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  نوا آزادی

  ٢٠١۴ اگست ٠٢
  

  درد دارد
نينه روی امطيد و آرام و پر  آوقتی که خون سرخ و گرم از آن رگ آبی بيرون می. خوری درد دارد وقتی گلوله می

 ! درد دارد،کند  آن را لغزنده میکند و مثل جيوه ای سطح پوست نازک و خراش برداشته حرکت می

کنی و اگر    عضله ھا را حس میۀفقط سوزش بی وقف.  ھستیه ھستی يا چیکند ک ديگر آن وقت فرق زيادی نمی

ی که ديگر اين ئشود تا جا شود و کند می کنی ضربان قلبت کند می ھمه چيز ھمينطور پيش برود کم کم احساس می

  .  نتپد،زد  به زندگی چنگ میقلبی که تا لحظه ای پيش وحشيانه

  !وقتی بمب کنار پايت بترکد و ھنگام رفتن نيمی از بدن تو را با خود ببرد درد دارد

 شايد ھم آنقدر بدنت بی حس باشد که اصالً . آن وقت ديگر فرقی نمی کند چه کسی ھستی و چه کاری انجام دادی

  . نفھمی پاھايت ديگر سر جايش نيست

  ! خواھرت و يا شايد خودت با خون خود کف خيابان را نقاشی کنند درد دارد، پدرت،درتوقتی کودک باشی و ما

  .ريزد کف ھمان خيابان آن وقت است که تمام کودکی ات فرو می

  .  توی ھمان خيابان لعنتی، ھمانجا،می ميری. پير می شوی.  بزرگ می شوی

  .شود اما تمام وحشتت پشت چشمھايت حبس می. یئشايد ھيچ نگو

ی می بينی و نمی فھمی چرا آنھا سر جای خودشان نيستند درد ئکنی و ھر قسمتی را در جا وقتی به بدنت نگاه می

  !دارد

 کنی و می رشد می. کشد توی ذھنت کسی مدام جيغ می. بعضی دردھا توی ذھن اند.  دردھا که فيزيکی نيستندۀھم

  . ت باقی مانده است آنی روان مرگ محوی از آنۀی در درونت ھنوز خاطرئاما جا . ساله٤٠شوی 

 نمی دانی چرا مرد غريبه ،زنند دانی چرا به سويت تير می نمی. ی ماجرا را نمی فھمیئ حتی چرا،کودک که باشی

  . شود فھمی چرا پدرت يک باره پير می نمی. کند زند و چرا خواھرت گريه می خواھرت را کتک می

کنی توی گوشه ای از ذھنت که به آن خاطرات  حظه ھا را ضبط می کودک که باشی تمام ل،کند ولی چه فرق می

 ، کابوس می بينی،ديگر مثل بقيه کودکان نيستی. ديگر کودک نيستی! می گويند و از آن روز ديگر مثل قبل نيستی

ری و شوی کودک انتحا ی و در نھايت يک نفر يا بمبی به بدنت می بندد و می آئ با بی مادری کنار می،کنی ناله می

 .شوی قاتل و آن روز ديگر کسی نمی پرسد چه شد دھد و می يا اسلحه ای به دستت می
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