یادداشت دبیر مجموعه
ــــــــــــــــ

بهمن فرسی در سال  ١٣١٢در تبریز به دنیا آمد .نمایشنامههای او گلدان

( ،)١٣٤٠چوب زیر بغل ( ،)١٣٤١پلههای یك نردبان ( ،)١٣٤٨صدای
شكستن ( ،)١٣٤٨بهار و عروسك ( ،)١٣٤٤سبز در سبز ( ،)١٣٤٤موش

( ،)١٣٤٢آرامسایشگاه ( ،)١٣٥٦سقوط آزاد ( )١٩٩١و دو ضربدر دو

مساوی بینهایت را شامل میشود .فرسی عالوه بر نمایشنامه ،رمان شب
یك ،شب دو ( )١٣٥٣و چندین مجموعه داستان كوتاه از جمله دوازدهمی،
نبات سیاه ،زیر دندان سگ و غوررآپغوررآپ را در حد فاصل سالهای

 ١٣٤٣تا  ١٣٨٦منتشر كرده است .او از سال  ١٣٥٦در لندن زندگی
میكند و همچنان به فعالیتهای خود در زمینه ادبیات ،نمایشنامهنویسی،
و تئاتر ادامه میدهد! كار او نظیر اكثر نویسندگان بزرگ معاصر فارسی،

تالشیست در جهت به ثمر رساندن شیوههای اصیل و دیرین از راه

تجربههای مدرن در ادبیات نمایشی.

مجموعه نمایشنامههای بهمن فرسی ،به هدف هماوایی معاصر با یكی از
پیشگامان تئاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است.

علی اکبر علیزاد

چوب زیر بغل
بازی در دو پرده

آدمهاى بازى
مرد تاريخ
دختر
پهلوان
شاهد
روستايى
مرد طومار
زن سياهپوش
مرد چاق
مرشد

پيشدرآمد
(پرده بسته است .صداى يك آژير طوالنى سالن بازى را ساكت مىكند.

صداى تيراندازى و چند انفجار .صداى يك فرمان اعدام .صداى يك 

رگبار تير .صداى تير خالص.

سالن بازى خاموش ،پرده باز مىشود .صحنه تاريك است .صداى 

نى شبانى .در نور عمومى بىجانى كه به صحنه مىتابد ،در جايى از

صحنه ،يك نيمدايرۀ آهنى با ميلههاى عمودى ،ايستاده بر پاى خود،
يادآور درى از بندهاى زندان ،ديده مىشود .يكى از ميلههاى د ِر
نيمدايره در مسير خود به دريچهيى قلبمانند رسيده و از سوى ديگر

آن ادامه يافته است .پشت دريچه تاقچهمانندى وجود دارد .ته صحنه
نور لرزانى پيدا مىشود.

نور از شمع ،و شمع در دست دختر است .دختر كه لچك و پيراهن

سفيد ،جوراب سبز و كفش قرمز دارد ،در وضعى كه دستش را حباب
شعلۀ شمع كرده است ،تا پشت دريچۀ آهنى مىآيد ،شمع را در تاقچۀ
آن مىنشاند .گردن كج مىكند و نگران و آرزومند به شعلۀ شمع چشم

مىدوزد  .در يك گوشۀ ديگر صحنه ،نور موضعى قوى مرد تاريخ را
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روشن مىكند .مرد تاريخ چهرهيى مثالىست .بلندقامت .رداى بلندش

به زمين مىرسد و نقش مغشوشى دارد به رنگهاى سفيد و سياه و
خاكسترى .صورت مرد تاريخ سنگىست .اين چهرۀ مثالىِ سنگى بعدا ً

مرد تاريخ

تبديل مىشود به مرد طومار با چهرۀ خاكى).

(ديكتهوار ،با مكثهاى دراز) راويان روايت كردهاند .آفريدگار
شيطان را از آتش آفريد .و آدم را از خاك .سپس ندا آمد كه
تمامى آفريدگان بر آدم سر خم كنند .آتش به خاك سر خم
نكرد .سپس آتش رانده شد .به زمين فرود آمد و زمين را به
آتش كشيد .اما چگونه بود ،كه آتش گوه ِر هستىِ شيطان در
روى زمين در باور و پندا ِر آدميان خاكى بدل شد به نشانۀ
نياز و آرزو ،از اين بابت روايتگران خاموشاند .روايتى
نكردهاند .تنها اكنون همگان مىدانند هرگاه نخى فروزان
از گوهرۀ شيطان را آدمى زادهيى بر فرق تاريكى بنشاند
معنايش آن است كه آنكس نيازى دارد .در طومار حيات
شرحى در باب اين باور نيامده است.
(نور روى مرد تاريخ فرومىنشيند .دختر ،چشم دوخته به شعله شمع،

پسپس مىرود و در تاريكى ناپديد مىشود .صداى نى شبانى دور و

دورتر مىشود .پرده بهنرمى آغاز مىكند كه بسته شود .شاهد از تاريكى 
صحنه به پرده نزديك مىشود و نمىگذارد بسته شود .پرده مىايستد .نور

موضعى شاهد را روشن مىكند).

شاهد
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صدا از كجا بود؟ انگار كسى داشت ديكته مىگفت( .شانه

مىپراند ).البد بعدا ً معلوم ميشه( .به نقطهيى در سالن بازى) من رو
صدا كردين؟ (به سمتى ديگر) شما بودين؟ (مكث .به همه) در هر
صورت خيالتون راحت باشه .ميگن تو هر قضيهيى باألخره
هميشه يه نفر شاهد هست( .از مرز پرده به پيشصحنه مىآيد .پرده
پشتسرش بسته مىشود ).خب .من حاضرم( .مكث) باألخره ما همه

اين فاصلهها رو پشتسر نگذاشتهايم كه برسيم اينجا و فقط
تو چشم هم زل بزنيم( .دستش را بهطرف سالن بازى دراز مىكند).
باشه ،من از نو ،نه ،من خودم رو معرفى مىكنم .شاهد! (با
هوا دست مىدهد ).من شاهد هستم .شاهد روايت ،شاهد جريان،
شاهد واقعه ،حادثه ،ماجرا .شاهد قصه و حكايت نه البته .بله،
حق با شماست .به شرط اينكه روايت و واقعه و حادثه و
جريانى در كار باشه .پشت اين پرده البته يه ديگى س ِر بار
هست .يعنى اگه (اشاره به سالن بازى) اينجا هست ،اون پشت
هم پس هست .مثل دو تا آينۀ روبهرو .اگه توى اين آينه
حرفى ،حركتى ،ارتباطى ،برخوردى ،رويدادى باشه ،طبعاً
توى اون يكى آينه هم ...،و اگر در اينجا! همهچيز گسيخته
و مىبخشيد نامربوط باشه ،طبعاً اونجا هم (فكر مىكند ).خيله
خب ،ميذاريمش واسه بعد( .مىخواهد برود ،اما برمىگردد ).بله؟
(نگاه به جهات مختلف) كسى با من حرفى داشت؟ (باز هم مدتى به
سالن بازى نگاه مىكند ).بسيار خب.
(نور مىرود .تاريكى .پرده باز مىشود).
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پردۀ اول
بازی یک
چشمانداز
(يك زنجير عظيم كه زمين را به آسمان بسته است .حلقههاى زنجير هر

كدام شكلى ديگر دارند .چند ستون شكسته .يك خرسنگ باستانى.
يك د ِر كهنۀ قديمى با گلميخهاى درشت ،يادآور د ِر زورخانهها .يك 
ديوار شكسته ـ فروريختۀ آجرى ،با دريچهيى در آن ،مانند دريچۀ
ديوار ميلهيى در صحنۀ پيشدرآمد ،با شمعى روشن در داخل دريچه.
غروب است .سايهها به يك سو خوابيدهاند .صداى تاخت اسب مىآيد.

صدا نزديك مىشود .سوار پياده مىشود .بعد صداى دور دور سوسك 

مىآيد .شاهد به ستونى در ته صحنه تكيه داده است و زنجيرى به دور
انگشت مىچرخاند .پهلوان ،درشتاستخوان و تنومند ،اما شكسته و

فرسوده ،جوشندريده ،خُود ضربتديده ،پايى در گچ ،پاى ديگر در

قنداق هيواليى از پاره و پالس ،چكمهها آويخته به گردن ،به يارى 
غران
جفتى چوب زيربغل ،د ِر كهنه را با سروصدا باز مىكند ،لنگان و ّ

پهلوان

وارد مىشود).

اومديم ،بعله ،اومديم .سپر اِتون اومد.
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(چند گامى توتر ،چكمههايش را از گردن پياده مىكند و پاى زنجير

مىگذارد .مىآيد تا پيشصحنه چشمى به اطراف مىگرداند).

آهااااى ...جنبنده! تنابنده!

(سكوت .نگاهى به جهات در پى صدا و ندايش)

ِ
دوست دوست ،نه دشمنِ دشمن .نه از حريف نامردشون،
خير ،نه
نه از خود بىنواشون ،خبرى نيست.
(پس از نگاهى به زير و باالى محيط)

دس كم باور كنى 
تار عنكبوتى اَم به در و ديوارش نيس ،تا ِّ
نفسكشى به قايده يه عدس در اين حوالى بوده.

(دور و بر را نگاه مىكند كه جايى پيدا كند و بنشيند .راه مىافتد.
سر راه ،به زنجير ،به آسمان و به زمين نگاه مىكند و سر مىجنباند).

خير ،هنوز اين زبونبسته رو از سر طويلۀ آسمون وانكردهن.
(مىرود در جايى مىنشيند).

انتظار داشتيم تخم و تركهمون يه چيزى به از اين از آب درآد.

(نفسى به اسف و افسوس .مىپردازد به باز و بسته كردن ،تنگ و گشاد

كردن قنداقى كه پاى مجروحش را در بر گرفته است).

هيهاااات ...ريخت و پزاِشونو باش! (فرياد مىزندِ ).د بياااا! ...از
سوراخت بيا بيرون!  (مكث) راه به اين درازى ما رو كشوندهى 
اينجا چىكار؟ (درنگ .با خودش) هيچ! كه بازم تفالهات رو به
رخ اين و اون بكشن و ،تو سمسارى باستانيات سرش چونه
بزنن( .مكث) ما رو بگو كه تا مومون رو به آتيش ميندازن
فورى حاضر ميشيم.
(بلند مىشود .مىآيد پيش زنجير ،حلقهيى را مىگيرد و زنجير را بهشدت

تكان مىدهد .برخالف ظاهر يغور ،زنجير صداى پوكى دارد و بهراحتى 

تكان مىخورد).

آهااااى! بااليىىى! مي شنفى؟ با تواَم! اينا كجاان؟
(باز زنجير را تكان مىدهد).
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آهاااااى!

