




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
ــــــــــــــــ

 



چوبزیربغل
بازی در دو پرده
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پیشدرآمد

)پردهبستهاست.صداییکآژیرطوالنیسالنبازیراساکتمیکند.
صدایتیراندازیوچندانفجار.صداییکفرماناعدام.صداییک

رگبارتیر.صدایتیرخالص.
سالنبازیخاموش،پردهبازمیشود.صحنهتاریکاست.صدای
نیشبانی.درنورعمومیبیجانیکهبهصحنهمیتابد،درجاییاز
صحنه،یکنیمدایرۀآهنیبامیلههایعمودی،ایستادهبرپایخود،
یادآوردریازبندهایزندان،دیدهمیشود.یکیازمیلههایدِر
نیمدایرهدرمسیرخودبهدریچهییقلبمانندرسیدهوازسویدیگر
آنادامهیافتهاست.پشتدریچهتاقچهمانندیوجوددارد.تهصحنه

نورلرزانیپیدامیشود.
نورازشمع،وشمعدردستدختراست.دخترکهلچکوپیراهن
سفید،جورابسبزوکفشقرمزدارد،دروضعیکهدستشراحباب
شعلۀشمعکردهاست،تاپشتدریچۀآهنیمیآید،شمعرادرتاقچۀ
آنمینشاند.گردنکجمیکندونگرانوآرزومندبهشعلۀشمعچشم
میدوزد.دریکگوشۀدیگرصحنه،نورموضعیقویمردتاریخرا
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روشنمیکند.مردتاریخچهرهییمثالیست.بلندقامت.ردایبلندش
بهزمینمیرسدونقشمغشوشیداردبهرنگهایسفیدوسیاهو
خاکستری.صورتمردتاریخسنگیست.اینچهرۀمثالِیسنگیبعداً

تبدیلمیشودبهمردطومارباچهرۀخاکی.(

)دیکتهوار،بامکثهایدراز(راویانروایتکردهاند.آفریدگار
مردتاریخ

شیطانراازآتشآفرید.وآدمراازخاك.سپسنداآمدکه
تمامیآفریدگانبرآدمسرخمکنند.آتشبهخاكسرخم
نکرد.سپسآتشراندهشد.بهزمینفرودآمدوزمینرابه
آتشکشید.اماچگونهبود،کهآتشگوهِرهستِیشیطاندر
رویزمیندرباوروپنداِرآدمیانخاکیبدلشدبهنشانۀ
روایتی خاموشاند. روایتگران بابت این از وآرزو، نیاز
نکردهاند.تنهااکنونهمگانمیدانندهرگاهنخیفروزان
بنشاند تاریکی فرق بر آدمیزادهیی را شیطان گوهرۀ از
معنایشآناستکهآنکسنیازیدارد.درطومارحیات

شرحیدرباباینباورنیامدهاست.
)نوررویمردتاریخفرومینشیند.دختر،چشمدوختهبهشعلهشمع،
پسپسمیرودودرتاریکیناپدیدمیشود.صداینیشبانیدورو
دورترمیشود.پردهبهنرمیآغازمیکندکهبستهشود.شاهدازتاریکی
صحنهبهپردهنزدیکمیشودونمیگذاردبستهشود.پردهمیایستد.نور

موضعیشاهدراروشنمیکند.(

صداازکجابود؟انگارکسیداشتدیکتهمیگفت.)شانه
شاهد

میپراند.(البدبعداًمعلومميشه.)بهنقطهییدرسالنبازی(منرو
صداکردین؟)بهسمتیدیگر(شمابودین؟)مکث.بههمه(درهر
صورتخیالتونراحتباشه.ميگنتوهرقضیهییباألخره
همیشهیهنفرشاهدهست.)ازمرزپردهبهپیشصحنهمیآید.پرده
پشتسرشبستهمیشود.(خب.منحاضرم.)مکث(باألخرهماهمه
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اینفاصلههاروپشتسرنگذاشتهایمکهبرسیماینجاوفقط
توچشمهمزلبزنیم.)دستشرابهطرفسالنبازیدرازمیکند.(
)با باشه،منازنو،نه،منخودمرومعرفیمیکنم.شاهد!
هوادستمیدهد.(منشاهدهستم.شاهدروایت،شاهدجریان،
شاهدواقعه،حادثه،ماجرا.شاهدقصهوحکایتنهالبته.بله،
واقعهوحادثهو اینکهروایتو بهشرط باشماست. حق
جریانیدرکارباشه.پشتاینپردهالبتهیهدیگیسِربار
هست.یعنیاگه)اشارهبهسالنبازی(اینجاهست،اونپشت
همپسهست.مثلدوتاآینۀروبهرو.اگهتویاینآینه
حرفی،حرکتی،ارتباطی،برخوردی،رویدادیباشه،طبعاً
تویاونیکیآینههم،...واگردراینجا!همهچیزگسیخته
ومیبخشیدنامربوطباشه،طبعاًاونجاهم)فکرمیکند.(خیله
خب،ميذاریمشواسهبعد.)میخواهدبرود،امابرمیگردد.(بله؟
)نگاهبهجهاتمختلف(کسیبامنحرفیداشت؟)بازهممدتیبه

سالنبازینگاهمیکند.(بسیارخب.
)نورمیرود.تاریکی.پردهبازمیشود.(
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چشمانداز

)یکزنجیرعظیمکهزمینرابهآسمانبستهاست.حلقههایزنجیرهر
کدامشکلیدیگردارند.چندستونشکسته.یکخرسنگباستانی.
یکدِرکهنۀقدیمیباگلمیخهایدرشت،یادآوردِرزورخانهها.یک
دیوارشکستهـفروریختۀآجری،بادریچهییدرآن،ماننددریچۀ
دیوارمیلهییدرصحنۀپیشدرآمد،باشمعیروشندرداخلدریچه.
غروباست.سایههابهیکسوخوابیدهاند.صدایتاختاسبمیآید.
صدانزدیکمیشود.سوارپیادهمیشود.بعدصدایدوردورسوسک
میآید.شاهدبهستونیدرتهصحنهتکیهدادهاستوزنجیریبهدور
انگشتمیچرخاند.پهلوان،درشتاستخوانوتنومند،اماشکستهو
فرسوده،جوشندریده،ُخودضربتدیده،پاییدرگچ،پایدیگردر
قنداقهیوالییازپارهوپالس،چکمههاآویختهبهگردن،بهیاری
جفتیچوبزیربغل،دِرکهنهراباسروصدابازمیکند،لنگانوغّران

واردمیشود.(

اومدیم،بعله،اومدیم.سپراِتوناومد.
پهلوان

پردۀاول
بازییک
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)چندگامیتوتر،چکمههایشراازگردنپیادهمیکندوپایزنجیر
میگذارد.میآیدتاپیشصحنهچشمیبهاطرافمیگرداند.(

آهاااای...جنبنده!تنابنده!
)سکوت.نگاهیبهجهاتدرپیصداوندایش(

خیر،نهدوسِتدوست،نهدشمِندشمن.نهازحریفنامردشون،
نهازخودبینواشون،خبرینیست.
)پسازنگاهیبهزیروباالیمحیط(

کمباورکنی تارعنکبوتیاَمبهدرودیوارشنیس،تادِسّ
نفسکشیبهقایدهیهعدسدراینحوالیبوده.

)دوروبررانگاهمیکندکهجاییپیداکندوبنشیند.راهمیافتد.
سرراه،بهزنجیر،بهآسمانوبهزمیننگاهمیکندوسرمیجنباند.(
خیر،هنوزاینزبونبستهروازسرطویلۀآسمونوانکردهن.

)میروددرجاییمینشیند.(
انتظارداشتیمتخموترکهمونیهچیزیبهازاینازآبدرآد.
)نفسیبهاسفوافسوس.میپردازدبهبازوبستهکردن،تنگوگشاد

کردنقنداقیکهپایمجروحشرادربرگرفتهاست.(
هیهاااات...ریختوپزاِشونوباش!)فریادمیزند.(ِدبیاااا!...از
سوراختبیابیرون!)مکث(راهبهایندرازیماروکشوندهی
اینجاچیکار؟)درنگ.باخودش(هیچ!کهبازمتفالهاتروبه
رخاینواونبکشنو،توسمساریباستانیاتسرشچونه
بزنن.)مکث(ماروبگوکهتامومونروبهآتیشميندازن

فوریحاضرميشیم.
)بلندمیشود.میآیدپیشزنجیر،حلقهییرامیگیردوزنجیررابهشدت
تکانمیدهد.برخالفظاهریغور،زنجیرصدایپوکیداردوبهراحتی

تکانمیخورد.(
آهاااای!باالیییی!ميشنفی؟باتواَم!ایناکجاان؟

)باززنجیرراتکانمیدهد.(
آهااااای!




