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Böner som faller till marken (2012)

FÖRORD

Som alla har jag formats av språket. Jag minns som i går hur 
mitt väsen uppenbarades för mig genom en enda mening. 
Min mor berättade en dag hur jag dök upp som en bländande 
blixt i hennes sköte, hur hon upplevde kärleksakten då be-
fruktningen fullbordades och viskade i örat på min far: »Det 
är en flicka.« Medan jag lyssnade fylldes jag av en sällsam 
tacksamhet och en obeskrivlig stolthet över att ha kallats till 
världen av kärleken. Från den dagen har allt jag möter på 
denna jord en unik innebörd. Kraften hos orden som såddes i 
min själ alstrade en dröm, där jag såg min gravida mor önska 
sig månsken och min far fånga ljuset åt henne. Hur som helst 
var det en djärv dröm. 

I min barndom hörde jag också en annan mening: »De skar 
halsen av oss.« Det var min farmor som yttrade den med en 
oväntad, egendomlig, ljudlig suck … Utan vidare förklaring-
ar. Då såddes en bitterhet i min själ, en sorg som fortfarande 
inte har lämnat mig.

Dittills hade jag haft en egen värld, men jag saknade sam-
hällelig identitet, nationalitet och hemland. Som alla barn 
präglades jag av mina föräldrars kontakt med omvärlden och 
levde i min egen tid dit ingen kunde tränga in. Varje ord var 
ett poröst, genomskinligt, lyriskt ljud. Men när jag hörde me-
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ningen »De skar halsen av oss« hårdnade orden och blev kom-
pakta. Djärvheten och fantasin dämpades efterhand och läm-
nade plats för en känsla av utanförskap och missmod. Det var 
som om jag var en frukt med två kärnor, den ena gav upphov 
till ord som förhärligade livet, den andra till ett olyckligt öde. 
Och jag var produkten av båda. Jag hade formats av min mors 
sätt att vara, men min farmors tystnad hade belagt mig med 
munkavle, jag var fånge i en livssyn som uttryckte både vita-
litet och pessimism, fånge som vi alla i det egna språket.

Det första hårda ord jag stötte på var »omöjligt«. Det var 
omöjligt att föra vidare det jag fick höra därhemma. Min far-
mor berättade mängder av alevitiska sägner, men jag var 
strängt förbjuden att beröra dem med andra. Det var en upp-
fostran till tystnad. Jag går inte närmare in på hur besvärligt 
det var att dölja att vi var av alevitiskt ursprung, särskilt i vår 
militära miljö, min far var officer, vi levde instängda i ett hier-
arkiskt samhälle, i den turkiska sunnitiska statens enhetliga 
citadell. Staten hade genom sina reformer velat göra Turkiet 
till ett homogent land där alla skulle ha samma kultur, men 
det var uppenbart att metoden inte gav resultat. För att inte 
nära militarismen gällde det att avhålla sig från att klaga, att 
undvika att öppet ifrågasätta ideologin om en gemensam 
tillhörighet. För min del avstår jag från att ge nationalister or-
sak att yttra sig, av vilket slag de än må vara. Bara genom att 
leva alla tillsammans, genom att i alla situationer identifiera 
sig med alla andra utan att sträva efter makt kan man få talet 
om frihet och rättvisa att lämna en enda kulturs, en enda mi-

noritets, en enda religions, en enda nations fängelse. Kraften 
hos ett sådant mångskiftande språk för ut tystnaden, lidandet 
som dolts i hemmen, den skapar band till andra som talar 
tystnadens språk, till hela mänskligheten som drabbats av li-
dande.

Genom min farmor vet jag hur plågsam tystnaden kan vara. 
Samtidigt har jag inget minne av att ha sett henne tiga. Hon 
talade oavbrutet om sin fattiga barndom, om storasystern 
som hon förlorat i förtid, om väsen i andevärlden som levde i 
hennes drömmar, om djinner och feer. Hon var en livets bok 
som skänkte kunskap av alla de slag, från konsten att plocka 
ett tobaksblad, lindblommans helande egenskaper till bröd-
knådandets hemligheter och en bortdunstad vattendroppes 
väg tillbaka till markytan. Hon sammanförde allt i världen, 
hon konstaterade likheter mellan stjärnan på himlen och 
stenen på marken, mellan berget och havet, mellan sjön och 
öknen. Min like fann hon också, det var fikonträdet. Hon 
menade att fikonträdet i trädgården var min syster. Trots 
allt detta nämnde hon aldrig, inte en enda gång, blodbadet i 
Dersim som hon upplevt 1937–38. Hon hade klarat sig hel-
skinnad ur massakern, en av de värsta i den turkiska statens 
historia, ryckts loss från sin familj, fördrivits från sin hemort, 
men aldrig blickat tillbaka för att tala om Dersim. Hon delgav 
mig sin digra kunskap om världen, men berörde inte Dersim 
med ett ord. Varför? Vad är det man tiger om när man i övrigt 
talar vitt och brett? Kanske sin skräck, sin kränkta värdig-
het? Fast troligast är att det handlade om skam, om en djup 



· 8 · · 9 ·

känsla av skuld över att ha överlevt ett helvete, där tusentals 
människor inom loppet av några veckor hade dödats eller 
tvångsförflyttats. Det var skammen över att vara människa, 
det var bestörtningen inför hur människan kan behandla sin 
nästa, något hon aldrig hade kommit över. Kanske var det 
också ett medvetet sätt att glömma, att vägra se en mening i 
grymheten. Men »De skar halsen av oss« förklarar inte allt, 
det som gjorde henne stum var det absurda i att tala i namn 
av de döda som stuckits ner med bajonett, bränts, skjutits, 
förödmjukats, gasats ihjäl, kastats utför höga klippor, förtärts 
av brinnande halm inne i lador. De var de verkliga vittnena 
och de kunde inte längre tala. Den hemskaste känslan som jag 
fått ärva av min farmor – utöver det faktum att jag föddes – är 
att ha kommit oskadd ur hennes sköte. Jag har ett hemland 
där jag inte är född, där det talas ett språk som jag aldrig har 
lärt mig, och jag har släktingar som jag sörjer utan att ha känt 
dem. Jag tror inte att jag kan fylla ett så djupt tomrum, även 
om jag skriver i hela mitt liv.

Sanningen är att jag aldrig kände min farmor. Jag hade 
varken en religion som kunde lindra smärtan hon lämnat över 
till mig eller en tillräckligt stark övertygelse för att, som hon, 
binda samman företeelserna i världen. När allt kommer om-
kring var det Hızır, hennes gud, som visade mig djupet av 
hennes själ. Utan Hızır, Dersimbornas viktigaste gud, hade 
jag inte förstått min farmors flykt till tystnaden eller hennes 
avsaknad av vrede, uppnådd genom bön och löften. Hızır var 
rättvisans poetiska symbol. Han var en odödlig människa, 

han kunde uppenbara sig var som helst, när som helst, plöts-
ligt dyka upp och försvinna, han hade förmågan att skifta 
gestalt och ägde kunskap om det förflutna och om framtiden. 
Min farmor bemötte varje fattig människa som om denna 
var Hızır, gav henne att äta, tröstade henne och återbördade 
henne till riket mellan liv och död. Hon behandlade varje 
tiggare som om han hade varit en skadad gud och likställde 
på så vis fattiga och svältande med sin gud. Alla främlingar 
var för henne välsignade varelser, för hon hade ingen annan 
än sin dyrbare följeslagare, som hon kallade på med orden: 
»O, Hızır!«

I Koranens Al-Kahf-sura berättas om en färd som Moses 
och Hızır gör tillsammans, under vilken Moses har rollen 
som lärjunge. Innan de ger sig av råder Hızır Moses att vara 
tålig och undvika att ställa frågor i de situationer han bevitt-
nar. Hızır beskrivs som en person som förkastar Moses idé 
om rättvisa i världen och prövar hans tålamod genom ovän-
tade handlingar. Han borrar hål i en båt tillhörande en fattig 
man som hjälpt dem, han tar livet av en oskyldig yngling. En-
ligt muslimsk teologi var Hızır varken helgon, profet, ängel 
eller dervisch utan allt detta på en och samma gång. Han hade 
genomströvat världen i alla skepnader och med alla namn, 
från den sumeriske guden Tammuz till Alexander den stores 
krigare, som under det indiska fälttåget hade druckit odöd-
lighetens vatten, ja, han finns även avbildad i målningar av 
Chagall, och han hade uppenbarat sig för min farmor i form 
av en fattig, skadad man. 
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Denna roman är ett stort frågetecken, en utforskning av 
den korrupta världen såsom Hızır och min farmor ser den. 
Om romanen är en konst, så är den samtidigt ett hem med 
två portar. Den visar det omöjliga i att yppa en hemlighet, att 
tala om ett land som inte tillhör någon och som alla landsför-
visade vilka kräver rätten till ett hemland anser vara sitt. Det 
är här jag har reserverat en plats för min farmor. Om skam-
men att vara människa som jag fått i arv av henne förmådde 
jag däremot inte skriva. När jag i detalj hade studerat blod-
badet i Dersim, fotografierna och de plågsamma historiska 
dokumenten, kunde jag inte bestämma mig för att vittna om 
våldet och i romanform skildra massakern från början till slut. 
Det var omöjligt för mig att berätta om den yttersta förned-
ring som ansiktena uttryckte och tala om allt detta som om 
det varit ett förutbestämt öde.

Jag är medveten om att många kan tycka att jag går för långt 
i mitt sätt att närma mig ämnet. Den första reaktionen hos ett 
samhälle som präglats av den officiella historieskrivningens 
lögner är att förneka fakta och hänsynslöst anklaga offren. Att 
som svar skriva en roman om Dersim hade därför varit både 
smidigare och bekvämare. Men en författare som anpassar 
sig till tankesättet i sitt land förlorar sin skaparkraft och sin 
originalitet. För mig var det viktigt att lägga en landsförvisad 
kvinnas förtröstan på sin gud till världslitteraturens många 
verk om folkmord och de obotliga sår de vållat. Om den till-
mäts något värde eller inte kan sedan göra detsamma.

Adorno har sagt att man inte kan skriva dikter efter Ausch-
witz. Av någon orsak minns alla de orden. Däremot glömmer 
man Paul Celan och hans Dödsfuga, där ett folks poesi ljuder 
för evigt. Celans dikt fick Adorno att så småningom ta till-
baka sitt påstående. Dikten uttryckte den yttersta fasan med 
den djupaste tystnad. Om lidandet i Dersim har redan många 
som upplevt massakern berättat. Den som inte grips av med-
känsla trots all litteratur om tortyren som mänskligheten fått 
utstå och därmed alla jordens och himlens väsen, kan jag bara 
råda att känna sig som jude, armenier, aborigin, indian, bosnier, 
azerbajdzjan från Khojaly, tutsi eller som invånare i Darfur.

Slutligen vill jag säga att Platsen i ditt ansikte inte bara har 
skrivits på turkiska. Min avsikt var att tala det språk som talas 
av alla som begråter sina döda. När jag såg på fikonträdet, min 
syster, ville jag skriva boken med fikonets språk, en frukt som 
under kulturhistoriens lopp ansetts än förförande och förstö-
rande, än förgiftande, än botande, en frukt som spridit skräck 
bland dem som fångats av dess tjusning, en juvel som skänkts 
till kungars, faraoners och sultaners bord. Jag ville skriva om 
dess livskraft och om dess avundsvärda äventyr. Vad jag vill 
få sagt är att jag genom berättaren, huvudpersonens inre röst, 
samtidigt är farmodern som överlevt massakern och sondot-
tern, Hızır och fikonet med dess otaliga frön. Vi har alla skrivit 
om varandra.

Sema Kaygusuz  



ACK!
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Jag är förtrogen med din skam.
Jag bär på det innersta av ditt jag. Jag har utforskat dig se-

dan jag blev delaktig av denna svårtydda känsla. En hemlig-
het finns skriven i ditt ansikte. När din mor som satte dig till 
världen och din far som längtade efter dig ännu inte hade 
fötts var du redan den sista sidan i en brinnande sorgedikt 
som förts vidare från kropp till kropp. Du är osäker på hur 
bokstäverna i ditt ansikte ska läsas. Du har inte förstått deras 
ursprung, du har inte förmått samordna linjerna, för du vet 
inte var du ska börja, men skammen tynger dig redan och hin-
drar dig från att växa.

När du möter välbekanta känslor utplånas skriften på din 
panna. Då din överläpp kröks av förakt eller du blir vemodig 
och ögonen tåras, ser jag inte skymten av ett ord som vittnar 
om skam i ditt ansikte. Men ibland när du i tungsinne drar 
dig undan världen och försjunker i en okänd känsla ser jag hur 
du genomströmmas av en smärta, av ett dunkelt minne, en 
händelse du inte kan tala om.

När jag kom till dig i morse låg du i korsdraget, i en fas av 
frånvaro på gränsen till svårmod. Du var utmattad av sömn-
löshet, blicken var fäst på tyllgardinerna som fladdrade i blås-
ten, på fotografierna på väggen och en liten spindel i änden 
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av sin mödosamt spunna tråd. Ditt sinne störtade ner mot 
sorgen som var förknippad med alla dessa föremål, mot de 
minnen de väckte, och du vred dig i sängen i ett försök att 
anpassa dig till myllret. Där låg din kropp, men andligen var 
du någon annanstans, du mötte ensam två främmande män-
niskor som inte hade ett vänligt ord till övers för dig. De stod 
i en labyrint utanför huset och kallade dig till en färd utan 
återvändo, en färd genom tungsinnets värld. Den ena var en 
gammal kvinna med vitt hår skiftande i isblått, den andra en 
helig man med utsuddat ansikte, som framstigen ur en berät-
telse om vårfester. Jag kände dem båda men kunde inte pla-
cera dem. Sorgmodets mittport vette mot ett fikonträd. I den 
kunde du andas doften från det vuxna trädet med de knotiga 
vitskiftande grenarna som dignade av lila frukter.

Du var inte med mig. Jag såg dig inte, däremot kände jag 
tydligt den skarpa smärta som ilade genom benen i din kropp, 
svetten i dina handflator, värken i dina höfter … Du plågades. 
Ett gammalt ont hade krympt ditt jag, den tid du hade levt 
hade pressats samman, förminskats till ett fikonfrö. Du låg 
hopsjunken i sängen och lyssnade till den pulserande smärtan. 
Det var som om du varit rädd för att slå upp ögonen. Med ar-
marna över ansiktet försökte du stänga ute melankolin. Kan-
ske ville du dyka ner i en annan tid, i en tid utan anknytningar 
då du inte var född och där du således inte kunde dö. Mellan 
oss gapade nu ett avstånd på flera hundra år. Vi levde båda i 
samma hörn av världen men i olika tider. Jag iakttog din inre 
splittring. Du var huvudpersonen i en sorglig historia, histo-
rien om en kvinna som plågats i en annan tid, en kvinna vars 

medvetande om att vara offer hade förts vidare till nuet. Du 
led och skrämdes av en vålnad, du kände dess färska svettspår 
på ditt lakan. Det var så verkligt att det var omöjligt att för-
neka, det trängde in i tiden där du levde. Din vålnad och du 
själv hade just lämnat Hıdrellez-elden. 
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Jag måste tala om den första Hıdrellez-elden som du inte har 
sett. I en tid för omkring sjuttio år sedan, då du inte fanns till 
men då ditt minne började vävas. Enkelheten var ditt känne-
tecken, du var en gnista, en rödglödande sten inne i elden, där de 
torra grenarna knastrande flammar upp. Du iakttog allt med 
blicken hos de silvergrå stenblocken vid bergets fot. Du var en 
plats. Andligheten här var ditt grundtillstånd. Den dagen var 
du på samma gång den brinnande lågan och människan som 
värmer sig vid elden.

Fyrtio utmattade, utsvultna människor hade tungt lastade 
vandrat i dagar. De satt nu kring elden och tryckte sig förtviv-
lat mot varandra. Barnen stank urin. Deras kläder och slöjor 
var bara trasor. Det var länge sedan de hade hittat annat än 
vild spenat att äta. De var landsflyktiga men förstod det inte 
än. En djup känsla av skuld över att ha överlevt gjorde att de 
inte yttrade ett ord. De var rädda för att somna och i en mar-
dröm återse det nedblodade landskapet som de hade lämnat 
bakom sig. Vattnet, elden och brödet hade fått en ny innebörd. 
Vattnet luktade blod, elden gav upp skärande skrik och brö-
det förvandlades till en helig föda som de väntade att himlen 
skulle låta regna ner över dem. De här människorna var inte 
rädda för döden. De var för övrigt döende, så livlösa att det 
inte fanns något liv att beröva dem. Sedan de hade stigit av 
tåget från Elazig var de utan känslor. De begravde dem som 

dukat under för malaria och svält, och världen kändes som 
ett enda lidande ju längre vandringen framskred. De kunde 
som Job ha vänt sig till Gud med orden »Min själ är led vid 
livet«. Den kända och den okända världen, de sju himlarna 
och de sju jordarna representerades nu av en kropp som vred 
sig i smärta.

Bland dem fanns en man vid namn Cafer. Det ena ögat dol-
des bakom en hårt bunden duk, det andra var blottat och rött. 
Det var som om det andra ögat bara tjänat till att gråta och 
inte till att se. Mannen mumlade och vaggade överkroppen 
fram och tillbaka som om han sa något till elden, något bara 
elden kunde förstå. Orden trängdes i munnen på honom: »O 
Hızır, o Hızır, hemlige broder, var håller du hus? Är du vid 
Guds sida, är du här nere på jorden, är du tillsammans med 
Moses eller med Gabriel?«

Under tiden sänkte sig mörkret. Här rådde en förrädisk still-
het i vilken ljusreflexer från de spetsiga klipporna dansade. 
Trädens konturer plånades sakta ut på branterna och stigar 
och vägar försvann i natten. Människorna kring elden hade nu 
förvandlats till en samling kurande svarta silhuetter. Cafers 
förebrående ord till Hızır blev några minuter senare till en 
bön som fyrtio röster mumlade i kör. Utan att de märkte nå-
got bands nu sinnesro och lidande samman. De väntade, de 
satte allt sitt hopp till Gud. Cafers stämma gjorde den tunga 
orörliga atmosfären allt spändare och snart reste sig en flicka, 
skakade sin kjol och gick sin väg. 

Flickan var din farmor Bese. Hon hade ett litet födelsemärke 
nedanför underläppen, som hennes mor brukade kyssa. Hon 
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var den enda i sin stora släkt som överlevt. Hon hade sett sin 
brors döda kropp flyta i ån Munzur och sedan dess talade hon 
inte med någon om hon inte var tvungen. 

Bese reste sig alltså långsamt och började gå. Hon styrde 
stegen mot skogen, de andra tänkte att hon skulle uträtta sina 
behov och det var ingen som brydde sig. Men den som lagt 
märke till flickans raka rygg, utstickande skulderblad och raska 
gång, skulle kanske ha anat oråd.  

För den natten kom Bese inte tillbaka. De andra letade efter 
henne överallt. Blotta tanken på att mista en till av de sina 
eller att lämna flickan död någonstans var outhärdlig. Att över-
ge någon var otänkbart. Alltså letade flyktingarna efter Bese. 
När deras röster blivit hesa av allt skrikande slog de två stenar 
mot varandra och trängde längre in i skogen. Men snart greps 
de av skräck när de hörde rovfåglarnas gälla skrik, minsta sten-
rassel, minsta lilla prassel bland träden fick dem att spritta till, 
och de började fantisera om Bese. Någon menade att hon var 
osynlig ibland dem, en annan att hon var död och att själen 
just hade lämnat kroppen, en tredje att hon hade sällat sig till 
djinnerna.

»Struntprat, jag vill inte höra om era djinner«, utbrast en 
gammal kvinna. »Om vi ger upp letandet efter Bese förlorar 
vi hela hennes släkt. Jag stannar kvar här tills vi har hittat 
henne.«

På morgonen den tredje dagen uppenbarade sig Bese med 
håret på ända, halvnaken och med skrubbsår och blåmärken 
på armar och knän. Hon hade svårt att tala, för revbenen pres-
sade ihop lungorna. Det var som om hela hennes väsen hade 

förändrats. Hon var inte tystlåten längre, hon uppträdde trot-
sigt, hon var envis och oförsonlig. Hennes attityd stötte bort 
de andra och avståndet mellan henne och gruppen var svårt 
att överbrygga. Kunskapen om att alla varelser var av samma 
stjärnstoft skänkte henne ingen tröst. Bese förstod vad det 
innebär att vara levande – att bana sig en egen väg i livet. Hon 
hade återuppstått med en ny ångest och en ny moral, hon föd-
des på nytt med nya sår.

De andra frågade var hon hade varit.
Hon svarade ledigt och oberört, som om det hon berättade 

var helt naturligt: »Jag träffade Hızır, han kom ridande på 
en fux och tittade på mig. Han tecknade till mig att komma 
närmare och det gjorde jag.«

En djup besvikelse stod skriven i hennes ansikte. Nästan 
samma gåtfulla uttryck som i ditt ansikte. Och jag undrade 
hur du skulle komma över besvikelsen som hade trängt djupt 
in i din själ.
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Nu är du i din fikonperiod, redo att säga allt, att visa allt, att 
skänka livet honungen i ditt väsen. Du har ett gammalt fikon-
träd som skymmer fönstret i ditt vardagsrum. Det har lärt dig 
att nöja dig med de tunna strålarna ljus som det täta bladver-
ket släpper igenom. Skuggan som trädet kastar över ditt rum 
tillför ditt liv en ny dimension. Den första tiden höll du långa 
utläggningar om trädet för dina vänner. Utan att be om lov 
gjorde du dig till dess ombud. Du överdrev, du påstod att fi-
konlövet som liknar en jättes hand bar gudinnan Demeters 
avtryck. Du tillskrev lövet en betydelse som inte ryms i ett löv. 
Fast begränsas inte livet av den innebörd man skänker tingen? 
För dig stakas gränserna upp av fikonet.

Innan du hyrde lägenheten där du bor i dag kontaktade du 
alla mäklare i Beşiktaș, krävde en liten bostad och betonade 
att hit måste höra ett fikonträd, du förklarade att tiden nu var 
inne för dig att bo tillsammans med ett fikonträd. Mäklarna 
tystnade först, men du uttryckte dig enkelt och klart och de 
gjorde allt som stod i deras makt för att hitta – inte en lägen-
het utan ett fikonträd. Den som tog ditt önskemål på störst 
allvar var Muammer, en man med gnällig röst och glasögon 
tjocka som flaskbottnar. »Jag tycker om valnötsträd«, sa han 
och strök tillbaka håret på båda sidor. Axlarna var vita av mjäll. 
Du ansträngde dig för att vända bort blicken från de gula tän-
derna och väntade tålmodigt på att den tröttande svadan om 

middagsslummerns behag under ett valnötsträd skulle upp-
höra. Träden var det enda ni hade gemensamt. Men din blick 
nådde inte längre än till fikonträden.

Det första du gjorde när du hyrde lägenheten var att ge 
fikonträdet namnet Zevraki. Det lär betyda både »farkost« och 
»bräda«. En alevitisk bard som nyligen avled använde nam-
net som pseudonym. Du har alltid älskat bokstaven z. Nam-
nen på Z fick dig att tänka på ting med en domnad sida och en 
annan full av liv, en blandning av visshet och gåtfullhet. Allt 
som förknippades med bokstaven z: buz, is, zaman, tid, zehir, 
gift, zan, gissning var både uppenbart zahiri och giz hemligt. 
Du klädde trädet i ett musikaliskt namn och ställde det någon-
stans mellan dröm och verklighet utan att veta om det var ett 
honträd, ett hanträd eller ett samkönat träd. Du ympade in 
en poets namn. Men ger du något ett namn, så tvingar du det 
att vänja sig vid dig. Det är det första steget, om du vill tämja 
en levande varelse. Och ändå, vilket namn du än väljer ser du 
bara din egen bild i fikonet. Fast jag måste medge att du all-
tid finner namn som passar bra. Hur det går till vet jag inte, 
men det är som om du omskapade allt du namnger. Sedan 
du döpte fikonträdet till Zevraki har jag förts ut på havet och 
mumlar om och om igen orden i en dikt:

Om vågorna nådde till himlarna, ända dit upp, om de svallade 
över horisonten till himlasfärens glittrande rand, fram till Guds 
tron och långt bortom den, skulle farkosten ändå dröja sig kvar 
på detta ofantliga hav.
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Hur blev fikonträdet till? Ja, det undrar jag just. Utvecklades 
det av sig självt, sträckte sig mot solens ljus, eller formades 
slumpmässigt av fåglar och insekter? Hur uppträdde det och 
vid vilken tid? Din Zevraki till exempel … Jag tänker på den 
långa sträcka som tillryggalagts fram till Zevraki, ser för mig 
en klippbrant på Syriens medelhavskust och vid dess fot en 
planta som utsöndrar mjölkvitt gift mot den solspruckna 
väggen av lapis lazuli. Ett slags hybrid som sått sig spontant, 
långt innan dess löv ska skyla Adams och Evas skam. 

Det är som om vi existerade för att fikonträdet finns – märk 
väl – en ung planta som växer i en miljö utan minsta spår av 
människan, men som ändå tänker på henne medan den sprider 
sig. Fikonträdet föreställer sig gnistan som sticker kvinnans 
sköte i brand när hon klyver frukten med båda händerna och 
äter den, den plågsamma elden som pulserar i hennes ådror, 
den dova smärtan i ljumsken, den ljuva nektarn som sprutar 
över läpparna då hon med frisk aptit biter i frukten och väl-
lusten som honungssaften väcker. Trädet växer och drömmer 
om dikterna som männen ska sjunga medan de trummar på 
sina erbane och läppjar på en destillerad fikonraki, om ordens 
flöjtmusik som stiger mot den älskade i den osynliga världen. 
Det ser redan de knotiga rötterna kräla och teckna vågor på 
marken och ormarna som byggt sitt bo bland dem slingra tyst. 

Här har vi det dubbla bandet mellan ormen och fikonträdet. 
I trädets skugga koncentreras långsamt energierna som straf-
far och belönar, som förgiftar och botar, som tjusar och lugnar. 
Snart börjar rötterna sin underjordiska vandring. Fikonträdet 
dyker upp bland människorna på oväntade platser, spräcker 
väggarna i Mesopotamiens alla hörn och angriper grunderna 
till övergivna ruckel. Efterhand förvandlas det till en självklar 
hjälte. I en tid då skaror av gudar, gudinnor, halvt mänskliga 
och halvt gudomliga väsen börjar gå samman till en enda ska-
pare, intar fikonträdet med skrämmande energi sin plats i värl-
den som symbol för flertalet i enheten och enheten i flertalet. 
Medan det utvecklas till en gåtfull, känslig och förstående 
varelse som viskar nattetid, har sinne för det heliga, äger tal-
rika förmågor och upprätthåller vänskapsband med ormen, 
ser människorna det som något mer än ett fruktträd, som ett 
fantastiskt väsen från en annan värld. 

På hebreiska symboliserar fikonträdet kunskapen. Araméerna 
gav det ett namn som skiljer det från tingen, de kallade det idra, 
»själ«. Sedan dess utspelas människans alla stora äventyr inför 
detta träd. Därför har det begåvats med en lysande, högstämd 
visdom, som vida överskrider verkligheten.

De fyra bokstäverna skänker färdighet, här finns univer-
sums portar som vetter mot allt. De formar något av en talis-
man, och den som uttalar ordet idra uttrycker människans 
storhet som är närvarande överallt – i vattnet, i lövet, i stenen, 
alltifrån kvittens skal till leopardens skinn – men säger också: 
»Det finns sannerligen en begynnelse.« Hebreiskans fikonträd 
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manar fram en ståtlig uppenbarelse som ingen hittills har över-
glänst. Med det persiska ordet ancīr, »göra hål«, »gröpa«, 
sjunker trädet däremot i vår aktning. Kanske valdes ordet för 
att frukterna växer långsamt bland de breda löven, för att deras 
bulor liknar småflickors spirande bröst eller småpojkars tes-
tiklar och väcker förvirring – ingen annan frukt som perserna 
äter har nämligen fått ett liknande namn. För denna tolkning 
talar deras sätt att skala de noggrant sorterade fikonen i hand-
flatan som om de klädde av varandra. Att äta ett fikon offent-
ligt anses lika skamligt som att älska inför publik. Från Ana-
tolien till Iran är det än i dag omöjligt att öppet be att få fikon 
hos en frukthandlare. Gör ni det ser han snett på er och låtsas 
att han ingenting hört. Den bästa lösningen är att be att få av 
»frukten«, att acceptera dess obscena karaktär och förtära 
den hemma bakom fördragna gardiner.

För övrigt äts den inte i skivor, ni måste föra den till läppar-
na, gräva i den, suga den i er. Dess klarröda kött är skälvande, 
levande. Fingertopparna blir klibbiga och ni måste äta upp 
den innan ni gör något annat. Jungfrur och gravida kvinnor 
får inte komma nära fikonträdet. Kanske vill man hålla dem 
borta från allt som associeras till sexualitet …? Till trädets 
uppgifter hör också att fördriva foster som avlats utanför 
äktenskapet. Det var de gamla kvinnornas strängt bevarade 
hemlighet. De förde in ett ungt skott i den gravida kvinnans 
livmoder, rörde om och framkallade abort. Att skrapa liv-
moderns hinnor utan fara för kvinnans liv ansågs förr som 
en hemlig praktik och fikonträdets skapande och förstörande 
förmåga omtalades snart på alla språk. Det sägs att en kvinna 

som genomfört abort med hjälp av en fikonkvist på inga vill-
kor får äta fikon, smaken av det hon förlorat kan göra henne 
yr och förgifta henne.

Är det fikonträdet som har blivit mänskligt eller människan 
som under årtusendenas lopp har färgats av fikonträdet? Trä-
det talar språket i det land där det slagit rot, vilket det än är. 
Det anammar den religion som anser det vara paradisets träd, 
vilken den än är. Under tidernas lopp har djinnerna tagit plats 
vid trädets fot. Fyllbultar som nattetid har urinerat på dess 
rötter har fått ansiktet vanställt och munnen förvriden, barn 
som klättrat i trädet har blivit krymplingar, folk som har sovit 
i dess skugga har förlorat minnet. Så länge människan både 
förbannade och uppskattade fikonträdet trodde hon att det 
var ett samkönat väsen med dubbelt hjärta som nedstigit till 
jorden och delade ut en gudomlig själ i form av läckra små 
munsbitar. Det var en helig själ som samtidigt perverterade 
människan och återförde henne till den rätta vägen. Den gav 
stöd åt den fria viljan, utmanade egot, men rådde samtidigt 
var och en att inte skilja sig från mängden. Det märkliga var 
att fikonträdet på den tiden var samkönat, det var sin egen säd, 
utvecklades ur sig självt och handlade som en djävul som be-
stämt sig för att driva ut människan ur paradiset.

Som sagt, då du var i din fikonperiod borde du ha betraktat 
Zevraki med en annan blick, inte som en barbar som instink-
tivt vet att alla kulturer förgår. Med inspiration från trädets 
cykliska liv och aptiten hos en grym kvinna som nått in till 
själen i sin kropp … Ändå hörde jag aldrig, inte en enda gång, 
att du skulle ha förtrollats av fikonträdet. Du hade påverkats 
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av sagorna som berättades om trädet, mera var det inte. Själv-
klart känner du varmt för Zevraki. Men relationen, de fördöm-
da banden, har dessvärre begränsat ditt sinne. Sanningen är, om 
du vill höra den, att jag ännu inte kommit på varför du älskar 
trädet. Har du förresten någonsin köpt ett kilo fikon på torget 
och ätit varenda liten frukt inför publik, smackat och glupskt 
slickat dig om munnen? Svara och ställ dig sedan framför trädet.

Nu sitter du i länstolen i ditt vardagsrum och ser med tom 
blick på Zevraki. Medan du betraktar de slingrande grenarna 
och de breda löven känner du dig lätt som en vålnad på spa-
ning efter sin kropp. Himlen är klar. Du har aldrig tidigare 
tittat ut genom fönstret ur denna vinkel, den här tiden på da-
gen. Lövverkets skugga över marken förändras oavbrutet och 
skapar rörliga, mörka fläckar som skiftar beroende på ljuset. 
Först nu märker jag att grenarna i skuggan sträcker sig mot 
solen och vrider sig så gott de kan. Vad långsamt du reagerar i 
jämförelse med trädet! Ansiktena på bilderna du har satt upp 
på väggen fördunklar ditt förflutna. Nu inser du tydligt ditt 
misstag att bara se på ansikten.

Fotot rakt framför dig till exempel, en gammal man som 
sitter på trappan till ett trähus och följer folk med blicken. 
På ett hemsnickrat stånd har han ställt fram muskatvin. När 
du besökte byn Şirince tog du bilden för en tidning som pre-
senterade semesterorter. Du tyckte mycket om förstoringen 
i sidformat. Lever den mannen ännu? Tänkte du på att han 
var dödlig när du tryckte på utlösaren, på att han var skör? 
Berördes du av att han tjänade sitt levebröd genom att produ-

cera muskatvin, av att han var utmattad och skulle försvinna i 
tidens strida ström? Vad jag kan se framkommer det inte klart 
att det är du som har fotograferat. Du märkte inte att mannen 
lutade sig åt vänster, att han stödde sig på sin vänstra sida, du 
såg inte heller broschen med en stor sten som han fäst i skär-
men på sin mössa. Hade du gjort det skulle du ha valt ett an-
nat fokus och inte koncentrerat dig på vinflaskornas etiketter. 
Du spårade inte den detalj som hade lyft fram mannens unika 
karaktär, men uttryckte den ändå av en slump. Granskar du 
bilderna du har tagit, så ser du att detaljerna är avgörande för 
den som vill fånga uppmärksamheten. 

Sedan finns det scener som inte kan fotograferas. Till exem-
pel Beses flykt till mötet med Hızır, hennes kyliga sätt då hon 
kom tillbaka med halmstrån i håret, värdigheten hon visade 
som inte föreföll trovärdig, allt detta hör till den andliga verk-
ligheten. Bese och din relation till henne suddas ut alltmer 
för varje dag, för varje ögonblick. Så länge du lydigt finner 
dig i att avbilda världen som den ser ut att vara, kan du inte 
följa Beses spår på dina foton. Tomrummet som skapats av 
kvinno broschen på den gamle vinproducentens mössa kan 
inte heller frammana Beses närvaro.

Ändå använder du dig av klärobskyr. Det handlar mindre 
om att få tiden då bilden togs att framstå som nostalgisk än 
att peka på tomrummet och betona en frånvaro. Så ge mig 
åtminstone tomrummet, det eviga tomrummet som har en 
plats i varje tavla. Det är inte dina känslor, det är ditt tomrum 
som tvingar fram varat.
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Till i går levde du bara genom vad du kände. Du väntade 
och framkallade i minnet det du upplevt dagen innan, redo 
för en liknande känsla, och genom minnet av tidigare känslor 
blev du en kopia av dig själv. Att du inte insåg att du varje dag 
vaknade död är det svåraste för mig att begripa. Nu ser jag att 
du inte kan gråta ens, du vägrar att fälla en tår som du inte re-
dan är förtrogen med. Att leva är att känna, sägs det. Visst, en 
vacker tanke! Påtaglig och lätt, en tanke som gör det möjligt 
att utöva makt över massorna. Ifall känslorna inte aktiverar 
tanken, förmår du bara känna det som varit. Om du inte vak-
nar död redan i morgon, i övermorgon eller dagen därpå, dör 
du ändå av vanan vid andefattigdomen orsakad av tidigare 
känslor. Så länge det är möjligt, så länge du har några dagar 
kvar tills du ligger lik, gråt, min sköna, gråt. Och överge inte 
tanken på att ditt medvetande vaknar till liv.

Vi går tillsammans ut i trädgården med dem som vi har 
förträngt i våra hjärtan, våra anfäder som upptäckte vetet, 
våra förfäder som togs till fånga, våra gamla kvinnor invigda 
i trollkonster, våra mördade släktingar. Nu har skuggorna 
dragit sig undan. Vi känner kylan tränga in i märg och ben 
denna tidiga vårmorgon. I fikonträdets grenverk jagar turtur-
duvorna spindlarna som har vävt sina nät mellan löven. Flu-
gorna landar bland fågelträck på trappstegen som leder ner 
mot trädgården. Du har rätt, det här är ingen trädgård, det är 
en tom liten plätt mellan hyreshusen, ett smalt, grusigt band 
mark som inte kan bebyggas på grund av nivåskillnaderna. 
Där kan Zevraki inte ens föreställa sig att bära frukt. Trädet 
lever i sin lilla värld, oskuldsfullt och isolerat från mänsklig-

heten. Vi dröjer kvar bredvid det och ser på husen runtom-
kring. Allt möjligt skräp har hopats över våra huvuden: tvätt 
uthängd på terrasserna, gamla föremål insvepta i plast, hop-
rullade mattor, ullhärvor som luftas på balkongerna, gymna-
stikskor som vädras på fönsterbrädena för att lukten ska av-
dunsta, tidningstravar, tomma krukor. Vi iakttar vår kamp 
för att få föremålen att axla vårt själsfodral. Vi ska minnas att 
vi aldrig kan gå med på att bli ting som vid första anblicken 
förblir osedda, som kräver ett uppmärksamt öga för att bli 
sedda. Må vi gråta tillsamman och medge för trädet att vi blir 
synliga genom våra fördömda hus som borde rivas och våra 
tama, alldagliga kroppar som vi fått att likna husen. Låt oss 
ta ett språng ur vår trista tid som strävar mot felfrihet, där 
människan inte är närvarande, till en potentiell tid som nått 
fulländning och där hon deltar. Må det vara en tidlös epok, i 
vilken inga profeter som talar ett allom begripligt språk har 
framträtt ännu, där inga gudomliga bud ännu har skrivits, där 
ingen mer än Gilgamesh vågat vara odödlig och där människan 
jagar bara av behov. Eftersom vi inte kan dröja kvar på våra 
platser må vi stå bredvid varandra som en vokal och en konso-
nant i ett skrik ur hjärtat.


