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Notater fra en flyktningleir 

 
Kapittel 1 

 

 Folk sier at en seksten år gammel jente ikke tenker på slike alvorlige ting. Jeg sier til dem 

at en seksten år gammel jente som har gjennomlevd krigens redsler, som har mistet faren sin og 

broren sin i krigen, som har sett moren sin nesten gå fra forstanden på grunn av krigen … En slik 

jente tenker ikke lenger på sin nye telefon og sine fine sko. Tvert imot, hun undres hvorfor resten 

av verden ikke tenker på at våpen som er laget i et titallsandre land, eksploderer i et boligområde 

der barna gikk på skolen dagen før. 

 Det spiller egentlig ingen rolle hvilken krig jeg har flyktet fra. Det finnes sikkert 

hundrevis av seksten år gamle jenter i verden i dag, i et dusin forskjellige flyktningleirer, som 

bor i telt som blafrer i vinden, som puster inn støv som legger seg overalt, og som lytter til 

ropene og jamringen, dag og natt, når en ny gruppe utmattede flyktninger kommer inn i leiren og 

har med seg sine historier fra krigsområdet. 

 Jeg kommer fra et oldtidsland med mange spor etter flere sivilisasjoner. Bøkene jeg leste 

på skolen om Syrias historie, er en beretning om slag og kriger og okkupasjoner så mange at intet 

barn kan klare å huske alle sammen. Derfor kan man selvsagt undres: Hvor mange seksten år 

gamle jenter har gjennom århundrene havnet midt i en krig, i en beleiring, i en massakre? Hvor 

mange unge jenter er blitt drept? Hvor mange litt eldre jenter er blitt solgt som slaver? 

 Sammen med moren og broren min reiste jeg på et overfylt lasteplan gjennom natten, fra 

Aleppo til grensen til Tyrkia. Mens vi hørte artilleriet buldre i det fjerne bak oss, fikk vi lov til å 

krysse grensen. Tyrkiske soldater dirigerte oss til en flyktningleir i nærheten. Vi ble registrert og 

fikk et telt hvor UNHCR sto med store bokstaver på duken: de gode menneskene fra De forente 

nasjoner tar seg av oss nå, meg og dem som er igjen av familien min. 

 Hvor lenge skal vi være her? Til krigen er over. Og når er krigen over? Eller kanskje 

spørsmålet skulle lyde: «Når er krigene over?» – i flertall, helt fra de første menneskene slo seg 

ned ved bredden av elven Eufrat. 

 I en av mine skolebøker leste jeg at jordbruket utviklet seg i «den fruktbare sigden». 

Sivilisasjoner blomstret fordi folk lærte seg kunstig vanning. De tidlige ingeniørene gravde 
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kanaler for vannet fra de to svære elvene, Tigris og Eufrat, gjennom et voksende nettverk av 

gårdsbruk. Når folk hadde sikret seg nok mat, vendte de blikket mot andre ting, slike som handel, 

arkitektur, skriftspråk, matematikk og et lovverk. 

 Ja, store sivilisasjoner vokste og blomstret. Helt til de, én etter én, ble ødelagt av en 

invaderende hær. For til tross for handelsvirksomhet, til tross for de storslagne templene og 

palassene, til tross for dikterkunsten, til tross for matematikken som omfattet alt fra mynter på 

markedsplassen til stjernene på nattehimmelen, og til og med til tross for lovverket … utkjempet 

menneskene stadig sine kriger. 

 En sekstenårig jente, som nå har en lang, innholdsløs tid foran seg, vil prøve å svare på 

spørsmålene som generalene og krigsherrene og diktatorene gjennom århundrene kanskje aldri 

har tenkt på. 

 Spørsmålet er ikke: «Hvordan kan en krig best utkjempes og vinnes?» 

 Spørsmålet er ikke: «Hvorfor fortsetter vi å utkjempe disse vanvittige krigene?» 

 Spørsmålet burde være: «Hvordan kommer vi oss forbi disse krigene? Slik at barna kan 

videreføre sivilisasjonens oppgave?» 

 

 Jeg heter Rashida. Jeg ble født i bydelen Salaheddin i byen Aleppo nord i Syria. På grunn 

av vår storslagne oldtidsarkitektur står Aleppo på listen over «Verdens kulturarv». Men mer og 

mer, dag etter dag, natt etter natt, er den blitt til bombekratere og ruiner. 

 Faren min er fremdeles i Aleppo, som medlem av den frie syriske hær. Kanskje er han i 

live, kanskje er han død. Broren min er også i Aleppo, han er «videoaktivist» i gatene med det 

lille telefonkameraet sitt, han tilhører «YouTube-generasjonen». Ahmed er en av de mange 

tenåringene som prøver å vise verden hva som foregår i vårt krigsherjede land. 

 Min mor hadde ikke lyst til å flykte fra Aleppo … før et krigshelikopter sendte en rakett 

mot boligblokken ved siden av vår. Den raste sammen, mens inne i den lå hundrevis av 

mennesker som sov. Så hun tok med seg datteren og den tolv år gamle sønnen sin og sluttet seg 

til den hysteriske menneskemengden som prøvde å komme seg ut av byen. 

 Min mor, som nå sitter inntullet i en svart abaya mens hun rugger fram og tilbake med 

øynene lukket og ynker seg i et hjørne av teltet, bekymrer seg for Omar, hennes mann, bekymrer 

seg for Ahmed, hennes fjorten år gamle journalist. Hun er avhengig av at jeg henter mat når mat 

finnes, henter flasker med vann når de finnes, og følger henne til «sanitærstasjonen». 
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 Den andre jobben min er å sørge for at Wasim, min lillebror, ikke forlater leiren for å dra 

tilbake til Aleppo for å prøve å finne sin far og sin bror. Wasim er tolv år og sier at han er 

gammel nok til å håndtere en Kalasjnikov, eller i hvert fall et telefonkamera. 

 Og så … synes du ikke at dette er riktig tid og sted til å tenke på spørsmålet «Hvordan 

kommer vi oss – hvordan kommer alle mennesker seg – forbi krigens galskap?» 

 

 Noe som er typisk for en flyktningleir, er at alle er her. Muslimer og kristne står i samme 

vannkø. Kurdere som flyktet fra den amerikanske krigen i Irak, og syriske kjøpmenn som forlot 

butikkene sine i Aleppos souk, står i samme matkø. Og i de lange køene ved «sanitærstasjonen» 

står mennesker som for en måned siden var storbyfolk, landsbyfolk, ørkenfolk. 

 I leiren vår har vi også «de vestlige», europeiske leger og administratorer fra humanitære 

organisasjoner, med sine skrivebrett og vannflasker, og rare hodeplagg mot den varme syriske 

solen. Særlig én kvinne liker jeg: en irsk lege som har et blått skaut (FN-blått) over sitt røde hår 

mens hun går fra telt til telt og spør familiene som sitter sammenkrøpet der, om helsetilstanden 

deres. Via en tolk – en student fra universitetet i Aleppo – spør hun om feber, oppkast, diaré. 

 Da legen kom til teltet vårt, stirret mor i bakken, og de vanligvis så våkne øynene hennes 

var helt sløve. Jeg sa til legen, hennes blå øyne var veldig våkne: «Min mor er jordmor. Hun er 

utdannet på en klinikk. Hun har hjulpet mange barn til verden. Kanskje hun kan hjelpe deg i 

leiren.» 

 Da tolken formidlet det jeg hadde sagt, så legen takknemlig på meg og så spurte hun min 

mor om hva hun het. Mor stirret. Jeg sa: «Zainab. Jeg heter Rashida. Vi er i telt nummer 827. 

Når du trenger oss, kan du sende bud. Jeg skal komme med moren min.» 

 Det var for en uke siden. Mor kan veien til syketeltet nå. Etter hvert som dagene går, er 

hun der i flere og flere timer. Doktor Flanagan, eller «doktor Rosie», som hun ba oss si, stoppet 

ved teltet vårt i morges for å fortelle meg at min mor er «uunnværlig». 

 Jeg lærte litt engelsk på skolen, men det engelske ordet for uunnværlig var nytt for meg. 

Jeg skal lære mor det i kveld. 

 

 For noen dager siden snakket jeg med en kristen i leiren vår. 

 Hva slags kristen vil du ha? Vi har gresk-ortodokse, armensk-ortodokse, syrisk-

ortodokse, gresk-katolske, maronitter, nestorianere, kaldeere, romersk-katolske og en del 
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forskjellige typer protestanter. (Jeg kunne ramse opp like mange forskjellige typer muslimer 

også.) 

 Den kristne kvinnen jeg snakket med mens jeg sto i en lang og støvete brødkø, var en 

syrisk-ortodoks kvinne som underviste i økonomi på universitetet. 

 Jeg spurte henne om hva Jesus hadde å si om barn, særlig barn som havnet i en krig. 

 Hun så på meg, vaktsomt, og likevel forsto hun hvorfor jeg stilte et slikt spørsmål. Hun 

inviterte meg til teltet sitt – etter at vi hadde fått vår brødrasjon og tatt oss av familiene våre – 

slik at hun kunne se igjennom sin Bibel og finne noen spesielle vers. 

 Senere besøkte jeg henne faktisk i teltet, der hun og hennes familie ønsket meg 

velkommen og delte brødet sitt med meg … men versene hun fant i sin slitte Bibel, kom fra en 

bok der menn, voksne menn, var de viktige personene. Barn var nevnt her og der, men det var 

mennene, ofte i konflikt med hverandre, som la beslag på det meste av oppmerksomheten. 

 Siden jeg nå en gang er den jenta jeg er, fortsatte jeg å spørre andre folk, sunnier og 

sjiaer, og alawitter og ismailitter og drusere, om barn i deres Koran, særlig om barn som havner i 

en krig. Jeg lot som om jeg var en skolejente og skulle skrive en oppgave jeg skulle legge fram i 

klassen når krigen var over og alt vendte tilbake til det normale. 

 I stedet for å fortelle om hvor lite jeg fant, ber jeg deg gjøre det samme. Hva står skrevet i 

din hellige skrift om barn i krig? Hva står skrevet om hvordan vi kan komme oss forbi disse 

krigene, bortsett fra at ordet «fred» dukker opp utallige ganger? 

 For du skjønner at da jeg var liten, ble jeg ofte med mor på hennes jobb som jordmor. Jeg 

var til stede i de første øyeblikkene med pusting og sparking og skriking. Jeg så smilet i det 

svette ansiktet til den utmattede moren. Jeg så hvilken omsorg mor la i hver bevegelse hun 

gjorde med sine kyndige hender. 

 Om og om igjen hadde jeg vært vitne til det øyeblikket da Skaperen ga oss enda en 

fantastisk gave. Og derfor følte jeg nå veldig sterkt at denne krigen spyttet Skaperen i ansiktet. 

 

 Åh, men Skaperen har skapt mer enn bare menneskene. Når regnet hvert år kom til 

ørkenen, og blomster foldet seg ut der det før hadde vært bare stein og sand: Også det var en 

gave. 
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 I skolebøkene mine hadde jeg sett bilder av sommerfugler i en regnskog. Av de høyeste 

trærne i verden, som vokser i California. Av sjøfugler som samler seg i tusener på en øy for å 

legge sine egg. Av reinsdyr i en flokk som våre saueflokker, men i en verden av snø. 

 Jeg hadde sånn veldig lyst til å se de stedene hvis jeg noen gang kunne reise ut av mitt 

Syria (bortsett fra til en flyktningleir i Tyrkia). Det var grunnen til at jeg tok engelsk på skolen: 

slik at jeg en dag kunne reise til California, for å se opp på et tre som strakte seg som en minaret 

mot himmelen. 

 Så jeg begynte å spørre folk som sto i vannkø og i brødkø, om hva deres hellige skrift sa 

om dyrene, om blomstene og om fisken i havet. Og særlig: Hva med dyrene som havner midt i 

en krig? 

 Man kunne tro at en jente som går på skole i Aleppo, aldri har hørt om forurensning og 

dette som kalles «klimaendring». Men selvfølgelig hadde jeg det, om ikke annet så fordi elven 

Eufrat kommer fra snøen i Tyrkias fjell, og hvis snøen smelter – etter hvert som Jorden blir 

varmere – vil den store elven vår langsomt forsvinne. Og husk at det var denne elven som ga 

næring til alle våre sivilisasjoner. 

 Så jeg begynte å spørre folk i vannkøene og brødkøene om hva deres hellige skrift sa om 

«klimaendring». Hva sa deres vers om smeltingen av snøen? 

 I stedet for å fortelle om hvor lite jeg fant, vil jeg be deg gjøre det samme. 

 

 Selvfølgelig vet vi jo alle hva de hellige skriftene sier om kvinner. Vi har vår plass, vi har 

våre plikter, og sånn er det. 

 Når du gjør dine undersøkelser, kan du ta for deg disse spørsmålene også: Hvor lenge 

skal kvinner lide i disse uopphørlige krigene? Hvor lang tid skal det ta før de reiser seg og 

begynner å forfatte et nytt kapittel i skriften? Et nytt evangelium om fred. 

 

* * * 

      

Dette er tankene til en jente som heter Rashida, i en flyktningleir rett over grensen fra 

krigen i Syria, i august 2012. 

 

            Ma salaama. Gå i fred. 
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Kapittel 2 

 

 En natt etter omtrent to uker i flyktningleiren, våknet jeg med den dypeste og vondeste 

ensomhetsfølelsen jeg noen gang hadde hatt. Mens taket på teltet skaket i nattevinden, og mens 

stemmene utenfor konstant ropte og engstet seg og jamret (mange flyktninger kom om natten, 

når de var tryggere for snikskyttere), følte jeg en ensomhet som var større enn noen kjærlighet 

jeg noen gang hadde følt, større enn noen glede jeg noen gang hadde følt. Til og med større enn 

mitt raseri mot denne fryktelige krigen. 

 Var jeg ensom fordi jeg savnet min bror og min far? Ja. 

 Var jeg ensom fordi jeg savnet mitt hjemland, min moderne by, mitt normale liv? Ja. 

 Var jeg ensom fordi jeg savnet vennene mine fra skolen … skolen, som i tidligere år 

hadde begynt i september måned, mindre enn én uke fra nå? Ja. 

 Men det var mye mer enn det. Jeg følte det som om hele den svarte nattehimmelen, uten 

stjernene, hadde fylt hjertet mitt. 

 Min bror, min mor og jeg lå på madrasser langs tre av teltets vegger; bare jeg var våken. 

Flikene i åpningen på den fjerde siden var bundet fast for å holde støvet ute, eller i hvert fall noe 

av støvet. Flikene ristet og iblant buldret i nattevinden. 

 Det var mørkt i teltet, med bare et ørlite lysskinn: Månelyset kunne sees gjennom 

teltduken. Tidligere på kvelden, mens jeg sto i køen til sanitærstasjonen, hadde jeg sett månen 

stige opp over åsene i Tyrkia. Den var blekt aprikosfarget, nesten full. 

 Ensomheten jeg følte … jeg hadde lyst til å gråte, jeg hadde lyst til å hulke. 

 Men ikke på grunn av noe jeg savnet. Det var på grunn av noe … bortenfor krigen, 

bortenfor denne tiden med frykt og bekymring og raseri. Det var på grunn av livet jeg ennå ikke 

hadde levd og kanskje aldri ville få leve, for krigen brakte døden med seg når som helst. 

 Regjeringens fly – russiske MiG-er – som hadde bombet Aleppo og Idleb og Azaz – 

kunne ikke de komme til å bombe en flyktningleir også? 

 Iblant kunne vi høre artilleri i sør. Hva var vel et stykke teltduk mot en artillerigranat? 

 Kunne en jente føle slik ensomhet på grunn av livet hun ennå ikke hadde levd? 

 Jeg sto på randen av min egen grav og så ned i det svarte, mens grunnen langsomt ga 

etter under føttene mine. 

* * * 
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 Dagen etter lette jeg etter doktor Rosie, legen fra Irland, fordi hun var energisk og dyktig, 

og fra en verden utenfor et Syria i krig. Jeg gikk sammen med mor til syketeltet, der mor straks 

ble helt og fullt opptatt av sitt arbeid med flere spedbarn som var født de siste dagene. Men en 

engelsk sykepleier fortalte meg at doktor Rosie Flanagan allerede var ute på runden sin. 

 Jeg gikk opp og ned «gatene» i leiren og ved å spørre folk fant jeg doktor Rosie i et telt 

fullt med en stor familie og deres potetsekker. Doktor Rosies tolk fortalte henne at familien var 

fra en jordbrukslandsby nord for Aleppo, ikke langt fra den tyrkiske grensen, der de dyrket hvete 

og poteter og høstet oliven fra trærne sine. Ingen av dem var syk, ingen var skadet. Barna var 

friske, men tørste. Landsbyen deres var plutselig blitt bombet av et enslig krigsfly, og så hadde 

de flyktet. 

 Doktor Rosie stilte spørsmål, ikke bare til de to mennene, men til de fire kvinnene også. 

Tolken hennes, en ung kvinne fra universitetet i Aleppo, snakket arabisk med mennene, snakket 

arabisk med kvinnene, og oversatte svarene til engelsk for doktor Rosie. Der jeg sto like innenfor 

teltåpningen kunne jeg bare forstå en del av engelsken. 

 Doktor Rosie tok notater på en skriveplate. I sin blå skjorte og blå bukser, og med blått 

skaut over det røde håret, brakte hun med seg De forente nasjoners autoritet – og håp – til 

mennesker som hadde reist fra sin eldgamle brønn og sitt rene vann og sine oliventrær. Plutselig 

følte jeg meg enormt oppmuntret ved å stå akkurat her, i dette teltet sammen med en irsk lege, i 

dette øyeblikket. Ensomheten var vekk. 

 Da samtalen var over, gikk jeg fort ut av teltet, og så hilste jeg på doktor Rosie på engelsk 

idet hun også kom ut gjennom teltåpningen. «Doktor Rosie, jeg er Rashida, datter av Zainab, 

som hjelper deg som jordmor. Jeg vil også hjelpe deg.» 

 Hun gjenkjente meg, smilte svakt og myste i morgensolen. «Kan du ta notater? Hala,» 

hun nikket mot tolken sin, «gir meg hovedpunktene i det de sier, men jeg er redd jeg i mine egne 

notater mister en del av selv det.» 

 «Mens de snakker, skal jeg ta notater på arabisk. Så, hvis du har noen spørsmål etterpå, 

kan jeg forklare deg mer av hva de har sagt,» tilbød jeg meg. 

 Hun holdt fram sin bleke, hvite hånd, den første hånden til en person fra Vesten jeg hadde 

trykket: «Da tror jeg du kan bli like uunnværlig som din mor.» 
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 Dermed begynte min karriere som legeassistent. Jeg besøkte tjue–tredve telt hver dag, 

med egen skriveplate og blokker og en masse penner, jeg skrev ned nummeret på teltene og 

navnene på beboerne, og satte en ring rundt navnet til dem som trengte legehjelp. Sykdommer, 

skader, spesielle bekymringer: Min arabisk fylte side etter side. 

 I syketeltet spiste vi lunsj, som besto av det de tyrkiske myndighetene ga oss den dagen, 

og etterpå ropte doktor Rosie: «Okei, folkens!» Da var det tilbake til arbeidet for oss tre. Rosie 

gjennomgikk notatene sine, telt for telt, og stilte ofte spørsmål. Hala oversatte til arabisk for meg. 

Jeg svarte, noen ganger på arabisk gjennom Hala (hun tilføyde ofte opplysninger selv), og noen 

ganger på engelsk hvis jeg kunne. På den måten fikk doktor Rosie en større forståelse av hver 

families behov og kunne dermed skrive nye notater, mye mer detaljerte og profesjonelle. 

 Og til min store glede lærte jeg engelsk, mye fortere enn det jeg noen gang hadde gjort på 

skolen. 

 

 Fremdeles plaget ensomheten meg om natten. Men jeg følte den aldri mer så tungt som 

den natten da jeg hadde hatt lyst til å hulke, å hyle, fordi det var så mye i livet jeg aldri ville få 

vite, aldri ville få gjøre. 

 For mens jeg skrev notater på arabisk, lyttet jeg til hva den onde krigen, den forferdelige 

krigen, hadde gjort med så mange ødelagte familier. 

 En morgen tok jeg notater mens jeg var i et telt med ti–tolv nyankomne, 

«alenekommende barn» som hadde mistet sine foreldre, mistet sin familie, i kaoset som oppsto 

da krigen brått hadde rammet landsbyene deres. De var blitt slengt opp på et lasteplan, inn i en 

kinesisk kassebil, opp på en hestekjerre, og så hadde de reist lenger hjemmefra enn de noen gang 

hadde vært, til en grenseovergang eller til et hull i et piggtrådgjerde. 

 Vettskremte, noen av dem syke, klarte knapt nok de alenekommende barna (nå i følge 

med to kvinner – fremmede – som bodde med dem i teltet), å hviske når de svarte på legens 

spørsmål. Enkelte gråt, andre stirret på oss ute av stand til å snakke. 

  De gikk i enkle skjorter og kjoler som en bestemor i landsbyen hadde sydd … men også i 

fargerike T-skjorter med bilder av Batman og Askepott, og ord på uforståelig engelsk. Noen av 

jentene gikk med skaut, noen av guttene med baseballcaps, bak fram. 

 Jeg var i ferd med å bli mer enn en legeassistent. Jeg var i ferd med å bli journalist, idet 

jeg tok notater mens jeg hørte på stemmene og så ansiktene til ofrene for andres krig. 



10 
 

        * * *  

 

 Så skjedde det noe helt bemerkelsesverdig, noe som ble mulig takket være våre tyrkiske 

verter. 

 Tyrkia er et like gammelt land som Syria, men også et land som er nesten like moderne 

som sine europeiske naboer. Derfor har Tyrkia fungert som en bro mellom århundrers konflikt 

og en framtid som kan bli like lysende som solen. 

 I september, da vi skulle ha begynt på skolen, fikk vi en ny form for skole. Det var min 

bror Wasim som oppdaget den først. Han og noen andre flyktninggutter spilte fotball – en norsk 

hjelpeorganisasjon hadde gitt en del sportsutstyr – da de la merke til en gruppe arbeidere som var 

i ferd med å oppføre en slags rammekonstruksjon omtrent femti meter fra gjerdet rundt leiren. To 

dager senere monterte arbeiderne sølvfargede rektangler på størrelse med vinduer på rammene. 

 «Solcellepaneler,» gjettet en av guttene, og han hadde rett. 

 I løpet av en uke var det montert flere hundre paneler, på skrå slik at de fanget opp 

solskinnet fra sørhimmelen. 

 Nå hadde nyheten spredd seg i hele leiren: De støyende generatorene ville bli erstattet av 

taus solenergi. Leiren vår ville bli den første som fikk slik «fornybar energi». Det fantes ingen 

slike solcellepaneler som ga strøm til flyktningleirene i Libanon, Jordan eller Irak. Tyrkia ville 

vise verden hvordan en flyktningleir burde få strøm, med en lyspære i hvert telt. 

 I nærheten av rammene med solcellepanelene oppførte mennene en bygning av metall. 

En av de tyrkiske arbeiderne kom bort til gjerdet og forklarte dem som sto og så på at den nye 

bygningen skulle huse batteriene. 

 De tyrkiske arbeiderne la nå en svart kabel over den steinete bakken fra solpanelanlegget, 

som de kalte det, til batteriskjulet. Så la de en kabel til, fra batteriskjulet til et mindre skur de 

bygde innenfor gjerdet i den ene enden av leiren. 

 De brukte en dag på å bore hull i gatene våre, og så reiste de en fem meter høy trestolpe i 

hvert hull. Dette var begynnelsen på vårt nye «strømnett». 

 Nå sto alle ute og så på. Selv om krigen fremdeles gnagde i våre hjerter, hadde noe nytt 

kommet inn i våre liv. Noe som ga et løfte om … vi visste ikke helt hva. Solcellepanelene der 

ganske nær oss, moderne og rene og pent oppstilt, var liksom et løfte om noe intelligent. 
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 De tyrkiske arbeiderne strekte ut lange ledninger fra tromler på lastebiler, og spente dem 

mellom stolpene i gatene våre, mens kvinner iført svart niqab for ansiktet, til rett under øynene, 

sto og så opp på dem. 

 Små kasser ble montert på noen av stolpene, og tynnere ledninger spredte seg ut som 

eiker i et hjul, en ledning til hvert telt, med en lyspæreholder i enden av hver ledning. Nettet vårt 

var nesten ferdig. 

 De tyrkiske arbeiderne skrudde nå en krok inn i midtstolpen i hvert telt, rett under 

telttaket. På kroken hengte de opp lyspæreholderen, fortsatt uten lyspære. 

 Og så, ikke mer enn ti dager etter at arbeidet med solpanelanlegget hadde begynt, delte de 

tyrkiske arbeiderne ut moderne lyspærer – med en kort spiral av hvitt glass – til barna, til barna – 

i leiren, en per telt. Min tolv år gamle bror Wasim var et av barna. 

 Tyrkerne løftet hvert enkelt barn opp til lampeholderen, og ga tålmodige instrukser helt 

til de små hendene klarte å skru inn lyspæren. Barna ble så satt ned på bakken og fikk høre: 

«Godt jobbet.» 

 Det var tydelig at de tyrkiske elektrikerne nå prøvde en del av lysnettet i den bortre enden 

av leiren, for vi hørte plutselig hurrarop. 

 Da den støvetegule ettermiddagssolen begynte å gå ned bak de tyrkiske åsene i vest, fikk 

alle sammen beskjed om å gå inn i teltene med familiene. Gatene ble fort tømt, og bare de 

tyrkiske arbeiderne var tilbake. De var nesten i feststemning da de ropte sine siste instrukser fram 

og tilbake mellom seg. 

 Jeg sto sammen med min mor og min bror i rotet i teltet vårt. Luften var varm etter at 

solen hadde stått på teltduken hele dagen. Vi skulle ha begynt å lage kveldsmåltidet vårt i den 

siste resten av dagslys, men i stedet sto vi tause og forventningsfulle. 

 Da lyspæren vår omsider ble tent og fylte teltet med herlig lys, så jeg mor smile for første 

gang på flere uker. Vi sluttet oss til det høye jubelropet fra teltene rundt omkring. 

 Jeg følte at vi til sist, selv med vår ene lyspære, hadde slått tilbake mot den krigen som 

hadde ført til så mye ødeleggelse og elendighet. 

 

 Den forvandlingen som fulgte med lyset i teltene, bare fortsatte: noe nytt hver dag, hver 

kveld. 
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 Allerede den første kvelden kunne vi høre stemmene til kvinner som sang mens de laget 

middag til barna. Vi hørte en gammel mann på den andre siden av gaten le mens han fortalte en 

historie. Tyrkerne ga oss instruks om å slå av lyset to timer etter solnedgang for å spare på 

strømmen på batteriene. Vi hadde ikke noe imot det. Vi kunne fortsatt høre kvinner synge 

vuggesanger fra sine landsbyer, fra sine religioner, fra sine kulturer, i nattens stillhet – uten 

generatorer. 

 Det ble arrangert undervisning i flere av teltene, noe om dagen, noe om kvelden. De som 

kunne undervise, lærte dem som kunne lære. En stadig større fred, en økende glede, fylte barna i 

leiren. Jeg leste engelsk om kvelden sammen med en skotsk sykepleier som het Abby. Min bror, 

som aldri tidligere hadde vært noen særlig flittig elev, erklærte at han skulle bli «elektrisk 

ingeniør», og med en iver han aldri før hadde vist fulgte han dermed dagundervisningen i 

matematikk, og kveldsundervisning i «innføring i elektrofag», der læreren var en av de tyrkiske 

arbeiderne som ellers vedlikeholdt «kraftnettet» vårt. 

 

 Men det var ikke alt. De tyrkiske myndighetene hadde enda en overraskelse. På samme 

greie, profesjonelle måte losset de diverse deler fra ti–tolv lastebiler, og på fem steder like 

utenfor leiren monterte de så fem vindturbiner som skulle utnytte vinden som blåste nesten 

konstant, dag og natt. 

 Turbinvingene var snart satt opp på stålmaster som var omtrent tredve meter høye og som 

ble holdt oppreist av fire kabler strukket fra toppen av mastene og ned til solide staker slått ned i 

bakken. Tre hvite blader, omtrent fem meter lange, snurret i den støvete luften mot den blå 

himmelen. Fra hver vindturbin gikk det strømledninger til batteriskuret. Hele operasjonen, fra 

lastebilene kom til vindturbinene begynte å snurre, tok fire dager. 

 I tillegg til lyspæreholderen fikk nå hvert telt en annen type holder med tre sett med hull: 

Her kunne elektriske apparater kobles til. Vifter var på vei fra Frankrike, ble vi fortalt. Vifter 

som kunne blåse på ansiktene våre i den varme dagen, vifter som ville bringe den kjølige 

kveldsluften inn i teltene. 

 Radioer var på vei fra Tyskland, datamaskiner fra USA, og disse skulle brukes i en 

internettkafé – som også var noe helt nytt i en flyktningleir. 

 Alt drevet av solen. Alt drevet av vinden. Mens artilleri buldret i sør og redselsfulle 

historier spredte seg i leiren med hver ny bølge av flyktninger. 
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Kapittel tre 

 

 Jeg lå i dyp søvn da jeg kjente at noen berørte min skulder og vekket meg. Da jeg åpnet 

øynene, så jeg doktor Rosies ansikt, opplyst av en liten lommelykt hun brukte til å lyse inn i 

munnen på folk. Hun satt på kne ved siden av meg, iført det blå skautet sitt. Den andre hånden 

hvilte på hennes skulderveske med medisinsk utstyr. 

 «Rashida, vær så snill og bli med,» sa hun lavt og inntrengende. 

 Jeg reiste meg fra madrassen og tok på meg min blå abaya (en kvinne i leiren hadde laget 

den til meg, av stoff med en farge så nær FNs blå som vi kunne finne). Jeg bandt en blå hijab 

rundt hodet og fulgte etter doktor Rosie ut gjennom teltåpningen. 

 Det var satt opp lys på stolpene i gatene, noe som også var en velsignelse vindturbinene 

ga. Men enda sterkere enn de ravgule lampene var den natten det benhvite lyset fra månen, 

nesten full og rett over oss. Månen lyste opp doktor Rosies ansikt da hun sa til meg: «Hala har 

dratt herfra sammen med familien sin. Du er tolken min nå. Vi har visst et spesielt problem i et 

av teltene.» 

 Og så førte hun meg gjennom den stadig voksende leiren, gjennom en labyrint av gater 

mellom de måneopplyste teltene – noen med UNHCR på taket, noen med den tyrkiske røde 

månesigden – mot et nytt nabolag der vi ifølge doktor Rosie ville finne «telt nummer 1506. 

Beboerne kom for et par timer siden.» 

 Nå i den siste uken av september holdt nettene på å bli kjøligere. Gjennom de tynne 

skoene mine kunne jeg kjenne den kalde bakken. 

 Vi fant teltet, med en klynge mennesker – kvinner og barn, som alltid, kvinner og barn, 

og en gammel mann – som drev omkring i gaten rett utenfor. Månen lyste opp noen av ansiktene 

idet de så oss komme, mens andre ansikter under hijaben ikke var annet enn skarpe øyne opplyst 

av en gatelykt. Øynene var engstelige. Disse menneskene hadde flyktet fra krigen samme kveld, 

hadde krysset grensen et sted i måneskinnet, hadde funnet leiren, men hadde ikke ennå funnet 

seg til rette. 

 En kvinne ga tegn med en hånd hun strakte ut fra sin svarte abaya mot teltet. «De er der 

inne.» 

 Tauet i teltåpningen ble løsnet. Rosie gikk inn med meg etter. I lyset fra den lille 

lommelykten hennes så vi en ung kvinne som krøp sammen i et hjørne, med et innsvøpt spedbarn 
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i armene. Kvinnen så opp på oss og holdt barnet enda tettere til seg. Hun var ett eller to år eldre 

enn meg, ikke mer. Hun var livredd, sint, rasende, ingen skulle få ta barnet fra henne. 

 Doktor Rosie og jeg satte oss på kne foran kvinnen. Jeg snakket mykt til henne: «Salaam 

Alaikum.» Fred være med deg. 

 «Alaikum Salaam,» hvisket hun. 

 Hun stirret på meg. Det unge ansiktet var støvete, leppene tørre. 

 «Spør henne,» sa doktor Rosie, «om vi kan få se ansiktet til barnet.» 

 Barnets hode var dekket av en flik av teppet som kroppen var tullet inn i. 

 Jeg spurte kvinnen om vi kunne få se ansiktet til barnet. Jeg forklarte at personen ved 

siden av meg var lege. 

 Kvinnen stirret på meg og ristet rasende på hodet. 

 «Hva heter barnet ditt?» spurte jeg. 

 Etter en stund sa hun det, med stolthet i stemmen da hun hvisket: «Nawal.» 

 Jeg sa til doktor Rosie: «Barnet heter Nawal. En jente.» 

 Kvinnen så nå på den lyshudete legen ved siden av meg, og blikket bare streifet doktor 

Rosies ansikt før det festet seg ved det gylne krusifikset som var synlig i doktor Rosies halsgrop, 

over den uknappete blå skjorten. Jeg visste at doktor Rosie var irsk og katolikk. 

 Og jeg gjettet nå at kvinnen ikke var muslim, men kristen, kanskje kaldeisk, kanskje 

assyrisk. Jeg sa til doktor Rosie: «Jeg tror hun kanskje er kristen.» 

 «Ahh,» sa legen, som hadde funnet sin første innfallsvinkel. Mykt sa hun til kvinnen: 

«Jesus elsker barnet ditt.» 

 Kvinnen stirret med en ny forståelse i blikket. Hun hadde oppfattet ordet «Jesus.» 

 Jeg oversatte den korte setningen til arabisk og så at kvinnens blikk ble mykere, 

kontaktsøkende, det lå en gryende aksept i det. 

 Doktor Rosie sa: «Jesus, sønn av Jomfru Maria, elsker alle barn.» 

 Jeg oversatte. 

 «Jesus er hos barnet ditt i natt.» 

 Jeg oversatte. 

 Doktor Rosie strakte fram sine bleke hvite hender. Kvinnen løsnet litt på grepet, og Rosie 

brettet fliken av teppet bort fra barnets ansikt. 

 Spedbarnet var dødt, øynene lukket, de uttørkede leppene åpne. 
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 Doktor Rosie så på kvinnen og talte fra sitt snille, irske hjerte: «Jesus ønsker å ta din lille 

jente med seg hjem.» 

 Jeg oversatte. 

 «Vi skal vaske barnet ditt. Vi skal svøpe henne i rent tøy. Vi skal gi henne en kristen 

begravelse. Jesus vil ta henne hjem.» 

 Doktor Rosie holdt hendene frem med håndflatene opp, klar til å ta imot barnet. 

 Med stort mot, og med en viss fred i blikket, la den unge kvinnen langsomt teppefliken 

tilbake over datterens ansikt, så ga hun slipp på barnet i legens hender. 

 Doktor Rosies ansikt ble for første gang siden jeg ble kjent med henne, fylt av en 

verkende sorg da hun trykket det svøpte barnet mot sitt hjerte. «Milde Jesus, vær med oss i 

kveld.» 

 Så rakte hun barnet til meg. Jeg, som hadde fått i mine hender så mange nyfødte fra min 

mor, jordmoren. Jeg, som vasket disse skrikende spedbarna og svøpte dem i rent tøy, mens mor 

tok seg av de medisinske behovene til de utslitte mødrene. Jeg, som så mange ganger hadde kjent 

små hender skyve, små føtter sparke, en levende kropp strekke på seg. 

 Jeg mottok nå i mine hender et barn som var helt slapt, om enn lite grann stivt, mens 

doktor Rosie berørte kvinnens ansikt (for å kjenne om hun hadde feber), og deretter tok pulsen 

hennes. Hun åpnet skuldervesken, tok fram en literflaske med vann med tilskudd av elektrolytter 

– tusenvis av slike flasker kom fra Sverige – og ga den til kvinnen med de tørre leppene. 

 Kvinnen skrudde av den blå korken og drakk halve flasken i ett. 

 Nå reiste doktor Rosie seg, og jeg reiste meg med barnet. Doktor Rosie strakte ned en 

arm, tok kvinnens hånd og fikk henne på bena. Hun holdt kvinnens hånd mens hun førte henne ut 

av teltet, ut i måneskinnet. Jeg fulgte etter. 

 Blikkene til klyngen med flyktninger fulgte oss. De kikket på barnet, stirret på kvinnen. 

Hun måtte være fremmed for dem, en som i krigens kaos ble en del av gruppen deres mens de 

flyktet mot grensen. 

 Da doktor Rosie førte kvinnen bortover den ellers folketomme gaten, forsvant den 

mumlende klyngen med flyktninger inn i teltet. 

 Jeg gikk ved siden av kvinnen slik at hun kunne se sin datter. Hun ba ikke om å få holde 

barnet mer, men så ofte på bylten i mine armer. Hun hadde overgitt sin lille jente til Jesus. 
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 Doktor Rosie begynte å synge lavt, sendte opp mot månen det jeg antok var vers fra en 

irsk salme. Stemmen hennes var fylt av en smertefull styrke, der vi gikk i lampelyset langs den 

tomme gaten mot et spesielt telt som befant seg like ved syketeltet og dit lik ble ført for å bli 

vasket før begravelsen. 

 

 Mens doktor Rosie og kvinnen ventet utenfor, gikk jeg inn i det umerkete teltet, der to 

menn sto ved et bord og var i ferd med å svøpe inn liket av en voksen. Jeg ble ikke forbauset 

over at folk arbeidet så sent på kvelden. Noen av flyktningene som vaklet inn i leiren, var mer 

døde enn levende. Noen av dem døde i løpet av noen timer etter ankomsten. Likene ble straks 

gjort i stand til begravelse. 

 En av mennene nikket mot et annet bord: Jeg skulle legge barnet der. 

 Da jeg plasserte bylten på et trebord som snekkere i leiren hadde laget, sa jeg til meg selv 

at dette var bedre enn å bli levende begravd under en sammenrast boligblokk etter et 

bombenedslag, bedre enn å bli brent levende i en kirke som ble angrepet med overlegg, bedre 

enn at mor og barn sammen skulle ha blitt skutt av en snikskytter. Bedre enn å bli revet i stykker 

av granatsplinter fra en artillerigranat mens man sto i en lang brødkø på gaten. 

 Her i flyktningleiren var det i det minste en viss orden. En viss verdighet. Et visst preg av 

menneskelig anstendighet. 

 Jeg spurte mennene: «Når skal jeg komme tilbake?» 

 En av dem så opp: «Kom tilbake om en time. Graven er ferdig også da.» 

 «Shukran,» sa jeg. Takk. 

 

 Da jeg kom inn i syketeltet, så jeg at doktor Rosie undersøkte en nyankommen … mens 

den unge moren, som satt ved et bord i nærheten, spiste noe brød og aprikoser, og drakk te. Jeg 

satte meg ved bordet hos henne, skjenket meg selv en kopp te og sa til henne: «Jeg heter 

Rashida.» 

 Hun så på meg. Hun hadde vasket ansiktet og hendene. «Jeg heter Yaara.» 

 «Om en time er din datter stelt og klargjort. Gravplassen er like utenfor gjerdet til leiren. 

Jeg tror at måneskinnet vil være veldig fint.» 

 Hun så takknemlig på meg. «Na’m.» Ja. 
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 Hun tilbød meg en bit brød, og så drakk vi te og så på doktor Rosie, som lyttet til en eldre 

kvinnes hjerte med stetoskopet. 

 Da Yaara hadde spist ferdig, foreslo jeg for henne: «Kanskje du har lyst på en varm dusj? 

Vannet varmes opp av solen.» 

 «Av solen?» 

 «Vannet oppbevares i svarte plasttønner på taket over dusjen. Solen skinner på tønnene 

om dagen. Til og med om natten er vannet varmt. Noen ganger, etter at jeg har arbeidet sent 

sammen med doktor Rosie, tar jeg en dusj før jeg går til sengs.» 

 Hadde hun noensinne badet i annet enn vann hentet med bøtter fra en brønn? Jeg spurte 

ikke, men førte henne ut av syketeltet og til kvinnenes dusj like ved. (Mennenes dusj lå i den 

andre enden av leiren.) Jeg viste henne kranen og så til at hun hadde et såpestykke. 

 «Ta den tid du trenger,» sa jeg. «Jeg kommer tilbake med håndkle og rene klær.» 

 Jeg ville gi henne et valg: Hun kunne ta på seg sine gamle klær, dem hun hadde gått i da 

hun flyktet fra krigen og hennes barn døde … eller hun kunne ta på seg en ny abaya fra en 

hjelpeorganisasjon i Tyrkia. Hun kunne velge hva hun ønsket å ha på seg i sitt barns begravelse. 

 

 Og så, mindre enn en time senere, gikk vi tre, Yaara, doktor Rosie og jeg – og den lille 

jenta, som jeg bar, svøpt i rent hvitt tøy – inn på en stadig voksende gravplass utenfor gjerdet til 

leiren. På samme måte som gatene dannet et rutenett mellom teltene, dannet stiene her et nett 

mellom haugene av nyoppkastet jord. En gutt som nettopp var ferdig med å grave graven, førte 

oss i måneskinnet til et kortstrakt hull i bakken, en barnegrav. Yaara trakk seg tilbake med et 

skrik, holdt hendene for ansiktet. 

 «Yaara,» sa doktor Rosie, «hold din datter i dine armer en siste gang.» 

 Den unge moren – mye taprere enn jeg kunne ha vært – tok hendene vekk fra ansiktet. 

Måneskinnet fikk det til å glinse i tårer som rant nedover kinnene hennes. Hun holdt hendene 

fram mot meg. Jeg ga henne barnet, svøpt i blekhvitt tøy, en ørliten skapning i en kokong. 

 Yaara knuget barnet inntil seg og gråt høyt og sårt, og jeg tenkte på ensomheten som 

hadde fylt mitt hjerte som alt mørket fra natten. 

 Doktor Rosie ba en bønn, de ektefølte ordene hendes blandet seg med Yaaras sorgtunge 

hyl da hun oppfordret Jesus til å ta dette krigens barn … hjem til et fredens sted. 
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 Og så løftet doktor Rosie krusifikset sitt – et gullkors i et kjede – opp over hodet, og 

mens Yaara så på, la hun det inn under tøyet som var svøpt rundt den lille jenta. 

 «Shukran,» sa Yaara. 

 «Alaikum Salaam,» sa doktor Rosie og strøk hånden over barnet. 

 Hun vendte seg mot gutten, som tok barnet fra Yaara, la det i en tøyslynge og senket den 

blekhvite kokongen ned i mørket i bunnen av graven. 

 Ensomheten … noe i meg raste mot ensomheten. Mot den golde ensomheten. Og mot 

krigens grusomme, stygge dumhet. 

 Gutten sto med spaden ved siden av en jordhaug og så på doktor Rosie. Skulle han vente 

eller skulle han begynne å kaste jord på graven? 

 «Vi går nå,» sa doktor Rosie og tok Yaaras hånd. 

 Vi gikk i taushet gjennom gravstedet, forbi graver med markører, forbi graver uten noe på 

den rå jorden. Når Yaara var klar, ville vi kanskje komme tilbake til graven med et kors, eller en 

leke, eller en ørkenblomst, til hennes lille jente. 

 

 I syketeltet sa jeg til Yaara: «Bli med hjem til mitt telt. Du er min søster nå.» 

 Hun så på meg, altfor sønderknust til å kunne snakke. 

 Doktor Rosie sa: «Ja, jeg skal få sendt bort en madrass og noen ulltepper.» 

 Og så gikk vi to sammen til telt 827, mens artilleriet buldret i sør. 

 

 

 

 

 


