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Denna bok är tillägnad
Haris och Farah, mina ögonstenar,
och min far, som skulle ha varit stolt.
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Bortom idéer
om rätt och fel
finns ett fält.
Vi träffas där.
Jalaluddin Rumi, 1200-tal
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1. Hösten 1952
Visst. Ni vill höra en saga och då ska jag berätta en. Men bara en. Ni får inte be om
fler. Dessutom är det sent, och du och jag har en lång dags resa framför oss, Pari. Ni
behöver sova i natt. Du också, Abdullah. Medan din syster och jag är borta, räknar jag
med dig. Och det gör mamma också. Så där ja. En saga då. Lyssna nu, båda två, lyssna
noga och avbryt inte.
På den tiden då monster och djinner och jättar strövade omkring i landet levde det
en gång en bonde vid namn Baba Ayub. Han bodde tillsammans med sin familj i en
liten by som hette Maidan Sabz. Eftersom Baba Ayub hade en stor familj att skaffa mat
till såg han sina dagar försvinna under hårt arbete. Varje dag slet han från gryning till
solnedgång, plöjde sitt fält, vände jorden och grävde och tog hand om sina klena
pistaschträd. När som helst kunde man sikta honom på fältet, böjd från midjan och
med ryggen krökt som lien han svingade dagen lång. Händerna var alltid valkiga och
blödde ofta, och varje kväll tog sömnen herraväldet över honom så snart han lade
kinden på kudden.
Jag kan säga att han knappast var ensam om att ha det så. Livet i Maidan Sabz var
hårt för alla som bodde där. Det fanns andra, mer lyckosamma byar längre norrut,
belägna i dalar med fruktträd och blommor, behaglig luft och bäckar där det
strömmade klart, kallt vatten. Men Maidan Sabz var en tröstlös plats som inte det
minsta liknade den bild som namnet, Grönskans fält, frammanade. Den låg på en flack,
dammig slätt, omringad av en klippig bergskedja. Vinden var het och yrde upp sand i
ögonen. Att hitta vatten var en daglig kamp, eftersom byns brunnar, också de djupaste,
ofta sinade. Jo, det fanns en flod, men dit var det en halv dags vandring, dessutom var
vattnet lerigt året om. Och nu, efter tio års torka, hade också floden sinat. Låt oss bara
säga att folket i Maidan Sabz arbetade dubbelt så hårt för att tjäna halva uppehället.
Ändå räknade sig Baba Ayub till de lyckliga, eftersom han hade en familj som han
värdesatte över allting annat. Han älskade sin hustru och höjde aldrig rösten när han
talade till henne, än mindre handen. Han lyssnade gärna till hennes råd och fann stort
nöje i hennes sällskap. Vad barn beträffade hade han välsignats med lika många som
handen har fingrar, tre söner och två döttrar, som var honom mycket kära. Döttrarna
var plikttrogna och snälla och hade god karaktär och gott rykte. Sönerna hade redan
fått lära sig att uppskatta ärlighet, mod och vänskap och de arbetade hårt utan
klagomål. De lydde honom som goda söner måste och hjälpte honom med skörden.
Fastän Baba Ayub älskade alla sina barn var han i hemlighet särskilt svag för en av
dem, sonen Qais, som var tre år gammal. Qais var en liten pojke med mörkblå ögon.
Med sitt okynniga skratt charmade han alla som träffade honom. Han var också en så
energisk pojke att han gjorde alla utmattade. När han lärde sig gå var han så förtjust
över det att han ägnade all vaken tid åt att springa omkring men sedan började han
dessvärre också gå i sömnen om natten. Han brukade lämna familjens lerhus och
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vandra ut i det månbelysta mörkret. Naturligtvis var föräldrarna oroliga. Tänk om han
föll ner i en brunn eller kom vilse eller värst av allt blev angripen av någon av de
varelser som lurade på slätten om nätterna. De försökte sig på många botemedel, men
ingenting hjälpte. Den lösning som Baba Ayub till slut fann på var enkel, som de bästa
lösningarna ofta är: Han tog en liten bjällra som en av getterna hade runt halsen och
hängde den istället runt halsen på Qais. På det viset skulle bjällran väcka någon om
Qais steg upp mitt i natten. Efter en tid slutade Qais gå i sömnen, men han hade fäst
sig vid bjällran och vägrade skiljas från den. Och fastän bjällran inte tjänade sitt
ursprungliga syfte, fick den sitta kvar runt pojkens hals. När Baba Ayub återvände hem
efter en lång dags arbete kom Qais springande ut ur huset rakt in i magen på fadern,
med bjällran pinglande för varje litet steg han tog. Då lyfte Baba Ayub upp honom och
bar in honom i huset, och Qais tittade sedan noga på när fadern tvättade sig, och vid
kvällsmaten satte han sig bredvid Baba Ayub. När de hade ätit smuttade Baba Ayub på
sitt te och betraktade sin familj, medan han för sin inre syn såg den dag då alla hans
barn var gifta och kunde ge honom egna barn, så att han blev en stolt patriark för en
ännu större skara.
Men ack, Abdullah och Pari, en dag var det slut med Baba Ayubs lycka.
Det hände sig en dag att ett monster kom till Maidan Sabz. När det närmade sig byn
från bergen, skakade marken under hans steg. Byborna släppte sina skyfflar och
hackor och yxor och skingrades. De låste in sig i sina hus och skockades där. När det
öronbedövande ljudet av monstrets steg upphörde, mörknade himlen över Maidan Sabz
av hans skugga. Det påstods att krökta horn sköt fram ur hans huvud och att grovt,
svart hår täckte axlarna och den mäktiga svansen. Man sa att ögonen lyste röda. Ingen
visste säkert, förstår ni, åtminstone ingen levande varelse. Monstret åt på fläcken upp
alla som vågade stjäla sig till minsta blick. Eftersom byborna visste detta, höll de klokt
nog blicken stadigt fäst vid marken.
Alla i byn visste varför monstret hade kommit. De hade hört berättas om hans besök
i andra byar, och de kunde bara förundras över att Maidan Sabz så länge hade lyckats
undgå hans uppmärksamhet. De tänkte att kanske hade det torftiga och stränga liv de
levde i Maidan Sabz vägt över till deras fördel, eftersom barnen var svältfödda och
därför inte hade så mycket kött på benen. Men nu hade lyckan vänt.
Maidan Sabz darrade och höll andan. Familjer bad att monstret skulle gå förbi deras
hus, för de visste att om det knackade på deras tak, skulle de bli tvungna att skänka
bort ett barn. Monstret skulle sedan kasta barnet i en säck, slänga säcken över axeln
och återvända samma väg som han kommit. Ingen skulle någonsin se det stackars
barnet igen. Och om någon familj vägrade, skulle monstret ta alla deras barn.
Men vart förde monstret barnen? Till sin fästning som låg på ett brant berg.
Monstrets fästning låg mycket långt från Maidan Sabz. Dalar, flera öknar och två
bergskedjor måste genomkorsas innan man nådde dit, och ingen människa vid sina
sinnens fulla bruk skulle väl göra det bara för att möta döden? Det påstods att
fästningen var fylld av hålor där det hängde yxor på väggarna. Köttkrokar dinglade i
taket. Man sa att där fanns jättelika svärd och brinnande avgrunder. Det påstods att
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monstret skulle övervinna sin aversion mot vuxenkött om han tog en inkräktare på bar
gärning.
Ni anar förstås vilket tak som fick ta emot monstrets fruktade knackning. När Baba
Ayub hörde den gav han ifrån sig ett ångestfyllt skrik och hans hustru svimmade tvärt.
Barnen grät av skräck men också av sorg, för de visste att en av dem nu säkert skulle
gå förlorad. Familjen måste till nästa dag bestämma vem de skulle offra.
Hur ska jag kunna beskriva den vånda som Baba Ayub och hans hustru fick utstå
den natten? Ingen förälder borde behöva utsättas för ett sådant val. Utom hörhåll för
barnen rådgjorde Baba Ayub och hans hustru om vad de skulle göra. De pratade och
grät och pratade och grät. Hela natten lång gick de av och an, och när gryningen
närmade sig hade de ännu inte nått fram till ett beslut  vilket kanske var det monstret
ville, eftersom han genom deras obeslutsamhet skulle få ta alla fem barnen istället för
ett. Till sist gick Baba Ayub ut och hämtade fem stenar som var identiskt lika till
storlek och form. På varje sten skrev han ett namn, och när han var klar lade han
stenarna i en jutesäck. När han räckte fram säcken till hustrun, ryggade hon tillbaka
som om den innehöll en giftorm.
»Jag kan inte göra det«, sa hon till mannen och skakade på huvudet. »Jag kan inte
vara den som väljer. Jag skulle inte stå ut.«
»Det skulle inte jag heller«, sa Baba Ayub, men genom fönstret såg han att det bara
var några ögonblick kvar innan solen skulle titta upp ovanför bergen i öster. Fristen
höll på att gå ut. Han tittade sorgset på sina fem barn. För att rädda handen måste ett
finger huggas av. Han slöt ögonen och tog upp en sten ur säcken.
Säkert anar ni också vilken sten Baba Ayub råkade välja. När han såg namnet på
den, vände han ansiktet mot himlen och gav upp ett skri. Med krossat hjärta lyfte han
upp sin yngste son i famnen, och Qais som blint litade på fadern lindade lyckligt
armarna om Baba Ayubs hals. Det var inte förrän Baba Ayub lämnade honom utanför
huset och stängde dörren som pojken förstod att något var på tok, och där stod Baba
Ayub med tårarna rinnande från sina hårt slutna ögon och med ryggen mot dörren,
medan hans älskade Qais bankade på den med sina små nävar och vädjade till Baba att
släppa in honom. Baba Ayub stod där och muttrade »Förlåt mig, förlåt mig«, medan
marken skakade av monstrets steg och sonen skrek. Jorden darrade då monstret gav sig
av från Maidan Sabz, och när han äntligen var borta stillade sig allt och det blev tyst,
om man undantog Baba Ayub som fortfarande grät och bad Qais om förlåtelse.
Abdullah! Din syster har somnat. Lägg täcket över hennes fötter. Så ja. Bra. Kanske
borde jag sluta nu. Inte? Vill du att jag ska fortsätta? Är du säker, min pojke? Då så.
Var var jag? Jovisst. Nu följde en fyrtio dagar lång sorgetid. Varje dag lagade
grannar mat åt familjen och vakade med dem. Alla kom med de gåvor som kunde
undvaras, te, karameller, bröd, mandlar, och de framförde också sina kondoleanser och
sitt deltagande. Baba Ayub kunde knappt förmå sig att säga så mycket som ett ord till
tack. Han satt i ett hörn och grät floder, som om han på det viset ville få ett slut på
torkan i byn. En sådan plåga och ett sådant lidande skulle man inte önska ens den
ondaste av människor.
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Det gick flera år. Torkan fortsatte och Maidan Sabz blev ännu fattigare. Flera
spädbarn dog av törst i sina vaggor. Brunnarna sinade och floden torkade ut, till
skillnad från Baba Ayubs sorg, som bara svällde och svällde för varje dag som gick.
Han var inte längre till någon nytta för familjen. Han arbetade inte, han bad inte, han åt
knappt. Hustrun och barnen vädjade till honom, men det hjälpte inte. De återstående
sönerna tvingades överta hans arbete, för Baba Ayub satt dagarna i ända i hörnet av sitt
fält, eländig och ensam, och blickade bort mot bergen. Han slutade tala med byborna,
för han trodde att de mumlade bakom ryggen på honom. De sa att han var feg för att
han frivilligt hade gett bort sin son. Att han var en olämplig far. En riktig far skulle ha
bekämpat monstret. Han skulle ha försvarat sin familj och dött.
Han nämnde det för sin hustru en kväll.
»De säger ingenting sådant«, svarade hustrun. »Ingen tycker att du är feg.«
»Jag kan höra dem«, sa han.
»Det är din egen röst du hör, käre make«, sa hon. Men hon talade inte om att
byborna faktiskt viskade bakom ryggen på honom, även om det de viskade var att han
kanske hade blivit tokig.
Och så en dag gav han dem bevis. Han steg upp i gryningen. Utan att väcka hustrun
och barnen stoppade han ner några brödbitar i en jutesäck, satte på sig skorna, band
lien om midjan och gav sig av.
Han gick i många, många dagar. Han gick tills den nedgående solen glödde röd i
fjärran. Om natten sov han i grottor medan vinden ven utanför. Eller också sov han
invid floder och under träd och i skydd av klippblock. Han åt sitt bröd och sedan åt han
vad han kunde finna, vilda bär, svamp, fisk som han fångade med sina bara händer i
bäckar, och vissa dagar åt han inte alls men fortsatte gå. När mötande frågade vart han
var på väg berättade han det, och vissa skrattade, andra skyndade förbi, rädda att han
var galen, medan åter andra bad för honom, eftersom de också hade förlorat ett barn
till monstret. Baba Ayub gick vidare med böjt huvud. När skorna föll i bitar, surrade
han fast dem med snören, och när snörena gick sönder fortsatte han barfota. På det
sättet färdades han över berg och genom dalar och öknar.
Till slut nådde han fram till berget på vars krön monstrets fästning låg. Så ivrig var
han att fullfölja sitt sökande att han inte stannade upp för att vila utan genast började
klättra med sönderrivna kläder, blodiga fötter och håret tovigt av sand, fast besluten att
inte ge upp. De taggiga klipporna slet sönder hans fotsulor. Hökar hackade honom i
kinderna när han klättrade förbi deras näste. Våldsamma vindar fick honom nästan att
tappa greppet om berget. Och ändå klättrade han vidare, från den ena klippan till den
andra, tills han äntligen stod utanför de bastanta grindarna till monstrets fästning.
Vem vågar? dånade monstrets röst när Baba Ayub kastade en sten mot grindarna.
Baba Ayub talade om sitt namn. »Jag kommer från byn Maidan Sabz«, sa han.
Önskar du dö? Det måste du, eftersom du kommer och stör mig i mitt hem! Vad vill
du?
»Jag har kommit för att döda dig.«
Det blev tyst på andra sidan grindarna. Och sedan gled grindarna upp med ett
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gnisslande ljud, och där stod monstret i all sin mardrömslika glans och tornade upp sig
över Baba Ayub.
Har du, sa han, med en röst som mullrade som åskan.
»Ja, sannerligen«, sa Baba Ayub. »Hur det än blir kommer en av oss att dö idag.«
Ett ögonblick verkade det som om monstret skulle svepa upp Baba Ayub från
marken och göra slut på honom med ett enda bett av sina sylvassa tänder. Men något
fick varelsen att tveka. Hans ögon smalnade. Kanske var det vanvettet i mannens ord.
Kanske var det den gamle mannens utseende, de sönderrivna kläderna, det nedblodade
ansiktet, sanden som täckte honom från topp till tå, de öppna såren på huden. Eller
kanske var det för att monstret inte kunde spåra den minsta rädsla i den gamle
mannens ögon.
Varifrån sa du att du kom?
»Maidan Sabz«, svarade Baba Ayub.
Att döma av ditt utseende måste det ligga långt bort, detta Maidan Sabz.
»Jag har inte kommit hit för att prata, jag har kommit för att «
Monstret höjde sin ena kloförsedda hand. Ja. Ja. Du har kommit för att döda mig.
Jag vet. Men nog kan du väl unna mig några sista ord innan jag dräps.
»Nåväl«, sa Baba Ayub. »Men bara några då.«
Jag får tacka. Monstret hånlog. Får jag fråga vad för ont jag gjort för att förtjäna
döden?
»Du har tagit min yngste son ifrån mig«, svarade Baba Ayub. »Han var mig kärast i
världen.«
Monstret grymtade och knackade sig på hakan. Jag har tagit många barn från
många fäder, sa han.
Baba Ayub drog ilsket sin lie. »Då ska jag utkräva hämnd för dem också.«
Jag måste säga att ditt mod väcker en våg av beundran hos mig.
»Du vet ingenting om mod«, sa Baba Ayub. »För att kunna tala om mod krävs att
något står på spel. Jag har kommit hit utan att ha något att förlora.«
Du har ditt liv att förlora, sa monstret.
»Det har du redan tagit ifrån mig.«
Monstret grymtade igen och studerade tankfullt Baba Ayub. Efter en stund sa han:
Nåväl, då. Du ska få din duell. Men först ber jag dig följa med.
»Låt det gå fort«, sa Baba Ayub, »mitt tålamod tryter.« Men monstret var redan på
väg mot en jättelik hall, och Baba Ayub hade inget annat val än att följa med. Han
följde monstret genom en labyrint av korridorer där taken som bars upp av enorma
pelare nästan nuddade molnen. De passerade många trappor och gemak stora nog att
rymma hela Maidan Sabz. De gick på det viset tills monstret äntligen visade in Baba
Ayub i ett jättelikt rum med ett draperi i bortre änden.
Monstret gjorde tecken åt Baba Ayub att komma närmare.
Baba Ayub ställde sig bredvid monstret.
Monstret drog undan draperiet. Bakom det fanns en glasruta. Genom rutan kunde
Baba Ayub titta ner i en vidsträckt trädgård. Rader av cypresser kantade trädgården,
11

och marken var fylld av blommor i alla de färger. Där fanns bassänger med blått kakel
och marmorterrasser och frodigt gröna gräsmattor. Baba Ayub såg vackert skulpterade
häckar, och fontäner som porlade i skuggan av granatäppelträd. Inte ens under tre
livstider skulle han ha kunnat föreställa sig en så vacker plats.
Men det som verkligen fick Baba Ayub att häpna var åsynen av barn som glada
sprang omkring i trädgården. De jagade varandra längs gångarna och runt träden. De
lekte kurragömma bakom häckarna. Baba Ayub sökte med blicken bland barnen, och
till sist fann han den han letade efter. Där var han! Hans son, Qais, vid liv och mer än
välmående. Han hade vuxit och håret var längre än Baba Ayub mindes det. Han hade
en vacker vit skjorta över ett par fina byxor. Han jagade några av kamraterna och
skrattade lyckligt.
»Qais«, viskade Baba Ayub, och hans andedräkt fick glaset att imma igen. Och
sedan skrek han sonens namn.
Han kan inte höra dig, sa monstret. Eller se dig.
Baba Ayub hoppade upp och ner, viftade med armarna och bankade på glaset, till
dess att monstret drog för draperiet igen.
»Jag förstår inte«, sa Baba Ayub. »Jag trodde «
Detta är din belöning, sa monstret.
»Förklara dig«, utbrast Baba Ayub.
Jag tvingade dig att genomgå en prövning.
»En prövning.«
Jag prövade din kärlek. Jag vet att det var en svår utmaning, och jag förstår att den
kräver sin tribut av dig. Men du har klarat det. Detta är din belöning. Och hans.
»Men om jag inte hade valt«, ropade Baba Ayub. »Tänk om jag hade vägrat
genomgå din prövning?«
Då hade alla dina barn gått förlorade, sa monstret, för de skulle ändå ha drabbats av
förbannelse, eftersom deras far varit en svag man. En feg varelse som hellre såg dem
alla dö än att tynga sitt eget samvete. Du säger att du inte är modig, men jag ser modet
hos dig. Det du gjorde, den börda du tog på dig, krävde mod. Av den anledningen
respekterar jag dig.
Baba Ayub drog med svag arm sin lie, men den gled ur handen på honom och slog i
golvet med ett skramlande ljud. Hans ben bar honom inte och han blev tvungen att
sätta sig.
Din son minns dig inte, fortsatte monstret. Detta är hans liv nu, och du har med
egna ögon sett hans lycka. Här får han den bästa maten och de finaste kläderna, men
också vänskap och tillgivenhet. Han får undervisning i språk och humaniora, i
naturvetenskap och i vishetens och godhetens konst. Han saknar ingenting. En dag, när
han blir man, har han sin fulla frihet att bege sig härifrån, han får själv välja. Jag anar
att han kommer att röra många människor med sin godhet och bringa lycka till dem
som är tyngda av sorg.
»Jag vill träffa honom«, sa Baba Ayub. »Jag vill ta honom med mig hem.«
Vill du?
12

Baba Ayub tittade upp på monstret.
Varelsen gick bort till ett skåp som stod invid draperiet, öppnade en låda och tog
fram ett timglas. Vet du vad det är, Abdullah, ett timglas? Du vet. Bra. Monstret tog
timglaset, vände på det och ställde det vid Baba Ayubs fötter.
Jag låter dig ta med honom hem, sa monstret. Om du väljer att göra det, får han
aldrig mer komma tillbaka hit. Och om du väljer att inte göra det, får du aldrig mer
komma hit. När all sand har runnit igenom, vill jag ha ditt svar.
Och med de orden gick monstret därifrån och lämnade Baba Ayub att ta ännu ett
svårt beslut.
Jag tar honom med hem, tänkte Baba Ayub genast. Det var det han hetast önskade,
med varje fiber av sin varelse. Hade han inte föreställt sig det i tusen drömmar? Att få
hålla om lille Qais igen, kyssa hans kind och känna hans mjuka små händer i sina? Och
ändå Om han tog honom med hem, vad för liv väntade honom då i Maidan Sabz? I
bästa fall en bondes hårda liv, föga mer. Det vill säga om Qais inte dog av torkan som
så många av byns barn gjort. Skulle du kunna förlåta dig själv då, frågade sig Baba
Ayub. Och veta att du av själviska skäl hämtade hem honom från ett liv i lyx, med
framtidsutsikter? Om han å andra sidan lät Qais stanna kvar, hur skulle han då stå ut
med att veta att pojken levde, veta var hans fanns och ändå vara förbjuden att träffa
honom? Hur skulle han stå ut? Baba Ayub grät. Han blev så missmodig att han lyfte
upp timglaset och kastade det i väggen, där det splittrades i tusen bitar och den fina
sanden spilldes ut över golvet.
Monstret kom tillbaka in i salen och såg Baba Ayub stå med hängande axlar över
det trasiga glaset.
»Du är en grym varelse«, sa Baba Ayub.
När du har levt lika länge som jag, svarade monstret, ska du finna att grymhet och
välvilja bara är nyanser av samma färg. Har du gjort ditt val?
Baba Ayub torkade sina tårar, lyfte upp lien och band den runt midjan. Han gick
med hängande huvud långsamt mot dörren.
Du är en god far, sa monstret när Baba Ayub gick förbi honom.
»Måtte du brinna i helvetets lågor för det du har gjort mig«, sa Baba Ayub trött.
Han lämnade salen och var på väg ner genom korridoren när monstret ropade efter
honom.
Ta den här, sa monstret. Han räckte Baba Ayub en liten glasflaska som innehöll en
mörk vätska. Drick det under resan hem. Farväl.
Baba Ayub tog flaskan och gick sin väg utan att säga ett ord.
Många dagar senare satt hans hustru i utkanten av familjens fält och spanade efter
honom, ungefär på samma sätt som Baba Ayub suttit där och hoppats få se Qais. För
varje dag som gick hade hon alltmer förlorat hoppet om att han skulle återvända.
Människorna i byn talade redan om Baba Ayub i förfluten tid. En dag satt hon återigen
på marken med en bön på läpparna då hon fick se en mager gestalt närma sig Maidan
Sabz bortifrån bergen. Först tog hon honom för en vilsekommen dervisch, en mager
man med trasiga kläder, ihålig blick och insjunkna tinningar, och det var först när han
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kom närmare som hon kände igen sin man. Hennes hjärta tog ett skutt av glädje och
hon skrek av lättnad.
När Baba Ayub hade tvättat sig och fått vatten att dricka och mat att äta låg han i sitt
hus, medan bybor kretsade runt honom och ställde fråga efter fråga.
Vart begav du dig, Baba Ayub?
Vad såg du?
Vad hände dig?
Baba Ayub kunde inte svara, för han mindes inte vad som hänt honom. Han mindes
ingenting av färden, varken klättringen uppför monstrets berg, samtalet med monstret,
det ståtliga palatset eller den stora salen med draperierna. Det var som om han hade
vaknat ur en redan bortglömd dröm. Han mindes inte den hemliga trädgården eller
barnen, och framför allt mindes han inte att han sett sin son Qais leka bland träden
med kamraterna. När någon nämnde Qais namn var det i själva verket så att Baba
Ayub blinkade förbryllad. Vem? sa han. Han mindes inte att han någonsin haft en son
som hette Qais.
Förstår du, Abdullah, att detta var en barmhärtighetsgärning? Drycken som
utplånade dessa minnen? Det var den belöning Baba Ayub fick för att han klarade
monstrets andra prövning.
Den våren öppnade sig äntligen himlarna över Maidan Sabz. Det som kom var inte
något stilla duggregn, som under de gångna åren, utan ett enormt skyfall. Ett tungt
regn föll från himlen och byn reste sig törstigt för att möta det. Hela dagen trummade
vattnet mot taken i Maidan Sabz och dränkte alla andra ljud från världen. Stora,
svullna regndroppar kom rullande från bladen. Brunnarna fylldes och floden steg.
Bergen i öster började grönska. Vilda blommor frodades, och för första gången på
många år lekte barnen i gräset och korna betade. Alla gladde sig.
När det slutade regna hade byn en del arbete att utföra. Flera lerväggar hade raserats
och några tak sviktade och hela områden med jordbruksmark hade förvandlats till
träskmark. Men efter den eländiga torkan var människorna i Maidan Sabz inte benägna
att klaga. Väggar restes på nytt, tak reparerades och konstbevattningskanaler tömdes.
Den hösten kunde Baba Ayub räkna in en större skörd av pistaschmandlar än någonsin
tidigare i livet, och under de år som följde blev skörden dessutom ännu rikhaltigare och
bättre. I de stora städer där Baba Ayub sålde sina varor satt han stolt bakom pyramider
av pistaschmandlar och strålade som den lyckligaste man som någonsin vandrat på
jorden. Maidan Sabz drabbades aldrig mer av torka.
Det finns inte mycket mer att säga, Abdullah. Men du undrar kanske om en stilig
ung man någonsin passerade byn till häst på väg mot underbara äventyr? Stannade han
kanske till för att dricka lite vatten, något som byn numera hade gott om, och satte han
sig och bröt bröd med byborna, kanske med Baba Ayub själv? Jag kan inte säga det,
min pojke. Det jag kan säga är att Baba Ayub med tiden blev en mycket gammal man.
Jag kan berätta att han såg sina barn gifta sig, som han alltid hade önskat, och jag kan
tala om att hans barn gav honom många barnbarn som alla skänkte Baba Ayub stor
lycka.
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Och jag kan också berätta att Baba Ayub ibland hade svårt att sova om natten.
Fastän han nu var en mycket gammal man kunde han fortfarande bruka sina ben så
länge han stödde sig på en käpp. Under dessa sömnlösa nätter smög han därför upp ur
sängen utan att väcka hustrun, hämtade sin käpp och gick ut. Han promenerade i
mörkret och stötte käppen i marken, medan nattvinden smekte hans ansikte. Det fanns
en platt sten i utkanten av fältet, och där satte han sig. Ofta satt han där en timme eller
mer och tittade upp mot stjärnorna och molnen som drev förbi månen. Han tänkte på
sitt långa liv och tackade för all den rikedom och glädje som det hade gett honom. Det
skulle vara småaktigt att begära något mer, att önska ännu mer, det visste han. Han
suckade lyckligt och lyssnade på vinden som kom farande från bergen, på kvittret från
nattfåglarna.
Men då och då tyckte han sig höra ett annat ljud. Det var alltid samma läte, ett
sprött pinglande från en bjällra. Han förstod inte varför han skulle höra just det ljudet,
ensam i mörkret, när alla får och getter sov. Ibland intalade han sig att han inte hade
hört något, och ibland var han så övertygad om motsatsen att han ropade ut i mörkret:
»Är det någon där? Vem är det? Visa dig.« Men det kom aldrig något svar. Baba Ayub
förstod inte. Lika lite som han förstod varför han drabbades av en särskild känsla varje
gång han hörde det pinglande ljudet, som minnet av en sorgsen dröm, en känsla som
varje gång tog honom med förvåning, som en oväntad vindpust. Men så försvann den,
som allting gör. Bara försvann.
Där har du sagan, min pojke. Nu är den slut. Jag har ingenting mer att berätta. Och
nu är det verkligen sent och jag är trött, och din syster och jag måste vakna i gryningen.
Så blås ut ditt ljus. Vila huvudet och blunda. Sov gott, min pojke. Vi säger adjö i
morgon bitti.
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2. Hösten 1952
Far hade dittills aldrig slagit Abdullah. Så när han gjorde det, när han smällde till
honom på sidan av huvudet, strax ovanför örat, hårt, plötsligt och med handflatan,
vällde tårar av förvåning fram i Abdullahs ögon. Han blinkade hastigt bort dem.
»Gå hem«, sa far sammanbitet.
Där framme hörde Abdullah Pari brista i gråt.
Så slog far honom igen, hårdare, och denna gång över vänstra kinden. Abdullahs
huvud for åt sidan. Ansiktet brände och han kunde inte hejda tårarna. Det ringde i
vänster öra. Far böjde sig fram och stod så nära att hans mörka, rynkiga ansikte helt
och hållet skymde öknen och bergen och himlen.
»Jag sa åt dig att gå hem, pojke«, sa han med plågad min.
Abdullah gav inte ifrån sig ett ljud. Han svalde hårt och kisade mot fadern, blinkade
under handen som skuggade ögonen för solen.
Från den lilla röda vagnen längre fram ropade Pari på honom med gäll röst,
darrande av rädsla. »Abollah!«
Far hejdade honom med en ilsken blick och traskade tillbaka till vagnen. Pari som
satt i den sträckte ut händerna mot Abdullah. Abdullah lät fadern få försprång. Sedan
torkade han sig i ögonen med ovansidan av handen och följde efter.
En stund senare kastade far en sten mot honom, som barnen i Shadbagh brukade
göra mot Paris hund, Shuja  även om det var med avsikt att göra hunden illa. Fars sten
hamnade ett stycke från Abdullah utan att göra någon skada. Han väntade, och när far
och Pari återigen började röra sig följde Abdullah efter.
När solen just hade passerat middagshöjden stannade far på nytt. Han vände sig mot
Abdullah, såg ut att fundera lite och vinkade fram honom.
»Du ger visst inte upp«, sa han.
Pari sträckte upp handen ur vagnen och stack den hastigt i Abdullahs. Hon tittade på
honom med fuktiga ögon och log med sin lucka mellan tänderna, som om ingenting
ont kunde hända henne så länge han stod vid hennes sida. Han slöt handen om hennes,
så som han gjorde varje kväll när han och lillasystern lagt sig att sova med huvudena
ihop och benen intrasslade i varandra.
»Du skulle ju stanna hemma«, sa far. »Med mamma och Iqbal. Som jag sa till dig.«
Abdullah tänkte Hon är din fru. Mamma har vi begravt. Men han förstod att hejda
orden innan de lämnade munnen.
»Du får väl följa med då«, sa far. »Men jag vill inte veta av någon gråt. Hör du
det?«
»Ja.«
»Jag varnar dig. Jag vill inte ha någon gråt.«
Pari skrattade mot Abdullah och han tittade ner på hennes ljusa ögon och skära,
runda kinder och skrattade tillbaka.
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Efter det gick han med Paris hand i sin bredvid vagnen när den skumpade fram över
den gropiga ökenmarken. Bror och syster utbytte i hemlighet glada blickar, men sa inte
mycket av rädsla för att utmana ödet och göra far på dåligt humör. Långa sträckor var
de tre helt ensamma; man såg bara de dovt kopparfärgade bergsklyftorna och de
väldiga sandstensklipporna. Öknen bredde ut sig framför dem, öppen och vidsträckt,
som om den skapats enbart för deras skull, och luften var stilla och stekhet, himlen hög
och blå. Stenar skimrade i den spruckna jorden. De enda ljud Abdullah hörde var sina
egna andetag och det rytmiska gnisslet från hjulen när far drog den röda vagnen norrut.
En stund senare stannade de för att vila i skuggan av ett klippblock. Med ett
stönande släppte far vagnens styre till marken. Han krökte ryggen med en plågad
grimas och lyfte ansiktet mot solen.
»Hur långt är det kvar till Kabul?« frågade Abdullah.
Far tittade ner på dem. Hans namn var Saboor. Han var mörkhyad och hade ett hårt
ansikte, kantigt och benigt, med en näsa som var krökt som näbben på en stäpphök,
och ögonen var djupt insjunkna. Far var smal som ett streck, men ett helt livs arbete
hade gett honom svällande muskler som vred sig som rottingvidjor runt armstödet på
en korgstol. »I morgon eftermiddag är vi framme«, sa han och lyfte vattensäcken av
kohud till läpparna. »Om vi håller tiden.« Han tog en djup klunk, och adamsäpplet steg
och föll.
»Varför kunde inte morbror Nabi köra oss?« sa Abdullah. »Han har ju en bil.«
Far himlade med ögonen.
»Då skulle vi inte behöva gå hela vägen.«
Far sa ingenting. Han tog av sig den sotfläckade kalotten och torkade svetten ur
pannan med skjortärmen.
Pari stack upp fingret ur vagnen. »Titta Abollah!« ropade hon upprymt. »En till.«
Abdullah följde hennes finger till en fläck i skuggan av ett klippblock där det låg en
fjäder, lång och grå, som bränd kol. Abdullah gick fram och lyfte upp den och blåste
bort sandkornen. En falk, tänkte han och vände på den. Kanske en duva, eller en
ökenlärka. Han hade redan sett ett antal sådana den dagen. Nej, en falk. Han blåste på
den igen och räckte över den till Pari som lyckligt ryckte den ifrån honom.
Hemma i Shadbagh hade Pari under sin kudde en gammal teburk av plåt som hon
fått av Abdullah. Den hade en rostig hake, och på locket sågs en skäggprydd indisk
man i turban och lång röd tunika hålla en ångande tekopp med båda händerna. I
teburken låg alla de fjädrar som Pari hade samlat. De var hennes högst skattade
ägodelar. Mörkgröna och djupröda tuppfjädrar, en vit stjärtfjäder från en duva, en
sparvfjäder, dovt brun med mörka fläckar, och den som Pari var stoltast över, en
självlysande grön påfågelsfjäder med ett stort vackert öga i toppen.
Påfågelsfjädern hade hon fått av Abdullah två månader tidigare. Han hade hört talas
om en pojke från en annan by vars familj ägde en påfågel. En dag, då far var borta och
grävde diken i en stad söder om Shadbagh, gick Abdullah till byn, letade upp pojken
och bad honom om en fjäder från fågeln. En förhandling inleddes, och det slutade med
att Abdullah gick med på att byta sina skor mot fjädern. När han väl kom tillbaka till
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Shadbagh med påfågelsfjädern instucken i byxlinningen under skjortan, hade hans
hälar spruckit och lämnat blodiga avtryck på marken. Törnen och flisor hade borrat sig
in i hans fotsulor. För varje steg han tog sköt smärtan upp genom fötterna.
När han kom hem fann han sin styvmor, Parwana, sitta på huk utanför hyddan, i
färd med att baka dagens naanbröd i lerugnen. Han gömde sig hastigt bakom den
jättelika eken invid hemmet och väntade på att hon skulle bli färdig. Han stack fram
huvudet bakom stammen och såg henne arbeta. Hon var en kvinna med kraftiga axlar
och långa armar, valkiga händer och trubbiga fingrar, och ansiktet var runt och svullet
och hade ingenting av charmen hos den fjäril som hon fått sitt namn efter.
Abdullah önskade att han kunde älska henne. Som han älskat sin egen mor. Mor
som blött till döds när hon födde Pari tre och ett halvt år tidigare, då Abdullah var sju.
Mor, vars ansikte helt hade gått förlorat för honom, mor som höll om hans huvud med
båda händer och tryckte det mot sitt bröst och som strök honom över kinden varje kväll
innan han skulle sova och sjöng en vaggvisa för honom.
Jag fann en sorgsen liten älva
i skuggan av ett pappersträd.
Jag vet en sorgsen liten älva
som vinden blåste bort en natt.
Han önskade att han kunnat älska sin nya mamma på samma sätt. Och kanske, tänkte
han, önskade Parwana i hemlighet samma sak, att hon kunde älska honom. Så som hon
älskade Iqbal, den ettårige sonen vars ansikte hon alltid kysste, sonen som hon
ängslades över varje gång han hostade eller nös. Eller så som hon älskat sitt första
barn, Omar. Hon hade dyrkat honom. Men han hade dött av kylan tre vintrar tidigare,
då han var två veckor gammal. Parwana och far hade knappt hunnit ge honom ett
namn. Han var ett av tre spädbarn som dött den hårda vintern i Shadbagh. Abdullah
mindes hur Parwana klamrat sig fast vid Omars svepta lilla kropp, hur hon sörjt och
klagat. Han mindes dagen då de begravde honom uppe på berget, en liten jordhög i
frusen mark under en blygrå himmel. Mulla Shekib läste böner och vinden sprutade
grusig snö och is i allas ögon.
Abdullah misstänkte att Parwana skulle bli ursinnig när hon fick veta att han bytt
bort sitt enda par skor mot en påfågelsfjäder. Far hade arbetat hårt under solen för att
betala dem. Hon skulle ge honom bannor när hon fick veta. Hon skulle kanske till och
med slå honom, tänkte Abdullah. Hon hade slagit honom några gånger tidigare. Hon
hade starka, kraftiga händer  efter alla år då hon lyft sin invalid till syster, tänkte
Abdullah  och de händerna kunde svinga en kvast eller dela ut en välriktad örfil.
Men till Parwanas försvar måste sägas att hon inte tycktes finna någon
tillfredsställelse i att slå honom. Inte heller var hon oförmögen att visa ömhet mot sina
styvbarn. En gång hade hon sytt en klänning i silver och grönt åt Pari av en rulle tyg
som far haft med sig hem från Kabul. Och en annan gång hade hon med förvånansvärt
tålamod lärt Abdullah att knäcka två ägg samtidigt utan att ha sönder gulan. Hon hade
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också visat dem hur man vände och vred bladen från majskolvar så att det blev till små
dockor, som hon gjort tillsammans med sin egen syster när de var små. Och hon lärde
dem hur man gjorde små dockklänningar av tygremsor.
Men det var bara gester, det visste Abdullah, något som hon gjorde av
plikttrogenhet och som härrörde ur en långt grundare källa än den hon öste ur åt Iqbal.
Om deras hus en natt skulle börja brinna visste Abdullah utan minsta tvekan vilket
barn Parwana skulle gripa tag i och rusa ut med. Hon skulle överhuvudtaget inte
fundera. Det handlade till sist om något så enkelt som att de inte var hennes barn, han
och Pari. De flesta människor älskade sina egna. Det kunde inte hjälpas att han och
hans syster inte tillhörde henne. De hade blivit över efter en annan kvinna.
Han väntade tills Parwana tog med sig brödet in och såg henne sedan komma ut ur
hyddan igen med Iqbal på ena armen och ett fång tvätt under den andra. Han såg henne
gå i riktning mot bäcken och väntade tills hon var utom synhåll innan han smög in i
huset med fotsulor som dunkade varje gång de mötte marken. Där inne satte han sig
och tog på de gamla plastsandalerna, de enda övriga skor han ägde. Abdullah visste att
det han hade gjort var oförståndigt. Men när han lade sig på knä vid Pari, varsamt
väckte henne ur en slummer och tog fram fjädern som han gömt bakom ryggen, som
en trollkarl, var alltsammans värt det  värt det när han såg hur hennes ansikte först
sprack upp i förvåning, sedan i förtjusning, och när hon överöste hans kinder med
kyssar och skrattade när han kittlade hennes haka med den mjuka änden av fjädern 
och plötsligt gjorde det inte alls ont i fötterna längre.
Far torkade sig återigen i ansiktet med ärmen. De turades om att dricka ur
vattensäcken. När de var klara sa far: »Du är trött, pojke.«
»Nej«, sa Abdullah, fastän han var det. Han var utmattad. Och fötterna värkte. Det
var inte lätt att gå genom öknen i sandaler.
Far sa: »Klättra upp.«
I vagnen satt Abdullah bakom Pari, med ryggen mot träspjälorna och med systerns
knutiga ryggrad tryckt mot mage och bröst. Medan far drog dem framåt stirrade
Abdullah på himlen, på bergen, rad efter rad av tätt liggande, rundade kullar, mjuka på
avstånd. Han iakttog faderns rygg där han gick framför vagnen och med fötterna
sparkade upp små moln av rödbrun sand. En karavan med kuchinomader passerade, en
dammig procession av pinglande klockor och bräkande kameler, och en kvinna med
kolkantade ögon och hår i samma färg som vete log mot Abdullah.
Hennes hår påminde Abdullah om moderns, och han längtade återigen hett efter
henne, efter hennes mjukhet, hennes inneboende lycka, hennes förvirring över
människors grymhet. Han mindes hennes hickande skratt och det blyga sättet att ibland
lägga huvudet på sned. Modern hade varit en ömtålig människa, både själsligt och
kroppsligt, en spenslig kvinna med smal midja och hår som alltid stack fram under
sjalen. Han hade ofta undrat hur en sådan bräcklig liten kropp kunde rymma så mycket
glädje, så mycket godhet. Det kunde den inte. Den rann ur henne, strömmade ur
hennes ögon. Far var annorlunda. Far hade en hårdhet inom sig. Hans ögon blickade ut
över samma värld som moderns gjort och såg bara likgiltighet. Ändlöst slit. Faderns
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värld var skoningslös. Ingenting gott var gratis. Inte ens kärlek. Man betalade för allt,
och om man var fattig var lidandet ens valuta. Abdullah tittade ner på den skorviga
benan i lillasysterns hår, på hennes smala handled som hängde över kanten på vagnen,
och han visste att modern gett något i arv till Pari när hon dog. Något av sin glada
hängivenhet, öppenhet och oförskräckta hoppfullhet. Pari var den enda människa i
världen som aldrig skulle, aldrig kunde skada honom. Vissa dagar kände Abdullah att
hon var hans enda verkliga familj.
Dagens färger löstes sakta upp i grått och de avlägsna bergstopparna blev dunkla
silhuetter, som hopkrupna jättar. Tidigare på dagen hade de passerat ett flertal byar, de
flesta avlägsna och dammiga, precis som Shadbagh. Små fyrkantiga hus byggda av
bränd lera stack här och var upp mot en bergssida, och från taken steg ibland strimmor
av rök. Tvättlinor, kvinnor som satt på huk och lagade mat vid elden. Några popplar,
lite höns, ett par kor och getter och alltid en moské. Den sista byn de passerade låg
granne med ett vallmofält där en gammal man som arbetade med frökapslar vinkade åt
dem. Han ropade något som Abdullah inte hörde. Far vinkade tillbaka.
Pari sa: »Abollah?«
»Ja.«
»Tror du att Shuja är ledsen?«
»Jag tror att han klarar sig bra.«
»Det är väl ingen som gör honom illa?«
»Det är en stor hund, Pari. Han kan försvara sig.«
Shuja var en stor hund. Far sa att han en gång måste ha varit en kamphund, för
någon hade skurit av honom svans och öron. Huruvida han kunde eller ville försvara
sig var en annan sak. När den herrelösa hunden första gången dök upp i Shadbagh
hade barnen kastat sten på honom, petat på honom med trädgrenar eller rostiga
cykelekrar. Shuja gav aldrig igen. Med tiden tröttnade barnen i byn på att plåga honom
och lät honom vara i fred, även om Shuja fortfarande uppträdde försiktigt,
misstänksamt, som om han inte hade glömt den ovänlighet han tidigare mött.
Han undvek alla i Shadbagh utom Pari. Det var Pari som Shuja älskade över allt
annat. Hans kärlek till henne var ofantlig och ogrumlad. Hon var hans universum. På
morgonen, när Shuja såg Pari komma ut ur huset, rusade han fram, darrande i hela
kroppen. Stumpen på hans stympade svans viftade vilt och han dansade som om han
trampat på glödande kol. Han gjorde lyckliga krumsprång omkring henne. Hela dagen
lång följde han efter henne, som en skugga, och nosade henne i hasorna, och om
natten, när de hade skilts åt, låg han översiggiven utanför dörren och väntade på att det
skulle bli morgon.
»Abollah?«
»Ja.«
»När jag blir stor, får jag bo med dig då?«
Abdullah betraktade den blodröda solen som sjunkit så lågt att den nuddade vid
horisonten. »Om du vill. Men det vill du säkert inte.«
»Jo, det vill jag!«
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