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استخر، منظومه 
لبه بدوِن          

سوزان کریمی

ء



تقدیم به خوانندۀ گمناِم ترانۀ »بنگ و شراب«، به 
او  به  پیشاپیش  کارها  همۀ  که  سین  به  و  زنان،  بند 

تقدیم شده است.
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حیاط خانۀ اعیانی- داخلِی از خارج- روز به وسعت صد سال

باد می آمد با باد       بوی خون می آمد از باد
خون می آمد و می گفت: سالم

»ما بچه های خون های خشکیده ایم و من حزمن«
-ملتفتم کرد

»توی گوش هامان صدای تایرهای پیکان شیک جوانان را به صوت قرائت کرده اند و من حزمن«
-ملتفتم کرد

و من فکر می کردم صدای باد بود که موج های استخر را خیزاند

سالم من حزمن       غرقم که سادگی این روایت را فاسد کنم
در چرخش جوانان مان از پیکان
در هتل کنتینانتال/ دن ژوان ها/

شراب هایی  هم کمپلیمان...  زنان  به  منی کردند      حلق آویز  گوگوش  موهای  از  را  خود  که  وقتی 
قرمز...

آن مرد غیرتی متمول
برای رفیقش که مجسمه ای چاق

گریه کرد از سرخی جام
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که طعم مهبِل تیرخورده بعدًا داشت

سالم        من حزمن
ترس

وقتی در محیط قلیایی مهبل به عمل می آید
کیمیای او حزنست

می خواهم شعر بنویسم از خاطرات شمالم، جنومب و غرب، غرب
آخر من چون زمن خفنم

باید بدرخشم
کوالک کنم

جا بکشم خودم را از خاطره ای نه ازآِن تنم
پر از میل به خودپرستیدمن

وقتی که پریودم و بوی گند گند/   توی ُکُلر غلط خورده  ام دهه ای چند چند...   و گندیده ام
بنگ!... آن دبۀ خالی را برسان زیر دستامن/ بنگ!

آواز بخوامن برای دِل راه راِه زن های دربند
همه در رویای دربند بند

...
می شود کمی دلت برایم بسوزد که زنده مبامن؟

ببین به قرائت درست ختمیر پدر فکر می کنم
و حواسم هست که زیبا هم باشم

و تناسب بوی خوِن صدساله را بهم نزمن در رودخانۀ جتریش
و تناسب فروغ را و گوگوش

وقتی می افتند روی صحنۀ دست های نشئه و مست
و تناسب مسیِح خوش قیافه را   با کسی از ژن هام    که اروپا را پاره کرده است

...

من حزمن و وقتی شلوغ می شود     زیر پوستم انتحاری ام
از خومن شراب می گیرم از مهبلم اشک می ریزم...

بله   من زرنگم و زندانبامن را خر می کنم
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می درخشم
کوالک/ می ّترکامن

من هم
...

ُقُلپ ُقُلپ
کمی حاُلم خرابه/ آن دبۀ خالی را بیاورید

من حاُلم خرابه
من
من

آن دبۀ خالی را بیاور پرش کنم از تقه های خودم/ بنگ!
من
من

»حاال چند روزه حاُلم خرابه
حاال چند روزه حاُلم خرابه
دوای درُدم بنگ و شرابه

دوای درُدم بنگ و شرابه«

مرا دیده ای اصلًا؟
دیده ای چه قشنگ با دندان های زرد کرم خورده  لبخند می زمن؟

ببین که کرختم/ بلدم/ سرم را بیندازم پایین، نگاه کنم
مثل گوگوش     که می خندد همچنان که اخم می کند                 و حیرت هزارۀ اول است

ببین
من یک تناقض پرمخاطبم و برای چیزی نگفنت مناسبم

مناسبم برای گذشنت
از سنگ های توی جوب که شبیه آدم اند

من حزمن و مادر تو نیستم
اما

کرختم بلدم    اگر تو می توانستی حرف بزنی،         پلک منی زدم حتی
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اما
من
من

قرار است سی صفحۀ آچهار دست و پا بزمن
تا مسیح خیابان های شعرخواندۀ تهران

که خودش هم تهرانیست،
از گناهانش پاک شود

سالم
من حزمن
من من!

سالم! سالم!
لکنتم را دوست داری وقتی شبیِه کلمه هاست؟

و من توی ایرانشهر
روی ریتم لکنتم سکندری می خورم و چون دخترم عیب منی کنم

سیگار سگ مزه می کشم ازبس که آزادم
»آه من بسیار آزادم«

آنقدر که وقتی عاقبت هیچ شوم، همه جا حضور دارم      و می بینم
می بینم

)الف می زمن(
می بینم

)الف می زمن(
می بینم

من
بسیار آزادم وقتی که تو مرا در ته استخری که با استخرهای سعدآباد مو منی زند/

نگاه می داری
و من       عاشق گوشواره های مادرمت

من
به واقع
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عاشِق مادرمت...
تا ابد ناگزیِر مادِر تو خواهم بود

خصوصًا آن وقِت جوانیش
که نوستالژیک

در ایرانشهر
قدم می زند با عینک آفتابی گرد/

رینب
و احساس عجز منی کند اصلًا

برای اینکه مثَلم دود کند سرانگشت های خودش را
فندک بگیرد/ کلمه های سرانگشت های خودش را آتشخور کند

تا سنگ های توی جوب که شبیه آدم اند
برای سرب میاِن او دست بزنند

تا به او دست بزنند
بکشند

بزنند
مبالند

بکشند
بکشند

مبالند
بزنند
بزنند
مبالند

...

چرا که از همان زمان شهرک انگلیسی ها توی آبادان
از زماِن سینمای فردین

و از وقتی که من یک عالمت سوال چروکیده بودم
کسی آمده است و مادرت را یکسان   میان همه تقسیم کرده است
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مادرت
روی نیمکت توی ایرانشهر نشسته بود

و از یک مجسمۀ چاق دل  می برد    و می سرود
و می سرود

مثل تو که حرف می زنی
و می زنی

و خانه تان از زمان کوروش کبیر استخر داشته است
و می زنی

و من با استخر خانه تان از سال های دور آشنایم
از وقتی که خودم را که یک عالمت سوال چروکیده بودم، یک کالشینکف مرطوب

به احترام مادرت
و به احترام حاجی  گالبی قرمز

و به احترام رکود باتالق هایی که هر دهه پروارتر...     می زدم       غرق می کردم      اگر غرق منی کردم 
چه می کردم          غرقم می کردند

سالم من حزمن
و اگرعاشق بازار آزاد نباشم

به خیابان دربند راهم منی دهند
یک بار به دنبال وحشت از هرطرف رفتم

در هر دهه همچنان ادامه داشت
جریان خروشان خون گندیدۀ سرخم

روی مالفه های سفید               که کفن به زودی کم می آید
خصوصًا هنگام خشکی سال ها در دشت های ورامین
وقتی که مرگ، حالت شتابزده ای به خودش می گیرد

و بیژن
در حصار رودخانۀ دربند می میرد

و بیژن در حصار رودخانۀ دربند
هزاربار

با هزار نام خانوادگی مستعار/ هزاربار
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می میرد

یادت هست؟
کسی به جای تو پاهاش را روی هم گذاشته و دست  هاش را باز کرده بود

و خودش را به کلمه های ملّهج حلیم کرده بود
یادت هست؟  که احتیاج نداشت بیشتر از این مبیرد   چرا که رّدی بود

لش بود
با آن تن،

خجالت می کشید عریان بشود
و به جاش خودش را گیج می کرد

»رفیق یک دود نگیریم با هم؟«
...

ما باید گیج می شدیم تا من شعر بنویسم
ویج می شدیم که زن اغتشاش است

ُقُلپ ُقُلپ       تف تف تف
کمی حاُلم خرابه

آن کس که توی گوش های من قرائت کرده
قرار بود اگر پسربچه شدم به خاکستری ام تعدی کند

اما
قرار ما به بعد از همه چیز معوق شد

و من به اندازۀ همۀ عمرم وقت دارم که آب و کلر بخورم
در سال های خشک بی اردیبهشت

غوطه ور بشوم
بشوم

بنوشم بنوشم
به خاطر بیاورم   بنوشم

بشوم
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دود شوم که
آه!

آزادم
من بسیار آزادم

اگرچه امروز تقاص چیزی را می  دهم که شاید بعدًا آرزو کنم
آزادم/حزمن/مختارم   که بین پیشنهاد خورده شدِن میانه ام از خوره های توی جوب

با خرید شبح کوچک سیانور
از عتیقه فروشی کوچۀ زغالیا        انتخاب کنم

که توی ُمشت هام بگیرم، نگه دارم
محکم خودم را در مشتم نگه دارم

که یک موقع
نُیفتم     جوب ها را از خاطرۀ استخر خانۀ اعیانی

بنویسم
پاک کنم

بنویسم
پاک کنم

بنویسم...
از دست خط خودم وقتی که قرمز نیست، بدم می آید

این جوب ها مرا به یاد داالن های احمدرضا درویش می اندازند –یا کسی دیگر
اما کفشان را رسوبات بخششی اجباری پوشانیده است

سالم من حزمن سرمب خون خشکیده ام
که خودم آخر هر ماه

از مهبلم گریه می کنم قرمز
از راست های مهربان خسته 

از کراوات های معاصر
متکاثر

گلوله های ملّهِج متفاخر
از الیه های معذِب فرسودن
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از قایق های ماهیچه اِی غرق شدن          مردن پشت شیشه های عینک رینب
قدم قدم

این ها سنگ های منتظرند
...

سنگ های منتظرم!
من که خودم نطفۀ مرد غیرتی متمولی هستم

شعر  منی توامن  هم  باز  و  می شوم/  غرق  اعیانی  خانۀ  استخر  آب  در  می روم/  راه  که  همزمان  چطور 
بنویسم؟

چرا همیشه می رینم وقتی از انقالب حرف می زمن؟
وقتی که یک پناهجوی صوری بودم از اهورامزدا بدم می آمد   و پاسیفیک اوشن را بیشتر از استخر 

متروکه دوست داشتم
چرا بعد از مصّدق »َام« تبدیل به »ایز« شد

اما لهجۀ انگلیسی مادرت فروکش نکرد؟ غلیظ  شد
و پدرم/ که یک حاجی گالبی قرمز بود،

عرق های خوبی در حجرۀ خودش می کرد
وقتی که آن کراوات ها فشارش دادند

مخّمر زدند      و در دبه گذاشتند ته باغ اعیانی
حّدفاصل اوین تا دربند

...

سالم من حاال متامًا حزمن و کدبانوی آن خانۀ اعیانی
هنوز به خیابان ولیعصر عّجل اهلل می گوید: پهلوی

و هیچ از چنارهای بلندش
او محتملًا جواز نشر مرا باردار است

اما منی دهد
...

حاال اگر این بنگ/ منگ/ کوکنار و افیون کمک نکند
منگ می شوم و خودم را به هدبندی سبز می بندم/  بنگ!

و برای پیش خرید دهۀ سازندگی ثبت نام می کنم/  بنگ!
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وقتی که پنجاه درصدم منفجر شده است/  بنگ!
من خوِن خدا، بوی خدا، طعم خدا را دوست دارم چون گرسنه ام

و توی این داالن های تودرتو که توی آبادان کار گذاشته احمدرضا درویش -یا کسی دیگر
سرب های من زنگ زده اند

ولی تا پیروزی
جنگ جنگ!

حاُلم خرابه
بنگ بنگ!

آن دبۀ خالی را بیاور آواز بخوامن برای تنهایی های آهنگران
و مادری غیر از مادر تو

که سرنوشِت پسرش را درست متوجه نشده  بنگ!

»با این صدا بنگ بنگ
تیر از هوا بنگ بنگ

می شد رها بنگ بنگ
در عالم خیال!«

-و اگر این پناهجوها یک دقیقه مبیرند! مالحظه می کنید جناب اهورا مزدا! اگرچه الهۀ محجوب ما 
را کمتر از گوگوش می بلعند،

ما داشته ایم که پیش می رفته ایم به سوی بزرگی    به سوی گره کراوات
وقتی که شل می شود و تهدیدی است

به سوی حالت دنگ!
به سوی حالت دنگ!

...

چه کسی می تواند همۀ کلمه های انگلیسی را از بر کند؟
چه کسی
چه کسی

مرا می زایاند وقتی که مادرها
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پشت میله ها
مادرها

پشت ماشین ها
مادرها چادرشان کثیف شده از سال های گلوله های خفه،          مرگ های بدوِن صدا

و فقط مادر توست که زود به خانه بازمی گردد
آه! زود ازدواج می کند آه!

و پسر یکدانه اش را که توبه کرده است نصوح
می ازدواجاند به گروه گروه  از دخترهای بند   بند...

من چرا دوباره گیج شده ام بنگ
بنگ

وقتی که می میرم شما کلمه هام را برام تفسیر می کنید؟
من کمی حاُلم

حاُلم کمی، کمی حاُلم، کمی...
-می آیی برویم باهم منقلب بشویم در شیِب شمالی؟

چرا همیشه می رینی وقتی...

از من به سنگ  کناری  :
رفیق یک دود نگیریم با هم،

ادای پدرهامان را که -از خودم به درم- بدون مادر درآوریم؟
آخر ما به جای فریاد زدن عادت کرده ایم

که بخوابیم
حتی وقتی نشسته ایم بخوابیم/ حتی وقتی راه می رویم بخوابیم

ندویم
حتی توی مدرسه

ندویم
حتی توی هواخوری

حتی توی خیابان ایرانشهر
توی هیچ لباس فرمی ندویم

و ما همه اش لباس فرم می پوشیم
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با رنگ های به سلیقۀخود
»ُشکر... هزارمرتبه... صدهزارمرتبه«

و آن خامن        دست دوستم را که دختر آزادیست     چنگ می زند
»که خدا الهی سنگت کنه جنده!

بیچاره شوهر من
خدا الهی همه تونو سنگ کنه خدا...«

و من سنگ می شوم
و او و او و اوهای دیگر هم

می گویم باشد برای همیشه خاکستری و بعد
هروقت از من بخواهند حرف بزمن حرف می زمن        اما        آیا پس از مرگم سوال کنم؟

بپرسم چرا     »چرا نگاه نکردت؟«
مادرت        چرا نگاه نکردت ای یار! ای یکدانه ترین مسیح..

چرا نگاه نکردت
وقتی که گوشت های اضافه ام را از دور قالب او می چیدی   و به آب می دادی

از پشت شیشه چرا نگاه نکردت؟
مگر تو به اندازۀ کافی عاشق بوی سرب نبودی؟

طعم سرب نبودی؟
رنگ سرب نبودی؟

مگر تو سرب نبودی؟
مگر تو سرب نبودی؟

...
من اسلحه ای راه راه و مرطومب

نه گمامن منی فهمی!
...

عیسی در این زمانه هرگز از صلیب باال منی رود
در خفای مهبلی محزون،    پخ پخ!

خونش قسط بندی شده می چکد          خیابان، هوایی می شود و پایین می ریزد هی
دشت های ورامین ولی خشک اند
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هرماه از مهبلم گریه می کنم
نه گمامن تو منی فهمی!

تنها می شود به هرکه رسید سالم کرد و سکوت
یعنی

اینجانب، فرزند خلف حاجی گالبِی قرمز
از آسیب رساندن به شما فروگذار کرده ام

استعاره ای هستم جدی گرفته شده بعد از ازدواِج موفق
-وقتی که مادرت عینک رینب را رمسن به من...-

و آه در دبه هنوز از پدرم قسمتی درشت مانده/ میل منی کنید؟
منی خواهید بنوشید مخفیانه را به خاطر بیاورید؟

غرقم کنید.

غرقم کنید.

نه گمامن تو منی فهمی!
باید از ترس های ناخود آگاه مادر تو

از تدبیر خام حاجی گالبی  قرمز در انبار
از دهۀ چهل پنجاه شصت هفتاد

از سال دوهزار و دقیانوس اهورایی به این طرف
از انفجار خاموش حزن

توبه کنم
غرقم

آن دبۀ خالی را بیاورید چنگ بزمن
چقدر حاُلم خرابه که بی شمار شده ام

...

شما بگویید آخر من چطور شعر بنویسم
وقتی که وقت نکرده ام

وقتی که هیچ چیز منی دامن از این شهر
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از خیابان های حال خراب عاشق پیشۀ او،
جنگاورهای تصادفِی شعرخواندۀ او

..
خیابان هایی که یکدیگر را مصلوب کرده اند

و از آن خون خشکیده فقط
الله های خشکیده می روید

از آن الله من             )پروانه ای که از پیلۀ خونین پریده ام(
می گویم که سالم!        )چرا که هیچ کلمه ای منانده است(

...
سالم

کسی مرا با خودش به مهمانی مادرش خنواهد ُبرد؟
خنواهد برد

کسی مرا خنواهد خورد؟
خنواهد خورد

باد، آزاد
خیابان، آزاد
دندان، آزاد

پول، آزاد
کسی مرا منی خواهد؟

کسی مرا... من حزمن... کسی مرا... من حزمن... کسی مرا...      که می داند؟
اگر آن روز مادر تو زودتر به خانه منی آمد،

دوسِت من می توانست در رشته های دشوارتر حتصیل کند؟
او پیش از آنکه سنگ شود بعضی شب ها خواب های نیمه آمریکایی می دید

و می توانست در کافه های ُمجاز
از خایه های دیده بان های حقوق بشر آویزان بشود

حال آنکه خودش در ژن هاش،
خاطرات گنگی از قلعه داشت

با اینکه لعنتی از برکات دهۀ هفتاد...
و وقت منی کند که ببیند...       اهورا مزدا!
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ما فرصت نداشتیم بزرگ شویم

)لطفًا اینجا را بازیگر با خش صدای یک نشئه بخواند(

رفیق     آن ها باید خودشان را منفجر می کردند     پیش از آنکه توبه کنند
...

باید آب استخر را خالی می کردند
و به شهرنو که زیر چیزهای بزرگ می رفت،

پناه می دادند
باید آب استخر را خالی می کردند            مرا می بردند، پناه منی دادند/

و ما با هم شهرنو را
وقتی که می خواست در بزرگسالی ادامه حتصیل بدهد...

که پنجاه سال بعد    خودش را...
خودش

خودش رنگ روسری اش را...

شاید باید می گذاشتم مرا به همراه سایر عکس های سیاه و سفید
به جوخۀ اعدام ببرند

و من گریه کنم از مهبل خود وقتی در انتظار گلولۀ سربی...
و متام صحنۀ همایونی از من جنس...

و بخندیم
خنده

خنده      با همۀ دخترها
که یکی شان هم خیلی زیباست:

»شبیه نون خامه ایه وقتی میخنده     البد وقتی بیرون بوده بوی خوبی ام داشته
بوی چروکای تِن بچه...              فک میکنی از خودش بچه هم داره؟«

شلوغ که می شد مادرت متمایز نبود
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انقالب در خودش یک جور صنعت التفات بود
و من حاال   منی دامن مادر تو کدام یکی از آن هاست؟

آن ها که هیچ گاه واقعی نشدند
و همیشه کسی نبود

تا آن ها را    و سانسور را در شیر پستان ها     زیِر پر و بال...

حاال من، ندید، از اخم مادر تو می ترسم
من که حزن کوچکی هستم

از اهورامزدای بزرگ هم می ترسم
آخر همه چیز در سرزمین کوروش بزرگ

روی هم واقع شده است               و هرازچند ی          با صدای یک گوز بزرگ     می ترکد
بنگ!
بنگ!

آن جا
طوفان چیزهای بزرگ

همۀ روسپی های الغر را پوشانده
تو استخر را با شراب سرخت پر...

و خون من نیز جزء سرخنای الیه های خیس شراب است
حاُلم خراب است

آن دبۀ خالی را بیاور زیر دست های بی حسم
صدای کلمه های آتشخوِر سستم

ترق توروق
توی گودنای آن می پیچد

بنگ بنگ
دخترها مرا به هواخوری ببرید

من حاُلم چقدر خرابه
من
من

حاُلم خرابه
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من

»راه بنُدم دوره اوفی اوفی
آب زندان شوره اوفی اوفی

راه بندم دوره اوفی اوفی
آب زندان شوره اوفی اوفی«

توی اقصا نقاط ایرانشهر راه می روم
هم توی جوب راه می روم

هم توی پیاده رو
هم توی جاده ای بی حد

آره، همه جا حضور دارم وقتی که هیچ بشوم
یک جوری می گویم انگار هنوز هیچ نشده ام

هنوز از مزدا منی ترسم
و پدرم

به واقعیت شراِب ته باغ بودِن خود،
پی نبرده است

...
این روایت،

به طرز موحشی خِط ساده ای دارد:
کراوات ها را مجسمه های چاق قایم کردند

-غوطه غوطه غوطه می خوردم-
و روی اسلحه های برانگیخته، آبی سرد

-منم سالم! اسلحه ای مرطوب!-
چرا که طناِب دار معطلی دارد.

همیشه می شود به جای یک بحث طوالنی،
به کراوات های کمیاب معاصر، بگوییم سالم!

سالم به عطِر دیویُدِف راست های مهرباِن خودم، جنایتکاراِن مبادِی آداِب شوخ طبع
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می شود اوقات فراغت بندم را در حضور شما مستغرق کنم؟
می شود برای شما بریزم سیمین ساقی گری کنم خومن را کنار این استخر؟

می شود جلوی آینه گیسوان گوگوش را بچینم تان ببینید هزارۀ دوم از کدام سو می آید؟

و شسته می شوم از خودم دست شسته
یا کم کم این سلول خنک را حتویل می دهیم          با حساِب گلوله

و تا پنجاه سال دیگر ما )منهای من(
وقت کرده ایم لباس ها را عوض کنیم...

حزن های قبراق تر
...

-»معشوق من
پسرم

می شود آب استخر را عوض کنی؟
حالم چیز دیگری می طلبد.«

)و ُقُلپ ُقُلپ
بیفتم بنویسم

پاک کنم
قلپ قلپ

بنویسم
پاک کنم

قلپ قلپ
پاک کنم
پاک کنم

پاک کنم...(

آبان 95-خرداد 96          
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