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Övriga artiklar

Flykt och kärlek och förtryck
För tjugo år sedan kom Azar Mahloujian som politisk flykting till Sverige.
Utvecklingen i Iran hade tvingat henne att fly därifrån och om detta handlade
hennes första bok, De sönderrivna bilderna. Den kom ut 1995 och utgavs
under pseudonymen Nahid. Det var en rak och reportagebetonad skildring som
blev gripande därför att den var så saklig.
Samma kvaliteter finns hos hennes nu utgivna andra roman, Älskar du
någon annan? (Atlas). Säkert finns också här starka självbiografiska inslag,
men författaren har denna gång valt att skriva en mer konventionell roman
som till stora delar utspelar sig i Teheran före och under revolutionen.
Shamsi studerar vid universitetet där och möter Nader som hon så
småningom gifter sig med. Deras liv präglas av det politiska skeendet och
Nader blir vid ett flertal tillfällen fängslad och torterad. Men Shamsi reagerar
också mot kvinnans ställning i Iran och äktenskapet spricker.
Åratal senare träffas de igen, denna gång på en flyktingsluss i Stockholm
där Shamsi arbetar som tolk. Hon har anpassat sig till det svenska samhället
och mötet med Nader blir chockartat. Mer ska inte avslöjas om handlingen,
men
Älskar du någon annan? är en mycket tänkvärd bok som just genom
författarens sakliga sätt att berätta väcker känslor hos läsaren. Författaren har
också tillfört boken ett kvinnoperspektiv som är ovanligt.
En fängslande och mångsidig roman som skapar förståelse för hur det känns
att leva under politiskt förtryck och också för vad det innebär att vara flykting i
ett främmande land.
ANNA GUMMERUS LÖF
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