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 پیشگفتار

 پیشگفتار

معلی نبی پور" در اسفند پنجاه و هفت، مسوولیت آرشیو اداره ی تیاتر، برای مدتی کوتاه به زنده یاد "غال
که از گریمورهای مشهور تیاتر ایران بود، سپرده شد. آرشیو در طبقه ی دوم اداره ی تیاتر، درست سر 
راه من به طبقه ی سوم قرار داشت، همیشه ی خدا هم درش باز بود و نبی پور که مردی مرتب و شیک 

تیاتر، با سابقه و بی سابقه، پوش بود و روحیه ای شوخ و سرزنده داشت، با تمامی دست اندرکاران 
هنگام عبور از راهرو شوخی می کرد. من هم، بسته به حال و روز آن روز و آن لحظه ی نبی پور، از 
متلک های او محروم نمی ماندم. گاهی هم به فنجانی چای دعوتم می کرد و...در فرصت هایی اتفاق می 

رشیو، که انباری از کاغذ و پوشه های کهنه و افتاد که نبی پور را در مرتب کردن بلبشویی به نام آ
گردگرفته بود، کمک کنم. این خود بهانه ای بود تا اسامی نویسندگان یا کارگردانان یا بازیگران را از روی 
پوشه ها، با صدای بلند بخوانم تا نبی پور را که اکثرشان را در خاطره داشت، به گفتن قصه ای شیرین از 

دهه های سی و چهل، تحریک کرده باشم. او خاطره ها را با شوخی و طنز  پشت صحنه ی تیاترهای
مخلوط می کرد )چربش می کرد( تا شیرین تر شوند. برای من اما صحت و سقم آن روایات چندان اهمیتی 

نداشت، مهم آن بود که از آن نام ها و آن سال ها، حرف هایی و حکایت هایی از زبان شیرین نبی پور 
بار گفتم چهل پنجاه تایی از این نمایش نامه ها را که در تیاترهای الله زار دهه های بیست و بشنوم. یک 

سی اجرا شده، سال ها پیش محمدعلی کشاورز به من داده،... نبی پور از جا جست که؛ نگهشان دار! 
چه خوب که معلوم نیست بر سر این مادر مرده ها )نسخه های پراکنده در آرشیو( چه بالیی نازل شود. 

بهر دلیلی، به توصیه ی نبی پور گوش کردم. نمی دانم بر سر آن آرشیو چه آمد، اما آنچه نزد من بود، 
 ماند!

، کمیته ای "خودجوش" از برخی بر و بچه های تیاتر؛ )کارگردان، بازیگر، 1357در اوایل اسفند 
را بعهده داشت. این گروه، به  کارشناس و...(، تشکیل شد که زنده یاد، محمدعلی جعفری سرپرستی آن

پیشنهاد جعفری و یکی دو تن دیگر، بر آن بودند تا فکری به حال تیاترهای در حال انقراض الله زار بکنند 
و آنچه از اولین پدیده های تیاتر معاصر ما برجای مانده را، به نوعی از نابودی نجات دهند. آن روزها 

د، "مردود" و نفرین شده باشد، و همه دنبال "چیزی تازه" بودند، معمول بود که هرچه به گذشته تعلق دار
که البته هیچ وقت روشن نشد چیست، و چگونه باید باشد! تیاترهای الله زار، "مراکز فساد" خوانده می 

شدند و باید "آب توبه" بر سرشان می ریختند! از هنرورزان قدیمی تیاترهای الله زار، آنان که مانده 
شان به جایی بند نبود، ضمن این که هیچ کدامشان نه بیمه ای داشتند، نه بازنشستگی و نه بودند، دست

تضمینی برای اینده، و ناچار به دنبال "موج تقبیح"، باید از خود و کار و بار گذشته شان شرمنده باشند و 
ی نماز جمعه به توبه کنند تا زندگی امروزشان را نجات دهند. در جایی که آقای منتظری در یک خطبه 

پزشکان مرد متخصص زنان، توصیه کرد بروند یک کار "آبرومند" پیدا کنند، تکلیف کارورزان قدیمی 
تیاتر روشن بود! موج تقبیح و سرزنش به آنجا کشید که برخی از کارورزان تیاترهای الله زار، آشکارا 

و... میلم می کشد به عنوان مثال از ابراز ندامت کردند، خود را فریب خورده و "منحرف" بشمار آوردند 
روزگار رفته، واقعه ای که همان اوایل انقالب در حیاط رادیو در میدان ارک، اتفاق افتاد را، روایت کنم. 

زنده یاد "علی تابش" را همه، به روال آن سال ها، مطرب و "هنرپیشه" )با لحنی تحقیرآمیز( می شناختند 
بودند، می دانستند که تابش سوای بازیگری و کارگردانی و بعضن فیلم نامه اما تعداد کمی که به او نزدیک 

و نمایش نامه ی رادیو نویسی، به نسبت خیلی از همقطارانش، اهل مطالعه و گپ و گفتگو بود، و طنزی 
 شیرین داشت. یادم نیست چه اتفاقی افتاده بود که "علی تابش" که سال ها در رادیو )و تیاتر و سینما( کار

کرده بود، آن روز، خشمگین و عصبانی میان چند نفری در حیاط رادیو در میدان ارک ایستاده بود و 
صدایش تا دم در می رسید که بر سر ریاست وقت رادیو و تله ویزیون، آقای قطب زاده، فریاد می زد که 



طا" عمامه بگذارید، یا شما آمده اید رادیو و تله ویزیون را "اسالمی" کنید؟ چطور؟ می خواهید سر "ابوع
 چه؟

باری، با کج سلیقگی ها و ارزش هایی که در زمینه ی هنر از "انقالبیون" ساطع می شد، بعید نبود 
تیاترهای الله زار هم به عنوان "مراکز فساد و فحشاء" بکلی برچیده شوند )که بعدها شدند!(. زمزمه 

در یکی از همان نیمه ویرانه ها، جلسه داشت و  هایی هم در این زمینه آغاز شده بود. جمع ما هر هفته
شرکت کنندگان در مورد حفظ و احیانن شروع بکار دوباره ی تیاترهای الله زار، نظراتی می دادند )دل 

خوش سیری چند؟(. این نظرات، مکتوب می شد و به شورای سرپرستی اداره ی تیاتر، که آقای جمشید 
، یکی دو روزی پس 58رده بود، ارائه می شد. من اما اواخر پاییز مشایخی را به عنوان رییس، انتخاب ک

از سقوط کابینه ی بازرگان، "خروج" کردم )بر مبنای "ورود کردن" که این سال ها معمول شده!( و یکی 
دو سالی بعد، در هند بود که شکسته بسته شنیدم طومار سرنوشت آن جلسات و نظرات، به فرمانی حقیر، 

ونی ریخته شده. گویا یکی دو نفر سالن های نیمه ویرانه، از جمله "تیاتر پارس" را برای به مرداب گاوخ
مدتی اجاره کرده بودند و نمایش هایی هم روی صحنه برده بودند اما... جایی که سرنوشت نمایش غیر 

اری الله زاری اش گرفتار تنگ نظری های مضحک، به "تعزیه" و سوگ نشست، کارورزان تیاتر، الله ز
 و غیر الله زاری، ناچار شدند قاچ زین را بچسبند و هوس سوارکاری از سر به در کنند. 

پیش از آن با "الله زار"، پیوندی از نوع دیگر هم داشتم؛ وجود یکی از بستگان نزدیکم که در سال های 
د، و اداره ی این دهه ی بیست، یکی از اولین فروشگاه های الکتریکی را در جنوب الله زار بنا نهاده بو

مغازه از دهه ی چهل، به پسر ارشدش اصغرآقا واگذار شد که سوای خویشاوندی، رفاقتی هم داشتیم. 
اصغرآقا در واقع در الله زار آن روزگار، بزرگ شده بود، و پیش از سرپرستی مغازه، سال ها کنار پدر 

خیابان داشت. از دوران مدرسه، هر چمیده و خمیده بود و آشنایی نزدیکی با انواع و اقسام کسبه ی 
تابستان که به تهران می آمدم، بخشی از ساعات روزم در کنار اصغرآقا در این مغازه در الله زار جنوبی، 
به شام می رسید. دیدارهای موقت و قصه ها و روایت های اصغرآقا از ساکنان دائم و موقت خیابان الله 

ه محله های اطراف عالقمند می کرد. از آنجا که خانه ی یکی از زار، مرا به این خیابان و صد البته ب
عموهایم در حوالی سه راه ژاله، ابتدا پشت باغ بزرگ خانم فخرالدوله )مادر دکتر امینی(، و سپس تر در 

خیابان عالیی که از "هدایت" به سمت بهارستان سرازیر می شد، پشت دانشسرا قرار داشت، گاه روزها با 
بان صفی علیشاه به سمت بهارستان، می پنداشتم از کنار "تاریخ مشروطیت" می گذرم، اگرچه گذر از خیا

آن زمان ساختمان های بلند و جدید سازمان برنامه و وزارت فرهنگ و هنر، آثار مشروطیت را پاک کرده 
بوی  بودند، و تنها محوطه ی سرسبز باغ دانشسرا با درخت های سر به فلک کشیده اش بود که هنوز

مشروطیت می داد. از گوشه ی شمالی بهارستان که وارد میدان می شدم، یا به خیابان اکباتان در زاویه ی 
مقابل میدان می رفتم و با عبور از کنار در بزرگ وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش بعدی( و باغچه ی 

و ابتدای الله زار جنوبی می با صفایش، در انتهای سعدی و ابتدای چراغ گاز )امیرکبیر( وارد توپخانه 
شدم. یا از طریق خیابان شاه آباد، از پیش روی ظهیراالسالم می گذشتم، در تماشای کتابفروشی ها و 

انتشارات علمی، و کالس های اکابر روبروی محل سابق تیاتر سعدی )که شده بود سینما سعدی( و.. سپس 
ارد اسالمبول می شدم، "پیراشکی خسروی" همان اوایل تا )میدان( مخبرالدوله، انتشارات ابن سینا و... و

اسالمبول( می رسیدی به ماهی فروش های سمت  -بود، و ادامه که می دادی )پس از چهارراه الله زار
 جنوبی خیابان اسالمبول تا پاساژ سلمان، روبروی ساختمان القانیان، و... 

دم زنان طی می کردم، و در فکر خانه ها و باغ هایی گاه از منوچهری و چهارراه "کنت"، الله زار باال را ق
که ویران شده بودند، تا به جواهرفروشی های بعدی تبدیل شوند، به حسرت از چهارراه اسالمبول می 
گذشتم و در ابتدای الله زار جنوبی، از کنار کوچه ی "رفاهی" )کوچه ای باریک و اریب از سر میدان 

نوبی(، و کوچه ی "مهران" )تقریبن موازی "رفاهی" اما وسیع تر که اغلب مخبرالدوله تا اول الله زار ج



در وسط آن بساط حراج پارچه فروش های دوره گرد، پهن بود( و روبرویش کوچه ی "برلن" )از الله 
زار تا فردوسی که ضلع شمالی اش دیوار سفارت آلمان بود، و در ضلع جنوبی اش فروشگاه های لباس 

مله فروشگاه بزرگ و تازه تاسیس "جنرال مد" که محل رفت و آمد طبقات متوسط و باال قرار داشت، از ج
بود( می گذشتم، از پیش روی سینماها و تیاترها به تماشا عبور می کردم، و گاه دقایقی پیش روی ویترین 

شا می ایستادم های پر از عکس )بازیگر و خواننده( که نام هرکدامشان کافی بود تا سالن را پر کند، به تما
و کنار "جامعه ی باربد"، مهد بسیاری از خوانندگان و موزیکال های مشهور... چند قدم مانده به میدان 

توپخانه، پیاده روی روزانه ام به یک چای قند پهلو از دست قهوه چی دوره گرد الله زار پایین، در مغازه 
به مرکز کوچیدم، و گشت و گذارهای موقت ی اصغرآقا ختم می شد. این بود و بود تا دیپلمه شدم و 

تابستانی، به شهرگردی های مورد عالقه ام در محله های مرکزی شهر، تبدیل شد. یادآوری این نام ها از 
آن روست که تا اوایل دهه ی چهل، این منطقه هنوز هم به نوعی "مرکز" شهر محسوب می شد و 

ها و تیاترهای تهران تا آن زمان، در همین محدوده قرار گردشگاه عصرانه ی بسیاری، و البته اکثر سینما
 داشتند...   

در گپ و گفت و گوی اصغرآقا، همیشه داستان های کوتاه و بلندی از وقایع روزانه ی الله زار هم جایی 
داشت، از سینما تیاتر گیتی، روبروی مغازه، که متعلق به صادقپور بزرگ بود و پسرانش منوچهر 

یلم می ساخت و نقش اول فیلم ها را خودش و همسرش فریده خانم بازی می کردند، و پسر صادقپور که ف
دیگر صادقپور، ایرج که از فیلمبرداران صاحب نام سینمای فارسی بود و... تا عشق های پنهانی پشت 
 پرده ی "جامعه ی باربد"، پاتوق اسماعیل خان مهرتاش،.. اتفاقات روزها و شب های گذشته در کافه

"افق طالیی" در زاویه ی انتهایی الله زار و توپخانه، که بعدها با نام "آغاسی" سر زبان ها افتاد. خیابانی 
هم بود مشهور به "پشت شهرداری" که بعدها با تخریب عمارت سابق شهرداری در ضلع شمالی میدان 

میر رادیو و اینها بود، و.... توپخانه، به بخشی از میدان تبدیل شد، و همیشه هم مرکز خرید و فروش و تع
الله زار و حال و هوای تیاترها و سینماها و کوچه پس کوچه هایش، با مردمی که روزی شان در این 

 خیابان و محله های اطراف تهیه می شد، دیگر بخشی از قباله ی من شده بودند. 

در همان روزها که همه ی آن گروه، متوهم بودیم که تالش می کنیم جامعه باربد، دهقان یا تهران، پارس، 
و... سیاه بازی ها و اتراکسیون ها را همراه با آغاسی و سوسن و داوود مقامی و... به عنوان بخشی از 

ا پس از آن جلسات فرهنگ مردمی مرکز شهر تهران، نجات دهیم، اگر فرصتی دست می داد، پیش، ی
گروهی، سری هم به اصغرآقا می زدم، که در باطن از اقدام ما شادمان بود، و شاید همین امر سبب شد که 
چند سال پیش، کتاب هایی که اخیرن در این زمینه در والیت منتشر شده و به چشمش خورده بود را، برایم 

عالقمند کرد بدانم نسل امروز در مورد آن  ارسال کند. مرور همین کتاب ها در دو بسته ی بزرگ، مرا
تیاترها چگونه می اندیشد، و از آن سال ها چگونه یاد می کند. در گشت و گذاری در مجالت و روزنامه ها 

و سایت های خصوصی، در داخل و خارج، متوجه شدم که واقعیت الله زار هم، مثل هر چیز دیگر آن 
ه و چراغانی شده که شدت نور، مانع دیدن چهره ی واقعی تاریخ دوران، گاه چنان به گزافه گویی آمیخت

شده است، و گاه چنان با نفرین و نفرت از آن یاد کرده اند که مشام هر عالقمند به تیاتر و تاریخ را می 
آزارد، آنقدر که بیزار، از فکر به الله زار و تاریخش فاصله می گیرد. آنچه در مورد الله زار و به ویژه 

رهایش گفته و نوشته اند، مجموعه ی دودآلوده ای ست از آرزو و توهم و نفرت، که چهره ی تاریخی تیات
خیابان و تاریخ تیاتر در این محله را بکلی در حجاب برده است. افرادی در نهایت عالقمند به گفتن و 

ای برخی گزافه گویی نوشتن از وضعیت تیاتر و کارورزان آن در الله زار سال های پیش از انقالب هم، سو
های معمول و بخشیدن بی دریغ عناوین و صفت های برجسته به کسانی که در تیاتر آن سال ها صاحب نام 
و عنوانی بودند، گاه در انتخاب منابع نیز، بی دقتی های آشکاری بکار برده اند. روزی در مطلبی در یکی 

ندم؛ "عبدالحسین نوشین به آخرین تحوالت تیاتر از سایت های مشهور، به قلم دوستی قدیمی، از جمله خوا
و صحنه و مکاتب تیاتری اروپا مسلط بود و..."! از این "کلی گویی"های معمول، همانند انشاء های 



دبستانی، در حیرت مانده بودم؛ عبدالحسین نوشین سوای تالش و کوششی که در زمینه ی تیاتر معاصر ما 
تیاتر بوده، اما نه تنها او، که حتی انگشت شماری از صاحب نظران و نام کرده، آدمی با مطالعه و آشنا به 

آوران تیاتر جهان هم نمی توانسته اند "به آخرین تحوالت تیاتر و صحنه و مکاتب تیاتری" آگاه، و باالتر 
از آن، "مسلط" باشند! از طرف دیگر کارورزان و هنرمندان نسل گذشته، در مصاحبه و گفت و گوهایشان 

ا این یا آن روزنامه و مجله، بنا به مصلحت روزگار، خود را به نوعی به "تیاتر جدی" و "تیاتر متدیک" ب
و عمدتن به معنای "غیر الله زاری" آن منتسب می کنند، یا از تحصیالت نکرده و دوره های ندیده ی خود 

نماز و روزه شان ترک نمی  در فرنگ، می گویند و... مضحک تر آن که اکثرن مومن و مسلمان بوده اند و
شده، و به روال جاری "مد روز"، زیر پرچم "حزب باد"، سینه می زنند! اگرچه اغلب گفته ها خاطره اند، 
و سالمندان از اشتباهات ذهنی بری نیستند، پاری وقت ها اما در مورد گذشته ی خود آشکارا گزافه گویی 

ی و تحریف و دروغ و خودستایی و... بدتر از همه می کنند. بیماری های نگران کننده ی گزافه گوی
"استحاله"، که این سال ها از سوی غاصبین قدرت، در جامعه ی ما ترویج و تشویق شده، نه تنها به دلیل 
کثرت تکرار، از زشتی و کراهتش کاسته شده، بلکه ادعاهای کذب، کم کم بصورت بخشی از شناسنامه ی 

نسل جدید از گذشته ی تاریخی نه چندان دور خود، به بخشی از فرهنگ  افراد، و تکه هایی از "آگاهی"
روزانه ی مردم تبدیل شده است. حتی در پذیرش برخی از تحریفات آشکار تاریخی، انگاری همه خودآگاه، 

 به ترویج "دروغ" و گزافه می پردازند، و از دقت در تاریخ و اظهارات افراد، دانسته چشم می پوشند... 

د و بود تا این که روزی در یک مکالمه ی تلفنی با دوستی قدیمی که در این سال ها مرکزگریز، و این بو
ساکن شمال شده، ضمن درد دل های معمول، اشاره ای هم به کیفیت روایت های تاریخی در این سال ها 

شت کسانی گفتم داشتم، و به وصف های کج اندیشانه در مورد الله زار و تماشاخانه هایش، و... از سرنو
که روزگاری در بی سر و سامانی و فقر، در کار تیاتر در الله زار بودند... و حافظ "پت پت"های شمع 

"تیاتر" / تماشاخانه / نمایش... و حاال.. با کج سلیقگی های فردی، یا به اندازه ی رستم بزرگ شده اند، 
دازه ی شمر و یزید و حرمله، چنان تحقیر شده به گونه ای که تا زانو در زمین فرو می روند، و یا به ان

اند که بوی جسد سال ها مانده در زیرزمینی نمناک را گرفته اند و.. "عبداالمام" گفت چیزی در این زمینه 
بنویس. من؟ آن هم در این بر بیابان و کمبود و نبود منبع و ماخذ؟ این درست که روزگار قحط الرجال 

اتر و شایسته تر از من در آن سامان باقی نمانده؟ بفرض که دست بکار شوم، است اما تا این حد، که آشن
وقتی خود به آن دوران تعلق ندارم، با کمبود منابع و ماخذ، چه دارم روایت کنم؟ آنچه در حول و حوش 
تاریخ تیاتر معاصر ایران در اختیار من است، چند تایی کتاب از انتشارات چهار پنج دهه پیش است، که 

می تا اندازه ای کهنه شده اند! حتی خاطرات من از الله زار و تیاترهایش در نهایت از اواسط دهه ی ک
چهل شمسی شروع می شود و... در این صورت کار من هم شامل همان عیب و ایرادها می شود که بر 

یا سفرهایی به  دیگران می گیرم، چه بسا بیشتر و بدتر. "امام" اما ظاهرن قانع نشد، چرا که در سفری،
مرکز، چند روزی کتابفروشی ها را شخم می زند و حاصل، دو بسته کتاب دیگر بود که به دستم رسید. البد 
پس از پچپچه های درگوشی با کتاب فروشان یا شاگردان کتاب فروشی ها، و احتمالن پرداخت "زیرمیزی" 

ل داده اند که چند کتاب نایاب دیگر هم برایم چند برابر قیمت و... تلفنی خبر داد که یکی دو نفر به او قو
پیدا کنند و... همراه نام و آدرس و شماره ی تلفن؛ که اگر نیاز داشتم با اینها تماس بگیرم و چه و چه! 
اگرچه کتاب های تازه هم، چیزی در حد و حدود همان ها بود که اصغرآقا ارسال کرده بود، اما پیگیری 

اداشت که در یک جامعه ی تا اندازه ای قانونمند، پذیرفته نیست، آن هم به های "امام" مرا به کاری و
اعتبار خرده اطالعاتی که در اختیار من است. به اعتقاد دوستان اما، در بلبشوبازاری که در این زمینه در 

ایش آن سامان برپا شده، همین وجیزه هم شاید بتواند بخش ناچیزی از تاریخ بی غرض الله زار و تیاتره
 را نشان دهد. شاید! 

با مرور تدریجی کتاب های رسیده، به صرافت افتادم چرا فهرست کتاب های خوانده نسل جوان در آن 
جزیره، این همه یک شکل و یکسان است، و گاه بی اندازه فقیرانه بنظر می رسد! و با وجودی که همه از 



و ادبیات و هرچه ی دیگر از سوی عمال  ممیزی کتاب و دست بردن آشکار در متن ها و تحریف تاریخ
رژیم، باخبرند، با این همه آنچه در کتاب های "مجاز" و منتشر شده در آن والیت می خوانند، برایشان 

بمثابه "حکم حکومتی"ست، و به دریافته هایشان چنان مومن و پای بندند که نیازی نمی بینند در اظهار 
.. شش کتابواره از بسته های دریافتی را، اصولن به عنوان عقیده کمی صبور و دوراندیش باشند و.

"کتاب" به حساب نمی آورم، که سخن درباره ی بسته ای "تره بار"، جایزتر است؛ با تاسف از چاپ 
گرانبها و جلد و کاغذی که در انتشار این "کتابواره"ها بکار رفته، و در نگاه اول چنان "دلبری" می کنند 

ا هم به زیبایی ظاهر است، این آرایش غلیظ اما برای پنهان کردن زشتی عروس است، که می پنداری محتو
پس تنها از زحمات اصغرآقا و امام، تشکر می کنم. بخش دیگری از کتاب های اهدایی، اگرچه ارزش 

محتوایشان در قد و اندازه ی همان شش تای اولی ست، تنها وجه امتیازشان استفاده ای اندک از منابعی 
رزشمند است. دو کتاب از به اصطالح "نویسنده"ای به نام "محمدرضا پوالوند"! یکی به نام "کافه ا

نادری" با عنوان دومی دهان پرکن؛ "تاریخ کافه و کافه داری در ایران"! و دیگری با عنوان "محکومیت 
حتویات کتاب های این الله زار" با عنوان دومی سخیف تر؛ "تهران قدیم"، از ان جمله اند! از مقدمه و م

مولف ارجمند، چنین استنباط می شود که از نوجوانی، جایی در الله زار، شاگرد پادو بوده و به اعتبار 
اظهارات خودش، در رفت و بازگشت سر کار، هر روز از پیش روی تیاترها و کافه ها و دانسینگ ها)؟!( 

که به آن راه نداشته، می نگریسته و تصور می گذشته، و به حسرت )می نویسد با "خشم"( به فضاهایی 
می کرده که در داخل این فضاها چه می گذرد! می نویسد "ترس داشتیم" تا "وقتی انقالب کردیم"! )یعنی 
حضرت مولف از بانیان و مالکان "انقالب" است!( و... معلوم نیست این حضرت از انقالب تا اواسط دهه 

ویسد در فکر الله زار بوده و باالخره هم طرحی تهیه می کند و به ی هشتاد چه می کرده،... خودش می ن
دفتر شهردار "سردار قالیباف" می برد و "مشاور شهردار"، ایشان را صاحب رای و "شایسته" تشخیص 
می دهند و باری، دفتر و دستکی و چند کارمند، در ابتدای خیابان سعدی در اختیار این دانشمند محقق می 

غول "احیاء" الله زار بشود! نتیجه ی حاصله، تا اینجا انتشار سه کتاب در مورد محله ی گذارند تا مش
سابق "امین الدوله" که شامل اسالمبول، شاه آباد، الله زار و... می شود، که در محل باغ های "امین 

ام الله الدوله" تاسیس شده! کتاب سوم "الله زار مخوف"، یک "تخریب" و تحریف نامه ی کامل برای ن
زار است که ارزش آن به صفر هم بدهکار است. محتوای دو کتاب اول اما، سوای سرقت از آثار دیگران 

)از جمله کتاب چند جلدی "تهران قدیم" از جعفر شهری باف( در یک جمع بندی کلی، فحش نامه و 
ایی ست که "مولف" ادعانامه ای ست علیه "الله زار" و تمامی اعوانش؛ و از سویی، بازگشایی عقده ه

به دلیل عدم راهیابی به تیاترها و کافه های الله زار در نوجوانی و جوانی داشته، و از سویی دیگر، بر 
طبق روال این سال ها، "موج سوار"، به محکوم کردن هرچه به گذشته تعلق دارد، بر طبق موازین کج و 

له زار و اسالمبول و نادری و شاه آباد، معوج امروزین؛ غیر اسالمی خواندن همه چیز در راسته ی ال
فاسد دانستن تیاترها که محل خواننده ها و رقاصه ها و "مطرب"ها بوده و کافه ها که مورد استفاده ی 
روشنفکران و "کافه نشینان" و... اولی النه ی فساد و فحشاء و دومی مرکز نامسلمان ها و کافران بی 

با زبانی مشمئز کننده و پیش پا افتاده. پیداست که از تالش این  خدا... فکرهایی کلیشه ای و ارزان،
حضرت مولف با یک نیت ابتدایی و تنها برای "قربت به دستگاه"، از اندیشه ی کم سوادی چون آقای 

"پوالوند"، چه معجزه ای صادر می شود. این مومن مسجد ندیده، حتی در زبان معمول فارسی کوچه و 
ست. اضافه بر اشتباهات انشایی و دستوری فاحش نظیر؛ "همیشه فکر می کردیم خیابان هم "نابلد" ا

خیابان الله زار که یک پیاده روی یک متری داره نیازی به یک متر باغچه نداره، چرا کسی فکری نمی 
" کنه، یا فکر می کردیم این همه سینما و تئاتر و کافه و کاباره چرا توی این خیابان نیم وجبی ساخته شده

و از این دست "فکرها"ی صد تا یک غاز، که "دق دقه ی" ایشان بوده است! می نویسد؛ "... کنجکاوی 
ما را چند برابر می کرد تا بدانیم داخل این کافه ها چه خبره و مرتب تحقیق می کردیم انگار موضوع کافه 

کتابی و محاوره ای(، و ها یه جوری دق دقه فکری ما بود ...". نوشتار مغشوش و مغلوط )معجونی از 
امالء و انشاء ابتدایی و مضحک، حکایت از آن دارد که هیچ فارسی دان متوسطی هم این تالیفات "نفیس" 



را ویراستاری نکرده، و یک راست از زیر دست نویسنده و محقق دانشمند، "مجوز سرخود" به چاپخانه 
زش ها، و چه کسی این همه "دق دقه" و رفته و... هیچ روشن نیست که بر مبنای کدام موازین و ار

نگرانی را بر شانه ی حقیر صاحب قلم "بی سواد" هوار کرده که ایشان "غوره نشده، مویز شده اند" و 
خود را مسوول و متعهد "الله زار" و "تیاتر" و "کافه" می دانند. در ابتدای یکی از این "ِمتاب"ها 

 "فوالدی" آمده، با عنوان "هی غریبه"؛"ِمعری" هم از نویسنده با امضای مستعار 

 هی غریبه من نگهبان شبم

 اسم تو چیست بگو تو کی هستی آمدی تو الله زار

 یه رفیقی یا رفیقه غول چماقی )قَلچماق؟( یا ضعیفه

 نکنه از روی تقویم بابات آمدی کافه

 شایدم آمدی دعوا

 یه کمی پرت آمدی دیر آمدی ..."

 و... از این قبیل تُرهات  

باری، با این کتاب ها و نشریاتی که حاال در اختیار من است، می توان گفت مطالبی که در این سال ها در 
مورد تاریخ تیاتر، به ویژه تیاترهای الله زار، منتشر شده، )بجز یکی دو مورد که از سوی دانشجویان 

شارات "تیاتر ایران در گذر زمان" تیاتر، و به عنوان "پایان نامه" تدوین شده، نظیر چند کتاب از سری انت
به همت خانم ها اعظم کیان افراز، ستاره خرم زاده و آقای کاظم شهبازی( اغلب دارای دو ایراد کلی و 

اساسی اند. عیب اول اغتشاشی ست که با توجه به اظهار نظرها، خاطرات و گفته های متفاوت کارورزان 
توام با جعلیات است. ویژگی این خاطرات و گفت و گوها،  قدیمی تیاتر به وجود آمده، که بعضن تحریفی

مثل هر خاطره و گفتگوی دیگر، آن است که سرشار از "من" اند، و بهر طرف که نگاه می کنی، گوینده 
ی خاطرات، همه کاره بوده، همه جا بوده و به نوعی همه ی دیگران به او، استعداد و توانایی هایش 

در هر زمینه با او مشورت می کرده اند و به نوعی قطب محسوب می شده. گاه وابسته بوده اند. بزرگان 
راوی در زمانی که باید نوجوانی بیش نبوده باشد، مورد مشورت کسی یا کسانی قرار می گرفته که در 

 تاریخ هنر معاصر ما صاحب نام بوده اند و... 

ها و کسانی که این کاره نبوده اند، اما در  عیب دوم این گونه صادرات، آن است که متاسفانه غیر حرفه ای
این سال ها انواع امکانات در اختیارشان قرار گرفته )کارشناسان مادرزاد که از نوجوانی یک مدرک 

"دکترا" هم به نامشان چاپ شده است؛ افرادی نظیر "دکتر یعقوب آژند، کارشناس تاریخ و ادبیات و غیره 
ان منبع و ماخذ استفاده کرده اند و "اختالط"های بازماندگان آن دوره را، و غیره(، از این اظهارات به عنو

به عنوان سند و مدرک ارائه کرده اند. این "موج سواران" به دلیل وابستگی به قدرت، به خود اجازه داده 
اند در اغلب موارد، سوای تحریف و گنده گویی، نسبت به کار و دانش برخی از کارورزان تیاتر، بطور 

کلی از تیاترهای الله زار و کارورزان هنری اش با بغضی کینه مندانه سخن گویند و مسایل زمانی دیگر را 
با ترازوهای کاذب و کاغذین آخوند محله شان بسنجند. به زبانی دیگر مطابق سلیقه ی قدرت و به نرخ 

الله زار، بمثابه یک "تابو"  رایج زمان "کتابساز" شده اند. اصولن در این سال ها نام بردن از تیاترهای
قلمداد می شود و سخن گفتن از آن نشانه ی جانبداری از فساد، فحشاء و به اصطالح مد روز "هجمه ی 

فرهنگی" غرب و غرب زدگی و از این گونه خزعبالت متداول، به حساب می آید. بسیاری از اظهار نظرها 
ی یابی که گوینده، نه اهل هنر به ویژه تیاتر بوده، و نه چندان سطحی و بی بنیاد اند که ابتدا به ساکن در م



از زمینه های اجتماعی و اقتصادی تیاتر، به ویژه از نوع الله زاری اش، اطالعی داشته، و بدتر از همه 
آن که آن چنان از ساز و کار کتاب و پژوهش به دور بوده، که حتی به فکرش نمی رسیده که فعالیت 

آن گونه که بوده اند، نه آن گونه که روایت شده اند، معلول ده ها علت اجتماعی و تیاترهای الله زار، 
اقتصادی، و بعضن سیاسی بوده است. از همین رو هر از راه رسیده ای، با بضاعت مزجات، به خود 
ان اجازه داده تا در این زمینه اظهار لحیه کند )و مثلن وهم آلوده بپرسد این همه تیاتر چرا در یک خیاب

باریک ساخته شده!(. این بی خبری از علل وجودی تیاترهای الله زار، گاه سبب شده تا مدعیان به پیروی 
از مد روز و برای کسب محبوبیت کاذب نزد "اولی االمر"، بجای قلم، سیف و گاه ذوالفقار به دست، ماست 

ذهبی، آن هم به شکلی "من را با متر اندازه بگیرند و تیاتر و نمایش را با معیارهای اخالقی و م
درآوردی" وزن کنند، بی آن که از ساده ترین اصل در این زمینه آگاهی داشته باشند که هنر، از هر 
نوعش، در هیچ دوره و زمانی، و در هیچ جامعه ای در چهارچوب های اخالق سنتی و مذهبی نمی 

همیشه ی تاریخ، مغایرت داشته، و در گنجیده، و اساسن ذات هنر با فرمان و دستورات اخالقی از باال، 
مقابل هر چارچوب و معیار از پیش آماده ای مقاومت می کرده، و در هر زمان و مکانی، ارزش های خود 

را می طلبیده، و الجرم خلق کرده است. بنابراین هیچ نوعی از هنر، و هرگز نمی توانسته با اخالقیات 
ش همین که پس از سی و شش سال، و ده ها بار پشت و رو رایج در یک جامعه بررسیده شود. )نمونه ا

کردن "اصول"، وضع تیاتر و سینما و هنر آن مرز و بوم، به شکل اشک آوری نزول کرده و با این همه، 
هنوز هم کسی از مسوولین و غیر مسوولین نمی داند این "هنر تعریف شده" چگونه باید باشد(. از سوی 

ز و در هیچ زمان و مکانی نمی توانسته به عنوان یک شغل، منبع درآمدی دیگر هنر از هر نوعش، هرگ
برای هنرمند محسوب شود و حتی در جوامع پیشرفته ی امروزی، تا انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن 

بیستم میالدی، هنرمندان، حتی شاعران و نویسندگان برای کسب درآمد به قدرت متوسل می شده اند و به 
یا غیر مستقیم، به اشرافیت و دربار یا ثروت و کلیسا وابسته بوده اند و... در هیچ جامعه  شکلی مستقیم

ای، مردم ابتدا به ساکن هنردوست نبوده اند، بلکه فرهنگ هنردوستی، یک آموزش اجتماعی و بطور کلی 
الخره تیاتر و از وظایف حاکمیت بوده تا مردم را به بعد هنری شعر یا ادبیات یا نقاشی و معماری و با

نمایش آشنا کند. با این همه و هنوز هم در حوزه ی هنر، وجه سرگرمی و جذب تماشاگر، و الجرم کسب 
درآمد، بر وجه هنری و غیرمادی اثر، به اشکال مختلف برتری دارد، و تقریبن ناممکن است یک هنر از 

اری کارش، سر پا بماند، مگر آن که هر نوع، یا هنرمند در هر زمینه، بدون نظرداشت به درآمد و وجه تج
 از کمک های ملی و دولتی بهره مند شود، و..و..

از سوی دیگر، مخاطبین هر هنر نیز، بصورت کمی و کیفی، در ماندگاری آن موثر بوده اند. در زمینه ی 
و  تیاترهای الله زار، در منابع و ماخذی که مرور کرده ام، تقریبن هیچ کس به حال و روز اجتماعی

اقتصادی، از جمله نوع تماشاگران و مشتریان تیاترهای الله زار در دهه های بیست و سی، به عنوان 
عاملی تعیین کننده، اشاره نکرده است. مخاطبین تیاترهای الله زار، اکثر قریب به اتفاقشان، کارگران از 

خیابان های دور و اطراف، و گاه هر نوع، به ویژه کارگران ساختمانی، کاسب کاران خرده پا از محله ها و 
از محله هایی بسیار دور از مرکز شهر، و عمومن صنعتگران و زحمتکشان بوده اند، اغلب بی سواد، یا 

کم سواد. تیاتر برای اکثریت قاطع این تماشاگران، نوعی "زنگ تفریح" و مسکن فراموشی گرفتاری های 
ریبن هیچ کدام از این گروه تماشاگران نه تنها نامی روزمره ی زندگی و کارشان محسوب می شده است. تق

از شکسپیر و مولیر و کالسیک ها و مدرنیست های تیاتر نشنیده بودند، بلکه نام معاصران ایرانی دست 
اندر کار تیاترهای الله زار، از آن جمله نویسنده و کارگردان هم به  گوششان نخورده بوده، و از مفهوم 

وان یک هنر، بی خبر بوده اند. آنها عمدتن برای فرار از اخم زندگی، و "تفریح تیاتر و نمایش به عن
شبانه" به تماشاخانه می آمده اند. آنچه اغلب اینان در نظر داشتند، نام کمدین یا خواننده ای بوده که از 

واننده می بازی یا صدایش لذت می برده اند، و نمایش را به نام بازیگر و کمدین، و ترانه را به نام خ
شناخته اند. فراموش نکنیم که نه تنها در گذشته، که هنوز هم مفاهیمی چون تیاتر و نمایش، از نگاه 



فرهنگ سنتی، با مفاهیمی چون "مطربی"، "قرتی بازی"، "رقاصی" و غیره مترادف است و هر آن کس 
"بی غیرتی" می داشته تا وارد که در این زمینه فعالیت داشته، بایستی آنقدر شهامت یا به مفهوم عام آن 

کار تیاتر شود، و پا بر صحنه بگذارد. با وجود عالقمندی و محبوبیت بسیاری از این چهره ها در دوره 
های مختلف تیاتر الله زار، حتی از نگاه مخاطبین کم سواد و زحمتکش این گونه "هنر الله زاری" نیز، 

مجبور بوده اند در محله ی مسکونی یا حتی محل  هم چنان "مطرب" و "قرتی" محسوب می شده اند و
کارشان، دوال دوال راه بروند. اگر بخشی از تماشاگران حرفه ای تیاتر غیر الله زاری، بعدها از این القاب 

برای بازیگران و دست اندرکاران تیاتر استفاده نمی کرده اند، عمدتن مدیون تالش نام آورانی چون 
سرکیسیان و... است که در جهت زدودن وهن و ننگ از تیاتر در فرهنگ ما، عبدالحسین نوشین، شاهین 

نقش اولیه داشته اند، و دست اندر کاران بعدی نظیر حمید سمندریان، رکن الدین خسروی و... در شرایطی 
بهتر به این امر یاری داده اند، اگرچه همه در اندازه های مختلف، درگیر ستیز با این مفاهیم در فرهنگ 

اجتماعی بوده اند، که متاسفانه پس از انقالب، بار دیگر و به شکلی سخیف، به فرهنگ جاری ما 
بازگردانده شده است. زنده یاد جمیله شیخی حکایت می کرد که دکتر مهدی فروغ، رییس وقت اداره ی 

ش و لباس نمایش، شبی او را همراه شوهرش در خیابان دیده، و صبح فردا از او می خواهد که در آرای
دقت بیشتری بخرج بدهد و سخت مراقب باشد چرا که او را به عنوان بازیگر می شناسند و باید نمونه 
باشد! تازه این حکایت مربوط به جمیله ی شیخی، از زمره ی زنان ساده پوش تیاتر، و دکتر فروغ، از 

 زمره ی روشنفکران دست اندر کار تیاتر است! 

ارتباط با نوع تماشاگر و دگرگونی در نحوه ی نمایش در تیاترهای الله زار، مسائل و مشکالت اساسی در 
کمبود منابع مالی، و الجرم عدم برخورداری سالن ها از وسایل اولیه ی یک سالن ویژه ی تیاتر بوده 

است. به عنوان مثال، وقتی صحنه ای از نمایش تمام می شده، پرده را می کشیده اند تا دکور این صحنه 
برچینند و دکور صحنه ی بعدی را تعبیه کنند. این عمل مدتی طول می کشیده و با وجودی که معمول  را

بوده در وقفه ی میان پرده ها، چراغ های سالن را روشن می کردند و فروشندگان دوره گرد، تنقالت، 
ا، تاب و تحملشان خوردنی و آشامیدنی و گاه سیگار می فروختند، با این همه مشتریان معمول این تیاتره

تمام می شده، به اعتراض سوت می کشیده اند، فریاد می زده اند و نظم داخلی سالن بکلی بهم می ریخته، 
و اگر معدود کسانی که با خانواده به تیاتر آمده بوده اند، در اعتراض به این گونه اعمال، لب باز می کرده 

مدیران تیاترها، از جایی تصمیم گرفتند برای فرار از اند، کار به مشاجره و زد و خورد می کشیده است. 
این اغتشاش ها و مشاجره ها، در فواصل میان پرده ها، برنامه های کمدی یا موسیقی ترتیب دهند تا 

تماشاگران را تا پرده ی بعدی ارام نگهدارد. این میان پرده یا پیش پرده ها، ابتدا توسط کمدین ها، اغلب 
می شده که بعدن ارکستری نیز آنها را همراهی می کرده است. "پیش پرده" به بصورت ریتمیک اجرا 

تدریج در همه ی تیاترها معمول می شود و دست اندرکاران حرفه ای خود را پیدا می کند، کسانی که 
اشعار انتقادی می سرودند، کسانی که بر روی این اشعار، ترانه های ضربی می ساختند )یا بالعکس( و 

ه برای خواندن این اشعار، ته صدایی داشتند و قادر بودند ترانه ها را هرچه بیشتر، بصورتی کسانی ک
جاذب، پیش روی پرده اجرا کنند. از جایی در سال های نیمه ی اول دهه ی بیست، سراینده های مشهور 

درکاران اشعار پیش پرده، پرویز خطیبی، ابوالقاسم حالت و فکور بودند )اغلب نویسندگان و دست ان
مجالت فکاهی نظیر "توفیق" و "علی بابا" که در سرودن اشعار انتقادی متبحر بودند(، و پیش پرده خوان 

های مشهور آن دوره، در ابتدای امر، افرادی چون حسین منزوی، مجید محسنی، جمشید شیبانی و حمید 
پنج دور به بازار می آمده، قنبری بوده اند. محبوبیت این ترانه ها که گاه بصورت صفحه های چهل و 

چندان باال گرفته که اشعار آنها بر روی تک صفحه ای بصورت "استنسیل" چاپ می شده و روزها در 
همین خیابان الله زار، عمدتن پیش روی تیاترها و توسط دوره گردان به قیمت نازل )ده شاهی یا یک لایر( 

، از مرزهای تهران می گذشته و شهرت و محبوبیت فروخته می شده، و گاه آوازه ی یک ترانه ی عامیانه
سرزمینی پیدا می کرده است. از همین رو برخی کمدین ها اصرار داشتند بجای بازی روی صحنه، که 



شهرتی محلی به همراه داشت، خواننده ی این پیش پرده ها باشند، که سبب شهرت و محبوبیت اجرا کننده 
تمام ایران( می شده؛ بازاری از کسبی خاص، در جوار تیاترهای الله  )نه تنها در محدوده ی تهران، که در

زار، شغلی که شهرت و محبوبیت اش سبب می شد تا اجرا کننده به رادیو و سینما دعوت شود؛ شهرت 
بیشتر، ثروت بیشتر! از کمدین های بعدی که با پیش پرده خوانی آغاز کردند، و با کسب شهرت و 

ینما راه یافتند، پس از مجید محسنی و حمید قنبری، می توان از اصغر تفکری یاد محبوبیت به رادیو و س
کرد که در دوره ای چند ساله، از محبوب ترین بازیگران کمدی بود، به گونه ای که عصرها هنگام ورود 

 او به تیاتر، جمعیتی بسیار برای دیدن او پیش روی تیاتر مربوطه جمع می شده اند، و رفت و آمد در
خیابان الله زار را بکلی در هم می ریخته اند. برخی از کسانی که در ان سال ها و بخاطر پیش پرده خوانی 
به شهرت و محبوبیت نسبی رسیدند، مرتضی احمدی و عزت هللا انتظامی و دیگرانی بودند که کار خود را 

 با همین پیش پرده خوانی آغاز کردند. 

تگی تام به مجموع منابع و ماخذ محدودی دارد که در اختیار من است، باری، از آنجا که اطالعات من بس
در نهایت محافظه کاری و مالحظه کاری، تنها تالشم آن است که به چند موضوعی بپردازم که در اغلب 

مطالب این سال ها، به شکلی غیر واقعی به آنها پرداخته شده، و به گمان من نیاز به یک بررسی و 
از همین رو، در مطالبی که بصورت اختصار به آنها اشاره می کنم، فضاهای باز و خالی  بازگویی دارند.

بسیارند. یک علتش هم آن است که هم به مجموعه ی اطالعاتم از این فضاهای خالی اعتمادی ندارم تا 
ر ایران، شهامت ابرازشان را داشته باشم، و از طرف دیگر، در زمینه ی تاریخ، به ویژه تاریخ تیاتر معاص

نه صاحب نظرم و نه تخصصی دارم. این است که سخت پرهیز دارم مبادا این یادداشت یا این مجموعه در 
کل، به مثابه "تاریخ تیاتر الله زار" محسوب شود، چرا که تنها شامل اشاراتی موجز به برخی از ابعاد و 

در همان موارد معدود هم روایات  مسایل است، و نه کل یک مقوله به نام "تماشاخانه های الله زار".
مختلف موجود را کنار هم چیده ام تا روایت حساب شده تری از برخی شخصیت ها و وقایع تیاتری آن سال 

 ها ارائه کرده باشم!     

اگر اما قرار باشد به تاریخچه ی تیاتر معاصر ایران )جدا از تعزیه و سوگنامه های مذهبی( "اشاره" شود، 
نهایت به دوران ناصرالدین شاه، و اشخاصی چون "حاجی لره" و "کریم شیره ای" می  سابقه اش در

رسد، چیزی در حد و حدود نمایش های "تخت حوضی" و "سیاه بازی" و "بقال بازی" و از این قبیل. 
تعزیه و شبیه خوانی و مراسم "سوگ"، که به سنت هایی نظیر "سیاووشان" در بخارا و امثالهم می 

شتر آیین های مذهبی یا نمایش های "آیینی" محسوب می شوند و شکل و محتوا و تاریخچه ای رسد، بی
جداگانه دارند که بعضن )در مورد تعزیه و شبیه خوانی(، به احتمالی از نمایش های مشابه در حول و 

"، نه حوش کلیساهای قرون وسطای اروپا )"میستر" و "میراکل"(، متاثر بوده اند )به مثابه یک "حدس
"یقین"!(. تعزیه و شبیه خوانی جز "نقش بازی" پیش روی "تماشاگران"، وجه مشترکی با تیاتر معاصر 

ندارد و به سختی می توان آنها را "پیش درآمد" تیاتر معاصر ایران به حساب آورد. تیاتر معاصر ما، پیش 
ی سلیقه ای از تیاتر معاصر اروپا از آن که بتواند ادامه ی تعزیه و نمایش های آیینی محسوب شود، تقلید

در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم است. این که بگوییم یا بپنداریم که "نمایش" و "تراژدی" و 
"کمدی" و... از ایران آغاز شده و به یونان رفته )که برخی چنین نوشته اند!(، یک گزافه گویی بی مورد 

ملکردش تسکین "غرور قبیله ای" است. آنچه بهررو، الیه است، و بیشتر به یک تعارف می ماند که ع
هایی از نمایش و تیاتر، به شکل امروزی، در آن بچشم می خورد، ابتدا با آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده 
)پانزده شانزده سال پیش از بنای تکیه ی دولت در زمان ناصرالدین شاه( شروع می شود، که ابتدا به 

دن میرزا جعفر قرچه داغی آنها را به فارسی برگردانده، و سپس نمایش نامه های زبان ترکی بوده و بع
میرزاآقا تبریزی ست. با این همه هنوز تا نمایش در صحنه، فاصله داریم که به دوران پس از مشروطیت 

ه ( مربوط می شود؛ ابتدا تشکیل انجمنی به نام تیاتر ملی در باالخانه ی مطبعه ی فاروس در الل1292)
زار آن زمان، به همت سید عبدالکریم محقق الدوله باتفاق جمعی از دوستانش، از جمله میرزا سیدعلی 



خان نصر، ذکاء الملک فروغی، و ... که بعداز آن به "انجمن تنویر افکار" تغییر نام می دهد که در دوران 
ایی ترتیب می داده اند که فعالیتش سید علی خان نصر و محمودخان بهرامی )منشی باشی( نمایش نامه ه

عمدتن به قلم عیسی بهرامی یا مویدالممالک ارشاد، پدر غالمعلی خان فکری )معز دیوان( بوده، و متاثر 
از کمدی های مولیر، و گاه اقتباس از او. این جمعیت پیش و پس از تاسیس تیاتر ملی، در پارک های امین 

هایی ترتیب می داده اند که از محل عوایدش مدرسه ی الدوله، اتابک و ظل السطان )مسعودیه( نمایش 
فرهنگ ساخته شد که بعدها تبدیل به وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش سابق در خیابان اکباتان( می 

شود. "برخی" اجراها در تهران، آن هم توسط یک گروه باسوادان، و بصورت پراکنده در محل های 
درن در ایران محسوب می شود، اما سال ها طول می کشد، دست مختلف، اگرچه "آغاز پای گیری" تیاتر م

کم نزدیک به دو دهه، تا تیاتر به معنایی که در الله زار و حوالی آن شکل گرفته، تقریبن همه گیر شود. و 
این هنوز هم در شهر تهران است. در آن زمان در سه نقطه ی دیگر ایران، تبریز )به دلیل نزدیکی با 

وی و تحت تاثیر موزیکال )اپرت(های مشهوری که اغلب به زبان آذری اجرا می شده(، آذربایجان شور
رشت و اصفهان، کارهایی به شکل آغاز تیاتر و نمایش صورت می گرفته که حتی با آنچه در تهران اتفاق 

ماخذ و می افتاده، متفاوت بوده است. اگر قرار باشد افتتاح یک سالن و اجرای محدود چند نمایش نامه را 
 1303تر به شیوه غربی با افتتاح تماشاخانه دارالفنون در سال تئامبنای تیاتر معاصر در ایران قرار دهیم، 

های مولیر را در آن باشی( تعدادی از کمدی الدوله )نقاش اکبر خان مزین شود، که علی هـ. ق آغاز می 
ال بعد( تعطیل می شود. با افتتاح سالن گراند هتل ه. ق )پنج س 1308کند. این تماشاخانه اما در اجرا می 

نویسانی تر و سینما در تهران، و سر برآوردن نمایش نامه به عنوان اولین سالن رسمی و عمومی تئا
چون حسن مقدم، رضا کمال شهرزاد، ذبیح بهروز و... کم کم به چیزی شبیه تیاتر معاصر اروپا می رسیم، 

نمایش نامه، چند بازیگر، کارگردان، تمرین، اجرا روی صحنه و...( شبیه که از نگاه ظاهر )وجود یک 
 تیاتر در اروپا بوده اما از نگاه محتوا و نکات فنی، هنوز هم بسیار ابتدایی بنظر می رسیده است. 

معمولن آنها که در سال های اخیر، از "باالی گود" و بصورتی کاملن انتزاعی و مجرد، در مورد نمایش 
ترهای الله زار "داوری" کرده اند، نوک تیز حمله شان به واریته های الله زاری )مخلوطی از در تیا

نمایش های روحوضی، پیش پرده و موسیقی عامیانه( بوده. اینان واقعیت هایی را، بعمد یا به سهو )به 
این وسیله نیت خود را  دالیل بی خبری و بی دانشی در مورد تیاتر(، ندیده اند یا از قلم انداخته اند، تا به

بهتر جا انداخته باشند. در این گونه برخوردها، معمولن چند عامل اصلی در علت وجودی تیاترهای الله 
زار، بدان گونه که بوده، در نظر گرفته نشده است. به زبانی دیگر علت وجودی این گونه تیاترها از نگاه 

ای روایت های متعدد، چنین بر می آید که تهران، مرکز اقتصادی و اجتماعی هرگز به حساب نیامده. بر مبن
شمسی که  1337ایران، غیر از آنچه که در "دارالفنون" تاسیس شده و مدتی کوتاه فعالیت داشته، تا سال 

دانشکده ی هنرهای دراماتیک در خیابان ژاله بنیاد گذاشته شده، سالن مشخصی برای اجرای نمایش )جز 
اشته است. در دانشکده ی هنرهای دراماتیک هم سالنی کوچک در نظر گرفته می تیاترهای الله زار( ند

شود که عمدتن به برخی اجراهای دانشجویان دانشکده اختصاص داشته، گاه مدرسین دانشکده نیز نمایش 
نامه ای را در این سالن کوچک و برای معدودی تماشاگر، به روی این صحنه می آورده اند )نظیر برخی 

ی رکن الدین خسروی با شرکت دانشجویان دانشکده(، و اصولن اجراها در این سالن، فصلی و اجراها
به بعد(، اساتید آمریکایی، بصورت  1332نامرتب بوده است. پیش از آن و در دوران پس از کودتا )

میللر،  فصلی و اتفاقی، به اجرای برخی آثار نمایشی از قبیل "نگاهی از پل" و "مرگ فروشنده" از آرتور
یا "باغ وحش شیشه ای" از تنسی ویلیامز با همکاری برخی دانشجویان، و یاری برخی دست اندر کاران 
تیاتر ایران نظیر جعفر والی، رکن الدین خسروی و... در تاالر فردوسی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران 

مورد استفاده ی برخی اجراها )از  می پرداختند. سالن فردوسی دانشکده ی ادبیات که تا سال ها بعد نیز
جمله "کرگدن ها"ی اوژن یونسکو به کارگردانی حمید سمندریان( قرار گرفته، سالنی بدون امکانات 
صحنه ای تیاتر، و تنها برای سخن رانی ها و مراسم خاص بنا شده بود. سالن دیگری که بعداز تاالر 



ه که تا اندازه ای با تجهیزات تیاتری مجهز بوده است. فردوسی بنا شد، تاالر دانشکده ی هنرهای زیبا بود
در این سالن نیز اغلب دانشجویان و اساتید دپارتمان تیاتر دانشکده، و اغلب تیاترهای دانشجویی اجرا می 
شد. در ابتدای دهه ی چهل سالن دیگری نیز بصورت موقت در اختیار برخی گروه های تیاتری قرار گرفت 

ایران و آمریکا مشهور بود و در محل انجمن واقع در ابتدای خیابان وزراء )عباس که به سالن انجمن 
شهریور )سنگلج بعدی( در اواسط  25آباد( قرار داشت و... در واقع می توان گفت که تا تاسیس تیاتر 

 دهه ی چهل، در تهران، جز تیاترهای الله زار، سالنی دایمی مخصوص تیاتر و نمایش وجود نداشته است.
شهریور نیز از طرف وزارت فرهنگ و هنر ساخته شد و تنها به گروه های تیاتری وابسته به  25تاالر 

این وزارت خانه، نظیر گروه های اداره ی تیاتر )نمایش( اختصاص داشت. به عنوان مثال اساتید و 
استخدام اداره  دانشجویان دانشکده های "دراماتیک" یا "هنرهای زیبا"ی دانشگاه تهران، در صورتی که

ی تیاتر وزارت فرهنگ و هنر، یا وابسته به گروهی از این اداره بودند، می توانستند در اجراهای گروه 
های تیاتر وابسته به اداره ی تیاتر در این سالن حضور داشته باشند، اما خود به عنوان کارگردان یا 

ر را در این سالن اجرا کنند. تا آنجا که نوشته و بازیگر، اجازه نمی یافتند تا کاری مستقل از اداره ی تیات
مستند شده، در این زمینه یک استثناء وجود دارد، و آن هم اجرای "شهر فرنگ" از بیژن مفید است، که 
جایی ندیده و نخوانده ام که به اداره ی نمایش یا وزارت فرهنگ و هنر، وابسته یا هم بسته بوده باشد. از 

ان و افراد گروهش یا مستندات دیگر، چنین بر می آید که حتی گروه سرکیسیان با خاطرات شاهین سرکیسی
اجرای "روزنه ی آبی" )اولین نمایش نامه ی اکبر رادی( علیرغم تالش بسیار، اجازه ی اجرا در تیاتر 

گی تله سنگلج را نیافته است. بهررو، تا آن زمان تنها منفذ تماشای تیاتر غیر الله زاری، برنامه های هفت
ویزیون خصوصی حبیب ثابت بوده، که آن هم عمدتن در اختیار گروه های وابسته به وزارت فرهنگ و 

شمسی( به مدیریت رضا قطبی، پسردایی فرح  1346هنر قرار داشته است، و تا تاسیس تله ویزیون ملی )
یر الله زاری اش، در دیبا، هیچ رقابتی در کار تیاتر و نمایش وجود نداشته و انحصار نمایش بصورت غ

اختیار وزارت فرهنگ و هنر و آقای پهلبد، شوهر شمس پهلوی بوده است. اداره ی نمایش وابسته به 
وزارت فرهنگ و هنر نیز، که ابتدا در دهه ی سی در محل بعدی کارگاه نمایش )در طبقه ی اول / دوم 

میدان حسن آباد، قرار داشت(، در اوایل خانه ای در انتهای کوچه ای در خیابان سپه، نزدیک چهارراه یا 
دهه ی چهل، به ساختمان سه طبقه ای در خیابان باریکی در شاهرضا )انقالب بعدی( در چند قدمی میدان 

فردوسی منتقل شد. در اینجا بود که در یکی از طبقات، سالن کوچکی، در اصل برای تمرین گروه های 
فاده می شد. )رکن الدین خسروی که مدرس دانشکده ی وابسته، و گهگاه برای اجراهایی کوچک است

دراماتیک، و سرپرست گروه "میترا" در اداره ی تیاتر بود، نمایش نامه ی "سی زوئه بونسی مرده 
است" از اثول فوگارد را در همین سالن به نام "خانه ی نمایش" به صحنه آورد(. غرض آن که حتی تیاتر 

به اجراهای گروه نوشین تعلق داشت، و تیاترهای  1327تا  1320ز فرهنگ و سپس تیاتر فردوسی که ا
، گروهش در 1327دیگر، سالن هایی به معنای تیاتر بصورت دائم نبوده اند. پس از دستگیری نوشین در 

غیاب او برای مدت پنج سال، بصورت نامرتب در تیاتر سعدی واقع در شاه آباد فعالیت داشتند. این تیاتر 
 به آتش کشیده شد. 1332هانه هایی توسط عمال دولتی بسته شد، و باالخره هم در دو بار به ب

اگرچه نمایش و نمایش نامه نویسی از دوران مشروطه و با ترجمه ها و اقتباس هایی از آثار کمدی 
"مولیر" فرانسوی آغاز شده، ولی تیاتر به معنای مکانی حرفه ای برای اجرای نمایش نامه، ابتدا پس از 

، و تنها در الله زار و محالت اطراف آن )خیابان های سعدی، شاه آباد، اسالمبول، 1320هریور ش
فردوسی، سیروس، چراغ برق )امیرکبیر بعدی(، و...( تاسیس شده است، و بنیان گذار این گونه تیاترها، 

ن سرپرست اداره ی ابتدا سیدعلی خان نصر بوده که عالوه بر دست داشتن در ساختار قدرت، ابتدا به عنوا
و ابتدای سال بعد، موسس "هنرستان هنرپیشگی" بوده، که اغلب  1318"تنویر افکار" و در انتهای سال 

کارورزان تیاتر آن زمان، از فارغ التحصیالن دوره ی دو ساله ی این مدرسه بوده اند. از سوی دیگر 
و جز دو سه تای آنها که از کمک های تیاترهای الله زار و اطراف آن، بیشتر سالن های خصوصی بوده، 



غیر مستمر و ناچیز، بهره مند می شدند، بقیه جز فروش بلیت، هیچ منبع درآمدی نداشتند. تیاتر تهران که 
جزو مایملک هنرستان هنرپیشگی محسوب می شده، به دلیل ارتباطات دولتی که بینانگذار آن "سیدعلی 

زمان دولتی به عنوان کمک به هنر )عمدتن به هنرستان خان نصر" داشته، گهگاه از این یا آن سا
هنرپیشگی(، مبالغ ناچیزی دریافت می کرده است. تاالر فرهنگ و سپس تر تیاتر فردوسی که محل 

اجراهای گروه نوشین بوده اند، عمدتن به وسیله ی اعضاء حزب توده پر می شده اند و استقبال عمومی 
این گروه و سالن های مربوط به اجرای آن بوده است. این که حزب به مفهوم "تیاتر جدی" در انحصار 

توده نیز به این تیاتر کمک مالی می کرده، بی خبرم اما استقبال اعضاء که بصورت یک وظیفه ی حزبی 
صورت می گرفته، منبع اصلی کمک مالی به این گروه و تیاتر مربوطه به حساب می آمده است. جامعه ی 

دو دوره ی فعالیتش از کمک ناچیز اعضاء افتخاری آن بهره مند می شده و ارتباطات باربد نیز در هر 
شخصی اسماعیل خان مهرتاش، در سر پا نگهداشتن جامعه ی باربد، نقش موثری داشته است. بسیاری 

از اهل ادب و هنر و نامداران عالم سیاست به درخواست استاد مهرتاش، عضو این جامعه بودند و سوای 
بلیت و دیدار از برنامه های آن، ماهیانه یا سالیانه کمک ناچیزی به جامعه ی باربد می کردند. بقیه  خرید

ی سالن ها منبع درآمدی جز فروش بلیت نداشتند. به همین دلیل هم اغلب این سالن ها، نظیر تیاتر هنر، 
 ند. تیاتر گوهر و تیاتر نکویی و...، مدتی پس از تاسیس، به محاق تعطیل افتاد

تاریخ تیاترهای موزیکال )اپرت( و موسیقی صحنه ای ما از این هم فقیرانه تر بوده است. ابتدا عارف 
قزوینی و میرزاده عشقی که هر دو در دوران مهاجرت در استانبول، با نمایش های موزیکال ترکی نظیر 

آنجا که هر دو هم شاعر "آرشین ماالالن"، "مشدی عباد"، "اصلی و کرم" و...  آشنا می شوند، و از 
عشقی ارکستری هم در این  .بودند و هم موسیقی دان، به فکر خلق و تالیف آثار مشابه در فارسی افتادند

زمینه فراهم کرد، و اپرت مشهور "رستاخیز پادشاهان" را ساخت. با این همه محیط اجتماعی برای آثاری 
اگرچه از دوران مشروطه  .ه سرانجامی نرسیدچنین سنگین مناسب نبود و شوق و ذوق عارف و عشقی ب

تا سال های دهه ی چهل، برخی کمدی موزیکال های سبک خلق شد و ذهن مردم تا اندازه ای نسبت به 
این نوع نمایش، آشنا گردید اما بیشتر آثاری ساده از این "نوع" بود که مورد توجه تماشاگران قرار می 

زاد" از رضا کمال شهرزاد با موسیقی درویش خان، یکی از همین گرفت. اپرت عاشقانه ی "پریچهر و پری
جلوه های موزیکال صحنه ای ست، یا موزیکال "دم پخِت فری" با موسیقی مشیر همایون شهردار، یا 

اپرت های "دختر ناکام" و "شوهر بدگمان" از علینقی وزیری مثال هایی در زمینه ی این موزیکال های 
و بار دیگر پس از شهریور  1305ا این همه کسی که در این زمینه، یک بار در ب .ساده و عامیانه اند

، در تلفیق نمایش و موسیقی بصورتی پیگیر تالش نمود، آثاری خلق کرد و روی صحنه آورد، 1320
اسماعیل مهرتاش بود. او نه تنها در خلق موسیقی صحنه ای و آموزش آن و تربیت شاگردان زبده در این 

ل ها فعال بود، بلکه در موسیقی مردم و ترانه های عامیانه )به اصطالح زمان "کوچه زمینه، سا
بازاری"(، میدانی گسترده که تقریبن هیچ کس در آن قدم نگذاشت، پژوهشگری خستگی ناپذیر می نمود. 

را  با آغاز فعالیت گروه کمدی ایران، و به دعوت سیدعلی خان نصر، به آن گروه پیوست، و جامعه باربد
با تالش و پیگیری های  .با فکر به اجرای اپرت و نمایش های موزیکال، تاسیس کرد 1305ابتدا در 

مهرتاش، بسیاری از افراد صاحب نام در فرهنگ و سیاست آن زمان، به عضویت در جامعه ی باربد 
باربد شدند. درآمدند، و از این طریق، مستقیم و غیرمستقیم سبب کمک های اقتصادی، و اعتبار جامعه 

اعتباری که سبب شد بسیاری از خوانندگان و نوازندگان و بازیگران آن دوره، به جامعه باربد بپیوندند. 
آنان که صدایی داشتند، در کارهای صحنه ای جامعه ی باربد درخشیدند. از آنجا که تعلیم "آواز" بخش 

یگری زنان که در جامعه مذموم بود، مهمی از کار اسماعیل مهرتاش بود، و در عین حال و برخالف باز
خواندن و صدای خوش بانوان، سبب شهرت و محبوبیت آنان می شد، اختالطی از صدا و بازی در 

موزیکال های جامعه ی باربد، نقش مهمی در جذب بانوان هنرمند به صحنه ی نمایش و تیاتر داشت. در 
انم ملوک ضرابی، بانو لرتا و خانم پرخیده و... میان شاگردان اولیه ی اسماعیل مهرتاش، نام هایی چون خ



به چشم می خورند، که عمدتن کار خود را از جامعه ی باربد آغاز کردند. آشنایی اسماعیل مهرتاش با 
جواد بدیع زاده نیز سبب شد تا اغلب پژوهش هایش در زمینه ی ترانه های عامیانه )کوچه بازاری(، و 

شمند، توسط بدیع زاده خوانده شود. با شهرت و محبوبیت این اجراها، با تنظیم این ترانه ها به شکلی رو
ساخته های مهرتاش و صدای بدیع زاده بود که این نوع کار فراگیر شد و محبوبیت سرزمینی یافت. اگرچه 

ی بدیع زاده بعدها گفته است که مایل به اجرای ترانه های کوچه بازاری نبوده، اما این گفته به زمانی بر م
گردد که اجرای ترانه های کوچه بازاری، کاری حقیر به حساب می آمد و در عین حال توهینی به موسیقی 
ملی محسوب می شد. با این همه ساخته های مهرتاش و اجراهای بدیع زاده، سبب شهرت سرزمینی ترانه 

"کاسه بشقابی"  هایی نظیر "ماشین مشدی ممدلی" و "یکی یه پوله خروس"، و "زالکه، زال زالکه" و
و... شد، و از این طریق، آوازهای روزانه ی دوره گردان میوه فروش، سبزی فروش، یخ فروش، گردو 

فروش، چاغاله فروش و... باصطالح "موسیقی مردمی" شهرت بسیار یافت و در عین حال زمینه ی 
تشکیل می داد؛ آنچه ساختن ترانه های مشهور دیگر اسماعیل مهرتاش شد، که بخش عمده ی کار او را 

خود او تکه ای از فرهنگ شفاهی ایران می دانست. ذوق مهرتاش در تلفیق موسیقی سنتی همراه با 
نمونه ای از این نوع در آثار مهرتاش، ترانه ای ست  .نوآوری نیز، بیشتر سبب شهرت و محبوبیت او شد

انم ملوک ضرابی اجرا شد، و بعدها بر روی غزل حافظ با مطلع "آهوی وحشی"، که اولین بار با صدای خ
با صدای آقای عبدالوهاب شهیدی بازخوانی شد، و شهرت یافت. عبدالوهاب شهیدی و خانم مرضیه، کار 

خود را با تعلیم نزد اسماعیل خان مهرتاش در جامعه ی باربد آغاز کردند. جنبه ی دیگر کار مهرتاش، 
بود که اگرچه از مشروطیت آغاز شده بود، اما هنوز هم  نمایش های موزیکال؛ تلفیقی از تیاتر و موسیقی

مورد استقبال همه نبود. تئاترهای موزیکال اسماعیل مهرتاش در جامعه ی باربد، نظیر "خسرو و 
شیرین"، "لیلی و مجنون"...، مردم را به دیدن این نوع نمایش، تا اندازه ای ترغیب کرد، و تالش 

استاد اسماعیل مهرتاش که دو  .ش ها، عالقمندان و هوادارانی پیدا کندمهرتاش سبب شد تا این گونه نمای
، توان و 1357تا آستانه ی انقالب  1320به بعد، و سپس بعداز شهریور  1305دوره، ابتدا یک دهه از 

تالش و عمر خود را بر سر پا نگهداشتن "جامعه باربد" گذاشت، با بی مهری جماعتی در ابتدای انقالب 
ی باربد و هستی او را که عبارت از سازها و آرشیو و یادداشت هایش بود، آتش زدند، یکی دو  که جامعه

"جامعه ی باربد" و درگذشت، یا شاید بهتر باشد بگویم "دق کرد"!  1359سالی بیشتر دوام نیاورد و در
دی، سپس در موسس و اداره کننده ی آن "اسماعیل مهرتاش"، در دو دوره فعالیت، ابتدا در خیابان سع

کوچه ای بین الله زار و خیابان فردوسی، و از اواخر دهه ی بیست، در ابتدای الله زار، آخرین محل 
به آتش کشیده شد، بخشی از تاریخ تیاتر معاصر ایران است، که با نام  1357جامعه ی باربد که در 

د زنده یاد اسماعیل مهرتاش "مهرتاش" تزیین شده. باشد تا روزی پژوهشگران این دین بزرگ را در مور
 ادا کنند.

نام بزرگ دیگر در تاریخ تیاتر معاصر ما، عبدالحسین نوشین است. نامی که با گزافه گویی های بسیار 
)عمدتن از سوی اعضاء و هواداران حزب توده ایران( آلوده شده و بسیاری از واقعیات حول و حوش او 

کن، مخفی مانده است. چنین بر می آید که نوشین در  و گروهش، زیر پوشش کلی گویی های دهان پر
به  11یا  1310ابتدای قرن حاضر، یکی دو بار برای چند سالی در اروپا اقامت داشته و حول و حوش 

ایران بازگشته است. در طول چند سال فعالیت پراکنده ی تیاتری در ایران، از جمله اجرا و بازی در چند 
( در کارنامه ی او به 1313تان های فردوسی، در جشن هزاره ی فردوسی )نمایش نامه اقتباس از داس

ثبت رسیده که بخاطر آنها، او و همسرش لرتا، مدال و تقدیرنامه دریافت کرده اند. نوشین در فاصله ی 
، سفر دیگری به اروپا )فرانسه( کرده، و ظاهرن تحصیالت و فعالیت های 1320تا  1314سال های 

تر به این دوره از حضورش در اروپا مربوط می شود. نام نوشین بار دیگر، و این بار پس تیاتری او، بیش
، در تاریخ تیاتر معاصر ما به چشم می خورد. ابتدا توسط 1320از بازگشت دوباره به ایران از حوالی 

رن سیدعلی نصر، در جمع ده دوازده نفر مدرسین هنرستان هنرپیشگی، دعوت به کار می شود، که ظاه



پس از دو سال از این کار کناره می گیرد و تا فعالیت تیاتر فرهنگ، کالسی خصوصی داشته و جمعی 
محدود را تعلیم تیاتر می داده است. نوشین که عضو برجسته ی حزب توده هم بوده، با تشکیل یک گروه 

این سال ها، به فعالیت تیاتری، ابتدا در "تیاتر فرهنگ"، می پردازد. در برخی از نوشته ها و گفته های 
"گروه نوشین" در تیاتر فرهنگ، به اشتباه، تا اواخر دهه ی بیست اشاره شده است. "تیاتر فرهنگ" اما 

)که چند جا به گروه نوشین و تیاتر فرهنگ اشاره شده(،  1328چند سالی بیشتر دوام نکرده است. در 
اد شوروی گریخته و... آنچه مسلم است در زنده یاد نوشین در زندان، یا مخفی بوده، و سپس به اتح

، چند ثروتمند، سالنی به نام "تیاتر فردوسی" را بنا نهادند، و گروه نوشین از آن پس 1326حوالی سال 
و دستگیری نوشین، و بسته  1327در تیاتر فردوسی )و نه تیاتر فرهنگ( فعالیت داشته است. از بهمن 

سرپرستی خانم لرتا )همسر نوشین( و حسین خیرخواه، از یاران شدن تیاتر فردوسی، تنها یک گروه به 
نوشین )که البته اغلب با نوشین اختالف نظر و درگیری داشته( و اعضای دیگر گروه، چون حسن خاشع، 
همسرش خانم توران مهرزاد و جمعی کوچک، در اجراهای مشهور تیاتر نوبنیاد "سعدی" در خیابان شاه 

د. یکی دو تن نظیر خانم ها "مورین" و "ایرن عاصمی" در این مدت و در غیاب آباد، فعالیت داشته ان
آقای نوشین، از طریق خانم لرتا به گروهی که منتسب به "نوشین" بوده، پیوسته اند و... با به آتش 

، این گروه نیز از هم پاشیده شده )برخی نظیر 1332کشیده شدن تیاتر سعدی در جریان کودتای مرداد 
لرتا و آقای خیرخواه، مهاجرت می کنند، برخی نظیر خاشع مخفی و تعدادی نظیر محمدعلی جعفری خانم 

و آزادی برخی از زندانیان، این گروه به  34و  1333جوان، دستگیر و زندانی می شوند(، از سال های 
روه با افراد تدریج، دوباره گرد هم جمع می شوند )بجز محمدعلی جعفری، افرادی چون "شباویز"(. این گ

تازه نظیر خانم شهال ریاحی و... موفق می شود نمایش نامه هایی )از آن جمله "بادبزن خانم ویندرمیر"، 
"مونتسرا" و...( در سینما تیاتر کسری )واقع در شاهرضا، روبروی الله زار شمالی( به روی صحنه 

 1324"تیاتر فرهنگ" و از حدود بیاورد، و... پس گروهی به نام نوشین، فعالیت تیاتری خود را از 
به تیاتر نو بنیاد فردوسی منتقل شده است. با دستگیری نوشین در  1326شروع کرده، و سپس از سال 

، این گروه، بدون حضور نوشین و در تیاتر سعدی در شاه آباد، به فعالیت خود ادامه می دهد و.... 1327
گفت و گوها و خاطراتشان خود را "شاگرد نوشین"  بنابراین بسیاری از کسانی که در این سال ها در

که نوشین شخصن گروه  1327قلمداد کرده اند، گاه تنها نام نوشین را شنیده بوده اند. حتی تا بهمن 
تیاتری اش را هدایت می کرده، بسیاری از بازیگران و دست اندرکاران تیاتر، از گروه ها و تیاترهای 

ا چند نقش در یک یا چند نمایش نامه به گروه نوشین دعوت می شده اند، دیگر، و تنها برای ایفای یک ی
و چه بسا تنها همکاری شان با این گروه، در همان حد و حدود خالصه شده باشد. گیرم که نامبرده عکس 
های بسیاری با نوشین و لرتا و خیرخواه و دیگران در آلبوم های خود دارد، که از همان زمان به عنوان 

تخار، برای خود حفظ کرده است. عکس ها اما سند عضویت در گروه نوشین، یا "شاگردی" او یک اف
محسوب نمی شوند! و اصولن جز در یکی دو ماخذ که نوشین را به اشتباه، بنیان گذار هنرستان 

هنرپیشگی قلمداد کرده اند، جای دیگری اشاره به "کالس" یا "مدرسه"ای که در آن عبدالحسین نوشین 
 ریس تیاتر کرده باشد، دیده نمی شود! تد

در مورد دوره های فعالیت نوشین در تیاتر فرهنگ، فردوسی، و فعالیت گروهش در غیاب او در تیاتر 
سعدی، می شود دریافت که موضع گیری ها و تعریف و تکذیب ها عمدتن ناشی از تسلط فرهنگ قبیله ای 

های "چپ سنتی" )توده ای ها( چنان تصویری از  و گروهی است. تقریبن تمامی وابستگان و سمپات
نوشین و "کالس" یا "مدرسه"اش می دهند که انگاری یک نابغه ی تیاتری ناگهان سر از ناکجاآباد جامعه 
ی ایران برآورده، یک آکادمی تیاتر داشته، و زمین و زمان با او مخالفت می کرده اند و... از سوی دیگر 

حزب توده تعلق خاطر داشتند، تنها با پیروی از "حزب باد" از نوشین به آنها که به جبهه ی مخالف 
عنوان "پدر تیاتر نوین" یاد می کنند، همان ها که در بخشی دیگر از خاطرات یا یادداشت هایشان از 

سیدعلی خان نصر به عنوان "پدر تیاتر نوین" ایران یاد کرده اند. حال آن که در سال های ابتدای دهه ی 



، سید علی خان نصر که به راستی در بنیاد تیاتر مدرن در ایران، دستی داشته، از اصحاب دولت بود بیست
و اغلب از طریق روابط )و نه ضوابط(، دولت و دولتیان )دوستان و هم پالکی هایش( را به یاری به تیاتر 

ب نام و پر فروش وا می داشت و تشویق می کرد. دستیارش احمد دهقان نیز که مدیر یک مجله ی صاح
)تهران مصور(، و سپس تر نماینده ی مجلس شورا بود، و از جانب نصر به ریاست تماشاخانه ی تهران 

منصوب شده بود، در رونق و شهرت تیاتر تهران تاثیر بسیار داشت. احمد دهقان در سال های فعالیت 
توان داشت، برای تخریب فعالیت  تیاتر سعدی )هم زمان با دوران وکالتش در مجلس شورای ملی( آنچه در

های تیاتر سعدی انجام می داد، از جمله باال بردن میزان دستمزد هنرپیشگان و جذب آنها به تماشاخانه ی 
تهران )دهقان(. برخی از افراد گروه نوشین از این طریق، گروه را که در غیاب او توسط همسرش لرتا 

)تهران( پیوستند. دست کم مدتی گروه نوشین را تنها گذاشتند.  اداره می شد، ترک کردند و به تیاتر دهقان
از سوی دیگر نوشین که در اروپا تیاتر دیده و در کالس های تیاتر مدرن شرکت کرده بود، بی تردید در 
مقایسه با بسیاری دست اندرکاران تیاتر آن زمان، اطالعات وسیع تری داشت. بدعت هایی که نوشین در 

ران گذاشت، تصویر کهنه ی نمایش و تیاتر را در ذهن تماشاگران دگرگون کرد. اما تیاتر تیاتر معاصر ای
حزب توده تقویت می شد و در عین حال، اداره ی گروه و سرپرستی اعضاء و طرفداران نوشین از سوی 

دیکتاتوری آن یعنی خود نوشین هم در رفتار و کردارش از انضباط حزبی استفاده می کرد، یعنی به نوعی 
در اداره ی گروه، متوسل می شد. حتی انتخاب بازیگران در گروه نوشین، سخت تحت تاثیر دیکته ی حزب 
بود. افرادی چون خیرخواه و همسر آن زمانش خانم توران بزرگمهر )مهرزاد بعدی(، حسن خاشع )شوهر 

ر مشکین، مصطفی دوم خانم بزرگمهر(، لرتا همسر نوشین، محمدعلی جعفری، محمد عاصمی، اکب
اسکویی، کی مرام، امینی، عزت هللا انتظامی و همسرش فلور روستا )فلور انتظامی( و بسیاری دیگر از 
بازیگران و همکاران گروه در دوره های مختلف، یا از اعضای ثابت، یا از زمره ی هواداران حزب توده 

این مساله شده اند(. انکار نمی توان کرد  بوده اند )اگرچه آقای انتظامی و یکی دو تن دیگر، بعدها منکر
که بسیاری از اینان، نظیر خیرخواه و خاشع و مشکین و ... بازیگران بزرگی بوده اند، با این همه 

بازیگرانی نظیر صادق بهرامی و مهین دیهیم و دیگرانی هم بودند که عضو حزب توده نبودند، و بعلت 
وه نوشین جلوه داشتند، و امکانات و مزد بهتری را که سطح عالی بازی و هنرشان، دورانی در گر

شایسته اش بودند، در تیاترهای دیگر یافتند، و گروه را ترک کردند. حتی جدا شدن گروه خیرخواه برای 
مدتی کوتاه از تیاتر فردوسی، ناشی از اختالفات قبیله ای بود که توسط مخالفین حزب توده دامن زده می 

یگری به نام و توانا بود، و در گروه نوشین وزنه ای محسوب می شد، پیوسته با شد. خیرخواه که باز
تعریف های اغراق آمیز در روزنامه های مخالف حزب توده )از جمله تهران مصور با مدیریت احمد 

دهقان( تشویق و تشجیع می شد که در مقابل نوشین قد علم کند. و رفتار حزبی نوشین نیز به این مساله 
می زد. وقتی خیرخواه با مشاجره و علیرغم واسطگی حزب برای مصالحه، از گروه نوشین جدا شد دامن 

(، همسر آن زمانش خانم مهرزاد، دوست صمیمی اش حسن خاشع و حتی نصرت هللا کریمی 1326)
 )گریمور گروه( به دلیل بستگی های رفاقتی و گروهی، از تیاتر فردوسی و گروه نوشین جدا شدند و مدتی

کوتاه سعی داشتند تماشاخانه ای تاسیس کنند، که موفق نشدند و با واسطه گری اعضاء عالی رتبه ی 
حزب توده، دوباره به گروه نوشین پیوستند. چند ماهی بعد، واقعه ی پانزده بهمن رخ داد و با دستگیر 

و چند نمایش نامه را شدن نوشین و در غیاب او، خیرخواه در کنار لرتا، سرپرستی گروه را بعهده گرفت 
 خود کارگردانی کرد.

اوج تئاتري كه عبدالحسین نوشین در تئاتر فرهنگ پایه ریزي كرد و سپس در تئاتر فردوسي ادامه داد، در 
تئاتر سعدي )در غیاب او( تبلور یافت. عبدالكریم عمویي که تئاتر سعدي را بنا نهاد، گروه نوشین به آن 

پلئون سروري و سلیمان محمدزاده كار صحنه سازي و دکور را بعهده داشتند. پیوست. ولي هللا خاكدان، نا
، تئاتر سعدي توسط یك كمیسیون پنج نفره اداره مي شد. در سال 1327پس از دستگیری نوشین در بهمن 

های آخر فعالیت این تیاتر، پیش از آتش سوزی، محمدعلي جعفري، صادق شباویز، حلمی و مهدي امیني 



انان این تئاتر بوده اند. شاهین سركیسیان هم گاهي با این گروه و تئاتر سعدی همكاري داشته از كارگرد
است. اعضاي صاحب نام گروه نوشین در تیاتر سعدی؛ توران مهرزاد، نصرت كریمي، محمدتقي كهنمویي، 

م، فریدون عزیزهللا بهادري، عباس شباویز )برادر صادق(، اعلم دانایي، منوچهر كي مرام، مهین دیهی
دیهیم، تقي مینا، فلورا و عزت هللا انتظامي، عطاء هللا زاهد، عاصمي، جعفری، مورین، ایرن و لُِرتا بوده 

توسط سرهنگ مزیتي رئیس شهرباني وقت تعطیل می شود. آخرین  1330اند. تئاتر سعدي یك بار در 
ا ترجمه ی مهدي امیني و به نمایشي كه در تئاتر سعدي روي صحنه رفته "مونتسرا" اثر "روبلس"، ب

بوده، و پس از آن تئاتر سعدي به وسیله كودتاچیان به آتش  1332كارگرداني "حلمي" در اردیبهشت 
كشیده می شود، و عده ای از جمله محمدعلي جعفري به زندان می افتند. حسین خیرخواه، صادق شباویز 

مدتی بعد، تیاتر به سینما سعدي تبدیل شد  و جالل ریاحي ترك وطن می کنند و حسن خاشع مخفی می شود.
 در یك آتش سوزي سه ساعته به كلي سوخت.  1348که آن هم در 

سوای اجرای آثار برجسته ی نمایشی در کارنامه نوشین و گروهش، و برخی تکنیک های بازیگری و 

وشین در تیاتر، به کارگردانی که از بدعت های نوشین در تیاتر معاصر ایران است، عمده ی تاثیرگذاری ن

مسایل جنبی و مقررات در یک گروه تیاتری و تماشاخانه مربوط می شده است. به عنوان مثال، تمرین 

های مرتب، نظارت غیر مستقیم بر زندگی بازیگران و وابستگان به گروه، از آن جمله ممانعت از مصرف 

از سوی بازیگران به ویژه بانوان و  نوشیدنی های الکلی پیش از تمرین و اجرا، رعایت اخالق اجتماعی

ارتباطاتشان با آقایان چه در درون گروه و چه در بیرون، عدم فروش خوردنی و نوشیدنی در فاصله های 

تنفسی در تیاتر، عدم وجود میان پرده و استفاده از واریته های رقص و آواز در میان پرده های نمایش، 

ظه ای تاخیر، و بسیاری از این گونه انتظامات در حواشی اجرای نمایش سر ساعت اعالم شده، بی لح

تیاتر، بدعت هایی ست که در آن دوره تنها در گروه نوشین معمول بوده و بعدها کم کم در تیاتر غیر الله 

زاری متداول شده است. باید به این امر اشاره کرد که اغلب این گونه بدعت ها ناشی از آرامش خاطر از 

ت. به زبان دیگر اگر تنها منبع درآمد گروه نوشین، مانند تیاترهای الله زار در آن زمان، نگاه اقتصادی س

فروش معمولی بلیت نمایش می بود، و گروه بطور کلی از هرگونه تکیه گاه و پشتیبانی گروهی و 

اقتصادی محروم بود، روشن نیست که این موارد انضباطی و سخت گیری های حزبی، به چه صورتی 

ل می شد، و اصولن می توانست اعمال شود؟ )برخی از اختالفات درون گروهی، به ویژه بین حسین اعما

 خیرخواه و نوشین، بر سر همین مسایل بوده است(.     

مساله ی تا اندازه ای با اهمیت دیگر که در خاطرات مختلف در این سال ها مغشوش جلوه می کند، "تیاتر 
از گفته ها و نوشته ها، اولین سالن مجهز تیاتری ایران، واقع در کوچه  فردوسی"ست که به اعتبار برخی

 شعر آن در سر ی ملی )بین الله زار و فردوسی( و در محل سابق "تماشاخانه ی گهر" بوده، که بر
پدید"، نصب شده بوده است. اما در دیگر موارد، از تیاتر  آمد گوهر از برتر فردوسى؛ "هنر معروف

ن اولین سالن تیاتر مجهز تهران با صحنه ی گردان، نام برده می شود، که محل آن به نکویی به عنوا
اعتبار خاطرات پرویز خطیبی، در اسالمبول بوده است. ظاهرن اشتباه از آنجا ناشی می شود که آغاز کار 

ان باز می گردد، چند سالی که نوشین در ایر 1314تا  1311تیاتر نکویی به دورانی میان سال های 
بوده، و با گروهی با واسطه ی ارباب میرزا شاهرخ که تیاتر نکویی را اجاره کرده بوده، کار تیاتر می 

کرده است. همکاری نوشین و تیاتر نکویی اما چند ماهی بیشتر طول نمی کشد و به اعتبار خاطرات پرویز 
یک عرب اجاره می دهد که  خطیبی )برادر همسر نکویی( نمایش ها درآمدی نداشته و نکویی سالن را به

او هم سینما هما را تاسیس می کند. پس عمر تیاتر نکویی )گیرم که نامش "فردوسی" هم بوده باشد( در 
تا  1326نهایت یک سال بیشتر دوام نداشته است. تیاتر فردوسی، محلی که "گروه" نوشین در سال های 

ان فردوسی، در محل سابق تیاتر "گهر" یا "هنر" کار تیاتر می کرده اند اما، ظاهرن در خیاب 1327بهمن 



بوده، که مصراع معروف فردوسی )هنر برتر از گوهر آمد پدید( تا مدتی بر سر در آن حفظ شده بوده 
 سال است. 12است! یعنی فاصله ی این دو تاریخ، چیزی حدود 

های روزانه(، و عمدتن اصولن اشکال کار "خاطرات" آن است که اغلب بر مبنای حافظه )و نه یادداشت 
در سال های اواخر عمر، روایت شده اند. سوای درهم شدن زمان ها و تاریخ ها در ذهن گوینده، گاه 

شخصی و نامی ناخودآگاه، جای شخصیتی دیگر نشسته، و.. گاه شخصیتی واحد در تاریخی معین، در چند 
حدیث نفس" در فرهنگ ما، نقش راوی جا حضور دارد و... در عین حال و به دلیل نبود سابقه و سنت "

خاطره همه جا پر رنگ تر می شود و جلوه ی بیشتری پیدا می کند، گاه با آرزوها درهم آمیخته و از 
واقعیت جدا مانده یا عاری از همخوانی است. )اغتشاشی که خواندن هم زمان خاطرات مصطفی اسکویی، 

و... از تیاترهای الله زار، ایجاد می کنند(. به  مرتضی احمدی، هوشنگ اسدزاده، عزت هللا انتظامی،
عنوان مثال، برخی از نمایش نامه های مشهور آن دوره، که در یک اجرا محبوبیت و شهرت کسب می 
کرده اند، توسط دو یا چند کارگردان و گروه تیاتری، در زمان های مختلف، در تیاترهای مختلف روی 

اد مختلف، نقش "لُمبک" آب فروش را در نمایش نامه ای به همین صحنه رفته است. مثلن در خاطرات افر
نام، سه بازیگر مشهور آن زمان بازی کرده اند، و چنین می نماید که این نمایش نامه در عین حال، دو 

کارگردان صاحب نام داشته است! حال آن که از روی نشانه های اجرا نظیر مکان و برخی دیگر از 
وش بینی می توان تصور کرد که ما با سه اجرای "لمبک آب فروش"، در سه توضیحات، در نهایت خ

مکان و سه زمان مختلف، با بازیگران متفاوت روبروییم. به زبانی دیگر، هرکس در خاطرات خود از یکی 
از این اجراها سخن گفته است. یا مثلن طبق روایات متعدد تاریخی و شخصی، هنرستان هنرپیشگی در 

شده، و سیدعلی نصر، رییس هنرستان در انتهای همان سال یا سال بعد، تماشاخانه ی تاسیس  1318
تهران را که یک سالن زمستانی با گنجایش هفتاد هشتاد نفر بوده، برای اجرای نمایشات مدرسین و 

شاگردان هنرستان، فعال کرده است. هم زمان یا پیش از آن، برخی کمدی های مولیر در سالن گراندهتل 
را می شده، که گاه با همان هنرپیشگان در تماشاخانه ی تهران نیز به صحنه رفته بوده است. هنرمندان اج

تماشاخانه تهران در ابتدا؛ ایران دفتری، نیکتاج صبری، بدری هورفر، بانو جهانبخش، عصمت صفوی، 
د محسنی، علی اصغر گرمسیری، غالمحسین خان مفید، نقشینه، صادق بهرامی، هوشنگ سارنگ، مجی

جمشید شیبانی و...، اغلب از فارغ التحصیالن دوره ی اول هنرستان هنرپیشگی یوده اند. در بخش جنوبی 
گراند هتل، سالن سینمایی بوده به نام "خورشید" که فضای وسیع تر و امکاناتی بهتر از تیاتر تهران 

اجراهای کمدی در تیاتر تهران،  داشته است. سیدعلی نصر، ابتدا به دلیل استقبال تماشاگران از برخی
سالن گراند هتل را که بزرگ تر بوده، از صاحب هتل اجاره می کند و برخی نمایش نامه های تیاتر تهران، 

در سالن این هتل که محل اجرای کنسرت و نمایش فیلم بوده، و گنجایش بیشتری داشته، اجرا می شده 
گراند هتل و تماشاخانه ی تهران، یکی شده است. از  است. در برخی خاطرات، این دو مرحله در تاریخ

سوی دیگر، و از آنجا که تعداد بازیگران و کارگردانان محدود بوده اند، حضور آنها در این یا آن نمایش، 
به عضویت در این یا آن گروه، تلقی شده است. بنابراین در مجموعه ی خاطرات برخی از دست اندر 

ه افراد نامبرده، در کدام دوره و کدام سال ها با کدام گروه تیاتری همکاری کاران، چندان روشن نیست ک
داشته اند. یکی دیگر از اشتباهاتی که در این خاطرات به چشم می خورند، نام "ارباب کیخسرو" است. 
 چنین بر می آید که ما در دو دوره، با دو تن با این عنوان رو در روییم؛ ارباب میرزا کیخسرو افالطون

)پدر( که بیشتر یک سرمایه گذار در کارهای هنری و از جمله نمایش بوده، و ارباب میرزا کیخسرو 
شاهرخ )پسر( که در برخی جاها از جمله تیاتر نکویی، همکاری داشته است. این "شاهرخ" بوده که سالن 

اریخی می نوشته نکویی را اجاره کرده، با گروه نوشین همکاری داشته و خود نمایش نامه های بلند ت
است. همان طور که پیش از این اشاره شد، "تیاتر فردوسی" جایی حول و حوش کوچه ی ملی در خیابان 

فردوسی، روبروی بانک رهنی، بوده، حال آن که تیاتر نکویی حدود دوازده سال پیش از آن در خیابان 
ت. یا کانون بانوان که به اسالمبول و در ملک شخصی ثروتمندی به نام نکویی تاسیس شده بوده اس



ریاست صدیقه ی دولت آبادی و سرپرستی عالیه ی شمس پهلوی فعالیت می کرده، از نام دختر رضاشاه، 
برای برپا ماندن گروه، استفاده می کرده است، وگرنه تاسیس کانون بانوان و ادامه ی فعالیت آن به همت 

ی شده که خود بنیان گذار اولین مدرسه ی دخترانه و پشتکار خانم صدیقه ی دولت آبادی مربوط و منوط م
 در ایران است. 

اما فکر به این که همراه این یادداشت، متن نمایش نامه های تماشاخانه های الله زار در دهه های بیست 
و سی را که در اختیار من است نیز، منتشر کنم، از آنجا پیش آمد که بنظر من خواندن این نمایش نامه ها، 

چه عاری از هر نقطه ی جالب دراماتیکی ست، این حسن را دارد که غیر مستقیم، راوی بخشی از حال اگر
و هوای تماشاخانه های الله زار آن زمان است. این که چه نوع متن ها و قصه ها و گفتگوهایی در 

خانه ها و... تماشاخانه های الله زار اجرا می شده، شاهد بارزی ست بر نوع تماشاگران، و فضای تماشا
وجه مشترک اکثر این نمایش نامه ها کمیک بودن آنهاست، به شکلی که در آن زمان رایج بوده؛ حضور 

حتمی نقش نوکر )سیاه( به عنوان نقش اصلی، حضور زن یا دختری جوان در مقابل پسری با همین 
اکثرن با مخالفت مشخصات، که سبب یک رابطه ی عاطفی میان آنها می شده، نوعی آنتریک عشقی که 

پدر یکی، یا هر دو، مثلن به اوج "گره"ی اصلی در نمایش می رسیده است، و معامله ای که باالخره 
والدین بر سر ازدواج فرزندانشان انجام می داده اند. در عین حال همراهی مستقیم یا غیرمستقیم نوکر 

بب گره های کمدی می شده، ناصادق از )سیاه( یا کلفت خانه، با جوانان عاشق و رابطه شان، که اغلب س
آب در آمدن پسر در مقابل صداقت و سادگی دختر، فریب دختر، وجود ارتباط پنهانی دیگری میان نوکر و 

کلفت خانه و... بسیاری از این گونه وقایع پیش پا افتاده و معمول آن سال ها که در نمایش نامه های 
ش به همین شکل، اما با داستان هایی متفاوت تکرار می شده، و رادیویی و فیلم های سینمایی هم کم و بی

هر نویسنده ای به روال خود صحنه هایی می آفریده تا بر کشش و جاذبیت نمایش نامه بیافزاید. ضمن 
وقایع و اتفاقات کناری در این گونه نمایش نامه ها که بصورت مزاحمینی از سوی خانواده ی رقیب، یا 

 ن، صاحب خانه و اجاره ی عقب افتاده، همسایگان و درگیری هایشان، و از این قبیل. طلبکاران، باجگیرا

برای کسانی که احتمالن با شکل و مشخصات نمایش های "تخت حوضی" )روحوضی( و "بقال بازی" 

آشنا هستند، تشخیص صحنه هایی در نمایش نامه های الله زار، که مستقیم یا غیرمستقیم از این گونه 

های سنتی برگرفته شده، کار چندان مشکلی نیست. این که یک شخصیت )عمدتن نوکر یا "سیاه"( نمایش 

در چند نقش ظاهر شود، و پیوسته لباس و گریم عوض کند )نمایش در نمایش(، و کوتاه بودن صحنه ها 

و شخصیت ها، که در عمل و روی صحنه با "فی البداهه" گویی های شخصیت ها )عمدتن نوکر یا 

یاه"( کش می آمده و حدود دو ساعت تماشاگران را مشغول می داشته و... در اغلب این کمدی ها به "س

چشم می خورد. گاه با خواندن گفتگوها در این نمایش نامه ها، خواننده به چاله ی یک قضاوت لحظه ای 

اری از این گفتگوها، و گذرا فرو می افتد و با خود می گوید؛ چقدر نازل و بی اهمیت اند. حال آن که بسی

در عمل و توسط بازیگر کمدی، روی صحنه پروریده می شده است. به عنوان مثال جایی "ارباب" 

 )حاجی(، نوکر را برای پیغامی فوری نزد دوستی می فرستد؛

حاجی را می کشی کنار و فقط به خودش، درگوشی می گویی که فالنی گفت دویست تومان  ارباب

 االن بفرست. چی میگی؟الزم دارم، همین 

 فقط در گوش حاجی میگم. نوکر

 خوب، در گوش حاجی چی میگی؟ ارباب

 به شما نمیگم، پیغام محرمانه است! نوکر

 مردیکه می خواهم ببینم پیغام را گرفتی یانه؟ ارباب



 بله، گرفتم. نوکر

 خب، چی میگی؟ ارباب

 من امانت دارم، فقط در گوش حاجی میگم نوکر

 در گوش حاجی میگی؟ خب، چی ارباب

 از خود حاجی بپرسین نوکر

 )با خودش( عجب مردیکه خریه ها.... ارباب

 )با خودش و رو به تماشاگران( عجب ارباب االغیه ها نوکر

 د بجنب، دیر میشه ارباب

 )خودش را تکان می دهد( دارم می جنبم بابا نوکر

 تو که واسادی به من زل زدی .. ارباب

 ا کسی دیگر اینجا نیست که بهش زل بزنمخوب غیر از شم نوکر

 بدو مردیکه ی خر ارباب

 دویدم نوکر

 کجا دویدی احمق، تو که هنوز اینجایی ارباب

 حالل زاده ها می بینند ... نوکر

و از این قبیل ... که تنها تجسم آن بر روی صحنه و با ظاهر "نوکر" و نحوه ی اجرای او، بصورت کمدی 

ی از این نمایش نامه ها صرفن برای یک بازیگر مخصوص کمدی آن زمان جلوه می کرده است. برخ

نوشته شده. مثلن نمایش نامه هایی که برای اصغر تفکری نوشته شده، معمولن نوکر را چاق و گنده 

تصویر می کرده اند، در حالی که نمایش نامه هایی که برای مهدی مصری نوشته شده، نوکر دارای جثه 

زه و عینکی ته استکانی بوده است. هر کدامشان همین که روی صحنه حضور داشته ای الغر و قدی ری

 اند، و در گفتگوها شرکت می کرده اند، سبب خنده و تفریح تماشاگران بوده اند. 

از آنجا که متن ها بلند و کشدار و اغلب توضیح واضحات است، آوردن تمامی متن، تنها سبب حجیم شدن 
جلد( می شد، بی هیچ حسنی. بنابراین تنها بخش هایی از گفتگوها را به شکل  4این مجموعه )تا حد 

فشرده آورده ام، که حاوی نکات اجرایی در این شکل کمدی بوده، و بقیه ی متن را، تنها برای حفظ تداوم 
داستان، بصورت خالصه شرح داده ام. همراه با هر نمایش نامه، تصویر نامه هایی که نویسنده یا مدیر 

تماشاخانه به اداره ی ممیزی نوشته اند، و پاسخ اداره ی ممیزی با مهر تایید یا رد نمایش نامه، و برخی 
مکاتبات دیگر را نیز آورده ام، تا روند اداری به روی صحنه رفتن یک نمایش نامه در آن سال ها را هم 

)و نه ضوابط( استوار بوده است. نشان داده باشم، این که چه مراحلی را طی می کرده، که اغلب بر روابط 
این همه تنها تالشی بوده حتی المقدور، برای کشیدن تصویری از فضای تیاترهای الله زار آن روزگار. از 

معدود نمایش نامه هایی که در اختیار من است، ابتدا آنهایی را برای انتشار در این مجموعه برگزیده ام که 
کار یا صاحب نام دهه های بیست و سی تیاترهای الله زار بوده اند.  نویسندگانشان جزو نمایش نویسان پر



قصدم تنها ارائه ی بهترین نمونه ها از این مجموعه بوده )چه بسا که نمونه های بهتری وجود داشته که 
در اختیار من نیست(. با این همه، و به دلیل وجه نازل دراماتیک بسیاری از این نمایش نامه ها، و تکرار 

ضوع و محتوا، تنها انگشت شماری از آنها را به تمامی آورده ام. در مورد بقیه، به چند صفحه از ابتدا مو
و انتهای نمایش نامه بسنده کرده ام، همین قدر که روند حکایت برای خواننده روشن باشد. اداره ی 

آموزش و پرورش سانسور که نامش از جایی در دهه ی بیست، به "اداره نگارش" در وزارت فرهنگ )
فعلی( تبدیل شده، بنا بر روند نامه ها، دو یا سه عضو بیشتر نداشته، که در مواردی نظر شخص سومی 
را هم طی نامه جویا می شده اند. نمایش نامه ها، بعضن با پیشنهاد تغییراتی از سوی اداره ی نگارش، 

ه ی نگارش، بطور کامل رعایت می شده، مورد تایید قرار می گرفته. چنین بر می آید که پیشنهادات ادار
چرا که اضافه بر اجرای نمایش نامه که خود نشانه ی قبول پیشنهادات است، خط خوردگی های هر نسخه 
که گاه یک صحنه ی تمام را در بر می گیرد، نشان از پذیرش پیشنهادات اداره ی سانسور است. چند تایی 

ر مرکز، در برخی از شهرستان ها نیز اجرا شده اند. الزم به از این نمایش نامه ها به دلیل محبوبیت د
توضیح است که هر نمایش نامه تنها برای مدتی محدود، در نهایت دو یا سه ماه، در یک تیاتر، اجازه ی 

اجرا می گرفته و حتی برای تکرار توسط همان گروه و همان کارگردان در همان تماشاخانه، به اجازه نامه 
از داشته است. همین طور برای هر اجراء در شهرستان ها مجوز جداگانه ای الزم بوده ی تازه ای نی

است. از یادداشت های کوتاه زیر مهر اداره ی نگارش، چنین بر می آید که اجرای هر نمایش نامه، اضافه 
 بر مجوز اداره ی نگارش، به یک مجوز از شهربانی منطقه هم نیاز داشته است.

ی موجود، بصورت دست نوشته، و برخی بصورت ماشین شده است. بطور معمول، برخی از نسخه ها
اغلب این نسخه ها پر از اغالط امالیی و انشایی اند، که در نسخه های دست نوشته می توان اغالط را 

مستقیم متوجه ی نویسنده دانست. حال آن که در مورد نسخه های ماشین شده، مشکل است قاطعانه نظر 
که ماشین نویسان در آن دوره، اغلب کم سواد بوده اند. به عنوان مثال نوشتن "ربدوشان" یا داد، چرا 

"ربدوشام" بجای "رب دو شامبر" و... یا "برخواست" بجای "برخاست"، و "خصیص" بجای 
"خسیس"، و... یا نوع کتابت که به روال معمول آن سال ها، اغلب بصورت کلمات بهم چسبیده نوشته می 

ند... نقطه گذاری و فاصله گذاری ها اصولن رعایت نمی شده و کلمات از پی هم آمده اند. گاهی شده ا
توضیح صحنه در ادامه ی گفتگو نوشته شده و بازشناخت توضیح صحنه از گفتگو، کار خواندن را 
نامه  مشکل، و کند می کند. بطور کلی بسیاری از اصول و ترتیب نمایش نامه نویسی )که بعدن از نمایش

های اروپایی اقتباس شد( در این نمایش نامه ها رعایت نمی شده است. سوای نسخ خطی که بسیار در هم 
و برهم اند، آن دسته از نمایش نامه ها که ماشین شده اند نیز، غیر از غلط های امالئی و انشائی فاحش، 

ا اضافه شده که دریافت ترتیب خط خوردگی های بسیار دارند، و گاه گفتگویی تازه بصورت دستی به آنه
گفتگو، خواندن را مشکل و کند می کند. گاه صحنه ای بکلی حذف شده که روشن نیست تقاضای اداره ی 

نگارش بوده یا شهربانی، یا تصحیح و بازنویسی کارگردان نمایش نامه، یا خود نویسنده آن را جرح و 
.. درازگویی و توضیح واضحات برای "شیرفهم" تعدیل کرده، یا بازیگر نقش مربوطه در آن دست برده.

کردن خواننده یا تماشاگر، یکی از وجوه مشخصه ی این نمایش نامه هاست. تظاهر، ریا، تعارف و دروغ، 
و تفاوت رفتار در حضور و در غیاب یک شخصیت و مسایلی نظیر اینها که متداول زمانه بوده، از ویژگی 

متن هاست، مشخصاتی که نمی شود با ارزش های امروزین نمایش های معمول اغلب شخصیت ها در این 
نامه نویسی وزن کرد، و با توجه به نوع تماشاگری که به این تماشاخانه ها می رفته، تا اندازه ای قابل 
درک است. با این همه اکثریت قاطع نویسندگان این نمایش نامه ها از اصول نمایش نامه نویسی معمول 

روپا، بی اطالع بوده اند. مضامین ملودراماتیک، اخالقی و اجتماعی، و گفتگوها ابتدایی همان زمان در ا
ست و معیار و مبنای منطقی نداشته است. حتی در برداشت و اقتباس از وقایع تاریخی، نویسنده از گزافه 

تخیلی  -ی گویی و تزیین شخصیت های تاریخی، مرز و محدوده ای قائل نبوده و گاه از رمان های تاریخ
)پاورقی مجالت( به عنوان منبع و ماخذ وقایع، استفاده می کرده است. در عین حال نباید فراموش کرد که 



آنچه اجرا می شده، لزومن همانی نیست، و نبوده، که بر روی کاغذ می آمده است. بسته به سلیقه ی 
تغییرات فی البداهه ای در متن  کارگردان و دست اندرکاران، به ویژه بازیگر نقش "سیاه" یا "نوکر"،

صورت می گرفته که در نسخه های خطی یا ماشین شده، وجود ندارد. این تغییرات فی البداهه، گاه شب به 
شب و اجرا به اجرا، بسته به حال و هوای بازیگر و عکس العمل تماشاگران، تغییر می کرده است. مهم تر 

صاحب نام بوده اند، بسته به سلیقه شان، به خود اجازه می  آن که بازیگرانی که سابقه ای داشته اند و
داده اند تا در گفتگوها دست ببرند و تغییراتی بدهند و... که هیچ کدام این تغییرات و بداهه گویی ها در 

نسخه های خطی یا ماشین شده، نیامده است. بنابراین قضاوت نهایی در مورد این که چرا یک نمایش نامه 
اگران بوده و بارها به روی صحنه رفته، و بسیاری چراهای دیگر، تقریبن ناممکن است. محبوب تماش

برخی از این نمایش نامه ها صرفن یک پالت کلی از نمایش نامه است که هنگام اجرا توسط کارگردان و 
 بازیگران، گسترده تر و طوالنی تر می شده است. 

نوشتار" دست ببرم! بعضی افعال یا قیود یا اسامی در جمله بهررو، در برخی جاها ناچار شده ام در نحوه "
ها، و اصولن برخی کمبودها در گفتگوها وجود داشته که برای روشن شدن مطلب، یک یا دو کلمه در 

پرانتز اضافه کرده ام. آنچه قابل خواندن نبوده با )ناخوانا( مشخص کرده ام. برخی از توضیحات صحنه را 
ام و داخل پرانتز برده ام. اما واژه ها را تا آنجا که فهمیده بشوند، بهمان شکل  از گفتگوها جدا کرده

امالیی، حفظ کرده ام. گاه ناچار شده ام با نقطه گذاری )،( جمله ای را از جمله ی دیگر جدا کنم و... باری 
وای گفتگو و تغییرات و تصحیحات امالیی و انشایی که مرتکب شده ام، در حد و حدودی بوده که به محت

صحنه و نمایش، کوچک ترین لطمه ای وارد نشود، و در عین حال، معنی عبارت برای خواننده مفهوم 
 شود. در غیر این صورت متن را بهمان شکل موجود، با غلط های امالیی و انشایی منتقل کرده ام.

هیچ روی نباید به مثابه تاریخ در پایان مایلم یک بار دیگر یادآوری کنم که آنچه در این مجموعه آمده، به 

تیاتر در الله زار، یا تاریخ الله زار و مقوله هایی از این دست به حساب آید. بلکه تنها به عنوان یک 

"زیرنویس" بر تاریخ تیاتر و نمایش در الله زار، تدوین شده؛ یک روایت شخصی از چند گوشه ی این 

ن صورت گرفته است. به عبارت دیگر بخشی از دین بزرگ تاریخ، که با استفاده از منابع و ماخذ دیگرا

یک هنرورز تیاتر در ایران، به تاریخ تیاتر معاصر ما در الله زار. با این همه تردید ندارم که همین وجیزه 

هم خالی از اشکاالت نیست. با امید به این که نسل جوان پژوهشگر بتواند روزی این نقیصه ها را در حد 

ند. از آنجا که نوشتن این پیشگفتار و تدوین این دو جلد کتاب به هیچ روی در برنامه ی امکان برطرف ک

کاری من نبود، و مسبب آن تشویق ها و محبت های اصغرآقا و اماموردی بودند، که سوای ارسال کتاب، 

قدیم می مرا به تدوین این مجموعه تشویق و ترغیب کردند، این دو جلد را به پیشگاه این دو بزرگوار ت

 کنم، "تا چه در نظر آید"!

 هلسینگور، دانمارک

 (1394) 2015بهار 

 .نام منابع و ماخذ را در انتهای جلد دوم آورده ام 

 

 

 



   . (حدود نیم قرن)از آغاز تا  معاصر ایران گاه شمار تئاتر

شش نمایش نامه کمدی به زبان  میرزا فتحعلی آخوندزادهه.ق.  1273تا  1266. در سال های 1229

شود که به برده می نویس آسیایی نام ترکی نگاشته است. از آخوندزاده به عنوان نخستین نمایش نامه 

 هایی تالیف و تدوین کرده است.  ی تئاتر غربی نمایش شیوه

 . انتشار مجموعه آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده به زبان ترکی در شهر تفلیس. 1236

( اثر مولیر توسط میزانتروپ) گریزمردم ی نخستین نمایشنامه به زبان فارسی، نمایشنامه  . ترجمه1249

های فارسی بدست میرزا آقا میرزا حبیب اصفهانی در استامبول به چاپ رسید. نگارش اولین نمایش نامه 

 الدوله بود.  تبریزی که تا سال ها منتسب به میرزا ملکم خان ناظم

 1288اثر آخوندزاده توسط میرزا جعفر قرچه داغی در سال  مال ابراهیم خلیل کیمیاگر. نمایش نامه 1250

 قمری از زبان ترکی به فارسی ترجمه شد. 

 را به دوستعلی تکیه دولت. ناصرادین شاه پس از بازگشت از نخستین سفر اروپا، دستور ساخت 1252

توسط میرزا  تمثیالت"عه آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده با نام "الممالک می دهد. ترجمه مجموخان معیر

 جعفر قراچه داغی. 

ی غربی در دارالفنون توسط . دستور ناصرالدین شاه برای تاسیس نخستین تماشاخانه به شیوه 1256

 باشی(. ی نطنزی )نقاش  الدوله اکبرخان مزین علی

 ر باشگاه تئاترال به زبان ارمنی. . اجرای تئاتر توسط ارامنه در اصفهان د1267

طبیب توسط گروه اسماعیل بزاز. ترجمه و انتشار نمایش نامه  دارالفنون. اجرای آثار مولیر در 1268

 السلطنه در دارالفنون. خان اعتمادحسن مولیر توسط محمد  اجباری

و فرهنگی و مخالفت به علت نبود شرایط الزم اجتماعی  دارالفنون تماشاخانه. تعطیلی سالن 1270

 قشریون. 

های سیاسی  برای بحث و بررسی فعالیت انجمن اخوت؛ . تاسیس گروه نمایش در زیرمجموعه1279

 عصر مشروطه توسط علی ظهیرالدوله )حاکم تهران(. 

 11در چهار صفحه توسط میرزا رضا نائینی طباطبایی و توقف آن پس از  ی تئاترروزنامه انتشار  1287

 شماره. 

و اجرای نمایش در عمارت مسعودیه )پارک ظل السلطان(؛ اعضای علمیه فرهنگ تاسیس شرکت  1288

اکبر داور، هیئت مدیره عبارت بودند از محمدعلی فروغی، سلیمان میرزا اسکندری، عبدهللا مستوفی، علی 

الن مدرسه التحصیعلی نصر و جمعی دیگر از فارغ محمود منشی باشی )بهرامی(، سید ،فهیم الملک

 )زرتشتیان تهران( نمایش ایرانیان سال بیشتر دوام نکرد. تاسیس شرکت  2سیاسی؛ این موسسه 

در باالخانه ی مطبعه ی فاروس در الله زار، سید عبدالکریم محقق الدوله با دوستانش انتظام  1290

م السلطان(، حاجی السلطنه، میرزا هاشم خان بهنام، میرزا رضا خان آهی، سرهنگ احمد علیخان )اعظ

میرزا زکی خان، حاجی میرزا اسدهللا خان شالفروش، میرزا سیدعلی خان نصر، مشارالسلطنه قدیمی، آسید 

جالل الدین مرعشی، مغیث الدوله، آقارضا ملکی، نصرت هللا بهنام، یوسف مشاراعظم، حسن طبیب زاده، 



نام انجمن تنویر افکار تاسیس کردند که  ذکاء الملک فروغی، حسین عمید، حسین دادگر و ... انجمنی به

گروه "تیاتر ملی" یکی از فعالیت های کناری آن بود. سیدعلی نصر و محمودخان بهرامی )منشی باشی( 

ترتیب اجرای نمایش نامه هایی را می دادند که عمدتن توسط عیسی بهرامی، مویدالممالک ارشاد )پدر 

رک امین الدوله، پارک اتابک و پارک ظل السلطان غالمعلی فکری( نوشته می شد و بعضن در پا

)مسعودیه( اجرا می شد. از محل عواید برخی از این نمایش ها، مدرسه ی فرهنگ ساخته شد که بعدن به 

وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش سابق در خیابان اکباتان( تبدیل شد. در برخی از تواریخ یا خاطرات 

ثبت شده. مدت فعالیت این انجمن و  1292نویر افکار و تیاتر ملی رجال آن دوره، سال تاسیس انجمن ت

 گروه تیاتر، بین سه تا پنج سال قید شده است. 

در  عشق در پیری"و " نگار" سرگذشت یک روزنامههای " . نگارش و اجرای نمایش نامه1292

 باالخانه چاپخانه فاروس توسط مویدالممالک فکری ارشاد. 

 اند هتل در الله زار توسط "باقراف" صاحب هتل بنا می شود. سالن تیاتر گر 1292
خواه ایران( به سرپرستی  )یا هیات جوانان آزادیگروه نمایش آزاد کمیته جوانان ایرانی . تاسیس 1294

 افراسیاب آزاد. 

علی نصر با امتیاز رسمی از وزارت معارف )فرهنگ(. کمدی ایران توسط سید کمدی ایران. تاسیس 1295

اولین گروهی است که با اصول به اجرای تئاتر می پردازد. در این گروه مردان نقش زنان را بازی می 

هللا کردند. دیگر اعضای گروه، محمود منشی باشی )بهرامی(، محمد علی ملک معروف به سیاه، عنایت 

الوزاره(، مهدی نامدار، سید رضا هنری، رفیع حالتی )بیشتر در نقش زن احمد محمودی )کمال  شیبانی،

زاده، حسین خیرخواه، غالمعلی فکری، علی هللا بایگان، طبیب  ظاهر می شده(، محمود ظهیرالدینی، فضل

 کردند. اجرا می  اصغر گرمسیری و... که در سالن گراند هتل نمایش

اثر ویلیام شکسپیر،  انگیز اتللوی مغربی در وندیک )ونیز(داستان غم . ترجمه و انتشار نمایشنامه 1297

 توسط ناصر الملک.

 در تهران توسط بازیگران قفقازی. اپرت آرشین ماالالن. اجرای 1298

ذبیح هللا تاسیس کلوب ایران جوان به همت عده ای از اروپا برگشته ها؛ از جمله دکتر سیاسی،  1300
بهروز، مشرف الدوله نفیسی، دکتر علی اکبر سیاسی، ذبیح هللا بهروز، غالمعلی فکری و تیمورتاش. که 

نمایش نامه ی "جعفرخان از فرنگ برگشته" اثر حسن مقدم را با شرکت غالمعلی فکری )در نقش 
 جعفرخان( روی صحنه بردند. 

ازگشته بود، کلوپی برای اجرای موسیقی و تیاتر و کلنل علینقی خان وزیری که تازه به ایران ب 1302
محل  الله زار، نمایش های موزیکال تاسیس کرد، و سینمایی را هم اجاره کرده بودند )خیابان

( که آتش گرفت و کلوب هم تعطیل شد. در این کلوب مادام پری آقا بابایف )خواننده(، مایاک سینما
کمال )شهرزاد(، رفیع حالتی، غالمعلی فکری، سعید نفیسی،  مادموازل لرتا )خواننده(، و آقایان رضا

 مشفق کاظمی، فضل هللا بایگان و ... هم عضو بودند، و مدت دو سال دوام داشت.
های کمدی عمدتن  توسط محمود ظهیرالدینی؛ به منظور اجرای نمایش کمدی اخوان. تاسیس گروه 1303

 های اقتباسی از آثار مولیر. نمایش نامه 

تشکیل گروه کمدی ایران به همت سید علی خان نصر که مسوول آن بود. این گروه بیشتر به  1304

نمایش های اجتماعی و انتقادی می پرداخت که غالبن توسط سید علی نصر نوشته می شد، و گاه آثاری از 



ه ی تیاتر، میرزاده عشقی، مشیر همایون شهردار، امیرجاهد و... اجرا می شد. نسلی از کارورزان اولی

 نظیر مهدی نامدار، فضل هللا بایگان، علی اصغر گرمسیری، حسین خیرخواه و ... در این گروه پا گرفتند. 

تاسیس "جامعه باربد" توسط اسماعیل مهرتاش. از آنجا که مهرتاش اهل موسیقی بود، تولیدات  1305

بودند. فعالیت های خانم ها روی  جامعه باربد هم اغلب "اپرت" یا "نمایش های موزیکال" و فولکلوریک

صحنه ی تیاتر، از جامعه ی باربد کم کم صورت رسمی به خود گرفت؛ و سوای خوانندگانی چون عزت 

روحبخش، ملوک ضرابی و... بازیگرانی چون رقیه چهره آزاد، ایران دفتری، پرخیده، و چند تنی دیگر که 

دوره ی اول فعالیت جامعه ی  اربد آغاز کردند.بعضن صدای خوشی هم داشتند، کارشان را از جامعه ب

باربد، حدود ده سال بطول انجامید. در برخی از یادداشت ها درباره ی آن دوره، نام هنرمندانی چون ملوک 

وزیری، چهره آزاد، لرتا، حسن مقدم و عبدالحسین نوشین هم آمده است. بعدن در تماشاخانه ی تهران و 

 فردوسی و تیاتر سعدی کم کم صحنه ی تیاتبر برای هنرنمایی بانوان آزادتر می شود.تیاتر فرهنگ و تیاتر 

. یک گروه تیاتری تازه با شرکت حسین خیرخواه و اصغر تفکری ظهور می کند که شکاهکارشان 1306

"مسافرت حاجی قربان" بوده که در آن حسین خیرخواه نقش حاجی را بازی می کرده و اصغر تفکری 

 بوده.   کلفت خانه

السلطنه شمالی به کوشش ارباب افالطون در خیابان قوام  تماشاخانه تابستانی زرتشتیان. گشایش 1308
همکاری دارند. بعدن نام گروه به "نکیسا" تبدیل می شود، ابتدا در  1311که با گروه کمدی اخوان تا 

و بعدن در سالن سپه نمایش  ارباب میرزا شاهرخ در سالن نکویی 1320سالن گراند هتل و از شهریور 
 می گذارد. 

الدین کرمانشاهی صورت می گیرد.  به کوشش میرسیف استودیو درام کرمانشاهیدر همین سال تاسیس 
سیف الدین کرمانشاهی که بیست و پنج سال در تفلیس و بادکوبه به کارهای تیاتری و دکوراسیون اشتغال 

صدمات و نامالیماتی که در این راه دید، به زندگی خود خاتمه  به دلیل 1311داشته، به تهران می آید. در 
می دهد. او اولین اثر مدرن تیاتری خود را با نام "سینمای زنده" در سالن "گوهر خانم خاکپور" محل 

فعلی سینما ایران، خیابان الله زار، روی صحنه می آورد. دو هنرمند جوان به نام های گرمسیری و 
 ه پیش از آن در "کمدی اخوان" همکاری داشتند، با این گروه به شهرت می رسند. نصرت هللا محتشم ک

 . تئاتر نکیسابه  تاالر زرتشتیان. تغییر نام 1309

. با هم فکری حبیب هللا اسکندری پور، غالمعلی فکری )معز دیوان( رضا کمال شهرزاد، محمد 1311

می گیرد که از اولین کارهایشان اجرای نمایش شمس و ماموازل لرتا و مریم نوری، کانون صنعتی شکل 

 نامه ی ایرانی "ایده آل و مردم" اثر عبدالحسین نوشین و نمایش "توراندخت" اثر رحیم نامور بوده است. 

 )گروه تئاتر نوشین( توسط عبدالحسین نوشین تشکیل، و به اجرای نمایشتروپ نوشین در همین سال 

 های غربی پرداختند.  نامه

. شروع نظارت شهربانی بر متون نمایشی جهت اعطای مجوز نمایش، اداره ی ممیزی. اجرای 1312

توسط واهرام پاپازیان، هنرمند معروف شوروی به نفع مرد آهنین  واتللو، هملت، دون ژوان های نمایش 

 بینوایان. 

ابابایف که بیشتر تشکیل کلوپ فردوسی با همت غالمعلی فکری، احمد دهقان و همکاری مادام آق 1313

، هم چنین نمایش رستم و سهراب(به آثار اقتباسی از شاهنامه می پردازند. برخی اقتباس ها از شاهنامه )

نامه هایی از کاظم زاده ی ایرانشهر، سعید نفیسی، احمد بهارمست، غالمعلی فکری و منوچهر شیبانی که 



ز هنرمندان از جمله نوشین، مین باشیان و به مناسبت هزاره ی فردوسی نمایش داده می شود و برخی ا

 مادام آقابابایف و خانم لرتا بابت تالششان در این زمینه، تقدیر می شوند. 

هم زمان علی اکبر نکوئی در ملک شخصی خود در خیابان اسالمبول یک سالن تیاتر بنا می کند و آن را 

ه ی نمایش نامه های تاریخی بلند بوده و در اختیار ارباب افالطون شاهرخ قرار می دهد که خود نویسند

هنرمندان مشهور آن زمان مانند محمود ظهیرالدینی، خیرخواه، نوشین، لرتا، نیکتاج صبری و پرخیده با 

او همکاری می کرده اند. کار گروه به علت عدم استقبال مردم که به نمایش جدی عادت نداشتند، پیش نمی 

 می کنند، تیاتر نکویی تعطیل می شود.  رود و نوشین و یارانش محل را ترک

با تاسیس کانون بانوان برخی کارهای نمایشی با کمک عبدالحسین نوشین و فضل هللا بایگان به  1314

با تشکیل انجمن  1317تا  1312روی صحنه می آید. همین طور مدرسه آلیانس فرانسه بین سال های 

نمایش نامه هایی به زبان فرانسه به روی صحنه می فرهنگی ایران و فرانسه در حوالی مخبرالدوله، 

 آورد. 

از سفر ترکیه بازگشته، در اندیشه ی ساختن اپراست. کالس های تیاتر  1313رضا شاه که در  1315

شهرداری به سرپرستی علی دریابیگی که تازه از آلمان برگشته، در محل ساختمان ناتمام اپرا تشکیل می 

تر، و مادام پری آقابابایف رقص و باله را بعهده داشتند. چند ماه بعد از افتتاح شود، دریابیگی آموزش تئا

کالس تیاتر، دریابیگی و شاگردانش نمایش "یحیی نبی" را در محل اپرا روی صحنه می آورند )محل فعلی 

 بانک رهنی(.

 ایجاد سازمان پرورش افکار  1317

هنرستان هنرپیشگی به مدیریت سید علی نصر.  ارسازمان پرورش افک. تاسیس دایره ی نمایش در 1318

در ذیل سازمان پرورش افکار تاسیس )با الگوبرداری از کنسرواتوار هنرهای دراماتیک پاریس(، و  تهران

به ریاست سید علی نصر و نظامت عبدهللا شیبانی )پدر جمشید شیبانی( در باغ عالء الدوله در الله زار 

نعلی نصر، خان تشکیل می شود. مدرسین به روایت های مختلف، مهدی نامدار، مطیع الدوله حجازی، حس

ملک ساسانی، غالمعلی فکری، موسی معروفی، رفیع حالتی، فضل هللا بایگان، عبدالحسین نوشین و ... 

بوده اند. بسیاری از هنرمندان تیاتر، نظیر علی اصغر گرمسیری، مجید محسنی، تقی ظهوری، حمید 

ایده بایگان، غالمحسین قنبری، نصرت هللا کریمی، هوشنگ بهشتی، صادق بهرامی، جمشید شیبانی، ه

 نقشینه و ... فارغ التحصیالن دوره ی اول این هنرستان بوده اند. 

بازیگران و کارگردانان این تیاتر، محصلین و مدرسین هنرستان  ؛تئاتر دایمی تهرانتاسیس . 1319

خی کمدی هنرپیشگی بوده اند. تماشاخانه ی تهران سالن کوچکی به گنجایش هفتاد هشتاد نفر داشته و بر

های مولیر در آن به صحنه رفته. با استقبال مردم از این نمایش نامه های کمدی، سیدعلی خان نصر سالن 

گراند هتل در الله زار را که وسیع تر بوده و گنجایش بیشتری داشته، برای نمایش اجاره می کند. در 

غییراتی، به صحنه ی تیاتر تبدیل بخش جنوبی گراند هتل، سالن سینمایی بوده به نام "خورشید" که با ت

 شده و هنرمندانی چون فضل هللا بایگان گارگردان و نمایشنامه نویس و بازیگر آن بوده اند. 

 .رادیو تهران آغاز بکار می کندایران با نام  در رادیو نخستین فرستنده عمومی

و علی اصغر گرمسیری و  با شروع به کار تماشاخانه ی تهران، رفیع حالتی و فضل هللا بایگان 1320
معزالدیوان فکری، هرکدام مامور می شوند ماهی یک نمایش آماده کنند، که از گرمسیری نمایش نامه های 



"مهرگیاه"، "دلباختگان"، "انتقام ارواح"، "اشک شیطان"، "محمدعلی بیک"، "همه برای پول" و "لج 
ویژه بازی خود گرمسیری در نمایش و لجبازی" جزو موفق ترین های دهه ی بیست بوده اند، به 

محمدعلی بیک، خزانه دار شاه صفی که متهم به دزدی می شود، را ستوده اند. اجرای نمایش نامه ی 
"فاجعه ی رمضان"؛ داستان آن به یکی از افسانه های مذهبی شیعه مربوط می شود، قصه ی عشق 

به قتل علی تشویق می کند. کارگردانی این اثر  عبدالرحمن ابن ملجم به زنی به نام قطامه که عبدالرحمن را
 را رفیع حالتی بعهده داشته.

نمایش نامه ی "جناب خان" اقتباس از مولیر روی صحنه ی تماشاخانه ی تهران، که اجرای  1321

صادق بهرامی و هوشنگ سارنگ )هردو از محصلین دوره ی اول هنرستان هنرپیشگی( نقش های اصلی 

آن را به عهده داشته اند. گویا این نمایش در سالن اجاره ای گراند هتل اجرا شده است. در همان سال 

نامه ی رستم و سهراب با شرکت فارغ التحصیالن هنرستان هنرپیشگی روی صحنه می آید. این نمایش 

نمایش نامه را معزالدیوان فکری از شاهنامه اقتباس، و خود کارگردانی کرده است. غالمحسین مفید )در 

رده اند. نقش رستم( و نصرت هللا محتشم )در نقش سهراب( و ایران قادری )در نقش تهمینه( بازی می ک

تنی چند از هنرآموزان و استادان دوره های اول و دوم هنرستان هنرپیشگی، از تماشاخانه ی تهران جدا 

می شوند، و "شرکت سهامی هنرپیشگان" را تاسیس می کنند و بنیان گذار "تماشاخانه ی هنر" می 

نام این شرکت سهامی ثبت شوند. نام "تماشاخانه ی گهر" نیز که در همان ایام شروع بکار می کند، به 

شده است. از حاصل جمع اقوال مختلف، بنظر می رسد تیاتر هنر سالنی تابستانی بوده که در زمستان 

همان سال، در خیابان شاه آباد، و با نام تماشاخانه ی گهر به فعالیت خود ادامه می دهد )یا بالعکس(. 

به "کافه ی بین المللی" در خیابان شاه آباد که آن  پرویز خطیبی می نویسد که تیاتر هنر مکانی بود متعلق

را اجاره کرده بودند، باغچه ی بزرگی داشته که به یک تیاتر تابستانی تبدیل شده. در انتهای تابستان، 

موفق می شوند یک سالن زیرزمینی در الله زار، کوچه ی فردوسی پیدا کنند، آن را تبدیل به سالن تیاتر 

تیاتر هنر بنامند، و سالن قدیمی را تیاتر گهر. برخالف تماشاخانه ی تهران که سیدعلی  کنند، سالن تازه را

نصر و احمد دهقان مسوالن آن بوده اند و از هنرستان هنرپیشگی تغذیه می شده و کمک های شخصی و 

 دولتی دریافت می کرده، شرکت سهامی هنرپیشگان دوام نمی آورد و تیاترهای هنر و گوهر تعطیل می

 شوند. 

توسط عبدالحسین نوشین و گروهش؛ دو نمایش نامه ی کمدی از "پرویز  تئاتر فرهنگ. آغاز کار 1322

خطیبی" در سالن تابستانی تیاتر تهران روی صحنه می رود؛ "امیرارسالن" که قهرمان آن برخالف 

 تئاتر کشوراسیس داستان اصلی، بسیار ترسو است، و "قصر موحش" که رفیع حالتی کارگردانی کرده.  ت

به یاری مهدی امینی، عباس زاهدی، جالینوسی، عصمت صفوی )از فارغ التحصیالن هنرستان )

هنرپیشگی(... در کوچه ی برلن )الله زار( که یک سالی بیشتر دوام نداشته. در آنجا نمایش نامه های 

.. اجرا می شود که اغلب "آرشین ماالالن"، "مشهدی عباد"، "یوسف و زلیخا"، "ابومسلم خراسانی"، و 

در انتهای دهه ی تیاتر نصر یا تماشاخانه ی تهران که از نویسندگان ترک زبان آذربایجان شوروی بوده. 

 احمد دهقان در محل فعلی تئاتر نصر احداث می شود.تغییر نام داده با مدیریت  تئاتر دهقان"به " 1320

با سرمایه گذاری آقایان وثیقی، طایفی و جعفری در "تئاتر فرهنگ" به همت عبدالحسین نوشین و   1323
تماشاگر تاسیس شده. گروه  500ضلع غربی خیابان الله زار قدیم، پایین تر از کوچه اتحادیه، با ظرفیت 

نوشین با همکارانی تازه، برای چندمین بار، نمایش "توپاز" یا "مردم" را در سالن سینما پاالس به روی 
ابتدا  نوشین ست كه اى از" یا "مردم" اثر مارسل پانیول فرانسوی، نمایش نامهصحنه می آورند. )"توپ

پرویز خطیبی می نویسد این نمایش  .آورده صحنه فردوسى" روى تئاتر " و سپس در فرهنگ در تئاتر
روی صحنه آمده که خطیبی خود یازده دوازده  1312یا  1311نامه دست کم یک بار در حدود سال های 



و در چشم و همچشمی با شاگرد حمامی محله شان، برخی از شب ها در نقش یکی از بچه های  ساله بوده
کالس، روی صحنه رفته اند(. در ابتدای نمایش نامه "خروس سحر"، نوشته عبدالحسین نوشین، در 

خصوص "تئاتر فرهنگ" نوشته: "سینما تئاتر فرهنگ" به همت نوشین، طایفی و وثیقی در خیابان الله 
 ر با نمایش "ولپن"، اثر بن جانسون، افتتاح شد.  زا

دو تماشاخانه، یکی به نام "سعادت" در خیابان چراغ برق، کنار گاراژ سعادت که حسین زاده  1324

سعادت آن را اداره می کرده، و تماشاخانه ای در خیابان سیروس متعلق به حاج اسحاق تاسیس شده که 

ه اند. آن گونه که از مجموع یادداشت های ثبت شده بر می آید، در هر دو دوره ای کوتاه فعالیت داشت

الله زار حدود ده تیاتر داشته، و نویسندگان و مترجمان و کارگردانان آنها افرادی چون سیدعلی  1324

خان نصر، فضل هللا بایگان، غالمعلی فکری، علی دریابیگی، هایک کاراکاش و استپاینان )از ارامنه ی 

ر تیاتر( رفیع حالتی، علی اصغر گرمسیری و نصرت هللا محتشم بوده اند. اصغر تفکری برای فعال در کا

اولین بار در کنار توران مهرزاد و حسن خاشع، با نمایش نامه ی "دختر شوکالت فروش" روی صحنه ی 

و تیاتر تیاتر فرهنگ ظاهر می شود. پیش از آن که تیاتر فرهنگ به مدیریت علی جعفری تغییر نام بدهد 

پارس بشود. تفکری در نمایش نامه های کمدی پرویز خطیبی به نام های "اولتیماتوم"؛ و "مسافرت به 

وقتی نوشین در تیاتر  1323کره ی مریخ"، "علی بابا و چهل دزد بغداد"، "قسمت" و... می درخشد. در 

ند تنی بازیگر جوان فرهنگ نمایش نامه ی معروف "ولپن" اثر بن جانسون را روی صحنه می برد، چ

نظیر محمد علی جعفری )شاگرد دوره ی دوم هنرستان هنرپیشگی( و عزت هللا انتظامی )از شاگردان دوره 

ی سوم( کارشان را از همین تیاتر آغاز می کنند. انتظامی پیش از آن در یک تیاتر تابستانی به نام 

یل می شود و علی جعفری به کمک "کشور"، نقش کوچکی ایفا کرده. هنگامی که تیاتر فرهنگ تعط

 حبیبی، تیاتر پارس را پایه گذاری می کنند که گارگردانش استپانیان بوده است. 

"جامعه ی باربد" به همت اسماعیل مهرتاش، بار دیگر فعالیت خود را آغاز می کند، ابتدا در محل  1325

(، سپس در یکی از کوچه های میان الله زار و 1321فعل پاساژ سعدی، خیابان سعدی )احتمالن در سال 

مه داد. مهرتاش خود به کار خود ادا 1357فردوسی، و باالخره در انتهای بخش جنوبی الله زار، که تا 

موسیقی و آواز تدریس می کرد و اغلب نمایش نامه های موزیکال و اپرت نظری لیلی و مجنون، خسرو و 

محمد شیرین و... روی صحنه برد. اکثر رجال، هنرمندان و سرشناسان، عده ای از نویسندگان مانند 

اکبرخان، عبدالحسین خان شهنازی،  حاج علیو موسیقیدانانی مانند مسعود، رشید یاسمی، سعید نفیسی، 

دکتر مهدی نامدار، و  غیره به عضویت جامعه باربد در آمدند. رفیع حالتی، ادیب خوانساری، فاخته ای و

جامعه ی باربد هر ماه برنامه در برنامه های جامعه ی باربد شرکت داشتند. علی دریابیگی فعاالنه 

واده آنها داشت، هر ماه نمایش نامه ای روی صحنه می "واریته" موسیقی و تئاتر برای اعضاء و خان

لُرتا وارد صحنه ی تئاتر  و بعداً خانم آقابابااُف، مثل مادام خانم های ارمنی ایرانی آوردند. از همین جا ابتدا

چهره آزاد )فخری(، ملوک حسینی، ایران قادری، خانم  کم کم خانم های غیر ارمنی مانند خانم ایران شدند.

 ن، خانم هورفر، و بسیاری دیگر آمدند.بایگا

توسط نوشین، )و عمویی، وثیقی( در الله زار کوچه سرخ پوستان. نوشین  تئاتر فردوسیافتتاح  1326
خاشع، توران  خیرخواه، با شرکت لُرتا،نمایش نامه های "پرنده آبی" از مترلینگ، "توپاز" و... را 

. در همان زمان تیاتر بهار )خیابان اسالمبول نزدیک چهارراه مهرزاد و...روی صحنه می برد
مخبرالدوله(، به همت شاهین سرکیسیان و رحیم روشنیان و ایرج دوستدار آغاز بکار می کند که چندان 

دوام نمی اورد(. هم چنین آغاز بکار سینما تیاتر گیتی، اول الله زار، )متعلق به صادق پور( که خود 
ان بود و اغلب نمایش نامه های حماسی، نظیر "بیژن و منیژه"، "رستم و سهراب" و... بازیگر و کارگرد



روی صحنه می برد. تیاتر پارس )فرهنگ سابق( به مدیریت علی جعفری و محزون، تیاتر فردوسی که 
 توسط صدری بنیاد گذاشته شده بود، و تیاتر کشور که یک شرکت سهامی بود.

تگیر می شود، تیاتر فردوسی تعطیل و گروه نوشین بی سرپرست و در بهمن ماه، نوشین دس 1327

 المکان می ماند. 

اداره هنرهای زیبای کشور زیر نظر وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش(  1328آبان  24در  1328

تشکیل می شود که در بهمن سال بعد به "اداره کل هنرهای زیبا"ی کشور تغییر نام می دهد، عمدتن 

 در مرحله ی دوم موسیقی و تیاتر و رقص را زیر نظر داشته.  هنرهای دستی و

. عبدالکریم عموئی صاحب تیاتر "تفکری" )خیابان شاه تئاتر دهقانبه  تئاتر دائمی تهران. تغییر نام 1329
آباد(، نام آن را به تیاتر سعدی تغییر می دهد و اکثر بزرگان تیاتر؛ لرتا، توران مهرزاد، محمدعلی جعفری، 

خواه و خاشع در آن به فعالیت می پردازند. سعدی پس از تیاترهای فرهنگ و فردوسی، سومین محلی خیر
تماشاگر  500تر با گنجایش ست که با همکاری این هنرمندان )گروه سابق نوشین( فعالیت می کند. این تئا

ود دیده است. ترین سالنی بوده که تا آن زمان تهران به خو یک صحنه بزرگ گردان، مجلل و مجهز
در اعالن  .تر سعدی روی صحنه می رود"بادبزن خانم ویندر میر" اولین نمایش نامه ای ست که در تئا

بادبزن خانم ویندرمیر/ نویسنده: اسکار وایلد / میزانسن: بانو لرتا /  :)پوستر تبلیغاتی( این نمایش آمده
بازیگران: بانو لرتا، توران مهرزاد، محمدعلی جعفری، ایرن عاصمی، صادق شباویز، جمشید امینی، 

تر سعدی: عبدالکریم عمویی / حسین خیرخواه، خاشع / گریم: نصرت کریمی / دکور: خاکدان / مدیر تآ
 .19اعت زمان اجرا س

کارگردانی نمایش بظاهر با خانم لرتا و مدیریت سالن با حسین خیرخواه بوده است. نوشته اند که نوشین 
از داخل زندان قصر تیاتر را هدایت می کرده است! و این که پس از فرار نوشین به شوروی، شاگردان و 

تر سعدی روی صحنه رفته، در تئا آخرین نمایشی که .دنبال کردند  1332همکارانش شیوه ی او را تا سال
 "مونتسرا" بوده. سالن به وسیله کودتاچیان به آتش کشیده می شود، و بعدها تبدیل به سینما می شود.  

بنا به قولی تیاتر سعدی با سرمایه عموئی در خیابان شاه آباد تاسیس شد و گروه نوشین )در غیاب  1330

مه های مشهوری چون "شنل قرمز"، "مونتسرا"، "چراغ خود او( به رهبری همسرش لرتا، نمایش نا

 گاز"، "تارتوف"، "اوژنی گرانده" و... را در این تیاتر روی صحنه بردند. 

گروه تئاتری به سرپرستی شاهین سرکیسیان تشکیل پس از آتش زدن و غارت تیاتر سعدی، یک  1332

رپیشگی بوده اند و برای اولین بار نام التحصیالن و شاگردان هنرستان هن می شود که اعضای آن فارغ

 استانیسالوسکی به صورت جدی در ایران مطرح می شود.

بی،  دیویدسن، جرج کویینبا دعوت از اساتید امریکایی دانشگاه های امریکا چون فرانک سی  1335
 ز می شود.ی ادبیات دانشگاه تهران آغادانشکده دکتر بلچر، هیدن گری، تدریس تئاتر بصورت جنبی در 

به سرپرستی شاهین سرکیسیان و همراهی عباس جوانمرد، اسماعیل  گروه هنر ملیدر همین زمان 
داورفر، علی نصیریان، احمد براتلو و جمشید الیق شکل می گیرد. این گروه در تاالر فارابی برنامه 

 زیبای کشور برگزار می شود،نویسی که توسط اداره ی کل هنرهای مسابقه نمایش نامه داشتند. در اولین 
مجله نوشته علی نصیریان تعلق می گیرد، و اولین  بلبل سرگشتهنخستین جایزه برگزیده به نمایش نامه 

 توسط همین اداره منتشر می شود. نمایش

است که  1336از نتایج حضور اساتید آمریکایی، تاسیس اداره هنرهای دراماتیک، در آذرماه  1336

 ویج هنر تیاتر، در مدارس و آموزشگاه ها و سپس در بخش حرفه ای بوده است.هدفش اشاعه و تر



)با مدیریت دکتر مهدی فروغ( توسط اداره هنرهای زیبای کشور،  اداره هنرهای دراماتیکگسترش  1337
وابسته به این اداره، برای آموزش اصول و مبانی هنرهای  هنرستان آزاد هنرهای دراماتیکو تاسیس 
توسط مصطفی اسکویی که مدعی بوده با سیستم هنرکده آزاد هنرپیشگی آناهیتا تاسیس نمایشی. 

تلویزیون )تلویزیون ثابت پاسال( خصوصی  ی فرستندهاستانیسالوسکی آموزش می دهد. تاسیس نخستین 
 در ایران.

با تاسیس هنرکده هنرهای دراماتیک، شامل کالس های فن فعالیت اداره ی هنرهای دراماتیک،  1338

بیان، هنرپیشگی، کارگردانی، نمایش نامه نویسی و... تشکیل گروه های تیاتری و اجرای زنده ی 

تیاترهای تله ویزیونی در تله ویزیون خصوصی ثابت پاسال، انتشار مجالت نمایش و موسیقی، برگزاری 

مه و باالخره شرکت در جشنواره های بین المللی، نمایش و تیاتر در مسابقات نمایش نامه نویسی و ترج

 ایران، از اواخر دهه ی سی رنگ و روی دیگری به خود می گیرد. 

 المللی تئاتر به ریاست دکتر مهدی فروغ.وابسته به موسسه بین  مرکز ملی تئاتر ایران. تاسیس 1340

 جورج کویین بی استاد آمریکایی. اجرای چند نمایشنامه از یوجین اونیل توسط 1341

ی  هنرکدهبه ریاست مهرداد پهلبد. فعالیت  وزارت فرهنگ و هنربه  اداره کل هنرهای زیباارتقا  1343
سنگلج فعلی( به )و پنج شهریور  بیست تاالربصورت دانشکده، و باالخره تاسیس  هنرهای دراماتیک

 عنوان اولین سالن تیاتر )غیر الله زاری(.

 .دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانتاسیس گروه تئاتر و موسیقی در  1345

)وحدت  تاالر رودکیتاسیس  جشن هنر شیراز،آغاز بکار  شورای عالی فرهنگ و هنر،تشکیل  1346
های موسیقی ایرانی و اروپایی، تاسیس سازمان  های باله، اپرا و کنسرت ی اجرای نمایشفعلی(، ویژه 

رقص  و موسیقی، ترانه گسترش و پخش ،سازمان ملی فولکلور ایرانگشایش  تله ویزیون ملی ایران،
وابسته به سازمان  مایشکارگاه نتاالر رودکی و .... تاسیس  ردسازمان باله ملی های محلی، تاسیس 

 زیر نظر ، باله و موسیقیهنرستان ها رقصاندازی  رادیو و تلویزیون به سرپرستی بیژن صفاری، راه
 ..سازمان ملی فولکلور ایران و.

تا نمایش  ،مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. گشایش 1350
 ودکان به روی صحنه برود. هایی توسط کودکان برای ک

تحت مدیریت سازمان جشن هنر که بعدها به سازمان رادیو تلویزیون انتقال  تئاتر شهر. گشایش 1351
 به مدیریت پری صابری.تاالر مولوی یافت. آغاز به فعالیت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ؛و فردوسی فرهنگ هایتیاترگروه نوشین، در اجراهای 
 

با کارگردانی عبدالحسین نوشین و بازی عبدالحسین نوشین، حسین نمایش "ولپن"، اثر بن جانسون، 
 خیرخواه، حسن خاشع، بانو پرخیده و صادق بهرامی، اولین نمایش نامه ی تیاتر فرهنگ بود.

در "تئاتر فرهنگ"، نمایش "مردم" یا "توپاز"، اثر مارسل پانیول، به  1323دومین اثر نمایشی، در
است. این نمایش پس از دو هفته تعطیلی "تئاتر فرهنگ" اجرا شده و مورد کارگردانی عبدالحسین نوشین 
  .استقبال تماشاگران قرار گرفت

سومین اثر نمایش "تئاتر فرهنگ"، نمایش "میرزا کمال الدین" یا "تارتوف" از ژان باتیس مولیر بود که 
ی توران مهرزاد اجرا شد و ذکاء الملک فروغی آن را آماده کرد و با کارگردانی حسین خیرخواه و باز

 .نیز در "تئاتر فردوسی" به صحنه رفت 1326متعاقبا در سال 
ی که در "تئاتر فرهنگ" اجرا شد، "تاجر ونیزی"، اثر ویلیام شکسپیر با ترجمه رضا آذرخشی بعد نمایش

  .و کارگردانی عبدالحسین نوشین بوده
ن لنکران"، نوشته میرزا فتحعلی آخوندزاده به "تئاتر فرهنگ" )"تئاتر پارس" بعدی(، "خابعدی نمایش 

 است. ترجمه میرزا جعفر قراچه داغی و کارگردانی عبدالحسین نوشین بوده
پس از آن، آثار نمایشی اجرا شده در این تیاتر، عبارتند از؛ "دخترک شکالت فروش" به کارگردانی 

"عاشق گیج" . کارگردانی حسین خیرخواه"وکیل زبردست" اثر مولیر به  .استپانیان و بازی توران مهرزاد
 . "شرف" نوشته شیروان زاده و کارگردانی ناپلئون سروری. )اسکاپن( به کارگردانی حسین خیرخواه

"کاله حصیری"، نوشته البیش که حسن ناصر . "ناموس"، نوشته شیروان زاده و کارگردانی قسطانیان
 زای روزگار" نوشته ساراچف، به کارگردانی قسطانیان."ج. آماده کرده، با کارگردانی فتح هللا جالینوسی

"بازرس" نوشته گوگول، ترجمه علی شمیده . "خدعه عشق"، نوشته شیلر و کارگردانی فضل هللا بایگان
 .و کارگردانی استپانیان

همسایه لجوج"، "، "بسوی تو"، "خانم گل فروش"، "عاشق روزمزد"، "توپ تو خالی"، "آخرین لحظه"
"شبی در بالماسکه"، "طالق ممنوع است"، "غروب ستارگان"، "طرح اقتصاد"، "دختر دوره  "فابریو"،

گرد"، "معجزه جوانی"، "هیاهوی بسیار برای هیچ"، "مکافات"، "موش یا مهمان سمج"، "ناموس"، 
"عروس شب"، "غیاث خشت مال"، "کی عروسی کنیم"، "خوشبختی بازیافته"، "فرشته صحرا"، "در 

انتقام "، "، "میرزا قشمشم"، "دختر شکالت فروش"، "صحرا"، "سویل"، "دختر چوپانآغوش لیره"
نفت"، "ایده آل"، "اتین"، "، "شهرزاد"، "خاقان می رقصد"، "ازدواج قرن اتم"، "اتللو"، "الجزیره

"خانم به "دختر کاباره"، "کودکی بد و پشیز" )بزغاله دوپولی(، "جنجال در خیاط خانه"، "بابا ایوهللا"، 
گفت و "، "شوهرت بدبین مباش یا تالقی"، "ازدواج"، "مستنطق"، "سی زوئه بانسی مرده"، "بازرس

گوی فراری ها"، "نبرد پهلوانان"، "دیار خاموشان"، "انسان ها"، "شب در حلبی آباد"، "کالف 
، "ق و عذراطلب آموزش"، "سرگذشت"، "وام"، "سردرگم"، "دزد طبقه اول"، "کمپانی جارو"، "برادر

کوروش کبیر"، "موسی و فرعون"، "بیژن و منیژه" و "داستان برمکیان"، آثار موفق آن دوره در این 
 تیاتر بوده اند که برخی از آنها در چند فصل مختلف تیاتری اجرای مجدد داشته اند

* 
زاده سعادت آن را که حسین  )گویا در کنار گاراژ سعادت( بوده، سعادت در خیابان چراغ برقتماشاخانه ی 

، به احتمالی کلیمی بوده تماشاخانه ی خیابان سیروسحاج اسحاق، صاحب و مدیر  .ه استاداره می کرد

باشد. از آنجا که خیابان سیروس در سال های بعدی تا اواسط دهه ی چهل، محل "بنگاه های شادمانی" 

اختیار داشتند، که هرکس عروسی بود، که گروه های نوازنده و خواننده و رقاص و "مزه بنداز" در 

داشت، یا در مراسمی به نوازنده و رقاص احتیاج داشت، به سراغ این بنگاه های شادمانی می رفت. 

صاحبان و اداره کنندگان اکثر آنها کلیمی بودند. یکی دو تن از رقاصندگان این گروه ها که شکل و شمایلی 

 حب نام هم شدند.هم داشتند، کارشان به سینما کشیده شد، که صا



خورشیدی  1332با تغییر مدیریت با نام "تئاتر پارس" بکار ادامه داد و در  30تئاتر فرهنگ اوایل دهه 
ای، مدتی  آتش گرفت و تعطیل شد. "تئاتر پارس" پس از انقالب در اختیار ستاد اجرایی فرمان هشت ماده

 .می آورد و سپس عمالً تعطیل می شود مختلفی را روی صحنه با مدیریت مجید جعفری آثار نمایشی
در  1326 در تآتر فرهنگ و دومین بار در دیماه 1323نمایش نامه "ولپن" براى اولین بار در فروردین 

گردان بوده به نمایش گذاشته شد. این نمایش نامه كه با  صحنه یتآتر فردوسى كه اولین تآتر داراى 
و كارگردانى عبدالحسین نوشین به صحنه رفت. بازیگران این استقبال فراوان مردم روبرو شد با ترجمه 

نامه عبارت بودند از توران مهرزاد، سهیال )مهین(، عبدالحسین نوشین، حسین خیرخواه، رضا  نمایش
صادق شباویز، مهدى امینى، جالل ریاحى، اكبر مشكین، عزت  ،رخشانى، مصطفى اسكویى، حسن خاشع

روزنامه هاى آن زمان مقاالتى در تجلیل از عبدالحسین نوشین، حسین هللا انتظامى و عباس شباویز. 
 .خیرخواه و سایر بازیگران نوشتند

تئاتر "مردم" با نام "توپاز"، اثر مارسل پانیون نویسنده ی فرانسوى یكى از معروف ترین نمایش نامه 
، هم در تاالر فرهنگ و هاى اجرایی این گروه است که توسط عبدالحسین نوشین ترجمه و کارگردانی شده

این نمایش نامه با شركت لرتا، توران مهرزاد،  .هم در تماشاخانه ی فردوسی روی صحنه آمده است
عبدالحسین نوشین، حسین خیرخواه، حسن خاشع، رضا رخشانى، مصطفى اسكویى، ریاحى، صادق 

 شباویز، نصرت هللا كریمى، امینى و... به صحنه آمد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1309، رفیع حالتی، هانری مل هاک( -اقتباس از دو نفر نویسنده فرانسوی )لودویک هالوویافتضاح، 

 

صفحه یک تمبر پنجاه  سمت راست سند یک؛ یک فورم چاپی ست که جاهای خالی آن پر شده. در باال
 قرار است:  ریالی وزارت دارایی الصاق شده که با مهر وزارت فرهنگ باطل شده است. متن فورم از این

"اینجانب عصمت صفوی از اداره محترم )روی عنوان "انطباعات وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه" خط کشیده شده و به جای آن با قلم آبی اضافه شده؛ "نگارش وزارت فرهنگ"( تقاضا دارد 

مطالعه نموده در صورت  مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به )افتضاح( اقتباس آقای رفیع حالتی را
 اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و به هنرستان هنرپیشگی واگذار نمایند"

 امضاء تقاضا کننده

 6/1/1320  ع صفوی

. زیر آن مهر "ورود بدفتر "پروانه نمایش صادر شد"پایین صفحه، سمت راست، با مداد قرمز نوشته؛ 
به "آقای فخرائی"  9/1/20که زیر آن به تاریخ  خورده 90و شماره  6/1/20اداره نگارش" به تاریخ 

. و در پایین سمت چپ با  9/1/20ارجاع داده شده، و در کنار امضاء نوشته شده "دایره مطبوعات"، 
 مداد قرمز اضافه شده؛ "یکنسخه بایگانی است" )شود(.

 



 

است که با  10/1/1320سند دو، یک یادداشت کوچک وزارت فرهنگ، )از( دایره مطبوعات، به تاریخ 
 باالی آن با مداد قرمز نوشته شده "فوری"، و متن چنین است؛ مداد معمولی نوشته شده 

 دانشمند محترم آقای ناهید

یک نسخه پیس بنام "افتضاح" که باید در هنرستان هنرپیشگی بمعرض نمایش گذاشته شود فرستاده 
 س تسریع فرمائید.میشود  خواهشمند است در بررسی و اظهار نظر و بازگشت پی

معاون اداره کل نگارش تمدن امضاء و تاریخ 
 نامشخص

زیر امضاء، با قلم و جوهر آبی، به "اداره متبوعه "نگارش"، نوشته شده؛ پیس بنام )افتضاح( ترجمه از 
به "آقای  11/1/20." سمت راست آن به تاریخ 9/1/20فرانسه بررسی شد نمایش آن ضرری ندارد، 

 شده، و پایین تر با مداد قرمز نوشته شده؛ "پروانه نمایش صادر شد بایگانی شود".فخرائی" ارجاع 
 



 

کنار امضاء آقای تمدن، با قلم و ، نسخه ی کپیاین روی سند دو است، از )با کاربن( ، یک کپی سند سه
 جوهر آبی نوشته؛ "برابر رونوشت است؛ ح فخرائی"

 



 

با  29/8/1321" به تاریخ 7351خیابان الله زار، تلفن ؛ سرنسخه ی "تماشاخانه تهران، چهارسند 
است، به "اداره کل نگارش وزارت فرهنگ". متن ماشینه شده به رنگ آبی ست و بنظر  111شماره ی 

 می رسد کپی دوم نامه باشد، از این قرار: 

ش آنها تجدید "نمایشنامه های )افتضاح( و )زن الل( که هر دو سابقا از تصویب آن اداره گذشته و نمای
 خواهد شد به پیوست فرستاده میشود خواهشمند است دستور فرمایند پس از تجدید نظر اعاده دهند.

   مدیر داخلی تماشاخانه تهران

 )امضاء( احمد )دهقان؟(

به "دایره مطبوعات" ارجاع شده و زیر آن مهر "ورود بدفتر  1/9/21زیر آن با جوهر آبی و به تاریخ 
به "آقای  1/9/21خورده است. زیر آن به تاریخ  5181و شماره  30/8/21ه تاریخ اداره نگارش" ب

فخرائی" ارجاع شده، و سمت راست پایین صفحه نظر آقای فخرائی با قلم و جوهر آبی آمده به این 
 مضمون: 

ماه  تجدید نمایش نامه های )افتضاح( و )زن الل( نگارش آقای رفیع حالتی برای یک برنامه تا مدت چهار
رئیس اداره کل نگارش دکتر   2/9/21 -در تماشاخانه تهران با موافقت اداره کل شهربانی مانعی ندارد

 فرهمندی

که زیر امضای فرهمندی، ح. فخرائی پاراف کرده است. در انتهای صفحه با مداد قرمز نوشته شده؛ 
 بایگانی شود.

 



 

ارت دارایی ست که پشت سفید آن متنی به خطی ؛ یک برگ بریده شده از یک فورم مالیاتی وزپنجمسند 
 ابتدایی با قلم و جوهر تیره نوشته شده: 

"تجدید نمایش پیس )افتضاح( برای یک برنامه در تماشاخانه اکباتان همدان که از طرف تماشاخانه تهران 
ه سال بعد( )س 26/12/24 -واگذار شده از نظر فرهنگی با موافقت اداره نمایش وزارت کشور مانعی ندارد

 دکتر فرهمندی -مدیر کل نگارش     
 



 

؛ صفحه ی اول نمایش نامه )ماشین شده(، باال سمت راست، با مداد قرمز نوشته؛ "نسخه دوم ششمسند 
است و اضافه شده "از هنرستان هنرپیشگی".  6/1/20به تاریخ  90برای بایگانی" که شماره "پیوست" 

 . کنار اسامی شخصیت های نمایش نامه، با همان مداد قرمز نوشته؛ "پروانه نمایش صادر شده است"
 



 

؛ پشت صفحه ی آخر نمایش نامه، باالی یادداشت با مداد قرمز نوشته "نسخه دوم"، و متن هفتمسند 
 یادداشت با قلم و جوهر آبی بقرار زیر است؛

 18این نسخه پیس "افتضاح" ترجمه و اقتباس از فرانسه بقلم آقای رفیع حالتی کمدی در یک پرده و 
صفحه که صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش رسیده بررسی شد نمایش آن در هنرستان هنرپیشگی 

 137/1ماره در دفتر نمایش زیر ش -برای یک برنامه "یکهفته" با موافقت اداره کل هشربانی مانعی ندارد
 ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش چسبانده شده است. 

 رئیس اداره کل نگارش  دکتر فرهمندی،    11/1/1320

 و زیر آن پاراف  ح. فخرائی

باید نام وزارت خانه عوض شده باشد چون در فرم های چاپی، روی عنوان "انطباعات  1320)از سال 
اوقاف و صنایع مستظرفه" خط کشیده شده و بجای آن نوشته شده؛ "نگارش  وزارت جلیله معارف و

دیده می شود. از همین سال  1320وزارت فرهنگ". همین طور "دایره مطبوعات"، برای اولین بار از 
یک بررس دیگر به بررسان اضافه شده که در نامه های ارجاعی "دانشمند محترم آقای ناهید" خطاب می 

عاون اداره کل نگارش" در پایان نامه به امضاء شخصی به نام "تمدن" رسیده ولی آقای شود. عنوان "م
 فخرائی هم چنان به عنوان کفیل یا "از طرف" امضاء یا پاراف می کند.(

 



 اشخاص؛

 صاحب خانه  خانم لی لی 

 مرد عیاش  دکتر ج

 کلفت منزل خانم لی لی  جوجو

 عاشق  آقای السی

 عاشق  آقای تی نا

 عاشق  سمآقای 

 زن دکتر ج     خانم الال

 خانم لی لی و دکتر، در منزل خانم لی لی 

)خانم لی لی روی نیمکت راحتی نشسته و در جلوی آن روی زمین بالشی قرار گرفته که  دکتر
 درآمده دست خانم لی لی را میبوسد( لی لی جان عزیزم. دکتر ج روی آن بزانو

 ج جونم. لی لی

 من را دوست داری؟ ج

 اگر دوست نداشتم پیش تو چه میکردم؟ لی لی 

 بخدا میترسم ... ج

تو یکی از بزرگترین اطبای عهد خود هستی. افتخار میکنم که چنین  –بیخود میترسی  لی لی
 دوستی داشته باشم و از این افتخار باالتر اینکه تو هم مرا دوست داری.

 نگرانم.منهم مفتخرم.... ولی .... در ضمن هم خیلی خیلی  ج

 نگرانی تو از چی هست؟ هان ... بگو .... بگو عزیزم . آخر نگرانی تو از چه بابت است. لی لی 

 از زنم. از همان اولین مالقات ما ... ج

 یعنی از دو هفته پیش ... لی لی 

)بلند شده پهلوی لی لی مینشیند( بله ... انوقت زنم رفته بود شمس آباد پیش مادرش و من  ج
اهمه نداشتم. اما حاال که برگشتم از وضع خانه پی بردم که اوضاع بهم خورد. هم هیچ و

منهم مثل گذشته با او گرم نیستم. او هم بدون اینکه اظهاری کند هواس خود را متوجه 



رفتار من کرده. مثال همین دیروز از من سئوال میکرد در کوچه عشاق کی ناخوش است که 
 تو هر روز به بالینش میروی. 

منهم اطمینان دارم که شما در جواب خانمتان راست و پوست کنده عین واقع را فرموده که  ی لیل
آنجا منزل آقا دادا است. آقای دادا یکی از متمولتیرن درجه اول این شهر است و خام قشنگی 

 که تمام زندگی او را اداره میکند برادر زاده اش هست.

بلند میشود( ولی گمان ندارم دست از سر من بردارد  چشم. همین جواب را باو خواهم داد. ) ج
 بهرجهت ...

)برخواسته( بهرجهت ترس شما با این همه پیش بینی ها مورد ندارد. بعد از آنکه لباس  لی لی
 فاخری به جو جو پوشانیدم و دستور الزمه را داده ام. متمئن باشید نقش خودش را جوجو

جو؟ جو جو؟ )جوجو از مهتابی ظاهر شده در را خوب بازی خواهد کرد. )صدا میزند( جو
 باز کرده داخل صحنه میشود(

 جوجو –مجلس دوم همین اشخاص  

یک ربدوشامر عالی روی لباس خود پوشیده و یک کاله عرقچین بر سر وارد میشود ولی ) جوجو
 نمایان هستند( ما را صدا زدید؟ لباسهای خودش بخوبی 

 ستاده؟یکار خود ا)به ج( می بینی چطور سر  لی لی

 بله عزیزم. ج

 جوجو؟ در مهتابی چه میکردی؟ لی لی

حسب الفرموده راه میرفتم و هی سرفه میکردم )دست در جیب خود کرده یک جعبه کوچک  جوجو
که در آن مقداری حبه سینه گذارده شده خارج میسازد یکی را خودش میخورد و یکی را هم 

 خورد(بآقای ج تعارف میکند ولی آقای ج نمی

 خوب حاال برو در مهتابی باز هم راه برو و سرفه کن. لی لی

 چشم خانم )میرود در مهتابی و صدای سرفه او هر لحظه شینده میشود( جوجو

 مجلس سوم خانم لی لی آقای ج 

اگر خانم بخواهند زاق سیاه شما را چوب بزند و بیاید در منزل من این مرد مریض را روی  لی لی
 دید. اگر هم از در و همسایه بپرسد که اینجا چه خبر است آنها هم مسلمامهتابی خواهد 

جواب خواهند داد در این منزل مریضی است که اغلب برای هواخوری روی این مهتابی راه 
 میرود و سرفه میکند.

 بسیار فکر مثبت است. بارک اله به هوش شما. ج



اهوش میسازد. ج عزیزم عشق انسان عشق انسان را عوض میکند. عشق عزیزم آدم را ب لی لی
 را بهمه کاری وامیدارد.

 )نگاه بساعت خود میکند( لی لی جون. ج

 ج جونی میخواهی بروی؟ لی لی

میروم ولی قلبم اینجاست. نیمساعت دیگر هم بر میگردم. مریض بستری پیری دارم که در  ج
روزی یکی دو بار  این روزهای آخر عمرش تنها امید بزندگیش من هستم. برای تسلی او

 بعیادتش میروم. 

 پس زود برگرد جونم . لی لی

 واله اگر مجبور نبودم نمیرفتم . تو عزیزم در غیبت من چه خواهی کرد؟ ج

 من ... بحساب مخارج یکماهه رسیدگی میکنم. لی لی 

 )لب گزه( ای داد بر من که از زندگی چیزی نفهمیدم. واقع که لنگه ندارد.  ج

 من سعی میکنم همیشه از معایبم کم کنم و بمحسناتم بیافزایم.  لی لی

تو ماهی ... لی لی عزیزم. این نیم ساعت بنظر من یک سال میاید. چکنم مجبورم و گرنه  ج
کدام مردیست که از چنین فرشته ای دوری کند )او را بوسیده در موقع خارج شدن( لی لی 

 را قربان.

 تصدق ج عزیزم لی لی 

 دوشیزه بوبی –ارم خانم لی لی مجلس چه 

)تنها( صبح تا شام حرفهای بی معنی ... چکنم  مجبورم بگویم و بشنوم. )بوبی وارد  لی لی
 در دست یک کتابچه دارد( دختر این چیه دستت؟ -میشود

این؟ دفتر حساب جوجو. اینهم دفتر حساب مخارجیست که خودم کرده ام )آنها را جلوی خانم  بوبی
 گذارد(روی میز می

 با انگشت روی میز کشیده نشان میدهد( به بین بوبی. چقدر روی این میز گرد نشسته  لی لی

)با عجله دستمال را برداشته انگشت خانم را پاک میکند( بمیرم خانم دستتان خاکی شد.  بوبی
هروقت از من خالفی سر میزند بفرمائید تا زودتر رفع کنم. خیلی شرمنده هستم خانم جان 

 میکنم که دیگر نگذارم روی میز گرد و خاک بنشیند. شرط

 به بینم و تعریف کنیم )هر دو کتابچه را برداشته خارج میشود( لی لی

 )تنها( صبح تا شام حرفهای بی معنی مجبورم بگویم و بشنوم. )روی میز را پاک میکند( بوبی

 مجلس پنجم  جوجو بوبی 



 د( وقت سگ مرده ما  هم ...)از مهتابی خارج شده وارد اطاق میشو جوجو

 چته چرا قرقر میکنی؟ چه مرگته؟ بوبی

خانم بمن گفت جوجو میروی لباسهایت را عوض میکنی بحال آدم ناخوش در میائی روی  جوجو
 سرفه میکنی. تیاترش را در میاوریم  نمیخواهد یک شاهی هم مهتابی هی راه میروی هی 

لی )بوبی!( جون کاردم بزنی خونم  یرود. واله لی حق الزحمه بدهد. معلوم آدم از کوره در م
 در نمیاید. اینهم نوکری شد؟

 جوجو باز خانم را خیال داری تلکه کنی. بوبی

باید خانم انعام تمامی بمن بدهد اما اینکه من می بینم دریغ از یک پاپاسی  گرچه از اینطور  جوجو
 زن بولهوسی که بیشتر نیست. آدم ها توقع داشتن بی جاست. مگر خانم ما کی است؟ یک 

 )متغیر( چه غلطی کردی؟ بوبی

به بخشید نمیدانستم بتریج قبای شما بر میخورد )سکوت( به بین بوبی جون با این وضع و  جوجو
 این آمد و رفت خیال نمیکنی پالون یارو کج باشد؟ اگر آنها یکی دو نفر بودند آدم میگفت

اء اله یک دوره تسبیح است عقیده من اینست که کار دل است اما به بین ماشاء اله ماش
 اینطور زنها بوالهوس که هیچ یک جیزی هم باالتر هستند.

توی صد تا از  –بهمه کس احترام میگذارد  -با تمام اینها حرفها خانم ما خوش اخالق است بوبی
 آنها که تو خیال کرده ای یکشان مثل خانم ما نیست.

من معتقدم که ارباب چه زن باشد و چه مرد  هر عیبی که میخواهد داشته باشد اما خسیس  جوجو
 هر روز و هر هفته صورت حسابهای مرا وارسی کند هی جمعنباشد. آخر اینهم کار شد 

بزند هی تفریق کند تا دو سه لایر ازش کم کند. راستی کتابچه صورت حسابها را بهش 
 دادی؟

 حاالی دادم بهشون.بله . همین  بوبی

 خواهی دید که جنگولک بازی سر این کتاب در میاورد. )خانم لی لی وارد میشود( جوجو

 مجلس ششم لی لی  جوجو  بوبی 

)دو کتابچه حساب را یکی میدهد به بوبی( این کتابچه صورت حسابهای تو بگیر. دو لایر  لی لی
 مپنجاه و پنج دینار زیادی حساب کرده بودی کسر گذاشت

 شاید اشتباه شده خانم؟ بوبی

 بهر جهت من از صورت کم کردم میخواهی جایش را نشانت بدهم؟ لی لی

 خیر خانم چه فرمایشتا میفرمائید قول شما را من قبول داردم بوبی



 )صندوقچه پول را از گنجه در آورده چند اسکناس به بوبی میدهد( بیا این بقیه طلبت لی لی 

 )پول را گرفته خارج میشود( دست شما درد نکند بوبی

 مجلس هفتم لی لی جوجو 

حاال آمیرزا جوجو خان حاال من هستم و شما. رسیدگی بحسابتان کردم ... بله . رسیدگی  لی لی
 کردم آقای ... جوجو خان.

مالحظه فرمودید که یکشاهی اختالف ندارد. من همیشه معتقدم که خانم خانه باید فکر تفریح  جوجو
 ش باشد و چشم نوکر و کلفت ها کور بشود کارهای خانه را مرتب کنند.و عیش و نو

با کمال راحتی کتابچه را باز کرده در مقابل خود روی میز میگذارد( بله ... یکشاهی اختالف  لی لی
 ندارد. مالحظه بفرمائید)یک قسمت از حساب را نشان میدهد( این چی اینجا نوشته اید

 چیه خانم؟ جوجو

 کورت نمیبیند.چشم  لی لی

 چرا میبیند. جوجو

پس این چیه نوشته ای؟ دهم فروردین هزار و سیصد و بیست صد و پنج لایر پنجاه دینار  لی لی
 صمغ عربی برای ساختن حبه سرفه. این یعنی چه؟

یعنی چه ندارد خانم. وقتیکه خانم میفرمایند لباسهای ناخوش را تن کن برو توی مهتابی راه  جوجو
فه کن. و هی حب بخور. انهم از این سرفه های کذا باید بدانند که زندگی خرج برو هی سر

 دارد. زورکی که نمیشود سرفه کرد.

 بارک اله ... بارک اله آقای جوجو خان. لی لی

بخدا من تصور نمیکردم خانم برای این حساب جزئی و ناقابل اصال بروی من بیاورد. چه  جوجو
 زیر و رو کنند. رسد باینکه بخواهند انها را 

 واقع اینطور تصور میکردی؟ لی لی

آخر خانم صد و پنج لایر و پنجاه دینار چیه که شما حرفش را میزنید. فقط پول یک جفت  جوجو
 عروسی زنانه هم نمیشود که رویش آسمان است و تختش هم پوست پیاز.

 خیلی است و ابدا ...خیر آقای جوجو خان این مبلغ اگر برای شما کم پولیست برای من  لی لی

 اوه ... پس خیال ندارید این صد و پنج لایر و پنجاه دینار را قبول کنید . جوجو

 معلوم است نخیر یکشاهی این را هم نمیدهم. لی لی

بسیار خوب کسی هم حاضر نیست سرفه مجانی بکند. مجبورم که این لباس و این عرقچین  جوجو
 ناخواسته راستی راستی ناخوش بشوم )صدای زنگ دررا هم از خود دور کنم. نکند خدای 



کوچه شنیده میشود( این هنرنمائی را بکس دیگری واگذار بفرمائید. )لباسهای خود را از تن 
 خارج میسازد( بفرمائید )بوبی سراسیمه وارد میشود(

 بوبی –جوجو  –مجلس هشتم لی لی  

 خانم ؟ خانم؟ بوبی

 کی بود؟ دکتر ج است؟ لی لی

 خیر خانم زن دکتر ج است. بوبی

 زن دکتر؟ لی لی

 خودش اینطور میگفت. بوبی

 زن دکتر منزل من چه میکند؟ لی لی

 میگفت میخواهم آقای دادا را زیارت کنم. بوبی

 به ... چشم ما روشن. لی لی

هرچه گفتم آقا حال ندارند. برون شیت مزمن دارند. تبشان دائمیست. دکتر گفته مرضشان  بوبی
داشت و میگفت اگر هم خود آقا را نمیشود زیارت کرد میخواهم  واگیر دارد. او همش اصرار 
 برادر زاده ایشان را به بینم.

 بنظرم مشکوک شده. لی لی

 منهم اینطور خیال میکنم. بوبی

دارد بچشم خود مریض را ببیند. چرا چه اهمیت دارد بیاید و ببیند )با صدای شیرین  بله خیال لی لی
 و مالیم به جوجو( بله؟ بله؟ آقای جوجو خان بیاید و به بیند. اینطور نیست

 )با تکبر لباسهائیرا که کنده است روی میز گذارده نشان میدهد( بله خانم بیاید و به بیند جوجو

ریا و پنجاه دینار را که برای خرید صمغ عربی پرداخته اید قبول میکنم.  من یک صد و پنج لی لی
 دیگر حرفی نداری؟

ما از اولش هم حرفی نداشتیم شما ماشاء اله یکخورده سخت هستید )لباسها را میپوشد(  جوجو
چیزیکه توی کار ما نیست خانم تقلب است. آدم بی شیله پیله مثل ما توی دنیا پیدا نمیشود 

 ای مردم را ندیده اید خانم بخدا ار آب کره میگیرند. نوکره

زودباش بوبی سر نیمکت راحتی را بگیر بگذار اینجا. برو پتو و ناز بالش را هم بیاور من  لی لی
 و جوجو اینجاها را مرتب میکنیم بدو. بدو خانمی.

 چشم )خارج میشود( بوبی



 )سر راحتی را گرفته( کجا میگذارید؟ جوجو

رف )جوجو و لی لی سر میز راحتی را گرفته طرف چپ میگذارند( حاال زودباش رویش اینط لی لی
 بخواب و هی ناله کن. کمی هم سرفه کن.

 )وارد شده چند بالش در دست( خانم اینها هم بالش کجا بگذارم. بوبی

 روی این تخت راحتی بوبی جون بدو برو چند تا شیشه خالی هم بیاور بگذار روی این میز لی لی
 )میز کوچک کنار راحتی را نشان میدهد(

 شیشه خالی از کجا بیاورم؟ بوبی

 برو توی اطاق توالتم هرچه شیشه ادوکلن هست وردار بیاور. بدو جونی. لی لی

 چشم خانم )خارج میشود( بوبی

 خوب جوجو جونی میدانی چه باید بکنی؟ هان؟ کار خودت را که بلدی. لی لی

 م. شما خانم آسوده باشید. )سرفه میکند و ناله میزند(باالخره یک کاری میکن جوجو

 )وارد شده چند شیشه عطری در دست( بفرمائید خانم جون. بوبی

 بگذار روی میز و برو بهش بگو بیاید تو. لی لی

 چشم )خارج میشود( بوبی

 اینطور خوب است؟ اه... اه.... مردم... این مریضها اگر بمرگ خدائی نمیرند بدست این جوجو
 دکترها خواهند مرد.

 )وارد میشود( خانم دکتر ج. بوبی

 خانم دکتر ج -جوجو -مجلس نهم  لی لی 

 برو بگو بفرمائید لی لی

 چشم )خارج میشود( بوبی

 )وارد میشود به لی لی( سالم خانم. خانم ج

 )از جا بلند شده و سالم میکند( سالم علیکم. لی لی

که در اطاق مریض است( خیلی عذر میخوهم خانم اگر )خیلی آهسته صحبت میکند مثل آن خانم ج
باعث زحمت شما شدم. چون کار فوری با شوهرم داشتم و تصور میکردم اینجاست آمدم او 

 را ببینم.

 )یک صندلی باو تعارف میکند( خواهش میکنم بنشینید. لی لی



 خیر خانم مرخص میشودم )جوجو شروع بسرفه میکند( خانم ج

 رفته آهسته( بارک اله جوجو آفرین. )نزدیک جوجو لی لی

 )خود بخود( بیخود سوء ظن بردم. شوهرم مرا گول نزده بود. خانم ج

 )قدری آهسته تر سرفه میکند( اهون ... اهون ... جوجو

 آقا عموی شما هستند؟ خانم ج

 بله خانم عموجان من است. لی لی

 )سرفه میکند( آه ...آه ... اخ ...آخ ... جوجو

 ر کنید که اگر کار فوری با شوهرم نداشتم مزاحم شما نمیشدم. باو خانم ج

 چه اهمیتی دارد. آقای دکتر هم همین حاال اینجا تشریف داشتن. پیش پای شما تشریف بردند. لی لی

 )با ناله( لی لی جون ... لی لی جون ... جوجو

 )نزدیک جوجو میرود( عموجان چه میفرمائید؟ لی لی

 میکنی؟با کی صحبت  جوجو

 با این خانم. لی لی

 خانم؟ خانم کی است؟ جوجو

 ایشان خانم دکتر ج هستند. لی لی

 زن دکتر است؟ جوجو

بله خانم ایشان هستند. چون کار فوری با دکتر داشتند و تصور میکردند آقای دکتر اینجا  لی لی
 عرض کردم که همین الساعه تشریف برده اند. تشریف دارند. خدمت ایشان 

)با ناله بخانم ج( آره. حاالئی اینجا بود )فراموش میکند که ناخوش است باصدای طبیعی(  جوجو
 اما برمیگردد. بناست برگردد پیش خانم.

 )با مشت به پهلوی جوجو میزند( لی لی

)با صدای مریض( خیلی خوب دکتری است شوهر شما. ما را اصال دوست دارد. صبح ها  جوجو
 ف میاورد. اگر هم الزم باشد شب و نصف شب هم میآید.تشریف میاورند. عصرها تشری

)آهسته چند مشت به پهلوی جوجو میزند. میرود شیشه ادوکلن را برداشته در استکان خالی  لی لی
 میکند( بفرمائید عموجان.



)بخانم ج( خانم. دکتر یک محبت مخصوصی بمن دارد. خیلی متوجه ام میشوند راستی  جوجو
 ه اند که ...طوری مرا معالجه کرد

 )استکان ادولکن را بدهن جوجو میگذارد( بفرمائید عموجان بخورید. لی لی

 )بعد از خوردن ادوکلن حالت عجیبی پیدا میکند( این چی بود؟ ... چی بود دادی بمن خوردم. جوجو

 )بعد از دیدن شیشه ادوکلن با خود( ادوکلن بود... خیلی بد شد. لی لی

که خدمتتان رسیدم و آشنائی پیدا کردم. حاال که شوهرم اینجا نیست خیلی خوشوقت شدم  خانم ج
 مرخص میشوم. خدا حافظ شما خانم.

 خوش آمدید خانم. )در تمام این مدت جوجو براستی سرفه میکند( لی لی

 خیلی از دیدار شما خورسند شدم )خارج میشود( خانم ج

کلن را دیگر بیخودی بمن دادید. )از خارج )سرفه را قطع کرده مینشیند( اما میدانید این ادو جوجو
صدای خانم دکتر ج شنیده میشود که بر میگردد. جوجو فوری روی صندلی دراز کشیده و 

 شروع بسرفه کردن و ناله میکند(

)وارد میشود( به بخشید خانم شاید آمدن من اسباب زحمت شما شده باشد. خیلی معذرت  خانم ج
 آوردند بفرمائید زودتر بمنزل بیایند. که کار فوتی است.میخواهم اگر آقای دکتر تشریف 

خیر خانم اینحرفها چی است منزل خودتان است. اطمینان داشته باشید که همیشه در منزل  لی لی
بروی شما باز خواهد بود. اگر هم آقای دکتر تشریف آوردند فورا بمنزل خود هدایتش 

 میکنم.

 ید.انشاء اله که از من نرنجیده ا خانم ج

 ابدا چه فرمایشی است خانم.  لی لی

 خداحافظ شما. دیگر الزم نیست همراه من تشریف بیاورید. بنده خودم میروم. خانم ج

خیر خانم غیر ممکن است. )خانم دکتر ج خارج میشود در صورتیکه لی لی تا در اطاق او  لی لی
 را مشایعت میکند.(

 لی لی  –مجلس دهم جوجو  

 رفت؟ جوجو

)از مهتابی نگاه میکند( بله رفت و بوبی هم در را رویش بست. )سرش را از در بیرون  لی لی
 پشت سرش برو مواظب باش نکند خدای نکرده برگردد. برده و صدا میزند( بوبی از 

 )از خارج( چشم خانم. رفتم. بوبی



این بازی را )برخواسته( تنها خواهش ما از خانم اینست که اگر دفعه دیگر میل داشتند ما  جوجو
 تجدید کنیم و ناخوش دروغکی بشویم دیگر بهیچوجه ادوکلن خوردن نباید در کار باشد. 

دیگر این بازی تکرار  –)کتابچه مخارج جوجو را باز کرده( نخیر مطمئن باش جوجو جان  لی لی
 نمیشود ... خوب گفتید یک صد و پنج لایر و پنجاه دینار پول صمغ عربی داده اید؟

 ا تعجب( بله خانم؟)ب جوجو

)جمع میزند( بله حساب شما در این دو ماهه از قرار زیر است. ده روز از ماه گذشته  لی لی
 طلبکار بودید ده روز هم این ماه این میشود بیست روز تمام.

 ده روز آن ماه و ده روز این ماه چی است؟ جوجو

میشود پانصد و سی و هفت لایر  )صندوق را از گنجه در آورده درش را باز میکند( جمعا لی لی
 )پانصد و سی و هفت لایر از صندوق در میآورد و کتابچه را هم باو میدهد( بفرمائید این هم

پول شما. آ مشهدی جوجو خان اینهم کتابچه. این هم در اطاق. حاال دیگر تکلیفتان معلوم 
 است بفرمائید من نوکر باین مزوری نمیخواهم.

 بزنم بچاک.یعنی میفرمائید  جوجو

 بله بچاک آنهم چاک محبت. بفرمائید. لی لی 

بعد از این همه ناله و سرفه خیال نمیکردم خانم با من اینطور معامله کنند. بسیار خوب ما  جوجو
 رفتیم خدا حافظ شما. )میخواهد خارج بشود لی لی پشت سرش میدود(

 رب دوشان و عرقچین را در بیاور آنوقت برو. لی لی

تمسخر( بفرمائید خانم. مگر اینها تحفه نطنز است که من ببرم )رب دوشان را در میاورد  )با جوجو
 با عرقچین میگذارد روی صندلی. بوبی وارد میشود(

 خانم دکتر ج رفت؟ لی لی

همین دم کوچه درشکه سوار شد و رفت. از صورتش معلوم بود که کامال مطمئن است.  بوبی
 داشته باشیم.  دیگر از هیچ چیز نباید نگرانی

حاال که ما آبروی خانمت را حفظ کردیم. دیگر از هیچ چیز نباید واهمه  –)به بوبی( بله  جوجو
 داشته باشید. حاال دیگر خانمت ما را بیرون میکند ... بله اینهم حق شناسی خانم شما

 خوش آمدی. دیگر نمیخواهم ریختت را به بینم. لی لی

ینکه خانم خیال نکند ما ازش رنجیدیم حاضریم یک دست هم بهش خدا حافظ شما ... برای ا جوجو
 بدهیم. بفرمائید خانم )دست دراز کرده بخانم دست بدهد(

 خجالت نمیکشی؟ لی لی



 ما خیال میکردیم خانم از این اظهار محبت ما خوششان میآید حاال که بدشان میآید بدرک جوجو

 را به او نشان میدهد(جو بده منزل عوض کن. )در خروج  –یااله  لی لی

میرویم خانم )به بوبی ( حاال که خانمت دست نمیدهد بیا با هم ودا )وداع( کنیم )دست او را  جوجو
میدهد( اما خانم تو خصیص )خسیس( است چه خصیصی )خارج  گرفته در دست خود فشار

 میشود( 

 بوبی –سن یازدهم لی لی  

 عجب بدجنسی بود این مردیکه. لی لی

 م از این بدجنس میترسم. مبادا یکمرتبه یک دسته گلی بآب بدهد.منه بوبی

بره هر غلطی که میخواهد بکند. دیگر صالح نبود که من او را در منزل خود نگاه دارم  لی لی
میخواست مرا آلت دست خودش بکند. من هیچ وقت آلت کسی نشده و نمیشوم. من گرگ 

 ه بین کی است بوبی.بارون دیده هستم. )زنگ در صدا میکند( برو ب

)از حرف خانم حظ میبرد( خدانم صدا را شنیدم اما صحبتهای شما آنقدر شرین است که آدم  بوبی
 دل نمیکند.

 گمان میبرم دکتر باشد زود باش برو در را باز کن. لی لی

 الساعه )خارج میشود( -چشم بوبی

رست کنم. یک پول بیخودی هم )صندوق پول را برداشته در گنجه میگذارد( حسابهایم را د لی لی
باین مردیکه دادم. )مینشیند روی صندلی راحتی و جیغ میزند( حاال پانصد و سی و هفت 

 لایر کسر دادم چه باید کرد؟

 )وارد شده( دکتر نبود آقای نی نا بود. بوبی

 بسیار خوب بگو بفرمایند تو. لی لی

 نی نا –بوبی  –لی لی  -مجلس دوازدهم 

 ه( سالم لی لی جان.)وارد شد نی نا

سالم جونی خیلی خوش آمدید. بفرما. حضورت عرض کنم در خانه من بروی هرکسی  لی لی
باش فقط برای خاطر تو است. راستی پانصد و سی و هفت لایر  اینطورها باز نیست. مطمئن 

 همراهت داری؟

 پانصد و سی و هفت لایر؟ نی نا

 آره جونی. لی لی



ی و هفت لایر. سی و آورد میگذارد روی میز( بفرمائید. این پانصد و س)اسکناسها را در می نی نا
 )صدای زنگ در( ...پنج ریالش هم

 )برخاسته خود بخود میگوید( ایندفعه دیگر دکتر است. لی لی

 )مشغول گشتن جیب هایش است( سی و هفت ریالش هم بعدا تقدیم میکنم.  نی نا

اهمیتی ندارد. عجالتا بفرمائید اینجا )در اول دست  سی و پنج ریاشل -)متوحش( خیلی خوب لی لی
 راست را باز میکند(

 بروم اینجا؟ نی نا

 خواهش میکنم بفرمائید. لی لی

بسیار خوب اما منهم خواهش میکنم زیاد معطلم نکنید... بازی دیروز تجدید نشود . که مرا  نی نا
 بکلی فراموش نمودید.

 خیر خیر واهمه نداشته باش. لی لی

من برای یک کار مهمی باید فورا بمیعادگاه حاضر شوم. میدانید که آن ور شهر هم باید  نا نی
 بروم. 

 بسیار خوب مطمئن باشید. حاال تشریف ببرید. )نی نا را با دست داخل در اطاق میکند(  لی لی

 )وارد شده( خانم آقای دکتر نیست. تونیسی تشریف آورده اند.  بوبی

 تو. )آقای تونی داخل میشود و بوبی خارج میگردد(بگو بفرمائید  لی لی

 سالم لی لی جانم. تونی

بفرمائید خدمت شما عرض کنم که خانه من بروی  –سالم جونی . خیلی خوش آمدید  لی لی
هرکسی اینطور باز نیست مطمئن باش فقط برای خاطر تو. راستی شما سی و پنج لایر پول 

 همراهتان دارید. 

  هم پول است؟ البته که دارم )دست در جیب برده سی و پنج لایر در میارد سی و پنج لایر تونی

متشکرم. )صدای زنگ در میآید( دوست عزیزم. خواهش میکنم چند دقیقه بفرمائید اینجا.  لی لی
 )اشاره به در طرف چپ میکند(

 چرا اینجا؟ تونی

 تشریف نمیبرید؟ لی لی

حاضرم اما اطمینان دارید که کسی در اینجا نیست؟ چون چرا حاال که میفرمائید باید بروم.  تونی
 و اتفاقا با هم دست به یقه شدیم.  پریروز برادر زنم اینجا بود 



 خیر خیر هیچ کس نیست. لی لی

خواهش دارم زیاد معطلم نکنید. من یک راندوو دارم که باید برای کار خیلی مهمی زودتر به  تونی
 شهر است. )لی لی او را با دست داخل اطاق میکند( میعادگاه بروم. منزل او هم آنور

 مطمئن باشید زود خالصتان میکنم. )در را می بندد( لی لی

 )وارد شده خوشحال( خیر خانم آقای سیال بود.  بوبی

 راستی آن است بگو بیاید تو. )سیال داخل شده بوبی خارج میشود( لی لی

 سیال –مجلس سیزدهم لی لی  

 ه هستم.بله بله بند سی ال

 خیلی خوش آمدید. لی لی

نمیدانید چقدر خوشحالم که شما را زیارت میکنم. سی و پنج سال است که خانمهای قشنگ  سی ال
 را زیارت میکنم. بله سی و پنج سال تمام... در تمام این سی و پنج سا هیچ بخاطر ندارم که

زیارت شما نائل بیش از شش هفته نیست که بکه مثل امروز مضطرب باشم. در صورتی 
 گردیده ام

 در مدت این شش هفته کجا بودید؟ لی لی

 رفته بودم والیتمان. سی ال

 والیتتان کجاست؟ لی لی

 رفته بودم کارهای ملک و عالقه ام سرکشی کنم. –اصفهان  سی ال

 خوب کیف کردی. لی لی

راستش را میخواهی سی و پنج سال تمام است که با خانمهای خوشگل سر کار دارم ولی در  سی ال
تمام این مدت مثل امروز خوشحال نیستم زیرا پیش لی لی عزیزم نشسته صحبت میکنم. از 

 شما چه پنهان آنجا هم اتفاقی افتاد. 

 بسیار خوب .... تعریف کنید به بینم. لی لی

 را کنار بگذارید.بشرط اینکه حسادت  سی ال

 بسیار خوب حاال بفرمائید. لی لی

 یک خانم عقیقه نجیبه ای را دیدم. سی ال

 خوب است. پرت و پال نگو. لی لی



بمرگ خودت راست میگویم. اما اسمش را بتو نمیگویم. قسم میخورم که زن محترمی بود.  سی ال
 کردم... و ازش خواهش کردم کهچون شما اینجا نبودید من با او اظهار آشنائی و مهربانی 

او هم نسبت بمن مهربان باشد... او هم بمن جواب داد چون شوهر دارم از شوهرم کامال 
 راضی هستم. بهیچ وجه مایل نیستم پیشنهاد شما را قبول کنم... آها گوش کنید اصل

موضوع همین جاست  بعدش بمن گفت .... چنانچه روزی بمن ثابت شد که شوهرم سر و 
 شش میجنبد بشما قول میدم که از تمام مردهای عالم شما را ترجیح بدهم. گو

 خوب بعدش را بگو؟ لی لی

و امیدوارم هستم که بختم یاری کند )خنده( خوب  –بعد چه میخواهی بشود.... هنوز منتظرم  سی ال
 حاال شما بفرمائید به بینم مشغول چه کاری بودید. 

 نخواهید کرد؟االن بگویم شما هم حسودی  لی لی

 خیر سی ال

در این مدت مشغول کارهای خانه بودم یک روز هم با جمعی از دوستان رفتیم کوه سروسره  لی لی
خواستم آن باال کوه یک یادگاری بنویسم از آن باال سر خوردم این پائین  دندم خورد به  –

 یک سنگ و فرو رفت به بقیه این شش هفته را مشغول معالجه پهلو بودم.

 قربان شما این چه کاری بود کردی اگر خدای نخواسته صدمه ای بوجود نازنینت میخورد ... ی الس

حاال صبر کن  بهزار زحمت خودم را بشهر رساندم... یکی از دکترهای معروف را برای  لی لی
 معالجه دعوت کردم.

 خیلی هم خوب کردی. سی ال

روز دیگرش هم  -اهمیت ندارد –زی نیست دکتر تشریف آوردند معاینه کردند  گفتند چی لی لی
 میزیتی در کار نبود )لبخند(. تشریف اوردند .. اما ویزیت 

 صحیح سی ال

 تمام روزها بدیدن من میآمد. لی لی

 بعد چه شد؟ )صدای زنگ در(. سی ال

خواهش میکنم شما اینجا مخفی بشوید برای اینکه آقای دکتر همیشه در این موقع بعیادت  لی لی
 دکتر حال شما را ندارد... خیلی حسود است. -شنیدید. حتما اوست یآیند. صدای زنگ رامن م

 برای چه دیگر پنهان بشوم؟ سی ال

 خواهش مرا نمیپذیرید؟ لی لی

 بخدا که من سی و پنجسال است بمالقات زنهای وجیهه نائل میشوم ولی هیچوقت .... سی ال



 بخدا اگر نروی ازت دلخور میشوم لی لی

 منکه نگفتم پنهان نمیشوم ولی بفرمائید مرا کجا خواهید کرد السی 

 )دوالبچه پول را نشان میدهد( اینجا لی لی

 )با تکبر( توی صندوق پول. سی ال

 نخیر پهلوش. لی لی

 جای دیگری نبود؟ -صحیح سی ال

 خیر دوست عزیزم عجالتا جائی دیگر ندارم .... زود باشید .... زود باشید.  لی لی

 )داخل دوالبچه میشود( ولی خواهش دارم زیاد مرا معطیل نکنید.  سی ال

 مگر جائی رانده وو دارید؟ لی لی

خیر ولی میترسم که این تو خفه شوم. اگر سه دقیقه بیشتر در اینجا بمانم خفه خواهم شد.  سی ال
 بندد(  )لی لی در دوالبچه را می 

 خنده کنان( بیچاره آقای سی ال -)تنها لی لی

 )وارد شده( خانم آقای دکتر ج تشریف آوردند. بیبو

 بفرمایند تو )بوبی خارج میشود( لی لی

 دکتر ج –لی لی  -14مجلس  

 لی لی جان دکتر ج

 چه خوب بموقع آمدی لی لی

 مگر چه شده ... چرا منقلبی دکتر ج

 تو که از جائی خبر نداری ... زنت .... لی لی

 زن من؟ دکتر ج

 اینجا. آمده بود -بله لی لی

 زن من آمد اینجا. دکتر ج

... مریض را دید با او صحبت کرد... ن پیش بینی کرده بودمبله  همین االن خوشبختانه م لی لی
 مطمئن شد و رفت.

 راستی میگوئی؟ دکتر ج



 کامال مطمئن شد. راحت شدیم دیگر هم ترس مرسی در کار نیست لی لی

 خوب حاال منم و تو. دکتر ج

 اطمینان( من و تو)با  لی لی

 حال که میآمدم منزل شما بخیالم یک چیزی گذشت. –بله بنده و شما  دکتر ج

 چی بخیالت رسید جونی لی لی

 بخیالم رسید که شاید غیر از من تو کس دیگر را هم دوست میداری. دکتر ج

 بارک اله باین خیال. خجالت نکشیدی این خیال را کردی. لی لی

کسیکه بتواند این بازی ناخوش را درست کند و برای زن من نمایش باین من تصور میکنم  دکتر ج
 خوبی بدهد. ممکن است در موقع لزوم هم یک چنین بازی سر خود من در بیاورد.

 )گریه کنان( راستی که شما مردها خیلی بیوفا هستید. لی لی

 گریه الزم نیست. بنظرم چیزی آمد حاال هم تمام شد و رفت.  دکتر ج

 )گریه کنان( بخدا که دلبستن بشماها ارزش یک پاپاسی را ندارد. لی لی

 حاال نمیخواهد گریه کنی ... دکتر ج

چه تصورات بیهوده ... پس نه تو خیال کردی یکی اینجا دارم ... یکی اونجا دارم ... یکی  لی لی
 توی دوالبچه پول قایم کردم ... یکی هم ترا دوست دارم )گریه میکند(

 میخورم که اشتباه کردم. قسم دکتر ج

 )نزدیک دکتر نشسته( موهایت را کفن کردم اشتباه کردی. لی لی

بسیار خوب. مطمئن شدم. دیگر درباره تو هیچ شکی ندارم و حتم دارم مرا دوست داری )در  دکتر ج
 این موقع یک آه طوالنی از دوالبچه شنیده میشود( این چه صدائی بود؟

 )متعجب( چیه عزیزم. لی لی

 یک صدای ناله ای شنیدم . دکتر ج

 منکه جونم چیزی نشنیدم. )یک ناله قوی تر از اولی شنیده میشود( لی لی

 گوش کن به بین میشنوی؟ دکتر ج

 منکه چیزی نمیشنوم )ناله دیگر شنیده میشود( لی لی



ال بیحال همینجا. بگذار به بینم )در دوالبچه را باز میکند سی  -همینجاست –حاال گوش کن  دکتر ج
در بغل دکتر ج میافتد و دکتر او را گرفته روی صندلی مینشاند( آقا شما اینجا چه میکردید  

 توی دوالبچه چرا رفته بودید؟ جواب بدهید.

 عزیزم چرا اینطور میکنی؟ لی لی

اینکه نفسش در نمیاید ... دارد جان میدهد )دوائی را در نزدیک بینی آقای سی ال میبرد.  دکتر ج
 ی داخل میشود(بوب

 خانم دکتر ج –بوبی  –مجلس پانزدهم همین اشخاص  

 خانم. بوبی

 چیه؟ لی لی

 خانم دکتر ج برگشته. بوبی

 خانم من؟ دکتر ج

 ای داد بیداد. افتضاح شد... منکه نوکر ندارم... پس چکار کنم ... جوابش را چی بدهم.  لی لی

 هرچه رشته بودیم پنبه شد. دکتر ج

اهمیتی ندارد. بوبی کاله ربدوشامبر را بده به بینم. )عرقچین را از بوبی گرفته میگذارد هیچ  لی لی
 شاید موفق شویم. –سر آقای سی ال و روبدوشامبر را هم تن او میکند( این یک راهیست 

شما هم آقای دکتر پهلویش بنشینید  منهم مثل  حاال بخوابانیمش روی یک صندلی راحتی. 
 جا میایستم. بوبی حاال برو بگو بفرمایند. شایق )قاپق؟( این

 )از دم در اطاق( خانم بفرمائید. )خانم دکتر ج وارد شده بوبی خارج میشود( بوبی

 خانم دکتر ج -لی لی –دکتر ج  -مجلس شانزدهم آقای سی ال 

 )باخود( شوهرم که اینجا هست. خانم ج

 شما چرا خانم اینجا تشریف آوردید؟ دکتر ج

 بعیادت مریض. آمدم خانم ج

 تو که یکدفعه آمدی او را دیدی. دکتر ج

 ولی تا رسیدم منزل ... این کاغذ را )یک کاغذ ار جیبش در میاورد(  –بله  خانم ج

)بهوش میآید( سی پنج سال تمام است که من خانم های ... این چه بساطی است ... این  سیال
 اینجا کجاست. -لباسها را کی تن من کرده



 سته( نزد من هستید  خواهش دارم حرف نزنید. )آه لی لی

 عزیزم تو پهلوی من هستی؟ سیال

)بشوهرش( همین حاالئیکه منزل برگشتم این کاغذ را روی میز دیدم )کاغذ را میخواهد(  خانم ج
مرد ناخوش  -که از همه دنیا نجیبت تر است -لی لی خانم –تشریف ببرید منزل خانم نجیب 

 باشید که ناخوش وجود خارجی ندارد. را زیارت کنید. مطمئن

 خوب میبینید که مرد ناخوش باز هم در جای خود باقیست. سیال

 )به سیال نگاه میکند( بنظر من که از اولش چاق تر شده. خانم ج

 )با عجله( بله . برای اینکه دیشب یک سکته ناقص کرده لی لی

 میکند معلوم است کسی که باین حال بیافتد بکلی تغییر  دکتر ج

 )نزدیک آقای سیال شده که او را بهتر ببیند( این آقا ناخوش تشریف دارند؟ خانم ج

)با خود( این صدا بگوشم آشنا میاید. مثل اینکه همان خانمیست که من در اصفهان دیدم و  سیال
 بمن قول داد. )عرقچین را بر میدارد( سالم خانم. 

بر سرش میگذارد( این شر و ورها چیه؟ ... حذیون )عرقچین را از دست او گرفته مجددا  دکتر ج
 میگوئی )بخانمش( عزیزم بهتر اینست که برگردی بمنزل.

 )از جا بلند میشود( حاال که بمالقات شما نائل شدم اجازه بدهید ... سیال

)او را گرفته نمیگذارد تکان بخورد و یک استکان ادوکلن ریخته باو میدهد( میل کنید ...  دکتر ج
 شما را ساکت میکند. دوای خوبیست. اعصاب  این

اه این تو چی بود؟ این  –اه  –من )دکتر ج بزور میریزد در حلقش( اه  –منکه  -یعنی چه سیال
 چی بود.

 حناق گرفته. -ادوکلون بود -)آهسته( خفه خون بگیر لی لی

میگردد. خانم ج مثل دیوانه ها دور اطاق )–آتش گرفتم  -)از جا برخواسته( ادوکلون بود سیال
 متوحش از جلو او میدود( خانم یادتان میآید در اصفهان بمن گفتید که اگر شوهر من

)شوهرتون؟( شما را فریب بدهد مرا بدیگر )به او؟( ترجیح خواهید داد؟ )دکتر ج آنها را از 
 دوباره آقای سیال جلو خانم دکتر ج رفته دست او را میگیرد و بکناری راه -هم جدا میکند

بشما خیانت میکند من همین حاال میتوانم ثابت  -خانم شوهر شما گولتان میزند نمائی میکند( 
 کنم.

)از پشت سر آقای سیال گرفته با زور میبرد روی راحتی میخواباند( باالخره سر جایتان باید  دکتر ج
 بخوابید. دیوانگی هم حدی دارد. عزیزم شما هم تشریف ببرید منزل.



 )با کنایه( چشم آقا میروم منزل.میروم  خانم ج

 )با خود( میرود منزل که منتظر من باشد.  سیال

 منهم فورا میآیم دکتر ج

خداحافظ شما شوهر  –)در موقع رفتن( بسیار خوب بنده رفتم خدا حافظ شما خانم نجیب  خانم ج
 مهربان.

کاله و روبدوشامبر را خوش آمدید )خانم دکتر ج خارج میشود. آقای سیال از جا برخواسته  لی لی
 از خود دور نموده پشت سر خانم ج میدود(

 آقای سیال –دکتر ج  –مجلس هفدهم لی لی  

 حتما منتظر من باشید من خدمت میرسم.  سیال

)جلو او را گرفته( خوب حاال من و شما تنها هستیم بفرمائید به بینم مقصودتان از این  دکتر ج
 مزخرف گوئیها چیست؟

 صودتان را بفرمائید. زود هم بفرمائید برای اینکه منتظر من هستند. شما مق سیال

 وظیفه من بود اما شما. –از مرگ نجاتتان دادم  -من شما را توی دوالبچه پیدا کردم دکترج

)دست در جیب برده یک اسکناس پنجاه ریالی درآودره بدکتر میدهد( بفرمائید اینهم حق  سیال
 ارید؟د الزحمه شما دیگر فرمایشی 

مقصود من این نبود. ممکن بود حق الزحمه را بعدا بپردازید ولی میخواستم بدانم در این  دکتر ج
 دوالبچه چه میکردید؟

 چکار میکردم؟ سیال

 بله چکار میکردید؟ دکتر ج

 )آهسته به سیال( بگوئید آمده بودم صندوق پول را بدزدم. لی لی

 منکه همچه غلطی نمیکنم. سیال

 چرا؟ لی لی

 من سی و پنج سال است که بمالقات خانمهای قشنگ ...  –غیر ممکن است. اینکار را بکنم  یالس

 دیر شروع کردید آقا. دکتر ج

 هرکس بقدر وسعش. سیال

 خوب شد اقرار کردید. دکتر ج



 بله اقرار میکنم خوب ولی متاسفانه کسی از این اقرار من نتیجه نمیگیرد.  سیال

 پایان 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1310دیماه رضاخان احتشامی افشار اثر عاطفه، 

 

که باالی آن نوشته شده )عاطفه(، و سطر اول؛ "آرتیست  A4سند یک؛ یک صفحه ی معمولی بی خط 

 های لهجه پیس". از سطر دوم نام شخصیت ها آمده که در مقابل هر کدام توضیحی آورده شده است؛

مرغی لباده عبا شال  سرتراشیده  دستها و ریش حنا بسته  سن تقریبا  لهجه ترک  کاله تخم -شامدام یک 

 پنجاه سال

 نوکر شامدام  جوانیست بیست و پنج ساله اهل طهران -محمدحسن

حاجی عبدالنجف  رفیق شامدام،  کاشانی   ریش جو و گندمی   سر ناخنهای دست حنائی   سیاه چهره    

 ساله 45قبا و شال عبا  

 سال 30چهارقد و نیم تنه   شلیته و شلوار تنگ  چادر نماز  سن  -مدام یک زن شا -سکینه

 سال 20کلفت منزل شامدام یک  پیرهن بلند   چادر نماز   -فاطمه 

 سال 32زن حاجی عبدالنجف  چهارقد و شلیته و شلوار  پیراهن کوتاه   -رقیه 

 سال 18کفلت حاجی عبدالنجف   -بگم 

 یف آقای رضاخان احتشامی افشاراین پیس در چهار پرده تال

 196 حق الطبع و دادن نمایش محفوظ  



 

 

سند دو، صفحه ی اول نمایش نامه؛ ماشین شده، وسط باالی صفحه؛ "عاطفه" و زیر آن اضافه شده؛ 
 عاشق

 



 

پس از "تمام شد" کلمه ی  -(، شامل آخرین گفتگوهای نمایش19سند سه، آخرین صفحه ی نمایش نامه )
 خاتمه با قلم اضافه شده. 

پایین تر با قلم و جوهر آبی نوشته شده؛ "نسخه ثانی"، و زیر آن خط کشیده، و متنی به این مضمون آمده 
 است:

صفحه تحریر شده مالحظه شد در دفتر  18که در  پیس )عاطفه( تالیف آقای رضاخان احتشامی افشار
 ثبت گردید با اصالحی که شده است نمایش آن از نقطه نظر اخالقی مانعی ندارد 430نمایشها تحت شماره 

 11/10/1310 

 زیر آن اضافه شده؛  )ناخوانا( مطابق اصل است اصل بامضای آقای فقیه زاده رسیده. 

 )امضاء(: فخرائی
 



عاشق  که حدود شصت سال دارد، ،علی(فشامدام بک، تاجر معروفی اهل قرچه داغ )آذربایجان شمالی 

کلفت جوانی شده که همسرش به خانه آورده است. اما از ترس خانم، جرات ابراز این عالقه را ندارد، و 

بدالنجف ا شریکش حاجی ع. به فکر می افتد که باوستمایل به پریشان کلفت و در عین حال سخت 

، صدا می کند و طی یک صحنه ی کمدی جر و بحث "نوکر و ارباب"مشورت کند. نوکرش محمدحسن را 

درست متوجه نمی شود. صحنه، یک بازی ارباب لهجه ی ترکی فارسی دارد و نوکر حرف های او را 

تن افکارش، از کالمی )به سبک روحوضی( ست که نوکر بظاهر احترام ارباب را دارد و در باطن با بلند گف

. باالخره حسن می فهمد که شامدام یک قلیان می خواهد و این که بعد برود عبدالنجف را ارباب متنفر است

بیاورد. در این فاصله شامدام قلیان می کشد و به زبان ترکی آواز می خواند و در عین حال از خودش و 

پس  که زن )کلفت( باید عاشق او باشد. شکل و شمایل و ثروتش تعریف می کند و به این نتیجه می رسد

به فکر می افتد که فاطمه )کلفت( را به بهانه ی بردن قلیان، صدا بزند و قضیه را با یک چشمک به او 

 حالی کند، و دلش را ببرد.

فاطمه سر به زیر وارد می شود و شامدام از او تعریف می کند. فاطمه با خود می گوید که این مرد به من 

. وقتی شامدام یک پاکت پول به او می دهد، به خود می گوید این ارباب چیزی حالیش نیست، دچشم دار

 گلویش گیر کرده، و می شود به این بهانه او را دوشید.

حسن با عبدالنجف وارد می شود. شریک شامدام، بعداز احوال پرسی می فهمد که حال شامدام خوب 

ام با بچه هایش، باالخره داستان گرفتاری اش و زنش که مانع . بعداز یک صحنه و اوقات تلخی شامدنیست

 بزرگ رسیدن او به عشقش است، را برای عبدالنجف تعریف می کند.

ساله اش هنوز  25عبدالنجف ابتدا سعی می کند شامدام را منصرف کند، و او را سرزنش می کند که پسر 

اما شامدام معتقد است که دهن پسرش هنوز بوی عزب )مجرد( است، و پدر قصد ازدواج دوباره را دارد. 

شیر می دهد و خودش واجب تر است. عبدالنجف شریکش را متوجه می کند که زنش تهرانی ست و اگر 

. ولی در گفتگو می فهمد که شامدام عاشق شده و منطق سرش بفهمد خانه را روی سرش خراب می کند

هان گرفتار است، و با وجودی که شامدام مایل است که نمی شود. معلوم می شود خود عبدالنجف هم در پن

، عبدالنجف می گوید که الزم نیست، چشم زنها کلفتش را صیغه کند و برایش خانه ای جداگانه بگیرد

چهارتا بشه، باید با هم بسازند، و اگر شکوه کردند، آنقدر توی سرشان بزن که از غلط کردن خود پشیمان 

 بشوند.

که "خانم" با بچه ها به منزل پدرشان رفته اند، عبدالنجف دنبال عاقد می رود و القصه، در فرصتی 

بنده کلفت  ،ختیار داریدبه فاطمه اظهار عالقه می کند. فاطمه که موضوع را درک کرده می گوید "اشامدام 

که ! و چون می فهمد هم شدادوما من صیغه ابدا نخو ، واوال من از خانم بزرگ میترسم –هستم شما 

ت، تقاضای هزار تومان مهر می کند، که پانصد تومانش نقد باشد. شامدام هم شامدام "خیلی تشنه" اس

 فوری قبول می کند. 

عبدالنجف با "میرزا" و خانمی که خودش به او عالقه دارد، وارد می شوند. میرزا ابتدا سعی می کند دو 

د قرار شد "حرف" نزنی، و شامدام هم به او مرد را پند بدهد که "خوب نیست". ولی عبدالنجف می گوی

 پول می دهد تا دو زن را برای این دو مرد، عقد کند.

بعد از مراسم عقد و رفتن "میرزا"، معلوم می شود عبدالنجف سر راهش، یک گروه ساز زن ضربی هم 

 )پرده ی اول در اینجا تمام می شود(. خبر کرده. 



عین صحنه ای از یک نمایش روحوضی، می نشیند، ز کردن است، ، حسن که مشغول تر و تمیپرده دومدر 
چپقی چاق می کند و فکرهایش را بلند بلند به زبان می آورد. معلوم می شود عاشق فاطمه است و ارباب 

 با پول، طعمه را ربود. به فکر می افتد که آب را گل آلود کند، قضیه را به خانم بزرگ بگوید، و میان دعوا

چون خانم بزرگ را با هشت بچه که نمی  .، و فاطمه را به چنگ آورد، ماهی بگیردکشی طالق و طالق
 ، زن اول شامدام وارد می شود؛در این لحظه سکینه خانم شود طالق داد.

 )زن شامدام وارد میشود( ای محمدحسن چرا اینجور تو فکر هستی؟ سکینه

دیوانه شوم  همین شیوه ما را مات و  خانم یک فکری تو کله من افتاده که نزدیک است محمدحسن
 مبهوت کرده 

 –مردیکه یا تو فکر کن یا نوکری  سکینه

خانم هر وقت یاد این فکر میایم راستی که اگر بدونی این فکر من چقدر برای شما فایده دارد  حسن
 -این حرفها را به ما پس از چند سال نمیزدید

تو فکر ندرای  من که میدانم باندازه یک جو عقل  مرده شور فکر کردن تو را هم ببرد هیچ سکینه
 -تو کله تو نیست که یه فکر بکنی

 واله خانم من نگاه بشما میکنم نزدیک است از غصه دق کنم   حسن

 چرا؟  سکینه

برای اینکه یک همچی زنی آدم داشته باشد مثل شما کاردان  خوشگل چیزفهم  این ارباب  حسن
 ساکت میماند() من داشته باشد آنوقت بره 

 –)با بی حوصلگی( آنوقت برود چکار بکند  سکینه

 دیگر نمیتوانم بگویم  اینرا هم که گفتم زیاد بود  از زبان ما پرید حسن

 )شانه های او را تکان داده( ده بگو سکینه

 –نه خانم اگر شما قول میدهی که با آقا دعوا مرافعه نکنی  من میگویم  حسن

 بگو بگو که نزدیک است دیوانه شومخاطر جمع باش   سکینه 

 آنوقت آقا بره بعضی کارها بکنه اوف اوف اوف حسن

 ها چیه  چیه  ده بگو چی گفتی  دوباره بگو سکینه

  –هیچ خانم همان نگیم بهتر است  میترسم که میانه زن و شوهری شما بهم بخورد  حسن

 نه  نترس بگو به بینم چه خبره سکینه



ین را خوب تشنه کنم که وقتی ما مطلب را بهش گفتیم آتشی شده همینکه )رو بخود( باید ا حسن
تو گوشش )بلند( هیچی خانم مصلحت نیست که ما بگیم  برای  ارباب آمد بی معطلی بزنه 

 اینکه آدم پهلوی خدا معصیت کار میشه

 نه من بتو میگویم هرچه میدانی بگو  بگو به بینم ارباب چکار میکند؟ سکنیه

خانم جون این چه کاریست ما یک حرف بشما بزنیم آنوقت شما هم اوقاتتان تلخ شده و آخر  حسن 
 با آقای ارباب اوقات تلخی بکنید

 –نه  تو نترس راستی اینرا بمن بگو اگرنگوئی پدرت را در میاورم  سکینه

به بین خانم شما زن هستید و آقا هم شوهر شما  وقتیکه ما حرف بزنیم دعواتون بشه  حسن
وقت پس از دعواتون زن و شوهر با هم آشتی میکنید تازه جخت و بال تقصیر با کی بود  ان

با این محمد حسن بد ذات می گوئید پس این بدجنس را ما نمیخواهیم از یک لقمه خوردن هم 
میافتیم حاال این چه کاریست که ما بکنیم ما نمیگیم خداحافظ )میخواهد خارج شود سکینه او 

 را گرفته(

 مردیکه وایسا به بینم  نهسکی

 خیر خانم میخواهم بروم نان بگیریم حاال بچه ها از مدرسه میایند گشنه هستند  محمدحسن

 –بدرک که گشنه هستند  بایست به بینم  سکینه

 –خوب ما وایسادیم  اما اگر بند بند از ما جدا کنید یک کالم حرف نمیزنیم  محمد حسن

حسن  من خانم تو هستم  هرچه بتو میگویم تو باید گوش کنی  من  )با زبان مالیم( به بین سکینه 
اقرار نمیکنی  این پول را بگیر برو چائی بخور  اما جان من  میدانم تو چه دردی داری 
 –هرچه میدانی راست بگو 

 اگر خانم شما قول بدهید که با آقا دعوا مرافعه نکنید میگم محمدحسن

 پدرش را درمیاورد خاطر جمع باش من جور دیگر سکینه

به بین خانم آنروز که شما رفته بودید منزل پدرتون یادتون هست که ما را فرستادید شلوار  حسن
 –بچه ها جا مانده بود بیارم 

 آره یادم هست سکینه

بله خانم وقتی که ما آمدیم دیدیم در حیاط باز مانده یواشکی لوله شدیم امدیم تو ما خیال  حسن
شیوه که پاورچین پاورچین میامدیم تو دالون نرسیده یکمرتبه  ه همینکردیم که دزد آمد

دیدیم که صحبت از عقد جلو آمده دیدیم صدای حرف بلند بلند میاد ما آمدیم پشت اطاق دیدیم 
گوش دادیم  دیدیم  که یک میرزا نشسته و فاطمه و آقا با یک زنیکه دیگه نشسته ما از درب

اطمه را برای آقا عقد کردند و آن زنیکه که اسمش بگم بود صحبت از عقد جلو آمد کم کم ف
برای حاجی آقا و میرزا را بیرون کردند یکدسته مطرب وارد شد بزن و برقص که بیا تماشا 



کن ما خواستیم بریم جلو شیرینی عروسی بگیریم ترسیدیم که شکم ما رو پاره بکند راست 
 ا کاری نکنی که بده بشیممطلب همین بود که ما گفتیم اما خانم ترا بخد

)با حالت محزون( خدا لعنت کند هرچه مرد بد است  من اینهمه تو خونه این مردیکه زحمت  سکینه
  -کشیدم و بچه داری کردم اینهم دست مزد من بود حاال

 -خانم غصه نخور غصه واسه چی میخور بی اعتنائی بکند به ارباب خودش پشیمان میشه حسن

نه محمد حسن تو من را نمیشناسی به این شلی هم نمیشه او را ول کرد باید یک فکر خوبی  سکینه
 کنم 

 صدای درب 

اه خانم اقا آمد من بروم اما ترا بخدا که داد و بی داد امروز نکنی من دیوانه میشوم )ارباب  محمدحسن
 محبت فوق العاده جلو میرود( وارد میشود سکینه با

 چطور است چرا امروز مکدر هستید  آقا احوال شما سکینه

 به لی من امروز اوقاتم یکخورده تلخ است  شامدام

 بفرمائید روی صندلی به نشینید به بینم برای چه اوقات شما تلخ است  سکینه

 –)نشسته رو بخود ( من چی بگم دعوامون شود امروز خانم با ما بهتر دارد سلوک میکند  شامدام
 وقاتم امروز چرا آن میز را اینجوری آوردن گذاشتن به له خانم امروز شده ا

  –خوب مثل هر روز است آقا  سکینه 

 خیر هیچ مثل هر روز نیست شامدام

 واله مثل هر روز است  سکینه

 میز مثل هر روز است سقف اطاق چرا گج است؟ شامدام

)بلند( خوب آقاجون بنا )روبه خود( میخواد از من ایراد بگیرد اما من میفهممم چکار بکنم  سکینه
 گچ کرده امروز میفرستم بنا بیاد درست بکند.

به  تو غلط میفرمائی که بی اجازه من بنا میگوئی میاد حاال دیگر سندن اختیاردار من  شامدام
 تشریف دارید

 آقا امروز شما خیلی کم لطف شدید و اوقات تلخ شدن را گمان میگنم میخواهید! سکینه

 نشدیم بلکه تو هیچ حرف نمیزنید خیر کم لطف شامدام

 خوب میفرمائید چکار بکنم؟ سکینه

 من میگویم چرا اطاق جاروب نشده؟  شامدام



 آقاجون تقصیر که با من نیست سکینه

 خانم خانه من تشریف دارم یا شما شامدام

یچ آقا شما خیلی درشت با من امروز صحبت میکنید میدانید اگر اوقات من تلخ بشود دیگر ه سکینه
 قسم تحمل نخواهم کرد

سندن غلط کردن بیجا کردن اوقات تلخ شدن )برمیخیزد با تغیر خارج میشود( من همچون  شامدام
 زن هیچ هیچ الزم ندارم به به 

سکینه نوکر را به دنبال زن حاجی عبدالنجف می فرستد و در تنهایی می نشیند و افکارش را بلند بلند بر 
و سکینه بعداز احوال پرسی معمول، قصه را  زن عبدالنجف وارد می شود زبان می آورد تا رقیه خانم

برای او تعریف می کند و حسن را شاهد می گیرد. رقیه خانم که جاخورده، نقشه ای در سر دارد، سکینه 
 نزد رمال می روند.خانم را همراه خود می کند و مقداری پول بر می دارند و 

و با زبان چرب و نرم،  شحال است، تنها می ماند، فاطمه وارد می شودحسن که از آتشی که بپا کرده، خو
سعی می کند داستان را از او مخفی کند. )پرده از حسن می پرسد که رقیه خانم اینجا چه می کرد، و حسن 

 ی دوم در اینجا تمام می شود( 

وجود ثروت، به این پیرمرد عالقه فاطمه افکار خودش را بلند بلند می گوید، که با در ابتدای پرده ی سوم، 
ای ندارد، و در عوض حسن او را دوست دارد، و جوان خوبی ست و... اما حسن بی پول است و من حاال 

... بچه ها وارد می شوند و چون زن پدر می خواهد آنها را ساکت کند، کتک مفصلی به شوهر دارم و
د تا به فاطمه حالی کند که به درد این زندگی نمی فاطمه می زنند... حسن از این موقعیت استفاده می کن

خورد و او همیشه وصله ی ناهمرنگ این زندگی خواهد ماند و... فاطمه با وجود مقاومت اولیه، باالخره 
؛ هیچی ندارد اما من را دوست دارد. از حسن می پرسد حاال چه قانع می شود که حسن راست می گوید

 بکنیم؟

)رو به فاطمه( به بین عزیزم میدانید که این مرد شما فوق العاده  خدا وسیله ساز است حسن
باو بی اعتنائی بکن  اگر گفت شما را چه شده بگوئید امروز  دوست دارد امشب موقعی آمد

زن تو فرستاده مرا کتک زده اند و همیشه آینده اسباب زحمت مرا فراهم میاورند اگر من 
میکنند که  نمیگذارند و همیشه بچه ها مرا سرزنش بخواهم از اینطرف حیاط بان طرف بروم

بابام تو را بیرون خواهد کرد هرجا قدم میگذارم میگویند مال بابای ماست برو انطرف و من 
با این عالقه که نسبت بشما دارم میترسم که مرا طالق بدهید و از این غصه من خواهم مرد  

او را وادار کن که مشروب بخورد وقتی  بطور حتم میدانم که تو را دلجوئی خواهد کرد. و
مست شد کاری بکن که کار اموال خود از منقول و غیرمنقول بمن صلح کن وقتی صلح کرد 

 ار طالق را هم با خودت بکن  ولی کاری نکن که کار بصلحتیکار تمام است و در ضمن اخ
 کارها را حاضر شبانه مرا صدا کرده و بفرست پی مال  ما هم حاضرمیکنیم و من قبال بکشد

 –حاال فهمیدی  خواهم کرد 

موافقت می کند. شامدام وارد می شود و حسن می رود. هرچه مرد خوشحال است، زن خودش را  فاطمه
. پس از ناز و ادا، به مرد مشروب می خوراند. حسن را صدا می زند تا برود از غمگین نشان می دهد

فاطمه در حال گریه، همه ی حرف هایی را که حسن بزند.  همسایه سازشون را بگیرد تا شامدام کمی ساز
سفارش کرده، به شامدام می گوید و مرد را فریب می دهد که همه ی اموالش را به او صلح کند. بعد حسن 



میرزا که می آید، صلح نامه را می نویسد، مهر می کند و می رود. را صدا می کند تا میرزا را بیاورد. 
 می شود()پرده ی سوم تمام 

شامدام را از خانه ترتیب طالق فاطمه را داده اند، و وقتی شروع می شود، حسن و فاطمه،  پرده چهارم
حسن نگران سرآمدن دوران "عده" است که با فاطمه  بیرون کرده اند ولی فاطمه از ته دل ناراضی ست.

عروسی کند. حسن خارج می شود و فاطمه وارد می شود. افکارش را بلند بر زبان می آورد. از بالیی که 
من فریب این و خودش را سزاوار مالمت می داند، و این که " بر سر شامدام آورده اند، خشنود نیست

به  عشق پاکی که نسبت بمن داشت و مطمئن بود تمام اموال خودش را  پیرمرد با...  مردیکه را خوردم
تازه اطفال کوچک و زن بیچاره او چه تقصیر کرده ... تمام سرمایه و زندگانی او را گرفته ام... من بخشید

قتی حسن وارد می شود، فاطمه به حسن می گوید که تصمیم تازه ای گرفته و او را دنبال و  ...".اند
حسن ابتدا مقاومت می کند ولی فاطمه از او می خواهد که تمام خانواده را پیدا کند و به  می فرستد.شامدام 

. وقتی حسن با خانه بیاورد. وقتی حسن می رود، فاطمه ابتدا فکر می کند حسن را تحویل  پلیس بدهد
حسن می رود، فاطمه با شامدام و خانواده اش می آید، او را به کمیسری می فرستد که آجان بیاورد. وقتی 

 شامدام و خانواده اش تنها می ماند.

مقصود از این که من شما را حاضر نمودم این است که بشما بگویم مشهدی من با شما و  فاطمه
زن و بچه شما دشمنی نداشتم  بدیهی است این نتیجه ظلمی بود که شما بزن اول خود 

قلب او را محزون نمودی دست انتقام طبیعت عقد کرده و  نمودید و من را در مقابل چشم او
بفهمانم که چرا اسباب زحمت زن و  شما و امثال شما مردهامرا وادار باین عمل نمود که ب

بدیهی است با تمام اشکاالتیکه در زندگانی ممکن است برای من  بچه خود را فراهم میاورید
ن معرفی نخواهم کرد و این پیش آمد بکند تحمل خواهم نمود ولی خود را در این کار خائ

برای حفظ شرافت خود و هم جنسهای خود که عموم را خائن خطاب بکنند  نیست مگر
بفرمائید قباله مصالحه را بگیرید )کاغذ را باو داده( و از امروز هم سمت شوهری شما 

نداشته اگر مایلید مرا بسمت دختری انتخاب کنید و اال اگر مایل نیستید مرخص  نسبت بمن
 میشوم

می افتد. فاطمه از زن شامدام هم عذرخواهی می کند. مرد او را به عنوان دختر  گریهی به خوشحالرد از م
می ارد میشود با تعجب و حسنخودش قبول می کند و زن شامدام هم او را "خواهر عزیزم" صدا می کند. 

برو یک دست مطرب خبر کن.  . فاطمه به حسن می گوید فوریدندارند با هم میگویند و میخندبیند همه 
حسن با تعجب سرکار پلیس را وارد می کند و به دنبال مطرب می رود. وقتی بر می گردد، فاطمه قضیه را 

حسن را می برد. پلیس . خطاب می کند ، و خیانتکاربرای همه می گوید، حسن را بانی اصلی این دسیسه
 .می افتدپرده . بنواختن میکنند عشروبه دستور فاطمه مطربها 
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 ، سند دو؛ پشت آخرین صفحه ی نمایش، کا با قلم و جوهر آبی نوشته

 نسخه دوم

تجدید نمایش پیش )ناموس یا در راه عشق( با اصالحیکه در اساس آن بعمل آمده برای  
بزبان فرسی مانعی ندارد.  درخواست کننده نمایش پیمان نموده است بر طبق  یکمرتبه تا مدت چهار ماه 

        8/11/1318الزامیکه سپرده است رفتار نماید. 

 از طرف رئیس اداره نگارش 
 )اسم و امضاء؛ ناخوانا( 

 ح. فخرائی صفحه های پیس بمهر اداره نگارش رسیده است
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از صحبت هایشان مشغول دوختن اند. سوسن و سوسن بر  است. منزل برخوردار، مجلس اول -پرده اول
پیداست که خیلی با هم اخت اند. برای گنجشگ ها و پرندگان دانه می پاشند و راجع به آنها صحبت می 

 از صحبت ها معلوم .همه جا بروند، حسرت می خورندکنند و به حال پرنده ها که می توانند پرواز کنند و 

سوسنبر می گوید در مورد جوان  ...می شود سوسن شب ها زیر درخت، با جوان رعنایی مالقات می کند
 سوسنبر قرار است بعد از عید عروسی کند، دروغ میگویند.حرف هایی می زنند و سوسن معتقد است که 

وقتی سوسن به حال او دل می سوزاند،  ابله رو است. و گفته می شود که دیدهنصورتش را با جوانی که 
 . وقتی سوسن بر قصد رفتن دارد، معلوم میبه پیشانی هر کس نوشته شده" نصیبسوسن بر می گوید "

، مادر سوسن گلنازد. بعد سر و کله ی خانه دوست و آشنا بروبه نمیگذارند سوسن  پدر و مادرشود که 
 .مادرجان دیگر اینطور نمیشود؛ "سوسن از دست ظلم و فشار پدرش نزد مادر می نالد پیدا می شود و

می کند. در صحبت های بعدی مادر و دختر معلوم می شود که پدر سوسن عروسی گریه "، و ندگی کردز
 جوانی به نام "سیران" از بیرون پنجره سوسن را صدا می زند. سوسن نگراناش را به تاخیر می اندازد. 

می گوید که نمی بایستی به اینجا بیایی. سیران می خواهد وارد اتاق بشود ولی سوسن می گوید موقع 
 . از صحبتآمدن پدرم است. سیران می گوید هرکس می خواهد بیاید، من یک هفته است تو را ندیده ام

هایشان معلوم می شود نه سال پیش نامزد شده اند و هنوز از عروسی شان خبری نیست. چون پدر 
 سوسن، سیران را لش و الوات حساب می کند برای آن که مدرسه اش را ناقص گذاشته. 

 آره. ناقص گذاشتم چونکه معلم مرا کتک میزد.  سیران

 اندی ...بعد از آن هم بدکان پدرت رفتی ولی انجا هم نم سوسن

 چون پدرم هم بمن کتک میزد. خوب دیگر چه ... سیران

 میگفت که ترا پیش او شاگرد کردند صنعت یاد نگرفتی. فرار کردی. سوسن

شاگرد شدم. آنقدر کتک زد... که  پدرتاوال من نمیخواستم خیاط بشوم. ثانیا هفت ماه پیش  سیران
 ست. روزی نمیشد که چپق و نیم ذرع و قیچی حتییک پوست و استخوان شدم. پدر تو آدم نیست. جالد ا

اطو را بر سر من نزند. اغلب مرا بقد خودش بلند کرده مثل گربه و طوله سگ بزمین میزد. من چطور 
 سوسن در حین یادآوری خاطرات گذشته، به گریه می افتد و سیران از او می میتوانستم پیش او بمانم.

و او را می بوسد، سوسن دستپاچه می شود و از او  آغوش می گیردخواهد که گریه نکند. و سوسن را در 
  .پدرش را می بیند که از جلو پنجره می آیدمی خواهد که برود. سوسن پدرش را 

مجلس بعدی، برخوردار، پدر سوسن وارد می شود و خشمگین از سوسن می پرسد، او اینجا چکار 
دار سوسن را می برد و بنظر می رسد در اتاق دیگر داشت؟ آن گدای سر کوچه اینجا چه می کرد. برخور

برادر سوسن از این اتاق می شنوند. پدر  سلیمو  گلنازاو را می زند، چون صدای ناله اش می آید و 
می پرسد چه  گلنازسوسن وارد می شود و از پسرش می خواهد که برود حاتم، پدر سیران را خبر کند. 



به چشم خودم دیدم که به ناموس من تجاوز می کرد. حاتم از راه می شده، برخوردار با خشونت می گوید 
 رسد، برخوردار به او ناسزا می گوید،

افسار پسرت را بکش .. واال بارواح پدرم هم پسرت را می کشم هم دخترم را ... هم ترا ...  برخوردار
هم  هم خودم را. بس نیست که اولش ولگرد شده زیر پای این بدبخت نشسته و حاال

 میخواهد مرا بدنام و رسوا کند... 

 خانم تو بگو به بینم چه شده. گلناز حاتم

 من چه میدانم. سیران آمده بوده اینجا .... گلناز

 همین .... حاتم 

هان دیگر .. چرا الل شدی ... من با چشم خودم دیدم که همدیگر را آغوش گرفته  برخوردار
مدم منزل. دیدم جوانهای محله سر کوچه صحبت میبوسیدند... امروز عصری از بازار میا

 میکردند. همینکه مرا دیدند یکی از آنها پرسید اینست پدر آندختر که شبها زیر درخت توت

آمدم که باین بی حیا نصیحت بکنم. پسرت دخترم را گرفته میبوسید... ...عشقبازی میکند
 خواستم تیکه پاره اش کنم ... 

 تند. نامزد هستند. انشاء اله فردا پس فردا عروسی آنها میشود.اینها بی گانه که نیس حاتم

 سلیم)صدا میکند(  عروسی ... فردا پس فردا ... ها..ها..ها.. برخوردار

نه سال پیش عهد انجیل را می گیرد و می گوید . دروقلم بیایک انجیل را با می خواهد که  سلیماز پسرش 
 حاتم می گوید دستامروز عهد خود را بدست خودم قلم میکشم...کرده بودم که دخترم را به پسرت بدهم. 

نه من دختر دارم. نه برخوردار بی اعتنا می گوید، بکشد. نگه دار، سیران همه چیز را به آتش می کشد. 
 حاتم می خواهد خارج شود که سیران ظاهر می شود. می خواهد چیزی بگوید پدرش می گوید تو پسر.

رخوردار می گوید تو می خواهی او را از من بگیری؟ ممکن نیست. تو را می ساکت باش. سیران به ب
 برخوردار به حاتم می گوید این را از اینجا دور کن وگرنه او را پیش سگ ها می اندازم. سیران بهکشم. 

پدرش دلداری می دهد که نترس، کسی که پسر تو را بکشد هنوز به دنیا نیامده. برخوردار با چپقش 
 . حاتم آنها را جدا می کند. را می زند؛ بی ناموس. سیران خنجر می کشد، پاره ات می کنمسیران 

 را تیکه تیکه میکنم جلو سگ می اندازم ولی بتو نمیدهم ...دخترم من  برخوردار

 به بینیم .... سیران

 -خوش آمدید. بعد از این در خانه ام بروی شما باز نخواهد شد. برخوردار

 سوسن نامزد سیران است و باید با هم ازدواج بکنند.ش می گوید که پدربه  سلیم

گوش بدهید. قسم میخورم به ناموس خود سوسن یا مال من خواهد بود یا ... مال قبر ...  سیران
 پرده می افتد(. )سیران و حاتم میروند



می دوازده جوان با چوب و قمه هجوم است.  منزل رستمرستم، در سوسن با داماد تازه، عروسی  پرده دوم
همه بجز یک نفر فرار  رستم شمشیر را از ساقدوش میگیرد و فریاد میزند هرکه مرد است جلو بیاید. کنند.

 می کنند. بساط شادی برپاست. صنم مادر رستم، عروسش را می بوسد. 

 می کنم. در این شهر من دشمنی ندارم. دوازده سال است که در داغستان زندگی  رستم

همم کی ها رستم می گوید تا نف . از صداش شناختم.به سوسنبر که کنار اوست می گوید سیران بود سوسن
 نمی گیرم.  بودند، آرام

من او را دوست سوسن می گوید  مرد است.ک ی فکر کن کهشوهرت به سوسن می گوید به  سوسن بر
 کن می بینند.نگریه می گوید سوسن بر. ندارم

 به سالمتی همه می خورند زن را برای چه خلق کردی. سگ از او خوشبخت تر است. خدایا سوسن

 . مرا تنها نگذار دارم دیوانه میشوم من دلم تنگ میشود  نمیدانم چه بالئی بسرم خواهد آمد. سوسن

 پرده میافتدکم کم همه عروس و داماد را می بوسند و می روند. 

درست می کباب ماهی رفقای رستم گرد آمده اند و  .در داغستان شب عید است، در دکان رستم، -پرده سوم
 کنند. جایی صحبت می شود که در میهن زلزله شده. 

 آه. اگر بال و پر داشتم الساعه بانجا پرواز میکردم. رستم

 اگر اینقدر حسرت عیالت را میکشی او را باینجا بیاور... ظهراب

 مادرم نمیگذارد رستم

 ا خرابه های میهن خود را هم ستایش میکنندآه این پیرزنه ظهراب

 از روزیکه متاهل شدم منهم بآن خرابه ها عالقه مند شده ام. رستم

نمیدانید بیرون چه قیامتی است. گرگ هم نمیتواند از النه اش بیرون بیاید )وارد می شود(  تارسیروس
 م بروم پیش رستم.)پالتواش در میآورد( برف مثل تگرگ بصورت آدم میخورد. یخ کردم. گفت

 . چطور بروم. چطور نروم. اگر نروم آقا رستم میرنجد

. امروز در بازار یکنفر شیروانی تازه وارد دیدمهمه ی رفقا جمع شده اند، در را می بندند. یکی می گوید 
در را که باز می  ما طپانچه میخرید. پسره جوانی است سبیلهای ظریف دارد. )درب میزنند(ی از همسایه 

 کنند، سیران وارد می شود. 

 تو کی هستی ظهراب

 مهمان خدا )همه بلند میشوند( سیران

 مهمان هرکس باشد روی دو چشم جا دارد رستم



صحبت های معمولی بین رفقا، در مورد شراب و کباب. یکی از سیران می سیران مرتب عرق می خورد. 
 بعد از مدتی که مست می شود، می گویدعجله نکنید. می گوید  رانسی. کجا میآییپرسد نگفتی کیستی و از 

پسر حاتم می گوید،  سیران. ستهشیروان چهل تا سیران  دریکی می گوید  شناختید؟اسمم سیران است، 
 ،از خدا برای او عمر. سالمتیمیخورم بسالمتی رستم. می گوید  سیرانرستم او را می شناسد.  .مکوزه گر

چون . و فرزند پسری که شبیه پدرش باشد. میخواهم خوشبختی. رفقای همدرد، خانه و زندگی ،دوست
  پسر یا دختر رستم به پدر حقیقی خودش شبیه خواهد بود.

 به پدر حقیقی خودش... میخواهی چه بگوئی .. رستم

ناموس کسی را با شکستن استکان  اگر حریفی بفهم چه گفتم )استکان را بزمین می اندازد( سیران
 دیگران می خواهند به سیران حمله کنند.  .میشکنم که میگفتید

موئی از سر این شخص کم شود. او مهمان منست. )به سیران( ای جوان. من  نمیگذارم رستم 
 .در را زدی باز کردم گفتی مهمان قبول کردم تو آمدی -اولین دفعه ایست که ترا می بینم

  بگو برای چه اینجا آمدی...

شبها بی خوابی  ،کوه ها و دره ها گذشتم، عذاب و ناامیدی مرا بانجا آورده برای ناموس سیران 
 ری بودم که مادران به انگشتسمن پ ،بگذار آشکار بگویم. هزاران غصه خوردم ،کشیدم

مایه  ،بود میان جواهرات ینامزدی داشتم جواهر ،یگانه فرزند والدین خود ،نشان میدادند
 مرا پست و بی آبرو ،ثروت خود گرفتی در سایه ،تو او را از دست من گرفتی ...خوشبختی 

و بیام اینجا به خیلی فکر کردم. خیلی عذاب کشیدم تا تصمیم گرفتم که همین امروز ، کردی
 در این شب عزیز در حضور رفقایت انتقام خود را از تو بگیرم.  

 دروغ میگوئی زن من نامزد تو نبوده ... رستم

 تمام اهل محله میدانند تمام همسایه ها شاهدند... یرانس

 نمیخواهم همسایه های ترا بشناسم... دروغ میگوئی رستم

 روی انجیل پدر زنت نوشته شده. سیران

بله نوشته و باطل شده. من کسی نیستم که چشم بر لقمه مردم بدوزم. اگر از جانت سیر  رستم
 بزانو بیا و عذر بخواه ... نشده ای

میخواهد  رستم) تنها اینجا نمی آمدم. بی ناموس... -ها. ها. ها... اگر از تو می ترسیدم یرانس
 ولی رفقایش او را میگیرند(. ببردهجوم 

من او را نمی کشم. او را جور دیگری باید تنبیه کرد. او مردی است تک و تنها برای انتقام  رستم
مه جنگ میکنیم. هرکه پایش را از پوستین اینجا آمده. یک پوستین پهن کنید زمین ما با ق

 بگذارد ترسوست...بیرون 



بین چه . بمن حاضرم بفرمائید  زن باید یک شوهر داشته باشد بگذار یکی از ما محو شود سیران
برو سینه زنت باز کن و روی پستان  قرمز شده. بسوز. آتش بگیر. زن تو با من بود ...

 را برداشته و با خنده بیرون میرود( راست خال سیاه را به بین. )پوستین

 می کند. رفقا او را از سرما می ترسانند. زین  ش رااسب رستم

که به سینه اش نگاه  مچقدر احمق -ناموس سی و دو ساله ام را به باد دادند -گولم زدند رستم
 همه به شکلی سعی دارند رستم را در این برف و سرما ازمیروم می بینم. حاال نکردم. 

 همه چیز در چشمم سیاه شد. من بی ناموس بچه من مال دیگری. رفتن منصرف کنند
 باسهای خود را می پوشد()

 رفقا دکانم را بشما می سپارم. خدا خواسته بود که شب عزیزمان اینطور بآخر برسد. پرده میافتد

ن می رود. ، صنم مادرش و سوسن. صنم برای دعا بیرومنزل رستم ،در شهر شیروان، پرده چهارم
دو هفته سوسنبر وارد می شود. وقتی سوسن از او می پرسد که سیران را دیده، سوسنبر می گوید که 

 پشیمان شده. خجالت میکشد. چهمی گوید که پدرش از کاری که کرده  است به داغستان رفته. سوسن

دستش را  ،سه روز پیش او را خواب دیدم. چطور عوض شده بود ،راسیران هم مرا بدبخت کرد هم  ،فایده
 گفتم سیران حرف بزن چرا غمگینی باز پدرت -گرفتم. بخیالم که باز بچه هستم زیر درخت توت ایستاده ایم

مثل اینکه مار دیده از  ،نگاه کجی بمن کرده برگشت و رفت. از من فرار میکرد، حرف نزد ،کتک زده
 خواب پریدم. خود ازفریاد صدای 

 این خواب خوبیست. او ترا فراموش کرده تو هم او را فراموش میکنی سوسنبر

 ،خواب روز سوم نتیجه میدهد  .. نوشته روز سختی استصبح کتاب تعبیر خواب را دیدم سوسن
)سوسنبر را در آغوش گرفته و گریه  از صبح دلم شور میزند. -امروز روز سوم است

 .که رستم می آید ه می بینداز پنجرسوسنبر  میکند(

 اشتباه میکنی شوهرم پیش از عید بزرگ نمی آید. سوسن

 خودش است از اسب سفید و کالهش شناختم. سوسنبر

 این عالمت خوبی نیست سوسن

 استقبالش.برو بی ربط نگو.  سوسنبر

 ترا بخدا مرا تنها نگذار ... سوسن

. این بین رستم داخل میشود و با سر سالم میدهدبرو  برو )سوسن میرود باستقبال رستم در  سوسنبر
 میرود و سوسن داخل میشود( سوسنبر

رستم ممانعت ، )داخل میشود( تو آمدی خیلی خوش آمدی )میخواهد او را در آغوش بگیرد صنم
 میکند(  



 پسرجان چه شده ... چرا اوقاتت تلخ است. صنم

 پنج شبانه روز است که اسب میرانم. رستم

 پنج شبانه روز ... آه مادرت بمیرد.  صنم

 برو اطاق خودت.  رستم

 خیلی خوب رفتم رفتم )میرود باطاق خودش( صنم

)به سوسن( آن درب را پیش کن بیا جلو )سوسن چند قدم جلو میآید( تو چشمانم نگاه کن.  رستم
 )سوسن نگاه میکند و میترسد( 

 چشمانت را خون گرفته.  سوسن

 والیت رسوا کردی.تو مرا در این  رستم

 چطور ... سوسن

 خودت را بی تقصیر نشان نده  زودباش بگو سیران پسر حاتم کوزه گر را می شناسی رستم

 می شناسم سوسن

 دیگر. رستم

 بعد که بزرگ شدیم پدرم از او  ،در بچگی ما را نامزد کردند ،سیران پسر همسایه ماست سوسن
 چیز با خبری.از همه ، تو که خوشش نیامده مرا داد بتو

 تو او را دوست میداشتی ... من بی شعور هم گمان میکردم از همه چیز با خبرم. هبل رستم

 )بعد از سکوت( بلی دوست میداشتم. سوسن

 آه )دو سه قدم دور میشود( خیلی خوب )دستش را بخنجرش گرفته به سوسن نگاه میکند( رستم

م و نه از قمه تو که این جور بدست گرفته رستم گوش بده من نه از بهتان مردم می ترس سوسن
روزی که من و تو در برابر  .ای. من تنها از یک چیز میترسم آنهم  محکمه عدل الهی است

 ایستیم تو از حرفهائیکه زدی پشیمان خواهی شد. من بی تقصیرم. دیوان الهی می

در دکان خودم پیش  )خشم آلود( دروغ میگوئی سلیطه. پنج روز پیش عاشق تو در داغستان رستم
 چهار نفر از رفقا و نوکرم اقرار کرد که تو با او بوده ای.

 دروغه. سیران این حرف را نمی زند.  سوسن

 بانیت می لرزد(صسینه ات را باز کن )از فرط ع رستم

 می ترسم. تو مرا میکشی. سوسن



 )بلندتر میگوید( سینه ات را میگویم.  رستم

 دیگر( برسید میخواهد مرا بکشد.)فرار میکند باطاق  سوسن

)از خارج سن( این است بی  )دنبال سوسن باطاق دیگر میرود( خفه شو بی ناموس. رستم
دست سوسن را  . رستم با قمه وارد میشودمی زندخال سیاه )سوسن فریاد  -تقصیری تو

 میگیرد و با قمه او را می کشد(

 )داخل شده( چه شده چه شده  صنم

 اجرا شد. مادر. فخر کن بعروسیکه آوردی ...حکم الهی  رستم

آه بدبخت چکار کردی )از پنجره بخارج صدا میکند( بیائید. برسید. )گریه میکند و بآستانه  صنم
)از خارج سن( رستم  سیران. سوسن را می بینند، وارد میشوند همسایه ها پنجره می افتد(

مادرم توی   ،م. خال را من ندیدمنگذارید بسوسن نزدیک بشود. من دروغ گفت ،را بگیرید
. میافتد و شروع بگریه میکندخنجر از دستش بزمین . می افتد بلرزه رستم حمام دیده.

 ،می ایستدرا می بیند و سوسن  ،وارد میشود با لباسهای پاره و گیسوی ژولیده سیران
  . پرده می افتد شروع میکند بگریه کردن و بعد بلند می خندد(

 تمام شد
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1316بهمن ، عبدالرحیم همایون فرخاثر عمرولیث و سهل، 

 

در این پرونده دو نسخه از یک نمایش نامه، یا آنگونه که نویسنده ی آن نوشته، "اپرت"، به نام 

که با جوهر قرمز نوشته شده و  "عبدالرحیم همایون فرخ" خط نویسندهبه ، یکی "عمرولیث و سهل"

 . در حاشیه ی سطور آمده استی توضیحات یا گفتگوها برخ

. نسخه ی دوم ماشین شده است که در امالء برخی از واژه (نمایش نامه )سند یک، تصویر صفحه ی اول

ها تغییری داده شده، معلوم نیست ماشین نویس تغییر داده، یا تغییرات امالئی به توصیه ی نویسنده بوده 

 است. 



 

: "در استبه خط نویسنده با جوهر قرمز توضیحاتی که ؛ نسخه ی خطی سند دو، تصویر صفحه ی آخر

این حال که سرود زیرین را موزیک یا کنسرت میزند پرده پائین میافتد".  نیم صفحه سفید مانده و سپس 

 نوشته؛ "تمام شد". زیر آن با جوهر آبی این یادداشت، اضافه شده است: 

لستان( برداشته شده است یعنی دو حکایت کوچک "نمایش اپرت تاریخی و اخالقی که از روی کلستان )گ

 کلستان را بزرک )بزرگ( و به شکل تئاتر در آورده ام و تمام اشعار مناسب از کلیات سعدی استخراج شده

است تقدیم معارف میشود که فقط در مدارس نمایش بدهند بدون اجازه مولف کسی را حق طبع و تقلید از 

 طرز یا نمایش دادن آن نیست". 

 مولف عبدالرحیم همایون فرخ

 2/11/1316امضاء: به تاریخ 

 همین عبارات در انتهای نسخه ی ماشین شده هم آمده است.

 



 

سند سه؛ تصویر پشت صفحه ی آخر نمایش نامه )اپرت( است. در باالی صفحه با مداد قرمز نوشته شده؛ 
 جوهر آبی نوشته شده:ا قلم و پایین آن ب"نسخه اصل که در اداره بایگانی شود". و 

"این نسخه تئاتر موسوم به )عمرولیث و سهیل( اپرت که بر طبق اظهار آقای عبدالرحیم همایون فرخ 

صفحه نیم ورقی  36بوسیله مشارالیه از گستان سعدی اقتباس و در پنج پرده تنظیم شده است و دارای 

 شد نمایش آن برای یکمرتبه )یکشب(است و تمام صفحات آن بمهر اداره انطباعات رسیده است مالحظه 

در سالن دبیرستان پهلوی مانعی ندارد. چون نمایش مذکور مجانی و بدون فروش بلیط می باشد از تادیه 

 قبض تمبر معاف است"

 توضیح آنکه پیس مزبور از طرف مولف بوزارت معارف اهداء گردیده است: 

 18/11/1316ثبت گردید.    94/2در دفتر نمایش ذیل نمره 

 کفیل اداره کل انطباعات   فخرائی  -ح

 166 اضافه شده؛ "یک نسخه ماشین شده هم ضمیمه است".نام "فخرائی" زیر 



یا وزیر مالیه قشون(  –پرده باال میرود  سهل بن حمدان عارض لشگر )منشی و مستوفی ، پرده اول
بنظر میآید در باالی اطاق نشسته بلندی و سفید دارد و سنش در حدود هفتاد سال  عمرولیث که ریش نسبتا

است عمامه بزرگی مانند عمامه خراسانیان یا بخارائیان در سر و قبائی گلدار پوشیده و شالی روی آن 
بسته و لباده فراخی که آنهم از پارچه گل دار برنگ روشن سبز یا آبی است روی آن پوشیده دور اطاق 

وار تکیه داده شده است و سهل روی یکی از آنها نشسته چند تشک گذارده شده و روی آنها چند پشتی بدی
چند جلد کتاب بزرگ در تاقچه یا روی کرسی کوچکی که رومیزی روی آن کشیده شده گذارده شده و 

در جلو خواجه سهل شخص دیگری روبروی او دو زانو نشسته این  –شمشیر کجی بدیوار آویخته است 
است او نیز عمامه از همان شکل بر سر و قبا و لباده شخص اسمش ابوالعباس و منشی خواجه سهل 

خود  شبیه بسهل در بر دارد و خنجری بزیر شال فرو برده و شمشیر کجی هم حمایل دارد که الحال در کنار
گذارده قلمدانی در پیش خود گذارده مشغول نوشته است و خواجه سهل مشغول خواندن کاغذ میباشد 

شخدمتی که او هم عمامه بر سر دارد با قبا بدون لباده و شال بر کمر پیچیده پی صدای دق الباب بلند میشود
و خنجری زیر شال فرو برده نزدیک در ایستاده است پیشخدمت بیرون رفته و مراجعت میکند و تعظیم 

  ؛میکند

 خواجه عمید زوزنی حاج امیر است میخواهد خواجه را دیدن نماید. پیشخدمت

 بفرمایند بدرون.زود برو بگو  خواجه سهل

خواجه عمید زوزنی شخصی است بسن چهل الی چهل و پنج ریش یک قبضه و سیاه است او نیز عمامه 
بر سر و قبای پارچه گل دار که گل آن درشت و بزرگ است پوشیده روی آن شال بسته و خنجری بر کمر 

)اگر سرخ باشد بهتر است(  زیر شال فرو برده و شمشیری حمایل دارد و روی قبا و کلیجه یا کت کوتاهی
 ، سالم می کندپوشیده وارد میشود

خوش آمدی و  /زهی سعادت من کم تو آمدی بسالم  –به به  -علیک السالم خواجه عمید سهل
مکن که شرط ادب نیست پیش /  قیام خواستمت کرد و عقل میگوید/  علیک اسالم واالکرام

 خواجه عمید بسیار خوش آمدید و صفا آوردید و خانه ما را روشن فرمودید .قیام ،سرو

بسیار بسیار تبریک بشما میگویم برای شغل های تازه که  –خواجه سهل الطاف شما زیاد  عمید
 حضرت امیر به خواجه عنایت فرموده است

عالوه بر سهل می دهد؛ را به چطور؟ عمید فرمان امیرالمومنین عمرولیث که خبر ندارد، می پرسد  سهل
منصب و شغل عارضی لشگر که حساب و بنیچه و شماره لشگریان و جیره و مواجب آنان است و همیشه 

دیوان رسائل و دیوان دادخواهی را نیز بر سایر مشاغل خواجه اضافه فرموده است  ،شغل خواجه بوده
ف بی پایان و مراحم بیکران ن از الطامی گوید ای سهل زیرا نهایت اعتماد و اطمینان را به خواجه دارد.

 بزرگ است.ایشان بنده نوازی حضرت  است،غرب  شرق و حضرت امیر عمرولیث سلطان السالطین
خواجه ابوالفتح و خواجه علی و جمعی از امرا و بزرگان به ؛ پیشخدمت وارد شده تعظیم کرده میگوید

ملبس هستند یعنی یکی عمامه و ردا دیگری  چهار نفر که با لباس های مختلف. تهنیت خواجه آمده اند
عمامه و لباده  دیگری عمامه و قبا و بر شال خود شمشیری حمایل کرده و دیگری با زره و خود است 

 یپیشخدمت قدحی شربت و قدح – ینندنشمی سهل تواضع میکند و آنها روی مخده ها  –وارد میشوند 
می تهنیت و تبریک همه یکی یکی بخواجه سهل  فی آجیل.دوغ میآورد با قاشق های چوبی دسته بلند و ظر

بعداز می کنند و هوا ، اعتدال پادشاه غور با غرجستانجنگ  ،خان سمرقندگویند. بعد صحبت از هدیه های 
چون کار ما زیاد سهل می گوید؛  هم اجازه ی مرخصی می خواهد.ابوالعباس . میروندمدتی تعظیم کرده و 
منشی دیوان رسائل ما نیز خواهی بود و ، کاتب و منشی دیوان عرض لشکر، میشودشده کار تو نیز زیاد 



پیشخدمت یکدسته ، ابوالعباس میرود اگر کار فوری داری برو و زود برگرد. حقوق تو افزوده خواهد شد
ر جواب مناسبی بهخواستند  ،امیرالمومنین کاغذها را مالحظه فرموده اندمی آورد و می گوید کاغذ و پاکت 

 را مرخص می کند. در تنهایی فکرهایش را بر زبانو پیشخدمت می گیرد سهل کاغذها را  .شودیک داده 

بخصوص ... که عشق  –نمیتوانم کارهای دیوانی انجام بدهم  من پیر و ناتوان شده ام و دیگرمی آورد؛ 
 از مبسراید. خیال داروصال چون بسرآمد فراق هم  /امیدوار چنانم که کار بسته سرآید  -دامنگیرم شده

. مقصود و محبوب خود را بدست آورده گوشه بنشینم و از باغ نشاط گلی به چینمتا خدمت کناره گیری کنم 
 خلق را بیدار/  ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست / گر امید وصل باشد آنچنان دشوار نیست

وقت ها روی از پریشانی بدیوار /  بیدار نیستباید بود زاب چشم من / وین عجب کانوقت میگرئیم که کس 
 . میمی نشیندمی شود و ابوالعباس وارد . در این لحظه آورم / گر غم دل با کسی گوئی به از دیوار نیست

نشاط و شادی باید با مراحم حضرت امیر خواجه  – نیستا مالل و کدورتی رانشاء هللا خواجه گوید که 
 همدردی می کند. ابوالعباسشعر می خواند که کسی از غم من خبر ندارد.  سهل چند بیت دیگر بفرمایند...

، متعجب می ابوالعباسسهل راز خود را فاش می کند و به شعر می گوید که اندوهش از فراق یار است. 
 حارث بن ضحاک را دختری استمی گوید  سهلو  د؟وچه کسی جرئت دارد باعث دلتنگی خواجه شپرسد 

من او را دیده و فریفته او شده ام  ما بودند. بستگان خود میهمان پیش با مادر وماهرو که چندی 
باز هم شعر می خواند. و می گوید اگر این امر  .بهرشکلی که میدانی او را برای من خواستگاری کن

 بخوبی تمام شود ممنون تو خواهم بود.

، از این کار منصرف کند. اما خواجه با ادبا داشتن سه زن و فرزندان زیرا خواجه سعی می کند  ابوالعباس
حارث بن می گوید و د بند کمر بندگی می ابوالعباس. چند بیت شعر، می گوید که اختیار از کفش بیرون شده

. سهل قول می دهد داماد او شودخواهد کرد که خواجه سهل و افتخار است ضحاک از چاکران درگاه امیر 
حارث دختر خود فاطمه را به می گوید شنیده  ابوالعباس .کندکوتاهی ناز هیچ همراهی به حارث که او هم 

از آن او بشود، برای پدر و دختر هدیه هایی فاطمه آرزو می کند  سهل. برادر زاده خود عبدهللا نامزد کرده
ابوالعباس با هدایا خارج و نامه ای از شعر هم برای خود فاطمه می فرستد. توسط ابوالعباس می فرستد. 

. سهل تنها ساز می زند و می خواند، گاه خود را سرزنش می کند و گاه از بی تابی و ناتوانی خود می شود
 خاتمه پرده اول –پرده میافتد در برابر عشق می گوید. 

اش هم حضور دارد. دایه و  مشغول خیاطی استکه فاطمه  اطاقدر خانه ی حارث بن ضحاک،  پرده دوم
و ش طوالنی شده سفر می گوید که عبدهللااز عشق به و بدایه زمزمه می کند  فاطمه در مورد فراق، شعر

 وبر تن عبدهللا که جوانی است هیجده ساله عمامه بر سر و قبا و لباده . نامه ای نداده. دوباره می خواند
هد. . فاطمه چند بیت می خواند، عبدهللا جواب می درا جواب میدهدفاطمه شمشیر بر کمره از پشت اشعار 

 . عبدهللا را می بیند، قبا و لباده وارد میشودبا عمامه و حارث 

. پس از تعارفات مدتی است از تو بیخبرم .یادگار برادرم کجا بودی ،نور چشم عزیزم حارث
 .فاطمه را بتو نامزد کردممن میدانی وقتیکه پدرت از دنیا میرفت ترا به من سپرد و عبدهللا عزیزم  معمول؛

روز عید . کن خود را مهیا، این ماه عروسی است –میخواهم هرچه زودتر وصیت برادر را بجا بیاورم 
را خبر می ابوالعباس منشی و پیشکار خواجه سهل ورود نوکری ، دای زنگ در شنیده میشود. صنگذرد

فات و تعریفات پس از تعار ابوالعباسآورند.  شربت و دوغ و آجیل میدهد. حارث احترام زیاد می کند و 
حارث سرش . نشان میدهدهدایا را بقچه را باز میکند و بسیار، مژده ی خبر با سعادت به حارث می دهد. 



خواجه سهل بر همه واجب است ولی خواجه هفتاد سال احترام و این اقبال بزرگی ست  میگویدزیر است، 
 من افسوس میخورم که از، عالوه بر اینها خواجه سه زن محترم دارد .عمر دارد و فاطمه چهارده سال

. و جریان نامزدی فاطمه و پسرعمویش عبدهللا را شرح می دهد. آنها درک چنین سعادتی محروم و معذورم
 یم و همین روزها در زیر سایه امیرمومنان و توجهه امایل هستند و شیرینی خوران کردبهم بی اندازه 

از طرف ا ثروت و تمول زیاد می گوید که ب ابوالعباس سهل عقد کنان و عروسی خواهیم کرد.خواجه برگ 
  کنیم.می برای عبدهللا خواستگاری را دختری از بزرگان مملکت  ،خواجه

من  ،خیر! ابدا! عبدهللا برادر زاده و بجای فرزند من است و فاطمه هم باو عشق دارد حارث 
  معامله نمایم.و با آنها  را برای مال دنیا غمگین و آزرده خاطر کنمم نمیتوانم دو فرزند دلبند

بقچه  ،ابوالعباس صورت درهم کشیده .تن نمی دهد حارثسعی می کند حارث را تطمیع کند اما  ابوالعباس
 حلیمه مادر فاطمه و فاطمه. بزودی پشیمان خواهی شدحارث را تهدید می کند که  برمیخیزد و ،را بسته

 حارث. برای چه دختر جوانم را به پیرمرد متعفن بدهم. حلیمه شوهرش را تحسین می کند. "شوندوارد می
 پرده پائین میافتد. اگر تمام دولت دنیا را بدهند فاطمه را جز بعبدهللا بدیگری نخواهم دادهم می گوید 

 ؛میخواندخواجه و روشن است  شمعیداده، به بالش تکیه ، که اطاق خواب خواجه سهل، پرده سوم

رنگ چراغ ها آبی . کم کم سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
، لباس سفید ابریشمی بلند و توری نازکی روی صورت از وسط صحنه بیرون میآیدبا فاطمه ، میشود

 روبروی رختخواب سهل ایستاده و میخواند

 ر طلب کن / که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی برو ای گدای مسکین ز در دگ

می  ابوالعباس وارد، تا و میخواند خواجه سهل سراسیمه از خواب برمیخیزد ،فاطمه پنهان میشود

 حارث بن ضحاکدر خلوت با خواجه سهل، از  ابوالعباسشود و در جواب سهل، او هم ابیاتی می خواند. 

، عذر آورد؟ زود بگو خفه ام کردی؛ مشت خود را گره کرده ته،، سهل که موضوع را دریافبدگویی می کند
 و ابوالعباس واقعه را تعریف می کند

بالئی بر سر او بیاورم که در تاریخ ها ثبت کنند. باید فکری عاقالنه کرد و سنگ را از میان  سهل
 برداشت 

دیگر بر نگردد و فاطمه بماند و به اقبال خواجه میتوانم نقشه بریزم که عبدهللا برود جائیکه  ابوالعباس
 خواجه

 هان ابوالعباس اگر موفق بشویم ترا از هرچه در دنیا هست بی نیاز میکنم سهل

که محصالن با هم شریک و همدست شده آمده  سیستان در خاطر خواجه هست که در اخبار ابوالعباس
 مبلغ هنگفتی از مال دیوان را خورده و تفریط کرده اند؟



دزدی کردن جمع داران سیستان چه . که از دست این دختر هوش و حواس ندارممن  ،بلی سهل
 ربطی به نقشه ما در اینجا دارد

او را مامور میکنم برود  ،طرف خواجه نوشته شود به عبدهللا نقشه این است که حکم از ابوالعباس
سیستان و محرمانه هرچه هست بخدمت خواجه عرض کند. او بحکم دیوان مجبور است 

 به آسانی بدام جمع ،با خبر میکنیمرا از رفتن عبدهللا سیستانی جمع داران  .فورا حرکت کند

از ترس رسوائی و مجازات کار او را تمام مردمانی شقی و دزد هستند،  . آنهاداران می افتد
 ...قصاص میکنیم و، و بقصاص خون عبدهللا ،آنها را تعقیب و دستگیر میکنیم . بعدمیکنند

از نقشه ی ابوالعباس  سهل. (می کند که حرفها را گوش غالم سیاه از رخنه پرده دیده میشود)سر یک 
ی ابوالعباس کاغذ .کنمرا آسوده کار می دانی، انجام بده و  هرخوشحال می شود و به او اجازه می دهد 

 او را پیدا کن وبرساند "تا مهر کند. نامه را به پیشخدمت می دهد تا به عبدهللا به سهل میدهد  می نویسد و

. پیشخدمت خارج می شود. تا یکساعت دیگر بیاوررفتنش از شهر را  حرکت کند و خبر با او باش تا
 خدایا گاهی کارهائی؛ میگوید، نشستهو پریشان تنها  سهل. هم برای نظارت خارج می شود ابوالعباس

چه کنم عنان اختیار از ، حیله ،تقلب ،قتل ،ندبرای انسان پیش میآید که به عملیات شیطانی احتیاج پیدا میک
 آخر پرده سوم   –پرده میافتد  دستم رفته! 

 می آید،صدای در . عبدهللا وارد میشودکه حلیمه و فاطمه نشسته اند  ،حارث ،منزل حارث، پرده چهارم
 و به عبدهللا؛ غالم سیاهی با عجله وارد میشود

 عبدرا جونم یاررا زودباس برو تو زیر زمین تو خمره آرد پنهون بسو ،پاسین  پاسین  یاررا فیروز
 (همه متوحش میشوند)

گوش ایستادن و شنیدن نقشه و دسیسه ی ابوالعباس  روزچرا پنهان بشود. فی، چه خبر است حارث
نزد  آنها مرا بدست میآورند و" با مخفی شدن مخالفت می کند؛ عبدهللارا با زبانی الکن تعریف می کند. 

. عبدهللا با همه بروم بامید خدا بهتر است؛ زندان ها امیر مقصر قلمداد میکنند و یا بقتل میرسانند یا سال
 شعر می خواند؛ فاطمهوداغ می کند. 

 بگذار تا بگرئیم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 داند که سخت باشد قطع امیدواران)با اهنگ( هرکو شب فراقت روزی چشیده باشد /  عبدهللا

و.... حارث هم  با ساربان بگوئید احوال آب چشمم / تا بر شتر نبندد محمل بروز باران فاطمه 
 خشمگین وارد می شود و می خواند؛

 شقب است و جهل و ظلمت / حیوان خبر ندارد ز نشان آدمیت /خور و خواب و خشم و شهوت 

دوستی  ،اگر تو تنها بروی اسباب زحمت خواهد شد ،گرفته ام ر نظرد یمحلی امنحارث نقشه ای دارد. 
دارم شغلش تجارت است. مال التجاره زیادی برای دوستی فرستاده و کاغذی هم بمن نوشته و مرا دعوت 

خود را بلباس اهالی  تو ،و امشب بطرف طبرستان عزیمت میکنند ستپسرش هم اینجا ،کرده بطبرستان



. نویسمبا بعدا دستور تبروید طبرستان  ،مه هم لباس پسرانه طبرستانی میپوشدطبرستان درآور و فاط
 پرده میافتدآنها می رود. همراه ، نوکر سیاه هم فیروز

پیشخدمتی وارد شده تعظیم  جبه بلندی پوشیده، سر عمرولیث عمامه بر ،مجلس عمرولیث ،پرده پنجم
دختر  خواجه سهل عاشقوارد می شود و گزارش می دهد که خبردار شده که  رئیس خبرگیران، یکندم

 دخترحارث ، عبدهللا بوده پسرعمویش چون دختر نامزد ،او را خواستگاری کرده ،حارث بن ضحاک شده

از این حیله آگاهی یافته نامزد هم عبدهللا ، نداده و خواجه سهل در صدد برانداختن عبدهللا استرا به سهل 
 .فرار کردهو را برداشته خود 

 مشکل است چنین کاری کرده باشد ،سهل مردی پیر و با تدبیر و خوددار است عمرولیث

خواجه سهل و جمعی ازبزرگان ؛ به مناسبت روز عید، پس از تعظیم میگویدو  رئیس دربار وارد میشود
. مهمانان وارد می شوند. یکی از آنها که خود را "سید" میخواهند بزیارت نائل شوند و تبریک عرض کنند
 و می گویدیکی از میهمانان برخواسته با اشاره به سید معرفی می کند، می خواهد چند بیت شعر بخواند. 

این قصیده مال شاعری است مشهور به شهره آفاق که پنجاه سال پیش گفته و از دنیا رفته و دیوانش نزد 
 سلیمپدرش نصرانی و اسمش  ،این شخص را میشناسمدیگری می گوید میهمان . اینجانب موجود است

بلند عاریه از سر سید  یسوانگد نعمامه سید را بزور از سرش برمیدار چطور علوی و سید شده؟ ،بود
 به عقوبت برسانند. پس رودروغ گوی شیاد را دستور می دهد  عمرولیثمی خندند.  میافتد و اهل مجلس

دو روز پیش  ،همه مردم در امن و آسایش هستند می گوید سهلمی پرسد. امورات مملکت  ، ازسهلبه 
 باقبال امیر او را گرفته و آورده اند اگر، اسمش عبدهللا است فرار کرده بود یکی از عالمان خاصه که

 ،آورنددست بسته میبه فرمان امیر، عبدهللا را . اجازه میفرمائید بحضور بیاورند تا عقوبت فرمایند
 امرسهل می گوید  ؟مجازات این غالم فراری چیست  ،هان! خواجه سهلپرسد عمرولیث رو به سهل می

بموجب آنکه پرورده نعمت این ؛ برخاسته میگویدمی ساید، عبدهللا سر بر زمین . فرمای او را بکشند
 ش تا بحق کشتهرا بکشم و بعد از آن بقصاص خون وزیر مرا بک رت فرمای تا من وزیر، اشاخاندانم

این شوخ دیده می گوید  سهل؟ خواجه چگونه مصلحت می بینی، عمرولیث میخندد و بسهل میگوید. باشی
 . را بصدقات گور پدرت آزاد کن تا مرا در بالئی نیندازد

اما خواجه  –او را بخشیدم . سر خود را بنادانی شکستی/  چو کردی با کلوخ انداز پیکار عمرولیث
 عمرولیثمیان خود و عبدهللا می شود. سابقه منکر  سهل بدانیم  چه غرض در میان شما بوده؟سهل بگو 

حکایت خود و  عبدهللا راست بگو بین تو و خواجه سهل چه سابقه ی خصومتی بوده؟پرسد؛ عبدهللا میاز 
 دخترعمویش فاطمه را شرح می دهد

عشق پیرانه سر؟ عشق پیری گر بجنبد سر . خواجه سهل ما بیش از این بتو امیدوار بودیم عمرولیث
 به رسوائی زند

ش آشکار شده، حکایت خود و دختر حارث را می گوید؛ و چند بیتی شعر در این زمینه می رازکه  سهل
 خواند؛



 بی بند نگیرد آدمی پند/  افتادم و مصلحت چنین بود

 باشد که چو مردم خردمند/  مستوجب این و بیش از اینم

 دنباله ی کار خویش گیرم/  یرمپیش گبنشینم و صبر 

الحال باید  .گاه پیری و خدمات قدیم تو نبود ترا تنبیهی بسزا میفرمودیم؛ هرعمرولیث میخندد و میگوید
سهل تعظیم کرده خارج میشود. صدای . خودت تمام وسایل عروسی عبدهللا و فاطمه را فراهم سازی

وارد سهل دست عبدهللا را در دست دارد وارد میشود و فاطمه با پدر و مادرش  می آید، موزیک و ساز
ساز و ترانه، می با صدای و  ،می گذاردعبدهللا در دست فاطمه را گرفته  دست سهلمی کنند. تعظیم شده 

 میخواند و لباده بیرون میآوردرقصد و 

 یم این شرک تقوی نام رابر باد قالشی ده /برخیز تا یکسو نهیم این دلق ازرق فام را 

 تا کودکان در پی فتند این پیر دردآشامرا/  می با جوانان خوردنم خاطر تمنا میکند

 پرده  ند و در حالی که ارکستر می نوازد،رقصمی دختران 

 تمام شد  

 

 ر انتهای صفحه دو خط با جوهر آبی به این مضمون نوشته شده است؛ د

نمایش اپرت تاریخی و اخالقی که از روی گلستان برداشته شده است یعنی دو حکایت گلستان را بزرگ 

کرده به شکل تئاتر در آورده ام و تمام اشعار مناسب از کلیات سعدی استخراج شده تقدیم معارف میشود. 

 مولف عبدالرحیم همایون فرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1316ابیگی، سال "شوخی بیجا"، ترجمه و اقتباس علی دری

 

یک یادداشت تایپی ست با سر نسخه ی تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن  -سند یک، برگ اول
و پیوست؛ یک نسخه نمایشنامه. زیر پیوست، سمت  380و شماره ی  18/3/1324، به تاریخ 7351

نگارش آن را باطل کرده چپ یادداشت، یک تمبر یک ریالی وزارت دارایی الصاق شده که مهر اداره ی 
 است. متن یادداشت زیر عنوان؛ "اداره کل نگارش وزارت فرهنگ"، چنین آمده:

نمایشنامه شوخی بیجا که بتصویب آن اداره رسیده و نمایش آن تجدید خواهد شد به پیوست ارسال میدارد. 
 خواهشمند است دستور فرمائید پس از تجدید نظر اعاده فرمائید.

 ی تماشاخانه تهرانمدیر داخل    

 امضاء ؛ "ناخوانا"

 2104و به شماره ی  21/3/24زیر امضاء، سمت راست، مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ 
جای دیگری  21/3خورده و سمت چپ آن با قلم و جوهر تیره نوشته شده؛ "دایره مطبوعات" با تاریخ 

د هست. پایین زیر مهر "اداره نگارش" یادداشتی خردا  21نوشته شده "آقای فخرایی" و زیر آن تاریخ 
 خطی با قلم و جوهر تیره به این مضمون دیده می شود:

تجدید نظر شد چون نسخه اصلی نمایشنامه بر طبق اظهار آقای علی دریابیگی بعضی از صفحه های 
روانه نمایش صادر نمایشنامه نامبرده مفقود گردیده با نسخه بایگانی رونوشت تهیه و با اصالح عبارات پ

( پاراف کرده است. 3خرداد )ماه  3گردید. این یادداشت را با همان جوهر تیره، آقای فخرایی به تاریخ 
 طرف چپ این امضاء، با مداد قرمز نوشته شده؛ "بایگانی شود".

 



 

یادداشت کوچک با سرنسخه ی چاپی "وزارت فرهنگ" است، از "دایره مطبوعات" به تاریخ  -سند دو
 یادداشت خطی با مرکب سیاه بدین قرار است: 21/3/1324

بتصویب رسیده است بنا  1316نمایشنامه )شوخی بیجا" ترجمه و اقتباس آقای علی دریابیگی که در سال 
باظهار ایشان چون نسخه اصلی چند صفحه از اول و آخر آن مفقود گردیده و مجددا عین آنرا ماشین 

نمایش آن برای یک برنامه تا مدت چهارماه در تماشاخانه تهران از نظر فرهنگی نموده اند بنابراین تجدید 
 مانعی ندارد.

 دکتر فرهمندی -رئیس اداره کل نگارش

 امضاء: دکتر علی نصر

سمت راست امضاء نوشته شده؛ ح فخرایی و پایین تر طرف راست یادداشت با همان جوهر تیره نوشته 
به ثبت رسیده است. پایین طرف چپ با  12/10/16به تاریخ  1 /42 شده؛ در دفتر نمایشها زیر شماره

 مداد قرمز نوشته شده؛ بایگانی شود.

 



 

 صفحه ی اول نمایش نامه ی "شوخی بی جا" که ماشین شده است. -سند سه

 



 

( نمایش نامه که دو سوم آن ماشین شده و نمایش نامه با "خاتمه" تمام 14صفحه ی آخر ) –سند چهار 

 ود. زیر آن یادداشتی با جوهر آبی به این مضمون نوشته شده است؛  می ش

این نسخه پیس موسوم به )شوخی بی جا( کمدی در یک پرده که برطبق اظهار آقای علی دریابیگی از آثار 

صفحه خشتی است و تمام صفحات آن  14ماکس شومان بوسیله مشارالیه ترجمه و اقتباس شده و دارای 

نا( بمدت چهار بمهر اداره انطباعات رسیده مالحظه شد نمایش آن برای یک برنامه بضمیمه پیس )ناخوا

ماه مانعی ندارد و تقاضا کننده نمایش متعهد شده است بر طبق دلتزامی که سپرده است رفتار نماید. مبلغ 

ثبت گردید.  42/1پنجاه لایر تمبر بورقه تقاضانامه الصاق شده است.    در دفتر نمایش ذیل 

)دریابیگی( ست. کنار امضاء لی عرئیس اداره کل انطباعات. و امضاء "ح. فخرائی: و   12/10/1316

 ح. فخرائی   21/3/1324ها در سمت چپ صفحه با جوهر سیاه نوشته شده؛ تجدید نظر شد 



 ترجمه علی دریابیگی، اقتباس از آثار ماکس شومان، کمدی در یک پرده، شوخی بی جا

 

 بازی کنان

  پرفسور ارجمند

 خانم پرفسور

 تاجر  آقای مقبول

 تاجر  قماشی

 خانم قماشی

 مستخدمه پرفسور  طوبا

 خانم پروفسور –سن اول؛ پروفسور ارجمند  

)با عصا و کاله از طرف چپ وارد شده میخواهد بیرون برود متوجه سمت راست که خانمش  پرفسور
 نشسته میشود( خوب. من میروم عزیزم  زود بر میگردم.

 حاال با این عجله کجا میروید؟ خانم

 که راحت باشم. میروم کافه شیکچه میدانم. نمی گذارند  پرفسور

 آنجا چه خبر است؟ خانم

خبر خیر. قرار است با عده از همکارانم مالقات کنم که در اطراف موضوع ممهمی صحبت  پرفسور
 کرده باشم.

 نمی شود نروی؟ خانم

خیر. خودت را مشغول کن عزیزم الساعه بر میگردم. خداحافظ )دستی به پشت خانم زده  پرفسور
 ود(.خارج میش

 خانم پرفسور تنها –سن دوم  

خودت را مشغول کن بر می گردم ... همیشه مثل جغد باید گوشه به نشینم و خودم را  خانم
مشغول کنم. اگر خودش هم نخواهد بیرون برود همکارانش ول کن نیستند. مثل اینکه من و 

ارم باید خودم بروم میزنند( کی است؟ چاره ند او باید همیشه دور از هم زندگی کنیم .. )در
در باز کنم. )از درب وسط خارج میشود و فوری بر میگردد( خوب. الحمداله. کلفت تازه مان 



هم آمد. )می نشیند( آن یکی که رفت گفتم اینهم نخواهد آمد. آنوقت دست تنها خانه را اداره 
 کردن تماشا داشت. 

 طوبا وارد میشود -سن سوم 

 یفرمائید. من قبل از هرچیز اسم آقای خانه را بپرسم؟خانم به بخشید. اجازه م طوبا

 هنوز نرسیده با اسم آقای خانه چه کار داشتید؟ خانم

 اختیار دارید خانم. من تا آقای شما را نشناسم چطور میتوانم این جا کار بکنم. طوبا

باید آقای گمان میکنم در قدم اول شما خودتان را خوب .... گرچه نه. عیبی هم ندارد کلفت  خانم
 خانه را بشناسد.

 بنده منظوری جز شناسائی آقا نداشتم. طوبا

البته. اگر جز این بود که معامله مان نمیشد. بسیار خوب. اسم آقای شما آقای پرفسور  خانم
ارجمند و الساعه هم میآیند خانه. شما ایشان را خواهید دید. )در میزنند( مثل این که در 

 رو به بین کیست در میزند )طوبی از درب وسط خارج میشود(.زدند. )بطرف در میرود( ب

 خانم پرفسور و خانم قماشی صاحب خانه -سن چهارم 

 خوب. بد نشد. اقال این دختره رفع تنهائی مرا می کند. خانم ارجمند

)وارد میشود. زنی است پر حرف و پر مدعی( سالم و علیکم خانم پرفسور. به بخشید. ما  خانم قماشی
 اسباب زحمت شما شدیم. انشاء اله که عفو می فرمائید. بنده خانم قماشی. صاحب خانه شما.

اختیار دارید خانم. چه زحمتی. از این لطفی که کرده اید و منزل خودتانرا بما دادید متشکرم.  خانم ارجمند
 ودید. خوب. بفرمائید. این بد است که ایستاده اید. )می نشیند(مبی اندازه لطف فر

 ممنونم ... خانم قماشی

اگر بدانید من چقدر بآقا دعوا کردم که شما را مجبور کرد جای خودتانرا بما بدهید. ولی از  خانم ارجمند
آنجائیکه آقا مجبور است همین نزدیکی ها منزل بگیرد که نزدیک بکار خود باشد راضی 

 بزحمت شما شدیم.

ارف ها خجل میکنید. اتفاقی نیفتاده است. چه بهتر از این که اختیار دارید خانم. مرا با این تع خانم قماشی
 همسایه مثل شما و آقای پرفسور داشته باشیم. وقتی که آقای شما بما مراجعه کرد من

این خانه است مجبور کردم قسمت محترمی هستند. پدرم را که صاحب  فهمیدم که خانواده
 پائین را بشما بدهد و خودمان برویم باال.

 متشکرم خانم. بی اندازه ممنونم. ارجمندخانم 

 خوب. چند وقتی است شما طهران تشریف آورده اید؟ خانم قماشی



 تازه آمده ایم. خیلی هم دلم میخواست طهران را به بینم. خانم ارجمند

 ها ... ها ... طهران چطور بنظر شما آمده است؟ خانم قماشی

هر زیبائی است. ولی من قدری از تنها ماندن در خانه خوب. بی اندازه خوب. راستی که ش خانم ارجمند
کسلم. کرمان که بودیم آقا هرجا میرفت مرا هم با خود میبرد. اما از وقتی که آمده ایم طهران 

 همیشه بدون من بیرون میرود.

بله. شهر بزرگ. و مشغولیات فراوان. این جاست که ما میتوانیم بفهمیم مردها چند مرده  خانم قماشی
تا دست تنها هستند سر بزیر و روبراهند. اما همین که آب  جند. باور کنید که مردها حال

 دیدند شناگر قابل میشوند.

 ولی شوهر من برعکس همه مردها بی اندازه مرد سر بزیر و .... خانم ارجمند

 اگر همیشه این عقیده را داشته باشید. زن سرپوش و شوهر دار خوبی هستید. خانم قماشی

 راستی عرض میکنم او خیلی .... ارجمند خانم

آخ که شما هنوز نمی دانید مردها زیر آن قیافه موقر و ساکت خود چه جار و جنجال و حقه  خانم قماشی
 بازیهائی دارند.

اگر شوهر من هم از این گونه مردهای سالوس و حقه بز باشد پس وای بر من. او همیشه  خانم ارجمند
 مرا با خود نمیبرد. یک دفعه جلسه دارند. دفعه دیگر مالقات ما بمن میگوید کجا میرود ا

های علمی و تا امروز هم نشنیده ام اسمی از زنی بیاورد که باعث سوء ظن من شود. فقط 
 دید و بازدیدهای او دید و بازدیدهای علمی و مربوط بکار است.

ی شما خوشم میآید. خانم من. مگر دید و بازدیدهای علمی را خوب میگوئید. از خوش باور خانم قماشی
در بین این دید و بازدیدها و انجام کارهای شخصی نمیشود در اطراف چیزهای صحبت کنند 

 که ما نامحرم باشیم؟ 

بله ... راست است حاال دارم کم کم بیدار میشوم .... و بعاقبت وخیم این بیرون رفتن های دم  خانم ارجمند
رم که تا حال موفق نشدم از بیرون رفتن بی موقع او بدم او پی میبرم. افسوس میخو

 جلوگیری کنم ....

برعکس شما خیلی خانم ساده و خوش قلبی بنظر میآئید. و ابدا حس حسادت و زود رنجی  خانم قماشی
 در شما نمی بینم. 

 اما از طرفی خوشحالم که شوهر من تا بحال هیچ سابقه بدی نزد من ندارد. خانم ارجمند

این را هم اشتباه می کنید. بهترین وسیله که میتواند جلوگیری از بی ربط بیرون رفتن او کند  اشیخانم قم
 اینست که شما یک حس حسادتی در او ایجاد نمائید. 

 چطور؟ خانم ارجمند



به بخشید خانم. مبادا بحرف های من بنظر بد نگاه کنید؟ مقصودم این است که در زندگانی  خانم قماشی
ور بروید. دست بسر و گوش او بکشید. ناز کنید. گاهی  دری بیشتر با او زناشوئی ق

 خودتان را بناخوشی بزنید. او دلش بسوزد. وقتی زیاد اظهار خوشحالی کنید او مسرور

شود. من همه اینها را با شوهر خودم امتحان کرده ام. در اثر تجربه زیادی این حرفها را 
 رفتن برفقای شوهرم چطور او را متوجه خود کرده ام. او حاضرمیزنم. .. نمیدانید من با ور 

بود خودش را بکشد و نه بیند من به رفقای او بیشتر از خودش احترام میگذارم. حاال خوش 
 بختانه از ترس این که مبادا من باز آن اداها را در بیاورم خیلی بمن محبت میکند. هرجا

سرگرمی مرا فراهم مینماید. آه ... چه خوب با این میرود مرا میبرد. همیشه وسائل تفریح و 
 حقه بازیها خاتمه بآنهمه تنهائی دادم. مرد باید حسود  باشد تا زن بمقصود برسد.

 چه عرض کنم ... خانم ارجمند

باری. بگذریم. من فراموش کردم اینجا برای چه آمدم. ها ... راستی یادم آمد. میخواستم به  خانم قماشی
ز شوهر من بشما نرسیده است. زیرا نامه رسان بخش ما نمیداند ما طبقه باال بینم نامه ا

 نشسته ایم ممکن است نامه های ما را عوضی اینجا بیاورد.

 تا حال که نامه بعنوان شما نرسیده است. البته اگر آمد. چشم.  خانم ارجمند

داند ما تغییر مکان داده ایم. یک هفته بیشتر است که از شوهرم خبر ندارم. او هم نمی  خانم قماشی
 میترسم بیاید و سرزده بر شما وارد شود.

 چطور شما از تغییر منزل خود باو ننوشته اید و از او اجازه نگرفته اید. همسایه قبول کنید؟ خانم ارجمند

باشد. ها.... اشتباه شما همین جاست. مگر زن در خانه هر کاری میکند مرد باید خبر داشته  خانم قماشی
 باو چه که من قسمتی از خانه را کرایه میدهم. نه ... نباید اینقدر بآنها رو داد. آنوقت

دانم. او هم هیچوقت عادت ندارد از محل خود در  نمیشود طرفشان رفت. از طرفی آدرس فعلی او را نمی 
 مسافرتها مرا مطلع کند. 

 او( عجب .... که اینطور؟ )با خودش( زن و شوهر خوب بهم میآیند. )با خانم ارجمند

بله ... در هر صورت هر وقت که نامه یا خود او آمد او را از تغییر مکانی که داده ایم مطلع  خانم قماشی
 کنید. به بخشید خانم مزاحم شدم. )از جا بلند میشود( خداحافظ.

باز هم ما را سرافراز بسالمت خانم. این که بد شد.... چشم. البته بایشان خواهیم گفت....  خانم ارجمند
 فرمائید. )او را مشایعت میکند(

 چشم... البته. هر وقتی که وقت کردم خدمت میرسم. خداحافظ )خارج میشود( خانم قماشی

 خانم ارجمند -سن پنجم 



)تنها( آه که چه زن پر حرف پرمدعائی است. اما حرفهایش تا حدی درست و حسابی است.  خانم ارجمند
اگر مرد قدری حس حسادت نداشته باشد زندگانی تلخ و یکنواخت  و راستی راستی هم

 میگذرد. اما بچه طریق و چطور این حس را باید در او بیدار کنم نمی دانم.

 خانم ارجمند و طوبا –سن ششم  

 )از درب وسط وارد میشود( آقای مقبول هستند. طوبا

از ارباب رجوع های جور بجور آقا هستند که  آقای مقبول؟ ... آقای مقبول نداشتیم... یقین خانم ارجمند
اغلب هم راجع به ولنگاری آنها با من صحبت کرده اند. او بارها گفته است که این نوع 

 آدمهای بیکار دزدان ناموس و دشمن خانواده ها هستند که بی سبب باشخاص مراجعه

رم را بیدار کنم. میکنند ... گرچه مانعی ندارد. شاید بتوانم بوسیله او حس حسادت شوه
 میترسم وقتی که شوهرم فهمید منظور من از راه دادن این مرد بیدار کردن حس حسادت

اوست بمن خواهد خندید ولی خوب. یک نوع بازیست میکنیم. )رو به طوبا( تشریف بیاورند 
 تو ... )طوبا خارج میشود ( من باید عاقبت تنها ماندن زن را در خانه بشوهرم نشان بدهم.

 آقای مقبول و خانم ارجمند –سن هفتم  

)جوان آراسته و خجولی است. شاعر و نویسنده است با مقداری روزنامه و کتاب وارد  مقبول
میشود( به بخشید خانم. وقتی که شنیدم آقای پرفسور تشریف ندارند میخواستم بروم. این 

 خانم گفت بفرمائید تو ...

 ست.)با خویش( از آن بخوبرها خانم ارجمند

حاال ممکن است بفرمائید آقای پرفسور کجا تشریف دارند و کی میشود ایشان را مالقات  مقبول
 کرد؟

 گفتند میروم کافه شیک. خانم ارجمند

 متشکرم خانم. پس خداحافظ. بنده میروم شاید ایشان را مالقات کنم )میخواهد برود(. مقبول

 بفرمائید من بایشان بگویم ....کجا؟ اگر فرمایش الزمی دارید  خانم ارجمند

متشکرم خانم. ولی یک موضوع خصوصی است که باید با خودشان صحبت کنم. موضوع  مقبول
 موضوع علمی است. خصوصی مهمی است. یک 

)با خودش( باید سعی کنم او را نگاه دارم. )با او( ممکن نیست قدری صبر کنید شاید  خانم ارجمند
 پرفسور بیایند؟

 ... اگر اجازه بدهید چرا. اما شما اطمینان دارید که ایشان الساعه خواهند آمد؟ها . مقبول

 بله. دیر هم کرده اند. خانم ارجمند



بسیار خوب. من چندان هم مایل نیستم پا توی این کافه ها بگذارم. جز وقت تلف کردن و  مقبول
 ندیده ام. ناراحت بودن چیزی از آنها 

 ینید.بفرمائید به نش خانم ارجمند

 )با احتیاط و خجالت( چشم. ممنونم )روی یک صندلی می نشیند( مقبول

 آنجا چرا. بفرمائید اینجا. خانم ارجمند

چشم )می نشیند روی نیم کت. خانم هم نزدیک او می نشیند. مقبول مشغول خواندن روزنامه  مقبول
 ها میشود(

 ( آقا حتما در الهیات کار میکنند؟)با خود( ظاهرش خیلی خسته کننده است. )با او خانم ارجمند

 )با شرم( بله )مشغول خواندن میشود( مقبول

)با خود( این که نشد گمان نمیکنم بتوانم با این عنق منکسره حس حسادت را در شوهرم  خانم ارجمند
 بیدار کنم. )صبر میکند( شما با آقای پرفسور شوهر من خیلی رفیق هستید؟

 تا حدی. مقبول

 مثال تا چه جد؟ خانم ارجمند

 مختصر اشنائی داریم. مقبول

من بی اندازه از غربت و تنهائی در این شهر کسلم و خیلی دوست دارم دوستان و آشنایانی  خانم ارجمند
 داشتم که با آنها رفت و آمد میکردم.

 منهم همین طور. مقبول

و میرفتید و با ما آشنا می  آخ. چه پیش آمد خوبی. چقدر خوب بود اگر شما گاهی میآمدید خانم ارجمند
 شدید.

 بله .... مقبول

 شما مایل نیستید این جا بیائید و بروید. با من آشنا و دوست شوید؟ خانم ارجمند

 خیر. مقبول

 چرا؟ خانم ارجمند

 دیگر )دیگه( مقبول

اطراف آن )با خود( خیر این بدرد این کار نمیخورد )با او( یک موضوعی را انتخاب کنید در  خانم ارجمند
 بحث کنیم.



 مثال در چه خصوص؟ مقبول

 مقال در خصوص عشق و عاشقی. خانم ارجمند

)با ترس بلند میشود و می نشیند( عشق ....؟ عاشقی...؟ چطور که جز این موضوع بی سر  مقبول
 و ته موضوعی بنظر خانم نرسید تا در اطراف آن بحث شود؟

 وع بی اندازه دقیق و قابل بحث است.به بخشید آقای مقبول. این موض خانم ارجمند

 بله. برای آنهائی که جز هوس رانی خیالی در سر ندارند.  مقبول

 شما با عشق و عاشقی مخالفید؟ خانم ارجمند

 بله .... )مشغول خواندن میشود( مقبول

 حاضر نیستید در اطراف این موضوع با هم صحبت کنیم؟ خانم ارجمند

 ابدا. مقبول

 نزد شما عشق ودیعه الهی نیست که بدست دلها سپرده شده است؟ آیا خانم ارجمند

 این فلسفه هائی است که حقه بازها بافته اند. مقبول

 شما خیلی خونسرد و دلسختید.  خانم ارجمند

 متشکرم .... مقبول

من گمان میکنم شما یک مرتبه عاشق شده اید ولی بد شانسی آورده اید و از عشق سر  خانم ارجمند
 اید. خورده

 چه اشتباه بزرگی. مقبول

 بله. معشوق شما بشما وقعی نگذارده است. خانم ارجمند

 چه مهمالتی. مقبول

)با خودش( نه. آدم بی مزه نیست. )باو نزدیک میشود( نه. با آنهمه سابقه دوستی خیلی بی  خانم ارجمند
 لطفی میکنید آقای مقبول.

 دقیقه است شما را دیده ام. خدا بخیر کند. )عقب تر مینشیند( چه سابقه. من دو سه مقبول

ه شانس خودتان را آزمایش کنید. شاید این بار عشق را بشناسید. تبحاال برای دومین مر خانم ارجمند
 )باو نزدیک میشود(

 )بلند میشود( کافی است. خانم هزره هرجائی. مقبول

 آقای مقبول ... خانم ارجمند



 زهرمار. مقبول

 . رحم کن خانم ارجمند

 چه لوس.... مقبول

 به بین ... خانم ارجمند

 )عقب میرود( میخواهم نه بینم ... بی معنی .... مقبول

 چه چشمهای قشنگی. خانم ارجمند

 مگر ول میکند. مقبول

درس و تحصیل شما را از عالم بی خبر کرده. دوری. انزوا قلب شما را سرد و روح شما را  خانم ارجمند
 بشرید .... رحم دارید. نگاهی بخودتان بکنید. بقلب خودتان ....افسرده کرده. آخر شما 

 عجب زن خر ولنگاری است. زنیکه از جان من چه میخواهی.... چه بد گرفتار شدم. مقبول

 برو. من هم تو را دوست ندارم. خانم ارجمند

ت. چشمان او هفتاد سال که زنده نباشی. خیر باید فرار کرد )فرار میکند( بشوهرت خواهم گف مقبول
 را باز خواهم کرد. زن هرزه. هرجائی. )خارج میشود(  

آقای مقبول. ... آقای مقبول ... آقای حکیم الهی .... )او میرود( خدا مرگت بدهد )میخندد(  خانم ارجمند
 خوب ... بد نشد ... او بشوهر من حرفهائی خواهد گفت و بدیهی است که پرفسور هم مردی

و حالت عصبانی بخانه خواهد آمد و آتش حسادت است که از چشم  است غیرتی. با عجله
 های او شراره خواهد کشید. )خارج میشود(

 طوبا و آقای قماشی تاجر –سن نهم  

)وارد میشود( چه خانه زندگی ریخته و پاشیده. این جا را چرا بهم ریختند؟ )صدای درب  طوبی
خیلی با او احترام بگذارم که او هم با من  باید در نظر اول میآید( آه. حتما آقاست آمده. 

 درست رفتار کند. )خارج میشود . قماشی تاجر مست. با لباس سفر میخندد و وارد میشود(

عجب. هرچه بنظرم میرسد عوض شده است. اگر من درست خانمان را بلد نبودم. خیال  قماشی
 بهتر )میخندد( میکردم عوضی آمده ام. )میخندد( آن عجوزه کجاست؟ پیداش نیست.

 مقصود شما از عجوزه کیست؟ طوبی

 بتو نیستم عزیزم ... زنم را میگویم ... آن ارقه پا دم سائیده را میگویم... قماشی

 شما کی هستید؟ طوبی

 )میخندد( بتوچه .... ملوسک قشنگم. )باو نزدیک میشود( تو کلفت تازه ما نیستی؟ )میخندد(  قماشی



 است؟ این بی حیا ارباب من طوبی

 )او را نشگون میگیرد( دخترک قشنگ .... قماشی

 چه ارباب بی تربیتی است. خجالت بکشید آقا بشما چه که قشنگم. طوبی

 ... چیزی نیست... من کمی کله ام گرم است .... )میخندد(چکار کرده ام؟ قماشی

ارهای خارج از قدری آب سرتان بریزید... قباحت دارد آدمی مثل شما. اقای خانه. این اطو طوبی
 نزاکت را در بیاورد.

اشتباه میکنی. این سرگرمی های کوچک گاهی در زندگانی الزم است. در گاراژ یکی از  قماشی
هم بکافه نزدیک رفته یک گیالس شراب بخوریم. رفتیم و  رفقایم اصرار زیادی کرد با 

 خوردیم. بی پیر ما را مست کرد. )میخندد و میخواهد او را ببوسد(

 برو عقب. االن داد میزنم خانمت بشنود. بیطو

 نه . نه. خواهش میکنم. آن عفریته را سر من نکنی. )میخندد(. قماشی

 چطور؟ طوبی

او اگر بفهمد آنوقت خدا بفریادم برسد. )خنده( خوب. باشد. حاال میروم آن اطاق قدری  قماشی
 درب چپ سن میرود(استراحت کنم. شاید کمی بحال بیایم. خداحافظ )میخندد و بطرف 

 خانم ارجمند -طوبی -سن دهم 

نه. من هرگز او را نخواهم بخشید. تمام قضایا را بخانم خواهم گفت واال خدا میدان در آتیه  طوبی
 این مرد احمق بد مست چه بسر من خواهد آورد. )میخواهد برود(

 )وارد میشود( این جا چه میکنی؟ با کی حرف میزدی؟ خانم ارجمند

 ا آقا.ب طوبی

 آقا کیست؟ خانم

 آقا ... شوهر شما. طوبی

 شوهر من؟ خانم

 بله. شوهر شما .... رفتند آن اطاق قدری استراحت کنند شاید کمی بحال بیایند.  طوبا

 مگر چه چیزشان هست؟ خانم

از قراری که میگفتند با یکی از رفقایشان در همین نزدیکی ها شراب خورده اند و کمی  طوبی
 اند. رفتند کمی بخوابند بلکه با آن حال شما را مالقات نکنند.مست شده 



 بلکه خواب می بینی. خانم

 خیر.... خودتان هم میتوانید بروید آن اطاق او را به بینید. طوبا

 خیر. ممکن نیست شوهر من مست بخانه بیاید. خانم

 حاال که آمده اند. شاید در جلسه یا مالقاتهای علمی نوشیده اند.  طوبی

 غیر ممکن است. )با خودش( هرگز سابقه نداشته که او بیاید. مرا ندیده برود و بخوابد. خانم

 او میگفت بلند حرف نزن مبادا آن عفریته سر برسد. طوبی

 خفه شو. ... هیچ معلوم هست چه میگوئی؟ خانم

دند این آقای پرفسور اینطور فرمودند. من چه تقصیری دارم. اول هم که وارد شدند فرمو طوبا
عجوزه کجاست. گفتم عجوزه کیست. گفتند خانمم.... هرچه دلش خواست بشما گفت بعد 

 رفت و خوابید. 

 من که چیزی نمی فهمم. دارم دیوانه میشوم. پرفسور و این اداها. خانم

 بفرمائید این لش گیری ها. حتی او میخواست مرا ببوسد. من نگذاشتم. طوبی

است. دیگر نمیتوانم تحمل کنم. نگو. کافی است. الساعه بمادرم )فریاد میزند( آه. بس  خانم
 خواهم نوشت و او را از قضایا مطلع خواهم کرد )بطرف راست خارج میشود(

 طوبا و پرفسور ارجمند -سن یازدهم 

 دلم بحال این زن بیچاره میسوزد. ولی چه میشود کرد. طوبی

ورود( خداحافظ. باز هم در این باب صحبت  )عصبانی از درب وسط وارد میشود بطرف درب ارجمند
خواهم کرد. )وارد میشود فریاد میزند( یکی بیاید ... )کسی نمی آید( آهای ... )کسی نمی آید 

 زنگ میزند. روی میز میکوبد طوبا وارد میشود(

 بله .... بله.... طوبا

 هستی که قرار بود بیائی؟)با دقت باو نگاه میکند( تو کی هستی؟... ها. یقین کلفت تازه  ارجمند

 )با تعجب( شما دیگر کی هستید؟ طوبا

 ...ند. آقای شمامن؟ ... من پرفسور ارجم ارجمند

 ها .... یقین برادر پرفسور هستید. طوبا

 برادر پرفسور یعنی چه. من خودم پرفسور هستم. پرفسور ارجمند. ارجمند

 به بخشید آقا. طوبا



 ن با او کار الزمی دارم. خیلی الزم. خیلی فوری است. معطلم نکن. خانم کجاست؟ م ارجمند

... من که چیزی نمی فهمم. همه چیز این خانه معماست. مگر خانم دو تا شوهر با خانم؟ طوبا
 پرفسور مبهوت و عصبانی وسط اطاق قدم میزند( دارد؟ )خارج میشود و

 خانم پرفسور -پرفسور -سن دوازدهم 

 میکند( خوب.)بخانم نگاه با تعجب  پرفسور

 خوب .... مستی شما رفع شد؟ بهوش آمدید؟ خانم

 بی حرف. چشم هایت را باز کن به بین با کی اینطور حرف میزنی. پرفسور

می بینم. با شما ... با کسی که به همسر خود نزد غیر توهین میکند. حرف های رکیک  خانم
 میزند. جلف گیری و بدمستی میکند.

توهین یعنی چه؟ پر مهمل می بافی. بیش از حد جسور شده دست پیش  )با تعجب( توهین؟ پرفسور
 را گرفته. بد نیست.

 من مهمل بافم. الساعه رو برو میکنم ... طوبا .... طوبا... خانم

 طوبا وارد میشود -سن سیزدهم 

 این آقا بمن عجوزه نگفته است؟ خانم

 خیر. طوبا

 چه میدانم. عفریته نگفت؟ خانم

 خیر. طوبا

 نه منظورم این است که ارقه و پادم سائیده بمن نگفت؟ خانم

 خیر. طوبا

 پس کی بود که بمن توهین کرده و آنهمه حرف های ناشایست بمن نسبت داد. خانم

 آن یکی. طوبی

 )با حالت عصبانی و مشکوک بطرف طوبا میرود( کدام یکی؟ پرفسور

 )با ترس عقب میرود( آن یکی. )خارج میشود( طوبا

 چهاردهمسن  

 )با تعجب( نفهمیدم. آن یکی دیگر کیست. خانم



خوب بازی در آورده اید. بد بنائی با کلفت تازه تان نگذارده اید. بهترین طریقی که خواستید  پرفسور
 مرا از مقصود اصلی دور کنید همین است.

 مقصود اصلی کدام است. خانم

. فقط میتوانم با یک اشاره بشما بفهمانم مقصود اصلی که آمدم راجع بآن با شما حرف بزنم پرفسور
 خانم هرزه ... خانم هرجائی.  بله ...

)میخندد( ها... بد نشد... حال آمدم. )با خودش( معلوم میشود از قضایای چند دقیقه قبل  خانم
 مطلع شده است.

 البته باید از خجالت رو برگردانی. خوب خودت را معرفی کردی. متشکرم.  پرفسور

 باه میکنی آقای پرفسور.اشت خانم

کافی است. اینقدر سینه ات را جلو نده و چشم هایت را توی صورت من ندران... قباحت  پرفسور
 دارد... دارم دیوانه میشوم.

اول این را بگوئید به بینم. زن بی چاره که از تنهائی مجبور است روز و شب توی خانه  خانم
و آن سمت برود جز این معامله که من کرده  بسر برد و شوهرش دائم با رفقایش این سمت

 ام چاره دیگر دارد؟

این تنبیه خیلی احمقانه بود که کردی. همین قدر بدان که این رفتار ناپسند و اظهار عالقه تو  پرفسور
 قابل عفو.  بغیر تقصیری است غیر

 جز این چه چاره داشتم؟ خانم

 زیر گل رفتن. حاال هم از رو نمیرود.  پرفسور

 ولی بدان که این شوخی ساده بود که برای سرگرمی کردم. نمخا

شوخی؟ چه شوخی زشتی. موضوعی که با شرافت و حیثیت آدم تماس داشته باشد که  پرفسور
 شوخی نیست. 

 قبلی ها و آقای قماشی –سن پانزدهم  

 )خواب آلوده وارد میشود( هیچ معلوم هست این جا چه خبر است؟ قماشی

 تعجب( این دیگر کیست؟)با  پرفسور

 )با ترس و وحشت( نمیدانم. خانم

تو نمیدانی؟ زیر این کاسه معلوم میشود نیم کاسه های زیادی است. )قماشی متحیر بآنها  پرفسور
خود حرکت نکن. هم تو و هم من باید الساعه بمیریم. بایست تا  نگاه میکند( بایست از جای 

 من رولور خود را بیاورم )خارج میشود(



 آقای قماشی -خانم پرفسور –سن شانزدهم  

 )متحیر( من خوابم یا بیدار. قماشی

 شما کی هستید؟ این جا چه کار داشتید؟ خانم پرفسور

 شما تو این اطاق چه کار دارید؟ قماشی

 این جا منزل ماست. خانم

 اینجا منزل من است. قماشی

 اسم شما چیست؟ خانم پرفسور

 تاجر.اسم من آقای قماشی .  قماشی

 )میخندد( ها ... شما آقای قماشی صاحب خانه هستید؟ )میخندد( حاال معما حل شد. خانم پرفسور

 قبلیها و خانم قماشی –سن هفدهم  

)وارد میشود( آقا. آقای ما آمده اند.)متعجب باو نگاه میکند( بله. این چه ریختی است؟ کی  خانم قماشی
 چشم من روشن.شما آمده اید و چطور شد باال نیامدید؟ 

 )ترسان( خیلی وقت است... اما... مگر این جا منزل ما نیست؟ خانم عزیز. قماشی

زهرمار و خانم عزیز. بیا این جا به بینم. لباسهایت کو. چرا لخت شده ای؟ )گوشش را  خانم قماشی
 میگیرد( می کشمت.

 آخ .... آخ .... آخ .. آقای قماشی

 سن هیجدهم 

 دست عصبانی وارد میشود( الساعه خاتمه باین زندگی شرم آور میدهم.)با ششلول در  پرفسور

 آقا ... رحم کن. جنایت مکن. خانم پرفسور

 برو عقب به بینم. هم او را خواهم کشت و هم خودم را.... پرفسور

 آقای پرفسور کرا میخواهید بکشید؟ خانم قماشی

 و مخفی میشود( ای کاش زودتر میآمدی.بدادم برسید. )زنش را سپر میکند و پشت سر ا آقای قماشی

)بشوهرش( عجله نکن. اشتباه میکنی. )اشاره به خانم قماشی( خانم را که میشناسید. خانم  خانم پرفسور
 قماشی صاحب خانه.

 بله. ارادت دارم خدمتشان. پرفسور



 ایشان هم آقای قماشی شوهر خانم هستند. خانم پرفسور

 یخت توی منزل من چه میخواهند؟بسیار خوب. ولی با این ر پرفسور

 ایشان در مسافرت بودند ... خانم قماشی

 ایکاش برنگشته بودم. آقای قماشی 

 بی حرف. باز نطق کردی میگذاری کارم را بکنم یا نه؟ خانم قماشی

بسیار خوب شوهر شما مسافرت بودند ولی بچه دلیل بمنزل من آمدند و اینطور مقابل من  پرفسور
)بخانم خود( زود ششلول را بده به بینم تا کار را یکسره کنم. )خانم پرفسور ایستاده اند؟ 

 عقب میرود و خانم قماشی ششلول را می قاپد(

)ششلول در دست( حرف همین جاست. موقعی که من خانه را بشما اجاره دادم او این جا  خانم قماشی
 نبود. 

 چطور؟ شما بدون اطالع من خانه را اجاره دادید؟ قماشی

 خفه میشوی یا نه؟ خانم قماشی

 باالخره نفهمیدم چه شد. خوب او این جا نبود. بعد. پرفسور

 حاال بتصور اینکه ما اینجا منزل داریم سرزده وارد شده. خانم قماشی

 چطور ما دیگر این جا منزل نداریم؟ قماشی

 خیر مرتبه فوقانی هستیم. گفتم اینجا را اجاره دادیم.  خانم قماشی

 )ششلول را میقاپد( پس اجاره که گرفته ای کو؟ زود. قماشی

بسیار خوب. قضایا حال شد. حال ششلول را بدهید بمن و هم دیگر را ببوسیم. )ششلول را  پرفسور
 میدهد و آشتی میکنند(

 رفع اشتباه تو شد یا خیر؟ خانم پرفسور

د منظور شما از ور رفتن راجع بشما خیر. حساب ما هنوز تفریق نشده است. باالخره نگفتی پرفسور
 با شاگرد من آقای مقبول چه بوده است؟

 ها ... )میخندد( فقط شوخی ساده بوده است برای این که حس حسادت تو را بیدار کنم.  خانم پرفسور

برای بیدار کردن حس حسادت من. مواظب باشید من بعد شوخی هائی نکنید که تماس با  پرفسور
 )همدیگر را میبوسند( حیثیت و شرافت داشته باشد.

 خاتمه 
 



 1316، کهنموییترجمه  ،اثر مولیر ،نیرنگ شبرنگ

 

سر نسخه ی وزارت فرهنگ که باالی آن بریده شده و بصورت یک یادداشت معمولی در آمده.  -سند یک
 نوشته: کم رنگ سیاهمتن با قلم و جوهر 

 اداره نگارش وزارت فرهنگ

مولیر ترجمه )ناخوانا( که قبال اجازه آن گرفته شده بود چون نام آن نمایش نامه نیرنگ شبرنگ از اثر 
 تغییر کرده متمنی است نمایش نامه نامبرده را بنام )محمد شیطون( اصالح و تمدید فرمائید

 21/11/23امضاء؛ ناخوانا     

گ زیر متن یک تمبر یک ریالی وزارت دارای الصاق شده که روی آن مهر "باطل شد" وزارت فرهن

 خورده. زیر تمبر، متن دومی با جوهر کم رنگ سیاه اضافه شده؛

نمایشنامه )نیرنگ و شبرنگ" که از نظر اداره فرهنگ یزد گذشته و بوسیله آقای کهنموئی ترجمه و 
اقتباس شده بنا بدرخواست ایشان بنام )محمد شیطون( تبدیل گردید و نمایش آن در سینما تئاتر فرهنگ 

  امضاء ناخوانا  طرف رئیس اداره کل نگارش. از   -مانعی ندارد
 ح فخرایی   

 در پایین گوشه راست صفحه با مدادرنگ قرمز نوشته: بایگانی شود.
 



 

به این مضمون؛ نمایش نامه نیرنگ شبرنگ که سابقا در  تیره یادداشت کوچکی با جوهر آبی –سند دو 

  فرهنگ اجرا و بتصویب رسده برای یک برنامه به تماشاخانه فرهنگ واگذار مینمایم. 

امضاء: کهنموئی      

       7/8/23 

 

 یک یادداشت معمولی با قلم و جوهر آبی تیره به "اداره محترم کل نگارش وزارت فرهنگ" -سهسند 

 است نمایش نامه نیرنگ شبرنگ را برای یک برنامه تجدید فرمائید.متمنی 

 نماینده سینما تئاتر فرهنگ  واگذارنامه آقای کهنموئی برای یک برنامه ضمیمه است.

  امضاء ناخوانا     

     6/8/23 



زیر متن، سمت راست صفحه یک تمبر یک ریالی وزارت دارایی چسبانده شده که با مهر، باطل شده و 

سمت چپ آن با مدادرنگ قرمز نوشته؛ "بایگانی شود". زیر آن مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" خورده 

. در پایین صفحه متن دیگری هست با جوهر آبی تیره، به این 7090و شماره  7/8/23به تاریخ 

آثار تجدید نمایش پیس "نیرنگ و شبرنگ" کمدی در سه پرده که بوسیله آقای کهنمویی از  مضمون؛

مولیر ترجمه شده و از نظر اداره فرهنگ یزد و شهربانی آنجا گذشته برای یک برنامه دیگر تا مدت چهار 

  8/8/23ماه در تماشاخانه فرهنگ با موافقت اداره نمایش وزارت کشور مانعی ندارد. 

 دکتر فرهمندی -ح فخرایی.                    رئیس اداره کل نگارش 

 

 ی اول نمایش نامه با خط و جوهر آبی صفحه -چهارسند 



 

 صفحات آخر نمایش نامه. بنظر می رسد صفحات دیگری هم بوده که افتاده است. -پنجسند 

 

 A4نوشته شده و به اداره ی نگارش ارسال شده، روی کاغذهای  1316این نمایش نامه که ظاهرن در 

درآمده و بصورت دفترچه میخ شده، با قلم و جوهر آبی نوشته شده است. از  A5که تا شده و به اندازه ی 

روی یادداشت های کوتاه که با مداد روی صفحه ی اول و آخر نوشته، و قابل خواندن است، چنین پیداست 

 برای اجراء، تصویب و تایید شده است. 1321و  1319، یکی دوبار دیگر هم در 1316که ابتدا در 

 

 

 

 

 



 شبرنگ، در سه پرده نیرنگ

 حاجی عبدالشکور پدر جمشید و زبیده -1

 حاجی نبی و معتضدالتجار پدر مظفرخان و لطیفه -2

 جمشید پسر حاجی عبدالشکور و والده لطیفه -3

 مظفر پسر حاجی معتضد و شیفته زبیده -4

 زبیده دختر حاجی عبدالشکور )مشهور بدختر( -5

 جمشید لطیفه دختر حاجی معتضد و مجبوبه -6

 شبرنگ نوکر حاجی معتضد -7

 مبهوت نوکر حاجی عبدالشکور -8

 خاتون دایه لطیفه -9

 حسن بامبول و یدهللا هلبلک )ناخوانا( همدست و رفیق شبرنگ -10

 مبهوت -جمشید  1صحنه 

اه چه خبری بدی چه اتفاق شومی انهم برای یکنفر عاشق بیچاره  -با کمال اوقات تلخی جمشید
مبهوت گفتی که پدرم از  -)ناخوانا( دیدی آخر کارم بکجا رسید )مبهوت( خوبدلباخته عجب 
 سفر برگشته؟

 )ال حال غم( بله آقا. مبهوت

 خوب همین امروز وارد میشه؟ جمشید

 بله! همین امروز مبهوت

 خوب گفتی که میاد برای من عروسی کند. جمشید

 بله! بله! مبهوت

 برای من بگیره میخواد دختر حاجی معتضدالنبی را جمشید

 بله دختر حاجی نبی را مبهوت

 دختر هم با پدرش همراه پدر هستند. جمشید

 بله آقا! بله مبهوت

 خوب گفتی که همه اینچیزهارو عموم بتو داده؟ جمشید



 بله آقا. عموتون. مبهوت

 پدرم اینها را دانسته عموم از شیراز نوشته؟ جمشید

 بله بله از شیراز. مبهوت

 ی عموم از همه کارهای ما خبر دارد؟خوب گفت جمشید

 بله. بله.  مبهوت

 خفم کردی همش میخواد من ازش بپرسم تا کلمه کلمه برام بگه. -)با تغیر( ده باقیش بگو  شیدجم

 دیگه باقی نداره آقا. شما ماشااله خودتون همش گفتین و میدونین مبهوت

 من از از مصیبت نجات بده )با حالت غم( ای خدا چکار کنم خدایا بدادم برس و جمشید

  کردی به فکر خدا باشی ...میخواستی اونوقت که اینکار را  مبهوت

 )میکشی؟( آه با تو که این حرفهای بیموقعت دارای من میکشم جمشید

 –کشتن  ومن شما رو میکشم. شما با اینکارائی که کردن )کردی( من مبهوت

 مبهوت -جمشید -شبرنگ؛ مجلس دوم

 آقای جمشید خان چتونه چطور شده. چه اتفاقی افتاده. پاک حالتون تغییر کرد. چه خبره شبرنگ

 شبرنگ جون پاک از دست رفتم. از دنیا سیر شدم برای اینکه االن بدبخت تر مرد هستم جمشید

 چطور؟ برای چه؟ شبرنگ

روسی پدرم با حاجی معتضدالتجار ارباب تو امروز وارد میشه و خیال دارن که برای من ع جمشید
 .ندکن

 خوب آنکه خبری بدی نیست. اینکه غصه نداره. شبرنگ

 افسوس. تو علت غم و غصه من را نمیدونی. جمشید

خان برای هر مشکلی، راه حلی پیدا می کند، به جمشیدنوکر مظفرخان، دوست جمشید است، که  شبرنگ
 می گذارد. قول می دهد که او را از دردسر برهاند. و جمشید مشکلش را با او در میان

مشکل این است که مظفرخان عاشق دختری شده، و یک روز که با جمشید خان به دیدارش 
 ...جمشید را با دختری آشنا می کندمی رود، 

منم دختر را دیدم و خیلی هم پسندیدم اما نه اون طوری که مظفرخان دلش میخواست و  جمشید
همه زنهای دنیا بهتر و باالتر بدونم تعریف میکرد. مظفر میخواست که من اون دختر را از 

و مخصوصا اوقاتش تلخ میشد وقتی که میدید این حرفا و این تعریفا هیچ تفاوتی بحال من 
یه روز که من  اون عاشق نشدم و حرارت و جوششی واسه عشق ندارم  مث نکرد و من



که صدای  همراه مظفرخان بدیدن اون دختر میرفتم توی کوچه پس کوچه در یه خونه رسیدم
 د و گفتشیون و داد ازش بلند بود از یه زنی که آنجا بود پرسیدم چه خبره اونهم آهی کشی

کرد برم تو و به بینم قضیه از چه  مدلم بشور افتاد. مظفر مجبوری. تو خونه بری میفهم
 دیدیم تو یه اطاق یه زن پیری در حال جان کندنه و یه پیرزن دیگه که معلوم بود. قراره

دختر جوان خیلی خوشگلی نشسته بود مثل بارون اشک یه  ..هی آه میکشد و کلفتش بود
 وجاهت از سر تا پاش میبارید. میریخت و تو سرش میزد.

 –دارم کم کم می فهمم  شبرنگ

 شبرنگ جون اگه تو هم دیده بودیش بنظرت خیلی جلوه میکرد جمشید

 .بوده یلی قشنگکه خفهمیدم اصال ندیده هم  ،اینکه معلومه شبرنگ

 آدم یه همچه منظره را به بینه و گرفتار نشد؟ .دلش کباب میشدبود هرکس  جمشید

 نه نه حق باشماست راستی که هرکس باشه گرفتار میشه. شبرنگ

که تا فردا  من باقیش را با دو کلمه عرض کنمکه حاضر است، می گوید بگذارید جمشید خان نوکر  مبهوت
اما  یارو حواسشون رفت پیش له آقای جمشیدخان هوش ودهد که بطول نکشد. و ادامه می 

 هشد جمشید خان دخترمی مانع و اون کلفته بعد از مردن مادر، صاحب اختیار دخترش بود 

واقعا این دختر را میخواهد ه بود، گفت اگر  تو خمیازه موندکه جمشیدخان کلفته به  را ببیند.
 سه روز با ،کرده بود گیرهم که گلوش جمشید خان  .عروسی بکندبسلفد و  باید حسابی

عمو را دخترمیاد تا م ه عموی جمشید خاند، حاال حاج آقا که بیا کرد.ه عروسی دختر
 رانقدباین کوچکی اتفاق  هشما دو نفر باین گندگی واسه یمی گوید  شبرنگعروس کنند. 

 شود؛ن؟ در این بین دختر وارد می خجالت نمیکشی می خورید.غصه 

 ؟پدرت امروز میاد و خیال دارد برای تو عروسی بکنهکه )گریان( آه جمشید راسه  لطیفه

حتی پدرم نمی تواند  داشت. درا دوست خواهاو از همین حاال تا دم مرگ به لطیفه قول می دهد که جمشد 
 با اصرار و التماس جمشید و لطیفه، شبرنگ قبول می کند که. مرا مجبور به ترک تو بکند

 راه چاره ای برای این گرفتاری پیدا کند. 

با جرئت  نترسی.پدرت  توپ و تشرو از سخت بگیری  را )به جمشید( شما بایستی خودت شبرنگ
احمق ناخلف پسر ؛ من پدرت هستم و از راه رسیدم . حاال فکر کنشویبتموم باهاش روبرو 

 با این کثافت کاری که داری جلوی چشم من بیائی ناالیق بیحیای بیشرم بازم که جرئت

کنی چطور جرئت کردی بدون رضایت من عروسی  نگهداشتی؟ واینطور احترام من .کردی
 بزند( بابا تو که خودت باختی.حرف باخته و نمیتواند  )جمشید پاک خود را

 ی)با ترس( خیال کردم راستی راستی پدر من جمشید



 یا نهمیخواهی کارت درست بشه  شبرنگ

جمشید می خواهد خارج شود، شبرنگ جلوی او را می  .وارد می شودحاج آقا ین دوباره، ولی قبل از تمر
 سفارشبه خوب گیرد. اما حاجی قبلن خبردار شده و خشمگین است و سر مبهوت، نوکرش فریاد می زند؛ 

، آن هم سر یه دعوا کنی میخواهیخودش را پیش می اندازد و می پرسد  شبرنگ. من عمل کردی های
 ؟کوچک اتفاق

 ؟ همچه کاری میگی اتفاق کوچکتو به  حاجی

 شما حق دارین اما ... شبرنگ

 یه جسارتی باین بزرگی حاجی

 بله درست میفرمائید شبرنگ

 یه پسری که بدون رضایت پدرش عروسی میکند. حاجی

 صحیحه شما حق دارین اما اگه از من بپرسی  شبرنگ

 تو به بین من حق ندارم که پاک عصبانی بشم.  حاجی

چرا منهم اول که این خبرو شنیدم خیلی عصبانی شدم برای خاطر شما با پسرتونم دعوائی  شبرنگ
آخرش  مثل تو بی احترامی کرده امابه پدری کردم از خودش بپرسید مالمتش کردم از اینکه 

 دیدم پسر شمام آنقدرا که میگن تقصیر نداره

 رفته با یه بی سر و پا عروسی کردهکه تقصیر از این باالتر  –چی میگی  چی حاجی

 این سرنوشتش بوده شبرنگ

 سرنوشتم بودهه پس دزدی بکنه آدم بکشه بگ ی!عجب حرف حاجی

میخواهی عقل شما را داشته باشه همین مظفرخان با وجود همه سفارشای عجب فرمایشی  شبرنگ
شما خودتون انوقتیکه جوان بودین از این  خوبه.که کار پسر شما  همن رفته یک کاری کرد

 کارها نمی کردین.

 کاری میکردیم که به ابرومون برنخوره  حاجی

مث هم خواسته خوبی کند واسه اینکه دل پسرتون  بودهدر بدبختی  خوب یک دختر خوشگل شبرنگ
 یه دفعهتا  گرفتارش شده ،هپسندید ورفتارشو رفت و امد کرده و اخالق بعدم دل شما خوبه 

شما  -کردن دختره را زن خودش بکنه شمجبورو تنها دیدن آونا را دختر  یقوم و خویشا
 بهتر از مردنهکه میخواستی پسرتون کشته بشه خوب زن گرفتن 

 میخواست فوری بره عارض بشه حاجی



 نخواست این کار را بکنه شبرنگ

 ا بهم بزنمخوب پس من بهتر میتونم این عروسی ر حاجی

 نه نمیتونید هرگز بهم بزنید شبرنگ

 یعنی چه؟ من که پدرم حق ندارم یک عروسی را که بزور گردن پسرم گذاشتن بهم بزنم حاجی

بگن پسرتون ترسیده و بزور مجبورش مردم میخواهید  پسر شما با شما موافق نیست. شبرنگ
 اسباب کنفتی خودش و خفت شما میشهکه این  ؟کردن

 یا بایست این کار و بکنه یا از ارث محرومش میکنم باین چیزا اهمیت نمیدم.من  حاجی

 شما این کارو نمیکنین! شبرنگ

 کی مانع میشه از ارث محروم نمیکنمرا ش مزه است من پسرم ودهه خیلی خ حاجی

 را میگیره جلو شما محبت پدری، خودتون شبرنگ

 نه نمیگیره حاجی

 م انقدرا سنگدل نیستینشما  ،شما را میشناسیم نم شبرنگ

برو مردکه بی سر و پا این پسره  ،هر وقت میلم باشه بیرحم میشم )به مبهوت( برو متقلب حاجی
 ناالیق را بجور و بیار واحمق 

چه ، اما ندووارد میش امروز ش و همسرشدختر، پدر مظفرخان وارد می شود و معلوم می شود حاجی نبی
ر قول می دهد عبدالشکو. باطلهما و قرار داد  هعروسی کردفایده که پسر شما برای خودش 

 هر بد اخالقی و فسادیکه از بچه هامعتقد است که  حاجی نبید. همه کارها را درست کنکه 

مودب را اگر شما پسرتون . سر بزند تقصیر پدرشونه که اونارو خوب تربیت نکردن
 .بارآورده بودین این بازی را سرتون در نمیاورد

اگر پسر جنابعالی از این بدتر کرده باشد ؟ همانطوریکه جنابعالی بارآ وردین )با تمسخر( شکورحاجی 
 چطور

 شما راجع به پسر من چیزی شنیدیناول باورش نمی شود و می پرسد؛  حاجی نبی

م چون دپرسیننوکرتون شبرنگ یه چیزائی میگفت اما من اوقاتم تلخ بود از جزئیاتش  حاجی شکور
 که سخت در خود فرورفته و حاجی نبی. فعال خداحافظ ...وکیل بگیرم و یه میخوام برم

وارد می شود و می خواهد پدرش را ببوسد، اما حاجی نبی او را از  پریشان است، مظفر
 خود دور می کند، وقتی مظفر در کمال تعجب، علتش را می پرسد؛

 ری کردیچه کا  وقتیکه من این جا نبودم چه اتفاقی افتاده حاجی نبی



 من هیچ کاری نکردم که اسباب اوقات تلخی شما باشه مظفر

 اما شبرنگ یه چیزهائی میگه حاجی نبی

انع م جمشیدمات به رفتن پدرش نگاه می کند. شبرنگ وارد می شود. مظفر می خواهد او را بزند،  مظفر
باین خیانتی ، باید این خائن دغل بازی که با من کرده خودش بگه می شود مظفر می گوید

 ی که کردی اقرار کن

 منکه یادم نیست چه خیانتی کردم شبرنگ

 دوباره حمله می کند که بزند، جمشید او را می گیرد. مظفر

خیلی خوب حاال که اصرار دارین مام میگیم  اون شیشه شربت به لیموئی که از اصفهان  شبرنگ
 واستون فرستاده بودن من خوردم و گفتم گربه انداخت شکست

 خیلی ببخشینبله، مظفر با شگفتی نگاهش می کند که پس تو خوردی؟ 

 بگو که اهمیتش بیشتر از اینهرا خوشوقتم که فهمیدم اما مقصود من این نبود کاری  مظفر

 واله دیگه کاری نکردم پس بیخود این و گفتم شبرنگ

 دوباره حمله می کند که بزند، جمشید او را می گیرد؛ مظفر

برگشتم با رختای و سه ماه پیش که یه ساعت دادین ببرم واسه اون دختره  ،یادم امدراستی  شبرنگ
ساعت و هفده  .دروغ گفتم ،گلی و صورت خونی گفتم از االغ خوردم زمین ساعت خورد شد

 و تومن نیم فروختم 

. دخترهواله حیف بود بدم باون جواب می دهد  شبرنگ؟ فروختی وساعتخشمگین می پرسد؛  مظفروقتی 
 آن چیزیکه من میخوام اینهم نیست.اما مظفر می گوید 

 دیگه کاری نکردمولی  پس این را دروغ گفتم شبرنگ

 وقتی دوباره مظفر حمله می کند؛

شش ماه پیش یه دیونه شما را تو کوچه گرفته بود و زده بود و سرتون شکسته  هیادتون شبرنگ
 ؟رده بودبود و انداخته بودتون تو آب انبار و فرار ک

 آره یادمه مظفر

 بیرون نرینترسونم شبها میخواستم شما را واسه این که . خوب آن دیونه من بودم شبرنگ

 وونیکه بپدرم گفتی بگااما  شو به موقع سرت در میارم، تالفیکه حسابی از کوره در رفته، می گوید  مظفر

حیرت زده می پرسد پس پدرم چی می گفت. در همین  مظفرمی گوید که هنوز پدر مظفر را ندیده.  شبرنگ
 حین شخصی به اسم "حسن بامبول" وارد می شود؛



 اقای مظفرخان یه خبر بدی واسه شما آوردم حسن بامبول

 چطور؟ مظفر

فرستاد بشما  وکردا دارن )می روند( والیتشون و زبیده خانم هم میخوان ببرن زبیده خانم من حسن
 ،بشما بدنرا یگه اون پولیکه کردا ازتون خواستن تا زبیده خانم بگم اگر تا دو ساعت د

 اونام دختر رو ورمیدارن و میرن. دندهی

 ناگهان به شبرنگ و حیله هایش نیازمند می شود، قربان صدقه اش می رود که کاری بکند؛ مظفر

 بله! حاال دیگه شدیم شبرنگ جون و قربونمونم میرن!  شبرنگ

، بکوبین وسرمد و شبرنگ اصرار دارد که نخیر، مرا بزنید، برنگ فکری بکنشاصرار داره که  مظفر
 و این بازی رفت و برگشت ادامه دارد تا مظفر بکشین وخوشم میاد که شما مناصلن من 

چقدر و می پرسد  توبه می کند و معذرت می خواهد و شبرنگ قبول می کند که کمک کند
 ؟ دویست تومنچیزی نمیخوایین؟ پانصد تومن. از جمشید می پرسد شما پول الزم داری

. سالم می کند و بعداز مقدمه و شبرنگ از او شروع می کند)حاجی عبدالشکور می آید( 
 پیدا کرده؛راهی  چینی .... می گوید

 خیلی از تو ممنونم شبرنگ حاجی شکور

سی کرده پیداش کردم اگر بدونین چه آدم رفتم و برادر این دختر را که پسر شما باش عرو شبرنگ
 وقتیکه یه خورده زهرماری شکم ادم مخصوصا شریه تا بگی ارا قداره میکشه اُ میزن تو

خورده باشه همه حرفش کشتن و شکم پاره کردن و کله پوست کردن و ایناست  براش  هم
 ،عارض بشینبار کردیم تا رسوندیمش باین عروسی گفتم شما میخواهین  صحبت از کار و

این قدر این ور ان ور کردیم   دیبیاندازحبس را به  اوعروسی را بهم بزنید و  میتونین اینو 
 تا راضی شد یه پولی بگیره اُ این عروسی را بهم بزنه

 خوب چقدر خواسته حاجی شکور

 می گفت ییچیزایه  اولش که خیلی هواش بلنده شبرنگ

 مثال حاجی شکور

 تومان بمن بدن 600بایست مثال میگفت  شبرنگ

 هزار بال بجونش بخوره خیال میکنه مردم احمقند 600تومان.  600 حاجی شکور

ن زودیها گول بخورین و یکردم که شما از اونا نیستین که با شبهش گفتم حالیرو منم همین  شبرنگ
 برومبه زودی گفت موقع رفتنم به نظام وظیفه رسیده و بایستی  مآنقدرها پول بدین بعد



 60گفت یک اسب خوب میخواد که تندرو باشه و دست کم  ، خالصهدارم ، پول الزموالیت
 تومان بیرزد.

 خوب اگر به شصت تومان تموم میشه حرفی ندارم میدم  حاجی شکور

 تومان 20دست کمش میخواد  مازین و و دهنه و این چیزحاجی، خوب اسب که لخت نمیشه  شبرنگ

هرچند زیاده اما واسه  تومان 80ین و یراق شصت تومان هم اسب این میشه بیست تومان ز حاجی شکور
 اینکه راحت بشم میدم

 تومان بیرزد 30میگفت یک یابو هم برای نوکرش میخواد که  شبرنگ

 من یک شاهی نمیدم خاک تو سر خودش و نوکرش  حاجی

 که نمیتعونه پیاده بره آخه نوکرش شبرنگ

 خودش و اربابش سگ دو کننهرجور دلش میخواد بره  حاجی

طور دیگه هر حاجی بیخود برای این چیزهائی جزئی خودتان تو زحمت نیندازین فکر کنین  شبرنگ
 تموم کنین هم خرجش بیشتر میشه و هم درد سرش!و بخواهین این کار

 تومان هم قبول  30)پس از قدری فکر( خیلی خوب این  حاجی

 میگفت یک قاطرم برا ... شبرنگ

 اطر بسرش بخوره من اصال یکشاهی نمیدمق حاجی

 یک قاطر ارزون شبرنگ

 یک خر لنگ هم بهش نمیدم حاجی

خواد با شما طرف بشه چقدر اسباب بیافتد و بیک خورده فکر کنین اگر این مردکه سر قوز  شبرنگ
 تازه واسه جون شما ممکنه خطر داشته باشه مردکه خدا  شهمیزحمت و دردسر فراهم 

میخواهید تو دقمصه  وشما دسی دسی خودتوناما توفیری نداره که من  برای  نشناسه
 بندازی

 خوب این قاطرش چقدر پول میخواد حاجی

همه رو و زین و دهن بند و خرجی کاروانسرا دار ئ برای قاطرش اُ برای یابوی نوکرش  شبرنگ
 هم رفته دویست تومان میخواد

 من یکشاهی نمیدم –نه نه  دویست تومان!؟ حاجی

منم که نمیخوام گولتون بزنم میخوام یه طوری بشه فوری از   شما که ماشاء اله بچه نیستین شبرنگ
 میدادم و خودم راحت میکردم  وین پولااگر جای شما بودم  این دقمصه خالص بشین و 



 میشود(ظاهر ناشناس در هیات نه من هرگز دویست تومان نمیدم! )سر و کله مبهوت  حاجی

 ه خودش داره میاداوه  اُ  شبرنگ

 بمن نشون بده به بینم رو )با لهجه عوضی( آی شبرنگ این حاجی شکور پدر جمشید  مبهوت

 چکارش داری؟ شبرنگ

 بهم بزنه وتو حبس بیندازد اُ بره عدلیه عروسی خواهر من وشنیدم میخواد من مبهوت

 من خبر ندارم همین قدر میدونم که حاضر نیست دویست تومن بتو بده  شبرنگ

اگر گیرش بیارم کلش را میکنم )چاقو را از جیبش بیرون میاورد( با این چاقو شکمش را  مبهوت
 سرفه میکنم )حاجی شکور با حال ترس پشت شبرنگ مخفی میشود(

 این حاجی از اوناش نیست که از تو بترسه خیلی دل و جرات داره  یاما داش شبرنگ

 اگر این جا بود همین االن چاقو را تو شکمش می تپوندم این کیه پشت تو قایم شده مبهوت

 حاجی شکور نیست شبرنگ

 شهاز رفقا مبهوت

 شهدشمن ینه! داش شبرنگ

ده قول میدم بمردونگی اون )دست حاجی را با خشونت میگیرد( دست ب اُه. خوشم اومد مبهوت
 کنم.ا را از شر این مردکه دبنگ خالص پیش من عزیزه تا غروب شمکه چیزائی 

 میگیرن بدارت میزنن ان دوره نیست  حاال دیگر یاما داش شبرنگ

 باالی سیاهی که رنگی نیست ما حاجی را میکشیم اونام ما را بکشن  برو بابا مبهوت

 وتتنوکر و دوست و آشنا داره میریزن سرت اُ پوس  داره خوب حاجی هم قوم و خویش شبرنگ
 میکنن.

سرفه  وشکم همشون با این چاقواهو من از خدا میخوام )چاقو را بحالت غضب حرکت میده(  مبهوت
 چه بازی سرشون در میاوردم.  یمیدیداگه اینجا بودن میکنم 

 شبرنگ! حاجی

 بله حاج آقا شبرنگ

 بدممن حاضرم دویست تومن  حاجی

حاجی اولش نمیخواد پولو دست شبرنگ بدهد، بعد شبرنگ نمی گیرد. باالخره حاجی پول را می دهد و می 
 رود خانه؛



به بینم اون یکی چطور میشه )حاجی نبی  خدا بده برکت   خوب اینکه یکیش، بسالمت شبرنگ
 انگار )طوری کهمیآید( اُه! معلوم میشه خدام با ماست این یکی نرفته اون یکی پیداش شد 

یه مسلمون  .بیچاره پدر! ای بدبخت حاجی نبی( ای خدا ای وای شدهملتفت آمدن حاجی ن
 نیست که بمن بگه حاجی نبی کجاست

 من اینجام چیه! چه خبره؟ حاجی نبی

 بنظرم مرده یا زمین فرورفته  شبرنگ

 خرف میگه)با غضب( احمق کوری یا کر  دو ساعته میگم من اینجام بازم مز حاجی نبی

 )بطرف حاجی برمیگردد( آه حاج آقا اگر بدونین چقدر دنبالتون گشتم. شبرنگ

 بگو به بینم چه خبره انقدر آه و ناله میکنی حاجی نبی

 حاجی آقا پسرتون .... )گریه میکند( شبرنگ

 پسرم حاجی نبی

 تو یه دقمصه افتاده که دیگه بدتر از اون نمیشه شبرنگ

 چه دقمصه ای حاجی نبی

 هرچیاوقاتش خیلی تلخ بود نمیدونم چی بهش گفته بودین چ چی حاجی. امروز صبح هی شبرنگ
 یواش یواش از شهر دورکه طور  تم بردمش صحرا همینورش داشنداد.  پرسیدم جواب

شتردار  یکدفعه دیدیم سه فرسخ دور شدیم خسته بودیم رفتیم پیش سه چهار تاشدیم 
 از شما و دارائیتون و کار وبنا کرد پیش اومد اُ آقامظفرخان  شاهسون نشستیم صحبت

کتک مفصلی  بنا کردن با هم پچ و پچ کردن یه دفعه ریختن سر ما هاکاسبیتون گفتن یارو
 را ول کنیم شپسربیاور تا تومان پول  500از اربابت برو گفتند و  بهمون زدند

 چطور پونصد تومن حاجی نبی

 رن والیتمیب واگر تا دو ساعت دیگه پول را نبرم آقا مظفرخانبله حاجی گفتن  شبرنگ

 اخه پیش این یاقیا رفت چه کند حاجی نبی

 چه میدونست که این طور میشه شبرنگ

اخه  در بیارن وونشزود برو باین یاقیا بگو اگر پسر منو ول نکنن میرم به امنیه میگم پدر حاجی نبی
 کارش چی بود بره پیش این شاهسونا

 خوب قضا و قدر گاهی از این کارا میکنه گشبرن



نگهدارن تا پونصد تومن فراهم جاش و ول کنن تو را برو پیش این شاهسونا بگو پسر من حاجی نبی
 کنم

 که در هفت آسمون یه ستاره ندارم میخوان چه کنندنو م حاج آقا ماشاء اله باون فرکتون شبرنگ

 آخه پیش این دزا رفت چه کند حاجی نبی

  نیست هابابا چه میدونست این طور میشه حاج آقا ملتفت باش که دو ساعت بیشتر  شبرنگ

 هیچ انصاف ندارناینا پونصد تومن   حاجی نبی

 انصاف شاهسون و  شبرنگ

 آخه این پسره پیش شاهسونا رفت چه کنه حاجی نبی

  خوب بابا نفهمید حاال رفت و گیر افتاد شبرنگ

طرف چپ تو اون  وامیکنی و)کلید را باو میدهد( میری در صندوق بگیر این کلید صندوقه حاجی نبی
 ورمیداری میری در انبارو وارو اون کلید  کیسه چرمی یک کلید بزرگ هست مال انباره

 وشسمسار میفروشی و پوالبه تو صندوق هست ورمیداری میری آشغال  هرچه آتمیکنی 
 جات میدینو رری پسر من می ب

بیست تومن هم نمیخرن  روآشغاالی شما آت)کلید را پس میدهد( حاج آقا مسخره کردین همه  شبرنگ
 تازه تا بیام بفروشم شوم میشه، دیگه هزار تومن هم بدین، توفیری نمی کند

 آخه چه مرگش بود که رفت پیش این دزدا حاجی نبی

 مظفرخانمیشه یه دفعه دیگر  یاهمین وقت تلف میکنین و هی میگین رفت اونجا چه کنه خدا شبرنگ
 ومدمی هرچی از دستم برمی برنش. خدا تو شاهد باش شاید همین االن دارن بینم  وعزیزم ر

 که انقدر دلش سنگه هکردم تقصیر این پدر نامهربونش

 گفتی چهار صد تومان  حاجی نبی

 نه حاجی آقا پونصد تومن شبرنگ

 آخه پیش شاهسون ها رفت چه کنه حاجی نبی

 ا نیستاین شاهسونول کن خیر  شبرنگ

 اما این یاروها خیلی بی حیا و بی شرفند)پانصد تومن از جیبش در می آورد(   حاجی نبی

 بله حاجی آقا شبرنگ

 دزدنو بگو نامسلمون بهشون  حاجی نبی



 میگم شبرنگ

 پس می گیرم دنیاحرومشون باشه، اون بگو  حاجی نبی

 بله، البته  شبرنگ

 گیرشون بیارم دو برابر ازشون میگیرماگه  حاجی نبی

 هتدرسبله  شبرنگ

 نجات بدهو میخواد خارج بشه( برو برو زود پسر)کیسه را در جیب گذاشته م حاجی نبی

 حاجی آقا )عقب او میرود( شبرنگ

 چیه! حاجی نبی

 ... وپول شبرنگ

 مگر بهت ندادم حاجی نبی

 بنظرم گذاشتین تو جیبتون شبرنگ

چه مرگش بود رفت پیش این  میگی بسکه حواسم پرته )کیسه را میدهد بشبرنگ(آه راست  حاجی نبی
 ناخلفا )خارج میشود( ،بی رحما ،دزدا ،ملعونها ،شاهسونا

اینهم پونصد تومن به جمشید می دهد و به مظفر؛ شبرنگ دویست تومن . وارد می شوند مظفرو  جمشید
  شما

هایشان جمشید و مظفر، دو معشوقع؛ زبیده و لطیفه را با اب شبرنگ و مبهوت، به دستور ارب پرده سوم
هم آشنا می کنند و دو زن در یک خانه ساکن می شوند. شبرنگ و مبهوت به دو زن که بیم دارند پدرهای 

 جوانان با ازدواج آنها مخالف باشند، قول می دهند که همه ی کارها را روبراه کنند. زبیده به لطیفه می

و  اما من هیچ کس را ندارم که از من حمایت بکندهستید چون پدرتان را می شناسید گوید شما خوشبخت 
 صحبت به یک رقیبی براتون موجود نیست.را دارید که این خوشبختی می گوید شما در عوض  لطیفه

سری بحث های اجتماعی می رسد که در جامعه ی ما هنوز دیگران برای ازدواج دو جوان تصمیم می 
 وارد می شود و از شبرنگ می پرسد که چه کرده.  حاجی نبیسپس  غیره و غیره.گیرند و 

هیچ چیز حاجی آقا االن مظفرخان بسالمتی تو خونه نشسته و دعا بجون شما میکنند اما  شبرنگ
چیزی که هست شما خودتون تو خطر هستید بایستی هرچه زودتر برین خونه و یه چندی 

 بیرون نیائین.

 چطور شده؟چرا؟  حاجی نبی

 رن و بکشنتونادارن پی شوما میگردن که گیرتون بی شبرنگ



 کی؟ حاجی نبی

 برادر زن جمشیدخان پسر حاجی عبدالشکور واسه اینکه فهمیده شما می خواهید دخترتون شبرنگ
 که در بیاورد میخواد دق دلی از شما ینطالق بد وو خواهر اون بدینبجمشید خان  رو

جا سراغ شما را میگیرن دور و مه و هم جمع کرده و ... هرن رفقاش یدنطالق  وخواهرش
از  .. حاجی نبیدونینیتو کوچه ها پخشن که شوما نمبر خونمون هم آدم گذاشتن جوری 

 تو سارقی ...از او می خواهد که بروند شبرنگ شبرنگ می خواهد که کمکش کند و 
جا بدین قایم  وخودتونبرود جوال از حاجی می خواهد که توی  ( شبرنگآید)صدای پا می 

 بشین اُ درست مواظب باشین هیچ جاتون بیرون نباشه اُ ...

توی جوال مخفی میکند. شبرنگ با صدای عوضی( خود را قایم بشین یکیشون اومد )حاجی  شبرنگ
کنم و بکشم )به حاجی نبی با  شنتونستم پیدا .را گیر نیاوردمحاجی نبی اخرش این مردکه 

 صدای خودش( تکون نخورین حاجی نبی. )با صدای عوضی( اگر بزمین فرو رفته باشه
)با صدای عوضی( چکارش  )با لهجه عوضی( حاجی نبی را چکارش داری پیداش می کنم

بکوبم )با صدای خود( ببخشید حاجی آقا مرد محترمی رو دارم میخواهم با این چوب سرش 
مردکه بی سر و پا )با صدای خود( خیلی ببخشید یه  وضی( حاجی آقا کیه)با صدای عست... 

من یکی بدو میکنی )با صدای  )با صدای عوضی( با نخورده با احترام و ادب حرف بزنی
خود( من از یک ادم محترمی دفاع می کنم که شما اسمش... )با صدای عوضی( که دوست 

 حاجی هستم )عوضی( خیلی خوب پس باس خدمت حاجی نبی هستی )خود( اره من دوست
ن جوری خداحافظ )خود( مرده ی... )خود( آخ آخ آخ یواش بزن آخ آخ آخ )عوضی( اشما
او را  شبرنگ سرش را از جوال بیرون میآورد حاجی نبی آخ ... ه ببرههرچه دخترر شو

 آخ حاجی شما هم .... دارم از درد میمیرمداخل جوال هل می دهد( 

ملتفت باشید یکی دیگر آمد )لهجه ترکی( از صبح تا حال مثل سگ این طرف و آنطرف  شبرنگ
میدوم و این حاج منی را پیدا نمی کنم )با صدای خود( خوب قایم شده )با لهجه ترکی( اُ یارو 

شبرنگ نقش کتک خوردن . ح خبر ندارمداری )صدای خود( از صبخبر منی حاجی از این 
 آقا نزن آخ )ترکی فارسی( حاال خداحافظ تا دیگه از این فضولی هابازی میکند( آخ آخ آخ 

را بیرون می ش سر حاجی نبی. )خود( آخ مردم مرده شور هرچه گردن کلفته ببره نکنی
  و شبرنگ را می بیند که دارد نقش بازی می کند آورد

 ... ای خائن بدذات  میخواستی ...ای خدانشناس ای بی حیا  ی نبیحاج

حنه ی بعدی، حاجی نبی و حاجی شکور متوجه می شوند که با داستان های دروغی از آنها پول در چند ص
 دختر حاجی نبی از زن دومش در شیراز بوده که او را به اسملطیفه گرفته شده و بعد معلوم می شود که 

 ی به نامحاجی نوروز می شناخته )نه حاجی نبی(. زن برای حاجی تعریف می کند که دخترش را به جوان
 جمشید شوهر داده که پسر شخصی به نام حاجی شکور است. حاجی نبی و حاجی شکور هم مطلع می

شوند که کاری که مایل بودند بکنند، خود بخود صورت گرفته، لطیفه که دختر حاجی نبی ست، به جمشی 
است. پسر حاجی شکور رسیده و زبیده هم که دختر حاجی شکور است، به ظفر پسر حاجی نبی رسیده 



شبرنگ از  (، وارد می شوندبا پارچه سرش را بستهچند نفر با یک پاسبان، شبرنگ را که دستگیر شده و 
 .همه حاللیت می طلبد اما حاجی شکور و حاجی نبی او را می بخشند و...

تمام میشود. زبیده دختر گمشده ی حاجی شکور  63ه ی خطی موجود در پایان صفحه )نسخ
شبرنگ، نوکر حاجی نبی که با حیله هایش سبب  .و لطیفه دختر گمشده ی حاجی نبیبوده 

 شکلی از "سیاه" روحوضی است(. رسیدن این دو زوج بهم میشود،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1320نصر، تیرماه خان نوکر و کلفت، اثر سید علی 

 

به "اداره نگارش  245و شماره ی  25/4/1320سر نسخه ی تماشاخانه تهران به تاریخ  -سند یک
 وزارت فرهنگ"

تهران بمعرض تمایش گذارده خواهد شد نمایشنامهای چوب دو سر طال و نوکر و کلفت که در تماشاخانه 
 برای تجدید نظر بپیوست فرستاده میشود. خواهشمند است پس از مالحظه اعاده فرمایند.

 تماشاخانه تهران، 
 امضاء: علی نصر 

به "آقای فخرایی" ارجاع داده شده است. و پایین تر مهر  28/4/20زیر امضاء با قلم آبی؛ به تاریخ 
زیر آن با مداد قرمز  را دارد. 2904و شماره ی  28/4/20نگارش" خورده که تاریخ "ورود بدفتر اداره 

 نوشته شده؛ "بایگانی شود"
 



 

است. متن آن با قلم آبی  28/4/1320یادداشت کوچک وزارت فرهنگ، دایره مطبوعات به تاریخ  -سند دو
 نوشته شده:

نصر برای یک برنامه )ده روز( در تجدید نمایش پیس "نوکر و کلفت" به نگارش جناب آقای علی 
 -هنرستان هنرپیشگی با نظر اداره کل شهربانی مانعی ندارد 

 دکتر فرهنمندی -رئیس اداره کل نگارش           
 امضاء     

 سمت راست امضاء، آقای ح فخرایی پاراف کرده است. زیر آن با مداد قرمز نوشته شده؛ "بایگانی شود".
 



 

 131و شماره  4/11/1321، تاریخ  7351تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن سرنسخه  -سهسند 

سمت چپ باالی متن یادداشت، یک تمبر یکریالی وزارت دارایی الصاق شده که با مهر "نامه فرهنگ" 
 باطل شده است. متن یادداشت که با ماشین تایپ نوشته شده، از این قرار است:

 هنگاداره کل نگارش وزارت فر

نمایشنامه های )نوکر و کلفت( و )پذیرائی گرم( که هر دو سابقا از تصویب آن اداره گذشته و نمایش آنها 
 تجدید خواهد شد به پیوست فرستاده میشود خواهشمند است دستور فرمایند پس از تجدید نظر اعاده دهند.

 تماشاخانه تهران
 امضاء: احمد .... )دهقان؟( 

 6365و شماره ی  5/11/21مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" خورده که تاریخ زیر امضاء سمت راست، 
 زیر مهر، یادداشتی با قلم و جوهر آبی به این مضمون نوشته شده:  را دارد.

 5/11/21دایره مطبوعات، 

تجدید نمایش پیس )نوکر و کلفت( و )پذیرائی گرم( برای یک برنامه دیگر تا مدت چهار ماه در تماشاخانه 
رئیس اداره کل    7/11/21 -هران با موافقت اداره کل شهربانی مانعی نداردت

 دکتر فرهمندی -نگارش

به آقای فخرایی رجوع داده شده و ایشان زیر امضاء دکتر فرهمندی،  5/11/21که زیر آن به تاریخ 
 پایین یادداشت، با مداد قرمز نوشته شده؛ "بایگانی شود". پاراف کرده شده است.

 



 

 

 صفحه ی اول نمایش نامه ی "نوکر و کلفت" که تایپ شده است. – چهار ندس



 

( که در میانه ی صفحه با کلمه ی "خداحافظ" تمام شده و 18صفحه ی آخر نمایش نامه )ص  -پنج سند 

 زیر آن این متن با قلم و جوهر آبی نوشته شده است؛ 

 نسخه دوم

صفحه  18این نسخه پیس بنام )نوکر و کلفت( کمدی در یک پرده اقتباس بقلم جناب آقای علی نصر که در 
هشتی تنظیم شده و صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش رسیده  بررسی شد نمایش آن در هنرستان 

نمایش زیر  هنرپیشگی برای یک برنامه )یک هفته( با نظر اداره کل شهربانی مانعی ندارد و در دفتر
    4/9/19ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش چسبانده شده است.  67/2شماره 

 دکتر فرهمندی –رئیس اداره کل نگارش    

 که از طرف "ح. فخرائی" امضاء شده است.      

 

اداره ی نگارش فرستاده شده  ، برای تصویب به1326)همین نمایش نامه با نام "دایه خانم" بار دیگر در 

 .(است



 )نوکر و کلفت( 

 "در یک پرده با شعر و موسیقی"، "کمدی"

 )بقلم آقای علی نصر( )اقتباس(

 

 اشخاص

 صاحب خانه انیس الملوک

 دختر انیس الملوک هما

 درشکه چی جمال

 میرآخور حاجی خان

 کلفت اقدس 

در سمت راست باطاق انیس الملوک  -است  در 3صحنه در اطاقی است مزین و مجلل و مجلس که دارای 

باز میشود و جنب آن میزی است که اسباب توالت در روی آن چیده شده و یکساعت باو نزدیک در وسط 

تخت کوچک با پشه بندی است و در چپ بسمت اطاق اقدس باز میشود  یک صندلی و یک صندلی دسته 

در گلدانها گل و در روی میز اسباب توالت  دو  -ارددار با یک میز کوچک در جلو آنها نزدیک بآن قرار د

 –یک قفس طوطی دم پنجره  یک چتر زنانه و یک بادزن –شمعدان است که در آن شمع میسوزد 

( الحمدهلل پشه بند است و بنظر خوشحال میآید)موقعیکه پرده باال رفت مشغول مرتب کردن  اقدس

ش برد این یک آتشی است یک اجل معلقی صد هزار بار خدا را شکر که این ورپریده خواب

 حالیت تا حاال کرده بودم. است )رو بتختخواب( اگر تو مال من بودی 

 )با لباس شب وارد میشود( اقدس باالخره هما خوابش برد؟ انیس الملوک

 )نزدیک تخت خواب( بله خانم مالحظه بفرمائید بخدا مثل یک تکه ماه میماند.  اقدس

 راستی که مثل ماه خوابیده.)نگاه میکند(  انیس

بخدا خانم و پیش از پای شما ما همین را میگفتیم این بچه مثل فرشته مثل مالئکه میماند  اقدس

 اصال وقتی توی صورتش نگاه میکنی یک چیزی دارد که هیچ بچه باین سن و سال ندارد.

هم که من بخواب همی جون بخواب جونم امروز بنظرم حالش چندان خوب نبود امشب  انیس

و هرچه کردم بلکه عذر بخواهم و پهلوی بچه باشم نشد   مجبورم به این سواره بروم 

 راستی که مهمانی رفتن و سواره رفتن هم دل و دماغ میخواهد. 

 )وارد شده تعظیم می کند( قربان اتومبیل حاضر است )سرفه میکند( جمال

 شود(یواش سرفه کن بچه بیدار میشود )مشغول دوختن می اقدس

 راستی جمال مگر ناخوشی؟ انیس



خدا خانم را عمر بدهد خانم را از ما نگیرد نمیدانیم توی این حلق ما چی است که سال ازگار  جمال
 همین جور خارش دارد

 البد برای این است که خودت را سرما میدهی؟ انیس

میشود که در پشت آن خدا سایه شما را از سر ما کم نکند. )در اینموقع فکس ترتی )؟( زده  جمال
 اقدس و جمال با سر و پا ضرب آن را میگیرند(

 این صدای چی است؟ انیس

 این مزقان زنهای توی این کافه پائین خانمان هستند خانم. جمال

 ها یادم آمد  بسیار خوب پنجره را به بندید صدای موزیک بچه را بیدار نکند. انیس

 قفس را از این دم پنجره عوض میکردیم. خانم ما اگر جای شما بودیم جای این جمال

 چرا مگر چه عیبی دارد؟ انیس

 واسه اینکه یک حرفهائی یاد گرفته که عقل آدم مات میماند. جمال

 بگو به بینم چی یاد گرفته؟ انیس

 )جای اشعار در نسخه ی نمایش نامه سفید است()میخواند(  جمال 

گفتی فردا انشاء هللا جایش را عوض خواهم کرد عجب ناقالئی است اما جمال همین طور که  انیس
اما بدان من آنقدر این حیوان را دوست دارم که حد ندارد برای اینکه تنها یادگاری که از 

 مرحوم شوهرم انیس الممالک مانده همین است.

 )جمال سرفه پشت سر هم میکند(  

شب که رفتیم بیرون خیر این بیچاره مریض مریض است میدانی جمال چرا اینطور شدی پری
 تو چند ساعت توی داالن معطل ماندی سرما خوردی.

 بله خانم. جمال

امشب تو نمیخواهد با من ببائی من با یوسف میروم خوب اقدس که مشغول دوخت و دوز  انیس
 شده 

 خوب خانم چکار کنم شما میدانید که من بیکاری را دوست ندارم. اقدس

مشغول پاک کردن صندلی دسته دار میشود آهسته( چه مردی )دستمالی از جیب در آورده  جمال
 بود کز زنی کم بود.

 ا  جمال تو هم که میز و صندلی پاک میکنی بس است بس است. انیس

 خانم جون اصال میدانید چی است ما نانی را که به بیکاری بخوریم بمان حالل نمیشود. جمال



ت مند و نجیبند )بلند( اقدس بس است بس )آهسته( راستی این نوکر و کلفت چقدر شراف انیس
 است 

 چشم خانم هر جور بفرمائید اطاعت میکنم.  اقدس

در اطاقت را یک خورده باز میکنی ملتفت اینجا باش هما بیدار نشود یادت نرود نصف شب  انیس
 باید دواش را بهش بدهی ها.

 خیالتان راحت باشد خانم. اقدس

 امیدوارم که بتوانم زحمات تو را تالفی کنم.من خیلی اطمینان دارم اقدس  انیس

 خانم ما آنقدر خانم کوچیک را دوست داریم که از جان خودمان بیشتر. جمال

 راستی که مثل فرشته میماند. اقدس

آفرین بهر دوی شما خوب دیگر من میروم دلم میخواهد سر بسرش نگذارید مخصوصا  انیس
 کاری بکنید که گریه نکند.

 .چشم خانم اقدس

 چشم خانم. جمال

)در اینجا میخوانند و پس از تمام شدن موزیک انیس الملوک میرود و از در ته چند ثانیه 
اقدس و جمال بدر نگاه میکنند بعد با حال رقص و خنده جلو سن میآیند و هر دو با هم 

 میگویند چه خوب شد جهنم شد. 

 ت علیه اقدس جون.بله رفت تا بوق سگ بیاید خانه ماند به بنده و حضر جمال

 آه تو هم که ناخوشی و همش سرفه میکنی. اقدس

 )میخندد(  تو این را بدان اقدس هر وقت ما سرفه میکنیم بدان که یک حقه زده ایم. جمال

 مثال؟ اقدس

مثال اینکه خانم که یکهفته دیگر مهمانی دارد و از پیش همه چیزش را مهیا بود مخلص  جمال
 خودمان را زدیم به قفسه یک نصف بطری را سر کشیدیم دیدیم اگرارادت مند اقدس جون 

همین جور ظاهر و باطن این جا صحبت کنیم از بوی دهنمان می فهمه این بود که صرفه را 
 دمش دادیم هی دستمال جلو دهنمان گرفتیم فهمیدی جونم.

 حاال آقای جمال بفرمائید به بینم چکار باید بکنیم. اقدس

 عاشقانه( اگر چیز میزی گیر می آوردیم میخوردیم که بد نبود)با نگاه  جمال

 اه تو هم که اتصال از خوراکی حرف میزنی اقدس

میدونی چی است بیا ما هم برویم بیرون توی این کافه پائین یک شبی بگذرانیم بخوریم و  جمال
 بزنیم و یک رقصه هم بکنیم.



 بشود. نه من میترسم اشنائی آنجا مرا به بیند و بد اقدس

نه خیالت راحت باشد نگاه کن تو هم مثل همه خانم ها یک لباس شب میپوشی از آن بلندها  جمال
که نصفش روی زمین کشیده میشود خودت را جیک جیک درست میکنی مثل )چشمش را 

 هم میگذارد( ماه شب چهارده دیگر هیچکس تو را نخواهد شناخت.

 بپوشم اما بچه را چکار کنیم. )خوشحال( بد نگفتی االن میروم لباس اقدس

بچه ها خوابشان سنگین است خیالت راحت باشد وانگهی دو ساعت دیگر میآئیم دواش را  جمال
 هم بهش میدهیم زهرمار کند )دست او را گرفته با حال رقص بسمت در میبرد( بدو بابا جان

رویمان را صفا  زود باش قربانت بروم )بر میگردد( حاال نوبت ما است که یک خورده سر و
 اودوکلن )مشتی به بدهیم )میرود سر میز توالت( بسم اله الرحمن الرحیم از جناب اجل آقای

سرش میزند( هوالفتاح العلیم نوبت پودر کتی است )قدری پودر میمالد( پس مبارک بود چه 
 فر هما  هست این ماتیک قرمز مال ما )میگذارد در جیبش(

 رد( اوه اوه.)توی پشه بند تکان میخو هما

بیا تو بیا تو اما این عطر عجب بوئی دارد یک خورده بزنیم به دستمالمان )بدستمالش  جمال
 میریزد( 

 اوه مامان. هما

 )بعجله( این پدر سک بنظرم بیدار شد )میاید سر پشه بند و گوش میدهد( جمال

 مامان  مامان. هما

 چی است عزیزم چی است عزیزم خواب می بینی. جمال

 )سرش را از پشه بند در می آورد( داری عطرهای مامانم را بخودت میزنی. هما

 )میخندد( اختیار داری خانم کوچک تصدقت بروم ما داشتیم شیشه ها را جابجا میکردیم جمال

 دروغگو خودم دیدم چکار میکردی آن عروسکم را بده زود باش. هما

 ت نه بازی.)عروسک را میدهد( خانم کوچک حاال وقت خواب اس جمال

 فضولی موقوف اقدس کجا است؟ هما

 )با تاثر( اقدس خسته شده مرده شده بیچاره رفته خوابیده. جمال

 مامانم کجا است؟ هما

 خانم تشریف برده اند مهمانی. جمال



 خیلی خوب تو هم برو. هما

 چشم خانم هما خانم. جمال

 یک خورده بازی کنم.نه نه بیا بیا من دیگر خسته شدم میخواهم بیایم بیرون  هما

 خانم ساعت نه و نیم است وقت بازی نیست. جمال

 میدانی چی است جمال خفه شو حرف نزن. هما

خدا سایه ات را از سر عالمت کم نکنند )آهسته( اقدس بیچاره را نگاه کن که رفته لباس  جمال
بگیرید  )میرود جلو( خانم کوچک میترسم واله ناخوش بشوی عوض کند با هم برویم کافه 

 بخوابید

 واه واه دهنت چه بو گند سگ میدهد برو عقب  برو عقب. هما

 خوب بوی عطر گل بنفشه از ما میاید شما بدتان می آید. جمال

 حاال دیدی عطرهای مامانم را بخودت میزدی. هما

 )آهسته( عجب حقه است. جمال

بهم یاد دادید میخواهیم به بین جمال فردا روز تولد مامان جونم است هرچی تو و اقدس  هما
 برایش بخوانم تا حظ کند.

 ما حرفی نداریم ولی دیر وقت است خوب است بخوابید. جمال

 بخدا اگر با من بازی نکنی آنقدر گریه میکن میکنم که از چشم هایم خون در بیاید.  هما

خودش  استغفراله ربی واتوب الیه )او را بغل کرده مینشیند روی صندلی و روی زانوی جمال
میگذارد( گوش کن قصه دزدها را  دو دزد رفتند پی دزدیدن بز  یکی یه بز آورد و دیگر دو 

 بز  دزد دو بزی گفت بدزد یک بز  من دزد دو بز آوردم و تو دزد یک بز.

 )کشیده ای به او میزند( این را هم نمیخواهم. هما

 پس بیا خر بازی کنیم من خر میشوم تو سوارم بشو. جمال

 نه این را هم نمیخواهم.  هما

 پس آخر چه میخواهی من که ذله شدم. جمال

 بیا دکان بازی کنیم. هما

 ال اله الی هللا دکان بازی چی است. جمال

 تو روی این صندلی به شین مثل صاحب دکان من خانم میشوم میخواهم چیز بخرم. هما



 نم.حکم حاکم مرگ مفاجات )آهسته( باید یک کاری کرد خوابش ک جمال

)چتر را باز کرده سرش میگیرد و بادزنی در دست جلوی میآید( واه واه چقدر هوا گرم است  هما
 آدم خیس عرق میشود. 

 )آهسته( راستی که مثل میمون خودش را ساخت و مسخره بازی درآورده. جمال

 خانم سالم علیکم. هما

 )خنده بلند( من خانمم مگر چشم نداری. جمال

 زن دکان داری شوهرت نیست تو داری چیز میفروشی.نه خر مثال تو  هما

 خوب این شد. جمال

 پس از سر )میرود عقب و جلو میآید( سالم علیکم خانم. هما

 )با صدای نازک( علیک السالم خانم بنده کلفت شما هستم فرمایشی داشتید. جمال

 من آمده بودم کاله میخواستم بخرم. هما

 )با صدای کلفت( خانم مغازه بسته است.  جمال

 بخدا اگر قفل را باز نکنید گریه میکنم. هما

 )با صدای نازک( چشم  چشم  بسم اله  بسم اله )آهسته( عجب شری گرفتار شدیم ها  جمال

یک کاله میخواهم خیلی قشنگ گل دار ستوری ظریف شیک که با شوهرم وقتی گردش  هما
 م بمن نگاه کنند  دارید یا نه؟میروم سرم بگذارم همه مرد

 )آهسته( حاال دیگر شوهر هم پیدا کردند خانم )بلند( بله خانم. جمال

 سرم بگذارید به بینم خوب بهم میاید یا نه. هما

)بلند شده مثل اینکه میخواهد کاله سر او بگذارد( بله مالحظه بفرمائید گمان میکنم خیلی  جمال
 قشنگ و خیلی ظریف باشد.

ستی که قشنگ است  ملوس است  حاال جمال نوبت تو است من دکان داری میکنم تو بیا را هما
 چیز بخر )مینشیند روی صندلی جای جمال(

 هما جون تا صبح پس باید آکش دکش کنیم. جمال

 زود باش زود باش. هما

)آهسته( میترسم کافه بسته بشود هیچ چی نه بینیم )بلند( خیلی خوب آمدم )چتر را دست گرفته خود را با باد بزند باد  جمال
 میزند( خانم سالم علیکم. 



سالم علیکم  خانم بزرگ حال شریف  مزاج لطیف  ماشاء اله  ماشاء اله چقدر امروز خوشگل و خوش اندام شده اید   هما
 فرمایشی داشتید؟خوب بفرمائید چه  

 )باصدای کلفت( بنده یک بسته سیگار اشنو با یک چتور عرق. جمال

 چی فرمودید ملتفت نشدم. هما

بابا ولم کن هزار کار دارم )دور میشود. با صدای نازک( آخر شوهرم معطلم است باید بروم  جمال
 خودم را بهش برسانم.

 شوهر شما کجا است و چه کاره است؟ هما

 وهر بنده االن دارد این پائین خیابان را گز میکند و حکیمباشی است.واله ش جمال

 پس بفرمائید زود بیایند اینجا که من یک دندان دردی گرفتم که خدا میداند آخ  آخ آخ. هما

 )میاید جلو( چی شده  چی شده؟ جمال

 )میخندد( خر داریم بازی میکنم من دندانم درد نمیکند. هما

چه )خودش را لوس میکند( هما جون منکه خوابم گرفته تو هم بیا برو )آهسته( ورپری ب جمال
رو تخت یک خورده دراز بکش  من همچین قشنگ یواش یواش برایت قصه میگویم تا 
 خوابت ببرد )او را بغل میکند( آره جونم بیخوابی برای بچه خیلی بد است آنوقت ناخوش

یزم آره بخواب قشنگ منهم همین جا میشوی بهت سولفات دو سود باید بدهند برای چی عز
 پهلوت نشستم چشمت را هم بگذار )میخواند(

 )با لباس شب وارد میشود( حاضری بریم. اقدس

 هیش یواش باش. جمال

 چی شده مگر؟ اقدس

 این بیدار شده بود یک الم شنگه در آورد که خدا میداند. جمال

 ای داد بیداد حاال جکار کنم. اقدس

 نه الحمد هللا حاال خوابش برده.  جمال

 پس زود باش. اقدس

صبر کن ماهوت پاک کن با لباسم بزنم و برویم )ماهوت پاک کن را برداشته مشغول میشود(  جمال
 یک اسکن صد ریالی امیدواریم برخ ما بکشد.فردا روز تولد خانم است 

 برخ تو؟ اقدس

 اند.بله برای شعرهائی که یاد هما دادم واسش بخو جمال



 تو شعر گفتی؟ اقدس 

 بله خودم با همین کله ام و این زبانم  گوش کن مرگ من به بین چطور است )میخواند( جمال

 اما اولش که بد نیست. اقدس

 باقیش را گوش کن )میخواند( جمال

 تو با بند این ها شعر میگوئی؟ اقدس

 پس نه گوش کن )میخواند( جمال

آی مزخرف میگوئی زودباش دیر میشود. )هما با لباس عوض کرده از توی پشته بند بیرون  اقدس
 میاید( 

 چی چی. جمال

 )با طعنه( لباس تن شما کی کرده خانم؟ اقدس

 خودم  از خودم بهتر کی است؟ هما

 یاال زود باش برو لباست را بکن. اقدس

 یم بیرون.تو گفتی و من کردم آره  من با شماها میخواهم بیا هما

 ما جائی نمیخواهیم برویم  کجا میخواهی بیائی. اقدس

 همین کافه که میخواهید بروید. هما

 )با تعجب( کافه کجا است  مگر اقدس تو حرفی بخانم کوچک از این بابت زده ای جمال

 بنده غلط کردم. اقدس

 آی هر دوتان دروغ میگوئید  پس تو چرا این لباس را پوشیدی؟ هما

 واسته به بیند اندازه اش هست یا خیر.میخ جمال

آره دروغگو شماها وقتی من چشمم را هم میگذارم خیال میکنید خوابم برده اما نمیدانید که  هما
 خودم را بخواب میزنم به بینم شما دروغ گوها چکار میکنید.

 برو بخواب عزیزم تا برایت یک عروسک بخرم که تا حاال ندیده باشی بآن قشنگی اقدس

خیلی خوب بروید هر دو بروید  منهم هم چین که مامانم آمد میروم جلوش  بهش میگویم  هما
یک مردکه شرابهای شما را میخورد عطرهای شما را به سر و صورتش و دستمالش میزند 

 و یک زنکه هم لباس شب شما را وقتی نیستی میپوشد  آنوقت چی و چی و چی و چی.

 )آهسته( چکار کنم. اقدس



 من که ماندم مات و مبهوت  اما نگاه کن یک فکری به سر من افتاده  جمال

 چه فکری؟ اقدس

 چرا یارو را با خودمان نبریم؟ جمال

 منهم بهمین فکر افتاده بودم یک خورده تماشا میکند  ساز میزنند رقص میکند. اقدس

 اگر تشنه اش شد چکار کنیم؟ جمال

 .یک چیزی بهش میدهیم خیالت راحت باشد اقدس

 هما جون هرچی تو بگوئی  ما همان را میکنیم. جمال

 هرچه من بگویم. هما

 بله دیگر میل دارید برویم بیرون  برویم. اقدس

 واله فکر میکنم بیایم  نیایم  نمیدانم. هما

 به بین چه صدای سازی میاید میشنوی. جمال

 حاال که شما ها خوشتان میاید  منهم میایم. هما

 م میخواست این بچه مال من بود االن دک و دنده اش را له کرده بودم )آهسته( ای دل جمال

 د زود باش قربونت بروم  خانم را معطل نکن. اقدس

 )شعر خروس را میخواند( هما

 ما خانم این خروس را یادش دادیم  اقدس یکی رقص قشنگ. جمال

ه صحنه کمی مغشوش است اما )باید بخشی از نمایش نامه در تایپ کردن جا افتاده باشد. با وجودی ک
بنظر میرسد در این فاصله اقدس هما را به کافه برده و جمال به دالیلی در خانه مانده تا چند دقیقه بعد به 

 آنها بپیوندد. اما در این فاصله خانم به خانه باز می گردد(.  

 ئی؟)از بیرون( نه یوسف دیگر کاری ندارم )وارد میشود( جمال تو هنوز اینجا انیس

 بله خانم مالحظه میفرمائید  صندلی را پاک میکنم. جمال

 باز هم همین صندلی را پاک میکنی؟ انیس

معلوم است خانم  میخواهم کاری کنیم که مثل آینه بدرخشد  چطور شد خانم مگر سواره بهم  جمال
 خورد؟

ی ملتفت نیست  چرا اما جمعیت بود که خدا میداند  منهم دیدم باصطالح خر تو خر است کس انیس
 آمدم بیرون چون خیلی خسته بودم بعالوه خیالم ناراحت بود  وقتی رفتم.



 برای چی خانم  مگر چه شیوه شده؟ جمال 

 برای هما انیس

 ماشاء هللا  ماشاء هللا تخت گرفته خوابیده. جمال

 از وقتی من رفتم هیچ بیدار شده  از جایش تکان خورده؟ انیس

 خانم.اخیتار دارید  جمال

 پس خوب است   حاال دواش را بهش بدهم. انیس

 نه خانم  خدا را خوش نمیاید بچه معصور ار توی خواب شیرینش بلند کنند که بیا دوا بخور. جمال

 )میرود بطرف تختخواب( آخر پزشگ گفته. انیس

خوش )آهسته( دیگر نزدیک است هرچی بدهنمان میاید به پزشگ بگوئیم )بلند( واله خدارا  جمال
 نمیاید.

 این حرفها چی است. انیس

)آهسته انیس را عقب کرده جلو تخت خواب میرود با صدای بچه( مامان من میخواهم جمال  جمال
 بهم بده )با صدای خود( مالحظه میفرمائید خانم  میخواهد از دست غالمش بخورد.

 راستیکه بچه ها چیز غریبی هستند )میرود بطری را میآورد( جمال انیس

 )باخنده( بله خانم  خودتان میفرمائید بچه عقل حسابی که ندارند مثل ما و شما. مالج

 بگیر بهش بده. انیس

)ظرف را میگیرد( بخور آنقدر شیرین است مثل حب نبات  یک قلپ )با صدای بچه( یک قلپ  جمال
سم بیشتر نمیخورم ها )با صدای خود( آره جونم )خودش سر میکشد( اما بد شربتی نیست  ب

 اله خانم دیدید چه خوب دواش را خورد و خوابید.

 راستی که آنقدر من خوشحالم که یک نوکر صمیمی درست مثل تو دارم که حد ندارد. انیس

خانم جون خوبی از خودتان است وقتی ارباب آدم خوب شد  خود آدم هم خوب میشود از  جمال
 قدیم گفته اند کور کور را می جورد آب گودال را.

 خر آدم این جور حرف نمیزند.    انیس

 خانم آخر ما که سواد نداریم  هرچی این گوش هایمان میشنود  همان را میگوئیم. جمال

 بسیار خوب  حال دیگر برو بخواب  کاری بهت ندارم. انیس

 ما که نمیرویم  اختیار دارید. جمال



 )با تعجب( چطور. انیس

 مقصودمان این است که چشم.  جمال

 ته( این چی است  نگاه کن بگو اقدس بیاید.)آهس انیس

 فرمودید اقدس؟ جمال

 خوب بله  دیگر برای اینکه باید سنجاق های زلفم را در بیاورد و کمک کن لباسم را بکنم. انیس

 اگر خانم اجازه بفرمائید مخلص. جمال

 چی. انیس

 عرض کردیم االن صدایش میکنم. جمال

آهسته( خیر این پسره یک چیزیش میشود )بلند( زود باش زنگ )مینشیند پهلوی میز توالت  انیس
 بزن بیاد.

 )آهسته( زنگ این جا که بتوی کافه وصل نیست  عجب شری گیر کردیم. جمال

 )بدون دیدن انیس از در وسط وارد میشود( پس چرا نمیایی؟ اقدس

 )اشاره به خانم( هیس حرف نزن. جمال

 ای داد بیداد اقدس 

 اش سر مرا درست کن.اقدس زود ب انیس

 )کالهش را برداشته توی اطاقش میاندازد و جلو میاید و سیلی به جمال میزند( چشم خانم. اقدس

 بچه چه شد؟ جمال

 تو کافه است پهلوی مزقان چی ها  طرف دست چپ. اقدس

 پس من رفتم بیاورمش )میرود( جمال

 چرا جمال بیرون نمیروی. انیس

)آهسته( بخدا مثل بید میلرزم )دست میبرد سنجاقی از روی میز  خانم جان مدتی است رفته اقدس
 بردارد  خانم آستین لباس خود را که در تن او است میبیند(.

 چطور است اقدس این لباس تازه ای که بهت دادم پوشیده ای. انیس

 )با ترس( بله خانم پوشیدم به بینم کجاش اندازه ام نیست بدهم خیاط درست کند. اقدس

 )قوطی پودر را باز میکند( چطور معلوم میشود دست باین اسبابهای توالت من میزنند. انیس



 )میرود پشت او( واله این کار هما خانم است  ماشاء هللا بعد از ظهری اگر بدانید چه میکرد. اقدس

 اما امشب خیلی آرام است صداش در نمی آید معلوم میشود خیلی روز شیطانی کرده. انیس

 خانم )یک سنجاق از زلف انیس در میاورد(بله  اقدس

 عجله کن زودباش میخواهم پاشم هما را یک ماچ بکنم و بروم بخوابم. انیس

)آهسته( خدا چه کنم  اینهم که نیامد )بدر نگاه می کند. جمال وارد می شود بعالمت منفی  اقدس
 سر و دستهایش را تکان میدهد( چه شد بچه؟

نشسته پهلوی حاج خان میرآخور و چند نفر دیگر آنها هم بهش  )آهسته( هیچی من دیدم جمال
شراب دادند شده شنگول شنگول هرچه خواستم بیارمش گفتند نمی شود باید آنهائیکه دست 

 ما سپردندش خوش بیاید ببردش.

 )که زلف خانم تو دستش است نشان میدهد( اینها را چکار کنم؟ اقدس

 و برو.)خم شده جلو میرود( بده من بد جمال

 دیدی چه خاکی بر سرم شد )میرود. جمال سر خانم را شانه می کند( اقدس

 یواش یواش اقدس  مثل خر میمانی  سنجاق افتاد پشت گردنم  دست کن در بیاور  زودباش انیس

 )آهسته( ال اله الی اله عجب گیری کردم. جمال

 معطل چی هستی حیوان؟ انیس

)انگشت پشت لباس انیس می کند. آهسته( خدایا میدانی ما آدم چشم بحرامی نیستیم.  جمال 
 اشتباها جیبش میگذارد()سنجاق بزرگ سر خانم را 

 مرده شورت را ببرد  یکدفعه نشد یک کار حسابی کنی  سنجاق شانه ام چه شد. انیس

 پیدا میشود. )با صدای نازک( به بخشید خانم ملتفت نشدم  همین جا است البد جمال

 )وارد میشود آهسته( دیدی چطور شد. اقدس

 )آهسته( چه اتفاقی افتاد. جمال

 در کافه را بسته اند  بچه را هم برده اند. اقدس

)آهسته( بگیر  بگیر االن میروم تا گاو و ماهی هم شده پیداش میکنم و می آورم )آهسته  جمال
 میرود(

 ش نیست کجا گذاشتی؟این سنجاق بزرگ زلف من چه شد پیدا انیس

 به بنده میفرمائید خانم؟ اقدس



 پس بکدام خری حرف میزنم. انیس

 )آهسته( البد این احمق گذاشته جیبش. اقدس

 )بلند میشود( تو که از اخالق من خوب مستحضری  من از این الابالی گری ها خوشم نمیاید انیس

باشد. حاال دیگر فرمایشی به بنده  خانم خیالتان راحت باشد   براتان پیداش میکنم هرجا اقدس
 دارید؟

 نه کاری ندارم  منهم دیگر خواب چشم هایم را گرفته )میرود بطرف در( انیس

 الحمد هلل نفسی میروم بکشم. )انیس بر میگردد. اقدس آهسته( ای داد بیداد. اقدس

 یادم رفت هما را ماچی بکنم. انیس

 د. یم پنبه شد)آهسته( دیگر هرچه رشته بو اقدس

 )نگاه توی پشه بند میکند( معلوم میشود سردش است )لحاف را جمع میکند بدورش( انیس

 )آهسته( بچه که اینجاست  ما نفهمیدیم معلوم میشه آمده. اقدس

 اقدس ترا چه میشود  هم چین یک خورده مثل این که حواست پرت است. انیس

 )با ترس( نه خانم  طوری الحمدهلل نیستم. اقدس

 )آهسته( خیر  هر دوی اینها امشب یک جوری هستند )میرود باطاقش( انیس

 )میرود بسمت پشه بند دست میکند و نگاه میکند( فهمیدم جمال چه حقه زده.  اقدس

 )نفس زنان وارد میشود( تمام کافه ها میخانه ها خرابات ها را پا زدم آب شده رفته بزمین  جمال

 بگو حاال چکار بکنیم؟ اقدس

 چاره  پدر هر دومان در آمد. چم جمال

 )وارد میشود( این داد و فریاد ها چی است   چه خبر است؟ انیس

 هیچی خانم  ما صبر آوردیم  زکام کردیم صداش بگوش شما خورد. جمال

 این هم وضع عطسه زدن است  خوب اینجا آمده بودی چکار داشتی؟ انیس

 نیم.آمده بودیم ساعتمان را با ساعت اینجا کوک ک جمال

 خیلی خوب کوک کردی برو اطاقت )آهسته( خیر اینها یک چیزیشان هست )میرود( انیس

 اما با عروسک خوب حقه زدی واله رسوا شده بودیم. اقدس



 از فردا بگو دیگر عروسک بدرد نمیخورد )میافتد روی صندلی دسته دار( جمال

 واله منکه دارم غش میکنم )مینشیند روی صندلی( اقدس

 حرفهائی میزنی من هزار دفعه بدتر از تو هستم.   عجب جمال

 بگو به بینم حاال چه باید بکنیم؟ اقدس

 امشب از این خانه برویم عقیده من اینست. جمال

 )میرود بسمت در( واله خوب گفتی پاشو برویم. اقدس

 اما باید یک چیزی برای خانم بنویسم  حق بگردن ما دارد. جمال

 علیه عالیه متعالیه ..)شروع میکند( حضرت  جمال

 دیگر چیزی نمیخواهد بنویسی. اقدس

 خیلی خوب حضرت علیه عالیه متعالیه انیس الملوک خانم به شعر بنویسم یا به نثر . جمال

 هر جور دلت میخواهد  زودباش شعر بهتر است.  اقدس

 بجای مرکب تحریر ما زدیم خامه   بتوی اشک و نوشتم این چنین نامه. جمال

 خیلی خوب شد زود باش باقیش را بنویس. اقدس 

مگر باین اسانی بزبان میآید   اصال شما زنها کارتان عجله و شتاب است. )با فکر و گریه(  جمال
چرا که رفت ز دستت عزیز دردانه  بیا دیگر منکه  / زدیم بچاک و برفتیم ما از این خانه

 ی.امضاء میکنم  بسم اله جمال استکانی  بگیر تو هم امضائ

 بسم اله اینهم اقدس مهربانی  اقدس

)کاغذ را تا کرده توی پاکت میگذارد اینهم روی پاکت حضرت عالیه انیس الملوک خانم  جمال
 سیرجانی )هر دو بجای اولیه مینشینند و گریه میکنند(

 یک خانم باین خوبی  باین مهربانی. اقدس

 باین شیرینی مثل راحت الحلقوم. جمال

 بیا جمال اقدس

 )دست زیر بغل او میکند( بیا برویم اقدس جون )بسمت در ته صحنه میایند( جمال

)قلمدوش حج خان وارد میشود میخواند( الف آهنگ و ب بارهنگ ت تخمه ث ساچمه  ج  هما
جارو ر ریزه ز زیره س سرکه و ش شیره این شده سرکه شیره این شده سرکه شیره 

 واند()حاجی او را زمین میگذارد و با او میخ



 قربون تو حاج خان اگر بدانی چقدر مرا راحت کردی. جمال

 واله حق همه چیز به گردن من داری. اقدس

اما ماشاء اله بچه با نمک خوش مزه ایست  بخدا تو کافه اگر بدانی چقدر ما را خنداند که  حاج
 اله  ماشاء اله  حد ندارد  راستی که ماشاء 

 ب.حاال هما جون برو بگیر بخوا جمال

 آره عزیزم زودباش. اقدس

 )بحال مستی( این سیگار اشنو هم چنین گلوم را میسوزاند که نمیدانم چکار کنم  هما

 ای داد بیداد  سرش گرم است حاال میترسم خانم را بیدار کند )عقب او میدود.  اقدس

 میدود.  هما

 )میدود و او را میگیرد( جمال

هیچکدامشان نمیتوانید بگیریدش  خوب باباجان ما رفتیم )میخندد( درست مثل گربه میماند   حاج
 قربان همه شب همه بخیر )میرود(

 )یکدفعه هما را بغل میکند( اقدس می برمش اطاق تو که خانم فعال نبیندش )میرود( جمال

)با رب دشامبر وارد میشود( چه هنگامه  چه خبر است  توی این اطاق یکدقیقه نگذاشتید  انیس
 هم بگذارم. )جمال فوری مشغول پاک کردن همان صندلی میشود(من چشمم را 

 واله. اقدس

 باز که تو داری این صندلی را پاک میکنی. انیس

 همانطور که خدمتتان عرض کردیم باید مثل آینه بدرخشد. جمال

 این قیل و قال چی بود که اینجا بلند بود؟ انیس

 نیست. باز خانم این سنه درد ما بود که دست بردار جمال

 از اطاق اقدس صدا میاید  انجا کی است؟ انیس

 خانم این یارو سیمکش برق است فیوز آب شده بود آمده درست کند. جمال

مزخرف کمتر بگو )میرود در را باز میکند( اینکه هما جون است )دست او را گرفته وارد  انیس
 میکند(

 مامان جون توئی؟ هما

 از نصف شب رفته این لباس چی است تنت کرده اند.آره عزیزم  تو یکساعت و نیم  انیس



 مامان جون کسی تنم نکرده  خودم پوشیدم تنهائی. هما

 )با خنده( خانم جانت ملتفت قضیه نیستند خانم کوچک. جمال

 نه واله آخر چی است  چه شده. انیس

 خانم کوچک  برای خاطر جشن مولود شما که فردا است این بساط را درآورده. جمال

 بله خانم بما هم سپرده حرفی نزنیم. اقدس

 پس بگو من میگفتم چرا شما دو نفر امشب یکجور دیگری هستید. انیس

 بله خانم ماشاء اله یک چیزهائی میخواند آنقدر گرم و با نمک که آدم حظ میکند. جمال

 )جلو میرود که هما را ماچ کند( چه بوی بدی از دهنش میاید. انیس

 سیگار اشنو است )بلند( بوی ادوکلن است خانم. )آهسته( بوی جمال

بله خانم بخدا صد جور عطر بخودش زده از خوشحالی فردا بجان شما خانم گاهی پرت حرف  اقدس
 میزد.

 هما جون تو برای خاطر من اینکارها را کردی؟ انیس

 نه مامان جون رفتم کافه این کارها را کردم. هما

 پرت گفتن.)میخندد( باز شروع کرد به  اقدس

ها چیز غریبی هستند خانم  خانم کوچک بنظر ما خواب دیده رفته  )میخندد( راستی که بچه جمال
 کافه حاال هی این حرف را میزند بما هم چند دفعه قبل از اینکه اتشریف بیاورید گفت.

 آنجا شراب خوردم  کباب خوردم. هما

 یزها از خودش در می آورد. )خنده بلند و ممتد و دست به شکمش میگیرد( چه چ جمال

 آنجا آواز خواندند و رقصیدند  مامان جون  بعد حاج خان مرا قلمدوشش کرد آورد اینجا. هما

اما چه خواب مفصلی دیده طفلک  خوب خانم کوچک قشنگ برو جلو خانم انچیزیکه یادت  جمال
 دادم بخوان. 

 چی یادش دادی بخواند؟ انیس

 یک چیز خیلی قشنگی. جمال

 آره مامان جون راست میگوید. هما

 البد از اشعار شاطر عباس و اینجور چیزها است؟ انیس



 اختیار دارید خانم شعرهائی است که خودمان ساخته ایم. جمال

 بخوان به بینم عزیزم. انیس

 آره بابا جون گرم و با نمک و بی معطلی زود باش.  جمال

 نکن. )هما شعر خروس را میخواند(د زود باش قربونت بروم  خانم را معطل  اقدس 

 خانم این خروس را یادش دادیم اقدس هم  یک رقص قشنگ ... جمال

خوب مشغول هستید برای فردا شب پیدا کردم  هما باید قشنگ فردا هم این شعرهاش را  انیس
بخواند هم قشنگ برقصد )از کیفش پول در می آورد( بارک اله بشما نوکر و کلفت با وفا  

 اله که باین بچه مثل برادر و خواهر رسیدگی میکنید )بهرکدام پولی میدهد(بارک 

)که در این مدت مشغول گشتن است پاکتی روی میز دیده بر میدارد( مامان جون کاغذ برایت  هما
 نوشته اند.

 برای من؟ انیس

 )آهسته( کاغذ الکتاب ما است.  جمال

 ش بود  بگیر.آره مامان جون  سنجاق بزرگ و قشنگت هم رو هما

)کاغذ را میخواند( شماها اینرا برای من نوشته اید  خوب اقدس آن دردانه عزیز من کدام  انیس
 است چی چی است ترا بخدا بگو به بینم.

 واله خانم عرض کنم که. اقدس

)آهسته میرود جلو قفس طوطی را در آورده زیر کاله خود میگذارد و کاله را سر میگیرد  جمال
 د به اقدس که بگوید طوطی پریده گم شده(اشاره میکن

 جانت در بیاید دارم ضعف میکنم  آخر بگو به بینم چی گم شده یا از بین رفته. انیس

 )با گریه( واله یادم رفته بود در قفس را باز گذاشتم  طوطی پریده و رفته. اقدس

 )آهسته( پدر سگ چه نوک هائی بکله ما میزند. جمال

وقتی من از این جا بیرون میروم یا خانه نیستم حواست کجا است و چه تو معلوم نیست  انیس
 غلطی میکنی.

نه واله خانم میدانید ما با اقدس طرفیم  اما ایندفعه تقصیر ندارد  اصال از جاش حرکت نکرد   جمال
 همین جور نشسته بود چیز میدوخت ما هم این صندلی را پاک میکردیم.

روز جشن والدت من است نمیخواهم اوقات تلخی پیش بیاید  بیا  خیلی خوب حاال چون فردا انیس
هماجون بریم پهلوی خودم بخواب  فردا هم یادتان باشد یک آگهی در روزنامه ها منتشر کنم 

 پرده( ،)میخوانند لایر مژدگانی خواهد داشت. 200که هرکه طوطی را پیدا کرده باشد 



 1320، فروردین آقای غالمعلی فکری ؛ترجمه و اقتباس ،انتقام مادر

 

سند یک؛ یک فرم چاپی بدون سرنسخه که بخش های خالی آن با قلم پر شده. سمت راست، باالی صفحه 
وزارت مالیه" الصاق شده و روی آن مهر "وزارت  –یک تمبر پنجاه ریالی "دولت شاهنشانی ایران 
 فرهنگ .. " خورده، و متن به این شرح است؛

کاظم شهابی  از اداره محترم انطباعات وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تقاضا  اینجانب 
دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسم به  انتقام مادر  ترجمه و اقتباس  آقای غالمعلی فکری  را مطالعه 

 پیشگی  واگذار نمایند.نموده در صورت اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و به  اینجانب نماینده هنرستان هنر

 امضاء تقاضا کننده      

 )کاظم شهابی(

     23 /1/ 1320 

زیر متن، سمت راست صفحه، با مداد قرمز نوشته؛ "بایگانی شود"، و در وسط با ارجاع به "آقای 
بچشم می خورد. پایین تر در وسط صفحه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش"  24/1/20فخرایی" در تاریخ 

 /25/1یخ ، و در کنار مهر، با مدادرنگ آبی به تار629و شماره ی پرونده  23/1/20خورده به تاریخ 
 نوشته؛ پروانه صادر شد.  20

 



 

 سند دوم؛ صفحه ی اول نمایش نامه، ماشین شده
 



 

با مدادرنگی قرمز نوشته  13/1/20سند سه، صفحه ی آخر نمایش نامه، که پس از نام غالم علی فکری 
و  شده "پایان" و با همان مداد، در گوشه ی راست صفحه نوشته؛ نسخه دوم. سپس متن زیر به قلم

 جوهر آبی اضافه شده است؛

صفحه که صفحه  6این نسخه پیس بنام "انتقام مادر" اقتباس بقلم آقای غالمعلی فکری در یک پرده و 
های بهمر اداره کل نگارش رسیده بررسی شد نمایش آن در هنرستان هنرپیشگی برای یک برنامه 

ثبت و مبلغ پنجاه  138/2نمایش زیر شماره  در دفتر -"یکهفته" با موافقت اداره کل شهربانی مانعی ندارد
 لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش چسبانده شده است

 رئیس اداره کل نگارش دکتر فرهنمندی – 25/1/20 

 )امضاء(  ح. فخرائی

وزارت مالیه" به ورقه ی  –ظاهرن از این تاریخ، یک تمبر پنجاه ریالی "دولت شاهنشانی ایران 
 که معمولن با مهر "وزارت فرهنگ" باطل می شده است. درخواست الصاق می شده

 



 انتقام مادر 

 اشخاص: نسرین   عبدهللا     یوسف     منصف

اطاق محل اقامت نسرین با اثاثیه مختصر چراغ كم نور ابی رنگ سمت چپ پنجره مشرف به دریاچه 
 اله و لباس سیاه اونسرین كنار بخاری نشسته متوجه شعله های آتش است از قیافه این زن شصت س

معلوم است اندوه بزرگی دارد. درب اتاق از عقب سر او باز شده سر و كله عبدهللا دزد و جانی معروف با 
 رولور به دست پیدا می شود به دیدن پیرزن متوحش شده آهسته آهسته جلو امده ولی پیرزن به مشاهده

ناراحتی خیالی برایش دست داده خون سردی آن منظره اصال تشویش بخاطرش راه نداده عبدهللا بالعكس 
 زن را تحسین نموده مثل اینكه با خود فكر می كند اگر من بجای او بودم جستن از جا می كردم اما در

چهره پر چروك و الغر نسرین بهیچوجه تغییر حالتی دیده نشده بارامی نگاهی به صورت تازه وارد 
 انداخته با شادكی سوال میكند.

آیا اشتباه نكردی خوب می دانی كه منزل تو اینجا نیست یا الاقل باید بدانی قبل از  جوان نسرین
 اطاقی باید اجازه گرفت. داخل شدن به 

)جوابی نداده با رولور بدست جلوتر امده بحالت تهدید( فریاد نزن واال خالی میكنم میفهمی؟  عبدهللا
 بطلبی تو را خواهم كشت.)کمک(  اگر مدد

خود را از معربه به قیافه اش انداخته بخنده تمسخر امیزی زده ولی احساس وحشتی  )نگاه نسرین
 میكند( جوانك من هر قدر هم بخواهم فریاد بزنم بی نتیجه خواهد بود فعال هیچكس اطراف

من نیست نزدیك ترین خانه به خانه من پنجهزار متر فاصله دارد اگر میخواهی مرا بكشی با 
 یرا هیچكس صدای رولور تو را نخواهد شنید كمی ارامی میتوانی ز

)با صدای خشن و عصبانی( ارام باش من خیال بدی درباره تو ندارم )در حالتیكه لرزی در  عبدهللا
 اندام او مستولی شده رولور در دستش بی تكلیف مانده است مایوس( من از همه جا نا امیدم

هنده شده ام در تعقیب من هستند نمیدانم من از دست پاسبانان فرار كرده ام  باین خانه پنا
 چه باید بكنم خانم اسم شما چیست؟

 باسم چه كار داری به چه درد تو میخورد این خانه شكار گاه پسر من است. نسرین

 شما به كلی تنها هستید؟ عبدهللا

 با یكنفر نوكر جوان كه قادر به دفاع از من نیست. نسرین

 وحشت انداخته( چرا پس نگفتید كه یكنفر در خانه است.)نگاهی باطراف خود با  عبدهللا

بفكر او مباش او  تشاید االن در اتاق خوابش باشد نوكر من باحدی ازار نمیرساند بیجه نسرین
 بدون دستور من كاری انجام نخواهد داد

 كس دیگر در این خانه نیست. عبدهللا



خیر من و یوسف تنها در قلب این جنگل ساحل این دریاچه زندگی میكنم هفهزار متر تا راه  نسرین
 داریم احدی در این جنگل مسكن ندارد شما در محل امنی هستید این جا فاصله 

)مثل اینكه از خستگی از پا در امده باشد روی صندلی افتاده با خود( محل امنی زن خوبی  عبدهللا
 ا من در هیچ نقطه دنیا امن خواهم بود )بلند( خانم شما نمیدانید من كیستمباید باشد اما ای

)با لبخند( عبدهللا انقدر هم مطمئن نباش همه كس در این اطراف میداند تو كی هستی در  نسرین
 هیچ خانه نمیتوانی قدم بگذاری زیرا بدون تامل تو را می شناسند دستگیر خواهند كرد تو

ه از محبس فرار كرده ای تو به علت قتل علی جوان محكوم به اعدام عبدهللا جانی هستی ك
 شده ای حتی موقع فرار از زندان یك مستحفظ را هم با همین حربه كه در دست داری بقتل

رسانیده ای همه میدانند كه تو مرد مسلح و خطرناكی هستی و در مقابل تو نباید احتیاط را 
 از دست داد

و اضطراب فوق العاده از جا برخاسته مانند یك حیوان سبع( چطور تمام این )با رنگ پریده  عبدهللا
 جزییات را میدانید پنج ساعت از ان كه مرا نعقیب میكند جلو هستم

)زن با بی حوصلگی باعصای خود به كف اتاق كوبیده( انقدر بلند حرف نزن من تصور  نسرین
كردم یك بیك را رادیو خبر داده میكردم بتوانی حدس بزنی صحبت هایی كه من برای تو 

 رادیو آن گوشه است اگر دكمه آن را بگردانی ممكن است خودت هم بشنوی

)در حالتیكه رولور را در دست خود فشار می دهد بروی صندلی افتاده با خنده عصبانی(  عبدهللا
همه لعنت بر شیطان میبایستی قبال فكر كرده باشم كه ممكن است بوسیله این آلت شیطانی 

 جا را پر كنند حواسم كجا بود. اوه چقدر خسته ام اما تا اینجا كه خودم را رساندم خیلی

جرئت به خرج دادم پنج ساعت از انها فعال جلو هستم تا آنها خیلی فاصله دارم خیلی شانس 
 داشتم كه خودم را تا اینجا رسانیده ام اما بیش از این نمیتوانم بیرون بمانم پاسبانان در

نشوند من اینجا  یب من هستند اگر به اینجا امدند باید آنها را اغفال كنید كه ملتفت تعق
 هستم واال من عقب سر شما هستم می شنوید و اگر از شما اطالعاتی خواستند.

می فهمم می فهمم شما در امان هستی میدانم كه اگر حرف بزنم بدون تامل مرا خواهید  نسرین
 كشت.

میل ندارید بمیرید اینطور نیست ولی اگر چنین پیشامدی شد مواظب باشید  شاید شما هم عبدهللا
 عصبانی نشوید فكر كنید. باالخره تصور میكنم از مرد مسلحی مثل من باید بترسید.

)باارامی( من خیال میكنم حالت تو تغییری كرده و عصبانی باشی اغلب اتفاق افتاده از موش  نسرین
از موش های بزرگ صحرایی ترس نداشته ام )مشغول تماشای كوچكی ترسیده ام اما هرگز 

 شعله های اتش میشود(

 عبدهللا       من ارام هستم ولی خیلی خسته ام به غذا هم احتیاجی ندارم بین راه خورده ام

 نسرین      خیر تو فوق العاده وحشت زده و عصبانی هستی من ازین حالت زیاد خوشم نمیاید



شیطان باالخره ساكت می شوید من ابدا عصبانی نیستم خسته ام )خمیازه كشیده( لعنت بر  عبدهللا
خانم بشما قول میدهم كه آزاری به شما نرسانم اما بگذارید استراحت كنم محل امینی برایم 

 تهیه كنید فردا صبح زود میروم امشب جاده ها برایم مورد محاصره است.

ده( تصور می كنم بهتر باشد از تاریكی استفاده كنی و از )سر خود را با عدم رضایت تكان دا نسرین
 این محل زودتر دور شوی.

معلوم میشود ملتفت نمی شوید من چه میگویم كجا میتوانم بروم تمام راه ها بروی من بسته  عبدهللا
 است از هرسو مواظب من میباشند از كنار دریاچه هم بخواهم بروم غیر ممكن  است بتوانم

بعالوه از كجا كه اطراف دریاچه را مستحفظ نگذاشته باشند از  وری را طی كنم راه باین د
 هر دو سمت دریاچه راه مرا بسته اند

 شنا بلد نیستی؟  نسرین

)باسردی( مزاح میگید؟ خیر شنا بلد نیستم اگر هم بلد بودم هرگز دریاچه هفتهزار متری را  عبدهللا
 نمیخبندان نمیتوانستم عبور ك در این فصل 

منهم خیال نمیكردم بتوانی طول دریاچه را عبور كنی فكر میكردم یك قایق موتوری دارم كه  نسرین
 نزدیك همین محل كنار دریاچه است. 

)برق امیدی از چشمهایش پیدا شده( قایق؟ )اما بفوریت این امید مبدل به عدم اعتماد شده با  عبدهللا
چندان به سهولت هم برای شخص فراری قایق خود زمزمه می كند( از كجا كه دامی نباشد 

 تهیه نمیکنی

من با كمك به فرار شما خودمرا از حضور شخص مسلح عصبانی خالص میكنم بارها از  نسرین
 پدرم شنیده بودم كه عصبانیت با اسلحه جور نمیاید من هیچ میل ندارم نشانهء كسی واقع

ر است و راندن آن هم خیلی سهل شوم كه دستهایش از ترس میلرزد در هر حال قایق حاض
 است.

قایق موتوری برای من بازیچه ایست راندن آن بعهدهء من اما میتوانم اطمینان كنم كه این  عبدهللا
 هدیه شما چیز دیگری در خفا ندارد

اگر اطمینان ندارید الزم نیست دیگر صحبتی راجع به آن بكنیم فراموش میكنم كه تو مسلح  نسرین
ی شما محل امنی در نظر بگیرم شب را استراحت كنی )صدای اتوموبیلی كه هستی باید برا

 جلوی خانه ایستاده بگوش میرسد(

 )مانند مجسمه بجای خود ایستاده آهسته با صدای خفه ( كسی میاید عبدهللا

این شخص منصف كاراگاه مخفی است كه اغلب بدیدن من میاید میداند كه من در این محل  نسرین
 دارم و به من سركشی میكند تنها اقامت



)رنگ از رخسارش پریده لرزی بر اندامش مستولی شده با اسلحه خود حركات بیقاعده  عبدهللا
میكند( )با تهدید( میخواهید بروید درب را باز كنید وای به حال شما همینقدر بدانید من 

 فرصت آنرا دارم قبل از تسلیم هردوی شما را بدیار نیستی بفرستم.

)با همان خونسردی( خیلی خونخوار هستی واهمه نكن من خیال ندارم تو را تسلیم كنم و  نسرین
       -دوست دارم و قبل از مرگ یكی دو كار انجام نشده دارم كه باید انجام دهم  خودمرا خیلی 

)ضربه مالیمی به درب خورده پیرزن بارامی بلند شده بكمك عصا بطرف در رفته ولی نسبت 
 ژی بنظر میاید عبدهللا رولور را روی شانه های زن نشانه كرده با نهایت بیا انربسنش زن ب

صبری انتظار عاقبت امر را میكشد زن درب را باز كرده مردی با صدای خشن در عین حال مالیم 
 با زن سالم میكند( 

 سالم خانم چطورید اوضاع در چه حال است منصف

 ور شده كه امشب تا این ساعت بیرون مانده اید.خیلی متشكرم در نهایت ارامی چط نسرین

یك نفر فراری داریم كه در تعقیب او هستیم بیشتر حدس میزنند كه در این جنگل پنهان باشد  منصف
خواستم ضمن احوال پرسی از شما اطمینان حاصل كنم كه... میفهمید خانم . امشب باید 

 ندهید.احتیاط كنید درب و پنجره را ببندید هیچكس را راه 

 متشكرم آقای منصف مطمئن باشید احتیاط را از دست نخواهم داد  نسرین

یوسف البد خواب است بهتر است باو هم سفارشی كنید اگر احتیاجی دارید یك پاسبان  منصف
 بفرستم تا صبح پیش شما باشد.

 خیر الزم نیست احتیاجی به پاسبان ندارم نسرین

مرد مسلح و خطرناكی است من باز بشما سر خواهم زد در هر حال خیلی مواظب باشید  منصف
 خداحافظ ) میرود( )زن درب را قفل كرده عبدهللا نفس راحتی كشیده از پناهگاه خود بیرون

احساس سستی در زانوهاش میكند از چشمهایش اثار وحشت نزدیك بجنون  –آمده 
 هویداست(

باید هرچه زودتر ازین محل دور شد میداند  در تعقیب من هستند دست از سر من بر نمیدارند عبدهللا
 كه من خود را به جنگل رسانده ام رحم ندارند مرا دستگیر خواهند كرد خواهد كشت.

 تو هم بدون اینكه ترحم كرده باشی دیگرانرا كشته ای ایا بخاطر داری نسرین

دم او را بقتل برسانم بله من مرد جوانی را كشته ام اسم او علی بود قصدی نداشتم مجبور بو عبدهللا
 واال مرا دستگیر میكردند.

)همانطوریكه در روزنامه ها خواندم بطوری او را اغفال  كرده بودی كه مجبور به تسلیم  نسرین
 شده بود



)از حال طبیعی خارج شده فریاد( ساكت باشید بعالوه این صحبت ها چندان فهم نیست فعال  عبدهللا
 یق كجاستباید ازین محل فرار كرد كو قا

 كنار دریاچه از این پنجره پیداست. نسرین

 میدانی  پیره زن اگر خواسته باشی مرا فریب بدهی چه بروز تو خواهم آورد. عبدهللا

)از جا برخاسته عصبانی( تصور میكنم عنان اختیار از دست داده ای كدام ارام باشی نزدیك  نسرین
 ه شده ایاست یك گلوله بمغز خودت خالی كنی واقعا دیوان

)با بیچارگی( خیر خانم خسته ام بكلی از خودم مایوسم ببخشید معذرت میخواهم قایق شما را  عبدهللا
 قبول میكنم

 گفتی راندن قایق موتوری را بلدی بفرمایید زود هم من و هم خودتانرا خالص كنید. نسرین

شود خودم حس میكنم قبال  میروم اما قلبم گواهی میدهد هر وقت برای من پیش امد بدی می عبدهللا
 در هر صورت چاره ندارم میروم بامید خدا

 چرا بامید خدا بگو بامید شیطان تو كدام وقت با خدا سر و كار داشته ای نسرین

 استغفراله از دست تو این دم آخر هم نیش خودترا میزنی بگذار خیالم راحت باشد  عبدهللا

كه از خداوند طلب آمرزش بكنی بلكه بار گناهت سبك تر  عبدهللا تو هیچوقت بفكر آن بوده ای نسرین
 شود.

اینكار را گذاشته ام برای دم اخر اما تو پیره زن با حرفهات بطوری در قلب من اثر بد  عبدهللا
 گذاشته ای مثل اینكه اخر عمرم است مثل اینكه االن به پای چوبه دار میروم مثل اینستكه

مجسم میشود )با حال مالیخولیایی بزانو افتاده( ای ترازوی عدل خدا در جلوی چشمهام 
 خدای بزرگ ای پروردگار عالم گناهان مرا ببخش این آخرین بدبختی من باشد مرا براه

ممكن است مرا پیدا  راست هدایت كن من گمراه را راهنمایی كن )بلند شده( بروم كه االن 
 كنند خداحافظ پیره زن )میرود( 

پنجره به بیرون انداخته( رفت آسوده شد خیال منهم راحت شد )سری تكان )نگاهی از  نسرین
 میدهد(

)پس از یك دقیقه دوان دوان وارد شده( خانم خانم قایق را به كسی دادید صدا بزنید با چراغ  یوسف
 باو اشاره كنید برگرداند قایق معیوب است.

 چه خبر است یوسف. نسرین

 آب موتور را خاموش میكندلوله موتور قایق سوراخ است  یوسف

 )با خون سردی( میدانم كم كم اب در قایق پر میشود تا اینكه رفته رفته نسرین



 )با وحشت( قایق غرق خواهد شد یوسف

)با لبخند( من باو قول داده بودم محل امنی را برای امشب او تهیه كنم میفهمی محلی كه  نسرین
جانی باالی چوبهء دار جان بدهند و جزای  بشود اطمینان كرد لزومی نكرده همیشه اشخاص

 اعمال خود را به بیند یگوقت هم در قعر دریاچه باشد.

 )با وحشت( چه میفرمایید خانم. یوسف

او حتی شنا هم بلد نیست )اهی كشیده( یوسف میدانی این شخص كه بود او قاتل فرزند من  نسرین
ت بیچارگی بدست این جانی كشته علی است قاتل تنها مونس و غمخوار من كسیكه در نهای

یوسف انتقام فرزندم گرفته شد خداوند مهربان مرا خیلی دوست داشت كه سرنوشت  –شد 
او را بدست من داد با این انتقام آتش سوزانی كه چند ماه است سرتاسر وجود مرا فرا گرفته 

سرین با خاموش شد برو یوسف لباس خود را بپوش و منصف را هر كجا گیر آوردی بگو ن
 شما كار فوری دارد.

 )در حالتیكه هنوز گیج است( بچشم خانم  )میرود(  یوسف

 )نگاهی از پنجره به دریاچه انداخته( اون انتقام انتقام. نسرین

 13/1/20غالم علی فكری       )پرده(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1320، نصرسید علی خان نگارش  ،"ننه صمد"

 

 199و شماره  11/3/1320 تماشاخانه تهران به تاریخسرنسخه ی  - سند یک

  این قرار است:عنوان "اداره نگارش وزارت فرهنگ" از  متن تایپ شده، به

( در تماشاخانه 20 خرداد 28تا چهارشنبه  19نمایشنامه ننه صمد که برای ده روز )از تاریخ دوشنبه 
میشود متمنی است مقرر فرمائید پس از تجدید تهران بمعرض نمایش گذارده خواهد شد به پیوست فرستاده 

 نظر اعاده دهند.

 رئیس کمسیون نمایشها و هنرستان هنرپیشگی

 امضاء علی نصر 

طرف راست . "13/3/20آبی نوشته؛ "دایره مطبوعات" و زیر آن تاریخ "جوهر سمت چپ با امضاء زیر 
 2046شماره  و"  13/3/20آن، مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" بصورت مورب خورده که تاریخ "

 آبی نوشته: بازبینی و به آقای شهابی نماینده هنرستان تسلیم شد! و جوهر با قلم مهر . و در کنار دارد
 



 

ه مطبوعات، به تاریخ یادداشت کوچک و باریکی ست با سر نسخه ی "وزارت فرهنگ"، دایر ،دوسند 
13/3/1320 

 آبی به این قرار است: و جوهر متن یادداشت با قلم 

پیس "ننه صمد" نگارش جناب آقای نصر بازبینی شد نمایش آن برای مرتبه سوم در مدت ده روز در 
دکتر  -رئیس اداره کل نگارش  -هنرستان هنرپیشگی با موافقت اداره کل شهربانی مانعی ندارد

 فرهمندی

 آبی نوشته؛ "بایگانی شود". رنگبا مدادپایین تر "ح فخرائی" پاراف کرده است و امضاء؛ زیر  
 



 

 ی ماشین شده داردمتنکه  346و شماره  5/9/1320، سر نسخه ی "تماشاخانه تهران" به تاریخ سهسند 
 به این مضمون:

 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ

آن اداره گذشته و برای یک برنامه در تماشاخانه تهران بمعرض نمایشنامه ننه صمد که سابقا از تصویب 
نمایش گذارده خواهد شد به پیوست فرستاده میشود خواهشمند است دستور فرمایند پس از تجدید نظر 

   از طرف رئیس تماشاخانه تهران    اعاده دهند.
 امضاء "احمد سجادی"    

نوشته؛ تجدید نظر شد و بآقای سجادی نماینده تماشاخانه تهران آبی و جوهر زیر امضاء با فاصله، با قلم 
 1320آذرماه  6 -تسلیم شد 

شماره خورده که  320آذرماه  6مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ این یادداشت، طرف راست 
 قرمز نوشته شده؛ "بایگانی شود". رنگو زیر آن با مداد دارد، 5669

 



 

 6کوچک و باریکی با سر نسخه "وزارت فرهنگ"، از دایره مطبوعات به تاریخ یادداشت  -چهارسند 
که متن آن با قلم و جوهر آبی، به این قرار است: تجدید نمایش پیس "نه نه صمد" تا مدت  1320آذرماه 

ح فخرایی       -ده روز در تماشاخانه تهران با نظر اداره کل شهربانی مانعی ندارد 
 ارش دکتر فرهمندیرئیس اداره کل نگ 

 قرمز نوشته؛ "بایگانی شود". رنگدر پایین با مداد
 



 

که سرنسخه ی آن بصورت  1323فروردین  7یادداشتی ست از سفارت انگلیس به تاریخ  -پنج سند
قرمز نوشته شده؛ "خیلی فوری". متن  جوهربرجسته عالمت بریتانیای کبیر است. و سمت چپ عالمت، با 

 به این قرار است: تیرهآبی و جوهر یادداشت با قلم 

 آقای دکتر فرهمندی رئیس اداره کل نگارش وزارت فرهنگ

سال  15تا  10پیرو مذاکرات تلفنی با آقای وجدانی در باب تقاضای یکی دو نمایشنامه برای کودکان از 
ارسال آن  زحمت افزا میگردد که چون نمایشنامه مورد تقاضا بمنظور فرستادن بکرمان است چنانچه در

 تسریع فرمایند موجب مزید تشکر و امتنان خواهد بود. فرصت را برای تجدید احترامات مغتنم میشمارد.

 اداره انتشارات سفارت کبرای انگلیس 

 امضاء شخصی به نام الکس 

 1055و شماره  14/2/23در حاشیه سمت راست یادداش مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ 
 است.

 



 

با سرنسخه ی شیرو خورشید "وزارت فرهنگ"، اداره کل نگارش که تاریخ ثبت آن  -شش سند
در باالی یادداشت سمت چپ در مقابل "موضوع پیش . 17/2/1323است و تاریخ خروج  12/2/1323

نسخه  3نویس" با قلم آبی اضافه شده؛ ارسال نمایشنامه و زیر آن در مقابل "ضمیمه" به خط نوشته "
رونوشت پیس" و در مقابل مسئول پاکنویس، نوشته شده؛ "پیس ستاره و فروغ قبال فرستاده شده". متن 

 ه این قرار است:آبی بو جوهر اصلی یادداشت با قلم 

 اداره انتشارت سفارت کبرای انگلیس

بطوریکه درخواست فرموده اند بهمراهی این نامه سه نسخه نمایشنامه بنام  7/2/23پاسخ نامه مورخ 
 دکتر فرهمندی -رئیس اداره کل نگارش -فرستاده میشود -موفق -نه نه صمد -ستاره و فروغ 

 فخرائی  -ح و زیر آن؛ 
 



 

داشت دیگری ست از سفارت انگلیس با سرنسخه برجسته ی عالمت بریتانیای کبیر، به یاد -هفت سند
مشخص شده. متن نامه با جوهر  33/35/44که با شماره ی التینی "پی  1323اردیبهشت  28تاریخ 

 سیاه به این قرار است:

 آقای دکتر فرهمندی رئیس اداره کل نگارش وزارت فرهنگ

و همچنین نمایشنامه  17/2/23، تاریخ 1129موفق که بضمیمه نامه شماره دو نمایشنامه نه نه صمد و 
ستاره و فروغ را نیز که قبال ارسال فرموده بودند واصل گردید. اداره انتشارات سفارت کبرای انگلیس 
 بدینوسیله از این همکاری دوستانه که در امور فرهنگی ابراز فرموده اید صمیمانه سپاسگزاری مینماید

 )همان امضای قبلی با نام الکس ..(  انتشارات سفارت کبرای انگلیس اداره
 



 

، باال در سمت راست، با مدادرنگ حه ی اول ماشین شده ی نمایش نامه "نه نه صمد"هشت، صف سند
قرمز نوشته؛ نسخه دوم برای بایگانی" و طرف چپ با مداد آبی رنگ نوشته؛ "فعال درخواست آن پیوست 

 تهیه ببایگانی تسلیم خواهد شد"نبوده پس از 
 



 

که پس ار "پرده میافتد"، این متن با قلم و  ،نمایش نامهماشین شده ی ، تصویر صفحه ی آخر نهسند 
 جوهر آبی نوشته شده؛

صفحه  18این نسخه پیس بنام )نه نه صمد( کمدی در یک پرده اقتباس بقلم جناب آقای علی نصر که در 
نمایش آن در هنرستان  –بمهر اداره کل نگارش رسیده بررسی شد  تنظیم شده و صفحه های آن

ثبت و مبلغ  66/1هنرپیشگی با جلب موافقت اداره کل شهربانی مانعی ندارد در دفتر نمایش زیر شماره 
 پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه چسبانده شده است

 رئیس اداره کل نگارش دکتر فرهمندی  -18/7/19

 "ح. فخرائی" پاراف کرده. ؛و زیر آن

از این سال ها نام اداره ممیزی بصورت "اداره نگارش وزارت فرهنگ" تثبیت شده که دوایر مختلف 
. رئیس کمسیون نمایش ها و هنرستان هنرپیشگی "تیاتر و سینما"، یا "دایره مطبوعات"داشته، از جمله 

. استبرده می سر نسخه ی چاپی بکار اقای علی نصر بوده. از همین تاریخ در وزارت فرهنگ، یک 
 و معمولن آقای ح. امضاء کردهاولین باری که "رئیس اداره کل نگارش" شخصی به نام دکتر فرهمندی 

. در نامه های سفارت انگلیس، عنوان آقای دکتر هدرفخرائی )یا م. فخرائی( از جانب ایشان پاراف می ک
آرم  ابرای اولین بار سر نسخه ی "وزارت فرهنگ" ب ر شده.ذکفرهمندی، "مدیر کل اداره ی نگارش" 

 شیروخورشید دیده می شود. 
 



 اشخاص

 پرستار مهری  محمد

 همسایه ستار و سلمانی ده  غفار

 پدر مهری  عطاء دیوان

 مادر مهری  ملوک

 دختر عطاء دیوان  مهری

 

. زن و که صرفن بخاطر خنده خلق شده اممکن استاتفاق تقریبن نیک روایت نمایش نامه ی "ننه صمد"، 
تربیت نمی شود، "خوب" که دخترشان "مهری"، در شهر، این به اعتقاد شوهری )عطاء دیوان و ملوک( 

 ی والیتی اش که در خانه برای دیدن هم دنبال یک "تایه" می گردند. محمد که از روستا به شهر آمده،

"تازه زائیده" و "شیرش هم عطاء دیوان نوکر است، به آنجا می رود. در حین صحبت از "ننه صمد" که 
 می شنود، به خیال این که "ننه صمد"ی او را خیلی خوب است" صحبت میکند. ملوک خانم که حرف ها

و خوش  از آب و هوای پاک روستا و سادگی ،زن محمد است، موضوع را با شوهرش در میان می گذارد
 قرار ماهی بیست تومان، به محمد می سپارند. بعداز دختر شش ماهه را از... وتعریف طینتی روستائیان 

در "مهری"  ...به سفر می روند وماهیانه را به سی تومان افزایش می دهند و یک سال و نیم هم 
 به شهر میاز قول مهری . محمد هربار نامه ای ده سال در روستا نزد محمد بزرگ می شودمجموع، 

. کم کم ماهیانه به ماهی پنجاه تومان افزایش پیدا و.. برای مهری معلم گرفته و چه و چها کردهکه  نویسد
 محمد از آنهامی فرستند که برای دخترشان پارچه های ململ و ابریشم و مخمل  ،هدایای مرتبمی کند و 

محمد بزغاله  ، ومحمد است که بزغاله زاییده نام بزدر اصل  ،"ننه صمد"اما . استفاده ی شخصی می کند
 تعریف ، و برای غفار، دوستشرا با قنداق و شیر بز، بزرگ می کندماهه  ی ششبچه را می فروشد و 

غفار که به  ...و مد هم کم کم به مهری عالقمند شدننه صمهری را بستم به شیر "ننه صمد". می کند که 
 نمی دانند که از خودشان .این شهری ها خیال می کنند ما دهاتی ها خریم کهمی گوید سلمانی ده است، 

ق و زوق احال و حوصله ی ز و... که می خواهد مهمانی برود و کافه برود یزرنگ تر و حقه تریم. خانم
 ، با کلی سوغات برای محمد و همسرشسر و کله ی عطاء دیوان و ملوک ،بعد از ده سالبچه را ندارد. 

چون والدین و  شروع می کند به زبان بازیکه دستپاچه شده، محمد  .پیدا می شوددر روستا  صمد"،"ننه 
 پیش خودش می گوید رفته بزچرانی، ولی بلند می گوید رفته پیش آموزگارش مهری را می گیرند،سراغ 

هم عطاء د. باالخره یمشق ویالون بکند. احوال "ننه صمد" را می پرسند، می گوید دارد رخت می شو
به بهانه ی دیدن  مشتاق دیدار مهری هستند و دلشان برای دخترشان تنگ شده،که  دیوان و ملوک را



اما و خودش و غفار، با تعویض لباس در هیات "ننه صمد" و ... "ابشار" روستا، بطرفی می فرستد 
 و به عطاء می دهد. دکن به نام مهری، برای والدینش نوشته، پیدا میبه تازگی ملوک نامه ای را که محمد 

)میخواند( پدر و مادر عزیزم را قربان میروم باز این هفته سه چارک بوزنم عالوه شده  عطاء
یک کوه شده باید هر هفته سه چارک بوزنش عالوه شود اگر  ،)توقف( چیز غریبی است

 ،فتندنخیر این کار بدی است و ناخوشی سختی است که باین درد قدیم داء الفیل میگ. باشد

هفته مینویسد سه چارک  نه باید از اینکار جلوگیری کرد االن به بین در این یکسال هر
تقسیم  چارک 156میشود  3ضرب در  52هفته است  52 بوزنش اضافه شده سال مرکب از

 من وزن داشته باشد 46من هم پیش بوده بچه ده ساله حاال  7البد  ،من 39میشود  4بر 

)میخواند( نه نه صمد روز بروز مهرش بمن  سکته خواهد کرد. ریبقخیر آقا این عما 
  ..زیادتر میشود.

 بارک اله زن راستی که مادری کرده خوب شد یک روسری و یک شال برایش آوردم. ملوک

سالم نشود از اینجا بشهر نخواهم آمد و پزشک  12)میخواند( پدر و مادر جان عزیزم من تا  عطاء
 )میخواند( ویالونم ...است )توقف( بخدا راست میگوید رای من بدها گفته اند هوای شهر ب

غلط است  گفت بد نشده ولی هنوز شنیدنی نیست )توقف( نوشته ویالون ولی نمیشود این را
 )میخواند( درسهای جغرافی آبیاری کوه پیمائی  هواشناسی  چغندر کاری...

  ..لی.واه واه بچه ام حتما پدرش در آمده چه درسهای مشک ملوک

)میخندد( درس نقاشی و رقصم دیگر از همه بهتر است. همچنین اسب سواری  و ورزش  عطاء
بفرستید که هم سوار شوم و خر دوانی بکنم و هم ننه  آنقدر دلم میخواهد یک االغ برایم

 صمد بتواند اسبابهایش را روی آن بار کند. 

 د چکار کند.)میخندد( کسی که اسب سواری یاد گرفته خر میخواه ملوک

 عطاء و ملوک. ، و بدزبانی می کنددر همین اثناء مهری وارد می شود و شعرهای مسخره می خواند
 این مهری باشد.باورشان نمی شود که 

  )رو به ملوک( این دختره وحشی است. عطاء

 )میخندد( اختیار دارید. محمد

 می گویند چرا اینقدر لباس پوشیده، می گوید باید مراقب باشم سرما نخورد. 

 توی چله تابستان و این لباس کلفت. ملوک

 با موهای شانه نکرده عطاء

 پزشک فرموده. محمد

 با این دماغ و صورت کثیف ملوک



 حکیم فرموده است. محمد

می پرسند لباس مخملش  آفتاب سیاه شده.صورتش از محمد می گوید  چرا اینقدر کثیف است؟می پرسند 
 چه شد؟ 

 راستی آبشار ده را تماشا کردید  حیف است نه بینید. محمد

  .عموجان من از پارجه صحبت میکنم ملوک

 میپوشد خانم دست پاچه نشوید. محمد

 باباجان این چه تقصیری داره تقصیر با زنش است. عطاء

 زود  برو زنت را بگو بیاید. ملوک

 )آهسته( بابا زیر خاک است هی میگویند بگو بیاید. محمد

 ها توی کاغذت برای ما نمی نوشتی؟چیز)با تغیر جلو میآید( دختره احمق چرا از این  عطاء

 کدام کاغذ بزن جا. مهری

 همان کاغذهائی که هر هفته مینوشتی. ملوک

 )میخندد( راستی که دیوانه اید  من بلد نیستم چیز بنویسم. مهری

 توی دبستان پس چه میکردی؟ عطاء

اسم مکتب را که جلوم  مرده شور دبستان را به برد. .)خنده میکند( ده ما دبستان ندارد مهری
 ...میخوره میآورند ها تنم همچین چندش میشه دلم مالش میرود سرم گیج

 پس صبح تا شام چه میکردی؟ عطاء

ن میریختم یک گل آتش روش میشدم میرفتم ذغال توی آتش گردو رصبح سحر که بیدا مهری
 میگرفت میریختم توی سم ور آب میریختم  آتیش را تا میگذاشتم د بچرخان د بچرخان

با هم چائی میخوردیم  بعد  میریختم توش جوش که میامد میرفتم  باباجون را بیدار میکردم
 .پا میشدم زنگ را میبستم گردن نه نه صمد با گوسفندها و بزها صحرا را دمش میدادم

معلوم میشود این زنک پدر سوخته از آن  به به دستم درد نکنه با این دختر تربیت کردنم. عطاء دیوان
 کهنه عفریت ها بوده که ما خبر نداشتیم.

 کدام زنیکه؟ مهری

 همان زنکه که شیر بتو داده. عطاء

 به  االن برای خودش دارد میچرد. مهری



 (از دو طرف وارد می شوندو غفار، هر دو لباس زنانه پوشیده و محمد 

 )تعظیم میکند( کمینه  کمینه  نه نه صمدم آنهم نه نه سکینه. محمد

 ملوک جان ببین چقدر نه نه صمد بشوهرش مش محمد شباهت دارد. عطاء دیوان

 بله ما بمردمان خیلی شباهت داریم  اینهم پسر عمو به بخشید دختر عموی ما است. محمد

 بازی است که سر بچه بدبخت من آورده ای. خوب زن حسابی این چه عطاء

د مثل ه  راه میرود مثل کبک  خنده میکننگوئید ترا بخدا دلتان میآید  رقص میکند مثل ما محمد
 قمری  میخواند مثل بلبل.

 دختر ما را بکلی خراب خراب کرده اید ملوک

)گریه میکند( ده سال زحمت بکش پدرت در بیاید  شیر بده رخت بشور  کثافت جمع کن   محمد
 مشهدی بر اینهم بعد از ده سال مزد دستت  هی گفتم ...دورششب تا صبح مثل پروانه 

به بین مزد   ،پدرت لعنت این شهری ها غیر ممکن است رحم توی دلشان باشد گفت نه
 !ندزحمت هام را چه شکلی داد

 شوهرت کجا است؟ عطاء

 چه فرمودید؟ محمد

 شوهرت را زود بگو بیاید کار باش دارم. عطاء

 )آهسته( باز باید ریخت بسازیم. محمد

 منکه حاضر نیستم دخترم یک دقیقه دیگر اینجا بماند  زودباش بگو زود بیاید  چرا ماتی؟ ملوک

 رفته سر آبشار کمینه باید بروم عقبش )حرکت میکند( محمد

. کجلوه می کند، بسته به بازیگر کمیتنها در اجرای روی صحنه هست که " آن نوعگی نمایش نامه، "ویژ
 استفاده می کند،"بقال بازی"  و"تخت حوضی" از عناصر این نوع نمایش نامه که یکی از ویژگی های 
 . یادهد پاسخی نامربوط میست، یکی چیزی می پرسد و بازیگر نقش کمیک، کالم اسفسطه و مغلطه در 

مثلن اینجا از "محمد" سراغ "ننه صمد" را می می گیرند، یک شخصیت را که وجود خارجی ندارد، سراغ 
 بازیگر کمدی چند بار صدا می زند و می گوید "می روم دنبالش"، و خود از صحنه خارج می شودگیرند. 

؛ پس شوهرت می گیرندا "محمد" رسراغ  این بار"ننه صمد" فرضی وارد می شود. و با لباس و گریم 
 کو. محمد در نقش "ننه صمد" شوهرش را صدا می کند، و می گوید می روم دنبالش، بیرون می رود و با

 لباس و گریم "محمد" باز می گردد. این کار چند بار تکرار می شود و گاه گریم و لباس قاطی می شود،
 نزدیک ن قبیل. هر بار بازیگر نقش کمدیو از ای ، با دامن وارد می شود،فراموش کرده عوض کندمرد 



روی صحنه است که نمایش را اجرا و .... این شکل  لو برود، کلک تازه می زند و نجات پیدا می کند است
 برای تماشاگر دیدنی می کند. گاهی نقش نوکر را "سیاه" بعهده دارد که هم بظاهر ابله، و در باطن

هوشمند است، و هم گفتارش به شیرین تر شدن صحنه و نمایش کمک می کند. بهررو در این نوع نمایش، 
   تماشاگر بسته به هنر بازیگر کمدی، فرصت نمی کند به واقعیت گرایی داستان بیاندیشد.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1320، فضل هللا بایگان ؛اقتباس "؛نعیم هنرپیشه"

 

چاپی ست بدون سر نسخه، سمت راست باالی صفحه، یک تمبر پنجاه ریالی وزارت دارایی  -سند یک
الصاق شده که مهر "وزارت فرهنگ" آن را باطل کرده. طرف چپ باالی صفحه، بخط نوشته شده؛ دایره 

 . و متن چاپی که در جاهای خالی با قلم و جوهر آبی پر شده، بدین مضمون است: 17/12/20مطبوعات، 

نجانب  رضا سجادی نماینده تماشاخانه تهران  از اداره محترم )"انطباعات" خط خورده، باالی آن به قلم ای
نوشته شده؛ "نگارش"(  وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تقاضا دارد مقرر فرمائید 

مطالعه نموده در نسخه نمایش موسوم به  )نعیم هنرپیشه  اقتباس  توسط آقای فضل هللا بایگان  را 
 صورت اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر  و به تماشاخانه تهران  واگذار نمایند

 امضاء تقاضا کننده

 17/12/20    رضا سجادی

زیر متن، سمت راست، با مداد قرمز اضافه شده؛ "پروانه نمایش صادر شد". کنار آن مهر "ورود بدفتر 
  8250و شماره ی  1320اسفند  /17اداره نگارش" خورده به تاریخ 

 



 

با متنی که با  19/12/1320یادداشت کوچکی ست با سرنسخه ی "وزارت فرهنگ"، به تاریخ  -سند دو
 شته شده، به این قرار:قلم و جوهر آبی نو

 پیس نعیم

با آنکه از نظر فنی ارزشی ندارد برای نمایش آن مانعی نیست.   امضاء ناخوانا. زیر آن با مداد قرمز 
 بایگانی شود" -اضافه شده؛ "پروانه نمایش صادر شد 

 



 

"نسخه ی ، صفحه ی اول نمایش نامه، که ماشین شده، و باالی آن با مدادرنگی قرمز نوشته؛ سه سند

 دوم".



 

ماشین شده(، زیر متن، با قلم و جوهر سبز، یک امضاء  7، صفحه ی آخر نمایش نامه، )صفحه چهارسند 

و تاریخ ناخوانا هست، و کنارش با مدادرنگی قرمز نوشته؛ پایان. سمت راست با همین مداد قرمز نوشته 

 "نسخه دوم" و زیر آن با قلم و جوهر آبی این متن آمده؛ 

 7نسخه پیس بنام "نعیم هنرپیشه" که بوسیله آقای فضل هللا بایگان در یک پرده مختصر اقتباس و در این 

صفحه تنظیم شده و صفحه های آن بمهر اداره کل نگار رسیده بررسی شد با آنکه پیس نامبرده از لحاظ 

ده روز( بمدت فنی و موضوع ارزشی ندارد ولی نمایش آن )چند کلمه ای خط زده( برای یک برنامه )

 72/4در دفتر نمایش زیر شماره  -چهار ماه در تماشاخانه تهران با موافقت اداره کل شهربانی مانعی ندارد

 1320 /19/12 -ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش چسبانده شده است

 رئیس اداره کل نگارش دکتر فرهمندی    

 امضاء     

 فخرائی پاراف کرده است.  در کنار امضاء، آقای ح.



 اشخاص:

 ساله 45  مدیر تئاتر

 ساله  40  کارگردان

 ساله 30  نعیم

 ساله 25  مهین

 صحنه

نمایش نامه ی "نعیم هنرپیشه" از نگاه متن و محتوا، سبک است اما مانند "ننه صمد" بر مبنای بازی 

نقش کمدی، بر اساس نمایش نامه های "روحوضی" و "بقال بازی" نوشته شده، که هم چیز بر بازی 

 نقش کمدی نمایش نامه استوار است. 

در اینجا "نعیم" که سه سال است از نامزدش خبر ندارد، برای کار به یک تیاتر مراجعه می کند، و مورد 

نیامده و نمایش نامه باید اجرا شود، نقش توجه مدیر تماشاخانه قرار می گیرد. چون هنرپیشه ی نقش اول 

ه دوست دارد، خواستگاری کند را به نعیم می دهند. طبق متن، او باید طی روند نمایش نامه، دختری را ک

و کتک بخورد و باالخره هم به وصال معشوق برسد و با هم ازدواج کنند. اما در روند کار، نعیم می بیند 

که نقش مقابل او در نمایش نامه را، همان نامزد او بازی می کند که سه سال است از یکدیگر بی خبرند 

 بقیه ی قضایا  و..

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1321، "، اثر سید علی نصرآبجی ابول"و  " نوشته ی "گرمسیری"لج و لجبازینامه های "نمایش 

 

 24شماره  22/2/1321به تاریخ  7351سرنسخه ی تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن -سند یک

 متن ماشین شده ی نامه از این قرار است: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ

زی و آبجی ابول که سابقا از تصویب آن اداره گذشته به پیوست فرستاده میشود نمایشنامه های لج و لجبا
 خواهشمند است دستور فرمایند پس از تجدید نظر اعاده دهند.

 مدیر داخلی تماشاخانه تهران: احمد )دهقان؟(

 و پایین تر مهر "ورود بدفتر اداره 23/2/21در کنار امضاء با مداد نوشته شده؛ دایره مطبوعات، 
خورده و زیر آن با قلم و جوهر آبی نوشته شده:  994و شماره  1321اردیبهشت  23نگارش به تاریخ 

 تصحیح و تجدید نظر باقای سجادی نماینده تماشاخانه تهران تسلیم شد.
 



 

 23/2/1321یک یادداشت معمولی با سرنسخه ی وزارت فرهنگ از دایره مطبوعات، به تاریخ  -سند دو
تجدید نمایش پیس های "لج و لجبازی و آبجی ابل" به  یادداشت با قلم و جوهر آبی چنین است:است. متن 

نگارش جناب آقای علی نصر و آقای گرمسیری برای یک برنامه )ده شب( در تماشاخانه تهران با موافقت 
 رئیس اداره کل نگارش دکتر فرهمندی.   اداره کل شهربانی مانعی ندارد.

 امضاء    

 ح. فخرائی آن با همان قلم و جوهر نوشته شده؛  و زیر

 در انتها با مداد قرمز اضافه شده؛ بایگانی شود.
 



 

 

)ابول(، از آنجا که رنگ متن آبی )کاربن( ست، باید  سند سوم، صفحه ی اول نمایش نامه ی "آبحی ابل"
 نسخه ی دوم ماشین شده باشد.

 



 

پایین صفحه زیر کلمه ی "نسخه دوم" که با مداد قرمز  سند چهار، پشت صفحه ی آخر نمایش نامه. در
پیس )آبجی ابل( در یک پرده اقتباس  نوشته شده، یادداشتی به این مضمون با قلم و جوهر آبی آمده است؛

صفحه خشتی بررسی شد نمایش آن در هنرستان هنرپیشگی با  19نگارش جناب آقای علی نصر در  –
صفحه های پیس بمهر اداره کل نگارش رسیده است در  –انعی ندارد جلب موافقت اداره کل شهربانی م

 رئیس اداره کل نگارش دکتر فرهمندی    – 25/4/19ثبت شده است  133/3دفتر نمایش زیر شماره 

 ح . فخرائی مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش چسبانده شده است   

در دسترس نیست. تنها نمایش نامه ی "آبجی ابول" نمایش نامه ی "لج و لجبازی" اثر گرمسیری، )
هست که روی کاغذ نازک تایپ شده، نسخه ی دوم یا چندم است که با کاربن معمول زمان در ماشین تایپ 

 . (گذاشته شده است
 



"، به گمان من اضافه بر نازل بودن متن و گفتگوها، دارای هیچ ترفند نمایشی هم لوآبجی اب"نامه  نمایش
"لج و لجبازی" احتمالن به دلیل آن که نویسنده اش، آقای گرمسیری، خود بازیگر نمایش نامه ی نیست. 

کمدی بوده، اگرچه محور واقعه و گفتگوها نازل هستند، اما دارای ترفندهای کمدی )روحوضی و بقال 
ت، از آوردن بازی( ست، که قبلن توضیح داده شده، و چون ترفند تازه ای در این نمایش نامه وجود نداش

 آن خودداری کردم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1321لطفعلی خان زند و آغامحمدخان قاجار، تالیف ایرج اخگر، تیرماه 

 

فرم چاپی وزارت فرهنگ، اداره ی کل نگارش است که سرنسخه ندارد. باال سمت راست یک  –سند یک 
تمبر پنجاه ریالی وزارت دارایی الصاق شده که با مهر وزارت فرهنگ باطل شده است. متن چاپی همراه با 

 بخش های خطی پر شده از این قرار است:

محترم انطباعات وزارت جلیله معارف و اوقاف و  اینجانب  محمد جمالی رئیس دبیرستان سینا  از اداره
صنایع مستظرفه تقاضا دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به  )لطفعلیخان زند و آغا محمدخان قاجار  
تالیف  آقای ایرج اخگر  را مطالعه نموده در صورت اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و به  اینجانب  واگذار 

 قلم و جوهر اضافه شده( که در سالن دبیرستان دارالفنون بمعرض نمایش گذارده شود.نمایند )در ادامه با 

 7/5/24امضاء تقاضاکننده محمد جمالی 

زیر آن به خط دیگری اضافه شده؛ واگذارنامه آقای ایرج اخگر نویسنده پیس ضمیمه است. زیر آن مهر 
ورده و در انتها در سمت چپ با مداد خ 3061و شماره  8/5/24"ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ 

 بایگانی شود. -قرمز نوشته شده؛ پروانه نمایش صادر شد

در باالی نامه سمت چپ یادداشی به این مضمون دیده می شود: برحسب دستور مقام محترم ریاست 
 8/5/24بررسی شد داستانی است که نمایش آن بارها داده شده و عبارات زننده ای ندارد. ح. فخرائی، 

 



 

 3/4/1321یک یادداشت کوچک با سر نسخه ی وزارت فرهنگ، اداره ی مطبوعات به تاریخ  -سند دو 
 است. متن نامه با قلم و جوهر آبی روشن، خطاب به "آقای نوشین" نوشته شده، به این قرار:

نمایش آن پیس "لطفعلی خان زند و آغامحمدخان قاجار" از نظر را از نظر مقتضیات و مناسب بودن 
 بررسی و اظهار فرمائید و هرچه زودتر پیس را اعاده دهند.

 معاون اداره کل نگارش، تمدن

زیر آن با قلم و جوهر آبی پر رنگ نوشته شده؛ بازرسی شد. اگر تنظیم کننده انشاء پیس را ساده تر کند 
رعایت شود مانعی اشعار خنک بیروح و بچگانه آنرا حذف نماید و نکاتیکه در حاشیه پیس ذکر شده 

 امضاء: نوشین   ندارد. 

 زیر صفحه با مداد نوشته شده؛ وارد شود.
 



 

است. متن آن با جوهر  5/5/1324یک یادداشت با سرنسخه ی "روزنامه خدنگ" به تاریخ  -سند سه 
 آبی پر رنگ نوشته شده از این قرار: آقای محمد جمالی مدیر محترم روزنامه خدنگ و دبیرستان سینا

حترما نمایشنامه لطفعلی خان زند و اغامحمدخان قاچار برای نمایش بنفع دبیرستان سینا تقدیم و موفقیت م
  ایرج اخگر -با تقدیم احترام   جنابعالی را خواستار است.

 امضاء     

 

یک یادداشت با سرنسخه ی "دبیرستان و دبستان سینا، خیابان شاهپور روبروی بیمارستان  -سند چهار

نسخه پیس. متن  2است که در مقابل "پیوست" نوشته شده؛  7/5/1324، به تاریخ 1322، تاسیس رازی

 نامه که با مرکب نوشته شده از این قرار است: اداره نگارش وزارت فرهنگ

پیس لطفعلیخان زند و آغا محمدخان قاجار به پیوست تقدیم خواهشمند است با نمایش آن در سالن 

 رئیس دبیرستان سینا   موافقت فرمائید.دبیرستان دارالفنون 

محمد جمالی. )امضاء(                                              

 روی امضاء، مهر دبیرستان سینا خورده.



 

صفحه ی اول نمایش نامه، ماشین شده روی کاغذی با سرنسخه ی دبیرستان و دبستان سینا،  -سند پنج
که زیر آن با مداد قرمز نوشته شده؛  1322یمارستان رازی، تاسیس نشانی خیابان شاهپور روبروی ب

 بایگانی -نسخه دوم
 

 

 

 

 

 

 



 

صفحه ی آخر نمایش نامه، ماشین شده روی کاغذی با سرنسخه ی دبیرستان و دبستان سینا،  -سند شش
یافتد" . در وسط صفحه، پس از "پرده م 1322نشانی خیابان شاهپور روبروی بیمارستان رازی، تاسیس 

بایگانی، و زیر آن این متن با قلم و جوهر آبی اضافه شده  -ابتدا با مداد قرمز نوشته شده؛ نسخه دوم
 است؛ 

این نسخه پیس بنام )لطفعلی خان زند و آغامحمد خان قاجار( درام در چهار پرده مختصر که بوسیله آقای 
و صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش  صفحه تنظیم گردیده 16از تاریخ اقتباس شده و در  ایرج اخگر

رسیده است. نمایش آن برای یک برنامه تا مدت چهار ماه در سالن دبیرستان دارالفنون از نظر فرهنگی و 
ولی نسبت بدادن نمایش در دبیرستان نامبرده با فروش بلیط موکول بجلب موافقت  -تاریخی مانعی ندارد

ثبت و  41/2در دفتر نمایشها زیر شماه  –بود   وپروانه مخصوص از اداره بازرسی خواهد
 دکتر فرهمندی –رئیس اداره کل نگارش    مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش الصاق شده است.

                  )پاراف( ح. فخرائی  9/5/24

 
 



راست درشت نوشته نمایش نامه روی کاغذهایی با "سرنوشت" چاپی تایپ شده که در باالی صفحه سمت 
 شده؛ "دبیرستان و دبستان سینا" و زیر آن با خط ریز آدرس مدرسه آمده؛ "نشانی خیابان شاهپور

" آمده است. در باالی کاغذ سمت چپ، سطر 1322روبروی بیمارستان رازی" و زیر آن سال "تاسیس 
 .. پیوست ............"و خط بعدی زیر آن؛ "شماره ......... 132اول "تاریخ ........ ماه...... 

 

 

این نمایش نامه که بر مبنای یک افسانه ی تاریخی )از روی داستان های پاورقی مجالت( نوشته شده، 
 نظامی شجاع شمشیرزنی ست از دوستان لطفعلیخان زند، که با وجود او در لشکر"خسرو"، حکایت 

سله ی "زندیه" ممکن نیست. لطفعلیخان، پیروزی آغامحمدخان قاجار بر آخرین بازمانده ی سل
 چون موفق به خریدنآغامحمدخان قاجار که یکایک سرداران لطفعلیخان را خریده، و از او جدا کرده، 

توسط "گلناز"، زنی که "خسرو" و جدا کردن او از لطفعلیخان نمی شود، به دسیسه متوسل می گردد و 
 که خسرو به آنها اعتماد و اطمینان دارد،و برخی از سرداران زندیه خسرو سخت به او عالقمند است، 

این نمایش نامه نیز، مانند اغلب نمایش نامه های ، و بسته نزد آغامحمدخان می آورند. دستگیرخسرو را 
 است، که البتهو پر از اغراق و گزافه ، سیاه و سفید، طوالنی )در سه یا پنج پرده(تاریخی آن زمان، 

هیچ روی مورد عالقه ی تماشاگران قرار نمی گرفت. نقش مثبت دارای همه غیراز این هم اگر می بود، به 
 و و و... ، میهن پرستی، شاه دوستی،ی ویژگی های اخالقی ستوده شده نظیر شجاعت، راستگویی، امانت

و پست فطرت است و طرف "سیاه" سرتاپا از ِویژگی های اخالقی منفی پوشیده شده، دروغگو، خیانتکار، 
 معمولن قهرمان با عده ی کمی سوار، ه سرزمین و مردم را به بیگانه و "ناحق" می فروشد. و و .... ک

لشکر انبوه دشمن را می شکند، و تار و مار می کند، و قصد دارد ایران را به اوج "عظمت" و "اقتدار" 
  ؛در دام می افتد و کشته می شود"وطن فروشان" برساند اما در انتها با دسیسه 

)میخندد( که گفتت برو دست رستم به بند / نه بندد مرا دست چرخ بلند / اگر چرخ گردنده  لطفعلیخان
اختر کشد / که هر اختری لشگری برکشد / به تیغ و سنان بشکنم لشکرش / پراکنده سازم 
 به هر کشورش. اکنون اگر ضرب دست شاهزاده زند را میخواهی بفرما )شمشیر کشیده بهم

د. در اثنای جنگ از پشت لطفعلیخان را میبندند. پس از لحظه آغا محمدخان با حمله میکنن
 جالد وارد میشود.

مرغ زیرک که میرمید از دام / با همه زیرکی بدام افتاد. خوب دیدی آخر گیرت آوردم. آخر  آغامحمدخان
 تو طفل خورد سال در مقابل آغا محمد خان قاجار مقاومت میکردی؟ ای روبهک چرا

ستی بجای خویش / با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. خوب چرا حرف نمیزنی. ننش
 نبظرم جالل و جبروت من بقدری تو را ترسانده که زبانت هم بند آمده.

 زبانم بند نیامده فکر میکردم.  لطفعلیخان



 به چه فکر میکردی؟ آغا محمدخان

ه ارض مخلوقی به پستی و ناپاکی و دو روئی فکر میکردم که آیا خداوند یکتا در سراسر کر لطفعلیخان
 تو آفریده یا نه. 

 با منی؟... آغامحمدخان

 آری با توام.  لطفعلیخان

 از من نمیترسی؟... آغامحمد خان

من و ترس از تو؟ ... اگر راست میگوئی بگو دستهایم را باز کنند تا یکتنه با تمام افراد  لفعلیخان
سپاهت روبرو شده آنها را در هم شکنم )آغا محمد خان به جالد نگاه میکند. او میرود که 

 دستهای شاهزاده را باز کند( 

 ای خاک پاک ایران شاهد باش و فدکاری مرا به آیندگان گوشزد کن.

 بدین غم اگر خون خورم در خورم  چون کبوتر دل اندر برم طپد 

 دلم گشت پر خون و سر پر ز دود   ز کین تو ای چرخ پیر حسود 

 که شیران کشی روبهان پروری  فرمایه و پست و افسونگری 

 بسی پرورد شیر نر این چنین ولی غافلی چرخ کایران زمین 

 اه سربازی است....اگر مرگ در ر مباهات و فخر و سرافرازی است 

 پرده میافتد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1322فروردین نوشته ی سیدعلی خان نصر، نیرنگ اقدس، 

 

و شماره  15/1/1322به تاریخ  7351سر نسخه ی تماشاخانه تهراه، خیابان الله زار، تلفن  -سند یک
نگارش باطل شده زیر شماره یک تمبر یک ریالی وزارت دارایی الصاق شده که با مهر ادراه کل  155

است. متن یادداشت که از رنگ آبی آن بنظر می رسد نسخه ی دوم ماشین شده ی متن باشد، از این قرار 
 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ است:

نمایشنامه نیرنگ اقدس که سابقا از تصویب آن اداره گذشته و نمایش آن تجدید خواهد شد به پیوست 
 تماشاخانه تهران     تور فرمایند پس از تجدید نظر اعاده دهند.فرستاده میشود خواهشمند است دس

 امضاء: احمد )؟(     

و در وسط مهر "ورود  16/1/22زیر امضاء سمت راست با جوهر آبی نوشته شده؛ آقای فخرائی، تاریخ 
شته خورده است. پایین تر با قلم و جوهر آبی نو 287و شماره  16/1/22بدفتر اداره نگارش به تاریخ 

 شده؛

تجدید نمایش پیس )نیرنگ( نگارش جناب آقای سید علی نصر برای یک برنامه تا مدت چهارماه در 
و  16/1/22ح. فخرائی ، تاریخ   -تماشاخانه تهران با موافقت اداره کل شهربانی مانعی ندارد
 سمت چپ امضاء با مداد قرمز نوشته شده؛ بایگانی شود.

 



 

شده از یک فورم "کارپردازی وزارت دارایی" است که پشت آن با مداد بنفش تکه ای بریده   -سند دوم
نوشته شده؛ تجدید نمایش پیس )نیرنگ اقدس( کمدی در دو پرده که از تصویب گذشته و پیوست نامه 

تماشاخانه تهران برای یک برنامه به تماشاخانه گیالن واگذار شده از نظر فرهنگی  9/2/25، 26شماره 
دکتر فرهمندی -مدیر کل نگارش 10/2/1325   اداره نمایش وزارت کشور مانعی ندارد.با موافقت 

 امضاء    ح. فخرائی 

 پایین تر با مداد قرمز نوشته شده؛ بایگانی شود.
 



 

یک صفحه ی چاپی بی سر نسخه که باال سمت راست آن یک تمبر پنجاه ریالی وزارت دارایی  -سهسند 
فرهنگ باطل گردیده. متن که چاپی ست و جاهای خالی آن با قلم و جوهر آبی الصاق شده و با مهر وزارت 

 پر شده، از این قرار است:

اینجانب  کاظم شهابی   از اداره )خط خورده( محترم )کل نگارش با قلم اضافه شده( و انطباعات وزارت 
گ" با قلم اضافه شده( جلیله )"معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه" خط خورده و تنها یک کلمه ی "فرهن

تقاضا دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به   "نیرنگ اقدس"  اقتباس   جناب آقای علی نصر  را 
مطالعه )خط خورده و باالی آن "بررسی" اضافه شده( نموده در صورت اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و 

 تفاضا کننده،  امضاء  به  این جانب نماینده هنرستان   واگذار نمایند. 

 )امضاء( 
 31/3/20 

و سمت راست صفحه نیز با  3/4/20سمت راست امضاء با جوهر آبی نوشته شده؛ "پروانه صادر شد"، 
 مداد قرمز اضافه شده؛ پروانه صادر شد، بایگانی شود.

 



 

 صفحه ی اول نمایش نامه، ماشین شده  -چهارسند 
 



 

 

پشت صفحه ی آخر نمایش نامه،  که زیر "نسخه دوم برای بایگانی" با مداد قرمز، با قلم و  -پنجسند 
 جوهر آبی نوشته شده؛

این نسخه پیس بنام )نیرنگ اقدس( اقتباس با شعر و موسیقی نگارش جناب آقای سیدعلی  
سی شد صفحه که صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش رسیده برر 15 نصر  کمدی در دو پرده و

هنرستان هنرپیشگی با جلب موافقت اداره کل شهربانی مانعی  نمایش آن برای یک برنامه )ده روز( در 
مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش  ثبت و  --------در دفتر نمایش زیر شماره  –ندارد 

 رئیس ادار کل نگارش دکتر فرهمندی -3/4/1320چسبانده شده است 

 امضاء ح. فخرائی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و دختری که به  پدری که مایل است دخترش را شوهر دهد روبروییم؛ یک سوژه ی تکراریاینجا هم با 

خواستگارها "نه" می گوید چون عاشق پسری شده که می ترسد پدرش نپسندد. درگیری های معمولی، 

پدر عده ای از دوستان را خبر می کند تا مشورت کند، و دوستان که جزو خواستگاران دختر اند )برای 

وقتی ر" را خوش نمی آید. خودشان یا فرزندشان( هر کدام بنا به مصلحت خویش، نظری می دهد که "پد

باالخره پدر تصمیم می گیرد دختر را به یک خواستگار بدهد، دختر بظاهر، به بیماری العالجی گرفتار می 

شود که حکیمان و پزشکان از مداوای آن عاجز می مانند. آن وقت "اقدس" دوست دختر )نوش آفرین( 

در هیات یک پزشک حاذق به خانه ی دختر می  حیله ای می اندیشد و جوان مورد عالقه ی نوش آفرین را

آورد. مداوای این حکیم، موثر می افتد و دختر سالمتی اش را باز می یابد. و حکیم همانجا از دختر 

خواستگاری می کند. پدر که راضی شده، می خواهد نظر دخترش را بداند. دختر در کمال حیرت نشان می 

و از معشوقه )در هیات پزشک( با حیرت سوال می کند آیا شما  دهد که از این خواستگاری در تعجب است

واقعن می خواهید مرا به همسری انتخاب کنید. و جوان )در هیات پزشک حاذق( تایید می کند و... 

عروسی سر می گیرد. به این ترتیب با "نیرنگ اقدس" دوست دختر، هم پدر راضی می شود و هم دختر 

 به آرزویش می رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1323، اردی بهشت دختر شاه پریان  تالیف  غالمعلی فکری

 

کاغذی کاهی، که باالی سمت راست آن یک تمبر پنجاه ریالی وزارت دارای الصاق شده که  –اول  سند
بامهر "اداره کل نگارش" باطل شده است. در وسط صفحه با قلم و جوهر آبی نوشته شده "دایره 

نوشته شده؛  9/2/23آمده. در باالی صفحه سمت چپ، به تاریخ  7/2/23مطبوعات" و زیر آن تاریخ 
. و زیر آن به "قای فخرائی" ارجاع داده شده. متن، که بخشی از "برای بررسی باقای نوشین داده شود"

 قلم و مرکب کمرنگ پر شده، از این قرار است؛ آن چاپی ست و جاهای خالی با

اینجانب  رضا سجادی نماینده تماشاخانه تهران  از اداره محترم انطباعات )روی کلمه ی چاپی انطباعات 
کشیده شده و باالی آن با قلم اضافه شده: نگارش( وزارت جلیله معارف و اوقات و صنایع مستظرفه  خط

تقاضا دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به  )دختر شاه پریان  تالیف  آقای غالمعلی فکری  را 
 ار نمایند.مطالعه نموده در صورت اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و به  تماشاخانه تهران  واگذ

 امضاء تقاضا کننده
 6/2/23 )رضا( سجادی 

و شماره ی  23 /6/2طرف راست، پایین صفحه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" خورده که تاریخ آن 
 بایگانی شود". -است. زیر آن با مداد قرمز اضافه شده؛ "پروانه صادر شد 891

 



 

 

با شیر و خورشید و تاج، از طرف اداره کل سر نسخه ی چاپی "وزارت فرهنگ" همراه  -دوم سند 
 ، و ضمیمه "پیس" متنی ماشین شده خطاب به آقای نوشین آمده:  9/2/23نگارش به تاریخ 

 آقای نوشین

یک نسخه پیس بنام )دختر شاه پریان( فرستاده میشود که با کمال دقت بررسی و با اظهار نظر اعاده 
 تر فرهمندیدک –رئیس اداره کل نگارش     -فرمایند.

نوشته شده. زیر مهر،  1317زیر امضاء مهر "وزارت فرهنگ، اداره کل نگارش" خورده که تاسیس آن 
بررسی شد. پیس از یک حکایت الف لیل اقتباس شده نمایش آن مانعی "با قلم و جوهر آبی نوشته شده؛ 

  10/2/23ندارد. امضاء: نوشین. تاریخ 

 



 

 

نه تهران" )باال سمت راست صفحه( به آدرس "خیابان الله زار" و سر نسخه ی "تماشاخا –سوم سند 
است. در باال طرف چپ یک  397و شماره ی ثبت  19/4/1324را دارد. این برگ به تاریخ  7351تلفن 

تمبر قهوه ای رنگ یکریالی وزارت دارایی الصاق شده که با مهر اداره کل نگارش باطل شده است. متن 
 ه خطاب به "اداره کل نگارش وزارت فرهنگ" است؛ نامه بصورت ماشین شد

نمایشنامه دختر شاه پریان که از تصویب آن اداره گذشته و نمایش آن تجدید خواهد شد به پیوست ارسال 
 میدارد خواهشمند است دستور فرمائید پس از تجدید نظر اعاده نمایند.

   مدیر تماشاخانه تهران    
 امضاء )احمد دهقان(   

خورده و شماره ی  20/4/24مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ  راست،مضاء، سمت زیر ا
و در وسط با  1324تیر  20ثبت شده. سمت چپ نوشته شده؛ "دایره مطبوعات" تاریخ  2686پرونده 

مداد قرمز نوشته "بایگانی شود". زیر مهر در پایین صفحه متنی با قلم و جوهر آبی اضافه شده است؛ 
جدید نمایش پیس )دختر شاه پریان( برای یک برنامه دیگر با مدت چهارماه در تماشاخانه تهران از نظر "ت

 دکتر فرهمندی –رئیس اداره کل نگارش    21/4/24 -فرهنگی مانعی ندارد 

 



 

یعنی ده ماه  28/2/1326یادداشتی ست کوچک با سر نسخه ی "وزارت فرهنگ" به تاریخ  –چهارم سند 
یادداشت با قلم و جوهر آبی نوشته شده؛ "تمدید نمایشنامه )دختر شاه پریان( در پنج پرده اقتباس و بعد. 

تماشاخانه تهران که در پرونده  17/2/26مورخ  30نگارش آقای غالمعلی فکری بموجب نامه شماره 
تا مدت چهار ماه مربوطه موجود است باقای غالمعلی فکر واگذار شده برای چند شب متوالی از این تاریخ 

در یکی از تماشاخانه های اصفهان بوسیله آقای غالمعلی فکری از نظر فرهنگی با موافقت اداره نمایش 
 اداره کل انتشارات و تبلیغات و اطالع اداره فرهنگ اصفهان مانعی ندارد.

 دکتر علی فرهنمندی –ادراه کل انطباعات و صنایع مستظرفه    

 



 

نمایش نامه است که ماشین شده، باال سمت راست با مداد قرمز نوشته شده  سند پنجم، صفحه ی اول
 "346بایگانی" و با قلم و جوهر نوشته شده "شماره ی دفتر رسید  -"نسخه دوم

 

 



 

 

 

سند ششم، صفحه ی آخر نمایش نامه، ماشین شده، که زیر کلمه ی "پایان"، با قلم و جوهر آبی نوشته 
 " و متنی به قرار زیر آمده است؛  بایگانی -شده؛ "نسخه دوم

این نسخه پیس بنام )دختر شاه پریون( افسانه در پنج پرده که بوسیله آقای عالمعلی فکری از حکایت الف 
صفحه تهیه و تنظیم گردیده و صفحه های آن به مهر اداره کل نگارش رسیده  29لیل اقتباس شده و در 

چهار ماه در تماشاخانه تهران با موافقت اداره کل شهربانی است نمایش آن برای یک برنامه تا مدت 
ثبت و مبلغ پنجاه لایر بدرخواست در نمایش الصاق شده  138/1در دفتر نمایشها زیر شماره  -مانعی ندارد

 دکتر فرهمندی –رئیس اداره کل نگارش   – 14/2/23  است

 ح. فخرائی

 



 میمونه )عنوان خط خورده( )شاهزاده خانم چینی(

 توسط غ. فکری، اقتباس از الف لیله، عنوان اصلی؛ )دختر شاه پریان(

 

 اشخاص:

 شاه زمان

 پسر شاه زمان  قمر الزمان

 خاقان

 دختر خاقان شاهزاده خانم بدور

 برادر شیری بدور  مرزبان

 دایه بدور

 پرستار بدرالزمان  غفور

 دختر شاه پریون  میمونه

 رقیب و خواستگار میمونه  دانهاش

 دیو تحت فرمان میمونه  كشكش

 وزیر شاه زمان

 خواستگار بدور  شاهزاده یمن

 خواستگار بدور  مهاراجا

 خواستگار بدور شاهزاده تركستان

 زندانیان خاقان

 خواجه

 دژخیم

 

 

 



 پرده اول 

شمعدانی در كنار آن ارمیده و  ،تخت خوابی به روی سن زده شده ،برج متروكی در كنار قصر شاه زمان
آب با چند كتاب دیده می شود. قمرالزمان پسر شاه زمان كه زندانی شده روی تخت تكیه داده ظرف غذا و 

 غفور پرستار و نگهبان دست به سینه دم درب ایستاده است. .مشغول مطالعه كتاب است

مانع کتاب خواندن قمرالزمان می شود و شاهزاده کتاب وحشت از برج که مکان جن و پری ست، ر با غفو
 و از او می خواهد آنچه در مورد برج شنیده، برایش تعریف کند. کناری می گذاردرا 

چشم پناه بر خدا بسم اله الرحمن الرحیم عرض كنم شاهزاده ای كه شما باشید  غفور
در زمان جد بزرگوارتان شاه جهان این برج مسكونی بود تعریف میكنند كه در 

شاه بود پس از شام خوابگاه  یك طوفانی مثل امشب شاهزاده از هند مهمان
شاهزاده را در همین برج اماده كردند همینكه چشم شاهزاده به خواب رفت 

پناه بر خدا از ما بهترون كه آن شب عروسیشان بوده عصبانی شدند و عربده 
كشان و سوت زنان از در و دیوار برج پایین آمدند و تخت شاهزاده را بدوش 

روی هوا بتكان در آوردند و باال و پایین بردند بقدری چرخ دادند و  گرفتند و
كه حال شاهزاده بهم خورد و از خواب پرید یكماه تمام مریض و بستری بود 

از انوقت این برج را ترك كردند و از قراریكه پاسبان ها اظهار میكنند هر شب 
نصفه شب همین موقع صداهای عجیبی از اطراف این برج بگوش میرسد كه 

دام همه میاندازد و یكی از همین پاسبانان كه مرد جسور و پر لرزه بر ان
جرئتی است سر شرط بندی یك شب جرئت كرده بود بی چراغ تا این برج 

خودشرا برساند اما بمحض اینكه پا باین محل گذاشته بود كه یك كشیده ابدار 
له یكی بقصر برگشته بود و بیچاره پگوشش خورده بود و عقب عقبكی هفت ب

زاست یك شب ان ببعد غشی شده خالصه یك شب عروسی است یك شب عاز 
خبر است )نگاه به چه امشب دیگر نمیدونم  ...ختنه سوران است یك شب

شاهزاده كرده( اوه شاهزاده هم خوابش برد من بدبخت بیدار ماندم چه خاكی 
 به سرم بریزم اگر االن به من حمله كنند چی جوابشان را بدهم )ورد میخواند(

 شیطون و دیو و پری حفظ كن خدایا مرا از شر

 )سر و كله خود را پیچیده میخوابد(  

)صدای سوت عجیبی بگوش رسید میمونه دختر شاه پریون رقص كنان از  میمونه
( به به قمرالزمان پس از خاتمه رقص نزدیك قمرالزمان. هوا جستن میكند

در این برج زندانی پسر شاه زمان مردیكه از زن فراری است و بامر شاه 
شده مهمان ماست باید از او پذیرایی كرد كم اتفاق می افتد چنین مهمان جوان 

)سر او را بدامان گرفته نوازش میكند( ای بت  و زیبایی نصیب ما بشود.
سیمین بر چه میشد اگر تو هم از جنس ما بودی با ما زندگی میكردی چه 

میشد برای همیشه در آغوش هم بودیم من تو را در منظم ترین قصور عالم 
در دلگشاترین باغهای جهان كه با باغهای بهشت برابری كنند گردش میدادم 

رها و زیباترین گلستانهایی كه در روی زمین نظیرش مصفا ترین چمن زا –
یافت نشود در اختیار تو میگذاشتم چه می شد اگر تو مال من و من مال تو 

بودم اما افسوس كه تو پسر پادشاهی از نوع بشر هستی و من دختر پادشاه 
پریانم زندگی من با مال تو خیلی فرق دارد تو نمیتوانی با میمونه زندگی كنی 



همه شما بخواب میروید شروع که ی دختر شاه پریون از این ساعت زندگ
میشود. و وقتی شما از خواب راحت سر بر میدارید ما بخواب میرویم یقین 

دارم كه بیش از یكشب مهمان ما نخواهی بود و به قصر خود برمیگردی اما 
ما كنی تو را هم اكنون به قصر خود میبردم ا ندگیایكاش میتوانستی با من ز

افسوس كه جنس ما با هم سازش ندارد. و پدرم رضایت نخواهد داد با تو 
زندگی كنم از طرف دیگر من بیجهت به تو دل میبندم زیرا باالخره تو روزی 
پیر میشوی از دنیا میروی اما من همیشه بهمین حال خواهم ماند مایه تاسف 

میخواهد برود هر دوی ماست بهتر است تو را بحال خود بگذارم )موقعی كه 
غفلتا دانهاش از هوا بزمین جستن زده جلو میمونه را میگیرد( دانهاش تو 

 باز سر راه من سبز شدی جن ملعون

میمونه  .او شود همسراز او می خواهد که نفرتش تبدیل به عشق شود و است، میمونه که عاشق  دانهاش
ی. معلوم می می گوید تو لیافت نداری، فقط بگو کجا بوده ای و چه دیده ا

به نام "بدور" دارد که خاقان چین دختر زیبایی می آید از چین   دانهاششود 
نقاط دنیا  ااز اقصو...  چشمهای آبی ،گیسوان طالیی در جهان شهره است؛

آرزو دارد دخترش همسری خاقان آیند.  چین میاو به برای خواستگاری 
یكی  ،صر برای او ساختههفت ق ،آماده ساختهانتخاب کند. همه چیز برای او 

قیمتی چهارمی از  سومی از سنگ های )مغرغ( دومی از مفرق، از بلور
اما از تو چه پنهان ...انبونی پنجمی از فوالد ششمی از نقره هفتمی از طال 

 .هدافسونی بكار برده ام كه او بهیچ یك از خواستگارهای خود رضایت ند
. و به یویچه میگبدانی اگر داستان شاهزاده قمرالزمان را می گوید  میمونه

كه من از جان و دل او اصرار دانهاش، قصه را تعریف می کند که قمرالزمان 
دوست دارم از جنس زن گریزان است و بهمین جهت پدرش او را در این  را

شاهزاده قمرالزملن شما به پای می گوید زیبایی  دانهاش ...برج زندانی كرده
باور نمی کند و قرار می گذارند  میمونه رسد.نمی  "بدور"شاهزاده خانم 

تا هر دو را  درا در خواب به اینجا بیاور "بدور"شاهزاده خانم دانهاش 
دانهاش "بدور" را می آورد، کنار  ند و ادعای دانهاش ثابت شود.مقایسه كن

قمرالزمان می گذارند و البته هرکدام بر ادعای خود پافشاری می کنند و قبول 
دیو  و كوبدمی بزمین  را میمونه پای خودمی کنند که نفر سومی قاضی شود. 

به نام مهیبی با پای شل و بابا قوری شش شاخ دست و پا كج و معوج 
 .بپای میمونه می افتدحاضر می شود و خود با صدای رعد اسای "کشکش" 

ركدام بیشتر به دیگری اظهار کشکش پیشنهاد می کند آنها را بیدار کنند، ه
 ابتدا قمرالزمان را بیدار می کنند كمتر است.ش وجاهت، عالقه نمود

خداوندا این بت زیبا كیست از كجا باینجا آمده كه یكباره روح و جسم مرا  قمرالزمان
بودم این چه را بخواب هم ندیده ش ظیرنفرشته كه  یا انسان است تسخیر كرد

خواسته مرا باشد پدرم  . شاید کارلعبتی است كه اینطور مرا گرفتار كرد
انگشتر خود را بدست او  .بهتر است یك نشانی از او داشته باشم امتحان كند

بعد شاهزاده  .كرده و انگشتر او را بدست خودش میكند و فورا بخواب میرود
هم خیال می  بدور"بدور" را بیدار می کنند. می بیند پهلوی مردی خوابیده. 

دست او ، کند این کار پدرش است. سعی می کند قمرالزمان را بیدار کند
خود می شود. تالش می کند او را بیدار کند. انگشتری و متوجه ی  میبوسد



و دانهاش هم چنان بر  میمونه. او را میبوسد و میخوابدمایوس می شود، 
. دانهاش می رود، میمونه از کشکش خواهش می عقیده ی خود اصرار دارند

 کند بدور را به خانه برساند. میمونه هم قمرالزمان را می بوسد و می رود.

، نمی بیند. به یاد زیبارویی می افتد که کنارش غفور كه در خواب است جزكسی  می شود،بیدار  قمرالزمان
زنی كه قمرالزمان در مورد  .وحشتناکی دیده، از جا می پرد ، غفور که خوابرا بیدار می کندغفور بود. 

 ش بوده، می پرسددیشب در رختخواب

 معلوم میشود شما هم خوابهای عجیبی دیده اید.؟ شما و زن غفور

که آن دختر مرا نبوده و انگشتر دختر را به او نشان می دهد و می گوید واب می گوید خ قمرالزماناما 
 کند و قمرالزمان می گوید ست. غفور انکار میدر دست اومن انگشتر . مرا باو برسانید، سخیر كردهت

باز می گردد.  وزیر ، وشاه زمان. غفور می رود و با بدستور شاه این نقشه را كشیده ایددروغ می گویی، 
که دیشب کنارش بوده و دلش را است ازدواج کند بشرطی که همسرش دختری باشد  قمرالزمان حاضر

 ازشاه معتقدند که حتمن خواب بوده.  ربوده است. اما شاه زمان هم از موضوع بی خبر است، و وزیر و

 قمرالزمانعفور که حافظ شاهزاده بوده، می پرسند. او هم قسم می خورد که چنین زنی در برج ندیده. 
 ها را عوض کردهنگشتری نسته دختر را بیدار کند، اچون نتوا دختر را نشان می دهد و می گوید انگشتری

هر كجا هست  ،شاهزاده را در دست دارد یانگشتر زنی كهتا نشان دادشته باشد. باالخره می پذیرند که 
 . غفور را در برج زندانی می کنند و با قمرالزمان بیرون می روند.خودشرا معرفی نماید

دراز کشیده، نزد دایه ی خود زاری بدور . می گذرد خانم چینیشاهزاده طالی "بدور"، قصر در  پرده دوم
می شود، احوال وارد  خاقان. نشانی از او نداردو نام و از عشق جوانی می گوید که می کند 

 و آن رسیدن به وصال جوانی دیك آرزو بیشتر نداردخترش را می پرسد و "بدور" می گوید 

خاقان که عاشق تنها پس از پزشک و معالجات متعدد،  .وستاطبیب دردم  .است كه انگشتر من نزد اوست
 بپذیرد.را بحضور  انخواستگاراز دخترش می خواهد که دختر خویش است، 

. مدعی اند که از عهده ی شفای شاهزاده خانم بر می آیند هندوستان و یمن ،سه خواستگار از تركستان
 که موفق نشود، سرش از شرح می دهند. کسی وارد می شود و شرط معالجه را برایش شاهزاده تركستان

می پذیرد و مدعی ست که  شاهزاده تركستان. باالی دروازه شهر آویزان خواهد شدتن جدا می شود و 
شیشه را شفا می یابد  استشمام آنبا كه او می دهد  اكسیری به. دادشفا خواهد  یبه طرفة العین"بدور" را 

 . و شیشه را عوض میكندمی شود میمونه ظاهر  بردمی نزدیك دماغ شاهزاده 

  .احساس بهبودی كه نمیكنم سهل است بدتر از بوی آن سرم درد گرفت بدور

مهاراجه ی هندی را وارد می کنند. شرط را برایش را می برند و مایوس  شاهزاده تركستان
 می پذیرد.با نهایت اشتیاق توضیح می دهند، 

شمهای من نگاه كنید مژه بر هم نزنید سعی كنید بخوابید خواب )نزدیك شده( خوب به چ مهاراجا
مانع خواب ظاهر می شود و میمونه . حاال شما كامال در خواب هستید ،سنگین تر ،سنگین
 . میشود "بدور"رفتن 



 هنوز بیدارممن  بدور

احساس درد و االن به خواب میروید دقت كنید من به شما امر میكنم كه از این ساعت دیگر  مهاراجا
 چشمها را باز كنید ،شما نامزد من هستید ،شما تحت فرمان من هستید رنجی نخواهید كرد

 حاصل کنمن اصال به خواب نرفتم كه بهبودی م بدور

 آن فكرهای سابق از مغز شما بیرون رفته مهاراجا

درد مرا  ها اوست كه میتواندتن ،من او را دوست دارم ،عرض كردم اصال به خواب نرفتم بدور
 عشق من به او زوال ناپذیر است ،درمان كند

 ن وارد می شود. شرط را برای او توضیح می دهندشاهزاده یمه را هم به بیرون هدایت می کنند و مهاراج

 كار بانجا نخواهد كشید اجازه فرمایند شروع كنم شاهزاده یمن

  کند. خنثی میرا میمونه تلقین می شود. مشغول خواندن آواز 

اگر مریضهای كشور یمن با این آوازها معالجه می شوند مریضهای كشور من معالجه پذیر  دورب
 نیستند

اجازه می  دایهور" خسته شده و قصد استراحت دارد. شاهزاده ی یمنی را هم می برند. شاهزاده "بد
می دختری با روی بسته وارد د. بحضور بیاوردارد، مالقات زیبایی را که قصد دختر خواهد 

است كه برای تحصیل دایه پسر  "مرزبانشود. نام و نشانش را می پرسد. معلوم می شود "
 ی "بدور" راهی برای معالجهه و می خواهد رفته بود علم ستاره شناسی به كشورهای دور

بدور خوشحال می شود که همبازی دوران کودکی خود را می بیند. مرزبان وقتی . پیدا كند
 ی شنود، کتاب خود را باز می کند و بعد از لحظه ای؛ قصه ی شاهزاده را م

ستاره نحس از روی سر شاهزاده خانم در حال عبور است دوره ان سه ماه است پس از آن  مرزبان
به تمام بدبختی ها خاتمه  و از مغرب طلوع میكندکه ستاره اقبال است، ستاره درخشانی 

او هم بیمار عشق ... وس از جزیره بزرگی از جنوب غربی از میان آبهای اقیان .خواهد داد
است و بر اثر دخالتی كه پریان در كار شما كرده اند هر دو عاشق و دلداده هم شده اید باید 

سه ماه صبر داشته باشید من بسرزمین كه آن ستاره باید از آن طلوع كند خواهم رفت و 
انگشتر پیش من باشد تا اجازه فرمایید . بزودی او را بسوی شما راهنمایی خواهم كرد

  . بوسیله آن زودتر بمقصود خود نائل شوم

افتاده زندان به  ،ه بجای انكه سرشان از تن جدا شودکه . خواستگارهامی گذرد زندان خاقاندر  پرده سوم
. مشغول بازی شطرنج و دوز بازی و شیر یا خط هستند، خواستگار پرده قبل سه ؛اند

بر سرشان فریاد می زند که زیادی شلوغ کرده اند. صحبت ها زندانبان که مرد کوری ست، 
اغلب نازل و ضعیف است. آنچه مسلم است هرسه شاهزاده ی غریب، از وضعیت فعلی خود 

ه زندانبان بو هرسه غیر مستقیم تهدید به انتقام می کنند. ه گرسن در زندان ناخشنود اند، و
گان زندانی از این که گرسنه مانده اند و با . بعد خاقان وارد می شود. شاهزادحمله میكنند

خاقان زندانبان را شماتت می کند. دستور می دهد "عمارت  .آنها بدزبانی شده، شکایت دارند



آبی" را برای پذیرایی از شاهزادگان حاضر کنند و وسایل بازگشت آنها به وطنشان را فراهم 
 کنند. 

قمرالزمان ضعیف و الغر در رختخواب دراز  .شاه زماناطاق خواب قمرالزمان در قصر ، پرده چهارم
مرالزمان ظاهر شده او را تسلی میدهد كه بزودی قباالی سر  "بدور"شاهزاده خانم ، كشیده

 دوران هجر و فراق سپری خواهد شد.

كالبد بی روح یک جز ، اگر بروی رحم كنبه بیماری و بیچارگی من  ،بمان... مرا ترك نكن  قمرالزمان
 ماندنمی  باقی از من چیزی

امیدوار باش دوره فراق سپری میشود تو را برای همیشه در آغوش خواهم گرفت و تاب و  بدور
 توان از دست رفته به بدن رنجورت باز خواهد گشت )محو میشود(

 باالی سر شاهزاده  ،دنز می میمونه وسط اطاق جست، صدای طوفان

دت خیلی زود ترا مژده وصل خواهد داد گرچه وصال تو بتو مژده میدهم كه پیك خجسته سعا میمونه
 .خوشبخت شاهزاده خانم بدور كه بزودی بوصال تو خواهد رسید ...است شب هجران من

دانهاش ملعون دست بعملیات ... باز فرستاده شاهزاده خانم تا اینجا چقدر فاصله دارد
کمک برسانم  باو... باید شدشیطانی زده كشتی او نزدیك همین لنگرگاه طعمه طوفان خواهد 

رگاه یك كشتی در حال كنار لنگ. پای خود را بزمین كوبیده كشكش از زمین بیرون میاید()
سرنشینان كشتی است به  مرزبان فرستاده شاهزاده خانم بدور جزو ...غرق شدن است

 ،دننمیمونه و دانهاش بیكدیگر حمله میك.. دانهاش ظاهر می شود، فوریت او را نجات بده
 می شاهزاده را میمونه. دانهاش را سر دست بلند كرده میچرخاند و رسداز راه می كشكش 

غفور از پنجره غرق شدن کشتی را می بیند، و این که یک . از پنجره محو میشودو  بوسد
. شاهزاده می پرسد می آورند قمرالزماننفر نجات پیدا کرده. او را به خدمت شاهزاده 

من برادر شیری کیستی و برای چه مقصودی به این سرزمین آمده ای. مرزبان می گوید 
ی از فریادالزمان قمرو قصه را تعریف می کند شاهزاده خانم بدور دختر خاقان چین هستم 

، دستهای او را می مالد، شربت به حلق او میكند مرزبان. خوشحالی كشیده از هوش میرود
میرقصد و  ،از خوشحالی بهوا می جهد را در دستش می بیند،تر شاهزاده خانم چینی انگش

بحمداله دوره هجران شما بپایان می گوید  مرزبانالزمان بهوش می آید. قمر .فریاد میكشد
. انگشتر قمرالزمان را به او نشان می دهد. در این فاصله غفور رفته و با شاه زمان و رسید

قمر قصه ی مرزبان و شاهزاده بدور را برای پدرش تعریف می کند. . وزیر وارد می شوند
 سپس با شاه خداحافظی کرده و همراه مرزبان و عفور، عازم چین می شوند.

روی تخت افتاده و خاقان باالی بیمار شاهزاده خانم  ،دختر خاقانشاهزاده "بدور"، قصر ؛ پرده پنجم
 ایستاده.، دانهاش در لباس قاصد، سرش نشسته

 تو به چشم خود غرق شدن كشتی را مشاهده كردی خاقان

تخته پاره هایی روی آب مشاهده  ، طوفان شد، و ماوقتی كشتی به جزیره نزدیك میشد دانهاش
 حتی یكنفر از سرنشینان باقی نمانده و همگی غرق شده بودند ،كردیم

ور، ناامید از پدرش می خواهد که او را که حضور دارد بر مرگ فرزندش اشک می ریزد، شاهزاده بد دایه
ش را تسکین دهد. خواجه وارد می شود و خبر می فرزندسعی دارد  خاقان .به حال خود بگذارند تا بمیرد



. بدور می گوید حوصله زنی از مسافرت دوری رسیده عرض خصوصی خدمت شاهزاده خانم دارددهد که 
. دکرخوشحال خواهد شما را  یقین داردبری ست که ی پذیرایی ندارد. خواجه می گوید قاصد حامل خ

 . اجازه ی صحبت می گیرد؛ می شودمیمونه با لباس انسان داخل 

یكماه قبل از جزیره خالدان بعزم چین حركت كردم تصادفا روزی بود كه كشتی حامل مرزبان  میمونه
تنها یك نفر از . فرستاده مخصوص شاهزاده خانم بدور در اثر طوفان مدحشی غرق شده بود

مرزبان  خودمرا باو رساندم و. سرنشینان كشتی با وضع معجزه آسایی از هالكت نجات یافت
به توسط من پیغام فرستاد كه خدمت . قبال با او در هندوستان آشنا شده بودم. را شناختم

  .روز وصال نزدیك است بدور مژده بدهم که امیدوار باشند، شاهزاده خانم

ان همدیگر را در آغوش می گیرند و ان و فمرالزمان و غفور سر می رسند. بدور و فمرالزمدر انتها مرزب
 پایان  . با یک آهنگ، پرده می افتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1323از دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی، دلقک شاه یا مسخره درباری، 

 

تمبر پنجاه ریالی وزارات دارایی یک فرم چاپی ست که سمت راست باالی آن یک  -سند یک، برگ یک
نوشته شده.  14/3/23الصاق شده که با مهر اداره ی نگارش باطل گردیده است. باالی تمبر، یک تاریخ 

در زیر آن. طرف چپ، مقابل تمبر، در سه  15/3/23وسط صفحه نوشته شده؛ آقای فخرایی با تاریخ 
شده؛ بنظر آقای نوشین  رد، و زیر آن با قلم اضافهگوش صفحه با مداد نوشته شده؛ خوانده شد، مانعی ندا

رسیده و با نمایش آن موافقت نموده اند. )امضاء(؛ ح فخرایی. زیر امضاء با جوهر کم رنگی اضافه شده؛ 
 15/3/23"و نام شاه بنام امیر تبدیل یافته و اصالح شد". زیر آن "دایره مطبوعات" به تاریخ 

 شده، بدین قرار است: متن فرم چاپی همراه بخش های پر

اینجانب حسین ملک از اداره محترم انطباعات وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تقاضا 
دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به )دلقک( بقلم آقای جنتی عطائی را مطالعه نموده در صورت 

 امضاء تقاضا کننده ایند.اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و به تماشاخانه هنر واگذار نم
 حسین ملک     

خورده.  2089و شماره  14/3/23زیر امضاء در وسط صفحه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش با تاریخ 
و زیر امضاء با قلم نوشته شده؛ نمایش دلقک در تماشاخانه هنر مانعی ندارد. امضاء )ناخوانا(، و در 

 بایگانی شود. -شده؛ پروانه نمایش صادر شدگوشه ی راست پایین، با مداد قرمز نوشته 
 



 

. متن 23/2/1323یک "یادداشت" با سر نسخه ی چاپی "شرکت سهامی هنرپیشگان" به تاریخ  -سند دو
 این یادداشت به خط و با قلم بدین مضمون است:

شه بشرکت نمایشنامه دلقک شاه یا مسخره درباری که بقلم اینجانب ابوالقاسم جنتی عطایی است برای همی
 ابوالقاسم جنتی   سهامی هنرپیشگان واگذار مینمایم و وجه آن نقدا دریافت گردید.

دفتر تماشاخانه هنر و زیر آن  -زیر امضاء به خط و با همان قلم نوشته شده: رونوشت برابر اصل است
 مهر تماشاخانه ی هنر و شرکت سهامی هنرپیشگان خورده و امضاء شده است.

 



 

در پرانتز  272صفحه ی اول ماشین شده نمایش نامه روی کاغذ کاهی، سمت راست شماره ی  ، سهسند 
و باالی صفحه سمت چپ، با قلم نوشته شده؛ بایگانی فرهنگ، و زیر خط آخر ماشین شده؛ نام نویسنده 

 بایگانی" -)بقلم ابوالقاسم جنتی عطایی* با مداد قرمز نوشته "نسخه دوم
 



 

، صفحه ی آخر ماشین شده ی نمایش نامه، روی کاغذ کاهی، که در انتهای صفحه زیر نام چهارسند 
 "، متنی با قلم و جوهر آبی هست؛ 23تهران اول مهرماه  -"ابوالقاسم جنتی عطائی

صفحه  30این نسخه پیس بنام "دلقک" کمدی در پنج پرده که بوسیله آقای ابوالقاسم جنتی عطائی در 
نمایش آن برای یک برنامه تا مدت  –فحه های آن بمهر اداره کل نگارش رسیده است نگارش یافته و ص

 –با مختصر اصالحاتی که شده  -چهار ماه در تماشاخانه هنر

ثبت و مبلغ پنجاه لایر  4/  141در دفتر نمایشها زیر شماره  -با موافقت اداره کل شهربانی مانعی ندارد
توضیح آنکه نمایش نامبرده از طرف آقای جنتی عطائی برای  –ت تمبر بدرخواست نمایش الصاق شده اس

 دکتر فرهمندی  -رئیس اداه کل نگارش – 23/  3/ 20 نمایش به تماشاخانه هنر واگذار شده است 

  فخرائی  -)امضاء( م   
 



 بازیکنان؛

 شوخ -بذله گو ساله 35  دلقک  صادق
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 عصبانی ساله 40  پدر الله رخ یرمخط خورده(ا "شاه")
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 دربار شاه 

 پرده بروی جلوخان مسجدی باز میشود که صادق مشغول گرفتن معرکه تردستی است؛ پرده اول



بپا توش هیچی نباشه این یک تخم این دستم ... اینهم این دستم ...درست نگاه کنید ... این  صادق
بیکی از تماشاچیان داخل صحنه( آقا دیدی.  دمرغ... بفرمائید درست نگاهش کنید .... )میده

 دیگر هم به بیند )رو به مهدی همدست خود( شما هم آقا نگاه کنید بده آن آقای 

 منهم به بینم تخم مرغ درسته است یا نه... کلک ملکی توش نباشه مهدی

 آقا چشمات را درست واکن... دقت کن به بین هیچی توش نباشه ... میخواهی برات بشکنم صادق

 نه فقط من به بینمش کافی است. مهدی

 هش کن اما مواظب باش یکدفعه پر در نیاره پرواز کنه... یواش نشکنیبفرما نگا صادق

درست یک تخم مرغ حسابیه... نه عیب و علتی هم توش نیست )ضمنا بطوریکه فقط  مهدی
 مرغ دیگری از جیب در آورده با آن عوض می کند( بفرمائید. تماشاچیان سالن به بینند تخم

 چقدر وول میخوری بچه بنشین سر جات شما هم دیدید؟ آقا درست دیدی؟... صادق

 آقا دیدیم دیگه بسه مهدی

 چقدر طولش میدی تماشاچی

 خیلی خوب ... یک شب کاله بمن بدهید صادق

 میخواهینبیا بگیر این شب کاله ... چیز دیگری که  تماشاچی

میزی قایم خیلی خوب. بفرمائید توی این کاله را هم به بینید مبادا توش اون الماهاش چیزی  صادق
 کرده باشم )کاله را تکان می دهد( هیچی نداره .... خاطر جمع باشید.

 من به بینمش مهدی

 بسم هللا... اما مواظب باش مبادا جانور مانوری از توش در بیاد صاق

 نه درسته... بابا چقدر طولش میدی... زود باش حوصلمون سر رفت مهدی

دندان روی جگر بگذار االن تمام میشه... آها مردم  مگه هفت ماهه بدنیا آمدی... یک ذره صادق
 این دستم... اینهم این دستم ... بپا توش هیچی نباشه... بسم هللا... به. یک دستمالش کمه...

اگر من بخواهم دستمالم را بیندازم روش میگید البد توش چیزی قایم کرده بودم خواهش 
 میکنم یک دستمال خودتون بمن بدهید

 . بیا بابا اینهم یک دستمال به تماشاچی

 چقدر لفتش میدی... یااله بابا مهدی



مزه اش به همینه... اگه اینجور نکنم که مزه ای نداره... خوب حاال بفرمائید که چی  صادق
میخواهید براتون در بیارم... هرچی دلتان میخواهد بگوئید )دستمال را روی شبکاله که تخم 

 . (میاندازدمرغ داخل آن گذاشته شده 

 یک گنجشگ تماشاچی

 شما آقا چی میخواهید )اشاره به یکنفر دیگر( صادق

 یک ظرف چلوکباب  تماشاچی دوم

 بچه تکون نخور آرام بگیر -خیلی خوب. شما چی آقا صادق

 یک گیالس لبریز عرق  تماشاچی سوم

 چشم. شما چی )رو به مهدی( صادق

 پول طال در بیار... لیره نه بابا اینها چیه... اگر راست میگی مهدی

 نه بابا گیالس عرق خوبه  تماشاچی سوم

 نه اون خوب گفت... راست میگه پول طال  تماشاچی دوم

خیلی خوب چشم... آها درست چشماتون را واکنید... این این دستم... اینهم این دستم بپا  صادق
 موش شد.توش چیزی نباشه... آها رفتم سر کار )مکث میکند( اما یک چیز فرا

 به ... تو که شورش را درآوردی  تماشاچی دوم

 بابا چرا معطل میکنی... دلمون رفت... دیگه چی کم داری؟ مهدی

... بده به نظر سر قبرآقا... بده بنظر بگیرم بعد هرچه بخواهید در بیارمچراغ االهش را باید  صادق
 شش گنبد... 

 بیا این دو قران  تماشاچی اول

 برکتخدا بده  صادق

 بیا بایا این هفت عباسی هم مال تو  تماشاچی سوم

 بیا این پنج قرونی ... یااله زودباش مهدی

بیا بابا این یک تومن را هم بگیر و شروع کن... تا کی میخواهی دل مار خون   تماشاچی دوم
 کنی

کمه )پول ها را میشمارد( یک و دو و سه و چهار و ده چارده... مردم شش قران دیگرش  صادق
 ... شش نفر برات کنند... نفری یک قرون ... یا دوازده نفر نفری دهشاهی... یا بیست و



چهار نفر نفری پنج شاهی بدهند چراغ االهش درست بشه برویم سر کار و زندگی... یااله 
 دست کن جیبت.

 بابا عجب روئی داری تو... بیا اینهم یک قرون دیگه.  تماشاچی سوم

 انشااله هزار خیر در دنیا و صد هزار در آخرت ببریآی نفر دوم  صادق

 بیا بابا اینهم دهشاهی... این که همش کاسبی شد کو نمایشت؟ مهدی

 اگه یک خورده صبر کنی االن نشانت میدهم. صادق

 چقدر دیگرش کمه؟  تماشاچی اول

 چهار قرون و دهشاهی دیگه. صادق

 به بینیمبیا بابا اینهم پنج قرون زودباش   تماشاچی اول

خدا بده برکت حاال درست شد... خوب پول طال خواستید... آخه این وقت روز کجا پول طال  صادق
 پیدا میشه... ولی محض گل روی آقا )اشاره به مهدی( هم شده پول طال درست میکنم.

 بابا دیگه عور نیا زودباش... چقدر تو پر چونه ای مهدی

 –)چوبدستی خود را به زمین میزند و میخواند( ثمنی خوب )مینشیند( یاهو  –. چشم چشم صادق
 ثمن قرقر... قاول و قمبل و شپش منقل. انت بخاری بلند و پر پر )راه میرود( -ثمنی قوری

... همت کنید ما هم با اهل و خیلی گرونهیا چراغ اله دیگه... میدانید که این روزها خرج 
 عیالمونهم به نوائی برسیم. 

 بابا تخته کن. یکدفعه بگو گدائی دارم میکنم. نه تردستی و شعبده بازی  مهدی

 بریم بابا  تماشاچی اول

 نه بابا پول دادیم  تماشاچی دوم

 چیزی بارش هست؟ –بگذار به بینم حاال میخواهد چکار کنه   تماشاچی سوم

 من میگم دروغ میگه نمیتونه پول طال در بیاره مهدی

 باور میکند که تخم مرغ پول طال بشه آخه عقلت  تماشاچی اول

 بگو نونت آبت نبود یکتومن پول یامفت باین دادنت چی بود –منهم همین را میگم  مهدی

بیا این یکتومن دیگه دست ورمیداری یانه... گدابازی را بگذار کنار کارت را   تماشاچی سوم
 بکن



ری شکرمتی جام شکر خواند( شکباز چوب خود را بزمین میزند و می -چشم ...)راه میرود صادق
 دق )مانند اینکه از–دق  –ناقوس... دق  –ماقوس  –. یاقوس هی هی –بلتی  -... پرتی

هوا چیزی بمشت او میآید دست را جمع کرده و سپس با ژست مخصوص دست را بطرف 
 دستمال دراز مینماید( بیا. بیا. )مثل اینکه چیزی از هوا گرفت( برو. برو )اشاره بزیر

کار تا که  ستمال میکند( رفت. رفت. هیچ آهن خنجری تیزی نشد هیچ حلوائی نشد استادد
 شپش منقلو  انت -ثمن قرقر  قاول و قمبلو –ثمن قری  -ثمنی. شاگرد شکرریزی نشد

)دست را برده و تخم مرغ مصنوعی را در داخل شبکاله باز کرده و پول  بخاری بلند و پرپر
 میآورد( بفرمائید آقا... اینهم پول طال )به سه نفر ذارده شده بیرون طالئی را که قبال در آن گ

اقا نگاهش  –یکی یکدانه میدهد( درست نگاه کنید مثل اینکه االن از ضرابخانه آورده اند 
 کردی بده... تو هم دیدی؟ )اشاره به مهدی(

 بابا دستخوش ... راستی که ناز شصت داری مهدی

بهم بزند( این چه بساطی است درآوردی... زود جمع کن... زود جمع )میخواهد معرکه را  سپاهی
 کن مگه نمیدانی ملک جمشید خواستگار دختر سلطان با نوکرهایش از اینطرف میآید... یاله

 زود رد شوید. تو هم زود بند و بساطت را جمع کن )تماشاچیان پراکنده میشوند(.

را کجا بردی... اه سرش را انداخته پائین داره میره  آقا صبر کن پول طال را بده... پول طال  صادق
 ... ای وای پولهای طالی ما را بردند... پولهای طال.آقا با شما هستم

 بجهنم زود باش... زود گورت را گم کن اگر نه اینقدر میزنمت که مرده ات اینجا بیفتد. سپاهی

 آقا صبر کنید پولهای طالیش را از مردم بگیرد مهدی

 فته شو مردیکه احمق... زود... یااله زودترخ سپاهی

 به . آقا چطور زود باشم ... میگم آقا پولهای طالیم را بردند هی میگی یااله زودباش صاق

 )چند لگد میزند( مردیکه نفهم هرچی میگم گوش نمیده... میری یا نه؟ سپاهی

 چشم. چشم... غلط کردم... میرم آقا صادق

 ا نمیرسه روزها )میرود(پدرسوخته خیرش هم بم سپاهی

کاسبی کرده بودیم روزه ... هرچی هم این دو سه ه مهدی( دیدی این آخری چکار کردم)ب صادق
 برای سه شاهی امروز از دست دادیم... بر پدر هرچی مردم آزاره لعنت

 تقصیر خودت است... تا دیدی از دور آمد میخواستی پوالت را از مردم بگیری. مهدی

.. من وسط کار کجا میتونستم به بینم... مگه تو خودت کور بودی... همه چی میگی. صادق
 تقصیرها گردن تو است.



 اصال برادر من و تو شانس نداریم... تقصیر خودمون نیست... قسمت اینجوری بود. مهدی

از روزیکه من پسرم را گم کردم و گرفتار غارت دزدان شدم یک روز خوش ندیدم... قسمت  صادق 
ین او زندگی خوش شهر حلب را ول کنم و بیام اینجا آنوقت گرفتار این زندگی پست را به ب

 بشم

 راستی داداش تو هیچ تعریف نکردی که اصال کجائی هستی مهدی

سرگذشت من خیلیه... حاال موقع این حرفها نیست... انشاء اله یکدفعه برایت تعریف میکنم  صادق
ع و جور میکند(... فکری بخاطرم رسید... گوش که من کی بودم و کی شدم )اثاثیه را جم

 کن . هر کاری کردم هیچی نگو

 مگه میخواهی چکار کنی مهدی

 یک کار خوبی )شروع میکند بکتک زدن مهدی( صادق

 چرا اینجوری میکنی... مگه دیوانه شدی؟ مهدی

 حرف نزن... داره میاید... تو هم مشغول شو )مشغول کتک کاری میشوند( صادق

کتک کاری آنها غالمان سپاه تخت روانی که حامل ملک جمشید است میاورند که رد )ضمن 
 کنند(

 چیه، چه خبره؟ چرا اینطور بجان هم افتاده اید؟ ملک جمشید

بلند شوید... بلند شوید... یااله احمقها در مقابل ملک جمشید بخاک بیفتید )صادق و مهدی  سپاهی
 هر دو بخاک میفتند(

 شوید... موضوع دعوا چی بود؟بلند  ملک جمشید

قربانت گردم من مردی بازرگانم... مقداری لباس و شال و قبا داشتم چون نزدیک ظهر بود  صادق
... حاال که از ... اثاثیه خود را برفیقم سپردمگرفته نمازی بخوانم خواستم توی مسجد وضو

 برد.زندگی... میگوید دزد  نماز برگشتم می بینم نیست میپرسم کو زار و

 )آهسته میگوید( چرا دروغ میگی... حاال من چی بگم؟ مهدی

 )آهسته میگوید( بگو گدا برده صادق

 راست میگوید... ها؟ ملک جمشید

بله قربانت گردم اتفاقا منهم خواستم دستی باب برسانم پیرمردی که همیشه در اینجا گدائی  مهدی
برگشتم دیدم برده... حاال که باین  ... وقتیلباسها را باو سپردممیکرد، رد می شد منهم 

 میگویم میگوید تو خودت برده ای

 ... یک دزد غریبیهآقا بسرت قسم خودش برده صادق 



 دزد خودتی مهدی

 ساکت احمقها سپاهی

خیلی خوب. دعوا نکنید... خان )اشاره بهمراهش( بهرکدام کیسه ای زر بده... دیگر دعوا  ملک جمشید
 سپاهی او را مشایعت میکند( نکنید )ملک جمشید میرود.

 خدا شما را عمر بدهد صادق

 خدا صد در دنیا و هزار در آخرت عوض بده مهدی

 دیدی چه حقه خوبی زدم... اما بد نشد بنوائی رسیدیم صادق

 خوب تو چرا اینقدر من را زدی... مرده شور دستهایت را ببرد. مهدی

شدی... سور و سات امروزت براه شد... احمق عوض آن کتک ها این کیسه طال را صاحب  صادق
 خوب بریم اقال شکمی از عزا در بیاریم )میخواهند بروند(

 )وارد میشود( نگاه کن صادق... سهم ما کو؟ سپاهی

 سهم تو؟ صادق 

 بله سهم ما سپاهی

 چه سهمی صادق

 اینهائی که از ملک جمشید گرفتی سپاهی

 را بامرزد خندد( برو بابا خدا پدرتیمبه. سهم ما ) صادق

 همین؟ سپاهی

 بله همین صادق

 کدا بگدا رحمت بخدا مهدی

 مگه تو دیگه اینجا معرکه نگیری... میدانم چه بالئی بسرت در بیارم )میرود( سپاهی

هر وقت ما معرکه گرفتیم هر کاری که توانستی بکن... تا فردا کی مرده کی زنده... فعال که  صادق
اعیان شدیم... معلوم نیست که فردا چکاره باشیم... همه چیز بسته بقسمته... شاید تا فردا 

 ما هم برای خودمون آدمی شدیم 

صادق متوجه قوت دلقک در این صحنه ممکن است تابوتی را با آداب معموله عبور داد تا )
   (شاه گردد

 بریم سری بخمره بزنیم مهدی



 حاضرم... اما اول باید دانگت را بدهی صادق

)از پشت صحنه با فریاد وارد میشود( دلقک امیر )"شاه" خط خورده( مرده... هر که  جارچی
 )"شاه" خط خورده( مرده... هر که می تواند بیاید. دلقک امیر –میتواند بیاید 

 مهدی شنیدی چی گفت؟ قصاد

 چی گفت؟ مهدی

 میگه دلقک امیر )"شاه" خط خورده( مرده صادق

 خوب بمن و توچه مهدی

 خیلی خری صادق

 باز آمدی که نسازی مهدی

 آخه احمق خر چطور بمن و توچه صادق

 )دوباره فریاد میزند( دلقک شاه مرده... هر که میتواند بیاید. جارچی

 ره... بابا عجب حقه ای هستی... حاال میخواهی جکار کنیمگه نون و آبی توش دا مهدی

 یک کمی صبر کن االن میفهمی )رو به جارچی( داداش بیا اینجا... فرمودید کی مرده؟ صادق

 مگه کر بودی... گفتم دلقک شاه جارچی

 فرمودید میشه رفت دلقک شاه شد؟ راهش چیه؟ صادق

)"شاه" خط خورده( آنوقت امیر )"شاه" خط  راهش این است که میری دربار بحضور امیر جارچی
خورده( از تو سئوالی میکنند اگر حاضر جواب بودی و توانستی فورا جواب بدی میشود 

 دلقک امیر )"شاه" خط خورده( 

 دلقک امیر )"شاه" خط خورده( مهدی

م بده؟ خنده نداره... مثال چه عیبی داره من بشم دلقک امیر )"شاه" خط خورده(؟ قد و قوار صادق
 ... منتها تا سئوال چی باشهختم نمیاد؟ ... خیلی هم خوب بلدم... شکلم بده؟ یا به ری

نه آنقدرها مهم نیست اگر بتوانی شاه را در اولین وهله جلب کنی ممکن است سئوال هم از  جارچی
 تو نکند )میرود(

 که حاال میخواهی بری؟ مهدی

 هم نون داره هم آب خوب بله ... چه کاری بهتر از این ... صادق

 میخواهی من را تنها بگذاری مهدی



 کی مرده که تو انقدر عزیز شدی؟ تو دعا کن من قبول بشم نون تو هم تو روغنه صادق

 جون من راست میگی؟ مهدی

 مرگ تو صادق

 پس بریم منهم تا آنجا تو را میرسانمت مهدی

 )پرده میافتد(  بریم .... خدایا بامید تو صادق

آخرین دقایق جشنی ست که به افتخار ورود ملک جمشید در خانه ی نعمت وزیر و با حضور  ،پرده دوم
 همه ی درباریان حضور دارند، رقاصه و ساقی و... دلقک دربار با رقاصه شوخی "امیر" برگزار شده.

زی . امیر با گوی طالیی بابه سالمتی امیر می نوشد و همه جام می زنند ملک جمشیدهای جلف می کند. 
 می کند که از دستش می افتد و زیر میز می غلتد. امیر از برگزاری جشن تشکر می کند. کم کم معلوم می

همه چیز که  بودهبه خواستگاری دختر امیر آمده است و به کمک نعمت وزیر، امیدوار  ملک جمشیدشود 
 ه ی شاه را بعنواندر همین جشن سر و صورت بگیرد و نعمت وزیر هم تقاضای نصف دارایی داماد تاز

در حالی که آن دو با هم صحبت خصوصی می کنند، دلقک "سهم خود" از برقراری این رابطه، برسد. 
 وارد شده، متوجه می شود، و پشت پرده پنهان می شود.

خودت قضاوت کن... به بین چه کار پر خطری را میخواهم برایت انجام دهم ... )با تمسخر(  نعمت وزیر
 داماد شاه بشوند... صاحب پول و ملک و آب شوند... صاحب اسم و رسم بشوند...باید آقا 

میآوری بمن بدهی ... اصال من حاضر نیستم اقدام  آنوقت زورت میآید که نصف آنچه بدست
 .بروکنم... زودتر از این کشور 

)جام  دازم.... حرفی ندارم... حاضرم هر مبلغی که تو بگوئی بپراست منظور من ارفاق ملک جمشید
 ماندوستی و شرابی به نعمت وزیر تعارف میکند( این جام را بخور بسالمتی خودت و من 

 بیاورند. لوازماتو اگر حاضری بگویم سند  نعمت وزیر

 می شودخیال میکردم بدون سند هم این کار انجام  ملک جمشید

 چه؟ ما را نشناختی، تو بمقصود خود نائل شدیوقتی اگر  نعمت وزیر

 اطمینان داشته باش همچه پیش آمدی نخواهد کرد. ملک جمشید

 ر را از محکم کاری عیب نمیکند اک دقدما گفته ان نعمت وزیر

بعداز صحبت ها، نعمت وزیر دست می زند و خواجه باشی را می خواهد. دلقک با لباس مبدل از پشت 
 د. ملک جمشیدلوازم نوشتن را بیاور صندوقچهپرده بیرون می آید و تعظیم می کند. وزیر دستور می دهد 

در نقش  دلقککند. از وزیر قول می گیرد که تا پس فردا "الله رخ" دختر امیر را هم به این وصلت راضی 
 می آورد؛صندوقچه را ، خواجه باشی



بنویس ... من جمشید بازرگان متعهد میشوم که پس از انجام مراسم زناشوئی با الله رخ  نعمت وزیر
 با نعمت وزیر نصف نمایم... یزیه و عایدی او را کلیه جه

را با  دخترپس من مجبورم طبق این سند تا آخر عمر تمام درآمد امالک منقول و غیر منقول  ملک جمشید
قرار مالقات بندد.  میو داخل صندوقچه گذاشته  ،می گیردکاغذ را  نعمت وزیر تو نصف کنم.

 .خارج میشوند فردا با الله رخ را می گذارند و

صندوقچه را )خرید و فروش میشود...  همه چیز)وارد میشود( به به ...معلوم میشه اینجا  دلقک
بغل را در )سند ...گلوت را بگیرهممکنه را بر میدارد( آقا نعمت این لقمه  می کند و سندباز 

سمت چها ق ...الله رخ خانم جا کنیم یشخود میگذارد( تو هم وسیله شدی که خودمان را پ
 میکنه... 

طبق معمول این گونه نمایش، افکارش را به صدای بلند می گوید؛ با پسرم از حلب بیایم، در راه او را گم 
بشوم دلقک امیر، به دنبال گوی طالیی امیر به این اتاق دلقکی بمیره و من  ،تنها باین شهر بیایمکنم، 

 )پرده میافتد(   و بفهمم دنیا چه خبرهبرگردم... 

 .معشوق خود مشغول عشق بازی است . الله رخ بااست دختر امیر ،اطاق استراحت الله رخ پرده سوم
 .به این سمت می آیدمتوجه میشود پدرش 

 .داره میادآه ... زودباش پشت این پرده مخفی شو... پدرم  الله رخ

 قبال خبر نداده بود؟چرا  جوان

 .بدون خبر میآید ... زودباش مخفی شو ،کسی بداندهروقت کاری داشته باشد که نخواهد  الله رخ

کشور ی شاهزاده  -که ملک جمشیدضمن احوال پرسی از دخترش، خبر می دهد وارد میشود.  امیر
  . آمدههمجوار برای خواستگاری تو 

 از من سیر شده اید؟، پدر الله رخ

 باشد. با رضایت تو کار میل دارم این ...این چه حرفی است... باالخره تو باید شوهر کنی امیر

 مبارک است.به میل بسته  ،من از خود میلی ندارم الله رخ

 من میل قلبی تو را خواستم امیر

بعدا عرض خواهم  ،فرمائیدب . اگر اجازهبدهماالن نمیتوانم جواب ، مرا بدانیدمیل مایلید چون  الله رخ
 کرد.

از پشت پرده بیرون می آید، و نگران از  جواندهد، و می رود. امیر قول می گیرد که دخترش فردا جواب ب
، و قصد دارد از نعمت وفادار بماندو اعشق  به او اطمینان می دهد که به الله رخوضعیت پیش آمده، اما 

وزیر کمک بخواهد. در همان لحظه نعمت وزیر و ملک جمشید هم به دیدار الله رخ می آیند. جوان دوباره 
نعمت وزیر، ملک  اجازه ی ورود می دهد.ملک جمشید  ونعمت وزیر الله رخ به  .می رود به پشت پرده



الله . می خواهد همراه ملک جمشید در باغ تفرج کنندامیرزاده از و جمشید را به الله رخ معرفی می کند. 
 می فهمد که دختر از دیدن او خوشحال نیست. ملک جمشیدمی آورد. کسالت بهانه ی  رخ

شاید پس از کمی گردش در باغ کسالتتان رفع شود ... من اینهمه راههای دور و دراز را  جمشیدملک 
 بخاطر شما پیموده ام.

ملک جمشید و  همه مردها از این حرفها زیاد میزنند... اگر حالم بهتر شد خبر خواهم داد. الله رخ
 .میروندناراحت از خدمت الله رخ نعمت وزیر 

به جوان می  الله رخ. ارد میشود و همینکه آنها را مشغول گفتگو میبیند می ایستدملک جمشید بی پروا و
 دست می گوید من هم ملک جمشید. بشومراضی باین ازدواج ، ممکن نیست اگر تمام دنیا جمع شوندگوید 

خشمگین بر سر ملک جمشید  الله رخ .و جوان را دستگیر می کنند دنسپاهی وارد میشوچند  ،بردار نیستم
 اخراج می کند.ش وارد شده، و او را کسب اجازه باطاقفریاد می زند که چرا بدون 

 .. شما هم خواست مرا می پذیریدکنمای بمیدانم با او چه معامله  ملک جمشید

 هرگز ... این آرزو را بگور خواهید برد. الله رخ

 دلقک .می طلبدخدا کمک و از  گریه میکند .سد، نگران استدر تنهایی از این که خبر به پدرش بر الله رخ
 می خواهد او را از سر باز کند. دلقک دختر را امیدوار می الله رخ .، دختر را سرزنش می کندوارد میشود

که در  می خواهددلقک تمامی قصه را برای دلقک تعریف می کند و از  الله رخکند که راه حلی پیدا کند، 
 هم . دلقکزندان به دیدار جوان برود و او را نجات بدهد که او را خواهند کشت. هرچه بخواهی می دهم

 که ...راه افتاده اند، تعریف می کندبغداد  پیش از شهر حلب بطرف داستان خودش و پسرش را که ده سال
 زخم کارد بیهوش شدهاز ند کشتند... وسط راه قافله را دزد زد هرچه داشتیم و نداشتیم برد هرکه را توانست

... ده نکردمپیدایش هم آنجا رفتم، بغداد به پسرم را پیدا نکردم... مایوس ، روز بعد که به هوش آمدم بودم
 که فرمائید دم هر دروازه یک نفر مامور بایستد تا همینبسال است که همه جا را زیر و رو کردم... امر 

قبول  الله رخ .بود، او را پیش من بیاورندیک خال درشت سیاه  شان چپپست پیدا شد که روی پسر جوانی
 پرده میافتد    .می کند

موقعیکه با پدرم گرفتار دزدان از  ، جوان در زندان، افکار خودش را بلند می گوید؛زندان، پرده چهارم
ملک جمشید وارد  همراه نعمت وزیر و یکدقیقه راحت بخود ندیده ام... زندانبان ،متواری شدمیم و من شد

 . میشوند

 خواهش میکنم هرچه زود تر او را.... ملک جمشید

 نمیزنی؟ یبزودی مقصود شما عملی خواهد شد. )به جوان( چرا ساکتی؟ ... حرف نعمت وزیر

 حرفی ندارم که بزنم ... حرفها پیش شما است.  جوان



خارج شوی... ولی مطمئن باش که این آرزو را بگور تو منتظری هرچه زود تر از اینجا  نعمت وزیر
 خواهی برد.

 که انتقام مرا از شما دیوسیرتان باز ستاند.خواهد بود کسی هم  جوان

 )با تمسخر( انتقام. چه کسی جرات دارد... میل میل من است...  نعمت وزیر

 دست باالی دست بسیار است. جوان

 زبان درازت را از بیخ حلقومت بیرون بکشند دستور می دهم نعمت وزیر

، زندانبان را مرخص می کند و با جوان تنها می دلقک وارد می شودبعد از رفتن وزیر و ملک جمشید، 
جواهر فروش. می پرسد پدر و مادرت و کس و کارت کجا هستند؟ جوان ماند. از کسب و کارش می پرسد، 

 از روزگارش می گوید؛

 اسمت چیست؟؟ کرده ایپدرت را گم  دلقک

 احمد جوان 

 چه تصادفی... اسم پدرت چه بود؟! احمد دلقک

 صادق جوان

 خبر نداری تچند سال است از پدر...مشعل بیاورید)فریاد می زند(  دلقک

 تقریبا ده سال جوان

 اگر او را به بینی خواهی شناخت دلقک

 البته... )زندانبان مشعل میآورد( جوان

 صورت جوان( آه فرزندم ...احمد عزیزم؟ )پس از دقت در دلقک

 آوه ... پدر....  جوان

ی که همراهش با جواهراتجوان از روزگار پدر در این ده ساله می پرسد، و خودش تعریف می کند که 
فرار می گذشته اند، تاریک دره ای وقتی از وسط بعد، سه روز بوده، او را اسیر کرده اند، تا این که 

پدر تعریف می کند که در این ... وه جواهر فروشی باز کردرسیده و بغداد ه تا به سرگردان بوده، مدتی کرد
و شهر ی...تردستی، گیرل... فای... جن گیری... رمالی... دوره گردی... درویشکرده همه کارده ساله، 

ناامید است، ولی  آنها در مورد وضع فعلی صحبت می کنند، جوانگشتم تا به اینجا رسیدم. بشهر دنبال تو 
این رستم جز یک جفت سبیل چیز دیگری پدر می گوید که ملک جمشید، شاهزاده نیست، حقه باز است، 

داستان را برای او تعریف می کند. جوان توضیح می دهد که  دلقک. با عجله وارد میشود ندارد... الله رخ
بحضور شاه . دلقک هر دو را تسکین می دهد که دارددر حلب زندگی خوبی دلقکی کار پدرم نیست، او 



فروش که برای ساختن بگوئید جواهرچکاره است،  جوان اگر شاه پرسید آنتعریف کند.  راداستان رفته و 
 پرده میافتد       از زندان خارج می شوند. الله رخ. دلقک و بودم نگشتری او را احضار کرده

. معلوم می قبل از ورود امیر مشغول صحبت هستندمت گزاران، ، نعمت وزیر و سایر خدربار، پرده پنجم
. شاهزاده الله رخ جواب قطعی نداده استشود شاه به وصلت دخترش با ملک جمشید راضی ست، ولی 

 ؛دلقک وارد میشودهمراه امیر با عصبانیت 

 )با تغیر( نعمت وزیر دلقک راست میگوید؟  امیر

 مطلع شوم.هم ا من موضوع را بگویند ت نشدم... امر بفرمائیدقربان موضوع را ملتفت  نعمت وزیر

 را برای همه تعریف کنیدموضوع  (دلقک)به  امیر

قربان عرض کردم که آقانعمت با این پسره که معلوم نیست از کدام جهنم دره بلند شده آمده  دلقک
امر امیر، می  را به او... وزیر می خواهد فرار کند، خودش را ملک جمشید قلمداد کرده  و

 گیرند و وادار می کنند بقیه ی داستان را در حضور همه گوش کند. 

 معلوم نیست چکاره هست.  بله قربان... عرض میکردم که این ملک جمشید قالبی دلقک

 امیر میه در آورده بسند را خود  یاز الی قبادلقک ) ن موضوع داری؟یچه دلیلی برای ا امیر
دلقک به یاد امیر ... به وزیر ناسزا می گوید و جالد را صدا می زندخواند... می امیر . دهد

قسر در رفته. امیر دستور دستگیری او را هم می  ملک جمشید قالبی، آن یکیمی اندازد که 
سپس دستور می دهد جوان را هم حاضر کنند تا معلوم شود گناهش چه بوده است. در دهد. 

دربار سلطان د واقعی دلقک نیست، و کودکی از حین صحبت معلوم می شود که پسر، فرزن
 ست.جالل الدین بوده ا

، من خزانه دار مرحوم سلطان جالل الدین بودم... روزیکه دشمنان شهر را تصرف کردند دلقک
... یگانه فرزند خود ملک احمد را با مقدار می کرد سلطان جالل الدین که شهر را ترک

 ...ولیمحافظت کنم جواهر بمن سپرد تا از او  معتنابهی

پیدا کرده ام )جوان را در بعد از بیست سال را  مپسر خواهرجالل الدین، خوشحالم که فرزند  امیر
 آغوش گرفته پیشانی او را میبوسد( 

وقتی امیر می فهمد که  پیدا کردم ... . پس از بیست سال گمشده خود رامی آورندشاهانه برای جوان لباس 
 دخترش از این جوان خوشش می آید، الله رخ را احضار می کند

غصه میخوردم که پسری ندارم تا پس از من بکارها رسیدگی کند... بیاری خداوند این آرزو  امیر
 )پرده میافتد(.  ارکستر میزند و رقاصه میرقصد، هم برآورده شد. الله رخ وارد میشود

 22تهران اول مهرماه  –عطائی  ابوالقاسم جنتی
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فروردین دارد و شماره  9شیروخورشید است که تاریخ  وسرنسخه وزارت فرهنگ یک برگ با  -سند یک

 ، به این قرار است:ماشین شدهمتن نامه بصورت  نوشته شده است. 481آبی و جوهر با قلم  دی رسی

 محترم آقای ناهیددانشمند 

یک نسخه پیس بنام )مازیار و حمله اعراب( فرستاده میشود که با کمال دقت بررسی و با اظهار نظر اعاده 

 دکتر فرهمندی -مدیر کل نگارش     .-فرمایند

 آبی نوشته شده؛ هرگاه در نمایشنامه نامبرده حذف یا اصالحی مقتضی دانند بنمایند. جوهرزیر متن با 

در ، و خورده 292و شماره  15/1/24ست صفحه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ در طرف را

 نوشته شده؛)ظاهرن از سوی آقای ناهید( به "اداره متبوعه کل نگارش" وسط با قلم سیاه 

پیس "مازیار" مورد بررسی و مطالعه قرار داده چون مطالب پیس اکثرا و اصوال ماخوذ از تاریخ بعداز 

و قضایای خرم دین است صدور پروانه آن ضرری ندارد فقط در مواردی که از عرب وحشی اسم اسالم 

 ناهید -15/1/24  میبرد اگر قوای خلیفه و نیروی مهاجم بنویسد بهتر خواهد بود.

 بایگانی شود. -در پایین صفحه با مداد قرمز نوشته شده پروانه نمایش صادر شد
 



 

سرنسخه ی وزارت فرهنگ با شیر و خورشید، در سمت چپ یک تمبر پنجاه ریالی وزارت دارایی  -دوسند 

 این قرار است: ازآبی  جوهرالصاق شده که با مهر وزارت فرهنگ باطل شده. متن نامه با 

این جانب ناصر نجمی از اداره کل نگارش تقاضا دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به مازیار و 

ه اعراب را که تالیف اینجانب است مطالعه نموده و در صورت اقتضاء اجازه نمایش آنرا صادر و حمل

 باینجانب واگذار نمائید.

 7/1/24محل نمایش: تماشاخانه تهران                            امضاء تقاضا کننده  ناصر نجمی، 

چپ  سمتدر  بایگانی شود. -یش صادر شدبا مداد قرمز نوشته شده؛ پروانه نما ، سمت راستامضاء کنار

 8/1/24و در پایین صفحه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ  "آقای فخرائی"با مداد نوشته شده؛ 

 به چشم می خورد. 66و شماره 

 



 

 

 ، صفحه ی اول نمایش نامهسهسند 
 



 

 

 و جوهر آبی نوشته شده؛با قلم ی نمایش نامه، ، پشت صفحه ی آخر نسخه ی تایپ شده چهارسند 

 

 بایگانی -نسخه دوم 

این نسخه پیس بنام )مازیار و حمله اعراب( درام در چهار پرده که بوسیله آقای ناصر نجمی از تاریخ 
نمایش ! ن بمهر اداره کل نگارش رسیده استصفحه نگارش یافته و صفحه های آ 21در  اقتباس شده و

برنامه تا مدت چهار ماه در تماشاخانه تهران از نظر فرهنگی آن با مختصر اصالحیکه شده برای یک 
ثبت و  170/1در دفتر نمایشها زیر شماره  –باجازه ثانوی میباشد  در صورت تمدید محتاج -مانعی ندارد

 1324فروردین ماه  16 –مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش الصاق شده است 

   دکتر فرهمندی -ه کل نگارشرئیس ادار )امضاء( ح. فخرائی   
   )امضاء(        

 

 

 

 



 اشخاص نمایش

 مازیار

 دوست و سردار مازیار شاذان

 بردادر مازیار کوهیار

 سرکرده اعراب حسن

 معشوقه مازیار پروین

 سردار مازیار مهران

 سردار مازیار دری

 سردار مازیار سرخاستان

 والی خراسان عبدهللا طاهر

 معتصم خلیفه

 قاصد افشین و مازیار روزبه

 سرکرده ایرانی معتصم خلیفه افشین

 وزیر خلیفه زیاد

 قاضی القضات معتصم احمد بن داود

 پرده دار مازیار برزو

 پرده دار مازیار جعفر

 و چندین نفر عرب

 

 



سالن تقریبا مجللی است در قسمت عقب آن تختی گذارده شده که بر روی آن پوست پلنگی  پرده اول
چندین میز و صندلی دیده میشود. در سه طرف اطاق شمعهائی در جایگاههای  و در اطراف آنافکنده شده 

 خود مشغول سوختن است.

 مجلس یکم

از قراری که شایع شده عربها باز بچند شهر از شهرهای طبرستان حمله کرده و خانه های  برزو
مروز چند تن از زیادی را غارت و زنان و دختران را به اسارت برده اند مخصوصا من ا

 دیدم که با لباسهای پاره دست کودکان زنهای بیچاره را که از چنگ اعراب فرار کرده بودند

خود را گرفته بودند و برای تظلم و شیون کنان از مازیار امیر ما کمک میخواستند. بیچاره 
 ها!

یک مشت مردم هان! اعراب را میگوئی؟ این مهاجمین برهنه از چون ما چی میخوان. چرا ب جعفر
 بیدفاع و بی اسلحه رحم نمی کنند عجب. مگه دین اسالم یا خلیفه بآنها اجازه این

وحشیگیریها و خون ریزیها را میده؟ ما نباید دست رو دست بگذاریم و همینطور ساکت 
 بنشینیم.

 نه رفیق. اصوال مثل اینکه خوی و عادت این قوم وحشی و بیابان گرد غارت و کشتار است. برزو
روزهائیکه ببهانه اسالم و پایتخت ما هجوم آورده اند ایرانیان فهمیده  مخصوصا در این

 سر و کار دارند. آری مگر نشینده ای که آنها )ناخوانا( که با چه قوم خونخوار و غارتگری

در مدائن پایتخت زیبای ما چه رفتار وحشیانه کردند و چطور خزائن گرانبهای این شهر را 
 ادند. من خودم شنیدم که حتی مانند حیوانات درنده که بر سر طعمه خودشانبباد غارت د

میکنند. بر سر جواهرات و قالیها و اجناس قیمتی مدائن که همه از افتخارات ما  نزاع
 محسوب میشد بروی همدیگر خنجر کشیدند و خون خودشانرا ریختند.

مین حاال فاتحه ما خوانده بشه عجب...عجب... پس دیگه تکلیف ما معلوم و باید از ه جعفر
 خر قیمت واقعی نداره داداش )سر خود را تکان میدهد( –جائیکه شتر بود بقیمت یک قاز 

رار کردند چه جوری از این همه راه پر فز چنگ اعراب خوب پس اینهائی که تو میگفتی ا
 خطر خودشونه به پیش امیر ما رسوندن؟ 

. یک روزی بدون مقدمه هیاهو میشه و صدای طبل و از قراریکه خودشون نقل میکردند برزو
 دهل بگوش مردم میرسه تا مردم رفتند بخودشون بجنبن. عربهای پابرهنه نعره کنان ریختند

کشتند و وقتیکه مردها برای دفاع و  توی خونه ها و هرچه بدستشان آمد چپو کردند و یا
 شده و در مدتی همگی کشتهحفظ ناموسشان شروع کردند با آینها بجنگ و دعوا پس از 

خونشان غوطه خوردند و زن و بچه های آنها بجز چند نفر بدست عربها اسیر شدند این 
 بیچاره هائی هم که از دست اعراب فرار کرده بودند. دست بچه هایشان را گرفته از ترس



 برگ درختان را عوض غذا میخوردند خودشون بجنگل ها پناه آوردند و پس از چند روز که
 همراهی میخواستند. را بساری رسوندن و امروز صبح شیون کنان از مازیار کمک و

 خوب امیر ما چه جور باین بدبخت ها جواب داد؟ آیا هیچ اقدامی تا بحال کرده؟ جعفر

مازیار آنقدر از وضعیت رقت بار اینها متاثر شده بود که بی اختیار اشک از چشمهایش  برزو
بیچاره ها را در بغل خود گرفت و دلداری میداد و باالخره دستور سرازیر شد و کودکان این 

ر هم که میدونی یک قاصدی فرستاد که تمام وداد که براشون جا و منزل تهیه کنند و همانط
اون وحشیها یک  سرکرده ها و سردارها و بزرگان را امشب این جا دعوت کرده تا در مقابل

لی و سرداران بی میل نباشند که شمشیرشون را فکری بکنند من گمان دارم که تمام اها
 بخون عربها رنگین بکنند.

پس امشب جشن مشنی در کار نیست که ما یک لفت و لیسی بکنیم و شکممون را از عزا  جعفر
گمونم باید بفکر جنگ شد و خنجر و شمشیرها را تیز کرد  دربیاریم. در هر حال رفیق

تاثر و بغض از این قضایا خون داره  من که از شدت)خنجر خود را از غالف بیرون میکشد( 
توی تمام رگهام جوش میزند. من از حاال تصمیم گرفته ام یا بمیرم یا اینکه نگذارم که 

دشمنان ما آنقدر هموطن های ما را بکشن و خواهران و مادران مون باسارت و کنیزی 
میر بیادگار بمن داده با دشمن خون در این بدن دارم. با همین خنجر که ا ببرن. رفیق من تا

میجنگم. تو هم حال اگه همین فکر من داشته باشی دیگه توی میدون جنگ هم رفاقت و 
 همکاری ما شروع میشه.... اما .... بشرط ... اینکه

احسنت... رفیق... معلوم میشه که شیر پاک مادرت خوردی و خون ایرانی توی رگ و پی  برزو
بابت کامال همعقیده هستم. ولی خوب جنگ کردن هیچ اشکالی  ین تو است. منهم با تو در ا

نداره و من فکر میکنم که خون ما انقدر ارزش نداشته باشه ولی بگو به بینم زن و بچه ها 
 را چه کار باید کرد.

بابا. خدا بزرگ خودش اونا را حفظ میکنه. ممکن که ما از حاال همشون ببریم بیکی از  جعفر
هم از قرقرشون راحت بشیم هم موقع جنگ دست و پایمون باز بشه و  دههای اطراف که

 آسوده خاطر باشیم )در این وقت صدای زنی بگوش میرسد(

جعفر. جعفر )زن جعفر وارد سن میشود( کجا هستی من دارم اینهمه عقب تو میگردم. بیا.  صدا
 مگر نمیخواهی بچه ها را مدرسه ببری... زود باش ... پاشو بیا...

 باباجان توی این شلوق و پلوقی که همه چیزمون در خطره مدرسه چیه. فرجع

 )سراسیمه میشود( هان چی شده ... بگو ... بگو  زن جعفر

هیچ چی آنقدر میدونم که ما همین امروز و فردا باید از هم جدا بشیم... برای اینکه عربها  جعفر
دارن ... و چون ما باید با آنها بطرف شهرهای ما هجوم آوردن و خیال قتل و غارت ما را 

 بجنگیم شما باید هرچه زودتر از شهر خارج شوید.

چی میگی عربها... این وحشیها هنوز از جون ما دست برنداشتن نه. نه. هرگز... من از  زن جعفر
پیش تو... هرگز جدا نمیشوم ما هم باید در این جنگ با شماها شرکت کنیم... نه خیر... نه 

قت از شماها جدا نمیشویم مگه خون ما از شما رنگین تره )بگریه افتاده و سر خیر... هیچو



بیرون شنیده  در این ضمن صدای حرف و همهمه از  -خود را بسینه جعفر میگذارد
 میشود(

هرچه زودتر  –)بطرف جعفر و زنش اشاره میکند( امیر ما مازیار و سردارانش وارد شدند  برزو
 مقابل مازیار با هفت نفر از سرداران و بزرگان وارد میشود( او را بیرون ببر )از طرف

)مازیار خیلی گرفته و اندوهناک است و یک دست خود را با غیظ بر روی دسته شمشیر  مجلس دوم
 دو نفر نیزه دار هم بالفاصله در دو طرف مقابل درها قرار میگیرند( –قرار داده 

ا آگاه هستید این اعراب وحشی برهنه که مدتی است )در حین آمدن( همانطوریکه همه شماه مازیار
کشور ما را در معرض حمله و تاخت و تاز قرار داده اند مجددا بشهرهای جنوبی طبرستان 
حمله کرده و عده ای زیاد از هموطنان ما را با وضع فجیع و زننده بقتل رسانیده و زن و 

فر از این زنها که بزحمت از چنگ کودکان آنها را باسارت و کنیزی برده اند امروز چند ن
اعراب خونخوار فرار کرده بودن با کودکان خود از راه جنگل باینجا آمده بودند و از ما 

انتظار کمک و همراهی داشتند در هر حال من تصور میکنم که بیش از این تحمل خواری و 
عربان برهنه و مذلت جایز نیست )با صدای بلند( اگر ما اکنون بفکر دفاع و جنگ با این 

خونخوار نشویم طولی نخواهد کشید که آنها بشهرهای ما هم حمله کرده زن و کودکان ما را 
 هم به بردگی و کنیزی خواهند برد. 

آنچه برادر بزرگ من فرمودند کامال صحیح است و اعراب ممکن است در فکر تسخیر و  کوهیار
ینم که بهیچ وجه ما یارای مقاومت غارت شهرهای ما باشند ولی من هرچه فکر میکنم می ب

را در مقابل آنها نداریم و ناگزیر باید تسلیم شده و یک نفر را از طرف خودمان پیش فرمانده 
 آنها بفرستیم و از ایشان امان بگیریم.

)بصدای بلند( تسلیم. تسلیم. )قدمی چند باطراف بر میدارد و سپس در مقابل کوهیار  مازیار
است زیر بار این ننگ تازه هم رفت. ما باید این قومی را که تا دیروز به میایستد( آیا ممکن 

بشویم؟ خیر! خیر... هرگز )روی خود  شاهنشاه ما خراجگذار و جزو بردگان ما بودند تسلیم
را از صورت برادرش برداشته مشغول قدم زدن میشود( هیچ ایرانی تحمل اینهمه ننگ و 

 خفت و خواری را نمی نماید. 

اگر ما تسلیم آنها نشویم اعراب پس از غلبه تمام شهرهای ما را ویران و عارت خواهند کرد  ارکوهی
و آنوقت ما مسئول و سبب تمام بدبختی های هم شهریهای خود خواهیم شد. اکنون بعقیده 

 یم و تحمل نداریم. لمن برای حفظ شهرهای خود چاره ای جز تس

یر بار ننگ رفت؟ باید از بیم مردن قبول اینهمه ننگ را برای ترس از مرگ و غارت باید ز مازیار
کرد. فقط بواسطه مرگ...هان ما باید آنچه نیرو و قوه در بدن داریم صرف جنگ با این 

اهریمنان و وحشیان خونخوار که مدتی است هموطنان ما را بخاک و خون کشیده اند بنمائیم 
 کنیم. و تا آخرین نفس از شرافت و حیثیت ملی خود دفاع 

 چگونه ممکن است؟ با این عده کم در مقابل این سیل ایستادگی کرده ... کوهیار

شهرهای ما عموما در نقاط کوهستانی و صعب العبور واقع شده و ما میتوانیم با استفاده از  مازیار
کوهستانها با عده های کم خود جلوی هجوم آنها را بگیریم و نگذاریم که وارد  وضعیت این

ما شوند. .. بهرحال دوستان! من تصمیم گرفته ام که بجنگ و گریز با دشمن  شهرهای



برداشته بهرکجا که میل  مشغول شوم و شما اگر با من هم عقیده نیستید اهل و عیال خود را
 دارین بروید. و همچنین میتوانید بوسیله کوهیار و یا هر شخص دیگر از دشمن امان

هم میگویم که من تصمیم بحفظ شرافت و دفاع از  بخواهید. و تسلیم شوید. ولی باز
 شهرهای خود را گرفته ام.

)یکی از سرداران( سخنان کوهیار نباید در امیر ایجاد رنجشی کند. ما از دل و جان با  دری
 تصمیم و عقیده شما موافقیم و هرگز از اینجا دور نخواهیم شد. بلکه در مقابل دشمن آنقدر

بیجان ما شهرهای ما را تصرف و  خواهیم کرد تا از روی اجساد خواهیم جنگید و پافشاری
 فرود غارت کنند )سر خود را بطرف سایر سرداران برمیگرداند و عموما سر خود را

میآورند( من میدانم که عموم سرکردگان با تصمیم امیر موافق باشند. )همگی سر خود را 
 بعالمت تصدیق خم میکنند(.

غیورانه دری سردار شجاع مرا مسرور و امیدوار کرد. اکنون بروید و همگی این احساسات  مازیار
آماده پیکار شوید و ضمنا مسلمانهائی را که بسبب مخالفتشان بزندان افکنده شده اند آزاد 

 خود متحد شودی شما را بخدا میسپارم کنید و همگی مشترکا برای دفاع از مرز و بوم

آنها کوهیار نگاه حسرت بار و تردید آمیزی به مازیار  )سرداران براه میافتند و در عقب
 میکند(

)مازیار پس از رفتن آنها بر روی تخت قرار گرفته و متفکر است. سپس یکی از قراوالن  مجلس سوم
 وارد میشود(

 هان چیست؟ اتفاق تازه رخ داده؟ مازیار

ه و اگر اجازه میفرمائید خیر قربان پیرمردی است که از جای دور برای مالقات امیر آمد قراول
 وارد شود.

باو بگوئید داخل شود )قراول تعظیمی کرده خارج میشود. سپس پیرمردی خمیده با ریش  مازیار
و عصا وارد میشود. مازیار با تعجب( کیستی؟ پیرمرد و چه  بلند خاکستری و لباده دراز

 میخواهی؟

سر خود بر میدارد و متکائی را که )تعظیمی کرده و آنگاه ریش مصنوعی و کاله را از  پیمرد
 بعنوان قوز بکار برده خارج میکند( فدائی تو روزبه.

اوه روزبه ... دوست عزیر. روزبه شجاع.... این تو هستی )از جای برخاسته باطراف  مازیار
نگاهی میکند و چون مطمئن میشود پیشانی روزبه را بوسیده و روزبه را پهلوی خود جای 

 فشین میآئی؟ آیا او بقتل خلیفه ستمگر مصمم شده است؟میدهد( از نزد ا

 نگاه کن این نامه او است که بتو نوشته )کاغذی را از بغل درآورده بمازیار میدهد( روزبه



)با نگاهی به کاغذ( پس او روز جشن مهرگان روزیکه ایران عزیز از دست ضحاک دیو  مازیار
دعوت میکند و در همین روز آنها را  پسرانش را در خانه خود تازی آزاد شد خلیفه و

 بوسیله سربازان ایران بقتل میرساند؟

 ولی... اما... بابک رشید )سر خود را بزیر میاندازد( روزبه

 هان. ترا چه میشود. چرا گریه میکنی. آیا از او خبر بدی داری؟ مازیار

 ولی ... او را خلیفه .. )کمی سکوت( روزبه

 ه کرد.هان. خلیفه او را چ مازیار

 بابک بیچاره. آن ایرانی شرافتمند و شجاع را خلیفه دستگیر کرد بدار آویخت. روزبه 

 چه میگوئی؟ خلیفه او را چگونه دستگیر کرد. مازیار

بابک پس از اینکه تمام نواحی آذربایجان و مغرب ایرانرا بر خلیفه و حکام ستمگر او  روزبه
نی با سپاهیان عرب بجنگ مشغول شد. و پس از شورانیده با دسته ای از میهن پرستان ایرا

چند جنگ سخت که بیشتر ایرانیان درگیر و در آن شهید میشوند بکوهستانها پناه برده و 
میشود و  باالخره پس از مدتی دربدری و پریشانی با مکر و خدعه بدست اعراب دستگیر

بنشانند و با وجه مسخره خلیفه هم فرمان میدهد که فیلی را رنگی کرده و او را بر روی آن 
 آمیزی وارد سامره میکنند و عربهای پست هم در مقابل آنها شعر خوانده و دست میزدند.

 عجب ... آنوقت چه میشود؟ مازیار

بعد خلیفه قرمان داد که یک دست این ایرانی شجاع را بریدند. بابک در همان وقت )با تاثر(  روزبه
دست دیگرش را به خون بازویش زد و بریش مالید. معتصم از او علت این کار را سئوال 

میکند. بابک در کمال غرور جواب میدهد برای اینکه چون خون از بدنم بیرون برود 
 وار صورتم زرد نشود و نگوئی که این ایرانی ترسید. روبروی تو بیگانه خونخ

او... خدایا چه میشنوم... عجب واقعه رقت باری... خدایا... بابک آن مرد میهن پرست و  مازیار
شجاع را خلیفه با این وضع فجیع بقتل رساند؟ )بعد روی خود را به روزبه کرده( آیا قتل 

  این مرد همانطوریکه نقل کردی حقیقت دارد.

 آری اگر من بچشم خود نعش بابک را نمیدیدم هرگز باور نمیکردم .... روزبه

 تو نعش او را در کجا دیدی؟ مازیار

)؟( .. نعش این مرد را قیر گرفته و بچوبی آویخته بودند و در حالی آنرا مشاهده  در کلیسه روزبه
 کردم که یک دسته کالغ دور جسد او پرواز میکردند. 

برخاسته فریادی میکشد و از شدت خشم شمشیر خود را از نیام بیرون میآورد( خدایا )از جا  مازیار
... چه میشنوم... انتقام... انتقام. پس خلیفه آن مرد وحشی بابک ایرانی میهن پرست و 

برود بقتل رسانید. )با فریاد( پس وای بر او. نه شجاع را که نخواسته بود زیر بار ننگ بیگا
ست یابم بشدیدترین صورتی انتقام خون ایرانیان و هم میهنانم را از او بخدا گر بر او  د



خواهم گرفت. اکنون فقط امید ما بافشین است و ما باید درهمانروز که او خلیفه را بمهمانی 
 میکند حمله خود را شروع نمائیم و من یقین دارم که آن خدائی که همیشه پشتیبان و دعوت

و مساعدت دریغ نخواهد کرد. تا میهن خود را از چنگال این  کمکحامی ایران بوده ما را از 
 آخر پرده اول دشمنان خونخوار نجات دهیم. 

داخل محوطه سن کمی تاریک است فقط چند شمع در گوشه و کنار آن میسوزند. پرده باال  –پرده دوم 
 آه. آه. )ناله قراول میرود و ناگهان ناله موحش مردی بگوش میرسد و صدای افتادن او شنیده میشود.

یکی از اعراب بقتل میرسد و دو نفر در لباس عرب با سر و صورت پوشانیده شده ت ایرانی است که بدس
 که یکی از آنها در حال غالف کردن خنجر خون آلود است وارد میشوند و پس از اینکه خوب اطراف را

چپ سن مردی در لباس سرداران ایرانی  میکشد و بالفاصله از طرف کنجکاوی میکنند. یکی از آنها سوتی
 که صورت خود را با نقاب سیاهی پوشانیده است ظاهر میشود. 

 داخل شو. اینجا مکان مطمئن است. -)یکی از دو عرب( کوهیار علی

)پس از آنکه باطراف نظر دقیقانه میکشد به پیش آن دو نفر آمده نقاب از صورت بر  کوهیار
 شنل پنهان کرده بود در جلد قرار میدهد(میگیرد و خنجری را که زیر 

 )سرکرده قوای عرب( آیا باالخره موفق بانجام نقشه های خود شدی )رو به کوهیار( حسن

متاسفانه باید بگویم که هنوز نتوانستم بیش از چند نفری تمام سرداران مازیار را با خود  کوهیار
 همراه نمایم و البته آنها بجنگ با شما کمر بسته اند.

آیا توانستی که ازنقشه های دفاعی مازیار اطالع پیدا کنی و فهمیدی در چه نقاطی او  حسن
 پایداری میکند.

برای اینکار من عده زیادی جاسوس باطراف فرستادم و پس از تحقیقات زیاد گویا مازیاد  کوهیار
دامغان خیال داشته باشد که تمام راههای کوهستانرا بروی اعراب بسته و انگاه از راه 

 بخراسان حمله ور شود.

عجب این امیر مغرور در فکر حمله بخراسان است؟ چه مرد احمقی است؟ بیچاره )قاه قاه  حسن
آن نامه هائی را که افشین سردار ایرانی فرمانده سپاه خلیفه  میخندد( ولی تو میتوانستی

 یدادی بزرگترینبرای ما انجام م بمازیار نوشته است بدست بیاوری. اگر تو این کار را

خدمت را بما میکردی و دیگر پس از ختم غائله بامارت و حکومت طبرستان میرسیدی و 
 مطمئن باش که خلیفه هیچگاه خدمات ترا فراموش نخواهد کرد.

)متبسم میشود( من از مدتی پیش میدانستم که مازیار با افشین مکاتباتی دارد و برای اینکه  کوهیار
بیاوریم حتی مشغول باقدامات بزرگتری شدم ولی هنوز نتوانستم این نامه ها را بچنگ 

 من برای دستگیری پروین معشوقه جایگاه آنها را کشف نمایم ولی دو نفر از مامورین

مازیار بخانه او خواهند رفت و چون این زن از محل نامه ها اطالع دارد ما میتوانیم او را با 
 و عذاب نشانی آن محل را از او بگیریم. وعده و نوید و اگر ممکن نشود با شکنجه



پروین معشوقه مازیار است؟ بسیار خوب ما بوسیله او حتی میتوانیم زهر در طعام مازیار  حسن
ریخته و اصوال او را مسموم و از شرش راحت بشویم آیا مامورین تو این مکان را بلد 

 هستند؟ و بآنها کامال اطمینان داری؟

 ا چند دقیقه دیگر پروین را دستگیر و باینجا بیاورند.آری آنها شاید ت کوهیار

 تو مطمئن هستی که آنها موفق بدین کار بشوند حسن

من اطمینان دارم )در این ضمن صدای فریاد و ناله زنی بگوش میرسد و بالفاصله دو نفر  کوهیار
را  دو دست دختری را در دست گرفته اند وارد میشوند و دختر سرباز نقاب پوش عرب که

 بزور وارد اطاق )سن( مینمایند. کوهیار بالفاصله نقاب بر صورت خود میافکند(

)بصدای بلند و آمیخته بتضرع( اوه... خدایا... اینجا کجاست )وسخت متوحش شده و برای  پروین
رهائی از دست دو نفر عرب تالش میکند( از من چه میخواهید؟ چرا مرا رها نمی کنید. مگر 

ده ام )یکی از آن دو نفر خنجر خود را برهنه کرده بر روی قلب پروین من چه گناهی کر
 میگذارد و او را دعوت بسکوت میکند( 

 و اگر فریاد کنی ترا قطعه قطعه خواهم کرد 

 اوه ... مازیار ... مازیار .. بدادم برس مرا نجات بده. پروین

ان خودت عالقه داری باید هرچه او را نزدیک من بیاورید )پروین را نزدیک میکنند( اگر بج حسن
از تو سئوال میشود بدون دروغ با کمال درستی و راستی پاسخ دهی و غیر این صورت ترا 

 بدون هیچگونه ترحمی نابود خواهم کرد. 

 شما کیستی؟ مقصودتان چیست؟ از جان من چه میخواهید؟ مگر من چه کرده ام؟ پروین

رف خلیفه مامور دستگیری مازیار گبر و رفع من فرمانده سپاهیان عرب هستم و از ط حسن
شورش او هستم اکنون از تو سئوالی میکنم اگر جواب مرا از روی درستی و صداقت دادی 

 که هم اکنون ترا آزاد خواهم کرد و اال بدان که امر بکشتن تو خواهم داد.

ر و پا برهنه هستید از من چه میخواهید. من میدانم که شما سردار همان قوم بیابانگرد و س پروین
 که پدر و مادر مرا کشتند و کشتن من و امثال من برای شما یک کار عادی و معمولی است.

)سخت خشمگین شده از جای برمیخیزد و از غیظ خنجر خود را بیرون میکشد( دخترک گبر  حسن
ای و کافر. مواظب حرفهایت باش )خود را به پروین نزدیک میکند ولی کوهیار ناگهان از ج

 برخاسته و حسن را بر جای خود می نشاند( 

 چه میخواهی بکنی؟ کوهیار

چرا نمیگذاری مرا بکشد؟ آیا از اینهمه خون ریزی سیر نخواهید شد؟ هنوز خونهائی را که  پروین
سربازان وحشی و برهنه شما در شهرهای ما ریخته اند خشک نشده و هنوز هموطنان ما 

معصومشان آواره جنگل و بیابانها  شما با کودکان بیگناه ودر اثر بغض و کینه و چپاول 



هستند. بکشید بکشید باز هم بکشید. ای وحشیهای آدمخوار. باالخره روز انتقام ما هم 
 خواهد رسید. 

)بصدای بلند( ساکت. ای دخترک دیوانه. ساکت ای بدبخت  تو مگر نمیدانی که در چنگال ما  حسن
پشت گرمی مازیار آن مرد بدخو و شرور و ظالم اینگونه گرفتار هستی بهرحال اگر به 

 ما اسیر شده و بزودی بکیفر اعمال حرفهای درشت را بر زبان میرانی بدان که او بدست

زشتش خواهد رسید ولی تو اگر بخواهی نجات پیدا کنی باید محل آن نامه هائی را که او از 
 افشین و بابک گرفته است بما نشان دهی.

دروغ میگوئی و مازیار کامال آزاد و با مردان شجاع خود مشغول جنگ با سپاهیان شما تو  پروین
 است.

)قاه قاه میخندد( بیچاره تو از هیچ جا که خبر نداری مازیار تسلیم ما شده و دیگر نباید  حسن
بکمک او امیدی داشته باشی. اکنون هر چه زودتر محل نامه ها را بسربازان من نشان بده 

 د و ال بقتل خواهی رسید.زود. زو

من... بهچ وجه از مکان نامه ها اطالعی ندارم و اگر هم داشته باشم هرگز بمردی که در  پروین
راه آزادی و نجات ایران از دست شما غارتگران جنگ میکند خیانت نخواهم کرد. خیر... من 

 بمازیار خیانت نخواهم کرد. 

 تو از مکان آنها اطالع نداری؟ عجب حسن

اوه ... دخترک دیوانه خیال میکنی که کسی از رابطه و عشق بازی تو با مازیار ظالم خبر  کوهیار
ندارد و نمیداند که تو محرم اسرار او هستی. خوب نگاه کن ببنی مرا میشناسی؟ )نقاب را از 

 چهره خود برداشته از جای برمیخیزد(

بعقب میرود( اوه ... کوهیار ... برادر  )بصورت کوهیار خیره میشود و انگاه آهی کشیده و پروین
مازیار  تو هم به برادرت خیانت میکنی. خدایا چه میبینم کوهیار .... خیانت .... بیچاره .... 

 مازیار.

خیانت من برای نجات اهالی بیچاره طبرستان از دست ستم و ظلم این مرد غدار و ستمگر  کوهیار
بخلیفه و اعراب ثابت کنم تا خلیفه او را بسزای میخواهم ارتباط او را با افشین و بابک 

 اعمال ناپسند و نابکارانه اش رسانده اعدامش کند. فهمیدی.

اعمال زشت ای مرد پست و رذل ای خائن مازیار ظالم و ستمگر است یا تو؟ او که از  پروین
 شرافت و حیثیت هموطنانش دفاع میکند. مستحق مجازات است یا تو که باو و هموطنانش

خیانت میکنی و ما را به این مردم برهنه و وحشی میخواهی بفروشی هان؟ بگو جواب بده 
 من میدانم که )کوهیار شرمگین شده قدمی بعقب بر میدارد و از دادن جواب عاجز میماند(

تو در مقابل وعده که از اعراب گرفته ای خود را نوکر و جاسوس آنها کرده ببرادرت خیانت 
 پول و مقام ترا وادار باین عمیات شرم آور میکند میکنی. آری ... 

 خیانت ... خیانت... کوهیار



برای آخرین بار بتو میگویم )بصدای بلند( یا نشانی محل نامه ها را بده و یا آماده مرگ  حسن
 باش.

هرگز از دهان من کلمه راجع به نشانی محل کاغذها نخواهی شنید. من تسلیم شما وحشی ها  پروین
 رچه میخواهید بکنید ولی بمازیار خیانت نخاوهم کرد.هستم ه

)با خشم از جای بلند میشود( بسیار خوب کاری خواهم کرد که آهها و ناله هایت سکوت تو  حسن
را درهم شکنند. این دخترک احمق را ببرید و آنقدر او را شکنجه و عذاب دهید تا نشانی 

فته و خارج میکنند( اکنون برویم و برای گر محل کاغذها را بدهد )دو نفر عرب دست او را
دستگیری مازیار و سردارانش اقدام کنیم شاید بتوانیم با فریب و تهدید آنها را بطرف خود 

لحظه ای پرده میافتد و مجددا باال میرود و چراغهای داخل  -بیاوریم )از صحنه خارج میشود
اران مازیار مسلح گرد میز روشن میشود در وسط چند میز و صندلی و عده ای از سرد سن

 نشسته و مشغول آشامیدن شراب هستند. و نوا ی چنگ و ساز از بیرون بگوش میرسد(

)از سرداران طبرستان که بعربها ملحق شده است جام خود را برداشته میگوید( رفقا بنوشید  قارن
وانه بسالمتی سرزمین زرخیز طبرستان بنوشید بسالمتی مازیار )در حال نوشیدن کنجکا

 شراب بیاورید.   –باطراف نگاه میکند( بیائید 

)یکی از مستخدمین قارن آمده و تنگ را پر میکند( ولی دوستان از مازیار خبر تازه ندارید  
 میگویند که او در شهر نیست و برای کارهائی بخارج رفته است.

ود او بطرف دامغان و )برادر دیگر مازیار( آری چون حمله به اعراب به زودی شروع میش عبدهللا
 کوهستانهای شمالی خراسان رفته که آنجا را در مقابل دشمن مستحکم و قلعه هائی بنا کند.

 دامغان  مگر اعراب از آنجا حمله میکنند )جام دیگری برای عبدهللا پر میکند(  قارن

ستانها جلوی )جام را گرفته مینوشد( آری و منهم از طرف برادرم مامورم که در همین کوه عبدهللا
 دشمن را بگیریم. 

 پس مازیار شما را مامور دفاع نقاط کوهستانی مشرق کرده؟ قارن

 آری و من یکساعت دیگر بآنجا عزیمت میکنم.  عبدهللا

امیدواریم که این وظیفه خود را با کمال شهامت و فداکاری انجام دهی. امید ما   سرداری دیگر
مهمترین راه ورود بداخل شهرهای ما بیشتر از این  باین نقاط مستحکم و بشما است زیرا

مانده و آنها را در مقابل  نقاط است. منهم از طرف مازیار مامورم که در شهرهای خود
 دستبرد و غارت اعراب حفظ کنم و بقرار معلوم گویا اعراب در طلوع آفتاب فردا حمله خود

 را شروع نمایند. 

کنید و با  کند( رفقا اکنون شمشیرها را از کمرها خود باز)جامهای شراب سرداران را پر می قارن
ساعت را استراحت کنید )سرداران کمی تردید میکنند( شمشیرها را خاطری آسوده این چند 

است )عبدهللا و دو سردار دیگر شمشیرها را  کنار بگذارید و حاال تا شروع جنگ خیلی مانده
و سپس نگاه خود  با بی میلی از کمر باز میکنند و قارن پیاله های آنها را مجددا پر میکند 

را باطراف میاندازد و اشاره بشخص عربی که در پشت مخفی شده مینماید. ناگهان پنج نفر 



ه کنان وارد میشوند و سرداران که سر و ریشان را بسته اند با شمشیرهای آخته هلهل عرب
دستگیر و کتفهایشان را میبندند( حال میتوانید در زندانهای  مازیار پس از کمی مقاومت 

 اعراب ایستادگی کرده و از طبرستان دفاع نمائید. 

)با صدای بلند( ای خائن پست فطرت تو هم بمازیار خیانت کردی. خائن تو را هم اعراب  عبدهللا
 کردند خونخوار تطمیع

خیانت. من میخواهم از مازیار و شما انتقام بکشم و اهالی طبرستان را از شر شماها اسوده  قارن
کنم بروید بروید )اعراب سرداران را جلو انداخته خارجی میشوند. قارن ایستاده با نگاه 

 آمده چنین میگوید؛ خوب اکنون من حسرت باری آنها را بدرقه میکند. سپس بوسط سن

ود را بحسن و اعراب انجام دادم و تصور میکنم که پاداش بزرگی را بمن بدهند خدمت خ
 )دستهای خود را بهم میمالد و از سن خارج میشود(

)در اینجا بخط نوشته شده؛ "چون هنگام ماشین قسمتی از ابتدای این مجلس حذف شده 
ط نوشته شده به بود. خواهشمند است باین ضمیمه مراجعه نمائید". و نیم صفحه ای که بخ

 میانه ی صفحه با سنجاق الصاق شده است. متن "ضمیمه" از این قرار است؛

پیش از باال رفتن پرده صدای شیپور بگوش میرسد. برج و باروئی دیده میشود که در وسط  مجلس سوم
اب کوهستان قرار گرفته و دو طرف آن اردوگاه سپاهیان مازیار تحت فرماندهی سرخاستان و اردوی اعر

 دیده میشود و از هر یک این اردوها دو نفر بپاسبانی مشغول میباشند. 

من نمیدانم بچه امیدی آنها انقدر در حفظ و نگهداری این قالع   یکی از سربازان نگهبان عرب
پافشاری میکنند. هنوز نمیدانند که سپاهیان ما تمام شهرهای ایشان را تصرف کرده است. 

 ست که آنهم از طرف ما فتح خواهد شد.فقط همن یک نقطه مانده ا

بگذار رفیق آنقدر پافشاری کنند  تا آنها هم بسایر رفقا و همقطارانشون ملحق شوند. قاه.  دومی
 قاه. قاه

مگر هنوز از غارت و چپاول شهرهای ما سیر نشده اید که   یکی از دو سرباز مدافع ایرانی
 اهید که پاهای ناپاک و عریان خود را بر رویبفکر غارت اینجا افتاده اید. این بار هم میخو

که ما تا خون در بدن داریم هرگز نخواهیم  خاک شهرها و اراضی ما بگذارید. ولی بدانید
 حیله گرتان برآورده شودجهنمی شما و خلیفه شیطان صفت و گذاشت که آرزوهی 

شما دارد. همه ی. خاک شما کدام است. مگر شهر و خاک هم من و یچه میگو یکی از دو عرب
خاکها و اراضی متعلق بهمه است و ما با هم برادر هستیم. هیچوقت نباید با هم جنگ و نزاع 

 داشته باشیم.

اگر این طور است چرا شما مدتی است که مشغول غارت و کشتن و خراب  سرباز نگهبان ایرانی
را خواهران کردن شهرها و خانه های ما شده و شهرهای ما را بخاک و خون میکشید و چ

 )پایان "ضمیمه"(  و مادران بی دفاع ما را بکنیزی و اسارت میبرید؟



)کمی جلو آمده و دست خود را به پشت سرباز ایرانی میزند( بیا رفیق ما باید با هم دوست و  سرباز عرب
برادر باشیم و هیچوقت با هم سر جنگ و نزاغ نداشته باشیم )سپس او را دعوت به نشستن 

 میکند(

من هرگز با دشمن خود باده گساری نخواهم کرد شما از دشمنان ما هستی   هبان ایرانینگ
 شما ایران عزیز ما را ویران و هموطنان ما را بخاک سیاه نشانده اید. 

این گناه از ما نیست بلکه ایرانیها نخواستند مطیع ما شده و اسالم بیاورند و ما هم بدستور  سرباز عرب
 مله کردیم. تا همه برادر شده و مسلمان باشیم. اکنون جلوتر بیا تا با همخلیفه مملکت شما ح

بنشینیم. )سپس روی خود برفیق سرباز دیگرش کرده میگوید کمی شراب بیاور. هر دو کنار 
 برج و باروئی می نشینند. پس از کمی ...

 خط خورده است( ،شدهماشین )در اینجا شش سطر از متن  

امه میدهد( خوب رفیق همانطور که گفتم این مقاومت های شما هیچ )سرباز به لحن خود اد
ثمری ندارد زیرا نه تنها سپاهیان ما تمام طبرستان و شهرهای شما را تصرف کرده اند بلکه 

 مازیار و فرمانده و امیر شما هم تسلیم ما شده است

او هرگز تسلیم نمی مازیار. مازیار. امیر ما را میگوئی؟ او تسلیم شده. خیر  سرباز ایرانی
 شود. او اکنون مشغول جنگ است

او دیروز چون ایستادگی و دفاع را بیهوده دانست خود به حسن فرمانده ما تسلیم شد از او  عرب
 امان گرفت.

 عجب. عجب.  سرباز ایرانی

اکنون شما هم باید ترک مفاومت کرده و برج و باروی خود را بما بسپارید. و من از فرمانده  سرباز عرب
 خود برای شما درخواست منصب خوبی را خواهم کرد.   

بخط نوشته شده و با که شده؛ "باین ضمیمه مراجعه نمائید". و نیم صفحه ای اضافه بخط بخش  )این
 نوشته "ضمیمه" از این قرار است(؛سنجاق به صفحه الصاق شده است. متن خط 

 تو راست میگوئی. سوگند یاد کن که دروغ نگفته ای. سرباز ایرانی

 من سوگند یاد میکنم که بتو دروغ نگفته ام سرباز عرب

خدایا چه کنم؟ مازیار امیر محبوب و شجاع ما تسلیم دشمن شد... آیا منهم باید بدون  سرباز ایرانی
سربازی خودم پشت پا زده و تسلیم شوم )سرباز عرب جام او را ایستادگی و جنگ بشرافت 

 پس از کمی تردید الجرعه سر میکشد( پر کرده باو تکلیف آشامیدن میکند و سرباز ایرانی

خدایا چاره جز ترک مقاومت نیست )روی خود را بسرباز عرب میکند( حال از من چه 
 میخواهی

 د این قلعه را بما بسپارید. )پس از کمی شرابخواری(شما باید با تمام هم قطاران خو سرباز عرب



 پس منهم بدون مقاومت این قلعه را تسلیم شما میکنم )از جای برمیخیزد( سرباز ایرانی

 )یادداشت خطی "ضمیمه" پایان می یابد( 

)در این وقت یکنفر از سربازان ایرانی فریاد رعدآسائی کشیده و با شمشیر برهنه از پشت سن ظاهر 
   (شودمی

تو هم فریب این وحشیان را خورده میخواهی برج و باروهای این قلعه محکم  سرباز تازه وارد
را که ما با قیمت خونمان حفظ کرده ایم تسلیم دشمن نمائی ای خائن ترسو )با شمشیر 

بطرف سرباز ایرانی حمله مییکند ولی پیش از رسیدن دو نفر از سربازان عرب ظاهر شده 
صدای شیپور و هیاهو  ر می نمایند در همین وقت چراغهای سن تاریک شده واو را دستگی

بگوش میرسد و عده ای از سربازان عرب با مشعل ها و شمشیرهائی که در دست دارند 
 وارد سن میشوند و پرده میافتد(.

خون  پرده باال میرود. محوطه ایست کوهستان در میان آن مازیار با سر و وضعی پریشان و؛ پرده سوم
آلود و لباس پاره که گرد و غبار بر روی آن نشسته دیده میشود که شمشیر برهنه خود را بر روی زانو 

 قرار داده و در پهلوی او سردار مجروح دیگری )شاذان( نشسته است. 

افسوس. افسوس که بما خیانت کردند و اال چیزی نماده بود که من انتقام هم وطنانم را از  مازیار
انگردهای موش خوار بگیرم. اوه. خدایا خیانت. چقدر سخت است آنهم از طرف این بیاب

 سردارانی که سوگند وفاداری خورده بودند. 

ولی سرداران تو خیانت نکردند بلکه این برادر پست و جاه طلب تو کوهیار بود که این  شاذان
 خیانت بزرگ را مرتکب شد

ا سرخستان که مامور دفاع )ناخوانا( بود درباره کوهیار؟ چطور ممکن است؟ این خیانت ر مازیار
ما نمود. زیرا دیوارهای آنجا فوق العاده مستحکم بود و اعراب از آن راهها توانستند 

 بطبرستان و سایر شهرهای ما وارد شوند. 

 ولی این خیانت را برادرت کرد. شاذان

خیانت را بما کرد )آهسته زیر  کوهیار؟ خیانت  خیانت او )بصدای بلند( کوهیار این چنین مازیار
لب( کوهیار. کوهیار خیانت... خیانت )مازیار فریادی کشیده و یکمرتبه از جای برمیخیزد و 

شمشیر خود را بچپ و راست حرکت داده با خشم قدم میزند و فریاد میکشد( کوهیار. 
 کوهیار  خدایا چه میشنوم او هم بما خیانت کرد.

 ن را از بیراهه شبانه مانند دزدها وارد مواضع ما کرد. آری کوهیار لشگر دشم شاذان

 پس سرخستان چه شد  آیا این مرد هنوز هم در مقابل دشمن ایستادگی میکند مازیار

نه  سپاهیان او هم در نتیجه خیانت دو نفر از قراوالن و مستحفظین او که برج و باروهای  شاذان
خاستان هم پس از جنگهای سخت و تمیشه را حفظ میکردند پراکنده شده و خود سر



مردانگی های بسیار بدست جعفر با نامردی و خدعه گرفتار میشود و محمد هم او را با 
 شمشیر بقتل میرساند 

بیچاره او... ما را این خیانتهای پی در پی نابود کرد. ای لعنت بر این روزگار. آیا خبری از  مازیار
مهران سردار رشید و میهن پرست ما نداری. من امروز صبح برای او قاصدی فرستادم که 

 خودش را هرچه زودتر پیش ما برساند. 

که شنید لشگر خلیفه بسرداری مهران با سربازان خود با مردی و دالوری زیاد میجنگد   شاذان
 طبرستان میاید برای جلوگیری از آنها برادر رشیدش را بمقابل محمد از راه دماوند بطرف 

آنها میفرستد ولی او هم پس از چند جنگ کشته میشود ولی مهران اکنون هم با کمال 
 مردانگی مشغول زد و خورد با اعراب است.

را بزمین میکوبد( ای تف بر این بخت و اقبال ما  وای لعنت  )سر خود را تکان داده پاهایش مازیار
بر این پول و مقام عاقبت این خائنین پست و بی پرف برای بچنگ آوردن پول با این اعراب 

 غارتگرش فروختند و حیثیت و شرافت جهنمی ساختند و ما را بخلیفه و سرکردگان دزد و

مانند سگهائی  و حرص اگر دستم بانها برسد ایرانیان را لکه دار کردند. لعنت بر این پول
 آنها را خواهم کشت 

آری اینها اگر بما خیانت نمیکردند اعراب هرگز نمی توانستند باستحکامات ما وارد شوند  شاذان
و هیاهو بگوش میرسد. مازیار و شاذان از جای بلند میشوند و  )در این وقت صدای شیپور 

 نشان میدهد( مازیار با دست آنطرف کوه را باو

می بینی. این مهران است که تا بحال در مقابل دشمن پایداری میکرد و اکنون سواران  مازیار
ورزیده عرب او را تعقیب میکنند )صدای هیاهو و شیپور مجددا بگوش میرسد( شاید مهران 

 هلباسهائی پاره و صورتی مجروح در حالیک بیشتر ما بیاید. )در این موقع با وضعی درهم و

شمشیر آغشته بخونی در دست دارد وارد میشود و بشاذان و مازیار نزدیک میشود( مهران  
 مهران دوست شجاعم )او را در آغوش میگیرد(

اوه بما خیانت کردند خیانت دوستان عزیزم. اعراب غفلتا از جائیکه من آنرا محکم کرده و  مهران
سرمان ریخته سربازان من هم پس از هرگز فکر نمیکردم که تسخیر شود با قوای زیادی بر 

 جنگ سخت و خونینی بجز عده معدودی همگی شهید شدند

)مهران ناله میکند و بسمت زمین خم میشود. مازیار سر او را  -پس دیگر کار ما تمام است مازیار
 ببالین خود قرار میدهد(

. ما میتوانستیم وطن خود را رفقای عزیز... من... میمیرم... اوه خدایا اگر این خیانت نبود.. مهران
 مهاجمین خونخوار و غارتگر نجات دهیم و شاهنشاهی با عظمت ساسانیان را از جنگال این 

تجدید کنیم... اوه... دوستانم... من... میمیریم... ولی خوشحالم که در راه ایران... ایران 
 و همهمه شنیده شیپور و بوق عزیز جان میسپارم ایران... )در این وقت از بیرون صدای



میشود. حسن سرکرده و سردار معتصم و کوهیار با نقاب و عده از اعراب وارد سن 
 میشوند(

 بدون مقامومت تسلیم شوید )مازیار و شاذان فریادی کشیده ... شمشیرها را بیرون میکشند( حسن

ن میافکند ای وحشیهای خونخوار )ناگهان حمله کرده و یکی از عربها را با شمشیر بزمی مازیار
ولی سه نفر از اعراب بفرمان حسن بطرف مازیار و شاذان هجوم کرده پس از زد و خورد 

 مختصری آنها را دستگیر میکنند(

 )قاه قاه میخندد( دیدید این کافر عاقبت بدام ما افتاد. حسن

ر و )بصدای بلند( اری با نامردی و فریب با خیانت و حیله ما بچنگ شما اعراب موش خوا مازیار
 عربان افتادیم

 ساکت. ای بیچاره ملعون مگر نمیدانی اکنون اسیر و در دست ما گرفتار هستی. حسن

اگر خیانت کوهیار )اشاره به کوهیار میکند( برادر پست و جنایت پیشه ام نبود آنوقت بجای  مازیار
ن فتح و غارت شهرهای ما خبر مرگ و نابودی وحشیان را ببغداد پیش خلیفه خونخوارتا

 میبردید. )در این موقع کوهیار قدمی بجلو برداشته بمازیار نزدیک میشود(

 برادرت؟ درست نگاه کن )دست بطرف نقاب برده آنرا بر میدارد( مرا میشناسی؟ کوهیار

)بچشمان کوهیار خیره میشود( ای پست فطرت خائن )حرکت سختی بخود داده و سه نفر  مازیار
 ودند از خود دور میکند و پنجه خود را بصد خفه کردنعربی را که اطرافش را گرفته ب

کوهیار بگلوی او نزدیک کرده کمی میفشارد( هان با خشم بمیر ای خائن پست فطرت بمیر 
 ای رذل بی شرف )دستهای خود را با غیظ باز هم فشار میدهد. ولی در این وقت حسن و

بلند( هان ... ای خائن رذل. برادر و اعراب او را از کوهیار جدا میکنند( )مازیار با صدای 
 میهن ات را برای رسیدن بمقاصد پست و جاه طلبی های شوم خود فروختی و اکنون غالم

شده ای. ای مرد فرومایه من بدرک ولی ش و مزدور این وحشیان بیابانگرد حلقه بگو
 ا برهنهو پ خویشانت مادرترا خواهران و برادرانت همه را بوعده پول و مقام بعراب سر

تسلیم کردی و آنها را قربانی هوی و هوس خود کردی. برو ... برو.... تو تخمه پدر من و 
 ایرانی نیستی. ای بیشرف پست فطرت. اگر بوعده این عربها خیانت کرده ای باید بتو بگویم

که سخت در اشتباهی زیرا انها پس از اینکه بمقصود خود رسیدند ترا هم با وحشیگری 
 هند کرد.... بیچاره خائن نابود خوا

بس کن ای گبر بدخو... انها را ببرید... زود )اعراب مازیار و شاذان را بجلو انداخته و از  حسن
 پرده میافتد  سن خارج میشوند(

پرده باال میرود و زندانی ظاهر میشود  در این زندان مازیار در لباس مندرس بر روی ؛ پرده چهارم
 الت حزن انگیزی مشغول تفکر است. باال سر او یک کوزه گلی و یک لیوان آبدیواری تکیه داده و با ح



موجود است و در سمت مقابل پنجره ایست که دارای میل های آهنی میباشد. آهنگ دردناک و محزونی 
 بگوش میرسد. مازیار پس از لحظه سر خود را حرکت داده باطراف نگاه میکند و آنگاه آهی میکشد(

خدایا... چه جای مرطوب و خفه کننده ایست. چه زندان شوم و مخوفی است. ایا اوه...  مازیار
 سرنوشت من در کنج این زندانهای تنگ و تاریک تعیین میشود. آیا من دیگر نمیتوانم با این

اهریمنان بدخو و دشمنان وحشی بجنگ پردازم؟ ... آیا میهن عزیز ما بکلی پایمال اعراب 
 رنج میبرم عاقبت این ناپاکان این مهین فروشان بی وطن ما را شده است ... آه ... چقدر

قربانی جاه و مقام خود کردند ما را بدشمن فروختند. اوه آیا خانواده معشوقه عزیزم پروین 
 در چه حال هستند آیا آنها تا بحال از بین رفته اند )از جای برخاسته و باطراف قدم بر

آزادی ما حیثیت و شرافت ما در اثر خیانت از بین رفت و میدارد( اوه خدایا چگونه استقالل 
 قوم ایرانی را سرافکنده و مغلوب بندگان و خراجگذاران دیروز خود نمود... آخر زنجیر

غالمی را بپاهای ما زدند اوه. ای تف بر پول و مقام ... خدایا دل من از حوادث شومی خبر 
 و پایمال بیگانگان شده است... اوه این مرز ومیدهد... شاید هم اکنون میهن ما بکلی ویران 

بوم مقدس این جایگاه مردی و شهامت، این سرزمین مردخیز و آزاد مردان با آنهمه 
 افتخارات و عظمتش در شرف نابود شدن است... )با صدای بلند( آه... برخیزید... بیائید هم

وده... شما نباید بندگی و میهنان. شما بزرگ زاده اید... حکمروائی دنیا روزی با شما ب
 غالمی بکنید... )باطراف میدود. فریاد میکشد و آنگاه سر خود را برداشته باسمان نگاه

میکند. آهسته( .... اما .... آنها نگذاشتند ... خیانت ... خیانت .. )در این وقت پروین با وضعی پریشان 
 ظاهر میگردد(

 .عزیزم –)بطرف مازیار میآید( مازیار  پروین

اوه ... پروین ... توئی )او را در آغوش میگیرد( این توئی؟ )باطراف نگاه میکند( اینجا  مازیار
مگر زندان نیست؟ چگونه تو اینجا آمدی؟ تو چرا جان خود را بخطر انداختی )پروین سر 

 خود را بسینه مازیار چسبانیده و گریه میکند(

 برای آخرین بار ترا ببینم ...نه! جان من چه اهمیتی دارد. من آمدم که  پروین

 چگونه باینجا وارد شدی؟ مازیار

من همه جا مانند سایه در دنبال تو بودم تا اینکه در این شهر محل زندان ترا پرسیدم و  پروین
 توانستم با اغفال کردن نگهبان ها خود را به پیش تو برسانم

ت بمن لطف داری... اوه.. فرشته عجب چگونه میتوانم باور کنم که تو تا ایندرجه نسب مازیار
 عزیزم. من از روز نخست و اولین مالقات با تو دانستم که چه فرشته باوفا و با عاطفه

هستی  من آنروزها از آن تبسم های شیرین و )ناخوانا( تو فهمیدم که چقدر بمن عشق و 
 صدایت آهنگ –محبت داری. لبخند دردناک و مهرانگیز تو هیچگاه از نظرم محو نمیشد 



چقدر دلکش بود. نگاههایت پر از پرسش آسمانی بود. چقدر خاطرات گذشته شیرینی و 
 جالبی بود... این لحظه زندگی برای من خیلی گرانبها است برای من که میخواستم جان

ناقابل خود را نثار و قربانی میهنم کنم و همه کس حتی دوستان و برادرانم بمن پشت کرده و 
 میکند و حالت ضعفی باو مرا بدشمن فروختند. )پروین اشک خود را پاک خیانت کردند. و

دست میدهد و کم کم متمایل بروی زمین میشود( پروین... پروین... چرا رنگ و رویت پریده 
 )دستهای او را در دست خود میگیرد( پروین ... پروین 

 عزیزم مازیار... من سردم شده. سرم گیج میرود... پروین

راسناک میشود( چرا... چرا بدن تو میلرزد... هان مگر کسالتی داری... اوه... عجب )ه مازیار
 بدبختی بزرگی 

 بمن دیگر امید نداشته باش.. عزیزم مرا ببخش... از من صرف نظر کن... من خواهم مرد... پروین

ستم )سر چه میگوئی... هان ... برای چه مگر زهر خورده ای ... اوه ... همه چیز را دان مازیار
 جواب... پروین خود را بآسمان بلند میکند( 

)با ضعف( من... شنیدم... که امشب ترا... خواهند کشت. دیگر طاقت نیاوردم و زندگی در  پروین
 ... دیگر امیدی.. من... من زهر خوردمنظرم بیفایده آمد ... )کمی ساکت میماند( آری

مقابل... چشمم کشتند... دیگر تو را هم که تنها  ... پدر و مادرم را اعراب دربزندگی نداشتم
 امید من بودی... اعراب خواهند کشت دیگر... بس است... سراسر زندگیم در سرگردانی و

 دربدری گذشت... من همیشه بدبخت بودم... همه جا قتل و کشتار دشمن را میدیدم و... از
 اهنده شدم. ولی... اکنون... امااین شهر بان شهر از چنگ اعراب فرار میکردم... تا بتو پن

دیگر نمیتوانم کشته شدن ترا هم ببینم... مازیار عزیزم من خوشبختم.. که در... ساعات آخر 
 ا... بازویت... فشار... بدهبمرا نگاه... کن... مرا  ...... اوهزندگی خود چشمهایم بتو میافتد

میافتد و مازیار سراسیمه از جای بلند ... خدا... حافظ )پروین ...رم... اوه... من... می...می
 میشود. در این وقت میشود و دست پروین را گرفته و بعد رها میکند ... کمی سکوت برقرار

صدای آهنگ و آواز دسته جمعی اعراب بگوش میآید که فیل را برای بردن مازیار آورده 
 اند... اعراب بآهنگ مخصوص این اشعار را میخوانند(

اال الذی شان  –والفیل ال تخضیب اعضائه  –عاذاته / لجیل جیالن خراسان قد حضب الفیل ک
 پرده میافتد من الشان )مطمئن نیستم درست نوشته باشم(

 عبدهللا حاکم خراسان و مازیار–پرده چهارم 

مجلس بزمی است و مازیار و عبدهللا )حاکم( در میان آن نشسته و بشرابخواری مشغولند  -پرده باال میرود
بخواندن و نواختن مشغول و رقاصه ها سرگرم رقصیدن هستند. در دو طرف  –در مقابل آنها نوازندگان و 

 مجلس هم پنج نفر عرب مسلح در حالیکه سر و روی خود را پیچیده اند ایستاده و دستها را بر روی



نوازندگان از مجلس خارج پس از چند دقیقه بفرمان عبدهللا خوانندگان و  قبضه های شمشیر قرار داده اند.
 میشوند و عبدهللا جام شرابی پر کرده به مازیار میدهد و او هم الجرعه سر میکشد(

این جام را بگیر و بیاشام با اینکه مرا دشمن خود میدانی ولی بدان که من دوست تو هستم  عبدهللا
 و بمن اطمینان داشته باش.

است که من آن جنایات و کشتارها و غارتهائی را تو ... دوست من هستی؟ ... چطور ممکن  مازیار
 که اعراب بفرمان تو در شهرهای ما کرده اند فراموش کنم.. تو دوست من هستی؟

آری من دوست تو هستم فقط وظیفه سربازی خودم را انجام دادم و من نمیتوانستم غیر از  عبدهللا
 باش که من پیش خلیفه شفاعتآنچه کرده ام با تو طرز دیگری رفتار کنم ولی یقین داشته 

تو اگر از او طلب عفو کنی قطعا ترا  ترا خواهم کرد او آدم جوانمرد و با گذشتی است و
 خواهد بخشید.

من از خلیفه ستمگر و خونخوار شما طلب عفو کنم؟ اوه ... چه میگوئی ... هرگز من  مازیار
و خون کشدیه و زنها  بخشش و گذشت این مرد ستمگر و سنگدل را که کشور ما را بخاک

 و کودکان ما را باسارت و کنیزی برده نخواهم خواست.

در هر حال منظورم این است که من دوست تو هستم و تو میتوانی بمن اطمینان داشته  عبدهللا
 باشی. و اکنون من از تو یک سئوالی دارم )جام شراب را پر کرده به مازیار میدهد( اگر

ر و آزادی ترا فراهم خواهم کرد... اصال از بردن تو ببغداد حقیقت را بگوئی وسایل فرا
 صرف نظر میکنم

 بگو چه سئوالی داری؟ مازیار

میخواستم بدانم که آن نامه هائی که را که افشین برای شما و شما برای افشین فرمانده  عبدهللا
 ایرانی خلیفه میفرستاده در چه موضوع بوده

 ر معلوم خواهد شد.افشین؟ افشین؟ دو ماه دیگ مازیار

دو ماه دیگر )با وحشت( پس بنابراین با او قرار مداری گذاشته ای.... بسیار خوب تا دو ماه  عبدهللا
 دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تردید نکن  برای من بگو اطمینان داشته باش که من هم از

ن رضایتی ندارم. خلیفه دل خوشی ندارم و اصوال من ایرانی هستم و از تسلط اعراب بایرا
 منهم مثل شما مایلم که هرچه زودتر نفوذ شوم اعراب از ایران کنده شود 

 سوگند یاد کن که آنرا برای کسی نگوئی. مازیار

 من سوگند یاد میکنم که این سر را فاش ننمایم عبدهللا

بها نجات داده بدان که من و  افشین و بابک از دیرباز عهد کرده ایم که ایران را از چنگ عر مازیار
و شاهنشاهی ساسانیان را تجدید نمائیم... چند روز پیش قاصد من از پیش افشین آمده بمن 

 روزی که ایرانیان بر ضحاک ظالم شوریدند گفت که  او در روز جشن مهرگان یعنی همان



قرار است که خلیفه و پسرانش را در منزل خود دعوت کند و در حین نهار آنها را بوسیله 
 زان ایرانی که در پشت پرده مخفی کرده است بقتل برساند.سربا

)سخت متوحش شده و آنگاه برخاسته باطراف قدم میزند( افشین چند روز دیگر خلیفه و  عبدهللا
پسرانش را در منزل خواهد کشت؟ هان. افشین. افشین. او این کار را خواهد کرد. بیائید. 

 خلیفه در خطر است)دستها را بر هم میزند( بیائید. جان 

بسته  )بصدای بلند( بیائید )سه نفر عرب شمشیر بدست وارد میشوند( او را با طناب محکم
 و روی شتر بگذارید )دو نفر دستها او را از پشت محکم بسته او را خارج میکنند(

و )در حال خارج شدن نگاهی تحقیر آمیز به عبدهللا کرده میگوید( تو هم بمن دروغ گفته  مازیار
 خیانت کردی. آیا این بود معنی سوگندی که یاد کردی ای شیطان پست!

بس کن گبر نابکار  تو میخواهی با افشین نمک بحرام خلیفه مسلمین را بقتل برسانی   عبدهللا
بزودی طناب دار گلوی ترا نوازش خواهد داد )روی خود را بیکی از عربها میکند( فورا 

 بغداد نزد خلیفه میروی و باو از قول می میگوئی که درسوار اسب خود شده هرچه زودتر ب

شما و فزندانت  روز جشن مهرگان مواظب خود باشد و بمنزل افشین نرود زیرا او خیال قتل
 را دارد. زود... هرچه زودتر )مرد عرب تعظیمی کرده خارج میشود. پس از رفتن او عبدهللا

ا خوب او را فریب دادم. عجب افشین این دست های خود را بهم مالیده با خود میگوید( ام
 میخواست امیرالمومنین را بقتل برساند ولی ... )میخندد( من جان ایرانی نمک بحرام ملعون

خلیفه را از این خطر بزرگ نجات دادم و شاید در عوض این خدمت گرانبها پاداش نیکی 
 فتدپرده میا  بمن بدهد و مرا بجای افشین سرکرده سپاهیان خود کند(

پرده باال میرود و بارگاه خلیفه معتصم دیده میشود... خلیفه در . در بارگاه خلیفه معتصم مجلس ششم
سمت راست بر روی تخت نشسته و دستهای خود را بر روی شمشیر قرار داده است و اطارف او را 

 بزرگان و فقها و قضات و سرکرده های سپاه احاطه کرده اند(

 زیر خود که نزدیک پای او نشسته است مینماید( زیاد ...)با دست اشاره بو خلیفه

امیرالمومنین خلیفه مسلمین بسالمت بوده باشند. بنا بفرمان آن حضرت بحمدهللا و بعون  دزیا
خداوند متعال اکنون عموم بزرگان و روسا و علماء و سرکردگان دارالخالفه بغداد شرف 

 امیرالمومنین میباشند.حضور یافته و منتظر امتثال فرامین مهمه آن 

البته میدانید که از چندی پیش چند تن از ایرانیان غیر مسلمان که مطیع و تسلیم ما شده  خلیفه
بودند و در پناه خالفت مسلمین ما آنها را بحکومت بعضی از شهرها و والیات ایران 

 بودند. از جملهسر سپاهیان ما ریخته  رسانیده بودیم  بنای نافرمانی و عصیان را گذاشته بر

ما جسد  کسانی بنام بابک و مازیار بودند که اولی را سپاهیان ما مغلوب نموده بدستور
 پلیدش را در نزدیک کنیسه بدار آویخته بودیم ولی مازیار که از طرف من ملقب به محمد

شده و حتی اسالم آورده بود بکمک بدخواهان در طبرستان بر مسلمانان عاصی شده و با 
 هم عبدهللا طاهر را اذن دادیم تا این متمرد را تصمیم بخلع حکومت ما کرده بودند. ماافشین 



هرچه زودتر دستگیر نموده و برای مجازات به دارالخالفه بفرستند. اکنون این ملعون متمرد 
 را حاضر کنید. تا پس از محاکمه بمجازات و کیفر برسانیم. )زیاد برای آوردن مازیار خارج

آقای احمد بن ابی داود )اشاره به یکنفر از قضات میکند( که از قضات پاکدامن  میشود( شما
 ما هستید میباید کامال در محاکمه این مرد شرور کافر دقت کنید تا برخالف عدل رفتار نشود

این موقع مازیار را سه نفر عرب مسلح  )قاضی احمد از جای برخاسته تعظیمی میکند. در
 ا از پشت بسته بودند بمجلس میآورند. مازیار بچشمان خلیفه خیرهدر حالیکه دستهای او ر

شده و نگاههای تحقرآمیز باو مینماید( ای گستاخ بی شرم چگونه تو جرات کرده بودی که 
 علیه ما که جانشین پیغمبر اسالم میباشم نافرمانی و سرکشی نمائی )با عصبانیت( بر

... ای کافر هبسئوال او نمیدهد( یاال پاسخ بد)مازیار بچشمان خلیفه باز خیره شده جوابی 
 ملعون!

پاسخ ... پاسخ ترا هنگامی خواهم داد که این دستهای مرا که بفریب و حیله بسته اند از هم  مازیار
 باز نمایند.

اکنون که تو اسیر و در دست ما هستی الزم است قبل از قصاص و کیفر آخرین دفاع خود را  خلیفه
 بنمائی.

پرسی چرا من سرکشی کرده ام. من برای انداختن حکومت ظالمانه شما قیام کرده بودم و می مازیار
 میخواستم دست شما را از کارهای کشورمان کوتاه کنم.

آیا تو در این کار همدستانی هم داشته و با افشین که او هم ایرانی و هم دین تو است مکاتبه  خلیفه
 نداشته ای

 من هرگز او را ندیده و نمیشناسم.افشین ...؟ افشین...  مازیار

)بصدای بلند( راست بگو. تو با او برای قتل و کشتن من و پسرانم توطئه نکرده بودی؟ اگر  خلیفه
 حقیقت را بگوئی من دستور میدهم که ترا آزاد کرده و امان دهند.

 من ... هرگز ... افشین را ندیده ام. مازیار

سرباز عرب او را وارد میکنند. رو به افشین( آیا تو این مرد افشین را حاضر کنید. )دو نفر  خلیفه
 را میشناسی؟

 )در چشمان  مازیار خیره می شود( این مرد... این مرد کیست؟ ... من او را نمیشناسم. افشین

بدبخت خائن. .. او مازیار است. او همان کسی است که با تو برای کشتن من مکاتبه میکرد.  خلیفه
 ؟او را نمیشناسی

)با تعجب و وضعی تاثر آور( او ... مازیار )بچشمان مازیار خیره میشود( همان سردار  افشین
شجاع ایرانی هموطن دلیر من است که برای خاتمه دادن به حکومت ننگین و وحشیانه شما 

 قیام کرده بود؟



بصورت  )با عصبانیت( چه میگوئی؟ ای ملعون نمک بحرام )از جای برخاسته و با تازیانه خلیفه
افشین میزند. سپس روی خود را بطرف مازیار میکند( همانطور که گفتم تو و این مرد برای 
قتل من و از بین بردن خالفت مسلمین عصیان کرده بودید و اکنون باید بگناه و تقصیر خود 

 اعتراف کنی.

از چنگال پلید و )با فریاد( آری. من و افشین و بابک سوگند یاد کرده بودیم که ایران را  مازیار
تسلط ظالمانه شما عربان بیابانگرد و شترچران نجات داده شاهنشاهی ساسانیان را تجدید 

کنیم. زیرا ما ایرانیان هرگز آقائی شما مردم وحشی را که تا دیروز برده ما بودید قبول 
 نخواهیم کرد و تسلیم بیگانگان نخواهیم شد. )حاضرین همه متوحش میشوند(

شم از جای برمیخیزد( بیائید فورا این کافر بی شرم را در حضور من آنقدر تازیانه )با خ خلیفه
مازیار را بزانو مینشانند و یکنفر عرب دیگر مشغول نواختن  بزنید که جان سپارد )سه نفر

تازیانه میشود. در حین زدن تازیانه افشین ناگهان برای نجات مازیار دو سرباز نگهبان خود 
 کرده بطرف دژخیم )ضارب( حمله میآورد ولی او را گرفته مانع میشوند( را با ضربه دور

 بگذار این وحشیان کار خود را بکنند )ضربات تازیانه فرود میآید( مازیار

)خلیفه با دست اشاره به دژخیم میکند و او از زدن دست بر میدارد. مازیار بزمین میافتد و 
 دو نفر او را از جای بلند میکنند( در حین افتادن آه عمیقی میکشد و بالفاصله

 آیا او هنوز حیات دارد؟ خلیفه

)حرکتی به خود داده با صورت خونین. ناالن بصورت خلیفه و حاضرین نگاه میکند. چند  مازیار
من ... می میرم ولی .... روح  ،دقیقه سکوت برقرار میشود( ای مرد خونخوار و ستمگر

 زنده باد ایران -واهد ماندایرانی برای همیشه زنده و جاوید خ

  پایان    پرده میافتد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان جلد اول 

 


