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RANDA GHAZY

Randa  Ghazy  egiptoar 
gurasoak dituen eta1987an jaio 
zen  autore  italiarra  da. 
Milaneko  unibertsitatean 
Nazioarteko Harremanak ikasi 
zuen.  15  urte  zituenean  bere 
lehenengo  nobela  idatzi  zuen 
(Sognando,  Palestina)  eta  hau 
16  hizkuntzatara  izan  zen 
itzulia. 

Obra honek Israelek okupatutako eskualde batean bizi diren 
eta bizitza gogor bat bizi  duten Palestinako gazteen talde baten 
istorioa  kontatzen  du.  Horregatik,  nobela  honek  kritika  eta 
eztabaida  asko  jaso  zituen  garai  hartan.  Izan  ere,  Frantzian 
eleberria debekatzeko saiakerak egin ziren.

SARRERA

Gaur ez dut inor hilko gaur eguneko garaian dago oinarrituta 
eta kultura musulmanean bizi diren hainbat egoera islatzen ditu. 
Jasmine  da  protagonista,  Milanen  bizi  den  eta  23  urte  dituen 
neska.  Unibertsitatera  doa  bere  lagun  mina  Amirarekin.  Hau 
istorioaren hasieran Shedi deituriko gizon batekin ezkontzen da 
eta,  honen  ondorioz,  nobelaren  zatirik  handiena  eztei-bidaian 
igarotzen du. Jasminek istorioan zehar gertatzen zaizkion gauza 
gehienei  kritika  egiten  die,  beti  besteekiko  desberdina  dela 
pentsatu izan duelako.
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GAUR EZ DUT INOR HILKO

- KOKAPENA

Espazioari dagokionez, eleberri hau Milanen kokatuta dago, 
nahiz  eta  honen  barnean  hainbat  kokaleku  agertu.  Adibidez, 
unibertsitatea, unibertsitate alboko jatetxea (Yusefekin bazkaltzen 
dagoenean), Thomasen denda… 

Denborari dagokionez, ordea, 2006. urtean gertatzen da.

- GAIA

Nobela  hau  ez  da  gai  bakar  bati  buruz  aritzen,  hau  da, 
hainbat gai  lantzen ditu.  Alde batetik,  amodioaz hitz egiten du. 
Hasieran,  Yusef  ezagutzen  duenean,  haiek  biek  etorkizun  bat 
batera  izango  dutela  pentsarazten  dio  irakurleari.  Istorioan 
aurreratu ahala, Thomas ezagutzen du eta, beraz, Yusef alde batera 
uztea erabakitzen du. 

Beste alde batetik, kultura musumanaz eta haien tradizioez 
hitz egiten du. Adibidez, Amira eta Shediren ezkontzan Shediren 
amak  Amirak  birjintasunaren  froga  egitea  nahi  duenean,  edo 
Thomasek Jasmineri poligamiari buruz galdetzen dionean. 

- ARGUMENTUA

Jasmine,  23  urteko  neska  musulmana  da.  Istorioaren 
hasieran,  bere  lagun-mina  den  Amiraren  ezkontzan  Yusef 
deituriko  mutil  bat  ezagutzen  du.  Egun  batzuk  igaro  eta  gero 
berarekin  elkartzen  da  unibertsitatean  eta  elkarrekin  bazkaltzen 
dute baina, hala ere, ez da gustura geratzen. Egun batzuen buruan 
konturatzen da Jaminen amak antolatu izan zuela bazkari hori eta 
bere intentzioa zela Yusef eta Jasmine elkartzea. Baina, hori gertatu 
aurretik, protagonistak Thomas deituriko mutil bat ezagutzen du, 
Yusef  baino  gehiago  gustuko  duena.  Amira  bere  eztei  bidaitik 
bueltatzen denean, bi lagunek eztabaidatu egiten dute, Amira bere 
ezkontzan berneratuegi dagoela pentsatzen duelako Jasminek.
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- ISTORIOA

Jasmine  23  urteko  gaztea  da.  Milanen  bizi  da  eta  bere 
gurasoak  egiptoarrak  dira.  Zuzenbide  ikasketak  egiten  ari  da 
hango fakultatean eta bere lagunik onena Amira izeneko neska da.

Bere bizitzak izugarrizko bira egiten du bere lagunik onena 
den  Amirak  adostutako  ezkontza  onartu  duela  konturatzen 
denean (Shedi izeneko gizonarekin ezkonduko da). Berak ezin du 
onartu  bere  lagunaren  erabakia;  horregatik,  bere  desadostasuna 
adieraziko  du  une  oro.  Gainera,  Shediren  amak  Amirari  bere 
birjinitatea  baieztatuko  duen  proba  egitera  behartzen  du  eta 
Jasmine hori ez egiteko konbentzitzen saiatzen da.  

Amiraren  ezkontzan,  Jasminek  mutil  bat  ezagutzen  du 
(Yusef). Beste egun batean, Jasmine fakultatean dagoela, berarekin 
berriro  ere  topo  egiten  du.  Mutilak  Jasmine  bazkaltzera 
gonbidatzen du eta hasieran mesfidantzaz agertzen da. Ondoren, 
bazkarian erasokor azaltzen da,  eta  ia  ez  du mutila  ezagutzeko 
interesik jartzen. Gainera, mutilak ez dio berriro geratzeko esaten, 
ezta telefono zenbakia eskatzen ere. Horrek gehiago haserretzen du. 

Bestetik,  Amira  Shedirekin  joan  da  bere  eztei-bidaian, 
akordatu zutena baino lehenago eta ezkondu zenetik behin baino 
ez  dute  hitz  egin.  Bitartean,  Jasminek  Amiraren  lengusinarekin 
(Leila) eta bere klase kidearekin (Diana) igarotzen ditu egunak. 

Behin,  gazteak  bere  etxe  aurreko  arte  dendara  joatea 
erabakitzen du;  izan ere,  bertan gustoko duen mutila  egiten du 
lan, Thomas hain zuzen ere. Geroago, Thomas Jasmineren etxera 
hurbiltzen da bere izena zein den galdetzeko. Hurrengo egunean, 
Yusef  bere amarekin berriketan aurkitzen du eta ez du ezer ere 
ulertzen.  Ondoren, Yusefen familia etxean afaltzera geratzen da. 
Jasminek  ahalik  eta  lasterren  mahaitik  alde  egiteko  aitzakia 
bilatzen du. 

Hurrengo egunean konturatu egiten da bere amak Yusefekin 
aurretik  hitz  egin  duela  eta  horregatik  elkar  gurutzatu  zirela 
unibertsitatean. Hau da, Yusef Jasmineren amari laguntza eskatzen 
dio eta horrek Jasmine sumindu egiten du. 
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Egun batean,  Thomas Jasmineren etxera  bueltatzen da eta 
neskak  bere  telefonoa  ematen  dio.  Orduan,  arratsalde  horretan 
Thomasekin  geratzen  da  buelta  bat  emateko,  baina  mutilak 
poligamiaren gaia ateratzen du eta horrek Jasmine molestatzen du. 
Ondorioz, etxera bueltatzea erabakitzen du. 

Ordurako,  Amira  eztei-bidaitik  bueltatu  da  eta  berarekin 
geratzea erabakitzen du. Hasieran, Shedi,  Amira eta bera daude 
baina  geroago  Shedi  joan  egiten  da  eta  bi  lagunak  bakarrik 
geratzen  dira.  Orduan,  Jasminek  Shedi  oso  kontrolatzailea  dela 
adierazten dio lagunari eta, gainera, Amirak unibertsitatea utziko 
duela esaten dionean, Jasminek bere desadostasuna adierazten du. 

Hortaz,  argudiaketa hasten da bi  nesken artean eta Amira 
honakoa azaltzen saiatzen da: berak aukeratu du bizi nahi duen 
bizitza, horregatik Shedirekin ezkontzea, unibertsitatea uztea eta 
umeak  hezitzea  erabaki  du.  Hortaz,  bere  lagunak  hartu  duen 
erabakia onartzea eskatzen du, besterik ez. 

Elkarrizketa horrek eragin handia dauka Jasminengan; izan 
ere,  hausnarketak  egiten  hasten  da,  bere  ideietan  murgiltzen. 
Beraz, ideiak hain argi zituen neskatoaren bizitza guztiz aldatzen 
da.  Egun  horretan,  aurretik  mirestu  izan  duen  idazlea  hil  egin 
delaz jabetzen da, Oriana Fallaci, hain zuzen.

- PERTSONAIAK

Nobela  honetako  pertsonaia  nagusiak  Jasmine  du  izena, 
baina badaude beste hainbat pertsonaia, hala nola, Amira, Diana, 
Thoman, Yusef, Shedi, ama…

Nobelako  protagonista  den  Jasminek  23  urte  ditu. 
Unibertsitatera  bere  lagun  minarekin  doa,  zuzenbidea  ikasten. 
Jasminek  aspektu  askoren  ikuspuntua  azaltzen  dio  irakurleari 
nobelan zehar. Hau da, bera inguratzen duten hainbat gairi kritika 
egiten die. Hau, Jasminek besteekiko desberdina dela pentsatu du 
beti. Pertsonaia biribila da, hau da, istorioan eboluzionatu egiten 
du. Nobelaren hasieran ideia argiak dituela dirudi, baina nobelan 
zehar ideia horiek eta bere iritziak aldatu egiten dira.
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Amira  Jasminen  lagun  mina  da.  Nobelaren  hasieran 
Shedirekin  ezkontzen  da  eta,  beraz,  eztei-bidaian  igarotzen  du 
istorioaren gehiena.  Bidaiaren bueltan,  Jasminekin eztabaidatzen 
du, ezkontza horrek askatasuna kentzen diola eta bere senarraren 
nahiak asetzeko bizi dela pentsatzen duelako.

Thomas  Jasminek  ezagutzen  duen  bigarren  mutila  da. 
Denda batean egiten du lan eta, horregatik, Jasminek egun batean 
denda  barrura  sartzea  erabakitzen  du,  ezagutu  ahal  izateko. 
Momentu horretatik aurrera gehiago elkartzen hasten dira.

Yusef,  Jasminek  ezagutzen  duen  lehenengo  mutila  da. 
Amiraren ezkontzan ezagutzen du. Momentu horretan oso gizon 
erakargarria  iruditzen  zaio,  baina  ezkontzatik  kanpo  ikusten 
duenean iritziz aldatzen du.

- EGITURAKETA

Kanpo  egituraketari  dagokionez,  eleberriak  (Ibaizabal, 
Ameslari, 2009) 201 orrialde ditu eta 29 pasartez osatuta dago. 

Barne-egiturari  dagokionez,  ordea,  autoreak  ez  du  nobela 
zati  zehatzetan  banatzen,  lineala  delako.  Dena  dela,  Jasminen 
pentsatzeko era istorioan zehar aldatuz doa.

Ekintzak  linealki  gertatzen  dira;  hau  da,  bata  bestearen 
ondoren doaz eta, ez da flashback-ik gertatzen

- BALIABIDEAK

Idazleak, hainbat baliabide lantzen ditu eta horietako batzuk 
oso nabarmenak dira.

Lehenik  eta  behin,  eleberria  lehenengo  pertsonan  idatzita 
dago; hau da, istorioa kontatzen duena Amira da. Beraz, gertaera 
guztiak  bere  ikuspuntutik  azalduko  ditu.  Askotan  bere  iritzia 
emango du eta beste askotan bere sentimenduak kontatuko ditu.  
Adibidez: 
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Nik,  ordea,  betetzerik  lortzen  ez  dudan  hutstune  arraroa 
sentitzen  dut,  –galera  handia–  dela  dioten  horri  buruz 
irakurtzen  dudan  bitartean,  edo  mina  eta  desadostasuna 
bereizten duen horri buruz.

Bestetik,  ironia  askotan  erabiltzen  du.  Protagonistaren 
metodoa da errealitate  arrotz batetik alde egiteko.  Bere ideietan 
murgiltzen da eta horiei kasu egin barik, errealitate paralelo bat 
eraikitzen du bere iritzi  propioek soilik  osatzen dutenak.  Beraz, 
ironia  kritikak  egiteko  edo  bere  pentsamenduak  adierazteko 
erabiltzen du. Esate baterako: 

Amaginarrebagaiak  proposatu  dit  edo,  hobeto  esanda, 
inposatu  dit,  ginekologoa  (berarena)  bisitatzea.  Helburua: 
beharrezko eta ezinbestezko nire egoera garbia baieztatzea, 
beraren seme guztiz santuarekin ezkontzeko.

Era  berean,  bakarrizketa  ugari  egiten  ditu;  esate  baterako, 
norbaitekin hitz egiten duen bitartean bere gauzekin hasten da eta 
bere pentsamenduetan murgiltzen da. Hala nola: 

Eta  orduan  xehetasunak  jasan  behar  ditut.  Benetan  oso 
barregarria da. Hau da, nik hogeita hiru urte ditut, inoiz ez 
dit  mutil  batek  musu  eman,  eta  Dianari  antisorgailuez 
irakatsi behar diot.

Lexiko  sinplea  erabiltzen  du;  hau  da,  oso  erraz  ulertzen 
diren  hitzak  erabiltzen  ditu.  Hala  ere,  hainbat  hitz  arabiar 
erabiltzen ditu eta horrek gaiarekin gehiago kokatzen du eleberria; 
izan ere, pertsonaia gehienak musulmanak dira; adibidez, yahid.

Aldi berean, eleberrian zehar hainbat idazle edo pertsonaia 
famatu aipatzen dituzte  eta  horrek,  istorioa  aberastu  egiten  du; 
kasurako: Oriana Fallaci, Magdi Allam, Dario Fo, Khalil Gibram…

Azkenik, kultura musulmanari buruzko hainbat azalpen edo 
erreferentzia  azaltzen  ditu.  Hiru  modu  erabiltzen  ditu  horiek 
azaltzeko:  lehenik  eta  behin,  pertsonaien  deskribapenekin 
(Shediren  izaera  kontrolatzailea  eta  dominatzailea  adierazten 
duenean),  pertsonaien  ekintzekin  (Shediren  amak  Amiraren 
birjinitatea  baieztatu  nahi  duenean,  adibidez)  eta,  hirugarrenik, 
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Oriana Fallacik egindako kritikekin (Lau emakume nahi dituen kabroi 
batekin ezkontzeko bezain tentelak baldin badira, beraientzat kalte).

IRITZIA

Randa Ghazyren Gaur ez dut inor hilko eleberria 2007. urtean 
argitaratu zen eta, beraz, ez du oraindik osperik lortu baina, agian, 
denboraz, fama hori irabaztea lortuko du.

Hainbat gai aztertzen dira nobelan, eta horrekin irakurlearen 
interesa mantentzea lortzen du autoreak. Amodioa asko agertzen 
da literaturan baina normalean irakurleak oso gustuko duen gaia 
denez, honek irakurketan interesa mantentzea lortzen du. Gainera, 
kultura musulmanari erreferentzia egiten dio askotan. Hau ez da 
oso sarri ikusten, eta irakurleari ezohikoa den zerbait irakurtzea 
beti gustuko zaionez, erraza izango da interesa mantentzea.

Eleberriak duen izenburuak bere istorioarekin duen erlazioa 
hurrengoa  izango  litzateke:  musulmanak  terroristak  izateaz 
kritikatzen dira askotan eta, horregatik, “gaur ez dut inor hilko” 
esaldia honen manifestazio modura erabiltzen du.

Laburbilduz,  Gaur  ez  dut  inor  hilko  nahiz  eta  espresio 
musulman asko erabili, oso erraza da irakurtzeko, hizkuntza oso 
sinplea eta dinamikoa erabiltzen baitu autoreak.
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