
Lana / La obra

Ama oihuka ari da, gainera erori zaizkidan
igeltsu eta zementu zatiak esku asaldatuez
kentzen dizkidan bitartean. Haren begiak,
izuak hartuta, bizi zantzuren baten bila da-
biltza zortzi urteko nire gorputzean.

Bonba batek eztanda egin du, oraintxe,
etxean. Eta amak nire gainera jauzi egin du,
nire gorputzean pizten ari diren garrak bere
gorputzaz itzali nahian, besarkada batez be-
rriro ere niri bizia eman nahian. Ez du kon-
tuan hartu bera ere erretzen ari dela, ema-
kume gizena dela, ez dela oso arina; ez ditu
kontuan hartu ez kea ez harri koskorrak, eta,
segundo gutxi batzuetan, besotan atera nau
nire hilobia izan zitekeen hartatik. Handik
kanpo ikusi nauen arte, eta arnasa hartzen
dudala egiaztatu arte, amari ez zaizkio in-
darrak ahitu. Orduan, dardarka hasi da, kon-
trolik gabe, eta behin eta berriro errepikatu
du nire izena, isildu ezingo balu bezala: “Na-
dia, Nadia, Nadia, Nadia”. “Nadia, Nadia,
Nadia, Nadia”.

Hura izan zen amak Kabuleko gure
etxean Nadia deitu zidan azken aldia. Be-
rriro etxe bat edukiko genuenerako, ni fa-
miliako gizona izango nintzen.

Prudenci Bertrana saria 2010ean.
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Egilea / El autor

Nadia Ghulam da istorio honetako benetako protagonista, eta istorioan oinarritutako bertsio hau
egiteko bidea eman duena. Nadia Kabulen jaio zen, 1985. urtean. Haurra zela, ezbehar askori au-
rre egin behar izan zien –gerra zibila, gosea, talibanen erregimena–, baina horietatik guztietatik bi-
zirik irtetea lortu zuen, bere azkartasunari eta adoreari esker. Gaur egun, Espainian bizi da, eta be-
tidanik amestu duena egiten du: ikasi eta bera izan, askatasunez.

Agnès Rotger Badalonan jaio zen, 1973an. Kazetaritza ikasi zuen, eta hainbat komunikabidetan
dihardu kolaboratzaile gisa, hala nola Sàpiens eta Descobrir Catalunya. Horrez gainera, Pòrtic eta
Mina argitaletxeetako zuzendaria izan da. Hiru liburu praktiko idatzi ditu helduentzat, eta bi hau-
rrentzat. Nire turbantearen sekretua da kazetariaren lehenengo proiektu literarioa.
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