Profil
Azar Nafisi

I debattens
stormøye

Iranske Azar Nafisi beskyldes for å stå i ledtog med amerikanske krigshissere. Bare fordi hun leste Lolita i Teheran.
AV FREDRIK GIERTSEN, Washington post@nytid.no

[iran] At afghanske kvinner ble tvunget til å gå

med både hijab, niqab og chador, og kanskje attpå
til var gift med maktsyke bokhandlere, ble nylig
presentert som god nok grunn for militære angrep.
Når nå fire iranske kvinner – Azar Nafisi, Shirin
Ebadi, Marjane Satrapi og Azadeh Moaveni – på
rekke og rad har gitt ut sine memoarer, så er det
ikke bare litteraturinteresserte som nysgjerrig blar
gjennom bøkene. Mange har lest med ideologiske
briller, og det raser en nådeløs debatt.
Hardest rammet er Nafisi. Det er mange gode
grunner til at hennes Å lese Lolita i Teheran er blitt
en bestselger, men ikke alle synes det er like heroisk å smuglese gamle klassikere under dyna eller
å bruke leppestift under sløret.
Nådeløs kritikk
Den mest nådeløse ordbruken er det en professor ved Colombia-universitetet i New York som
har stått for. Hamid Dabashi, også han fra Iran,

FAKTA
Azar Nafisi
■ Født i Teheran i 1955, forfatter og gjeste-

professor på Johns Hopkins-universitetet i
Washington DC.
■ Som 13-åring ble hun sendt på skole i
England, men vendte tilbake til fødebyen rett
før revolusjonen i 1979.
■ Hun virket som universitetsprofessor i
engelsk og amerikansk litteratur fram til hun sa
opp i 1995. Forlot hjemlandet igjen i 1997.
■ I memoarboken Å lese Lolita i Teheran
(2003) beskriver hun tiden som lærer i Iran.
■ Boka er blitt en kommersiell suksess, men
er også kritisert fordi den fremmer et i overkant
positivt syn på angloamerikansk kultur i Iran.
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kalte i et intervju sist sommer Nafisi for «innfødt informant», og mente hun «hang organisk
sammen» med den amerikanske krigsforbryteren
Lynndie England. Videre hevdet han at Nafisi lar
det framstå som om amerikanske verdier, representert ved deres litterære klassikere, er det eneste
som kan redde Iran.
Azar Nafisi er innledningsvis ikke særlig villig til å snakke om akkurat dette når Ny Tid
treffer henne i Washington, men hun er tydelig
både irritert og såret. Også hun er en forkjemper
for demokrati, men hennes strategi er dialogen,
noe Lolita i Teheran er et godt eksempel på.
– President Mahmoud Ahmadinejad har sagt
at 27 år med islamistisk revolusjon ikke har klart å
utrydde sekularisme og liberalisme på universitetene i Iran. Denne tradisjonen har i virkeligheten
vart i 150 år, og før revolusjonen i 1979 var Iran et
av de mest progressive landene i regionen. Faktisk
dominerer disse strømningene fremdeles iransk
akademia, til tross for problemene jeg beskriver
i boka.
– Fredsprisvinner Shirin Ebadi skriver i sin
selvbiografi at middelklassen i Iran er den siste enklave i Midtøsten med proamerikanske følelser?
– Ja, det tror jeg stemmer. Det var tusenvis av
iranere i gaten etter 11. september, med roser
og stearinlys, til støtte for amerikanerne. De ble
slått av politiet. Jeg tror man kan sammenligne
situasjonen i Iran med Øst-Europa under den
kalde krigen. Stemningen er full av undertrykte
følelser.
Nafisi mener man bør få øye på mulighetene
som ligger i litteratur som middel til å binde
kulturer sammen. Når amerikanere leser bøker
om Iran, vil de kunne oppdage noe helt annet
– noe mer sammensatt og mindre truende.
– Man vil oppdage hvor mye man har til felles,
og slikt sett er empatien det viktigste produktet av
litteraturen. Jeg tror ikke at det hjelper noe å forandre regimer. Man må heller forsøke å forandre
folks tankesett. Iran er også her et godt eksempel:
i 1979 ble vi ble kvitt et regime, men nå har vi et

som er enda verre. Vi må forandre samfunnet så
radikalt at folket ikke godtar å bli styrt på denne
måten.
Sivile og religiøse lover
Den samme Shirin Ebadi setter sin lit til at en
innovativ lesning av Koranen («ijtihad») kan være
nøkkelen til et friere Iran. Nafisi er derimot usikker på hvor innovativ man kan være med Koranen
og sharia-lovene.
– Sharia vil gjøre religionen gjeldende overalt,
men ingen religiøs lov kan gjelde for alle borgere.
Derfor mener jeg sivile og religiøse lover må skilles. Poenget med en sekulær stat er ikke å ødelegge
religionen, men heller beskytte dens rolle.
Blandingen av litteratur og hverdag i Lolita i
Teheran er i all sin enkelthet en usedvanlig god
idé. Boken er full av tragikomiske historier. Nafisi
skriver også om hvordan studentene oppfatter det
slik at de bør gjengi lærerens ord ordrett, noe de er
så dyktige til at hun tror de jukser.
– Dette kommer fra hvordan man leser Koranen i skolene. Resultatet er en innebygd respekt
for autoriteter som gjør at studentene forblir usi-

kontroversiell: Den eksil-iranske forfatteren
Azar Nafisi mener boka hennes Å lese Lolita i
Teheran ikke kan leses som et forsvar for å angripe
Iran. Foto: Tom Slocum

– Jeg tror man kan sammenligne situasjonen i Iran med
Øst-Europa under den kalde
krigen. Azar Nafisi
blant annet Salman Rushdie, som jeg faktisk ikke
har noe imot å bli sammenlignet med …
Nafisi vil ikke underskrive på teorier som sier at
alt, inkludert mennesker, er bestemt av politikk.
– Jeg mener at når en forfatter skriver, så overskrider han sine egne fordommer. Og her kommer vi tilbake til The Great Gatsby. Det kan hende
F. Scott Fitzgerald virkelig misunte og beundret
de rike, men likevel avslørte han dem.

kre individer og ikke er i stand til å stole på sin
egen dømmekraft.
Nafisi forteller også hvordan de arrangerte en
rettssak mot F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby
i klasserommet. Hun ble plassert på tiltalebenken,
hvorfra hun skulle forsvare selve romanen. Men
studentene hennes maktet ikke å skille mellom
boka og dens forfatter, og de tok alle eksempler
på umoral og dekadanse til inntekt for sitt syn
på det amerikanske samfunn. Men hvilken relevans har for eksempel The Great Gatsby egentlig
for iranere?
– Det er utvilsomt en svært amerikansk bok,
men den er, som all litteratur bør være, allikevel
universell. Så ja, hvis vi vil lære om USA, så leser
vi The Great Gatsby, men den forteller oss samtidig
om ting som kunne skjedd hvor som helst. Det
er mest av alt en bok om hvordan folk er blinde
for hverandre …
Den innfødte informant
Professor Hamid Dabashi har altså rettet harde
beskyldninger mot Nafasi, blant annet for å fraternisere med det nykonservative miljøet i USA.

Retorikken er ganske ekstrem, men det er en engasjerende og poengtert debatt.
– Vel, jeg må si jeg at jeg tar det der som en vits.
Det er slik den islamske republikken behandler
folk, ved å kalle dem navn. Dette skjer hele tiden
med iranere som uttaler seg: De blir kalt for amerikanske eller israelske agenter.
Hun kan for så vidt forstå at det iranske regimet hevder dette, men en
akademiker?
– Jeg har alltid vært imot
invasjonen av Irak, og jeg er
mot alle planer om angrep
på Iran. Dette er et fritt land,
og folk kan for den saks skyld
også være konservative uten
dermed å være agenter.
– Dabashi bruker sterke ord, men han har vel et
poeng om man leser boken i en bestemt kontekst? Omtrent som Edward Said gjør med vestlige bøker i sin
bok Orientalismen?
– Han synes å glemme at jeg bare har skrevet en
memoarbok. Ville han foretrukket at mine opplevelser var annerledes? Han har også angrepet

Et besværlig diktatur
En som kritiserer både Nafisi og Dabashi er den
amerikanske skribenten Gideon Lewis-Kraus,
som hevder Nafisi ikke helt makter å beskrive
Irans diktatur som noe mer enn en «besværlighet».
Lewis-Kraus konkluderer med at «mens den beleirede Nafisi får fortsette å innbille seg at å fjerne
sløret sitt og lese Jane Austen innenfor hjemmets
fire vegger ikke bare var virkningsfull terapi, men
også politisk sett en edel handling, så får Dabashi
fortsette å innbille seg at å kritisere Nafisi gjør
ham til en aktuell og engasjert intellektuell». Er så
Nafisis tro på litteraturens foredlende egenskaper
ren ønsketenkning?
– Mitt ønske om å skrive en upolitisk bok kan
synes umulig, siden alt, som for eksempel slør og
sminke, blir politikk i autoritære samfunn. Men
i bunn og grunn er kampen
mot autoritetene i Iran vel
så mye eksistensialistisk som
politisk.
Det virker som Nafisi sjelden får sjansen til å snakke om
The Great Gatsby, Lolita og de
andre bøkene hun har skrevet
om, og at hun er litt sår for
det. Hun har havnet som gissel i en ideologisk
strid hun ikke trives i.
– Nesten hver eneste dag blir jeg konfrontert
med det faktum at jeg er kvinne – født i Iran, og
nå bosatt i USA. I min fantasi trenger jeg ikke
forholde meg til disse kategoriene. Der er det heller ingen forskjell på øst og vest. ■

– I bunn og grunn er
kampen mot autoritetene i Iran vel så mye
eksistensialistisk som
politisk. Azar Nafisi
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