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 !می شودمتولد  "ندا" امروز
 

  ھ روانسای
وقتی از پای اینترنت بلند شوم، تصاویر تو را  ندا، دیشب تا

 دیدم تمام کانال ھای ،داشتم می رفتم روی پشت بام. می دیدم
تعجب نکردم، چون فردا روز تولد ! تلویزیون تو را نشان می دھند

 "مرگ بر دیکتاتور"روی پشت بام کھ فریاد می زدیم . توست
؛ از یا ت بام خانھ روبرو ایستاده روی پشندیدمت، اما فھمیدم

ھمانقدر عاشق . روی صدایت شناختمت؛ محکم، خشمگین و عاشق
کھ این ھفت روز برای کتک خوردن ھمھ بچھ ھا در خیابان بی 

 موت کمک کردن بھ پسرھا و دخترھای باتاب می شدی و برای
خورده سر از پا نمی شناختی و نمی دانم چشم ھایت از گاز اشک 

اما محکم برمی خواستی و سنگ بعدی را ! ؟...ی شد یاآور پر م
می کشم، می "محکم تر و خشمگین تر از قبلی پرتاب می کردی 

  ."!کشم، آنکھ برادرم کشت
جلوی دانشگاه تھران تو را گم کردم؛ .  تو جسورتر بودی و بی پرواتر،وقتی توی کوچھ ھا می دویدیم تا بھ محل مبارزه بعدی برسیم

ھرگز فکر نمی . !"در کنارم بایست" تا آنھا را نشناسند؛ اما برای من، ھمھ نگاه ھا آشنا بود ، ھمھ بستھ شده بود چھره ھا؛تمگشدنبالت می 
مطمئن بودم ھرگز در برابرش کوتاه نخواھی آمد؛ می . یکردم، تو بتوانی از آن مقنعھ  دست و پا گیر و نفرت انگیز ابزار دفاع بساز

، دیشب وقتی لحظھ ای موھایت را یراست می گفت.  حتی اگر آن آزادی لحظھ ای بیش نپاید"ی، بھ ھر بھاییادآز"خندیدی و می گفتی 
  .ه خودمون؛ لبخندت ھزاران برابر زیبا شد"امیرآباد"؛ ھمین جا، توی یآزاد کرد

ای مردم با "ھ دل فریاد می زدی  آذر آن سوی میلھ ھا می ایستادی و از ت16باالخره پیدایت کردم، تو را دیده بودم کھ چطور ھر 
اینبار ھم باز تو فریاد ! صدایت را می شناختم نھ از ظرافتش؛ از خشمش. "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد"؛ "!، حمایت!غیرت، حمایت

ی گلولھ ھایی کھ و صدا!  در کنارت ایستادم اما صدایت از آنطرف میلھ می آمد؟".ما مردمیم، نھ خاشاک"، اما اینسوی میلھ ھا یمی زد
 چند متر جلوتر از من بھ سمت گاردی ھا می رفتی یدم،صدایت را شن. پاھایم شل شد، قدمی بھ عقب. نزدیک می شد، گاردی ھا رسیدند

 بودن را تجربھ کنم؛ چیز عجیبی مثل جریان "ما"، دستم را گرفتی و محکم فشردی تا در کنار ھم "نترسید، نترسید، ما ھمھ با ھم ھستیم"
  .دست ھای تو اما ھنوز زبری سنگ فرشھای خیابان جیحون را داشت کھ صبح می کندیم و پرت می کردیم. برق توی تنم سرازیر شد

ھمھ در ... شور بود و غرور  دیشب شب تولد تو بود؛ اما چھره زیبایت ھمھ را منقلب می کرد؛ اشک بود و بغض بود و خشم بود و
حتی آقازاده ھا ھم چنین . ی ھمشھری ھا، ایرانی ھا؛ نھ، انگار تو تیتر بی انکار ھمھ اخبار جھان شد ھمھ دوستانت،دند؛تدارک جشن بو

ھمگی اشک ھایمان را پیشاپیش روان کردیم و خشم مان را در مشتھایمان می فشردیم باید تا فردا صبر می . جشنی را بھ خواب نمی دیدند
تو ھمیشھ از سانسور ! ؟ چھ جالب! حتی تلویزیون ھای آنطرف مرز ھمھ می دانستند.مودیھمھ سھیم ب. کردیم تا برایت ھدیھ ای بیاوریم

، ھمین بود کھ ناگفتھ ھا را با موسقیت بیان می یرا سانسور کن... ؛ از اینکھ خودت را، نامت را، جنسیتت را، حرفھایت را و یبیزار بود
تو موافق ! نھ، نھ... آنھا تو را متولد می کنند، بارھا و بارھا و بارھا. ی؛ و اینبار تو روی صفحھ جلوی چشممان متولد می شویکرد
تو ھمیشھ بھ من . مادر و فرزند و ماما بودن سخت است؛ دردناک و خونین. ی، تو باید خودت، خودت را متولد کنیدرست می گفت! ؟ینیست

  .ی، نھ دلسوزمی گفتی راھی غیر از این نیست، برای تولدمان نھ قیم می خواھیم، نھ ترحم
الت واقعی تر می شود، بی ھیچ تردیدی نگاه خیره ات سؤال دائم باقی می ماند و ھر بار کھ متولد می شوی ھمان سؤدر چشمانت اما 

  ؟؟؟ یرا بھ من می دوزی تا بھ یادم آوری کھ بھای آزادی مان سنگین خواھد بود؛ آماده ا
کول پشتی ام را پر می کنم، امروز برای . یآخرین رنگی کھ تو برایم برگزید!!! سرخامروز باز بھ سراغ لباسھایم می روم، اینبار 

 ...  سرخ، سرخ، سرخامروز تمام رژ لبھایم را بر می دارم، . بروم؛ می دانم تو را آنجا خواھم دید" امیرآباد"تولدت می خواھم بھ خیابان 
امروز می خواھم روی تمام دیوارھای امیرآباد نام تو را . م، نوازنده امدانی کھ من خطاطم، نقاشی  تو م.م را بردارمباید ھمھ رنگھای

 تمام پنجره . پرسشگر، منتظر و آزادکشم؛امروز چشمھایت را روی تمام پنجره ھا می . یش شنیده شود"ندا"بنویسم، طوری می نویسم کھ 
 طوری . سرخ، سوزان، تپنده، جسور و عاشقد؛واھم کشیقلبت را گرم گرم بر روی آسفالت امیرآباد خ. ھا بھ چشمانت گشوده خواھد شد

موھایت را بدست .  زیبا، رھا، وحشی با رگھ ھای سرخ؛اما کشیدن موھایت سخت خواھد بود. خواھم کشید، کھ ھیچ گلولھ ای آنرا نشکافد
مطمئن باش موھایت را . واھیم رفت ھم خ"یآزاد" ببرند، تا "انقالب"خواھرانم خواھم داد، تا پریشان و رقصان با خودشان بھ میدان 

 و ؛ ھمان طور انبوه و مواج تا رسالت و ستارخان و نازی آباد و پونک و جیحون برود.طوری خواھم کشید کھ ھیچ حجابی بر آن ننشیند
  .  تو خواھم نواخت؛ بھ وسعت آزادی...صدایت را ھمانطور محکم و خشمگین خواھم نواخت؛ تا شیراز، تا اصفھان تا تبریز، تا زاھدان، تا 

تمام بچھ ھا امروز منتظر تو .  بی قرارتر می شوم،دلم برایت تنگ شده، ھر چھ این روزھا بیشتر تو را ھمھ جا می بینم. باید عجلھ کنم
آخرین . ستھامروز باید آماده باشم و آرا. ییی کھ تو دوست دار"ما" در خیابان در کنار آن ،می خواھم برای لحظھ تولدت آنجا باشم. ھستند

  یتو در آیینھ. ی عزیزم"ندا"، ی ھست"تو" آزاد، منتظر و پرسشگر نگرد؛ اما آنکھ در آینھ بھ من می .ز مرتب استنگاه در آینھ؛ ھمھ چی
. بچھ ھا منتظر من ھستند. مطمئن باش بھ موقع سرقرارمان خواھم رسید. ھمین جا در درونم، می توانم تو را تنفس کنم. یمن متولد شد

   ■!"می کشم، می کشم، آنکھ یاورم کشت": عار امروزمان را من نوشتھ امش
 


