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نزديك )راغا( هجري در شهر ري22اين پرده در بحبوحة جنگ عربها با ايرانيان در حدود سنة 
ون آن همه مربوط به شيوه دورة اخير تهران كنوني مي گذرد ساختمان خانه،پيرايش و در
  .ساساني است

  
  

  بازيگران
 آسماني بلند،شال،شلوار كاله نمدي زرد،رنگ لباس آبي سال دارد 50 نوكر،در حدود -بهرام 

گشاد،كفش بدون پاشنه،ريش و سبيل سفيد،موهاي پاشنه نخواب،آستين گشاد كمر چين،ترسو، 
  .مؤدب،بزبان عوامانه حرف ميزند

 سال،بزرگ منش،اندام خميده،موهاي خاكستري پر پشت روي دوش هاي او 45 -ازچهره پرد
ي پهم گره خورده و   رنگ،كمر بندريخته جامه ابريشمي خاكستري با نقش و نگار به همان

شرابه آن از پشت آن آويزان است،آستين تنگ و چسب دست،دامن بلند چين خورده،شلوار بلند 
هنه آن خفت مچ پا كفش بندي نك باريك نرم بدون پاشنه و گشاد و چين هاي بزرگ دارد،د

  .با وقار مرموز و با ايما و اشاره
 ساله باند باال رنگ مهتابي گيسوي خرمائي بلند تابدار شانه 20دختر چهره پرداز، -پروين

كرده،جامه بلند  ابريشمي تا روي مچ پايش افتاده و پائين آن چين هاي بزرگ مي خورد،آستين 
انه تنگ سينه باز،گوشواره،گردن بند مرواريد،النگو،نوار ابريشمي پرنگ لباس روي گشاد ده

پيشاني او بسته شده و دنباله پهن آن از پشت سر بشكل دستمال گردن آويزان است،كمربند 
 صداي رسا،لوس و يكي ساده-پهن دنباله آن نيز از پشت موج ميزند،كفش پارچه اي برنگ لباس

  .يكدانه با پدرش
در بر دارد كاله خود گرد،موي سياه چين » سواران جاويدان« ساله جامه25نامزد دختر، -يزپرو

داده،فرزده،تير و كمان،قداره،موزه سرخ،بندي كوتاه پيش سينه لباس او بتوسط دو قالب بسته 
  .ميشود تسمه تير دان از روي آن مي گذرد،همه آنها با فرو شكوه مطمئن و دلير
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ي پاره بخود پيچيده روي آن بكمرشان نخ بسته اند صورت ها سياه،ريش  عباها-چهار نفر عرب
و سبيل سياه زمخت،سر و گردن را با پارچه سفيد و زرد چرك پيچيده اند پاها برهنه غبار آلود 

  .درنده ترسناك داد و فرياد مي كنند_ شمشير ها مختلف
 توپي،چين ميان دو ابرو  كوتاه،شكم پيش آمده ،گردن كلفت سبيل و ريش– سر كردة عرب ها

عمامه بزرگ گوشه آن آويزان است لباده بلند ساده مغزي دار،شال پهن،خنجر كوچكي بكمرش 
  .پاي لخت ،نعلين،زير شلواري سفيد،صورت سياه ترسناك ناشي خودش را ميگيرد

شال،كفش،جوراب ساقه  ساله،چپيه اگال،عباي زرد رنگ ،جامه سفيد بلند 40 -ترجمان عرب
  .شمرده و غليظ حرف ميزندكوتاه،
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  پرده نخست
داراي دو ستون . دست چپ سه كنج ايوان پهني به شيوه ساختمان ساساني و هخامنشي پيداست

هاي آن چهار گوشه روي نبش ديوار پائين ستون و كمر آن نقش و نگارهاي  كله اسبي كوتاه،پايه
دو در چوبي منبت كاري شده .دو پله ميخوردايوان تا زمين .پخش قهوه اي رنگ دارد

قاليچه ابريشمي برنگهاي زننده روشن روي ايوان افتاده،ميز كوتاه كهنه و چهار پايه .پيداست
جلو ايوان تپه .نار ايوان درخت بزرگي ديده ميشودكوتاهي جلو آن گذاشته شده دست راست ك

  .*در دست چپ نيمه باز است.ن ميباشدگل كمي دور تر دور نماي باغ دره و كوتاه دماوند نمايا
  

1  
د مي آيد جلو ايوان با خودش زير لب حرف  مي ربوبهرام جاروب به دست گرفته پائين ايوان را

  .ميزند
؟آن . . .  اين هم زندگي شد؟از سپيده بامداد تا شام جان ميكنم كار ميكنم چه دلخوشي -بهرام

رد برود؟همه آنهائي كه دستشان بدهنشان ميرسد ؟چرا نميگذا. . . اربابمان نميدانم چه ميكند
هر روز كاغذ پاره اينجا هم . . . او مانده ميخواهد بدست اين تازيان نابكار بيفتيمگريخته اند 

امان از دست اين )خم شده از روي ايوان كاغذ را برداشته گنجله ميكند پائين مي اندازد(افتاده 
اگر نان ئ نمكشان را نخورده . . . .! چهره تازي ها را بكشدآري اينجا مانده تا . . . چهره پردازي

بودم و چندين و چند سال نبود كه در خانه آنها هستم يك روز بيشتر پيششان نمي ماندم 
نميداند كه همه مردم از اين شهر گريخته اند؟امروز فردا باز هم جنگ در .ميرفتم پي كارم

  . . . . كنندميگيرد چه خاكي بر سرمان بريزيم ؟گمام مي
  .در دست چپ باز شده پير مرد چهره پرداز مي آيد بيرون

   چه كار ميكني؟باز ديگر چه شده با خودت زمزمه ميكني؟-چهره پرداز
 ميخواهي كه چه بشود؟ولم كنيد دست از سرم برداريد مگر ديشب نگفتم كه در شهر -بهرام

همة توانگران از دو .ا سان مي بينندهمة سپاهيان ر.همه مي گويند همين روزها جنگ در ميگيرد
  نمدانم شما چرا مانده ايد؟جنگ است شوخي نيست مردم .ماه پيش به چين و توران گريخته اند

تا اندازه اي كه در دسترس نگارنده بود اين پرده را با وقايع تاريخي مطابقت داده همچنين -*
مت كمك گرانبهائي باينجانب كرده سپاسگزار آقاي كاظم زاده ايرانشهر ميباشم كه در اين قس

  .ه.ص.   اند
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  .دسته دسته ميگريزند،تنها جوانان براي جنگ كردن مانده اند
   ديروز پرسيدي؟آيا راه گريز هست؟-چهره پرداز

مگر به شما نگفتم كه راه نيست؟رفتم ديدم به چشم خود ديدم در جاده ها . . !  پرسيدم -بهرام
ة ايراني ديده ميشوند كه چيزهاي خودشان را در ارابه هاي پير مردها،زن و بچه هاي گرسن

كوچك گذاشته جلو خودشان ميكشند و پس ماندة گله و رمشان را ميبرند،ميروند،نميداند به 
از پيرها از پا در مياند و ميميرند مادرها دست بچه هاي خودشان را گرفته .راه ها بند است.كجا

ت،همه مردم به كسي نيس همه جا شلوغ و كسي. يگذرندروي سنگالخ و گرد و غبار جاده ها م
گرسنه اند،اگر تازيها ما را نكشند از گرسنگي خواهيم مرد،در شهر ميگفتند تازيها امشب شهر 

دخترت را چه كار ميكني؟تنها دلم براي او * راغا را ميگيرند ميداني دختر ها را ميفروشند؟
همه اش دلم براي . و از آب و گل در آوردمدختر من هم هست من او را بزرگ كردم.ميسوزد

  .او ميسوزد
  . دخترم را چه بكنم؟پرويز هم نيامد به بينم چه كرده- انديشناك چهره پرداز

چندي است كه انديشناك و گرفته .ن هم همه اش در انديشه دختر هستم گفتم كه م-بهرام
ار ابشار روي تخته سنگي رفت كن.است ديشب تاريكي در باغ گردش ميكرد،من او را ميپائيدم

جگرم آتش گرفت ولي از دست من و شما .نشست سر را ما بين دو دستش گرفت گريه ميكرد
  چه برميايد؟
   راست ميگوئي نميدانم چه كار بكنم؟-چهره پرداز

 من همه اش شور او را ميزنم و گرنه گمان ميكنيد براي خودم است؟اينهمه جوان ها -بهرام
ادت رفته؟برادر كوچك مرا هم كشتند،جان من چه ارزشي دارد؟اين كشته شدند پسرت را ي

يك بدبختي است كه به ما رو كرده و بسر همه مان آمده من كه دارم ديوانه ميشوم صد سال 
  . سال داريد70پير شدم شما را هر كه ببيند ميگويد 

ان جاويدان را كه  همه كارهايت را كنار بگذار برو شايد پرويز را پيدا كني سوار-چهره پرداز
  ميداني؟
 مگر دوسه بار بسراغش نرفتم؟دخترت مرا پنهاني شما فرستاد ميدانم كجاست،دور -بهرام
  .آنجاست) اشاره بكوه(دماوند را مي بيني.است

برو برو پر چانگي را كنار بگذار ميروي ميپرسي و ميگوئي هر چه زودتر بيايد بما -چهره پرداز
  .سري بزند
  .رود بيرون،چهره پرداز دستها را پشت زده چند قدمي بدرازاي ايوان راه ميرود سرفه كرده صدا ميزندبهرام از باغ مي

  
  . مطابق اسناد تاريخي فروش دختران ايراني بدست عربها معمول بوده است-*
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  . . .پروين . . .  پروين _چهره پرداز
  .در دست راست باز شده دختر وارد ميشود بهم نگاه ميكنند

   نشان افسردگي در چهره تو مي بينم بگو ببينم چه شده؟_ه پردازچهر
  كه تازيان نزديك ميشوند،ما چه خواهيم كرد؟ چرا كه افسرده نباشم؟مگر نميداني _پروين

راست است با اين تازيان كه دشمن يزدان و آفت جان هستند من _ قدم ميزند متفكر چهره پرداز
 ما كاري ساخته نيست چه ميشود كرد؟ چندين ماه است هم پييوسته انديشناكم وليكن از دست
تاكنون .توشه ما به ته كشيده،مردم همه گرسنه هستند.كه ميجنگيم،اين جنگ سوم است

مگر نشنيدي هيچ دو .مترس،خدا بزرگ است اين باره پيروزمند خواهيم شد.ايستادگي كرده ايم
كه در شهرهاي ديگر .هند بردنيست كه سه نشود؟لشكر ما آراسته است كاري از پيش نخوا

* اگر ما بتوانيم دو سه روز ديگر ايستادگي بكنيم ديلميان.بدست تازيان افتاده شورش كرده اند
نه، شهر راغا بدست دشمن نميافتد آتش يزدان از . . . با توشه و اندوخته بكمك ما خواهند آمد

  .تو بيهوده بخودت آزار مده* ما نگهاهداري خواهد كرد
  . . !خون. . . كشتار. . . جنگ -پروين

 هر چه در راه جنگ با تازيان داده باشيم كم است ايران جندين بار ميدان -با حرارت چهره پرداز
هستي ما را بباد .تاخت و تاز بيگانگان شد هيچكدام به اندازه تازيها بما چشم زخم نزدند

. چه بودي كه گريخته آمديم به راغاتو هنوز ب. . . آه تو نميداني.دادند،دزديدند،آتش زدند،كشتند
اگر همان دستگاه .من اين خانه را دور از هياهو و جنحال گرفتم تا دل آسوده چهره پردازي بكنم

كشيده ام از زيبائي همه اين پرده هائي كه . . . پيش برپا بود من يكي از چهره پردازان دربار بودم
اين پرده اي كه از روي تو ميكشم .ريم رسيدهاكنون هنگام پيري و رنجو) سرفه. . . (تو دارم 

انجامين كار من خواهد بود چون ميدانم كه نامزدت پرويز دير يا زود تو را بزني ميبرد آنگاه 
خودت را آماده بكن دو روز ديگر بيشتر كار ندارد، . . . چهرة دلنواز تو از من دلداري خواهد كرد

ه دوست داشت هنوز يادم است هر روز آنجا نزديك بيچاره مادرت ترا چ. پرده به انجام ميرسد
  .آبشار در آن ميدانگاهي با تو بازي ميكرد

امروز ديگر بجه نيستم،كاش بچه مانده بودم و اين .  هميشه بچگي مرا ياد آوري ميكني-پروين
  .روزها را نميديدم

  .مي نداريمبرو چنگ را بياور ميروم دست بكار بشوم،اكنون بهتر از اين سرگر-چهره پرداز
  
  .بقول تاريخ نويسان اهالي ديلم با اهالي ري در جنگ با عربها دست بيكي شده بودند-*
  . آتشكده ري معروف بوده-*
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دختر از در دست راست ميرود بيرون،پير مرد رفته روي چهار پايه جلو ميز مينشيند از كشو 
يĤورد،دستمال چركي كه پياله كوچك و چند تكه رنگ خشك بيرون م. ميز يك لوله كاغذ،دو

رويش لكه هاي رنگ است جلو خودش مياندازد دختر ميايد چنگ بزرگ و زيبائي در دست 
  .دارد آنرا بزمين گذاشته نيم رخ مي نشيند جلو پدرش پشت به باغ

   ميداني سگمان ناخوش شده؟-پروين
امد پيش  راشنو را ميگوئي؟ديشب شنيدم همه اش زوزه ميكشيد امروز هم ني-چهره پرداز

  .بهرام كه آمد ميگوئي ستور پزشك را بياورد اين سگ بهترين دوست وفادار من است.ما
  .دست برده يك تكه رنگ طالئي برداشته روي سنك مرمر كوچكي كه روي ميز است ميسايد

راه دور . راستي چندي است كه پروين بسراغ ما نيامده،بهرام را پي او فرستادم-چهره پرداز
اگر بتوانيم آزادي .نم براي سر شب بيايد سر او به لشكر آرائي گرم استاست گمان ميك

خودمان را نگاهداريم و رفته رفته شهر هاي خودمان را از چنگ تازي ها بيرون بياوريم آنگاه با 
در يكجا خامه . يكديگر برميگرديم به اكباتان در آنجا جشن بزرگي گرفته تو را ميدهم به پرويز

  .م از تو جدا بشوم ميداني كه تو بزرگترين اميد و دلخوشي زندگاني من هستيميگيريم نميخواه
  .دختر مات جلو ايوان را نگاه ميكند

 چرا امروز چنگ نميزني؟ از آن آوازهاي - همينطور كه مشغول سائيدن استچهره پرداز
  .روانبخشي كه بلد هستي بنواز،باربد را بزن
* ود برداشته نواي سوزناك و دلخراشي را مي نوازددختر به حالت خسته چنگ را از پهلوي خ

چهره پرداز رنگ را بزمين ميگذارد اندكي بساز گوش ميدهد لوله كاغذي را باز ميكند نگاهي 
 .بدختر و نگاهي روي كاغذ ميكند

  . آهان اينجوري خوبست-يك خورده بيشتر. . .  پاي چپ را كمي دراز بكن-چهره پرداز
فته رنگ را با نوك قلم مو بر ميدارد روي كاغذ ديگر آزمايش سپس سيماي جدي بخود گر

  .كرده ميگذارد روي پرده خودش
  . نميدانم چرا امروز دستم پي كار نميرود،تو ساز بزن-چهره پرداز

دختر رويش را بر ميگرداند مي .عكس را مي اندازد روي ميز در اين بين كلون در باغ مي آيد
  .اره بديوار تكيه داده از جا بر ميخيزد پير مرد سر را بلند ميكندبيند پرويز است چنگ را نيمه ك

  . روژ گارياك-گشت سبابه را جلو صورت نگاهداشته ان-پرويز
  . روژ گارياك،خيلي خوش آمديد بهرام را نديدند؟او را پي شما فرستاده بودم-چهره پرداز

  اشتم آمدم ببينم شما چه كرده  نه او را نديدم خيلي گرفتارم همه كارهايم را بزمين گذ-پرويز
  .تصنيف ريمسكي كرساكوورا بزند» شهرآزاد«ميشود -*

Scheherazade – Rimsky Korsakow.   
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  .ايد 
 راست است كه ميگويند دل به دل راه دارد،اندكي نميگذرد كه از شما سخن بميان -چهره پرداز

زودتر بديدن ما نيامديد؟ بخواست يزدان تندرست هستيد،زخمي كه نشده ايد؟چرا . . . بود
  .بگوئيد چه ميكنيد؟چه تازه اي از جنگ داريد؟ بفرمائيد باال بنشينيد

  .پرويز آمده كنار ايوان جلو دختر و پير مرد مي نشيند همينجا خوبست
  .دختر كمي دورتر نشسته چين هاي دامن خود را مرتب ميكند

ديري است كه سواري هياهوي  چرا دست نگاهداشتي؟خواهشمندم بنوازي - به دخترپرويز
  .جنگ،غريو شيپور،چكاچاك شمشير و ناله زخمي ها آواز ديگري بگوشم نرسيده

همين امروز و .آمده ام خدانگهداري بگويم. ببخشيد از بس كه گرفتارم- به چهره پردازپرويز
ي كرده تا كنون ايستادگ.دست بگريبان ميشويم نميدانم كي آزاد خواهيم شدفردا با لشكر تازيان 

بارها بشما گفتم كه از اين شهر بگريزيد اين تازه هاي .من همه اش دلواپسي شما را دارم.ايم
ناگواري كه هر دم ميرسد براي نا خوشي شما و دخترتان خوب نيست هنوز هم دير نشده من 

  .ميتوانم راه گريز را آماده بكنم
ر برخاسته از در دست راست دخت. برو يك چيزي براي مهمان بياور- به پروينچهره پرداز
  .بيرون ميرود
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 مگر خداي نخواسته تازه بدي داريد؟پيش آمد - سر خود را نزديك پرويز برده-چهره پرداز
  ناگواري رخ داده؟

ما ميگفت لشكر بيشماري بتازگي آهنگ راغا كرده امروز يا فردا *  ديروز كنكاشگر-پرويز
توشه نرسد كاروان زار است مردم همه از گرسنگي ميرسد اگر به سپاهيان ما تا فردا كمك و 

  .ميميرند
 ديگر چه ميگفت؟من شنيدم در شهرهاي ديگر به تازيان شوريده اند همه جا ها -چهره پرداز

  .شلوغ كرده اند
 شورشيان را دستگير و سركوب كرده اند يكي دو از انجمن هاي زير زميني كه كنكاش -پرويز

ه اند لشكري كه بكمك ما از ديلمستان ميامده جلو بر شده ما از همه ميكرده اند تازيان پيدا كرد
ر و پرت افتاده ايم بدون زور جلو لشكر خونخوار دشمن،تازياني كه از هيچ .جا جدا مانده ايم د

پستي و دردندگي رو برگردان نيستند،درنده ترين سر كرده خود را خليفه براي ما فرستاده اين 
  و زندگاني خودمان ميكنيم و سرنوشت بچه ها و زنهاي ما بسته به جنگي است كه براي مرگ 

 جاسوس-*
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  .آنست
خليفه است كه دستور كشتار و فروش  اين سركردة آنها نيست كه خونخوار است،-چهره پرداز

نگذارند سنگ .زنها را داده تا در تباه كردن آئين مزديسني از هيچگونه جور و ستم كوتاهي نكند
گوئي دسته اي از اهريمنان و ديوان تشنه بخون هستند كه براي بر كندن .ودروي سنگ بند بش

اكنون انگره مانيو و ديو خشم سرتاسر كشور ما را گرفته در همه جا .بنيان ايرانيان خروشيده اند
از ديرگاهي است كه ترسائيان،زروانيان،مانويان و . . . خونريزي و ستمگري فرمانروائي دارد

 كيش آشوئي انداخته اند و تخم دوئي و بيگانگي نا بين مردم كاشتند مزدكيان رخنه در
  )سرفه.(ناسازكاري آنها پيشرفت تازيان را آسان كرد

   آيا خيلي كشته اند؟-دوباره ميپرسد
اين جنگ نيست كشت و . . . بايد ديد. . .  شما نميدانيد چه ميكنند بايد ديد- با حرارتپرويز

ي آيند مي كشند هنگامي كه همه را سر بريدند و شمشير هاي آنها از آنها جلو م. . . كشتار است
بايد ديد كاشانه ها را چپو ميكنند زنها را ميبرند .خون سرخ شد آتش مي آورند و ميسوزانند

همه آباديهاي ما با خاك يكسان شده يك بيابان درندشت از ويرانه ها دود بلند ميشود جويهاي 
  .خون سرازير شده

 از هنگام جهانداري مهاباديان تا كنون بكشور ايران چنين گزندي نرسيده بود گوئي -زچهره پردا
آنان كوشش .فرمانفرمائي هرمز سپري شده اهريمنان و ديوان بر بنگاه او جايگزين شده اند

ميكنند زبان،آئين و هستي ما را يراندازند و به بهانة آوردن كيش نوين و دست آويز شدن به 
اماج آنها كشور گشائي است و لشگريانشان مانند .نه جور وستم خود داري نميكنندآن از  هيچ گو

ملخي كه بر كشت زار گندم بزند روي آبادي هاي ما ريخته همه را ودار كردند تا آئين آشوئي 
دسته اي آب و خاك نياكان را بدرود گفته بكشورهاي بيگانگان را رها كرده و گرنه باج بپردازند 

تازيان بيابان نورد سوسمار خوار كه سالها زير دست ما بودند و بما باج .دكوچ كرده ان
  . . !ميپرداختند

4  
نها زده گذاشته شده ميĤيد و روبروي آدر اين بين پروين با سينه نقره اي كه در آن دو پياله قلم

  .بزمين ميگذارد
  . اين پالوده اي است كه خود درست كرده ام-پروين
  .به به چه خوشمزه است ديري بود كه من پالوده نخورده بودم -ه ميكشدجام را برداشت پرويز
  . هنوز از جنگ سخن بميان است-پروين

  .پرويز سر خود را تكان ميدهد
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 آيا نميشود با تازي ها آشتي كرد تا كي ميتوانيم ايستادگي بكنيم؟يك مشت مردمان -پروين
  ا بگيرند؟اين شهر چگونه ميتوانند جلو آفت بنيان كن تازيان ر

آنها . . . شهر را پيشكش آنها بكنيم؟آشتي. . .  آشتي بكنيم؟- با لبخند تمسخر آميز-پرويز
هستي ما را به باد داده اند مگر نمي داني در شهر هاي ديگر چه ميكنند؟پيشنهاد خواهند كرد 

بيخ و بن كيش آنان را پيروي كرده آتشكده ها را بدست خودمان ويران بكنيم آئين آشوئي را از 
راست است كه ما يك مشت مردم بيشتر . . .  براندازيم زبان خودمان را از دست بدهيم 

روان گذشتگان بما نفرين نيستيم ولي سرنوشت ما و چشم اميد نياكان و آيندگان ما بĤن دوخته 
. . . اكنون مردانه ميجنگيم اگر پيش برديم چه بهتر و گرنه بروز ديگران خواهيم افتاد.خواهد كرد

از جلو دشمن بگريزيم؟هرگز،اين ننگ را بكجا پنهان بكنيم؟تا انجامين چكة خون خودمان را در 
زمين نياكان را به اهريمنان واگذار بكنيم؟هرگز اگر سرنوشت ما اين .راه آزادي خواهيم ريخت

ار است كه كشته بشويم جلو آن سر فرود مي آوريم اكنون ستاره بخت ما زير ابرهاي تيره و ت
  .پنهان است
 نه نژاد ايراني نميميرد ما هماني هستيم كه ساليان دراز زير تاخت و تاز يونانيان و -چهره پرداز

اشكانيان بوديم در انجامش سر بلند كرديم زبان رفتار و روش آنان با مل جور نيامد چه برسد 
هنوز در .ز و شمشيرباين تازي هاي درنده لخت پاپتي كه هيچ از خودشان ندارند مگر زبان درا

شهر ها شورش بر پاست نه اينكه من آزموده تر هستم؟پيش آمدهاي روزگتر است نبايد نا اميد 
  . شد

 پس از جنگ نهاوند و شكست ايرانيان كشته شدن سرداران بزرگ و از هم گسيختن -پرويز
  .سپاهيان بخت ما واژگون شد پرچم كاوه بدست آنان افتاد

 تنها چيزيكه پيروزمند ميكند كيش آنهاست كه برايش شمشير  تازيها را-چهره پرداز
سرداران آنها گفته اند اگر بكشيد يا كشته بشويد ميرويد به بهشت پس از آن هوي و .ميزنند

هوس آنهاست براي يچنگ آوردن زنان ايراني،پول و خوشي ها از چپو و كشتار هيچ باكي ندارند 
ي كه زير آفتاب سوزان عربستان سواي سوسمار و و بهشت را روي زمين ديدند اين مردمان

خرما چيز ديگري گيرشان نميامد،همه خوشيها را در ايران چشيدند مرز و بوم آباديها و 
. . . سراها بارگاههاي شاهنشاهي همه بيغوله و پناهگاه جغد و بوم شد.كشتزارها را ويران كردند

ا را سوزانيدند چون از خودشان هيچ آتشكده ها را با خاك يكسان كردند همه نامه هاي م
و بتوانند كيش خودشان نداشتند دانش و هستي ما را نابود ميكنند تا بر انها برتري نداشته باشيم 

شهرهاي . . . همه آن فر و شكوه نيست و نابود شد. . . را به آساني در كله مردم فرو بكنند
بوستانها پايمال . . . هاي ديگر رفته اندپيشين را كسي نميشناسد گويا مرغان هوا ترسيده بكشور

ديگر در بته هاي گل سرخ پرندگان آشيانه . . . شده مرده ها روي زمين خوابيده اند
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دستة كالغان .اندوهگين و گرفته است،يك كفن تيره روي همه را پوشانيدهآسمان .نميسازند
رده،مرز و بوم جان گرسنه روي آسمان پرواز ميكنند،سر چشمه ها خشك شده،چمن زارها پژم

  )سكوت.(ميكند ميرود بميرد
   بگوئيد ببينم آيا اميد پيروزي هست؟-دوباره ميگويد چهره پرداز

. . . و چند تن ديگر به پاسباني سفيد دژ گماشته شده ايم*  نا اميد نيستيم من بافرخان-پرويز
نجا خواهيد ماند يا نه؟ دور از شما نيستيم ولي ميخواستم پيش از همه چيز بدانم آيا شما در همي

گمان ميرود در همين نزديكي جنگ سختي در بگيرد بهتر آنست كه بشهر دور تري برويد و از 
  .ميان اين داد و غوغا ها و تازه هاي ناگواري كه هر دم ميرسد دور بشويد هنوز هم نگذشته

  . بكجا برويم؟راه نيست پدرم ناخوش است-پروين
خيلي گرفتارم وليكن باز به كارهاي شما مشب راه بيفتيد اگر چه  نه،نه،ميگويم همين ا-پرويز

  !رسيدگي خواهم كرد و خودم ميمانم تا انجام جنگ چه بشود
 اكنون خيلي دير است راه ها گرفتند هرگاه در همين نزديكي جنگ -سر را تكان داده چهره پرداز

ي نكرده سپاهيان ما شكست در گرفت و ما پيروزمند شديم كه همينجا خواهيم ماند و اگر خدا
  .خورد خودت را زود بما برسان با هم بكشور بيگانه يا شهر دورتري خواهيم رفت

پرويز دست دراز كرده دست چهره پرداز را فشار ميدهد چشمش ميافتد به كاغذي مه جلو او 
  .روي ميز است

   چه كار تازه اي در دست داريد؟-پرويز
 ميبيند چهرة پروين است با چشمهاي د به دست پرويز،او نگاه ميكندكاغذ را برداشته ميده چهره پرداز

درشت خيره موهاي تاب دار اندام كشيده چابك با رنگهاي زننده اي بهم آميخته شده زمينة آن شلوغ پر از گل 
 و بته سايه ها و بر جستگي هاي دور تن را جلوه ميدهد دهان نيمه باز لبخند افسرده اي زده با دست چپ چنگ

  .پرويز نگاهي بدختر مي كند كمي نقاشي را دور مي برد.را نگاهداشته و با انگشت دست راست سيم را ميكشد
آيا ميتوانم از . . خيره كننده است اين يهترين شاهكارتان است! . . . چه كار زيبائي -بنقاش پرويز

  شما خواهشي بكنم؟
  . بگوئيد-چهره پرداز

در هنگام كار زار از من دلداري خواهد كرد  ! . . . ه بنده بسپاريد آيا ميشود اين پرده را ب-پرويز
  .پس از انجام جنگ آنرا پس خواهم داد

 دخترم از من جدا نشده بيمي ندارم اين چهره مال روزهاي  پيشكش ميكنم ببريد تا-چهره پرداز
  . تنهائي من است

  
     . بقول مار كورات فرخان سردار ايرانيان در جنگ ري بوده-*
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 ميدانيد كه خيلي گرفتارم بايد بسنگر برگشته - كاغذ را لوله كرده در جيب ميگذاردپرويز
بكارهايم رسيدگي بكنم اگر توانستم فردا يك سري بشما خواهم زد خودتان را آماده بكنيد هر 

 .چه داريد ببينيد شايد بتوانم با يك ارابة جنگي شما را روانه بكنم

 يزدان بهمراهتان ميرم شما را كمي تنها ميگذارم تا بدلخواه گفتگو  دست-برخاسته چهره پرداز
  ! . . .بكنيد ميدانم به جوانان در ميان پيران خوش نميگذرد من هم روزگاري جوان بودم

  . خدا نگهدارتان باشد-پرويز
5  

حظه چهره پرداز در كارگاه خود رفته در را از پشت مي بندد دختر و پرويز ميروند پائين ايوان ل
  .اي بيكديگر نگاه ميكنند

 ببين چه انديشيده ام اينجائي كه هستيد در پناه نميباشيد اگر خداي نخواسته سپاه ما -پرويز
ناگزير به پس نشستن بشود يا اينكه شهر بدست تازيان بيفتد چه خواهي كرد؟فردا هر جور شده 

  .ميĤيم و تو را با پدرت روانه خواهم كرد
  . سمان و ابرها سرخ ارغواني ميشود شده آكهوا كمي تاري

  . گلها را ببين همه شكفته اند چه چشم انداز دلريائي است-افسرده تپه گل را نشان ميدهد پروين
آري گلهاي روي . . .  اين گلهائي را كه ميبوئي درد و شكنجة رواني تو را فرو مي نشاند-پرويز

اينگونه افسرده اي؟مترس ما پيش چرا . . . چمن خخندانند افسوس كه گل من پژمرده است
  .خواهيم برد

!  اوه اگر تو ميدانستي- اين گلها كمي بمن دلداري ميدهد ليكن زود برگهاي آنها ميريزد-پروين
ميخواستم با تو تنها باشم و رازهاي نهاني . . دل من گواهي پيش آمد هاي ناگواري را ميدهد. . . 

تنها نيستم يك سايه هميشه مرا دنبال ميكند  نه من -)انديشناك(خودم را برايت بگويم
  !اگر پهلوي من ميماندي. . . نميخواهم از من دور بشوي

 دردهاي نهاني چهرة ترا پژمرده كرده اشكهاي پنهاني چشمهاي ترا خسته ساخته چرا -پرويز
آشكار با من گفتگو نميكني؟مگر من چندين بار به خودت و پدرت نگفتم كه در اينجائي كه 

؟بدبختانه شتاب زده هستم بايد بروم و به سپاهي كه بدستم سپرده يد برايتان خوب نيستهست
  !شده سركشي بكنم اميدوارم بزودي با پيروزي برخواهم گشت

  .جغدي روي شاخة درخت چند بار پيون ميكشد آنها يكديگر را در آغوش ميكشند
يگر هستيم زندگاني جلو ماست از چه ما از آن يكد! مگر تو باين چرنها باور ميكني-هراسان پروين

دست كرده انگشتر طالي خود را كه نگين سياه (اين انگشتر را بگير بدستت بكن . . . ميترسي؟ 
  ).دارد بيرون ميĤورد به انگشت دختر ميكند دختر هم انگشتر خود را بيرون آورده باو ميدهد
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ببين هر دو آنها يك . . . ياورد  بگير بياد من داشته باش آرزومندم كه برايت خوشي ب-پروين
  .جور هستند روي اين اهورامزدا كنده شده

 من هم نگراني و دلواپسيم از تو است مي خواستم از اين شهر دور بشوي اگر راغا بدست -پرويز
  دشمن بيفتد چه بروز تو خواهد آمد؟

همه راه ها  با هم ميميريم،كجا بروم؟پدرم ناخوش است سرفه ميكند من تنها هستم -پروين
  .بسته خودت كه بهتر ميداني

 راست ميگوئي كمي دير شده ليكن من آشنات دارم خودم بخوبي ميتوانم كارها را -پرويز
درست بكنم ولي دستم بند است نميداني تا چه اندازه گرفتارم،دارم خفه ميشوم،شب هم خواب 

فراموش .يشوم ولي دلم اينجا ميمانداز تو جدا م. . . اكنون بايد بروم .همه اش بياد تو هستمندارم 
  .نكني تن و روان ما از آن يكديگر است

خم شده دامن دختر را ميبوسد و ميرود از دور دست تكان ميدهد تا ناپديد ميشود دختر پس 
  .رفته به ستون يله ميدهد و به گلها نگاه ميكند
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  پردة دوم
دور گيلوئي آن حاشية .ا دو چراغ روغني روشن استاطاق كوچكي به شيوة معماري ساساني ب

پهن دارد رويش نقش و نگار كشيده شده،بدنة ديوار خاكستري مايل بزرد،جلوه در اطاق لنگه 
،ميان پرده روي حاشية آن گل وبته.آويزان استپرده اي از پارچه ابريشمي حاشيه زربافت 

،گوش اسب و دو بال بزرگ تن آن شير،سر كركس.پادشاه جواني سوار اسب خيالي است
* خود شاه با شير ديگري نبرد ميكند باالي سر او آهوئي ميدود.زير پاي او شيري خوابيده.دارد

دست چپ پنجره كوچكي كه در آن بسته،قاليچة گوچك ابريشمي،ميان اطاق دست چپ تخت 
پژمرده در پيرمرد چهره پرداز با موهاي ژوليده و سيماي .خواب چوبي منبت كاري گذاشته شده

آن خوابيده،تك سرفه ميكند جلو او روي زمين دو جام نقره اي قلم زده در سيني گذاشته 
پهلوي تخت پروين با رنگ پريده و پريشان جلو پرتو چراغ كتابي را ورق ميزند و شكلهائي .شده

سرسركي تماشا ميكند صداي وزش باد غريو رعد و هياهو از دور كه پدرش در آن كشيده 
  .ميايد

  .پير مرد در رختخواب غلتي زده چشمهاي خيره باز ميشود با صداي نيم گرفته
1   

. . . كشتند . . . تازيان ريختند . . . ديروز . . . آه ديروز بود - سرفه ميكند با خودشچهره پرداز
. . آيا هنوز در كشمكش هستند؟ ! . . هيچ نميشنوم. . آيا چه كرده ام؟ .سوزانيدند. . . بردند 

زمين و . . كي مرا جستجو ميكند؟ . . آيا خواب ميبينم؟ . . . خاموشي . . . يادها دور ميشود فر
همه نيروهاي بنيان . . . ديوان و ددان زنجير خود را پاره كرده اند . . . آسمان غرش ميكنند 

ان كشور تيره بخت لگد كوب ستور. . . كن،نيروهاي ويراني بسرنوشت تاريك ايران گريه ميكنند 
نه ديگر نميتوانند تو را از زير منجالب . . . همه مردمان آزاد جهان نميتوانند ! . . اهريمنان شدي

. . . ايران در دم واپسين است . . . ستمكاران پشت تو را زخم كردند. . . چركين تازيان برهانند 
ورده مثل اينكه دستها را بيرون آ(ريسمان دور گردن او را فشار ميدهد. . . آهسته خفه ميشود

  ).بخواهد گلوي كسي را بفشارد بهم قفل ميكند
دختر كتاب را بزمين ميگذارد دست برده قاشق دوائي باو ميخوراند،پير مرد نگاه خيره اي به او 

  . . . كرده سرفه ميكند
  . . .  مده؟ بسراغ ما نيا. . . آيا پرويز . . . ها ها . . . تو اينجا هستي -بريده بريده ميگويد چهره پرداز

 پرده ساساني كه در كليساي سنت 98عكس »هنروري در ايران باستان«رجوع شود بكتاب فردر يخ زاده  -*
   .اورسول در آلمان است
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تو را بدستش بسپارم و . . . ميخواستم پرويز را ببينم . . . رو بمرگم . . . ناتوانم . . . من پيرم 

مگر . . . تو چرا مات شده اي؟ . . . گو آيا پرويز نيامده؟ ب. . . آسوده جان بدهم . . . آسوده 
 .پيشامد ناگواري رخ داده بگو؟

 چرا از من ميپرسي؟مگر خودت نميداني؟من كه در اين هواي گرفته نميتوانم زندگاني -پروين
  .بكنم دارم ديوانه ميشوم

گري براي ما  مترس دختر جانم مگر داد-به دشواري سر خود را بلند ميكند چهره پرداز
. . پشت و پناه ماست ... آهورامزدا نمرده است. . . مترس . . . نيست؟هنوز يك راه ديگر دارم 

مردني )سرفه(من نميتوانم. . . تو و پرويز به هندوستان بگريزيد . . . آري يك راه ديگر مانده 
اكنون سرتاسر . . . دور بشويد خوشي شما روان مرا شاد خواهد كرد . . . شما برويد . . . هستم 

برويد تا . . . آب و خاك پيشينيان را بدرود گفته . . . ايران بدست اين تازيان خونخوار افتاده 
  . . . كي ميداند كه چه خواهد شد؟ . . . ستارة بخت شما از نو بلند بشود 

  .پير مرد در رختخواب ميافتد اندكي در خاموشي شگرف ميمانند
ميهن اين گوشة . . . لگد مال شد . . .  سرزمين ما دشنام زده شد -ويدبا خودش ميگ چهره پرداز

و بچه هاي ما يكروزي . . . كه نياكان ما در آن خفته اند . . . خاكي است كه ما به گيتي امده ايم 
جنگلهاي . . . اين مرغزاري است كه رودخانه ها از ميان آن ميگذرند . . . در آن لبخند ميزنند 

بوستاني است كه زير پرتو زرين خورشيد شاخة . . . كه پر شده از آواي پرندگان انبوهي است 
آسمان الجوردي . . . دشت هاي سبز است،تپه هاي شنگرفي است. . . درختها از گل خميده 

غبار سفيد جاده ها  است كه ميگذرد دشت هاي . . . است كه مرغان هوا روي ان پرواز ميكنند 
. بلبلي كه روي شاخه ناله ميكشد گاوهائي كه آهسته چرا ميكنند  . . . پهن و خرم گل هاي سرخ

زمزمة . . . كشاورزاني كه جامة بلند آبي برنگ آسمان در بر دارند و كشت و دور ميكنند . . 
ميهن همه اين گل و گياه و . . . نسيم دلفزاي بامداد آواز زنگ يكنواخت كاروان . . . زنجره 

كه نياكان آنها با نياكان ما زندگاني كرده و آنها را ا روان ما آشنا شده اند جاموراني هستند كه ب
اين فريبندگي هائي است كه زندگاني شرنگ آگين . . مانند ما باين اب و خاك وابستگي ميدهد

اين سرزمين خرم و دلكشي كه بهشت . . . هيهات كه همه پايمال شد رفت . . .  دلربا ميكندما را
بر آن رشك مي برد هم كشتزارهايش ويران و باغ و بوستانش آرامگاه بوم شد ستمگري 

. ايران اين بهشت روي زمين يك گورستان ترسناك مسلمانان شده . . . سرتاسر آنرا فرا گرفت 
  )اندكي خاموش.(ميهن آب و خاك ما. . . ميهن . . 

  . پدر جان با خودت چه ميگوئي؟-پروين
  .اين بالش را كمي بلندتر بگذار. . . نميدانم ! . .  هيچ-چهره پرداز
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  پروين زير گوشي را باال كشيده پيرمرد تكيه ميدهد
  . اينجور خوبست؟-پروين

  )سرفه.( آري-چهره پرداز
. . . ببين آهوهائي كه روي پرده كشيده ليرانيان هستند  -پير مرد خيره به پرده نگاه ميكند

اين جانوران درنده كه . . . پادشاه جواني كه با شيران و ددان گالويز شده از آنها شكست خورده 
آه خواب مي بينم بارگاه . . . روزگار ما را تباه كردند . . . سركوب شده بودند بجان آهو افتادند 

. . . هستي ما را بباد دادند . . .  همه بدست اين تازيان بدنهاد افتادها تيسفونها بهارستان ها
در . . . خاموشي آنها سنگين است ! . . آه چه شبها دراز هستند. . . هنوز چه ميخواهند؟ ) مات(

گنبد هاي كاشانه سينة مرا فشار . . . جلو ديو هاي بيمناك ديگر نميتوانم روي تشك بخوابم 
شيهة اسب ها . . . هنوز فرياد جنگجويان بگوشم ميرسد . . . مرا خرد ميكند ميدهد آسمان شانة 

. غرش تندر . . . خاموشي . . . ديگر هيچ . .  . چكاچاك شمشير كه با غريو شيپور بهم ميĤميخت 
اين تاريكي جان كندن آب و خاك ما را نشان ميدهد كه يادگار گذشتگان از هم . . . تاريكي . . 

. . . بخوابم -!بدندان ديوان و ددان نياكان ماتم زده بما مينگرند. . . بدست اهريمنان . . . ميپاشد 
خواب كه با يك گره دردناكي ما را به مرگ آشنا ميكند داروي روانهاي افسرده ! خواب بيگانه

  .است
  . بيچاره،بيچاره پرت ميگويد-در اطاق راه ميرود دستها را تكان ميدهد پروين

پدر جانم من پهلوي تو ميمانم امشب اينجا هستم -فته پهلوي تخت او مي نشيندنزديك پدرش ر
  .نميشومخوابم نميبرد از تو جدا 

  .بايد خسته شده باشي. . . چگونه ميلرزي؟ -چهره پرداز
  .گوشهايم سنگين شده سرم تهي است-پروين

يامده؟هيچ تازه اي از  برو آسوده بخواب ولي ميخواستم بدانم آيا پرويز بسراغ ما ن-چهره پرداز
  .او نداري؟بگو زود باش

آري . . . مرده . . .  نه نيامده نخواهد آمد او كشته شده – دست روي پيشاني كشيده متفكر پروين
به ماه نگاه ميكردم دود جلو آنرا گرفت پرويز با جامه .ديشب او را ديدم. . . خوابش را ديدم 

من . نگشت خنجري كه بكمرش بسته بود بمن نشان دادسفيد موهاي پريشان بمن نگاه ميكرد،با ا
  . . .سراسيمه از خواب پريدم ديگر خوابم نبرد او مرده 

چرا !  تو چه زود باور هستي-چهره پرداز دست روي زلفهاي دختر كشيده او را نوازش ميكند
ام جنگ او باين گزافها و فريبندگايها باور ميكني سپاهيان ما هنوز در كشمكش هستند پس از انج

چه . . . برو برو آسوده بخواب . . . بهر جوريكه شده تو را روانه خواهم كرد . . . خواهد آمد 
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تو نبايد امشب پيش من بماني هواي ) سرفه(سينة من سخت درد ميكند. . . هواي بدي است 
  .اينجا زهر آلود است برو بخواب

 از دور پدر و دختر مات بيكديگر نگاه هياهو و غوغا.وزش باد تند تر مي شود.صداي سوت ميĤيد
  .دختر بر خاسته مي رود از پشت در گوش ميدهد بر مي گردد.ميكنند
  . . . راشنو پارس ميكند چند نفر فرياد ميكشند نميدانم چه شده-پروين

زادي هم آآيا در خانة خودمان . .  آهورا بدادمان برسد باز ديگر چه شده؟ -چهره پرداز
  نداريم؟

2  
در اطاق چهار طاق باز شده بهرام هراسان مي دود ميان اطاق رنگ . فرياد نزديكتر ميشودداد و

  .پريده موهاي ژوليده دختر بديوار تكيه ميدهد
   چيست كه تو را بلرزه انداخته؟-چهره پرداز

. . . ميسوزانند ميدرند . . . بچشم خودم ديدم . . .  انجا ديدم -بريده بريده زبانش ميگيرد بهرام
بزور در را باز كردند گفتم كي . . . دم در . . . ميامدم ناگهان بر خوردم به چهار نفر تازي پاپتي 

  . . .هستيد؟ 
   بگو زود باش كي؟ كجا؟-چهره پرداز

امروز بامدادان يكي از . . . سگمان راشنو به آنها پريده . . .  تازيها ريخته اند به خانة ما -بهرام
اشاره ميكند (را بخودش پيچيده پشت درخت پنهان شده بود و شما را آنها ديدم كه لباده اش 

سگ پارس كرد او هم از پرچين باغ جسته .كه كنار ايوان ايستاده بوديد برانداز ميكرد) به پروين
اكنون سه نفر ديگر را با خودش . . . اگر من ميدانستم پدرش را در آورده بودم .بيرون رفت

) آب دهان خود را فرو برد هتند حرف ميزند(ه در زد و خورد هستندراشنو به آنها پريدآورده،
را با برادر و دخترش گرفته در زندان انداخته اند آتشكده را ويران * در شهر شنيدم مسمغان

  .كردند
   آتشكده؟-پدر و دختر با تعجب

پراكنده شده، هر چه موبد و مغ و هيربد بوده از جلو تيغ گذرانيدند،مردم همه گرسنه اند،سپاه ما 
  .فرخان هم پيدايش نيست كسي نميداند كجاست

پدر و دختر مات بهم نگاه مي كنند بهرام بر گشته در را از پشت مي بندد چفت آنرا انداخته 
  .پرده را جلو مي كشد ميĤيد جلو پير مرد ميايستد

  
  .بزرگ مغان كه رياست مذهبي ري با او بوده-*
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  .نهان بكن ميترسم مرا يكجائي پ-به بهرام پروين
  . بيرون نرويد بپاي خودتان بدست دشمن ميافتيد-بهرام
   پس چه كار بكنم؟-پروين

   يادت ميايد كه پرويز ميگفت زودتر از اينجا بگريزيم؟-چهره پرداز
  اگر سگ مرا بكشند چه خواهيم كرد؟نميخواهم باو آزاري برسد ميروم او را از دست  -پروين

  .اين ديوها برهانم
 خاموش شو هنوز بچه اي نمي بيني كه با جان خودت بازي ميكني؟مگر نميداني -ه پردازچهر

كه سگ آفريده آهورا است براي پاسباني و آبادي آفريده شده و آنها فرستادة اهريمن هستند 
  براي مرگ و و يراني آمده اند؟

سد؟چرا تاريكي را بر آيا كجاست؟ چرا بداد ما نمير. ! آهورا . . ! . . .  آهورا مزدا -پروين
. .  چرا اهريمن را آفريد؟ آيا آواز ديوان و ددان را از بيرئن نميشنوي؟ . . . روشنائي چيره كرد؟ 

خودشان ميگويند  اهريمن آري اهريمن هست اين بيچاره هائي كه در كيش تازة -چهره پرداز
  .ده هاي او هستندخودشان اهريمن هستند نبايد هم داشته باشند چون فرستا! اهريمن نيست

   اگر بريزند اينجا چه بكنيم؟اينهمه بدبختي كم نبود؟ -پروين
 مترس جانم آنها دزدند براي چيز و پول ميĤيند من هر چه دارم به آنها پيشكش -چهره پرداز

  .ميكنم نميگذارم بسوي تو دست دراز بكنند
  . چراغها را خاموش بكنيم-به بهرامچهره پرداز 

گرز آتشي با خودشان دارند و ديده اند كه پنجرة شما روشن است همه جا را  بدتر است -بهرام
وارسي خواهند كرد من آنها را ميشناسم چشمهاي آنها مانند جانوران درنده ميدرخشد در 

سياه چشمهاي دريده ريش خشك :تاريكي هم ميبينند از ريخت آنها ميترسم مانند ميمون هستند
  .ار سر خودشان راشده زير چانه شان آواز ناهنج

 هيست هيست آيا تو -انديشناك رو به بهرام كرده انگشت را جلوي لب هاي خود نگاه داشتهپروين 
  شنيدي؟

  چه؟ مگر آمدند؟. . .  نه -بهرام
   شنيدي؟-انگار در داالن را ميروند درست گوش بده. . .  نميدانم -پروين

  . رنگ كرده دوباره در را تندتر ميزنندصداي پا نزديك ميشود در را به تندي ميزنند اندكي د
  .*افتحوا الباب ايها الكالب النجسة -از پشت در

  
  . قسمتهاي عربي براي خالي نبودن عريضه و در تحت الشعاع قرار ميگيرد-*
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  .اطاق بلرزه در ميايد هر سه آنها مات بيكديگر نگاه ميكنند
  .كن كي است؟ دارند در را ميشكنند برو باز -چهره پرداز

3  
بهرام در را باز مي كند چهار نفر عرب شمشير بدست سر و صورت پيچيده سياه ترسناك پاهاي 
  برهنه چرك وارد وارد مي شوند چشمها را بدختر مي دوزند عباي پاره يكي از انها بزمين كشيده 

  خندةميشود شمشير خون آلود بدست دارد بهرام دستها را بلند ميكند عربها بيكديگر نگاه كرده 
ترسناكي مي كنند دختر از ترس ميلرزد رفته خودش را مي اندازد روي تختخواب پدرش او را 

  .در آغوش ميكشد
  )چشمك ميزند.( فليبارآك اهللا لم ارفي عمري جمال آهذا-يكي از عربها يه رفيقش

  .رئيسنا يعطينا دراهم آثيرة - ميگويددومي

  . انا متاآد-سومي

  .تيقظ من هذا الرجل - اشاره ميكند به بهراماولي
  . التنسوا السجادهفلنعجل ولنفتش في آل االنحاء -دومي

  .فلنذهب لكي النضيع الوقت -اولي
كتاب خطي را يكي از آنها .سه نفر از عربها مشغول كاوش مي شوند.هر چهار نفر باهم ميخندند

ده ميگذارد ديگري قاليچه را لوله كر.برداشته نگاه ميكند ميزند بزمين لگد مال مي كند
آنكه نزديك در ايستاده .سومي پياله هاي دوا را روي فرش پاشيده گوشة عبايش مي گذارد.كنار

عرب سومي چيزها را مي گذارد .و شمشير بدست دارد پرده را ميكشد ميدهد بدست رفيقش
 دست.كنار اطاق، بدختر نگاه ميكند،خنده اي بلند كرده جلو ميرود به رفقاي خودش اشاره ميكند

  .ميخندد دست ميزند زير چانة دختر.مياندازد گردن بند او را پاره ميكند،ميگذارد در جيبش
  .بهرام ازگوشه اطاق خودش را مياندازد ميان عرب و پروين و دست او را پس ميزند

  .لنقتلهم- لنقتلهم-هرچهار نفر باهم

  . هذه الكالب النجسهالاريدان الوث سيفي في دماء -عرب سومي
  .ده حقبي -دومي

الفتاة -چهارمي ي ماع تو ج دا    .يم عًا م ن و س

  .ارم هذالكلب الي الخارج و اقطعه نصفين -عرب دومي
4  

فر ديگر چيزها را بزمين گذاشته بهرام را ميگيرند با مشت و لگد،زخم شمشير ميزنند او را دو ن
د ميزند ناله فريا.صداي زمين خوردن او شنيده ميشود.از اطاق بيرون كشيده در داالن مياندازند

  .دختر بيهوش شده روي تختخواب پدرش ميافتد.مي كشد خفه ميشود
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جگر پارة من چكار داريد؟ هر ! چهره پرداز با صداي خراشيده و لرزان فرياد ميزند با دختر من
او بكسي كاري نكرده، . . باو دست نزنيد . . . چه ميخواهيد ببريد خانة من مال شما مرا بكشيد 

از من جدا نكنيد،همة اميد و ميوة زندگاني منست دست . . ده اين دخترم است كسي را نيازر
  . . . !آه زبان آدميزاد سرشان نميشود ) سرفه. . . (نه . . . بسوي او دراز نكنيد نه 
يكي از چراغها خاموش شده .پنجرة كوچك با صداي ترسناكي باز ميشود.باد و طوفان برق ميزند
يكي از عرب ها خم شد هدختر را از روي سينة .طاق را روشن ميكندغريو باد و طوفان برق ا

  .پدرش بر ميدارد
 تو را به – بزحمت نيمه تنه از روي رختخواب بلند ميشود دامن عباي چرك عرب را گرفته چهره پرداز

بگذاريد يكبار . . . بگذاريد . . . آئينت سوگند ميدهم دخترم را از من جدا نكنيد دست نگهداريد 
هر چهار نفر خندة بلند و .عرب دامن عباي خود را از دست او بيرون مي كشد(يگر او را ببينم د

برق ميزند و اطاق را فاصله بفاصله روشن .باد چراغ ديگر را خاموش كرده.خشكي مي كنند
  . . . بگذاريد . . . آيا مهرباني در دل شما نيست؟ بگذاريد ) ميكند

سرفه او را گرفته .گاهي برق ميزند.،تنها پاسخ او را ميدهدصداي غرش باد،بهم خوردن پنجره
  .صداي خندة عربها از دور ميĤيد.دهانش كف ميكند،در رختخواب ميافتد

  .پرده مي افتد
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  پردة سوم
پنجره و يك شاه نشين تاالر با شكوهي را نشان ميدهد داراي دو در بزرگ منبت كاري يك 

دست راست نزديك شاه نشين،تخت چوبي منبت . . ين چراغ روغني روشن است كوچك با چند
كاري گرانبهائي پايه هاي كوتاه آن بشكل پنجه شير و باالي آن كله شير مي باشد،كنج اطاق 
گذاشته شده روي تخت تشك چندين زير گوشي و پشتي با رنگهاي پخته ابريشمي انداخته 

گ لعابي قالي بزرگي سطح اطاق را پوشانيده دو سه عسلي ميز چهار گوشه رويش گلدان بزر.شده
پائين تخت چندين صندوقچه در باز گذاشته شده و گوشه پارچه .كهنه و مختلف دور اطاق چيده

طرف ديگر تخت يك ظرف بخوردان برنجي كه در آن .و بعضي چيزهاي گرانبها از آن پيداست
ي بزرگ كه دو طرف آن آويزان است عطر دود ميكنند بشكل آتشكده با دسته هاي حلقه ا

  .گذاشته شده
1  

سردار عرب ميرود جلو آينه نقره كه بديوار نصب شده خودش را در آن نگاه ميكند،چرخيده در 
آينه ميكند دست ميبرد به سبيلش ميخندد،چند قدم راه ميرود دستها را بهم ميمالد ميرود سر 

تش وزن ميكند،ميخندد ميگذارد سر جايش بر جعبه هاي جواهر،گردن بند ها را در آورده با دس
صداي پا مي آيد بر ميگردد ميرود روي تخت مي .پنجره به بيرون نگاه ميكندجلو .ميگردد

  .نشيند،اخم ميكند
2  

در طرف دست چپ باز ميشود چهار نفر عرب پا برهنه چيز سفيد پيچيده اي را مي آورند جلو 
  .تخت او ميگذارند

  .سيدي هوذا حورية من الجنة  جلبنا ها لكعليك يا السالم -عربها
سپس هر چهار نفر خم .يكي از آنها پارچه را از روي او مي كشد رختر بيهوشي پديدار ميشود

سردار عرب چشمهايش ميدرخشد،آب دهان .شده پس ميروند جلو در اطاق سر بزير نيايستند
 آورده جلو عربها پرت خود را فرو ميدهد،خنده ميكند دست برده بكمر خود چنگه پولي در

آنها دويده با كشمكش تا دانة آخر را بر ميچينند .پولهاي طالي ساساني در هوا ميدرخشد.ميكند
  .سردار بر آشفته با دست اشاره بدر ميكند
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  .انقلعو من هنا. . .  اخرجوا -سردار عرب
  .چهار نفر عرب بيرون ميروند

  
3  

زلف دختر،نشسته سر او را ميگذارد روي سردار از تخت پائين مي آيد دست مي كشد روي 
مات و خيره باز ميشود دست برده زانوي خودش گونه هاي دختر تكان ميخورد چشمهاي او 

  .چشم خود را ميمالد عرب خنده بلند ميكند
  .تعالي معي. . .  مساءالخير يا ربة الجمال اهال بك -سردار عرب

   ترسناكي؟چه خواب! خواب مي بينم- برخاسته انديشناكپروين
 آه ما الطف عيونك الجميلة تسكرني بخمر من الجنة. . . تهربي مني آالغزالة  ال -سردار عرب

  .اضع آل ثروتي هذه امام قديمك) اشاره به صندوقچه ها(
پروين پس پس ميرود كنج ديوار ايستاده بخود ميلرزد با حالي پريشان موهاي ژوليده دستها را 

عرب نگاهي بسرتا پاي انداخته ميخندد،از جا بلند ميشود . ميكندبهم فشار ميدهد بزمين نگاه
  . او با دستها صورتش را پنهان ميكند.نزديك دختر ميرود

دويده تنه اش ميخورد عرب دست مياندازد بكمر دختر او به تندي دست عرب را پس ميزند 
  .به ميز، گلدان بزمين خورده ميشكند

  يست؟از من چه مي خواهد؟ يكي بدادم برسد اين مردكه ك-پروين
  .عرب آهسته نزديك او ميرود

  :پروين دستها را به حالت ترس جلوي خود نگاهداشته مثل اين كه بخواهد اورا دور بكند
  ». . بس است بگذار بروم. . . به نام خدائي كه ميپرستي بگذار بروم « 

4  
تها را بهم ميزند و سردار عرب صورت را در هم كشيده ميرود در دست چپ را باز كرده دس

عرب ديگري وارد شده تعظيم ميكند دست را ميبرد تا پيشاني پائين آورده .كسي را صدا ميكند
  .سردار عرب نزديك او ميرود

 .اذهب. فاآافوك . . . تكلم مع هذه المراة فاني انزوجها اذا اعتنقت الدين اسالمي  -سردار عرب
ار عرب دست بكمر زده خيره خيره بدختر نگاه سرد.عربي كه وارد شده دوباره تعظيم ميكند

بعد ميرود روي تخت مي نشيند مترجم سر را پائين .ميكند مثل اينكه منتي بسر او گذاشته باشد
  .انداخته دستها بسينه ميĤيد جلو دختر

  . شب شما خوش-مترجم
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اشيد آزاري  شما بهيچگونه انديشناك نباشيد، در پناه ما هستيد آسوده ب- دوباره ميگويدمترجم
  .بشما نخواهد رسيد

  . . .  دست از سرم بر داريد دور بشويد بگذاريد بروم -پروين
  . شما ديگر نميتوانيد برويد چرا ميلرزيد؟مي ترسيد موئي از سرتان كم نخواهد شد-مترجم
  . بگذاريد بروم بگذاريد بروم ديگر بس است-پروين
بمن دستور داده تا بشما پيشنهادي بكنم، * ئي بن زيدالخيل الطاة سردار ما حضرت عرو-ترجمان

  .زندگاني و آينده شما وابسته بپذيرفتن آنست
  . بگو- با ترديدپروين

 سردار ما بيش از آنچه شنيده بود شما را ريبا و دلفريب يافته و هر آينه به كيش -ترجمان
زد يكي از بهترين اسالم بگرويد شما را بزناشوئي بر خواهد گزيد سر تا پايتان را گوهر ميري

كاخها جايگاه شما خواهد شد زنان ديگرش فرمانبردار و كنيز شما ميشوند آسايش شما از هر 
  )لبخند.(گونه آماده و فراهم ميشود

بروم پيش . . .  شما را به خدائي كه ميپرستيد بگذاريد بروم -با صداي لرزان و نيم گرفتهپروين 
  نوز بس نيست؟نميبينيد چه بسر ما آورده ايد؟پدرم نميدانم زنده است يا مرده آيا ه

با روميها با تورانيان و با ! آنروزيكه شما پول داشتيد ديديد كه جهانگيري نميكرديد – ترجمان
عربها كه ما باشيم پيوسته در كشمكش و زد و خورد بوديد سرتاسر داستان ايران جنگ با 

  .همسايگانش است
مان جنگيده ايم هيچگاه بنام كيش و آئين با ديگران جنگ ما براي نگهداري آزادي خود -پروين

نكرده ايم و كيش و رفتار و روش ديگران را پست نكرده ايم آنها را آزاد گذاشتيم شما خودتانرا 
دانشمند ميدانيد ليكن از خدا شناسي بو نبرده ايد مردمان تازه بدوران رسيده چشم و دل گرسنه 

تگو ميكنيد؟ كيش ما به كهنگي و سالخوردگي جهان است،شما چگونه از كيش خودمان جلو ما گف
مردمان ديروزه مي خواهيد وخشور ما بشويد؟به بينيد شما خودتان را در راه راست نيدانيد و 
مانند ديوان و ددان رفتار ميكنيد خدائي كه شما مي پرستيد اهريمن خداي جنگ،خداي 

خواهد شالوده كارهاي شما،روش و رفتار كشتار،خداي كينه جو،خداي درنده است كه خون مي
شما روي شكنجه و پستي است بخون آدميان تشنه هستيد، همه كارهايتان زمين را چركين و 

  .نژاد آدمي را پست ميكند
بعقيده اشپيكل،دار مستتر و كريستنسن،قلعه جنگي دماوند كه مركز استحكامات ايرانيان بوده تنها در سنه  -*

ها بسر كردگي خالد فتح ميشود ولي اولين جنگ رازيان با اعراب به روايت مشهور در  هجري بدست عرب141
 بن ة هجري در زمان خالفت عمر روي داده سپهبد ايرانيان فرخان زيبندي و سر كرده عربها عرو22حدود سنه 

  .زياد ناميده ميشده
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ا براه راست راهنمائي آئين ما از پيش يزدان آمده و بما دستور داده شده تا ديگران ر-ترجمان
  چه كشته بشويم و چه بكشيم ميرويم به بهشت چون براي خوشنودي يزدان كارزار ميكنيم.بكنيم

شما آتش پرست دشمن .اگر ما در جنگ پيش پيش ميبريم براي آنست كه راستي با ماست. 
  .نامه هاي شما گمراه كننده باطل و مزخرف است.خدا و همدست اهريمن هستيد

  ا فرهنگ تازه سخن ميكوئي؟ ب-پروين
  . اين زباني است كه بايد بياموزيد پس از جنگ نهاوند زبان و آئين شما مرد-ترجمان
 نامه هاي ما را سوزانيديد گمان كرديد ما زبان شما را آموخته و آئينتان را - عصبانيپروين

  پيروي خواهيم كرد؟
 بشما نفرين خواهند كرد و شما را مشتي تنها نام خودتان را تا جاويدان لكه دار كرديد آيندگان

و دد ميخوانند كه از ناداني و رشك و ديوانگي ارزش دانش را ندانستيد و يادگار گذشتگان ديو 
  .را سوزانيديد

آنچه سوخته نامه هاي گمراهي . روي خاكستر آنها ما شراره دانش را خواهيم افروخت-ترجمان
  .شبخت نميكند تنها بايد باور كرد و اعتقاد داشتدانش آدميزاد را خو.بوده پشيماني ندارد

  . ليكن نه كور گورانه كيش ما با دانش يكي است و بهم آميخته-پروين
  . كيش گمراه،دانش گمراه ميĤورد-ترجمان
 تو كه به دانش و نامه آسماني ما اوستا آشنا هستي چرا اينگوه سخنها ميگوئي؟ ما -پروين

كيش را بهانه و .ئي،كينه ورزي و دشمني با ايرانيان است و بسميدانيم كه اماج شما كشور گشا
دست اويز خودتان كرده ايد آيا كيش شما دستور داده دختران را از خانمانشان دزديده سر 
گذرها بفروشيد؟خانه ها را آتش بزنيد؟كشت زارها را ويران بكنيد؟زنها و بچه ها را از جلو تيغ 

ريمن نيست؟ آري ما آغاز جنگ را كرديم چون آئين شما بدرد بگذرانيد؟ آيا همه اينها كار اه
ما ايرانيان نمي خورد شايد براي خودتان خوبست زيرا كه شما مانند جانوران درنده زندگاني 
ميكنيد او شما را براه راست رهبري كرد ليكن ما ديريست كه نيك و بد را ميشناسيم 

هر چه ميتوانيد امروز  كنار بگذاري دوزخ را خواهشمندم كيش خود را بهانه نياوري و بهشت و
بكنيد ليكن ما زير بار زور نخواهيم رفت اگرچه لشكريان شما بر ما چيره شدند و كارهاي نا 
گفقتني كردند روزي خواهد آمد كه شما را از كشور خودمان برانيم و فروغ ديرينه را از نو 

مگر نشنيدي كه . و كشتار نميخواهدبيفروزيم و گرنه آوردن كيش تازه اگر راست است جنگ
  سخن راست از شمشير برنده تر است؟

به تندي دستها را تكان ميدهد نگاهي بسر كردة عرب ميكند كه در ته اطاق راه ميرود و سبيل 
 آري نمونه اش من هستم خوب مرا براه راست راهنمائي -خود را مي تابد خنده عصباني ميكند

  ؟. . كرديد دستتان درد نكند
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  رويد؟ شما بكيش اسالم نميگ-ترجمان
من پدرم مادرم به كيش زردشتي مردند آن كسي را كه بيشتر از همه دوست   نه،-پروين

اگر همه آنها ميروند .داشتم براي آزادي آب و خاك و نگاهداري كيش مزديسني جانفشاني كرد
 آمديد و بهشت شما شما كه پيش از مرگ به بهشت.به دوزخ منهم ميخواهم با آنها بوده باشم

  .دوزخ ما شد
   اكنون به آينده خودتان بينديشيد پاسخ شما چه شد؟-ترجمان
 من از پيشنهاد سردار شما خيلي خرسندم ليكن نامزد كسي هستم و -كمي درنگ كرده پروين

اگر .نگين زناشوئي بمن داده تن و روان من از اوست نميتوانم ديگري را به جاي او برگزينم
 بنده را سرافراز بكنند ميگذارند با پدرم بروم به ايرانيان تا زنده هستم سپاسگذار سردار شما

بگو،بسردارت بگو كه نامزد ديگري هستم نميتوانم پيشنهاد او را بپذيرم .ايشان خواهم بود
  .بگذاريد با پدرم بروم به سرا پرده لشكريان ايراني،نامزد من آنجاست

عرب نگاهي بانگشتر كرده از .تر را به مترجم نشان مي دهددست خود را دراز كرده نگين انگش
  .جيب خودش انگشتري مانند آن بيرون ميĤورد بدختر ميدهد

   آيا شما اين انگشتر را ميشناسيد؟-ترجمان
. . . آه پرويز من . . .  اين انگشتر من است كه باو دادم روزيكه از هم جدا شديم - هراسانپروين

   . . .پرويز كشته شد بگو 
ترا به خدائي كه ميپرستي بگو كي اين انگشتر را بتو داده؟آيا ما بين گرفتاران ايراني پرويز نام 

آري كشته شده ) زير لب(جوان بلند باال كه جامة سواران جاويدان را در بر دارد نديده اي؟بگو
  . . . مرده 
ت داري ترا سوگند  بنام آئيني كه براي آن جنگ ميكنيد،بنام آنچه كه دوس-دوباره پروين

  ميدهم بگو كي اين انگشتر را بتو داده؟
پريشب پاسي از آن گذشته بود كه . اكنون كه مرا سوگند داديد ميروم برايتان بگويم-ترجمان

لشكريان ما بگروهي از سپاهيان شما نزديك رودخانه سورن شبيخون زدند جنگ سختي در 
و خون خفتند من چون زبان پهلوي را بدستور گرفت پارسيان دليرانه جنگيدند و همگي به خاك 

خليفه فرا گرفته بودم تا از شورشيان و دستگير شدگان ايراني پرسش بكنم بهمراهي دسته اي 
مهتاب سرد و دل .رفتيم تا كمك كرده چيزهائي كه از كشتگان باز مانده بود با خودمان بياوريم

من همينجور كه . آغشته شده بودندگيري روي زمين گسترده بود،كشته ها در خون خودشان 
كسي دامن عباي ميگذشتم اسب سفيدي را ديدم كه باالي سر كشته اي ايستاده است جلو رفتم 

برگشتم ديدم جواني با موهاي ژوليده از شانه چپ او خوم فوران ميزند بدشواري سر .مرا كشيد
تم تو كي هستي؟ او با اواز خود را بلند كرد چون جامه سرداران را در برداشت بزبان پهلوي گف
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ديدم در دست چپ او تكه .خراشيده اي گفت بنام كيش و آئينت بمن اندكي گوش فرادار
كاغذي بود كه رويش چيزي كشيده بودند دست راست را بلند كرده گفت اين انگشتر را بيرون 

نه اميدم بگو بياد بياور اگر گذارت بشهر راغا افتاد آنرا بده بنامزد من در خانه پيرايشگر به يگا
تو بودم روزگار با من يتسزه كرد و چيزهائي گفت كه درست نشنيدم افتاد بزمين و جان بجان 

  .آفرين داد
پروين ميافتد روي عسلي كه نزديك اوست صورت را ما بين دو دستش پنهان ميكند،بريده 

ت اين ديوان گرفتارم بدس! رفت من هنوز زنده ام. . . مرد . . .  او كشته شده -بريده با خودش
آيا راست است؟خواب نيست . . . آن پدرم نميدانم چه بسرش آمد . . . نه نميخواهم بس است 

  . . . ؟ نميتوانم . . . 
 ميدانيد كه سرنوشت همكيشان و همشهريانتان تا اندازه اي بدست شماست هزاران -ترجمان

د خواهند فرستاد شما از ديگران مردم در زير شكنجه هستند مسمغان و دخترانش را به بغدا
خوشبخت تر بوديد چه حضرت سردار ميخواهد شما را بزني بگيرد و ميتوانيد با يك لبخند و 
كرشمه خودتان جان چندين نفر را بخريد،يك دلربائي شما كرور ها ميارزد چشم اميد ديگران 

  .بشماست
را گول بزني؟ميخواهي مرا فريب بيچاره باين سخنان آبدار ميخواهي م. . .  خاموش شو -پروين

با كشندگان نامزدم،پدرم و خانواده ! بدهي؟ بچه گيرآورده اي؟ هيهات شما را خوب ميشناسم 
  ؟. . . ام بخندم 
و با شما از  پسنديده عروة بن زيد الخيل الطائي شما نخستين زني هستيد كه حضرت -ترجمان

راست است .  بكند و در حرم خودش بفرستددر گفت و شنيد در آمده ميخواهد شما را سر افراز
  كه بزن خوبي نيامده گويا فراموش كرده ايد كه زنداني ايشان هستيد؟

 بس است بس است نه ديگر با شما كاري ندارم هر چه كه از دستتان بر ميايد بكنيد و -پروين
  .داد خودتان را بستانيد برو از جلو من دور بشو

  . پريشان خواهيد شد-ترجمان
  . . . !  پشيمان -وينپر

  .پروين سر را ما بين دو دست ميگيرد مترجم ميرود جلو سردار تعظيم ميكند
  . عاشقة رجال من جنسها -مترجم

خرج من هنا يا ابن الزنا يا . . . فان لم تقبل؟اللف جهنم .سردار بر آشفته با تشر باو نهيب مي زند
  ابن الكلب اتترآني انتظر من اجل اال شيئي؟
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  .مترجم را گرفته از اطاق بيرون مياندازد و خودش هم دنبال او رفته در را از پشت مي بندد
پروين انگشتر را در دست گرفته سر را بلند مي كند نگاهي بدور اطاق مياندازد دست روي 
پيشاني كشيده مانند اينكه از خواب طوالني بيدار شده باشد بلند ميشود روي زمين كنار ميز 

  . گريه ميكندنشسته
هواي عقب اطاق تاريك و آبي سير ميشود ناگهان صداي صفحه برنجي كه بزمين بخورد ياسنج 

 كفن سفيد چين خورده ست راست چهار طاق باز ميشود پرويزدر د.كه بهم بزنند شنيده ميشود
روي دوش انداخته دامن بلند آن روي زمين ريخته موهاي شانه كرده، دور چشمها حلقه كبود، 
نگاه خيره، صورت بدون حركت مثل اينكه با موم درست كرده باشند ميان چهار چوب در 

  :ميگويدايستاده پشت او تاريك است سر تا نيم تنه روشن تر باقي بدن محو با صداي خفه 
  .بمن گوش بده مرا ببخش. . . پروين . . .  پروين -سايه پرويز 

 اين آواز بگوشم آشنا ميĤيد خواب مي -انه وار سر را بلند كرده چشمها را ميمالد ديوپروين
! آه پرويز است تو را نكشته بودند)نگاه ميكند(بينم؟بيداري است؟آنچه گذشته بيادم ميĤيد

همه را ديدم همه را بچشم خودم . ميدانستم كه دروغ است اينها ديو خشم ديو دروغ بودند
 بيا مرا از چنگ اين ديوان بيرون بياور، بيا بدادم برس. . . من چشم براه تو بودم كجائي؟ .ديدم

مي بيني به چه روزي افتاده ام؟تو زنده بودي چرا زودتر نيامدي؟بگريزيم،زود باش ميداني پدرم 
آه نميتوانم برخيزم نزديك بيا ) كوشش ميكند بلند بشود ميخورد برزمين(را كشتند؟ بيا بيا جلو 
  . . . چرا هيچ نميگوئي بيا 

 چرا بمن اينجور نگاه ميكني مگر نميخواهي مرا با خودت -و خيره نگاه ميكنددوباره پروين با
بيا جلو،خاموشي تو ! ببري؟ دور دور از اين ديوها زودباش مرا كمك بكن چرا خيره نگاه ميكني

ميگويند كه . . . يك چيزي بگو من ميترسم،مرده اي يا زنده اي؟اين روان اوست .مرا ميترساند
نه تنها در مغز خودم مي بينم آيا كسي ديگري هم او را . . . ي آشكار ميشود روان مرده ها گاه

  .مي بيند؟ميترسم ميترسم
افسوس ديگر كاري از دست من بر نمي آيد پروين من ديگر از مردمان روي  -سايه پرويز

 من از آلودگي هاي. زمين نيستم روان من از كالبد گسسته ما بين ايزدان و امشاسپندان ميباشم
زندگي رسته ام،آزاد شدم،همه چيز را ميبينم،همه چيز را ميشنوم،پروين مرا ببخش روان من از 

  .درد تو در شكنجه است،مرا ببخش ديگر بايد بروم
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 تو مرده اي؟نه ديگر زندگي برايم دلربائي ندارد بهيچ چيز دلبستگي ندارم كمي دست -پروين
پاري بدست اين ديوان درنده؟مرا هم ببر،پرويز آيا مرا ميس. . . نگهدار،مرا هم باخودت ببر 

سرنوشت ما را در مرگ زناشوئي ميكند ما يكي خواهيم شد و هيچ نيروئي نخواهد توانست ما را 
  .از هم جدا بكند

 هيهات،من ديگر ماري نميتوانم بكنم خواستي با هم مرده باشيم باين روز افتادي -ساية پرويز
  .مرا ببخش

  
6  

  
هواي پشت .در مثل اول بسته ميشود.سايه پرويز آهسته دور ميشود.ن ميĤيدصداي پا در داال

  .از در دست چپ سردار عرب وارد ميشود-اطاق آبي تيره ميماند
ديوانه شده ام آيا ناخوشيم آيا دروغ نيست؟جادو نيست؟آنچه كه !  نميدانم-بريده بريده پروين
مرد كه خونخوار بي سر و بي پا بشوم؟كشندگان ؟ همخوابه اين ! . . . آنچه كه شنيده ام! ديده ام

  )گريه ميكند!(پرويز كشندگان پدرم
سردار عرب خنده ميكند صورتك ميسازد ميرود ظرف بخوردان را جلو تخت گذاشته كندر و 

بعد آمده جلو پروين دستها را بهم .دود غليظ معطر در هوا پراكنده ميشود.عطر در آن ميريزد
  .خاسته ميرود ببدنه ديوار تكيه ميدهد سردار عرب جلو او ميرودميمالد دختر هراسان بر

  . ماذا تقولينا يا اميرتي؟تعالي الي قلبي يا حورية الجنان التخافي لست بقاس-سردار عرب

  .پروين خيره باو نگاه ميكند
  . التبك يا جيبتي يا نور عيني-بزانو جلو او نشسته سردار عرب
اشاره ميكند به  (انظرييا غزيزتي آل هذه االموال هي لك -ودبرخاسته نزديكتر مير سردار عرب
  .اضعها امام قديمك من اجل ابتسامة واحدة).صندوقچه ها

پروين بسر تا پاي او خيره نگاه ميكند عرب نزديكتر ميشود او از جان تكان نميخورد عرب دست 
 خود را نزديك ميبرد چپ را مياندازد دور گردن پروين و دست راست را زير چانه او گرفته سر

پروين دست برده دستة خنجر او را گرفته آهسته از غالف بيرون ميكشد و برده پشت خود نگاه 
عرب بوسه اي از صورت او ميكند كمي عقب ميرود ميخندد دختر از زير دست او .ميدارد

پستان بچابكي بيرون آمده خنجر را به دو دست گرفته با همة زور و توانائي خود ميزند روي 
عرب لحظه اي منگ و مات نگاه ميكند غالف .و بدون اينكه ناله بكند ميخورد بزمينچپش 

خنجر خود را وارسي ميكند بعد با كامهاي شمرده و سنگين رفته بخوردان را ميĤورد پهلوي نعش 
در اين بين صداي دورو خفه لرزش سيمهاي .دود غليظ آن در هوا موج ميزند.دختر ميگذارد
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سردار عري رفته چنگه .در هوا بلند ميشود.ه آهنگ سوزناك از روي خستگي ميزنندچنگ كه ب
چنگه پارچه هاي گرانبها و جواهرها را از صندوقچه ها بيرون آورده ميĤورد ميريزد روي جنازة 

  .عرب دستها را جلو صورت گرفته بعقب ميرود. صداي ساز خاموش ميشود. پروين
  پرده مي افتد

  1307  آذر ماه21پاريس 
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