




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 تئاتر 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 تئاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است.  

علی اكبر علیزاد

   یادداشت دبیر مجموعه
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آدمهایبازی

باباحیدرانباردارشرکتاشراق
انباردارشرکتطلوع چراغعلی

پسرباباحیدر حسن
همدرسحسن احمد

انباردارجدیدشرکتاشراق ولیاللـه
امنیۀپیر

امنیۀجوان
پیشكارشرکتاشراق
شوفرشرکتاشراق

رئیسپاسگاهژاندارمری

زمانبازی:پیشازظهریكیازروزهایتابستانگذشتهتا
بعدازظهرفردایهمانروز.

مكانبازی:جلوانبارشرکتساختمانیاشراقدرجادۀقزوین
وداخلیكیازغرفههایهمانانبار.
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چشماندازیک

یک خاکی. جادۀ از قسمتی سیاه. رنگ به بزرگ آهنی در )یک
است: نوشته تابلو تابلو.روی قلوهسنگویک تا تختهسنگ.چند
یک حرکت صدای لحظه چند پرده شدن باز از قبل اشراق«. »انبار
کامیونباریکوچکرویجادۀناهموارخاکیشنیدهمیشود.همراه
باصدایسریدنچرخهایکامیونرویخاكوبلندشدنزوزۀترمز
کامیونپردهبهسرعتبازمیشودوازیکسمتصحنهغبارضعیفیکه
بالفاصلهپسازانتشاربهخارجمكیدهمیشوددرفضامنتشرمیگردد.
صدایسقوطیکجفتپوتینسنگیننظامیبهکفجادهوهمراهبا
آنصدایپوفوسرفهبهگوشمیرسدوامنیۀجوان،ازپشت،در
یكیازپهلوهایصحنهدیدهمیشود.سپسدستبههوامیبرد،یک
جفتتفنگمیگیردورویزمینمیخواباند.همینعملراتكرار
ـبهداخل ـ بهزمین ازهوامیگیردو امنیۀپیررا اینبار میکندو
حرکت صدای برو... میپیچد: جاده در صدایی میگذارد. صحنهــ
آنکه تا میگردد ضعیفتر لحظه هر و میشود بلند نو از کامیون

پردۀاول
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محوشود.امنیههاکهخاكوخللباسهاشانرامیتكانند،تفنگهارا
برمیدارندوپیشمیآیند.امنیۀجوانقلوهسنگیازجادهبرمیدارد
روبهدِرانبارمیرودومیخواهدآنرابكوبد.امنیۀپیربیحالو
تكیدهرویتختهسنگمیافتد.امنیۀجواننزدیکدرلحظهایتأمل
میکندوبعدبیآنکهدربزندبهسویامنیۀپیربرمیگردد.امنیۀپیر

نسبتبهامنیۀجوانارشداست.(

بازکهگرفتینشستی؟!...
امنیۀجوان

آبلمبومکرد...مندیگهبنیۀاینجورمأموریتهاروندارم.
امنیۀپیر

)مینالد.(

شوفرشهریمعرفتشبهازایننمیشه)بهتصویرذهنیرانندۀ
امنیۀجوان

کامیون(فقطتواتاِقبارجاداری؟!بههممیرسیم...

بازهمتوفیر )ناالن(ای...توفیرنمیکنه،برسیدونرسید
امنیۀپیر

پوستندوهمهدباغ،همههمگوشبهزنگ نمیکنه.همه
فرصتونوبت...اهو...اهو...)سرفهمیکندوکمرشرامیچسبد.(

چطورمیشداگهیكیازاوندهاتیهاییروکهبغلدستش
امنیۀجوان

نشوندهبودمیفرستادباال،حاالمنخودمونمیگم،الاقل
توروپیشخودشجامیداد،چارقدمراههمکهبیشترنبود.

البدبهوقتشنشوندهکهحاالنمینشونه...کرایهکهبهش
امنیۀپیر

ندادهی!؟...
)لحظهایهردوخاموشمیمانند.(

میگم...
امنیۀجوان
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میگیچه؟
امنیۀپیر

عوضی وقت یه ببین بكن دیگه نگاه یه رو حكم اون
امنیۀجوان

نیومدهباشیم)بهفاصلۀنزدیكیدرمسیرجادهاشارهمیکند.(آخه
یهانبارهماونجاس.

)بیحوصله(دلتخوشئه...برودرروبزنباالخرهیهسگی
امنیۀپیر

واقمیکنهمعلوممیشهدیگه...
امنیۀپیر نمیجنبد. ازجایش و میشود پا وآن پا این )امنیۀجوان

لحظهایبهخودمیپیچدوبعدبهاوتوجهمیکند.(
چراوایسادهی؟هزارتادرروبهمیلخودتعوضیمیزنی،
شایدهمبشكنیوبریتو،اینیكیروهمچوندستور
بهتمیدهنعوضیبزن.شیرپشتشنخوابیدهکه...)امنیۀجوان

یكنواختاورانگاهمیکند.(خیلیخب!
)امنیۀپیربلندمیشود.حكمراازجیبشبیرونمیآوردوهمچنانکه
سرشبهپاییناستومیکوشدآنرابخواندبهدِرانبارنزدیکمیشود.(

)درحالرفتن(وقتیمیگنتوجادۀقزوین،کیلومترهشت!
امنیۀپیر

یعنیهمینانبار.منوجببهوجِباینجادههارومیشناسم.
بوبكشممیگمکیلومترچندمهستیم...

)امنیۀجوانتفنگهارابرمیداردوبهدنبالامنیۀپیرمیرود.امنیۀپیر،
نزدیکدر،زیرتابلومیایستدچندباربهتابلووبهحكمخیرهمیشود،

روبرمیگرداند.(
خودشئه.بهاینگندگینوشتهانباراشراقچشمتنمیبینه؟
شرکتساختمونیشروهمیادشرفتهبنویسه،بازمهمین
بهتمیگن امنیۀجوان(وقتی )به ماقدیمیها... کورهسواد
بزن!معطلنشوبزن!بقیهاشبهتومربوطنیس)بایکاحساس
پرت(صدتارومیزنیکهیكیشمستحقزدنئه.)تفنگش
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راازامنیۀجوانمیگیردوبهسمتتختهسنگمیآید.(امروزیها
همینروبلدشدهنکهتوهرکاریشککنن.ماستسفیده؟
نكنهسیاهباشه.آبقناتآبروندهس؟نكنهآبراکد
باشه؟هی...هی...حاالبكوبکهتوشنفسکشبجوری!

)امنیۀجوانباقلوهسنگدررامیکوبد.امنیۀپیررویتختهسنگ
مینشیند.سیگاریچاقمیکندوکالهشرارویپیشانیاشمیکشد
باردیگردرمیزند. امنیۀجوان نرساند. تاآفتابصورتشراآزار
بهصدایدرچندسگباهمپارسمیکنندوازآنمیانیكیاز

سگهاگوییزوزهمیکشد.(

هم آدم باشه جاسگ هر بزن... قایمتر بزن... )باخودش(
امنیۀپیر

هست.
)امنیۀجوانبرایبارسومدرمیزند.سگهامجدداًپارسمیکنند.
لحظهایبعدصدایپسرفتنکلونآهنیدر،صدایزوزۀخشکآهن
زنگاربستهکهرویهمبلغزد،بهگوشمیرسد.یکقسمتازدِرانبار
آراموسنگینپسمیرودوباباحیدرکهزیرشلواریکوتاهویكتا

پیراهنبهتندارد،ازپشتدرسرمیکشد.(

)باخشمیسرد(کیهدارهدررومیشكنه؟
باباحیدر

حیدرخودتی؟
امنیۀجوان

ماهه نبایدهفت بهروشواشه یهدری کسیکهمیخواد
باباحیدر

بهدنیااومدهباشه.حرفتروبزن!

حیدرخودتی؟
امنیۀجوان

)هشداردهندهودوپهلو(فعالًبهمنمیگنباباحیدر.
باباحیدر
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)کمیجاخورده(اوهو...اَه!خیلهخب،باباحیدر!
امنیۀجوان

خودمم،فرمایش؟...
باباحیدر

)امنیۀپیرسیگارشراکههنوزخیلیجایکشیدنداردباکفکفشش
میگذارد، شقیقهاش و گوش بین را ماندۀسیگار میکند، خاموش

تفنگشرابرمیدارد.برمیخیزدوبهسمتانبارمیرود.(

)تفنگشرانشانمیدهد.(صبرکنینببینم...،وسطبیابون،تو
امنیۀپیر

اینگرمایكیبهدوتونگرفته...پدرجانیهجاییداری
بدهیاینتفنگمادوکلمهاستراحتکنه؟

رودوشتسروتهشکن،همونجااستراحتمیکنه.
باباحیدر

)بالحنشوخواندکیتهدیدآمیز(الهیخیرببینی!
امنیۀپیر

اومد سرحال وقتی میترسم خودت، مال خیرش )تبسم(
باباحیدر

گرسنهشباشهوازمنشكاربخواد؟!

ـپونزده خاطرجمعباش!همینچندصباحگذشتهشكارده
امنیۀپیر

سالشرویكجازده.

)امنیۀپیرراباعالقهبراندازمیکند.(بیایینتو!
باباحیدر

)باباحیدرپشتدِرانبارناپدیدمیشود.امنیههاداخلمیشوند.دِرانبار
نیمهبازمیماند.صدایعوعوسگهاکهبویبیگانهشنیدهاندبهگوش

میرسد.صحنهتاریکمیشود.(




