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هوش مصنوعی؛ رقیب یا رفیقبا تقدیر رهبری، همه خستگی ام دررفت
 گفت وگو با زهره یزدان پناه ، نویسنده کتاب »اینجا سوریه است«

 که به تازگی مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته است
 درحالی که هوش مصنوعی ChatGPT اخیراً همه را شگفت زده کرده،

اما نگرانی از دست رفتن برخی مشاغل هم دور از ذهن نیست

 سردار شهید
 » مجید صحافی« 

به روایت مادر
زیباترین اصالح

قــرآن را از روی طاقچه 
برداشت، صفحه ای را باز 
کرد و گفت: »این صفحه 
رو واســم می خونــی؟ 
می خوام فردا شب از همه 
بهتر بخونم.« شروع کردم 
به خواندن. صفحه که تمام 
شد گفت: »این کلمه ها 
رو حاج آقا گفته اینطور 
بخونین.« بعدها متوجه 
شدم توی مسجد خوب 
یاد می گیرد و با این کار 
می خواهد غلط های من را 
اصالح کند، اما طوری که 

من ناراحت نشوم.

 سردار شهید 
 »مهدی زین الدین«
 به روایت دوستان

امر مادر
یک روز گرم تابســتان 
مهدی همــراه بچه های 
محل سه تا تیم شده بودند 
و فوتبال بازی می کردند. 
تیم مهدی یک گل عقب 
بود. عرق از ســر و روی 
بچه ها می ریخت. اُوت آخر 
بود، چیزی به بازنده شدن 
تیم نمانده بود. توپ رفت 
زیر پای مهــدی که یک 
مرتبه صدای مادرش از 
روی تراس خانه بلند شد: 
»مهدی... برای ناهار نون 
نداریم، برو از سر کوچه 
نون بگیر برای ظهر.« همه 
بچه ها منتظر بودند مهدی 
بازی را ادامه بدهد، اما با 
کمال تعجب مهدی توپ را 
به طرف بچه ها پاس داد و 
خودش دوید تا برای مادر 

نان بخرد.

شهید »محمد باقر 
 امین اللهی «
به روایت مادر

حرف امام
آمده بــود برای حاللیت 
گرفتن، پدر دلش راضی 
نمی شــد و گفت: »اگه 
شهید بشی، من و مادرت 
چه طوری طاقت بیاریم؟« 
صحبت هایشــان طول 
کشید، اما از رضایت پدر 
خبری نبود. محمدباقر از 
جایش بلند شد و گفت: 
»هر چند برای هر دوتون 
احترام زیادی قائلم، ولی 
باید به حرف امام گوش 
کنم.« قبــل اذان صبح 
ساکش را برداشت. قرآن 
را که بوســید، رو به من 
کرد و گفت: »االن به بابا 
چیزی نگو، ناراحت میشه. 
خودم زنگ می زنم و ازش 

حاللیت می طلبم.«

ثمره یک انتخاب درست
خطراتی که سالمت زندگی مشترک 

را تهدید می کند

طول عمر زندگی مشــترک ما رو به کاهش 
است. دیگر خبری از 40سال و 50سال نیست. 
اگر به 5سال برســد جای خوشحالی است و 
نشان می دهد زوجین توانسته اند خوب با هم 
کنار بیایند. آمار تلــخ از ازدواج های منتهی 
به طالق نشــان می دهد آدم هایی که هنوز 
زندگی مشترک خود را شروع نکرده و سرد 
و گرم روزگار را نچشیده اند، به بهانه نداشتن 
تفاهم بی رحمانه تیشه به ریشه زندگی شان 
می زنند. این جدایی های بی بهانه به نداشتن 
گذشت و صبر ما آدم ها برمی گردد؛ مایی که 
سبک زندگی مان را از سنتی بودن به زندگی 
روشنفکرانه تغییر داده ایم. دم از حق می زنیم 
و برای گرفتن حق نداشته مان، شیرازه زندگی 

را از هم می پاشیم.

حجت االسالم محمدصادق نجف زاده، کارشناس 
خانواده چند ســالی اســت درباره این موضوع 
کارهای تحقیقاتی انجــام می دهد. او با برگزاری 
کالس های آموزش همسرداری در مساجد سعی 
در کاهش تنش بین زوجین دارد. این کارشناس با 
ارائه روش های علمی و دینی، مشکالت خانوادگی 
را کم رنگ می کند و معتقد اســت که اگر جلوی 
اشتباه گرفته نشود، قطعا اشتباه جلوی انسان را 
می گیرد. او می گوید: »خانواده ها معنای آرامش 
و آســایش را با هم اشــتباه گرفته اند. آسایش 
یعنی شغل پر درآمد، زندگی مرفه، برای همین 
دخترهای جوان ما معیارشان برای ازدواج مادیات 
شده است. اول پول بعد هم زیبایی. به این موضوع 
توجه نمی کنند که فردی کــه می خواهند با او 
زندگی کنند اخالق اســالمی دارد یا خیر. وقتی 
از اخالق اسالمی صحبت می کنیم سریع موضع 
می گیرند. این حرف ها را تاریخ مصرف گذشــته 

تصور می کنند.« 

برای ازدواج 6نکته مهم را رعایت کنید
حجت االسالم نجف زاده در ادامه به نکته مهمی 
اشاره می کند: »شــاید جوانی متمول از خانواده 
سرشناس که در محله باالی شهر زندگی می کند 
به خواســتگاری دختــر خانمی بیایــد. خیلی 
هم مودب باشــد اما شــرب خمر می کند. نماز 
نمی خوانــد. از هر راهی کســب درآمد می کند. 
دست بزن دارد. فحاش است. انجام ندادن اینها 
می شود اخالق اسالمی. درصورتی که من همیشه 
به دختر و پســرهای جوان توصیه می کنم برای 
ازدواج 6نکته را مدنظر داشته باشند. اول اخالق 
اسالمی، دوم دیانت، سوم خانواده، چهارم زیبایی، 
پنجم ثروت و ششــم هم تحصیالت. این موارد 

کمتر مدنظر گرفته می شود.«

انتخاب نادرست برای شروع زندگی مشترک
 از مشــکالت عمده ای که باعث شده مشاجرات 
زوجین زیاد باشــد این اســت که دختر و پسر 
بدون هیچ شناختی از هم زیر یک سقف می روند 
و به سال نکشــیده دخترخانم متوجه می شود 
که همسرش فرد مناســبی برای زندگی نیست. 
نجف زاده دلیل این مشکل را بازگو می کند: »هنوز 
بعضی از خانواده ها تعصب خشک دارند و عرصه 
را برای جوانان تنگ می کنند و آنها وقتی به سن 
ازدواج می رسند برای فرار از فضای خشک خانه، 
بی تحقیق و تامل زندگی مشترک خود را شروع 
می کنند. نتیجه اش هم می شود اینکه روزبه روز به 
آمار جدایی ها افزوده می شود.« نجف زاده متذکر 
می شــود حاال که 2نفر زندگی مشترک شان را 
شروع کرده اند بهتر است به فکر سازندگی باشند 
تا تخریب. او می گوید: »همیشه در کالس هایم به 
بانوان توصیه می کنم که زرنگ باشند و با سیاست 
مثبت خود زمام زندگی شان را به دست بگیرند. 
همراه مردشان باشــند. یک بانوی موفق بانویی 
است که به قلب شوهرش نفوذ کرده باشد و این 
کار میسر نمی شود مگر با زبان خوش و محبت. 
در غیر این صورت کار به لج و لجبازی می کشد و 
زندگی را تا ورطه نابودی می کشاند.« به گفته این 
کارشناس، صحیح نبودن روابط عاطفی، بیکاری و 
اعتیاد از مهم ترین دالیلی است که باعث مشاجره 

زوج می شود.

  نامه ای برای همسر
شهید سیدمرتضی حسینی از شهدای شهر قم در 
 2۴ دی ماه ۱۳6۵ در منطقه عملیاتی کربالی۵ 
در خرمشــهر به شــهادت رسیده اســت. او در 
وصیت نامه خود به نکات جالب تربیتی اشاره کرده 
که با هم بخشی از آن را مرور می کنیم. »خدمت 
همسرم سالم عرض می کنم و امیدوارم از شهادت 
من ناراحت نباشی. همسرم در نبودن من بچه ها را 
خوب تربیت کن تا بتوانند برای اسالم و مسلمین 
خادمی خوب باشند. همسرم من از دست تو هیچ 
ناراحتی نداشتم و همیشه تو را دوست می داشتم. 
مدتی من در خانه بستری بودم تو خدمات زیادی 
به من کردی حتی آب بر دهان من می گذاشتی. 
خداوند اجر این کارهای تو را خواهد داد. امیدوارم 
تو هم از دســت من راضی باشــی. ان شاءاهلل در 
بهشت هم باهم خواهیم بود. همسرم همیشه در 
حجاب خود کوشــا باش نمازها را بهتر به پا کن، 
روزهای گرم را برای رضای خدا روزه بگیر؛ سعی 
کن دروغ نگویی، غیبت نکنی، تهمت نزنی و اگر 
باحجاب و باایمان باشی، نزد همه عزیز هستی. در 
خانواده همه تو را دوست دارند و از همه بهتر در 
آخرت در صحرای محشر روسفید هستی و با دامن 

پاک وارد بهشت خواهی شد.«

مژگان مهرابییادداشت
روزنامه نگار

بعد از راه اندازی سازمان نهضت سوادآموزی، تعداد زیادی از افرادی که به دالیل مختلف موفق به تحصیل در 

مدارس نشده بودند، توانستند با شرکت در کالس های نهضت سوادآموزی، باسواد شده و برخی نیز مدارج باالی گزارش
علمی را طی کنند. زهرا مهدوی، بانویی است که با شرکت در کالس های نهضت سوادآموزی توانسته تا مقطع 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ادامه تحصیل بدهد و برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری نیز ثبت نام کرده است. او عنوان 
»چهره ماندگار شهر مبارکه« را به پاس زندگی سراسر تالش و پشتکار و موفقیتش در سال 1۳۹۷ از آن خود کرده است. او داستان 

زندگی پر فراز و نشیب خود از روزهای جنگ تا امروز را اینگونه برای همشهری روایت می کند.

سال تولدم در شناسنامه ام ســال ۱۳۵۱ درج شده و به دلیل 
همین اختالف سنی نتوانستم در کالس اول ثبت نام کنم. آن 
سال ها جنگ بر تمام ابعاد زندگی ما اثر گذاشته بود. مستأجر 
بودیم و خانه به دوش، جنگ هم که شروع شد وضع مان بدتر 
از قبل شد، مجبور بودیم مدام خانه مان را عوض کنیم، گاهی 
به دلیل بمباران مجبور می شدیم به روستاهای اطراف کرمانشاه 
برویم و در چادر زندگی کنیم. همین شد که نتوانستم در هیچ 
مدرسه ای ثبت نام کنم. با وجود این با کتاب بیگانه نبودم. پدرم 
شاعر و مداح بود و ۷ کتاب شعر به زبان کردی دارد. او بود که 
همیشه من را تشویق به خواندن می کرد و دوست داشت باسواد 
شوم. همان موقع که من به دلیل شــرایط سنی و البته شروع 
جنگ نتوانســته بودم به دبســتان بروم. مادرم با وجود چند 
فرزندی که داشــت برای کمک به رزمندگان به مسجد محل 
می رفت و با کمک دیگر خانم ها پتوها و البســه ای که از جبهه 

می آمد را می شستند و برای رزمندگان غذا درست می کردند. 
همان روزها بود که متوجه شــدم در یکی از اتاق های مسجد 
کالس درسی تشکیل شده که چند نفر از خانم ها در آن شرکت 
می کنند. من هم شــروع به تحصیــل در کالس های نهضت 

سوادآموزی کردم.
 سال ۱۳6۹ ازدواج کرده و به یکی از روستاهای مبارکه اصفهان 
– محل زندگی همســرم- نقل مکان کردیم. با وجود این من 
همچنان عشق به تحصیل داشتم اما در آن روستا کالسی برای 

ادامه تحصیل من نبود.
 ســال های ابتدایی دهه ۸۰ روزگار ســختی را می گذراندیم؛ 
وضع مالی مان خوب نبود، یک روز وقتی برای تزریق واکســن 
پســرم به مرکز بهداشــت رفته بودم با خانمی آشنا شدم. در 
صحبت های مان متوجه شدم مشــغول تحصیل برای گرفتن 
مدرک ســیکل اســت. وقتی اشــتیاقم به تحصیل را دید به 

شرکت در کالس های درس تشویقم کرد.با هر سختی که بود 
امتحانات۳ سال راهنمایی را در خرداد ماه دادم و مدرک سوم 
راهنمایی را گرفتم. خانمی که مشــوق ادامه تحصیل من بود، 
دو برادر رزمنده داشــت که یکی از آنها شــهید شد و دیگری 
هنگام تحصیل اش در رفت وآمد بــود. روزی این برادر رزمنده 
گفته بود:»امام گفته اســت باید بجنگیم« و دختر در پاسخ به 
برادر گفته بود:»من تفنگ ندارم«، برادر به او پاسخ داده بود که 
»تفنگ تو همین قلمی است که در دســتان توست.« شرایط 
مالی مان خیلی مســاعد نبود، برای همین تصمیم گرفتم در 
آموزشــگاه رانندگی مربیگری کنم. اما شــرط مربیگری در 
آموزشگاه داشتن مدرک دیپلم و گواهینامه رانندگی بود.  در 
سال ۱۳۷۸ موفق شدم گواهینامه رانندگی را هم بگیرم تا شاید 

بتوانم برای مربیگری به آموزشگاه رانندگی بروم.

 بازی خانم وکیل، سرنوشتم را عوض کرد
یک روز داشتم سریال »روز حسرت« را می دیدم که خانمی نقش 
یک وکیل را بازی می کرد. اینقدر این نقش به دلم نشســت که 
همانجا تصمیم گرفتم برای وکالت درس بخوانم. تغییر رشته داده 
و دیپلم رشته انسانی را هم گرفتم. پسرم سال ۱۳۹۰ در کنکور 
پزشکی قبول شده بود و من را هم تشویق به ادامه تحصیل می کرد. 
ســال ۱۳۹۱ بود که با رتبه ۳۴6 در دانشگاه قبول شده و ۴ سال 
بعد مدرک کارشناسی  را گرفتم. در سال ۱۳۹۸ همزمان با دخترم 
کنکور دادم و او وارد مقطع کارشناسی شد و من به مقطع ارشد 
وارد شدم و مدرک کارشناسی ارشدم را سال۱۴۰۰ گرفتم. همان 
سال برای کنکور دکتری هم شرکت کردم که 2 روز قبل از کنکور 
پدرم به رحمت خدا رفت و نتوانستم در کنکور شرکت کنم. اما برای 

کنکور دکتری امسال ثبت نام کرده ام تا شاید بتوانم در این مقطع 
نیز ادامه تحصیل بدهم. بعــد از تحصیل، دیدم به زندگی خیلی 
عوض شده، حتی نوع حرف زدنم با خودم هم تغییرکرده است. 
 دوست دارم اگر یک روز از زندگی ام باقی مانده باشد کاری کنم که

 ماندگار شوم. 

روایت بانویی که با پشتکار، عنوان »چهره ماندگار« شهر مبارکه را ازآن خود کرده است 

از کالس های نهضت تا آزمون دکتری حقوق 

دست تنهایم نمی گذاشتند
پای صحبت های آمنه پایمردی، مادر شهیدان جعفر و شیرزاد بلبل پور

کربالی5 برای بسیاری از خانواده های ایرانی خاطره ساز شده است. عملیاتی که گفته می شود یکی از 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

پیچیده ترین عملیات های دوران دفاع مقدس بوده که بالفاصله بعد از شکست در عملیات کربالی4 آغاز 
شده و آنطور که سردار رحیم صفوی در یادواره شهدای عملیات کربالی5 در دی ماه سال1۳8۹ گفته، در 
آن بیش از ۷هزار رزمنده شهید شده اند. خانواده بلبل پور نیز خاطرات زیادی از این عملیات دارند، جعفر، پسر بزرگ خانواده روز 20دی ماه در 
دومین روز عملیات کربالی5 به شهادت رسید. علی اصغر و شیرزاد نیز روزهای سوم و چهارم عملیات مجروح شدند و البته شیرزاد 2سال بعد در 

پنجم مهر سال1۳6۷ در منطقه شلمچه، همان منطقه ای که جعفر در آنجا آسمانی شده بود، به برادر شهیدش پیوست.

آمنه پایمردی، مادر شــهیدان جعفر و شیرزاد 
بلبل پور این روزها حال خوشــی ندارد. کهولت 
سن و جراحی چشم هم باعث شده تا مادر توان 
روزهای قبل را نداشــته باشــد اما وقتی حرف 
از فرزندان شهیدش می شــود انگار دنیا را به او 
داده باشــند و دردهایش از یادش رفته باشد از 
فرزندانش می گوید: »من یک دختر و ۵پســر 
دارم، می گویم دارم چون هنــوز هم جعفرم و 
شیرزادم را هم کنار خودم تصور می کنم. من هر 
جا روضه و هیئت می رفتم، بچه هایم را با خودم 
می بردم، دوست داشتم بچه هایم با مسائل دینی 
و اعتقادی آشنا شوند. همین شد که بچه هایم از 
همان کودکی به این تجمعات عالقه پیدا کردند و 
وقتی هم بزرگ تر شدند، از پامنبری های مرحوم 
کافی بودند و شب های جمعه، جعفر و شیرزاد 
و اصغر - 2پسر دیگرم کوچک بودند - حتما به 
»مهدیه« می رفتند و عالقه زیادی به آقای کافی 
داشتند. من هم خوشــحال بودم که بچه ها از 
همان کودکی و نوجوانی راهشان را پیدا کرده اند 
و راه هیئت و منبر را در پیش گرفته بودند. همین 
پامنبری بودن باعث شــده بود تا بچه ها از نظر 

اعتقادی نیز به بسیاری از مسائل پایبند باشند. 
مثال در محل ما هیچ کس جرأت نداشــت تا به 
خانم ها و دخترها حرف بد بزند چرا که آن وقت 
حسابش با کرام الکاتبین بود و پسرهایم خصوصا 

شیرزاد از خجالتش درمی آمدند.«

زندگی در یک اتاق
همسرم ابراهیم آقا، خدابیامرز آشپز بود. ما آن 
موقع ها یک اتاق بیشتر نداشتیم؛ اتاقی که هم 

آشپزخانه، هم محل پذیرایی از مهمان ها و هم 
محل زندگی مان بود. اما انگار خوشبختی مان در 
همان یک اتاق بود. تا زمانی که من در خانه بودم 
این 6تا بچه کنار هم در صلح و آرامش زندگی 
می کردند و اثری از دعوا و کتک کاری بین خواهر 
برادرها نبود. اما امان از وقتی که از خانه بیرون 
می رفتم. یک روز که به خانه آمدم دیدم اصغر 
وســط اتاق دراز به دراز خوابیده، دندان هایش 
شکسته و از بینی اش هم خون می آید، بچه ها 

هم دور و برش نشسته اند. تا این صحنه را دیدم 
ناخودآگاه توی گوش جعفرم که بچه بزرگ تر 
بــود زدم و گفتم تو بزرگ تــری و باید مراقب 
بقیه بچه ها باشی. بعد هم اصغر را بلند کردم و 
لباس هایش را عوض کردم و بردم دکتر. هنوز 
بعد از این همه سال ایمپلنت های اصغر را که 
می بینم یاد دعوای آن روزشان در خانه می افتم 

و دلم می سوزد که چرا به جعفرم سیلی زدم. 

ماجرای کتانی جعفر
حاج ابراهیم آفتاب نزده از خانه بیرون می زد و 
مادر می ماند با کوهی از لباس هایی که باید سر 
سیاه زمستان در حیاط می شست. اما بچه ها در 
همه حال کمک حالش بودند. مادر از آن روزها 
می گویــد: »از همان کودکی طوری بارشــان 
آورده بودم که فکر نکنند چون پســر هستند 

باید به پشتی تکیه بدهند و من و خواهرشان 
جلویشان خم و راست شویم و از آنها پذیرایی 
کنیم. پســرها –چون بزرگ تر از خواهرشان 
بودند- در پهن و جمع کردن سفره، غذا پختن 
و لباس شســتن خیلــی کمکــم می کردند. 
زمســتان ها چراغ را توی حیاط می گذاشتم و 
 آب گرم می کردم و لباس می شســتم. جعفر
هر وقت از پادگان می آمد برایم چای می ریخت 
و می آمــد کنارم تــوی حیاط می نشســت 
و در پهــن کــردن لباس ها کمکــم می کرد. 
شــیرزادم هم همینطور بود، حواســش بود 
که اگر مــن کاری دارم و دســت تنها مانده ام 
حتما کمکم کنــد.« او از نکته هــای تربیتی 
 فرزندانش می گوید:»به بچه هایم یاد داده بودم

هیچ وقت جلوی پدرشان پایشان را دراز نکنند 
و جلوتر از ایشان راه نروند، ما وضع مالی خوبی 
نداشتیم و بچه هایم هم یاد گرفته بودند رعایت 
حال پدرشان را کنند و چیزی از او نخواهند که 
توانایی تهیه آن را نداشــته باشد، یک روز که 
از خانه بیرون آمده بودیم،  جعفرم ناخودآگاه 
جلوتر از پدرش رفت، حاج ابراهیم خدا بیامرز 
دید کف کتانی جعفرم کنده شده و به سختی 
راه می رود،  گفت بیا این پانصد تومان  را بگیر و 
برای خودت کفش بخر اما جعفر قبول نمی کرد 
و خالصه از پدرش اصــرار و از جعفرم انکار تا 

باالخره حاج ابراهیم پول را به 
جعفر داد و رفت برای خودش 

کتانی خرید.« 

برادرانی که مفقود شدند 
جعفرم بچه درســخوانی بود، کنکور هم امتحان داد و در رشته 
مهندسی، تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه قبول شد اما چون 
جبهه می رفت نمی توانست همیشه در کالس های دانشگاه شرکت 
کند. دی ماه بود که در شلمچه شهید شد اما 10سال بعد پیکرش را 
برایم آورند. شیرزاد و اصغر هم در همان عملیات حضور داشتند و 
هر دو مجروح شدند، گلوله به گلوی شیرزادم خورده بود و نخاعش 
را سوزانده بود، برای اینکه پسرم قطع نخاع نشود گردنش را با یک 
میله به سرش وصل کرده بودند و بعد هم به وسیله 8 پیچ ومهره سعی 

کردند کاری کنند تا گردنش تکان نخورد و قطع نخاع نشود. چند 
ماهی که شیرزاد روی تخت طاقباز خوابیده بود فقط چشم هایش 
تکان می خورد اما بعد که سالمتی اش را به دست آورد دوباره رفت 
جبهه. آخرهای جنگ بود که صدام بعد از پذیرش قطعنامه دوباره به 
ایران حمله کرد و شیرزادم هم مثل بقیه رزمنده ها دوباره به جبهه 
رفت و مهر سال1۳6۷ در شلمچه، همانجایی که جعفرم شهید شده 
بود و پیکرش مانده بود، شهید شد و پیکر شیرزادم را هم 11سال 

بعد برایم آوردند.

مکث

روایت هایی کوتاه از سبک 
زندگی خانواده شهدا در 
کتاب»به رنگ صبح« که 
توســط مرکز چاپ و نشر 

شهر تهیه شده است

شهید »محمد تقی 
همتی« به روایت مادر

مثل مرد! 
هــر وقت بــه خانه مان 
می آمد، دست می انداخت 
دور گردنــم، صورتم را 
می بوســید، دســتم را 
می بوســید و کلی قربان 
صدقه ام می رفت. گاهی 
خانمــش به شــوخی 
اعتراض می کرد که »چرا 
اینقــدر خودتــو لوس 
می کنی؟ دیگــه بزرگ 
شدی، زشته!« می خندید 
و می گفت: »تو نمی دونی 
مادرم با چه زحمتی ما رو 
بزرگ کرده، از پنج شش 
ســالگی که بابام مرد، 
مثل مرد باالی ســرمون 

ایستاد.«

قدردان همراهی همسر 
این بانو زندگی پرفراز و نشــیبی داشته اما 
دوست دارد تا حد توان برای سوادآموزی و 
موفقیت دیگران قدم بردارد. البته خودش 
موفقیتش را مدیون خانواده اش اســت و 
می گوید: »اگر چه همسرم به خاطر شرایط 
مالی و شرایط ســخت زندگی خیلی مواقع 
موافــق تحصیل کردن من نبــود ولی این 
وضعیت باعث نشــده تا از او ناراحتی به دل 
بگیرم. ما اول با هم رفیق هســتیم تا زن و 
شوهر و من همیشه قدردان همسرم هستم 
که همه جا همراهم بوده. مرحوم پدرم تا ششم 
دبستان درس خوانده و دستفروش بود و با 
سختی می توانست هزینه زندگی مان را تامین 

کند اما ۷ کتاب شعر به زبان کردی دارد.« 

مکث


