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Del ett | Skärvor av en barndom

Är barndomen en ohörbar hemlighet,
blott stoft av tystnader? 
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1. Min unga mor

En liten flicka dyker upp, två och ett halvt, kanske tre år 
gammal. Är barndomen kanske en tunnel av drömmar, som 
glänser på en teaterscen där allt spelas om, men bara för dig 
med vidöppna ögon? Kanske du fortsätter att berätta om din 
barndom för någon tillfällig bekant, någon kusin på besök 
som råkat få se dig brista i gråt eller rista av snyftningar som 
ännu plågar dig.

En förankring finns kvar. Min mor, som Gud ske lov ännu 
lever, kan vittna. Bara nitton år skiljer oss åt. När jag lärde 
mig gå, var hon en »ung gift kvinna« med särskild rang i Ce-
sarea, staden där de andalusiska sederna levde kvar oföränd-
rade. Hon hade främsta platsen på kvinnornas fester och bar 
dyra, numera förlorade, smycken – såsom fåglar och rosor av 
guld uppsatta på sin huvudbonad av vattrad satäng, långsamt 
vaggande. De fick hennes panna att omstrålas av en gloria. 
Där satt hon, en leende gudinna, med målade ögon och silver-
paljetter som framhävde hennes kindben. 

Jag, hennes lilla dotter, räcker henne handen i botten-
våningen hemma hos hennes mor, som vi kallar mamané.
Varje ung kvinna, insvept från topp till tå i en slöja av vit sa-
täng, behöver ett barn för att kunna gå på eftermiddagsbe-

11
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sök i den lilla staden. Min mor täcker sig långsamt med sin 
fläckfria haïk med dess siden- och yllefransar i tamburen. Jag 
kan ännu höra tyget och dess flytande veck frasa runt hennes 
höfter och axlar, när vi stannar till någon minut i halvmörkret 
inför den tunga porten.

Så griper min utsträckta hand tag i ett hörn av den unga 
kvinnans slöja. Ska jag kunna vägleda henne, när vi nu till-
sammans går gatan fram? Hon har en triangel av tyg över 
näsan som lämnar blicken fri – det är kvinnornas privilegium 
i denna hamnstad, som trehundra år tidigare återbefolkats 
av andalusiska flyktingar. På gatan går den vitklädda kvin-
nan med blicken i marken och ögonfransar som skälver av an-
strängningen. Jag känner mig som hennes ledsagarinna som 
vakar över hennes steg.

Min mor, en morisk borgarkvinna bara lite över de tjugo, 
vandrar genom vad som under antiken varit en provins-
huvudstad. Hon behöver min hand. Jag känner, redan vid tre 
års ålder, sedan vid fyra och fem, att utomhus är min roll att 
leda henne förbi männens blickar. Vi går först bakom kyrkan, 
sedan längs den romerska cirkusarenan. Vi fortsätter förbi 
en rad gamla hus med grön- eller blåmålade portar med klap-
par i form av tunga bronshänder.

Det enda som syns av den vandrande kvinnan, insvept i sitt 
fläckfria siden, är anklarna och de svarta ögonen ovanför det 
lilla organdistycket som stramar över näsroten. Jag rör vid slö-
jans väv. Jag känner mig så stolt över att få träda fram vid hen-
nes sida. Jag, hennes barn, ja lilla page, leder henne, som om 
hon vore ett gåtfullt gudaväsen, medan hon avlägsnar sig från 
sin mors bostad och långsamt går mot några släktingars hus.

Det är början på en solig eftermiddag. Butiksägare, flanö-
rer som satt sig ned och andra nyfikna män följer oss med 
blicken. De länkar oss samman. De betraktar henne trots att 
de inte kan se hennes kropp. Men hon känns igen på många 
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detaljer i beslöjningen, det smidiga tygets svällning över höf-
terna och hennes sänkta blick, som då och då blickar framåt. 
Jag, den lilla flickan, räknas inte. 

Jag känner mig stolt, ty jag presenterar min mor – som jag 
vet är den vackraste och mest åtrådda – för hela staden, ja för 
världen. Jag anar redan att de som där håller utkik efter oss 
och fäller omdömen om oss beundrar henne, om än försiktigt 
och misstroget. Senare skulle jag ibland tänka att jag hade 
velat trotsa dessa smygtittare, för henne, för oss båda.

Modern och hennes lilla dotter. Detta par skulle jag hysa inom 
mig som en vag skugga i många decennier. När vi går ut genom 
tamburen och så får se solljuset på de första gatorna, inte de i 
stadens centrum utan de längs de romerska ruinerna i dess ut-
kant där vi går, blir det mitt första äventyr. Min barndom rym-
mer mycket promenerande, om än inom kontrollerade ramar, 
med ett tvetydigt ansvar som egentligen är för tungt för mig.

Slutligen kommer vi fram till våra släktingars hus. Vi tas 
emot med glada, högljudda röster i tamburen. Värdinnorna 
omfamnar min mor. En av dem tar av henne slöjan, viker ihop 
den och beundrar sedan hennes toalett. På gården, i vars mitt 
jag skymtar röda fiskar som glider omkring i marmorbas-
sängens vatten, blir det liv och munter rörelse.

Från första våningen hälsar andra kvinnor på oss över 
räcket och lovar gå ned, när väl kaffet och sötsakerna serve-
rats på det låga bordet. Unga flickor, släktingar till oss, lyfter 
upp mig och kysser mig översvallande.

Efter min mor förväntas jag gå fram och hälsa på de äldsta 
kvinnorna, den ena nästan blind, den andra hopkrupen på en 
matta med ett radband i sin darrande hand. I ett halvmörkt 
rum spelar en osynlig yngling på luta. Plötsligt drar några 
småflickor mig iväg till en lång mörk korridor. Jag måste del-
ta i deras lekar. En av dem rör på skuggspelsfigurer gjorda 
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av små pinnar av målat trä. En annan sitter ledigt på huk och 
vill tävla med mig i ett spel med små benbitar.

Jag hade hellre stannat på gården vid ett apelsinträd eller 
satt mig på bassängkanten i närheten av min mor för att lyss-
na på hennes väninnors lite tillgjorda prat.

En ung flicka omfamnar mig med skratt och kyssar som 
kväver mig. En annan, som sitter på stenläggningen, smeker 
ogenerat min korta klänning eller min skotska kjol.

– Hon är ju klädd som en liten fransyska! utropar hon spe-
fullt eller avundsamt i riktning mot min mor som ler men inte 
säger något.

Sedan efter ett ögonblick suckar den unga släktingen:
– Jag skulle gärna vilja byta ut min seroual mot hennes kjol!
Hon kastar en nedlåtande blick på sina turkiska säckbyxor 

av blommig satäng.
»Om inte mamma hade varit här«, tänker jag för mig själv, 

»skulle jag ha gått med på att byta!«
En annan förklarar i sin tur högt för de församlade »att det 

verkar som om hennes far i byn  …«
Jag tiger och känner mig plötsligt annorlunda, främmande 

för detta småskvaller.
– Ja, säger en tredje i upphetsad ton, det sägs att hennes 

far köper dockor åt henne, inte sådana som vi gör av trasor 
och träpinnar utan (hon drömmer längtansfullt)  … riktiga 
dockor som de som fransmännen har!

Min mor reser sig upp och går bort till en annan grupp. För 
henne är detta bara tomt prat.

Jag sitter tyst på denna gård som sorlar av röster från 
kvinnor i alla åldrar, som bara kan gå ut om de är beslöjade 
uppifrån och ner. Jag oroas av anmärkningen och känner mig 
plötsligt som »pappas flicka«.

En form av uteslutning – eller nåd?
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2. Tårar

I mitt minne framträder så en liten flicka på fem eller sex år 
som läser sin första bok. Hon har stormat in i våningen i byn 
med en roman som hon lånat på skolbiblioteket i handen. 
Utan att kyssa sin mor i köket har hon skyndat in i sina för-
äldrars rum och lagt sig på magen i deras säng som förefaller 
henne ofantlig. Mittemot kan hon skymta sig själv i en hög 
gammal spegel men det är som om bilden där föreställer en 
annan flicka.

Ja, på magen med böjda knän. Hon har kastat av sig san-
dalerna och öppnat boken. Hon läser som om hon släcker 
sin törst, djupt försjunken. Hon glömmer tiden, huset, byn 
och även sin spegelvända dubbelgångare mittemot. Und-
er läsningen beslutar hon att inte sluta förrän på sista si-
dan.

Strax därpå börjar hon gråta utan att märka det, först tyst, 
sedan med snyftningar som långsamt skakar henne. Hennes 
mor, som håller på att laga mat i köket, hör denna jämmer 
punkterad av hickningar. Ängslig skyndar hon ut och stannar 
till på rummets tröskel. Där får hon se sin dotter till synes 
förkrossad, oavbrutet och glupskt läsande. Den unga tjugo-
fyraåriga kvinnan – som ännu inte kan läsa franska, däremot 
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arabiska – undrar vilka hinder eller vilka fiender den lilla kan 
ha stött på i »deras« skola. 

– Har det hänt något i skolan? undrar hon oroligt.
Flickan lyfter inte på huvudet och torkar inte sina kinder. 

Hon darrar av en nyfunnen spänning, medan hennes fingrar 
ivrigt vänder blad efter blad.

– Det är inget. Jag läser, mamma! utbrister hon snyftande 
men stolt och vällustigt, lystet nyfiken.

För första gången har flickan – det vill säga jag – påtagligt 
gripits av en annan människas liv, den fiktive hjälten i Hector 
Malots Utan familj. En pojke har förlorat sina föräldrar. 

Flickan gråter inför denna olycka, säkert utsträckt i den 
breda föräldrasängen med dess mahognystolpar, där hon tills 
helt nyligen bett att få ligga mellan sin far och sin mor, när 
hon vaknat upp i sin egen lilla säng bredvid. Hon kurade då 
ihop sig i mitten, tryckt mot de båda. De pratade med varan-
dra över hennes kropp. 

Turades de om att omfamna de henne? Lekte de med hen-
ne? Det kommer hon knappt ihåg. Men så skönt det kändes 
dessa söndagsmorgnar, då fadern kunde ligga och dra sig och 
modern till slut gick ut för att laga frukost.

Hon minns att hennes far sedan läste sin tidning. Modern 
satte på radion – »Radio Alger, arabiska programmet«. Hon 
lyssnade ivrigt än till sentimental egyptisk musik, än till kla-
gosånger på algerisk dialekt.

Och barnets, den lilla prinsessans tårar, som framkallades 
av den första bok hon läste? Många år efteråt undrar hon om 
inte dessa så ljuva tårar snarare kom sig av föräldrarnas be-
hagliga säng där hon kastat sig, samtidigt som pojken i boken 
inte fick känna någon ro eller vila i sina olyckor på alla de 
vända sidorna. 

Min mor, som länge tvekat på tröskeln, försöker trösta mig: 
– Gråt inte så! Kom och ät din mat i köket!
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Men jag är helt upptagen av berättelsens skiftande händel-
ser.

– Du ser ju att jag läser! svarar jag stolt utan att bry mig 
om hennes oro.

Jag vet inte om jag torkade mig i ögonen. Outplånligt för-
blir dock minnet av mina bittra tårar. 

Envisades den unga modern? Drömmande avlägsnade hon 
sig till slut och måste förbryllad ha tänkt: »Man kan gråta av 
att läsa om sorgliga ting. Men det är ingen verklig sorg.«

Själv älskade hon att sjunga vemodiga andalusiska sånger. 
Hon hade skrivit ned de raffinerade arabiska orden. Som 
enda stadsbo i byn måste hon lida av ensamheten, inspärrad 
som hon var i denna lärarvåning. Hon kunde känna om inte 
sorg så nostalgi över de sofistikerade gamla sånger hon gno-
lade.

Efter att ha sett mig gråta med den uppslagna biblioteks-
boken framför mig måste min mor, när hon återvände till kö-
ket, ha reflekterat över kontrasten mellan denna västerländs-
ka berättelses sentimentalitet och den hemlighetsfulla, oför-
likneliga skönheten i de andalusiska verser som hon så rörd 
nynnade.
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Dessa tårar kom sig bara av ivrig nöjesläsning kombinerad 
med en framväxande inlevelseförmåga. Första gången jag 
göt outsinliga flöden av tårar före skolåldern i familjens gam-
la stad, och som jag minns, var det en helt annan förtvivlan, 
en utdragen plåga, som genomträngde mig.

Det sker medan jag oavbrutet snyftande i det oändliga spring-
er ned för en gata i Cesarea. Jag är knappt tre år gammal. Jag 
nästan tjuter, men ljudet vill inte bryta fram. Jag låter mig 
bäras av själva rytmen i mina snyftningar som inte hörs. De 
river mig i strupen, medan jag rusar så fort jag kan. Och det 
är som om väldiga, varma vingar av smärta bär mig.

Jag gråter och jag springer. Mitt hjärta är nära att brista i 
bröstet på mig, en treårig flicka. Någon har talat om för mig 
att min farmor är död. Jag tror inte att jag har sett hennes 
kropp. Jag vet inte heller om hon ännu ligger i sitt hus eller 
har förts bort. Jag springer, därför att jag inte vill tro att vi 
definitivt skilts åt, att hon utan vidare har lämnat mig. Hon 
har gett sig av eller så har någon fört bort henne mot hennes 
vilja. Vad betyder det att »hon är död«, om inte att jag inte 
längre betyder något för henne, att jag inte längre kan till-
bringa nätterna i hennes armar, att ingen kommer att älska 
mig, att min mor  … Min mor är någon annanstans. Kanske 
hon är hos sin egen mor. Jag måste leta upp henne.

Snyftande springer jag ned för Ain Ksibabacken. Jag än 
skriker, än kväver mina snyftningar. Knutar i mig löses upp 
och tränger ut genom min strupe. De blir till ett vilt, sväm-
mande flöde, snyftningar som förvandlas till en oändligt bru-
sande flod – en långsam, allt våldsammare flod, en klagande, 
sedan rasande utandning, eftersom jag under denna fram-
hackade klagan, sargad av taggar i min röstspringa, just stör-
tat ut ur min fars barndomshem, beläget längst upp på kul-
larna i närheten av kasernerna. Det är inför främlingar i 
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denna backe – butiksinnehavare, barn, några nyfikna kvinnor 
som tittar fram över trösklarna – under denna långa mar-
dröm, som jag andfådd, nästan tjutande, springer fram mot 
min mors och hennes familjs hus, strax före kyrkan, vid Julius 
Caesargatan.

Kringvirvlad av tårar tycks jag dömd att i det oändliga 
springa nedför backen. Den är nu invaderad av kalescher, 
dragdjur och småungar framför de stängda portarna. Där på 
höger sida ligger den anspråkslösa entrén till min fasters hus. 
Jag skymtar terrassen med dess citronträd och skulle kunna 
fly dit in för att få tårarna torkade i hennes famn. Men nej, 
det går inte. Hon är kvar däruppe. Jag såg henne där. Det var 
hon, amti, som vecklade ut den vita svepningen med dess 
sidenränder och gröna bård inför oss. Jag fick inte se liket av 
min milda farmor, som nu är borta.

Så jag rusar förbi min fasters hus. Oförtröttligt springer 
jag vidare och det sjudande tårflödet bildar en skimrande 
mantel över mina axlar. Mina ben löper blint. Jag lägger inte 
märke till någonting längre. Varje smärta är på samma gång 
upphävd och utan slut. Min farmors händer brukade smeka 
mig som skydd mot nätternas kyla. Var, under vilken himmel, 
kan jag nu finna dessa händer? Jag springer ned mot havet, 
mot hamnen, så långt jag kan komma. 

Dörren till min mors barndomshem där nere öppnas plöts-
ligt. Jag måste redan i entrén ha sprungit i armarna på min 
mor, en kusin eller någon beslöjad grannkvinna. Men huset 
tillhör »dem« och den världen kan aldrig bli min, därför att 
min farmor däruppe är borta.

I detta hus, hos denna familj, skulle jag förvisso uppleva en 
stor del av min barndom. Men jag skulle aldrig gjuta sådana 
tårar. Aldrig skulle mitt hjärta darra eller känna en sådan 
skärande förtvivlan där. Nej, jag skulle inte gråta alls. Jag 
skulle tillbakadragen betrakta de andra, fylld av en enda 

085107Ingenstans.ORIG.indd   19 09-01-26   15.28.25



20

hemlig önskan: att inte glömma något. Hos dem, i deras bor-
gerliga hus, skulle jag bara vara närvarande med en nyfiken, 
kylig blick, ständigt vaksam, som om jag vore en inträngling 
bland dem.
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Jag är fortfarande barn, men det måste ha varit flera somrar 
senare, under ramadan. Jag är tillsammans med min när-
maste kusin, liksom hon klädd i ett vitt nattlinne. Våra släk-
tingar, fastrar, mostrar och kusiner har alla stigit upp och 
står och viskar inför den andra måltiden med vars hjälp de 
hoppas uthärda följande dags fasta. Men vi vill också fasta – 
och det av stolthet. Sömniga tjatar vi yrvaket och besviket 
på dem att vi inte vill bli utestängda från detta nattliga av-
brott för att vi skulle vara för »små«. 

De vuxna skrattar lite villrådigt men lämnar likväl plats åt 
oss. Vi blir så lyckliga över att få äta shor med dem och för-
söka klara oss följande dag utan att äta eller dricka. Men vi 
gracila vålnader framstår trots det nästan som fridstörare 
vid dessa middagar efter midnatt.

Upplevelsen av hur vi i långa skjortor med upplöst hår 
tränger in i familjeritualen delar jag med min jämnåriga ku-
sin, min förtrogna under de åren. Vi framstår för de vuxna i 
vaxljusens halvdunkel som deras samvetsförebråelsers tvil-
lingfigurer. Inför dem slukar vi med rödkantade ögon snabbt 
skålens mannagryn och olika grönsaker och dricker het mjölk. 
Buttra går vi åter och lägger oss för att sedan tillsammans 
uthärda dagen därpå. Värst är törsten, särskilt mot slutet av 
eftermiddagarna. I mitt minne rör det sig alltid om långa 
sommardagar.

Även här är jag blott och bart åskådare. Aldrig mer skulle 
tårar strömma ned för mina kinder ens inför andra tårfyllda 
ansikten. I dessa överfulla feriehus, där vi ibland nästan kän-
ner oss som fångar, sluter jag ögonen bakom en igenslagen 
dörr eller ett förhänge som plötsligt sänkts i ett ständigt 
halvmörker. Mina barnaöron lyssnar noga för att inte glömma 
något av denna värld, som är min men likväl inte helt är min.
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Under hela barndomen, som slutar alltför tidigt i solens län-
der, skulle jag förbli präglad av denna glupande nyfikenhet, 
en mottaglighet utan bestämt mål. Kanske utan att vara 
medveten om det kände jag redan hur det i dessa gamla med-
inor fanns alltför många sammanträngda kvinnor, törstiga på 
allt i den förbjudna världen utanför. Då (men här föregriper 
jag) började jag iaktta de giftasvuxna flickorna, vilkas vän-
tan lika lite som harm och otålighet jag ännu inte kunde för-
stå. 

De matta rösterna hos de halvt inslumrade släktingarna 
under den kvävande sommarens långa siestor sveper jag om 
mig som lindor om ett brådmoget minne, som oklart söker 
efter någon annan plats och framtid.

Det hände i fortsättningen att jag tyckte att jag utgjutit 
mina tårar, alla mina tårar – de som fötts ur olika brytningar 
eller svek – på en gång och alltför tidigt. Det hade skett i 
strömmar, som när jag otröstlig stormade iväg efter den för-
sta sorgen, den över förlusten av min farmor, den varelse som 
överhopat mig med renaste ömhet. Aldrig skulle jag komma 
att gjuta sådana tårar av absolut smärta igen. Mina sorger 
skulle jag behålla för mig själv, utan avspeglingar eller darr-
ningar, med blicken riktad inåt.

Förvisso upplevde jag senare känslor som fuktade dragen, 
melankolier som fyllde ögonen med tårar, sedan drömmar, tu-
sentals drömmar och slutligen den bitterljuva kärleken, nådd 
på vindlande krokiga vägar. Men inte ens den första kärleken 
skulle ledsagas av tårar, förundran eller bitterhet. Kärleken 
får liksom den nakna och snabbt uttorkade smärtan ibland en 
kannibalisk blick.

Denna kvinnas skrivarhand återkallar här en liten flicka 
utlämnad åt sin första vilda sorg, skildrar henne med ett 
överseende leende, inte inför hennes spegelbild utan snarare 
inför en annan flickas spegelbild. Den skulle bli utkastet till 
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ett jag, nu utplånat, men så småningom beskrivet, som dock 
plötsligt framstår som en fantasiskapelse. 

Tårar skulle jag ännu fälla, men ljuva sådana, på ett av-
stånd av år och årtionden. 
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