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Ε ίναι μόνη της στη μέση του 
δρόμου, στην άκρη για την α-
κρίβεια. Θα ήταν πιο συνεπές 

να είναι στη μέση του δρόμου, πιο 
ανάλογο του δράματός της. Είναι 
σκονισμένη και ματωμένη. Όχι, το 
σώμα της δεν είναι ματωμένο μόνο 
σκονισμένο, το κεφάλι της όμως 
είναι μέσα σε ένα κόκκινο κύκλο 
μίας διάστασης. Επίπεδος κύκλος 
και πλατύς, σταθεροποιημένος.

Την κοιτάω και μισοκλείνω τα μά-
τια μου να καθαρίσω την εικόνα. 
Αμφιβάλλω αν συνειδητοποιώ τι α-
κριβώς βλέπω.

Πριν από λίγη ώρα, στο χώρο αυ-
τό επικρατούσε πανδαιμόνιο. Τώρα 
έχει νεκρική σιγή. Για ώρα, εκατο-
ντάδες μανιασμένοι άνθρωποι γέμι-
ζαν αυτό το δρόμο με ιδέες, πράξεις, 
αισθήματα. Έπειτα, απλώς αποσύρ-
θηκαν κατάκοποι και ικανοποιημέ-
νοι. Ο κόσμος τους είχε μπει ξανά 
στην τροχιά του. Είχαν φροντίσει αυ-
τοί για αυτό.

Δεν έχω τολμήσει να κουνηθώ από 
τη θέση μου. Από όταν άκουσα τις 
φωνές τους, δε νομίζω πως ξανά-
ανέπνευσα. Χωρίς οξυγόνο και με το 
αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι μου, 
έμεινα να περιμένω την εξέλιξη των 
γεγονότων αμέτοχα, άπραγα.

Είναι πεσμένη κάτω, νεαρή μελα-
χρινή κοπέλα, μπρούμυτα στην ά-
κρη του δρόμου. Φοράει κόκκινο 
φούτερ με φερμουάρ και άσπρες-
μπλε ρίγες στα μανίκια. Φοράει μα-
κριά μπλε φούστα. Φοράει μαύρο ε-
σώρουχο. Η φούστα της έχει σκιστεί. 
Κάποιος την τράβηξε και της την έ-
βγαλε και κάποιος άλλος την ακού-
μπησε ξανά πάνω της για να κρύψει 
τη γύμνια της.

Είναι ένας σκουρόχρωμος άντρας 
με τζιν και μπεζ πουκάμισο. Το δικό 
του χέρι, το χέρι με το μπεζ πουκά-
μισο, τραβάει μηχανικά τη φούστα 
της κοπέλας μέχρι να βρει τη σωστή 
θέση του ρούχου πάνω στο κορμί. 
Προσπαθεί να μη φαίνεται τίποτα το 
άσεμνο. Στέκεται δίπλα της όρθιος. 
Ύστερα, λυγίζουν τα γόνατά του και 
κάθεται πάνω στα πόδια του. Τραβάει 
τη φούστα της σε μία ακόμα προσπά-

θεια να την καλύψει. Θέλω να πάω 
και να του πατήσω το χέρι. Να του 
πατάω το χέρι μέχρι να λιώσω τα δά-
χτυλά του. Θέλω να ακούσω όλα τα 
κοκαλάκια του να σπάνε. Θέλω να 
σβήσω τα ίχνη αυτού του χεριού. Να 
το εξαφανίσω από πάνω της, από δί-
πλα της. Αυτό είναι το πιο υποκριτικό 
χέρι του κόσμου. Κουβαλάει επάνω 
του τόση υποκρισία που έχει απεξαρ-
τηθεί από το σώμα και έχει αποκτή-
σει δική του υπόσταση.

Αυτό το χέρι, εδώ και ώρα, κάνει 
ξανά και ξανά την ίδια κίνηση. Μη 
σας ξεγελά αν τώρα το γνωρίσατε. 
Μη σας μοιάζει χέρι καλό και ηθικό, 
που θέλει να καλύψει τη γύμνια της 
κοπέλας που έχει πέσει μπρούμυτα 
στην άκρη του δρόμου και πάει ώρα 
που δεν κουνιέται. Αυτό το χέρι είναι 
άτιμο. Αυτό το χέρι με το μπεζ που-
κάμισο ξέρει μόνο να παίζει το ρό-
λο του. Ένα ρόλο ξέρει και άλλο μη 
του ζητάτε. Να κρύψει από τα μάτια 
του κόσμου το άσεμνο.

Είναι πεσμένη στην άκρη του δρό-
μου ακίνητη και μισόγυμνη και κανείς 
δεν πλησιάζει να δει τι συμβαίνει, ε-
κτός από το χέρι με το μπεζ πουκάμι-
σο που φροντίζει για αυτήν. Φροντίζει 
να μην είναι εκτεθειμένη από τη μέση 
και κάτω. Από τη μέση και πάνω είναι 
ντυμένη. Από τη μέση και πάνω είναι 
νεκρή. Νεκρή αλλά ντυμένη. 

Θα ήταν ντυμένη και ζωντανή. 
Όρθια και όχι ξαπλωμένη. Θα ήταν 
καθαρή και δε θα είχε σκόνες. Τα μαλ-
λιά της θα ήταν μαύρα, χωρίς κόκ-
κινες ανταύγειες αίματος. Η φούστα 
της θα ήταν στη σωστή θέση να κα-
λύπτει τη γύμνια της και δε θα χρει-
αζόταν τη βοήθεια του χεριού με το 
μπεζ πουκάμισο.

Τη βοήθεια του χεριού με το μπεζ 
πουκάμισο τη χρειάστηκε λίγο πριν, 
όταν εκατοντάδες χέρια την έσπρω-
χναν στο χώμα και την κλωτσούσαν. 
Όταν πολύχρωμα πουκάμισα και χέ-
ρια σήκωναν βαριές πέτρες, μονό-
χρωμες, λευκές και τις πέταγαν στο 
κεφάλι της. Όταν τη σήκωναν και την 
πέταγαν ξανά στη γη να δουν αν α-
ντιδρά και, όσο ακόμα αντιδρούσε, 

έπιαναν πάλι τις πέτρες της δικαιοσύ-
νης τους και με φόρα και σαφή στό-
χο τις εναπόθεταν βίαια στο κεφάλι 
της, να τη στεφανώσουν αρετή, να 
την απαλλάξουν από τη ντροπή.

Ώσπου πια δεν κουνιόταν. Και η 
ντροπή είχε ξεπλυθεί. Την είχε ξεπλύ-
νει το αίμα της. Ήταν νεκρή εκεί στην 
άκρη του δρόμου.

Το πανηγύρι είχε τελειώσει. Οι ά-
ντρες είχαν γυρίσει στα σπίτια τους 
να φάνε και να ξεκουραστούν. Δεν 
είναι και εύκολη δουλειά να καθα-
ρίσεις την κοινωνία από τα μιαρά 
στοιχεία. 

Μόνον ο άντρας με το μπεζ που-
κάμισο έχει μείνει εκεί δίπλα, να προ-
στατεύει τη δημόσια αιδώ.

Μόνον εκείνη έχει μείνει εκεί μι-
κρή, κάπως άσεμνη και νεκρή.

Μόνον εγώ έμεινα με τα μάτια 
καρφωμένα στο παράξενο ντουέτο, 
με το στομάχι μου σφιγμένο, με τις 
αισθήσεις μου χωρίς προσανατολι-
σμό τόπου ή χρόνου, μπροστά στην 
οθόνη του υπολογιστή μου να κοιτώ 
ένα κακό-γυρισμένο βιντεάκι τραβηγ-
μένο με κινητό τηλέφωνο. 

Οι τρεις μας εκεί σε ένα χωμάτι-
νο δρόμο, με χωμάτινα σπίτια στη 
Μοσούλη στις κουρδικές επαρχίες 
του Βορείου Ιράκ, στις 7 Απριλίου 
του 2007.

Σημείωση της συγγραφέως 
Η Du’a Khalil Aswad ήταν 17 χρο-

νών και αγάπησε έναν αλλόφυλο και 
αλλόθρησκο. Άλλαξε τη θρησκεία της 
για να τον παντρευτεί, προσβάλλο-
ντας έτσι τους συγγενείς και συντο-
πίτες της. Εκείνοι τη λιθοβόλησαν μέ-
χρι θανάτου μία μέρα που φορούσε 
ένα κόκκινο φούτερ και μία μακριά 
μπλε φούστα. Μία μέρα που κάποιος 
συγχωριανός της φόρεσε μπεζ που-
κάμισο και τζιν.
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