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BO HOLMBERG

Förord

“Kulturer, språk, samhällen har sin dynamik i gränsdragningar 
mot andra kulturer, andra språk, andra samhällen. Likafullt är 
motsatsen – möten vid gränserna och gränsöverskridarna – en 
förutsättning för deras överlevnad och blomstring”, skriver Inga 
Brandell i sin artikel i denna bok. Den nordafrikanska författaren 
Fatima Mernissi hänvisar till den lärde essäisten al-Jahiz från 
800-talet som ett ideal för den moderna tidens strävan efter nya 
gränsöverskridande förståelsehorisonter. Al-Jahiz förordade näm‐
ligen översättning från främmande språk och uppmuntrade till 
resor och till handel. Brandell fortsätter: “Idealet att genom över‐
sättning och resor lära känna den främling man betraktar som 
sin like, att föröka sin egen intelligens med dennes förflyttar 
Mernissi till vår samtid då, som hon skriver, segern inte längre 
nås genom vapen utan genom kontroll av informationsflödena. 
Att resa är att lära känna främlingen och sig själv, fortsätter 
hon. Resan, och därmed rörelsen, sammanfaller, som sufierna 
tänker, med själva livet.”

Vi vill uppmuntra läsaren att bli resenär i Mellanösterns rika 
litteratur och kultur: att läsa verk i översättning och att resa till 
de miljöer vi beskriver. Vi börjar i den förislamiska traditionen 
och fortsätter in i den klassiska högperioden. Nils Wiklund pre‐
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senterar den iranske poeten och lärde Sheik Saadi från 1200-
talet, vars inflytande sträcker sig in i den moderna FN-bygg‐
naden i New York. Bo Gustavsson skriver om poeten Adonis och 
hans levande engagemang i förislamisk arabisk poesi, klassisk 
modernism och sufisk tradition. Henrik Bahari skapar en alle‐
gori om längtan efter bildning och inflytandet från den arabiska 
civilisationen i Andalusien.

Från den nya litteraturen i Libanon och Irak hämtar Gail 
Ramsay exempel på ekologiskt tänkande och visar hur natur‐
företeelser som en dadelpalm och ett bonsaiträd verkar som 
motgift till krig och våld. Astrid Ottosson al-Bitar porträtterar 
tonårsflickor på väg in i vuxenlivet som de skildras i aktuell 
ungdomslitteratur från Palestina. Kerstin Eksell färdas genom 
palestinska stadsmiljöer i Israel och Palestina, en urbanitet där 
historia och framtid möts.

Boken tillägnas en nutida resenär och kulturmäklare och hans 
verksamhet: Hesham Bahari på bokförlaget Alhambra. I över 
30 år har han presenterat Mellanösterns litteratur och kultur 
för svenskar genom en omfattande bokutgivning. Hans barn‐
domsland Libanon har sedan 1800-talet varit känt som bok‐
förlagens och tryckeriernas förlovade land. Förlaget Alhambra 
är dessutom resultatet av ett svensk-libanesiskt familjesam‐
arbete: språkvetaren och översättaren Astrid Ericson Bahari har 
gjort en ovärderlig insats. Ulla Ericson har tillika bidragit med 
många översättningar.

I sufismen är resan en vanlig metafor för människans inre 
utveckling mot högre andlighet. Den som vill läsa mer om 
denna betydelsefulla andliga inriktning har numera tillgång till 
ett antal skrifter som publicerats på Alhambra i svensk översätt‐
ning: Bo Holmberg ger en översikt.

Sören Sommelius skriver om sina och Heshams resor i nutid 
och tillbaka i tiden till grottmålningarna i Sahara. Om Alhambras 
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bokutgivning skriver vår grand old man bland översättare från 
arabiska Ingvar Rydberg, som varit rådgivare och översättare 
under hela utgivningsperioden.

Titeln Bortom den arabiska våren ansluter till Jan Hjärpes 
artikel i denna volym. Tio år har gått sedan den arabiska våren 
år 2011. Jan Hjärpe redogör för händelseförloppet och, vad 
som är ännu intressantare, pekar på signalerna som föregick 
våren och framförallt vilken betydelse den haft i och utanför 
arabvärlden. Frågan om de politiska demokratiernas bräcklig‐
het lämnas i detta sammanhang därhän. Vi vill i stället placera 
den arabiska våren i ett för länge sedan påbörjat och alltjämt 
pågående flöde av kulturella landvinningar. Här finns ett fram‐
tidsperspektiv.

Kerstin Eksell
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KERSTIN EKSELL

Städer och borgare i ny palestinsk litteratur

Bilden av Palestina som ett arkaiskt landskap med olivlundar, 
fruktodlingar och herdar som vaktar får och getter är emble‐
matisk för den palestinska identiteten; den definierar nationen 
och kulturen, den visar palestiniernas ursprungsrätt till landet. 
Och den är som sådan helt autentisk. Vid nakban 1948 var 
majoriteten av palestinier bosatta på landet och sysselsatta med 
de traditionella näringarna. Fortfarande i dag handlar vardag 
och kamp, inte minst på Västbanken, om att bevara jord, åker‐
bruk, odlingar, fädernas verk genom tusentals år. I media kan 
man följa den oavlåtliga strävan att skydda olivträden och 
vattenrättigheterna, med hjälp av aktivister och volontärer.

I stort sett varje ny palestinsk litterär text erlägger tribut till 
denna självbild och innehåller passager om vegetation och 
mark, om vårdträd som fikon och oliver och om doftande och 
färgrika blommor och örter på ängarna. Bonden i en traditio‐
nell by framställs som den arketypiske palestiniern och de nor‐
mer och levnadsregler som var förhärskande i ett sådant sam‐
hälle idealiseras. Att hans roll i konflikten blev offrets kopplas 
till en romantisk bild av hur enkelhet och rättrådighet känne‐
tecknade honom i ett idylliskt förgånget (som i Nasrallahs gene‐
rationsroman De vita hästarnas tid; den klassiska romanen här är 
Khourys Solens port1).
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Trots styrkan i bilden och dess uppenbara historiska legiti‐
mitet har det under de senaste decennierna blivit allt tydligare 
att den är ofullständig och ibland skadlig för den palestinska 
identitet som skulle främjas.

Till at börja med bekräftar denna självbild paradoxalt nog 
det parallella sionistiska narrativet: Det moderna Israel kan 
hävda att den traditionella palestinska byn visserligen besitter 
autenticitet men att den är bakåtsträvande, förlegad och omo‐
dern, att den med nödvändighet måste marginaliseras till 
förmån för det nya samhälle som Israel bygger. Den israeliska 
staten har uppställt en dikotomi av termerna modernitet/
urbanitet gentemot tradition/ruralism, skriver Rachel Kallus, 
en av de israeliska forskare som behandlat ämnet. Hon citerar 
andra källor som talar om att “motsättningen mellan 
modernitet och tradition har spelat en huvudroll i att bekräfta 
palestiniernas underutveckling… och att de inte kan ingå en 
seriös dialog med en modern nation”.2

Att berättelsen om palestinsk urbanitet gått förlorad beror 
både på palestiniernas egen romantisering av den traditionella 
byn och på den unga israeliska statens strävan att utplåna 
minnet av den palestinska urbaniteten: “…/Den israeliska/ be‐
rättelsen som framställde palestinskt samhälle som i sig lantligt, 
traditionellt, efterblivet och långt ifrån modernt, i kombination 
med palestinska flyktingars och exilhistorikers romantisering av 
byn som platsen för det förlorade hemlandet och livsstilen, 
bidrog dessutom till utplåningen av palestinsk urbanitet”.3

Den palestinske sociologen Salim Tamari påpekar att för‐
hållandet mellan urbanitet och ruralism bland palestinierna 
själva går tillbaka till den ottomanska tiden och mandattiden, 
när framförallt handelsstäderna längs kusten växte sig rika, 
medan landsbygdens småbrukare halkade efter. Här uppstod en 
motsättning mellan (hotande) modernitet, förknippad med inter‐
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nationellt samhälle och inhemsk tradition, något som bäddade 
för sönderfallet av det palestinska samhället efter nakban. Byn 
och inte staden kom att dominera det kollektiva minnet av 
Palestina – en process som förstärktes av att den bildade pales‐
tinska eliten lämnade landet. Bilden av den traditionella byn ger 
också ett berättigande åt de traditionella lokala auktoriteterna i 
Palestina, vilket bland annat gör kvinnors villkor svårare.4

Men den palestinska borgerligheten - staden och borgaren - 
har under de senaste decennierna vuxit fram som ett alternativt 
narrativ med egen tyngd och betydelse. I litteraturen har vi fått 
se flera nya verk om stadsliv och borgerlighet i Palestina före 
nakban liksom i nutidens Israel och Palestina. Det är ett narra‐
tiv som ger energi både till litteraturen och till den palestinska 
kulturnationalismen, i Israel, i Palestina och även i diasporan, 
eftersom uppkomsten och blomstringen av modern palestinsk 
litteratur till stor del försiggått i exilrummet, mot bakgrund av 
det borgerliga palestinska bildningsarv som bevarats och vid‐
areförts där.

De palestinska städerna i modern tid upplevde en glans‐
period från 1830-talet till 1948. En ökande immigration ägde 
rum till kuststäderna (Jaffa, Haifa, Akka), dels av araber från 
landsbygden, dels av kristna och judiska immigranter, mest från 
Medelhavsregionen (Marocko; Grekland, Balkan, Turkiet). I 
Europa medförde ökat ekonomiskt välstånd och ny smak för 
orientaliska födor en stigande efterfrågan på agrikulturella 
produkter vilka transporterades ut från Palestinas hamnar.5

Fotografier och dokument vittnar om hur industrier och 
transportväsen växte fram, företag grundades i städerna, agri‐
kulturen utvecklades med ny metodik. Denna del av den pales‐
tinska historien har ofta förbisetts. Jaffa och Haifa blev nya eko‐
nomiska och sociala centra i Palestina och spelade ledande 
roller för landets ekonomi och kultur.
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Efter nakban 1948 och staten Israels uppkomst går en etable‐
rad skiljelinje mellan de rent arabiska städerna inne i landet, 
som de på Västbanken, t.ex. Nablus, å ena sidan, och fram‐
förallt de städer längs Medelhavskusten som har en blandad 
judisk – arabisk befolkning.6 Moderniseringen av samhället har 
naturligtvis satt avtryck på båda håll, med till exempel ökad 
andel av välutbildade palestinier. Men på Västbanken är ocku‐
pationen ständigt närvarande, den dagliga kampen mot ockupa‐
tionsarmén och mot bosättarna, och den hämmade ekonomiska 
utvecklingen präglar regionen. I de blandade städerna (“mixed 
cities”) inne i Israel är bilden mer komplicerad. Palestinierna 
har åtnjutit en del av det ökande israeliska välståndet, av ut‐
bildningssystemet och av den uppdrivna moderniseringstakten. 
Samtidigt har delar av palestinsk urbanitet visat en nedåt‐
gående kurva av fattigdom, våld och drogmissbruk. Judar och 
araber lever vanligen åtskilda liv inom en sådan blandad stad 
men där finns samtidigt en ofrånkomlig social dynamik och 
interaktivitet som har tilldragit sig ökat intresse och blivit före‐
mål för flera studier – och tolkningar. Beroende på utgångs‐
perspektiv ser den insatte åskådaren olika nivåer på en skala 
från fruktbara och konstruktiva försök till samexistens till djup 
pessimism om det ytliga i denna samverkan och dess grund‐
läggande omöjlighet.

I denna artikel vill jag presenteras fyra nya verk om pales‐
tinsk urbanitet som skildrar huvudsakligen fyra stadsmiljöer i 
ett historiskt perspektiv: Nablus, Jerusalem, Haifa och Jaffa.

Tre av de fyra verken präglas av samma utgångspunkt: För‐
fattaren är andra eller tredje generationens palestinier, bosatt 
utanför Israel, som återupptäcker sina fäders land. Författaren/
berättaren är uppvuxen med ett historiskt och geografiskt 
avstånd till sitt objekt, ett förhållande som skapar en särskilt 
förhållande mellan berättare och det berättade. Romandis‐
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kursen tar form av en stadsarkeologisk exkursion: städerna som 
beskrivs existerar fortfarande i sin gamla geografiska kontext 
men miljön är så förändrad att de måste återupptäckas och be‐
skrivas på nytt. Den fjärde romanen är skriven av en palestinsk 
israel (israelisk arab), som har vuxit upp i Israel och som lever i 
ett kontinuum från nakban til nuet. För denne berättare är 
perspektivet den självupplevda närheten av en pågående kon‐
flikt med svår friktion.

Före presentationen av varje verk har jag lagt in en kort 
historisk perspektivering av de fyra städer där händelserna i 
verken utspelas.

I. En köpmannafamilj i Nablus
Parisaren är Isabella Hammads debutroman och fick stor upp‐
märksamhet när den kom ut våren 2019. Hammad är dotter till 
en palestinsk författare och akademiker och hans brittiska 
hustru. Hon har vuxit upp i England, har akademisk utbildning 
därifrån och skriver på engelska. Hon kom till Palestina första 
gången som vuxen men som många andra i samma generation 
har hon hört äldre släktingars berättelser om det gamla Palest‐
ina och det har givit henne materialet till denna roman.

Miljön är staden Nablus och tidsperioden 1914 - 1936: 
första världskriget och det brittiska mandatet fram till början av 
det arabiska upproret. Skildringen omfattar även en vistelse i 
Montpellier och Paris.

Nablus
Staden ligger i en bergig trakt, i dalgången mellan två höga 
berg. Det var svårtillgängligt för arméer och lyckades bevara en 
viss självständighet under den ottomanska tiden när det styrdes 
av ett fåtal stora familjer. Sedan staden grundades under romar‐
tiden var den länge kristen-bysantinsk. Många samaritaner, den 
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gamla sekten från israelitisk tid, fanns också länge kvar var efter 
det att deras centrum, det närliggande Shechem, hade förstörts, 
men de decimerades efterhand genom uppror och genom om‐
fattande konvertering till islam.

Nablus är en arabisk stad, belägen på Västbanken och till‐
hör alltså den nuvarande nationen Palestina. I dag hyser staden 
al-Najahuniversitetet, det största universitetet på Västbanken 
och har ca.130 000 invånare. Den gamla staden är känd för 
sina gamla byggnader från medeltiden och ottomansk tid, varav 
ett stort antal tyvärr förstördes av den israeliska armén under 
en av de kollektiva bestraffningsoperationerna sommaren 2002. 
Cirka 150 samaritaner bor ännu i Nablus, samt några hundra 
kristna.

Under den ottomanska tiden var Nablus en knutpunkt för 
handelsvägar som löpte från Kairo och från Arabiska halvön i 
söder, mot Damaskus och Baghdad i norr och öster, och mot 
kusten till Medelhavet och vidare mot Cypern. Det ekonomiska 
uppsvinget under 1800-talet kom även Nablus till godo. Den 
berömda Nabulsitvålen (känd från 900-talet) framställdes här. 
Olivoljan var en annan viktig produkt. Man producerade också 
mest bomull i hela Mellanöstern, utöver andra frukter. I slutet 
av 1800-talet fanns ett stort antal tvålfabriker och ännu fler 
väverier för olika slags textilier, och därjämte skrädderier och 
manufakturer. Mängder av varor transporterades dessutom 
med karavaner för import och export genom Nablus.

Romanen
Huvudpersonen i Parisaren, Midhat Kamal, är son till en textil‐
handlare som har verksamhet i både Nablus och Kairo. Om 
fadern heter det:

Hajj Taher Kamal var handelsman därför att hans far hade 
varit handelsman, och innan dess hans farfar. Handelsmännen 
var kittet som förenade Nablus med de omgivande byarna: 
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för byborna fungerade de som kreditgivare, välgörare, arbets‐
givare, rentav vänner; för stadsborna var de på en gång ny‐
modigheternas förelöpare och traditionernas förvaltare, och 
när festivalsäsongen inträdde dansade Nablusborna genom 
marknaderna och spred färgglada band och pistaschnötskal 
över marken. Så länge någon kunde minnas hade grund‐
stenarna för Nablus samhällsliv varit moskén, stadsporten 
och marknadsplatsen mitt i staden, Khan al-Tujjar.

Hajj Tahers farfar inledde sin karriär med att frakta lådor 
med Nablustvål på mulor genom Gaza ned till Kairo för att 
flera veckor senare återvända med enorma rullar färsk, 
egyptisk bomull som han sålde på marknaden i Nablus, var‐
på han använde vinsten till att köpa mer tvål, resa ned till 
Kairo igen och upprepa proceduren. När Hajj Tahers far 
ärvde företaget började han anlita lokala skräddare och färg‐
are, och på det sättet lyckades han bygga ut familjen Kamals 
marknadsstånd till en hel klädbutik. Sedan tog han kontakt 
med textilproducenter i Damaskus, som vävde samman silke 
från Libanonberget med bomull som fraktats från Stor‐
britannien till ett enda tyg, vilket de färgade indigoblått, 
scharlakansrött, smaragdgrönt, saffransgult, cinnoberrött; och 
med hjälp av de kontakter som fanns kvar i Kairo öppnade 
han ett varuhus där, i Bulaqkvarteren, och fyllde det med 
lapptäcken, kuddfodral och överkast, sjalar, näsdukar och 
stora rullar med vitt och färgat tyg som han sålde per arms‐
längd. Det var detta företag som Hajj Taher hade ärvt. Det 
gick allt bättre för Kairobutiken i takt med att marknaden 
växte och förutom basvarorna sålde de snart dishdashor och 
sadarivästar och sirwalbyxor, och abayor och den sortens 
diadem som bondkvinnorna bar när de gifte sig.” (s. 184f.7)

Midhats biografi: Modern dör när Midhat är liten, fadern gifter 
om sig och flyttar till Kairo där flera nya halvsyskon föds och 
affären växer. Midhat skickas till internatskola i Istanbul och 
efter examen där fortsätter han vid 19 års ålder till Montpellier 
för att läsa medicin.

I Montpellier bor han inackorderad hos familjen Molineu, 
bestående av Frédéric, professor i socialantropologi, och hans 
dotter Jeanette. Under ett års tid studerar Midhat på universi‐
tetet. Han lär långsamt känna det franska samhället, kan redan 
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franska från den turkiska skolan. Han står i begrepp att be om 
Jeanettes hand när det visar sig att hennes far använt Midhat 
som studieobjekt i ett projekt om underlägsna rasers förmåga 
att tillgodogöra sig intellektuella idéer och utvecklas intelligens‐
mässigt. Den tillintetgjorde Midhat reser till Paris och skriver in 
sig som student i historia på universitetet där. Under de följande 
fyra åren fullföljer han sina studier och lär samtidigt känna både 
det sociala Parislivet och exilmiljön för arabiska intellektuella. 
Kriget tar slut och fredsförhandlingar vidtar. Araberna hoppas 
på den självständighet de utlovats för sin hjälp mot axelmak‐
terna.

Midhat återvänder till Nablus. Han är fortfarande olyckligt 
kär i Jeanette men försöker anpassa sig till livet i Palestina. Han 
börjar arbeta i faderns textilfirma. Han går klädd som en ele‐
gant parisare och känner sig vilsen i lokalsamhället. För att göra 
fadern till viljes gifter han sig dock med en flicka i Nablus som 
han iakttagit i hemlighet och funnit mycket vacker. Under fem‐
ton års äktenskap får de flera barn.

Livet i Nablus är socialt stratifierat. Där finns de finaste 
familjerna, de gamla jordägande släkterna. Släkten Atwan med 
tvålfabrjkören Hajj Abdullah Atwan är en sådan. Lagret närm‐
ast under består av ulama, de likaledes prestigebärande släkt‐
erna som också äger land och som är välutbildade, till exempel 
Hammadfamiljen som Midhats hustru Fatima kommer från, 
vars far Hajj Nimr Hammad är islamisk rättsjurist och borg‐
mästare.

Släkten Murad är ett annat exempel. Därifrån kommer den 
intellektuelle politikern Hani Murad, Midhats gamle mentor i 
Paris, och dennes hustru Sahar, dotter till en självständighets‐
kämpe och själv aktiv för kvinnors rättigheter.

Det tredje skiktet utgörs av de nyrika, merkantila borgare 
som nu är på uppåtgående som Midhats far, som utvidgar sin 
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textilfirma till Kairo och sänder sonen till utbildning först i 
Istanbul, därpå till universitet i Frankrike.

Det sociala livet i Nablus är konventionellt och reglerat. 
Nablusborna är kända för sina aggressiva familjekonflikter.

En särskild social grupp i Nablus utgörs av samaritanerna, 
som för mycket länge sedan avsöndrades från den officiella ju‐
dendomen och sedan dess levt ett isolerat liv i Nablus och på 
Mount Gezirim utanför staden.

Den samaritanske översteprästen spelar en viktig roll i roma‐
nen genom att vara känd för sin trolldomskunnighet och den 
som folk vänder sig till för att få önskningar uppfyllda genom 
magi. Samaritanerna är allmänt erkända som skickliga skräd‐
dare och Midhat ingår kompaniskap med ett par av dessa.

Bönder figurerar endast sällan och som bipersoner. De 
arbetar i hushållet eller säljer grönsaker. Samhället liknar på 
många sätt det europeiska. Det kunde vara en fransk eller 
engelsk småstad med sina kotterier och sin klasshierarki.
Här är en scen ur medelklassens sociala liv: Hani och Sahar 
Murad gör ett överraskande besök hos Midhat och Fatima.

Midhat kramade dem och Fatima dök upp från sovrummet i 
en svart klänning med rund hals. Dropphängen gnistrade 
under hennes örsnibbar och ett silverhalsband i flera rader 
blänkte över det svarta sidentyget på bröstet” (s. 416)

Fatima är sex år äldre än Sahar och försöker hävda sin över‐
lägsenhet – hon har blivit alltmer statusmedveten med åren – 
vilket Sahar utan större svårighet ignorerar. Sahar själv är klädd 
i en enkel bomullsklänning.

Trots att Sahar och Hani hade sina rötter vid Nablus höjder 
var de urtyperna för den fria Jerusalemsbon. Man kunde 
faktiskt hävda att de ultimata fria Jerusalemborna var de som 
kom från någon annan ort och i metropolen kunnat lösgöra 
sig eftersom de hade släkten på avstånd. Sahar, som fort‐
farande var aktiv både i den nationella kampen för själv‐
ständighet i kampen för kvinnors rättigheter i hela den ara‐
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biska världen, inklusive frågan om höjd åldersgräns för äkten‐
skap och frihet från slöjan, hade blivit en berömd talare vid 
möten och demonstrationer. (s. 416)

De satte sig i lampskenet i matsalen: Hani mitt emot 
Midhat, Sahar mittemot Fatimas tomma stol. Fönstret visade 
en svart himmel och de hörde regnet slå som vingar mot 
rutan. Fatima kom tillbaka med en bricka med salladsskålar i 
hennes bästa porslin: en tysk, hålmönstrad tallriksserie. Hon 
var mycket rädd om denna samling, med guldfjärilar längs 
kanterna och en bård med gula och rosa blommor; de hade 
fått den i present av hennes mor. Eftersom de inte hade råd 
med nytt porslin var det viktigt att de tog vara på det som 
aldrig skulle bli omodernt. De tyska tallrikarna hade sitt eget 
skåp, med dubbla lås. (s. 417)

När huvudpersonen i en europeisk roman gör en klassresa upp‐
lever han ofta identitetslöshet, mental kris på olika sätt. Här 
gäller det inte en klassresa utan skärningen mellan arabisk och 
europeisk tillhörighet. Midhat känner sig tilltalad av fransk civi‐
lisation men blir utkastad, försmådd som icke-europé. Hemma 
kallas han “parisaren”, inte bara för att han bott i Paris utan för 
att han beter sig och klär sig som en parisare. Många år efter 
återkomsten till Palestina drabbas Midhat av en svår psykos 
som han lyckas tillfriskna från tack vare familjens ansträng‐
ningar, särskilt hustrun Fatimas.

I denna ganska välbekanta miljö växer de politiska motsätt‐
ningar som långsamt ska omvandla det fredliga och provinsiella 
landet till en krigszon och därefter till ett permanent konflikt‐
område. Palestinska och allmänna arabiska intressen gäller från 
början kampen för politisk självständighet. Fienden är först otto‐
manerna, därefter de europeiska kolonialmakterna. Efterhand 
kompliceras denna fråga genom den tilltagande judiska invand‐
ringen och tillväxten av den politiska sionismen.

De första åren råder tveksamhet om vilken politisk väg man 
skulle gå: självständighet, som man blivit lovad, var det grund‐
läggande kravet men det enda klara var första steget häri, dvs. 
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frihet från ottomanerna. Västerländska termer som nationalism 
har otydlig innebörd, utan historisk förankring i Mellanöstern. 
Några föreslår att Palestina ska ingå i Storsyrien och styras 
under kung Feisal från Damaskus. Andra förespråkar samarbete 
med de nyinflyttade judarna, vilka kunde bidra med kunskaps‐
kapital (t.ex. var de duktiga jordbrukare),1920-talet var ännu 
fullt av möjliga val. När motsättningarnas ökar under 30-talet 
är det i en oundviklig spiral. De revolutionära araberna rekryte‐
ras främst bland bönder, åtminstone tror borgarna det - även 
om de ledande politikerna kommer från övre medelklassen.

Till romanen har bifogats ett kalendarium med siffror över 
de oproportionerligt ökande invandringstalen. Det som hade 
behövts, en politisk vilja att ta itu med problemet, särskilt från 
britternas sida, har saknats.

Romanen slutar med den arabiska revolten 1936, masstrejk, 
demonstrationer och väpnade attacker. Författaren skildrar för‐
loppet utan indignation eller patos, med den arabiska miljön 
och i fokus, medan judar och britter i Palestina ses otydligt och 
på avstånd. Det är ett land där industri och handel blomstrar, 
liksom odlingar av olika slag, till exempel tobak och frukt. Man 
hoppas på politiska och agrara reformer

Boken idealiserar inte: typiskt för Nablus är skvallret, släkt‐
fejderna, konflikterna, ett tillstånd av oro. Vidskepligheten till‐
hör vardagen.

Klassresor är vanliga. Midhat utbildas i Frankrike, Hani 
Murad är politisk intellektuell, hans hustru Sahar dotter till re‐
volutionshjälte och själv i spetsen för kvinnorörelsen.

Romanen är skriven i fortsättningen av den europeiska bor‐
gerliga romanen från tidigt 1900-tal. Liksom hos Thomas Mann 
(Huset Buddenbrocks), John Galsworthy (Forsytesagan) och även 
Naguib Mahfouz (Kairotrilogin) skildras borgerlighetens glans 
före undergången.
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II. Villaarkitektur i Jerusalem
Suad Amiry är arkitekt och konsthistoriker. Hon är född 1951, 
uppvuxen i Jordanien, och har studerat vid American Univers‐
ity i Beirut och sedan vid University of  Michigan och Univers‐
ity of  Edinburgh. Hon bor på Västbanken och är gift med en 
annan framstående intellektuell, sociologen Salim Tamari. 
Hennes bok Sharon och min svärmor (Sharon and my mother- in-law), 
en självupplevd skildring av Israels ockupation av Västbanken 
år 2001 blev en stor internationell publikframgång.8

Amiry är engagerad i olika politiska fredsarbeten och fram‐
förallt känd för att ha startat organisationen Riwaq Centre for 
Architectural Conservation (1991). Den arbetar för att restaurera 
och bevara traditionell arkitektur i Palestina.

Jerusalem
Staden Jerusalems långa och komplexa historia kan svårligen 
infångas på en kort sammanfattning. Kanske grundades den av 
de kananeiska jebuséerna som också gav den dess namn. Sedan 
kung David enligt traditionen intagit den ca.1 000 f. Kr. var 
den i drygt tusen år samlingspunkt i det gamla Israel, i Juda rike 
och i det romersk judiska Palestina, och den blev platsen för 
judarnas tempel som ska ha byggts av kung Salomo. I den 
judiska diasporan har staden haft stor symbolisk betydelse. 
Efter kristendomens uppkomst har den i drygt tvåtusen år varit 
säte för kristna palestinska samfund, och andra utifrån kom‐
mande kyrkor. Från slutet av 600-talet, i drygt tretton hundra år, 
har den dessutom varit hemvist för muslimska palestinier. Även 
för dessa religioner har staden symbolisk betydelse långt utanför 
områdets geografiska gränser.

Den judiska invandringen till Jerusalem i modern tid tog fart 
tidigt. I mitten av 1800-talet hade Jerusalem enligt en folkräk‐
ning drygt 7 000 judiska invånare, 5 000 muslimska palestinier 
och knappt 3 400 kristna palestinier. 1948 hade den demo‐
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grafiska fördelningen förändrats, den judiska befolkningen ut‐
gjorde då, liksom nu, ungefär två tredjedelar av Jerusalems in‐
vånare, medan en dryg tredjedel var palestinier; den kristna 
andelen bland palestinierna hade redan då minskat kraftigt och 
är nu ytterligare reducerad.

Den bok vi nu ska behandla utgår från tiden under det brit‐
tiska mandatet, innan Jerusalem hade splittrats i en västlig och 
östlig del efter demarkationslinjen 1948. Trots svåra och till‐
tagande konflikter var en samvaro mellan företrädare för olika 
befolkningsgrupper ännu möjlig och kunde ge konstruktiva 
resultat. Fokus i boken ligger på den villaarkitektur som utveck‐
lades av kristna palestinier i västra Jerusalem.

Romanen
Golda sov här är liksom den tidigare boken, en blandning av sak- 
och skönlitteratur. Det är en icke-fiktiv verklighetsskildring och 
på så sätt direkt och lättolkad, men är också försedd med en del 
berättartekniska drag och hållen i en stil som står fiktionsprosan 
nära.

Boken beskriver hur författaren själv tillsammans med vänner 
och släktingar uppsöker olika hus i Jerusalem och även i Jaffa. 
Husen byggdes av palestinska arkitekter under första hälften av 
1900-talet, och utgör monument över den palestinska borger‐
lighetens blomstring under denna tid. Husen beboddes av 
arkitekterna eller andra palestinska familjer tills de tvingades på 
flykt, de flesta 1948, i något fall efter sexdagarskriget 1967. De 
bebos numera av israeler som antingen inte känner till historien 
om deras tillblivelse eller som föredrar att ignorera den.

På de inledande sidorna ger författaren en panoramabild 
över livet i Palestina: landskapet, städerna, bönderna och bor‐
garna. Ett inventarium av föremål från ett medelklasshem för‐
medlar bekvämlighet och hemtrevnad:
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Men mest av allt sörjde människor förlusten av ett hem. De 
saknade helt enkelt hemmet: de saknade sina fruktträd‐
gårdar, sina vardagsrum, sina sovrum, sina balkonger, sina 
matsalar och matbord, sina gästrum och slitna soffor, sina 
persiska mattor, sina böcker och målningar, koppar och 
kristallglas, kök fulla av säsongens livsmedel och årets ny‐
pressade jungfruolja, hyllor tyngda av bröllopsporslin, garde‐
rober fulla av gamla och nya kläder.

De sörjde förlusten av ett musikinstrument: en oud, en 
trumma, en daf  och troligen ett piano. De sörjde över att 
lämna kvar sina fotoalbum och brev från en mor till sitt 
barn, de saknade barnens leksaker, tonårens 78-varvare, 
personliga boksamlingar. De sörjde sina offentliga bibliotek, 
skolor, förskolor, fotbollsplaner, sjukhus, kliniker, affärer, bilar, 
traktorer, bussar, motorcyklar, cyklar, småbarnens leksaks‐
bilar och gungor. (s.259)

Den största delen av boken upptas av berättelserna om rund‐
vandringarna till gamla palestinska hus som författaren och 
hennes sällskap beger sig ut på. Vanligen blir de stående utan‐
för huset och utan möjlighet att komma in i det. Den faktiska 
beskrivningen blir på så sätt fragmentarisk och bristfällig och 
kompletteras av minnesbilder från husens interiörer och bak‐
grundsberättelser om arkitekterna och andra personer som har 
med husens tillkomst att göra. Dramatiska scener utspelas när 
sällskapet konfronterar de nuvarande israeliska husinnehavarna 
– för det mesta blir de då, trots vänliga inledningar, brutalt 
utfösta.

Den helt uppenbara drivkraften till boken är naturligtvis att 
skildra palestiniernas historiska tillhörighet till landet, i detta 
fall genom arkitekturen. Boken är samtidigt en hyllning till den 
bildade palestinska eliten från före nakban.

Arkitekturen väcker starka känslor hos rollinnehavarna. Skön‐
het, smärta, förlust, saknad, minnen är omedelbara upplevelser 
i denna interaktivitet

Fokus i boken ligger på arkitekten Andoni Baramki och hans 
verk.
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Andoni Baramki (1894 - 1972) kom från en grekisk ortodox 
familj i Jerusalem av palestinskt och grekiskt ursprung. Han fick 
sin akademiska utbildning vid universitetet i Aten.

Amiry skriver om arkitektens familj, hans grekiska vänner 
och hans hustru Evelyn som kom från Jaffa. Och om hans un‐
danglidande och mångtydiga leende (s. 39 - 41).

Efter jordbävningen 1927 upptäckte man att Baramkis bygg‐
nader hörde till dem som stod kvar – de var gediget byggda. 
Han fick alltfler uppdrag över hela Palestina men särskilt i 
Jerusalem. Han var arkitekten och hans två närmaste med‐
arbetare var den judiske ritaren Abraham Cherniak och arbets‐
ledaren Ginsburg, en tysk immigrant som 1949 bytte namn till 
Ben Hurin.

För det latinska patriarkatet i Jerusalem byggde Andoni St 
Josephskolan i Gamla staden, den vackra rumänska kyrkan 
och klostret nära den judiska delen Mea Shea’rim och små 
kapell vid Dopplatsen på Jordanflodens strand. Han ritade 
också hus i Ramallah, den underbara lilla semesterorten där 
han hade träffat sin älskade Evelyn 1927. Där byggde han: 
Sam’an Daouds hus, Kassis hus, dagens Hotell Casa Nova – 
vars ursprungliga design totalt vanställts av tillbyggnader 
1980 – och Aruris hus i byn Burham även känt som familjen 
Mukhtar. (s. 43)

Under byggboomen i Jerusalem under 20- och 30-talen 
ritade han många villor i de nya fashionabla kvarteren utan‐
för gamla staden: “En åktur utmed Jerusalem-Betlehem-
vägen gav intryck av att Andoni var stadens ende arkitekt. 
‘Baramkistil’ blev benämningen för att beskriva byggnader 
som skilde sig ut genom bruket av den rosa stenen från 
Jerusalem, slayyeb, framhävd av den vita sten han ofta 
använde till de runda och spetsiga valven.” (s. 43f.)

För sin familj byggde han 1929 - 1930 en praktfull villa i 
området Sa’ed o Said och en annan liknande tvärs över vägen i 
stadsdelen Musrara. Baramkis villa för den egna familjen kal‐
lade han “ljuset i mitt liv”. Våren 1948 tvingades hela familjen 
fly hals över huvud medan kulorna ven runt öronen. Evelyn 
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lyckades rycka med sig en apelsinkaka och en kniv att skära den 
med:

En varm apelsinkaka i en varm bakform.
En kniv.
Nycklar till huset.
Dessa blev ting som minde om ett fjärran förflutet. (s. 45)

Händelserna omkring Baramkis hus har sedan länge varit 
kända långt utanför Suad Amirys bok. Amiry beskriver det 
konkreta huset, arkitekturen som kan upplevas visuellt och tak‐
tilt, och berättar också om Baramkis kamp för att återfå huset 
sedan han tvingats fly därifrån 1948.

Efter 1948 kom Baramkihuset att stå precis på gränsen 
mellan västra och östra Jerusalem vid Mandelbaumporten och 
användes som militär postering, Turjemanposteringen. År 1967 
ockuperade Israel östra Jerusalem och den militära posteringen 
övergavs. Andoni Baramki och hans hustru Eveline bodde i 
östra Jerusalem och erhöll israeliska identitetspapper. Baramki 
hävdade nu sin rätt till huset som han ritat, låtit bygga och bott 
i. Han hade naturligtvis behållit lagfart och alla handlingar, 
samt nycklar. Amiry berättar hur Baramki infinner sig i den 
israeliska domstolen och anhåller om att återfå sitt hus. Det 
blev avslag. Domstolen beslutade i enlighet med den famösa 
lagen om egendom för frånvarande att Baramki var att betrakta 
som en Närvarande Frånvarande (Present Absentee), alltså att han 
visserligen bodde i Israel men inte hade stannat kvar i sitt hus, 
och att hans äganderätt därför förverkats.

Andoni Baramki promenerade varje dag runt huset men 
fick aldrig lov att gå in i det. Han dog 1972.

Andoni Baramkis son var Gabi Garamki, så småningom 
professor vid Bir Zeituniversitetet på Västbanken. Efter faderns 
död fortsatte Gabi kampen för att återfå familjehuset men utan 
framgång. 1999 inrättades “Museet på gränslinjen” (The 
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Museum on the Seam), som är tänkt att verka för försoning. 
“We must commit ourselves to a social dialogue that is based on 
what we have in common and what unites us rather than on what 
divides us and keeps us apart,” som muséet vackert skrev i sin 
programförklaring.10 Amiry låter Gabi Baramki berätta om sin 
upplevelse när han släpptes in på muséet och fick gå omkring i 
salar och rum som han mindes från barndomen, en surrealistisk 
upplevelse. För honom var det en skärande ironi att man 
kallade till försoning just i det hus som stulits från hans familj.

Gabis skratt fyllde först entréhallen och fortsatte strax till 
gästrummen, till matsalen och sedan till det väldiga köket. 
Det banade sig väg in i familjens rum på övervåningen, in till 
föräldrarnas sovrum, hans systers rosa sovrum, hans brors 
blå rum och slutligen in till hans eget. Skrattet for in i varje 
låda och in i hörnen i garderoben i hans rum, men foto‐
albumen syntes inte till någonstans.

Än idag kan museibesökarna höra ekot av glädjelöst skratt 
i luften. (s. 85)

Husbeskrivningarna som präglas av arkitektonisk fackkunskap 
utvecklas till litteratur, estetiskt laddade textstycken. Här är ett 
par exempel:

År 2011: Huda (som tagit till uppgift att vara guide för 
palestinier som vill se sina gamla hus) kommer med sällskap till 
två identiska hus på Betlehemvägen (Emek Refaim).

Mina arkitektögon rör sig snabbt mellan de två identiska 
husen. Det tar mig inte lång tid att räkna ut att det ena är en 
spegelbild av det andra. Det vänstra tillhör Nabils far och det 
högra Hudas farmor.

Jag vet att den vackra rosa stenen i huvudvåningarna har 
tagits från det välkända slayyeb-stenbrottet i grannbyn Beit 
Fajjar. Slayyeb betyder hård och ogenomtränglig.

Från utsidan kan jag se att de två husen är typiska ex‐
empel på det arkitekter kallar levantinsk arkitektur: ett eller 
två långsmala vardagsrum i mitten med två eller tre rum på 
vardera sida, sammanlagt sex eller åtta rumsytor med en 
trappa vid husets ena sida.
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Husen står på en sockel, är i ett plan och har sluttande tak 
med Marseille-tegel, också typiskt för den brittiska mandat‐
perioden. De stiligaste arkitektoniska detaljerna är de fem 
väldiga bågarna på framsidornas fasader. Deras lysande vita 
stenar kontrasterar vackert mot det rosa, till och med åttio år 
efter att husen byggdes. Mittportalen är bred med rakt av‐
slutad överdel, medan de två bågarna på vardera sidan har 
samma höjd men är smala och spetsiga.

Sorgligt nog har det som en gång i tiden var mycket stora 
fönster med utsikt över en prunkande trädgård blivit till små 
fönster med järngaller och utsikt mot en väldig betongyta. (s. 
103ff.)

Tre veckor efter nederlaget 1967. Berättaren är ännu en liten 
flicka och förstår inte sammanhangen när hon tillsammans med 
fadern (Baba), modern (Mama) och farmodern (Teta) går för att 
bese det i minnet varmt omhuldade hemmet i västra Jerusalem 
(i grekiska kolonin). Sällskapet står först på gatan utanför och 
beundrar huset som ligger i en grönskande trädgård. De är 
stilla och vördnadsfulla, som om huset var en helgedom.

Baba fortsatte: “Se så vacker entrén är med sina tre bågar! 
Titta hur sinnrikt dekorerade de korintiska kapitälen är. Det 
var på den här altanen som Teta och jag drack vårt morgon‐
kaffe varje dag.”

Han gav Teta en varm kram.
Jag kunde knappt se de tre stenbågarna som Baba talade 

om, dels för att jag var en liten åttaårig flicka som inte ville 
förstöra mina blanka Clarks-skor genom att stå på tå, dels 
därför att de tre bågarna och stenskulpturerna var dolda 
bakom träden: palmen, granatäppelträdet och citronträden 
som Baba hade pratat så mycket om.

“Och titta så vacker den där stenbalustraden på andra 
våningen är. Där åt vi middag varje kväll under sommaren.” 
Jag hade inte den blekaste aning om vad vare sig korintiska 
kapitäl eller balustrad var för något, men jag sa ingenting. 
Baba fortsatte: ‘Ser du de gröna fönsterluckorna på botten‐
våningen? Det var där mitt arbetsrum och bibliotek låg. Och 
ser du fönsterluckorna där uppe?’

Till vänster låg Tetas sovrum och till höger var mitt. Det 
stora köket och altanen var på andra sidan, på baksidan. 
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Den stora balkongen med de underbara färgglada kakel‐
plattorna var på bottenvåningen, vardagsrummet med de 
fina persiska mattorna låg på första våningen (s.162f.)

III. Palestinier från Europa på resa i kuststäderna.
Raba’i al-Madhoun kommer från al-Majdal Askalon i södra 
Palestina och flydde som barn med familjen till Gaza 1948. 
Han växte upp i det stora flyktinglägret Khan al-Younes i Gaza 
och hamnade i exil 1967. Från 1980-talet har han arbetat som 
heltidsförfattare och journalist. Han är bosatt i London sedan 
många år, brittisk medborgare och en av redaktörerna för al-
Sharq al-awsat.

Hans roman Damen från Tel Aviv blev nominerad för det 
arabiska bookerpriset, IPAF, 2010 och är det första av hans verk 
som översatts till engelska. Walid, romanens “jag”, är journalist 
i London och gift med en engelska och återvänder till Gaza 
efter 38 års frånvaro. Boken skildrar resan dit och det tre veckor 
långa uppehållet där. Återseendet med familj och vänner i 
Gaza är omtumlande. Palestinierna, klämda mellan ockupations‐
makten Israel, egna traditioner och (påtvingad) islamism, möter 
vardagen med starka känslor och med en stor portion galg‐
humor och självironi.

Romanen Öden - konsert över förintelsen och nakban (eng. övers. 
Fractured Destinies) vann det arabiska bookerpriset, IPAF år 2016.

Den tilldrar sig i nutid i de fyra kuststäderna Akka, Haifa, 
Jaffa, al-Majdal-Askalon, samt i Jerusalem. Alla är exempel på 
“blandade städer” (“mixed cities”) och det är alltså de pales‐
tinska miljöerna i dessa städer som beskrivs. Haifa och Jaffa är 
centrala på flera sätt, i Israel och i palestinsk historia, de övriga 
två kuststäderna är småstäder. Här ska Haifa få särskild upp‐
märksamhet. Jaffa skildras närmare i avsnitt IV om romanen 
Försvinnandets bok.
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Kuststäderna
De fyra kuststäderna ligger i det kananeiska kustland som i 
forntiden hyste andra statsbildningar än den israelitiska, den 
feniciska i norr som sträckte sig både norr och söder om nu‐
varande Libanon, och den filisteiska i söder med Gaza och 
området norr därom.11 Städerna Akka och Haifa låg inom det 
feniciska området, Jaffa på gränsen mellan fenicierna och 
filistéerna (en del av “sjöfolken” som intog kusten på 12-
hundratalet f.Kr.) – de dominerade på den södra kuststräckan, 
med staden Askalon. Som hamnar kunde dessa städer konkur‐
rera om handelsvägarna genom Levanten och tidvis uppvisa 
blomstringsperioder. I likhet med hela Främre Orienten utsattes 
de för invasioner och ockupationer av än den ena än den andra 
stormakten. Egypten, Persien, de hellenska grekerna och ro‐
marna lade alla kuststräckan under sig. Även Israel under sin 
mäktigaste period under kung Salomo på 900-talet f. Kr. och 
generationerna närmast därefter hade politisk, om än inte kult‐
urell, kontroll över en del av sträckan, från Jaffa upp till Akka. 
Efter Rom kom Bysans under drygt 600 år. Från slutet av 600-
talet blev islam den största religionen och arabiska huvud‐
språket, liksom i det övriga Palestina, eller för den delen hela 
Främre Orienten. Korsfarartiden blev en tillfällig period under 
medeltiden, innan araberna återtog makten i landet för att 
senare ersättas av ottomanerna och slutligen av britterna i 
början av 1900-talet.

Under alla dessa krig och maktskiften kan man föreställa sig 
att en kärna av befolkningen levde kvar där de var bofasta och 
gör så än i dag. (Även en judisk närvaro har funnits kontinuer‐
ligt, till exempel fanns i Jaffa år 1839 åtminstone 153 judiska 
invånare.)

De arkeologiska och tidiga historiska perioderna berörs inte 
i al-Madhouns verk, men finns antydda. Vad som däremot lyfts 
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fram är den arabiska periodens civilisation. Alla dessa städer 
har centrala kvarter med traditionell arabisk bebyggelse, gamla 
hus, moskéer, kyrkor, murrester, enstaka minnesmärken, och 
där är fortfarande många av invånarna palestinier, kristna eller 
muslimer. En del ligger i ruiner, annat har restaurerats och blir 
föremål för guidade visningar.

Ännu i slutet av den brittiska mandatperioden och efter en 
omfattande judisk invandring var de båda småstäderna Akka 
och al Majdal Askalon till nästan hundra procent arabiska I 
Jaffa utgjorde kristna och muslimer tillsammans sjuttio procent 
av befolkningen (ca. 70 000 palestinier), i Haifa ungefär femtio 
procent (71 000 palestinier mot ca. 74 000 judar).

Att större delen av den palestinska befolkningen flydde eller 
fördrevs från dessa städer under 1948 är välkänt. Sedan dess 
har också den judiska befolkningen där mångdubblats. Judiska 
immigranter från Yemen har placerats i al-Majdal Askalon, 
som i stort sett inte har några palestinier kvar. I Haifa och i 
Akka placerades många av immigranterna från Ryssland och 
Ukraina. I Haifa utgör den palestinska andelen av befolkningen 
nu mindre än 20%, i Jaffa cirka 30% (medan den närliggande 
judiska staden Tel Aviv blivit en storstad).

Haifa
Haifa är känt sedan tredje årtusendet före Kristus och ingick i 
forntiden i den feniciska kultursfären. Det var en liten hamn- 
och fiskarplats utan betydelse Efter att ha varit obemärkt i 
många århundraden blev byn under ottomansk tid utbyggd 
och. Från mitten av 1800-talet och under det brittiska mandatet 
växte Haifa snabbt. Hamnen blev ändstation för oljeledningen 
från Irak och staden blev en knutpunkt för järnvägslinjer från 
Syrien och Libanon.
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Resande under mandatperioden talar om en stad med be‐
hagliga omgivningar, citron – och apelsinodlingar, och ett stort 
kulturutbud. Folkliga poeter reciterade sina dikter och där fanns 
gott om barer och restauranger och möjlighet till fritidsakti‐
viteter som vandring och havsbad. Araberna bodde, naturligt 
nog, i de centrala delarna nära stranden, i gamla staden och i 
kvarteret Wadi Nisnas, ett område som består av tättbyggda 
kvarter med låga två- och trevåningsbyggnader omkring små 
gårdar, längs trånga, vindlande gator och trappgränder i den 
sluttande terrängen: en traditionell arabisk by mitt i staden. 
Väster därom hade det protestantiska tyska Tempelsamfundet 
grundat en koloni i mitten på 1800-talet. En engelsk resenär 
tyckte att han hamnat “i Europas hjärta”. Söder om dessa 
delar, längs sluttningen av berget Karmel, bosatte sig de judiska 
immigranterna. Denna invandring ökade även här, Haifa blev 
ett populärt mål för judarna från Europa. Deras kunnande, 
kapital och energi var en annan bidragande faktor bakom den 
ekonomiska expansionen.

1948 förändrades naturligtvis den demografiska bilden. De 
kvarvarande araberna föstes alla in i Wadi Nisnas. Den intill‐
liggande gamla staden i Haifa förstördes systematiskt av israel‐
iska armén, med undantag för religiösa byggnader. Fastig‐
heterna i Wadi Nisnas övertogs till mer än hälften av Amidar 
under lagen om Absentee’s Property och området förföll följakt‐
ligen, eftersom privat ägande och privata initiativ stötte på stora 
svårigheter. På 90-talet hade Wadi Nisnas fått status som ett 
område långt under medelstandard. En konsekvens av detta 
har dock varit att det är oattraktivt för den judiska delen av 
befolkningen som generellt har högre inkomst och större 
valmöjligheter, så kvarteret har förblivit arabiskt.

Trots sin bittra nutidshistoria visar Haifa att det kan finnas 
en potential för samlevnad mellan judar och palestinier i Israel. 
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Dessutom har det moderna Haifa från 1990-talet och framåt 
kommit att profileras som den palestinska kulturhuvudstaden i 
Israel. Det finns många skäl till denna utveckling som är nära 
relaterad till den palestinska borgerligheten i Haifa. Den demo‐
grafiska stratifieringen är speciell. Palestinierna i Haifa är till stor 
del kristna. Och kommunismen var stark i Haifa både bland 
judar och araber; en ideologi som är etniskt inkluderande.

Två legendariska förespråkare för palestinskt – judiskt 
samarbete inom Israels gränser hörde hemma i Haifa: Emile 
Touma (1919 - 1985) och Emile Habibi (1922 - 1996). Båda 
kom från gamla grekisk-ortodoxa familjer (även om Habibis 
familj övergått till anglikanska kyrkan). De var ledande i det 
palestinska kommunistpartier och bland grundarna av tid‐
ningen al-Ittihad i Haifa 1944.

Inom den palestinska borgerligheten växte en ny välutbildad 
generation fram under 90-talet. Då hade också det politiska 
landskapet i Israel förändrats, det fanns bättre utrymme för 
lokala orter att utvecklas på egna villkor. Internet tillkom som 
ett mäktigt forum där palestinska artister kunde nå långt ut 
både i arabvärlden och i väst utan att hindras av israelisk styr‐
ning. Karkabi understryker också att judarna i Haifa tradition‐
ellt varit samarbetsvilliga. “The role of  a secular and tolerant 
Jewish-Israeli population in Haifa should not be underestimated. 
Indeed, its accepting stance helps enable the development of  a 
radically cosmopolitan urban Palestinian community”12 Haifas 
karaktär som modern och tolerant, en motvikt till det konserva‐
tiva samhället på landsbygden, drar också till sig palestinier från 
Galiléen som vill ha större kulturell rörelsefrihet.

Stadsarkitekturen och den geopolitiska stratifieringen 
underlättar stadens pluralistiska puls. Wadi Nisnas är alltså en 
stadsdel med klar “traditionell arabisk karaktär”, något invån‐
arna är stolta över och som attraherar besökare.13
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Judiska israeler framhåller gärna Haifa som exempel på den 
perfekta samexistensen, eller åtminstone att sådan är möjlig; 
palestinierna nöjer sig med att konstatera att man har nått 
längre där än på andra ställen – men att lika rättigheter och 
lika värde långt ifrån har uppnåtts.

Romanen
Huvudpersonerna är välutbildade palestinier i medelåldern med 
borgerliga yrken. Huvudaktörerna kommer från den palestinska 
diasporan i Västvärlden, särskilt från England, Kanada och 
USA, och även från det gamla Sovjet. Några av dem har vuxit 
upp där som barn till flyktingar från Palestina 1948, andra har 
vuxit upp i Israel eller Palestina men fått universitetsutbildning i 
Väst. Nu möts de i Israel. De är alla antingen släkt med var‐
andra eller gamla vänner från sin tid i Väst, och de kan relatera 
till ett nätverk av palestinska grannar och släktingar som hela 
tiden bott kvar i Mellanöstern, i Israel eller i Gaza eller på Väst‐
banken.

Romanens grundintrig skildrar hur den engelsk-palestinska 
Julie tillsammans med sin man Walid Dahman (samme alter 
ego som i den första romanen) beger sig till Israel från England 
för att uppfylla sin mor Ivanas sista önskan. Ivana har bett att 
hennes aska skall placeras i hennes gamla barndomshem i 
Akka, vilket hon lämnade 1948.

Under vistelsen i Israel reser Julie och Walid genom landet 
och besöker beser platser som varit betydelsefulla i deras och 
deras vänners bakgrund. De upplever landet som turister och 
utifrån, samtidigt som alla de minnen som förmedlats vidare till 
dem från äldre generationer präglar deras upplevelser. Texten 
liknar en turistbeskrivning, utan komplexitet, men den lättfly‐
tande ytan rymmer flera bottnar.
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Julie är dotter till den armeniska palestinskan Ivana från 
Akka och en brittisk officer som tjänstgjorde i Palestina under 
det brittiska mandatet. Föräldrarna gifte sig i Palestina men 
lämnade landet 1948 med sin nyfödda dotter och bosatte sig i 
London, där Julie har vuxit upp.

Julie är gift med Walid. Han har bott i London i många år. 
Han är född i al-Majdal Askalon, varifrån familjen flydde till 
Gaza 1948 då Walid var fyra år. Hans mor bor ännu där. Walid 
har en kommunistisk bakgrund och har studerat i Moskva. Han 
är författare och har brittiskt medborgarskap (dvs har en del 
likheter med al-Madhoun själv).

I Akka, forntidens feniciska hamnstad och senare bl.a. kors‐
riddarhamn, beser Julie och Walid de kända monumenten, de 
arabiska baden och al-Jazzarmoskén. Här finns för övrigt många 
sevärdheter, ottomanska moskéer och kyrkor och kloster, khaner 
och souqer och rester av Johanniterriddarnas gamla kvarter.

Det ursprungligen filisteiska Askalan på södra kustremsan 
förstördes av mamlukfursten Baibars år 1270 som i stället grun‐
dade al-Majdal alldeles i närheten. Inte mycket återstår av det 
arabiska samhället, utom moskén i det gamla stadscentrum, 
numera museum, och kvarteret däromkring, nu en loppmark‐
nad. I al-Majdal bor en jemenitisk judinna i Walids släktings 
gamla hus. Hon är vänlig och bjuder in dem att se sig omkring.

Julie och Walid reser till Jaffa och träffar Walids kusin Jinin. 
Jinin är israelisk palestinier, dotter till en man som vägrade fly 
1948. Hon har vuxit upp i Israel och sedan studerat i USA, är 
webbdesigner och bor i Jaffa med sin man Basim, som är fors‐
kare och arbetar med sociologiska undersökningar. Han kommer 
från Betlehem, där hans familj ännu bor. Jinin och Basim 
träffades under studietiden i USA. De har kommit till Israel 
från Washington. Basim har amerikanskt medborgarskap och 
väntar sedan flera år på arbets- och uppehållstillstånd (otaliga 
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förhandlingar med israelisk byråkrati). Jinin skriver på en roman 
om “Den som stannade kvar”, med hennes far som förebild: en 
envis man som vägrade fly med familjen till Gaza. Han stannade 
i Israel för att hävda sin rätt till land och identitet och bildade 
ny familj. Jaffa är en komplex zon: Jinin och Basim har stora 
svårigheter med de israeliska myndigheterna; Basim är god vän 
med sin granne, en äldre judinna; den amerikanske konstnären 
Mark bor i ett gentrifierat hus och föreslår att Walid och Julie 
flyttar in i kollektivet.

Jinin träffade sin kusin Walid på en gemensam släktings 
bröllop i Montreal: bruden kom närmast från Kuwait där hennes 
far varit lärare innan han blev restaurangägare i Montreal och 
skickade sonen till universitet.

Under en kort färd till Jerusalem möter vi ytterligare två 
par: förläggaren Salman och hans hustru Aida, magisterstude‐
rande, samt de båda läkarna Fahmi al-Khatib och hans hustru 
Nada.

Walid har en god vän, Jamil. De lärde känna varandra 
under studieåren i Moskva. Jamil är gift med Ludmilla (Luda), 
en rysk judinna som var studiekamrat till Jamil och Walid i 
Moskva. Jamil och Ludmilla bor nu i Haifa. Julie och Walid 
reser alltså till Haifa för att träffa sina vänner.

På rundtur i de gamla arabiska delarna av Haifa, särskilt det 
välkända arabiska kvarteret Wadi al-Nisnas, guidas läsaren med 
hjälp av ett stort antal namn på historiska personer och platser. 
Kända palestinier som historikern Emil Touma, och författaren 
och journalisten Emil Habibi nämns, liksom huset där den 
kommunistiska tidsskriften al-Ittihad höll till.

Jamils bil tog oss uppför Mount Carmel från al-Jabalgatan 
(som hade blivit Zionut-avenyn) och vidare till Wadi al-
Nisnas, där House of  the Vines (Beit Hagefen) kulturcenter 
låg, vilket ännu doftade av Emil Habibi och tidningen al-
Ittihad som vi älskade.
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Nu korsade vi al-Khurygatan, där Haifas rika bodde, och 
passerade framför den protestantiska kyrkan och skolan, som 
Jamil förklarade för oss. Fantastiskt! Så detta var Wadi al-
Nisnas! En orange skylt visade oss dit. Kvarteret hade lurat 
där sedan 1948, som ett lejon på vakt över det vi hade kvar i 
Haifa. Det hade förblivit palestinskt, till och med när 
Hisbollahs raketer föll över det i kriget 2006 och förstörde 
några kontor av al-Ittihad och dödade två palestinier nära 
skolan. …

Bilen tog oss upp till al-Isfahani Hill, buren på skuldrorna 
av falafelrestaurangen al-Najla. Där, förbi restaurangen, under 
det där trädet till vänster, föddes poeten Ahmad Dahbur. 
Här var grönsaksmarknaden och högre upp kommunist‐
partiets högkvarter, sedan Shujeirat Hill. Detta var den store 
historikern Emil Tomas gata. Muhammad Mi`ari, tidigare 
medlem av Knesset och en av grundarna av “Progressive List 
for Peace” 1984, hade bott nära hörnet där borta. Poeten 
Mahmoud Darwish hade också bott där, liksom advokaten 
och forskaren Sabri Jiryis, som ursprungligen kom från 
Fasuta i Övre Galiléen.

Till vänster låg al-Wadgatan där al-Ittihad en gång hade 
sin press. Den hade blivit ingång till ett bageri. Till vänster 
låg Qaysariyagatan, tidigare hem för Tawfiq Tuba, som 
tillbringade nittio år, sitt hela liv, i Haifa och aldrig hade bott 
någon annanstans.

Från al-Khurygatan åkte vi upp mot al-Hadar, Hadar al-
Carmel, sedan al-Mahakimgatan, och Hasan Shukrigatan…

Vi åkte nerför en kulle, lika tragisk som vägen uppför hade 
varit. De flesta husen här var övergivna. Vackra hus, alla 
byggda av arabisk sten – inte en enda israelisk sten hade 
använts för att bygga dem. Husen stod annonserade till salu 
och kunde köpas från det israeliska fastighetsbolaget Amidar. 
Varför skulle inte araberna köpa dem och återvända till 
dem? (s. 193 – 19514)

Emil Habibi åberopas flera gånger i romanen. Och stilen på‐
minner om Habibis galghumor, satir och snabba flöde – en 
total absurditet som drabbar alla och envar, men som relaterar 
till systemen snarare än individerna.

Bra idé att Walid och Julie flyttar till Israel, tycker Jamil men 
föreslår Haifa. Där bor han och Luda i ett hus med ett flertal 
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judar och alla kommer fint överens. Utanför huset, påpekar 
Walid, har palestinierna dock generellt bara hälften av de med‐
borgerliga rättigheter som tillkommer de judiska israelerna.

Boken är komponerad som en konsert med soloinstrument 
och kontrasterande instrument i fyra satser och man kan läsa 
texten med hjälp av det musikaliska mönstret för en symfoni.15

Närporträtt av huvudpersonerna utgör en vägande del av 
romanen. Dessa andra och tredje generationens palestinier minns 
inte själva tiden före nakban i Palestina. När de återvänder – 
för så ser de det – är deras igenkännande totalt, deras tillhörig‐
het till landet och folket enkel och självklar. De upplever det för‐
flutna som en stark närvaro i nuet – samtidigt kan de hålla en 
distans, reflektera, internalisera sina intryck i sin västliga bak‐
grund. Några av dem blir bofasta i Israel.

Julie upplever Palestina som ett museum utan gränser place‐
rat mitt i det moderna Israel. Palestina i denna roman visar upp 
en parallellvärld till den israeliska staten; bakgrunden, i Israel 
ofta presenterad som resterna av den förlegade arabiska kultu‐
ren, blir här förgrunden, och det moderna Israel förpassas i 
stället till bakgrunden.

Författaren gör en skarp åtskillnad mellan den officiella 
israeliska politiken å ena sidan och enskilda israeler och lokala 
judisk-israeliska initiativ å den andra. Den israeliska staten skild‐
ras genom palestiniernas personliga erfarenheter. Representanter 
för israeliska myndigheter presenteras i olika sammanhang. Det 
gäller särskilt arbets- och uppehållstillstånd och tillåtelse att äga 
eller förbättra fastigheter. Byråkratin är vanligen inställd på att 
motarbeta och fördröja alla palestinska ärenden; systemet är 
förtryckande.

Man noterar att Al-Madhoun också är djupt kritisk mot 
systemen i de omgivande arabländerna Syrien och Egypten där 
polis- och säkerhetstjänst godtyckligt förtrycker medborgarna 
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med kraftigt övervåld. al-Madhoun belyser dessutom förfärande 
fall av hedersvåld i traditionella, lokala delar av palestinska sam‐
fundet i Israel. Palestinier är visserligen offer men de ska inte 
förbehållslöst glorifieras.

Som motvikt ger romanen många bilder av mänsklig kontakt 
som går tvärs igenom politiska och sociala gränser.

Julies bästa väninna i London är en judisk kvinnlig poet. 
Den ryska judinnan Ludmilla är gift med palestiniern Jamal och 
de bor i harmonisk grannsämja med judarna i sitt hus i Haifa. 
Den amerikanske juden Mark organiserar konstnärskvarter i 
Jaffa (i fastigheter ägda av kyrkan) och inviterar palestinier att 
flytta dit. I Jaffa umgås Basim med sin judiska granne, en äldre 
kvinna. I al-Majdal träffar Walid en vänlig jemenitisk judinna 
som inviterar dem till sitt hus. En israelisk säkerhetsvakt utanför 
Klippmoskén hjälper Walid, skyddar honom mot judiska funda‐
mentalister. Den kommunistiske palestiniern Mahmoud Dahman 
hjälper sin judiska granne som är traumatiserad efter att ha 
undkommit förintelsen.

I romanen framförs rentav ett förslag om att de yngre 
generationerna palestinier i diasporan ska återvända, köpa hus 
och bosätta sig i Israel och inifrån verka för samlevnad.

IV. Jaffa –“Palestinas brud”
Ibtisam Azem är en ung författare och journalist från Jaffa. 
Hon har studerat vid Hebrew University i Jerusalem och där‐
efter i Tyskland där hon tagit en MA i tysk och engelsk littera‐
tur samt islamiska studier. Nu studerar hon vid Silver School of  
Social Work (New York University). Hon arbetar som journalist 
i New York för den arabiska tidningen al-Arabi al-Jadeed och är 
också medredaktör till ett par andra tidskrifter.

Azems första roman Sömntjuven (Šarīq al-nawm) publicerades 
2011. Den roman som ska behandlas här är Försvinnandets bok 
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(eng. övers. The Book of  Disappearance), som har översatts till engels‐
ka, franska och hebreiska. Den utspelas i Jaffa och i Tel Aviv.

Jaffa är en välkänd och signifikativ sinnebild för det kollek‐
tiva palestinska minnet, en knutpunkt i Palestina före 1948, en 
plats för muslimer och kristna, vacker, nu förfallen, i en tragisk 
blandning av judisk gentrifiering och arabisk fattigdom. “Pales‐
tinas brud” kallas staden i smärtsam hågkomst.

Jämförelsen med Tel Aviv skärper konturerna. Tel Aviv är 
den nya staden som grundades av judiska immigranter alldeles 
norr om Jaffa och som blivit så stor och välmående att den in‐
korporerat Jaffa i sitt område (det officiella namnet är Tel-Aviv-
Jafo); Tel Aviv, den vita staden, med sin vackra arkitektur och 
sin moderna livsstil, i sin tur mytisk för Israels självbild.16

Jaffa
Jaffa är en av världens äldsta städer, grundad av fenicierna, 
bebodd från bronsåldern. Enligt grekisk mytologi var det vid en 
klippa i hamnen som prinsessan Andromeda kedjades fast och 
hotades av ett havsmonster, men räddades av den ridderlige 
prins Perseus. Därifrån avseglade också profeten Jonas för att 
strax därpå hamna i valfiskens buk

Från romartiden förlorade Jaffa sin betydelse, tills ottoma‐
nerna upptäckte att staden var en lämplig hamn och byggde ut 
och befäste den. I början av 1800-talet genomfördes en om‐
fattande byggnadsverksamhet, hamnen förstärktes och befästes 
och den stora moskén uppfördes, jämte en fontän och en mark‐
nad (i dag loppmarknaden).

I mitten och slutet av 1800-talet blev Jaffa en viktig hamn 
för import och export och ingick i den länk av städer som be‐
härskade transitohandeln i Palestina (tillsammans med Ramleh, 
Lydda och Nablus). 1872 fanns där fem tvålfabriker. Olja var 
en annan viktig produkt. Den berömda Jaffa-apelsinen utveck‐
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lades av palestinska odlare i mitten av 1800-talet. Amerikanska 
immigranter under andra hälften av 1800-talet förde med sig 
modernt maskineri och senare kom även judiska immigranter 
och det tyska Tempelsamfundet. I början av 1900-talet var Jaffa 
omgivet av hundratals trädgårdar och exporterade många 
miljoner apelsiner årligen. Dess granatäpplen var kända som de 
bästa.

Jaffa blev känt som en modern stad i snabb expansion. Där 
publicerades böcker från hela Levanten. Man hade fackför‐
eningar, politiska partier, tidningar, scouter och kvinnoorgani‐
sationer. Det fanns tjugo skolor på 70 0000 invånare. Den 
palestinska nationalistiska rörelsen hade ett epicentrum här.

Stadsdelen Ajami ligger söder om Jaffas gamla centrum, 
mellan stranden och fruktodlingarna österut mot al-Jabaliyya‐
kvarteret. Den uppkom omkring år 1900 och dominerades av 
kristna palestinier, särskilt maroniter. De palatsliknande husen 
med sina stora gårdar uppfördes i kalksten och dekorerades 
med valv och ornamentik i en vacker och särpräglad arkitektur. 
Trånga gränder leder ner till stranden. Det var ett kvarter för 
den välbärgade medelklassen.

År 1948 var staden ännu till två tredjedelar arabisk och 
skulle enligt FN:s delningplan tillhöra den arabiska delen av 
Palestina. Men efter nakban fanns endast några tusen araber 
kvar. Ajamikvarteret förvandlades till ett ghetto med taggtråd.

Ghettot revs efter ett par år men statens planering för bygg‐
nadsverksamheten fick genomgripande konsekvenser. Jaffa 
definierades som slumområde avsett att rivas. Som överallt i 
landet exproprierades alla fastigheter vars ägare flytt, ungefär 
hälften av alla bostäder. Dessutom blev det förbjudet att renove‐
ra fastigheterna. Hundratals evakueringsorder har utfärdats 
mot palestinier som bryter mot någon av dessa bestämmelser. 
Fattigdomen är stor. Flera lokala judisk israeliska initiativ har 
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tagits i samarbete med palestinierna för att förbättra bostads‐
politiken i Jaffa men hittills har de strandat på att staten centralt 
håller fast vid sin politik.

Från 90-talet och framåt har Jaffa fått mycket uppmärksam‐
het. Palestinska lokala organisationer kämpar för att återupp‐
rätta den kulturella palestinska identiteten där och de stöds av 
judiska organisationer som verkar för samförstånd. De optimis‐
tiska pekar på enstaka segrar, som det emblematiska Yafa Café, 
en stor bokhandel just för arabiska böcker. De pessimistiska 
framhåller att den judiska gentrifieringen tilltar i de gamla cen‐
trala delarna och i Ajami-kvarteret, medan palestinierna själva 
fortfarande inte har tillstånd att ens reparera sina bostäder, än 
mindre köpa ny egendom.

Sociologen SalimTamari (f. 1945) från Jaffa har varit gäst‐
professor vid ett antal amerikanska och europeiska universitet 
och är direktor för Institute of  Palestine Studies. I sin artikel om 
ett besök i Jaffa skriver han om upplevelsen att vandra omkring 
i det nuvarande Jaffa och uppleva det förflutnas spöken. Han 
möter moderna Jaffabor som är hjärtskärande glada över att få 
ta emot “riktiga” palestinier (de identitetsstarka, från diasporan 
och från det ockuperade Palestina – de själva är vana att känna 
sig som andra klassens medborgare, ibland inte ens helt kun‐
niga i sitt eget språk). Han beskriver hur kusligt det är att läsa 
minnestavlor över det historiska Jaffa som finns uppsatta runt‐
om i staden: tavlorna upptar endast judiska namn, skrivna på 
hebreiska.17

David Monterescu som forskat mycket i Jaffa konstaterar 
dock att medan de nya judiska israelerna i Jaffas gentrifierade 
kvarter kämpar med en stor osäkerhet om hur de egentligen ska 
förstå sin tillhörighet i Jaffa, så har de palestinska Jaffaborna 
däremot grundfäst sin autenticitet: Att identifiera sig som Jaffas 
ursprungsbefolkning, den som Jaffa egentligen tillhör av hävd‐
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vunnen rätt, i en blandning av nostalgi över det ärofulla för‐
flutna och sorg över Jaffas nuvarande förfall, är något som 
förenar alla olika palestinska grupperingar i Jaffa. Det är en 
identifikationsprocess som är starkare än social, religiös och 
politisk tillhörighet (där motsättningarna annars är stora mellan 
islamistiska och sekulära grupperingar). Mer än sextio år efter 
nakban står det klart att palestinierna i Jaffa har lyckats defini‐
era sin lokala identitet “in the most stable manner”. Monterescu 
anser också att staden, trots allt, har en potential och kan 
komma att lyckas med en funktionell samexistens – vilket då 
skulle förutsätta att båda folkens rättigheter tillgodoses.18

Romanen
Huvudpersonen Alaa har ett intressant arbete som han trivs 
med och umgås i vardagen med judiska israeler i Tel Aviv, en 
modern stad med livaktigt kulturliv. Det är ett samhälle långt 
från den plågsamma verkligheten på den ockuperade Väst‐
banken eller i det instängda Gaza. Ett samhälle i fredlig sam‐
levnad, som det ser ut på ytan: inga öppna konflikter, tvärtom 
daglig arbetsgemenskap och visst umgänge även på fritiden. 
Men efterhand som romanen framskrider blir det uppenbart att 
enorma spänningar döljer sig under ytan. Även denne välfung‐
erande borgarson bär på sorg och förvirring, främlingskap och 
längtan efter sitt land. Visionen om det förlorade och ändå 
alltid närvarande Palestina förblir densamma för den moderne 
palestinske borgaren i det israeliska civilsamhället som för 
landets bönder, antingen de befinner sig inom Israel eller på 
andrasidan gränsen, på ockuperad mark eller i exil i utlandet.

Vi ser Alaa i en polariserad kontext. I ena ändan av hans 
personliga spektrum finns hans mormor som han för en ständig 
dialog med, hennes berättelser från nakban och hennes envisa 
och orubbliga kamp för sin identitet i det framväxande Israel. I 
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andra ändan finner vi den judiske israelen Ariel med sin spon‐
tana framtidstro och sin stolthet över den unga staten. Minnena 
förvaltas kollektivt både hos de äldre och de yngre generatio‐
nerna av palestinier. Palestinierna drabbades alla av den tystnad 
som kännetecknar offren och som den libanesiske författaren 
Khoury har beskrivit i Ghettots barn: Mitt namn är Adam. Det är 
en tystnad som drabbar den som utsätts för en kränkning: man 
försöker tala men får inte fram orden. Det är desto svårare att 
uttrycka sig eftersom offren tvingas tala förtryckarnas språk och 
fira förtryckarnas segrar över sig själva och förbjuds att sörja 
offentligt över sin egen förlust av ett land.19 Och den historia 
som skildras för turister och israeler i Jaffa är det officiella 
Israels.20

Denna kamp mot påtvingad tystnad, för rätten till sin histo‐
ria och till sin egen kultur (“kulturell autonomi”) präglar roma‐
nen, skriven på ett rakt och mjukt språk med stark intensitet.

Alaa är frilancefotograf. Han kombinerar arbetet med media‐
studier vid Tel Avivuniversitetet. Han är en representant för den 
moderna välutbildade generationen av palestinska israeler. Han 
är född och uppvuxen i Jaffa. Familjen har ett stort och vackert 
hus, fast inte renoverat på tjugofem år. Fadern var kirurg.

Alaas närmaste palestinska vänner är universitetsstuderande 
eller lärare. Hans första flickvän, Raghda, studerar vid Tel Aviv‐
universitetet. Den andra, Jumana, lämnar samma universitet och 
reser till London på stipendium för att avsluta sitt doktorand‐
studium i komparativ litteratur. En tredje väninna, Nadeem, 
har gått ut college och arbetar som lärare i Lydda. Raghda och 
Nadeem kommer båda från traditionella palestinska familjer och 
måste kämpa mot konventioner som hotar deras karriär. Raghda 
lämnar Alaa för att hennes familj i Galileen aldrig skulle god‐
känna deras äktenskap. (De har olika religion.) Nadeems far 
gifter bort henne med en kusin men hon lyckas få skilsmässa. 
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Hennes ambition är att studera vid Tel Avivuniversitetet. Dessa 
trajektorier följer inte det gamla mönstret från före nakban. 
Flickorna är inte välutbildade familjers barn utan utnyttjar en 
ny sociogeografisk mobilitet. Alla dessa ungdomar representerar 
en fortsatt utveckling av den palestinska borgerligheten.

Den andra polen i Alaas värld är hans granne Ariel, en 
israelisk journalist som har en veckokolumn i en amerikansk 
tidning. Alaa och Ariel delar samma moderna borgerligas miljö 
inom den aktiva och hektiska kultursektorn i Tel Aviv. De har 
var sin lägenhet i samma hus, har liknande arbeten och rör sig i 
samma kretsar. De umgås med varandra och utväxlar syn‐
punkter. En viss vänskaplighet, ett visst igenkännande, präglar 
deras kommunikation med varandra, samtidigt som deras re‐
spektive historiska perspektiv på landet är totalt motsatta.

Vid en första läsning kan de båda protagonisterna framstå 
som tvillingsjälar, speglar av varandra i en homogen miljö där 
man har mycket gemensamt.

Romanen avslöjar efterhand den kusligt djupa klyftan 
mellan de båda israelerna, den judiske och den arabiske. Den 
normaliserade vardagen döljer ett gap som tiden på intet sätt 
har överbryggat.

Ariel älskar sin stad, den Vita Staden, och sitt land:
Tel Aviv är litet och vackert med sina stora, rena och 
drömlika stränder. Det är en dröm som blivit sann! En dröm 
som började med ett litet steg men som blev sann. Det spelar 
ingen roll hur eller till vilket pris. Det som betyder något är 
att den blev sann… Var inte det ett mirakel? Att vi återvände 
efter 3 000 år? (s. 12921)

Gatuskyltar och namn vittnar om den unga statens historia. 
Arkitekturen är ett monument för den israeliska nationen och 
samtidigt en lysande fas i västerländsk modern arkitekturhistoria. 
Det stora antalet Bauhausbyggnader ger Tel Aviv en särprägel 
estetiskt och kulturellt. Den rena stilen är beundrad för sin 
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skönhet och utgör också en manifestation mot den europeiska 
fascismen som en gång bannlyste den i hemlandet Tyskland.

Ariel har många arabiska bekanta och är väl medveten om att 
de har ett annat perspektiv:

Vad ville Alaa? Om vi skulle erkänna vad Alaa ser kunde det 
bara betyda en sak: att vi packade ihop och gav oss iväg från 
det här landet. Kunde det betyda någonting annat? Varför 
gav Alaa inte ett ärligt svar på den här punkten? Senare sade 
han att det inte var hans problem utan snarare den vite 
mannens. Han envisades med att kalla oss vita” (s. 129)

Var det ett misstag av Ariel att lyssna på Alaa ibland och 
försöka förstå honom när han talade om de här sakerna? 
Varför kunde Alaa egentligen inte bara njuta av att leva i en 
modern stat med all denna frihet? (s. 173)

En episod tidigt i boken visar det illusoriska i vänskapen. Alaa 
möter Natalie, en tyska som är skuldtyngd över förintelsen och 
som talar flytande hebreiska med Ashkenazyaccent. Hon är 
korrespondent för en tv-kanal. Nathalie presenterar Alaa och 
Ariel för varandra på en fest. Alaa sträcker ut handen mot Ariel 
och säger med överdriven Mizrahiaccent:

“Shalom Ariel. Jag är den arabiska symbolen på den här 
festen, honom som ni alla behöver så ni kan säga att ni har 
en arabisk vän. Jag tror att vi har mötts tidigare i trapp‐
uppgången i vårt hus.” Nathalie var röd i ansiktet. Hon 
anklagade honom för att vara överkänslig och framhöll med 
eftertryck att det inte betydde någonting. Ariel skrattade och 
skakade energiskt Alaas hand. De hade mötts i trappupp‐
gången en gång och utbytt hövliga grannhälsningar. (s. 25)

I dialogen med mormodern utgör nakban alltid nollpunkten, 
när linjen mellan då och nu drogs upp. Alaa har ofta frågat 
varför så många gav sig iväg, lämnade sina hus och sitt land, 
medan några få stannade kvar. Det var en tillfällighet att de 
stannade kvar, säger mormodern:

De gav sig av för att de måste. Vet du vilka bombningar som 
vi måste stå ut med? Det var explosioner varje dag. De 
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dödade folk och kastade ut dem på gatan. Vet du hur många 
byggnader som rasade ihop över våra huvuden? Ingen 
lämnar sitt land utan vidare. Att ge sig av var självmord och 
att stanna var också självmord. (s. 124f.)

Alaa lever i en dubbel värld, det gamla Jaffa är ständigt när‐
varande i det nya, platsen är både då och nu, och allt i nuet är 
sammanvävt med lager från det förflutna.

Han som själv föddes långt efter nakban bär på samma 
kollektiva minne som alla Jaffabor. Han kan alla berättelserna 
från den gamla tiden. Han upprepar för sig själv namnen på 
gatorna, husen, människorna, som om de ännu bodde kvar, 
trots att han vet att de befinner sig i andra länder, som Libanon 
eller Jordanien. Han vet vad som hände dem, vem som gifte sig, 
hur de firade sina fester, han känner till fruktträdgårdarna och 
den mystiske profet Rubins fest.

På väg norrut mot Tel Aviv går Alaa förbi den gamla staden 
med husen som vetter mot havet där de judiska konstnärerna 
och de välbärgade numera bor. De är som ett museum, tänker 
han, med utbytbara roller: Vem är utställare och vem är be‐
sökare? Han intalar sig att andarna av dem som bodde där en 
gång ännu finns där.

Jaffa har förblivit ett outplånligt minne, trots israelisk histo‐
rieskrivning. Städer är berättelser, säger Alaa (s. 85). Men trots 
att han minns allt, både vad han själv upplevt och fragmenten 
av de gamlas berättelser som han har hört, är dessa minnen 
stympade. De har trängts undan av de många årens skolut‐
bildning. Där gäller den officiella israeliska historieskrivningen, 
i skolan och i medierna, och Alaa har lärt “deras vita drömmar 
om den här platsen” för att klara examina. Därför känns det 
som om hans minne “är ett glashus, fullt av sprickor som 
rynkor, men ännu stående. Vi kan se genom det men någonting 
är otydligt.” (s. 89). Det är otydligt för att det blandas med de 
påtvungna berättelserna från erövrarna, för att det gör så ont 
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att minnas. Att tala hebreiska är en plågsam form för förtryck, 
en upplösning av den egna identiteten.

Det mentala avståndet mellan Alaa och de judiska israelerna 
finns alltid där. När Alaa går omkring på gatorna i Tel Aviv ser 
han människorna som genom en vägg av glas; som om han 
ropar till dem på andra sidan glaset men ingen hör honom. 
Han drömmer en absurd dröm: att israelerna som sitter där på 
kaféerna ler och ropar på honom: “Kom och sätt dig hos oss! 
Låt oss snacka och ta ett glas vin… Berätta om Jaffa och din 
mormor i Jaffa.” (s. 115f.) Som om de var genuint intresserade 
och ville veta hur palestinierna känner och lever. I verkligheten 
upplever Alaa att de bara ser sig själva och att det inte spelar 
någon roll hur mycket han än ropar.

Många av Alaas palestinska vänner vill lämna landet. I Jaffa 
ser de ökad en gentrifiering genom de inflyttande judiska israe‐
lerna, i kombination med tilltagande social problematik bland 
de inhemska invånarna. Nadeem säger:

“Vad finns det i Jaffa utom fiskrestauranger och de där 
magasinen i gamla staden som israelerna tog över och gjorde 
om till ateljélägenheter? De lurar världen när de försöker 
visa amerikanska judar och rika ryssar att de har renoverat 
och byggt staden…” (s. 92)

Men den arabisk minoritetens öde är än mer plågsam i socialt 
utsatta områden som i Lydda där Nadeem arbetar som lärare. 
Skolorna kämpar mot enorma drogproblem och gängkrimina‐
litet.

Bara i staden Haifa fungerar samexistensen, sägs det, där 
kan palestinier andas.

Alaa argumenterar för att palestinierna är som de färgade 
och ursprungsbefolkningen i USA. Dessa stannar i sitt land och 
försöker förändra det inifrån.

Romanen utmynnar i ett hypotetiskt dubbelt scenario: En 
dag vaknar Israel upp till insikten om att alla palestinier för‐
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svunnit. Denna gåta frammanar olika reaktioner, från besvi‐
kelse över att palestinierna inte var riktiga vänner trots att de 
ätit falafel tillsammans på Jaffas restauranger, till lycka över att 
man blivit kvitt detta ständiga och oroande problem. Ariel, den 
moderne kulturjournalisten, upptäcker till sin egen förvåning 
att han mest känner sig lättad. Landet går en ny mirakulös 
utveckling till mötes och själv kan han i godan ro utnyttja Alaas 
lägenhet som han har nycklar till och använda Alaas anteck‐
ningar till att skriva en bok om palestiniernas försvinnande. 
Problemet palestinier har löst sig självt.

I ett motscenario försonas Alaa med sin palestinska identitet 
och sin historia: Han väljer att stanna kvar i Jaffa. Vi ser honom 
sitta på den lilla gården i mormoderns hus som han ärvt. Han 
har som han planerat flyttat in i huset, har målat och reparerat 
det, trots att han inte fick tillstånd att göra så. Han dricker arak, 
lyssnar till Umm Kulthum och tänker på mormodern som sade:

“Jaffa är så vackert och Palestina är så vackert! Mycket 
vackert och inte förlorat. Det året är förbi. Men vi är fort‐
farande här, mitt barnbarn. Se så vackra dessa jasminer är! 
Rättigheter går aldrig förlorade så länge man kräver dem.” 
(s. 233)

Slutord
Staden utgör ett rum för utveckling, för social, kulturell och 
politisk mobilitet, och för symboliska yttringar.22. Den israeliske 
forskaren David Monterescu menar att den framväxande 
palestinska urbana kulturen i Israel ger helt nya möjligheter för 
att skapa en samhällsvision som är mångsidig och dynamisk, att 
den kan inkorporera traditioner från både palestinsk kultur och 
modern sionism. Han framhåller särskilt Haifa, där den gamla 
arabiska arkitekturen samverkar med den importerade 
europeiska. Den palestinsk – brittiska forskaren Dena Qaddumi 
är till och med pragmatiskt optimistisk om möjligheten att ut‐
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veckla Jaffa genom att bygga på “vardaglig kunskap och upp‐
levd erfarenhet” för att konstruera en hållbar vision som kan 
hävda sig gentemot statens övergripande samhällsplan.23

Den ekonomiska och kulturella uppgången av städerna i 
1800-talets Palestina bildar en bakgrund som i sig förtjänar 
ytterligare studium av historiker, samhällsvetare och litteratur‐
sociologer.

Här har jag försökt belysa det komplexa ämnet som det 
speglas i ny palestinsk litteratur. Det ligger utanför artikelns ram 
att gå djupare in på svårigheter och utmaningar. Låt mig bara 
konstatera att palestinsk urbanitet i historia och nutid redan 
givit stoff  till en berikande litterär utveckling.

Tillägg: Ur exilens bildningsrum
Under de sjuttio år som gått sedan nakban har palestinier i exil 
– första, andra och tredje generationen - vidgat och befäst det 
bildningsrum som de ärvt från 1800-talet och första hälften av 
1900-talet. En modern palestinsk litteratur har skapats och 
palestinska akademiker och andra borgare har gjort avtryck i 
den intellektuella diskussionen och även politiskt och ekono‐
miskt. Här är några korta biografiska notat med anknytning till 
miljöerna som nämns i denna artikel.

Nablus:
Familjen Tuqan har spelat en stor roll i den intellektuella ara‐
biska miljön, till exempel poeten Fadwa Tuqan (1917 - 2003) och 
hennes bror, poeten och nationalisten Ibrahim Tuqan (1905 - 
1941). - Från den förmögna familjen al-Masri kommer bl. a. 
mångmiljardären Munib Masri som håller på att bygga en helt 
ny stad på Västbanken. - Sahar Khalifa ledande feministisk 
palestinsk författare, har bl. a. använt sin barndoms Nablus i sin 
skönlitteratur.
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Jerusalem:
Gabi Baramki (1929 - 2012) hade alltså sitt barndomshem i 
Jerusalem. Efter magisterexamen i kemi vid American Univers‐
ity of  Beirut 1953 blev han lärare vid Bir Zeit College, senare 
universitet. Han var en av dem som styrde utvecklingen för den 
pedagogiska verksamheten i Palestina. Han engagerade sig i 
fredsarbete och var bl. a. medlem av the Edward Said National 
Conservatory of  Music. - En annan medlem av denna kristna 
Jerusalemsläkt var Dimitri Constantine Baramki (1909 - 1984), 
som blev en stor auktoritet på Palestinas arkeologi. Han stude‐
rade i Jerusalem och tog sedan examen vid University of  London. 
Han doktorerade 1953 på en avhandling om omayyadisk arki‐
tektur. 1952 blev han kurator vid det arkeologiska muséet vid 
American University of  Beirut. Hans bok Archeaeology of  Palestine 
blev ett grundverk i närorientalisk arkeologi i flera decennier. - 
Från Jerusalem och Betlehem kom författaren Jabra Ibrahim 
Jabra (1919 - 1994), en pionjär i modern arabisk litteratur vars 
verk inspirerade många moderna arabiska författare. Hans 
självbiografiska barndomsskildring Den första brunnen24 skildrar 
fattiga kristna miljöer i de båda städerna. - Härifrån kom också 
Edward Said (1935 - 2003), hyllad och omdiskuterad professor 
vid New York University, som myntade begreppet “orientalism” 
och startade studiet av postkolonialismen.

Haifa:
Emile Touma (1919 - 1985) följde en akademisk bana. Han 
studerade vid Cambridge och tog senare doktorsexamen i 
historia i Moskva med en avhandling om arabisk nationalism 
(och dess problem). Hans publikationer omfattar ett antal 
böcker och hundratals artiklar. Touma var gift med Chaia, som 
var konstnär och judinna, ursprungligen från Moldavien. - 
Emile Habibi (1922 - 1996) lämnade Haifa 1956 när han 
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flyttade till Nasaret men räknade alltid Haifa som sin egentliga 
hemort. Han var med om att bilda Israels kommunistiska parti 
och satt i Knesset under flera perioder på 50- och 60-talen. 
“Samexistens” och “dialog” var två nyckelord för honom. Från 
arabiskt håll fick han ofta utstå kritik för sin samarbetsvilja. 
Mest känd för eftervärlden är han som författare, särskilt för 
romanen Sa’id Peptimisten25 som är en modern klassiker. Här 
skildrar han den enskilde palestinierns utsatthet inför israelisk 
maktfullkomlighet och driver också med palestinier och andra 
araber. Hans satiriska och galghumoristiska stil har bildat 
mönster för senare generationer.

Jaffa:
Den ikoniske författaren Ghassan Kanafani (1936 - 1972) 
föddes i Jaffa, där fadern drev en advokatbyrå innan familjen 
flydde 1948. - Andra välkända namn: Humanisten och histori‐
kern Hisham Sharabi (1927 - 2005), professor vid Georgetown 
University, som skrev 18 böcker och medverkade till många 
internationella tvärvetenskapliga initiativ. - Politologen Ibrahim 
Abu Lughoud (1929 - 2001), professor vid Northwestern 
University i Illinois hade flera uppdrag för UN, särskilt inom 
UNESCO, och kommunicerade med amerikanska politiker om 
Palestinafrågan.

Från by till stad:
Skillnaden mellan stad och landsbygd och mellan bildning och 
icke bildning är inte statisk. Klasstrukturen i det palestinska 
samhället (liksom ofta i det arabiska samhället i stort) genom‐
korsas av traditionella släkt- och familjestrukturer. Stadsbon har 
ofta släkt i byarna som han relaterar till. Det försiggår alltid en 
mobilitet från by till stad. Bysonen kan sändas till skola och 
universitet: kända exempel är poeterna Mahmoud Darwish 
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(1941 - 2008), Mourid Barghouti (1944 - 2021), och författaren 
och litteraturprofessorn vid University of  Michigan, Anton 
Shammas (f. 1950), som skrev romanen Arabesques på hebreiska 
1988. Dessa bär med sig minnet av det traditionella livet i byn 
medan de blir världsberömda författare och intellektuella. Här 
finns ingen omedelbar motsättning, deras identitet förblir rela‐
terad till barndomsbyn.
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