




بهمن فرسی در سال 1312 در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه های او گلدان 
)134٠(، چوب زیر بغل )1341(، پله های یك نردبان )134٨(، صدای 
شکستن )134٨(، بهار و عروسك )1344(، سبز در سبز )1344(، موش 
)1342(، آرامسایشگاه )1356(، سقوط آزاد )1991( و دو ضرب در دو 
مساوی بی نهایت را شامل می شود. فرسی عالوه بر نمایشنامه، رمان شب 
یك، شب دو )1353( و چندین مجموعه داستان كوتاه از جمله دوازدهمی، 
نبات سیاه، زیر دندان سگ و غوررآپ غوررآپ را در حد فاصل سال های 
لندن زندگی  از سال 1356 در  او  منتشر كرده است.  تا 13٨6   1343
می كند و همچنان به فعالیت های خود در زمینه ادبیات،  نمایشنامه نویسی، 
و تاتر ادامه می دهد! كار او نظیر اكثر نویسندگان بزرگ معاصر فارسی، 
راه  از  دیرین  و  اصیل  شیوه های  رساندن  ثمر  به  جهت  در  تالشی ست 

تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعه نمایشنامه های بهمن فرسی، به هدف  هماوایی معاصر با یکی از 

پیشگامان تاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است. 

علی اكبر علیزاد

  یادداشت دبیر مجموعه
ــــــــــــــــ



آدمهایبازی:

فرهاد
مرشداکبر

توتیا
رامین

خاندایی
برادر)برادرفرهاد(

رسول
افشین
بابک

اوسابراهیم



۱
صحنه:یکدیوارکوتاهدریکفضایسیاه.یکالمپ،باحبابسادۀ
ضبطصوت دستگاه یک باالی دیوار، ارتفاع از پایینتر کمی گرد،
روشناست.یکزیلویسادۀآجریرنگ،کهازبیخدیوار،روبه
جلو،برکفصحنهگستردهاست.باقیسطحصحنهسیاهاست.یککرۀ
جغرافیبزرگدرزیریکلکۀنور.یکقفسۀکوچککتابدرتاریک

وروشن.ایناتاقفرهاداست.
بازی:المپرویضبطصوتروشناست.کرهدرزیرنوردرگردش
است.فرهادپشتبهدستگاهضبطصوتایستادهاست.ضبطصوتروشن
استوحرفهایفرهادراپخشمیکند.فرهادازهرجایمطلبکه
بدهد ازدست را تحملخودش هرجایآنکه از یا و ارادهکند
باخشم و برگردد مردم( به )رو دستگاهضبطصوت به رو میتواند
ونفرتتمامفریادبزند:»نه!...«ودرآنصورتصحنهبایدناگهان

تاریکوصداقطعشودومطلبناتمامبماند.

)ازداخـلدسـتگاه(دقتکنید!دقتکنیـد!آزمایشمیکنم.
صدایفرهاد

پردۀاول 
ـــــــ



 ۱۴

صدایـیکـهاآلنخواهیـدشـنیدصدایشـیهۀاسـباسـت.
صـدایشـیهۀاسـب.توجـهکنیـد!)صـدایشـیهۀاسـبپخـش
میشـود.(تکـرارمیکنـم.دقـتکنیـد!)بازصدایشـیهۀاسـب
پخـشمیشـود.(بسـیارخـب،ایـنصـدارافرامـوشنکنیـد.
حـاالیـکصـدایدیگـر.صـداینـوزاد.نـوزاددرلحظـۀ
خـروجازرحـممـادر.اولیـنعکسالعمـلریـهوحنجـرۀ
انسـاندراولیـنبرخـوردبـاهـوایزمیـن.دقـتکنیـد!
صـدای )بـاز میکنـم تکـرار میشـود.( پخـش نـوزاد )صـدای
نـوزاد(خـب،حـاال،حاالهـردوصـداراپشتسـرهمپخش
میکنـم:شـیهۀاسـبوبعـدصـداینـوزاد.دقـتکنیـد!
)صداهـاپشتسـرهمپخـشمیشـوند.(تکـرار!تکـرار!)صداهـا
چنـدبـارپشتسـرهمپخـشمیشـوند.(آخخخ...یـکشـباهت
جریـان،شـباهتضربـان،شـباهتنهاد،یـکوراثـت،ارث
بـردنصـداازصـدا،یـکتناسـخ،یـکجانشـینی،متوجـه

نشـدید؟میخواهیـدبرگردیـم...
رفتهو فرهادحوصلهاشسر مطلبحتماً اینجای )فرضمیکنیمدر
فریادشراسردادهوهمهچیزوهمهجادرخاموشینوریوصدایی

فرورفتهاست.وگرنهفرهاد،فرهادنیست.(

۲
صحنه:یکتکهزمینبرهنهوبایرباچندپارهسنگاینجاوآنجابرآن

غلتیدهدرگوشۀدیگرصحنه،درفضایتاریک.
بازی:یکلکهنوربالفاصلهاینگوشهراروشنمیکند.درزیرنورمرشد
اکبر،الغر،کوسه،عرقچینبهسر،آرخالقبهبر،چهرهسوخته،یکزانوبه
زمین،یکزانوبهسینه،یکپنجهبرخاك،خیرهبرسنگنشستهاست.
مرشدناگهانسرمیپراندوبهاطرافچشممیگرداند.پیشانیاشپراز
قطراتدرشتعرقاست،چندبارباکفدستبهزمینمیکوبدوگردی

میپراکندوناگهانفریادمیزند.
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شنیدی؟)مکث(ایاِنسبینوا!)مکث(باتوبودم.)مکث(
مرشد

اسمخودتوگذاشتهایانسوبهجنوپریفخرمیفروشی.
همین؟)مکث(زمینزیرپاتدارهمیچرخه.دوار،دوار،
چارصباحپرسهییرمکهتورواینتیلهگلیدّوارمیزنی
غیردوارنیس.حالیته؟هستیدوارونیستیدوار.)لحنمرشد
ناگهانگستاخمیشود.(حالیتهروهستهچهمعماییدارمبرات
دل بیهوده )مکث( اما، نه! میزند.( )فریاد میزنم؟ سنگ
مبند)مکث(بیهودهدلمبند...دلنبندکهاینهستهرو
فقطحرفیم. ما کارش. تو برو کنم.خودت مغز برات من
مرشدفقطبهتمیگه.سرراستوبیچونهممیگه:بدونو
آگاهباشکهمقدرنشدهتوسرازاینمعمادربیاری.سوار
یهچیزگردونتکرده،خودتمواداشتهپابهپاشمیگردونه.
میچرخهومیچرخی.یهمشتتیلهگوشتیسرگردونرو
یهتیلهخاکیسرگردون.مقدرشدهکهغافِلکارهمباشین.
تواینمعاملهقدرتدستغفلتهوبس.حاالببینتاکجا

میرسونمتبشِرغافِلنادون.
)مرشددرآخرینوضعش،عکسمیشود.نورفرومینشیند.(

۳
صحنه:اتاقفرهادباتغییرنوریکهزمانیدیگررانشانبدهد.
بازی:فرهادکرهرامیچرخاندوباشوقیکودکانهفریادمیزند.

فال!فال!...فال!فال!
فرهاد

)چشمهایشرامیبندد.انگشتاشارهاشرارویمناطقمختلفکرۀدر
حالگردشمیسراند.(

اگهکجابهدنیامیاومدم؟اگهکجابهدنیامیاومدی؟...
)درزیرکرهانگشتشرابهنقطهییفشارمیدهد.کرهمیایستد.چشمهایش

رابازمیکندوفریادمیزند.(



 ۱۶

اینجا!
فرهاد

)رویزمیندرازمیکشد.سرشرامیبردزیرکرهتابتواندناممنطقهیی
راکهانگشترویآنگذاردهبخواند.انگشتشرابرمیداردوناگهان

قهقههییکشدارسرمیدهد.(
هههههههاهآب،هههه،فقطآب،آببیاسمورسم.باطبعی
انقدرروانوجبونوفرمانبر،بایدتوآببهدنیامیاومدی.

)بادستمستقیمبهمردماشارهمیکند.(مثلیکهشتپا!
)باصداوحرکاتیمندرآوردیصداوحرکاتهشتپاراتقلیدمیکند.

وهمراهاینحرکاتآرامبهپشتبرزمینمیغلتد.(

)بانفسیحاکیازخستگی(رویزمین،توخشکی،غلطبوده، 
فرهاد

غلط.بزرگترین،واولین،وآخرین،ومضحکتریناشتباه.
و برپامیجهد )ناگهان غلط غلط غلط غیرقابلجبران. اشتباه

روبهمردم(غلطتلخگزنده.
)نورفرومینشیند.(

۴
صحنه:تاریکی.بیمکان.بیزمان.

بازی:یکلکۀکوچکنورفقطصورتتوتیارادرمیانتاریکیروشن
میکند.

خوِنپرنده)مکث(بهمنمیگفتتورگایتوخونپرنده
توتیا

جریانداره.)باصداینقلقول(نهنه،بههیچوجه،برعکس،
من، شاخههای رو من، فضای تو فقط اما کن! پرواز بپر!
اونوخمن،برایاینکهتوخستهنشی،هرلحظهیهشاخۀ
تازهازخودمسبزمیکنم.)باصدایخودش(کسیباورنمیکنه
اینحرفامالاونباشه.)مکث(بعدحرفاشبهنظرخودش
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مسخرهمیاومد.انصافشگلمیکرد.)باصداینقلقول(بله
مسخرهس.بهتحقمیدم.پریدنازاینشاخهبهاونشاخه،
واسماینعملروپروازگذاشتن،بسیارخوب،حرفیندارم،
اونقدردور پروازکن،و بهآسمون فقطتوآسمون، اما
بروکهنزدیکتریندرختبهتو،همیشهمنباشم.)باصدای
خودش(بلهاونجداوصمیمانهخودشودرختتصورمیکرد.
ومنواقعاًپرندۀاوندرختبودم.اعترافمیکنم.)مکث(
البتهگاهیهموضعکامالًبرعکسبود.مندرختمیشدم.

اونپرندهمیشد.

۵
صحنه:اتاقفرهاد،درنوریوزمانیدیگر.

بازی:فرهادبهزانورویزمینایستادهاستوباصدایخفه،خشمگین
وپرخاشگرانهحرفمیزند.توتیادرگوشهاتاقایستادهوپریشاناست.

)باصدایخفه(بله،حتییهمگسمردنی!آرهاینمنمکه
فرهاد

پرندهموسرگردون.اینتوییکهدرختیوهزاررو.الاقل
میکنم. نفرینت من اما میکنی. عوض رنگ تا ده سالی
بریزهو برگت بارو نفرینمیکنمریشههاتبسوزه،همه
لختوعریونبمونی.انقدرذلیلوبیچارهکهحتییهمگس
مردنییمرغبتنکنهیهلحظهرویکیازبازوهایخشکیدۀ

توبشینهوخستگیدرکنه.

)میخواهدروبهفرهادبیاید.(فرهاد...
توتیا

)بااشارۀتهدیدکنندهوپسزنندۀدست،توتیارابرجامیخکوبمیکند.(
فرهاد

نه!
)نورفرومینشیند.(
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۶
صحنه:گوشهایدرفضایسیاهصحنه.یکسنگگور.کتیبهایعمود

برسنگگور.زاویهطوریاستکهرویکتیبهدیدهنمیشود.
بازی:یکلکۀنورسنگگورراتدریجاًروشنمیکند.مرشددرکنار
سنگگورباچشماندریدهونگاهزلزدهنشستهاست.ناگهانکفبر

هممیکوبدوآغازسخنمیکند.

)نفسمیگیرد. اینمعاملهقدرتدستغفلته. )باآهنگ(تو
مرشد

بیآهنگحرفشرادنبالمیکند.(تاوقتیهستیورواینتیلۀ
خاکیسرگردونی،روپیشونیتنوشتهغایب.هیهاااتغایب!
)باپرخاشبهمخاطبینامعلومدرمیانمردم(آرهبرادر،مرشدداره
واسهاونپولسیایتهجیبتوحنجرهشوجرمیده.اما)به
مخاطبیدیگر(غافلی!)بهمخاطبیدیگر(نپرسیدیازچی؟)با
تأکیدوکشش(ازرازبقا!)سکوت.سپسیکریزوزنجیروارحرفش
ـدندۀننهتمیافتی، رادنبالمیکند.(وختیازجوفجعبه
وختیقابلهبیخگوشننهتمیگهکهازچهقماشی،وختی
بابات،خوشدلورقصونتوادارۀسجلتاحوالظهورمیکنه
واسمیروکهبیبیجونتروتگذوشتهبهزبونمیآره،
حتیسهروزبعدترشکهمیرهیهتیکهکاغذتاخوردهبهاسم

سجلتتوتحویلمیگیره...
)مرشددرآخرینوضعیتاشعکسمیشود.نورتدریجاًفرومینشیند.(




