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4Hamaika urteko neska bat da, 
eta bere familiarekin bizi da 
Kabulgo auzo xume batean, 
Afganistango hiriburuan. 

4Lotura afektibo estua du 
bere aitarekin, askatasun eta 
gainditze ideiak etengabe 
irakasten saiatzen baita, baita 
Afganistango herriaren jatorria 
ere.

4Irudimena erabiltzen du 
inguratzen duen errealitate 
gogorra gainditzeko. 

4Saiatua, ausarta eta adoretsua 
da, argi dauka neskatilak eta 
emakumeak gizarte horretan 
jasaten duten diskriminazioa 
ez dela oztopo izango bizirik 
irauteko eta aitarekin topo 
egiteko.
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4Familiako ahizpa nagusia da.

4Emakume gaztea denez, 
familiaren etxean giltzapetuta 
bizi behar du, espazio 
publikoa zapaldu ezinik, 
burkaz eta gizon batek 
lagunduta ez bada.

4Laguntza handia da 
amarentzat, eta elkarrekin 
egiten dituzte etxea eta bera 
baino txikiagoak diren anai-
arrebak zaintzeko lanak.

5

4Bere herriko uztak ereiten 
laguntzea helburu duen 
mutil abenturazale gaztea 
da, Parvanaren istorio eta 
ipuinetako protagonista izanik.

4Azkenean duela urte asko hil 
zen Parvanaren anaia dela 
jakingo dugu. nabarmentzen 
dira, baita bere izaera 
erresilientea ere.

4

4Familiako ama da.

4Erregimen autoritarioa ezarri 
aurretik, idazlea zen.

4Gaur egun, emakume gisa, 
debekatuta du bizitza 
sozialerako sarbidea izatea, 
bai eta bere lanbidearen 
jarraipena ere.

4Bere ausardia eta ahalduntzea 
nabarmentzen dira, baita bere 
izaera erresilientea ere.
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4Familiako aita da.

4Historia irakaslea zen.

4Fundamentalismo erlijiosoaren 
aurka agertzen da, alabak 
irakurtzen eta idazten ikasteko 
beharra azpimarratzen du.

1

4Parvanaren familiako gazteena 
da.

4Bere arreba Parvanak harreman 
estua du berarekin.

4Maite ditu haurrentzako 
istorioak eta ipuinak.
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FAMILIA

BINAKA: Ezaugarriei dagokion izena idatzi lauki 
bakoitzean.

IZENAK: NURULLAH (aita) • FÁTIMA (ama) • 
SORAYA (ahizpa) • PARVANA • ZAKI (Neba txikia) 
• SHAUZIA • RAZAQ • SULAYMAN (Neba txikia) 
• IDREES (bizilaguna).

Maitasuna eta Samurtasuna:

PERTSONAIEN ARTEKO HARREMANAK:

Positiboa eta Konfiantzazkoa:

Adiskidetasuna:

Gatazkatsua:

4Hamaika urteko neska.

4Afganistango testuinguru sozial 
berrian irauteko, identitate 
maskulinoa bereganatzen du eta 
mutiko bihurtzen da lan egin ahal 
izateko.

4Harreman txarra du aitarekin.

4Kabuldik ihes egin eta itsasotik gertu 
dagoen leku batera iristea amesten 
du.
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4Gizon bakartia da, 
analfabetizazioagatik norbaitek 
gutun batzuk irakurtzea behar 
duena.

4Parvanaren eta bere artean elkarri 
laguntzen diote.

4Kartzelan lan egiten du, eta berak 
erraztuko dio Parvanari aitarekin 
berriz ere elkartzea.
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4Afganistanen ezarri den erregimen 
autoritario eta erlijiosoaren 
defendatzaile amorratua.

4Parvanaren aitari aurre egin eta 
kartzelan sartzea lortuko du.

4Parvanarekin obsesio berezia du, 
aurkitzen diren aldietan jazartzen 
du, horrela,  Parvanaren existentzia 
zailagoa eginez.
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PERTSONAIAK  
   EZAGUTUZ1
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Parvana bere aitarekin plazan postuan lanean ari 
den bitartean, txakur bat hurbildu eta neskatoa uxa-
tzen saiatuko da, espazio publikoan dauden gaine-
rakoen arreta nahi gabe  bereganatuz.

IDREES: Eh, eh, eh, Zu! Zertan ari zara?

BESTEA: Zergatik egiten du oihu neska horrek?

NURULLAH: Ume bat besterik ez da, nahi gabe egi-
ten du. 

IDREES: Atentzioa ematen ari da.

BESTEA: Etxean egon beharko luke, ez bere burua 
merkatuan nabarmentzen.

NURULLAH: Ez dut semerik, haur bat bakarrik. Nire 
alabak laguntzea behar dut.

IDREES: Zutitu hitz egiten dizudanean.

NURULLAH: Ni…

IDREES: Zutitzeko! Ezagutzen zaitut.

NURULLAH: Bai, Idrees. Behin zure maisua izan nint-
zen, ikasle ona zinen.

IDREES: Bai, denbora galarazi zenidan baliorik ga-
beko gauzak irakasten. Talibanekin bat egin dut, eta 
orain Islamaren etsaien aurka borrokatzen naiz. 

NURULLAH:  Beno, etsaia banaiz, nire bekatuengatik 
izango da, Jainkoak hanka bat kendu didalako.

IDREES: Barre egiten didazu, agure?

NURULLAH:  Gerran hanka galdu nuen. Elkarrekin 
borrokatu genuen gerran.

IDREES: Zenbat urte ditu neskak?

BESTEA: Idrees… Ume bat da.

IDREES: Ezkontzeko adina du. Eta nik laster emaztea 
bilatuko dut.

NURULLAH:  Senargaia dauka.

IDREES: Bada, behar bezala estali beharko litzateke.

NURULLAH:  Edo agian begiratzeari utzi egin be-
harko zenioke.

IDREES: Zer esan duzu?

NURULLAH:  Ez begiratzeko esan dizut.

IDREES:Hil zaitzaket.

BESTEA: Idrees…

IDREES: Kontuz esaten duzunarekin.

BESTEA: Aski da, goazen. 

1. ETXEAN EGON BEHARKO LUKE, EZ BERE BURUA 
MERKATUAN NABARMENTZEN 

1. AGERRALDIA

• Film honen inguruan lanean hasi aurretik, gure prota-
gonistek bizi dituzten gorabeherak testuinguruan koka-
tu behar ditugu. Parvana eta haren familia talibanen 
erregimen fundamentalistaren pean bizi dira Afganis-
tanen. TALDE TXIKITAN, egin ezazue Afganistango 
gizartearen erretratu bat talibanen erregimena iritsi 
aurretik, erregimenean zehar (filma oinarritzen den 
testuingurua) eta gaur egun. Behin ikerketa amaituta, 
TALDE HANDIAN partekatu.

• Talibanen erregimena iritsi ondoren, giza eskubide 
asko murriztuak izan ziren, eta bereziki emakumeen 
eskubideak. Filmaren hasieran kontatzen duten beza-
la, erregimeneko kideek honako hau jakinarazi zieten 
Afganistango biztanleei: “Erabaki dugu emakumeek 
nolabaiteko ahalkea erakustea, emakumeek ez luke-
te atera behar, ezta arreta deitu ere beharrik gabe. 
Emakume batek bere burua erakusten badu, Sharia is-
lamiarrak kondenatuko du, eta ezingo du inoiz zerura 

filmean 
   zehar2
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joateko asmorik izan “.TALDE HANDIAN, agerraldia 
aukeratzeko gaia kontutan hartuta, “Neska nerabe eta 
umeen eskubideak”:

– Parvanaren aurkako eskubide-urraketak islatzen di-
tuzten agerraldiko esaldiak bildu.

– Zuen ustez, nola senti daitezke Parvana eta egoera 
berean dauden beste neska batzuk? Eta haien fami-
liak?

• Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala 1948an sinatu 

zen arren, 1989ko azaroaren 20an, Nazio Batuen Ba-

tzar Nagusiak Haurren Eskubideen Konbentzioa izene-
ko nazioarteko akordio bat onartu zuen. Oinarrizko lau 
printzipiori buruzko 54 artikulurekin, Konbentzio honek 
haurra eta nerabea onartzen ditu eskubideen subjektu 
sozial eta aktibo gisa. 

– Zein uste duzue direla Konbentzio honek jasotzen di-
tuen eskubideak? TALDE HANDIAN, ideia-zaparrada 
egin eta eskubide horiek idatzi arbelean.

– Zuen ideia-zaparrada amaitu ondoren, Haurren Es-
kubideen Konbentzioan jasotako artikuluak zeintzuk 
diren egiaztatuko dugu. Horretarako, Internet erabil 
dezakezue artikulu horiek bilatzeko. Banan-banan, 
ozen irakurri,haietako bakoitza.

– Zerrenda osoa eduki ondoren, 1. AGERRALDIARE-

KIN eta filmean gertatutako beste egoera batzuekin 
lotuta, galdera hauek erantzun eta zuen erantzunak 
arrazoitu: 

1. Zuen ustez, zein eskubide urratzen dira bai 
agerraldian eta bai filmean? Pentsa ezazue Par-
vanan, Sorayan (bere ahizpa), Shauzian (bere 
laguna).

2. Aipatzen dituzuen eskubide-urraketetatik, ba al 
dago alderik gizonen eta emakumeen artean? 
Hala balitz, zergatik uste duzue ematen dela 
genero-diskriminazio hori?

Merkatuan Parvana fruta erostera hurbiltzen da postu 
batera.

PARVANA: Salam! Zenbat balio dute sei sagar? Me-
sedez.

DENDARIA: Salam, neskatxa! Ezin dizut saldu.

PARVANA: Baina jauna... Sei sagar eros ditzaket?

DENDARIA: Zure aita ekarri janaria erosteko.

PARVANA: Nire aita eraman egin dute.

DENDARIA: Sentitzen dut, beranduago itzuli.

Parvana sagarrik gabe doa postutik. Beste denda ba-
tean saiatzen da.

PARVANA: Salam! Arooz kilo bat erosi dezaket? Me-
sedez... (Ez dio inorrek jaramonik egiten.) Salam!

OINEZKOA: Aizu, neskato! (Paravanak korrika alde 
egiten du.) Aizu, geldi! Geldi agintzen zaizunean!  
(Parvana korrika hasten da oinezkoarengandik ihes 
egin nahian. Kalexka batean sartzen da, ihes egitea 
lortuz.)

2. AGERRALDIA
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Parvana aurreko egunean, neska izateagatik, saldu 
ez dioten dendara doa berriz..

PARVANA: Salam. Barkatu. Salam! 

DENDARIA: Salam! Sartu, mutiko.. Ez dizut haraino 
eramango.

(Parvana dendan.sartzen da.)

DENDARIA: Esan.

PARVANA: Kilo bat arroz, kilo erdi dilista eta mahas-
pasa batzuk nahi ditut.

DENDARIA: Batzuk? Asmatu egin behar al dut?

PARVANA: Bai.

DENDARIA (Beste bezeroei esanez.): Mutiko hau ez 
da oso azkarra

3. AGERRALDIA

• Bere aitaren absentzia behartuaren ondoren,  Parvana 
bere familiarentzako elikagaiak erostera joaten den bi 
agerraldi transkribatu dira. Lehenean, ordea, Parvana 
neska gisa joaten da merkatura, eta bigarrenean, jada 
Atish izenarekin mutiko gisa. Erregimen fundamentalis-
taren pean mutila eta neska izateak, eskubide urraketa 
egoeran jartzen du haurtzaroa; neska izateagatik, or-
dea, arriskua handitzen da. Jarraian, hurrengo jardue-
ran TALDE TXIKITAN parte hartu.

– Parvana Atish bihurtzen denean, eta bere lagun 
Shauizarekin topo egiten duenean, hau ere Deliwar 
bihurtua, honek esaten dio: “Mutila zarenean, nahi 
duzun lekura joan zaitezke, Atish”. Zer esan nahi du?

– Parvana kalera ateratzen den bakoitzean, nola uste 
duzue sentitzen dela? Zer arriskuri egin behar dio au-
rre? Eta Atish ateratzen den bakoitzean, nola pentsat-
zen duzue sentitzen dela? Nolako egoerak bizi ditu?

– Filmaren afganiar testuinguruan, Parvana edo Atish 
izatearen abantailak eta eragozpenak adierazteko 
zerrenda bat egin.

– Zerrenda hori egin ondoren, talde bakoitzak berea 
partekatu, horrela eman daitekeen generoagatiko be-
reizkeria bildu eta aztertu daitekeelarik.

– Zuen testuinguru eta errealitateetan lurreratuz, egu-
nerokotasunean mutil edo neska izateagatik ezber-
dintasunak bizi dituzue? Hala bada, egin zerrenda 
bat.
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• “Intersekzionalitate” kontzeptua kontuan hartuta, 
praktikan aplikatuko dugu:

– Zer ezberdintasun eta kategoria aurki ditzakezue 
Parvanaren aitaren eta amaren artean?

– Zer alde dago Fatima eta Parvanaren artean? Eta So-
raya eta Parvanaren artean?

– Alderik aurkitzen duzue Parvanaren eta Shauizaren 
artean? Eta horien eta filmean futbolean jolasten zu-
ten bere adineko mutikoen artean?

– Zer ezberdintasun aurkitzen dituzue Parvanaren eta 
zuen hiri edo herriko neska musulman baten artean? 
Eta Parvanaren eta zuetako baten artean?

– Azkenik, Haurren Eskubideen zein artikulurekin lotu 
dezakegu “intersekzionalitate” kontzeptua?

• FIKZIOTIK ERREALITATERA. Zenbat dakigu munduko 
hainbat testuingurutako haur, nerabe eta emakumeen 
giza eskubideen egoerari buruz? Jarraian, BANAKA, 
erantzun aurkezten den test honetako esaldiei, egia 
edo gezurra diren:

1. Munduko 54 herrialdetan badira emakumeei lan fun-
tzio eta lan jakin batzuk egitea    
eragozten dieten legeak. 

2. Egindako azken kalkuluen arabera, munduko emaku-
meen% 35ek indarkeria fisikoren bat   
edo sexu-indarkeriaren bat jasan dute.

3. EBko kide diren herrialdeetan, 3 emakumetik 1ek 
sexu-erasoren bat jasan du 15 urte    
zituenetik.

4. Arkansas estatuan (AEB) bada lege bat, emazteak 
hilean behin jipoitzeko aukera ematen   
diena gizonei.

5. Irlandan emakumeak kirol edo ekitaldi publiko jakin 
batzuetan parte hartzeagatik zigortu   
ditzakete.

6. Afganistanen, delitu bat egin duen gizon bati ,bere 
emazteari sexu erasoa (bortxaketa)   jasate-
ko betebeharra ezar dakioke zigor modura.

7. Oro har, nazioartean egindako kalkuluen arabera, 
650 milioi neska inguru ezkontzera    
behartu dituzte 18 urte bete baino lehen.

8. Mundu mailan, emakumeek, parlamentuko eserle-
kuen % 21,8 soilik betetzen dituzte .

9. EBn, 3 emakumetik 1ek aitortzen du ziberjazarpena 
jasan duela noizbait.

10. Frantzia da mundu mailan gizon eta emakumeen 
arteko soldata berdintasunerako lege   
bat onartu duen herrialde bakarra.

11. Munduko politikan, 193 herrialdetatik 11 emakume 
bakarrik daude lehendakaritzan   
(2018ko urteko datua).

12. Nazioarteko estimazioen arabera, munduan 46 
milioi pertsona daude esplotatuta sexu-  
salerosketan. Datu horretatik, 10etik 7 neskak eta 
emakumeak dira.

– Zein izan da gehien eragin dizun enuntziatua eta 
datua? Munduan emakume, neska eta nerabe askok 
pairatzen duten errealitatearen jakitun zinen?

– Zer indarkeria mota bizi dute “The Breadwiner” fil-
meko emakume protagonistek? Nolako indarkeriak 
bizi dituzte gure gizarteko emakumeek? Gaur egun 
emakumeenganako indarkeria errotik kendu da ?

Ba al zenekien? Intersekzionalitatea emakume batek identitate-aniztasuna dela eta izan dit-
zakeen hainbat desberdintasunen gurutzatzea da. Sexuagatiko eta generoagatiko emaku-
mearen diskriminazioa modu zatiezinean lotuta dago emakumeari eragiten dioten beste faktore batzuekin, 
hala nola arrazarekin, jatorri etnikoarekin, erlijioarekin, osasunarekin, estatusarekin, adinare-
kin, klasearekin, kastarekin, sexu-orientazioarekin eta genero-identitatearekin.
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Familiaren etxebizitzan, Parvanak, egun luze batetik 
abailduta iritsi ondoren, afal orduan Fatimarekin, be-
re amarekin, hitz egiten du.

FATIMA: Hemendik aurrera, ez zara gehiago ate-
rako. Arriskutsuegia da.

PARVANA: Ez, Ama Jan, ondo konpontzen gara hor 
kanpoan. 

FATIMA: Gara?

PARVANA:Deliwar eta biok. Bera ere neska da. Elka-
rrekin egiten dugu lan.

FATIMA: Nire lehengusuari idatzi diogu zure arreba-
ren ezkontza hitzartzeko, erantzun dute eta onartu 
egin dute. Norbait etorriko da gure bila etzi, gu he-
mendik ateratzeko. Ez duzu hori egin beharrik.

PARVANA: Zer? (Soraya begiratuz, bere arreba.)

FATIMA: Ezin dugu horrela jarraitu. Ezin dugu guri 
mantentzen utzi.

PARVANA: Zergatik? Oso ondo zaintzen zaituztet.

FATIMA: Ez da neskato baten lana.

PARVANA: Nola joango gara Baba gabe?

FATIMA: Egunero ebakiekin eta babekin iristen zara 
etxera, egunero ateratzen zara horra, eta ez dakit 
berriro ikusiko zaitudan. Ezin zaitut zu ere galdu.

PARVANA: Ni ez noa. Baba itzul liteke eta ez legoke 
inor haren zain.

FATIMA: Zenbat gehiago itxaron behar dugu? Zu 
aurkitu eta nigandik aldendu arte? Zaqi bizimodua 
ateratzera bidali arte?

PARVANA: Utzidazu ikustera joaten alde egin aurre-
tik. Utzi esaten nora goazen.

FATIMA: Parvana... 

PARVANA: Utzi bastoia eramaten. Orduan bakarrik 
joango naiz zurekin, orduan bakarrik izango naiz 
ahizpa ona eta alaba ona. Hitzematen dizut. Hitze-
maten dizut. (Negarrez.)  

2. DELOWAR ETA BIOK. BERA ERE NESKA DA. 
ELKARREKIN EGITEN DUGU LAN 

4. AGERRALDIA

• TALDE HANDIAN, Parvanak eta Fatimak duten elka-
rrizketari buruz hausnartu, eta saiatu honako galdera 
hauei erantzuten:

1. Nola interpretatzen duzue, Fatimak bizi duten fa-
milia-egoerari buruz duen ikuspegia agerraldian? 
Zuen ustez, zer ikuspegi du Fatimak, Parvana Atish 
bilakatzeari buruz, familia-unitatea sostengatzeko? 

2. Zer esan nahi du Parvanarentzat Deliwarrekin ba-
tera lan egiteak? Nola laguntzen dute elkar?

3. Nola uste duzue sentitzen dela Parvana, Fatimak 
espazio publikoan Atish izateari utzi eta Kabuletik 
kanpora joan behar duela esaten dionean?

4. Zeintzuk dira Fatimaren arrazoiak Sorayaren 
ezkontza hitzartzeko erabakia hartzeko eta Kabul 
hiritik alde egiteko? Nola senti daiteke Soraya? Eta 
Fatima hartu beharreko erabakiarekin?

• “Sororitate” terminoarekin lotutako baieztapen hauei 
buruz talde txikitan hausnartu , eta lotu gogoetak eta 
terminoa dagokigun eszenarekin.

Marcela Lagarde: “Emakumeen artean elkarrekin lan 
egin dezagun, agendak eta mugimenduak bultza di-
tzagun jarduteko modu konplize bat.”

Leslie Morgan: “Laguntzen dizuten emakumeen erman-
dadea.”

Nerea Pérez de Las Heras: “Sororitatez jokatzea, 
funtsean, zure inguruan dituzun emakumeekin za-
palkuntza-elementu komunak dituzula pentsatzea da.”

Teresa San Segundo: “Emakumeen arteko elkartasuna 
da, enpatia bat, beste emakumeenganako hurbilketa 
bat.”

– “Sororitatearen” definizio propioa sortzueta talde 
handian partekatu.

– Desberdintasunik ikusten al duzue “anaitasuna” eta 
“sororitatea” hitzen artean?

– Zergatik uste duzue dela hain garrantzitsua “sororita-
tea” ikusaraztea eta indartzea?
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Parvana Shauzia ikustera doa, agur esatera.

PARVANA: Deliwar!

SHAUZIA: Ah! Sekulako sustoa eman didazu.

PARVANA: Zure bila ibili naiz nonahi.

SHAUZIA: Zergatik? Te dendan lan egin nahi duzu 
gaur goizean?

PARVANA: Ez, ezin dut.

SHAUZIA: Aizu, gozoki bat nahi duzu Zaqirentzat?

PARVANA: Bihar Kabuletik goaz. 

SHAUZIA: Utziko nauzu?

PARVANA: Adostu dute, eta ezin dut ezer egin. Nire 
arreba Mazar-E Sharifen ezkonduko da. Presonde-
gira itzuliko naiz, badakit norbaitek lagundu dieza-
dakeela, eta diru gehiago behar dut zaindaria eros-
teko. Gaur beharko dut.

SHAUZIA: Beste ukabilkada bat besterik ez duzu lor-
tuko sabelean. Ideia ergela da.

PARVANA: Oraingoan ez dut hori gertatzea utziko. 

SHAUZIA: Ideia ergela dela esan dut.

PARVANA: Lagundu,  mesedez. 

SHAUZIA: Zer nahi duzu nik egitea? Aztikeriaz dirua 
agerraraztea, zure ipuinetan bezala? Horrek ez du 
horrela funtzionatzen, Parvana. Ezin zaitut lagundu. 
Orain zoaz Mazar-E-Sharif-era eta ondo pasa ezkont-
za festan. Agian senar bat aurkituko dute zuretzat 
ere eta zure arazoak amaituko dira. Ezkondu arte, 
behintzat. Ergela. (Alde egiten du.)

PARVANA: Deliwar... Shauzia... Shauzia, zatoz gu-
rekin. 

SHAUZIA: Ezin dut. Nire aita atzetik etorriko zen 
Mazar-E Shariferaino ni hil arte. Ezin naiz Kabuletik 
joan, Parvana. Horrela ez. Tori, hartu hau. (Diru-zo-
rro bat eskaintzen dio.)

PARVANA: Ez, ez dut zure dirua hartuko. 

SHAUZIA: Hartu eta aurkitu zure Baba. Esaiozu be-
re alaba, alaba ona dela. Esaiozu Deliwarrek esan 
duela.

PARVANA: Aizu, Deliwar...

SHAUZIA: Zer?

PARVANA: Hitz egiten duzun hondartza horretan 
elkartuko naiz zurekin hogei urte barru, ilargiak ura 
bultzatzen duen horretan.

SHAUZIA: Ez dut uste ordurako ezagutuko zaituda-
nik, Atish.

PARVANA: Harri urdin polit bat saldu al didazu 
prezio onean.

SHAUZIA: Hurrengora arte orduan.

PARVANA: Hurrengora arte. 

5. AGERRALDIA

• Agerraldiko hurrengo esaldiak, TALDE TXIKITAN azter-
tu:

1. “ Beste ukabilkada bat besterik ez duzu lortuko sa-
belean”

2. “Agian senar bat aurkituko dute zuretzat ere eta 
zure arazoak amaituko dira. Ezkondu arte, behin-
tzat.”

3. “Ezin dut. Nire aita atzetik etorriko zen Mazar-E 
Shariferaino ni hil arte. “

– Zer motatako indarkerien eta eskubide-urraketen era-
ginpean daude neskak eta emakumeak, emakume eta 
neska izateagatik?

• Indarkeriaren, bidegabekeriaren eta eskubideen 
urraketaren aurrean, sororitatea aurkitzen dugu, 
emakumeen arteko solidaritatea bezala deskribatua. 
BAKARKA, “Sororitate” kontzeptua kontuan hartuta, 

agerraldi honetan zein filmean zehar gertatzen diren  
bi adiskideen, Shauzia eta Parvana, arteko elkartasu-
na eta laguntza adibideak zerrendatu.

• FIKZIOTIK ERREALITATERA. BANAKA, “Sororitatea” 
kon-tzeptua ezagutu ondoren, zure egunerokoan iden-
tifika-tzen dituzun hiru sororitate adibide biltzera gonbi-
da-tzen zaitugu .Gogoratu emakumeen arteko sororita-
tea bizitzako edozein esparrutan gerta daitekeela, hau 
da, geure esperientzietatik abiatuta, edo jendarteratu 
edo biralizatu diren mugimendu gisa. Zer egin liteke 
sororitatea indartzeko?
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Merkatuan, Parvana bere aitari laguntzen ari zaio, 
bizirik irauteko, geratzen zaizkien gauza apurrak 
saltzen.

NURULLAH: Jarrai dezagun zure ikasketekin, zer 
esan diezadakezu Zetaren Ibilbideari buruz?

PARVANA: Zetaren ibilbidea? Baba, ez dut  Zetaren 
Ibilbideaz ezer gogoratzen.

NURULLAH: Eta istorio bat balitz bezala irudikatzen 
badugu? Gure bihotzetan diraute, dena galtzen dugu-
nean ere. Gure herriak beti kontatu izan ditu istorioak 
garaien hasieratik. Parthia eta Khorasan ginenean. 
Hindu Kush mendien atzaparretan hautsitako lur bat, 
Iparraldeko basamortuetako begi sutsuek zurrupatua, 
tontor izoztuen aurkako lurreko hondakin beltzak. 
Gure lurra munstro baten hezurdura petrifikatua zen. 
Ariana ginen, nobleen eta ondraduen lurraldea. Al-
de guztietarako bide bat ginen, ondasunak ekialdetik 
mendebaldera eramanez. Izarrak aztertu, eta kaos 
arteko ordena ikusten hasi ginen. Zientzialariak, fi-
losofoak eta ipuin kontalariak ginen. Galderak eran-
tzun bila, eta gero, galdera gehiago. Unibertsoan 
gure lekua ikusten hasi ginen. Baina gerran zeuden 
inperioen ertzean geunden, mugak milaka urtez defi-
nitu eta birdefinitzen baitira.

3. ISTORIOEK GURE BIHOTZETAN DIRAUTE, BAITA DENA 
GALTZEN DUGUNEAN ERE 

6. AGERRALDIA

• Aurreko agerraldia irakurri ondoren, BAKARKA:

-  Zuen ustez, errazagoa da zerbait ikastea istorio edo 
ipuin gisa kontatzen badigute? Zergatik?

- Ados al zaudete Nurullahek esaten duenarekin, isto-
rioak gure bihotzetan geratzen direla? Gogoratzen 
duzue markatu zintuzten istorio edo kontakizunik?

- Nurullahek Parvanari kontatzen dio bere herriak beti 
kontatu dituela istorioak. Zuen kultura eta tradizioe-
tan, zein istorio edo kontakizun gogoratzen dituzue?

- Nurullahek modu poetikoan eta ipuin bat balitz beza-
la deskribatzen du Afganistango historia. Zuen leku 
gustukoena aukeratu eta narratiba bat balitz bezala 
deskribatzea proposatzen dizuegu. Zuen herria edo 
hiria izan daiteke, zuen aitona-amonen herria, opo-
rrak igarotzeko tokia, etab. Amaitzen duzuenean, 
zuen historia TALDE HANDIAN partekatu.

• Talibanen erregimen fundamentalistaren pean, nesken 
eta emakumeen heziketa debekatuta zegoen, gainera, 
soilik liburu jakin batzuk irakurtzeko aukera zegoen. 
Gogora ditzagun Nurullah atxilotzeko arrazoiak: “Gi-
zon hori da. Islamaren etsaia da, debekatutako libu-
ruak ditu, eta emakumeei irakasten die haiekin “.Par-
vanak badaki irakurtzen eta idazten, aitak eta amak 
erakutsi egin diotelako, erregimenaren debekuak gora-
behera. Aita maisua du, eta ama idazlea. Parvanaren 

kasuan, bere aita Nurullahk kontatzen dizkio istorioak; 
hala ere, ezin dugu ahaztu emakumeen papera ere oso 
garrantzitsua izan zela kultura eta ahozko tradizioa 
transmititzeko; hazkuntzaz eta zainketaz arduratzen 
zirenak ziren haurtzaroarekin eta adineko pertsonekin 
denbora gehien pasatzen zutenak. Emakumeak egune-
roko zeregin eta zereginak egiteko elkartzen zirenean, 
berriz elkartzen ziren uneak izaten ziren, non istorioak 
eta kondairak kontatzen zituzten, kantatzen zuten, 
ipuinak kontatzen zituzten, esaera zaharrak kontatzen 
zituzten, etab. Hori dela eta, tradizioaren eta ahozko 
kulturaren hartzaile eta transmisore bihurtu ziren.

– Kulturaren eta tradizioaren ahozko transmisioan  
emakumeek hain paper garrantzitsua zergatik izan 
zuten zuen hitzekin azaldu eta justifikatu. Internet 
bidez ikertu dezakezue, adibideak jarri, informazio 
gehigarria gehitu, etab.

– Ezagutzen al dituzue mila gau eta bat gehiago kon-
takizunak? Badakizue nor den Sheherezade? Informa-
zioa bilatzera animatzen zaituztegu, eta, ondoren, 
taldean partekatzera.

– Zuen amei, amonei, birramonei, izebei edo auzo-
tarrei beren haurtzaroari buruzko esaera zaharrak, 
kontakizunak, istorioak, ipuinak eta abar galdetzea 
proposatzen dizuegu.
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• Filmean zehar, Parvanak Zaqi anaia txikiari bere he-
rriaren hurrengo urteko uztarako haziak lapurtu zituen 
errege elefante izugarriari aurre egin zion gazte baten 
istorioa kontatzen dio.

– Zergatik hasten da Parvana istorio hori kontatzen? 
Zertarako? Zer eragin izan zuen anaiarengan eta be-
re familiarengan?

– Zer kontatu nahi zigun Parvanak kontakizun horre-
kin? Zer metafora daude?

– Zer antzemango dugu istorio horren bidez? Istorioak 
eta kontakizunak lagungarri izan daitezke zauriak 
sendatzeko?

• BAKARKA. Filmean zehar bai Nurullahk bai Parva-
nak berak, ahozko tradizioa erabiltzen dute beren 
herriaren nortasuna, kultura eta historia transmititze-
ko. Fikzioan gertatzen den bezala, gure gizartean ere 
ahozko tradizioa funtsezko transmisorea izan da bai 
kultur identitaterako, bai hizkuntzarako. Jarraian, kultur 
nortasuna islatzen duen ahozko tradizioaren adibide 
labur bat aurkeztera animatzen zaitugu. Gogoan izan 
fabula baten, ipuin baten, abesti baten edo antzeko 
beste forma batzuen bidez izan daitekeela.

– Zure idazketa gainerakoekin partekatzera gonbidat-
zen zaitugu. Erredakzioren bat errepikatu da, edo 
kultur transmisioaren adibide berari egin zaio errefe-
rentzia? Obra komunik aurkeztu dute pertsona batek 
baino gehiagok? Zergatik uste duzu gerta daitekeela 
kointzidentzia hori? Gauza berriak ikasi dituzue beste 
ikaskide batzuekin partekatuta?

AMAIERAKO 
   ARIKETA3

• Materialaren hiru gai nagusiak identifikatu eta landu 
ondoren: TALDE TXIKIETAN, hiruretako bat aukeratu 
(Neskatxa, nerabeen eta emakumeen eskubideak; So-
roritatea, gizartea eraldatzeko funtsezko tresna gisa; 
kultura-transmisioak ahozko tradizioaren bidez duen 

garrantzia onartzea). Ondoren, gainerako ikasleen 
aurrean eszena bat sortu eta interpretatuko duzue. 
Gustuko duzuen edozein teknika erabil dezakezue: 
olerkia, kontakizuna, ipuina, antzerkia, marrazkia, 
abestia, etab


