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Att lämna eller stanna kvar  
I Sinan Antouns romaner om liv i Irak drömmer huvudpersonerna om 
att kunna lämna landet. Ett aldrig upphörande våld omger dem.  Maha 
har förlorat ett barn. Jawad som har till uppgift att tvaga de döda orkar 
inte mer – de döda blir allt fler.  
 
Iraks moderna historia har i hög grad präglats av våld, krig och förtryck. En författare 
som på ett mycket inkännande och intelligent sätt har skildrat detta är Sinan Antoun.  
Han föddes 1967 i Bagdad men som ung student lämnade han Irak 1991 i samband 
med Kuwaitkriget och är numera bosatt i USA. Sinan Antoun är en mycket mångsidig 
person: dokumentärfilmare, poet, akademiker och forskare, översättare och så även 
författare av romaner. Fram tills nu har han kommit ut med fyra romaner.  
En utmärkande egenskap hos denna författare är hans förmåga att leva sig in i och 
beskriva vitt skilda miljöer och karaktärer. Så är också fallet med de bägge romaner 
som kommer att presenteras här: Waḥdahā shajarat al-rummān (2010, ”Endast 
granatäppelträdet”) och Yā Mariam (2012, ”Ave Maria”).  
Som titeln antyder utspelar sig Ave Maria i kristen miljö (en miljö i vilken författaren 
själv har sina rötter). Bakgrunden till romanen är en verklig händelse, en massaker 
som ägde rum i en kyrka i Bagdad 2010, och som här finns med fast förlagd några år 
senare. Huvudpersonerna är den gamle Yousef och hans unga släkting Maha. Maha 
och hennes man har på grund av säkerhetssituationen blivit tvungna att lämna sitt 
hem och är nu tillfälligt inkvarterade i Yousefs hus i väntan på att kunna emigrera till 
USA. I den första hälften av romanen är det Yousefs röst vi hör och i romanens andra 
hälft är det Maha som berättar. De bägge huvudpersonerna står som representanter 
för en äldre och en yngre generation av irakier med helt olika erfarenheter. Yousef går 
runt i sitt hem, som också är hans barndomshem, tittar på de gamla fotografierna, 
minns och tänker tillbaka på sitt liv, ett liv som präglats av samexistens mellan 
människor, oberoende av religionstillhörighet. I husets trädgård står ett palmträd, 
symbolen för Irak, med rötterna djupt nedsjunkna i jorden. Även Yousef är fast rotad 



i Irak och det är för honom självklart att stanna i landet. Maha å sin sida har andra 
erfarenheter. Hon har växt upp i en tid av våld, schismer och stridigheter mellan olika 
grupper. I samband med ett sprängattentat förlorade hon det barn som hon väntade 
och nu ser hon ingen framtid i hemlandet. Hennes dröm är att, likt så många andra 
före henne, lämna Irak. Jag ska här inte avslöja hur romanen slutar. 
 
Endast granatäppelträdet utspelar sig i en helt annan miljö, en shia-muslimsk 
sådan. I intervjuer har Sinan Antoun berättat att upprinnelsen till denna roman var 
en tidningsartikel om en irakisk shiamuslimsk man som arbetade med att rituellt 
tvaga döda kroppar. Det är ett traditionellt och nödvändigt yrke, men mannen i 
artikeln sade sig inte orka mer och ville lämna sin syssla då antalet döda som 
passerade hans arbete i dagens Irak hade blivit outhärdligt stort. Sinan Antoun läste 
in sig på allt som finns att veta om just denna yrkesgrupp för att kunna skriva den här 
romanen. 
Huvudpersonen är en ung man, Jawad, vars far arbetar som ”liktvättare”. Själv 
drömmer han om att bli konstnär, att stå i livets tjänst och inte i dödens. Den hårda 
verkligheten – bland annat dör hans älskade storebror i det meningslösa kriget 
mellan Irak och Iran 1980–1988 – gör att huvudpersonen blir tvungen att ta upp sin 
fars syssla för att kunna försörja familjen. Han vill verkligen inte detta. Antalet döda 
som tvagas på hans marmorbänk blir bara fler och fler. Det är kropparna efter pojkar 
och män i olika åldrar, från olika samhällsklasser och grupper. Ofta är det snarare en 
fråga om spridda kroppsdelar än hela kroppar då många har dött i terrorattentat och 
explosioner. Alla dessa döda symboliserar den situation av eskalerande våld som Irak 
har genomlidit alltsedan USA:s ockupation av landet inleddes år 2003. På den lilla 
gården utanför huvudpersonen Jawads arbetsplats står ett granatäppelträd. Här 
häller han ut vattnet efter att ha tvättat de döda och trädet förstår allt. 
Sinan Antoun skriver på ett väldigt inkännande och klokt sätt om Irak och om 
människors liv i Irak. Skildringar av vardagsliv blandas med mer abstrakta tankar 
och drömmar. En viktig fråga i de bägge romanerna är frågan om att lämna eller 
stanna kvar. Finns det möjlighet till ett liv i Irak?  För mig var dessa två romaner 
stora läsupplevelser. 
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ATT SÄTTAS I EN RUTA: 
Båda romanerna finns att läsa i engelsk översättning, med titlarna The Corpse 
Washer (2014), översatt av författaren själv, och The Baghdad Eucharist (2017) 
i översättning av Maia Tabet. 

 
 
 
 


