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Tata îmi arătă ce poziție trebuie să adopt. 
– Așază-te cu picioarele ușor îndoite și cu cel stâng ceva mai în față. 
Îmi corectă poziția, apucându-mă pe la spate de umeri, împingându-mi ușor bustul într-o poziție frontală. Ca 

membru al trupelor de graniță irakiene, știa cum se mânuiesc puștile. Apoi îmi puse o armă în mână: un AK-47. 
Kalașnikovul era mai ușor decât îmi imaginasem. 

– Îți plasezi mâna dreaptă în spatele trăgaciului, îmi explică el. Așa. Cu cea stângă poți ajusta în față țeava puștii. 
Ochește de pildă trunchiul acela de copac de acolo, din spate. 

Am țintit spre unul dintre duzii din grădina noastră. 
– Și... trage! 
Degetele mele atinseră ezitant trăgaciul. Însă nu se întâmplă nimic. 
– Haide, zise el. Ai puțină încredere, Farida! 
Am atins foarte ușor pârghia de metal, până când se auzi, în cele din urmă, un clic. În spatele meu, tata râdea. 
– Așa se face, mă lăudă el. Bine! 
L-am privit ușor întrebătoare. 
– Încă nu am scos siguranța armei, îmi mărturisi el. Dar asta o s-o fac imediat: iată cum se procedează. 
Îmi arătă cum se desprinde mica toartă de siguranță aflată pe partea dreaptă a puștii. 
– Ești pregătită? 
– Sigur că da, am zis extrem de concentrată. 
– Însă, te rog, fii prevăzătoare! 
– OK. 
– Ai ochit? 
Am dat afirmativ din cap. 
– Atunci dă-i bătaie! 
Prin grădină răsună o împușcătură zgomotoasă, iar forța reculului armei mă făcu să mă clatin. 
– Bravo, zise tata zâmbind pe sub mustața cenușie. 
Am mers la copac, pentru a evalua împreună rezultatul primului meu exercițiu de trageri: într-adevăr, în partea din 

dreapta, chiar pe margine, era înfiptă o bucată de metal. Cartușul gol se afla pe jos, la aproximativ un metru distanță. 
– Ești talentată, mă încurajă tata. Cu puțin exercițiu vei fi în curând mai bună decât mama ta. 
– Crezi? am întrebat agitată. 
Mă mângâie pe cap cu blândețe. 
– Da, trebuie să mai exersezi de câteva ori, apoi totul va fi mult mai ușor. Voi așeza pentru tine o țintă în grădină. O 

să vezi: cu timpul, îți va dispărea și teama de zgomotul produs de împușcătură și vei putea contracara mai bine reculul. 
Am încuviințat sârguincioasă din cap. Eram foarte mândră de faptul că tata mă învăța, la numai șaisprezece ani, 

cum să folosesc o armă. Mamei și fratelui meu Delan, mai mare ca mine cu doi ani, le-o arătase deja de ani buni. 
Fratelui meu Serhad, cu doi ani mai mic decât mine, încă nu. Era un semn evident că mă considera matură: în orice 
caz, suficient de matură pentru a apăra casa și proprietatea, în caz de nevoie. 

Într-o cutie din dormitorul lui păstra trei puști. Una dintre ele era arma de serviciu, iar pe celelalte două le 
cumpărase dintr-un bazar. 



– Și femeile trebuie să știe să mânuiască o armă, zise el. Când voi strânge suficient de mulți bani, voi mai cumpăra 
un AK-47, pentru ca, în caz de forță majoră, fiecare dintre noi să aibă una. 

Despre cum ar arăta un caz de forță majoră, tata nu ne spunea nimic. Iar mie încă îmi lipsea fantezia necesară 
pentru a-mi imagina așa ceva. Că precauția lui putea avea vreo legătură cu faptul că noi, yazidiții, nu eram musulmani, 
nu-mi trecea prin cap. Mă gândeam în cel mai bun caz la hoți, care ar fi putut încerca să ne fure obiectele de valoare. 
Catastrofa care urma să se abată asupra noastră avea să-mi depășească orice putere de închipuire. 
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LUMEA NOASTRĂ,  
AȘA CUM A FOST EA CÂNDVA 

Pe atunci locuiam în Kocho, un sat situat în câmpia din sudul lanțului muntos irakian Sinjar, cu o populație de  
1 700 de locuitori. Primăvara, peisajul de acolo strălucește în toate culorile curcubeului: în jurul satului cresc numeroși 
copaci, flori și iarbă, prin care păstorii își mână cirezile. Vara, totul se veștejește din cauza căldurii, astfel încât plantele 
se ofilesc. De aceea, sătenii din împrejurimi au amenajat câteva iazuri, cu ajutorul cărora irigă câmpurile. Până și 
grădina noastră, care era înconjurată de un gard înalt, trebuia udată zilnic. Asta făcea parte din sarcinile mele: 
dimineața și seara luam un furtun, deschideam robinetul aflat pe terasă și stropeam cu apă toate plantele. 

Aveam o grădină foarte frumoasă, în care creșteau duzi, migdali și caiși, iar în umbra lor erau legumele pe care 
mama le planta: zucchini, praz, vinete, cartofi, ceapă, salată și conopidă. În jurul terasei casei noastre, înfloreau diverse 
soiuri de trandafiri, care emanau, în special seara, un miros înnebunitor. În anotimpul cald, mama, frații mei mai mici, 
Serhad, Shivan, Keniwar și cu mine ne petreceam aproape tot timpul în acest mic paradis, în timp ce tata și fratele meu 
mai mare, Delan, se bucurau de liniștea și de răcoarea de aici, ori de câte ori nu erau nevoiți să muncească. 

Casa cu un etaj avea cinci încăperi: o bucătărie, o cameră de zi, dormitorul părinților mei, cel al fraților mei și al 
meu. Fiind singura fiică, aveam dreptul la un mic regat propriu. Cu toate acestea, adesea îmi pare rău că nu am surori 
– aș fi împărțit cu mare plăcere camera cu ele. În orice caz, aveam voie să-mi invit prietenele acasă, ori de câte ori 
doream. Prietena mea Evin și verișoara mea Nura veneau deseori în vizită. Nura și cu mine eram colege de clasă, iar 
Evin era mai mare ca noi cu câțiva ani și terminase deja școala. O invidiam pentru timpul ei liber, în vreme ce noi 
pritoceam îndelung, deseori chiar și după-amiezile, temele pentru acasă. Cu firea ei liniștită și echilibrată, Evin era 
pentru noi ca o soră mai mare. 

Dintre frații mei, cel mai mult îmi plăcea de Delan. Ne petreceam mai tot timpul împreună și aveam multe pasiuni 
comune. Printre copacii din grădină jucam după-amiezile fotbal. Fratele meu mai mare m-a învățat să conduc, pe 
furiș,  
în munți. Fiindcă, din păcate, tata l-a învățat doar pe el și pe fratele nostru mai mic, Serhad. Nu credea că noi, fetele, 
trebuia să știm să conducem. Să faci un curs de șofat sau să îți iei permisul nu era ceva obișnuit la noi în sat. 

Inițial, casa noastră ar fi trebuit să aibă două etaje. Așa o concepuse tata, atunci când o construise cu ani în urmă, 
împreună cu unchiul meu. Însă banii prevăzuți pentru ea se terminaseră foarte repede. Cu solda unui grănicer și cu 
ceva bani obținuți din agricultură nu prea avea multe de făcut. În plus, tata insista ca toți copiii lui să meargă la școală. 
Pe scurt: mereu era câte ceva mai important de plătit decât ridicarea unui etaj. Și cu timpul ne-am obișnuit cu barele de 
fier și cu sârmele ce ieșeau din acoperiș. Multe case arătau astfel în Kocho: barele de fier arătau că îți puteai construi încă 



un etaj deasupra. Și vara, când era prea cald pentru a dormi înăuntru, scoteam saltelele pe acoperiș pentru a ne bucura 
de aerul proaspăt al nopții de acolo, de sus. 

Oricum, mama privea situația extrem de pragmatic. Cândva prinsese sfori de acele bare și usca acolo rufele. O 
măsură pe care Delan și cu mine o consideram, firește, bine-venită. Totuși, am fost de mai multe ori muștruluiți 
zdravăn, când mingea noastră de fotbal murdară ateriza, în loc să o facă în poartă, printre cearșafurile curate, pe vremea 
când ele mai erau uscate în grădină. 

Acum însă, printre bare, se găseau depozitate de o vreme încoace mai multe materiale și utilaje, printre care o 
betonieră și câțiva saci de ciment, pe care Delan le cumpărase din leafa lui de muncitor. Acesta intenționa să se 
căsătorească, iar pentru asta avea nevoie, firește, de o locuință în care să se mute cu viitoarea lui soție. 

Însă mai avea nevoie și de o soție. Într-una dintre ieșirile noastre cu mașina la munte, mi-a mărturisit că o fată, de 
care el se îndrăgostise inițial, a fost nevoită să-l refuze. Părinții ei o promiseseră, din nefericire, unui alt bărbat și 
situația nu putea fi schimbată. Acum, Delan se străduia să o cucerească pe Zevin, o verișoară de-a noastră, care îmi era 
tare dragă. 

– Mă voi ruga ca părinții ei să te accepte, i-am promis fratelui meu. 
Căsătoria între verișori era considerată o legătură acceptabilă fiindcă se presupune că traiul între rude se petrece în 

deplină armonie. 
În satele din împrejurimi locuiau în cea mai mare parte arabi musulmani. Se deosebeau de noi din toate punctele 

de vedere, nu doar din cel religios. Aveau alte deprinderi, alte tradiții și alte obiceiuri. Noi vorbeam kurdă, ei arabă. Și 
fiindcă noi, yazidiții, nu ne căsătorim decât în cadrul propriului nostru grup religios, nici nu avem vreun fel de 
legătură de rudenie în acele localități. 

Însă aveam relații de prietenie și mai ales de afaceri cu musulmanii. Îmi amintesc că în Kocho veneau mereu 
negustori musulmani, pentru a face comerț cu fructe sau cu dulciuri. Acești negustori erau pentru noi, copiii, 
bine-veniți și chiar și adulții se bucurau de mărfurile lor. 

Fiecare băiat din sat avea, în plus, un „naș“ musulman: acesta era cel care ținea copilul în brațe atunci când avea loc 
ceremonia circumciziei, sărbătoare la care se aduna de obicei întregul sat pentru a asista. De exemplu, atunci când fratele 
meu cel mai mic, Keniwar, a trecut prin această ceremonie, a fost purtat în brațe de un prieten musulman de-al tatei. 
Astfel, el a devenit oarecum „unchiul“ lui Keniwar, părintele lui spiritual. Și chiar dacă nu exista nicio legătură de rudenie 
între familiile noastre, nașul musulman și-a luat angajamentul de a-l ajuta în viitor pe copil și mai târziu pe bărbat, ori de 
câte ori va avea el nevoie. În același timp, se pecetluia astfel și legătura dintre familia yazidită și cea musulmană, în speță 
între tata și prietenul lui de altă religie. 

Însă în ciuda unor astfel de alianțe, noi, yazidiții, nu ne bucuram de o reputație bună în rândurile musulmanilor.  
Și o știam foarte bine. Mulți dintre ei nu se ascundeau să ne arate tot ce simțeau pentru noi: atunci când veneau în 
satul nostru, refuzau să mănânce din mâncărurile noastre. Se temeau că ar putea fi „murdărite“. Fiindcă noi punem 
însă mare preț pe ospitalitate, luam acest comportament ca pe un afront teribil. De ce aveau ei această părere despre 
noi este lucrul care îmi fusese în copilărie, de cele mai multe ori, de neînțeles. 

Dar bătrânii din sat povesteau că așa era dintotdeauna. 
– Istoria noastră este una a persecuției și a suferinței, îmi povestea bunicul. 
Bunicul din partea tatălui meu locuia, așa cum se obișnuiește la noi, în casa de vizavi. Era un om în vârstă, demn, cu 

o mustață căruntă, care purta mereu haine albe tradiționale simbolizând puritatea. 
– Cu toții ne-au persecutat: kurzii musulmani, guvernatorii șahului iranian și sultanii osmani. Ne-au masacrat de 

zeci de ori. De nenumărate ori ne-au răpit femeile, ne-au alungat din țară și ne-au amenințat cu sabia scoasă să ne 
dezicem de credința noastră. 



Bunicul își trecu mâna peste fruntea lui mare, aspră, în timp ce eu ascultam, pătrunsă de un fior plăcut, aceste 
istorii terifiante din trecut. 

– Ai grijă, micuța mea, spuse el, fiindcă ei ne spun abadat al-sheitan: „Cei care se roagă la stăpânul iadului“. 
– Acum m-am speriat, totuși. Dar de ce? 
– Fiindcă a existat cineva care a inventat, cu multă vreme în urmă, această minciună, răspunse el. 
Bunicul mă privi. La fel ca și părul, sprâncenele lui erau cărunte. Părea că vrea să cântărească dacă sunt suficient de 

matură, pentru a înțelege toate aceste lucruri. 
– Este o poveste foarte complicată. 
Făcu un semn spre sanjak-ul aflat pe scrinul lui: o statuie de bronz a unei păsări, cu un trup destul de mare. 
– Știi cine-i ăsta? 
– Bineînțeles că știu, am răspuns eu contrariată. Este Melek Taus. 
Oare cât de proastă mă credea bunicul? La urma urmei, orice copil de la noi avea idee despre îngerul-păun. 
Bunicul dădu din cap mulțumit. 
– Corect, confirmă el și făcu o mică plecăciune în direcția păunului. Melek Taus este, după cum știi, îngerul sublim 

al Domnului. Este cea mai frumoasă dintre toate făpturile luminii, cea desăvârșită. Însă, din păcate, mulți musulmani 
cred tocmai contrariul. 

– Ce?! am întrebat pe cât de disperată, pe atât de uimită. 
De la oamenii din jur auzisem mereu doar ce ființă minunată și divină e îngerul nostru păun. Și acum, dintr-odată, 

aflam că existau și oameni care credeau contrariul. Cum de ajunseseră la o idee atât de absurdă? 
– Totul este o neînțelegere, îmi explică bunicul. Se bazează pe o întâmplare de demult. Pe atunci, la începutul 

timpurilor, pe când Dumnezeu a creat pământul și lumea, le-a poruncit îngerilor să îngenuncheze în fața lui Adam. Și 
ce-au făcut îngerii? 

Mă privi iscoditor. 
– Au urmat indicațiile lui Dumnezeu, am ghicit eu. 
– Corect. Așa au făcut. Toți în afară de unul: Melek Taus. El a fost singurul care nu a îngenuncheat înaintea lui 

Adam. 
– Asta înseamnă că el a fost cel care a refuzat să I se supună lui Dumnezeu. 
Eram și mai contrariată. 
– Da, așa a făcut, recunoscu bunicul. Dar avea și un motiv pentru asta. Fiindcă solicitarea a fost o încercare din 

partea  lui Dumnezeu. Prin ea, a vrut să vadă loialitatea îngerilor: voia să știe dacă ei Îl iubeau într-adevăr doar pe El și 
dacă nu se vor pleca în fața niciunei altei vietăți. Înțelegi, acum? Melek Taus nu a îngenuncheat înaintea lui Adam 
fiindcă întreaga lui iubire era îndreptată numai spre Dumnezeu. 

– Deci a trecut proba? 
– Da. Singurul înger care I-a rămas loial Domnului său. De aceea, Dumnezeu a fost foarte mulțumit de el. 
– Dar, bunicule! l-am întrerupt eu nerăbdătoare. Atunci care e problema? 
– Problema e că musulmanii înțeleg această poveste complet greșit! zise bătrânul agitat. Ei se gândesc că Dumnezeu e 

supărat pe Melek Taus. De aceea îi spun „îngerul căzut“ și sunt de părere că el ar fi întruchiparea răului. 
Am deschis larg ochii. 
– Ei îl consideră... 
– Pssst! zise bunicul și-mi puse degetul pe buze. Nu ai voie să rostești niciodată acest nume. Altminteri, ar trebui să 

te ucid. 



M-am uitat, speriată, spre chipul bunicului și am căutat semnul ironic pe care îl făcea de obicei cu ochiul. Însă 
trăsăturile lui rămaseră aspre; nu glumea. 

– Îmi promiți că nu o vei face niciodată? 
– Niciodată, bunicule, am jurat eu strângând din buze ca și cum aș fi vrut să o demonstrez.  
Bunicul începu să cânte încet cu vocea lui de bas, iar eu m-am alăturat cu vocea mea înaltă: 
– O, Dumnezeul meu, Tu ești îngerul, stăpânul lumii; o, Dumnezeul meu, Tu ești îngerul, regele mărinimos; Tu 

ești îngerul mărețului tron; o, Dumnezeul meu, de la începuturile veacurilor ai fost mereu Unul. 
După care zâmbi în cele din urmă. 
– Melek Taus e bun și îndurător, Farida, zise el. Să nu uiți asta. Indiferent ce spun alții despre el. Și să nu ai 

încredere în ei niciodată! 
– Niciodată! am repetat eu și am strâns hotărâtă mâna dreaptă în pumn.  
În acea clipă, am priceput întreaga dimensiune a existenței noastre: musulmanii ne considerau yazidiți și slugile 

principelui iadului! Iar din cauza acestei neînțelegeri tragice, ei ne urau. 
 
Ritualurile religioase din satul nostru erau inseparabil legate de mersul naturii. În fiecare dimineață, înainte de a se 

lumina de ziuă, mă cățăram cu părinții și frații mei pe acoperiș, pentru a saluta primele raze ale soarelui. Uneori, când 
era rece, rămâneam în casă – exact în locul în care ajungeau primele sclipiri ale zorilor. Ne întorceam chipurile spre el 
și ne deschideam în același timp palmele, așa cum o fac musulmanii și creștinii atunci când se roagă. Apoi ne 
împreunam mâinile și spuneam: 

– Amin, amin, amin. Binecuvântată fie religia noastră. Dumnezeu va ajuta religia noastră să supraviețuiască. 
Însă noi, yazidiții, nu ne rugăm nicidecum la soare: în rugăciunile noastre ne adresăm mereu lui Dumnezeu însuși. 

Soarele îl venerăm doar în măsura în care venerăm și Luna, și planeta Venus, fiindcă prin ele curge energie divină.  
De mai multe ori pe zi Îl omagiem pe Dumnezeu prin chipurile acestor aștri. 

Lumina și în special lumina soarelui este foarte importantă în religia noastră. Oare nu depinde totul pe lumea asta 
de soare? Ar putea supraviețui fără lumina lui măcar o singură plantă? Ne putem cultiva oare câmpurile? Am putea 
recolta și ne-am putea astâmpăra foamea cu recolta obținută? Nu! De aceea, soarele este sfânt pentru noi; lumina lui 
reprezintă locul nostru de cult și cea mai importantă legătură a noastră cu Dumnezeu. 

Și anotimpurile sunt legate, pentru noi, de sărbătorile religioase. Ciclul ritual începe cu sărbătoarea anului nostru 
nou, Sere Sal, pe care îl serbăm în prima zi de miercuri a lunii aprilie, așa-numita „miercure roșie“. În acea zi, ne 
împodobim casele cu flori și vopsim ouă în fel și fel de culori, fiindcă ele reprezintă, în concepția noastră, începutul 
lumii. În copilărie, trebuia să le caut mereu prin grădină. Aceleași ouă sunt oferite mai apoi de mama și de alte femei 
din sat străbunilor noștri de la cimitir, drept festin. 

Serbăm Chile Havine, cele „patruzeci de zile ale verii“, și Sere Chil Zivistane, cele „patruzeci de zile ale iernii“. 
Ambele sărbători sunt legate de ceremonii religioase complexe și se încheie cu o perioadă de trei zile de post. 

Cel mai important eveniment al anului rămâne totuși pelerinajul la Lalish. Toamna, când trece marea căldură a verii 
și vremea reîncepe să fie blândă și plăcută, întregul sat o pornește spre acest loc mistic: o vale minunată, verde, udată de 
două izvoare considerate sfinte. Se află la aproximativ o sută cincizeci de kilometri la nord de Kocho, în munții dintre 
Mosul și Dohuk. În ceea ce mă privește, alături de satul meu natal, Lalish reprezintă o a doua patrie, una spirituală, 
având în vedere că părinții mei m-au luat de fiecare dată, încă de copil, în călătoria lor anuală în această vale. Însă Lalish 
nu este doar un loc pământesc, ci și unul ceresc: aici, așa credem noi, yazidiții, s-a pogorât Dumnezeu pentru prima 
oară pe pământ. Aici a creat El cei șapte îngeri, soarele, luna și stelele, animalele și plantele, râurile și mările. 

Totul a început așadar cu foarte multă vreme în urmă, în Lalish. Chiar și omul a fost creat în acel colț perfect de 
natură. 



– Noi, yazidiții, ne tragem direct din Adam, zise tata, care povestea cu mare drag, pe drumul spre locul sfânt, 
vechile istorii. 

Aidoma tuturor bărbaților din sat, își schimbase și el, pentru această ocazie festivă, uniforma albastră a armatei, pe 
care o purta de regulă cu atâta plăcere, cu straiele și turbanul alb, pe care îl prinsese pe cap, în stil arab, cu ajutorul unei 
benzi negre. Și mama își legase o cârpă albă în jurul capului. Femeile yazidite nu sunt obligate, spre deosebire de cele 
musulmane, să-și acopere fața. Astfel, celelalte fete și cu mine călătoream fără niciun acoperământ al capului și eram 
chiar și modern îmbrăcate pe durata pelerinajului: purtam aceiași pantaloni, aceleași fuste și bluze cu care mergeam la 
școală. Însă aveam mereu grijă ca măcar un articol de îmbrăcăminte să fie de culoare albă. 

– Aceasta este diferența cea mai importantă între noi și toate celelalte popoare ale lumii, îmi explica tata în 
continuare. Ele sunt urmașele lui Adam și ale Evei. Noi însă, din contră, suntem ez xwede dam – cei care au fost creați 
de Dumnezeu. 

Când pătrundeam în vale, tata ne cerea în fiecare an să ne dăm jos pantofii și să mergem desculți mai departe: 
nimeni nu avea voie să murdărească pământul sfânt cu tălpile pantofilor lui. 

– Nu uitați că nimeni în afara șeicului Adi nu a pășit pe acest pământ! ne aminti el. 
Șeicul Adi, un predicator care trăise cu multe secole în urmă în Lalish, se afla acum în sanctuarul de pe unul dintre 

versanții ce se pierdeau lin în vale: încă de departe vedeai complexul de culoarea nisipului, cu turnurile mormintelor 
sfinte, ce se ridicau ascuțite. 

În fiecare an, în acest sanctuar avea loc o întâlnire supraterană: sub cârmuirea păunului, în septembrie se întâlneau 
cei șapte îngeri, care conduceau destinele de pe pământ. Ei se sfătuiau cu privire la evenimentele anului următor și 
luau decizii importante despre viitorul omenirii. Noi voiam să-i întovărășim în partea lumească a Lalishului, în timpul 
dezbaterilor lor, și să-i îmbunăm. Și conducătorii noștri spirituali se întâlneau anual în acest scop. Lor li se arăta Melek 
Taus în timpul adunării de toamnă și le comunica voința lui. 

Căutam, așadar, un loc în apropierea sanctuarului și ne lăsam acolo pe jos desagile. Casele de oaspeți erau rezervate 
doar pentru persoane foarte importante și pentru cei care aparțineau castei preoților. Oamenii simpli ca noi își așezau 
acolo tabăra. Aduseserăm cu noi o pătură mare, pe care o întindeau cei doi frați ai mei mai mari. Ea ne servea drept 
apărătoare împotriva soarelui și deopotrivă acoperiș împotriva ploii. Sub acest acoperiș improvizat sub forma unui 
cort depozitam veselă, pături și alimente. Capra, pe care o aduseserăm cu noi pe post de provizii, o legam de un 
copac din imediata apropiere. 

Îmi plăcea la nebunie timpul petrecut în Lalish. Pentru noi, tinerii, săptămâna de toamnă însemna vacanță și 
nenumărate distracții. Se asemăna cu o excursie la un camping cu prietenii și toate rudele noastre. 

Zilele le petreceam alături de familie. Fiecare membru respecta un program bine stabilit. În primele zile făceam o 
drumeție la podul Silat, care se găsea în partea de jos a văii. Această vizită marca trecerea de la partea lumească la cea 
celestă a Lalishului. Ne spălam de trei ori mâinile cu apă sub pod și tot de trei ori treceam peste el, ținând făclii în 
mâini și spunând: 

– Podul Silat... de-o parte a lui e iadul, de cealaltă, paradisul. 
Apoi mergeam în partea de sus a văii și cântam imnuri religioase. Repetam procesiunea timp de trei zile. 
După aceasta atenția era îndreptată asupra mormântului șeicului Adi. Sarcofagul său și coloanele din jur erau 

împodobite cu mătăsuri splendide, colorate. În ziua a patra se strângeau bucățile de stofă care erau duse la izvorul de 
la Kaniya Spi, unde erau spălate ritual. 

Jertfa taurului din cea de-a cincea zi era unul dintre punctele culminante: salvele puștilor care îi anunțau asurzitor 
uciderea îi făceau pe bărbați să se grăbească spre sanctuar. Nici tata, nici frații mei nu voiau să piardă spectacolul. Noi, 
femeile, din contră, nu eram foarte dornice să îl vedem. 

– Dacă simt mult timp mirosul sângelui, îmi vine să vomit, mi se destăinuia mama. 



Cel mai mult îmi plăceau serile în Lalish, când se organizau reprezentații de dansuri tradiționale: pe muzica 
quewelului, cântăreții sacri, păstrători ai cunoștințelor religioase, bărbații, înveșmântați în straie complet albe, 
înconjurau de șapte ori în mod ritualic, simbolul solar. Ei urmau un fachir care purta o manta de blană, închisă la 
culoare, și o pălărie ascuțită, despre care se spunea că însuși Melek Taus ar fi purtat una la fel. Ritualul care se repeta 
seară de seară avea asupra mea un impact misterios și fascinant deopotrivă. 

Deseori mă furișam împreună cu prietenele mele Nura și Evin, pentru a ne întâlni, la adăpostul întunericului, cu 
alți tineri. Fiindcă, firește, ne petreceam cu mai mare plăcere timpul cu cei de-o vârstă cu noi decât în mijlocul familiei. 
În acest fel, cunoșteam și alți tineri din alte sate. Adulții nu priveau asta cu ochi buni, fiindcă se temeau de legături 
nepermise. Dar în haosul general și în euforia pelerinajului, nici nu puteau interzice astfel de contacte. 

În final, nu era vorba decât despre întâlniri complet nevinovate. Fiindcă toate fetele erau prietenele mele, iar eu am 
fost crescută strict după codul de onoare al comunității noastre: în acest sens, virginitatea miresei joacă un rol deosebit 
de important. Relațiile dinaintea căsătoriei nu intrau în discuție pentru noi în absolut niciun fel. Ne limitam așadar la  
a schimba pe furiș priviri cu băieții de vârsta noastră sau la a ne hârjoni cu ei. 


