در مدح الههی چپ به قلم حق

دیگو
آرماندو
مارادونا

دنیا
دیگر آن دنیای قبل از کرونا نمیشود
و فوتبال هم
دیگر آن فوتبال قبل از دیگو
خدا نگهدار
دست خدا
خدا نگهدار
تنه��ا اس��طورهی خارج��ی دههی ش��صت ما
تیلهبازها
خوب رفتی در شصت سالگی
دنیایی که ملکهی کثیف انگلیس
هنوز در آن نفس میکشد
به لعنت خدا هم نمیارزد
وه که چه خاطراتی داریم
ما چپههای روزگار
از تو آموزگار چپ
یک دو سه چهار پنج شش
هفت هشت نه ده
بس کن دیگر لعنتی!
نکند میخواهی
همهی انگلوفیلها را دریبل بزنی
و بعد گل بزنی؟
رفتی ناپل
عاشق ایتالیا شدیم

رفتی بارسلونا
عاشق اسپانیا
و رفتی آن دنیا
عاشق مرگ
بگذار یک حرف راستتر بزنم
پای چپ تو
در مستطیل سبز
راستترین حرف این قرن را زد
ولی
ای جانم!
یک سیلی هم با دست زدی
در گوش ابلیس
یادمان میرود مگر اسطورهی شمارهی ده؟
یادمان میرود مگر
مرفهین
تو را آلوده کردند به کوکائین
و گاهی هم مرفین
چون در زمین
حریفت نبودند
ما اما آنهمه اعتیاد را
نوشتیم به پای سادگیات
نه پای چپت
پای چپ تو
فقط معتاد توپ گرد بود

شصت سال تمام
زمین به مشتری فخر فروخت
که دیوانهای مثل #مارادونا را دارد
حاال بگذار مریخیهای دستراستی
تا میتوانند
در شب مرگت
کاریکاتورت را بکشند
عیبی ندارد
ما حتی با کاریکاتورهای تو هم صفا میکنیم
یک دایره
دو تا چشم
یک خال چگوارا
مارک پوما
و یک دنیا جنون
این تمام معنای دیگو آرماندو مارادونا است
خل و چلی به تماممعنی
لعنتیترین دوستداشتنی
دوستداشتنیترین لعنتی
من نمیدانم االن در آرژانتین
شب است یا روز
پاییز است یا بهار
اما خوب میدانم
آن برگ نیمهکارهی گوشهی لبت
که یادگاری از فیدل بود
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در هیچ خزانی بر زمین نمیافتد
آخر
بارها دودش را دیدهام
که یک متر باالتر از کلهی فرفریات
تبدیل میشود به توپ چهلتکه
آهای دیگو!
از مرگ نترس
چرا که من حتم دارم
#خدا
پروندهی اعمال تو را
به همان دستت میدهد
که در دماغ سرمایهداری فرورفت
و آنجای همهی عجوزهها را سوزاند
الیزابت اسگل
امشب خواب همان شب کذایی را میبیند
رئیس فیفا هم
رئیس سازمان ملل هم
رئیس یونیسف و یونسکو هم
کدام شب؟
همان شب که تمام روباهها را دریبل زدی
و همهی حیلهگرها را
باید هم  BBCاز مرگت ابراز خوشحالی کند
اما من
در دههی شصت خودمان

دختربچهای را میشناسم
که روی گلسرش
عکس تو بود
و همیشه فکر میکرد
تو یک عروسک هستی
ساخت دست خدا
یا یک بادبادک
در دست خدا
زود باش یک نخ روشن کن
میخواهم به آتش تو بسوزم
آری!
در همهی کلینیکهای دنیا باید مثبت شود
ثابت شود
نتیجهی اعتیاد #من به #تو
به دیگو آرماندو مارادونا

