
Fullmåne betyder lycka 
 

……………… 

Men när jag går här kommer jag också att tänka på Nabila. Hon var en sextonårig flicka, som jag en 

gång mötte i det palestinska flyktinglägret Ain el Hilweh i södra Libanon. Det var oroligt i hela Libanon 

då. Israeliska trupper hade besatt lägren i den södra delen av landet, och det var ständiga 

skärmytslingar mellan dem och civilbefolkningen. Många småpojkar kastade sten på soldaterna, men 

priset kunde bli högt.  

Nabilas yngre bror Ahmed, fjorton år gammal, hade just kommit tillbaka hem, full av blåmärken, efter 

att ha suttit arresterad ett par dygn. Soldaterna hittade inga bättre motmedel mot stenkastningen än 

att på måfå gripa ett antal pojkar, klå upp dem ordentligt och låta dem svälta i en arrest något dygn 

innan de släpptes hem. Med hot om att de kunde bli skjutna nästa gång. 

Nabila var orolig för sin bror. Hon visste inte hur hon skulle göra, sa hon, och frågade om jag hade 

någon idé. För var han med de andra och kastade sten kunde han råka ut just för sådana repressalier. 

Och det hände faktiskt att skarpa skott avlossades ibland. Flera pojkar hade blivit sårade och några 

dödade.  

”Men”, sa Nabila, ”om han inte är med och kastar sten går han bara här hemma och blir mer och mer 

deprimerad. Och det är så jobbigt att se det också. Skolan är slut, och han får inga jobb. Det är som 

om det här att han är med i motståndskampen är det enda som håller honom uppe just nu.”  

Jag satt länge den kvällen och talade med Nabila. Hon var bara sexton, men hon tog så stort ansvar, 

både för sina småsyskon och för sina föräldrar. När vi skulle åka tillbaka upp till Beirut följde Nabila 

med oss ut på gården. Natten var svart, stjärnhimlen klar och fullmånen lyste upp de leriga gatorna i 

lägret.  

”Har du sett fullmånen?” sa jag. ”Det är samma måne som vi ser från Sverige. När det blir fullmåne 

där hemma kommer jag att tänka på dig. Det lovar jag!”  

Då log hon för första gången. ”Bra”, sa hon. ”Fullmåne betyder lycka.”  

 

Det har gått 24 år sedan dess. Jag har hållit mitt ord. Jag tänker fortfarande på Nabila varje kväll jag 

ser fullmånen.  
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