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Randa Ghazy 

 
Randa Ghazy 1967an jaio eta Italian bizi 
den italiar egiptoar idazlea da. Bere 
gurasoak egiptiarrak ziren eta harreman 
internazionalak ikasi zituen Milaneko 
Unibertsitatean.  

 Hamabost urte zituenean bere 
lehenengo nobela idatzi zuen, Dreaming 
of Palestine  deiturikoa. Obra famatua 
egin zen, gai polemikoak tratatzen zituelako ( terrorismoa) eta 
hamasei hizkuntzatara itzuli zen. Beste hainbat obra idatzi ditu: Try 
to bleed, four kids, a Train, Life… 

Sarrera 

Gaur ez dut inor hilko Randa Ghazyk idatzitako eleberri 
errealista da, lehen aldiz 2007an argitaratu zena. Nobela honetako 
protagonista Jasmine da, Italian bere guraso egiptoarrekin bizi 
dena. Jasminen lagun min bat Amira deitzen da, harreman oso 
estua dute eta unibertsitate berera doaz. Hala ere, bien artean 
tentsioa egongo da, Amirak bere bizimodua aldatzea erabakitzen 
duenean. Istorioa aurrera joan ahala Jasminek bere erlijioari eta 
amodio kontuei aurre egin beharko die. 
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Gaur ez dut inor hilko 

• Kokapena          

 Eleberri honek ez du kokatzen istorioa urte zehatz batean. 
Hala eta guztiz ere, gaur egun gerta zitekeela esan daiteke, gaur 
eguneko hizkera, esapideak eta teknologia (mugikorrak, kotxeak...) 
erabiltzen dituztelako istorioko pertsonaiek.  

 Nobelaren lekuari dagokionez, istorio osoan Milanen, Italian 
kokatzen da. Hasieran istorioa Arkamen finkatzen da, Rikka eta Jon 
bizi diren lekuan. Milaneko hainbat lekutan kokatzen dira ekintza 
gehienak: Jasminen eta Amiraren etxean, unibertsitatean, Amiraren 
eskolan... Baita ere, Egipto herrialdea aipatzen da zenbait 
pasartetan, protagonistaren gurasoak hangoak zirelako. 

• Gaia 
 Jasmine hogeita hiru urte dituen zuzenbide ikasle bat da eta 
istoria aurrera joan ahala erlijio, amodio, adiskidetasun arazoei 
aurre egin beharko die. Horretarako bere lagunen eta familiaren 
laguntza beharko du.     

     

• Argumentua 
 Jasmine eta Amira lagun minak dira. Biak egiptoarrak dira 
baina Italian bizi dira. Amira Shedi izeneko mutil batekin ezkondu 
da, baina Jasmine ez dago ezkontzaren alde, Shedi matxista hutsa 
dela uste duelako. Ezkontza egunean, Jasmine Yusefekin, Shediren 
lehengusuarekin, hizketan hasten da, eta unibertsitatean ere 
berarekin topo egiten du. Baina Jasminek benetan gustuko duena 
Thomas izeneko mutil italiarra da. Berarekin geratzean, ordea, bere 
izaera ez du gustuko. Horrez gain, Jasmine bere amarekin 
haserretzen da Yusefekin elkartzen saiatu delako, baina bere ama 

!3



berriro erdian sartzen ez bada, Yusef ezagutzen saiatuko dela 
esaten du. Bestalde, Amira eztei-bidaiatik bueltatzen da eta bere 
senarra zoriontsu eginez zoriontsua dela esaten du, eta horregatik 
ikasketak uzteko erabakia hartu duela. 

• Istorioa 
 Jasmine Italian bizi den egiptoarra da. Bere lagunik onena 

Amira da, musulmana da hura ere, eta Shedi izeneko gizon batekin 
ezkontzear dago. Jasmine, ordea, ez dago ezkontza horren alde, 
uste duelako Shedi matxista dela, Amira neskame gisa tratatuko 
duela eta ikasketak uztera behartuko duela. Ezkontza egunean, 
Jasmin eta Shediren lehengusua den Yusef hizketan hasten dira. 
Ezkontza amaitzean, Amiraren lehengusina den Leila Jasminen 
etxera doa, eta han Amiraren deiari itxaroten diote elkarrekin 
hurrengo egunera arte. Deitzean, Amirak nolakoa izan den gaua 
azaltzen die bere bi lagunei eta agur esaten die hurrengo bi 
asteetan bere senarrarekin eztei bidaian egongo delako.  

Egun batzuk geroago, Jasmine unibertsitatean dagoela bat-
batean Yusefekin topo egiten du eta elkarrekin bazkaldu ondoren, 
agur esaten diote elkarri. Jasmine, Yusef gustuko izan ez arren, 
pixka bat amorratu egiten da Yusefek telefono zenbakia eskatu ez 
diolako. Jasminek benetan gustuko duen mutila bere etxe aurrean 
dagoen denda batean lan egiten duen mutila da. Azkenean, Leilak 
bultzatuta, Jasmine mutilarekin hitz egitera ausartzen da egun 
batean marko bat erosi nahi duela aitzaki moduan erabiliz.  

 Ondoren, berriro etxera bueltzatzen da eta Leilari kontatzen 
dio mutilarekin, Thomasekin alegia, izandako elkarrizketa. Egun 
batzuk geroago, etxean dagoela, Jasmine sukaldean sartu eta Yusef 
eta bere ama hizketan aurkitzen ditu. Hasieran, ihes egiten saiatzen 
da, baina ondoren, Yusefen eta Shediren amak ailegatzen dira eta 
guztiak afaltzera geratzen dira. Afaria amaitu bezain pronto Jasmine 
bere logelara igotzen da, eta bere ama berarekin haserretzen da. 
Hurrengo egunean, bere amak esaten dio Yusefekin unibertsitatean 
aurkitu izanak ez zela kasualitate bat izan, berak Yusefekin 
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adostutako elkarketa bat baizik. Horregatik, Jasmine bere amarekin 
haserretzen da.  

 Hurrengo egunean, Thomasekin ateratzen da, baina 
Thomasek musulmanen kulturari buruz galdetzen dionean, Jasmine 
deseroso sentiarazten du eta Jasmine konturatzen da ez zaiola 
Thomas pentsatzen zuen beste gustatzen. Etxera ailegatzerakoan, 
bere amarekin konpondu egiten da eta Yusef ezagutzen saiatuko 
dela esaten du ama erdian sartzen ez den bitartean.  

 Bestalde, Amira eztei bidaiatik bueltatzen da eta Jasminekin 
geratzen da. Hasieran, Jasmine oso zorrotza da Amirarekin bere 
senarraren neskamea bilakatu dela esanez. Baina gero Amirak 
erantzuten dio oso zoriontsua dela bere senarrarekin, uste baino 
erabaki gehiago hartzen dituela eta bere aukera izan dela ikasketak 
uztea. Bere lagun minaren erantzun honek harrituta uzten du 
Jasmine. Gertakizun hauen guztien ondoren Jasmine desberdina 
dela onartzen du, ez baita musulman fededunak bezalakoa, baina 
italiarrak bezalakoa ere ez: bere pentsamendua du eta hori 
errespetatzen duen pertsona aurkitzean baino ez da ezkonduko, 
ezkontzen bada. 

• Pertsonaiak 
Nobelako pertsonaia nagusiak: 

- Jasmine 

Istorioko protagonista da eta italiarra izateaz gain, egiptoar 
nazionalitatea ere badauka. Bere lagun mina Amira deitzen da eta 
harreman estua dute. Baina dena desbideratzen hasten da, Amira 
ezkontzen denean, eta hori dela-eta bere lagunaren senarrarekin 
tentsioak hasiko dira erlijioa sinesmenak direla-eta. Istorioan zehar 
protagonistak zenbait mutil ezagutuko ditu: Thomas, Yusef... 

- Amira 

Jasmine protagonistaren lagun mina da eta adostutako ezkontza 
baten bitartez ezkontzen da. Hala ere, bere senarrarekin 
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maiteminduta dagoela esaten du eta unibertsitatea uztea 
erabakitzen du, familia bat osatzeko. 

- Shedi 

Amiraren senarra da eta bere emaztearen lagun minarekin tentsioak 
izaten ditu obra osoan zehar. Bere emaztea eta bere lagun mina 
bezala musulmana da; beraz, erlijio horren sinismenak praktikan 
jartzen ditu: senarraren baimenak, mutilaren nagusitasuna... 

- Yusef 

Shediren lehengusua da, hala ere, ez du oso harreman ona 
berarekin. Shediren eta Amiraren ezkontzan Jasmine, protagonista, 
ezagutzen du eta inpresio ona ematen dio. Hori dela-eta gehiago 
ezagutzen saiatzen da bere amaren laguntzaz. Azkenean, Jasmine 
Yusefekin geratzea eta ezagutzen saiatzera adosten du. 

- Thomas 

Jasminen etxe aurreko dendan lan egiten duen mutila da. 
Jasminekin ligatzen saiatzen da, baina behin elkartu ondoren 
Jasmini ez zaio pentsatzen zuen beste gustatzen. Beraz, ez da 
berarekin berriro elkartuko. 

• Egituraketa 
 Istorio honen egituraketa lineala da. Batez ere, egituraketa 
kronologikoa erabiltzen da obran. Hala ere, zenbait flashback 
daude, iraganeko gertakizunak kontatzeko. 

 Eleberriak 197 orrialde ditu eta ataletan bananduta dago, 
baina ez daude horien zenbakiak zehaztuta. Era berean, atal 
bakoitza bere izenburuarekin doa.  
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• Baliabideak 
 Randa Ghazyren eleberri hau oso txukuna da eta estilo oso 
landua erabili du horretarako. Deskribapenak urriak eta laburrak dira 
istoioan, eta momentu bakoitzeko detaile txikiak nabarmentzeko 
soilik erabiltzen ditu, adibidez:  

Haserre aurpegia dauka. Elkarri tinko begiratu 
diogu, etsaien moduan. Minutu batean, bitan 
beharbada. (137) 

   Elkarrizketak ere oso ugariak dira pertsonaien artean, guztiak 
Jasminen eta gainerako pertsonaien artean; batez ere, Jasmine eta 
bere amaren edota Yusefen artekoak. Horrek, kontakizunaren 
abiadura bizkortu egiten du eta entretenigarriagoa egiten du 
irakurketa.  

 Adibidez:  
—Esan egia, ama. Zertan ari zen Yusef hemen?  
—Egia? Orduan, hasi zeu. Zertan ari zen mutil hori 
lorategian? (138 )    

   Badaude zenbait barne-elkarrizketa ere, Jasminek bere 
buruarekin izaten dituenak; izan ere, istorioaren narratzailea 
Jasmine da. Horien bidez, lehen pertsonan bere pentsamenduak, 
nahiak, iritziak eta asmoak jakin ditzakegu, eta protagonista hobeto 
ezagutzeko informazio baliagarria ere ematen dute. Adibidez, 
Jasminen barne-elkarrizketa bat:  

Beharbada oker egongo naiz, baina lagunak nire 
lotsagabekeria miresten duela iruditzen zait, eta 
hain zuzen horregatik dagoela hain minduta (103) 

    Beste alde batetik, istorioan zenbait pertsonaia agertzen 
direnean estiloa euren arabera egokituta dago: Jasminen kasuan, 
eta baita Leilak hitz egiten duenean ere askotan idazleak tono 
ironikoa erabili du. 

   Azkenik, badaude zenbait erreferentzia kultural eta politiko 
nobelan zehar; esate baterako, Bush, Estatu Batuetako presidente 
ohia, eta Nagib Mahfuz, literaturako Nobel saritu egiptoarra, 
aipatzen ditu, besteak beste. 
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• Iritzia 
 Randa Ghazyren obra oso lan txukuna da hainbat 
arrazoirengatik. 

    Alde batetik, liburuko portadaren eskumaldean neskatxa baten 
burua agertzen da, belo edo burka beltz batez estalita. Horrek 
irakurlearengan interesa eta irakurtzeko nahia pizten du, liburua 
irakurtzera erakarriz, gai interesgarri bati buruzko eleberri bat izango 
dela iradokitzen duelako. 

    Gaiaren aldetik, kultura desberdintasunei buruzko, hain zuzen 
ere, mendebaldeko kulturaren eta kultura islamiarraren arteko 
desberdintasunei buruzko, eta maitasunezko eleberri bat da. Ooro 
har, maitasunezko obrek arrakasta handia izan ohi dute, batez ere 
irakurle gazteen artean; bestalde, kultura desberdintasunari buruzko 
eleberriak irakurle helduagoak erakartzen ditu. Guri ere, orokorrean, 
gehien gustatzen zaizkigunak maitasunezko eleberriak dira. 

    Obraren alderdirik deigarrienetako bat lehen aipatutako kultura 
desberdintasunari buruzko hausnarketak dira. Jasminek islamiar 
fededun sutsuen, eta modernoen edo mendebaldeko bizimodura 
egokitutakoen arteko desberdintasunak, eta baita horiek italiarrekin 
dituztenak aipatzen eta azaltzen ditu. Horrek, eleberria 
interesgarriagoa bihurtzeaz aparte, islamiar kulturari buruz ikasteko 
aukera ematen digu. 

 Bestalde, ordea, istorio osoan zehar ez dago gertakari 
garrantzitsu edo benetan esanguratsurik: protagonistak egindako 
ekintzek ez dute bere bizitzaren hasierako egoera oso nabarmen 
aldatzen. Agian, entretenigarriagoa izango litzateke Jasminen 
bizitza hankaz gora jarriko lukeen zerbait gertatuko balitz, hau da, 
hasierako eta amaierako egoeren artean desberdintasun handiak 
egongo balira. 

 Laburbilduz, Randa Gazhyren obra honek baditu aipatutako 
alderdi interesgarri asko, baina istorioa, oro har, nahiko aspergarria 
suertatu zaigu. Hizkuntza aberatsa eta landua du, baina emaitza 
orokorra ez zaigu asko gustatu. 
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