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ببینم! تو باز هم داستان مینویسی؟

هنوز جنایت و هنوز مکافات
حاال که داری میمیری ،چند تا کار هم انجام بده ،بعد بمیر

ی شدهام.
کوثر شیخنجدی :این روزها یک جور عجیب 
بعد از اینک��ه حالم کمی بهتر ش��د ،بع��د از عزیمت
از لحظات بی��م و امید و کش��تی گرفتن ب��ا چند گرم
ویروس بیدیوار ،درس��ت در لحظات مستانگی بعد از
پیروزی #حق علیه #باطل که گم��ان میکردم دیگر
خوب ش��دهام؛ نوعی مرض جدید در من #ظهور کرد که بگذار اسمش
را «دوگانگی مابعد کرونای��ی» بگذارم .یک دقیقه فک��ر میکردم اصال
وجود من چه ضرورتی در عالم عری��ض و طویل گیتی دارد و کجای دنیا
را #بهتر یا #بدتر کردهام و ت��ا همین االنش هم اضاف��ی #زنده مانده و
#زندگی کردهام .آنهم فکرش را بکن؛ ت��وی این دنیای مزخرف! تهش
که چه بشود؟ یک جماعتی مدام در حال عشق و حال هستند؛ جماعتی

هم دستشان نمیرسد و در حال حسرت و آه و سوز و تف و لعنت و یک
جماعت ثالثی هم مثل ما که به صورت مادرزادی ژنوم عش��ق و حال را
ندارند و مینش��ینند به کنجی و تماش��ا میکنند و همانا از حیراناناند و
خیلی #هنر کنند چیزی بنویسند یا زور بزنند که چیزی بنویسند ...بله! به
اینها فکر میکردم که #شب میشد و دوباره #صبح میشد ...و بازفکر
کردم که خب حاال برای مردن که دیر نمیشود .بیا و یک لطفی در حق
#دنیا بکن و حاال که داری میمیری ،چند تا کار هم انجام بده ،بعد بمیر!
خوب و بد و درست و غلطش هم گردن من! اگر دنیا بند چند گرم #ویروس
است که ارزش این حرفها را ندارد .ولی ارزش تا ته ته مردن را که دارد.
دقیق مردن هرچه نباشد ،بهتر از الکی مردن است .بیا و مردانگی کن و
دستکم دقیق بمیر ...بعد دوباره شب شد ،صبح شد .گفتم حاال فکر کن

تومور مغزی داری ،س��رطان داری .قشنگ فکر کن داری میمیری .هی
هر روز فکر کن داری میمیری ،چون داری میمیری ...ببین اگر بخواهی
تا ته ته قشنگ بمیری ،چه کار میکنی؟ باز هم هر کاری را فقط به خاطر
درآمدش قبول میکنی؟ پول در بیاوری و دور خودت را با آت و آشغال و
اشیا پر کنی؟ یا برای یک چیزهای دیگری کار میکنی؟ باز هم با همین
آدمها میچرخی؟ میچرخی که چی بشود؟ یک چیزی بدهی ،بفهمی،
بگیرند ،بشود ،یا چه؟ باز هم #داس��تان مینویسی؟ همین داستانها را
مینویس��ی؟ باز هم میچرخی توی #اینستاگرام تا #الیک جمع کنی؟
آخرش که چه؟ باز هم به درس و مشق بچهات اهمیت میدهی؟ اهمیت
میدهی که چیز یاد بگیرد یا اهمیت میدهی که بهتر از بقیه باشد یا چه
چیز یاد بگیرد؟ چه غلطی میکنی؟ بعد دیدم همه چیز برایم سؤال شده

است ...و دنیا شبتر میشود و خبری از #صبح نیست .کسی در دور دست
#اذان میگوید و تاریکی از زیر پوستم میچکد .من مردهام .تو هم مردهای.
اصال همه مردهان د و کارهای انجامندادهمان دور قبرستان #خرما پخش
میکنند .مثال قدمزدن کنار دریاچهی چیتگر .دریا باال آمده .داریم #غرق
میش��ویم .میخندی و خندههایت س��ر از پیچ تند و سبز جادهچالوس
درآوردهاند .درس��ت همانجاییک��ه #هایده میگوید« :ک��دوم جاده،
کدوم راه؟ کدوم اشک و کدوم آه؟ منو به آشیونه ،به یارم میرسونه؟» بعد
میرسیم ایستگاه آخر توچال .چلهی زمس��تان است و آنقدر برفبازی
کردهایم که انگشتهایمان باز نمیشود .آقا کتسبزه -که میتوانست آقا
کتسبزهی همیشگی باشد -برایمان #آش میآورد .تو پتوی بنفش را
دورم میپیچی و دربارهی «جنایت و مکافات» بحث میکنیم...

