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RANDA GHAZY 

R a n d a G h a z y , 1 9 8 7 a n 
Milanen, Italian jaio zen 
idazle italiar-egiptoarra da. 
Izan ere, bere gurasoak 
Egiptokoak dira. Beraz, 
guraso egiptoarren alaba da. 
Gaur egun, Milanen bizi da. 

2002an, 16 urte zituela, 
F r a n k f u r t e k o A z o k a n 
( A l e m a n i a ) b e r e l e h e n 
eleberria aurkeztu zuen: 
Sognando Palestina (Palestina ametsetan). Hau 16 hizkuntzatara itzuli 
da. Beraz, hamaika lurraldetan argitaratua da eta lurralde okupatuetako 
zenbait gazte palestinarren bizitza kontatzen du. 

Bere gaztaroan, Milaneko Unibertsitatean jazo zituen Nazioarteko 
Harremanetako ikasketak eta gaur egun horretan murgilduta jarraitzen 
du. Gainera, kazetaria izatea espero du, hogei hizkuntza ikastea, 
bidaiatzea eta eleberriak idazten jarraitzea. 

Idazten dituen obren bidez bere belaunaldiko jendea munduan 
gertatzen denaz kontzientziatu nahi du. Bere azken eleberria Gaur ez 
dut inor hilko da eta, ez dela autobiografikoa dioen arren, horretan 
erakusten zaigun protagonistak, idazleak berak bezala, etxeko 
kulturaren eta inguruko kulturaren arteko orekari eusteak dituen 
zailtasunez dihardu, inguruaren eraginez nortasun bikoitza bizi beharra 
dagoela salatuz.  

Egunen batean herrialde arabiarren batean lan egin nahi luke, eta han, 
agian, bizitza politikoan parte hartu.  
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SARRERA 

Gaur ez dut inor hilko; hau da, Randa Ghazy idazle italiar-egiptoarrak 
idatzitako obra, XXI. mendean gertatzen den istorioa kontatzen du. 
Jasmine, Milanen bizi den gazte musulmana da eta bere lagun minaren 
ezkontza onartu zuen egunetik, bere eguneroko bizitza aldatuz joan da. 
Izan ere, bere inguruko pertsonekin dituen gatazkak gero eta gehiago 
dira, baina ez hori bakarrik. Egoera horrek Jasmine bizitzako zenbait 
aspekturi buruz duen iritzia aldatzera behartuko du. Gainera, 
musulmana izateak egoera okertu egingo du. 

Nobela honetan hainbat gai lantzen dira. Adibidez, adiskidetasuna, 
immigrazioa eta emigrazioa eta etxeko kulturaren eta inguruko 
kulturaren arteko orekari eusteak dituen zailtasunak, besteak beste. 

Obra honetan agertzen diren pertsonaia nagusiak Jasmine eta Amira 
dira. Hala ere, bigarren mailako pertsonaiak ere badaude. Adibidez, 
Thomas, Yusej, Shedi eta Jasminen gurasoak, besteak beste. 

Obra, bereziki, Milanen kokatzen da. Izan ere, istorioko protagonista 
han bizi da. Hala ere, bere haurtzaroan bizi izan zen lekuari 
erreferentzia egiten dio zenbait aspektutan, hau da, Egiptori.  

Obra kapituluka bananduta dago, zehatz-mehatz 29 kapituluta, eta 
horietako bakoitzak istorioaren gertakizun berri bat kontatzen du. 

Obra estiloz nobela bat da. Hau dakigu pertsonaia batzuen istorioak 
narrazio moduan kontatzen dituelako, tarteka, elkarrizketak agertzen 
direlarik. Narratzaileak obraren gertakizunak lehenengo pertsonan 
kontatzen ditu. Gainera, pertsonaien barne pentsamenduak ere 
adierazten ditu lehenengo pertsonan.  
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KOKAPENA 

Istorioa Italian gauzatzen da, Milanen bereziki. Istorio honetan 
musulmanen egungo egoera aurkezten zaigu; hau da, jasotzen duten 
mespretxua eta bizi behar dituzten mespretxu egoerak. 

Bestalde, musulmanen tradizioak aldarazten dituzten beste musulman 
batzuen eguneroko borrokak aipatzen dira. 

Badakigu istorio hau gaur egun (XXI. mendean) gertatzen dela, egungo 
gizartean dauden tresna elektronikoak aipatzen direlako; haien artean 
mugikorra, autoa eta ordenagailua.  

GAIA 

Obra honetan aurkezten zaigun problema garrantzitsuena kulturen 
arteko desberdintasunen gaia da. 

Istorio honetan protagonista Jasmine da, musulmana izanik Milanen 
bizi den gaztea. Istorioa aurrera joan ahala, immigrante musulmanek 
jasotzen dituzten mespretxuak azaltzen zaizkigu. Musulmanak gure 
erara idealizatu ditugu, nahiz eta guztiak berdinak ez izan. Orain 
aipatutako egoera deskribatzen duten hainbat esaldi aurki ditzakegu 
istorioan zehar; adibidez:  

Eta kanpaien lekuan muezinak aurkitu ditugu, minigonen 
lekuan txadorra aurkitu dugu, pattar kopatxoaren lekuan 
gamelu emearen esnea… (107)  

Lau emakume nahi dituen kabroi batekin ezkontzeko 
bezain tentelak baldin badira, beraientzat kalte. (108)   

Jasmine egoera honi aurre egiten saiatzen da, batez ere beste batzuek 
egiten dutenagatik epaitzen dutelako bere burua eta beste musulman 
batzuena ere. Istorioaren protagonista hainbat azalpen edo eta adibide 
ematen ditu bere posizio kritikoa azaltzeko; adibidez: 

Imajina ezazu herrialde batean bizi zarela eta, bertan, taxi 
bat geldiarazten duzun bakoitzean, taxistak nora joan nahi 
duzun itxaroten duela eta, gero pixka batean pentsatzen 
duela eraman nahi zaituen ala ez, eta ahal bezala 
konpontzeko ere esan nahi diezazuekeela. (118) 
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Bestalde, adiskidetasuna lantzen da nobelan zehar. Jasminen lagunik 
onena, Amira, Shedirekin ezkontzen da. Shedi eta bere familia guztiz 
tradizionalak dira. Beraz, Jasmine posizio honen kontra egiten saiatzen 
da bere lagun mina egoera honetatik salbatzeko esperoan.  

Azkenik, senideen arteko gatazkak azaltzen dira. Jasminek, bere 
familiaren kontrako jarrera aurkezten du. Izan ere, bere amak Jasmine 
ezkontzeko mutil lagun baten bila dabil, baina Jasminek ez du nahi, 
nahiz eta gizon batekin egoteko beharra sentitu. Horrek mutilekin 
egoera gatazkatsua sortzen du.  

ARGUMENTUA 

Jasmine 23 urteko gazte musulmana da, baina betidanik Milanen, Italian bizi 
izan da. Jasmine unibertsitatera doa, lagunekin atera, ligatu eta gurasoekin 
borrokatu egiten du. Jasmine sarritan haserre dago inork ez duelako ulertzen. 
Eta haren lagunik onena Amirak, gainera, adostutako ezkontza onartuko du. 
Gurasoek ere ez dute ulertzen, beti harriturik alabaren haserrealdiak ikusita. 
Ezta mutil musulmanek ere, eta mendebaldeko mutilek ere ez dute ulertzen, 
arabiarrei buruzko topiko jasangaitzak etengabe egozten.  

Bakarrik eta kontraesanetan galduta, Jasminek gorroto du bere egoera, 
askatasun falta sentitzen duelako eta bere ingurukoek guztiz leloak eta itsuak 
direla pentsatzen duelako.  

ISTORIOA 

Jasmine Italian bizi den neska musulmana da. Amira, bere lagunik onena, eta 
Shediren ezkontzarekin batera hasten da kontakizuna.  

Shedi ez da Jasminen gustukoa. Izan ere, oso gizon tradizionala da eta bere 
laguna ondo egotea eta sentitzen a nahi du. Hala ere, ez du lortzen bere laguna 
ez ezkontzea eta ezkontza egunean, Jasminek eta Yusefek, Shediren 
lehengusua, elkarrekin topo egiten dute. Protagonistaren ama, Yusef eta bere 
alabaren arteko elkarrizketari buruzko informazioa jasotzerakoan, haien 
arteko amodio-erlazioa sortzen saiatzen da.  
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Egunak pasatu ahala, Leia, Amiraren lehengusina, eta Jasmine goizak eta 
arratsaldeak igarotzen dituzte Amirari buruzko informazioa jasotzeko 
esperoan, Amira eztei-bidaian baitago.  

Egun batean protagonista, unibertsitatean dagoela, Yusefekin egiten du topo 
eta elkarrekin joaten dira bazkaltzera, baina bakoitza bere etxera joateko 
momentua heldu denean, Jasminen ezinegona piztu da: Yusefek ez dio 
mugikor zenbakia eskatu. Beraz, ezin dute berriz elkar ikusi. Hala ere, 
Jasminek ez dio garrantzi handirik ematen eta goiz batean, Thomasengana 
joateko erabakia hartzen du. Thomas bere etxearen aurreko dendan lan egiten 
duen mutila da eta ezin du bista kendu haren gainetik.   

Nahiz eta Jasminek Thomasekin hitz egitea lortu, beraien arteko harremana 
ez doa inora lotsagatik. Gainera, Jasmineren kezka nagusia Amirari buruzko 
informazioa jasotzea da eta ez gizonen kontuak. Baina, egunak aurrera doazen 
heinean, Jasminek ez du Amirari buruzko informaziorik jasotzen. 

Egun batean, Jasmine etxera ailegatzen den arratsalde batean, Yusefekin 
egiten du topo etxeko sukaldean. Egoera hau guztia amaren apeta besterik ez 
da, gazteen arteko maitasuna piztu nahi du eta. Horren ondorioz Jasmine 
asko haserretu da amarekin, baina Amiraren ezkontza egunetik egoera hura ez 
zen berria.  

Egoera hura ikusita, nobelako protagonistak dendariarekin geratzea erabaki 
du, baina Thomasek huts egin dio musulmanei buruz egindako galderengatik, 
eta berriz ere elkar ez ikusteko erabakia hartu dute. Jasminek, zapuztuta, 
amari Yusef ezagutzen saiatuko dela esan dio, nahiz eta bere ametsetako 
egitasmoa ez izan.  

Azkenean, Amira eztei-bidaiatik itzuli egin da eta Jasminerekin hitz egin du, 
baina bi gazteen arteko erlazioa ez da beraiek espero zuten bezain ona. Amira 
guztiz aldatuta etorri da eztei-bidaiatik eta, ondorioz, Jasmine ez dago batere 
pozik egun batean onartu zuen ezkontza horrekin. Beraz, esan daiteke, 
ezkontza hura dela bi gazte horien arteko harremana suntsitzearen eragilea, 
eta horrez gain, euren bizitzak guztiz aldatu dituena. 
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PERTSONAIAK 

JASMINE 

Istorioko protagonista da. Neska gogorra da, oldarkorra eta berekoia batzuetan. 
Musulmanen egoera kritikatzen du etengabe, oso pertsona aurrerakoia eta 
zuzena baita. Zuzenbide ikasketak egiten dabil Milaneko unibertsitatean. 

AMIRA 

Protagonistaren aspaldiko laguna da, Jasmineren ama eta Amirarenak 
betidanik elkar ezagutzen dutelako. Bestalde, haien aitak larunbat gauetan 
elkartzen dira nargilea erretzera. Amira eta Jasmine elkarrekin joan ziren 
Lehen eta Bigarren mailako hezkuntzara eta Letretako Batxilerrera. Biek ere 
nota altuekin bukatu dute Letretako Selektibitatea. 

SHEDI 

Amiraren senarra da. Familia guztiz tradizionalekoa. Amirak, Shediren erruz, 
unibertsitateko ikasketak alde batera utziko ditu. 

YUSEF 

Shediren lehengusua. Ingeniaritza mekanikoa bukatu berria du eta 
Shedirengandik hurbil bizi da. Oso mutil altua izanagatik, saskibaloi jokalaria 
da. Jasmine, Yusefen gustuko neska da.  

THOMAS 

Jasmineren etxe aurreko dendan lan egiten duen mutila da. Altua eta irribarre 
lotsatikoa da eta begiak berde kolorekoak ditu. 

LEILA 

Amiraren lehengusina da. Amira eztei-bidaian dagoen bitartean, istorioaren 
protagonistarekin egunak pasatuko ditu. 

ABDEL KADER 

Aminaren amaginarreba, Shediren ama. Emakume burugogorra eta oso 
tradizionala. Jasminek emakume honekiko gorrotoa sentitzen du; ondorioz, 
Jirafa zaharra ezizena ipini dio.  

Hala ere, bigarren mailako pertsonaiak ere badaude. Esate baterako, Sumaya, 
Diana eta Jasmineren ama. 

SUMAYA 

Amiraren ama da.  
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DIANA 

Diana Jasmineren laguna da. 

JASMINEREN AMA 

Emakume oldarkorra da. Jasmine gizon batekin ezkon dadin saiatzen da 
egunero. Hala ere, Yusef da bere hautagai bakarra.  

EGITURAKETA 

Obra honen antolaketa kapitulutan oinarritzen da, 29 atalburutan zehazki. 
Pasarte bakoitzean istorioaren gertakizun berri bat kontatzen da eta esan 
daiteke kapituluak kronologikoki ordenaturik daudela. 

Istorioaren kontaketa era linealean egiten da pasarte gehienetan, izan ere, 
gertaerak hasieratik amaierara arte jarraian kontatzen dira, baina zenbaitetan 
flashback egoerak tartekatuz. Momentu horietan, iraganeko gogoetak gogora 
ekartzen ditu narratzaileak. 

BALIABIDEAK 

Eleberri hau narrazio bat da, lehenengo pertsonan egiten dena “Zoriontsua 
nintzen, hitz egin diot, oso izen polita du, eta eskuan bi marko neuzkan 
haiekin auskalo zer egiteko.” (100) eta non elkarrizketa asko agertzen diren. 
Beraz, pertsonaien arteko interakzio asko dago. Era berean, hainbat barne-
elkarrizketa edo barne-pentsamendu agertzen dira, hala nola, “Ziur nengoen 
ez lortzeaz. Kaka zaharra, baldar hutsa naiz. Ahula.” (98) 

Kontatzeko erabiltzen duen hizkuntza landua eta ulergarria da. Horri esker, 
irakurketa azkarrago gauzatzen da eta erosoago sentitzen da irakurlea 
nobelaren irakurketa eta edukiarekin, nahiz eta zati batzuetan ulertzeko 
zailtasunak izan. Hala ere, egia da beharrezkoa dela musulmanen bizimoduari 
eta egoerari buruz informatuta egotea istorioaren haria ez galtzeko 

Tonuari dagokionez, nobelak tonu hunkigarri eta dramatikoa mantentzen du 
istorio osoan zehar, baina protagonistaren ironiak eta ateraldi umoretsuek 
goibeltasuna arindu egiten dute.  

Baliabide estilistikoei erreferentzia eginez, aipa ditzakegu metaforak. Idazleak 
bi osagaien artean dagoen antzekotasunean baliatuz, errealitate bat beste izen 
batekin ordezkatzen du. Esate baterako, “..larruzko jantzia duten andreen 
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antzekoa delako”(77). Esaldi horren bitartez egileak transmititu nahi izan 
duena izan da asko balio duen zerbaitek tristetu egiten zaituela.  

Bestalde, egileak bi objekturen arteko konparazioak egiten ditu. Esate 
baterako, “jinn txikia bezalakoa naiz.” (119) 

Azkenik, pertsonaiak inguratzen dituen atmosferaren eta beraien 
deskribapenak pisu handia du istorioan zehar. 

IRITZIA 

Gaur ez dut inor hilko aurkezten duen gaia eta istorioa oso interesgarria eta 
entretenigarria da. Gainera, egileak oso ondo garatu du eta horrek nobelak 
dituen zailtasunak erraztu egiten ditu. 

Pertsonaien aldetik, ikusgarriak dira transmititzen dituzten pentsamenduak 
eta sentimenduak. Idazleak oso ondo irudikatu ditu pertsonaien izaerak hitzen 
bitartez. Egileak musulmanen bizimodua, egoera eta beste hainbat aspektu 
izan dira gehienbat plasmatu dituenak eleberrian, beti ere protagonistaren 
ikuspuntutik. 

Egitura aldetik, ondo banatuta dago, izan ere, kapitulu bakoitzak istorioaren 
gertakizun berri bat kontatzen du eta horrela obra narrazio lineala bihurtzen 
da. Hala ere, zenbait egoeratan flashback estiloa ageri da aspaldiko gogoetak 
gogora ekartzeko asmoz. 

Idazleak hizkuntza landua eta ulergarria erabiltzen du. Horri esker, irakurketa 
azkarragoa gertatzen da eta erosoago sentitzen da irakurlea nobelaren 
irakurketa eta edukiarekin, nahiz eta zati batzuetan ulertzeko zailtasunak izan. 
Hala ere, egia da beharrezkoa dela musulmanen bizimoduari eta egoerari 
buruz informatuta egotea istorioaren haria ez galtzeko.  

Tonuari dagokionez, nobelak tonu hunkigarri eta dramatikoa mantentzen du 
istorio osoan zehar, baina protagonistaren ironiak eta ateraldi umoretsuek 
tragikotasuna arindu egiten dute. Zentzu horretan, idazleak jakin izan du oso 
ondo nola irudikatu irakurleak eskatutako sentimenduak edo eta zirrarak.  

Beraz, aurreko guztia kontuan hartuta, esan daiteke obraren gaia interesgarria 
dela eta autoreak irakurlearen interesa mantentzea lortu duela, idazkera 
lineala delako eta ulermena erraza delako.  
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