




بهمن فرسی در سال ١٣١٢ در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه های او گلدان 
)١٣٤٠(، چوب زیر بغل )١٣٤١(، پله های یك نردبان )١٣٤٨(، صدای 
شكستن )١٣٤٨(، بهار و عروسك )١٣٤٤(، سبز در سبز )١٣٤٤(، موش 
دو ضرب در  و   )١٩٩١( آزاد  سقوط   ،)١٣٥٦( آرامسایشگاه   ،)١٣٤٢(
دو مساوی بی نهایت را شامل می شود. فرسی عالوه بر نمایشنامه، رمان 
شب یك، شب دو )١٣٥٣( و چندین مجموعه داستان كوتاه، از جمله 
دوازدهمی، نبات سیاه، زیر دندان سگ و غوررآپ غوررآپ را در حد 
فاصل سال های ١٣٤٣ تا ١٣٨٦ منتشر كرده است. او از سال ١٣٥٦ در 
لندن زندگی می كند و همچنان به فعالیت های خود در زمینۀ ادبیات،  
نمایشنامه نویسی، و تئاتر ادامه می دهد. كار او، همچون بیشتر نویسندگان 
بزرگ معاصر فارسی، تالشی ست در جهت به ثمر رساندن شیوه های اصیل و 

دیرین از راه تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعۀ نمایشنامه های بهمن فرسی، به هدف هم آوایی معاصر با یكی 

از پیشگامان تئاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است.  

علی اکبر علیزاد

یادداشت دبیر مجموعه



در این کتاب می خوانید:
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دّسـه گل
بر پایۀ داستان دّسه گل از مجموعه داستان نبات سیاه 



آدم هاى بازى

داستانگو
باالبلندوعصبی

یارو
کوتاهوعضالنیوجاهلمآب
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چشم انداز

)یکپردهدرفضایصحنهبراینشاندادنفیلمکهرویآنبرشیاز
داخلیکواگنقطارزیرزمینیشهریدرلندنودوتاونصفیصندلِی

قطاررانشانمیدهد.

کمیپسازساعتازدحامِغروباست.یکتکهفیلمازراهروها،پلهها
وسروصدایقطارزیرزمینیرویپردهمیآید.داستانگویبازیدر
پارهییازپالنهایفیلمدیدهمیشودکهدرمجموعگیجوبیهدف
نگاهمیکند.یکیدوبار باحیرت را مینماید.آگهیهایدیواری
همداستانگویزنده،ونهدرفیلم،درصحنهوسالنبازیپیدایش
میشود.باالوپایینمیرود.تصویرفیلمهمدرحینگذشتنازصحنه

رویصورتشمیافتد.

سرانجام،داستانگوازپشتصحنهواردمیشود.پشتبهتماشاچیدرجایی
ازصحنهمیایستد.فیلممیرسدبهیکسکویقطاروفریزمیشود.ناگهان

تمامینورهاوتصویِرفریزشدۀفیلمسیاهمیشوند.تاریکیمطلق.(
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)درتاریکیبافریادقویوعصبی(نمیدونمکجامیرفتم! 
داستانگو

)نورضعیفعمومیصحنهرا،ونورقویموضعیهیکلاوراکههمچنان
پشتبهتماشاچیستوداردقِددرهمپیچیدهازفریادشراجمعوجور
وراستمیکند،بهتدریجروشنمیکند.افکتقطارزیرزمینی،دورو
نزدیک،ادامهدارد.داستانگو،بهآرامی،ایستادهبهسرپاشنهاش،بهحالتی
لغزانروبهتماشاچیمیچرخد.رضایتوسبکشدنپسازعصبانیترابه

چهرهدارد.(

تبسم( با همراه باصداییمالیمو مردم، میان نگاهی ازگردش )پس
داستانگو

از یکی سراغ میرفتم شاید )درنگ( میدونید؟ شما مگه
اونپرسههایکوروبیسروته)درنگ(کهآخرشبازهمبَرم
میگردوند)درنگ(بهمثالًچاردیوارِی،خیر!اختیارینه!

چاردیوارِیبیاختیارِخودم.
)برمیگردد،نگاهیطوالنیبهپردۀنمایشفیلممیکند.تصویرفریزشدۀ

سکومیافتدرویپرده.(

بعله،توسکویقطارزیرزمینیبودم.حتماً!)درنگ(امانه
منتظرقطار!)درنگ(یارو)درنگ،شانهمیپراند(کهکلهشوتا
زیرقُلۀخرخرهتپوندهبود)درنگ(تویکیازاینکالههای
کشباِفکیسهای)درنگ(کهفقطدوتاگرده)باحلقۀانگشت
گردههارانشانمیدهد(پارگیدارن:مثاًلبرایدیدن)درنگ(

غلتیدکنارمن،خودشوکشوندتازیربناگوشمو...
)فیلمونورهاناگهانمیروند.یکنورموضعیبیشکلبهتدریجداستانگو

وپیرامونشراروشنمیکند.یاروزیرگوشراویایستادهاست.(

تِِرن ایز... گو!... می... نیزِدن... اِستیشن... کیوز!... اِس
یارو

ئوکهیی...؟
)یارودرجایخمیزند.داستانگولختییارورازیرنگاهداردوبعد

نگاهازاوبرمیدارد.(
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تلگرافشبهزبونبیزبونِیانگلیسیکهتمومشد،بایهفارسی
داستانگو

خودمونیگفتم)زلمیزندبهیکنقطهدرسالنبازی(تاسه
ایستگاهموندهبهمقصدتباهمایم.ازاونجابهبعدئمخیالت
راحتباشه...دیگهنمیتونیعوضیبرییاگمبشی)دوقدم
ازیارودورمیشود.میایستد.فکرمیکند.خطاببهیکتماشاچی(
موضوعِسهایستگاهموندهبهمقصدیارونمیدونمازکجاریشه
گرفتورویزبونمسبزشد.سهایستگاهموندهبهمقصداون
)فکرمیکند(کهایستگاهنیزِدنباشه،میشهایستگاهکیلبِرن
)فکرمیکند(من،بنابود،یابناشدهکیلبرن،پیادهبشم؟مسلماً
نه.تویدلمنهمچینبنایینبودهوونیست)درنگ.بهتماشاچی
دیگر(درهرصورت،اگهتوخیالمیکنیجوابمنبهیارو،
زیادیازسردلسیرییادلپُریبوده،ازتومعذرتمیخوام.
)درنگ،بههمه(بهخوِدیاروکهدیگهدسترسینداریم.امااز
اینصحبتهاگذشته)فکرمیکند(بذارینخیالخودموشمارو
راحتکنم.اصالًازاینجابهبعد،بهجاییارومیگممشدی!که
تصوربیاحترامیوتبعیضئمپیشنیاد)درنگ(مشدیبهمعنی
عالی!خوشگل!برازنده!خوبه؟)یکدونگاهبهاینسووآنسوی
اماخودمشدی،نجاتیافتهوو،جونگرفتهوو، بله، سالن(
گلازگلشکفته،صراحتلهجۀبندهروعفومیفرمایین،کله
ازکاپوتکشبافکشیدبیرونوتشکراتشرواینرقمیروی

بالکلماتسوارکرد.

)ازوضعیخزدهدرمیآید.میپردجلو،بازوبهبازویداستانگومیساید.( 
مشدی

بهعلیچاکرتایم.حالیشوننیاینزبونبسسهآآآ.صدتااَ
اینبیلمزافداییههمزبون.خالصهشینی،تشکراتقلم
درشتاِش،خالصومخلصـخداپدراِتوبیامرزه.)مشدی
دوسهوجبآنسوترازداستانگو،اینپاوآنپامیشود،وبرای

خودشبیخودیورجهورجهمیکند.(
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)سردوخشک،زلزدهبهابدیتمجهول؛بیاعتنابهمشدی(خداخوَدمو
داستانگو

بیامرزه!
)مشدیفرومیرودتویخودش.مثالًداردسعیمیکندحرفداستانگو
رابفهمد.داستانگوحرفشراادامهمیدهد.اوومشدیسعیمیکنند

پارههایسخنرابااداهاوحرکتهاشانهمنشانبدهند.(

بعدمشدیروزیرنگاهگرفتم.چندثانیهنگاهمشدیهمینجور
داستانگو

دوختهموندبهدهنمن،اماچوندهنمنوازنشدودنبالۀ
حرفیئمازتوشدرنیومد...خداـخوَدموـبیامرزهـوّسالم!
نامهتمام!)درنگ(تازه،حرفیئمکهدراومدهضمنشد،پس،
مشدیمبتالیمرضمعروفوناگهانیگهگیجهشد.)پوزخند
میزند،درنگ(نمیدونمچراعلمطباینبیماریروجدی
دربارۀ توضیح و نشده،شرح اساسی تحقیق نگرفته،روش
اشکالوانواعاوندراختیارمردمقرارنگرفته)درنگ(بماند،
مشدی،همینجورکهدرامواجگهگیجهغوطهمیخورد،با
عجله،زیپکاپشنُپلُغیَدشوکهکردهبودشعیناینآدمک
تویتبلیغاتالستیکمیشلَن،تازیرجناغپایینکشید،کهسینه
وگردنِشو-اگهداشت-هواییبده)درنگ(ِگردۀ)بادستهایش
حرفخودشرانمایشمیدهد(کلۀمشدیاَنگنشستهبودروی
خطاُلرأسایناستخونترقوهش.حتییهکمیفرورفتهبود
تویباالتنه.عینسرخپوستاومکزیکیها.خالصه،تقریباًمثل

همۀمخلوقاتآمریکایالتینگردننداشت.
)تعریفهایبعدیداستانگوازوضعوحالمشدی،حضورواقعی
وطبیعیندارد.فقطبازیبازیگرهاستکهعکسبهعکستعریفها

رابرایتماشاچیزندهمیکند.(

ازچاکزیپکاپشنمشدیکلۀیهخروسالریخوشگل،
داستانگو

عینفنرزدبیرون،تاجوغبغبیرقصوند،نوکیبهاینسوو
اونسوچرخوند،دستآخر،انگارکهمنتِهیهچاهیباشمو
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آقایخروس،سرهمونچاه،کلهیهورکردو،بایکچشم
کاماًلبازبهمنخیرهموند.)چندلحظهاداینگاهخروسرادر
میآوردوآنراروبهجهاتمختلفنمایشمیدهد.(مشدیکه
بههوایمالشدادن،سینهوگردنتقالکردکلۀخروس
بیقوقولوقوِیخوداشوبچپونهزیرکاپشن،وحریفنشد،

بیخودوبیربطـگفت

بیِزبونیو،مُلکغریبو،اینصوبتادیگهـداشم!    

مشدی

)پسازچندقطعووصل،نگاهبینخروسنامرئیوتماشاچیکهداستانگو
داستانگو

آنرابانگاههایخودشتجّسممیدهد.(منبهخروسچشمکزدم،
وپوزخندیبراشپردادم.خروسدودفهبهعنوانجواب
برایمنپلکزد.موضوعچیبود؟یعنیمنواونخروس،
باهم فراآبگوشتیک! ارتباط نوع یه روانگاو! بهقولفضالی
داشتیم؟)درنگ(خروسایندفعهبهعالمت)درنگ(نه،بههیچ

عالمتی،سرپَروند،وتاجشورقصوند.
)نوربهتدریجمیرود.یکتکهفیلمپخشمیشودکهرسیدنوایستادن
میدهد. نشان را قطار رفتن و مسافر، چند پیادهوسوارشدن قطار،
نور مستقرمیشوند. قطاررویدوصندلی داستانگودر و مشدی
مشدی، صحبت طول در میکند. روشن را قطار صندلی از لکهیی
داستانگوفقطبهیکنقطه،دقیقاًروبهرویخودش،نگاهمیکند،

بیهیچواکنشآشکارنسبتبهحرفهایمشدی.(

آقاییکهشوماباشی،سرتونودردنیارم،اولشماتوهاى ایستی   

مشدی

ریِت ِکن زین تُنبودیم.مالیهایرونیبود.هفتهییبهدیویس
وشصتابهپولهمینا.بپرسحاالنِخِردولتیلیرۀاینابه
چنده؟صافوصوفشدهش،باُک می سیونواضافات،بیگی
واحِدشنهصدتومن.سرجمعبهپولخودمونمیکنهچقد؟
بازاریـداشم.ینیبیسوسههزار میکنهبیسوسهتومن
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آِدمیزادِجرو هزارچاک یکصدوبیسوچار بیزبون. تومن
واجرمیشهتایهپاپاسیشدرآد)درنگ(خب،اولاِشبود.
بودجهمونهنواقتضامیکرد.امایهَچنَوخبعدشدیدیم
کیسهناسوره.ینیَکرسمیآریم.اینبودکهعقبنیشّسیم
یهجاییتومحلۀِشپِزبوش.یُخده،ینیخئلیمناسبتربود.
هفتهییبهصدوپونزه.حاالنِْخرلیرهکجارفتهرسیده؟رفته
باالیهزار،نِزیکهزاروصد.اینهدیگهـداشم!هرچیمال
اینامیرهباال،مالمامیافتهپایین)درنگ،زلمیزندبهدهان
اسباب کیسه، کسورات خاطر واس باز، اَلنَهم، داستانگو.(
کشیدیمنیزدن.هفتهییبهپنجاهوپنج.ینیبهعبارتشوما
تِمیسه. نی. بد جاشم ایرونیه. صاحابش اینم مفته. تقریباً
رطوبتمنداره)درنگ،نگاهبهدهانبستۀداستانگو.(نخرُدالرم،
همیاِمرُو،توبازارمروی،شیرین،روُگردۀهزاربودهداَشم.

)نورتمرکزپیدامیکندرویصورتداستانگو،کهنگاهشزلزده
استبهابدیِتمجهول.(

نگاهمکهبرگشتبهصورتمشدی،چیزیبیشازدنبالۀزارو
داستانگو

نزارقصهشتویاوننبود.خروسهمغیبشزدهبود؛)درنگ(
مثالًبهبهانۀزیرچونهخاروندن)حرکترانشانمیدهد(سرک
کشیدمتویسینۀمشدی)درنگ(ازچاکزیپ،تویکاپشنش
چشمگردوندم،خروسندیدم.دراونحوالیخروسیدرکار
صدورپیامجات!نبود.خیلیآروموسربهرانشستم،وفقط

محضاینکهحرفیگفتهباشم،پرسیدمکارتچیه؟
)مشدیهمراهباخندۀخنکیکهبرایداستانگوغریباست،دهان

گوشداستانگونزدیکمیکند.(




