#چپ

تو عاشق رقص با توپ بودی
منمجنونرقصباقلمم
حق :اله�ی زه�ر مارش
ش�ود ه�ر نفس�ی ک�ه
م�رد میکش�د ،اگ�ر
از ب�از ش�دن قلادهی
سگهای هار بترسد .ترس از زوزهی
پوزهداره�ا ،خط قرم�ز جوانمردی
اس�ت .تو بگ�ذار ب�ا حکم ش�رعی
علم�ای فیف�ا «حال لزاد هتری�ن
بچهش�یر» را «ح�رامزاده» بخوانند
ی�ا حت�ی «مؤسس�هی عیس�ی
منهای حواریون جمه�ور» با فرمان
«تئوریس�ینهای واتی�کان» معتاد
کافهه�ای ناپ�ل بخوانندت .ت�و کار
خ�ودت را بک�ن دیگ�وی ب�زرگ و
آنقدر ب�ا توپ خ�وشگل برقص که
خود خدا از آس�مان برایت ش�اباش
بری�زد .ندی�دی چط�ور دس�تت را
گرفت جل�وی دروازهی باکینگهام؟
تو ام�ا فقط «دس�ت خ�دا» نبودی و
جگرت ه�م «جگر خدا» ب�ود .هنوز
توپ در زمین آرژانتی�ن بود که توی
کلهخ�راب ب�ه س�رت زد بت س�ید
اس�تعمارگرها را بش�کنی و یک�ی
یکی دامادهای سرخانهی عجوزه را
بفرس�تی دنبال آرزوهایشان .ببین
چط�ور حرصش�ان را درآوردی که
دوره افتادند ب�ه پیشبینی عاقبتت،
بیآنکه پسر مریم باشند .با یک من
ریش و یک لچک روی س�ر ،کامنت
گذاشتند برایت که تو حتما در آینده
چ�پ میکن�ی و روزی علی�ه مظهر
حق میایستی یا میشوی یکی مثل
پالتینی .ت�و اما چپ نک�ردی .با پای
چپ ،راست کردی و ترتیب جماعت
را دادی تا بفهمند فرق کسی که برگ
را مث�ل چگ�وارای مرد میکش�د ،با
بچهننههای قهوهخانهی چسدود ،از
عرش تا فرش است .هی آرماندو! خدا،
یا نباید تو را میآفرید یا نباید مسی
را پش�تبندت س�بز میکرد .لیونل
بهترین فوتبالیست این روزگار است
ولی چه شانس بدی داشت که سیب
بختش ،چرخ خورد و چ�رخ خورد و
چرخ خورد و عدل افتاد زیر س�ایهی
ش�جرهی طیبهی تو .آیا ح�اال که تو
رفتهای آسمان ،این بچه میتواند از
همان جامی بنوشد که تو بارها ضمن
«سالم بر چه» نوشیده بودی؟ از من،
آمار «چ» را نگیر .خودت بهتر میدانی
که چه میگویم .چگ�وارا را جمع کن
ب�ا آدم ،به علاوه کن با ح�وا ،ببرش
در هوای بهش�ت ،تا برس�ی به دکتر
مصطفی .چمران مینیاتور حسین بن
علی بود که باری از مادرت پرس�یده
بودی« :این حس�ین کیست که عالم
همه دیوانهی اوست؟» آهای مارادونا!
این حسین همان امام مهربانی است
که به احدالناس�ی اجازه ن�داد نقب
به فردای فرماندهی س�پاه عمر سعد
بزند و از قضا حکم قتلش را آخوندها
دادند .اگر حس�ین نب�ود ،داور هند
میگرف�ت و از کل کائن�ات اخراجت
میکرد .اگر حس�ین نب�ود ،مافیای
چکمهپوشها تو را در هم�ان ایتالیا
میکش�ت .حس�ین امام گناهکارها
است اما هیچ با قاضیها حال نمیکند.
به روح حس�ین ،دلم میخواهد دعا
کنی برای این طفلی .عمری از ابهت تو
اذیت شد .گوشت را بیاور جلو دیگو،
میخواهم یک چی�ز خصوصی بهت
بگویم .تو عاش�ق رقص با توپ بودی
و من مجن�ون رقص با قلم�م .به چپ
جفتمان ،حسادت حسودها.
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