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Nojud naiz,
10 urte eta dibortziatua

Itzulpena: Carmen Gisasola

erein

NOJUD ALI
Delphine Minoui-ren laguntzarekin



HITZAURREA
Nojud, gure garaiko heroi bat

Behin batean bazen halako kondaira sinesgaitz liluraga-
rriak ezkutatzen zituen eskualde bat, non gozoki zatien
antzerako marra finez apaindutako etxeek glasezko azu-
kre lerroen antza zuten. Hain zuzen, Arabiar penintsula-
ren hegoaldeko ertz batean kokatutako herri hau Itsas Go-
rriarekin eta Indiako ozeanoarekin lotua da. Bere milaka
urteko historiarekin harro dagoen herria bat da. Mendi
tolestuen gailurretan buztinezko dorreak dituen herria eta
intsentsu-usaina gogoz arnastu daitekeena bere kaleetan.
Eskualde horren izena, Yemen.
Antzina, pertsona jakintsu batzuek Arabia Zoriontsua

–Arabia Felix– deitzeko erabakia hartu zuten.
Zeren eta Yemenekin amets egitea baitago. Sabako

erreginaren erreinua da, Salomon erregearen bihotza
sute bihurtu zuen emakume eder gordinarena, non bere
lorratzak Biblia eta Koran liburu sakratuetan aurki di-
tzakegun. Misterioz beteriko lurra da. Leku bat non gi-
zonak ez diren etxetik ateratzen daga bat gerritik harro
zintzilikatu gabe eta zapi beltz lodien azpian emaku-
meek edertasuna ezkutuan daramaten. Lurrin, kanela eta
usain gozoen merkatarien karabanek zeharkatzen zuten
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antzinako merkataritza bidean kokatutako herria. Mer-
katarien bidaiek asteak edo hilabeteak irauten zuten.
Euria egin edo haizeak gogor jo, atsedenik hartu gabe ja-
rraitzen zuten aurrera. Esaera zaharrak dioenez, ahulenak
ez omen ziren inoiz etxera itzultzen.
Yemenen azalera zenbatekoa den irudikatzeko pentsa

dezagun Grezia, Nepal eta Siria bloke batean bat eginda
baino handiagoa dela eta Adengo golkoan sartzen duela
muturra. Ur mugitu haietako itsaslapurrek zaintzen zi-
tuzten Indiatik, Afrikan barrena Europara eta Amerike-
tara pasatzen ziren kargamenduak.
Mendeen buruan, inbaditzaile ugarik ezin izan diote

herri eder honen gardentasunari ukorik egin. Etiopiarrak
beren uztai eta geziekin armatuta bertara lehorreratu ba-
ziren ere, azkar harrapatu zituzten. Pertsiar bekain lodi-
koak iritsi ziren ondoren ubideak eta gotorlekuak al-
txatzera eta zenbait tribu kontratatu zituzten beste
inbaditzaile batzuei aurre egiteko asmoz. Gero, portu-
galdarrak zortea jokatzen saiatu ziren beren salmahaiak
ipiniz. Jarraian, otomanoen txanda iritsi zen, eta ehun ur-
tez baino gehiago izan zuten herri hura beren menpe. Ge-
roago, britainiar azal zuriak kokatu ziren hegoaldean,
Adenen; turkiarrek, berriz, iparraldea bereganatu zuten.
Eta ingelesak alde egin zutenean, errusiar odol hotzekoak
interesatu ziren hegoaldeaz. Ume litxarreroek tartarekin
egiten dakiten bezala, pixkanaka-pixkanaka herria bitan
zatikatzea lortu zuten.
Pertsona jakintsuen ustez, Arabia zoriontsu hau hain-

beste jendek gutiziatu badu beti, izan da bere baitan mila
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eta bat altxor dituelako gordeta. Hango petrolioak adu-
rra dariela uzten ditu atzerritarrak. Eztiak urrea balio du.
Musikak zoramenera eramaten daki. Olerkiak sentiko-
rrak eta finak dira. Bertako sukaldaritza bizia goserik gabe
dastatzea dago. Eta mundu osoko arkeologoak interesa-
tzen dira bertako arkitektura aztarnengatik.
Urte asko igaro da jada inbaditzaileek puskak bildu eta

bertatik alde egin zutela. Baina haiek alde egin zutenez ge-
roztik, gerla zibil korapilotsuetan hondoratua aurkitzen da
Yemen, korapilatsuegi umeei liburuetan irakats ahal iza-
teko. 1990ean lurraldea bat egin zen, baina gatazka hauek
utzitako zauriak oraindik sufrimendua sortzen dute. Iru-
dika daiteke agure zahar gaixo bat erreferentziak galduta
ibili dena bezala eta susperraldian berriro oinez ikasten ari
dena. Gainera, galdetzea ere badago herri bitxi honetan
legeak zer egiten duen, izan ere mutiko eta neskato ugari
ikusten da kaleetan eskean eskolara joan ordez.
Yemenen aginpidearen gailurrean presidente bat dago,

eta bertako dendetako erakusleihoak maiz ikus daitezke
haren argazkiz apainduta. Baina Yemenen badira tribue-
tako buruzagiak ere, eguraldi ona eta euria noiz egingo
duen igartzeko ahalmena duten gizonezko batzuk buruan
turbantea jantzita. Armen salerosketa dela, ezkontza bat
edo qat 1 kultura dela, azken hitza beti berek izan nahi
dute. Badirudi, gainera, haserretu ere egiten direla, nor-
baitek entzungor egiten badie. Honelako beroaldiak
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Sanako auzo dotoreenetan ere gerta daitezke; hain zuzen
ere, kristal beltzekiko auto ederrak gidatzen dituzten
kanpo herrietako ordezkariak bizi diren tokietan. Esaten
da bizar luzeko gizon erlijioso sutsu batzuk daudela laido
hauen guztien atzean. Eta Alaren izenean! Eta, gainera,
etxeetan benetako legea, aitarena eta neba nagusiarena…
Alde batetik liluragarri eta bestetik oinazegarria den

herri honetan jaio zen, duela ia hamar urte, Nojud izena
eman zioten neskatila bat.
Neskatila txikia da Nojud, ez da erregina ezta prin-

tzesa ere, guraso batzuk eta neba-arreba asko dituen nes-
katila arrunt bat baizik. Bere adineko haur guztiek bezala,
ezkutaketan jolastea gustatzen zaio eta txokolateak erotu
egiten du. Kolore askotako margolanak egitea atsegin du
eta uretako dortoka baten antza izatearekin egiten du
amets, itsasoa ez duelako inoiz ikusi. Barre egiten due-
nean, bere ezkerreko masailean halako zulotxo bat ate-
ratzen zaio.
Baina, 2008ko otsaileko gau hotz eta ilun batean,

malko lodien atzean ezkutatu zen bere begirada polit
bihurria, aitak esan ziolarik bera baino hiru aldiz zaha-
rragoko gizon batekin ezkondu behar zuela. Mundua
jausi zitzaion sorbalden gainera. Presaka ezkondu eta
egun batzuk geroago, azken indarrak biltzea erabaki
zuen neskatilatxoak, bere zorigaitzeko patua iraultzen
hasteko asmoz.

Delphine MINOUI
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1
Auzitegian

2008ko apirilaren 2a

Burua itzulika dabilkit. Nire bizitzan ez dut inoiz hain-
besteko jendetzarik ikusi. Auzitegiko eraikin nagusirako
pasabidean, jende multzo bat urduri, hara eta hona da-
bil. Traje eta gorbatadun gizonezkoak dabiltza, txosten
horixkak besapean estu hartuta. Beste batzuk zannaz
jantzita, Yemen iparraldeko herrixketan ohitura duten tu-
nika luze tradizionala. Eta emakume hauek guztiak txi-
lioka eta negarrez ari dira ezin entzunezko zalaparta ba-
tean. Jakin nahi nuke irakurtzen beren ezpainek esaten
dutena, baina arropa beltz luzeekin konbinazioan dara-
maten niqabak2 aurpegian begi biribilak besterik ez diz-
kie agerian uzten. Lehertzeko prest leudekeen esku bon-
bak dirudite. Itxura haserrea dute, beren etxeak
tornadoren batek txikitu izan balizkie bezala. Belarria zo-
rroztu dut haien ondoan.
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2 Niqaba Belaunetarainoko zapia, agerian begiak bakarrik uzten dituena,
zenbait emakume musulmanek erabilia.
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3 “Aita” arabieraz.

Haien elkarrizketetatik hitz batzuk besterik ez ditut
jaso: “haurtzaintza”, “justizia”, “giza eskubideak”…Nik
ez dakit ondo hitz hauek guztiak zer esan nahi duten.
Nire ondoan, sorbalda karratuko erraldoi bat, turbantea
bi lokietaraino zanpatuta eta eskuan plastikozko poltsa
bat agiriz betea, entzun nahi dion orori ari zaio esaten la-
purtu dizkioten lurrak berreskuratzera etorria dela. Ene!
Haren atzetik sartu naiz barrura, lasterka, erbi aztoratu
baten legez.
A zer nolako nahastea! Al-Qa enparantza etorri zait

gogora. Abak3 askotan hitz egiten zigun langile langabe-
tuen tokiaz, Sana erdi-erdian. Goizeko lehen otoitz deia-
ren ondoren, eguzkiaren lehen izpiak irtetearekin batera,
langileak bakoitza bere kabuz eguneko lana lortzen le-
hena nor izango, biltzen ziren tokia da. Hain zegoen jen-
dea miseria gorrian, esatea dago bihotzaren ordez harri
koskorra dutela barruan. Inoren zoriaz errukitzeko asti-
rik ez du hartzen inork. Hala ere, norbaitek eskutik hel-
tzea nahi nuke nik oraintxe, norbaiten begirada samurra
jasotzea. Behingoz entzuna izatea! Denentzat ikusezina
izatea bezalakoa da. Inork ez nau ikusten. Haientzat txi-
kiegia naizelako. Gerriraino baino ez bainatzaie iristen.
Hamar urte besterik ez dut, agian gutxiago, nork daki?
Auzitegiaz beste irudi ezberdin bat nuen nik egina,

toki bare eta garbi batena. Lurreko arazo guztiak kon-
pon zitezkeen Gaizkiaren aurkako eta Ongiaren aldeko
etxe handia. Auzoko bizilagunen telebistetan ikusiak
nituen auzitegiak, arropa luzeko epaile eta guzti. Bertan



behartsuei laguntzen zitzaiela esaten zen. Nik ere aurkitu
behar dut bertan norbait nire historia azaltzeko. Neka-
tuta sentitzen naiz. Beroa daukat zapiaren azpian. Lotsa
eta buruko mina dut. Izango al dut aurrera jarraitzeko in-
darrik? Ez. Bai. Agian. Neure buruari aitortzen diot be-
randuegi dela atzera egiteko. Gogorrena igaroa dela.
Aurrera jo behar dut.

Gurasoen etxetik alde egin dudanean, gaur goizean, zin
egin diot neure buruari, nahi dudana lortzen ez dudan
bitartean, ez dudala berriro gure etxea zapalduko. Ha-
marrak ziren zehazki.
–Beraz, zoaz gosaltzeko ogia erostera –esan dit amak

150 rial4 emanda.
Keinu automata batez, buruko zapi beltzaren azpian

bildu dut nire ile luze beltz kizkurra eta harekin bat ze-
torren soingaineko bat jantzi dut –Yemengo emaku-
meek kalera ateratzen direnean ohituraz janzten dutena–.
Dardartsu egin ditut zenbait metro, eta harrapatu dudan
lehen mikrobusa hartu dut, etorbide handia igaro eta hiri
erdira daramana. Azken geltokian jaitsi naiz. Eta nire bi-
zitzan lehen aldiz uxatu dut beldurra gainetik, taxi hori
batera bakar-bakarrik sartuta.

Auzitegiko egonaldiak ez du amaierarik. Norengana jo
dezaket? Bat-batean, jendetzaren artetik espero ez nituen
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begirada konplizeak nabari ditut. Zementu beix koloreko
eraikin handiaren sarrera dirudien eskaileren ondoan,
plastikozko sandaliak hanketan, hiru mutiko ari dira
burutik oinetaraino ni aztertzen. Masailak hautsez belz-
tuak dituzte. Nire nebez gogoratu naiz.
–Zure pisua 10 rialetan! –bota dit hiruretako batek,

mailatutako baskula zahar bat erakutsiz.
–Te bat barrua lasaitzeko? –proposatu dit beste batek,

edalontzi ketsuz betetako otarre txiki bati eraginez.
–Azenario zuku freskoa? –iradoki du hirugarrenak,

irribarrerik ederrena eskainiz, eskuineko eskua luzatuz
txanpon aleren bat jasotzeko esperantzan.
Ez, eskerrik asko, ez naiz egarri. Eta, egia esan, ez dau-

kat burua zenbat pisatzen dudan jakiteko ere! Jakingo ba-
lute zerk nakarren leku honetara…
Etsita, nire inguruan dabiltzan jende heldu guztien-

ganantz jaso dut berriro burua. Beren estalki luzeekin,
emakume guztiak elkarren antzekoak iruditzen zaizkit.
Itzal beltz batzuk erakargarriak baino beldurgarriago
ematen dutenak. Nolako liztor habiara sartua naiz ni?
Hara, hortxe bertan gizon bat atorra zuria eta janzki bel-
tza soinean. Epaileren bat, agian… edo abokaturen bat?
Noan, eta ea zorterik dudan.
–Barkatu, jauna, epailea ikusi nahi nuke!
–Epailea? Eskailerak igo eta hantxe bertan dago –eran-

tzun dit ia begiratu ere egin gabe, jendetza artean berriro
ihes egin aurretik.
Ez dut beste aukerarik. Aurre egin behar diot, hortxe,

nire aurrean dudan eskailerari. Nire bizitzaren norabidea
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aldatzeko azken aukera horixe dudalako. Zikin sentitzen
naiz. Maila guztiak banan-banan igo behar ditut, gero,
nire historia kontatu nahi badut. Sarrerako hall handira
hurbilduz noa pixkanaka-pixkanaka, eta giza uholde
itzela handituz doa. Ia-ia erori naiz. Berriro jarri naiz zu-
tik. Begiak lehorrak ditut, negar larregi egin dut. Ezin dut
gehiago. Hankak lurrean jartzen ditudanean astun sen-
titzen ditut, baina tira, gutxienez marmolezko zoruaren
gainean ditut. Ez naiz amildu behar. Ez une honetan
behintzat.
Ospitale bateko pareta zurien antzerakoak dira he-

mengo hormak eta bertako arabierazko idazkunei erre-
paratu diet. Nahiz eta ahaleginak egin, ez naiz gai ira-
kurtzeko. Bigarren urtean derrigorrez eskola uztera
behartua izan naiz, hain zuzen, nire bizitza amesgaizto
bihurtu aurretik, eta, Nojud, nire izenaz aparte, ez dakit
ezer askorik idazten. Oso ezeroso sentitzen naiz. Nire be-
girada gizon-talde batengana zuzendu dut, oliba berde
koloreko uniformeak eta buruan kepia. Ziurrenik poli-
ziak izango dira. Edo soldaduak? Haietako batek, kalax-
nikova darama lepotik zintzilik.
Ikaraz nago. Ikusten banaute, atxilotu egingo naute-

lako. Etxetik ihes egitea ezinezkoa baita nexka batentzat.
Dar-dar batean, pasatzen ikusten dudan lehen zapiari lo-
tzen natzaio zuhurki, azpian ezkutatzen den ezezaguna-
ren arreta pizteko esperantzetan. “Zoaz, Nojud! –entzu-
ten dut ahots mehe bat deiadarka nire baitan–. Egia da
neskatila bat zarela, baina emakumea ere bazara! Bene-
tako emakumea, nahiz eta zuk hori ez guztiz onartu”.
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–Epailearekin hitz egin nahi dut!
Bi begi handik begiratzen didate harriduraz ilunpetan.

Nire aurrean dagoen andreak ez nau heltzen ikusi.
–Nola?
–Epailearekin hitz egin nahi dudala!
Ez ulertuarena egiten du espresuki beste guztiek egi-

ten duten bezala, ni ez aintzat hartzeko?
–Zein epaileren bila zabiltza?
–Edozein epailerekin hitz eginda konformatuko nin-

tzateke.
–Baina auzitegi honetan epaile asko daude…
–Eraman nazazu epaileren batengana, ez dit axola

norengana!
Isildu egin da, nire erabakitasunaz harriturik. Atera

zaidan oihu txiki saminak lurrari iltzatuta utzi ez badu
behintzat.

Hiriburuan bizi naizen herri txiki bateko neska xume bat
besterik ez naiz, familiako gizonen aginduetara moldatu
izan naizena beti. Betidanik denari “bai” esaten ikasia.
Baina gaur, “ez” esateko erabakia hartu dut. Orbandua
daukat barrena, neure izatearen zati bat lapurtu izan ba-
lidate bezala. Inork ezin dit ukatu justizia eske joatea. Ez
du inork justizia ukatzeko eskubiderik. Nire azken aukera
da. Ez diot aukera honi erraz ihes egiten utziko. Eta ez
nau hall handiko marmola bezain hotza den ezusteko be-
girada batek isilduko, nire garrasiaren oihartzuna txun-
dituz, durundi egiten duelako. Igaro da eguerdia. Hiru
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ordu baino gehiago dira, etsituta, auzitegi honetako la-
birintoan noraezean nabilela. Epailea ikusi nahi dut!
–Jarraitu niri! –esan dit azkenik andreak, atzetik ja-

rraitzeko keinua eginez.

Atea ireki da eta areto feltrotu bat agertu da, zorua mo-
keta ilunez tapizatuta eta jendez gainezka. Barruan, bu-
lego baten atzean, aurpegi fineko gizon bibotedun bat,
alde guztietatik metrailatzen duten galdera uholdeari
erantzuten. Epailea da! Azkenean ere! Giroa zaratatsua da
baina lasaigarria. Ziur sentitzen naiz neure buruaz.
Horma nagusian, Amma Aliren argazkia ezagutu dut
markoan sartuta, “osaba Ali”: eskolan horrela deitzen
irakatsi didate gure herriko presidenteari, Ali Abdallah
al-Salih, duela hogeita hamar urte hautatutako presi-
denteari. Batzuek diktadore bat dela diote, beste ba-
tzuek ustelkeriaz salatzen dute. Niretzat ez du garrantzi
handirik, epailea ikustera etorria bainaiz bertara, beste-
rik gabe.
Tokia hartu dut denek hartzen duten bezala, hor-

maren luzeran prestatutako besaulki marroi batean.
Kanpoan, muezzinak5 eguerdiko otoitzera deitu du.
Nire inguruan, aurpegi ezagunak ikusten ditut bidena-
bar, edo, agian, aurretik auzitegian gurutzatu ditudan
begi ezagunak dira. Begi batzuek harriduraz begiratzen
didate. Tira, azkenean, existitu egiten naiz! Bazen garaia.
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Indarberrituta, espedientearen kontra jartzen dut burua
eta nire txandaren zain geratzen naiz.
Jainkorik baldin bada, ni salbatzera etor dadila. Beti

egin dut otoitz, egunean bost aldiz. Aidean, ramadan
amaierako jaian, beti lagundu izan diet amari eta ahizpei
otorduak prestatzen. Ume ona naiz. Jainkoa erruki da-
kidala… Neure buruan, zirriborrozko irudiak bata bes-
tearen atzetik pasatzen zaizkit. Uretan igeri nabil. Itsasoa
bare dago, gerora irakiten hasten bada ere. Urrutira, Fa-
res nire neba ikusi dut, baina ez naiz harenganaino hel-
tzen. Orduan, haren izena oihukatzen hasten naiz. Baina
haize boladek atzerantz eragin eta badiara begira jartzen
naute. Helizeen antzera mugituz, nire eskuek aurka egi-
ten diete. Ez dut inolaz ere utziko abiaburu laukira era-
man nazaten. Olatuak marraska ari dira. Hain dago
gertu badia une honetan. Fares begi bistatik galdu dut.
Lagundu! Ezin dut Kharjira itzuli, ez, ez dut itzuli nahi!

–Zer egin dezaket zugatik?
Gizonezko ahots bat entzun dut, oraindik erdi lo

naizela. Ahots bitxiki gozoa. Ez du ahotsa altxatu beha-
rrik izan ni erakartzeko. Zenbait hitz xuxurlatzea nahiko
izan du: “Zer egin dezaket zugatik”… Azkenean, norbait
datorkit laguntzera. Aurpegia igurtzi dut eta, orduan, nire
aurrean tente, epaile biboteduna ezagutu dut. Jendetza
barreiatu egin da, desagertu dira begiak, aretoa ia-ia hu-
tsik geratzeraino. Nire isiltasunaren aurrean, gizonez-
koak beste modu batera egin dit galdera:
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–Zer nahi duzu?
Ez dut erantzuteko denborarik galdu:
–Dibortzioa!
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