémoire lui revint : 

« J’ai vu Leilet el Qadr ». Il se 

regarda : ses guenilles ne s’étaient 

pas changées en une galabieh* de 

soie. Il fouilla dans sa poche : 

c’était bien des millièmes qu’elle 

contenait et non des guinées. Il 

soupira, déçu. Allons ! Sa destinée 

était toujours la même : marchand 

d’huile il restait, après comme 

avant Leilet el Qadr ! 

 

O sol já havia levantado quando 

ele despertou. A memória lhe 

voltou: “Eu vi Laylat el Qadr”. 

Ele se olhou: seus farrapos não 

tinham se transformado em uma 

galabia* de seda. Ele remexeu em 

seu bolso: eram ainda centavos 

que ele tinha e não guinéus. 

Suspirou, triste. Vamos! Seu 

destino era o mesmo de sempre: 

vendedor de azeite ele 

continuava, depois como antes de 

Laylat el Qadr! 

 

Il redressa la jarre et se dirigea vers 

sa maison. Sur le seuil, ses deux 

petits étaient en train de pleurer ; à 

l’intérieur, sa femme était étendue 

sur le sol. Il la crut morte : 

« Seigneur ! s’écria-t-il, que Ta 

volonté soit faite ! Mais pourquoi 

m’avoir montré Laylat el Qadr si 

c’était pour m’annoncer un tel 

malheur ! J’étais déjà bien assez 

misérable sans cela ». Et il se 

frappait la tête en gémissant. 

Ele endireitou a jarra e se dirigiu 

para casa. Na entrada seus dois 

pequenos estavam chorando; no 

interior, sua mulher estava 

estendida no solo. Ele achou que 

ela estava morta: “Senhor! gritou, 

que a Tua vontade seja feita! Mas 

porque me mostrar Laylat el Qadr 

se era para anunciar tal 

infortúnio! Eu já era miserável o 

suficiente sem isso”. E batia a 

cabeça gemendo. 

Cependant, comme il se baissait 

vers le visage de sa femme, il vit 

qu’elle respirait. Il ramassa le 

gobelet qui gisait, renversé, à côté 

d’elle et alla prendre de l’eau au 

robinet du zir* ; mais en rien ne 

coula. Il remarqua alors que le 

couvercle du zir était enlevé ; il se 

pencha et poussa un véritable 

hurlement : le zir était plein de 

pièces d’or. Il prit les pièces à 

pleines mains, les examina : aucun 

Entretanto, enquanto ele se 

abaixava em direção ao rosto da 

mulher, viu que ela respirava. Ele 

recolheu o copo que jazia, virado, 

ao lado dela e foi pegar água na 

torneira do zir*, mas nada saiu. 

Ele notou, então que a tampa do 

zir* estava levantada; ele se 

debruçou e soltou um verdadeiro 

urro: o zir estava cheio de moedas 

de ouro. Ele pegou as moedas 

com as mãos cheias, examinou-
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doute, c’était bien d’or. Le miracle 

s’était accompli. Leilet el Qadr 

n’avait pas menti. 

as: não havia dúvida, eram de 

ouro. O milagre tinha se 

realizado. Laylat el Qadr não 

tinha mentido. 

Il s’occupa alors de ranimer sa 

femme. Avec un gros oignon coupé 

en deux, il frotta ses tempes et ses 

lèvres. Elle revint à elle. « L’or ! 

L’or ! » s’écria-t-elle, et, se levant 

d’un bond, elle courut au zir, et, 

comme avait fait son mari, prit des 

poignées de pièces d’or, en riant 

aux éclats. Les enfants eux aussi 

puisèrent d’or en l’air en poussant 

des cris de joie.  

 

Então se encarregou de reanimar 

a esposa. Com uma grande cebola 

cortada em duas esfregou as 

têmporas e os lábios dela. Ele se 

voltou para ela. “Ouro! Ouro!”, 

ela gritou, e, levantando 

repentinamente, correu ao zir*, e 

assim como fez seu marido, 

pegou punhados de moedas de 

ouro, explodindo de rir. As 

crianças também atiraram ouro 

para o ar aos berros de alegria. 

Voici ce que Set* Amina, la femme 

de Bayoumi, lui raconta : elle 

l’avait attendu longtemps et ne 

s’était couchée que tard dans la 

nuit. A l’heure où le moussaharati* 

lance son appel pour que les fidèles 

aient le temps de manger avant le 

lever du jour, elle entendit frapper à 

la porte. Tout endormie encore elle 

alla ouvrir, pensant que son mari 

rentrait logis. 

Eis o que Set* Amina, a mulher 

de Bayumi lhe contou: ela o tinha 

esperado por um longo tempo e 

foi deitar tarde da noite. Na hora 

em que mussaharati* chama os 

fiéis para que eles não percam o 

momento de comer antes do 

amanhecer, ela escutou uma 

batida na porta. Ainda sonolenta 

foi abrir, pensando que seu 

marido voltava para casa.  

Mais non ! C’était un porteur 

d’eau. Il entra tranquillement, se 

dirigea vers le zir, y vida son outre 

et repartit comme il était venu, sans 

mot dire. Aujourd’hui encore, Set 

Amina n’y comprend rien : elle 

avait, sur le moment, trouvé tout 

très naturel. Pourtant ce n’était pas 

une heure pour une telle visite. 

D’ailleurs, vous le pensez bien, ils 

étaient trop pauvres pour donner 

cinq piastres par mois à un porteur 

d’eau, et elle allait elle-même à la 

Mas não! Era um carregador de 

água. Ele entrou tranquilamente, 

se dirigiu ao zir*, entornou seu 

cantil ali e saiu como tinha vindo, 

sem dizer uma palavra. Ainda 

hoje, Set Amina não entende 

nada: ela tinha, no momento, 

achado tudo muito normal. 

Entretanto, não era hora para tal 

visita. Além disso, pense bem, 

eles eram muito pobres para dar 

cinco piastras por mês a um 

carregador de água, e ia, ela 
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fontaine remplir la safiha*. Mais 

c’est un fait qu’elle ne s’étonna pas 

le moins du monde. Elle prit le 

gobelet et voulut tirer de l’eau au 

robinet. Comme rien ne venait, elle 

souleva le couvercle du zir pour 

regarder à l’intérieur, et elle vit… 

Ce qu’elle vit lui donna un tel choc, 

qu’elle tomba évanouie. 

 

mesma, à fonte encher a safiha*. 

Mas é um fato que não a 

espantou. Ela pegou o copo e quis 

tirar água da torneira. Como não 

vinha nada ela levantou a tampa 

do zir* para olhar dentro, e viu... 

O que viu lhe deu um choque tal, 

que ela caiu desmaiada. 

 

Avec cet argent, mon cousin 

Bayoumi a monté un grand 

commerce d’huile. Il possède un 

immense dépôt où viennent 

s’approvisionner tous les vendeurs 

d’huile et tous les épiciers du Caire. 

A l’heure actuelle il ne connaît pas 

lui-même le montant de sa fortune. 

 

Com esse dinheiro, meu primo 

Bayumi montou um grande 

comércio de azeite. Ele possui um 

imenso depósito onde vem para se 

abastecer todos os vendedores de 

azeite e todos os comerciantes do 

Cairo. Atualmente ele mesmo não 

conhece o montante de sua 

fortuna. 

 

Que Dieu lui ait envoyé de l’or, 

c’était à ses yeux chose due, 

puisqu’il en avait fait la demande 

en apercevant Leilet el Qadr. Mais 

qu’il n’ait jamais pu retrouver le 

porteur d’eau, voilà ce qui le 

tourmente jusqu’à maintenant. Il a 

fait des recherches ; tous les 

porteurs d’eau du Caire, il les a 

conduits devant sa femme : en 

aucun d’eux elle n’a reconnu celui 

qui avait apporté l’or dans la nuit 

de la Destinée… Mais était-ce bien 

un vrai porteur d’eau ? » 

Que Deus lhe tenha enviado o 

ouro, era, a seu ver, algo devido, 

já que ele tinha feito o pedido 

quando viu Laylat el Qadr. Mas 

que ele nunca tenha conseguido 

encontrar o carregador de água, aí 

está o que o atormenta até hoje. 

Ele procurou; todos os 

carregadores de água do Cairo, 

ele os conduziu diante de sua 

mulher: ela não reconheceu em 

nenhum deles aquele que tinha 

levado o ouro na noite do destino. 

Mas era realmente um carregador 

de água? 

Tandis qu’Omar achève son récit, 

le Moallem Zalata – vous l’avez 

remarqué – mijote déjà l’histoire 

qu’il va nous conter. Les yeux mi-

clos il remue les lèvres, et ses 

Enquanto Omar termina a 

história, o Muallim Zalata —  

vocês o viram —  já prepara a 

história que vai nos contar. Com 

os olhos semicerrados, ele remexe 
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doigts joints en un geste expressif 

soulignent les phrases qu’il se dit à 

lui-même. Il tousse pour s’éclaircir 

la voix : 

 

 

os lábios, e seus dedos juntos em 

um gesto expressivo sublinham as 

frases que diz a si mesmo. Ele 

tosse para limpar a voz: 

 

— Je suis bien placé, dit-il, pour 

citer un exemple tout aussi probant 

de l’éfficacité de Leilet el Qadr. Il 

s’agit de mon propre beau-père, le 

Moallem Ahmed el Banna, de 

Kouesneh. Vous voyez la gare de 

Kouesneh ? Eh bien, il y a trois 

ans, tous les terrains et tous les 

immeubles alentour appartenaient à 

mon beau-père, et il passait, avec 

raison, pour l’homme le plus riche 

de la ville. 

 

— Eu estou bem, diz, para citar 

um exemplo provando a eficácia 

de Laylat el Qadr. Trata-se de 

meu próprio sogro, o Muallim 

Ahmed el Banna, de Kouesneh. 

Vocês veem a estação de 

Kouesneh? Bom, há três anos, 

todos os terrenos e os imóveis ao 

redor pertenciam ao meu sogro, e 

ele passava, com razão, por 

homem mais rico da cidade. 

 

Mais tout le monde à Kouesneh 

sait, qu’avant d’avoir vu Leilet el 

Qadr, il était un des plus pauvres 

habitants de Kafr el Moussalla. 

Quand j’ai épousé sa fille aînée 

Rokeya, j’ai dû acheter moi-même 

la natte, la couverture et deux 

casseroles ; son père ne lui a rien 

donné, pas même le zir*. Et 

Rokeya n’avait, en fait de 

trousseau, qu’une robe en mauvais 

état. Voilà une femme qui peut se 

vanter d’avoir été épousée pour ses 

beaux yeux ! 

 

Mas todo mundo de Kouesneh 

sabe, que antes de ter visto Laylat 

el Qadr, ele era um dos moradores 

mais pobres de Kafr el Moussalla. 

Quando eu me casei com sua filha 

mais velha Rokeya, eu-mesmo 

tive que comprar a nata, a 

cobertura e duas panelas, seu pai 

não lhe deu nada, nem mesmo um 

zir*. E Rokeya tinha apenas um 

vestido em péssimo estado. Aí 

está uma mulher que pode se 

gabar de ter sido desposada por 

seus belos olhos! 

 

A Kafr el Moussalla, Ahmed 

habitait la dernière maison en 

sortant du village. Il possédait bien 

un champ d’un demi-feddan, mais 

ce n’était que de la terre salée. Au 

temps de la moisson son champ 

Em kafr el Moussalla, Ahmed 

morava na última casa saindo da 

vila. Ele possuía um campo de um 

acre e meio, mas nada mais era 

que uma terra imprópria. Na 

época da colheita seu campo 
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ressemblait la tête d’un chauve : un 

cheveu par-ci, un autre par-là ; tout 

le monde en riait. Ce n’était pas ce 

champ qui le faisait vivre ; il 

gagnait surtout sa vie avec son 

« fass* », travaillant à la journée 

chez l’un ou chez l’autre, content 

quand arrivait le temps où l’on cure 

les canaux ; il était alors un peu 

mieux payé. 

parecia a cabeça de um careca: 

um fio de cabelo aqui, um outro 

ali; todo mundo ria. Não era esse 

campo que o permitia viver; ele 

ganhava sua vida, sobretudo, com 

seu faas*, trabalhando durante o 

dia na casa de um ou de outro, 

contente quando chegava o 

momento em que se limpa os 

canais, já que era mais bem pago. 

Il possédait quand même deux 

chèvres ; car les chèvres trouvent 

leur vie au bord du chemin, sur les 

talus du canal, ou dans les détritus 

du village. Mais toujours en train 

de quémander chez ses voisins : ici 

un peu de farine pour attendre sa 

paye, là du grain pour ensemencer 

son champ, ailleurs deux vaches 

pour faire les labours ; il était de 

ces gens qui savent mieux 

accumuler les dettes que les pièces 

d’argent ! 

 

Ele possuía, no entanto, dois 

bodes, pois os bodes vivem na 

beira do caminho, sobre as bordas 

do canal, ou nos detritos das vilas. 

Mas sempre pedindo nos 

vizinhos, aqui um pouco de 

farinha até seu pagamento, ali 

grão para semear seu campo, lá 

duas vacas para fazer os 

trabalhos, ele era dessas pessoas 

que sabem mais acumular dívidas 

que dinheiro! 

Cette année-là, vers la fin du mois 

de Ramadan, Ahmed, qui travaillait 

le jour à l’esbeh* du pacha, 

irriguait ses terres durant la nuit. La 

saquieh* était tout au fond du 

champ. Je la revois encore, cette 

saquieh, branlante, grinçante, toute 

disloquée, une vieille saquieh avec 

de godets en terre comme on n’en 

voit plus. Elle n’était même pas 

entièrement à lui ; il la possédait en 

commun avec son voisin Sélim, et 

c’était la vache de Sélim qui la 

faisait tourner. 

 

Naquele ano, perto do fim do mês 

do Ramadã, Ahmed, que 

trabalhava de dia na esbeh* do 

paxá, irrigava suas terras durante 

a noite. A saquieh* ficava ao 

fundo do campo. Eu ainda a vejo, 

essa saquieh, oscilante, rangendo, 

toda deslocada, uma saquieh 

velha com godês de terra como a 

gente não vê mais. Ela nem era 

inteiramente dele, ele a possuía 

em comum com seu vizinho 

Selim, e era a vaca de Selim que a 

fazia rodar. 

 

Le soir de Leilet el Qadr, il n’avait, Na noite de Laylat el Qadr, ele 
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à l’iftar*, mangé que du petit-lait 

de la mélasse qu’une voisine 

généreuse lui avait donné ; et 

comme ses enfants se plaignaient, il 

leur avait promis de la viande et 

des galabiehs neuve pour la fête. 

De la viande, sans doute le pacha 

lui en donnerait comme aux autres 

ouvriers. Mais les galabiehs ! 

Ahmed comptait que Dieu ne le 

laisserait pas dans l’embarras un 

soir de Leilet el Qadr. 

tinha comido, no iftar*, apenas 

coalhada de melado que uma 

vizinha generosa tinha lhe dado, e 

como seus filhos reclamavam, ele 

lhes prometeu carne e galabias* 

novas para a festa. Carne, sem 

dúvida o paxá lhe daria assim 

como para os outros 

trabalhadores. Mas as galabias! 

Ahmed contava que Deus não o 

deixaria passar dificuldade na 

noite de Laylat el Qadr. 

 

 Le maigre repas terminé, il 

prit la vache de Sélim et s’en alla à 

la saquieh. La vache connaissait 

son travail. Et tandis que la saquieh 

tournait et chantait à sa façon : 

huan-huan-huan (on l’entendait de 

Kouesneh), Ahmed, assis sur le 

talus, contemplait les étoiles et se 

disait : « Si je pouvais avoir la 

chance de voir Leilet el Qadr, je 

sais bien quel souhait je ferais ! » 

 

A magra refeição acabou, ele 

pegou a vaca de Selim e foi a 

saquieh. A vaca conhecia seu 

trabalho. E ainda que a saquieh 

virasse e cantasse de sua maneira: 

huan-huan-huan (dava para ouvir 

de Kouesneh), Ahmed, sentado 

sobre a margem, contemplava as 

estrelas e se dizia: “se eu pudesse 

ter a sorte de ver Laylat el Qadr, 

eu sei bem qual desejo faria!” 

 

Tard dans la nuit, comme il 

regardait monter dans le ciel le 

croissant de Ramadan, alors mince 

comme un fil, il vit apparaître, juste 

à la place de la lune, l’astre 

miraculeux, sous la forme d’une 

roue de saquieh qui tournait, 

tournait en projetant autour d’elle 

une pluie d’étincelles. Ahmed 

comprit que c’était la chance qui 

venait à sa rencontre : il ne fallait 

pas la laisser s’enfuir ; il s’écria : 

« Seigneur, semez de l’or dans mon 

champ ! » 

 

Tarde da noite, como olhava subir 

ao céu a crescente de Ramadã, 

ainda fina como um fio, ele viu 

aparecer, no lugar da lua, o astro 

milagroso, sob a forma de uma 

roda de saquieh que virava, virava 

projetando ao redor dela uma 

chuva de faíscas. Ahmed 

compreendeu que era a sorte que 

vinha ao seu encontro: não podia 

deixá-la escapar; ele gritava: 

“Senhor, semeie ouro no meu 

campo! 



98 

 

Et il restait là, tout ébloui du 

spectacle surnaturel auquel il avait 

assisté, sûr que son vœu serait 

exaucé. Pourtant il se demandait 

comment Dieu s’y prendrait. 

Pendant qu’il réfléchissait, la 

saquieh continuait à tourner et à 

déverser dans la rigole des coulées 

d’eau qui luisaient doucement sous 

les étoiles. Ce fut pour Ahmed une 

révélation : de même que la saquieh 

de bois envoyait dans la terre l’eau 

bienfaisante, la saquieh de feu 

d’Allah avait dû projeter dans le 

champ un trésor. Il s’agissait de 

trouver. Ahmed se leva, parcourut 

son champ ; mais il n’y vit pas 

briller d’or. 

E ele ficou ali, deslumbrado com 

o espetáculo sobrenatural ao qual 

ele tinha assistido, certo que seu 

desejo seria concedido. No 

entanto, ele se perguntava como 

Deus o faria. Ainda que ele 

refletisse, a saquieh continuava a 

girar e a despejar no canal fluxos 

de água que reluziam suavemente 

sob as estrelas. Foi para Ahmed 

uma revelação: assim como a 

saquieh de madeira enviava para a 

terra água benéfica, a saquieh de 

Alá devia projetar no campo um 

tesouro. Tratava-se de encontrar. 

Ahmed se levantou, percorreu seu 

campo; mas não viu o ouro 

brilhar. 

Il pensa que les pièces, comme 

l’eau, avaient pu pénétrer dans le 

sol. Attendre le jour pour 

commencer à fouiller, il n’en avait 

pas la patience. Il prit son fass* et 

se mit à creuser au pied du tertre de 

la saquieh, là-même où il se tenait 

quand Leilet el Qadr avait paru à 

ses yeux. Il ne distinguait pas 

grand’chose dans la nuit, mais 

Dieu, se disait-il, voyait pour lui. Il 

n’avait pas donné dix coups de 

pioche qu’il sentit un corps dur. Il 

le tira du trou, le palpa, l’examina 

comme il put ; c’était un crâne de 

chameau. Déçu, il allait le jeter et 

continuer à creuser, quand il 

remarqua que le crâne était bien 

lourd. D’un coup de pioche il le 

fendit en deux : le crâne était plein 

de pièces d’or. Je les ai vues, ces 

pièces d’or ; et Ahmed m’a juré 

Ele pensou que as moedas, assim 

como a água poderiam ter 

penetrado no solo. Esperar o dia 

para começar a procurar, ele não 

tinha paciência. Ele pegou seu 

faas* e começou a cavar no pé do 

monte da saquieh, ali mesmo 

onde ele estava quando Laylat el 

Qadr apareceu aos seus olhos. Ele 

não distinguia muita coisa na 

noite, mas Deus, ele dizia a si 

mesmo, via por ele. Não tinha 

dado dez golpes de picareta 

quando sentiu algo duro. Ele o 

tirou do buraco, apalpou, 

examinou como pode; era um 

crânio de camelo. Desapontado, 

ele ia jogá-lo e continuar a cavar, 

quando percebeu que o crânio 

estava bem pesado. Com um 

golpe de picareta o partiu em 

dois: o crânio estava cheio de 
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que c’est ainsi qu’il les avait 

trouvés ! 

moedas de ouro. Eu as vi, essas 

moedas de ouro; Ahmed me jurou 

que foi assim que ele as tinha 

encontrado! 

Mais il n’en a parlé à personne 

d’autre, pas même à sa femme, ni à 

sa fille – les femmes ne savent pas 

garder un secret. Il a quitté Kafrn el 

Moussalla pour habiter à 

Kouesneh ; il y a acheté un terrain, 

puis un autre ; il a fait construire un 

immeuble, deux immeubles, dix 

immeubles ! Nous vivions tous 

comme des pachas ! 

 

Mas ele não disse nada a 

ninguém, nem a sua mulher, nem 

a sua filha –   as mulheres não 

sabem guardar um segredo. Ele 

deixou Kafr el Moussalla para 

morar em Kounesh; lá comprou 

um terreno, depois outro; ele 

construiu um imóvel, dois 

imóveis, dez imóveis! Vivíamos 

todos como paxás! 

 

Vous me regardez et vous pensez 

que le Moallem Zalata ne semble 

pas, comme on dit, rouler sur l’or. 

C’est que, voyez-vous, plus on a 

d’argent, et plus on veut en avoir. 

Mon beau-père s’est lié d’amitié 

avec un Khawaga* de Kouesneh, 

qui l’a entraîné à Alexandrie, et lui 

a fait acheter et vendre du coton à 

la Bourse 

Vocês me olham e pensam que o 

Muallim Zalatta não parece, como 

se diz, rolar no ouro. É que, 

vejam, mais se tem dinheiro, e 

mais se quer ter. Meu sogro fez 

amizade com um Khawaja* de 

Kouesneh que o levou a 

Alexandria, e lhe fez comprar e 

vender algodão na Bolsa. 

Quand je dis qu’il achetait du 

coton, c’est une façon de parler, car 

il n’en a jamais vu un sac ; il allait 

à la Bourse avec le khawaga 

(souvent je les accompagnais) et là 

il y avait des hommes qui criaient : 

« Mille cantars* d’Achmouni ! 

Deux mille cantars de 

Sakallaridès ! » Le khawaga disait 

à Ahmed : « achetez » et Ahmed 

criait : « j’achète ». Quelquefois il 

s’inquiétait : « je n’ai pas assez 

d’argent pour payer tant de 

cantars ». L’autre lui disait : « cela 

ne fait rien, vous paierez quand 

Quando digo que ele comprava 

algodão, é uma maneira de falar, 

pois ele nunca viu um saco; ele ia 

à Bolsa com o khawaja* (eu os 

acompanhava com frequência) e 

ali haviam homens que gritavam: 

“Mil cantars* d’ Achmouni! Dois 

mil cantars* de Sakellaridis!” O 

khawaja dizia a Ahmed: 

“compre” e Ahmed gritava: 

“compro”. Às vezes ele se 

inquietava: “eu não tenho 

dinheiro suficiente para pagar 

tantos cantars”. O outro lhe dizia: 

“isso não importa, você pagará 
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vous les aurez revendus... » Nous 

dormions dans un hôtel qui était 

comme un palais, nous mangions 

de la dinde tous les jours, nous 

allions le soir au casino : les 

danseuses et les chanteuses, toutes 

plus belles les unes que les autres, 

venaient s’asseoir à notre table ! 

Nous gaspillâmes les pièces d’or 

comme si elles étaient des 

millièmes. Le moallem Ahmed el 

Banna fut un moment célèbre à 

Alexandrie. C’était le coton qui 

payait tout… 

 

quando os tiver revendido...” Nós 

dormíamos em um hotel que era 

como um palácio, comíamos peru 

todos os dias, íamos à noite ao 

cassino: as dançarinas e as 

cantoras, uma mais bela que a 

outra, vinham sentar na nossa 

mesa! Nós gastamos as moedas 

de ouro como se fossem centavos. 

O muallim Ahmed el Banna foi 

por um momento famoso em 

Alexandria. Era o algodão que 

pagava tudo... 

 

Moi, je n’étais quand même pas 

tranquille ; je me disais : « C’est 

trop ! Cela ne durera pas. » Et il 

arriva en effet ce qui devait 

arriver : un beau jour, on vint 

demander à Ahmed de payer je ne 

sais combien de milliers de 

guinées ; il fallut vendre les 

immeubles de Kouesneh. « Il y eut 

un procès qui dure encore. Ahmed 

est mort ; quand les affaires de 

l’héritage seront-elles 

débrouillées ? Recevrai-je un 

millième ? Je me le demande ! » 

 

Eu não estava nem um pouco 

tranquilo; eu dizia a mim mesmo 

“É demais! Isso não durará.” E, 

de fato, aconteceu o que deveria 

acontecer: um belo dia, vieram 

pedir a Ahmed para pagar não sei 

quantos milhares de guinéus; foi 

preciso vender os imóveis de 

Kouesneh. “Ele teve um processo 

que ainda perdura. Ahmed 

morreu; quando os negócios da 

herança serão resolvidos? 

Receberei um milésimo? 

Pergunto-me!” 

 

- Maalech*, moallem Zalata ! 

Faites comme les autres, regardez 

bien le ciel. C’est peut-être cette 

nuit que vous verrez Leilet el 

Qadr ; alors l’héritage de votre 

beau-père tombera sur vous comme 

une pluie d’or. 

 

− Maalech*, muallim Zalata! 

Faça como os outros, olhe bem 

para o céu. Talvez seja esta noite 

que o senhor verá Laylat el Qadr; 

assim a herança de seu sogro 

cairá sobre o senhor como uma 

chuva de ouro. 

 

Mahmoud, l’orfèvre, a aussi 

naturellement son récit tout prêt. 

Mahmud, o ourives, também tem 

sua narrativa pronta. Será de novo 
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Bah ! Ce serait encore une histoire 

de trésor. Laissons-les à leur 

attente ; suivez-moi. 

 

uma história de tesouro. Deixe-os 

às suas expectativas, sigam-me. 

 

Dans les rues – vous l’avez 

remarqué – pas une femme ne 

circule. Soyez certain cependant 

que les dames ne sont pas 

enfermées dans leur chambre en 

train de dormir ou de se préparer au 

retour de leur époux. Si vous 

pouviez survoler la ville, vous 

parviendriez peut-être à distinguer, 

sur les terrasses obscures, des 

masses blanches accroupies, et des 

visages tendus vers le ciel. Toutes 

les femmes du Caire, ce soir, 

attendent Leilet el Qadr, et, pour 

entretenir leur espoir, elles se 

content aussi des histoires 

merveilleuses de souhaits exaucés. 

Nas ruas – vocês perceberam − 

nenhuma mulher circula. Estejam 

certos, entretanto, que as damas 

não estão fechadas em seus 

quartos dormindo ou se 

preparando para o retorno de seus 

esposos. Se vocês pudessem 

sobrevoar a cidade, conseguiriam 

talvez distinguir, sobre os terraços 

obscuros, massas brancas 

agachadas e de rostos esticados 

em direção ao céu. 

Todas as mulheres do Cairo, essa 

noite, esperam Laylat el Qadr, e, 

para entreter suas esperanças, 

também contam histórias 

maravilhosas de desejos 

concedidos. 

Si vous êtes un homme, ô lecteur 

que je ne vois pas ! Il me faudrait, 

pour vous faire pénétrer avec moi 

dans ce domaine interdit des 

terrasses des harems, passer à votre 

doigt l’anneau magique qui rend 

invisible ; mais le pourrais-je que je 

ne le ferais pas ! Si vous êtes une 

femme, aucune porte pour nous ne 

restera fermée 

  Se você é um homem, oh leitor 

que eu não vejo! É-me necessário, 

para que você penetre comigo 

nesse domínio proibido dos 

terraços dos haréns, passar ao seu 

dedo o anel mágico que torna 

invisível; eu o poderia, mas não o 

faria! Se você é uma mulher, 

nenhuma porta para nós ficará 

fechada. 

Voici Husseinieh, et la mosquée 

d’El Bayoumi. Juste en face c’est la 

maison de Set Aïcha. Je suis sûre 

que nous y trouverons une réunion 

nombreuse : le fiki de la mosquée 

d’El Bayoumi a une voix de 

rossignol, dont raffolent ces 

dames ; et la terrasse de Set Aïcha, 

Aqui está Husseinieh, e a 

mesquita de El Bayoumi. Bem em 

frente da casa de Set Aicha. Estou 

certa de que ali nós 

encontraremos uma numerosa 

reunião: o faqih* da mesquita de 

El Bayumi tem uma voz de 

rouxinol, que as mulheres 
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bien dégagée de tous côtés, est 

l’endroit rêvé pour contempler le 

ciel étoilé et y guetter Leilet el 

Qadr. 

adoram; e o terraço de Set Aicha, 

descoberto por todos os lados, é o 

lugar sonhado para contemplar o 

céu estrelado e aguardar Laylat el 

Qadr. 

Attention, l’escalier est sombre et 

très étroit. Je vous l’avais dit : le 

salon du harem est désert. Seul un 

plateau d’argent abandonné reflète 

la faible lueur nocturne qui filtre à 

travers les moucharabiehs. 

Continuons à monter. 

Atenção, a escada é escura e bem 

estreita. Eu o tinha dito a vocês: a 

sala do Harém está deserta. 

Apenas um prato de prata 

abandonado reflete levemente o 

luar noturno que filtra através dos 

mucharabiehs*. Continuemos a 

subir. 

Vous les entendez ? Ces dames 

sont toutes là-haut sous les étoiles 

du Bon Dieu. Elles sont bien une 

vingtaine. Elles ont transporté sur 

la terrasse des coussins, et, assises 

ou étendues, elles bavardent à mi-

voix. Ne vous étonnez pas de la 

blancheur de leurs vêtements : il 

faut être pur pour attendre Leilet el 

Qadr. Et Set Aïcha, qui vient à 

notre rencontre, porte certainement 

le vêtement blanc qu’elle avait l’an 

dernier au pèlerinage de La 

Mecque. Elle a aussi du kohol aux 

yeux et les paumes de mains 

comme les plantes des pieds teintés 

au henné. 

 

Vocês as escutam? Essas 

senhoras estão todas lá em cima 

sob as estrelas do Bom Deus. São 

umas vinte. Elas levaram para o 

terraço almofadas, e, sentadas ou 

estendidas, conversam em voz 

baixa. Não se surpreenda com a 

brancura de suas roupas: é preciso 

estar puro para esperar Laylat el 

Qadr. E Set Aicha, que vem ao 

nosso encontro, veste, certamente, 

a roupa branca que usava no ano 

passado na peregrinação a Meca. 

Ela também está com Kohl64 nos 

olhos e as palmas das mãos assim 

como as plantas dos pés tingidas 

com hena.  

Ahlan oua sahlan ! Nous sommes 

les bienvenues ; nous en sommes 

très touchées. Vous désirez que 

nous mangions ? Non, c’est 

impossible ; nous n’avons vraiment 

pas faim ; mais devant tant 

d’insistance on ne saurait résister 

Ahlan wa sahlan! Somos bem-

vindas; estamos muito 

emocionadas. 

Vocês desejam que nós 

comamos? Impossível; nós não 

estamos com fome; mas diante de 

tanta insistência a gente não 

                                                             
64 Tipo de delineador vendido em pó, junto com óleos de argan ou de oliva que as 

mulheres misturam e aplicam nos olhos. 
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longtemps. Et voilà devant nous un 

plateau chargé des mets de l’iftar. 

Que de bonnes choses ! En plus des 

abondantes friandises préparées par 

Set Aïcha et ses filles, chaque 

visiteuse a apporté quelque gâteau 

de sa façon. Si vous aimes les 

amandes pilées, goûtez cette 

basboussa, elle sort de chez Set 

Tafida, qui n’a pas sa pareille pour 

la réussir. Si vous êtes gourmande 

de miel, prenez de cette baklawa*. 

Voici encore du kataïf fourré de 

noix qui est fort tenant. Vous 

préférez grignoter pistache, 

noisettes, amandes sèches et 

dragées ? À votre aise… 

saberá resistir muito tempo. E, ali 

na nossa frente uma bandeja cheia 

de pratos do iftar. Que coisa boa! 

Além das abundantes iguarias 

preparadas por Set Aicha e suas 

filhas, cada visitante trouxe um 

bolo. Se vocês gostam de 

amêndoas trituradas, provem essa 

basbusa*, ela veio da casa de Set 

Tafida, que não tem igual. Se 

vocês apreciam mel, peguem essa 

baclava*. Tem ainda katayef 

recheado com nozes que alimenta 

bem. Vocês preferem mordiscar 

pistaches, avelãs, amêndoas secas 

e açucaradas? Fiquem à vontade... 

Du brasero fumant monte un 

parfum d’encens entêtant. 

 

Do braseiro queimando sobe um 

inebriante perfume de incensos. 

Admirez le chapelet d’ambre roux 

que Nabiha, votre voisine, fait 

rouler entre ses doigts. 

 

Admirem o terço islâmico de 

âmbar que Nabiha, sua vizinha, 

faz rolar entre os dedos. 

- Il provient de La Mecque, ô Out ! 

mon père me l’a offert il y a cinq 

ans à son retour du pèlerinage. Et je 

l’ai sanctifié à nouveau en le 

laissant pendant sept jours sur le 

tombeau de Sayedna Hussein. 

 

−  Ele vem da Meca, oh Out! meu 

pai deu-me há cinco anos, em seu 

retorno da peregrinação. E eu o 

santifiquei novamente deixando-o 

durante sete dias sobre a tumba de 

Sayyidna Hussein. 

 Je voudrais tellement que 

le Seigneur me fasse la grâce de me 

laisser voir Leilet el Qadr ! J’ai un 

fils, ô Setti ! un fils que j’ai envoyé 

à l’école jusqu’à ce qu’il ait de la 
moustache sous le nez. Il est savant 

comme un Sheikh de l’Azhar. Il a 

même des livres français et anglais 

auxquels son père ne comprend 

Eu gostaria muito que o Senhor 

me concedesse a graça de ver 

Laylat el Qadr! Eu tenho um filho 

homem, oh Set! Filho que enviei 

a escola até que ele tenha bigodes 
sob o nariz. Ele é sábio como um 

sheik de Alazar. Ele tem livros 

em francês e inglês dos quais seu 

pai não entende nada. Mas ainda 
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rien. Mais il n’a pas encore de 

situation. Nous voudrions le faire 

entrer au ministère des Wakfs. Il le 

mérite certainement plus que tout 

autre, et pourtant, malgré toutes les 

démarches que son père ne cesse de 

faire depuis deux ans, il n’a pas 

encore été nommé. Je ne demande 

rien d’injuste au Seigneur en le 

priant de faire admettre Abdel 

Azizi au ministère des Wakfs ! 

 

não tem status. Nós queríamos 

fazê-lo entrar no ministério dos 

Wakfs*. Ele merece certamente 

mais que qualquer outro, e, no 

entanto, apesar de todos os 

esforços que seu pai continua a 

fazer já há dois anos, ele ainda 

não foi nomeado. Eu não peço 

nada de injusto ao Senhor 

pedindo-lhe para fazer ser 

admitido Abdel Azizi no 

ministério dos Wakfs! 

Pour être pur devant Dieu au 

moment où je lui présenterai ma 

demande, j’ai fait aujourd’hui tout 

ce que m’a conseillé mon voisin le 

Sheikh Abdel Méguid. De toute la 

journée je n’ai mangé no oignons, 

ni radis, ni fèves. Ce sont surtout 

les fèves que le Sheikh m’a 

recommandé d’éviter : rien de tel 

qu’un plat de « foul medammès* » 

pour alourdir le corps et l’esprit ! 

Para estar puro diante de Deus no 

momento em que eu lhe 

apresentarei meu pedido, hoje eu 

fiz tudo o que me aconselhou meu 

vizinho o Sheikh Abdel Máguid. 

Durante todo o dia eu não comi 

nem cebolas, nem rabanetes nem 

favas. São sobretudo as favas que 

o Sheikh me recomendou evitar: 

nada além de um prato de “ful 

medames*” para pesar o corpo e a 

mente! 

 

 Ce matin, en compagnie 

d’Om Mahmoud, de Khadiga, de 

Tafida et de Set Aïcha, je suis allée 

prier à Sayedna Hussein et à 

Sayeda Zeinab, sur les tombes de 

petits-enfants du Prophète. Et 

l’après-midi nous avons fait visite à 

l’Imam el Chaféï et à l’Imam el 

Seissey. Nous y sommes allées à 

pied, excepté pour la mosquée de 

Sayeda Zeinab qui est vraiment 

trop loin. Nous avons fatigué nos 

jambes : le Seigneur a vu que nous 

n’épargnions pas nos peines afin de 

lui être agréables. Et je suis restée 

Essa manhã, em companhia de 

Umm Mahmud, de Khadija, de 

Tafida e de Set Aicha, eu fui rezar 

em Sayedna Hussein e em Sayeda 

Zeinab, sobre as tumbas dos netos 

do Profeta. E a tarde nós 

visitamos o Imame el Chafei e o 

Imame el Seissey. Fomos a pé, 

exceto para a mesquita de 

Sayyida Zeinab que é bem longe. 

Cansamos nossas pernas: o 

Senhor viu que não 

economizamos esforços para 

agradá-lo. E eu fiquei sem falar 

desde meu retorno para casa até o 
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sans parler depuis mon retour à la 

maison jusqu’à l’iftar. Plus d’une 

heure sans parler ! Mon mari 

m’interpellait, mon fils 

m’interrogeait : je n’ai pas desserré 

les lèvres ! Je suis restée pure 

comme je l’étais en quittant le 

tombeau du saint. Et, avant l’iftar, 

j’ai bu un grand verre d’eau dans 

laquelle avaient trempé des dattes 

sèches, provenant de La Mecque ; 

c’est le Sheikh Abdel Méguid qui 

me les avait remises. Peut-on faire 

mieux, ô Seigneur Miséricordieux ? 

Est-ce que je ne mérite pas de voir 

Leilet el Qadr ? 

iftar. Mais de uma hora sem falar! 

Meu marido me interpelava, meu 

filho me interrogava: eu não 

descerrei meus lábios! Eu 

continuei pura como estava 

deixando a tumba do santo. E 

antes do iftar, bebi um grande 

copo de água no qual tinha 

embebido tâmaras secas 

provindas da Meca; o Sheikh 

Abdel Méguib que as tinha me 

dado.  Pode-se fazer melhor, oh 

Senhor Misericordioso? Eu não 

mereço ver Laylat el Qadr? 

 

Allah ! Allah ! Allah ! … Alá! Alá! Alá!... 

 Les grains du chapelet 

d’ambre roux défilent, rapides, sous 

le pouce de Set Nabiha tandis 

qu’avec ferveur elle invoque le 

Seigneur. 

 

As contas do terço islâmico de 

âmbar avermelhado desfilavam, 

rápidas, sob o polegar de Set 

Nabiha enquanto que com fervor 

ela invoca o Senhor. 

 

Set Tafida se lève. Set Tafida, la 

belle-sœur de Set Aïcha, est de la 

maison. Elle va jeter sur les 

charbons du brasero une poignée de 

sel qui fume et crépite : c’est ce 

qu’on a trouvé de mieux jusqu’à 

maintenant pour éloigner les esprits 

malins qui parfois, la nuit, rôdent 

dans l’air autour des femmes et leur 

soufflent de mauvaises pensées. 

Une seule mauvaise pensée et tout 

espoir d’apercevoir Leilet el Qadr 

serait perdu ! 

Set Tafida se levanta. Set Tafida, 

a cunhada de Set Aicha, é da casa. 

Ela vai jogar sobre os carvões do 

braseiro um punhado de sal que 

defuma e crepita: é o que se 

encontrou de melhor até agora 

para afastar os espíritos malignos 

que as vezes, à noite, rodam no ar 

ao redor das mulheres e lhes 

sopram maus pensamentos. 

Apenas um pensamento ruim e 

toda a esperança de perceber 

Laylat el Qadr estaria perdida! 

 

- Que Dieu vous protège, Set 

Tafida, et qu’il vous accorde ce que 

vous lui demanderez ! 

− Que Deus a proteja, Set Tafida, 

e que ele lhe conceda aquilo que a 

senhora lhe pedir! 
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-Qu’il vous entend, ô Out, et qu’il 

fasse de même à votre égard… Je 

voudrais tant avoir une fille ! 

− Que ele ouça a senhora, oh Out, 

e que ele faça o mesmo à 

senhora... Eu queria tanto ter uma 

filha! 

 

- Une fille ! Quand toutes les 

femmes demandent des garçons ? 

 

− Uma filha! Quando todas as 

mulheres pedem meninos? 

 

- Des garçons ! Mais j’en ai cinq ! 

bien sûr, lorsque le premier est né, 

mon mari a sacrifié un chameau et 

je suis allé remercier Dieu à 

Sayedna Hussein et au tombeau de 

l’Imam el Chaféi, et nous avons 

mangé un mouton. Nous avons 

encore fêté la venue du troisième 

en tuant un dindon. Ensuite, je n’ai 

fait que prier Dieu qu’il me donne 

une fille ; et quand le cinquième 

garçon est né, je me suis frappé la 

tête en pleurant. Je vieillis, n’aurai-

je pas une fille qui me préparera 

des douceurs, me donnera à boire 

quand je serai malade, une fille qui 

m’ensevelira après ma mort et 

viendra ensuite mettre des fleurs 

sur ma tombe ? 

− Meninos! Mas eu já tenho 

cinco! Claro, quando o primeiro 

nasceu, meu marido sacrificou um 

camelo e eu fui agradecer a Deus 

em Sayyidna Hussein e na tumba 

do Imame el Chaféi, comemos 

um carneiro. Nós ainda 

festejamos a vinda do terceiro, 

matando um peru. Em seguida, eu 

apenas rezei a Deus para me dar 

uma filha; e quando o quinto 

menino nasceu bati a cabeça 

chorando. Estou envelhecendo, 

não terei uma filha que me 

preparará doces, me dará de beber 

quando eu estiver doente, uma 

filha que me enterrará após minha 

morte e virá em seguida colocar 

flores na minha sepultura? 

- Espérez en Leilet el Qadr ! − Espere Laylat el Qadr! 

- Voilà bien des fois déjà que 

j’espère voir l’astre du Seigneur. 

Mais je me demande parfois si tout 

n’est pas écrit d’avance : peut-on 

changer la Destinée ? … 

− Por tantas vezes eu já esperei 

ver o astro do Senhor. Mas, às 

vezes eu me pergunto se tudo não 

é escrito antes: pode-se mudar o 

Destino?... 

 

Un concert de protestations s’élève 
aussitôt de tous côtés. 

Um coro de protestos se eleva 
imediatamente de todos os lados. 

- Quel blasphème, Tafida ! Est-ce 

que nous serions toutes assez sottes 

pour attendre Leilet el Qadr cette 

− Que blasfêmia Tafida! 

Seriamos nós tão tolas de esperar 

Laylat el Qadr essa noite, se não 
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nuit, si nous n’étions pas certaines 

que le miracle est possible ? 

estivéssemos certas de que o 

milagre é possível? 

 

- Tant de personnes en ont été 

témoins, pourquoi ne se produirait-

il pas aussi pour nous ? 

− Tantas pessoas já 

testemunharam, por que ele não 

se produzirá também para nós? 

- Écoute, Tafida je vais te raconter 

une histoire que je tiens de ma tante 

Zeinab, et qui est absolument 

authentique. Je connais moi-même 

la femme à qui l’aventure est 

arrivée ; elle s’appelle Alya je l’ai 

rencontrée souvent chez ma tante, 

car elle habite au-dessus d’elle, à 

Abbassieh, un appartement qu’elle 

occupe depuis son mariage. Alya 

n’est pas très jolie, mais elle est 

douce, sérieuse et elle tient très 

bien sa maison. Elle adorait son 

mari et elle croyait qu’il l’aimait de 

même. Mais les hommes, on ne sait 

jamais quelles sottise le diable peut 

leur inspirer ! Celui-là s’est 

amouraché d’une jeune veuve qu’il 

avait vue chez sa sœur, et qui a 

réussi à lui tourner la tête au point 

de se faire épouser par lui, trois 

mois seulement après son mariage 

avec Alya. Mettez-vous à la place 

de la pauvre femme. Je sais bien 

que le Prophète a permis aux 

hommes de ne pas se contenter 

d’une seule épouse. Quand une 

femme est devenue vieille, elle 

accepte que son mari veuille 

prendre du plaisir avec une 

nouvelle ; Dieu les a faites ainsi, les 

hommes ! On ne peut pas leur en 

vouloir. Mais, pour Alya, qui 

n’avait que vingt ans, c’était un 

− Escute, Tafida eu vou te contar 

uma história que eu ouvi da 

minha tia Zeinab, e que é, 

absolutamente, autêntica. Eu 

mesma conheci a mulher a quem 

aconteceu a aventura; ela se 

chama Alya, com frequência eu a 

encontrei na casa de minha tia, 

pois ela mora sobre ela, em 

Abbassieh, um apartamento que 

ocupa desde o seu casamento. 

Alya não é tão bonita, mas é doce, 

séria e cuida muito bem da sua 

casa. Ela adorava seu marido e 

acreditava que ele a amava 

igualmente. Mas os homens, 

nunca se sabe quais besteiras o 

diabo pode lhes inspirar! Esse se 

enamorou de uma jovem viúva 

que havia visto na casa de sua 

irmã, e que conseguiu lhe virar a 

cabeça ao ponto de se casar com 

ela apenas três meses após seu 

casamento com Alya. Coloque-se 

no lugar da pobre mulher. Eu bem 

sei que o Profeta permitiu aos 

homens de não se contentar com 

uma única esposa. Quando uma 

mulher envelhece, ela aceita que 

seu marido queira ter prazer com 

uma novata; Deus os fez assim, os 

homens! Não se pode culpá-los! 

Mas, para Alya, que tinha apenas 

vinte anos, era uma afronta à qual 
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affront auquel elle ne se résignait 

pas. Elle passait les jours et les 

nuits à se lamenter, car son mari, 

loin d’obéir la loi du Prophète, qui 

dit qu’un homme ne peut avoir 

plusieurs femmes s’il est équitable, 

avait installé sa nouvelle épouse à 

Koubbeh et ne la quittait plus. 

Alya conta à ma tante qui lui 

conseilla de patienter jusqu’à la fin 

de Ramadan et d’attendre Leilet el 

Qadr. Ma tante, mieux que 

n’importe qui, connaît toutes les 

pratiques auxquelles il faut se 

soumettre pour chasser le mauvais 

œil, réussir un zar* ou se préparer à 

Leilet el Qadr. Elle expliqua 

minutieusement à Alya ce qu’elle 

devait faire. 

 

ela não se resignava. Ela passava 

os dias e as noites a se lamentar, 

pois seu marido, longe de 

obedecer a lei do Profeta, que diz 

que um homem só pode ter várias 

mulheres se for imparcial, tinha 

instalado sua nova esposa em 

Koubbeh e não a deixava mais. 

Alya contou à minha tia que lhe 

aconselhou a ter paciência até o 

fim do Ramadã e esperar Laylat 

el Qadr. Minha tia, melhor do que 

ninguém, conhece todas as 

práticas às quais é preciso se 

submeter para caçar o mau 

olhado, ter sucesso em um zaar* 

ou se preparar para Laylat el 

Qadr. Ela explicou 

minuciosamente a Alya o que ela 

deveria fazer. 

 

Eh bien ! Alya, à la cour de la nuit, 

vit dans le ciel une pluie d’étoiles. 

Elle demanda à Dieu le retour de 

son mari et alla se coucher. Elle fut 

réveillée en sursaut par des coups 

précipités contre sa porte. C’était 

lui, son mari. Il était en galabieh*, 

pieds nus, comme s’il sortait du lit. 

Il tremblait de tout son corps. Il 

semblait bouleversé, hors de lui-

même. Sans qu’elle eût à lui poser 

des questions, il lui annonça qu’il 

répudiait sa seconde épouse, et, 

avec des grands serments, il lui 

promit que désormais il 

consacrerait sa vie à son bonheur. Il 

ressortit dans la matinée pour aller 

chez maazoun* où il rédigea l’acte 

de répudiation. En entrant, il 

Eh bem! Alya, no correr da noite, 

viu no céu uma chuva de estrelas. 

Ela pediu a Deus o retorno de seu 

marido e foi se deitar. Ela foi 

acordada de supetão por batidas 

precipitadas à sua porta. Era ele, 

seu marido. Ele estava de 

galabia*, pés descalços, como se 

ele tivesse recém-saído da cama. 

Tremia inteiro. Parecia abalado, 

fora de si. Sem que ela pudesse 

lhe perguntar, ele anunciou que 

repudiava sua segunda esposa, e 

com grandes juras, lhe prometeu 

que dali em diante consagraria 

sua vida à felicidade dela. Ele 

saiu de manhã para ir no 

maazoun* onde redigiu o ato de 

repúdio. Voltando, trouxe para 
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apporta à Alya un panier d’oranges 

et un bracelet d’or. Il l’embrassait, 

il la serrait dans ses bras. Il lui 

répétait sans cesse : « Comme tu es 

belle, Alya ! Jamais encore je ne 

m’étais rendu compte à quel point 

tu es belle ». A partir de ce jour il 

fut le plus tendre et le plus dévoué 

des maris. 

Alya um cesto de laranjas e um 

bracelete de ouro. Ele a abraçou, 

a apertou em seus braços. Ele lhe 

repetia sem cessar: “Como você é 

bela, Alya! Até hoje eu não tinha 

me dado conta do quanto você é 

bela”. A partir desse dia ele foi o 

mais terno e o mais devotado dos 

maridos. 

Alya eut la sagesse de prendre le 

bonheur que le Ciel lui envoyait 

miraculeusement, sans poser de 

questions indiscrètes. Deux ans 

plus tard, son mari, de lui-même, 

lui raconta ce qui lui était arrivé 

durant cette nuit-là : 

 

Alya teve a sabedoria de agarrar a 

felicidade que o Céu 

milagrosamente lhe enviara, sem 

fazer perguntas indiscretas. Dois 

anos mais tarde, seu marido, ele 

mesmo, contou-lhe o que tinha 

acontecido durante aquela noite: 

Il était couché auprès de sa seconde 

épouse, quand il fut réveillé par un 

bruit étrange : c’était comme des 

coups frappés autour de la 

chambre : sur les portes, sur les 

murs, au plafond. En même temps 

il sentait des fourmillements 

douloureux dans tout le corps, et 

son cœur battait si précipitamment 

qu’il pensa qu’il allait mourir ; ses 

oreilles bourdonnaient et il entendit 

une voix qui lui répétait : « va-t’en 

! va-t’en ! ». Il alluma la lampe 

mais ses yeux éblouis ne lui 

montrèrent d’abord que des 

éclatements de feux de toutes les 

couleurs. Comme il levait la tête, il 

vit des singes grimaçants agrippés 

au plafond, et comprit que des 

Ele estava deitado ao lado de sua 

segunda esposa, quando foi 

acordado por um barulho 

estranho: era como batidas ao 

redor do quarto: nas portas, nas 

paredes, no teto. Ao mesmo 

tempo ele sentia formigamentos 

dolorosos em todo seu corpo, e 

seu coração batia tão 

precipitadamente que pensou que 

ia morrer, seus ouvidos zumbiam 

e ele ouvia uma voz que lhe 

repetia: “vá embora! vá embora!” 

Ele acendeu a luz, mas seus olhos 

embaçados no início apenas 

mostraram explosões de fogos de 

todas as cores. Como ele 

levantava a cabeça, ele viu 

macacos sorridentes pendurados 
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djinns emplissaient la chambre. Il 

voulut réveiller sa femme, mais il 

recula horrifié : un singe énorme, 

velu et hideux, était dans le lit à sa 

place ! Il s’enfuit aussi vite que ses 

jambes tremblantes le lui 

permettaient, et ne retrouva ses 

esprits que dans la rue, quand il put 

respirer l’air frais du matin, et qu’il 

sentit la vie lui revenir.  

no teto, e compreendeu que os 

jinns65 enchiam o quarto. Ele quis 

acordar sua mulher, mas recuou 

aterrorizado: um enorme macaco, 

peludo e feio, estava na cama no 

lugar de sua mulher! 

Ele fugiu tão rápido quanto suas 

trêmulas pernas lhe permitiram, e 

só recobrou seus sentidos na rua, 

quando pode respirar o ar fresco 

da manhã, e sentir a vida voltar. 

Le mari d’Alya était un homme 

pieux ; il savait que rien n’arrive 

sans la volonté de Dieu, et il 

comprit qu’il devait répudier sa 

seconde épouse. Ainsi était-il 

revenu à celle qu’il avait si 

injustement traitée. 

 

O marido de Alya era um homem 

devoto; ele sabia que nada 

acontece sem a vontade de Deus, 

ele entendeu que devia repudiar 

sua segunda esposa. Assim voltou 

àquela que ele havia tratado tão 

injustamente. 

Peut-on dire après cela que Leilet el 

Qadr ne change les destinées ? 

Pode-se dizer que após isso 

Laylat el Qadr não muda os 

Destinos? 

- Qui oserait soutenir une telle 

absurdité ? s’écria Set Fatma, qui 

s’était approchée et avait écouté la 

fin du récit de Se Tafida. La 

réalisation des vœux dans la Nuit 

de la Destinée est confirmée par 

mille exemples. Je peux apporter le 

témoignage de ma sœur Aziza. Ma 

sœur ! Je peux être sûre de la vérité 

de ce qu’elle m’a dit comme si 

c’était moi-même qui l’avais vu. 

 

− Quem ousaria sustentar um tal 

absurdo? gritou Set Fátima, que 

tinha se aproximado e escutado o 

final da narrativa de Set Tafida. A 

realização dos votos da Noite do 

Destino é confirmada por 

milhares de exemplos. Eu posso 

trazer o testemunho de minha 

irmã Aziza. Minha irmã! Eu 

posso garantir a veracidade do 

que ela me disse como se fosse 

comigo mesma que tivesse 

acontecido. 

Ma sœur a aperçu Leilet el Qadr ! 
C’est la merveille des merveilles ! 

Minha irmã viu Laylat el Qadr! É 
a maravilha das maravilhas! O 

                                                             
65 Gênios da mitologia árabe, os jinns são espíritos que podem assumir diferentes 

formas, e exercer influências sobrenaturais sobre as pessoas, tanto para bem quanto 

para o mal. (JAROUCHE, 2015) 
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Le ciel s’ouvre comme si on 

écartait deux rideaux, et dans le 

fond apparaît un lustre d’au moins 

mille bougies, aussi gros que celui 

de la mosquée de Sidei el Rifaï ; 

des bougies des toutes les couleurs, 

dont les flammes brillent comme 

des rubis, des opales, des topazes, 

des émeraudes, des diamants, enfin 

comme tout ce que vous pouvez 

imaginer de plus étincelant. 

céu se abre como se duas cortinas 

se abrissem, e no fundo aparece 

um lustre com pelo menos mil 

velas, tão grandes quanto as da 

mesquita de Sidi el Rifai; velas de 

todas as cores, cujas chamas 

brilham como rubis, opalas, 

topázios, esmeraldas, diamantes, 

enfim, como tudo que vocês 

podem imaginar de mais 

brilhante. 

 

Vous savez que le docteur Ahmed 

bey Mourad, le mari d’Aziza, 

gagne beaucoup d’argent dans sa 

clinique. Mais son frère Sélim, 

auquel il est associé, est bien plus 

malin que lui et il le trompe. C’est 

Ahmed qui travaille et c’est Sélim 

qui s’enrichit. Aziza voit clair dans 

toute cette affaire, mais son mari 

est comme aveugle ; il a confiance 

en son frère et n’admet pas qu’on 

tente de le mettre en garde contre 

ses manœuvres. Alors Aziza, qui 

est loin d’être sotte, a trouvé une 

solution. Elle n’avait qu’une fille et 

Sélim un garçon. Ils étaient à peu 

près du même âge. S’ils 

s’épousaient la fortune ne sortirait 

pas de la famille. 

  Vocês sabem que o doutor 

Ahmed bey Murad, o marido de 

Aziza, ganha muito dinheiro em 

sua clínica. Mas seu irmão, Selim, 

de quem ele é sócio, é bem mais 

astuto e o engana. É Ahmed quem 

trabalha e Selim quem enriquece. 

Aziza vê isso tudo claramente, 

mas seu marido é como um cego; 

ele confia em seu irmão e não 

admite que tentem alertá-lo contra 

suas manobras. Então Aziza, que 

está longe de ser tola, encontrou 

uma solução. Ela tinha apenas 

uma filha e Selim um filho. Eles 

tinham mais ou menos a mesma 

idade. Se eles se casassem a 

fortuna não sairia da família 

Eh bien ! Grâce a Leilet el Qadr 

tout est arrivé comme ma sœur 

l’avait souhaité. 

Bom! Graças a Laylat el Qadr 

tudo aconteceu como minha irmã 

tinha desejado 

Tewfik, le fils de Sélim, ne pensait 

pas du tout à se marier avec sa 

cousine. Il a pourtant suffi que dans 

la Nuit de la Destinée, en voyant le 

ciel s’entr’ouvrir Aziza s’écrie : 

« Que ma fille Malika épouse son 

Tewfiq, o filho de Selim, não 

pensava de jeito nenhum em se 

casar com sua prima. No entanto, 

bastou que na Noite do destino, 

vendo o céu se entreabrir Aziza 

exclamar: “Que minha filha 
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cousin Tewfik » pour que cela se 

réalisât. Une semaine ne s’était pas 

écoulée que la demande en mariage 

était faite, l’accord conclu. On 

procéda aussitôt au Katb el Kitab*. 

Un fils est déjà né depuis et tout est 

pour le mieux. 

Malika despose seu primo 

Tewfiq” para que isso se 

realizasse. Uma semana não tinha 

passado e o pedido estava feito, o 

acordo concluído. Procedeu-se 

imediatamente ao Katb el Kitab*. 

Já nasceu um menino e tudo está 

melhor. 

- Si Aziza a réussi, intervint alors 

Om Mahmoud, c’est certainement 

parce que Malika n’avait pas 

d’autre cousin que Tewfik. Il vaut 

toujours mieux préciser le nom du 

père et du grand-père et même celui 

de la mère de la personne dont on 

parle pour que le Bon Dieu ne se 

trompe pas. J’ai entendu raconter 

l’histoire d’une femme de Tanta, 

qui souhaitait que son fils épousât 

une riche héritière, nommée Fatma 

Mohamed. En faisant sa prière à 

Dieu, elle n’a pas formulé d’autres 

précisions. Eh bien ! son fils lui a 

amené la fille de rien, une négresse 

qu’il a rencontrée dans la rue, qui 

s’appelait Fatma Mohamed. Ce fut 

un véritable scandale que ce 

mariage. La pauvre femme en est 

morte de chagrin. 

− Se Aziza teve sucesso, interveio 

Umm Mahmud, é com certeza 

porque Malika não tinha outro 

primo além de Tewfiq. Vale mais 

especificar o sobrenome do pai e 

do avô e até mesmo o da mãe da 

pessoa da qual se fala para que o 

Bom Deus não se engane. Eu 

escutei contar a história de uma 

mulher de Tanta que desejava que 

seu filho desposasse uma rica 

herdeira, chamada Fátima 

Mohamed. Fazendo sua oração a 

Deus, ela não formulou outras 

precisões. E bem! seu filho levou 

uma filha de ninguém, uma 

pretinha que ele encontrou na rua, 

que se chamava Fátima 

Mohamed. Foi um verdadeiro 

escândalo esse casamento. A 

pobre mulher morreu de tristeza. 

- Il est tout de même étonnant, dit 

Set Khadiga, que Dieu, qui sait tout 

et lit dans les coeurs ait pu se 

tromper ainsi. 

− É incrível, disse Set Khadija, 

que Deus, que tudo sabe e lê os 

corações, possa se enganar assim. 

- Il est tellement occupé pendant la 

Nuit de la Destinée ! Tant de gens 

lui adressent leurs demandes en 

même temps, qu’il est bien 

excusable de faire parfois une 

erreur 

− Ele é muito ocupado durante a 

Noite do destino! Tantas pessoas 

lhe endereçam seus pedidos ao 

mesmo tempo, que é bem 

compreensível às vezes cometer 

um erro. 
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- On m’a dit que c’était un accident 

du même genre qui était arrivé à 

Zanouba, la fille d’Om Hassan, de 

Darb el Magharba, celle qui a 

épousé le Sheikh Abdel Méguid de 

Matarieh. Elle se croyait stérile et 

elle voyait son mari dépérir de 

chagrin parce qu’il n’avait pas de 

fils. Il paraît qu’elle a eu recours à 

Leilet el Qadr. Elle a bien vu l’astre 

du Seigneur, mais elle était si 

troublée qu’elle a perdu la tête et, 

au lieu de dire « Allah, donne-moi 

un garçon » elle a sans doute dire 

seulement « Donne-moi un 

enfant ». C’est que le miracle ne 

dure pas longtemps ! Il ne faut pas 

laisser prendre au dépourvu. 

Zanouba a bien été enceinte après 

cela. Et elle en était tout heureuse. 

Mais c’est une fille qui lui est née. 

Des filles, son mari en avait déjà 

plusieurs ! 

− Disseram-me que foi um 

acidente do mesmo tipo que tinha 

acontecido a Zanouba, a filha de 

Umm Hassan, de Dar bel 

Magharba, aquela que desposou o 

Sheikh Abdek Méguib de 

Matarieh.  Ela acreditava ser 

estéril e via seu marido definhar 

de tristeza porque ele não tinha 

um filho homem. Parece que ela 

recorreu a Laylat el Qadr. Ela viu 

o astro do Senhor, mas estava tão 

perturbada que perdeu a cabeça e 

no lugar de dizer “Alá, dê-me um 

menino” ela sem dúvida disse 

apenas “dê-me um filho”. O 

milagre não dura muito tempo. 

Não se pode ser pego 

desprevenido. Zanouba ficou 

grávida depois disso. E ela estava 

bem feliz. Mas nasceu uma 

menina. Filhas, seu marido já 

tinha várias! 

 Zanouba a laissé passer sa 

chance, et on dit que l’occasion 

perdue ne se retrouve jamais ; on 

ne voit pas deux fois Leilet el Qadr 

en sa vie. Et le Sheikh Abdel 

Méguid, malgré son âge, est bien 

capable de tenter encore une fois sa 

chance avec une nouvelle épouse. 

J’ai rencontré Om Hassan l’autre 

jour, elle était très inquiète 

 Zanouba deixou sua sorte passar, 

e dizem que a oportunidade 

perdida jamais é reencontrada: 

não se vê duas vezes Laylat el 

Qadr em sua vida. E o Sheikh 

Abdel Méguid, apesar de sua 

idade, é bem capaz de tentar ainda 

uma vez a sorte com uma nova 

esposa. Eu encontrei Umm 

Hassam outro dia, ela estava 

muito inquieta. 

-Elle doit être sur sa terrasse en ce 

moment, en train de guetter Leilet 

el Qadr, dit Set Nabiha. En effet, 

Dieu abandonne celles qui ont été 

assez sottes pour ne pas profiter du 

miracle qu’Il a accompli en leur 

− Ele deve estar em seu terraço 

nesse momento, esperando Laylat 

el Qadr, disse Nabiha. De fato, 

Deus abandona aquelas que foram 

tão tolas de não aproveitar do 

milagre que Ele realizou em favor 
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faveur. delas. 

- Il ne faut pas non plus faire un 

souhait immoral, dit Set Hassiba, et 

surtout demander à Dieu de désunir 

les familles. Alors Dieu se fâche et 

Il a bien raison. Quand nous 

habitions Sohag, où mon mari était 

juge au tribunal charéï, nous avions 

pour voisins une famille où l’on se 

querellait du matin au soir. Il y 

avait là une veuve, Om Farag, sa 

fille Rokeya déjà âgée, son fils 

Farag avec sa jeune femme 

nommée Samira. Naturellement les 

trois femmes s’entendaient mal ; 

Rokeya surtout était acariâtre et 

désagréable avec sa jeune belle-

sœur. Il faut la comprendre, cette 

fille ! Elle n’avait jamais été 

demandée en mariage, et elle était 

jalouse de l’épouse de son frère. 

Moi, je recevais les confidences des 

unes et des autres, à tour de rôle. 

Parfois c’était la mère qui venait se 

plaindre : 

− Não faça também um desejo 

imoral, disse Set Hassiba, e 

sobretudo pedir a Deus de desunir 

as famílias. Senão Deus se chateia 

e com razão. Quando nós 

morávamos em Sohag, onde meu 

marido era juiz no tribunal 

chareii, nós tínhamos como 

vizinhos uma família que discutia 

do amanhecer ao anoitecer. Havia 

ali uma viúva, Umm Faraj, sua 

filha de idade já avançada, seu 

filho Faraj com a esposa Samira. 

Evidentemente as três mulheres 

não se entendiam bem; Rokeya 

principalmente, era rabugenta e 

desagradável com sua jovem 

cunhada. É preciso entendê-la, 

essa moça! Nunca foi pedida em 

casamento, e estava com ciúmes 

da esposa do irmão. E quanto a 

mim, eu recebia as confidências 

de uma e da outra, 

alternadamente. De vez em 

quando era a mãe que vinha se 

lamentar: 

- Ah ! Set Hassiba, comme vous 

êtes heureuse de n’avoir pas encore 

bru ! Ces jeunes femmes 

d’aujourd’hui n’ont aucun respect 

pour celle qui a enfanté leur mari, 

qui l’a nourri de son lait, qui l’a 

élevé ! Quand je donne un ordre à 

celle-là, elle n’obéit qu’en 

maugréant. Le matin, il lui arrive 

d’oublier de me saluer la première. 

Et avec cela elle n’est jamais 

d’accord avec moi. Quand je fais 

griller du mouton, c’est du veau 

− Ah! Set Hassiba, como a 

senhora é feliz de ainda não ter 

nora! Essas moças de hoje não 

têm nenhum respeito por aquela 

que carregou seu marido, que o 

amamentou com seu leite, que o 

educou! Quando eu dou uma 

ordem àquela lá, ela só obedece 

resmungando. De manhã, ela 

esquece de me saudar por 

primeiro. E além disso ela nunca 

concorda comigo. Quando eu 

grelho carneiro, é bezerro que ela 
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qu’elle aurait voulu. Quand je 

prépare de fèves elle aurait désiré 

des bamias* ! Qui doit commander 

dans la maison. Je vous le 

demande ? Elle a épousé mon fils, 

elle doit s’incliner sous ma 

pantoufle. » 

queria. Quando preparo favas ela 

teria gostado de bamias*! Quem 

deve comandar a casa. Eu te 

pergunto? Ela casou com meu 

filho, deve se curvar sob meu 

chinelo.” 

 

Venait ensuite Rokeya qui 

renchérissait sur sa mère : 

Em seguida vinha Rokeya que 

adicionava um pouco mais ao que 

sua mãe dizia. 

 

- Une gamine qui ne sait pas même 

repriser sa chemise ! Une 

paresseuse qui reste enfermée dans 

sa chambre tandis que ma mère et 

moi nous nous éreintons à faire le 

ménage et la cuisine ! Une mijaurée 

qui passe des heures entières à se 

contempler dans son miroir, se 

maquille comme une femme de 

mauvaise vie, et n’a d’autre 

préoccupation que de plaire aux 

hommes ! Elle tire sur ses cheveux 

pour les aplatir : tout le monde ne 

voit-il pas qu’elle est crépue 

comme sa grand-mère la 

négresse ? » 

− Uma mocinha que não sabe 

nem remendar sua camisa! Uma 

preguiçosa que fica fechada no 

quarto ainda que minha mãe e eu 

nos matemos limpando e 

cozinhando! Uma sirigaita que 

passa horas inteiras a se 

contemplar diante do espelho, se 

maquia como uma mulher da 

vida, e não se preocupa com outra 

coisa que agradar aos homens! 

Ela puxa os cabelos para os 

esticar: todo mundo não percebe 

que ela é crespa como sua avó a 

neguinha?” 

 

Quand Samira me rendait visite, 

c’était une autre chanson. Elle 

pleurait, elle se lamentait : 

Quando Samira me visitava era 

outra a história. Ela chorava, se 

lamentava: 

- Je ne peux plus vivre avec ces 

deux femmes ! Ô Set Hassiba, elles 

me traitent comme leur servante, 

pire que leur servante, car une 

servante, on a peur qu’elle s’en 

aille, tandis que moi, je suis liée ! 
Pour leur plaire, je devrais être tout 

le jour en galabieh sale et faire les 

travaux les plus dégoûtants de la 

maison. Dès que je mets la moindre 

− Eu não posso mais viver com 

essas duas mulheres! Oh Set 

Hassiba, elas me tratam como 

uma empregada, pior que a 

empregada delas, pois a 

empregada, a gente tem medo que 
vá embora, enquanto que eu, sou 

obrigada! Para agradá-las, eu 

deveria estar todo dia de galabia* 

suja e fazer os trabalhos mais 
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parure, Rokeya m’accable 

d’injures. Elle passe son temps à 

guetter mes désirs pour les 

contrarier. Si je veux préparer une 

tasse de thé, elle a déjà pris la 

casserole. Si je réussis à allumer le 

fourneau, elle a bondit pour 

l’éteindre et me défend de m’en 

servir. Elle cache le sucre ; elle 

cache le café. Elle me déteste ; elle 

me crèverait les yeux si elle osait ! 

Elle est jalouse ! Vous comprenez ; 

aucun homme n’a jamais voulu de 

sa vieille peau grise ! Elle est 

furieuse que son frère m’ait 

épousée ; quand elle se croit seule 

avec lui, elle lui fait des contes sur 

moi : des horreurs que je rougirais 

de vous répéter ! Par bonheur mon 

mari ne le croit pas ; mais c’est un 

homme faible, il ne veut pas quitter 

sa mère et il n’ose pas chasser sa 

sœur. 

nojentos da casa.  Assim que eu 

coloco o menor dos adornos, 

Rokeya me oprime com insultos. 

Ela passa seu tempo a observar 

meus desejos para os contrariar. 

Se eu quero preparar uma xícara 

de chá, ela já pegou a panela. Se 

eu consigo acender o forno, ela 

saltou para apagá-lo e me impede 

de usá-lo. Ela esconde o açúcar; 

ela esconde o café. Ela me 

detesta, ela me arrancaria os olhos 

se pudesse!  Ela é invejosa! A 

senhora compreende; nenhum 

homem nunca quis sua velha pele 

cinza! Ela está furiosa que seu 

irmão tenha me desposado; 

quando se crê sozinha com ele, 

lhe conta coisas sobre mim: 

horrores que eu me envergonharia 

de repetir para a senhora! Por 

sorte que meu marido não 

acredita nela; mas é um homem 

fraco, ele não quer deixar sua mãe 

e ele não ousa expulsar sua irmã. 

Alors, quand est venue la Nuit de la 

Destinée, Samira a accompli avec 

ferveur ses dévotions ; elle a fait 

tout ce qu’il fallait pour être en état 

de grâce, et elle a vu Leilet el 

Qadr ! 

Então, quando chegou a Noite do 

Destino, Samira cumpriu com 

fervor suas devoções; fez tudo o 

que precisava para estar em 

estado de graça, e viu Laylat el 

Qadr! 

Elle a formulé son vœu : 

« Seigneur, faites que j’aie ma 

maison, mon fourneau, mes 

casseroles et que je vive loin de ma 

belle-sœur et de ma belle-mère ! » 

Ela formulou o voto: “Senhor 

faça com que eu tenha minha 

casa, meu forno, minhas panelas e 

que eu viva longe da minha 

cunhada e da minha sogra!” 

 

Son souhait ne s’est pas réalisé 

comme elle le désirait, hélas ! Elle 

a bien en effet quitté sa belle-sœur 

Seu desejo não se realizou como 

ela desejava, infelizmente! De 

fato, ela deixou a cunhada e a 
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et belle-mère : son mari l’a 

répudiée ! Mais elle n’a ni sa 

maison, ni son fourneau, ni ses 

casseroles ; et elle a dû retourner 

chez son père et y vivre avec sa 

marâtre, avec qui elle ne s’entend 

pas non plus. 

sogra: seu marido a repudiou! 

Mas ela não tem nem sua casa, 

nem forno, nem panelas; teve que 

retornar para casa do pai dela e 

viver com a madrasta, com quem 

também não se entende. 

Vous comprenez, elle avait fait un 

vœu impie en demandant que son 

mari quittât sa mère. Et Dieu l’en a 

punie. 

 

Vocês percebem, ela tinha feito 

um voto ímpio pedindo que o 

marido deixasse a mãe dele. E 

Deus a puniu por isso. 

- Ô Set Out, me dit tout bas la 

petite Foula, qui s’est glissée à mes 

côtés, je demande à Dieu d’être 

aimée par l’homme que j’aime. Est-

ce un vœu impie ? 

− Oh Set Out, me disse bem baixo 

a pequena Foula que rastejou para 

meu lado, eu peço a Deus para ser 

amada pelo homem que amo. É 

um voto ímpio? 

 

Pauvre petite Foula ! Elle a une 

petite voix brisée qui fait pitié. Je 

l’ai connue tout enfant : c’est la 

nièce de Set Aïcha. Elle n’a pas eu 

de chance dans la vie jusqu’à 

présent. Mariée très jeune et sans 

amour, veuve après quelques mois 

de mariage, elle est retournée chez 

son père, qui n’est pas tendre avec 

elle. Et la voilà maintenant 

possédée, tourmentée par l’amour ! 

 Foula pobrezinha! Ela tem uma 

voz fraquinha que dá pena. Eu a 

conheci bem criança: é a sobrinha 

de Set Aicha. Ela não teve sorte 

na vida até o momento. Casou-se 

muito jovem e sem amor, viúva 

após alguns meses do casamento, 

retornou à casa de seu pai, que 

não é afetuoso com ela. E ei-la 

agora possuída, atormentada pelo 

amor! 

 

Je lui prends la tête ; j’attire à moi 

son mince visage : il est trempé de 

larmes. Je l’emmène à l’écart. 

- Qu’y a-t-il, Foula ? Pourquoi ce 

gros chagrin ? 

Eu lhe pego a cabeça; viro para 

mim o rosto fino: ele está 

encharcado de lágrimas. Eu a levo 

para longe. 

− O que há, Fula? Por que essa 

imensa tristeza?  

- O Set, je ne l’ai encore dit à 

personne : je l’aime ! Je l’aime ! Je 

mourrai s’il ne veut pas de moi ! 

− Oh Set, eu ainda não disse a 

ninguém: eu o amo! Eu o amo! 

Eu morreria se ele não me quiser! 

-Mais qui, petite Foula ? − Mas quem, pequena Fula? 
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− Il s’appelle Mansour. C’est un 

marchand de Damas. Je l’ai vu 

chez mon père, cet hiver, plusieurs 

fois. Il est beau, ô Set ! Jamais je 

n’avais vu un homme si beau. Tout 

de suite de l’ai aimé. J’essayais 

toujours d’être là quand il venait. 

Lui aussi, il me regardait. Un jour 

je me suis trouvée seule avec lui, 

quelques minutes. Il m’a demandé 

si je voudrais aller à Damas avec 

lui. Je n’ai pas eu le temps de lui 

répondre ; d’autres personnes sont 

arrivées. Mais bien sûr que je veux 

partir avec lui ! Au bout du monde 

s’il le veut : je quitterais tout pour 

le suivre. 

− Ele se chama Mansur. É um 

mercador de Damas. Eu o vi na 

casa do meu pai, esse inverno, 

várias vezes. Ele é bonito, oh Set! 

Eu nunca tinha visto um homem 

tão bonito. Imediatamente eu o 

amei. Eu tentava estar ali quando 

ele vinha. Ele também me olhava. 

Um dia eu me encontrei sozinha 

com ele, alguns minutos. Ele me 

perguntou se eu gostaria de ir a 

Damas com ele. Eu não tive 

tempo de lhe responder; outras 

pessoas chegaram. Mas é claro 

que eu quero partir com ele! Ao 

fim do mundo se ele quiser: eu 

deixaria tudo para segui-lo. 

 

Je pensais qu’il parlerait à mon 

père. Mais il est parti. Et c’est tout. 

Depuis deux mois je ne l’ai pas 

revu. Je sais qu’il voyage au 

Soudan. Pourquoi ne m’écrit-il 

pas ? M’a-t-il déjà oubliée ? A-t-il 

renoncé à m’épouser ? Je passe les 

jours et les nuits à penser à lui et à 

me tourmenter. 

Pensei que ele falaria com meu 

pai. Mas ele partiu. E é tudo. Há 

dois meses eu não o vejo. Eu sei 

que ele viaja ao Sudão. Por que 

não me escreve? Já me esqueceu? 

Ele desistiu de me desposar? Eu 

passo os dias e as noites pensando 

nele e a me atormentar. 

Je revois son visage, je me répète 

les paroles qu’il m’a dites ; j’ai 

encore sa voix dans l’oreille. Mon 

père s’inquiète parce que je ne 

mange plus. Il me croit malade.  

Mais le seul remède à mon mal, ce 

serait un mot de lui, une lettre de 

lui. 

Eu revejo seu rosto, me repito as 

palavras que ele disse; eu ainda 

ouço sua voz em meus ouvidos. 

Meu pai se inquieta pois eu não 

como mais. Ele acha que estou 

doente. Mas o único remédio para 

o meu mal, seria uma palavra, 

uma carta dele. 

Chaque matin je suis levée la 

première pour attendre le facteur. 

Car s’il m’écrit, je tremble que mon 

père ne prenne la lettre ; il la lirait 

avant moi et se fâcherait. J’ai 

Toda manhã eu me levanto 

primeiro para esperar o carteiro. 

Pois se ele me escrever, temo que 

meu pegue a carta; ele a leria 

antes de mim e se chatearia. Eu 
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toujours eu peur des colères de mon 

père. Alors vite je prends le 

courrier : il y a des lettres pour tout 

le monde, sauf pour moi. Et je me 

désespère. Cela ne peut pas durer. 

J’ai tant prié Dieu, je vais encore 

tant le prier, qu’à la fin il aura pitié 

de moi ! Ce n’est pas un péché 

d’aimer ! Je ne fais pas de mal. 

Pourquoi Leilet el Qadr ne 

m’apporterait-elle pas la seule 

chose qui peut sauver ma vie ? 

sempre tive medo da raiva do 

meu pai. Então eu pego rápido a 

correspondência: há cartas para 

todo mundo, menos para mim.  E 

me desespero. Isso não pode 

durar. Eu tanto rezei para Deus, 

vou rezar tanto ainda, que no fim 

Ele terá piedade de mim! Não é 

um pecado amar! Eu não faço 

mal. Porque Laylat el Qadr não 

me trará a única coisa que pode 

salvar minha vida? 

 

Je caresse la petite tête secouée par 

les sanglots. 

  Eu afago a cabecinha sacudida 

pelos soluços. 

- Espère, Foula. Dieu est 

miséricordieux !  

− Espere, Fula. Deus é 

misericordioso! 

Cependant un coup de canon, un 

second, puis un troisième tonnent 

la nuit. Presque aussitôt résonne au 

bout de la rue le tambourin du 

moussaharati* de Husseinieh. 

Devant chaque maison il s’arrête, et 

on entend la voix cassée du 

vieillard, à laquelle répond, encore 

grêle, celle de son petit-fils. Ils 

appellent les fidèles : 

No entanto um tiro de canhão, um 

segundo, depois um terceiro 

estoura na noite. Quase 

imediatamente ressoa no final da 

rua o tamborim do mussaharati* 

de Husseinieh. Diante de cada 

casa ele para, e ouve-se a voz 

entrecortada do velho, à qual 

responde, ainda frágil, a de seu 

neto. Eles chamam os fiéis: 

 « Debout ! Ô mère de 

famille ! Debout ! Om Abdel 

Rahim ! Debout ! Ô croyants ! » dit 

la voix grave. 

“De pé! Oh mãe de família! De 

pé! Umm Abdel Rahim! De pé! 

Oh crentes!” diz a voz grave.  

Et la voix enfantine enchaîne : 

 « Mangez et buvez ! 

Hâtez-vous ! L’aube viendra dans 

une heure ! » 

E a voz infantil retoma: 

    “Comam e bebam! Apressem-

se! A aurora virá em uma hora!” 

Trois coups de tambourin ; et le 
vieux crie aussi fort qu’il peut : 

 « N’oubliez pas le cadeau 

pour le moussaharati ! » 

       Três batidas de tamborim; e o 
velho grita tão alto quanto ele 

pode: 

    “Não esqueçam o presente para 

o mussaharati!” 
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Set Tafida ranime le brasero et 

remet sur les charbons les kanakas* 

et les pots d’eau pour le thé. Set 

Aïcha, qui avait disparu, reparaît 

avec ses filles et ses servantes. 

Elles portent des plateaux chargés 

de vaisselle et des victuailles. C’est 

le souhour, le repas de la fin de la 

nuit. Aucune maîtresse de maison 

ne suit les traditions avec plus 

d’attention que Set Aïcha. Cette 

nuit elle a veillé à ce qu’il n’entre 

dans le repas ni oignon, ni ail, ni 

radis, ni piment. Elle a fait préparer 

les plats les plus variés pour 

chacune de ses invitées trouve ce 

qui lui convient. 

       Set Tafida reanima o braseiro 

e recoloca sobre os carvões os 

kânekas* e os copos de água para 

o chá. Set Aicha, que tinha 

desaparecido, reaparece com suas 

filhas e suas criadas. Elas trazem 

bandejas carregadas com louças e 

mantimentos. É o suhoor, a 

refeição do final da noite. 

Nenhuma anfitriã segue as 

tradições com mais atenção que 

Set Aicha. Essa noite ela 

assegurou que não entre nas 

refeições nem cebola, nem alho, 

nem rabanete, nem pimenta. Ela 

fez com que fossem preparados os 

pratos mais variados para que 

cada uma de suas convidadas 

encontre aquilo que lhes convém. 

Tout le monde s’assemble autour 

des plateaux. 

Todo mundo se junta ao redor das 

bandejas. 

- Moi, dit Set Hassiba, au souhour 

je ne mange que du fromage sans 

sel ; ainsi je n’ai pa soif durant le 

jour et je me sens légère. 

− Eu, diz Set Hassiba, no suhur 

como apenas queijo sem sal; 

dessa forma não fico com sede 

durante o dia e me sinto leve.  

- Cela ne me suffirait pas, dit Om 

Mahmoud, je tomberais de 

faiblesse ; je prends toujours deux 

assiettes de foul* medammès à 

l’huile avec des œufs pochés 

− Isso não me bastaria, diz Umm 

Mahmud, eu cairia de fraqueza; 

eu tomo sempre dois pratos de 

ful* medamess com azeite e ovos 

poché. 

 

Chacune dit ses préférences : pour 

l’une c’est du potage de poulet, 

pour l’autre des galettes de maïs 

trempées dans du lait. L’une choisit 

un plat de lapin au riz, une autre 
grignote des pommes de terre frites. 

Il y a, sur les plateaux, du lait 

caillé, de la halawa*, de la téhina*, 

des olives, du beurre, du miel, des 

Cada uma diz suas preferências: 

para uma é sopa de galinha, para 

outra, tortas de milho encharcadas 

no leite. Uma escolhe um prato de 

coelho com arroz uma outra, 
petiscos de batatas fritas. Tem, 

nas bandejas, leite coalhado, 

halawa*, tehine*, azeitonas, 

manteiga, mel, bolos, qamar al-
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gâteaux, de l’amar-ed-din* 

naturellement et, en abondance, des 

fruits et des amandes. 

din*é claro, e, em abundância, 

frutas e amêndoas.  

 

 - Je suis obligée de bien 

manger pour prendre des forces, 

explique Set Khadiga, car demain 

j’aurai beaucoup à travailler. Dans 

deux jours c’est la fête ; il faut 

commencer les préparatifs ; je dois 

mettre de la morue à dessaler dans 

l’eau, préparer la viande à l’étuvée, 

pétrir la pâte pour les gâteaux, faire 

bouillir du riz pour le sirop de 

sobieh. Et j’ai encore à coudre les 

deux robes de mes filles : elles ne 

me laisseront pas en repos tant que 

je ne les aurai pas terminées. 

− Eu sou obrigada a comer bem 

para ter forças, explica Set 

Khadija, pois amanhã irei 

trabalhar muito. Em dois dias é a 

festa; é preciso começar os 

preparativos, tenho que dessalgar 

o bacalhau na água, preparar a 

carne ensopada, amassar a massa 

para os bolos, ferver o arroz para 

o xarope de sobieh*. E ainda 

costurar os dois vestidos de 

minhas filhas: elas não me 

deixarão em paz enquanto eu não 

os tiver terminado. 

 

- Moi, dit Nabiha, j’ai aussi bon 

appétit, et j’ai l’habitude de prendre 

un souhour copieux, mais, à Leilet 

el Qadr, je prends soin de ne 

manger que du pain sans levain, du 

lait caillé et les fruits dont le 

Prophète a parlé dans le Coran : les 

dattes, les figues, les raisins ; et je 

ne bois que de l’eau de rose. C’est 

le Sheikh Abdel Méguid qui m’a 

conseillé d’agir ainsi si je voulais 

que mes vœux soient exaucés. 

− Eu, diz Nabiha, tenho também 

um bom apetite, e o hábito de 

tomar um suhur farto, mas na 

Laylat el Qadr, tomo cuidado de 

comer apenas pão sem levedura, 

leite coalhado e as frutas das 

quais o Profeta falou no Alcorão: 

as tâmaras, os figos, as uvas; e 

bebo apenas água de rosa. O 

Sheikh Abdel Méguid que me 

aconselhou a agir assim se eu 

quiser que meus votos sejam 

atendidos. 

 

- Dieu n’en demande pas tant, dit 

Set Aïcha. Certes, il n’est pas 

recommandé de manger l’ail ou de 

fumer. Ce ne serait pas convenable. 

Mais un bon morceau de halawa* 

et une tasse de café ou de thé ne 

font certainement pas de mal. 

− Deus não pede tanto, diz Set 

Aicha. Certamente, ele 

recomendou não comer alho ou 

fumar. Isso não seria adequado. 

Mas um pedaço de halva* e uma 

xícara café ou chá com certeza 

não fazem mal. 

Une discussion s’amorce. Mais Uma discussão começa. Mas eis 
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voilà que le canon tonne à nouveau. 

Plus qu’un quart d’heure avant 

l’aurore. Et la voix du moussaharati 

revient dans la nuit : 

 « Achevez vite repas, ô 

Om Abdel Rahim ! Dans quelques 

minutes vous distinguerez le fil 

blanc du fil noir, et vous ferez 

jeûne complet jusqu’à la nuit. » 

que o canhão estoura de novo. 

Mais de um quarto de hora antes 

do amanhecer. E a voz do 

mussaharati volta na noite: 

      “Terminem logo a refeição, 

oh Umm Abdel Rahim! Em 

alguns minutos vocês distinguirão 

o fio branco do fio negro, e vocês 

farão o completo jejum até a 

noite.” 

Et il ajoute encore : 

 « N’oubliez pas le cadeau 

au moussaharati ! » 

    E ele ainda acrescenta: 

  “Não esqueçam o presente do 

mussaharati!” 

Set Fatma qui somnolait s’éveille 

en sursaut 

Set Fátima que cochilava desperta 

com um sobressalto. 

Set Tafida remplit des tasses de 

café qu’on avale en hâte. Les 

servantes ont monté des bassines 

d’eau pure, et tout le monde 

procède encore une fois à l’ablution 

rituelle, au « wodou », selon le 

commandement du Coran : 

Set Tafida enche as xícaras de 

café que a gente engole às 

pressas. As criadas subiram 

bacias de água limpa, e todo 

mundo procedeu mais uma vez o 

ritual da ablução, ao “wudu”66, 

segundo manda o Alcorão: 

O vous qui croyez, avant de 
commencer la prière, lavez-vous le 

visage et les mains jusqu’au 
coude ; passez-vous la main sur la 

tête et sur les pieds jusqu’aux 

chevilles.67 

 Ó vós que credes! Quando vos 
levantardes para a oração, lavai 

as faces e as mãos até os 
cotovelos - e, com as mãos 

molhadas, roçai as cabeças - e 

lavai os pés até os tornozelos. 

Chacune choisit ensuite une place 

et y étend son tapis de prière. 

Cada uma escolhe em seguida um 

lugar e estende seu tapete de 

oração. 

Set Khadiga en est à sa cinquième 

série de vingt rakaates* : dans la 

nuit elle se sera prosternée cent 

fois : cinq fois vingt fois ; elle aura 

invoqué mille fois le nom d’Allah 
et récité cent fois quatre sourates du 

Coran, les plus courtes en vérité, 

Set Khadija está em sua quinta 

série de vinte rakats*: à noite ela 

terá se prostrado cem vezes: cinco 

vezes vinte, ela terá evocado mil 

vezes o nome de Alá e recitado 
cem vezes quatro suratas do 

Alcorão, as mais curtas de fato, 

                                                             
66 Ablução.  
67Coran: Sourate 5: El Ma’ida. (Alcorão: Surata 5: Al-Māiʼdah.) 
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celles que tout le monde sait par 

cœur, comme la sourate du Succès, 

celle des Hommes et celle de 

l’Aurore. Et la plupart des 

présentes, qui connaissent comme 

elle la règle, suivent son exemple. 

Elles ont gardé pour ces ultimes 

minutes de la nuit, les plus 

propices, dit-on, à l’apparition de 

Leilet el Qadr, les dernières prières 

qui compléteront la série exigée par 

la tradition. 

aquelas que todo mundo sabe de 

cor, como a surata do Sucesso, a 

dos Homens e a da Aurora. E a 

maioria dos presentes, que sabem 

como ela a regra, seguem seu 

exemplo. Elas guardaram para 

esses últimos minutos da noite, os 

mais propícios, diz-se, para a 

aparição de Laylat el Qadr, as 

últimas orações que completarão 

a série exigida pela tradição. 

On éteint les lampes ; les brasero 

seul rougeoie dans un coin. De tous 

côtés dans la ville retentit le nom 

d’Allah tandis que s’inclinent et se 

relèvent des torses vêtus de blanc. 

  Apaga-se as lâmpadas; apenas o 

braseiro brilha num canto. Por 

todos os lados na cidade soa o 

nome de Alá enquanto se 

inclinam e se levantam torsos 

vestidos de branco. 

Au nom d’Allah le Bienfaiteur 
Miséricordieux 

 Dis « Il est Allah l’Unique Allah le 

Seul 
 Il n’a pas engendré Il n’a 

pas été engendré 

 Il n’a point d’égal »68 

Em nome de Deus O Clemente, O 
Misericordioso 

Dize: "Ele é Alá, Único. "Alá é O 

Solicitado. 
"Não gerou e não foi gerado. "E 

não há ninguém igual a Ele. ” 

A la voix de Set Aïcha, 

celle de Khadiga fait écho : 

Na voz de Set Aicha, a de 

Khadija faz eco: 

Au nom d’Allah le Bienfaiteur 
Miséricordieux 

 Dis « je me confie au 
Seigneur des Hommes 

 Souverain des Hommes 

 Dieu des Hommes 

 contre les séductions de 

Satan 

 issu des djinns et des 
hommes 

 qui souffle le mal dans le 
coeur des hommes. »69 

Em nome de Deus O Clemente, O 
Misericordioso 

 Dize: "Refugio-me no Senhor dos 
homens, 

O Rei dos homens,  

O Deus dos homens, 
 Contra o mal do sussurrador o 

absconso, que sussurra perfídias 

nos peitos dos homens, Seja ele 
dos jinns, seja ele dos homens." 

 

                                                             
68Coran: Sourate 112: El Ikhlâs. (Alcorão: Surata 112: Al-lkhlas) 
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Set Hassiba récite avec ferveur 

l’autre sourate conjuratoire, la 

sourate de l’Aurore : 

Set Hassiba recita com fervor 

outra surata conjuratória, a surata 

da Alvorada: 

Au nom d’Allah le Bienfaiteur 

Miséricordieux 

 Dis « Je me confie au 

Seigneur de l’Aurore 

 contre les malheurs de la 
Création  

 contre le maléfices des 
ténèbres 

 contre le maléfices de 

celles qui soufflent sur les nœuds  
 contre les maléfices de 

l’envieux. »70 

      Em nome de Deus O 

Clemente, O Misericordioso 
Dize: "Refugio-me nO Senhor da 

Alvorada,  

Contra o mal daquilo que Ele 
criou, 

E contra o mal da noite quando 
entenebrece, 

E contra o mal das sopradoras 

dos nós. 
E contra o mal do invejoso, 

quando inveja." 
 

Set Nabiha met tout son coeur dans 

la sourate du Succès  

   Set Nabiha coloca todo seu 

coração na sura do Socorro: 

Au nom d’Allah le Bienfaiteur 
Miséricordieux 

 Quand viendra à toi le 

secours d’Allah et le succès 
 Quand tu verras les 

hommes embrasser l’Islam  
 Loue le nom du Seigneur 

et implore Sa Clémence  

 En vérite Il est 
Miséricordieux.71 

Em nome de Deus O Clemente, O 
Misericordioso 

Quando chegar o socorro de Alá 

e também a vitória, 
 E vires os homens entrar na 

religião de Alá, em turbas, 
Então glorifica, com louvor, a teu 

Senhor e implora-Lhe perdão. 

Por certo, Ele é O Remissório 

- Ô Set Out, dit près de moi tout 

bas la voix de Foula, je vois Leilet 

el Qadr ! 

− Oh Set Out, diz perto de mim a 

voz baixa de Fula, eu vejo Laylat 

el Qadr! 

Son bras étendu me désigne, à 

l’Orient, un astre étincelant. C’est 

Vénus, l’Etoile du Matin. Mais je 

ne détrompe pas Foula, qui, les 
mains jointes levées vers le ciel, 

       Seu braço estendido me 

designa, ao Oriente, um astro 

cintilante. É Vênus, a Estrela da 

Manhã. Mas eu não desengano 
Fula, que com as mãos juntas 

                                                                                                                                 
69Coran: Sourate 114: En Nâs. (Alcorão: Surata 114: An-Nass) 
70Coran: Sourate 113: El-Falaq. (Alcorão: Surata 113: Al-Falaq.) 
71 Coran: Sourate 110: Es Nasr. (Alcorão: Surata 110: Na-Nasr.) 
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prie avec ferveur : levantadas em direção ao céu, ora 

com fervor: 

- Seigneur, unis-moi à Mansour 
Kamel Mohamed, le marchand de 

soie de Damas. Ne fais pas 

d’erreur, Seigneur. Unis-moi à 
l’homme que j’aime. 

 Tu peux ce que Tu veux, ô 
Seigneur. Ta puissance est infinie. 

 Toi qui soulèves les vents 

et les apaises, 
 Toi qui déchaînes les 

tempêtes, gonfles les vagues, puis 
ramènes le calme sur la mer, 

 Toi par qui se lève le soleil 

et par qui il se couche, par qui le 
jour succède à la nuit et la nuit au 

jour,  

Toi qui séparas les cieux de la terre 
et des eaux,  

 Toi qui fit jaillir douze 
sources du sein d’un rocher, et qui 

fais couler l’eau parmi les sables 

du désert,  
 Toi qui ouvris les eaux de 

la mer devant Moïse, 
 Toi qui substituas un 

mouton au fils d’Ibrahim allait 

T’immoler, 

 Toi qui mis un garçon 

dans le sein de Marie toujours 

vierge, 
 Toi qui donnas au 

Prophète illettré la connaissance 
du Coran, 

 O Seigneur, je ne Te 

demande pas un bien grand 
miracle ! 

 J’aime Mansour, 

Seigneur ; fais qu’il m’aime en 

−  Senhor, una-me a Mansour 
Kamel Mohamed, o mercador de 

seda de Damas. 

Não erre, Senhor. Una-me ao 
homem que amo. 

   Tu podes o que Tu queres, ô 
Senhor. Teu poder é infinito. 

    Tu que levantas os ventos e os 

acalma,  
 

   Tu que desencadeias as 
tempestades, incha as ondas, 

depois devolve a calma ao mar, 

   Tu por quem o sol levanta e por 
quem ele se deita, por quem o dia 

sucede a noite e a noite ao dia, 

    Tu que separas os céus da 
terra e das águas, 

     Tu que fizestes jorrar doze 
fontes do seio de uma rocha, e 

que fez correr água entre as 

areias do deserto,  
     Tu que abristes as águas do 

mar diante de Moises, 
  Tu que substituísse um carneiro 

pelo filho que Abraão iria 

T’imolar, 

  Tu que colocaste um menino no 

ventre/seios de Maria ainda 

virgem, 
   Tu que deste ao Profeta 

analfabeto o conhecimento do 
Alcorão, 

   O Senhor, eu não Te peço um 

enorme milagre! 
   Eu amo Mansour, Senhor; faça 

com que ele me ame de volta! 

  Se eu o amo, Senhor, é pela Tua 
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retour ! 

 Si je l’aime, Seigneur, 

c’est par Ta volonté. Je n’ai pas 
choisi ma destinée, c’est Toi qui me 

l’as donnée, c’est Toi qui m’a 
destinée à l’aimer, lui et pas un 

autre. 

 O Seigneur ! En cette nuit 
bénie où l’ange Gabriel, en 

remettant au Prophète Tes saints 

commandements, a changé la 

destinée du monde, transforme 

aussi ma vie ; rends-moi l’amour 
de mon bien-aimé ! 

 Je demande peu de choses, 

Seigneur ! Qu’une lettre de lui ce 
matin vienne apaiser mon angoisse, 

et je Te louerai jusqu’à mon 
dernier jour. 

 Je souffre, Seigneur, les 

tortures des damnés !  
 Je veux savoir, Seigneur, 

s’il m’aime ou ne m’aime pas. S’il 
m’aime, qu’il me le dise ! qu’il 

vienne me chercher et m’emporter 

où il voudra ! 
 S’il m’a oubliée, mon 

Dieu ! Si je dois vivre seule, sans 

lui, le reste de ma vie, ne m’enlève, 

Seigneur, ni mon amour pour lui, 

ni ma souffrance ! ...N’efface 
l’amour de mon cœ que le jour où 

Tu m’effaceras du livre des vivants. 

 

vontade. Eu não escolhi meu 

destino, Tu que me deu, Tu me 

destinaste a amar a ele e não a 
outro. 

O senhor! Nesta noite abençoada 
em que o anjo Gabriel, 

entregando ao Profeta Teus 

santos mandamentos, mudou o 
destino do mundo, transforme 

também minha vida; dá-me o 

amor de meu amado! 

   Eu peço pouca coisa, Senhor! 

Que uma carta dele essa manhã 
venha apaziguar minha angustia, 

e eu Te louvarei até meu último 

dia. 
       Eu sofro, Senhor, as torturas 

dos malditos! 
    Eu quero saber, Senhor, se ele 

me ama ou não. Se ele me ama, 

que ele me diga! que ele venha 
me procurar e me levar para 

onde ele queira! 
  Se ele me esqueceu, meu Deus! 

Se eu devo viver sozinha, sem ele, 

o resto da minha vida, não leve, 
Senhor, nem meu amor por ele, 

nem meu sofrimento!... Somente 

apague o amor do meu coração o 

dia em que Tu me apagarás do 

livro dos vivos. 

 L’étoile du matin monte 

lentement dans le ciel, impassible. 

Mais, qui sait ? À travers ses 

larmes, Foula peut-être la voit 

éclater en milliers d’étincelles et 

l’espoir emplit son cœur. 

A estrela da manhã sobe 

lentamente no céu, impassível, 

mas quem sabe? Através de suas 

lágrimas, Fula talvez a veja 

explodir em milhares de faíscas e 

a esperança encha seu coração. 
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Le ciel à l’orient blanchit. Soudain 

du minaret voisin tombe la voix 

sonore du muezzin qui appelle les 

fidèles au sobh, la prière de l’aube. 

Nul mieux que Mohamed, le 

muezzin aveugle de la mosquée 

d’El Bayoumi, ne sait chanter les 

phrases sacrées de l’azan* : 

O céu ao oriente clareia. De 

repente do minarete vizinho cai a 

voz do muezim que chama os 

fiéis ao sobh72, a oração da 

aurora. Ninguém melhor que 

Mohamed, o muezim cego da 

mesquita de El Bayumi, sabe 

cantar as frases sagradas do 

azan*: 

Allah est grand ! Allah est grand ! 

Allah est grand ! Allah est grand ! 
J’atteste qu’il n’est pas d’autre 

dieu qu’Allah. 
J’atteste que Mohamed est l’envoyé 

d’Allah. 

Venez à la prière ! Venez à la 
prière ! 

Venez au salut ! Venez au Salut ! 

Allah est grand ! Allah est grand !  
Il n’est pas d’autre dieu qu’Allah ! 

      Alá é o maior! Alá é o maior! 

     Alá é o maior! Alá é o maior! 
  Presto testemunho que não há 

outra divindade além de Alá. 
 Presto testemunho de que 

Mohammad é o Mensageiro de 

Alá. 
   Vinde a oração! Vinde a 

oração! 

  Vinde a salvação! Vinde a 
salvação! 

 Alá é o maior! Alá é o maior! 
Não há outra divindade além de 

Alá. 

 

Chaque femme, debout sur son 

tapis, le regard vers La Mecque, dit 

son intention d’accomplir le sobh, 

et, les mains ouvertes vers le ciel, 

prononce le takbir* : « Allah est 

grand ! » 

 Plus rien n’existe 

maintenant que la prière. Le 

murmure des voix s’amplifie : 

débout, la main droite dans la main 

gauche, toutes récitent la fat’ha* : 

   Cada mulher, de pé sobre seu 

tapete, o olhar em direção da 

Meca, diz sua intenção de realizar 

o sobh, e, as mãos abertas em 

direção ao céu, pronuncia o 

takbir* “Alá é o maior!” 

 Mais nada existe agora além da 

oração. O murmúrio das vozes 

amplifica: de pé, a mão direita na 

mão esquerda todas recitam a Al-

Fātihah: * 

 Au nom d’Allah le 

Bienfaiteur Miséricordieux 

 Louange à Allah Seigneur 
des Mondes 

Em nome de Deus, O Clemente, O 

Misericordioso 

   Louvor a Alá, O Senhor dos 
mundos. O          Misericordioso, 

                                                             
72 Oração da Alvorada. 
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 Bienfaiteur Miséricordieux 

 Souverain du Jour du 

Jugement 
 Nous T’adorons Seigneur 

Nous implorons Ton aide 

 Counduis-nous dans la 

voie droite 

 la voie de ceux que Tu as 
comblés de Tes bienfaits qui n’ont 

pas mérité Ta colère et se sont 

préservés de l’erreur.73 

Tous ensemble les dos se courbent, 

puis se redressent : « Allah écoute 
Le loue ! » Les genoux plient, les 

fronts vont toucher le sol, les bustes 

se relèvent puis se prosternent à 

nouveau. 

On se hâte, car la lumière croît 

rapidement, et, pour que la prière 

soit valable, il faut avoir achevé les 

deux rakaates avant le lever du 

soleil. Set Tafida a terminé la 

prière. Assise sur les talons, elle 

récite déjà la chahâda* : 

 

O Misericordioso. 

 O Soberano do Dia do Juízo!  

     Só a Ti adoramos e só de Ti 
imploramos ajuda. 

      Guia-nos à senda reta,  
       À senda dos que agraciaste;  

não à dos incursos em Tua ira 

nem à dos descaminhados. 

 

       Todos juntos as costas 

curvadas depois se endireitam: 

“Alá escuta O louvor!” Os joelhos 

dobram, as testas vão tocar o solo, 

os bustos se levantam depois de 

prostram de novo. 

      A gente se apressa, pois, a luz 

cresce rapidamente, e para que a 

oração seja válida é preciso ter 

terminado as duas rakats* antes 

do nascer do sol. Set Tafida 

terminou a oração. Sentada sobre 

os calcanhares, ela já está 

recitando a shahada*: 

J’atteste qu’il n’est pas d’autre 
dieu qu’Allah et que Mohamed est 

l’envoyé d’Allah. 

 

Presto testemunho que não há 
outra divindade além de Alá. 

 Presto testemunho de que 

Mohammad é o Mensageiro de 

Alá. 

Puis, tounant la tête à droite et 

ensuite à gauche, elle prononce 

deux fois la taslimat* : Sur vous 

soient le Salut et la Miséricorde 

d’Allah. 

Depois, virando a cabeça para a 

direita e em seguida para 

esquerda, ela pronuncia duas 

vezes a taslíma*: Sobre você 

esteja a Saudação e a 

Misericórdia de Alá. 

Elle se lève alors, imitée presque 

aussitôt par les autres femmes. 

Ela então se levanta, imitada 

quase que imediatamente pelas 

outras mulheres. 

                                                             
73Coran: Sourate 1: El Fat’ha. (Alcorão: Surata 1: Al-Fātihah.) 



129 

 

 

 

Il est temp. Les étoiles s’éteignent 

l’une après l’autre. Vénus seule 

demeure, ronde comme une petite 

lune. Les visages, les plateaux 

chargés des restes du souhour*, les 

maisons voisines, la mosquée d’El 

Bayoumi, émergent de la nuit et 

reprennent leurs formes de jour. Le 

soleil paraît au-dessus de la 

Montagne Rouge.  

É a hora. As estrelas se apagam 

uma após a outra. Vênus fica 

sozinha, redonda como uma 

pequena lua. Os rostos, as 

bandejas cheias dos restos do 

suhur* as casas vizinhas, a 

mesquita de El Bayumi, emergem 

na noite e retomam suas formas 

do dia. O sol aparece no alto da 

Montanha Vermelha. 

D’un coin sombre fuse soudain un 

long soupir heureux. C’est Set 

Fatma qu’on avait oubliée. Assise 

sur son tapis de prière, elle se frotte 

les yeux et baîlle : 

De um canto escuro de repente 

estoura um longo suspiro feliz. É 

a Set Fátima que a gente tinha 

esquecido. Sentada sobre seu 

tapete de reza, ela esfrega os 

olhos boceja 

- J’ai vu Leilet el Qadr ! − Eu vi Laylat el Qadr! 

- Vous avez vu Leilet el Qadr, Set 

Fatma ? Comment était-ce ? 

− A senhora viu Laylat el Qadr, 

Set Fátima? Como era? 

Set Fatma regarde autour d’elle, 

mal réveillée 

  Set Fátima olha ao seu redor, 

mal acordada. 

- Allah ! s’ecrie-t-elle, je ne suis 

donc pas chez mon père, dans la 

rue El Ghouriah ? 

− Alá!  exclama, eu não estou na 

casa do meu pai, na rua El 

Ghouriah? 

Tout le monde s’exclama. Todo mundo exclama. 

- C’est extraordinaire ! Dit Set 

Fatma. Il me semblait que j’étais à 

la fenêtre de la chambre dans la 

maison d’El Ghouriah. Juste en 

face il y avait la boutique de Salah 

Amine, le bijoutier, fermée par son 

grand rideau de fer. Eh bien ! Tout 

à coup, le rideau s’est levé et je 

crois que le Paradis m’est apparu. 

Une lumière céleste ! Des colliers 

de perles, de diadèmes de diamants 

brillant comme des soleils qui 

tournaient, tournaient ! C’était 

éblouissant ! 

− É extraordinário! Diz Set 

Fátima. Parecia que eu estava na 

janela do quarto na casa de El 

Ghouriah. Em frente tinha a loja 

de Salah Amine, o joalheiro, 

fechada pela sua grande cortina 

de ferro. Eh, bem! Subitamente, a 

cortina se levanta e eu creio que o 

Paraíso me apareceu. Uma luz 

celeste! Colares de pérolas, 

coroas de diamantes brilhante 

como sóis que giravam, giravam! 

Era deslumbrante! 

 

- Avez-vous fait un vœu, Set −  A senhora fez um voto, Set 
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Fatma ? Fatima? 

Set Fatma hésite, embarrassée.  Set Fatima hesita, embaraçada. 

- La sotte ! s’écrie Om Mahmoud, 

elle n’a pas fait de vœu ! 

− A tola! exclama Umm 

Mahmud, ela não fez um voto! 

- Si, dit Set Fatma, j’ai fait un 

vœu ; mais pas celui que j’avais 

préparé. J’avais l’intention de 

demander que mon mari me payât 

le Pèlerinage à La Mecque, et au 

lieu de cela, prise au dépourvu, j’ai 

souhaité qu’il m’offrît un collier de 

perles ! J’ai peur maintenant 

qu’Allah se vexe et qu’Il ne me 

donne rien ! 

− Sim, diz Set Fatima, eu fiz um 

pedido; mas não aquele que eu 

tinha preparado. Eu tinha a 

intenção de pedir que meu marido 

pagasse a Peregrinação a Meca, e 

no lugar disso, pega 

desprevenida, desejei que ele e 

desse um colar de pérolas! Eu 

agora temo que Alá se aborreça e 

Ele não me dê nada! 

- Bah ! Dit Set Aïcha, demandez-le 

toujours à votre mari ; s’il sait que 

vous avez vu Leilet el Qadr, il y 

verra un ordre de Dieu et obéira 

peut-être. 

− Ah! Diz Set Aicha, peça-o 

sempre a seu marido; se ele sabe 

que a senhora viu Laylat el Qadr, 

ele verá uma ordem de Deus e 

talvez obedecerá. 

- Oh ! Je n’ai aucun espoir de ce 

côté ! C’est un avare et un 

mécréant. Il me répondra que j’ai 

rêvé ou que j’invente une histoire 

pour lui soutirer de l’argent ! Il 

faudrait que Dieu lui changeât le 

cœur ! 

 

− Eu não tenho nenhuma 

esperança nisso! É um avarento e 

um descrente. Ele me responderá 

que eu sonhei ou que invento uma 

história para ele gastar dinheiro. 

Precisaria que Deus mudasse o 

coração dele! 

- Pour qu’il vous offre le 

Pèlerinage ? 

 

− Para que ele lhe ofereça a 

Peregrinação? 

- Je me contenterais du collier de 

perles. 

 

− Eu me contentaria com o colar 

de pérolas. 

On rit. Il fait grand jour 

maintenant ; le soleil est déjà en 

haut sur l’horizon. Mais personne 

n’y fait attention. Ce n’est pas pour 

lui qu’on a passé la nuit sur la 

terrasse. On peut le voir chaque 

jour, le soleil ! Tandis que pour 

Rimos. É dia alto agora, o sol já 

está no alto sobre o horizonte. 

Não é por ele que a gente passou 

a noite no terraço. Pode-se vê-lo 

todo dia, o sol! Enquanto que para 

Laylat el Qadr tem se a sorte 

apenas uma vez por ano. Adeus 
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Leilet el Qadr on n’a sa chance 

qu’une fois par an. Adieu les 

projets, jusqu’à l’année prochaine ! 

aos projetos até o ano que vem! 

- A propos, dit Set Tafida, tandis 

que nous descendons l’escalier, il 

n’y a que Fatma qui ait vu Leilet el 

Qadr ! 

− A propósito, diz Set Tafida, 

enquanto nós descíamos a escada, 

não foi só Fatima que viu Laylat 

el Qadr! 

Sur mon bras, je sens se crisper la 

main de Foula. Elle ne dit rien, 

mais son visage est rayonnant 

d’espoir. Que Dieu qui lit dans les 

cœurs l’unisse à celui que’elle 

aime ! 

Em meu meu braço, sinto a mão 

tensa de Fula. Ela não me diz 

nada, mas seu rosto está radiante 

de esperança. Que Deus que lê os 

corações a una àquele que ela 

ama!  
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5 UMA TRADUÇÃO COMENTADA 

 
“Tradição é tradução – trazer para que não seja esquecido.” 

Homi Bhabha 

 

 

A tarefa de traduzir um texto não deveria ser pensada, apenas, 

como uma mera transposição de itens lexicais e de diferenças 

semânticas e/ou sintáticas que existem entre as diferentes línguas. Dessa 

forma, pode-se considerar que a tradução nos abre ao mundo, a lugares 

diferentes daqueles nos quais estamos inseridos, tanto espacial quanto 

temporalmente. Assim, a tradução pode ser compreendida como uma 

relação entre culturas, línguas, sociedades e indivíduos. A tradução 

perpassa todos esses locais, e através da interação entre eles podemos 

ver além.  

Segundo Berman, em A Prova do Estrangeiro (2002), é necessário 

pensar a tradução como uma forma de não só aproximar diferentes 

culturas, mas também de introduzir novos modos de pensar a respeito de 

um assunto, trazendo para dentro de uma determinada cultura um 

conhecimento que foi desenvolvido e propagado em outra. No livro 

Cultura e representação (2016), Hall associa a cultura a “significados 

compartilhados”. Dessa forma, para ele, a “linguagem seria o meio 

privilegiado pelo qual damos sentido às coisas, onde o significado é 

produzido e intercambiado”. 

 
Significados só podem ser compartilhados pelo 

acesso comum à linguagem. Assim, esta se torna 

fundamental para os sentidos e para a cultura e 

vem sendo invariavelmente considerada o 

repositório-chave de valores e significados 

culturais. (HALL, 2016, p.17) 
 

Se cultura é linguagem (HALL, 2016), a tradução viria a ser a 

via mais prática de difusão da(s) cultura(s) Outra(s).   

Em Explorando Teorias da Tradução (2017), Pym afirma que 

“sempre que houver cruzamento de fronteiras pode haver tradução 

cultural” (p. 272), e ele continua sua argumentação afirmando que, a 

partir disso, teríamos um olhar teórico que não se dividiria em 

binarismos tais como língua de partida e língua de chegada. O tradutor 

se situaria nas  dentro das fronteiras entre as culturas definidas pelo 
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“hibridismo cultural” (PYM, 2017). Danielle Risterucci-Roudnicky 

também discorre sobre o hibridismo existente na tradução: 

 

 
L’œuvre étrangère en traduction est un texte 

hybride, tendu entre des structures de langues, des 

systèmes littéraires et de champs culturels 

différents. Cette hybridité qui la distingue de 

l’œuvre originale est au fondement de toute 

lecture culturelle. L’écart entre l’original et sa 

traduction est lisible dans de multiples signes, 

repérables sur les plans externes et internes de 

l’œuvre, qui mettent la lecture à « l’épreuve de 

Babel » (RISTERUCCI-ROUDNICKY, 2008, p. 

16)74 

 

 

Esse fenômeno de hibridização existente não só no fenômeno 

tradutório, mas também se fazendo presente no texto traduzido, é fruto 

da relação dialógica entre as línguas e as culturas, uma não se 

sobrepondo à outra, mas perpassando, transpassando uma à outra, em 

uma espécie de contato intercultural que possibilita a existência de 

mecanismos de intercâmbio e cooperação. O que acredito que se deva 

buscar em uma tradução é trazer para o con(texto) de chegada a 

estranheza/estrangeiridade encontrada no con(texto) de partida, é 

colocar em destaque essa estranheza, trazendo, nesse movimento, o 

sentido do texto, como acredita Berman (2002). É nessas transferências 

interculturais que se torna possível acolher o estrangeiro enquanto 

estrangeiro. 

 Para Berman, a forma de efetuar esse tipo de movimento de 

acolhimento seria através de uma tradução ética, pensando a ética como 

o local onde se inscrevem os costumes, hábitos, normas, valores e ações. 

Assim, a escolha ética contribui como formadora cultural, e, desse 

modo, dá à tradução um papel fundamental na construção de uma língua 

e de seu povo, quando está verdadeiramente se abrindo ao Outro. 

Evidenciar o estrangeiro através da tradução é uma forma de contribuir 

                                                             
74 A obra estrangeira em tradução é um texto híbrido, tensionado entre estruturas de 

línguas, sistemas literários e campos culturais diferentes. Esse hibridismo que a 

distingue da obra original está no fundamento de toda leitura cultural. A distância 

entre o original e sua tradução é legível em múltiplos sinais, localizados nos planos 

externos e internos da obra, que colocam a leitura à “prova de Babel” (tradução 

minha). 
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para a construção de uma literatura mundial, pois, de fato, “a tradução é 

um dos instrumentos da constituição da universalidade” (BERMAN, 

2002, p. 32). 

À tradução cultural, opõem-se as traduções etnocêntricas, 

hipertextuais e platônicas, como discorre Berman em A tradução e a 
letra ou o albergue do longínquo (2013). A tradução etnocêntrica “traz 

tudo à sua própria cultura, às suas normas e valores, e considera o que se 

encontra fora dela – o Estrangeiro – como negativo, ou no máximo bom 

para ser anexado, adaptado, para aumentar a riqueza desta cultura” 

(BERMAN, 2013, p. 39). Assim, eliminaria qualquer marca “estranha”, 

que não se encaixe, ou não se relacione com a sua própria cultura, e que 

possa causar algum tipo de desconforto a esse/a leitor/a de chegada. Já 

no caso da hipertextualidade, a obra original se apaga em um tipo de 

transformação formal, e esse novo texto deixa de ser uma tradução e 

passa a ser um pastiche, uma imitação, um plágio ou uma adaptação. 

Dessa forma, seria uma espécie de tradução com uma estrutura elitizante 

de seu sentido, reforçando a crença de que uma obra que “não é sentida 

como tradução é uma obra escrita em ‘bom francês’, isto é, em francês 

clássico” como bem explica Berman (2013, p. 44), ou seja, segundo as 

operações de tradução hipertextual, uma tradução boa teria que parecer 

ter sido escrita diretamente na língua de chegada. A tradução platônica 

seria um novo texto que crê que a verdade do texto não está em sua 

letra, mas sim em seu sentido, e que acredita também que esse possa ser 

extraído de sua letra e transferido a uma outra; “um ‘sentido’ 

considerado como um ser em si, como uma pura idealidade, como um 

certo ‘invariante’ que a tradução faz passar de uma língua a outra 

deixando de lado sua casa sensível, seu ‘corpo’” (BERMAN, 2013, p. 

44). Ainda conforme Berman, “a tradução etnocêntrica é 

necessariamente hipertextual, e a tradução hipertextual, necessariamente 

etnocêntrica” (BERMAN, 2013, p. 40). O etnocentrismo despreza as 

outras culturas, assim o estrangeiro que habita nas outras línguas é 

transformado, purificado e assimilado em sua própria cultura, pois a 

intenção nesse caso é de naturalizar aquilo que não parece natural, o 

Outro.  

Para não incorrer em traduções etnocêntricas, hipertextuais ou 

platônicas, Berman propõe uma tradução ética, que seria constituída 
pelo respeito, ou melhor, “certo respeito” ao original (BERMAN, 1995, 

p. 92). Partindo da ideia de tradução ética e de um certo respeito 

para/com o texto original, me proponho, enquanto tradutora, a buscar 

preservar as referências culturais que originaram a obra de Out el 

Kouloub e, além disso, tentar respeitar a escritura da autora, ou melhor, 
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os procedimentos usados para a composição da narrativa. Um exemplo 

disso foi minha escolha de adaptar a grafia de nomes levando em conta 

o som da língua árabe. Se a autora (ao escrever em francês) faz uma 

adaptação de palavras árabes para uma grafia afrancesada, que tenta 

provocar no leitor francófono a pronúncia das palavras com o som 

aproximado daquele da língua árabe, enquanto tradutora, proponho a 

volta à sonoridade do árabe, e para isso opero uma mudança da grafia do 

texto em francês em direção a uma escrita em português que reproduza o 

mesmo som do árabe. Na tentativa de cumprir com meu objetivo de 

tradução ética, busquei, através de negociações entre texto-língua-

cultura de partida e texto-língua-cultura de chegada, encontrar soluções 

que fossem coerentes com a minha concepção de tradução. Como 

comenta Ana de Alencar (2011), não são soluções definitivas, mas sim 

tentativas de lidar com forças que agem sobre duas culturas, duas 

línguas e dois textos. 

 
No traduzir, o tradutor põe-se à escuta, buscará 

equivalências na fisicalidade da linguagem e na 

diferença entre línguas. As soluções que encontra 

envolvem renúncias, escolhas e alguns caóticos 

meio-termos, como se não houvesse solução 

definitiva alguma, pois tudo abre caminho para 

mais renegociação, puro alimento para a reflexão 

acerca do literário e da tradução. (ALENCAR, 

2011, p. 10) 

 

A tradução é um espaço de negociação, que envolve diversas 

instâncias, entre elas a posição tradutória, o projeto de tradução e o 

horizonte do tradutor, como proposto por Berman em Pour une critique 

des traductions (1995), cada qual com suas particularidades, que afetam 

substancialmente a prática tradutória e o produto final, que é o texto 

traduzido. Como espaço de negociação, tradução é relação, e toda 

relação pressupõe uma esfera ética. Susan Bassnett, no livro Estudos de 

Tradução (2005), afirma que a tradução “hoje em dia, é corretamente 

vista como um processo de negociação entre textos e entre culturas, 

durante o qual todos os tipos de transações ocorrem mediadas pela 

figura do tradutor” (BASSNETT, 2005, p. 17). O tradutor então assume 

esse papel de mediador entre as línguas-culturas na reescrita do texto 

original, ou melhor, na escrita do texto traduzido. O tradutor tem então 

um segundo papel, o de agente intercultural que pode vir a provocar a 
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germinação de reflexões por parte do/a leitor/a, contribuindo para a 

reconfiguração de visões de mundo. 

Enquanto processo de comunicação, a tradução desempenha um 

papel de apresentação de uma cultura, visto que ela permite que o leitor 

do texto traduzido entre em contato com um texto/cultura que ele 

poderia não conhecer pelo motivo da barreira linguística. Berman não 

concebe a tradução apenas como um simples ato de passagem entre duas 

culturas, nem como uma transmissão de informação pura e 

simplesmente, pois “traduzir é, obviamente, escrever e transmitir” 

(2002, p. 18), é colocar as línguas-culturas em relação e diálogo. 

Berman aponta, então, como possibilidade de diálogo, um caminho de 

abandono do mesmo, do conhecido, em direção ao outro. Isso resultaria 

em um espaço no qual seriam valorizadas as especificidades e diferenças 

das culturas e das línguas de cada povo, um espaço de encontro. 

Retomo que a tradução que proponho no presente trabalho é de 

uma obra fruto de uma cultura árabe, de religião islâmica, do Egito da 

primeira metade do século XX75, escrita por uma autora de língua 

materna árabe, que opta por escrever em língua francesa num país 

colonizado pela Inglaterra76, tradução essa feita por uma brasileira não-

muçulmana, usando o português do Brasil nos anos 2010. Out el 

Kouloub teve uma história de vida permeada por interculturalidades, e 

teve, ela mesma, um papel de mediadora cultural, pois agia como uma 

embaixadora da cultura francesa de elite no Egito (ao promover salões 

literários, por exemplo) e, no sentido contrário, agia como embaixadora 

de um Egito a ser descoberto na França (ao apresentar a cultura popular 

egípcia).  

Portanto, partindo dos conceitos de tradução como mediação 

entre culturas aqui apresentados, na experiência tradutória do texto 

Leilet el Qadr, da autora egípcia Out el Kouloub, foi adotada o que 

Berman (2002) chama de visada cultural, que busca “abrir ao nível da 

escritura uma certa relação com o Outro, fecundar o próprio pela 

mediação do estrangeiro”. Atrelado a isso, está o que autor define como 

uma “visada ética”, que é a abertura, diálogo, mestiçagem, 

descentralização. Vale retomar que a escolha de uma posição ética da 

tradução não leva, de forma alguma, a uma visão tradutória que olha 

apenas para a cultura de chegada. O tradutor não “ajusta” o texto para 

                                                             
75 Relembrando que traduzo no âmbito deste trabalho um conto (Leilet el Qadr), que 

faz parte da obra La nuit de la destinée, publicado em 1954 pela editora Gallimard, 

França. 
76 Vale destacar que em 1954 o Egito ainda era uma colônia inglesa. 
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que ele se torne palatável aos leitores de chegada, o que ele faz é 

apresentar aos seus leitores um texto que não encobre as estranhezas, ou 

que facilita a compreensão arrumando ou embelezando o texto 

traduzido. 

 Escrever em francês ilustra uma certa vontade de existir em um 

sistema literário mais amplo e mais reconhecido internacionalmente, 

porém, ao mesmo tempo que a autora faz isso, ela mantém um efeito de 

egipcianidade em seus textos. A necessidade de existir literariamente em 

francês pode ser o primeiro passo nesse caminho de reconhecimento 

global. Como defende Pascale Casanova (2002), existem centros 

culturais e literários de prestígio, bem como línguas “literárias” 

reconhecidas internacionalmente. Muitas vezes, os escritores originários 

de outros locais (de literaturas consideradas periféricas) ao serem 

publicados ou reconhecidos nesses espaços de prestígio, acabam por 

ganhar mais visibilidade literária não só nesse local, como também no 

seu sistema literário de origem e no resto do mundo. Out el Kouloub, 

mesmo que não assumidamente, percorre esse caminho ao optar por 

escrever em francês, língua literária internacionalmente reconhecida. 

Vale comentar que, ao mesmo tempo que a autora escreve em língua 

francesa, língua que ocupa uma posição central sobretudo nas literaturas 

ocidentais, ela aborda temas que estão ligados a uma civilização 

periférica na civilização ocidental. Ainda hoje no ocidente existe uma 

visão em relação ao oriente muito preconceituosa e redutora, com a 

tendência ocidental de enxergar todas as questões do oriente pela lente 

da religião, principalmente o islã, e um único islã. Os aspectos culturais 

e religiosos estão margeados por termos negativos, o islã como uma 

religião com práticas bárbaras e violentas, pensamento que favorece e 

cristaliza uma oposição maniqueísta entre o islã e seus praticantes e os 

ocidentais.  Para Said (2007): 

 
Desejo concluir insistindo neste ponto: os terríveis 

conflitos reducionistas que agrupam as pessoas 

sob rubricas, falsamente unificadoras como 

“América”, “Ocidente” ou “Islã”, inventando 

identidade coletivas para multidões de indivíduos 

que na realidade dão muito diferentes uns dos 

outros, não podem continuar tendo a força que 

têm e devem ser combatidos; sua eficácia 

assassina precisa ser radicalmente reduzida tanto 

em eficácia como em poder mobilizador. (SAID, 

2007, p. 25) 
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A tradução é um dos caminhos para que essa dicotomia seja eliminada, 

apresentando as culturas umas às outras em movimentos bilaterais.  

 O movimento para uma maior visibilidade internacional ao usar 

a língua francesa (de grande prestígio literário) é então um movimento 

em direção à ampliação do público leitor e à difusão da cultura 

árabe/egípcia. Esse movimento da autora converge com o conceito de 

tradução enquanto propagação cultural (e literária), colocando o local e 

o estrangeiro em diálogo. Nesse impulso de ampliação, participo, 

enquanto tradutora, como uma agente do próximo passo de difusão: a 

tradução para o português do Brasil. 

A tradução comentada consiste numa análise discursiva, 

experimental e descritiva, em que o/a tradutor/a tem a oportunidade de 

se expressar, comentando sua experiência particular diante dos 

problemas enfrentados durante a realização da tradução, mostrando o 

processo e as escolhas tradutórias. Para Williams & Chesterman: 

 
A translation with commentary (or annotated 

translation) is a form of introspective and 

retrospective research where you yourself 

translate a text and, at the same time, write a 

commentary on your own process. This 

commentary will include some discussion of the 

translation assignment an analysis of aspects of 

the source text, and a reasoned justification of the 

kinds of solutions you arrived at for particular 

kinds of translation problems. (WILLIAMS; 

CHESTERMAN, 2002, p. 6)77 

 

Dessa maneira, entende-se que, para elaborar essa tipologia 

tradutória, o tradutor que busque esse tipo de trabalho, além de se apoiar 

nos pressupostos de uma teoria de tradução, deve também se ocupar da 

descrição e reflexão sobre o seu processo tradutório, calcando-se em seu 

projeto de tradução. 

Uma tradução envolve sistemas linguísticos e culturais 

distintos, o que impõe dificuldades e desafios frequentes no percurso 

                                                             
77 Uma tradução comentada (ou anotada) é uma forma de pesquisa introspectiva e 

retrospectiva, na qual você mesmo traduz um texto e, ao mesmo tempo, escreve um 

comentário sobre o seu próprio processo. Esse comentário vai incluir um pouco da 

discussão do trabalho de tradução, uma análise de aspectos do texto fonte e uma 

justificativa fundamentada dos tipos de soluções às quais você chegou para tipos 

particulares de problemas de tradução. 
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feito pelo tradutor. Nesse contexto, é de grande valia que o tradutor se 

faça visível em sua tradução, e uma maneira efetiva de estar ali é 

apresentando suas estratégias através de comentários e/ou anotações, 

assim como expondo sua ideia de projeto diante da tradução. 

Além dos comentários, uma outra maneira de estar presente no 

texto, enquanto tradutora, é através das notas; segundo Torres (2017) “a 

nota do tradutor, quando existir, é um comentário ao texto”. Torres 

ainda afirma que a nota de rodapé não seria uma ruptura do texto, ou 

dentro dele, mas sim uma leitura em paralelo, hipertextual.  

No caso do texto escrito por Out el Kouloub, nota-se que a 

autora, por vezes, se coloca dentro da narrativa, como uma observadora. 

Ela parece estar nas narrações como uma narradora participante. O 

primeiro nome da autora aparece nos diálogos, e a narradora se 

direciona ao/à leitor/a. Out el Kouloub se faz visivelmente presente, ela 

entende e observa o Outro com o qual compartilha as crenças, existe 

uma espécie de veracidade implícita num tom de testemunho. Out el 

Kouloub possui um tipo de escrita transcultural, que de acordo com Pym 

(2017) pode ser considerada tradutória. De fato, a autora fala de uma 

posição privilegiada, de observadora, já que ela reproduz fatos que não 

vivencia, pois é uma aristocrata do Cairo. Por mais que esteja inserida 

no ambiente que narra, ela não o vive diretamente, e não compartilha 

das condições de seus personagens, que em geral são pessoas “comuns” 

de seu cotidiano: esses são os padeiros, vendedores de azeite, mulheres 

totalmente confinadas em seus haréns. Ainda assim, ela faz uma 

perscrutação dessa cultura, se faz presente, de certa forma, mesmo que 

questionemos essa posição folclorizante que adota.  

Desse modo, eu, enquanto tradutora, busquei também me fazer 

presente, através das notas de rodapé direcionadas ao/à leitor/a de língua 

portuguesa, notas que elucidam alguns termos ou expressões que Out el 

Kouloub não colocou no glossário criado para a obra.  

 
Les référents culturels, brouillés par le 

changement d’énonciation qui neutralise tout 

implicite, rendent parfois, les notes nécessaires, 

surtout pour des œuvres très éloignées de la 

culture du récepteur. Elles rythment la cadence du 

récit, comme si ce péritexte immédiat était un 

seuil à franchir pour entrer dans les arcanes de 

l’imaginaire étranger ou dans les subtilités de la 
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langue. (RISTERUCCI-RUDNICKY, 2008, 

p.67)78 

 

5.1 Comentários preliminares 

 

O primeiro ponto a levar em consideração no processo de 

tradução é a questão do título da obra: Leilet el Qadr.79 Poder-se-ia ter 

usado uma tradução literal, “noite do destino”, porém a palavra Qadr em 

árabe tem um significado que vai muito além da significação “destino” 

em português (pode-se encontrar como significados: destino, decreto, 

poder, determinação). Mesmo nas diversas traduções do Alcorão para o 

português brasileiro, encontram-se divergências nas traduções da surata 

que leva esse mesmo nome, Noite do Decreto, Noite do Destino, Noite 

do Poder, entre outras traduções. A palavra Qadr implica que existe 

algum tipo de meta pré-determinada que será atingida. 

 Optei, portanto, em manter o nome em árabe não apenas pelas 

divergências de significado, mas também para corroborar com o projeto 

tradutório no qual me baseio, abrir-se ao Outro. A única mudança 

operada foi na grafia, escolhi vertê-la para a transliteração usada em 

português brasileiro, Laylat el Qadr.  Segundo Danielle Risterucci-

Roudnicky: 

 
Identité d’un livre, le titre fonctionne comme un 

nom propre que la traduction tente de naturaliser. 

Pensé dans une culture donnée pour Un public 

donné, il peut en suivre les conventions, exploiter 

les finesses de la langue originale, renvoyer à des 

réseaux intertextuels par connivence. Avant-poste 

de l’œuvre traduite le titre donne à lire les 

processus complexes de la traduction : la 

« fidélité » à l’original, l’« intraduisibilité » 

linguistique ou culturel, l’enrichissement de 

                                                             
78 Os referentes culturais, turvos pela mudança de enunciação que neutraliza todo o 

implícito, fazem com que, às vezes, as notas sejam necessárias, sobretudo para obras 

muito distantes da cultura do receptor. Elas ritmam a cadência da narrativa, como se 

esse peritexto imediato fosse uma barreira a ser transposta para entrar nos mistérios 

do imaginário estrangeiro ou nas sutilezas da língua. (tradução minha) 
79 O título do conto é Leilet el Qadr, e tem sido usado ao longo desse trabalho, a 

partir do capítulo de comentários da tradução passarei a usar o título traduzido, 

portanto, Laylat el Qadr. 
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l’original par la traduction. (RISTERUCCI-

ROUDNICKY, 2008, p.30)80  

 

Assim, percebe-se como o título marca a obra, atrai o/a leitor/a, 

despertando ou não o interesse por um livro. Dessa forma, mantendo o 

título Laylat al Qadr, tentei manter uma ligação cultural norteadora ao/à 

leitor/a sem, no entanto, ir em direção a um exotismo inventivo.  

No que concerne a algumas palavras mais conhecidas, como 

Alá, cuscuz, optei pelo uso das grafias do português brasileiro, uma vez 

que estas unidades lexicais possuem correspondentes em português e 

compartilham o mesmo significado que em qualquer outro idioma, pois 

tratam-se de palavras de origem árabe já estabelecidas. Portanto, a 

tradução ocorreu no nível de atualização da forma, pois supõe-se que os 

leitores brasileiros serão capazes de reconhecer o Outro no texto. Esse 

Outro já está muito presente no ambiente linguístico de chegada; mesmo 

que as palavras sejam traduzidas, alguns traços referenciais 

permanecerão estrangeiros/estranhos, notadamente nos contextos nos 

quais os atos não são praticados. 

Um outro ponto que desperta atenção está situado no âmbito da 

prosódia do texto, marcada pela pontuação. Mantiveram-se as 

pontuações, sempre que possível, para preservar o ritmo do texto, o qual 

é constituído praticamente de diálogos entre as personagens. 

Algumas estruturas verbais são diferentes em português e em 

francês. Geralmente, em francês, a estrutura verbo no infinitivo mais 
preposição à é usada para marcar a ideia de continuidade de uma ação; 

em português brasileiro usamos uma estrutura diferente para expressar 

uma ação contínua, que é o verbo no gerúndio. Por exemplo, no trecho: 

 
Quadro 5- Excerto de tradução. 

Chacun de ceux qui sont 

là, à scruter les cieux, tient son 

vœu tour ! 

Cada um dos que estão 

aqui, escrutando os céus, tem seu 

pedido já pronto! 
Fonte: Santos (2018). 

 

                                                             
80 Identidade de um livro, o título funciona como um nome próprio que a tradução 

tenta naturalizar. Pensado numa dada cultura para um dado público, ele pode seguir 

convenções, explorar as finezas da língua original, remeter a redes intertextuais por 

acordos. Entreposto da obra traduzida, o título revela os processos complexos da 

tradução: a “fidelidade” ao original, a “intraduzibilidade” linguística ou cultural, o 

enriquecimento do original pela tradução. (tradução minha) 

 



142 

 

Assim, quando me deparei com essas estruturas verbais, tais 

mudanças foram aplicadas. 

O artigo definido em árabe é encontrado, principalmente, na 

forma “al” nas transcrições e transliterações para o português e para 

algumas outras línguas, como inglês e espanhol. Mesmo em francês, vê-

se com mais frequência essa maneira de transcrevê-lo. Out el Kouloub 

usa, em suas obras, a variante “el”. Essa mudança se dá devido à 

diglossia presente no mundo árabe: tem-se o árabe padrão e suas 

variantes ou dialetos, falados em cada região de língua árabe. A variante 

da autora é o árabe egípcio, e ela emprega o artigo em sua forma “el”, 

portanto a minha escolha foi de manter essa mesma forma de grafar o 

artigo, visto que esse modelo é reconhecido pelos falantes das diferentes 

variantes do árabe e pelo árabe moderno padrão.  

Em algumas partes do texto, recorri a soluções visando 

evidenciar algum elemento semântico importante para a narrativa, para 

que ele não fosse perdido na tradução. Isso ocorreu no caso de 

elementos (substantivos, adjetivos) que possuem diferenças na 

designação de gênero entre o francês e o português, como nos exemplos 

a seguir: 

 
Quadro 6- Excertos de tradução. 

[…] il fabrique les plus jolies 

poteries de la ville ; il a beaucoup 

de clients, de clientes surtout ; il 

devrait être riche, mais il ne sait 

pas résister aux compliments que 

lui font les femmes sur les coloris 

vifs de ses terrines et de ses vases à 

fleurs ; et il finit par céder à deux 

piastres ce qui lui a coûté quatre. 

 

[…] ele fabrica as mais 

lindas cerâmicas da cidade; tem 

muitos clientes, sobretudo 

mulheres; ele deveria estar rico, 

mas não sabe resistir aos elogios 

que lhe fazem as mulheres sobre 

os coloridos das terrinas e dos 

vasos com flores; e ele acaba 

cedendo por duas piastras o que 

lhe custou quatro. 

 Un fils est déjà né depuis 

et tout est pour le mieux. 

Já nasceu um menino e 

tudo está melhor. 

Elle se croyait stérile et 

elle voyait son mari dépérir de 

chagrin parce qu’il n’avait pas de 
fils. 

Ela acreditava ser estéril e 

via seu marido definhar de tristeza 

porque ele não tinha um filho 
homem. 

Fonte: Santos (2018). 

 

No primeiro exemplo, temos os substantivos client e cliente em 

francês; para que a coerência da narrativa se mantivesse em português, 
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escolhi usar o substantivo em português mulheres para traduzir o 

feminino clientes do francês, visto que o substantivo cliente em 

português não tem flexão de gênero. Como o fato de o vendedor receber 

mais mulheres tem impacto na história que está sendo contada, decidi 

marcar esse aspecto também em português. 

O mesmo aspecto se destaca nos exemplos seguintes do quadro: 

o substantivo fils, em francês, significa, de acordo com o dicionário Le 

Robert (2014), “personne du sexe masculin, par rapport à son père et à 

sa mère”, ou seja, filho, menino. Em português, dependendo do contexto 

em que usamos o substantivo filho, ele perde a conotação de “pessoa do 

sexo masculino” e ganha um sentido figurado (AULETE) de carinho, 

servindo, assim, para ambos os sexos. Em francês, quando se pretende 

generalizar, usa-se a palavra enfant, que pode ser usada para se referir a 

crianças ou a filhos (meninos e meninas). Na tradução, destaquei o sexo 

das crianças, usando ora o substantivo menino ora filho homem, 

dependendo do contexto em que se empregou, se se tratava de um bebê 

ou um adulto. 

 

5.2 Nomes próprios 

 

Os nomes em árabe são repletos de significados, podendo fazer 

parte do léxico da língua enquanto adjetivos ou substantivos, como no 

caso do nome Karim, que significa “generoso”, e é usado como um 

adjetivo. Esses nomes podem representar tanto uma qualidade abstrata 

quanto um estado, e o fato dos nomes terem essas significações implica 

diretamente em suas traduções. Hermans (apud AIXELÁ) discorre sobre 

a natureza dos nomes próprios, destacando a diferença entre os nomes 

que trazem ou não significados: 

 
De acordo com T. Hermans, os nomes próprios 

podem ser divididos em duas categorias: 

convencionais e carregados. Os nomes próprios 

convencionais são aqueles “vistos como 

‘desmotivados’, não tendo significados próprios”, 

como aqueles que se enquadram sob a percepção 

coletiva que nós temos de nomes próprios “sem 

significado”, além das analogias textuais ou 

intertextuais possíveis que os autores – 

infelizmente para os tradutores – tendem a ativar. 

Os nomes próprios carregados são “aqueles nomes 

literários que são de alguma forma vistos como 

‘motivados’; eles variam de nomes e apelidos 
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vagamente sugestivos a notoriamente 

‘expressivos’, e incluem aqueles ficcionais, assim 

como nomes não ficcionais, cujas associações 

históricas ou culturais resultaram no contexto de 

uma cultura particular”. (AIXELÁ, 2013, p. 195). 

 

Na obra de Out el Kouloub, é possível perceber o uso tanto de 

nomes motivados como não-motivados. No caso do uso de nomes 

próprios motivados, vemos que há um uso para reforçar características 

dos personagens, mas também há um uso provocador, em que o 

significado do nome não corresponde à característica do personagem 

propositalmente, como descreve Gatthas (1979). Esta afirma que “Out-

el-Kouloub a recours aux prénoms comme instrument d’ironie, de 

contraste de symbole”81 (1979, p.61). Desse modo, seria quase 

impossível substituir, no processo de tradução, esses nomes 

meticulosamente escolhidos, pois isso poderia alterar essa caracterização 

que compõe a narrativa. 

O nome árabe geralmente é composto por várias subpartes, e 

pode ser bastante longo. Ele pode ser composto pelo próprio nome dado 

pelos pais: ism (اسم); a descrição da pessoa: Laqab (لقب); patronímicos: 

Nasab (نسب), como, por exemplo, ibn/bin, que significa filho, ou bint, 
filha; localização geográfica: nisba (نسبة); ocupação da pessoa ou 

descendência e, ainda, a kunya (كنية). Esta última é dada aos pais quando 

do nascimento do primogênito. Nomes que são frequentemente usados 

para compor os nomes próprios são os noventa e nove atributos de 

Allah, conforme listado no Alcorão, como, por exemplo, Aziz, que 

significa “magnificente”. Às vezes, os atributos são prefixados com Abd 

al, que tem o significado de “servo do ...” como Abdullah, que quer 

dizer “servo de Alá/Deus”. 

No que diz respeito à tradução dos nomes próprios, utilizei o 

mesmo recurso que Out el Kouloub operou em francês, a saber, a 

adaptação de grafia. Portanto, os nomes permaneceram em árabe na 

tradução, mesmo quando esses tinham possíveis correspondências em 

português. Apesar de terem sido mantidos em árabe, realizei uma 

transcrição para o som da língua portuguesa, visando manter a 

sonoridade do nome, por exemplo, no nome Mahmoud, que significa 
“louvável”, as letras ou que formam um ditongo em português têm em 

francês o som da nossa vogal  u para que esse som fosse mantido, as 

                                                             
81 Out el Kouloub recorreu aos nomes como instrumento de ironia, de contraste de 

símbolo. (tradução minha) 
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letras ou foram substituídas pela vogal u do português. Entretanto, o 

nome Zanouba não passou por essa mesma alteração, apesar de se 

encaixar nos padrões da mudança aqui estabelecidos, e mesmo tendo sua 

transliteração para o árabe como Zanubah, isso ocorreu pois há uma 

outra obra de Out el Kouloub cujo título é Zanouba. Embora sejam 

obras distintas, a Zanouba que é citada no conto Laylat el Qadr é a 

mesma que dá nome ao outro livro, portanto, para não perder a 

intertextualidade que a autora faz, mantive o nome como encontrado no 

título. Assim, grupos de personagens que perpassam os vários livros da 

autora continuarão tendo seus nomes padronizados por uma questão de 

referência para o público leitor. 

O nome Fatma é bem popular no mundo árabe, pois trata-se do 

nome da filha do profeta Muhammad. Em português, também é um 

nome bastante comum (entre muçulmanos e cristãos), mas com a grafia 

Fátima, com uma letra i a mais do que em árabe. O que consta no texto 

de Out el Kouloub é a grafia árabe (sem o “i”), mas na tradução foi 

usada a forma já estabelecida desse nome no Brasil. 

Grande parte dos nomes árabes têm oscilações nas grafias e nos 

sons, isso ocorre devido à variação da língua falada de acordo com cada 

região arabófona. Nesse trabalho, estabeleceu-se o uso dos nomes no 

árabe egípcio (variante da autora), e algumas mudanças foram 

necessárias quando a autora usou a transliteração francesa.  

Considerando as variações dialetais do árabe e o projeto de manter os 

sons dos nomes árabes/egípcios na tradução para o português brasileiro, 

os nomes que são grafados com a consoante g passaram a ser escritos 

com a consoante j, pois esse é o som da pronúncia em língua 

portuguesa; Farag e Khadiga, por exemplo, foram alterados, ficando 

Faraj e Khadija. 

Esse uso dos nomes árabes tradicionais, tais como: Latif, Azizi, 

Fátima, Aicha, Mahmud, Selim[...] (nomes que em sua maioria estão 

ligados à religião islâmica), buscam validar a veracidade dos relatos 

sobre o milagre da noite abençoada. Esses nomes contribuem para a 

criação da atmosfera sacra dessa noite que é tida como uma noite 

abençoada para os muçulmanos. Ao usar nomes que são apresentados no 

Alcorão e no hadiths82, Out el Kouloub reproduz a realidade cultural 

desse ambiente religioso em seu conto.  

                                                             
82 Relatos ou tradições contendo as declarações feitas pelo profeta Maomé; 

depoimentos de testemunhas de suas ações bem como de seu endosso e aprovação 

das ações de outras pessoas; transmitidos por seus companheiros, definem 

coletivamente sua Suna, ou conduta exemplar. (LAWRENCE, 2008, p.194) 



146 

 

Abaixo, apresento um quadro recapitulativo dos nomes que 

aparecem no conto e as mudanças efetuadas ou não em cada um deles: 

 
Quadro 7- Nomes Próprios. 

Abdel Latif Abdel Latif 

Farag Ibrahim Faraj Ibrahim 

Faouzi Fauzi/Fawzi 

Zalata Zalata 

Mahmoud Hassan Mahmud 

Omar Omar 

Moukhtar el Dib  Mukhtar el Dib 

Abdel Fattah Bayoumi Abdel Fattah Bayumi 

Amina Amina 

Ahmed el Banna Hamed el Banna 

Rokeya Rokeya 

Sélim Selim 

Aïcha Aicha 

Tafida Tafida 

Nabiha Nabiha 

Out Out 

Setti Setti 

Fatma Fátima 

Aziza Aziza 

Ahmed Bey Mourad Ahmed Bey Murad 

Tewfik Tewfiq 

Malika Malika  

Fatma Mohamed Fátima Mohamed 

Zanouba Zanouba 

Hassan Hassan 

Abdel Máguib Abdel Maguib 

Samira Samira 

Hassiba Hassiba 

Foula Fula 

Mansour Mansur 

Abdel Azizi Abdel Azizi 

Abdel Meguib Abdel Meguib 

Khadiga Khadija 

Zeinab Zeinab 

Alya Alya 
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Abdel Rahim Abdel Rahim 
Fonte: La nuit de la destinée (1954). 

 

5.3 Axiônimos 

 

 Os axiônimos foram mantidos no texto de chegada, pois cada 

um deles tem um simbolismo próprio. As formas como Set (senhora), 

Umm (mãe) e Hajj (título dado à pessoa que fez a peregrinação à Meca) 

foram mantidas na frente dos nomes próprios, da forma como são 

usadas na língua/cultura árabe. Mesmo encontrando a tradução para tais 

palavras, como mostrado acima, optou-se por deixá-las como no 

original, apenas operando a adaptação ortográfica para o português 

brasileiro, visando facilitar a busca dos significados em português para o 

leitor que queira procurar esses termos e seus significados. 

A palavra Khawaga pertence ao árabe egípcio, e designa 

homens europeus. A letra g em árabe egípcio corresponde ao j da língua 

portuguesa, como supracitado, portanto, para essa palavra foi feita 

apenas a adaptação ortográfica, passando a ficar como Khawaja. 
Umm é uma forma de tratamento já conhecida com essa grafia 

entre os muçulmanos que falam o português brasileiro, trata-se de uma 

forma de tratamento que uma mulher recebe quando tem seu primeiro 

filho homem, essa forma chama-se kunya, e vem acompanhada do nome 

do filho. Ou seja, após receber essa nomeação, a mulher passa a ser a 

mãe de alguém, por exemplo Umm Mahmud, que significa “mãe de 

Mahmud”. Mulheres que não têm filhos homens não recebem essa 

kunya. Existe uma kunya também para os homens, Ab(u), que assim 

como a das mulheres é recebida a partir do momento em que se tem um 

filho homem, assim o homem passa a ser “pai de alguém”. 
Segue abaixo um quadro com os axiônimos presentes no conto e suas 

adaptações ortográficas e significados: 

 
Quadro 8- Axiônimos. 

Hag Hajj Peregrino 

Imam Imame Líder religioso 

Khawaga Khawaja Senhor, usado para 

europeus 

Om Umm Mãe de 

Pacha Paxá Líder de uma 

comunidade 

Sayedna Sayyidna Senhora 
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Sayed Sayyid Senhor 

Set Set Mulher 

Sheikh Sheikh Estudioso da religião 
Fonte: La nuit de la destinée (1954). 

 

 

5.4 Topônimos 

 

Os topônimos existentes no conto Laylat alQadr participam na 

construção das ações, e conduzem o/a leitor/a ao imaginário espacial da 

narrativa. Alguns locais que servem como pano de fundo da narrativa 

trazem referências importantes para os/as praticantes do islã, visto que 

se trata de tumbas de santos, mesquitas ou outros locais sagrados. 

Para os topônimos que possuem uma tradução já estabelecida 

no português brasileiro, foram mantidas essas formas: é o caso de locais 

como Caaba, Sudão, Xarqia, Alexandria e Cairo.  Para os nomes que 

tinham transliterações adaptadas do árabe para o francês, foi efetuada a 

mesma forma de alteração, do árabe/francês para o português brasileiro, 

priorizando os sons: por exemplo, em francês Mounira e Bab el Foutouh 

tornaram-se em língua portuguesa Munira e Bab el Futuh. Já nos casos 

em que os nomes transliterados eram os mesmos usados em árabe, esses 

foram mantidos, a saber: Ghouriah, Husseinieh, Quaïtbay. 
Apresento, a seguir, um quadro dos topônimos que constam no 

conto e as respectivas grafias usadas por mim na tradução do português: 

 
Quadro 9- Topônimos. 

 

Mecque 

Meca 

Bab el Foutouh Bab al Futuh 

Mosquée Sayedna Zeinab Mesquita Sayyidna 

Zeinab 

Rod el Farag Rod el Faraj 

Husseinieh Husseinieh 

Mounira Munira 

Caire Cairo 

Quaïtbay Quaïtbay 

Kaaba Sacré Caaba Sagrada 

Sayed el Badaoui Sayyid el Badaui 

Charkieh Xarqia 

Kouesneh Kouesneh 
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Kafr el Moussalla Kafr el Moussalla 

Alexandrie Alexandria 

Mosquée El- Bayoumi Mesquita el Bayumi 

Azhar Alazar 

Abbassieh Abassieh 

Mosqueé Sayedna 

Hussein 

Mesquita Sayyidna 

Hussein 

Tanta Tanta 

Darb el Magharba Darb el Magharba 

Matarieh Matarieh 

Sohag Sohag 

Soudan Sudão (ver)  

Montagne Rouge Montanha vermelha 

El Ghouriah El Ghouriah 
Fonte: La nuit de la destinée (1954). 

 

5.5 A temática religiosa 

 

Para as citações do Alcorão, “si délicates à rédiger” (Kouloub, 

1954, p. 16)83, optei pelo uso da tradução anotada feita pelo professor 

Helmi Nasr (publicada pela primeira vez em 2005). Em minha tradução, 

usei a segunda edição, publicada em 2015.  Helmi Nasr nasceu no Egito, 

mas vive no Brasil desde 1962, quando veio para o país a pedido do 

presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser. O professor Nasr foi um dos 

principais fundadores do curso de Língua e Literatura Árabe da 

Universidade de São Paulo (USP). 

A tradução feita por Nasr foi iniciada em 1984, levou quatro 

anos para ser concluída e passou por cerca de 16 revisões. Ela é a única 

tradução reconhecida pela Liga Islâmica Mundial, que, aliás, foi quem 

encomendou a tradução. Essa tradução foi impressa em Medina, no 

complexo do Rei Fahd na Arábia Saudita, lugar onde são feitas as 

impressões consideradas legítimas. 

A decisão de não traduzir as passagens do Alcorão se deu pelo 

fato de se tratar de um texto sensível, que gera divergências de 

interpretação dogmática entre teólogos. É válido destacar que a própria 

Out el Kouloub, apesar de ser muçulmana e ter o árabe como língua 
materna, também escolheu não traduzir ela mesma para o francês as 

passagens corânicas usadas em seu texto. A autora optou por usar uma 

                                                             
83 Tão delicadas a redigir. (tradução minha) 
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tradução francesa do estudioso arabista Régis Blachère, como afirma em 

nota: 

 
Pour les citations du Coran en français, si 

délicates à rediger, je me suis souvent aidée de la 

savante traduction de M. Régis Blachère, 

professeur à l’École Nationale des Langues 

orientales de Paris. Qu’il ne voie là qu’un 

hommage à sa science. (KOULOUB, 1954, 

p.16)84 
 

Pelo fato de a obra de Out el Kouloub ser um texto com 

temática religiosa, além das passagens do Alcorão, há também a 

presença de nomes de ritos, orações, símbolos, próprios da cultura 

islâmica. Grande parte das orações são marcadas e conhecidas em todo o 

mundo islâmico, portanto, para essas traduções, usei as formas já 

fixadas e encontradas em livros que ensinam os novos muçulmanos, 

como, por exemplo, Introdução ao Islam (Muhammad Hamidullah, nd) 

e O Corão: uma biografia (Bruce Lawrence, 2008). 
Expressões como: “Alá é o maior”, são bem difundidas entre os 

muçulmanos brasileiros, e de fácil acesso para quem queira conhecer os 

hábitos religiosos aqui no Brasil. Para esse tipo de estrutura, consultei 

também algumas obras de literatura e/ou históricas, que abordam a 

temática oriental islâmica/muçulmana. Algumas dessas obras, usadas ao 

longo do trabalho como referência, foram: Uma história dos povos 
árabes (Albert Hourani, 2006), O Irã sob o chador (Adriana Carranca e 

Marcia Camargos, 2010), Nove partes do desejo – o mundo secreto das 

mulheres islâmicas (Geraldine brooks, 1996), Olhares femininos sobre o 
islã (Francirosy Campos B. Ferreira 2010), O mundo de Aisha (Ugo 

Bertotti, 2015), Habib (Craig Thompson, 2011) entre outras.  

Outro caso é o das orações que são “criadas” na hora da prece 

pelos próprios fiéis. Trata-se de pedidos mais específicos, ou 

agradecimentos pela realização de algo já pedido. No conto Laylat el 
Qadr, temos um exemplo na prece feita pela personagem Fula que, 

como não se trata de nenhum tipo de reza formal com um modelo fixo, 

eu mesma traduzi, e durante a tradução busquei manter a sonoridade da 

voz de Fula. Como mostrado no excerto abaixo: 

                                                             
84  Para as traduções do Alcorão, tão delicadas para redigir, me apoiei, 

frequentemente, na sábia tradução de M. Régis Blachère, professor na École 

Nationale des Langues orientales de Paris. Que ele veja aqui nada mais que uma 

homenagem à sua ciência. (tradução minha) 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Dr.%20Muhammad%20Hamidullah
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Quadro 10- Excerto de tradução. 

Toi qui soulèves les vents et les 
apaises, 

Toi qui déchaînes les tempêtes, 

gonfles les vagues, puis ramènes 
le calme sur la mer, 

Toi par qui se lève le soleil et par 
qui il se couche, par qui le jour 

succède à la nuit et la nuit au 

jour,  
Toi qui séparas les cieux de la 

terre et des eaux, […] 

 

Tu que crias os ventos e os acalma,  
Tu que desencadeias as 

tempestades, incha as ondas, 

depois devolve a calma ao mar, 
Tu por quem o sol levanta e por 

quem ele se deita, por quem o dia 
sucede a noite e a noite ao dia, 

Tu que separas os céus da terra e 

das águas, [...] 
 

Fonte: Santos (2018) 

 

A fórmula Toi qui foi traduzida por Tu que, tentando criar a 

mesma repetição que encontramos no texto de Out el Kouloub. Além de 

conservar a aliteração, ainda tentei preservar a equivalência semântica. 

De acordo com Laranjeira: 

 
Esse paralelismo sintático que coloca pares de 

funções idênticas em posições idênticas vê-se 

reforçado por recorrências léxicas ou fônicas 

(mers/monts, fleuves/ fôrets) também em posições 

idênticas. São todos esses fenômenos linguísticos 

cuja organização e relação dão aos versos a sua 

feição poética.  (LARANJEIRA,1993, p.129) 

 

Esse paralelismo repetitivo cria uma melodia que marca a prece, 

o que gera uma ideia de vozes, criando uma sensação polifônica durante 

a leitura; isso produz um efeito de poeticidade que pode ser sentido 

durante a leitura da prece. 

Para as palavras pertencentes ao léxico religioso, escolhi usar as 

formas estabelecidas em língua portuguesa, mantendo-as ao invés de 

traduzi-las. Grande parte desse léxico tem suas formas já adaptadas, seja 

pela transliteração ou pela tradução, para o português brasileiro; no 
entanto, algumas possuem mais de uma forma de serem grafadas, como, 

por exemplo, a palavra surata, que também é encontrada como sura. A 

escolha pelas palavras foi baseada em obras que trazem capítulos que 

retratam os temas islã, muçulmanos, sufis, obras conhecidas entre os 

estudiosos brasileiros que pesquisam sobre países do oriente médio ou 
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próximo: A história dos povos árabes (Albert Hourani, 2006) e Olhares 

femininos sobre o islã (Francirosy Campos B. Ferreira, 2010), esse 

último sendo de grande valia, visto que se trata de um livro que aborda 

as questões islâmicas em diferentes regiões brasileiras através de um 

olhar antropológico. Além, é claro, da tradução do Alcorão já citada 

nesse trabalho, e outras traduções, como a tradução anotada feita por 

Samir el Hayek. 

Já no caso da palavra Taslíma, optei apenas pela transliteração 

do árabe para o português, visto que não encontrei nenhuma fórmula 

estabelecida em português brasileiro para essa palavra. 

A palavra azan tem duas formas de ser escrita em português 

brasileiro, adhan, que fica mais próxima da pronúncia em árabe, e azan, 

mesma grafia usada no francês. Nesse caso, optei por deixar a mesma 

forma encontrada na obra, visto que, nas pesquisas efetuadas nas 

diferentes obras que abordam temas relativos ao islã, foi a que 

apresentou mais ocorrências.  Essa forma de grafar facilita, também, a 

pronúncia para os falantes do português, visto que o som que dh 

representa é um som que não existe em português; segundo Jarouche 

(2015), trata-se de uma interdental sonora cujo som se assemelha ao th 

da palavra the da língua inglesa. 

Outra palavra que tem duas formas ortográficas em português é 

takbir, que significa louvor, exaltação, e refere-se à frase Allahu Akbar, 

ou, Deus é o Maior, uma expressão comum em árabe islâmico, usada 

pelos muçulmanos em diferentes contextos: em uma oração formal, no 

chamado para a oração (azan), em uma expressão de fé mais informal, 

em momentos de angústia ou apenas para se confortar, ou seja, é uma 

expressão corrente entre os crentes de qualquer país do mundo. As 

formas encontradas foram takbir e taquebir; como as duas maneiras de 

grafar são encontradas em língua portuguesa, mais uma vez efetuei a 

escolha baseada na sonoridade, o som da letra k em árabe é o som de 

uma ovular surda equivalente ao som de um k, porém, com maior 

explosão (JAROUCHE, 2015), assim, deixando o k mudo, parece-me 

que os falantes do português emitem o som mais próximo ao do árabe. 

Já grafado com que o som fica mais suave e alongado. Outro aspecto 

importante em preservar a grafia é salientar as marcas de estrangeiridade 

impressas ao longo do texto, que além de corroborar com os conceitos 
da ética bermaniana, ainda lembram ao leitor/a brasileiro/a que ele/a se 

encontra diante de uma narrativa de outra cultura, e não de algo que se 

passa em solo nacional, ou mais que isso, uma adaptação do Outro ao 

próprio.  
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Termos como shahada, jinn, imame, ramadã, suhur, hajj, katb 

el kitab, são recorrentes na tradição muçulmana, e já tem formas 

aportuguesadas que foram usadas ao longo do texto.  

Essa escolha, de adotar na tradução as formas estabelecidas em 

português, serviu para que o texto não se tornasse algo demasiado 

exótico ao olhar do/a leitor/a brasileiro/a; tanto os leitores que conhecem 

a religião islâmica quanto aqueles que não tem contato direto podem 

reconhecer essas palavras, saber que não correspondem a algo 

tipicamente brasileiro, mas sem gerar uma estranheza que afasta o/a 

leitor/a.  Assim, mantive as marcas discursivas do árabe islâmico 

contidas no texto, sem, no entanto, deixar marcas caricatas, atraindo o 

olhar de um público que pode até conhecer, mas não se identifica com as 

pessoas pertencentes a essa cultura.  

Na tradução do termo Aya (t) substituí a marca do plural do 

árabe -t pela marcação de plural do português brasileiro -s, enfatizando 

apenas essa diferença morfológica entre as línguas.  

Abaixo, apresento um quadro recapitulativo dos termos 

religiosos e suas mudanças em relação à grafia ou traduções.  

 
Quadro 11- Léxico religioso. 

Aya (t)  Aya (s) 

Azan Azan 

Barakat Baraka 

Chahada Shahada 

Djin Jinn 

Fat’ha Fatiha  

Fiki Faqih 

Hag/Hadj Hajj 

Iftar Iftar 

Imam Imame 

Katb el kitab Katb el kitab 

Leilet el Qadr Laylat el Qadr 

Rakaate Rakat 

Ramadan  Ramadã 

Souhour Suhur 

Sourate surata 

Takbir takbir 

Taslimat Taslíma 

Zar Zaar 
Fonte: La nuit de la destinée. (1954) 
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5.6 Um texto híbrido: arabismos e marcas culturais  

 

Como vem sendo mostrado nesse trabalho, o texto de Out el 

Kouloub é permeado por arabismos e marcas culturais que remetem à 

sua cultura de origem. Tais marcas e arabismos presentes ao longo da 

narrativa despertam o/a tradutor/a para a prática literária da mestiçagem. 

No universo textual da autora, tais recursos nos abrem para uma espécie 

de dupla leitura, dois mundos compartilhando o mesmo espaço, porém, 

ora pendendo mais para uma cultura, ora mais para outra. Out el 

Kouloub não justifica o uso dos arabismos, não se sabe ao certo se ela os 

mantém para diferenciar seu texto, ou talvez porque a língua francesa 

não seria suficiente para descrever a cultura e as idiossincrasias árabes, 

ou até mesmo se a autora busca a exotização aos olhos franceses, visto o 

interesse europeu pelas “diferenças exóticas” da distante cultura 

oriental. 

Pode-se afirmar, no entanto, que esse tipo de recurso desperta a 

curiosidade do/a leitor/a, ao mesmo tempo que mantém as raízes da 

narrativa em seu lugar, no caso desse livro, na cultura islâmica praticada 

no Cairo. É também a partir dessa mistura que somos, tradutor/a e 

leitor/a, inseridos na miscelânea cultural que envolve os países que têm 

línguas e culturas diferentes interagindo em solo nacional. Dessa forma, 

mudar, adaptar ou traduzir os arabismos e suprimir as marcas culturais 

presentes no texto me parece ir de encontro à proposta teórica da ética 

positiva, que guia a tradução presente nesse trabalho. Outro motivo que 

leva a tradução aqui apresentada a não traduzir os arabismos é o recurso 

do glossário, utilizado pela autora e mantido nesse projeto. 

Entretanto, em alguns momentos, Out el Kouloub parece 

estrangeirizar ela mesma o seu conto, recorrendo a palavras que fazem 

parte de um léxico europeu, às vezes utilizando-se de empréstimos 

cristãos, como por exemplo as palavras chapelet e psalmodier. 

É evidente que, em português, algumas ressalvas foram feitas 

para que o texto não ficasse caricato, com um exotismo exacerbado. 

Além do glossário da autora, supracitado, que contribuiu para que 

muitos arabismos se mantivessem, recorri também a notas de rodapé 
para explicar algum termo que pudesse gerar dúvidas durante a leitura 

da tradução e, por fim, diante de termos árabes difundidos na cultura 

brasileira, a forma aportuguesada se mostrou, muitas vezes, uma escolha 

possível. 
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Passemos às análises dos arabismos e marcas culturais, egípcias 

e/ ou francesas empregadas pela autora no conto Laylat el Qadr. O 

verbo psalmodier, em um primeiro momento de pesquisa, pareceu-me 

estar mais associado, em português, à recitação dos salmos bíblicos; no 

entanto, esse verbo, em português salmodiar, ganhou uma conotação 

religiosa geral, sendo utilizada para se referir ao canto monótono ou à 

recitação de textos religiosos. Salmodiar, de acordo com o dicionário 

Aulete (online), significa “cantar ou recitar salmos sem alterar a inflexão 

de voz, em tom uniforme”; portanto, pela sua sobreposição semântica 

adequada e por ser um termo já dicionarizado no Brasil, esse foi o termo 

usado na tradução. 

Para algumas dessas palavras, Out el Kouloub traz o significado 

em seu glossário; outras, porém, estão no texto, mas não tem seu 

significado apresentado. Nesses casos, optei por inserir notas de rodapé 

O emprego da palavra chapelet se destacou. Essa é uma palavra 

francesa (não tem origem árabe), usada para definir um colar de contas 

utilizado para rezar e, além disso, é mais associado à religião cristã. 

Quando empregada em um contexto religioso não cristão, chapelet 
ganha um complemento associativo à religião na qual é usado, por 

exemplo chapelet budhiste, chapelet maometien. Esse último termo caiu 

em desuso pois, de acordo com Said (2007), é pejorativo para os 

islâmicos.  

Na tradução, escolhi usar a palavra terço, contudo identifiquei à 

qual religião ele estaria associado. Se acaso eu optasse por traduzir 

apenas como terço ou rosário, essa escolha poderia remeter à religião 

católica, já que é a religião predominante no Brasil. Isso poderia levar 

um leitor/a mais atento a associar os dois artefatos religiosos como 

sendo iguais. Outra opção seria traduzir o chapelet para alguma das 

palavras usadas em árabe, como masbaha ou misbaha, contudo, optei 

por manter a inserção de uma palavra do português, assim como a autora 

o fez, usando uma palavra francesa, pois essa inserção de uma palavra 

marcada culturalmente pode não ter sido inocente por parte de Out el 

Kouloub.  

 A palavra kohol foi adaptada apenas no que diz respeito à 

grafia, Khol. Esse produto é conhecido e muito utilizado pelas mulheres 

árabes para delinear os olhos, é um cosmético bem parecido com o 
delineador ou o lápis para olhos usado nos países europeus e, inclusive, 

no Brasil. Contudo, existem diferenças tanto no produto em si quanto na 

maneira de uso; o uso do Kohl data do Egito antigo, ele é vendido em 

pó, e precisa de um recipiente específico para misturar-se com o líquido, 

que pode ser tanto o óleo de argan como o de oliva, e assim poder ser 
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aplicado nos olhos. São essas semelhanças, apresentadas através das 

diferenças culturais, que, quando destacadas e preservadas em sua forma 

original, contribuem para a descoberta do Outro pelo próprio. Out el 

Kouloub não inseriu esse termo no glossário ao final do livro, portanto, 

na tradução, inseri uma nota de rodapé explicando o significado do 

termo.  

No caso dos pratos árabes e/ou egípcios, os nomes foram 

pesquisados, sobretudo, em livros de culinária árabe egípcia. Muitas 

vezes temos pratos com o mesmo nome ou nomes similares, mas que 

mudam a composição dos ingredientes. Como a narrativa se passa no 

Egito, buscou-se as referências de tais pratos existentes lá.  Em sua 

maioria, foram encontrados os nomes na forma aportuguesada, como o 

caso de baclava, Muhalabia, tehine, cuscuz, que, aliás, tem suas versões 

brasileiras do prato.  

Abaixo, um quadro recapitulativo dos substantivos árabes. 

 
Quadro 12- Substantivos. 

Amar ed din  Qamar al-din 

Baklawa Baclava 

Baladi Baladi 

Kohol Kohl 

Cantar (s) Cantar (s) 

Achmouni Achmouni 

Sakallaridès Sakellaridis 

Esbeh Esbeh 

Fass Faas 

Galabieh Galabia 

Halawa Halva 

Kahk Kaak 

Kanaka Kâneka 

Kataïf Katayef 

Mouhalabia Muhalabia 

Couscous Cuscuz 

Omdeh Omdeh 

Qob’ab Qob’ab 

Rotoli Rotoli 

Safiha Safiha 

Téhina Tehine 

Zeit el baladi Zeit el baladi 

Zir Zir 
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Basboussa Basbusa 

Feddan Acre 

Foul medammès Ful medames 

Wakfs Wakfs 

Fonte: La nuit de la destinée (1954). 

 

 

5.7 Intejeições e expressões idiomáticas 

 

Segundo o dicionário Houaiss (2009), a interjeição é uma 

“palavra invariável ou sintagma que formam, por si sós, frases que 

exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo ou 

descrevem um ruído (p.ex.: psiu!, oh!, coragem!, meu Deus!)”. 

No texto, Out el Kouloub usa algumas interjeições ao longo dos 

diálogos entre os personagens. No caso de Bah, foi escolhida a 

tradução para ah, visto que Bah, em português, é uma interjeição típica 

e semanticamente marcada pertencente à região sul do Brasil, mais 

especificamente ao Rio Grande do Sul.  

De acordo com o dicionário Larousse online, a interjeição “Ô 

(avec un accent circonflexe; n'est jamais suivi immédiatement d'un point 

d'exclamation) sert à interpeller, à invoquer un être ou une chose, ou à 

souligner, dans un registre littéraire et emphatique, l'expression d'un 

sentiment intense (admiration, joie, douleur, etc.)”85; foi escolhida a 

interjeição do português Oh, usada para expressar sentimentos intensos, 

e que serve também para interpelar ou exaltar uma pessoa ou uma coisa. 

Idiomatismos: 

De acordo com Xatara (1998, p. 148), as expressões idiomáticas 

são “indecomponíveis, uma combinatória fechada única ou bastante 

restrita, e assim, apresentam-se como sintagmas complexos e sem 

paradigmas.” Portanto, segundo esse aspecto citado pela autora, 

“nenhuma operação de substituição característica das associações 

paradigmáticas poderia ser aplicada”, ou seja, as palavras que formam 

juntas um significado não permanece com o mesmo sentido caso usadas 

separadamente. O sentido não se mantém. 

                                                             
85Ô (Com um acento cincuflexo, nunca é seguido imediatemante ce um ponto de 

exclamação) serve para interpelar, invocar um ser ou uma coisa, ou destacar, em um 

registro literário e empático, a expressão de um sentimento intenso (admiração, 

alegria, dor, etc.). (tradução minha) 
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No caso das traduções dos idiomatismos, encontramos certas 

dificuldades em encontrar uma equivalência semântica, e muitas vezes 

traduzi-los literalmente não faz nenhum sentido na língua para a qual se 

está traduzindo. Desse modo, considera-se que seria impossível – ou 

quase – dizer com certeza se o idiomatismo da língua estrangeira 

corresponde literalmente ao da língua para a qual esse é traduzido, pois, 

até mesmo dentro da mesma língua, certos idiomatismos oscilam em 

relação aos seus usos e frequências, nível linguístico e muitas vezes até 

sua significação. Apesar desses “empecilhos”, o tradutor busca 

incansavelmente uma correspondência interlínguas para essas 

expressões supostamente “intransponíveis” (Xatara, 2002). Apesar 

dessas dificuldades, que parecem inviabilizar as traduções, Xatara 

(2002) acredita que o conceito não é tão fechado. A autora propõe então 

que: 

 
Assim, para identificarmos uma EI consideramos 

as seguintes características: a 

indecomponibilidade da unidade fraseológica 

(quase não existindo possibilidade de substituição 

por associações paradigmáticas), a conotação (sua 

interpretação semântica não pode ser feita com 

base nos significados individuais de seus 

elementos) e a cristalização (consagração de um 

significado estável). (XATARA, 2002, p. 184). 

 

Partindo das concepções de Xatara, apresento as escolhas 

tradutórias feitas para as expressões e/ou idiomatismos do conto Laylat 

el Qadr. Observemos então a tradução de idiomatismos tais como coup 
d’œil, femme de tête, à ne pas savoir qu’en faire e nez en l’air. 

A primeira expressão é formada pela palavra coup, que sozinha 

pode ser traduzida como golpe. Existem diferentes expressões em 

francês formadas com essa mesma palavra e usadas no cotidiano da 

língua, como por exemplo coup de téléphone (telefonema) coup de 
poing (soco), coup de foudre (amor à primeira vista), entre outras. O 

significado da expressão coup d’œil é “lancer un regard rapide”, ou seja, 

olhar rapidamente, rapidinho. No português existe, para essa definição 

de “um olhar rapidinho”, o substantivo olhadela, “ação de olhar 

rapidamente; olhada breve; relance de olhos” (AULETE). Assim, como 

nas duas línguas a ideia de “um olhar rápido” prevaleceu, a expressão 

coup d’oeil foi traduzida pelo substantivo olhadela. 
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 No caso dos idiomatismos femme de tête e nez en l’air, as 

traduções não foram tão evidentes. Decompondo a expressão femme de 
tête, temos femme (mulher), de tête (de cabeça), mulher de cabeça, o 

sentido da expressão é “personne inteligente et decidée”, uma mulher 

que é inteligente, sábia, que tem a cabeça no lugar, sensata. Dentre as 

opções para o português, se tinha então: mulher sábia, mulher com a 

cabeça no lugar, ajuizada, esperta. Optei por usar o adjetivo “ajuizada”, 

que representa uma pessoa que tem juízo, que pensa e age de forma 

sensata e prudente (AULETE), o que dentro da narrativa faz sentido, 

visto que retrata a mulher que não quer que o marido gaste seu dinheiro 

apenas com divertimentos.  

 O mesmo sistema de decomposição e reagrupamento ocorreu 

na tradução da expressão nez en l’air. Decompondo-a, temos, em 

tradução literal, nez (nariz) en l’air (para o ar). Traduzi-la literalmente 

seria uma forma de tradução “literalizante”, que provocaria uma 

estranheza exagerada no/a leitor/a. Portanto, a escolha foi buscar a 

interpretação dos componentes da expressão, não traduzindo palavra por 

palavra, pois, como apontado anteriormente, essa seria uma escolha 

inapropriada, considerando as características, já citadas, que classificam 

um idiomatismo. Assim, após analisar a expressão, a escolha foi a 

tradução como “com a cabeça para o alto”. Existe, em português, a 

expressão “com as pernas pro ar”, que significa com as pernas para 

cima, para o alto. Partindo dessa expressão, formulou-se a que aqui 

apresentei. 

Por último, temos o idiomatismo à ne pas savoir qu’en faire, 

literalmente, “a não saber o que fazer”. Consultando o dicionário de 

idiomatismo desenvolvido pela Profª. Drª. Xatara, encontrou-se a 

expressão como “algo que se tem em grande quantidade, à beça, muito”; 

uma opção cogitada foi a expressão “a dar com pau”, porém, após 

refletir, pensei que tal expressão poderia ser muito marcada. Optei então 

por “a perder de vista” que corresponde a algo em grande quantidade. 

Como no texto o personagem que diz essa expressão está falando de 

dinheiro, acredito ter conciliado os significados. Seguindo o conceito 

bermaniano (BERMAN, 2013, p.21), as expressões e, principalmente, os 

provérbios, deveriam ser traduzidos palavra por palavra do original, mas 

também podem ser traduzidos dando especial atenção ao jogo dos 
significantes.  

Uma outra expressão encontrada, dessa vez em árabe, foi 

maalech, que, segundo a entrada do glossário da autora, significaria tant 

pis em língua francesa, em português pouco importa, tanto faz. Nesse 

caso, não houve alteração, visto o projeto de manter palavras do árabe 
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permeando a obra, projeto feito pela autora e mantido na minha 

tradução. Desse modo, mesmo tendo a possibilidade de tradução para o 

português brasileiro, mantive a forma maalech, como encontrada no 

original de Out el Kouloub. 
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3 CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho teve como foco orientador a tradução comentada 

do conto Leilet el Qadr, que faz parte do livro La nuit de la destinée, da 

autora egípcia Out el Kouloub. Ao longo dessa pesquisa, foi possível 

perceber que escolher pesquisar sobre assuntos que ainda não são muito 

explorados realmente causa uma dificuldade, sobretudo para acessar a 

bibliografia de apoio, além da dificuldade de acessar o próprio texto da 

autora, pois esse não circula no Brasil. Assim, o percurso inicial desse 

trabalho foi apresentar uma biografia da autora. Além das informações 

centradas na vida da autora, foi necessário também retratar suas 

publicações, com resumos de suas obras e informações sobre cada uma 

delas, mostrando que, mesmo tendo escrito em língua francesa, Out el 

Kouloub narra as realidades culturais do Cairo.  

Outro aspecto importante foi destacar as traduções já existentes 

das obras de Out el Kouloub para outras línguas. Assim, fez-se 

necessária também uma análise, panorâmica, dos paratextos dessas 

traduções. O fato de não poder acessar todas as obras publicadas limitou 

um pouco esse estudo.  

Sobre a proposta de tradução desse trabalho, não houve 

interesse em se apoderar do Outro, adaptando-o conforme os padrões da 

língua de chegada. Houve o reconhecimento do outro e de sua cultura, 

afirmando que é justamente essa percepção da existência do estrangeiro 

que de fato promove o enriquecimento do próprio. Destaca-se um dos 

eixos da teoria de Berman aqui usada, “a visada ética traz à tona o 

desejo de estabelecer uma relação dialógica entre língua estrangeira e 

língua própria.”  

Nesse processo tradutório, foi encontrada uma dificuldade no 

que diz respeito aos itens lexicais árabes usados no texto de Out el 

Kouloub de forma transliterada para o francês (grafia adaptada para a 

pronúncia). Encontrar essas palavras foi um desafio, pois não temos 

muitos dicionários português-árabe, e não é uma língua explorada fora 

do meio acadêmico. Os trabalhos acadêmicos aos quais tive acesso 

tratavam de aspectos diretos do árabe ao português, então o fato de estar 

entre o árabe de variante egípcia, o francês e o português dificultou as 

minhas pesquisas, e quem sabe tenha limitado minhas escolhas de 

tradução.  

Ao explorar os trabalhos já feitos em Estudos da Tradução para 

ajudar a compor minhas referências bibliográficas, notei que, apesar dos 

avanços da área no Brasil e da ampliação crescente dos temas de 

pesquisa dos colegas de área, ainda há muitos terrenos a serem 
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explorados, como, por exemplo, os textos de autoras de língua materna 

árabe, mas que escrevem em outros idiomas, geralmente aqueles dos 

colonizadores, e até mesmo de autoras que publicaram diretamente em 

sua língua materna, o árabe. 

Ter acesso ao texto da autora nos remete aos nossos próprios 

estereótipos ou preconceitos, que revelam nossa desinformação (no 

Brasil) a respeito dessa cultura, o que contribuiu para que eu reavaliasse 

minha visão de mundo. 

 Lembrando que temos no Brasil comunidades islâmicas em 

diversas partes do país, mas mesmo assim há muita falta de 

conhecimento da história dessas comunidades, ainda existe a ideia de 

que todas as práticas são as mesmas, de que todo árabe é muçulmano, 

assim como todo muçulmano é árabe. 

Vemos, nos dias de hoje, uma nova onda migratória mundial de 

pessoas, vindas, em sua maioria, de países islâmicos – embora nem 

todos pratiquem a religião –, por conta dos refugiados, e muitos têm o 

Brasil como destino de asilo. Essa desinformação faz com que nem 

sempre seja vista a diversidade entre as diversas nacionalidades dos 

povos tidos como orientais (ex: turco, iraniano, sírio, libanês, egípcio).  

Pessoalmente, a pesquisa de uma cultura distante do meu 

cotidiano foi o que despertou minha curiosidade. O tema dessa pesquisa 

me levou ao estudo da língua árabe (ainda iniciante), e a desenvolver um 

interesse maior pelas possibilidades de pesquisas futuras também 

relacionadas a essa área de estudos. 

A pesquisa realizada e apresentada nesta dissertação foi um recorte, 

visando o quadro de um projeto de mestrado, mas, evidentemente, o rico 

material ao qual tive acesso possibilitaria outras pesquisas diferentes, 

visto que escritos de mulheres, sobretudo egípcias, em língua francesa 

ou não, ainda não são explorados, não só em pesquisas brasileiras, mas 

(de acordo com a pesquisa bibliográfica que pude levantar) 

mundialmente.  

Uma possibilidade seria, primeiramente, traduzir a obra La nuit 

de la destinée integralmente, ou ainda traduzir as outras obras de Out el 

Kouloub. Outro desdobramento de pesquisa poderia ser a análise mais 

aprofundada das traduções das obras dela que existem atualmente. 

Pensando de maneira mais abrangente, poderia ser pesquisada a época 
em que Out el Kouloub, e as outras escritoras do mesmo contexto, 

publicaram, explorando as motivações para o surgimento desse grupo 

grande de mulheres escritoras no Egito. 

Existem, nos países de língua árabe, inúmeras mulheres que 

escrevem, mas que não são traduzidas, pesquisadas ou mesmo citadas. 
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Acredito que um resgate desse material seria de muitas maneiras 

enriquecedor para as pesquisas e para o cenário dos Estudos da 

Tradução no Brasil. É evidente que existem outras culturas, línguas e 

autoras que também precisem ser traduzidas. 

Meu trabalho não consistiu em catalogar, nem em essencializar 

a obra de Out el Kouloub, e sim trazê-la à luz das pesquisas brasileiras. 

Também não pretendi, em momento algum, priorizar os estudos apenas 

de mulheres; sei que existem milhares de obras escritas por homens e 

que merecem destaque e pesquisas. O que tentei foi mostrar que há um 

campo amplo e não tão visitado, que merece ser conhecido e divulgado. 
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ANEXO  
 
Figura 20- Out el Kouloub. 

 
 Fonte: https://www.babelio.com/auteur/-Out-El-Kouloub/326325. Acesso em: 15 

jan.2018 

 
Figura 21- Out el Kouloub. 

 
Fonte : https://www.egyptedantan.com/personnalites/personnalites.htm. Acesso em: 

15 jan.2018 

https://www.babelio.com/auteur/-Out-El-Kouloub/326325
https://www.egyptedantan.com/personnalites/personnalites.htm
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Figura 22- Jornal Le Fígaro out.1937. 

 
 

                                              Fonte : Gallica.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k409646s.r=out%20el%20kouloub?rk=2

1459;2 Acesso em: 15 jan. 2018. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k409646s.r=out%20el%20kouloub?rk=21459;2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k409646s.r=out%20el%20kouloub?rk=21459;2
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Figura 23-  Jounal des débats politiques et littéraires out. 1937. 

 
 

Fonte: Gallica.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5089293.r=out%20el%20kouloub?rk=42918;4 

Acesso em: 15 jan.2018 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5089293.r=out%20el%20kouloub?rk=42918;4
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Figura 24- Jornal les annales coloniales out. 1937. 

 
 

Fonte: Gallica.88 

                                                             
88 Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6272056m.r=out%20el%20kouloub?rk=21459;

2 . Acesso em 15 jan. 2018. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6272056m.r=out%20el%20kouloub?rk=21459;2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6272056m.r=out%20el%20kouloub?rk=21459;2
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Figura 25- Jornal L'intransigeant out. 1937. 

 
 

Fonte: Gallica.89 

 

Figura 26-  Journal des débats politiques et littéraires. Jan.  1938. 

 
Fonte: Gallica.90 

                                                             
89 Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1

.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22out%20el%20kouloub%

22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb32793876w_date%22&rk=257512;0 . 

Acesso em: 16 jan. 2018. 
 

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22out%20el%20kouloub%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb32793876w_date%22&rk=257512;0
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22out%20el%20kouloub%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb32793876w_date%22&rk=257512;0
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22out%20el%20kouloub%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb32793876w_date%22&rk=257512;0
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90 Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509000g.r=out%20el%20kouloub?rk=

21459;2 Acesso em: 15 jan. 2018 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509000g.r=out%20el%20kouloub?rk=21459;2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509000g.r=out%20el%20kouloub?rk=21459;2

