


ADAM
EN FILM AV MARYAM TOUZANI

Kunderna står i kö varje morgon när Alba öppnar luckan till sitt lilla 
bageri där hon säljer sina läckra hembakade bröd och bakverk. Bageriet 
har hon startat för att kunna försörja sig och sin dotter, sedan hon blivit 
änka. Men kampen för att överleva har gjort henne hård och avstängd 
från sina känslor. 

En dag knackar det på dörren. Samia är höggravid, helt ensam och har 
ingenstans att ta vägen. Det kunde ha blivit ytterligare en börda på Al-
bas axlar men det blir tvärtom. Något som legat gömt länge väcks till liv 
och livet blir plötsligt så mycket ljusare.

ADAM är berättelsen om två ensamma själar som efter en tuff start, 
finner stöd och förståelse hos varandra. Två kvinnor fångade i sina öden 
som överlever genom flykt och förnekelse. För varje dag växer barnet 
Samia bär i magen, och för varje dag växer hennes desperation. Alba har 
frusit fast i sorgen som förvrider hennes hela existens. Men samtidigt, i 
hjärtat av allt, finns födelse och moderskap.



 – Jag kände en ung kvinna som var inspirationen till Samia, 
 berättar regissören Maryam Touzani. Hon hamnade i Tanger 
 efter att ha flytt från sin familj, gravid och lämnad av mannen  
 som lovat att gifta sig med henne. Av skam och rädsla, hade hon  
 inte berättad för någon och hennes plan var att föda barnet långt
 hemifrån och göra sig av med det, innan hon återvände hem.

Verklighetens Samia togs in av Maryam Touzanis föräldrar, när hon, 
precis som i filmen, plötsligt stod vid deras dörr. De kände inte henne, 
men tog in henne, och där blev hon kvar tills barnet var fött.

 – Jag såg hennes förtvivlan, hur hon kämpade emot sina moder 
 skänslor, och hur hon led av att tvingas ämna bort sitt barn. 
 Innerst inne hoppades jag att hon till slut skulle behålla barnet, 
 men inser att det var så naivt av mig att tro.

Adam utspelas i en sluten värld och kontakten med yttervärlden sker 
nästan enbart genom bageriets försäljningslucka. Men i hela den 
påfallande sensuella processen i skapandet av bakverken, ryms en hel 
värld. Här är det svårt att hålla fast vid ett hårt yttre, och i det 
gemensamma arbetet finner de två kvinnorna varandra.
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