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GAIL RAMSAY

Natur och välbefinnande i kris- och oros‐
tider. Libanon och Irak

Naturupplevelser skänker lycka och välbefinnande
... jag befann mig i himlen! Inte ombord ett passagerarplan 
utan fastspänd i en flygskärm bland vita moln som snuddade 
vid de schweiziska alptopparna... Det enda jag klarade av var 
att recitera tronversen och tillflyktsverserna.1 Knappt hade 
molnen svept förbi när en förunderlig skönhet som bländade 
mitt sinne kom i sikte bortom vita, istäckta toppar som 
hukade sig ovan höga berg utför vilka strömmade forsar med 
sina kaskader. Nedanför bildade de två sjöar mitt i skog‐
beklädd, grönskande natur. Runtom fanns spridda stugor och 
betande kor. Vyns skönhet var bedårande till den grad att en 
stackars ensam själ inte kunde ta in den till fullo.

Raderna som citeras ovan är från förordet till saudiska 
Abdullah Al-Jumahs populära reseskildring Ḥakāyā Saʿūdī fī 
Ūrūbā (Berättelser om en Saudier i Europa), först publicerad 
2013.2 Upplevelsen som beskrivs i citatet ovan ger uttryck för 
något som en större forskargrupp har kunnat observera, näm‐
ligen att det finns en koppling mellan människors välbefin‐
nande och naturupplevelser. Deras slutsats var att naturupp‐
levelser “i allmänhet gör oss lyckligare och friskare.” 3 Redan på 
första sidan av Al-Jumahs skildring om sina resor i Europa erfar 
alltså läsaren att berättaren nära nog saknar ord för att uttrycka 
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sin förundran och tillfredsställelse över naturens skönhet medan 
han glider fram mellan de schweiziska alperna fastspänd i en 
flygskärm. Han överväldigas till den grad av den sköna, vilda, 
dramatiska men också den kultiverade natur han bevittnar att 
det enda han kan komma sig för att göra för att uttrycka sina 
känslor är att recitera för honom välkända verser från Koranen.

Den 22 juni 2015 kunde vi läsa Svenskar väljer naturen för att 
klara livskriser på Sveriges televisions nätsida. Forskaren i socio‐
logi, Fereshteh Ahmadi, beskriver där svenskars inställning till 
naturen som en positiv kraft som kan uppmuntra individer som 
kommit till Sverige från andra kulturer att undersöka hur 
naturen kan skänka lindring i livskriser. Vid Sveriges lantbruks‐
universitet (SLU) pågår forskning om hur traditionell medicinsk 
behandling kan ersättas av eller kompletteras med naturbaserad 
vård i form av trädgårdsterapi. Utgångspunkten är att stressre‐
laterade psykiska sjukdomar är ett av de vanligaste sjukdoms‐
tillstånden i världen och post-traumatiskt stress-syndrom 
(PTSD) som kan uppstå i spåren av krig, krigsliknande tillstånd 
och flyktingskap är ett sådant tillstånd.4

Jag menar att vi i skönlitteratur från två orosdrabbade sam‐
hällen i arabvärlden finner att individer som genomlever kriser 
och orostider, oberoende av nationalitet och kulturell identitet, 
kan finna en grad av harmoni, psykisk balans och stabilitet i 
kontakt med naturen i olika skepnader. I fokus är följande 
frågor: Vilken effekt har kontakt med naturmanifestationer på 
centrala karaktärer i två arabiska romaner? Leder deras kontakt 
med och omsorg om växter, vare sig det gäller vistelse i en träd‐
gård, dadelpalmodling eller skötsel av exotiska krukväxter till 
psykologisk stabilitet och harmoni i en situation av existentiell 
fara, personlig förlust och sorg? Kort sagt, leder deras kontakt 
med naturen till en förbättrad livskvalitet?
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Hur olika naturmanifestationer kan spela en roll för hälsa 
och välbefinnande i andra samhällen än det svenska, som 
skildrat i två arabiska romaner där handlingen utspelar sig i 
orosdrabbade samhällen kommer att utredas med utgångs‐
punkt i forskning om en terapiform som betecknas som tera‐
peutisk trädgårdsodling och kommer att förklaras närmare 
nedan. Romanerna i fokus för vår undersökning är Hayy al-
Amirkan (Amerikanernas kvarter), utgiven 2014, av den libanes‐
iska författaren Jabbour Douaihy och Ya Maryam (Ave Maria), 
utgiven 2012, av den irakiske författaren Sinan Antoon.

Naturunderstödd rehabilitering, trädgårdsterapi 
och terapeutisk trädgårdsodling
Terapi som inkluderar vistelse i natur och trädgårdsskötsel, 
kultivering i parkmiljö och stadsnära natur går under paraply‐
beteckningen Nature-Assisted Therapy (NAT). På svenska an‐
vänds begreppen naturunderstödd rehabilitering och trädgårds‐
terapi. Trädgårdsterapi (horticultural therapy) och terapeutisk 
trädgårdsodling (therapeutic horticulture) används ibland utan 
åtskillnad, men forskarna Matilda Annerstedt och Peter Währ‐
borg pekar ut en skillnad mellan dessa två terapi-inriktningar. 
Trädgårdsterapi innebär att en professionell terapeut begagnar 
sig av naturmanifestationer i form av växter för att uppnå vissa 
kliniskt definierade mål. Terapeutisk trädgårdsodling är den 
process varmed traumatiserade individer stegvis uppnår psykisk 
stabilitet och känslomässig harmoni i kontakten med växter och 
genom trädgårdsodling. Individens välbefinnande kan uppnås 
genom passivitet i förhållande till naturen såväl som aktivt en‐
gagemang i form av växtskötsel. Terapeutisk trädgårdsodling är 
den terapiform som bäst motsvarar den situation de karaktärer 
vi kommer att diskutera i romanerna här nedan befinner sig i.
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Som bakgrund till kommande resonemang om kontakt med 
naturen som hälsobringande tar vi också fasta på forskarna 
Annerstedts och Währborgs teori “biofilia-hypotesen.” Den 
innebär i korthet att människor har en inneboende känslo‐
mässig koppling till andra levande organismer. De fann i en 
systematisk redovisning av befintlig forskning om NAT, att 
terapeutisk behandling som utnyttjade växtlighet och/eller vis‐
telse i utomhusmiljö och inte krävde inslag av kontakt med djur, 
var betydelsefull för att uppnå psykologiska, sociala, fysiska och 
intellektuella terapeutiska mål för olika patientkategorier.5 
Tanken är att människor kan erhålla läkedom och terapi ge‐
nom kontakt med natur i olika former. Det centrala är alltså den 
terapeutiska funktion som naturen kan ha för individer med 
vissa former av stressrelaterad, psykologisk ohälsa. I en studie 
genomförd 2016, över effekter av trädgårdsterapi på danska 
soldater och veteraner med PTSD, fann en forskargrupp att 
soldater som deltagit i krigszoner upplevde att deras livsvillkor 
förbättrades genom att helt enkelt befinna sig i en trädgård eller 
en delvis kultiverad natur. Enligt forskargruppen var naturen 
också främjande för att få deltagarna att slappna av och minska 
sin vaksamhetsgrad, “lowering the participants’ feeling of  
alertness.” Det räcker alltså med att vara i kontakt med naturen 
utan att engagera sig praktiskt i den, enligt konceptet natur‐
understödd terapi.6

Mot denna bakgrund kommer vi att behandla frågan hur 
natur i olika skepnader kan ge välbefinnande och stabilitet till 
individer i två arabiska samhällen som drabbats av oro, instabili‐
tet och övergripande existentiell osäkerhet till en följd av interna 
konflikter, terrordåd och krigsliknande handlingar mellan olika 
samhällsgrupper. Vi undersöker på vilket sätt “terapeutisk träd‐
gårdsodling” grundad i “biofilia-hypotesen” fungerar tera‐
peutiskt i förhållande till karaktärer som lever i orosdrabbade 
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samhällen i de bästsäljande romanerna Hayy al-Amirkan och Ya 
Maryam.

Libanon:
Hayy al-Amirkan – Amerikanernas kvarter
Romanen Hayy al-Amirkan av den populära libanesiska för‐
fattaren Jabbour Douaihy andas intresse för naturen och eko‐
logisk medvetenhet på flera plan förutom det vi kommer att 
behandla här.7 Under orostider, när Abdelkarim Azzam som är 
en av huvudpersonerna i denna roman måste hålla sig inom‐
hus, känner han sig instängd. Han beger sig då till sin moster 
för att tillbringa dagen hos henne. Hennes våning har en 
balkong med utsikt från tionde våningen varifrån man har 
kunnat se ända till Medelhavet. Men allt de kan se nu är 
skövlad mark. Inte ett träd står kvar av de gröna dungarna som 
förr har omgärdat staden. Inga apelsinlundar finns kvar. Allt är 
uppryckt och jämnat med marken och avstyckat till förmån för 
fastigheter och byggnader. De enorma vinster som markpri‐
serna tingat fick företräde framför natur, grönska och odlingar. 
På mindre än en vecka jämnade grävmaskiner skog och apel‐
sinträd med marken och därefter såldes virket av som brasved, 
får läsaren veta. Vi kommer att åsidosätta ekologiska hänsyn 
och miljömedvetenhet som dessa till förmån för frågan om hur 
naturen spelar en annan roll i denna roman. Frågan är på vilket 
sätt skötseln av en svårodlad, exotisk krukväxt visar sig ge 
mental stadga och sinnesfrid för Abdelkarim. 

Abdelkarim är ende sonen och arvingen i den mäktiga 
Azzam-familjen i libanesiska Tripoli. Han har ett misslyckat 
konvenansäktenskap bakom sig och lever tillbakadraget inom 
hemmets fyra väggar och den muromgärdade trädgården. 
Hans tillvaro präglas också av existentiell oro som grundar sig i 
konflikter mellan olika grupperingar i staden. I ett skede dras 
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han personligen in i en av regionens konflikter när Ismail, son 
till familjens hushållerska Intisar, värvas av en militant grupp 
för att detonera ett sprängämnesbälte vid en busstation i Irak.

För att Abdelkarim ska vara säker, ordnar familjen att han 
får vistas i Paris. Under sin tid där inleder han ett förhållande 
med Valeria Dombrovska, en dansös från Belgrad. Av henne 
lär sig Abdelkarim hur man kultiverar och sköter svårodlade 
japanska bonsai, miniatyrträd i små krukor. Valeria blir gravid 
och lämnar abrupt Abdelkarim som hamnar i chock och till sist 
tvingas återvända till sin hemstad i Libanon bruten och 
förvirrad. I sin väska lyckas han forsla fyra av Valerias bonsai 
och ta med sig hem; ett nimträd med sina läkande substanser, 
ett teträd, en japansk lönn och en havtorn med sina klarröda, c-
vitaminrika bär. Omtumlad efter hemkomsten till Libanon 
påminner han sig plötsligt de ömtåliga växterna som ligger i 
hans resväska. “Plötsligt kom han att tänka på bonsai-träden. De 
skulle dö i den mörka väskan.” Intisar hjälper honom att för‐
siktigt plocka fram växterna. Nu måste han själv ta hand om 
dem på det intrikata sätt han lärt sig av Valeria. 

Han tog fram sekatörerna och de andra instrumenten ur 
väskan, undersökte en bruten kvist och några skrynkliga 
blad. Sedan placerade han dem så att solens strålar kunde nå 
dem. Han radade upp dem noggrant i den ordning som 
Valeria hade haft dem i sin lägenhet. Först nimträdet, sedan 
te-trädet, därefter den japanska lönnen och längst till vänster, 
havtornträdet.8

För Abdelkarim blir skötseln av de ömtåliga krukväxterna i 
kombination med att han lyssnar till västerländsk opera ett sätt 
att avgränsa sig från en orolig omvärld och läka sin egen 
sargade psykologiska hälsa. Bonsai-träden ska placeras enligt en 
viss ordning i förhållande till varandra. Deras rötter ska be‐
skäras. Grenar ska stagas upp och beskäras med speciella in‐
strument. Vatten ska kokas och svalna för att det sedan befriat 
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från för växterna onyttiga substanser ska kunna användas för 
bevattning med för ändamålet särskild flaska och pip. Att lyssna 
till opera-arior samtidigt som han sköter om krukväxterna blir 
något av ett beroende. I romanen beskrivs detta rätt och slätt 
som en “en daglig behandling” – ‘ilaj yawmiyy, en terapeuteisk 
metod varmed han tänker sig kunna återfå kontakt med en 
lycklig tid som förevarit. Men bonsai-trädens positiva effekt 
sträcker sig längre än till Abdelkarim.

Abdelkarims och Ismails levnadsvillkor är paradoxalt olika 
och romanen kan läsas som en förklaringsmodell till hur unga 
individer drivs in i kampen för en islamisk inriktning – jihad. 
Abdelkarim åtnjuter ett välordnat och så tryggt liv det går att 
åstadkomma i en stad som Tripoli där strider mellan olika 
grupper förekommer. Han lever i ett vackert hem omgivet av en 
muromgärdad trädgård. Hans hushållerska Intisar kommer 
från det fattiga Hayy al-Amirkan och hon försörjer ensam 
familjen då hennes make, Bilal, mest driver runt på dagarna 
utan ett fast arbete. Han lever dessutom märkt av vanära efter 
att ha deltagit i en operation för att hämnas avrättningen av 
kvarteret Bab al-Hadids populära imam, sheykh Imad. Av 
någon för honom själv okänd anledning undkommer Bilal 
medan övriga deltagare i operationen omkommer eller avrättas. 
Denna händelse och utvecklingen i staden som ledde fram till 
den är verklighetsbaserad och går under beteckningen Bab al-
Hadid.

Intisars äldsta son Ismail har hittills tagit ansvar för den 
yngste brodern som lider av en funktionsnedsättning som gör 
att han haltar svårt. Efter grundskolan antas Ismail till en 
yrkesinriktad utbildning men lämnar skolan och snappas upp 
av bagaren Yasin al-Shami som ger Ismail arbete i sitt bageri. 
Al-Shami har en stark religiös övertygelse sedan en fängelse‐
vistelse där han utsatts för svår tortyr. Under sin fängelsetid blev 
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hans livlina Koranen och koranrecitationen varmed han kunde 
stå i förbindelse med andra fångar. Ismail börjar ett nytt liv 
under al-Shamis skugga och går så småningom med i en 
radikal, islamisk jihadist-grupp. Han fostras in i gruppens 
radikala struktur och blir ålagd ett självmordsuppdrag. Under 
sin färd till bussterminalen i Mahmoudiyya, söder om Bagdad, 
där han ska detonera sitt sprängbälte, kommer Ismail i kontakt 
med en liten pojke som påminner honom om hans egen 
lillebror. Han inser att han inte kommer att kunna genomföra 
dådet. Vi ankomsten till buss-stationen där hans uppdrag var 
att genomföra detonationen avviker han, lyckas krångla sig ur 
sprängbälte och väst och kasta föremålen över en bastant mur. 
Utan pengar, id-handlingar eller något annat än det han går 
och står i tar sig nu Ismail ta tillbaka till Tripoli i Libanon.

Lyckligt slut, kanske någon tänker. Det vet vi inget om. När 
Ismail ser affischerna med sitt martyrporträtt uppsatta i staden 
inser han att han inte kan återvända till sin familj i Hayy al-
Amirkan. Han förstår att han är en jagad person, en måltavla för 
den grupp han representerat och för säkerhetstjänsten. Han 
smyger i hemlighet till Abdelkarims hem där han blir mottagen. 
Ismail och Abdelkarim tillbringar en lång kväll tillsammans där 
värden berättar om sig själv, livet i Paris, sin förlorade käresta 
Valeria och den intrikata omsorgen som de små miniatyrträden 
kräver. Trots att bonsai-träden fungerar som livboj för honom 
själv har Abdelkarim tidigare erbjudit Ismail att välja ett av 
träden – vilket som helst. Ismail undrar vad det är för mening 
med att hålla på med att “stympa” och pyssla med “små träd” 
på det där viset och får svaret att de lär oss tålamod – al-sabr 
och visdom – al-hikma. Till sist väljer Ismail det lilla havtorn‐
trädet med sina lysande bär.

När säkerhetstjänsten parkerar utanför huset och sirenerna 
från polisbilarna närmar sig inser värden att Ismail måste för‐
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svinna. Han plockar fram Valerias svarta kappa som han tagit 
med sig från Paris som ett minne och ikläder Ismail det vida 
plagget samtidigt som han manar honom att skynda sig ut 
bakvägen. Just när Ismail ska ta sig över muren bakom huset 
stannar han till och vänder sig om. Han tecknar någon tum 
mellan tummen och pekfingret och säger: “Jag kommer tillbaka 
för att hämta mitt träd.”

I romanens slutscen möter läsaren Ismails mor, Intisar. Hon 
drömmer om den dag hon kan anlända till familjen Azzams 
hus i sällskap med sin dotter och förvänta sig att Ismail plötsligt 
stiger in. Abdelkarim har nämligen bedyrat att han utan tvekan 
kommer att återvända. Han måste ju återlämna rocken och 
hämta sin havtorn.

Växtskötselns effekt i den libanesiska romanen
Berättelsen om nyckelpersoner i de båda Tripoli-familjerna, 
den mäktiga Azzam-klanen och hushållerskans familj från det 
fattiga Hayy al-Amirkan, präglas av oro och våld i spåren av 
klasskillnader, hot och våld från polis, säkerhetstjänst, militär 
och konflikter mellan radikala grupper. Annerstedt och 
Währborg som introducerats i inledningen till denna artikel har 
beskrivit vilken effekt som interaktion mellan människa och 
natur kan ha på individer som utsatts för trauman, stress och 
stark oro i krigszoner. De fann att personer som led av PTSD 
fick ökad livskvalitet genom att befinna sig i en trädgård eller 
att helt enkelt vara i kontakt med naturen, utan att till synes 
engagera sig i den. 

Abdelkarim från den välbärgade familjen beskrivs visser‐
ligen som dekadent men också som djupt känslig. Han klarar 
inte trycket från sin egen familj att leva upp till förväntningarna 
att axla den ende sonens ansvar som klanledare och familje‐
överhuvud. När han förlorar sin enda passion i livet, sin 
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Valeria, dukar han nästan under. Hans räddning är de bonsai-
träd som hon lämnat efter sig och som han lyckas få med sig till 
Libanon. Genom dem får han rutin i sin tillvaro, står i kontakt 
med ett stycke natur som inte anklagar honom eller ställer hon 
till svars för något och upplever någon form av stadga och 
harmoni i sitt liv. Han lär sig “tålamod” och “visdom.”

Ismail i samma roman, som funnit mening och stabilitet i 
moské-gemenskapen och värvats till en militant kärngrupp för 
ett självmordsattentat, befinner sig så långt bort från 
Abdelkarims klass och samhällsstatus man kan komma. När 
han beslutat sig för att avstå från dådet, är hans liv i fara. Sam‐
tidigt som han söker undkomma den skoningslösa säkerhets‐
tjänsten tänker han på det lilla bonsai-trädet han valt, stannar 
till, vänder sig om och meddelar att han tänker komma tillbaka 
för sitt träd. Om han återvänder för att ta hand om sin 
miniatyr-havtorn får vi inte veta. Ej heller får vi veta hur det 
går för Abdelkarim som står under säkerhetstjänstens bevak‐
ning. Vad läsaren dock får veta är att kontakten med växterna 
och den uppgift denna kontakt medför genom deras intrikata 
skötsel tycks skänka båda karaktärerna fokus och mål. 

Irak:
Ya Maryam – Ave Maria
Den irakiske författaren Sinan Antoon har flera bästsäljare 
varav Ya Maryam (Ave Maria), utgiven 2012, är en.9 Handlingen 
utspelar sig i kölvattnet av den före detta irakiska presidenten 
Saddam Husseins invasion av Kuwait 1990 och den räcka av 
påfrestningar som det irakiska samhället utsatts för sedan dess. 
Irakiernas liv har påverkats av invasion, ockupation, interna 
konflikter, bombdåd och massakrer. Antoons roman är inspire‐
rad av ett verkligt terrordåd som ägde rum den 31 oktober 2010 
i en syrisk katolsk kyrka i Bagdad då en militant sunnitisk grupp 
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detonerade sina västar under kvällsmässan. I denna roman 
framstår en trädgård med sin kultiverade flora och en dadel‐
palm som en avväpnande, trygg plats för vila och sinnesfrid för 
en av romanens huvudpersoner, Yusuf.

Romanens huvudtema är generationskonflikt där den äldre 
generationen längtar tillbaka till den “gamla goda tiden.” 
Denna generation, representerad av den äldre mannen Yusuf, 
minns ett stabilt och tryggt samhälle från förr där det rådde 
harmoni mellan etniska och religiösa grupper. Den yngre 
generationen, representerad av Yusufs systerdotter Maha och 
hennes make Louai, har förlorat hoppet om en stabil framtid 
med utsikter att kunna etablera ett gott liv i Irak. De längtar 
otåligt efter att “komma igång med livet” utanför Irak som nu 
domineras av en krigsliknande situation med interna strider och 
reell existentiell osäkerhet. Maha menar att Yusuf  är naiv. Hon 
är övertygad om att livet i Irak kommer att fortsätta med hot 
mot individer som tillhör etniska och religiösa minoritets‐
grupper som hennes egen syrisk-katolska. Hon och hennes man 
Louai har därför beslutat sig för att emigrera till USA och 
väntar otåligt på att deras handlingar ska färdigställas så att de 
kan ge sig av.

Som bakgrund till den kommande diskussionen om Ya 
Maryam och hur naturen kan spela en roll för människans 
psykologiska stabilitet och välbefinnande tas här upp några 
faktabaserade och teoretiska utgångspunkter utöver NAT och 
biofilia-hypotesen omnämnda ovan. I en rapport om Irak i 
kölvattnet av den amerikanska invasionen 2003, av Youssef  
Bassil, publicerad i december 2012, anges att upp till 1,2 
miljoner irakier dödades varav så gott som samtliga var civila 
medan två miljoner flydde landet och ytterligare två miljoner 
fördrevs till inre exil i Irak. Vidare led den infrastruktur som 
bär upp hushåll och deras närmiljö stor skada.10 Bassil fann i 
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korthet att det irakiska samhället erfor en ökning av osäker‐
heten i samhället genom terrorattacker, stöld- och plundrings‐
vågar, mord och övergrepp samt gisslantagning. Med denna 
situation i åtanke har Geula Elimelekh studerat Ya Maryam. 
Hon tog fasta på att handlingen äger rum efter den amerik‐
anska invasionen 2003, en invasion som misslyckades med att 
avsluta landets interna strider och ökade instabiliteten och den 
inre oron. Hennes iakttagelser om romanen belyser Iraks et‐
niska och religiösa minoriteters sårbarhet och de existentiella 
hot de utsätts för i den alltfort rådande instabiliteten i det 
irakiska samhället. Hon drog slutsatsen att påfrestningarna lett 
till en form av samhällsdiskurs vari minoriteter kommit att 
betraktas med misstänksamhet och som en följd därav blivit 
utsatta, utan en stabil position och trygg plats i samhället.11

Den miljö vari romanen utspelar sig är alltså att betrakta 
som genomsyrad av otrygghet och existentiell osäkerhet för 
romanens huvudpersoner som tillhör den syrianska katolska 
kyrkan, en av landets kristna minoriteter. Frågan är alltså om 
naturen, i form av en trädgård med skötsel av en dadelpalm 
skapar en plats som skänker trygghet, sinnesfrid och framtids‐
hopp för Yusuf, en av huvudpersonerna i Ya Maryam.

Dadelpalmen
Yusuf  börjar sin karriär som översättare vid “Iraks dadelpalms‐
institut” efter examen 1950. När han inte har översättnings‐
uppgifter tillbringar han sin tid med att utforska institutets 
bibliotek som erbjuder en rik källa av skrifter och böcker varav 
de flesta behandlar jordbruks- och handelsfrågor. Hans intresse 
för dadelpalmen och dess kultivering väcks när han läser en bok 
av en västerländsk orientalist med titeln Dadelpalmen i de semitiska 
civilisationerna.
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Boken innehåller för honom många okända fakta om dadel‐
palmsodling och han beslutar sig för att översätta den. Särskilt 
fängslande betraktar han de “enastående, historiska fakta” som 
boken innehåller om dadelpalmen. Yusuf  tar djupt intryck av 
de kunskaper han inhämtar om trädets förtjänster, dess etno‐
logiska funktion och kulturella inflytande på regionens antika 
civilisationer. Särskilt mäktigt upplever han, är dess nära nog 
heliga, okränkbara status som frambringare av läkemedel och 
“livets vatten.” Yusuf  lär sig också att Hammurabis lag stipu‐
lerade att fällande av dadelpalmer kunde bestraffas med böter. 
Den föreskrev vidare att jordägare och brukare av jorden inte 
fick försumma sina dadelpalmodlingar och måste hålla uppsikt 
över pollineringen.

Under Yusufs egen tid har dadelpalmen bibehållit sin status 
som nationell symbol. Den återfinns i inskriptioner på murar, 
offentliga byggnader och konstverk inspirerade av bilder från 
babyloniska och assyriska tempel och helgedomar. När läsaren 
möter honom i romanen är hans kunskap om dadelpalmen 
inpräntad i hans sinne till den grad att han upplever en nära 
nog andlig relation till en specifik dadelpalmindivid, den i hans 
trädgård.

Den afton Yusuf  ger sig av till kyrkan för att fira kvälls‐
mässan i kyrkan har han för avsikt att möta sin systerdotter 
Maha för att göra upp med henne efter ett gräl de haft om 
deras olika inställning till den rådande situationen och framtida 
utvecklingen i Irak. Maha är på väg till mässan men något 
försenad. Detta ska visa sig bli hennes räddning. Båda vill göra 
upp och ställa sitt förhållande till varandra till rätta efter det 
häftiga grälet föregående kväll. Yusuf  är inte själv en flitig 
kyrkobesökare men han uppskattar kyrkans estetik, ritualerna, 
liturgin och hymnerna på arameiska och syriska. När han 
punktligt anländer till kyrkan konstaterar han med tillfreds‐
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ställelse “att ett palmträd som stod på kyrkans inre gård 
skyddade Maria i kryptan...” Han jämför Kristus med dadel‐
palmen såsom varande ett “odödligt, heligt träd”, fast förankrat 
och motståndskraftigt i livets skiftningar. För honom represent‐
erar mässan firande av livet och dess cykler som de föreskrivs i 
den kristna tron: födelse, död och uppståndelse. Kristus fram‐
står för honom som varande “…ett odödligt, heligt träd som 
motstått storm och syndaflod och som väcks till nytt liv varje 
vår.”12

Irak då och nu i två generationer
Bakgrunden till grälet mellan Yusuf  och Maha är att han åtnju‐
tit ett gott liv i Irak tidigare. Därför gör han en annan bedöm‐
ning av situationen än systerdottern. Hans erfarenhet är att när 
de dåliga tiderna passerat kommer de goda tiderna tillbaka. 
Även om Maha inte accepterar farbroderns ståndpunkt förstår 
hon att hans starka band till sin trädgård skänker honom kraft 
att avvärja den oro som finns runt omkring. Situationen för 
hennes tanker till det lugna men isolerade livet på en öde ö, 
något som hon uttrycker med följande ord.

Han tillbringar större delen av sin tid med att lyssna till 
gamla sånger och läsa, eller att vara ute och sköta sin träd‐
gård. Den vackra innergården är som en ö avskuren från den 
fula värld vari jag lever. Man kan inte ens se gatan när man 
sitter där inne.13

Yusuf  älskar sin trädgård och tar hand om den som om den 
vore hans “egen dotter.” I citatet från romanen som ges nedan 
funderar Yusuf  på den anklagelse mot honom levererad av 
systerdottern Maha, att han flyr verkligheten genom att tro att 
det samhälle från förr och som inkluderade alla, kan komma 
tillbaka. Han frågar sig om det förflutna är som hans trädgård, 
en plats dit han flyr för att söka skydd från den rådande situ‐
ationen.
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Flyr jag verkligen från nuet, till en säker plats i det förflutna, 
som hon [systerdottern Maha, författarens kommentar] anklagar 
mig för? Och vad vore det för fel med det, även om det vore 
sant, när nuet är försåtminerat, fyllt med explosioner, död‐
ande och fulhet? Kanske är det förflutna som trädgården 
runt mitt hus, en trädgård som jag älskar och tar hand som 
om den vore min egen dotter. Det är dit jag flyr från världens 
öronbedövande oljud och fulhet.14

Yusuf  liknar inte bara sin trädgård vid en älskad dotter. Han 
betraktar den också som ett “paradis i hjärtat av helvetet” och 
en oberoende “region med självstyre”, något som framgår av 
följande citat från romanen.

Jag flyr till den [trädgården, författares anmärkning] från värld‐
ens oljud och elakhet. Den är mitt paradis i hjärtat av 
helvetet, eller en ‘region med självstyre’ som jag ibland kallar 
den.15

Vad Maha beträffar så har hennes livssituation varit fylld av 
ångest och skräckfyllda upplevelser från barndomen. Som barn 
har hon skyndsamt förts till kvarterets skyddsrum med sina 
föräldrar och morbrodern Yusuf  med tårarna strömmande över 
ansiktet, storgråtande i sin mammas famn medan amerikanska 
bombplan “hamrade Bagdad så hårt att marken skalv.” 
Förutom hennes egen mor, Nawal, påminner sig Yusuf, “var jag 
den enda som kunde lugna henne.”16 Det är Yusuf  som bibe‐
håller och lugnet och samtalar sansat med det lilla barnet Maha 
medan han tröstar henne i situationer som denna. Han söker 
övertyga henne om att explosionerna inte är annat än åskans 
rungande tordön och klappret av häftigt regn. Maha behöver 
alltså inte vara rädd. Det är bara naturen som ger sig till känna, 
säger Yusuf  till henne.

Senare, som vuxen, reflekterar Maha över sin farbrors fram‐
ställningar om det förflutna. Själv äger hon ingen reell bild av 
den goda, lyckliga tid han beskriver i sina berättelser om livet 
förr. Hennes erfarenhet är, förutom det krig och den oro som 
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ständigt omgav henne som barn, att hennes hem i al-Dawra, 
som gift med Louai, har krossats av sprängladdningar i två bilar 
som parkerat framför huset. I samband med explosionen fick 
Maha missfall och paret förlorade sitt ofödda barn, en pojke 
som de kallade Bashar. Efter detta beslutade sig Maha för att 
aldrig mer återvända till al-Dawra. Framför allt var hon över‐
tygad om att deras gata varit måltavla för dådet eftersom de 
flesta som bodde där var kristna.

Yusuf  åtnjuter alltså lyxen att kunna tillbringa det mesta av 
sin tid med att sitta i sin trädgård, meditera över ett lyckligt liv 
som visserligen (tillfälligt, tror han) gått förlorat och sköta sin 
dadelpalm. Maha däremot har varken nostalgiska drömmar om 
ett gott förflutet eller eskapism till en trädgård till sitt förfo‐
gande. Hon avvisar ändå inte helt konceptet att söka tillflykt i 
en trädgård för att få lindring för sin existentiella skräck och 
smärtsamma sorg. Efter förstörelsen av parets hem i al-Dawra 
och förlusten av deras ofödda barn, börjar hon “besöka den 
sorgernas trädgård, där Kristus bad för sista gången med sina 
lärjungar” och slår följe med honom i “den ångest han led i 
Getsemane”… när “hon knäfaller för en timmes bön varje 
fredag kväll...”17

Trädgårdsskötselns effekt i den irakiska romanen
Elimelekhs observationer om det irakiska samhället efter 2003 
beskrivna ovan reflekteras av Maha och hennes man Louai i Ya 
Maryam. De har förlorat hoppet om en trygg tillvaro i Irak och 
fokuserar på att lämna landet för att bygga ett nytt liv i 
Amerikas förenta stater. Läsaren möter även Yusuf  som har ett 
långt liv med perioder av social trygghet och harmoni bakom 
sig. Han har haft vänner från olika grupper representerade i 
Irak och en stabil position vid “Iraks dadelpalminstitut” där 
han blivit förtrogen med och fäst vid dadelpalmsträdet. Dadel‐
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palmen har tjänat som Yusufs inkomstkälla och trädet, dess 
kultivering och hans trädgård har erbjudit en känsla av upp‐
fyllelse, glädje och stabilitet under loppet av Yusufs vuxna liv. 
Man skulle kunna säga att Yusuf  tycks leva i en alternativ 
verklighet i en illusion av trygghet bakom trädgårdsmuren. 
Samtidigt framträder han som en välanpassad person, stabil 
och förhoppningsfull om utsikterna för en fredlig framtid i det 
egna landet trots att han är väl medveten om instabiliteten och 
osäkerheten som omger honom. 

Yusuf  tilltalar den manifestation av natur som hans trädgård 
och dadelpalm utgör som “sin dotter”, “ett paradis i hjärtat av 
helvetet” och hans egen, självständiga “region med självstyre.” 
Hans kyrka och religion har inte någon avgörande betydelse för 
hans välbefinnande även om han finner tillfredsställelse i 
kyrkans traditioner och liknar Kristus vid ett stabilt träd som 
står fast i tidens och livets skiften. Han ifrågasätter att det skulle 
vara fel att fly tillbaka till det förflutna i tanken eller att betrakta 
sin sköna trädgård och dadelpalmsskötseln som en vacker till‐
flyktsort från en osäker nutid som är “försåtminerad” där 
människor riskerar att utsättas för explosioner och dödande när 
som helst. Mot bakgrund av det kan man fundera över i fall 
trädgården utgör en tankens exil för Yusuf  och om Yusuf  och 
Maha egentligen inte står så långt ifrån varandra i sina strä‐
vanden att finna trygghet och stabilitet i tillvaron. Yusuf, som vid 
sin ålder inte kan tänka sig att rycka upp sina rötter, söker sig 
till en plats som representerar en tankens exil, sin egen trädgård 
och dadelpalm. Maha som representerar den yngre generatio‐
nen utan egen erfarenhet av Irak som tryggt och stabilt har till‐
sammans med sin make siktet inställt på att söka sig till en plats 
i reell exil, USA.

I motsats till Yusuf  har systerdottern Maha, inte haft möj‐
lighet att vara i kontakt med manifestationer av naturen annat 
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än i symbolisk bemärkelse när hon sörjer sitt förlorade barn 
under bön i “sorgernas trädgård”, Getsemane. Ångest, smärta 
och pessimism präglar hennes karaktär som den framträder i 
romanen, en rimlig konsekvens av att hon sedan barndomen 
levt i ett krigshärjat samhälle med den existentiella oro detta 
medfört. Hon har överlevt ett terrordåd som drabbade det egna 
hemmet och vari hon förlorade sitt barn. Man kan alltså hävda 
att skillnaderna mellan Yusufs och hans systerdotter Mahas 
sinnestillstånd till en betydande del beror på generationsgapet 
och de olika omständigheter som de erfarit under sin livstid. 
Men det framgår även att Yusuf  reflekterar forskarna 
Annersteds och Währborgs observationer att kravlös vistelse i 
natur i form av trädgårdsmiljö kan skänka sinnesfrid, läkedom 
och vara terapeutiskt positivt för oroliga, ångestdrabbade eller 
psykologiskt skadade individer. I samstämmighet med vad de 
fann i sin forskning om NAT, utgör trädgården runt huset en 
tillflyktsort med lugnande effekt på Yusuf  från oron, bullret och 
farorna i samhället utanför. Att kultivera, sköta och värna om 
växterna i en trädgård kan resultera i frodig växtlighet. För 
karaktären Yusuf  är inte huvudsaken att hans trädgård och 
dadelpalm ska bära frukt. Blotta vistelsen i trädgården och 
åsynen av dadelpalmen skänker honom mental stabilitet med 
fokus på förhoppningar om en bättre framtid, kanske liknande 
den tid han upplevt som ung. Hans stunder av kontemplation 
och avkoppling i sin trädgård framstår som en form av NAT.

Den sinnesfrid och harmoni som tycks prägla Yusuf  står i 
skarp kontrast till den dramatiska och tragiska slutscenen där 
han står inför sin omedelbara död. Strax före skottlossningen 
börjat hade han glatt sig över att ett palmträd stod på kyrkans 
innergård och skyddade Maria. Vi får veta att sekunderna 
innan en kula “hittat vägen till hans hjärta och tystat det” hade 
hans läppar framviskat ‘Ya Maryam – Ave Maria’.”18
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Läsaren uppfattar att Yūsuf  lämnar detta liv i ett harmo‐
niskt och rofyllt sinnestillstånd samtidigt som han uttalar de in‐
ledande orden till bönen Ave Maria. Maha som är försenad till 
mässan och överlever attacken förklarar senare i en teve-inter‐
vju att hennes sinne är upptaget av obesvarade frågor varav de 
främsta är: Varför väntade antiterrorgruppen med att ingripa 
tills tre fjärdedelar av människorna i kyrkan hade omkommit? 
Fanns säkerhet och skydd för kyrkobesökarna över huvud taget 
och var, i så fall? och Hur länge måste vi stå ut med en situation 
som denna? För henne bekräftar dessa frågor, de omständig‐
heter som de insinuerar och händelsen i stort Mahas misstankar 
om att den minoritetsgrupp som hon tillhör inte är önskvärd i 
sitt eget land allt i enlighet med Elimelekhs observationer som 
behandlats ovan.

Yusufs systerdotter Maha har inte funnit tröst i kontakt med 
manifestationer av naturen. Hennes sinnelag tycks präglat av 
pessimism, ångest och smärta. Det är inte orimligt att anta att 
hennes mentala tillstånd är en konsekvens av att det existenti‐
ella hot hon haft hängande över sig sedan barndomen. Nära 
dödsupplevelser har varit en del av hennes verklighet från barn‐
domens amerikanska flygangrepp och fram tills att hon för‐
lorade sitt barn i ett sprängdåd mot det egna hemmet och 
senare sin morbror i ett terrordåd mot kyrkan där de samlats 
för mässa. Men Maha överlever.

Sammantaget kan båda karaktärernas förhållande till naturen 
säga något om hur naturen kan skänka psykologisk stabilitet 
och tröst. Både Yusuf  och Maha lever i ett krigshärjat Irak men 
har olika relationer till naturen. Yusuf  har en livslång, nära 
relation till en specifik manifestation av naturen. Maha har 
aldrig haft tillfälle att etablera och är inte heller intresserad av 
en sådan relation. Den karaktär som har kontakt med naturen
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är harmonisk och balanserad, medan den utan intresse för, 
kunskap om eller någon reell relation till den inte är det.

Det är den lugna, stabila Yusuf  som omkommer i Irak 
medan Maha otåligt väntar på att få komma iväg från Irak till 
USA. Läsaren får inte veta hur hennes liv utvecklas vare sig 
före emigrationen, eller i den nya, amerikanska omgivningen. 
Finner hon så småningom sinnesro, tillfredsställelse och psykisk 
balans i sitt liv? Hade kontakt med någon manifestation av 
naturen varit till hjälp för henne i den oroliga situationen i 
Irak? Och kan naturen hjälpa henne finna stadga i den nya om‐
givningen med de krav och det hektiska, urbana, globaliserade 
livet i USA som hon och hennes man Louay kan förmodas 
möta i deras egenskap av nykomlingar i Nordamerika? är frågor 
som kvarstår.

Sammanfattande diskussion om naturmanifestationernas roll i romanerna
Enligt forskargruppen som undersökte veteraner som tjänst‐
gjort i krig utomlands och fick tillgång till trädgårdsunderstödd 
terapi vid återanpassning till ett civilt liv, var naturen främjande 
för att få deltagarna att slappna av och minska sin vaksamhets‐
grad. I Hayy al-Amirkan tycks både Abdelkarim och Ismail blir 
hjälpta till klarsyn, minskade spänningar och att momentant 
kunna glömma den reella, existentiella oro som de lever med 
genom blotta tanken på de ömtåliga krukväxterna och deras 
skötsel, något som i sin tur kan underbygga psykologisk stabili‐
tet och själslig harmoni. Abdelkarim, den ende sonen och 
arvingen i den mäktiga Azzam-familjen och Ismail, hans hus‐
hållerskas son från lågstatusdistriktet Hayy al-Amirkan, be‐
finner sig i situationer som ger dem ångest, för att inte säga 
utgör grunden för reell, existentiell oro. Abdelkarim har mist 
sin käraste under en längre vistelse i Frankrike, återvänt till 
Libanon under orostider och måste hålla sig undan från fient‐
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liga grupper i samhället. Han befinner sig i limbo, en väntan 
utan slut tycks det, i sitt muromgärdade hem. Ismail som dragit 
sig ur ett självmordsattentat har försatt sig själv i livsfara, jagad 
som han blivit av säkerhetstjänst och den radikala grupp han 
tillhört. Båda saknar metaforiskt fast mark under fötterna.

Irakiske Yusuf, är en äldre man förankrad i det förflutna och 
med en djup kännedom om och respekt för en av Iraks viktiga 
nationalsymboler, dadelpalmen. Minnet av en harmonisk tid i 
landets förflutna och trädgården framstår som faktorer att 
räkna med vad det gäller Yusufs stabila, förtröstansfulla men‐
tala tillstånd. Han kan slappna av i sin trädgård och glömma 
instabiliteten, explosionerna och farorna i samhället utanför. 
Det är han som är i kontroll i sin “region med självstyre”, sitt 
“paradis i hjärtat av helvetet”, trädgården. Hans systerdotter 
Maha saknar en personlig relation till naturmanifestationer. 
Hon framför ändå att hon uppsöker “sorgernas trädgård” 
Getsemane, för att lindra sin sorg med bön i spåren av atten‐
tatet mot parets hem då hon miste sitt barn. Vi kan inte veta 
om Maha tänker sig en verklig trädgård och relaterar till natur‐
manifestationer i den eller om hon endast uttrycker sig meta‐
foriskt.

Sociologen Ahmadi, som hänvisats till i inledningen till 
denna artikel, menar att det finns en generell inställning till 
naturen som något positivt i Sverige och att individer som 
kommit till Sverige från andra kulturer borde ta lärdom av 
denna svenska inställning. Frågan är om inte svenskar också 
kan ta lärdom av hur manifestationer av natur kan skänka 
stabilitet och trygghet i andra samhällen än de svenska. Jag 
föreslår att båda romanerna, Hayy al-Amirkan och Ya Maryam 
utgör exempel på naturens terapeutiska roll i två arabiska 
länder.
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Vår slutsats blir att dessa naturmanifestationer skänker ka‐
raktärerna en grad av välbefinnande. Huruvida de blir “lyck‐
ligare och friskare” kan vi inte få ett entydigt svar på i roma‐
nerna. Däremot kan vi föreslå att de momentant befrias från 
existentiell oro med minskad spänning som resultat. Att inte 
ständigt vara på sin vakt mot möjliga faror, är något vi kopplar 
till ökad sinnesfrid och välbefinnande, särskilt i tider av oro. I 
romanerna Hayy al-Amirkan och Ya Maryam går vägen till denna 
typ av balans och själsliga harmoni genom vistelse i en trädgård 
och intresse för och omsorg om två växttyper: bonsai-trädet och 
dadelpalmen.
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Förkortningar
NAT Naturunderstödd rehabilitering (av engelskans Nature-Assisted 

Therapy)
PTSD Posttraumatiskt stress-syndrom (av engelskans Post-Traumatic 

Stress Disorder)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet
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Noter
1. Tronversen återfinns i sura 2 (al-Baqara), vers 255 och avseende 

surorna för att söka sin tillflykt hos Gud (taʿawwudh) brukar 
hänvisas till 112 (al-Ikhlāṣ), 113 (al-Falaq)  och 114 (al-Nās).

2. Det är ingen överdrift att beskriva romanen som populär. Enligt 
arabiska Wikipedia ska den enbart vid 2013 års bokmässa i Riad 
ha sålts i över fjorton tusen exemplar och 2015 hade den kommit 
ut i sin 69:e upplaga.

3. Russell et al. 2013: 473.
4. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Forskning och publikationer, 

2019, s. 1.
5. Annerstedt och Währborg 2011: 371-372, 382.
6. Poulsen et al. 2016: 5, 12.
7. Jabbour Douaihy 2014, Ḥayy al-Amīrkān, i engelsk översättning med 

titeln The American Quarter, av Paula Haydar, 2018. En annan 
roman av en libanesisk författare som förknippar individuell hälsa 
med natur och trädgårdsarbete är Ḥārith al-Miyāh (Vatten‐
plöjaren), 1998 av den libanesiska, prisbelönta författaren Hoda 
Barakat. Romanen utspelar sig i inbördeskrigets Libanon. I 
ruinerna av krigshärjade Beirut, kämpar huvudpersonen, en 
homosexuell ung man vid namn Niqula Mitri, för sin överlevnad 
bland annat genom att odla och samla in örter, frukt och 
grönsaker i sprickor och skrevor i utbombade byggnader. Ḥārith 
al-Miyāh har översatts till engelska av Marilyn Booth med titeln 
The Tiller of  Waters, 2001 och till svenska av Gail Ramsay 2008 
med titeln Vattenplöjaren.

8. Douaihy 2014: 90, 91.
9. Sinan Antoons roman Yā Maryam har översatts till engelska av Maia 

Tabet med titeln The Baghdad Eucharist, 2017.
10. Bassil 2012: 38, 45.
11. Elimelekh 2017: 245.
12. Antoon 2012: 97, 101.
13. Antoon 2012: 110.
14. Antoon 2012: 11.
15. Antoon 2012: 11.
16. Antoon 2012: 28.
17. Antoon 2012: 136.
18. Antoon 2012: 156.


