




   یادداشت دبیر مجموعه
ــــــــــــــــ

 

بهمن فرسي در سال 1312 در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه هاي او گلدان 
)134٠(، چوب زیر بغل )1341(، پله هاي یك نردبان )134٨(، صداي 
شکستن )134٨(، بهار و عروسك )1344(، سبز در سبز )1344(، موش 
)1342(، آرامسایشگاه )1356(، سقوط آزاد )1991(، هشت بعالوۀ یك 
)1365-134٠(، و هویت: مستعار )2٠٠5( را شامل مي شود. فرسي عالوه 
بر نمایشنامه، رمان شب یك، 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.  

علی اكبر علیزاد



آدمهایبازی:

دکترسلیمانتوما
پسركروزنامهفروش

خوشهشهریاری
خسروشهریاری

خانومبزرگ
دختر

مردماشین
دومردسفیدپوش
بیمارانمردوزن

پرستاران

به ــ تآتروزارتفرهنگوهنردرسال ادارۀ بهسفارش بازی این
مدتیکماهبهکارگردانینویسندهرویصحنهرفت.بازیگرانآن
علینصیریان)دکترتوما(،آذرفخر)خوشه(،مهینشهابی)خانومبزرگ(،
محمدمطیع)مردماشین(،خسروشكیبایی)خسروشهریاری(،محبوبه

بیات)دختر(ودیگرانبودند.



چشمانداز

)یکداربستفلزیعظیم.داربستخانهخانهاست.خانههاییباپهلوهای
مساوی.بلندیدهانۀهرخانهچناناستکهآدمهایباقدهایمتفاوت
راهپلهها از و است پلهبندیشده داربست قدمیدهد.سمتعقب را
میتوانبهخانههارفتوآمدکرد.یكیازدهانههایداربستباهفت
پلۀسفیدبهزمینمیرسد.پشتداربستسرتاسریکدیوارعظیماستکه
ازتكههایپالستوفوممخصوصبستهبندیمحصوالتگوناگون،ساخته
شدهاست.دیگر،یکپیكرۀبزرگبهشكلسندانویکدستگاهتلفن
بهرویآنتقریباًدرمرکزصحنه.وتنۀکاجهایکهنکهاینجاوآنجا
اززمینبرآمدهوبهآسمانرفتهاندوبهتمامشانبلندگووتلفننصب
است.وبرجستگیهایکوچکوبزرگچمندراینجاوآنجایسطح
زمینباصندلیهاونیمكتهایپشتیدارسفیددرکنارشان.ویکتكه
نردۀسفید،ایستادهبردیوارۀسنگیکوتاهبهنشانرشتهنردۀدرازی
کهبرگرداگردهمۀاینتأسیساتاست.وموتوربرهنۀیکاتومبیلکه

درگوشۀراستیاچپجلوصحنهقراردارد.(

پردۀیک 
ــــــ
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بازی1

باز بازی سالن درهای که لحظهیی از است. روشن و خالی )صحنه
میشود،بازیگراننیزبهصحنۀبازیپامیگذارندوبهتمرینحاالت
گروهی و تكی پرسهزدن یا وسایل، کردن جور خود، حرکات و
وسایل میشود. وارسی نیز بازی نوری وضعیتهای میپردازند.
و اینور صحنه در بازیگران بهوسیلۀ مختلفی برقی یا الكترونیک
آنوربردهمیشود.بازیگرانغالباًرادیوییترانزیستوریدردست
یاآویختهبهشانهدارندوگاهیآنهاراروشنمیکنندولحظهیی
صدایموجودآنهادرمیآیدوپخشمیشود.سرانجام،درلحظهیی
کهکارجایگیریونشستندرسالنبازیتماماست،بازیگرانصحنه
در بازیگران، از نفر ده میشود. تاریک همهجا و میکنند ترك را
تاریكی،ازاعماقصحنه،اعدادازصفرتانهرافریادمیزنند.باهر
عددنورعمومیصحنهاندکیبیشترمیشود.پسازآنکهعددنهگفته
شدیكیازبازیگرانبهمرکزدیوارچهارمصحنهمیآید.میایستدو
فریادمیزند»نودونه!«.پسازاینفریادصدایشلیکنُهتیرتوپ
میآید.ششبازیگربهترتیب،وبستهبهجنسیتبازیگراول،یكی
زنیكیمرد،پشتسرهمبهصحنهمیآیند،درطرفینبازیگراول
قرارمیگیرندواعداد20ـ32ـ2۹ـ27ـ22و12۵رافریادمیکنند.
سپسهرهفتبازیگرباهمنفسعمیقمیکشندوباسروصدانفسها
راازسینههابیرونمیدهند.ناگهاندوبهدوروبههممیکنند،بههم
کشیدهمیزنند.بعدروبهسالنمیکنند،انگشترویلبهامیگذارند
وهمگیمیگویند»هیس!سسس...«وبهحالتعكسبهجایخودیخ
میزنند.صدایماشینتحریرازعمقسكوتمیرویدوادامهمییابد.
هفتبازیگررویخطفرضیدیوارچهارم،همانطورانگشتبهلب
برمیگردندروبهسندانمیروندتادورآنحلقهشوند.بازیگران

اگربهاعداددورقمیکهبازیگرانفریادمیکنندرقم1300افزودهشودتاریخرویدادهایمهمیرادر .1
تاریخسرزمینمانخواهیمیافتکهازکودتایحوت12۹۹آغازوبهکودتای28مردادختممیشوند.

درتمرینهاواجرایبازیمناینرازراباکسینگفتم.
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دیگرنیزازجایجایصحنهانگشتبهلب،واردصحنهمیشوندو
درپیهفتبازیگرنخستدورسندانحلقهمیزنند.دستهایهمۀ
بهآسمان بلندمیشودوصورتهاشان بههوا بازیگراندورسندان
تلهتایپ صدای با بهآرامی ماشینتحریر صدای میگردد. متوجه
میآمیزدوسپساینصداجانشینصداینخستمیشود.درجریان
اینصدابازیگراندرحالیکهانگشتمیجنبانندنخستآهسته،سپس
باصدایبلندتر،وباالخرهبایکفریادهمگانی،کلمه»نُه«راذکروار
ادامیکنندوپایانمیدهند.غلغلۀ»نه«هابایدچنانباشدکهمحوشدن
صدایتلهتایپرابپوشاند.بازیگرانپسازفریادهمگانی»نُه«ساکت
میمانندوهمهبهنوعیروبهسندانخممیشوندوهرکسدروضعی
کهداردثابتمیماند.پسركروزنامهفروش،بازیربغلیپرازروزنامه
پشتنردهمیآید.لحظهییآنسوینردهراوراندازمیکندوناگهان

باصدایبلندفریادمیزند.(
فوقالعاده!...

)بازیگرانهمهروبهصدابرمیگردند.پسركیکروزنامهازالینرده
تومیاندازدومیگریزد.جمعصحنهبهسویروزنامهیورشمیبرندو
رویآنمیریزند.نورمیرود.موسیقیآغازمیشود.همۀبازیگران
بهجزخوشهصحنهرادرتاریكیتركمیکنند.موسیقیتدریجاًمحو

میشود.(

بازی2

)یکشامپاییزی.نورتدریجاًنردهراروشنمیکندوسپسبهآرامی
برتمامصحنهگستردهمیشود.خوشهدرهماننقطهکهافرادبرسر
همریختهبودند،پشتبهمردم،خستهوکوفته،روزنامهرااززمین
برمیداردوبلندمیشود.مردماشینکنارموتوربرهنۀاتومبیلاست
میکند. وسفت راشل موتور مهرههای متعدد ابزار و باآچارها و
پلههاستو از باالرفتن برای بیماری خانومبزرگدرحالحمایت
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بهمردم برمیگرددورو ناپدیدشوند.خوشه تا باالمیروند آنقدر
آمیزهیی میگیرد خود جلوصورت را روزنامه همینکه و میآید،
جانخراشوتكاندهندهازصداهایزندگیروزانۀشهریسكوترا
نوشتههاوعنوانهای منتشرمیشود.خوشهروی میدردودرفضا
به او نگاه هر با و دارد گذرا و عصبی نظری روزنامه صفحههای
صفحهییدیگرازروزنامه،تمآمیزۀصدایینیزتغییرمیکند.باالخره
خوشهروزنامهرامچالهوبهگوشهییپرتمیکند.صداهاباسقوط
روزنامهبریدهمیشوند.خوشهآهستهبهسمتسندانمیرود.نورروی
برمیگردد.خوشه معمولی بهحالت نرده نور میشود. تقویت سندان
کنارسندانمیایستد.نوریكیازخانههایداربستروشنمیشود.در
دهانۀاینخانهخسروباوضعیتیسرداروار،دستهابهکمر،گردنشق،
چانۀتیرکشیدهبهیكسو،نگاهجامدایستادهاست.چندبرگخشک
آفتابسوخته،درفضایصحنهپیدامیشوندورقصانبهزمینمینشینند.
همراهباسقوطبرگهاچراغخانۀخسرودرداربستخاموشمیشود.
صدایشمارهگرفتنباتلفنمیآیدباطنینبلندوغیرمعمولی.خوشه
اینصدارانمیشنود.تلفنرویسندانزنگمیزند.خوشهاعتنایی
نمیکند،تلفنباززنگمیزندوباالخرهخوشهباهولوشتابگوشی

راازرویتلفنمیقاپد.(

بله؟الو؟الو؟)لحظۀکوتاهیگوشمیدهد،سپسباخشم(توکی
خوشه

هستی؟)تلفنقطعمیشود.خوشهباخشمگوشیرارویدستگاه
تلفنمیکوبد.(کثافت!

)مشتبهرویسندانمیکوبدوباچشمدریدهبهسالنزلمیزند.
خوشهتدریجاًآراممیشود،صورتوبازوانشرارویصفحۀسندان
میگسترد.یکدستشکهازلبۀسندانآویختهاستپاندولوارنوسان
میکند.بلندگوهاصدایتیکتاكساعتپخشمیکنند.دخترروی
پلههاپیدامیشود.پیراهنیبلندوپرچینازوالسفیدبهتنداردکه
دامنشبهزمینمیکشدوحرکتاورابهلغزیدنمانندمیکند.یک
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بلند و سیاه موهایش دارد. سینهاش میان کاغذی بزرگ سرخ گل
استونگاهشپهن،پاكوهراسان.دخترتمامصحنهراطیمیکند
وبهپیشصحنهمیرسد.سرشمیلغزدوروییکشانهاشمیافتد.یک
دستشراباکشیدگیتمامبهسویمردمدرازمیکند.پنجهاشوضعی

منقبضومسخشدهدارد.(

)بالحنیملتمس(بده!)نگاهشباگردنکجرویسالنمیچرخد(
دختر

بده!بده!بدهدیگه!
)خانومبزرگباالیپلههاپیدامیشود.تندوجدیباگامهایکوتاه
پایینمیآید،صحنهراطیمیکندوپشتدختر پلهها از ورچیده

میایستد.دخترلرزاندستشراپسمیکشد.(

فضا( در چرخنده نگاهی و ملتمس لحنی )با مگس! )وحشتزده(
دختر

مگس،برو!مگسبرو!

دخترجـونمـنکـهبتگفتـم.چقـدربایدگفـت؟چندفه
خانومبزرگ

بایـدگفت؟مردمهیچوخچیزیبـهآدمنمیدهن.مخصوصاً
وختـیکـهاونـاندوننتوازشـونچـیمیخـوای.)مكث(

میخـوای؟ چی

)باصدایینزدیکبهگریستن(مگس!خواهشمیکنم!
دختر

توبایدفكرکنی،بایدحواستوجمعکنی،بایدفكرکنیو
خانومبزرگ

پیداکنیکهچیازمردممیخوای)نفسیحاکیازدردواسف
میکشد(البتهمنیهنصیحتیهمدارمکهبتبگم:وختیپیدا
کردیکهچیمیخوای،یادتباشهکههیشوخاونچیزو

ازمردمنخوای.
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)مشترویسندانمیکوبدوبافریاد(ازشونبگیر!ازشونبدزد!
خوشه

آرام دختر میکند. نگاه خوشه به و سربرمیگرداند )خانومبزرگ
میلغزدوبیصداوباشتابخودشرابهنردهمیرساند،دستشرااز
الیمیلههابهبیروندرازمیکندوباحسوحالیآمیختهازگریهو

خشموالتماسفریادمیزند.(

بدههه!خواهشمیکنم!
دختر

)خانومبزرگباشتاببهسویدخترمیرودوبهمحضاینکهدستشبه
بدندخترمیرسد،دخترمینشیندوهردودستشراباالیسرمیبرد.(

دستایمنونشكن!

)زیربازویدختررامیگیردواورابلندمیکند(بریمدخترجون.
خانومبزرگ

توبایدبخوابی.بایداستراحتکنی.

)روبهمردم.بیمخاطب(بایدفكرکنی.
خوشه

)دختروخانومبزرگدرحینعبورازکنارخوشه.(

)نزدیکخوشهمیایستد،بهخوشه(تومیدونیمنچیمیخوام؟
دختر

)خوشهواکنشینشاننمیدهد.دخترگلکاغذیراازمیانسینهاش
برمیداردوبهسمتخوشهدرازمیکند.(بیا!

متشكرم،مننمیخوام.
خوشه

)همراهباجیغیعصبیوحشری(منمردمیخوام!یهمردچیز
دختر

کلفت!یهمردچیکلفت!یهمردگردنکلفت!هههههاه!

بریمدخترجون!
خانومبزرگ




