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ِ

ِ«نامِیگانهِهنرمندِبه»ِ

 

ِصحنه:

 پیرایه، تهی و تلخ."برهوتی است یا پای کوهی... بی         

 تواند چنین در نظرآید."آید؛ یا مییا چنین در نظر می           
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ای، پیش روی ماست. با ی پارچه)فردی با چشمانی بسته به بریده

پوششی دور از سلیقه که بیشتر او را پوشانده تا آراسته باشد؛ که شاید 

ی است بر اا امروز شندرهروزگاری لباسی بوده شایسته و برازنده؛ ام  

ه خون و چرک و خاک و تیرگی! لحظاتی تن کسی! آلوده به چند لک  

 گذرد و سکوت است.(طوالنی با مکث، می

است؟ اینگونه ا من  این را از یاد بردم آنگاه که خرد را سودی نیست، خردمندی دردی چر  –ادیپ

ستنی! باخردی سرشار در گناهکار ی، اگر هم اینک در کار  نگربه تمسخر در من منگر

ی مرگ تر دیدم که حت  ن نابینایان را خوشم آمد که جهارنگریستن، چندان شوم در نظ

دیدم به چشمان بینای خویش. آیا هنوز ان گناهی که من میری بود برای چندپادافره محق  

توانستم برای چنان گونه به این جهان آمدند، دلپذیر بود؟ آیا میدیدار فرزندانم که بدان

دسش روی این شهر و تمثالهای مق  انگیز، خواستار دیدگان بینای خود باشم؟ تا بامنظری دل

اندن گناهکار ه رترین فرزند آن، فرمان بفرجامترین و بد امیگرم؛ شهری که من، ننبرا 

شوم! به  توانم خدنگ نگاه این مردم را پذیرهی ننگینم که نمیدادم و اینک خود آن رانده

توانست از دسترس  رنج  دانایی به دور کاش آدمی به میل و اختیار خویش میراستی که 

ِرستگاری است!مان د، که در سرزمینی که خرد را سودی نیست، این خود  

نگری! چرا؟ که به شیرنی  بینایی  ای مرا و خیره در من میای و یافتهاینک چنین تلخ آمده

خود، تلخکامی و رسوایی و تنهایی  من ببینی؟ روزگاری پیوندانی بودیم حقیقت  دیر آمده 

است،  شمرد؛ اینک با چشمان نابینای خود که از هر زمانی بیناترخون  من مینیز تو را هم

کنم؛ آیا این مجازات توست برای من، سنگینی و تلخی نگاه تو را بر بند بند جانم حس می
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ام تو را ای؟ مجازات خود خواستهی حکمرانی بر این سرزمین به تن کردهکه اینک جامه

 کم نظر آمده؟!

ز  برای چنین روزی پناهم داد؟ تا مرا برای امرو« کیتاریون»بری کوهستان تو گمان می

پیوست آیا به نگل که چندین گذر را به هم میآن چهارراه خاموش ج سخت و تلخ بپرورد؟

 یاد دارد که چگونه روزی مرا در خود چنان هدایت کرد که پای به این سرزمین اغواگر  

ها را در دور افتاده از خرد بگذارم؟ تا بزایانم کسی را که از وی زادم؟!! و تمام پلشتی

ه به زنای با مادر بیاالیم و غر   -به خون خود-پدر،  ردآورم؟ دست به خونجنایتی پرفخر گ

م که پاداش دانستگی  من بود و رهاندن سرزمینتان از چنگال عفریته  ای بدسگال؟ش و 

خواهی؟ چنین به یاد ی مکافات  من به جان کسی جز من فرود نیامده! از من چه میتازیانه

حیات پرفخر  شاهی، گفتی من به قصد نیشخند به سقوط، یا دارم که هنگام وداع پرسوزم با 

بخشد و نهیم، خورشید را که زندگی میام؛ که اگر آدمیزاده را ارج نمیسرزنش تو نیامده

برفراز سرمان است ارج نهیم و ناپاکان را از دیدگان مردمان در زیر نور این خورشید 

ی است که به حکم دلسوزی هنوز توان ی خویشاونددور نگاه داریم و این کمترین وظیفه

دانستی و شنیدن و دیدن  فرجام  گناهکاری  پیوندان خویش دارند. این را رهنمون خدایان می

ای که ی منشأ شوم گناهان  سخت آمدهداشتی. اینک به کشف دوبارهلطفی که بر من روا می

ند هانی ژرف، درباب هر بجنبانی؟ که اینک تنها آبستن تلخی است و ا   چه؟ زبانم به تلخی

کنم لبخند به لب داری؟! شمارندش! چرا حس میهای حیات میچیزی که مردمان نشانه

 توانی؟چگونه می

آوری برای کسی که ننگ، همزاد فرزندان  او و فرزندان  فرزندان  چرا خنده به لب می

در میان گ دار  اوست؟ آیا در جهان، زشت نامی  دیگری هست که از آن من نباشد؟ منی که
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ی خرد، حجاب ظلمت بر خواسته چنان کردم که پرده زیستم و خودجهل باید جاهل می

که با آغوشی که از آن زاد، در آمیخت و  که پدر کشت و آغوشیدیدگان من کشید! پدری 

رحمترین  تواند لبخندی بر لب  بیی خود است، چگونه میفرزندی که فرزندانش از زاینده

 اورد؟مردمان بی

کسی از آن کودکان من نخواهد بود و روزگارشان چون دختران سترون به سرخواهد 

رد مانند برای ترح   رسید. دعایتان را نثار این ناپاک زادگان کنید که م و سزاوارترین م 

 نیایش و طلب رستگاری و نجات از این گ دار  شوم.

تر از دهدهان گشو ؛آورتر است. چون اژدهایی ترسشبی تیره من از هر اینک شب  

 تر از دریایی طوفانی.گال و با خروشابوالهول، آن عفریته بدس

ی این کوه که ک ل نوس نامندش و تمام ی بندی هستم ناگشودنی؛ بر سینهاینک من بسته

-ها میبینم که بر پنجهروزهای خود را با غریو اند ه و افسوس، برابر با شب دیرپایی می

 کشد.روز را به کام میخزد و باقیمانده 

 های من پایین آمده است. اش تا شانهاینک شب با همه سنگینی

تر است. تو که ماننده« رحمیبی»نگری؛ با لبخندی به چهره که به تصویر و تو در من می

-ها بر زبان میروزگاری، به مهر، خویشاوند من بودی و در باب مهر  خویشاوندی سخن

 راندی.

دانی از دانی از خشم درون؛ و تو هیچ نمیدانی از وزن اندوه؛ و تو هیچ نمیو تو هیچ نمی

د ند و زمانی خواهی دانست و در خواهی یافت که احساس گناه؛ که این ر  ها همه میراث خ 

هایت بنشیند. نه. نه . اش چون شبی تیره بر شانهوریتو را خردی بهره باشد و رنج بهره

دانی که گزندش بیش شناسی و میارد که خشم شاهوار مرا میکالم من نشانی از خشم ند
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های کژ رفته! نفرین به تقدیر شوم  من و سرزمینم، که مرا چنین هاست. نفرین به راهاز این

هایی ژرف خواست و سرزمینم را چنین! اینک روزهایی طوالنی است که به تیرگی شب

ام روزها. در بیابانی ام و برنیاوردهام. فریادهایم را در درون ریختهو سخت گذرانده

د  تلخ  خود چونان کوه   ر  تاریک؛ پای کوهی تارک؛ زیر سنگینی ابرهایی تاریک و من با خ 

 ای خاموش!به خوا ب رفته

شود. انگار در انتظار واکنشی از مخاطب خود است. ) سکوتی می

 آید. به امید پاسخی و ندایی!(کمی پیشتر می

-شناسی! منم! پارهبزن! اگر از امور جهان تنها سکوت و لبخند را نمی چیزی بگو! حرفی

ساز فخر تو، روزی! منم هموکه بزرگوار بود و بزرگ؛ هموکه ی تن تو! خویش تو! سبب

خردرا تمثال بود و هوش را مثال؛ هموکه یوغ  ابوالهول را چنان گرداند تو گویی، او زیر 

ی دودمان کادموس! هم تراز  خدایان! شهریار شهر یوغت، نفس به شماره دارد! منم! منج

هایش از مردگان بویناک شده بود! منم که تو را در پی حقیقت به مرگ آفرین که کوچه

معبد کاهنان آپولون فرستادم! منم که به ویرانی خوی برخاستم! آری! منم! کالمی بگو! 

های پ ردرد به مبارزه البه ی طاعون برخاست و خود به زانو درآمد!منم هموکه به مبارزه

اق برای های عش  هاشان؛ به مبارزه ض جهگی  جگر گوشهمادران به زانو خشکیده برای زند

و  تپیدها نمیدیگر دل« ت ب»زندگی دلدارشان؛ به روزگاری که در شهر مرگ آفرینم 

در ها خشک بود و باد مرگ ها بسته؛ اشکها باز بود و چشمها سرخ نبود و دستخون

ها بود و قلب که اندام افسانهتر از هر چیز! به روزگاری هرسو به کار وزیدن بود، چیره

ها جراحت یافته بود! به روزگاری که کاریزهای پیدا پنهان شده بود هرچیزی، جهانی هقص  

 مانست!باژگونه را می
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! کسی که تو گویی آن شهرمرگ آفرین، توفانی به آغوش داشت که پایانش نبود! من همویم

خبر، و روزی که خواست از حقیقت جان ای داشت از آغاز تا فرجام، بیدست در توطئه

اش را، شوربخت، به باد تقدیر پناهی بسازد، اسیر شبی دیرپا و جاوید شد و تمام هستی

ای مندرس به تن و ا ند هان ژرف به جان و شرمی پ رفغان و فوژان باخت و اینک جز جامه

نگرد، ندارد! به قلب و پیوندانی چون تو که در او خیره به تمسخر و لبخند می دیرپا و مانا

را « تب»سی که آگاهی بود و امرز زخمی آن است! ک ه به پرستشکسی که روزگاری غر  

ئ از ابوالهول رهانید و با پادافره آن، در ی بر سر نهاد؛ آغوش زاینده خویش غلتید و تاج ک 

 ی دوست.ترین دشمن اوست در جامهخرد سخت دانست،در سرزمینی که نمی

 پاسخی نیست.(  –طوالنی  –)مکث 

خواهی بگو، جز آنکه شرافتمندی و چیزی بگو! هر چیز! کالمی بگو! هرکالم! هرچه می

وم است و به ی خرد و آگاهی است بدان که شزادهلبخند تو شریف است! که اگر شرافت هم

این توفان سخت و سهمگینی که شب  چشمان  من  در هاسته نباش! گرچه مد تآن غر  

ه آیا ما چنان »کرد ام خورده. تو نیز از آنانی که روزی فریاد میاست، بوی آن به شام 

بار، منجی این ابلهیم که خویشتن را از پناهگاه بازوان خردمندی که در روزهای مصیبت

 «به آرامی از توفان رهانید، به یکباره آواره سازیم؟دیار شد و ما را 

زند؛ به کثیفی زند؛ به تیرگی روزانم لبخند میو امروز، در من، به تمسخر لبخند می

-زند. اینک منم. ایستاده در این جایگه که میلبخند می« من»زند؛ به جامگانم لبخند می

ا گوشمانم بیزیر پای من است و چش« تب»بینی؛ نگاهم خیره است و  هایم تیز؛ سو، ام 

سرمنشأ ی که بشنود شهر از طاعون رهیده است به سبب مجازات شدن  شایسته قدر تیزآن

ی تقدیر خطاهای سخت، خطاهای زشت، تیره، سنگین، شوم و سیاه! که اینک زیر تازیانه
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ز دور زند؛ آن چندان که کم کمک طعم کلمات را از زبان خود نیخاموش است و لب نمی

 سازد.می

خردی! شب بر او اینک منم. فرزند رنج زمین! نشان  پاداش  نیک  خرد در سرزمین  بی

اش برجان  او خلیده! منم با غریو گنگ خویش تنها سایه افکنده و زهرخند  پیوندان  خونی

مانده! هموکه مادرش فرزند او فرزند زاد!هموکه از دامی به چاهی درافتاد و مرگ برایش 

هبتی است؛ هموکه فرزندانی دارد از پشت برادر؛ کافری از تبار ننگ؛ ریزنده خون مو

ساز مرگ تلخ مادری که فرزند از فرزند زاد؛ دیگر چه رسوایی است که پدر؛ سبب

بختی ترن مع ماها، امروز در گرداب تیرهبدان ش هره نباشد؟ راز گشای ژرف« ادیپ»

ی شهری زاده گذارد که یکسره تیره است.ی میخورد و پای به سختی بر زمینغوطه می

هاش پچ پچهاست که اگر از طاعون رهیده، هنوز مردمان درباره وار، گ م! ای دارند در م 

-اینک او، تنها، تن به باد سپرده، در آغوش تاریکی است و غریوش به هیچ گوشی نمی

چندان دور! اگر نی ت  داشتی به روزگاران  نهخندی! تو که مرا دوست میرسد و تو می

گفتن کالمی نداری، به شهر بازگرد و به مردمان بگو دیدمش! همو را که روزگاری لب 

آمیخت؛ همو را که ی بدسگال، با مرگ در میگشود، ابوالهول، آن عفریتهبه کالم می

روزگاری تاج بزرگی و دانش به سر داشت؛ همو که هر نیکویی به جهان بود برای 

را خومردمش می است؛ همو که خرد را پرستید و آگاهی را خواست به هر قیمتی، اینک و 

 ترین  بندها!جز بند بر دست و پای نیست که تاریکی بندی است. ناگسستنی

 سکوت است.( –)مکث 
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آیا خرد است که با من به دشمنی برخاسته؟ یا سرزمینی که خرد را در آن تیرگی دیدگان و 

نه؛ نه؛ دوست ندارم باور کنم که این از خرد بر من رسید. از پاکباختگی، پادافره است؟ 

 مردمانی بر من رسید که در خرد  من وارونه نگریستند.

ردار من بردوش  اینک شاد باشید که ای امی تلخ و تاریک بر من گذشته و زمین به زودی م 

ناخن تا هرسوی  خواهد کشید. ای امی که مویان و پ ر درد به مغاک گریختم و نابینا و شکسته

بر منی تاریک  جهان، س م افکنده و زخمی خزیدم تا مردم و رمه و تمام جهان آرام گیرند. 

ام به راستی؛ و همه را در روزگار تنهایی  تاریک  خویش بر ستیغ ها کردهکه نیکویی

ده کردم خویان بدفرجام ی پاکبخت را در زمرهام تا این گناهکار تیرهسخت همین کوه ر 

 گواه شوند.

امروز  —که منم –اگر به میان مردمانت برگشتی بدان و بگو که آن نامش گم از جهان،  

بخت؛ به هوش است یا به روزی در افتاده است که سخت بتوان گفت رستگار است یا تیره

ی آفرین است یا نفرین؛ دشنام یا دریغ؛ که اصالً او زن است یا مرد!! عقل باخته؛ شایسته

 در هر صورتی دو گام به هماغوشی مرگ مانده و نه بیش! )مکث( و

گرد  من ی کجبینی جز چهرهچه میام! آنآنچه داشتم شما را بخشیدم؛ و زودا که زندگی

ام و تیرگی میراث تبار من شده. نیست به روزگاری که زندگی شاهوار خود از یاد برده

 ام!م زندگیشتابنده با فرمان مرگ  خود و ک ند با فرمان  دوا

نبیدم و دست به یافتن حقیقت یازیدم جنه تبه اندیش بودم و نه دیوخو که تنهایی در پی خرد 

دادند و گناهکار که شهرم را طاعون گرفته بود و هاتفان آن را به گناهی سخت نسبت می

شکسته و اق دلشد  تا مادران رنج کشیده و عش  آمد و مجازات میباید از پرده ب رون می

ط رنجوری  تن، دوباره قامت راست کنند و ران سالح باخته از فپدران کمر خمیده و سرباز



 11 

د همه   حقیقت همه تلخرخد که پیش از آن! و گونه بچچرخ زندگی همان ر  بود و تیره؛ و خ 

اف؛ همه بهت و خیرگی؛ همه پندار و گمان؛ فسون و گزسخت بود و شوم و جانم همه ا

افره؛ از آن من بود من ادشار گناه؛ که گناهکار من بودم و په سرهمه بی توش و توان؛ هم

ای با اند هان ژرف که به استقبال خرد شتافته بود در ی یا تو بگو شاهزادهبودم شاه

کشم و ی است و من اینک تمام دردهای جهان  را به دوش میدینی که خردمندی درسرزم

 های من پایین آمده است.شب تا شانه

همه بس برند که ایناز خون  منی و لبخند به لب داری! آیا مردمانت گ مان میای تو که 

 نیست؟

خواهید برای رضایت خدایان  نکوهشگر، جان مرا زیر خواهید از جان من؟ می چه می

ها بکوبند و ایچ از من نماند؟ تو که امروز ترین س مضربهپای ستوران افکنید تا به دلخراش

ه به خویشاوندی با من بودی، با این رای  مردمان،  تاج کئی بر سر داری و روزگاری غر 

بینمت؟ تو ای کرئون این روزی را که همراهی؟ چرا با این تیرگی نگاهم، دریده چشم می

تر اده روا نبوده و نیست، هزاران بار از مرگم تباهبینی، این را که ایچ بر من بزرگزمی

ای باشی در ن است بر تن من است و تو اگر غریبهای که پلشتی رنگ آجامه دانی؟ نمی

نخواهی یافت، این زنی رنج کشیده است یا مردی درد آزموده؟ درود من بر مهربانی تو 

آورند که زودا که پشت لبخند شاهوارت پنهان است و تمام بادهای جهان بر من خبر می

زندگی بر سر  خرد » تنگ خواهی کرد و پاداشام زود، عرصه بر فرزندان  ناپاک زاده

را که شایسته من بود از آنان نیز دریغ نخواهی کرد! و آنگاه اشک از چشم  « نهادن

شمار برون خواهد آمد؛ به گاهی که اند و کممردمان  خردمند که در این سرزمین بسیار کم

دن تیغ تیزت ای پادشاه  خویشاوند، روز  روشن، دوباره خواهد کرد. دمی که آفتاب از برآم
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گناه به یاوه خواهد ریخت. خوشا این نابینایی که امروز خود شرمنده خواهد بود و خون بی

سازان که همواره گرم  ها نخواهم دید. امان از هنگامههمدوش من است و هیچ از این کرده

ایستند؛ که خاموشی و خرد از کار  آنان به فریاد کنند و نه میکار  خویشند؛ نه شناب می

بری و رنج خویش را میراث  ل چرا باید بست بر این جهان؟ که تو رنج میاست. د

اکنون به خون که مرگ  شتابنده، هم« کرئون»کنی؟ مرا زندگانی دراز نیست زادگانت می

شمشیری از کوره برآورده تا به زهر  حقیقت و خرد آب دهد. فریب خوردم « ادیپ»

گاه که خرد را سودی نیست، خردمندی دردی فریب خوردم که به یاد نیاوردم آن« کرئون»

روید. راستی را بیش از اندوه ام که تنها از آن خار و تیغ میاست. و اینک درختی نشانده

شوند؛ و گریان پسرانم خود، گریان  دختران خویش که از تیره بختی من و تقدیرم رنجه می

خواهند یافت مگر آن که  باری تاجت روزگاری رق تکه در سرزمین خردستیزی زیر سایه

 ی احترام فرودآورند که خود حقارتی خواهد بود.زیر تیغ تو سر به نشانه

رو آه... امان از حجاب ظلمت که چشم دلم را بینا کرده و آن را خبر از روزهای تلخ پیش 

ری است زبده که خبر میمی آورد از طالع و رمل و جز آن، که آورد. تو گویی ستاره ش م 

ی تو تار خواهد بود؛ تو که فرمانروای سرزمین منی ی زندگی من و دودمانم از تیرههستار

آسودگی « ! ادیپ»در آن پادافره است. آسودگی فراموشت ای « درد»که خردمند را تنها 

ات تا زمانی که پیوندان خونیبه روزگاری که در این جهان نیست!  فراموش  روحت حت ی

نگرند و در ها خیره به لبخند و تمسخر میکه در آنان  خردجو؛ اینانند؛ نکوهشگران  مرد

رد میسکوت  شاهوارشان، رنج دانند و بر او بیش شمارند و کافی نمیهای عظیمش را خ 

دوش کشد و روزشان خواهند تا اضافه برگناه زشت خویش، گناه  تباری گنهکار را بهمی

د بر افروزی نورانی کند و شبشان پر عیش. این همان  ر  کیهان پر از تاده و است که خ 
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های شوی مردگان تو را تا دیار دیگر های تو خواهد شد و زخم زبان  پیر زنان و البهناله

بدرقه خواهند کرد. آنگاه که فریادت را هرگزش پاسخی نخواهد بود و اگر عادلی هنوز به 

چه بر من و بستگانم گذشت، کار زندگی باشد در این دیار، شاید که روزی تقدیر مرا و آن

ل کاغذ و سنگ بنویسد تا بماند.سوگنامه د بداند و بر گ  ر   ی خ 

خند زهرآگینی به بای و اینچنین خیره، با لی کالمی از توام که به دیدن من آمدههنوز تشنه

نگری. چیزی بگو! هرچیز! کالمی بگو! هرکالم. گرچه لب و چشمانی دریده در من می

این کوه و میان دردهای جانگزای من هرکالمی که بگویی یاوه در نظر  امروز در ستیغ

خون من نباشی و بزرگی دیروزم ندیده خواهد آمد؛ که امروز روزی است که اگر هم

رده و زن باخته یا  باشی، به حالی که اینک منم، در نخوانی یافت این مردی است مادر م 

رده و پدر از کف داده به تی  غ تیز!!زنی است شوی م 

 تو گویی امروز گرگ و میشی است بلندتر از هر افسانه؛ دیرپاتر از هر تاریخ.

 سکوت( —)مکث

 چیزی بگو! شاید که فردا دیر باشد و گوشی نباشد که بشنود.

 )همچنان سکوت است.(

 هنوز اینجایی؟

 

 و تاریکی

 

ِایوبِآقاخانی

۸۸ِِِِِِآذرِ


