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گوش می داد و در یک دم تلخ و شیرین را  از   روانکا ترانهشربِت عّطار می نوشید و  لمیده بر تخت  صبحگاه 
.به کنه پیکر فرو  خشکگلوی   

از پیش ریخته شده بر دل خاک  به یاد  آن  جستی و گریزی   تا که همچون تاسیدگر  یادی  به یادیهمواره از  
درختانی  تنو مند  وسبز و  آغشته از  اش انباشته از آتش بر خاسته از انفجار در عرصهُ  پهناور  باغ خانه 

 میلی  بی حد و حصر ازخرمی  و شکوفا یی، می افتاد.
در زیرسقف الجوردی  آسمان   بام  هر روز، نیمه  عریان،  بر خاسته از رختخواب گسترده  بر زمین کودک 

پس از عبور از دریچه ای تنگ نهاده درنقطه پایانی حیاط  راه این باغ می گر فت ودر شیار های سخت خاک 
کرد. ُکنار های رسیده سر خ رنگ می جست ودر دم  طعام می  حک شده در زمین  

هایش در فضای سپر گون آسمان ویا در در باب سفر گاه گاه پرنده ای سحر خیز بر دوش او می نشست وبا او  
باالی رود خانه کارون وحتی در فضای  اندرونی باغ ها ی غریبان و  حتی در پرتو فضای برزخ گون زبانه 

و همواره در این گفتمان   های سهمگین شعله های آتش بر افروخته از گاز متعفن چاه نفت،  قصه می کرد
آغشته به بوی سکر آور نفت، که در هر الیهُ و ذره از هوا و فضا شهر اوقات  با پرنده در دهان  طعم ُکنار 

 پراکنده بود،  همدم و هم نفس  با پرنده ی  نشسته بر دوش همچنان دوستی و شباب می کرد.
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سالها  از شرارت جنگی وسطا قرونی سپری شده بود و او هنوز  الفتی با  درد و علیلی   قصه در این بود : 
بود التیامی نداشت. و همواره درد و   ینایی از هیبت و َشتم  انفجار در زیر چترفراخ درختان خانهپیکرش که ناب

 تاسف را بسان اولین روز پس از انفجار در خود می چاوید و از همان بدو کوری تشخیص و تمیزی و رصد،
ا صوات در جان و روح او بسان تشخیص چشم و بینایی گشته و از پس پنجره های بیشمار اتاق های خانه  

ها تبدیل کرده بود و دیگر نگاره های قدیمی نقاشی  اکنون تهی، زیستن صور ها و اشکال  را به زیستن  صوت
ا تان مکتب رو، را نمی دید و نمی شده از رخ  زنان و کودکان و مردان، کار زبردستان نقاشان کافه ها و خطت

  توانست  سنجیدن.
 خالصه کوری او تحفه تلخ جنگ  بود و بس.

مشغولدل به این یاد ها که بسان  طوفانی در او خیزش  و گردش می کردند همچنان لمیده برتخت با لیوانی  
کرامافون کوچک خود جرعه در پی جرعه  می نوشید و تیز گوش  بسان روز های پیشین از بلوری در دست  

بنان را گوش می کردو و با صدای حزین و پر  خراش خود  تقلیدی پر خطا: کاروانآوازۀ   
 ... چون کاروان رود

 فغانم از زمین بر آسمان رود
 دور از یارم، خون می بارم

 فتادم از پا به نا توانی...
 ]رهیی معیری[                                                            

 

و باز بیاد می آورد که  در حین شنیدن آوای   بنان اشک ها بسان تکه های خورده   بلور درپنجره چشمان او می شکستند  

زمان و تّکثر اجساد باز مانده از بمباران ها درپی همان انفجاربود که تمامی خانواده فنا شده  وهمگی به ضرورت و تنگنایی 
نمی توانستند در گورستان شهردفن شوند. بدین رو همگی افراد خانواده اش  درانتهای همان باغ  در آرامگاه خانگی   پر 

 آرامش و در گستره دامن سبزو درسایه  درختان  دفن شده بودند.
روز او را از درون خاک  رصد می کردند و حتی صدای ملکوتی بنان که پندارش در این بود که آنها از طلوع تا غروب هر  

مخمل کون  بیت پس از بیت  می خواند  با شعف در اعماق گورها، می شنیدند و می پسندیدند. در این  حین تداعی و  
 دلمشغولی ذهن استاد بنان  بیت زیر می خواند:

 با ما بودی، بی ما رفتی
 چون بوی گل به کجا رفتی؟

تنها ماندم، تنها رفتی     
 چو کاروان رود...
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بامدادان از تخت که می ُسرید  قدرت حرکت و جنبش  او در غیبت  و کمبود کمک فراش  میرزا بسیار محدود بود. بدین رو 

پنجره  می خواند وزمزمه می کرد و پیکر" بسوی  شنگاه در خالع، با آرام  ،عصای چوبین بدست   گامی براست گامی بچپ
می برد" و در دم تیز تر از شاطران باستانی  به یاد  استاد طوس "اخوان ثالث" می افتاد و  دکلمه   ای بر  باغ بسیار پر درخت

" را   در ذهن خویش تداعی می کرد. شوش را دیدمور و شیدای " پر ش  

آن شوش شهری که من در هر  بازگشت مادر  از اهواز بسوی خانه اجدادیش از دورن اتوبوسی کوچک و فکسنی در کنار و  

ابتدا کوچک و... آرام  در پناه  او، همچنان در  ماشین و بواسطه یک حرکت بطی  نگاه  بسان دوربین سینما توگراف به جلو، از

آرام بزرگ  و بزرگتر و  در آخر با شکوه در برابر چشمانم پدیدار می دیدم. کاخی حیرت انگیز و از درون تهی  ربوده شده. 

 بیاد می آورم که ثالث  شوش  شکومند را دریغانه در بیت هایش  بد ین گون جشن  می گرفت و می سرایید:

 
 راستی را بدرستی که نمی دانم

 بر خراب این ابر شهر شگفت انگیز
 بر مزار آن شکوه وشوکت دیرین

 ما پریشان نسل غمگین را...

 این ابر شهر این فراز فاخر این گلمیخ

 این فسیل فخر فرسوده



 این دژ ویرانه تاریخ

 شوش...

                              ] م. اخوان ثالث[               

 
نوک اعصای چوبینم نخست دیوار سردی آزار دهنده سنگفرش  مر مرین اتاق کف پاهایم را به وفور  خنک می کند و با 

می  ر هوا خیال گون شعری ژنده از خودسپس هوا و فضای اتاق را لمس و حس می کنم وباز با نوک عصا در فضا ودرا،
 نویسم:

 

 
لباس.ر، د، پنجره  

كار.، هن، آعكس  

پنجرهدرفرودست   

 شیرفروش

نتهاي كوچهادر   

خیال.بوي   

ماین جا در همسایگي سایه ا  

 سنگیني هفتاد بهار زندگي شده!

و باز پس از اندکی مکث و اندکی بغض عصا را به بازو آویخته وبا نوک انگشت در خالع   و درهمان هوا ی مسدود اتاق  

 ادامه  به خواندن و نوشتن می کنم:

 لباس.، دَر، پنجره

 ستر فكرمندر ب

 راسپیدي دیو

 ر توي زندگياز هزاخیال گذر 

 به چابك زمان.اراتكاپوي و 

 آناتومي دغدغه هاي زیسته شده

 خوشحالي هاي دست یازیده...

شعرم را که حاصل  از جوانی است و دوران مکتبیت  ودانش آموزی در شهر بولونی را حامل است بسان پارچه ای کهنه از  

ان خالع رها می کنم تا بخود  باز گردم و  به راحتی وافر تخت خویش خوابم. تا دو باره راه برجوی سیار جامه ای  ژنده  در هم

حافظه ها وخاطرها و  زیستن های گذشته دربرابر این باغ اجدای باز کنم  و سیال بسان  روند رودخانه کارون این مقوله بیاد 

 بیاورم:

و برادری بزرگتر پس از ساختن سینه باد بادکمان با حصیر بر روی صفحه ای  کودک با کودکان دگر من و خواهر کوچکترم 

از کاغذ ی سپید و  مربع شکل با استفاده از  میانبر چسبنده میوه سپستان بال های حلقه حلقه ای  و حتی دم  باد بادک را به سینه 

اندیم تا  بادبادک به پرواز دهیم ومحجوبانه در آن وصل و چسب می کردیم و در همان باغ به انتظار  بادی قوی و مصمم می م

 قافله سارها و کبو تران و قمریان  "منطق و الطیر" جایی  برای قاصد کاغذی خویش پیدا کنیم! 

هر از گاه با چشمانی دوخته به رقص باد در بال و پر بادبادک   درباالی  درختان  خانه  وجب به وجب  و با احتیاط نخ از 

 ی کردیم  با خیال آنکه   باد  پرنده کاغذی مارا به د یار ابر ها  برساند و ساکت همدیگر را می نگریستیم. قرقره  باز م

 غالبا باد تمنای مارا در غایت نا باوری  باجرا می رساند!   
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ن درخت بزرگ ُکنار زیبا   در باغ  و زیر هما بسان تابلویی   ساعتی قبل از انفجار پدر و مادر و دو خواهر کوچک تر از من

آرامش در حضور » در حول و حوش همان  درخت کسی زمزمه می کرد، کسی هراس داشت،  کسی  ند واوقات  می گذاراند
 را تمناع می کرد.« دیگران



 خالصه  مجلس مفصل بود .  

کردند . عقیدت ها شب پیش در  گرد سفره شام جمع هوشیار و نگران همه ازشروع نا بگهانی جنگ  در جنوب  گفتمان می 

رنگارنگ بود . کسی می گفت که خانه  بزرگ  باغ گون را ترک باید. همه ها را بگذاریم و خاطرات اجدادی رها کرده  سر به 

 صحرا زنیم تا کاروانی  نو در یابیم  و   مسکنی  دگر! این جا را دگر ماندن نیست!

 تان می نمود. در این حین من خاموش تر از همهکسی دگر خالف این می پنداشت و همه دعوت بر فتن در شبس

مایه  می   "عشق و شعر و  مرگ"در ضمیر شاعرانه ام خشنونت  غیر انسانی و پر خون   جنگ را  به  مثلث  مو ضوعی  

 دادم  و در دم در پیکرم بسان تاتری پوچ  چهرهای خانواده را را با   ابری غلیظ  پوشیده می دیدم. 

: این خیال  بدی است و باید رجوعی به فال حافظ نمود و دو باره  از رخت خواب بیرون و با عصا  چرخان در با خود  میگفتم 

 هوا  قطعه ای دگر از شعر های کهنه خویش زمزمه می کردم:

 پس

تو در واپسین هر عصر   
در برابر این آینه  نغمه را بزن  از همین زاویه  

 تا آنجا که پریان سبک بال و خوش آوا
 از  سیقل شفاف آینه برون آیند و خنیا مجلسی

 در خلوت پر سایه  بر پا یند.
 

 پس  تودر پرتو آتش بنشین
 و نگارها  پر اندیشه  بساز تا

یابند و  حضور  در برابرمان غا یبان  بناگهان 
ای آبِر گونید تا هر یک در پرتوی گرمای ملول اجاق حکایتی و قصه  

 ما قلم در دست و رنگ در عقل
 همه نگاره و نوشته کنیم و بس!

... 

روز دگر  در ساعتی ملول از زندگی بناگهان از سویی نا معلوم  یورشی هایی هوایی توام با صدای شلیک  بمب ها  شنیده شد.   

آن در آنی شهر مان و خانه امان مخروبه  و  به درد و خون آغشته.  من دورتر از دیگران  در  پس همین پنجره شاهد انفجار 

پیکر ها در زیر چتر درخت بزرگ ُکنار بودم. از همه کسان جز الشه های پاره پاره بر خاک چیزی نماند. در ذهن  و در عمل 

 به کمک  قربانیان پرداختم: کاری از دست  من و از دست سرنوشت بر نمی آمد.

 سان بسیار مردم دگر:دوستان و آشنایان.اولین قربا نیان پدر و مادر و دوخواهر بودند.  هر کدام بسویی پرتاب شده. ب 

دسته ای  ازپر ندگان  که در مسیر سفرشان به کوه قاف  درآن لحظه  در حرکت بر روی   فضای رود  جنگ  دومین قربانی 

خانه کارون   بسمت  فرات بودند، همگی بال سوخته  و پریشان  سر نگون شدند و  در موج های  پر تالطم آب گل آلود کارون  

 فرو رفتند.

ج خروشان  خود  تعزیه ای به راه انداخت. و بر سیاق همین نابودی شهر   آب کارون رنگی دگر گرفت وشتابی دگر و در اموا 

درخت های پراز خا طره و طوماروارکه ریشه درجوهر دانش بابلیان داشتند تخریب و سوخته منظره ای دوزخ وار ساختند. 

 خالصه  همه  از پرتو این  آتش  سوختند و سوختند و سوختند  و  دم  به هالکت.

 ارزش احساساتجنگ صحرای عاطفی آدم است. هر از گاه که بر پا خیزد خشکی و سترونی حاکم بر ر می کردم، باری،  فک 

می شود و  صور شاد آدمیان بسان در خت چند صد ساله خانه معلول و سو خته می گردد و باد زعفر پا از کوشک بشر می برد 

 و  قهر بر ناسوتیان  زیستن بر می گیرد....

 صدای ملکوتی بنان  راهمواره پخش می کرد و همدل با او در سترونی این صحرای عاطفه ل می سوزاند. گرامافون   



 چنان در قید مهرت پایبندم

 که گویی آهوی سر در کمندم

 گهی بر درد بی درمان بگریم

.گهی بر حال بی سامان بگریم  
           ]رهیی معیری[                                                 
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 بنان می دانست  و می گفت: »کاروان را برای بعد از مرگم خوانده ام«. 
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کاروان*  

غالمحسن بنان خوانده :   

 شعر از رهی معیری

یآهنگ از مرتضی محجوب  


