




ُبرزاگ، پهلوانی تنومند، معلق میان زمین و آسمان افتاده است. 

کنارش  در  عظیم  کتابی  کشیده اند.  رویش  بر  سیاه  پوششی 

می چرخاند  زنگوله  می کند.  دود  اسپند  راهنما  است.  معلق 

زبان  که  زبانی  ما نمی فهمیم؛  که  زبانی  به  و دعا می خواند، 

بشری نیست. صداهایی کالم او را ترجمه می کنند.

َکَفلهوَتَدپوَختیپوَخه. راهنما: 

کفلهوَتسوالتیپوَخه.
کفلهوَتپوخاَنتیُپوَخن.

کفلهوَتشوشیاو،توشیاَنتیپوخن.
کفلهوَتَپستیتیپوَخه.

پوراتیپوخه.
نَدرواتیپوخن.

ُ
گ

کفلهوَتَسریت،َادَپریَتتیپوخن.
کوریتا،پوریستاَنتتیپوخه.

میگریزنــد؛ دیــوان اینجــا میگریزنــد؛ ناخوشــیها اینجــا صداها: 

گرگنــژادان اینجــاپتیــارگانمیگریزنــد؛اینجــااژدهانــژادان،

اولین صحنه
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میگریزنــد؛اینجــاتــبمیگریــزد؛دروغــَزنمیگریــزد؛اینجــا
آشــوبوناآرامــیمیگریــزد؛اینجــاپریــانســرزمینشــمالی،

ــد. ــاِدســرِدشــمالمیگریزن ب
راهنما بر آتش اسپند می ریزد. زنگوله ای را به   صدا درمی آورد، 

آن گاه یک نفس می خواند. حاال راهنما به زبان ما سخن می گوید 

کالِم ناآشنا را زمزمه می کنند. و صداها، در زمینه، همان 

دادوران!بیناِیبینایان!شنواِیشنوایان!گویاِی ایدادوِر راهنما: 

کهچونخواستیدازقدرت گویایان!...بهنامهپیداست
ید،اوراآفریدید،وبهصدچهرهآراستید. سرنمونیبپرداز

 سیماچه هایی را نشان می دهد.

در و مومبــوخواندیــدش، ســیاه تفتیــدۀ ســرزمینهای در
گوزنهــای ســرزمین در میچــو؛ دور، آفتــاِب ســرزمین
ینــوبــودودرهــزاررود،چــودرا؛درزمیــنمقــدس وحشــی،تیر
ُبــرزاِگ ایــن کنــون، ا و ســهمگین؛ ُبــرزاگ او، اّمــا میانــی
کــه گسیختهافســار، وحشــی، ُبــرزاگ اســت، ســهمگین

کشــید. عاقبــتدســتازجهــان
کتاب عظیم را ورق می زند و می خواند.

کهپهلوانبودوراستی کهبرآیینبود،وبیآیینرفت.او او
گامزد؛وچـونپهلـوانبـود،ازغـرورانباشـت.اکنـونایـن را
آفریـدۀایـزِدخـدارابـهدرگاهداوریمیکشـانم،تـابـرتـرازوی
داوریَسـنجهاشکنید.براوغمخواروسـختدلباشـید!
براومهروکینبورزید!اورافراداریدوفروکاهید!ایناوست،
گفتـار بـه نیکاندیـش،  پنـداْر بـه فروکاسـته؛ و فراداشـته
طفلـی همچـون گسیختهافسـار. کـرداْر بـه و درشـتگوی
کـه گیهـاِنفراسـو، نینـی،نینـاِکچشـممیگشـایدبـرایـن
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هیچشمیپنداشت؛آنرانمیپنداشت.درچشماوهمه
خوابـیبـود؛رؤیـایمسـتانهایبـسدور...

زنگوله را به صدا درمی آورد.

گیسویفروهشتهاش،و کنونباِدسرِدمرگبراومیوزدو ا
کنوناین،آن. ریشدوشقهاشرامینوازد...ا

راهنما زنگوله می چرخاند و اسپند دود می کند و آیین می خواند. 

گوش ها،  در  می کند  فوت  را  آن  دود  و  می گیراند  چپقی  آن گاه 

منخرین، دهان و چشم ها. زنگوله را به صدا درمی آورد. ُبرزاگ 

می نشیند و مرگ آلود می نگرد.

گرِمجنوب... نسیِم گ:  ُبرزا

کهباِدسردشمال... شاید...وشاید راهنما: 

کنیزکینیکوچهر... گ:  ُبرزا

کهپیِرزالیبدمنظر... وشاید راهنما: 

یتونزاران... یِغز عطربیدر گ:  ُبرزا

گستردۀلجنزاران... گندنای که بسا راهنما: 

بیدُبنانیسبز... گ:  ُبرزا

کهخارزاریمهیب... شاید...وشاید راهنما: 

هر دو سکوت می کنند. زمانی می گذرد.

گفتند... ایزدان گ:  ُبرزا

دهلیِز آن در پذیرهاتآیند، به اینان که بسا فرمودند...  راهنما: 
بهدست که غلیظ تیرگیچنان و است تیره که لغزان،

آنتیرگیتورا. میتوانسودن.پساینِبَدستیاز
راهنما به رقصی آیینی ُبرزاگ را با پارچه های سیاه می پیچد. 

تقال  با  ُبرزاگ  دیده نمی شود.  هیئتی سیاه پیچ  او جز  از  اکنون 

صورت خود را از درون پیچه های سیاه بیرون می کشد. در طوِل 

گفتار زیر، راهنما کتاب را ورق می زند.
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لزج. و بود کهخیس را، لغزان تیرگِی این دیدهام، را این گ:  ُبرزا

میشدآنرابهدستگرفت.مرادربرمیگرفت.منفرورفته
کهدرشتناکمینمودو درخود،بهسیاهیمینگریستم،

میلغزیدمومعلقبودمدرآناقیانوِستیرۀچسبناک.
بر  و مردی  که درد می کشد  آبستن،  را می بینیم  گوشه ای، زنی 

آتش اسپند می ریزد و زیر لب »واچ« می گیرد.

هاه...اینزادنیستواژگون. راهنما: 

زن، که مادر است، درد می کشد.

اووممم...اوومم...برشکمخویشچنگمیزنم. مادر:

ــر  ــیمه س ــرزاگ سراس ــد و ُب ــگ می زن ــش چن ــکم خوی ــر ش ــادر ب م

برمــی دارد.

آها...اینلحظهرابهیادمیآورم؛ِخرتِخرتتیزناخنبر گ:  ُبرزا

گرمراشنیدهبودم.آری،همین...)گوشمیدهد.(  گوشت
کشیدهبودانگار. فریادیهم

مادر فریاد می کشد.

کوفت. وبامشتبرشکم
مادر بر شکم خود می کوبد و ُبرزاگ از اثر ضربه ای نادیدنی در 

خود فرو می رود.

آه،چهسنگینبود...وباززد.
مادر مشتی دیگر می زند و ُبرزاگ درد می کشد.

کــهرهــامیشــودوراه ایــنچیســت؟ایــنچیســتدرمــن مادر: 

میبنــدد؟ نفســم
احساس خفگی می کند.

گلویمرامی گیردوایندست کهراه آه...اینپایاوست
کهقلبمراچنگمی زندودرمشتمی فشارد... اوست
کودک!... آه...اینغلت  وواغلتشچیستدرمن؟...
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کودک!...آرامبگیر! کودک!...
بازوانمازنیرومیترکیدوســینههایمســتبرستبربرمیآماسید. گ:  ُبرزا

مــنکودکــیبــودماینچنیــن.
هیوال. راهنما: 

آریهیوال. گ:  ُبرزا

مــنمیرقصد... کههیوالییدر گویا هیــوال!...هیــوال!... مادر:

کــه سیهچشــم و سیاهگیســو میخواهــم دختــری مــن
بــرچهــرهاشغــازهبمالــم...امــااین گیســوانشراببافــمو

گویی. هیوالییست
مرد که پدر است، واچ می گیرد و اسپند دود می دهد.

کـهسیاه گیسـو!...مبـادسیه چشـم!... هرگـزمبـاد!...مبـاد پدر: 

کهایزِدخداآنرا،ایننطفۀ  غازهبرچهر!...بافته گیسـو!...
یک دانـهرا،ازگیهـاِنروشـنانپالـود،ودرمـننهاد،کهدرتو
نهـاد...پـسمبـادکـهایـن!...بـاداکـهآن!...بـاداکـهچنـان

هیـوال!...بـاداچنـانخدا!...بـادا!...مبـادا!...
اومرادختریمیدید.دورازچشمپدربرمنلباسدخترکان گ:  ُبرزا

کوچکرا،بالعبتکانمشغول میپوشاند...مرا،اینغول
میداشتوراهورسمخوانساالریمیآموختم.

مــادر زور می زنــد و لــب بــه دنــدان می گــزد و فریــاد می کشــد. 

ــه  کــودک را رو ب ــدر  ــرون می کشــد. پ ــوزادی بی ــر جامــه اش ن از زی

آســمان می گیــرد.

کان! گیهان!نثارشماایبادهایروحنیا نثارتوبادا،دادار پدر: 

ِکپدران!نثارشمازمینوآسمان! نثارتوبادا،سرزمیِنپا
نور از آنان می رود. ُبرزاگ همچنان به روبه رو خیره است. کتاب 

را ورق می زند.
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ــرهمــۀجهــان، کــهدرایــندم،چشــممیگشــاییمب گوینــد گ:  ُبرزا

پیشــینوپســین،بــودهونابــوده،آمــدهونامــده.
اول. روز وایندیدارنخستبود.بهرۀاولاز راهنما: 

نور می رود.




