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هابیل را کووید نوزده نکشت

آه و دم

حال آدم در هیچ کجای عالم خوب نیست
حق :االنه داش�تم برای یک�ی از مطالبم در دوازدهمین ش�مارهی
روزنامهدیواری حق «کلیدر» را م�رور میکردم که آخرش حریف
پاس سگهای پردیس نشدم .دو تیم شدهاند و افتادهاند به جان هم
و نمیگذارند ملت به خوابشان یا مثل من به کارشان برسند .کاش
زبانشان را بلد بودم و میرفتم پیشش�ان و آشتیشان میدادم.
از مصادیق خلقت انسان در رنج ،یکی هم همین است که به لسان
هیچ جنبندهی دیگری آشنا نیس�ت .خیلی دوست داشتم حرف
حس�اب کرونا را میفهمی�دم .دوی بعد از ظهر ،مس�رور از اینکه
اکس�یژن خون علی انصاریان رفته باال خوابیدم؛ بیدار که ش�دم،
قصهام غصهدار شد .نمیدانم هزار سال بعد مورخان چه اسمی برای
این عصر بش�ر انتخاب میکنند اما گمانم بیادبهایش�ان بروند
سراغ تعابیری نظیر «شخماتیک» .نقل است که اگر فرعون عوض
موسی خدا را صدا میزد ،خدا حتما نجاتش میداد یا اقال جوابش
را میداد ولی ببین ما چه فراعنهای از خودمان س�اختهایم که هر
چه بیشتر #خدا را میخوانیم ،کمتر جوابم�ان را میدهد .کأنه
لج کرده خالق با مخلوق .شاید هم از بس ما لج خدا را درآوردهایم
که پاک بیخیالمان ش�ده .اگر دیروز تنها یک پشه در دماغ یک
پادشاه رفت ،امروز همینجور دماغی است که خداوند از ما به خاک
میمالد .نه! حرف حس�اب این متن را نبندید ب�ه ریش جمهوری
اسلامی .داریم وضع بالد دیگر را هم میبینیم .حال آدم در هیچ
کجای عالم خوب نیست .آدمیزاد زبان آدمیزاد را نمیفهمد؛ فهم
زبان حیوانات پیشکش .فکر کنم خدا دارد کتکمان میزند .هابیل
را کووید نوزده نکشت؛ برادرش قابیل کشت .یوسف را هم نابرادران
به دروغ گفتند گرگ خورده .اولی که خدا محمد را فرستاد ،داشت
با زبان آدم با ما حرف میزد ولی ما همان مسلماننماهایی بودیم که
وسط نماز ،فیلمان یاد هندوستان بتهایمان میکرد .هر که هم
بت خودش .گاو خودش .گوسالهی خودش .پیج خودش .چی برای
مهرداد میناوند تیتر بزنیم که بیشتر الیک بخورد .تیتریک ظهور
مهدی فاطمه را چه کنیم .اس�یر قلم خودمانیم ،ن�ه قدم امیرمان.
دنبال حاش�یهایم ،نه متن .کف�ری کردهایم خدا را ک�ه روزگاری
از رگ گردن به م�ا نزدیکتر بود ول�ی االن گردنم�ان را گرفته.
آنقدر شبجمعههای بیکمیل داش�تهایم که #حق داشته باشد
امنیجیبهای طول هفتهمان را نشنود .خدا دارد ما را آدم میکند
و این جراح�ی درد دارد .مایی که روزها زورم�ان را به مورچههای
حیاط میرسانیم ،حقمان عصبانیت ناشی از پاس شبانهی مظهر
وفا است .خدا آدم را کرد «اشرف مخلوقات» و دمش را سگ تکان
داد .نجاس�ت طهارت میخواهد .غیبت ادامه دارد ،مگر آدم پاک
شود .انقالب کن علیه ما یا اهلل!

