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SAMAR YAZBEK är född 1970 i Jable i 
Syrien.Hon är för närvarande bosatt i 
Paris. År 2013 gav Ordfront ut hennes 
roman En mörk strimma av ljus.

Författaren och journalisten  Samar Yazbek tvingades 
lämna Syrien 2011 men har i hemlighet åkt tillbaka flera 
gånger. I Resa in i tomheten följer läsaren henne på tre 
resor under 2012 och 2013.

Konfronterad med civilbefolkningens ofattbara lidande 
och förstörelsen av ett tidigare så rikt land hjälper hon till 
på många sätt: hon stödjer återuppbyggnad av skolor och 
de modiga kvinnor som bakom scenen smugglar medicin, 
koordinerar aktioner, sammanställer vittnesmål – och 
som medan bomberna faller - följer sina barn till skolan.

Samar Yazbek träffar också de stridande från Fria 
Syriska Armén, ledarna för al-Nusrafronten och andra. 
Hon diskuterar också revolutionens förvanskning och IS 
ökande makt. 

Ordfront magasin publicerar ett utdrag ur boken, som 
kommer ut i november.
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SAMAR YAZBEK är född 1970 i Jable i 
Syrien.Hon är för närvarande bosatt i 
Paris. År 2013 gav Ordfront ut hennes 
roman En mörk strimma av ljus.

RESA IN I 
TOMHETEN

Av Samar Yazbek
Översättning: Marie Anrell

HON VAR VACKER.  Gröna ögon o ch rosiga kinder. Tjugo år gammal 
och slank. Hon bar en enkel, färgad slöja. Finlemmade, mjuka fing-
rar. Hon reste sig. Syskonen samlades runt henne. Åtta barn. Hon 
sköt undan dem lite och lade handen på mitt huvud.

– Svär du till Gud att berätta för världen vad jag berättar för dig?
– Jag svär.
– Svär på den allra dyrbaraste hemlighet du bär i ditt hjärta.
Jag svor på min hemlighet. Handflatan på mitt huvud kändes 

som en sten som höll på att krossa det. Så gick hon och satte sig 
igen. Hon berättade att hon var konstnär och skrev poesi. Hon 
öppnade en anteckningsbok och fortsatte:

– Skriv om byn Qmenas ... där jag föddes.

Hon började läsa sina anteckningar och jag skrev:
»Detta hände den 5 januari 2013. Vi fick veta att sex flickor, en 

ung man och hans fru hade dött efter att ha blivit kidnappade. 
Samma dag dödades en familj också. När familjemedlemmarna 
gick för att plocka oliver dödades mamman och sonen, på samma 
sätt som familjen Abu Aamir dödades i vår by. Och familjen Abu 
Umru och arbetarna som var med dem. De sistnämnda blev skjut-
na i huvudet, medan familjen Abu Aamir först kidnappades och 
torterades innan de dödades på samma sätt, sköts i huvudet. Aa-
mirs fru var gravid i nionde månaden. Förlossningen började sam-
tidigt som morden pågick. Senare gick våra män för att hämta den 
mördade familjen Aamir. De berättade att de hade hittat henne 
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och fostret döda intill varandra. Flera lik från andra familjer låg 
utspridda bland olivträden. Alla dödade på samma sätt, skjutna 
i huvudet.«

Hon granskade orden i anteckningsboken, medan jag väntade 
på att hon skulle fortsätta. Så spände flickan sina mandelforma-
de ögon i mig:

– al-Shabiha gjorde det här. De kom i en bil som det stod Fria 
syriska armén på. Men vi vet att det var de. Innan de gav sig iväg 
förorenade de jorden, dödade träden och förstörde allt som kom 
i deras väg. När de var färdiga fotograferade de liken och förö-
delsen de orsakat, publicerade bilderna på internet och skrev att 
Fria syriska armén låg bakom.

– Ska jag fortsätta? frågade hon osäker men angelägen.
– Absolut ... var snäll och berätta mer, svarade jag.
Det blixtrade till i hennes ögon när hon fortsatte:
»Den 12 januari, klockan halv tre var vi i byn Abiin hos en 

familj som hör till släkten. Några dagar hade gått, vi var hem-
lösa och utvakade. Efter att vi lämnat Qmenas sades det på ny-
heterna att byn skulle attackeras och att de skulle göra slut på 
revolutionärerna. Klockan tio på kvällen kom nyheter att en 
konvoj stridsvagnar och soldater skulle passera byn på väg till 
Taftanaz, med flygplatsen som revolutionärerna höll som mål. 
Vi gav oss av klockan elva på kvällen. Vi var rädda. Vi hade en 
liten trehjulig bil där vi hade lagt lite av våra saker. Bilen gick 
sönder så vi fick rulla igång den. Sedan fortsatte vi. Rädslan här-
jade våra hjärtan. Vi var på väg i natten utan mål. När vi kom till 
byn Sarmin, tog vi oss upp på motorvägen och fortsatte ett långt 
stycke. När motorn slutgiltigt gav upp stod vi mitt på vägen. Vi 
tog oss till närmsta by och det första hus vi såg. Men ägarna öpp-
nade inte och sade åt oss att ge oss iväg. I nästa hus hände samma 
sak. Ägaren till det tredje huset välkomnade oss och sade att vi 
kunde tillbringa natten där. Men mamma vägrade och sade att 
hon kände sig illa till mods. Hon bad pappa ta oss till sina vänner 
i Kafr Amim. Då var klockan över ett på natten. Hundar skällde 
runt om oss. Jag var rädd. Mörkret och hundarnas höga skall 
bakom oss. Klockan två på natten kom vi fram till Kafr Amim 
och där flyttade vi runt från hus till hus.«

Trots granaternas dån slutade hon inte att tala och jag inte att 
skriva.

»Den 13 februari flyttade vi fortfarande runt, husvilla och vils-
na. Varje natt sov vi på nya platser, på flykt undan bombningar 
och granatattacker. Aldrig hade jag väntat mig att något sådant 
skulle kunna hända, men kringflackandet har gjort att jag har 
lärt känna byarna runt oss i alla riktningar.«

Hon tittade på mig, med anteckningsboken i knäet och fåg-
larna i famnen. Deras huvuden stack upp.

– Och sedan? sade jag.
Hon började igen med darrande röst medan modern hällde 

upp varsitt glas te åt oss, hela tiden mumlande böner och besvär-
jelser.

»Den 15 februari kom vi fram till Saraqib exakt klockan tio 
över tre. Vi kom då från byn Abiin, hade åter packat vårt bagage. 

En grupp släktingar följde med oss. Vi var tvungna att passera 
antingen Taftanaz eller Binnish för att nå Saraqib tryggt och sä-
kert.«

Flickan tittade på Ayyoush och sade:
– Måtte Gud skydda och bevara dig som han räddade oss.
Så fortsatte hon:
– Det var den dagen då jag egentligen skulle åka till universi-

tetet och lämna in en hemuppgift. Men vägarna var avspärrade 
och inte säkra. Jag vill bara berätta om två dagar till. Om du kom-
mer att ta bort dem är det ingen idé att jag upptar din tid med 
dem.

– Jag kommer inte att ta bort dem, svarade jag och tittade in i 
hennes allvarliga blick, överfull av tillbakahållna tårar.

Hon öppnade anteckningsboken igen och läste: »Detta var vår 
andra dag i Saraqib. 16 februari. Ayyoush kom och skrev ned på 
ett papper vad vi behövde. Hon gav det till en ung man och sedan 
fick vi filtar. Vi sov på madrasser på golvet. Platsen kändes främ-
mande, färgen på väggarna flagade. Men det som plågade mig 
mest var förödmjukelsen i pappas slocknade blick, fraserna av 
tacksamhet som han upprepade när någon kom med mat eller 
bröd åt oss. Vi hade levt bekymmersfritt, utan att lida brist på 
något och nu lever vi på mat och förnödenheter som andra ger 
oss. Nu är vi tiggare och det känns förnedrande. Vi har en ved-
kamin, men källaren är kall och fuktig och veden är på väg att 
ta slut. Våra magar skriker ibland av hunger. Men ingen ber om 
mat. Vi tiger i samförstånd. En granat slog ned på begravnings-
platsen intill oss. Mina småsyskon var ute och lekte. Vi sprang 
och hämtade dem och samlades alla tillsammans i ett hörn i sa-
len. Deras blickar var stela av fasa.

Den 19 februari fick jag två fåglar, ett bo och fågelungar. Ur ett 
av äggen kläcktes en ny liten unge. Vi ställde buren mitt i salen. 
Mina bröder hade gett sig av, försvunnit. Fåglarna hjälper sina 
ungar, matar dem med sina små näbbar. Jag skulle ha varit på 
universitetet i dag. Mina kurskamrater berättade att de skulle 
åka till Idlib, som i dag, och lägga fram sina hemuppgifter på 
universitetet. Men jag sitter fast här med min familj. En granat 
slog ned i närheten och fågelmamman började flyga runt i buren. 
Hon slog med vingarna mot burgallret och flyttade på de vett-
skrämda ungarna. Sedan sökte hon sig närmare fågelpappan. 
Fåglarna lugnade sig inte förrän anfallet var över. Jag ringde till 
min väninna och bad henne ta med sig anteckningarna från de 
föreläsningar jag hade missat. Pappa körde mig i den trehjuliga 
bilen, som vi hade reparerat, så att jag skulle kunna vara med på 
några föreläsningar. Men bilen gick sönder igen. Så vi kom för 
sent. Min väninna hade redan gått. Jag grät länge. Jag hade så 
gärna velat följa undervisningen och lägga fram en hemuppgift 
på universitetet. Men det var omöjligt. Vi återvände till vår till-
flykt, samlades runt mittpelaren och satt tysta hela kvällen.«

Rösten stockade sig. Hon slutade läsa och tog tag i mina händer:
– Det får räcka. Även om vi dör nu kommer världen att få reda 

på vår historia. Inte sant?
– Jo, så är det, sade jag utan tvekan eller tröst.
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Vi lämnade flickan och hennes familj och gick upp till Ayyoushs 
utbrända lägenhet på andra våningen. Väggarna var svarta. En 
granat hade träffat hemmet och startat eldsvådan. Hon började 
samla ihop lite saker och förklara för mig vad de varit. Jag såg 
inget annat än förkolnade trästumpar och plankbitar men Ayy-
oush sade med full övertygelse:

– Här är en del av soffan, titta, en kaffekopp, vårt skåp ...
När en tredje våldsam explosion ekade, sade hon: 
– Vi måste tillbaka hem. Det räcker för i dag.
Vi passerade åter källaren och jag sade till mig själv: Om jag 

hade skrivit en fiktiv text skulle flickan ha varit en av mina hu-
vudpersoner. Jag skulle ha beskrivit henne så här: »Rödhårig, 
med lätta vingar som snabbt växer fram runt hennes bröst. Från 
ögonen kommer tre olivgrenar. Varje gång något av hennes små-
syskon, som flockas runt henne som tanklösa köttstycken, försö-
ker kasta sig om hennes hals och dra uppmärksamheten till sig – 
långt bort från den nyfikna besökaren som förstör deras dag mer 
än granaterna – så viker hon ihop det och stoppar det innanför 
tröjan, tillsammans med fåglarna. När hon sitter med ett syskon 
i handen har hon samma blick som en skadad fågel.«

Men det jag har i mina händer är inte en roman, utan verklig-
heten.

MEDIECENTRET I SARAQIB  ligger mitt i souqen. Assadregimens 
flyganfall är koncentrerade hit. Jag sade åt aktivisterna att de 
måste flytta kontoret för det ligger på en utsatt plats och det är 
viktigt att det fortsätter fungera.

De frivilliga som har samlats på kontoret är utmattade. En av 
väggarna träffades av granateld fyra månader tidigare. Journa-
lister går ut och in. Här finns också fotografer, aktivister, stri-
dande och hjälparbetare. Men absolut inga syriska journalister. 
Några utländska journalister finns på plats och de arabiska bör-
jade strömma till när Idlibs landsbygd befriades fullständigt.

När vi reste mellan byarna i augusti 2012 var de inte helt be-
friade. Därför brukade vi köra omvägar på små 
och stora vägar för att undvika regeringsar-
méns vägspärrar. Inte ens alla delar av Saraqib 
var befriade då. Nu rör vi oss fritt på marken, 
men himlen är fortfarande ockuperad. Enligt 
motståndsmännen skulle de segra om de bara 
hade luftvärn. 

– Men revolutionen är inte strider och krig. 
Vi vill bygga upp folks liv men har ingenting 
att bygga på. Bombräderna fortsätter och vi 
kan inte röra oss. Vi har börjat med civila akti-
viteter men vi har många problem och det vär-
sta är varken brist på pengar eller bombattackerna. Det värsta 
är botgöringsbrigaderna som sätter sig till doms över folk och 
lägger sig i deras angelägenheter, sade redaktören för tidningen 
Zeitun (Oliv), en av publikationerna som hade börjat ges ut efter 
befrielsen.

Han och aktivisterna runt honom var dödströtta. Alla jobbade 

utan uppehåll. Laddade upp bilder, räknade antalet stupade och 
kontaktade humanitära organisationer för att förklara hur folk 
levde. De räknade antalet projektiler, beskrev deras typ och fa-
brikat. 

Senare ska några av dem dokumentera och upprätta akter 
över de kemiska vapen som fälldes över Saraqib och skicka dem 
till myndigheter världen över. Men de kommer att förlora hop-
pet, för ingenting av det de gör ger något resultat. Omvärlden 
har övergivit dem.

Abu Wahid kom och vi skulle till Maarrat al-Numan tillsam-
mans med Manhal och Muhammad. Granateld hördes på av-
stånd. Det verkade som om dagsdosen av död mättes upp en bit 
bort.

Abu Wahid var befälhavare för en bataljon inom Fria syriska 
armén och körde bilen. Souqen var full av folk. Om det inte varit 
för de raserade byggnaderna och groparna i gatorna efter pro-
jektiler skulle inget avslöja vad som pågick. Granater slog ned 
och några dog. Efter någon timma återgick folk till sina vanliga 
liv, till det lilla de behövde av mat och dryck.

Det fanns inga kvinnor på gatorna. Jag såg en enda kvinna och 
hon bar heltäckande slöja och var i sällskap med sin man. Det 
var första gången jag såg en heltäckande slöja i Saraqib. Tidigare 
använde kvinnorna en vanlig slöja som täckte håret. Vi stannade 
vid en affär för att köpa några gaskanistrar. Manhal frågade den 
unge försäljaren om priset. 

– 2 550 lire för en kanister. För ett år sedan kostade den bara 
270 syriska lire, svarade han.

Abu Wahid var runt fyrtiofem år, gift och före detta bygg-
mästare. Han ville leverera en kanon som han byggt och för det 
behövde han en pickup. Vägen var säker, öppna fält med små 
cypresser på båda sidor. Barn stod längs vägrenen och sålde 
grönsaker, fat med olja och dunkar med bensin. På oljefaten stod 
det skrivet »svart olja« eller »röd olja«, varje sort hade sitt pris. 
Billig olja av låg kvalitet som gav ifrån sig giftiga ångor när den 

brändes. Vi stannade vid en av bataljonernas 
högkvarter. Motståndsmännen talade med 
sina kolleger. Det verkade som om vi skulle 
få se kanonen som Abu Wahid byggt. Solen 
brände men luften var sval.

– Sådan är februarisolen ..., sade en av dem. 
Vi, madame, vill ha en övergångsregering och 
tvätta vår egen smutsiga byk själva. Vi vill inte 
att andra länder ska lägga sig i. Om de lät oss 
möta Bashar själva utan att ingripa skulle vi 
klara oss bättre. Deras inblandning gynnar 
bara honom. Som du ser, byken är fortfarande 

smutsig. Jag levde ett bra liv, var i byggbranschen och studerade 
juridik. Jag hade velat läsa vid Teaterhögskolan, fast det blev 
inte så. Men jag är fortfarande intresserad av teater och tevedra-
matik, jag är en stor konstälskare, skrattar han. 

Vi passerade en grupp barn på motorvägen mellan Damaskus 
och Aleppo. Omkring tio småpojkar på rad, som en trupp solda-

Vi passerade en grupp 
barn på motorvägen mel-
lan Damaskus och Aleppo. 
Omkring tio småpojkar på 
rad, som en trupp soldater, 
med bensin- och oljedun-
kar framför sig. 
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ter, med bensin- och oljedunkar framför sig. Bara en minoritet 
av barnen går i skolan på grund av de ständiga lufträderna.

SÅ NÅDDE VI BYN  Khan Assubul som de stridande befriat från en 
av Assadregimens stora avspärrningar, en omfattande cement-
konstruktion. Nu låg en vägspärr tillhörande Fria syriska armén 
framför oss, bara en pickup och tre stridande med k-pistar som 
satt i lastbilen. Khan Assubuls invånare har återvänt sedan As-
sads styrkor dragit sig tillbaka.

– Det här är en av stenbyarna, sade jag till mina reskamrater 
när vi kom fram till byn Jerade. 

Romerska valv, tusentals år gamla, stod fortfarande upprätta, 
liksom många andra romerska ruiner som finns utspridda i Jabal 
al-Zawiyaområdet. Massiva kolonner med kapitäl från romarti-
den. De jihadistiska förbanden tillerkände dem i allmänhet inte 
någon betydelse utan plundrade dem, som en del av deras lära. 
Enligt jihadisterna föddes civilisationen med islam. Byn Jerade 
hörde till staden Maarrat al-Numans landsbygd. Mitt bland ste-
narna växte röda anemoner! De bredde ut sig bortom stenblock-
en. Framför oss såg jag byn Ruweiha, vars stenhus låg utspridda 
med de romerska templen som små palats mellan sig. De flesta 
plundrade, enligt motståndsmännen.

Efter vägspärren kom en kvinna med tre barn gående. Invå-
narna här levde på getuppfödning och olivodling. Jorden var röd 
och beströdd med stora stenar. 

Därefter visade sig andra sidan av Ari-
hah, där regimen gått till angrepp från te-
gelfabriken.

I Sarjah försvann den röda jorden och vi 
möttes av stenöken. Här började vägspär-
rar som tillhörde olika förband och använ-
des som manifestationer av deras respek-
tive styrka och makt. Som i byn Deir Sunbel 
som kontrollerades av Jamal Maaruf, be-
fälhavare för Jabhat Thawar Suria (Sy-
riens revolutionärers front). Där fanns 
stridsvagnar och militära avspärrningar. 
Dessförinnan hade vi passerat beväpnade 
män vid en vägspärr som tillhörde Jabhat 
al-Nusra och Ahrar al-Sham.

Abu Wahid hörde till Fria syriska armén och han trodde fort-
farande att de utländska mujahedin skulle återvända till sina 
hemländer så snart regimen fallit. Jag höll inte med honom.

– Vi får väl se! sade jag. Deras hemland är deras religiösa dok-
triner.

Vi tog oss fram utan svårighet eftersom Abu Wahid var bekant 
bland de andra grupperna. Det hade varit svårt utan sällskap av 
någon från de kända bataljonerna. Framför oss såg vi en stor 
lastbil med flyktingtält och längs vägen totalförstörda hus om-
givna av mandelträd och olivträd. Vi nådde Rabiia där romerska 
ruiner under marken hade gjorts om till grottor av människor 
som tvingats lämna sina hem. Vi stannade framför grottorna 

och jag bad en i vårt sällskap registrera namnen på alla kvinnor 
som fanns där och undersöka villkoren för familjerna som levde 
i grottorna. 

Runt de romerska lämningarna fanns olivodlingar. Några 
träd var nedhuggna, andra var brända. Många flyktingar såg ing-
en annan utväg än att hugga ned träden för att få bränsle. Där 
fanns olivlundar som förstörts av granater, men några träd levde 
fortfarande runt grottorna. Trettio familjer bodde i sex eller sju 
grottor. Varje grotta började som en djup svart öppning. Oregel-
bundna utgrävda trappsteg slutade i en håla under marken, inuti 
den. Vi slog oss ned hos en familj bestående av åtta barn och de-
ras mamma. Hon var andrahustru. Maken hade fem barn med 
en annan hustru, som bodde i en grotta strax intill. Ytterligare 
en familj bodde tillsammans med kvinnan. Barnen gick barfota 
och halvnakna.

Kvinnans sextonåriga dotter satt vid ingången till grottan. 
Båda hennes ben var amputerade, det ena från låret och det an-
dra från knäet. Hon hade blivit träffad av en granat. Hon bar slöja 
och hade klara ögon. Hon berättade att hon lärde barnen måla, 
men de saknade färger. Själv behövde hon flera operationer ef-
tersom skadorna blivit inflammerade och hela kroppen kunde 
vara drabbad. Flickan verkade helt oberörd av våra reaktioner 
på det hon berättade. Hon bara tittade på oss när vi gick in i grot-
tan, böjde ned huvudet och fortsatte rita streck i leran.

Det fanns inget ljus därinne. Dag och natt 
fyllde de en tom medicinflaska med olja, satte i 
en veke och tände. En obehaglig lukt steg upp ef-
tersom förbränningen inte var fullständig. Bar-
nen radade upp sig framför mig och tittade ny-
fiket. Jag pratade med vart och ett av dem och 
frågade vad de gjorde på lovet som aldrig tog slut.  
De var mellan tre och femton år. Kvinnan berätta-
de att maken, Abu Mustafa, lade beslag på hjälpen 
som kom till barnen och gav allt till den andra hus-
trun. Hon hade ett spädbarn i famnen och magen 
var stor. Det skulle bli hennes nionde förlossning. 
Hennes åtta första barn levde i en lerhåla, vars tak 
läckte vatten på vintern. Hon åt knappt ett mål mat 
om dagen tillsammans med barnen som samlades 

runt ljuset vi tänt. De var ljusa i hyn med ljusblå eller djupblå 
ögon. Men deras hud var torr och sprucken, tårna var blodiga 
och variga och snoret satt som klister i deras ansikten. Magarna 
stod ut som stenbumlingar i den bitande kylan. Familjen kom 
från staden Kafr Roma och kvinnan kallades Um Mustafa. Mel-
landottern hade förlorat hörseln när en granat slagit ned intill 
henne. Det var hon som tog hand om systern med de stympade 
benen. Hon höll systern i handen när hon blev rädd. Det underli-
ga var att flickorna, mitt i eländet, var bedårande. Deras ansikten 
strålade av en hänförande skönhet. Så mycket vackert i ondskans 
fulhet. Jag sade till Abu Wahid att Abu Mustafa stal hjälpen som 
kom till hustrun. Han skrattade. Jag kunde inte skratta.

Situationen var inte annorlunda i de andra grottorna. Grup-

Kvinnan berättade att 
maken, Abu Mustafa, 
lade beslag på hjälpen 
som kom till barnen och 
gav allt till den andra 
hustrun. Hon hade ett 
spädbarn i famnen och 
magen var stor. Det 
skulle bli hennes nionde 
förlossning. Hennes åtta 
första barn levde i en 
lerhåla, vars tak läckte 
vatten på vintern. 
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per av människor drivna ned i jordens mörker, som djur som i 
sin sista stund gräver sina egna gravar. Ovan jord verkade allt 
normalt. Men framför grottorna satt små nät som barnen gjort 
för att fånga upp den gula boll som rörde sig mellan deras fötter 
i leran. Det var det enda som tydde på att här fanns människor 
som levde under jorden med sina trasor och sin hunger. Leran 
som de tillbringade sina nätter på hade gett dem sin doft. Jag för-
mådde inte stanna kvar. Denna nivå i helvetet var för särskilt ut-
valda. Inte för själar på drift. I sanning ett djävulens mästerverk.

Vi reste vidare i bilen, tysta. Vi betraktade ruinerna och de 
svarta öppningarna mellan dem. Dussintals familjer bodde i 
grottorna. Rakt framför oss stod hus jämnade med marken, 
totalförstörda. Som om platsen rest i en tidsmaskin och på ett 
ögonblick förflyttats till stenåldern. Himlen var blå och alltmer 
flammande, när vi körde in i Hass mitt under pågående flygan-
fall. Jabhat al-Nusrafronten hade varit där och sedan dragit sig 
tillbaka. Jämfört med Hass framstod al-Hamidiah som bara en 
samling högresta cypresser. 

Abu Wahid berättade att många fredliga aktivister och befäl-
havare för olika bataljoner hade stupat eller gripits här.

– Våra bästa motståndsmän gick förlorade, sade han och räk-
nade upp och beskrev ingående var och en av dem.

Det gjorde mig berörd att höra detaljerna om motståndskäm-
parna, deras namn, hur gamla de varit och vad 
de gjort och upplevt. Allt medan cypresserna 
på avstånd tycktes hålla de vita molnen tillba-
ka, gick berättelserna om deras död vidare. Jag 
skakade på huvudet, koncentrerade blicken på 
vägen och öronen på dånet från himlen, som 
regnade granater.

I  BYN TAQLAA  var naturen annorlunda. Nam-
net kommer ursprungligen från arameiskan 
och syftar på den heliga Tekla. Höglänta om-
råden och dalar fyllda av olivträd, fattiga jordbruksbyar. Vi be-
sökte bataljonen Shuhada al-Huriya (Frihetens martyrer), Abu 
Wahids bataljon. Nu kunde jag inte vänta längre. Jag måste få se 
kanonerna de konstruerade.

– De här kanonerna, vad ska de göra mot en vapenarsenal 
uppbackad av Iran? sade Abu Wahid. Men vi kommer att slåss, vi 
har inget val. Vi dör eller kämpar. I min bataljon, Frihetens mar-
tyrer, kommer alla från ett antal byar som gått samman för att 
försvara sina invånare. Det är vanligt folk. Men det finns andra 
grupper också. Du ska få se att förhållandena är annorlunda när 
det gäller finansiering och hur de beväpnas. Vårt projekt är att 
bygga ett hemland och vår konflikt med Assad är nationell. De 
andra grupperna, vi vet inte vilka de är och hur de har spridit sig 
i vårt land.

Kanonen som Abu Wahid levererade var gjord av eldröret på 
en stridsvagn. Mynningen var svart och pekade mot skyn, mitt 
bland olivträden. Vi gick runt den. Med enkla medel hade de 
byggt en liten kanon. Jag stoppade in handen i den svarta myn-

ningen. Härifrån kom döden ut, härifrån krigade döden mot dö-
den. I början av revolutionen fick jag panik om jag såg en strids-
vagn. Nu stack jag fingrarna i mynningen på ett kanonrör. De 
stora hjul som pjäsen stod på var lämningar efter striderna. De 
hade fått gräva upp dem ur jorden för att kunna använda dem. 
Kanonen hade inte kostat någonting, allt de hade behövt för att 
bygga den var donationer eller lämningar från kriget. De hade 
inga pengar. 

– Kanonen har 14 kilometers räckvidd, vi har kollat på Google 
för att bekräfta avståndet. En del materiel kan vi tillverka här, 
och det gör vi. Vi har byggt upp verkstäder specialiserade på va-
pentillverkning. Det räcker precis till sådana här saker. Jag har 
satsat allt jag ägde på revolutionen. Jag hade projekt med staten 
för 50 miljoner lire. Jag drog mig ur allihop. De gick till angrepp 
mot oss, dödade oss, mördade våra barn och drev vårt folk från 
sina hem. Så vi ska döda dem. Vi försvarar oss bara. Vi angriper 
dem inte. Jag har hört hur de pratar i flygplanen. Vi avlyssnar 
dem och hör vad de säger. De vill döda oss allihop, sade Abu Wa-
hid.

 – Jag vill inte att dödsmaskiner ska bli det enda folk lever för. 
Det är inte rättvisa, svarade jag.

Abu Wahid och de andra motståndsmännen tystnade. Men 
inom mig tänkte jag: Rättvisan är kanske inte alltid moralisk.

Vi fortsatte vår diskussion hemma hos Abu Wahid. 
Hans fru, barn och mamma gjorde oss sällskap. Det 
fanns inget vatten och elektriciteten var avstängd, men 
de bjöd på rikligt med mat. Överallt dit vi kom togs vi 
emot som gäster och värdarnas största bekymmer var 
att uppfylla gästfrihetens förpliktelser på allra bästa 
sätt. Jag var säker på att de ställde fram allt de hade, 
men de bjöd på det utan minsta tvekan. När vi satt runt 
faten och gav oss hän åt vad som låg på dem, sade Abu 
Wahid:

– Så snart regimen har fallit ska vi lägga ned vapnen. 
Sedan vill vi leva som människor. Ingen älskar döden. Vi vill 
uppfostra våra barn och utbilda dem. Folk här köper ammuni-
tion och vapen för sina pengar. Det finns gott om vapenhandlare 
och tjuvar. Jag sover aldrig i mitt eget hem. Jag tillhör de stri-
dande och måste vara vid fronten. Luftangreppen når ända fram 
till mitt hem och de angriper oss från alla håll. Kan du föreställa 
dig en regering eller stat som anfaller sitt eget folk? Jag kommer 
aldrig i mitt liv att kunna fatta detta.

Abu Wahid blev argare och argare för varje ord han yttrade. 
Han slutade äta.

– Titta på sprickorna i taket. En bomb slog ned alldeles intill 
huset men undgick att döda familjen med några meters margi-
nal. Vi har inget skyddsrum utan förlitar oss på Gud. Vart skulle 
vi ta vägen? Explosionerna skakar huset. Vi köper vårt dricks-
vatten. Kan du föreställa dig att jag behöver 4 000 lire varje må-
nad för att köpa vatten till mina barn? På min gård har jag gjort 
brunnen tillgänglig för alla ... vi får leva och dö tillsammans. De 
använde raketavfyringsramper och flygangrepp för att ta Khan 

»Så snart regimen 
har fallit ska vi läg-
ga ned vapnen. Se-
dan vill vi leva som 
människor. Ingen 
älskar döden. Vi vill 
uppfostra våra barn 
och utbilda dem.«
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Shaykhun, annars skulle vi inte ha blivit besegrade där. De är 
ynkryggar och vågar inte strida mot oss på marken. Därför skick-
ar de flygplan att förstöra byarna. Det är en viktig sak du måste 
förstå, varje område har sin speciella ordning och situationen 
skiljer sig från by till by. Det som händer nu är att ingen by är den 
andra lik, det är som om allt har rivits upp, som om varje grupp 
människor har blivit en stat i sig.

– Det är förbannelsen i posttotalitära samhällen, sade jag.
– Främmande idéer har kommit in här. Ta till exempel begrep-

pet »byte« inom islam. Några religiösa lärda har i en tolkning 
kommit fram till att det är berättigat för förbanden att stjäla från 
varandra. Invånarna i Kafr Roma har gått ut i strid för princi-
pen om byte i stället för att kämpa för revolutionen. Vår kanon 
är värd miljoner och kommer man över den betyder det en stor 
vinst. En strid kan bryta ut bara för att ta byte. I vår by bodde 
5 000 invånare. Nu bor här 25 000 med dem som har tvingats 
lämna sina hem. Det är inte längre meningsfullt att tala om ett 
Syrien. Allt har förändrats.

DEN HÄR MORGONEN  skedde bombningarna långt borta så vi 
hade tid att sitta ned med de båda gamla kvinnorna och prata om 
Aala och hennes syskon. Den gamla mostern satt intill sin sys-
ter, mamman till den stora familjen, som om de båda befann sig 
utanför tiden. De studerade mig och jag studerade dem. Mellan 
oss fanns ett slags hemligt samförstånd som även inbegrep Aala. 
Den här familjen tycktes drabbad av en passion för berättelser. 
De ville inte att jag skulle lämna dem och åka till Maarrat al-Nu-
man, men jag lovade att tillbringa kvällen med 
dem när jag kom tillbaka. På villkor att mostern 
skulle berätta om sin ungdom.

Vi var tvungna att åka förbi mediecentret 
för att ta med oss några publikationer som de 
civila aktivisterna i de befriade områdena hade 
producerat. Det pågick statsbyggnadsprojekt 
här, trots bombanfallen. Men försöken att föra 
revolutionen vidare mötte svårigheter. 

Vi skulle sprida tidningarna i de byar vi kör-
de igenom med Muhammad och motstånds-
männen. Souqen var ständigt utsatt för an-
grepp och det var förenat med stora risker att 
ge sig in där. Men folk gick dit varje dag. Det var 
skrämmande, detta förhållningssätt till döden, 
hur den blev en del av livsvillkoren. Vi betrak-
tade den neutralt. Den som dör märker inte vad som händer, 
bomben tar honom. Splittrar honom eller stympar honom. Det 
är bättre om döden är snabb och ögonblicklig, så man slipper se 
de avhuggna lemmarna. Jag föreställer mig alltid en lycklig död. 
Att en granat träffar mig direkt, och sedan inte låter mig känna 
någonting mer. Eller att den förvandlar mig till så små partiklar 
att jag blir en del av tomheten.

Aktivisterna kom med publikationerna, en var en tidning för 
barn. Vi skulle ta dem med på resan; tidningen al-Sham (Syrien) 
och några exemplar av Zeitun. Vi skulle dela ut dem i några byar. 

Fronten gick vid Maarrat och innan vi kunde komma fram dit 
måste vi avverka tio kilometer utmed stridslinjen. Skottväxling 
pågick mellan regimen och bataljonerna och Assads flyg bom-
bade bataljonernas ställningar kontinuerligt. Var tusende meter 
fanns krypskyttar utplacerade. Himlen var klar och solig, vilket 
innebar att attackflyg skulle angripa byarna. Invånarna lärde sig 
vilka tider som ansågs lämpligast för luftangrepp och barnen 
kände till alla typer av missiler, stridsvagnar och granater. De 
lärde sig också hur krypskyttarna arbetade.

– De flesta krypskyttarna siktar på vägen nu, sade Muham-
mad. Vi ska ta oss fram mellan dem.

Två dagar tidigare hade en man blivit ihjälskjuten av en kryp-
skytt. Men vi hade inget annat val än att fortsätta. Träden hade 
slagit ut och marken var översållad av röda och gula blommor. 
Framför oss hade vi en vägspärr som kontrollerades av brigaden 
Biyaariq al-Shamaal (Fanorna från norr). Mina ledsagare fråga-
de de utposterade om vi kunde fortsätta.

– Om er utmätta livstid inte har löpt ut så klarar ni er, sade en 
av dem och satte sig på en sten. Han lade k-pisten i knäet och tit-
tade uppgivet på oss. 

Vi hukade oss ner och Manhal körde i en ofattbar fart. Jag 
hörde skott avlossas men satt blickstilla. Tills mina följeslagare 
började skratta och sade: »Vi överlevde!« Då lyfte jag på huvudet 
och för ett ögonblick fick jag för mig att jag slumrat till och drömt 
en mardröm.

Kanske liknar beskrivningarna av förstörelsen varandra. Jag 
har ändå valt att upprepa dem i min framställning. Men det jag 

såg i Maarrat var fasansfullt. Framför oss stod en liten 
vit lastbil. På flaket satt en mamma och hennes fyra 
döttrar, den äldsta runt tio år. Alla fyra beslöjade. Mo-
dern var helt klädd i svart. Bilen hade träffats av en 
granat. Byggnaderna hängde halvvägs mot marken. 
De var inte förstörda på det vanliga sättet. Det var 
som om metallen och cementen smält samman till en 
flytande massa. Ett fyravåningshus stödde sitt tak lätt 
mot trottoaren, som en scenridå. Under taket doldes 
högar av mänskligt liv. Kött som blivit stumt medan 
cementen och metallen fått liv. Byggnader stod mitt 
emot varandra och sov lätt intill de enorma högarna 
av bråte som var spridda över staden. Maarrat al-Nu-
man var fullständigt förstört, enligt motståndsmän-
nen på grund av att staden låg på frontlinjen och luft-
angreppen aldrig upphörde.

Plötsligt dånade en bomb. Nedslaget var precis framför oss, så 
vi svängde in i en gränd. Även gatorna var förstörda, gropiga och 
uppbrutna. Butikernas lösa metalljalusier skakade i attacken 
och gav ifrån sig ett skrämmande ljud, ett slamrande som inte 
slutade i första taget. Intill oss gick en kvinna och hennes dot-
ter, vilket var märkligt eftersom jag sällan såg kvinnor utanför 
hemmen. Vi var alldeles i närheten av Stora moskén, ett arkitek-
toniskt landmärke från 1100-talet och samtidigt ett antikt mo-
nument. Den var raserad. Souqen låg också i ruiner. Några barn 
sprang omkring och kvinnan gick in i en gränd. Moskéns mina-

Himlen var klar och 
solig, vilket innebar 
att attackflyg skulle 
angripa byarna. 
Invånarna lärde 
sig vilka tider som 
ansågs lämpligast 
för luftangrepp och 
barnen kände till 
alla typer av missi-
ler, stridsvagnar och 
granater. De lärde 
sig också hur kryp-
skyttarna arbetade.
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ret hade träffats och högar av sten och glas låg under den. Men 
nu besköts den på nytt. Attackerna riktades ofta mot minarete-
rna. Moskébyggnaden gick tillbaka till tiden före kristendomen. 
Den var ett hedniskt tempel innan den förvandlades till kyrka 
och katedral. Utsmyckningar och kolonnkapitäl bar fortfarande 
spår av kristna och pre-monoteistiska religioner. Det religiösa 
biblioteket var ödelagt, såväl Koranen som andra böcker hade 
blåsts ut.

Medan vi gick över moskégården till bönehallen, som träf-
fats av en granat, hörde vi ett flygplan och började springa. En av 
motståndsmännen från Maarrat berättade: »När en raket slog 
ned här upptäckte vi en gammal souq. Vi kröp ned i hålet och såg 
ingången. De sade att den var från förkristen tid. Där fanns por-
tar och lämningar efter handelsbodar och förråd.«

Till bilden av förödelsen hör hoptrasslade elledningar runt 
trä- och metallstolpar. Cementväggar nedfallna på varandra, 
omvandlade till en homogen massa, som om de utgjorde en stor 
deg. Jag fotograferade och gav varje bild en titel. Min överdrivna 
ambition att dokumentera varje nedslagsplats fick mina ledsa-
gare att be mig spara på krafterna. För vid fronten hade förstö-
relsen skapat fullständiga konstverk. Men dessförinnan måste 
vi besöka Maarrats museum, som anses ha en av de främsta mo-
saiksamlingarna i Mellanöstern.

Utanför moskén, utanför ingången till souqen, stod en gam-
mal man. Han vände sig till mig:

– Ser du ... ser du ... , sade han och pekade mot minareten. Det 
är Bashars verk ... vi har inte gjort någonting. Vi bad om några 
rättigheter ... Förstår du, det var inte mycket vi bad om ... ser du ...

Han grät. En av motståndsmännen lade armen om honom och 
promenerade med honom en bit. Han hade förlorat tre av sina 
barn i ett angrepp mot souqen. Men han var kvar och stod där 
och grät.

 På muren in till souqen stod det med stor stil: »Vi gör mot-
stånd, trots belägringen.«

På väg in i museet fick jag se att huvudet var avhugget på sta-
tyn av poeten Abu al-Ala al-Maarri. En väpnad botgöringsbatal-
jon hade förstört den. Jag bad mitt sällskap stanna så att jag kun-
de ta ett foto av honom, utan huvud. Den nedre halvan av statyn 
stod kvar. Senare hette det att statyn träffats av en granat, men 
skadorna tydde inte på det.

– De stal huvudet och sålde det, sade en av mina ledsagare.
Andra ska komma att säga att huvudet föll offer för granat-

splitter. Men en ung motståndsman informerar oss om att en 
man från Nusrafronten högg huvudet av statyn för att den före-
ställde en otrogen. En annan svarar irriterat:

– De där hugger åtminstone huvudet av statyer och inte av 
människor, som Bashar.

Journalisten Fida Itani, som var med oss på resan, sade:
– Tiden framöver kommer att bli mycket våldsam. Jihadis-

terna kommer att skrämma upp folk genom halshuggningar och 
stympningar. Det är en del av deras speciella propaganda.




