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Berattelser om bestialisk dod
Boken Min fiende, min 
van, som ar skriven av • 
en israel och en palestin- 
ier, har vackt stor inter- 
nationell uppmarksam- 
het. Salomon Schulman 
anmaler.
' ^ stamlocus iir cn is-
%/l raelisk restaurang. 
.JLGraddhyllan i Lund. 
Bland cykeitjuvar och professo- 
rer, bland aidre darner och fi)o- 
sofiska studenter dyaljs ocks5 
araber och israeler. Agaren rak* 
nar frankt upp hur m^nga araber 
han dddat, utan a(t bli sentimen
tal. Krig for krig. Pang och en 
kula genom huvudet. Och han 
ullrycker aldrig ndgon si- 
rapsd^pande inger. Skjuta cl- 
ler skjutas.

Saklitteratur

Bassam Abu-Sharif och Uzi Mahnai- 
mi
Min Tiende. min 
OrdfronLs fdriag

Ingen av siallets araber verkar 
upprdras av innehavarens hislo- 
rier. Mellandsiem ar inie nSgoi 
hymiande Socialsverige dar or- 
det rasism forekommer som eti 
ivetydigi emblem i merpanen 
kulturartiklar som behandlar 
frammande kulturer. Darnere 
skiftar van och fiende sliindigt 
plats; ena dagen marxistisk hets 
nasta dag muslimsk fanatism.

Stolthet

Ideologierna kliims mellan vas- 
terlandskl tankande och iradi- 
tionell stolthet. Men dar finns 
ocks5 en fdrdragsamhet som p5 
del personliga planet skapar 
vanskapsrelationer vilka ar 
frammande for vSr kultur. Hi- 
storiskt har det kristna judehatcl

vida dvertraffal del muslimska. 
Forst efter imperialismens Int^g 
i Mellanostern och sionismens 
framvaxt hardenna bild fdrand- 
rats.

I dag ar det flera arabliindcr 
och organisaiioner som blivii 
arvtagare till den europeiska an- 
lisemitismen. Den officiella 
helsen mot Israel, som sker med 
den kliniski invandningsfria 
speglosan antisionism, iir s^ up- 
penbart parad med judehat att 
man ibland ocks5 kan skonja en 
skammens rodnad p5 de svens- 
ka apologetemas kinder, nar 
den arabiska antisemitismen 
fors pa tal. Ingenstans trycks 
Mein Kampf eller Zions vises 
proiokoll i s3 slora upplagor 
som i Mellanostern.

Del r^der fred mitt stam- 
lokus. Pd saligt avstind vd- 
gar man hdna poUtikers 
.svulstiga utspel lika mycket 
som man kan skratta dt 
dmkiiga SahlinafFarer. Men 
alia ar overens om att hade 
de varit darnere skulle de 
dddat varandra.

Ingen diskuterar den nyut- 
komna boken Min fiende, min 
van av Bassam Abu-Sharif och 
Uzi Mahnaimi. Den fdrsinamn- 
de ar en av Arafats hbgra hander 
den senare en israelisk journa
list med forflulet i siikcrheis- 
tjanslen.

Skepsis
En sddan bok vacker mojligen 

uppseende pd svenska kultursi- 
dor. SJalva skulle reslaurang- 
giisterna ha last del hyllade ver- 
kel med en bverlygad skepsis - 
forljugenhet framtrader alltid 
sida upp och sida ner nar poli- 
iruker och Journalister for pen- 
nan.

Sjiilv lat jag mig imponeras 
av den dramaiik som ulspelas i 
texlcn. Jan Guilios Hamihon-

bbcker iir en amators verk i jiim- 
forelse med den verklighel som 
utspeiat sig diimerc. siirskill un
der det senasie kvartsseklel. 
Den har handlat om brdd och 
bestialisk dod framraknat i ge- 
mena hjarnor i vilka en gdng nd- 
got utopiskl manskligt foresva- 
vat. Zionismen vllle skapa etl 
land med rattvisa medan pales- 
tinanationalismcn onskade ett 
land utan imperialismens briinn- 
marken. Uppenbarligen har utd- 
vare av dessa bagge framsiegs- 
vanliga id^er hamnat pd kollio- 
sionskurs.

Boken handlar inie om en dia
log trots all dar forekommer ivd 
forfatlare frdn vardera lagret. I 
denna konflikt har det aldrig 
funnils ndgon dialog alt tala om. 
Pd zionisicrnas sida fanns under 
trellio- och fyrtiotalen en rad 
idealisier med Martin Buber 
och Gershom Scholern i spctsen 
som dromde om en binationell 
statsbildning dar araber och ju- 
dar tillsammans skulle bygga 
upp sitt gemensamma land. 
Men de hiltade inga iniressera- 
de araber.

Megafonfer
Sedan dess har parterna vant 

sina megafoner till omvarlden. I 
stallet for en dialog fdr vi upple- 
va en parallellprocess; hur de 
ivd fbrfallarna upplevi de scnas- 
te trellio drens handelsemall- 
nad. Intres.saniast ar palesti- 
nierns beriiitelse. Man kommer 
honom in pd livel. han ar en 
manniska av kott och blod.

Israelens redogorelse Tinner 
jag mer konvenlionell, kanske 
fdr all det bland i.sraelerna fun- 
nits fler fredsforesprdkare under 
dren och diirfdr vacker inie den- 
ne ndgon sensation. Trots alt 
han genomfdrdc bedrifien all 
vara den fdrsie israel som inter- 
vjuadc Arafat. For det kommer 
han sakert att beldnas med en 
foinoi i en forskares annaler.

men hiindelsen som sddan har 
redan fdrlorat all belydelse i 
skuggan av den fredsprocess 
som nu pdgdr fdr fullt.

Abu-Sharlfs politiska vackel- 
se hamiar sin niiring ur det nas- 
seristiska uppsvingel. Nar scx- 
dagarskrigel bryter ui i juni 
1967 ’’kandes det i bans hjarta 
som en fdgelsang frdn lusenlals 
fdglar.” Antligen skulle araber- 
na fd hamnas fdrnedringen frdn 
dr 1948. nar israelerna kasladc 
tillbaka flera landers armder.

Beirulstudenten Abu-Sharif 
sdker sig ner till krigel men 
upplever nederlaget. Niir han 
dvervaldigad av vrede stlrrar ul 
over dknen ser han en suddig 
bild dansa framfdr sina dgon - 
en flicka som med ulslrackt 
hand erbjdd sig mol detaining - 
samma vackra, irasiga flicka 
han sett tidigare under dagen. 
Ur denna handelse lands bans 
kampvilja och senare under del 
drel tillhdr han grundarna till 
Folkfronlen fdr Palestinas be- 
friclse (PFLP).

Denna mililania rdrelse. som 
existerar an idag och ar emol 
fredsprocessen, kom som fdrsla 
kamporganisation - ulstuderat 
och hamningsldst - alt anvanda 
media fdr sina syflen. Uppseen- 
deviickande flygplanskapningar 
och terroratienial blev vardags- 
mat pd vdra leveskarmar.

Forst hickade viist av fdr- 
skriickelse sedan viicktes en viss 
sympali fdr fdrdvarna. siirskill 
bland ddtidens intellektuclla 
studenirevolutionlirer och inie 
min.st i Sverige. Man sag en red- 
barhei i deras slriivanden. inte 
minsl mot bakgrunden av israel- 
ernas oraltfardiga ockupalions- 
polilik.

6ga for oga
Niir israelerna insdg att de 

hdll pd all fdrlora eierkriget be- 
stamde de sig fdr alt sla tillbaka 
med samma mynt. Fdrfatlaren

Ghassan Kanafani och Abu- 
Sharif siod pd dddslisian. Den 
fdrrc hade framhiivi all alia i is
rael boende judar var Icgilima 
mdl fdr guerillardrelsens atten- 
lal i det all de bar upp den sio- 
nistiska maktapparaien: della 
sagt trots all han var marxist 
och diirmed aniirasisl. Han 
spriingdes i luflen dr 1972. Sam
ma dr Tick Abu-Sharif en brev- 
bomb som slel sdndcr ansikte 
och kropp. men han klarade sig 
som genom ell under.

Explosionen blev ocksa punkt 
for Abu-Sharifs engagcmang i 
PFPL, framhdlls del. Men ule- 
slutningen iigde rum fdrsl elt 
par dr senare. nar han engagera- 
de sig fdr Arafat och lika fram- 
gdngsrikt gjorde denne till me- 
diagunstling.

Och del ar i denna insmick- 
randc lovsang av sin store leda- 
re .som Abu-Sharif spricker som 
sanningssagare. Redan dr 1974 
pdstds fredsprocessen fddas i 
Arafats medvelande: Trots at
tentat mot judar - skolbarn. bus- 
sar. och judar i diasporan utan 
samband med konflikten - hyl- 
lar fdrfallaren A1 Falah-ledaren. 
Ingel niimns om PLO:s prosov- 
jetism eller uppslutning bakom 
Saddam Husseins ockupation 
av Kuwait.

Fundamenialisier behandlas 
oanalyliskl liksom viigrarorga- 
hisalionernas benhdrda linje. 
Dd blir boken bara till en roande 
ansamling av anekdoier med 
ndgra kloka visdomsord in- 
sprangda.

Behdllningen iir redogdrelsen 
fdr den medvetna manipulation 
media utsiitts fdr och okritiskt 
acceplerar. Niir jag beriiltar fdr 
min israeliske reslaurangiigare 
alt PLO:s attenlal mot en kiind 
arabisk skiimttccknarc ska ha 
berotl pd all denna karikerat en 
av Arafats iilskarinnor, skraltar 
han gott.

SALOMON SCHULMAN

Ingen snuskgubbe - trots allt
Nya ron om Charles 
Dodgson, forfattaren till 
Alice i Underlandet, fri- 
kanner forfattaren fran 
anklagelsema om ett 
otillbdrligt intresse fdr 
Alice Lidell, den lilla fd- 
rebilden till sagans Alice.

harics Dodgson. mer 
■ kand som Lewis Carroll,

tillbringade mycket tid 
med sysirarna Liddell, dar Alice 
ar den som har blivii mesl kand 
fdr eflerviirlden, eftersom hon 
fick ge namn dt Alice i Under- 
landet.

Samvaro
Nufdrtiden hanflinas del mesl 

di bans samvaro med de smd sysi- 
rama - vad gjorde han egenlligen 
hela tiden? I enlighel med vdr tids 
smak for sexuelli fiirgade skanda- 
ler las det ofiast fdr givel all

Dodgsons intresse var osedligt. 
och all han nog mest var en 
gammal snuskgubbe.

Detla las fdr givel utan ndgon 
sarskill imponerande bevisning; 
del verkar mest vara ndgot alia 
utgar ifran. (Numera brukar 
vuxna ha svdrt fdr alt liisa om 
Farbror Bid och Tanterna Grdn. 
Brun och Gredelin utan att 
smackande siiga ”jojo. undrar 
vad dom hdll pd med ...”)

Tvang
Kanske hade Foucault allde- 

ies ran i att vdr tid iir sexualite- 
tens tidsalder. diir tvdngel att in- 
tressera sig fdr. och praia om. 
sex dverskuggar allt annal. Vare 
diirmed hursomhelsi. np har del 
i varje fall kommit fram en del 
nya omslandigheter. som kan ge 
en klarare bild av vad Dodgson 
och flickorna hade fdr sig. och 
dessa nya rdn kan bidra till att 
dtminstone delvis frikiinna 
Dodgson frdn misstankarna om

Fdrebilden. Charles Dodgsons 
intresse for Alice Lidell var 
kanske inie si!i osedligt. Irots 
allt. Nya ron lyder pa att han 
snarasi intresserade sig for 
hennes iildre syster,

att ha varit en snuskgubbe.
1 senasic numrel av Times Li

terary Supplement (3/5 -96) re- 
dogdr Karoline Leach fdr dessa 
nya fynd. Dodgsons brytning 
med familjen Liddell sommaren

1863 har lell till spekulalioner. 
och en biograf gissar att bryl- 
ningen kom sig av all Dodgson 
friade till den dd clvadriga Alice 
Liddell.

Dagbocker
Dodgsons dagbocker. som 

borde ha kunnai ge besked. tiger 
pd denna punkt. diirfdr all ndgon 
- okiint vem - har sett till all ta 
borl just dessa delar. Leach har 
emellertid kommil over etl refe- 
ral av dagbdekernas innehall 
frdn den rclevania perioden. och 
den slulsats som ligger niirmasl 
till hands av detla referat iir att 
Dodgson inie var siirskilt inlres- 
serad av Alice.

Han tycks hell enkelt ha varit 
intres.serad av den aldsia system, 
Ina. enligt samtida uppgifier sli- 
lig och tidigl uivecklad. vid fjor- 
ton en ung kvinna. snarare an elt 
slorl bam. Giflasvuxen blev man 
vid tolv i del viklorianska Eng
land. och del sags inie som nd-

gol siirskilt uppseendeviickande 
att en irettioettaring visade in- 
Iressc fdr en fjortondring.

Ny granskning
En ny granskning av del som 

aterstdr av dagbdekerna ger vid 
handen att det snarasi var Ina 
han hela tiden hade bast och 
mest konlakt med. Frdn april 
1863 forsdgs sysirarna med for- 
kliide. mojligen pd grund av all 
deras fdriildrar ansdg att det 
kunde finnas opassande inslag i 
santvaron. mojligen hell enkelt 
diirfdr att Ina nu hade blivii sa 
pass stor all konvenansen krav- 
de elt fdrkliide.

Kanske vill man saga all skill- 
naden inte iir sa stor. snuskgub-^ 
be som snuskgubbe, men del 
tycks mig som om skillnaden iir 
lillriickligl stor fdr all mildra sy- 
nen pd Dodgsons fdrehavanden. 
Sisla ordel liir nog inte vara sagt 
i denna fraga, dock.
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