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در جلوي اين پرده ، يك پرده ي  . بر روي پرده تعداد زيادي ستاره ي نقره اي   .  صحنه آويزان است پرده اي سياه در پشت: صحنه 
.  در هر قفْس ، سه شمع روشن است . دو  قفس يك بعدي در دو سوي صحنه ، يكي به رنگ سياه و ديگري زرد رنگ . سفيد 

در قسمت راست صحنه . سه تار بر روي آنها قرار دارد  يك . سه صندلي  سفيد در وسط صحنه . يك نقاب در پايين قفس سياه 
 .يك ظرف آب، وسايل گريم ، دو سنج و دو تلويزيون در جلوي صحنه    . قرار دارد  )  متر٢٠(يك توپ پارچه قرمز  

ستانش در طول اداي جمالت د.دستها و دامنش با چسب به پرده ي سفيد  آويخته شده است . زني پشت به تماشاگران ايستاده است 
با گامهاي . چشمانش كامال سياه و لبانش سرخ . صورتش كامال سفيد است  . را آزاد مي كند و به سوي تماشاگران مي چرخد 

 .بسيار آرام به سوي تماشاگران مي آيد 
 

  . فرا گرفت هراسي مرا : دورتر از آنچه بايد پرواز كردم    

 .  و چون پيرامونم را نگريستم ، تنها زمان همزمانم بود

  ، آنگاه با شتابي فزاينده ، به واپس ، به سوي خانه پرواز كردم ، آنگاه بسوي شما آمدم  

دل مشتاق آمدم ب: براي نخستين بار بهر ديدن شما با خود چشمي آوردم و خواستهاي خوب   �Z�°�ƒ



 در همه ي شهرها بي سر و سامانم و از همه ي دروازه ها گذرنده    

  مردم كنوني ، هماناني كه دلم تا چندي پيش مرا بسوي ايشان مي كشاند ، با من بيگانه اند و  

  .نزد من خنده آور

    .و من از سرزمينهاي پدري و مادري رانده شده ام  

بادبانهايم را   : از اينرو ، اكنون تنها سرزمين فرزندانم را دوست مي دارم ، آن سرزمين نايافته اي را كه در دورترين دريا جاي دارد    
 ...مي فرمايم تا كه آن را بجويند و بجويند و بجويند وبجويند    

  . صورتش را در آب مي شويد و دوباره آرايش مي كند    

اين سرزمين ، وطن سوم من است و . نامش هيچستان است ! دي ، دوست من ، دوست نديده ي من به سرزمين من خوش آم ...
هيچكس از من ! "  . اين باد و آن مباد . زنده باد و مرده باد "سرزمين . سرزمين اول زادگاهم بود . صادق ترين و وفادارترين نيز 

زادگاهم ، اين   . هيچكس از هيچكس هيچ چيز نپرسيد . از من نپرسيد هيچكس . هيچكس . نپرسيد كه مي خواهم بدنيا بيايم يا نه  
 مادر با  -و من و پاره هاي اين قلب ، رانده شدگان اين فرزندكش... مده آي فرزندكش ، مرا از خود راند و قلبم را تكه تكه كرد 

  ....كفشهاي پوالدين و دلي از شيشه سر در راهي بي انتها گذارديم ، با نگاهي به پشت سر    

)  ياد مي زندفر( 
  ... زمين مي خوري ، به پشت سرت نگاه نكن -

  ... ولي من يك چيزي را در گذشته جا گذاشته ام ، دوست من  -

  ! ...  گذشته را فراموش كن ، آينده پشت در ايستاده  -

  در زادگاهم بر آن شدند كه چون اجساد زندگي كنند   

 د حتي مردگان خود را نيز سياه پوشاندن 

  ....  از سخنانشان هنوز بوي ناخوش دخمه ها را مي بويم  

  . فراموش كن ، فراموش كن ، آينده  پيش روست ... 
 

براي آنها ادامه   . دليلي براي ادامه نمي يابندقربانيان خود را خواهند كشت ، چون. همه . سرانجام روزي همه خودكشي خواهند كرد  
 ...يعني تداوم رنج  

 
  .زدسه تار مي نوا

 
فرزندان قربانيان ، مجرمين فردا،  فرزندان    ...ديگر هيچ قرباني باقي نمانده ... مجرمين خودكشي خواهند كرد ... و مجرمين  ...

  ...مجرمين ، قربانيان آنها

مزه ي شور    شايد قربانيان مظلوميت را در فرزندانشان تكتْير كرده باشند و مجرمين ، حس غريب قتل را ولذت چشيدن      ... و شايد  
 . خون سرخ جاري بر زمين گرم را 

آنگاه كه كودكي آهسته ، آهسته، پيش چشمانشان تكه تكه مي . بسياري مرگ را و زندگي دوياره را تنها يكبار تجربه مي كنند  
 .شود ، آب مي شود ، سراب مي شود 

  .عشقي ست به زندگي، آنگونه كه شايسته ي بودن است  و هر بار مردن ، اداي   . و بسياري بارها مي ميرند ، سالها ، تمام عمر   ...

  .دوست من ، دوست نديده ي من ... من بارها مرده ام ، بارها   

  . نقاب را به چهره مي زند   
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 زادگاهم ، سرزمين ترس بود خون 
 

 ...سرزمين ترس و خون و يك خداي كاغذين
 
اشهد و ان    ....  زيادي مي زني ؟ همچين بزنم كه صداي سگ بدي جوجه  سوسول ،  به خدا توهين مي كني ؟ قحبه خانم ، حرف "

  ... ال اله اال له

 . آرام آرام بلند مي شود  . برزمين مي افتد . پارچه ي سفيد را بر مي كند .فرياد مي زند و دور خود مي چرخد  . خون مي پاشد
 
نمي . ترين و دست نيافتني ترين اعماق مي درخشيد خطوط طاليي  چشمانش تا دوردست  . مادرم چشماني سياه و مهربان داشت  

در آن چشمان مهربان . از همه مي ترسيد . مادرم خميده پشت يود و كم سخن . براي من اما ، او زيبا ترين بود. دانم زيبا بود يا نه  
 :تاريخ را تنها از روي تولد نزديكانش مي دانست       . برق وحشت هميشه بود 

   بدنيا آمد خاله ات روز سقوط مصدق 

  خواهرت روز سقوط شاه 

ننه ، يعني از من هم دفاع مي   "  . من از خلقم دفاع مي كنم ؟  : " اسمش چي بود ، اونكه تو تلويزيون گفت        ... تولد تو  روز دادگاه      
. روز زيبا بودم    من هم يك  . من هم يك روز جوان بودم    . بگو حقم را از اين پدرت بگيره      . كنه ؟ بهش بگو بياد از من دفاع كنه   

 پوسيدم ننه ،                                                     

قلبم . بگو اگه راست مي گه بياد جلوش را بگيره      . انتقام دنيا را از من گرفت     . من را حيس كرد  . نفسم سنگين شده ، ننه  . پوسيدم  
 . انگار يك فيل از روش رد شده    . درد مي كنه ، ننه 

   بياد كمكم كنهبگو ...

 ..."مادر او ن اسمش گلسرخي بود و سالهاست كه مرده  : " و من فقط گفتم 

ولي نگفتم . من كمكتون مي كنم : مي خواستم بگم  . مي خواستم بگم ، مادر، هركس فقط خودش مي تواند حق خودش را بگيرد   
  . مي دانستم . مي دانستم بي فايده است . 

................ 
  .مي نوازد سه تار 

 
در خواب غذا مي  . مادر در خواب راه مي رفت ، در خواب غذا مي خورد . مادر از همه چيز مي ترسيد . مادر هميشه ساكن بود 

مادرم متْل . مادرم از مرگ فرزندانش مي ترسيد . از خون مي ترسيد . از اسلحه مي ترسيد . مادر از كتك مي ترسيد . پخت 
 ...نه از سر بي مهري ،نه از سر بي مهري  . ند سرزمينم مرا از خود را 

 "ننه ، همين روزها تولد خواهرت است    "

  "از كجا مي داني ، مادر ؟  "

  ".آفتاب به من گفت "
... 

 رنج ، ناقوس مي زند  

 نوازش ، يك در است  

  پرنده ، عين مجازت 

  و چمداني كه براستي چمدان نيست 
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 ا ي بي مقصد و همواره در راه بودن در اين بي انته    
 

  گوش كن ، چه سكوتي

  .گوش كن ، چگونه سكوت كرده اند 

 سوگند خاموشي

  صداي خشم درون را نمي توان نشنيد 

 ...نمي توان به فراموشي سپرد 
.......... 

 
  .دوست دارم ساعتها به داستانهايشان گوش كنم    . همه ي زنان مسن را دوست مي دارم  

 قصه مرا بياد مادرم مي اندازد  

 ز كرده در صندلي چوبين شكستهك

 مادرم ، داستانگوي روياهاي شيرين 

 قصه هايي با پايان خوش 

   همه خوشبخت مي شوند

  همه پيروزند
 

  .مانند مرده اي بر روي صندليهادراز مي كشد 
 

 انسان بي رويا ، پيش از مرگ مرده 

 دو قطره خون در چشمانم

 انسان بدون رويا ، پيش از مرگ مرده  

  خون در چشمانمدو قطره

 و يك لخته خون راكد بويناك ، در قلبم 

  ،  مادر نخواب . مادر چيزي بگو  . مادر نترس 

  ...مادر ، بيا اين دستمال ، چشمانت را پاك كن
............. 
  .بلند مي شود

  ي بود ، يكي نبود يك

  زير گنبد كبود

  غير از خدا هيچكس نيود 

   يك دختر بود به اسم شنل قرمزي

                                                     ...ين دختر يك مادر داشت و يك مادر بزرگ پير ا

 .ناگهان با اضطراب به سوي تماشاگران مي آيد    . بلند بلند مي خندد 

  ساعت چنده ؟

  ساعت چنده ؟
... 
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  وقت رفتن فرا رسيده

  مي خواهم بروم

  چقدر امشب طوالني ست 
 

  رين شب باشدشايد اين آخ 

  من در سايه ي خودم زندگي مي كنم 

  . سايه اي از خودم 
                                                

 
 را بر دوش مي اندازد و به طرف جلوي صحنه مي آيد  

آيد



 
  از اين مرتع آهوانه بگريز  

  كه آغل خوكان است آنچه فردوسش مي نمايند 

  دل به چه خوش داشته اي ؟

  كه مركب رهوارت در زير است و كاله آفتابگيرت بر سر ؟   

  مگر ندانستي

 كه بي مركب و كالهت به آن تيره ي جاودان خواهند سپرد ؟

  اگر طاغي نيستي ، ساقي نيز نباش

 س نمي شكني ، عبتْ آوازخوان چنين باغي نيز نباشاگر قفْ

 سر به بهانه اي در اين گنداب فرو مكن   

 و به تعفن اين مرداب خو مكن

 دراعه ي زهد مزورانه از دوش انداز     

  خويشتن به جوش انداز 

  از اين مرتع آهوانه بگريز  

  كه آنچه فردوسش مي نمايند ، آغل خوكان است

  ...نه منزلگاه نيكان
... 

 دورتر 

 هراسي مرا فراگرفت : از آنچه بايد پرواز مي كردم    

 و چون پيرامونم را نگريستم ، تنها زمان همزمانم بود 

  از فراز همه ي كوهها سرزمين پدري و مادري را مي جويم  

  اما هيچ جا وطني نيافته ام

  در همه ي شهرها بي سرو سامانم و از همه ي دروازه ها گذرنده    

  هماناني كه دلم تا چندي پيش مرا به سوي ايشان مي كشاند ، با من بيگانه اند و نزد من خنده آور   مردم كنوني ،

  ...و من از سرزمينهاي پدري و مادري رانده شده ام  
 

........................ 
 
  .پرده اي پر از ستاره . تغيير نور  
 

  . برنگزيده ام ، سرآغاز ي نو  آغاز فرار يا سفر ناخواسته يه سرزمين دوم ، به تبعيدگاه 

 "زنده باد و مرده باد "فرار از سرزمين 

  "اين باد و آن مباد " فرار از سرزمين

  از جايي كه ديگر نمي توان در آن عاشق بود بايد كناره گرفت و گذشت     ....

  ...و من اينچنين كردم

  در تبعيدگاه بوي آزادي مي آمد

  و من حس مي كردم كه زنده ام 
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   از توهين و تحقير خبري نيست  اينجا

 آغاز سرزندگي

  ...اينهمه رنگ ، اينهمه زندگي 

  مادر ، كاش اينجا بودي ، كنار من

  اينجا همه زنده اند  

 اگر اينجا مي بودي 

 از خواب بيدار مي شدي  

  .من آزادم ، اينك من شادم

  .  صحنه را مرتب مي كند

يك زبان ياد گرفته ام و ديگر مجبور نيستم به زبان      . كار مي كنم   . درس مي خوانم   . دوست من ، اينجا حالم خيلي بهتر شده    ...
در رابطه هايم به محض اينكه حس مي    . البته چند تجربه و شكست عشقي را هم پشت سر گذاشته ام  . ايماء و اشاره حرف بزنم  

راستي (  تمام عمر نقش رضا شاه را بازي مي كرده   كردم ، معشوقم دارد كم كم نقش پدرم را بعهده مي گيره ، كه تازه خود پدرم  
نميدانم . از پدرم هرگز چيزي برايت نگفته بودم ، دليلش اين بود كه در واقعيت هيچ خاطره ي مشخصي از او در ذهنم نمانده است   

 مجموعه ي جمالتي 

اينكه متوجه مي شدم كه معشوقم مي خواهد   خالصه بمحض ) .   زده ام به ده عدد مي رسد يا نه    كه در تمام آن سالها با او حرف  
البته اذيت هم شده ام ، ولي . يك نقش دست دهم را كه يه اشكال مختلف در زندگي ام ديده ام بازي كند ، رابطه را قطع كرده ام  

 تجربه  از هيچكدام از    . دوست من باور كن ديگر هرگز حاضر نخواهم شد كه اين آزادي بدست آمده را براحتي از دست بدهم             
قانوني وجود دارد كه مي توانم  . مهم اين است كه حس مي كنم زنده ام و مهمتر اينكه بعنوان انسان حق دارم . هايم پشيمان نيستم 
با اين همه هنوز كابوس مي بينم ، كابوس جنگ و  خون و         . مدتهاست  كه ديگر به خودكشي فكر نكرده ام     . به آن متوسل يشوم   

 . ي بهتر شده ولي حالم خيل . ترس 

و بعد هم ، تنهايي  . تا كي ، كس نمي داند  . اينجا فقط ما غريبه ها را تحمل مي كنند . راستي ، فكر نكني كه اينجا بهشت موعوده 
ولي خوبيش در   . بس بايد بدوم ، سرگيجه مي گيرم     يعضي وقتها از. ريتم زندگي در اينجا خيلي سريع است  . خيلي آزارم ميدهد 

چند تا دوست هم پيدا كرده ام كه كمابيش . كه وقت فكر كردن هم ندارم و كم كم شايد بتوانم گذشته را فراموش كنم   اين است 
حتي فكر مي كنم اكرا از   . البته حس مي كنم زياد دوست ندارند در مورد گذشته حرف بزنند         . گذشته اي مشابه به من دارند    

بيشترشان اصرار عجيبي دارند كه تْابت كنند صرفا براي درس خواندن به     .  تغيير داده اند  زندگينامه هايشان را. گذشته فرار مي كنند 
متْل اينكه سرنوشت ما     . خب به هرحال اين هم نوعي فرار است      . اينجا آمده اند و از خانواده هاي تْروتمند مي آيند و از اين حرفها        

  . تلويزيون . يادم رفت راستي يك چيزي . اين است كه مدام از چيزي فرار كنيم   
 

 . تصاوير تلويزيونها از زندگي شخصي زن و وقايع اجتماعي    
 

يك بار موقع تلويزيون      . كمك مي كند كه كمتر فكر كني و كمتر احساس تنهايي كني  . تلويزيون در زندگي اينجا خيلي مهمه     
به . را بر روي تلويزيون ديدم     شكسته اي از زندگي اميكدفعه تصوير قطع شد و تصاوير شكسته. ديدن ، اتفاق عجيبي برايم افتاد 

در تلويزيون او تصوير     . دوستم زنگ زدم و ازش خواهش كردم تلويزيونش را روشن كند و به من بگويد كه چه تصويري مي بيند        
 .  من ديوانه شده ام    دوستم گفت گمان مي كند . تا كي ، نمي دانم  . خب اينهم يكجور فرار است    . سريع خاموشش كردم   . من نبود 

دوستم بهم پيشنهاد كرد حتما ". اما در جنون نيز همواره چيزي از خرد هست   . در عشق همواره چيز ي از جنون هست : بهش گفتم 
. فكر كنم حق داشت . گفت اينجا اكتْر مردم پيش روانشناس مي روند و اين چيز عجيبي نيست  . به يك روانشناس مراجعه كنم  
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شيها كه از پنجره به بيرون  . ميداني ، چند هفته است كه حس مي كنم همه مراقب من هستند . كنم  روانشناس مراجعه شايد به يك  
ديشب مي خواستم پنجره را باز كنم ، بپرم پايين و فرياد                              . نگاه مي كنم ، سايه هاي مشكوكي را مي بينم 

 . ولي سريع منصرف شدم  ... " من وجود دارم  . من هستم . من اينجام  . دست از سرم برداريد  . مي خواهيد  از جون من چه : بزنم 
... 
بسوي پارچه مي رود و آن را با پا در مسيري به    .  صداهاي زنان پخش مي شود كه از تجربه ي خود از زندگي در تبعيد مي گويند      

با . پارچه چون پيراهني به دور او مي پيچد . بر زمين مي افتد و در پارچه غلت مي خورد .  دهد شعاع يك دايره به جلو هل مي
 . پارچه را سريع جمع مي كند و به قسمت تماشاگران پرتاب مي كند   . حركت پارچه را از خود باز مي كند  

 . مه آواز مي خواندند ه. آنهمه فرشته در آسمان . انگار همين ديشب بود ، انگار همين ديشب بود    ...

واند خ آواز مي 
 باالي سرم ، ميليونها ستاره ...

  ستارگان از فراز آسمان بر سرم ريختند 

  و من مي درخشيدم

  هنگام بازگشت

  راه را گم كردم 

 از راهها مي ترسيدم  

 چند جفت چشم كه همواره مرا مي پاييدند  و 

  .اين يك تله بود ، يك تله ي بيرحمانه 

 ي را ديدم بر زمين افتاده  ناگهان زن

 چهره اش به من مي مانست ، چونان همزادي

  روي برف ديگر ستاره اي نبود

  . ..و من سردم شده يود

 برخي مرتب به زمين مي افتند يعضي از ما در خواب مرتب در يك دايره حركت مي كنند و   

  ...پس اگر زني را ديدي كه بر زمين افتاده ، زير بازويش را بگير  

  ماو 

  نمي دانيم از كجا آمده ايم

  و ما

  نمي دانيم كه هستيم

  و ما حتي نمي دانيم كجا هستيم

 ديگر هيچكس يخاطر نمي آورد از كجا آمده

 و ديگر هيچكس نمي داند  كه بوده   

  يا اينكه كيست
... 

  ساعت چند ه ؟

  ببخشيد ممكن است به من بگوييد ، ساعت چند ه ؟ 

وقتي تعداد حوادتْ زندگي ات آنقدر زياد باشد كه وقت فكر كردن به آنها را نداشته باشي ، شايد مرا    . زمان چه سريع مي گذرد
  .دوست نديده ي من . بفهمي ، دوست من 
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. من سعي كرده ام آنها را با تاريخ و جزييات بروي كاغذ بياورم  . من تالش كرده ام كه به يك يك اين حوادتْ فكر كنم 
فقط يك تاريخ  نوشته شده       مي دانم كه باالي هر صفحه . ، اين كاغذها را مي بيني ؟ مي دانم كه اكتْرشان سفيدند       اينجاست ، ببين 

  ،  هر كاغذ. است

  ...و من بارها مرده ام ، بارها ... مرگ ديگران ، و من  . يادگار يك مرگ است 

 . نمي توانم. نويسم همه ي اين مرگها در ذهنم تْبت شده است ولي نمي توانم درباره شان ب   

دلم مي خواست مي توانستم سرم را با چاقويي بشكافم و اين  . صداي ضجه ، صداي ناله ، صداي فرياد    . در سرم پر از صداست  
 .و تو  .... و تو   ... من شده ام حافظه ي تو  . صداها را از درونش بيرون بكشم     

 
 

  . فرياد مي كشد
 

 من نمي خواهم حافظه ي كسي باشم   
 
  گر بتواني از اينجا بروي  ا

 ...نمي توانم دوست من ، تمي توانم  . بدون اينكه به پشت سرت نگاه كني ، دستانت را به گرمي خواهم فشرد   
... 

 . تغيير نور
 

 كس بعد قرار شد هر  . خيلي به هم نزديك شده بوديم   . در آغاز همه مان شاد بوديم    . امروز دوستانم را به خانه ام دعوت كرده بودم       
. از اين لحظه بود كه كم كم شكافي عميق ميان ما ايجاد شد  . از هر چه دوست دارد ، بگويد يا بخشي از زندگيش را تعريف كند  

با خودم گفتم ،  . همه فراموش كرده بودند ، يا اينكه سعي مي كردند فراموش كنند    . زندگينامه هاي خيالي . همه دروغ مي گفتند 
به خودم   . بهر حال آنها در خانه ي من مهمان بودند    . كن است ؟ و بعد سعي كردم با آنها همراهي كنم     مگر مي شود ، چطور مم  

كنند و اگر ادامه ي   اينها مي خواهند زندگي . مگر قرار است همه متْل تو در مرز ديوانگي باشند    . گفتم ، شايد حق داشته باشند 
احساس مي كردم نياز به تعريف كردن    . فقط گوش مي دادم  من . موش نكنند زندگي از طريق فراموش كردن ممكن باشد ، چرا فرا   

 . متْل اينكه هر كس از بغل دستي اش مي ترسيد   . ولي انگار همه بگونه اي مواظب حرف زدنشان بودند     . در همه وجود دارد  
 

  . يده ام آزادي بيشتر شده شن. ديگر كسي را نمي كشند . شرايط تغيير كرده   . گذشته ها گذشته  : ناگهان يكي گفت 
 

 . نعره مي زند و صندليها را با چوب وسط پارچه بر زمين مي اندازد 
 

. يك نسل نفرين شده  . يك نسل را . همه را . همه را كشته اند . اگر نمي كشند بخاطر اين است كه ديگر كسي باقي نمانده است  
ولي شماها چه ؟ فكر مي كنيد ،  . من مي دانم كه جنون گرفته ام  . رواني است   و آنچه باقي مانده ، مشتي بيمار. يك نسل از بين رفته   

. شما از هم متنفريد و به هم مظنون    ... خريد و به تعطيالت مي رويد ، سالميد ؟ براي من شما همه مرده هاي متحركيد        چون خانه مي
. گر لبخند مي زنيد و در پس خنده ، نفرتتان را مي پوشانيد     تمام مدت به يكدي  . شما زنده نيستيد ، چون عشق در شما مرده ، و رويا     

 اين يعني زنده بودن ؟ 
 

 . چوب را بر زمين مي اندازد 

  همه مي گفتند آنها تمام افراد خانواده شان را از    . و من ناگهان بياد آن سه نفر افتادم  ...
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. گام از شهر به شهر به  جستجوي مردگان خود در سفرند    و آن سه نفر ، يك زن ، يك مرد و يك كودك از آن هن   . دست داده اند  
با آن چهره  ... آن زن ، آن مرد و آن دختر كوچك    . آن سه مانند  بازيگران دوره گرد  يك نمايش كمدي بلند بلند مي خنديدند       

در درونشان و شايد در پيش  آنان شايد يك دنياي زيباتر را . هاي خالي از غم كه تنها از آن ديوانگاني ست غافل گشته از دنيا  
موهاي بلند زن غبار را از زمين پاك    . آنان تنها با انسانهاي خيالي دنياي خيالي خود سخن مي گفتند   . چشمشان كشف كرده بودند 

 . ..آنان ديوانگانند  : همه گفتند . او و آن دخترك و آن مرد همچنان بسوي دنياي خيالي خود پيش مي رفتند  . مي نمود 

چشمان كودكان آن سه . كودكان به آنان سنگ پرتاب نكردند و نگاههايشان سرشار از احترام بود         . يچكس به آنها نخنديد  ولي ه
هيچكس نمي دانست آنان از كجا آمده اند و هيچكس نمي   . را با شگفتي ؤرف دنبال مي كرد و آن سه در خانه اي ناپديد شدند     

ز از هيچ بزرگسالي چيزي در مورد اين سه غريبه نپرسيدند، چرا كه پاسخ بي اعتناي آنها  كودكان هرگ .  كجا مي روند دانست آنان به
 .و آن سه رفته رفته به يادي ابدي از يك رويا پيوستند  ... را برنمي تافتند 

 
  .لبانش را سرخ و چشمانش را سياه. صورت خود را سفيد مي كند  

 
من     ميان آنها يك پرنده ي سياه بود و.  ديدم كه بر فراز آسمان پرواز مي كنند   آنشب  بسوي پنجره رفتم ويك دسته پرنده ي  سپيد

  .كه در زير پايم سايه هاي مشكوك در رفت و آمد بودند ، ناگهان شوق پرواز يسوي پرندگان را تا ريشه حس كردم      

ا از يكديگر پرسش نمي كنيم ، ما با  م! آوايت چه خوش و نوازشگر با من سخن مي گويد   ! اي خانه ي من ، تنهايي ! اي تنهايي 
. زيرا نزد تو همه گشادگي  است و روشني     . ما با يكديگر گشا ده از ميان درهاي گشاده مي گذريم   . يكديگر شكوه نمي كنيم   

 ...زيرا در تاريكي زمان بر انسان گرانتر از آن مي گذرد تا در روشني       . اينجا ساعتها نيز نرم گامتر مي گذرند 

و اين سرزمين ، راستين ترين و وفادارترين   . سومم ، هيچستان  گونه بود كه كه من رو يسوي سرزمين سوم گرداندم ، وطن   وبدين 
  . خانه ي من است

 
 چاقويي بدست مي گيرد

 
هنگام نمي  آنكه به  . آموختاري ست كه هنوز طنيني نا آشنا دارد  " بهنگام بمير " اما . بسياري بس دير مي ميرند و اندكي بس زود  

. زيد ، چگونه بهنگام تواند مرد ؟ من مرگ خودخواسته را مي گزينم ، چرا كه از آنرو به سوي من مي آيد كه من آن را خواسته ام    
شايد زماني كسي بگويد ، ايكاش در بيابان مي زيست و دور از نيكان و دادگران  . شوق مرگ بر عشق به زندگي پيشي گرفته است 

تو اما جاي خالي مرا  . و شايد هم هيچكس هيچ چيز نگويد . و خنديدن  دگي كردن مي آموخت و عشق ورزيدنآنگاه چه يسا زن
 . پر كن ، دوست من

  .و من اينك باز مي گردم. سرزمين من به تو سالم مي كند  

 هراسي مرا فرا گرفت : دور تر از آنچه بايد پرواز كردم    

  . بودو چون پيرامونم را نگريستم زمان همزمانم

  . به سوي خانه پرواز كردم  ، فزاينده ، به واپس آنگاه با شتابي
 

اينبار روي تصاوير تلويزيونها  .  صحنه تاريك مي شود )     تصويري از يك پرواز(چاقو را باال مي برد و بدور خود مي چرخد 
  .                      دور سريع و از پايان به آغاز 

 . .
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