




بهمن فرسي در سال 1312 در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه هاي او گلدان 
)134٠(، چوب زیر بغل )1341(، پله هاي یک نردبان )134٨(، صداي 
شکستن )134٨(، بهار و عروسک )1344(، سبز در سبز )1344(، موش 
)1342(، آرامسایشگاه )1356(، سقوط آزاد )1991(، هشت بعالوه یک 
)134٠-1357(، و هویت: مستعار )2٠٠5( را شامل مي شود. فرسي عالوه 
بر نمایشنامه، رمان شب یک، شب دو )1353( و چندین مجموعه داستان 
كوتاه را در حد فاصل سال هاي 1343 تا 13٨6 منتشر كرده است. او 
از سال 1356 در لندن زندگي مي كند و همچنان به فعالیت هاي خود 
در زمینه ادبیات،  نمایشنامه نویسي، و تاتر ادامه مي دهد! كار او نظیر 
اكثر نویسندگان بزرگ معاصر فارسی، تالشی ست در جهت به ثمر رساندن 

شیوه های اصیل و دیرین از راه تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعه نمایشنامه هاي بهمن فرسي، به هدف  هماوایي معاصر با یکي از 

پیشگامان تاتر و ادبیات نمایشي فارسي طراحي شده است.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   مجموعه نمایشنامه های بیدگل
 



آدم های بازی:

میانجی
مدیر دولت

مدیر پاسداری
مدیر بهداشت

مدیر نفوس
مدیر مسکن

مدیر فرهنگ
موش در جوانی

مدیر مسکن وقت
مدیر نفوس وقت

موش

زمان بازی: پس فردا
مکان بازی: شهری که نام آن در گذشته ترفنج بوده است.
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چشم انداز

)اتاق مدیر دولت ترفنج در هفتادمین طبقۀ یک آسمانخراش. تمام لوازم 
این اتاق از لحاظ شکل منحصربه فرد هستند.(

پیش درآمد

)اتاق، به کندی، با نوری که کانون آن پیدا نیست پر و روشن می شود. 
میانجی ته صحنه ایستاده است و انگشت اشارۀ دست چپش را با وسواس 

و سماجت می جود.(

باز مجبورم  بجوم  هم  بیخ  تا  رو  تو  اگه  انگشت خودش(  )به 
میانجی 

اشاره یی بکنم. خب... )اتاق را برانداز می کند.( نه، باور نکنید 
که اینجا یکی از غرفه های یه  موزه... یه موزه باشه )مکث( 
اصالً چرا خیال نکنیم که... شاید... از هر دو تا چیز شبیه 
رو  که  آدمایی  مثالً  هان؟  زیادیه؟  یا  بدلی  یکیش  هم  به 
تا  دارن  هم  به  شباهتی  واقعاً  آیا  می شینن  صندلی ها  این 
اینام داشته باشن؟ بله، به شرط این که دِر کلمۀ  شباهت  رو 

ــــــــــپردۀ اول 



 ۱0

باز کنیم و یه خرده توش پرسه بزنیم. )مکث( آاا... دیوارها! 
البد می بینید که دیوارا برهنه ن. یعنی... چطور باید گفت... 
منظور اینه که باالخره، پدری، جدی، بزرگی، نه، پهلوانی، 
پس...  نه،  هم  باز  اگه  و  شاعری،  دانشمندی،  یا  پیشوایی، 
آینه یی  دست کم،  گذشته،  این ها  از  معشوقی،  یا  دوستی 
و  می خواد،  یه چیز  آدم  باالخره  )مکث(  کتابی...  تندیسی، 
پیدا می کنه، که تو تاقچه ش یا به دیوار خونه ش بذاره و 
دائم جلو چشم داشته باشه. )سکوت. به  دور خودش می چرخد و 
باز رو به مردم می ایستد.( هه هه معذرت می خوام این اتاق تاقچه 
یا  کرد،  خیال  دوجور  می شه  )مکث(  بگذریم  نداره. خب، 
جمعیت این خونه چشم ندارن، یا به چشمشون اعتماد ندارند. 
و یا یه جور سوم که حاال به نظرم رسید: اینها از دلخوشکنک 
پیکره و شمایل و شجره سیر شده ن. تا هست، خودش! وقتی 
هم نیست، جانشین اش! تندیس و تمثال بی تندیس و تمثال! 
از  قبل  شما  بگم،  یعنی می خواستم  می گفتم،  داشتم  )مکث( 
هر چیز باید بدونید که اینجا محل کار و زندگی، بله کار 
به وجود  پس فردا  که  دولت حکومتی ست  مدیر  زندگی  و 
آمد. )حرفش را می چشد وبریده بریده ادا می کند.( پس فردا... به 
وجود... آمد!... خب بله جمله یه کمی ارکانش غیرمتعارفه. 

بگذریم.
)نور به آرامی فرومی نشیند. صحنه کامالًً تاریک می شود. میانجی پس 
تاریکی  درون  از  بود،  شده  آغاز  تاریکی  شروع  با  که  سکوتی  از 

صحبت کنان به پیش صحنه می آید.(
این بازی یی  رو که شما می خواید تماشا کنید، من چند دفه 
دیده م، و با میل و اشتیاق! و گذاشته م با خونم قاطی بشه و 
تو بدنم گردش کنه. با شکم گرسنه هم اونو دیده م. نه! بار 
باِر شکم سیر نیست! و خالصه، به شرط این که به نویسنده ش 
طاقت  بتونی  اشکال  به  تلخی یه.  پردست انداز  چیز  نگید، 
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تماشا کنی. و همین، و  تا آخرش رو  نشست  بیاری و یک 
رو  شما  انتظار  و  بیام وسط  من  باعث شده  هم  قضیه  همین 
وجود  انتظاری  چنین  اگه  البته  ـ  بازی  این  دیدن  برای 

داشته باشه...
)سکوت. چند قدمی راه می رود. می ایستد.(

رو  زندگی ما  می شیم.  خام تر  و  زودرنج تر  روز به  روز 
نمی پزه، پر نمی کنه. تجربه همیشه می لنگه. وگرنه به من 
چه که خودمو بندازم وسط و بین مغزهای شما و پس افت 
زیبا، هر  یا  بد، زشت  یا  مغز دیگه داللی کنم؟ خوب  یه 
کسی به قدر شعورش سهم می بره )مکث. با کمی خشم و تندی( 
باشی، چیزایی رو که من دیده م  اومده  پا به  پای من  باید 
بتونی این  اونوقت  تا  باشی،  چشیده  و  دیده  و چشیده م 
بخند! هرهرهرهر!  دلت  ته  وگرنه  کنی.  باور  رو  دروغا 
)مکث( پیشنهادی به نظرم رسید. به هر حال شما باید بپرین. 
اما نه بال الزمه نه پا. این کار، این پرش با چشم و ذهن باید 
صورت بگیره. چشماتونو خوب باز کنید، و بلکه بدرونید، 
اینطور! )چشم هایش را می دراند.( و بعد... هه هه هه، باید باور 
این حیله خیلی ساده  با  کنین که دارین خواب می بینین. 
تا مدتی  به پریدن، و بی این که  و آسون شروع می کنید 
فرصت فرود داشته باشین، زیر پاتون، تو چشم اندازتون، با 
یه دنیای دیگه سر و کار پیدا می کنین. از عمر این دنیا نود 
سال می گذره. این دنیا رو نود سال پیش ده نفر روشنفکر 
پولدار خریدند و مردمش  رو به  َسَرند کشیدند. هر کسی 
نخواست حق آب و خاک اش  رو گرفت و کوچ کرد. ظاهراً 
این کار با رضایت و آرامش کامل هم تموم شد. چون پول 
تو کار بود. بله اگه چیزایی هست که هنوز خیال می کنیم 
پیشنهادی  اینه که هنوز  دلیلش  نخواهیم فروخت  اونا رو 
این دنیا  نرسیده. بگذریم. تو  به  دستمون  ارقام مناسب  با 
فکری در نظر بود اجرا بشه که از وقتی اولین هستۀ زندگی 
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اجتماعی به وجود اومد حرفش بوده. روشن و ساده: آیین 
از  پیچیده تر  خیلی  یک معنِی  با  ولی  نبود؟  ساده  فردی. 
اونچه ما می شناسیم: باید شرایط یا مسئله یی پیش نیاد که 
جامعه مجبور بشه جلو فرد بایسته و اونو محدود کنه. و 
اگه پیش اومد، اونوقت دیگه جامعه ست که باید پس بنشینه 
و خودش  رو محکوم و بی اختیار کنه. فکر این بود. کار 
شروع شد. طی یک قطعنامۀ رسمی جزئیات هدف اجتماعی 
خودشونو به دنیا اعالم کردند. ضمناً تو این قطعنامه به اون 
عده از پدر و مادرهای روی زمین که این آیین اجتماعی 
رو تأیید می کردند و مثبت می دونستند بشارت داده شده 
بود که می تونن بچه های خودشونو به شرط این که هفت سال 
بیشتر نداشته باشن به این کشور بفرستند و حکومت با کمال 
نگه داری می کنه،  ازشون  می پذیره و مجاناً  اونا رو  میل 
ولی متأسفانه پدر و مادرهای همین بچه ها رو با همۀ حسن 
نیت و ایمانشون نمی تونه بپذیره! حتماً متوجه هستین که 
این کار چه دلیلی داشته. به  هرحال این ماده قطعنامه سبب 
شد که کشور مورد نظر ما در ازای سه  میلیون نفوس که 
به علت ظهور آیین تازه حق آب و خاکشون رو گرفته و 
از کشور کوچ کرده بودند صاحب شش میلیون و یکصد و 
بیست و چهار هزار... )مکث( بله یکصد و بیست و چهار هزار 
نفوس هفت ساله شد. تا یادم نرفته بگم که این کشور فقط 
عبارت از شهر کوچکی بود. ولی به دلیل نظام اجتماعی نوین 
اداری  دستگاه  بله...  شد.  کشور شناخته  بعداً  یگانه ش  و 
عنوان ها رو دور ریختند.  تمام  کشور رو خالصه کردند. 
رئیس، وکیل، وزیر، مدیر کل، معاون، سردفتر، دبیر، ممیز 
و منشی همه رو مالیدند رفت. فقط یه  عنوان نگه  داشتند: 
اداره کـردنه، پس فقـط مدیـر! و آدم هـای  مدیـر! غرض 
زیردست مدیر به ترتیب شماره داشتند. و مدیرها می بایست 
دنیا سرراست  با  تکلیفشونو  و  هم بنشینند  دور  هم  گاهی 
کنن. خب، بله، دنیا که یه پارچه ممکن نبود اینطوری بشه. 
با حساب  انقدر خوب و  اقتصادشونو  ماشین  دندۀ  چرخ و 
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تراشیدند و سوار کردند و روغن زدند و راه انداختند که 
حاال حاالها لنگ نزنه. از اون طرف افتادند به جون مردم. 
تمام هفت ساله های موجود و هفت ساله های وارده رو جدا 
کردند بردند تو اردوی مخصوص و جسم و روحشونو چنان 
سوهان زدند و پرداختند که هر کسی جای خودشو بشناسه 
و به حقش راضی باشه. فخر شغل و موقعیت نابود شد. ارزش 
طبیعی پیش اومد. ارزش طبیعی هر آدم. به آدمیزاد حالی 
کردند که باباجون همه اول تخم بودند. یعنی دانه بودند. 
و بعد که سر از خاک درآوردند عنوان تراشی و افتخاربازی 
شروع شده. یکی شده برگ، یکی شده شاخه، یکی شده 
میوه، و حاال وقتی اسم و رسم و لقب از نو به دور ریخته 
بشه اونوقت هر چیزی به  جای خودش هم خوبه هم نازیدنی 
هم الزم. و خیلی فکرها و تعلیمات دیگه... و زمان گذشت. 
نود سال، و حاال... )مکث( از این که سرتونو درد آوردم و 
چشم های خسته تونو برای شروع این خواب تلخ تلقینی تنها 
می ذارم، معذرت نمی خوام. )مکث( یعنی معذرت چه دردی 
دوا بکنه. گذشته از اون با این همه معذرت که آدم صب 
تا غروب خرج می کنه، دیگه واقعاً معلوم نیس محض خاطر 
یه بازی تو در تو معذرتی ته کیسه ش مونده باشه. بله؟ فعالً 

شب به خیر!
)برای تماشاگران دست تکان می دهد و در صحنۀ تاریک فرو می رود. 
چند لحظه صدای چکیدن قطرۀ آب بر آب با فاصله های محسوس شنیده 
می شود. این صدا با زمزمه و بعد شرشر مالیم آب قاطی می شود و سرانجام، 
ناگهان صدای آبشاری خشمگین به گوش می رسد و بعد سکوت می شود. 
باید تحول و قوام و تکوینی را  سکوت ناگهانی. این صداها مجموعاً 

برسانند. با پیدایش سکوت ناگهانی صحنه به تندی روشن می شود.(
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سن اول

)مدیر دولت، مدیر فرهنگ، مدیر مسکن، مدیر پاسداری، مدیر بهداشت 
و مدیر نفوس در صحنه اند. شب است. هر کس به دلخواه، و به فراخور 
بدنش، یکی از صندلی ها را اشغال کرده است. همه آرام و خاموش اند و با 

هم حرفی ندارند. مدیر نفوس شتاب زده و عرق ریز وارد می شود.(

بله، نیم  ساعت تأخیر، سالم، سالم بچه ها، می بینید که من همۀ 
مدیر نفوس 

تالشم رو کرده م ولی با این همه نیم ساعت دیر شده...

باز تو داری توضیح زیادی می دی.
مدیر پاسداری 

آاا بله، عادت های مسخرۀ روزگار گذشته، هه هه.
مدیر نفوس 

تو اون روزگارم از وقت شناسی فقط حرفش وجود داشته.
مدیر پاسداری 

)همه می خندند. مدیر دولت از جا بلند می شود. دیگران ساکت می شوند.(

آقایون!... گمان می کنم با این مشکلی که در پیش داریم، 
مدیر دولت 
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نباید بتونیم به این راحتی شوخی کنیم و بخندیم.

باالخره حل می شه. اگه نشد؟
مدیر پاسداری 

به من اجازه می دین یه آبی به گلوم برسونم. اگه می شد این 
مدیر نفوس 

هفتاد طبقه  رو با یه چیزی غیر از آسانسور اومد باال خیلی 
خوب بود. نفس آدم می بره.

)می رود که خارج بشود.(

افسانه یی تون  به شیوۀ اجداد  این  از  بعد  پیشنهاد شده شما 
مدیر پاسداری 

تنوره بکشین بیایین باال.
)با صدای بلند همگی می خندند. مدیر نفوس با لیوان آبی در دست به 
صحنه برمی گردد. جرعه یی دیگر می نوشد. سینه صاف می کند. دیگران 

در سکوت، به او خیره می شوند. محیط جدی می شود.(

بله، موش!
مدیر نفوس 

معذرت می خوام، من می خواستم یه تذکری بدم، شایسته ست 
مدیر فرهنگ 

که ما در مذاکراتمون از او به اسم اصلیش یاد کنیم. در غیر 
بله  می شه.  توهین  او  شخصیت  به  می کنم  تصور  این صورت 

به طور غیرمستقیم.

تصدیق می کنم.
مدیر دولت 

کامالً درسته. ولی باید توضیح بدم که طبق مدارک موجود 
مدیر نفوس 

سال  پنج  و  هشتاد  در  مرد،  این  نفوس،  ادارۀ  بایگانی  در 
اجتماعی  نظام  آغاز  از  پس  سال  پنج  درست  یعنی  پیش، 
جدید، به موجب تقاضای کتبی نام و نام فامیلش رو به موش 
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تغییر داده. به جای دو کلمه که معرف یک آدم باشند فقط 
یک کلمه: موش!

اینو می گن وارستگی!
مدیر پاسداری 

و تمام مملکت او رو به همین اسم می شناسند و صدا می کنند 
مدیر نفوس 

و این خطاب حاکی از احترام هم هست.

)در خود( با این عمل او معناهای تعبیری کلمۀ موش  رو عوض 
مدیر فرهنگ 

کرده.

که یکیش حقارت باشه، و دیگریش موذیگری.
مدیر پاسداری 

درسته.
مدیر فرهنگ 

)به مدیر نفوس( ادامه بدید!
مدیر دولت 

کلمۀ  یک  نیست.  مرد  این  زندگی  تو  رازی  کوچک ترین 
مدیر نفوس 

ادارۀ  تحقیقات  بخش  هرگز!  پرت،  حرکت  یک  ناخوانا، 
نفوس گزارش بسیار روشنی، و بسیار جامع، تهیه کرده. اگه 
موافقت کنید الزم می دونم عین گزارش  رو برای شما بخونم 

)در جیب هایش جست  و جو می کند.(

خوندن  می کنم  پیشنهاد  برمی گردند.(  او  به  رو  )همه  مخالفم! 
مدیر پاسداری 

گزارش به شخص دیگری محول بشه.
)حاضران همگی می خندند.(

تا دستگاه  نمی کنند  مرافعه  هم  با  مردم  اگه  آقاجان،  خب 
مدیر نفوس 




