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Nimeni on Riad. Vuonna 1988 täyttäisin 10 vuotta ja olin melko söpö.

Isä oli saanut nykyhistorian 
lehtoraatin Riadin yliopistosta 
Saudi-Arabiassa.

SAUDI-ARABIAANKO? EI IKIMAAILMASSA!

EN ASTU 
SINNE JALAL-
LANIKAAN.

Hän tahtoi koko perheen muuttavan, 
mutta äiti ei halunnut kuulla asiasta 
puhuttavankaan.
SE ON MAAILMAN KAMALIN VALTIO!

Siellä leikataan varkailta 
kädet irti. 

Jos joku vahingossa puh-
kaisee naapurinsa silmän, 
häneltäkin puhkaistaan 

silmä.

Oletko 
varma?
Kuulos-
taa aika 
hurjalta.

Äiti oli tuonut minut ja veljeni Yahyan 
ja Fadin Ranskaan. Me asuimme nelistään 
lähellä isoäitiä Bretagnen Cap Fréhelissä.

Kaikkein huonoimmat oltavat 
siinä maassa 
on naisilla. Ei saa edes poistua 

kotoaan ilman 
kokovartalohuntua 
ja miesseuralaista. 

Voitko tajuta?

OLEN JO LUSINUT 5 
VUOTTA SYYRIASSA, SAUDI-

ARABIAAN EN LÄHDE!
Olisithan 

voinut edes 
kokeilla, ennen 
kuin kieltäydyt.

Aaltoilevat, kastanjan-
ruskeat  hiukset

Pää vähän liian suuri 
suhteessa muuhun 

vartaloon

Laiha ja 
hintelä

Luomet 
puolitangossa, 
hiukan unelias 

ilme

Omahyväinen ilme

Lumipestyt farkut
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Lasten olisi hyvä olla 
myös isänsä kanssa...

Koko perhe yhdessä.

Olen aivan samaa mieltä. 
MUTTA VAIN RANSKASSA!

Juuri niin minä sanoin 
Abdelille. 

Hän päätti siitä 
huolimatta lähteä. 
Valinta on hänen.

Äiitiiii katso 
mun Barbaari

a

Tiesitkö, että nainen, joka on 
suorittanut vankilatuomion Saudi-
Arabiassa, ei pääse vapauteen 

ennen kuin hänet hakee 
holhooja, joku suvun 

miehistä?

Ja holhooja ilmestyy paikalle jos 
ja kun haluaa. Naisen vapautuminen 
on siis miesten käsissä! Useimmat 
jättävät naisensa vankilaan 
päästäkseen heistä eroon. 
HE EIVÄT VAPAUDU IKINÄ!

Niin lehdessä 
sanottiin. Miten se sinuun 

liittyy? Miksi sinä 
joutuisit vanki-

laan?

Ei sitä koskaan tiedä minun 
tuurillani. Virheitä sattuu...

Haluan että lapset 
käyvät ranskalaista 
koulua. Olen päätök-

seni tehnyt!
Ynnh!

Hyvä on, 
hyvä on!

Äg!

En ollut nähnyt isää puoleen vuoteen.
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Meillä ei ollut puhelinta. Joskus isä 
soitti mummin puhelimeen.

Oi, miten kaunis 
puku tuolla naisella 

on...

Meidän piti odottaa puhelimen vieressä 
sovittuun aikaan.

Hän antoi soida kerran. Se 
merkitsi, että me voisimme 
soittaa hänelle. 

Saituri 
soittaa...

PIR
RR

Vanhempani nahistelivat joitain 
minuutteja, aina samoista aiheista.

Ihan sama minulle, 
onko Saudi-Arabiassa 
supermarketteja! Sitä paitsi 

sinun pitää 
lähettää 
minulle 
rahaa. 

En asuisi siinä 
hirveässä maassa 
edes maksusta!

Seuraavaksi äiti 
kutsui veljeni 
puhelimeen...

Siellä on isä

Haloo, isä?

Kuka sii 
 Kuka 
 sii äiti

...ja sitten oli minun 
vuoroni.
Riad! Tule jutte-

lemaan isäsi 
kanssa!

Isä ei 
   halunnut 

maksaa 

     puheluista
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Hei, Riad! Miten menee 
siellä Ranskassa?

Kaikki 
kunnossa?

Ethän unohda
 isääsi?

Entäs koulu, 
miten koulussa 

sujuu?
Ihan 
hyvin...

Olethan 
luokan paras?

No kun minä olen 
koulun ainut kolmas-

luokkalainen...

LIIAN HELPPOA!
Ei käy laatuun. 
Kai sinä seu-
 raat isompien 
 opetusta?

Joo...

Täytyy aina hakeutua 
itseään isompien ja 
parempien seuraan. Se 
on menestyksen 
edellytys.

LIIKU VAIN 
PARHAISSA PIIREISSÄ!

Me kuulumme 
siihen poruk-

kaan

Miten kotona menee?
Muista, että olet 
esikoinen. Sinä olet 
perheen pää 
minun poissa 
ollessani.

Pidä huolta veljistäsi. 
Kai sinä 
suojelet 
heitä, kun toi-
set lapset 
kiusaavat?

Sitten tuli hiljaista. 
En keksinyt mitään 
puhuttavaa.

Niisk

Siispä vain 
hihittelinHih 

hih

Minä ansaitsen suuria 
rahasummia täällä. 
Pian voimme ruveta 
elämään 
koroilla.

Tiedätkö mitä koroilla 
eläminen tarkoittaa? Se 
tarkoittaa, ettei tarvitse 
tehdä töitä.

Elämme 
sääs-
töillämme.

Joo En

No tota
joo...



10 11

Seuraavaksi isä puhui 
minulle arabiaksi. En ymmärtänyt enää juuri mitään.

Riad! Kai 
sinä opiskelet 
arabiaa?

Oletko lukenut 
arabian oppi-
kirjaasi?

Enpä 
oikeas-
taan...

Sinun täytyy 
pitää arabiaa 
yllä! Se on 
äidinkielesi! Libyassa 
opit puhumaan ensin 
arabiaa, vasta sitten

ranskaa.

Lähetän sinulle harjoitus-
tehtäviä. Kävit Syyriassa 
koulua monta vuotta, 
ja nyt 
muka olet 
unohtanut 
kaiken?

Joo tota okei. 
Annan nyt luurin 
äidille.

Voi hyvin

Mutta...

SINÄ OLET 
ARABI!

 ENNEN KAIK-
KEA ARABI!

Sitten isä ja äiti puhuivat 
minusta.

Pojalla menee hyvin koulussa... 
Heille ei anneta numeroita, 
kirjaimia vain: A, B, C...

Numeroarvostelu 
alkaa vasta myö-

hemmin.

Niin se Ranskan koulu-
laitoksen alaluokilla 
menee. 

Etkö sinä 
sitäkään tien-

nyt?

Olin valtavan huojentunut siitä, että seuraavaan 
puheluun olisi vielä monta viikkoa.

Ei, en voi auttaa häntä opiskelemaan 
arabiaa, MINÄ EN OSAA ARABIAA!

MINÄ EN PUHU ARABIAA! ONKO 
SINULLA YMMÄRRYKSESSÄ VIKAA?

Suuu!!
Am tedros
mnih durus 
el arabi?

^

Tota öö...

Mitä minun muka 
pitäisi tehdä? Jos 
olisit täällä, pakot-

taisit pojan...




