




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

ــــــــــــــــ   یادداشت دبیر مجموعه
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آدمهایبازی:

انسانلنگ)مرد(
انسانکور)زن(
کودكولگرد

دختر
پسر

پدردختر
مادردختر

همسایه)مرد(
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چشمانداز
چهاردیواریکحیاطبهمقیاسبسیارکوچک.زمینحیاطقناساست.
یکباغچۀکوچکویکشاخهگلکهدرباغچهروییدهدرگوشۀحیاط
وجوددارد.کنارباغچهیکقالیچۀکوچکویکچهارپایه.چسبیده
بهدیواریازدیوارهایحیاط،بنایحیاطمجاور،ازپشتوبههمان
مقیاسدیدهمیشود.درحیاطیکپلهودریکهبرفرازپلهنصبشده
وجوددارد.اینپلهودرمتعلقبهتنهااتاقحیاطاند.زمینحیاطبادو
رنگتندتیرهوروشنازهمجداشدهاندواینتقسیم،سطحاتاقو
حیاطرامشخصمیکند.پشتحیاطخیابانوآندستخیابانمیدان
مشقسربازخانهاست.دیوارسربازخانهدرسرتاسرمتنصحنهکشیده
شدهاست.درحاشیۀخیابانیکدرختخشکوجوددارد.دِرحیاط
بهخیابانبازمیشودوازشیشهاست.اندازۀدرهاوپلهعادیاست.
ـکهدرامتدادمسیر یکیخدانلباس،یکصندلیراحتیویکتاقچهـ
فرضییكیازدیوارهایاتاقآویختهاستــدرصحنهوجوددارد.
اندازۀاینهانیزعادیاست.تویتاقچهقابیهستکهمادر»دختر«در
آننشستهاستوقلیانمیکشد.ایندرحقیقتتصویراست.چندستاره



 ۱۴

ازالبهالیسهتكهابرسیاهوسفیدوخاکستریکهبهسقفنصبشده،
درفضایحیاطآویختهاستوازآِنآدمهایبازیاستمنتهیبه

چشمکسانیکهاعتقادیبهاینموضوعندارنددیدهنمیشوند.
زمانبازی:امروز،مكان:زمینوموقعزمانیغروباست.صداها
هرگاهکهآدمهایبازیبهآنبیندیشندبهگوشمیرسند،ربطیبه
ایجابزمانیندارندوفقطیادبازگونشدۀآدمهاــبهظاهرناگهانــ

آنهاراجاندارمیکند.

پردهبستهاست.
صدایشیپور،آراموگیرا،صدایحرکتماشین،صدایحرکتماشین
دیگروصدایزوزۀترمزهمینماشینوبعدصدایحیوانیکهازاین
ترمزآزاردیده.سكوت.صدایگامهایوارفتۀیکرهگذروبعد

گفتوگویاوبارهگذریدیگرکهباویروبهرومیشود:

سالم! ــ
سالم... ــ

امروزچطورین؟ ــ
مثلهمیشه!اوهو!اوهو!اوهو! ــ

سایهتونکمنشه. ــ
سااااایه!هوم!سااایه! ــ

مكررترین از پس شتاب همین با آدمها انگار اسب. تاخت صدای
گفتوگویروزانهازهمجدامیشوند.باآوازپرندهایکهرویدرخت

نشستهپردهبازمیشود.

پیشدرآمد
۱

دخترروییخداننشسته،خودشرادرآغوشگرفته،صداهاوتنگی
فضااورامیآزاردوباترسگنگکودکانهایدستبهگریباناست.



 ۱۵   

پدرفرتوتوتكیدهدرصندلیراحتیغنودهوصداینفسکشیدنو
خورخورشبهگوشمیرسد.

۲
کودكولگرد،سنگپرانبهدست،ازحاشیهخیابانخمیدهوپاورچین
تازیردرختپیشمیآید،بهزانومینشیند.نفساشراحبسمیکند،
نشانهمیرود،سنگرارهامیکند.سكونکوتاهیبهانتظارنتیجه،
و میکوبد زمین به پا میجهد، برپا برآشفته سپس، میکند. رخنه
دنبال فضا نگاهدر با است پرکشیدهوگریخته راکه پرنده حرکت
میکند.صدایحرکتیکاتومبیلکهبهسرعتازخیابانمیگذرد
شنیدهمیشودوکودكبانگاهوحرکتسرعبورآنراتجسممیبخشد.

۳
انسانکور،درحاشیهخیابانپیدامیشود.کودكبهسویاومیرود،
دستشرامیگیردودرپناهویخودشراازخیابانمیگذراند.هر
دوازصحنهخارجمیشوند.درمیدانمشقشیپورمینوازند.صدای
طبلمیآیدوصدایچكمههاییکهدرجامیزنندوصدایفرمانی
کهدرفضاتیرمیکشدوچكمههاراآزادمیکند.بازسكوتاست.
بلند دختر میشكند. بیخبر را میشودسكوت شلیک که تیر چند
میشود.ازیخدانشالیبیرونمیکشد،بهخودشمیپیچد،وانگار
براوتاختهباشند،بهسویدِراتاقمیدود. کهترسوسرماتوأماً
میخواهدافتتلخخودشرابشكند،بهجاییبهچیزیپناهببردولی
فقطبیرونمیآیدوغمزدهرویپلهمینشیند.تدریجاًًازولولهآزاد
میشود:آزادییکمحتضر!بهخودشفكرمیکند،بهآرزوییکه

داردولیآنرانمیشناسدوتحققنیزنمییابد.
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)پسردرحاشیۀخیابانپیشمیآید.وپشتدرحیاطمیایستد.فكر
میکنددربزندیانه.درمیزندوگوشمیایستد.دختربهدرتوجه
میکندولیپاسخنمیدهد.درمیدانمشقشیپور»بیدارباش«میزنند.

صداازدورشنیدهوقطعمیشود.(

شنیدی؟
پسر

)دخترکتفمیپراندوبهنشانهانكاروبیاعتناییسرتكانمیدهد.(
خونهای؟

)شتابزده(نه!
دختر

هو...م!تنهایی؟
پسر

)صدایغلغلغلیانمادردخترازتوتاقچهشنیدهمیشود.(

)انگشتشرامیجود.(نه...آره!
دختر

ــــــسناول
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خب،باشه!لختکهنیستی؟
پسر

)کهسرتاپاشپوشیدهاست(چرا!
دختر

خبپسمننگاتنمیکنم،سرمروبرمیگردانم.)درراپس
پسر

میزند.واردمیشود.(سالم!

چشماتروببند!)سربرمیگرداند.سكوت(سالم!)سكوت(چه
دختر

غروبکشداری،چراشبنمیشه؟

)بانگاهپرازخواستاریواشتیاقبهسویدخترمیرودوباالسرش
پسر

میایستد.(تهاینچشمهیهریگمیبینم!

)پشتچشمباریکمیکند،تكانیبهخودشمیدهد،یکریگفرضی
دختر

و بعدخودخواه و میگیرد پسر جلوچشم برمیدارد، رانش زیر از
سبكسرآنراپرتمیکند.(بروورشدار!

)بهعالمتتسلیمخممیشود.وقتیمیخواهدقدراستکندازپاتا
پسر

صورتدخترراخطبهخطبراندازمیکندودستآخربهصورتاو
خیرهمیماند.(میشهتواینچشمهوضوگرفتوتوبهکرد؟

)نگاهشرامیدزدد.(چهسوزیمیآد.
دختر

خوببودیهچیزیمیپوشیدی!)بادستخودشرابادمیزند.(
پسر

پوه!...پختم!

دروغگو!
دختر
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دروغ،راست،چهدلخوشكنكی.هه!لب،دهن،زبون،چشم!
پسر

چهدروغهایی!فقطآدماییهقصهحرفایهمدیگهروباور
میکنن.

)درخود(فایدهشچیه؟
دختر

چی؟
پسر

چهمیدونم.
دختر

)درصحنهمیگردد.سكوت(باباتکهخونهنیست!)سكوت(من
پسر

اومدهبودمکه...

اگهبفهمه،خوببودازپشتبوممیاومدی،اگهبفهمهبازتو
دختر

اومدیاینجامنومیکشه.

خب،گذشته،حاالکهنیست!)فكرمیکند.درصحنهمیگردد.
پسر

پیداستکهتدریجاًًمنقلبمیشود.فریادمیزند.(نیست!فهمیدی؟
تاکیمیخوادباشه؟

)دختردزدیدهنگاهیبهپدرشمیاندازدوسربرمیگرداند.پدردر
صندلیاشمیجنبد،سرمیکشد،باچشمهایدریدهدخترشوپسررا
ازنظرمیگذراندوازنوبهچرتفرومیرود.مادرتویتاقچهبهقلیان

پکمیزند.(

)درخود(بیفایدهس.همهچیزبیفایدهس.بایددوامداشت،
دختر

دیگرون که دید باید شد! سبز باید رویید، رویید باید
فرومیکشم، روزبهروز دارم موندهم، من میشن، سبز هم
کوچکمیشم،ازتو!بیرونمشایدرشدمیکنه...)سكوت(




