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 (1323دیوان بلخ، اقتباس مهدی امیر شریفی )

 

وسط یک تمبر با سرنسخه ی "شرکت سهامی هنرپیشگان" که باالی آن لوگوی شرکت است، در  -سند یک

یکریالی وزارت دارائی الصاق شده که با مهر وزارت فرهنگ باطل شده است و کنار تمبر با قلم آبی نوشته 

است. متن تایپ شده ی نامه خطاب به  428و شماره  13/10/23شده؛ "فوری است". نامه به تاریخ 

مه دیوان بلخ را برای تجدید "اداره کل نگارش وزارت فرهنگ" از این قرار است: بپیوست عین نمایشنا

 تماشاخانه هنر. امضاء: ناخوانا صدور اجازه آن تقدیم که پس از مطالعه اعاده فرمایند.

خورده است. زیر  9786و شماره  323دی  16در پایین نامه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ 
مهر با قلم و جوهر آبی نوشته شده؛ "تجدید نمایش پیس )دیوان بلخ( برای یک برنامه دیگر تا مدت 

  -1323دیماه  17 -چهارماه در تماشاخانه هنر از نظر فرهنگی مانعی ندارد

 دکتر فرهمندی -رئیس اداره کل نگارش  ح. فخرائی

 و در حاشیه ی سمت راست، پایین صفحه با جوهر کمرنگ نوشته شده؛ بایگانی شود.

 



 

و . 1/6/1323یک کاغذ معمولی ست، با جوهر آبی سمت راست باالی صفحه نوشته؛ طهران،  -سند دو 
ه را که توسط اینجانب مهدی امیرشریفی متن یادداشت؛ بدینوسیله نمایشنامه )دیوان بلخ( کمدی در سه پرد

 امضاء  اقتباس شده برای یکبار نمایش فقط به تماشاخانه هنر برگذار مینمایم. 

 

 



 

 37470سرنسخه ی شرکت سهامی تآتر و سینما ایران، مرکز: تهران تلفن ...؛ حساب جاری:  -سند سه 
در باالی وسط صفحه تمبر یکریالی است.  4/8/24به تاریخ آن  931بانک ملی ایران. شماره نامه 

: اداره کل نگارش به وزارت دارائی الصاق شده که با مهر وزارت فرهنگ باطل گردیده. متن خطی نامه
 وزارت فرهنگ

پیوست نمایشنامه دیوان بلخ )تجدیدی( فرستاده متمنی است مقرر فرمایند نسبت به صدور اجازه مجدد آن 
مدیر عامل شرکت سهامی تاتر و سینما ایران   و در اعاده آن تسریع فرمایند.  اقدام

 امضاء مهندس شیبانی     

به  5/8خورده و در تاریخ  5252و شماره  5/8/24زیر متن مهر "ورود بدفتر اداره نگارش با تاریخ 
ایش پیس )دیوان بلخ( با دایره مطبوعات ارجاع شده. زیر آن با جوهر آبی پر رنگ اضافه شده؛ "تجدید نم

اصالحاتیکه در آن بعمل آمده برای یک برنامه دیگر در تماشاخانه هنر از نظر فرهنگی مانعی ندارد در 
 دکتر فرهمندی -از طرف مدیر کل نگارش  7/8/24صورت تجدید محتاج به اجازه ثانوی میباشد. 

 امضاء   ح. فخرائی  

 



 

که سر نسخه ی آن بریده شده. متن یادداشت که با جوهر آبی یادداشت وزارت فرهنگ است  -سند چهار
نوشته شده از این قرار است: "نمایشنامه دیوان بلخ که اصل آن از آقای حسن ناصر است برای نمایش 

 امضاء: ناخوانا،  2/6/23  خوب است از اصل آن اطالع دارم نمایش آن مانعی ندارد.

. اند آقای امین شریفی بنا باظهار خودشان اقتباس نموده سمت راست امضاء اضافه شده؛ توضیح آنکه
 امضاء: ناخوانا 

 



 

. 2259و شماره  27/8/1324سرنسخه "نخست وزیر" با عالمت شیر و خورشید و تاریخ  -سند پنج 
 باالی نامه ی ماشین شده با قلم اضافه شده؛ محرمانه. متن نامه خطاب به "وزارت کشور" است:

شهربانی کل کشور که مینویسد ))اخیرا تماشاخانه هنر قصد  14/8/24 -8818 عطف بگزارش شماره
داشته پیس موسوم به "دیوان بلخ" را که از تصویب آنوزارتخانه و وزارت فرهنگ گذشته است بمعرض 

رشوه گرفتن قضاة و معاون وزارتخانه ها بوده و  -نمایش بگذارد چون موضوع پیس تماما توهین بوزراء
مزبور بر خالف مصالح کشور میباشد از نمایش آن جلوگیری شده است((. معلوم فرمائید با  نمایش پیس

 نخست وزیر این ترتیب چگونه اجازه داده شده که این پیس را بمعرض نمایش بگذارند. 

   رونوشت برای اطالع و ادای توضیح بوزارت فرهنگ فرستاده میشود. 
 امضاء از طرف: نخست وزیر   

. مقابل آن 1324آبان ماه  29و تاریخ  673/2کم رنگ آبی نوشته؛ ثبت  جوهرسمت راست با زیر نامه 
. و زیر آن به "آقای فخرائی"، اول آذر 1324آبان ماه  29با همان قلم نوشته شده؛ اداره کل نگارش، 

 ارجاع شده است. 1324

 



 

 

 یک تکه کاغذ معمولی و کوچک است که با مرکب سیاه نوشته شده:  -سند شش 

 6/9/24فعال نگاهداری شود تا پاسخ نامه وزارت کشور برسد. 

 



 

 

 -صفحه ی اول ماشین شده ی نمایش نامه که باالی آن با مداد قرمز نوشته؛ نسخه ثانی -سند هفت 
بایگانی شود. نام نمایش نامه، زیر آن "کمدی در سه پرده" و اقتباس مهدی امیرشریفی، سپس "بازی 

نیز  کنان" و اسامی شخصیت های نمایش نامه به ترتیب شماره آمده و روبروی هر شخصیت، شغل او
 نوشته شده است. 

 



 

( نمایش نامه، پس از "پرده میافتد" با مداد اضافه شده؛ توضیح اینکه 13صفحه ی آخر )ص -سند هشت 

امیر ایوب جمالتی را که با جوهر نوشته شده و زیر آن خط کشیده شده است بزبان فرانسوی صحیح ادا 

 مینماید.  زیر آن با جوهر آبی اضافه شده؛

بنام )دیوان بلخ( ترجمه و اقتباس آقای امین شریفی که در سه پرده تنظیم شده و صفحات آن نمایش پیس 

به مهر اداره کل نگارش رسیده است در تماشاخانه هنر برای یک برنامه و مدت چهار ماه با موافقت اداره 

 و د رفتر نمایشهاکل شهربانی مانعی ندارد مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش الصاق شده است 

 دکتر فرهمندی -رئیس اداره کل نگارش  ثبت گردید 146/9به تاریخ / 11/6/23زیر شماه ر 

 11/6/23)امضاء(     

زیر آن با مرکب اضافه شده؛ تجدید نمایش این پیس برای یک برنامه دیگر تا مدت چهار ماه در تماشاخانه 

 دکتر فرهمندی  -رئیس اداره کل نگارش – 1323دیماه  17هنر از نظر فرهنگی مانعی ندارد 

؛ تجدید نمایش این پیس با اصالحاتیکه در آن بعمل آمده برای یک برنامه دیگر نوشته زیر آن، و م فخرایی

 در صورت تجدید محتاج اجازه ثانوی میباشد  -در تماشاخانه هنر از نظر فرهنگی مانعی ندارد

 فخرائی )امضاء( –م    7/8/1324    



 ؛کنانبازی 

 پیشخدمت  نریمان -1

 وزیر دیوان بلخ  جهانگیر -2

 معاون کل  سنجر -3

 معاون معاون کل  ایوب -4

 عارض جوانمرد کاشغری -5

 عارض پیرمرد تاشقندی -6

 عارض  شهسوار -7

 عارض  شیرعلی -8

 رئیس بانک  شموئیل -9

 قاضی دیوان بلخ  قاضی -10

 زن شهسوار زهره جبین -11

 دختر شموئیل  قره قمر -12

 

 اکت اول دیوان بلخ

)اطاق میز بزرگ در وسط دو میز طرفین یکی کوچک دیگری کوچک تر مبل های عالی  
 ،آمد و رفت با پرده های فاخر دیوارها با اعالنات و نقشه های جغرافی مزین هایدر ،سمت چپ و راست

 نقشه بزرگ برای آرشیو جنب میز تلفون روی میز(

)نریمان مشغول پاک کردن میزها است بعد از یکی دو دقیقه سکوت امیر ایوب وارد  بامیر ایو  ونریمان 
 میشود(

 وزارت خانه حفظ نوامیس همین جا است امیر

صبح باین زودی مگر سر  ،بله اینجا وزارت خانه جلیله حفظ نوامیس کل مملکت بلخ است نریمان
 حلیم روغن آمده ای

 من امیر ایوب استاسم  امیر

 ، خوباسم من هم نریمان است نریمان

 بمن گفتند سه ساعت بظهر مانده بیایم امیر



 سه ساعت بظهر مانده هنوز اجزاء وزارت خانه بیدار نشده اند ن

 عمو جانم گفت در این ساعت بیایم ا

شما برادر زاده آقای معاون کل هستید ببخشید )با تعظیم( سالم علیکم انشاء هللا  ،هانآ ن
 اب عالی مبارک استانتصاب حضرت مستط

 هنوز که معلوم نیست ا

خوب هم معلوم است کسیکه عمویش معاون کل است چطور میشود انتصابش  ،معلوم است ن
 معلوم نباشد

 مخصوصا که فرنگ هم رفته باشد ا

 دیگر بهتر )یک صندلی پیش میکشد( بفرمائید بفرمائید ن

 ... آه ... آپروهمعاون کل را آه زیر پیشنهاد آقای)می نشیند( اما چیزی که هست هنوز  ا

 آپروه ...؟ ن

 هان تصویب نکرده  ،)یادش میآید( تصویب ا

خاطر جمع باشید تصویب میکند... حضرت مستطاب عالی شیرینی را فراموش نکنید دیگر  ن
 غمتان نباشد

 حاضرم بندگی میکنم ا

 )گوشش را پیش میآورد مثل اینکه نشینده( چه فرمودید  ن

 ادن شیرینی حاضرمگفتم در د ا

 د یا...یبرای شوخی و مزاح گفت ن

 خیر خیر جدا گفتم ا

 پس پس ...)دست بهم می مالد( پس  یک همراه... همراه خودتان ... ن

 )دست در جیب های خود میکند( اتفاقا هیچ پول ندارم ا

 )شتابانه دسته اسکناس از جیب در میآورد( خدا نکند حضرت مستطاب عالی پول نداشته ن
 باشد من خودم پیر غالم هرچه بخواهید تقدیم میکنم بفرمائید هرچه میخواهید بردارید

 الزم ندارم ،مرحمت شما زیاد ا

 نه تعارف نکنید بردارید دولت سبیل حضرت مستطاب عالی هرچه بخواهید دارم ن

 حاال هم که الزم ندارم ،خیر منزل پول دارم ا



 پس اقال شیرینی خودم را بردارید ن

 خوب همین ده تومان را بر میدارم ا

 خیر بیشتر بردارید  تعارف نکنیدن ن

 بیشتر نمیخواهم  خیلی خوب پازده تومان بر میدارم ا

 خیر همه اش مال خودتان است بردارید باز هم بردارید بیشتر برداریدن ن

 استت و پنج تومان کافی سهمین بی ،)باصرار او کم کم بیشتر بر میدارد( دیگر بس است ا

 )دسته اسکناس را در جیب میگذارد( بنده از چاکران حضرت مستطاب عالی هستم ن

 بفرمائید اینهم شیرینی شما ا

)اسکناس ها را میگیرد در جیب میگذارد( خداوند سایه بلند پایه مبارک حضرت مستطاب  ن
 میدارد( هر وقت عالی را کم نکند )از روی میز قلم و دوات و کاغذ بر

 کمال افتخار حاضرم )قلم و دوات و کاغذ را باو میدهد( شته باشید با فرمایشی دا

 ؟)مبهوت( چکنم ا

 دو کلمه یادداشت بفرمائید ن

 برای چه ا

 گرفتیدکه برای این وجه که دستی  ن

 هان فهمیدم )دو کلمه مختصر مینویسد در ضمن با خودش( سند میخواهد آ ا

 ..( بسیار خوب ولیمی گیرد سند را)نریمان از باالی شانه میخواند،  ن

 ولی چه ا

 نقلی نیست ،خیر قابلی ندارد... اما خوب باشد ن

 بگوئید اگر عیبی دارد اصالح کنم ا

 نفرمودیدرا  ... ذکر فرعمن هرچه دارم متعلق بحضرت مستطاب عالی است ولی ن

 فرع ا

 دیدهم منظور میفرمورا  ... حقش این است که حالل وار فرعبله قابلی ندارد ن

 ،با فرع تومانی صد دینار مبنویس )با خودش( عجب جنس شریفی است )کاغذ را میگیرد( ا
 میخواهید قدرچ، یک عباسی ،سه شاهی



 مثال بنویسید سی تومان ،استدعا میکنم فرعش را رویش بکشید که یک قلم باشد ن

 )رو به مردم( رحمت بدزد سر گردنه )مینویسد( ا

 خداوند سایه مبارک جناب مستطاب عالی را از سر این پیر غالم کم نکند)نوشته را میگیرد(  ن

 اعضاء وزارت خانه پس کی میآیند ا

بر طبق مقررات اداری عموما باید سه ساعت بظهر مانده حاضر شوند اما اغلب یک ساعت  ن
 یک ساعت و نیم قبل از ظهر و گاهی هم دم ظهر جمع میشوند

 مسئولیت در کار نیست ا

ای آقا حاال خیلی مانده تا از جریان امور اداری مطلع بشوید اما من از  ،مسئولیت ،به ن
آنجائیکه چاکری خدمت شما پیدا کرده ام بعضی نصیحت ها میکنم که خیلی بدردتان میخورد 

 کرد اگر پیروی کنید زود ترقی خواهید

 چکنم ا

که هست خوب است اما  همین طور .وضع و هیکل خودتان باشید و اول از همه مواظب سر ن
مثال وقت راه رفتن  اگر بتوانید از این شیک تر بشوید خیلی بهتر است ثانیا خیلی پول بدهید

 اینطور )با پز تمام چند قدم راه میرود( وقتی پشت میز

نشستن مثال )بتقلید روی صندلی مینشیند( حرف که میزنید همه اش از نظامنامه و ماده 
 ودجه و این جور چیزها باشد مباداحدود ب مقررات اداری و قانون و

در این مملکت  ست،بمردم رو بدهید که فوری میخواهند سوارتان بشوند این قاعده کلی 
 سواری بدهید که باین زودی انسان باید یا خر باشد یا خرسوار پس مبادا

شوید )از فورا سوار بود از اول مشق سواری کنید و هرکس ها از پشتتان پیاده نمیشوند، 
 صندلی برمیخیزد(

 نه سوارم شد ،)بمردم( همانطور که االن سی تومان سوار شدم ا

آقای معاون کل تشریف ...از مملکت بلخ بی خبرید ،ملتفت شدید آقا شما فرنگستان بوده اید ن
 آوردند )مودب می ایستد و تعظیم میکند(

 نریمان –امیر ایوب  -امیر سنجر 

 ایوب خوب زود آمدی سنجر

 نیمساعت هم منتظر شما نشسته ام ا

 آفرین آفرین تو عضو الیقی خواهی شد سنجر

 دیشب شنیدم آقای وزیر تصویب نفرموده اند ،عموجان حکم من صادر شده ا



 بود ی)نگاه غریبی به نریمان میکند( فرمایش س

 عرض نداشتم ،)غرغرکنان بیرون میرود( خیر قربان ن

 ندنتصویب میک ،ه باشنداگر هم تصویب نکرد ،غصه نخور س

 خوب تکلیف من چیست ا

 چطور تکلیف تو چیست س

 چکار باید بکنم ،امروز یکمرتبه معاون شده ام ،من هیچ در اداره کار نکرده ام ا

چند فقره از  ،محض اینکه از جریان امور اطالع پیدا کنی ،خودت بمرور ایام یاد میگیری س
 دوسیه ها را برایت تجزیه میکنم

 ه چیستدوسی ا

 اونها... )با دست اشاره میکند( پاشو آن دوسیه بزرگ را بیاور س

میشنیدم اما معنیش را  ،)دوسیه را بسنجر میدهد. رو به مردم( خوب شد فهمیدم دوسیه چیه ا
 نمی فهمیدم

)دوسیه را باز میکند یک کاغذ بر میدارد( این دوسیه راجع بقضیه جوانمرد کاشغری است  س
نوامیس عارض شده که زنش پا از دایره عصمت و عفت بیرون گذاشته و وزارت حفظ که ب

 زنش ادعای بی ،بسر برده یشبی را با خبرائی نام

 بیا خودت بخوان ،صورت استننطاق زن را برایت میخوانم که مسبوق شوی .گناهی میکند

 )دوسیه را میگیرد( از کجا ا

 از ابتدای صفحه س

جواب مدتها بود که من و . ماجرا را بازگوئید ،جوانمرد کاشغری)میخواند( سئوال از عیال  ا
 اجاره ،شوهرم میخواستیم یکی از اطاق های خانه را که زیادی بود

 ،روز در کوچه جوانی را دیدم که بدر خانه ما نگاه میکندیک  .مشتری پیدا نمیشد .بدهیم
 رایهپرسیدم اطاق ک ،همین خبرائی بود .یقین کردم که اطاق میخواهد

حرف ایوب ) همن هم از خدا خواست ،گفت آره و نگاهی بصورت من کرد .گفت نه ،میخواهید
 هم هست. یمیزند( معلوم میشود زن خوشگل

 حاال بخوان س

آمد ... قرار شد همان شب اطاق را فرش کند  ،خبرائی اطاق را دید و پسندید... )میخواند(  ا
 وقتیکه زبان به تکلم ،کنددر اطاق شوهرم تا از قیمت کرایه صحبت 



خجالت کشیدم او را در یک اطاق کوچک  ،گشود دیدم بسیار آدم فاضل و عالم با کمالی است
 فوری بخدمتکار گفتم اطاق خودم را که پاکیزه تر و ،منزل بدهم

د اما فراموش کرد به خبرائی کار را کرخدمتکار هم این  .کند حاضروسیعتر بود برای او 
 خالصه شب بود من خواب بودم دیدم ،عوض شده شاطاقاطالع دهد که 

 می گوید( مسلم است این زن تقصیری نداشتهایوب خبرائی در را باز کرد و داخل شد )

 بخوان حاال س

)میخواند( همانطور که زیر لحاف بودم باو حالی کردم ولی این جوان دانشمند بهیچوجه  ا
ان نوازی دور دیدم که چنین شخص فاضل من هم از مهم .راضی نشد اطاق مرا غصب نماید

 بنای تعارف را، عالمی را در اطاق نامناسبی منزل بدهم

هر دو در همان  ،اصرار و تعارف ،همین قیل و قال، در از او انکار و از من اصرار ،گذاشتم
 ...اطاق ماندیم و شب را به صبح آوردیم

 چه فهمیدیبگو حاال  س

 همین هائیرا که خواندم ا

 مقصدم این است که این زن را مقصر میدانی یا نهنه  س

هیچ ثابت نیست که  ،مهان نوازی بعمل آورده ،خوب این زن نجابت کرده ،برای چه مقصر ا
 باشد کردهدر عصمت و عفت خطائی 

 تظلم میکند و احقاق حق میخواهد ،در هر حال جوانمرد کاشغری از خبرائی عارض شده س

 داد وزارت خانه چه حکم خواهد ا

 ،قطعی اتخاذ نشدهتا کنون هم تصمیم  ،مقتضیه است فعال دوسیه تحت مطالعه و اقدامات س
 این دوسیه ها را برو اقدام کن ،عجالتا این میز را برای تو معین کرده ام

کمی فکر  ،)رو به مردم( من بلد نیستم چطور اقدام کنم )چند دوسیه میگذارد روی میز ا
 ؟ی میز مشغول است( عموجان دوسیه را چطور اقدام میکنندمیکند. سنجر بکاغذهای رو

دوسیه را هم  .یا خیلی فوری ،حاشیه مینویسند فوری ، درتازهموضوع و  تا دوسیه نو است س
 میگویند دوسیه در جریان ،شودبتا ... کهنه  روی میز میگذارند

 میدهند بضباط که ضبط کند و ضبط شود رویش مینویسند  ،نکه مطلب کهنه شدهمی .است

 کاری نمیکند   ،خوب صاحب مطلب چه میگوید ا

بدایره ها و شعبه ها  ،مدیر را می بیند ،فریاد میکند ،می دود ،میرودمیاد و چرا هر روز  س
میرود طبیعتا خسته میشود و ، مثل دوسیه اش در جریان می افتدخودش هم  ،سرکشی میکند

  شپی کار خود



 من کارها را بلدم ،کارهای اداری اینطور باشدهمه گر )رو بمردم( ا ا

 )زنگ میزند( آهای بچه ها س

 بله قربان ن

 ندیم الوزاره را بیاورید س

 )با مردم( ندیم الوزاره نداشتیم ا

)یک قفس قناری میآورد روی میز میگذارد( امیر جوانمرد کاشغری آمده میخواهد خدمت  ن
 برسد

 در حال رفتن( بگوئید با سفیر کابل آنزدبو دارد بگوئید وقت ندارم )نریمان س

 بله قربان ن

دلم  ،خیلی وقت است که خدمت شما نرسیده ام ،)با قفس قناری( السالم علیکم ندیم الوزاره س
 احوال شما چطور است ،شما دلت برای من تنگ نشده بود ،برای شما تنگ شده

 این چیست)با خودش( عمو جانم خل شده )میرود جلو( عموجان  ا

 این آقای ندیم الوزاره است س

 ایشان هم در وزارت خانه سمتی دارند ا

اگر یکساعت از من دور باشد بهیچوجه  ،تمام کارهای وزارت خانه بسته بوجود اوست س
 نمیتوانم کار بکنم 

 )با خودش( آفرین بر ندیم الوزراء ا

 امیر جوانمرد کاشغری خیلی اصرار میکند که خدمت برسد ن

 میخواستی بگوئی با وزیر مختار کابل خلوت دارند س

 گفتم اما باز اصرار کرد ن

 )با خودش( برو بگو هنوز خلوت تمام نشده )با قناری بازی میکند( س

 )با خودش( معلوم میشود که ندیم الوزاره وزیر مختار کابل هم هست ا

 )با خودش( مردم بی مروت یکدقیقه هم نمیگذارند راحت باشیم س

 اسمش بیندازید )پاکتی میدهد(  هیر جوانمرد کاشغری استدعا میکند یک نظری بام ن

فورا اسکناس در پاکت و  ،)پاکت را باز میکند یک اسکناس تا نصفه از آن بیرون میآورد س
 بگو سفیر کابل تشریف بردند ،پاکت را در جیب میگذارد( بگوئید بفرمایند



 )بمردم( کارت ویزیت پشت قرمز بود ا

 نریمان -امیر ایوب -امیر سنجر -میر جوانمرد کاشغری)ا 

 سالم علیکم امیر جهانگیر

السالم علیکم امیر جوانمرد مزاج شریف )معرفی میکند( امیر ایوب معاون کل وزارت حفظ  س
نوامیس که امروز تازه داخل خدمت شده اند )ایوب مستغرق دوسیه ها است و ملتفت معرفی 

 نیست(

بلندتر( تبریک عرض میکنم )بلندتر( تبریک  ،)ایوب ملتفت نمیشود تبریک عرض میکنم ج
 عرض میکنم

... ژو د مرسی .... اه مرسی. برادر زاده من هم  ن)دستی بشانه اش میزند( بله بله پاردو س
 هستند

 دیگر بیشتر تبریک عرض میکنم ج

 فرنگ هم رفته است س

 خیلی خیلی تبریک عرض میکنم ج

 دیپلم دکتری هم گرفته  ا

 پزشک اند... ،به به به دیگر خیلی خیلی خیلی تبریک ج

 نه خیر اه اه )لغت را فراموش کرده( اه وکردر )انگشت به پیشانی میزند( ا

 )با مردم( شاید دکتر در توالت ن

 علم علوم ،چه میگویند ،دکتر سیانس ا

 شاید حلیم ن

 علوم ج

 بله بله دکتر در علوم ا

 شدمخوشوقت ا خیلی از دیدن جنابعالی حقیقت ج

سنجر و کاشغری در کناری  .مرسی مرسی ژوور مرسی )مشغول مطالعه دوسیه میشود ا
 مشغول صحبت میشوند(

 اینطور شل بنشینی عقب می افتی ها ،)آهسته( نگفتم پز بده ن

 اینطور ،یادم رفت ،پاردن ا



 خودم بروم بیرون  ،نکرده بله بله )بعداز کمی تامل با خودش( تا چپ چپ نگاه ن

 خوب حضرت اشرف در باب کارها چه اقدام فرمودید ج

 شکایت از خبرائیبه راجع  س

 بله بله ج

چند روز قبل باداره مربوطه اکیدا اخطار شده که هرچه  ،دوسیه تحت مطالعه و اقدام است س
 شخص وزیر استقانونا از وظایف . زودتر نیتجه قطعی را استخراج کنند و راپورت بدهند

اگر خبرائی  ...بلکه زودتربفرمایید، خواهش میکنم خدمت حضرت اشرف اقدام مساعدی  ج
 اسباب ... شودمجازات سختی ن

 مخصوصا اقدامات مجدانه خواهم کرد ،خاطر جمع باشید ،خیر خیر س

ه مساعدتی نفرمود، ششماه است بنده اسباب تصدیع شده ام ؟ستخدام پسر عمویم چهادر باب  ج
 اند 

استخدام اجزاء جدید موکول به  ،خالی موجود نیست ، فعال متاسفانه محلعرض کردم که س
 مقررات اداری و مقتضیات و حدود بودجه است

 نمیتوانید کاری بکنید بلکه ما از این تکلیفات و رسومات معاف بشویم ج

 متاسفانه مقررات نظامنامه اجازه نمیدهد س

 کافی است ،صد و بیست تومان باشد ،نکه ماهی صدهمی ،پسر عمویم قانع است ج

 اقدام برخالف نظامنامه غیر مقدور است ،عرض کردم س

 ،احوال شریف ء،میشود( السالم علیکم ندیم الوزرانزدیک قفس )بعد از کمی سکوت. سنجر  ج
 از امیدانی که مرا.  حال مافقط نمی پرسی یا را حال هیچ آشنا 

 از جیب در میآورد و دانه در قفس میریزد( یبسته کوچک چاکران قدیم هستم )دستمال

 ؟)مسرورانه( برای ندیم الوزاره سوقات آورده اید س

مخصوصا مقداری گندم شاه دانه  ،دارمایشون از کثرت اخالص و ارادتی که خدمت  ،بله بله ج
 فرمایندبنوش جان  ،فرد اعلی ممتاز از ایران وارد کرده ام

 معقولی )زنگ میزند()با خودش( عجب آدم  س

 بله بله قربان ن

 ؟امیرجوانمرد اسم پسرعموی شما چیست س



 هللا وردی  ج

تاکید کن فورا حکمش را صادر  ،اداره کابینه بربه نریمان( این یادداشت را بمی نویسد، ) س
 کنند

 ...بله بله قربان )گوشه اطاق می ایستد. آهسته( شیرینی  ن

انتصاب امیر هللا وردی را بسمت مفتش کل وزارت حفظ نوامیس )به ج( اخطار کردم حکم  س
و محض خاطر ندیم الوزاره حقوقش را هم عجالتا ماهی دویست تومان معین  ،صادر کنند

 کردم

 خیلی متشکر و ممنونم ،خدا سایه ی ندیم الوزاره را از سر ما همه کم نفرماید ج

جوانمرد با نگاه و حرکت سر به  ست،دوسیه هاکه مشغول )سنجر میرود پای میز امیرایوب 
مالد. ج با سر حرکت منفی می را به سبابه  ششصتن  .نمیروی نریمان اشاره میکند که چرا

 دست بسینه و ،. ن کاغذ را در جیب گذاشتهکندمی

و التماس میکند. ن بی اعتنا می کشد  شمی ایستد. ج دست بریش و سبیل بحالت قهر
هیچ در جیب ندارد. ن ، را بیرون میآورد شج آستر جیب شلوار ،بسبابه میمالد را ششصت

 کهمی کند تهدید  جیب های بغلش را نشان میدهد. جوانمرد

یکتومانی نشان میدهد. ن با  اسبمعاون کل خواهد گفت. ن شانه باال میاندازد. ج یک اسکن
پنج  ،تومانی سه ،دو تومانی ،امتناع مینماید. ج اسکناس را تغییر میدهدی، حرکت تحقیر

 اسکناس دهبا . ستبی اعتنا چنانتومانی ولی ن هم

 پول را میگیرد و فوری میرود( ،که معاون نبیندطوری ن  ،تومانی

 )به مردم( عجب ناقالئی است )بلند( آقای معاون کل مرخص میفرمائید ج

 آقا بسالمت لطف فرمودید س

 نفرمائیدخواهش میکنم در موضوع شکایت نامه بنده فراموش  ج

برای ... ولی گفته هاشان مفهوم نمیشود( بدقت ، فکر( تشریف بیاورید )جلو می آینددر ) س
 مگر اینکه  ... ائی هیچ خطائی مدلل نیسترخی

 ؟مگر اینکه چه ج

  تهمت به زن بی گناه...توهین بمرد محترم و ، مکنیخطائی جعل  ...مگر اینکه  س

 ش درست کنیدخوب تفسیری برای ج

حق را ناحق  د،که مرتکب چنین گناهی میشوکسی  ،ن است که کفاره الزم داردایاشکالش  س
 کفاره نمیخواهدد، میکن

 )بعد از تامل( حاضرم صد تومان بندگی کنم، چرا )سرش را میخواراند( چرا ج



 چنین حکم ناحقی با  ... صد تومان س

 )بعد از تامل و تردید( تا پانصد تومان هم میدهم ج

مملکت بلخ تبعید  پانصد شالق از ائی پس از خوردنرخیباالخره با کفاره ی هزار تومان، قرار می شود که 
 جوانمرد که هفتصد تومان نقد، در جیب دارد، می ...شود

هروقت باقی را برسانید  ،حکم شما پیش مامورین اجرا استپردازد و سنجری می گوید 
معلوم می شود زن جوانمرد به خود وزیر مراجعه ! اما در صحنه ی بعد حکم اجراء میشود

 . ندبی گناه خیرانی و عیال جوانمردایشان معتقدند که کرده، و 

پس  ؟باید حکم ناحق داد ،بیگناهی خود را ثابت کرده ،وزارت عیال جوانمرد خدمتاین که  سنجری
 . خیر خیر من پروتست خواهم کرد ؟عدالت کجا رفته

 از قرار خبر موثق حضرت اشرف امیر جهان منیر وزیر حفظدر روزنامه ها نوشته اند که؛ 

بانک اسرائیلیون بلخ قصد مواصلت نموده و از قرص قمر بیگم دختر  نوامیس با خواجه شموئیل رئیس
 وناز ده میلیمکنت خواجه شموئیل  کرده.خواجه شموئیل هم موافقت ، معزی الیه خواستگاری فرموده اند

 ...شخصا سه چهار میلیون تمول دارد کهقرص قمر بیگم تنها فرزند اوست و متجاوز است 

هر مردی که بطریق نامشروع با زنی رابطه پیدا کند  ،بموجب قوانین وزارت حفظ نوامیس نجریس
از تمام امتیازات  مجبور است او را بحیطه نکاح درآورد و هر مردی که دو زن داشته باشد

 دولت محروم خواهد بود حضرت اشرفو شئونات 

هر همینکه سرش را فاش کنم مجبور است . وزارت پناهی مخفیانه با دو زن آمیزش دارند
 از آن .پس بموجب قانون از وزارت هم می افتد ،دو زن را نکاح کند

 دختر نمیدهد و... گذشته رئیس بانک اسرائیلیون بلخ بمردی که دو زن دارد

... دارند و مجازاتش پانصد شالق و اخراج بلد است و شوهرمخصوصا که زنها هر د
 محکوم پانصد شالقبه ائی رخی .شما مامور اجرای حکم هستید ،نریمان

اما ملتفت باش که امیر  -چند مامور بفرست او را بیاورند ،از مملکت بلخاخراج و  شده
 .و اال..جوانمرد باید سیصد تومان بدهد 

. سنجری می گوید که چون می شود، می فهمد که ایوب، معاون معاون کل شدهامیرجهان، معاون کل وارد 
 شما کاریمی گوید  جهانکارهایش زیاد است، معاون استخدام کرده. امیر 

م استخدام خارج از حدود بودجه مطلقا غیر مقدور ه امن مکرر گفتبعالوه  ندارین بهیچ کاری نمیرسید.
 .کوتاه نمی آید جهانسنجری ابتدا مماشات می کند اما امیر  است.

 .شکایت کنند ند بر ضد حضرت اشرفدارم امیر شهسوار و امیر شیرعلی خیال نعرض ک س

جز شما کسی از مراتب مستحضر ، گمان نمیکنم شکایت کنندمی شود می گوید مضطرب و پریشان  جهان
 حضرمبنده هم از مراتب مست. ایوب می گوید؛ نیست



میدوارم از کفایت و لیاقت و )به ایوب( ا )مضطرب بمردم( این چلغوز دیگر از کجا میداند. جهانامیر 
 در جریان امور حاصل شود.پیشرفت کلی قابلیت جنابعالی 

تازه اش در روزنامه آمده، سخت عصبانی ست چرا که می ترسد دو عروس از این که خبر  جهانامیر 
سنجری و سپس ایوب، قول مساعدت به وزیر  .ارد، بفهمند و مانع عروسی شوندزنی که با آنها رابطه د

  می دهند.

 اگر میل دارید روزنامه را توقیف کنم س

 ملت پروتست خواهد کرد جهان

اول . اصال خاطر جمع باشید )روزنامه را برمیدارد( االن در یک نظر هزار ایراد پیدا میکنم س
 روزنامه را توقیف میکنیم بعد سر فرصت بهانه بدست میآوریم. 

. وزیر نامه ها را به معاون می دهد خیلی فوری است .دو پاکت بوزیر میدهد ریمان وارد می شود ون
 در روزنامه ،ای گردن کلفت بد ترکیب ؛پاکت اول را باز میکند و میخواندسنجری 

. مونس جون بیگم، پدری از تو در بیاورم که در داستانها بنویسند ،بلخ خواندم که خیال عروسی داری
 ؛را هم عیال امیرشیرعلی نوشته. نامه ی دیگر دیگر توقیف روزنامه هم فایده ندارد

از مثل تو وزیری توقع این همه پدرسوختگی نداشتم  ،)میخواند( عروس جدیدت مبارک باشد نجریس
 .کمینت هستم زهره بگمدر  ،بلرزو کینه این کمینه بترس  زا

. نریمان حکم را سریعا بموقع اجرا بگذاردی به نریمان می دهد که حکمامیرجهانمیر می خواهد برود. 
 برحسب شکایت نامه و عرضحال علیامخدره نوش آفرین بگم عیال؛ میخواند

 مشارالیها را بتهمتامیرجوانمرد کاشغری و از آنجائیکه مشارالیه بدون ارائه براهین قطعیه و دالئل مثبته 
 قانون وزارت حفظ 16529بی عصمتی متهم ساخته نظر بمدلول 

ان جریمه نقدی محکوم و نوامیس بموجب این حکم مقرر میداریم که امیر جوانمرد با دادن مبلغ پانصد توم
 مقرر است .محبوس خواهد بود ،مبلغ مزبور را کارسازی ننماید زمانیکه تا

. با وزیر کل حفظ نوامیس ممالک بلخ  امیرجهانمیر ،بشانه های برهنه معذب گرددبمجازات پانصد شالق 
 برحسب شکایت نامه و عرضحال امیر قبلی را می خواند؛حکم تردید 

مشارالیها را از دایره ین بگم بسر برده و ائی که شبی با علیامخدره نوش آفرروانمرد کاشغری از امیر خیج
 قانون 987645منطوق ماده عصمت و عفت خارج نموده نظر ب

پنجسال اخراج پانصد ضربه شالق و ائی به رمقرر میداریم امیر خی ،لیله حفظ نوامیس ممالک بلخجوزارت 
 معاون کل ،از طرف وزیر حفظ نوامیس ممالک بلخاست.  از ممالک محکوم

 کرد همینکه در هر صورت احکام را باید اجرا. امیرسنجر. عجالتا هم عارض محکوم شده و هم معروض
 مطلب را به ایوب می گوید؛نان و آبی برای ما داشته باشد کافی است. 

 )با پز تمام( من خارج از حدود قانون بهیچ وجه اقدامی نمیکنم ا



 چاکر هم بهمین مالحظه عرض میکنم ن

 ممکن نیست قدمی مخالف رگلمان )قانون( بردارم ا

 .حاال با خودم کشتی میگیرد ،)به مردم( خودم کشتی گیری یادش دادم ن

نریمان خارج می شود، باالخره احکام را به ایوب می دهد تا اجرا کند، و خود از شرشان رها شود. 
 وارد می شود. تاشقندی یپیرمرد

گوسفندهایم را ، من ده تا گوسفند آورده بودم شهر که بفروشم ،آقای وزیر بعرضم برسید پیرمرد
. توقیف شوند دروازه پشگل ریخته اند و قانونا باید ی تو زیرگوسفندها ، می گویندگرفتند

 من که از این قانون با خبر نبودم. 

مگر ، باید باداره مربوطه رجوع کنی ،اینجا وزارت خانه حفظ نوامیس است من وزیر نیستم، ا
 کری.

 اهل تاشقندم پیر

 استمعلوم میشود دماغت معیوب  ا

 از توجه مرحمت شما الحمدهللا پیر

 مرا احمق فرض کردی ا

 امروز ، همین بله بله قربان پیر

بر طبق مقررات ای و  ائی تهمت زدهرتو بامیر خیجوانمرد اشتباه می گیرد و می گوید یوب پیرمرد را با ا
، ایوب به آنها سه مامور داخل میشوند، اداری باید پانصد شالق بخوری و پانصد تومان هم جریمه بدهی

 شالقضربه پانصد به جب این حکم بمومی گوید این شخص 

 .فورا حکم را مجری داریدی نقدی محکوم شده، و پانصد تومان جریمه 

خداوند انشاء هللا طول عمر )مامورین کشان کشان او چه عجب اینجا بعرضم رسیدگی کردند.  پیرمرد
 تمام می شود را میکشند( پرده اول

پیرمرد . نریمان وارد می شود که هستندنرد ل بازی تخته امیر جهان میر مشغوو امیر شهسوار ، اکت دوم
 . امیرجهان از ایوب می پرسد چرا پیرمرد را به شالق وتاشقندی حاضر است

بجای  . ولیمن فقط حکم وزارت جلیله را موقع اجرا گذاشتمجریمه محکوم کرده، و ایوب جواب می دهد 
 . اختالف باال می گیردحاال بروید او را ساکت کنید. جوانمرد کاشغری پیرمرد تاشقندی را محکوم نموده اید

امیرجهانمیر جا می  ؟میخواهید بگویم با چه اشخاصی مراوده عشقی داریدو ایوب، وزیر را تهدید می کند؛ 
 زند. 

اگر عموی . در مملکت بلخ ندیده ام فی الواقع جوانی باین درجه کفایت و لیاقت و جدیت جهان
 ایشانرا بمعاونت کل وزارت جلیله منصوب میکردم ،ایشان معاون کل نبودند



 بنده کم سعادت بودم که تا بحال خدمت ایشان نرسیدم شهسوار

در عوض بنده خدمت جنابعال بندگی داشتم. جنابعالی شوهر زهره جبین بگم نیستید  ا
  . )اضطراب وزیر(

 بله بله صحیح است ولی از کجا عیال مرا می شناسید شهسوار

)آهسته بشهسوار(  جلو زبانت را بگیر )رو بمردم( عجب نفهمی است ،)بایوب( دست بردار جهان
 .این پسره حشیش کشیده اعتنا بحرفهایش نکنید

   .چشم خودت خواهی دید نسبت بناموس من بی ادبی نکن که هرچه به بینی از شهسوار

حق نداری در وزارتخانه این طور برخالف مقررات اداری  ،شهسوار( فضولی مکن)به  ا
 جسارت بکنی

می  شهسواررا از اتاق بیرون می کند تا بلکه موضوع عوض شود ولی  نریمانبا عصبانیت  جهانامیر 
 هرچه امیرجهانمیر تالش می کند بی فایده است، ایوب هم بهایوب را کف دستش بگذارد. سزای خواهد 

 شهسوار توهین می کند. 

)رو بمردم( تا روباه شده بودم در همچه سوراخی گیر نکرده بود )بشهسوار( من از طرف  جهان
 آقای معاون معذرت میخواهم

. معذرت میخواهداز هر دو مودبانه و رسما و برمیخیزد اما هر دو رسما طلب پوزش می کنند امیرجهان 
 هر دو می پذیرند. 

ا وقت هست باید این پسره فضول را از سر باز کرد که مبادا دچار زحمت )با خودش( ت جهان
مجددی بشوم )بلند( آقای معاون من از سرکار عالی زرنگ تر و محترم تر کسی را ندارم ممکن است 

 بفرمائید تا منزل خواجه شموئیل رئیس بانک اسرائیلیون تشریف ببرید و

تسلیم نمائید اگر در ضمن صحبت وجود من هم الزم شد چند حلقه انگشتر که برای عروسی خریده ام 
وارد می شود. امیر  زهره جبین خانم، و . امیرشهسوار هم می رودممکن است تلفن کنید فوری خواهم آمد

 می کند...سالم  جهان

خیال میکنی من هم بودجه هستم که این همه معطلم  نگهمیدارینتظر مخجالت نمی کشی مرا  زهره
 میکنی

ببخشید ما وزراء یک دقیقه راحت نداریم الینقطع در زحمت و صدمه ایم متصل با مردم در  جهان
  ...آورده اید واال نمیدانستم شما تشریف، قیل و قال و مجادله هستیم

 )با مردم( دروغ میگوید )بلند( عروسی کی سر میگیرد زهره

 کدام عروسی جهان

یک جو حیا و . عروسی دختر شموئیل با آن گردن کلفت وزیر حفظ نوامیس ؟کدام عروسی زهره
 حجاب در چشمت نیست



عزیز دل تو چقدر تنگ نظری تو چقدر در وفا و صفای من شک داری هیچ فکر نمی کنی  جهان
 .که وقتی عروسی میکنم جز راحت و آسایش تو هیچ منظوری ندارم

بمیری من با چهارده ملیون مکنت عروسی  تو .دختر شموئیل چندین ملیون بضاعت دارد
 میکنم که با این پول با تو کامرانی کنم

 سرم شیره میمالیهستم که ارباب رجوع وزارت خانه خیال کردی من هم  زهره

و تو  امچه بد باوری من فکر راحت و آسایش تو ،مویت را کفن کردم نه جان زهره جبین جهان
 می نویسی ...فحش کاغذ سر تا پا ، اینطور اجرم بدهی

 می خواهد..و معذرت  دگیربرا پس  شکاغذجبین می خواهد  زهره

می  زهره)کاغذی از جیبش در میاورد و به زهره می دهد(  )بمردم( دیپلماسی من اثر کرد جهان
ه. معلوم می شود کاغذ نوش آفرین را اشتباهی به همچه کاغذی ننوشتمی گوید خواند و 

 زهره داده. 

 باز هم حاشا، تف بروت بیاید بی شرم؟ آفرین زن امیر شیرعلی نیستنوش  زهره

 . سعی می کند مطلب را راست و ریس کند ولی اثر ندارد جهانامیر 

من هم . من چقدر ساده لوحم که از مثل تو وقیحی گول میخورم، دیگر حرف نزن خفه شو زهره
رو اآلن میروم خیانت های تو را  ،با نوش آفرین خانم رفیقم ،میدانم چه قسم انتقام بکشم

 یآورم که بگوئی ای وهللا ببالئی سرت ، میکنم

صرار بر میگرداند( جان امن از حاال میگویم ای وهللا )زهره را ب ،الزم نیست زحمت بکشی جهان
روی وزیر باید دیپلمات باشد )زهره را بغل گرفته  ،تو ملتفت نکات نیستی ،قهر نکن، من

 ج دقیقه بمن گوش بده( پندامن مینشاند

 حضرت قاضی دارند تشریف میآورند وارد می شود( هراسان) ریمانن

قفسه آرشیو مخفی را در  زهرهد. تخته نرد را جمع کنامیر جهان وحشت زده دستور می دهد که بساط 
بندگان خدا از این قاضی وارد می شود، بعد از سالم و علیک، می گوید که میکند و در را می بندد. 
 از روی غرض و تحریکاتمی گوید  جهان. امیرشکایت و تظلم میکنندو  وزارتخانه بعذاب آمده اند

از  ش ثابت بشود بایداگر خالفمی گوید  قاضیعمل می کند. عدل و داد طبق وزارتخانه است و مفسدین 
 سهو کاشغری جوانمرد  ائی و عیال امیررقضیه خیبه  قاضیمی پذیرد.  جهان، هیدبدشغل وزارت استعفاء 

تقصیر... شالق  بدونکه پیرمرد تاشقندی و سپس به قضیه ی اشاره می کند حکم متناقض صادر شده 
 با منعداوت دیرینه است که معاون کل جهان می گوید این تصمیمات  .شده پانصد تومان جریمهو خورده 

 یمردم بیچاره چه گناه. بدهیدشان تغییر ،اگر از اجزاء وزارت خانه رضایت نداریدمی گوید قاضی دارد. 
دست  امان ازداشتم شرفیاب شوم. عزم ، بنده هم میخواستم همین را عرض کنمجهان می گوید  کرده اند.

و حرف میزند با قاضی در گوشی . معاون کل و برادر زاده اش که روزگار را بر من تیره و تار کرده اند
اما شرایط  این باب فکر خواهم کرد در و می گوید کندتبسم می و  ،صحیح ،فهمیدم؛ قاضی سر تکان میدهد



. در این اطاعت ،چشم حاضرمچیزی می گوید و جهان پاسخ می دهد؛ میر ، در گوش جهاندیگر هم دارد
 می قاضیمی کنند.  علیکو  سالم. هراسان از هم جدا میشوندهر دو  .معاون کل وارد میشودبین سنجری، 

این پیرمرد میدانستم حرفهای . نرضایت را از کفایت و کاردانی شما دارند آقای وزیر کمال امتنان وگوید 
 مامورین اجراء حکمنریمان می گوید . منظم و مرتب است واهی است و امور وزارتخانه بسیارتاشقندی 

وارد می  پیرمرد تاشقندی. او را رها نمیکنند، در این صورت وصول کنندپیرمرد پانصد تومان از  دارند که
 د.شو

عرض ای بهر محکمه  شود.توقیف می ،دروازه پشگل بیندازد نمیدانستم اگر گوسفند زیرمن  مردپیر
مامور داد بروم  سه نفر ،آقائی بعرضم رسیدگی کردیک حال می دهم، می خندند. اینجا 

 هرچه التماس کردم ،زدند و شالقمامورها مرا بستند به سه پایه  ،گوسفندهام را بگیرم

 گریبانم را گرفتند که باید پانصد ،پس از یکی دو ساعت شالق زدن .نمیدادکسی گوش 
 . هفتاد تومان داشتم آنرا هم مامورین گرفتند .آخر گناهم چیست .تومان بدهی

مگر کسیکه نیست، پیرمرد تایید می کند، قاضی می پرسد  قاضی می پرسد مگر اسم شما پیرمرد تاشقندی
 چرا اسمی برای خودت؟ جوانمرد کاشغری نبوده ،ریمه شدهبپانصد شالق و پانصد تومان ج

 داگر گوشت کر نبو .پیش بیایدکه برای اعضاء محترم وزارتخانه سوء تفاهم  یشته اگذا
 . سوء تفاهم نمیکردیدچار آقای معاون را 

 خدا انشاء هللا بحضرت قاضی طول عمر بدهد حاال تکلیف من چیست پیر

 نداری علت ثقل سامعه بوده حق شکایت از کسیب که خورده ای یپانصد شالق قاضی

 )سر بگوش پیرمرد( حضرت قاضی میفرمایند شالقها مالیده  ن

 )رو به مردم( مالیده چیه پیر

البته مامورین دو ساعت زحمت کشیده اند تا پانصد ضربه شالق بتو  ،در باب هفتاد تومان قاضی
 شمارعایت خاطر  محض دوهفتاد تومان هم حق الزحمه مامورین محسوب میش ،زده اند

بوزارت خانه جلیله توصیه مینمایم حکم معافیت شما را از جریمه پانصد تومان صادر نمایند که دیگر 
 مامورین مزاحم شما نباشند

 )تلفن زنگ میزند( ...ستحقیقتا حکم از این متین تر ممکن نی وزیر

از او خواجه شموئیل . توقیف کرده انداست، معلوم می شود ایوب را در بانک شموئیل از منزل خواجه 
 . امیرجهان به اتاق دیگر می رود تا یادداشتی برای رهایی ایوب بنویسد، سنجری بهادعای طلب کرده است

امیرجهانمیر وزیر حفظ نوامیس مملکت بلخ هستند و خودشان روابط نامشروع با  قاضی می گوید؛
 می قاضی. زنهای شوهردار را میشناسم که با او مربوط هستند شخصا دو نفر از .نوامیس مردم دارند



 ،اگر چنین مطلبی محقق شود بموجب قانون اوال از تمام شئونات و مشاغل دولتی معزول استگوید؛ 
 پس از اثبات این مسئله بذل توجهی درباره ایننجری می گوید؛ سو شرعی هم باو زده میشود بعالوه حد

اگر بذل مرحمتی بفرمائید بنده را برای وزارت پیشنهاد بفرمائید تا عمر دارم ، جان نثار خواهید فرمود
 وزیر سعی به معاون می گوید؛حقیقت مطلب را ، پس از تامل و بازی با ریش قاضی. دعاگو خواهم بود

اسنادی نسبت به بی کفایتی شماها میداد و  ،برادرزاده شما را از وزارتخانه بیرون بیندازدو داشت شما 
 فقراء نیاز کند من هم باو وعده مساعدت دادم حاال وعده میکرد که مبلغ هنگفتی بتوسط داعی برای معاش

بضاعت جنابعالی فعال  .لم فاحشی بشومچگونه مرتکب چنین ظ، ظلم خواهد شد، اگر از تصمیم خود برگردم
 بله  ازمی گوید  قاضی. غریب دویست سیصد هزار تومان قرض دارم ؟ سنجری می گویدچه میزان است

مانع عروسی او نشویم بلکه بر  بضاعت شما مسبوق بودم عجالتا فکر که کرده ام اینست و با هبچ وجه
 خواجه شموئیل بزودی انجام گیرد پس از اتمام عروسیعکس اسبابی پیش بیاوریم که عروسی او با دختر 

دخترک ؟ سنجری می گوید؛ گفتید تمول عروس چه مبلغ است .این خار را از پیش پای مومنین برمیداریم
 در این می گوید، قاضی. چهارده میلیون خواهد شد، چهار ملیون بضاعت دارد ولی پس از مرگ شموئیل

را بدهد و معاف اش شود نصف دارائی بمجبور کرد که  صادر حکمی برای مجازاتشمی شود صورت 
 . سنجری می پذیرد و قاضی خوش فکر را تحسین می کند، و می پذیرد که ترتیب حکمدوش

یکنم مراتب می کنم و وادارش محضرت آقا پشت پرده مخفی میشوید من با او صحبت محکومیت را بدهد؛ 
پنهان می کند. در قفسه آرشیو . صدای پا می آید و معاون با دستپاچگی قاضی را کند را صریحا اقرار

  .میرود و مجددا بسرعت داخل میشود و در می بندد قاضی ابتدا جا می خورد و چند قدم عقب

 حضرت قاضی تشریف بردند جهان

 ...بله یک کار فوری پیش آمد و س

 خالص شدیمشرش اللهی شکر که از  جهان

 گر مچطور  س

من هر وقت با این غیر بزرگوار  ،جهنم ،انزجار ،عذاب ،بگوئید نفرت ،ستا کراهت کم جهان
 شنیده می شود( صدای تاپ تاپمینشینم بکلی مسموم میشوم )

 )بلند که قاضی در قفسه بشنود( معلوم میشود روابط خوبی با او ندارید س

دوزد با او روابط بهرکس بخواهد برای بیچاره ای کاله  ،هیچکس با او روابط خوب ندارد جهان
 پیدا میکند

 ،)آهسته( من تصور میکردم )بقسمیکه قاضی بشنود( حضرت قاضی بسیار شخص عادل س
 متین و صحیحی است و در تقوی اول شخص بلخ بشمار میآید



من در شمال و جنوب و مشرق و مغرب  ،من هم در عقیده خودم ،عقیده خودتان بهشما  جهان
خوب حاال بفرمائید بدانم در امورات عروسی  ،مملکت بلخ آدمی باین سالوسی سراغ ندارم

 بنده مساعدتی فرمودید

میدانید که دا شده. یک عیبی پیمی گوید ولی  جهانکارم همین بود. امیرامروز ، بله بلهمی گوید؛  نجرس
تا بحال با این دو خانم ، س می پرسد شما از کی صدد شکایت برآمده اندعیال شهسوار و امیر شیرعلی در 

 ؟با آنها چه میکردیدبا دیگری. ششماه با یکی و تقریبا یکسال و نیم می گوید؛  جهان. و معاشقه داشته اید

تا  شبشده مثال هیچ . خیلی صمیمی. چه میکردم؟ غرضم این است که روابط تا چه درجه صمیمی بود
 بفرمائید ببینم شب را چطور، اصالح است. غرضم چیست تانمقصود ی؟چطور. بسیار. یدشهم بابا صبح 

شب را همانطور  آخر برادر هم با خواهر شب را صبح میکند اما.... خوب چطور ندارد؟ صبح کردید
 )صدای . چراباین ترتیب گمان نمیکنم آنها هم شکایتی کنند. کردم که دو عاشق و معشوق میکنندت صبح

 ،ندنکباگر آنها شکایت . موشها در سقف بام میدوند ،چیزی نیست. ین صدا چیستا تاپ تاپ از قفسه(
 معاون با تلفن -)زنگ تلفن من هیچ ملتفت این نکته نبودم یراست. دشقانونا مجازات خواهند  خودشان

من چطور فراموش ، این بیچاره زهره جبین در قفسه ماندهبا خودش می گوید،  جهان مشغول میشود(
 ...کردم

تو را قیمه . میخواستید بگوئید من معاون معاون کل وزارت حفظ نوامیسم ،تلفن( عجب در) س
 عجب بی انصافی است. بیچاره امیر ایوب. ممدفوری آ ؟قیمه می کنند

ای تف بذات بد یهودی )چند قدم میرود و با خودش( قاضی را چکار  .این خواجه شموئیل
 . میروم زود بر میگردم ،کنم

امیرایوب وقتی فرنگ  ،)رو به مردم( مطلب را با تلفن از خواجه شموئیل تحقیق کردم جهان
 برقی و تشریف داشته برای خرید فکل و کراوات و عطر و پوتین های

جوراب های شفاف ابریشمی پول زیادی از خواجه شموئیل قرض کرده و سند داده که پس 
 اثش بپردازد واال هم وزن پول که قرض داده ازاز فوت پدر از میر

خواجه شموئیل این  ،حاال معلوم شده که پدرش جز قرض چیزی نداشته. گوشت بدنش ببرد
 گرفته و بیخ خرش راگیرش آورده و امروز ش بوده مدت دنبال

فراموش کردم )میدود بسمت دوالبچه  درب  باز زهره جبین خانم را ،آه عجب حواسی است.
 پس .مجددا در را قفل می کند و متحیر عقب میرود ،ز میکندرا با

، فکر کردم موش ها میگفتم این صدای تاپ تاپ چیست ...قاضی با زهره جبین خانم 
  حضرت قاضی...عروسی دارند، نگو 

، وقتی امیرجهان متوجه می شود جریان را تعریف می کند که میکندو پیس یس ای هگوشه نریمان از 
که شما را از وزارتخانه  معاون و قاضی با هم شور و مشورت میکردند بود،وقتی حضرت اشرف بیرون 

و  برای قاضی گفتپیاز  تااز سیر همه چیز را معاون کل . بیرون کنند و معاون را جای شما بنشانند



  تا شما را بهقاضی را در قفسه انداخت  و... بعد هم تمول دختر خواجه شموئیلتومان چهارده میلیون 
 . من هرچه میگویم بگو بله قربان می گوید، جهانامیروادارد. اقرار 

 )بلند( نریمان  آهان نریمان  جهان

 بله قربان  ن

  می آیندکی  ،بیایند قفسه را تفتیش کنندامروز آقایانی که بنابود  جهان

 االن میآیند  ن

 هستندکی ها  جهان

 (وزیرها را بشمارمی گوید  آهسته جهان)؟ )آهسته( چه بگویم ن

آقای وزیر   ،آقای وزیر بیت المال، آقای وزیر دیپلماسی ،( آقایانیکه تشریف میآورند)بلند ن
آقای وزیر  ،آقای وزیر بلوکات ،آقای وزیر ایالت و والیات ،)"افکار" خط خورده( مراقبات

 آقای وزیر ،آقای وزیر مذاهب و ملل ،جبال و معادن

آقای  ،آقای وزیر الکتریسته ،آقای وزیر آروپالن، آقای وزیر نزاع و جدال ،جراید و موزه ها
 آقای وزیر، آقای وزیر بشکه و کرجی ،وزیر شامان دوفر

آقای  ،آقای وزیر خیابانها و بناها ،آقای وزیر طعمه و علوفه ،آقای وزیر مشورت ،تمشیت
 آقای وزیر بازار و معامالت  ،آقای وزیر ادبیات ،وزیر صنایع

 دینآمی ( از رجال و اعیان که ها با دست و سر تشویقش می کند) جهان 

رجال و کمیلین محترمین و بطور خالصه تمام ارکان و اعیان و اشراف و اکابر و اعاظم و  ن
 علماء فصحاء فضالء طالب و تجار همه اجتماع خواهند کرد معتبرین،

ند و قفسه را تفتیش کنند تا بدانند در وزارت حفظ نوامیس بهیچ وجه اقدام بگذار زودتر بیای جهان
)قاضی از درون قفس آهسته دست بدر میزند( اما اینهمه نفوس  خالف صورت نمی گیرد

 حمال صدا کن قفسه را تابرو چند اینجا جا نمی گیرند،

)اشاره  ناظر باشند هم دعوت کنند کههمین طور در بسته ببرند وسط میدان و از عموم مردم 
 ه.قاضی جون حالت چطور . رو به مردم؛بنریمان که برو بیرون

زهره جبین بیگم بر وجود مبارک چه میگذرد. اآلن می فرستم شوهرت بیاید و تو را در 
 از داخل شروع به التماس می کند. قاضی .حضرت قاضی به بیندخدمت 

 میخواستی معاون را بجای من بنشانی جهان

 چنین قصدی نداشتماشتباه میکنی من اصال صدای قاضی 

 )با التماس( وزیر جونم قربون آن کله پر عقل و تدبیرت بشوم در را باز کن صدای زهره



 بد کردم نفهمیدم پشیمانم

 لوطیانه ما را ندیده بگیر و در را باز کن. ببخش عفو کن اغماض کن قاضی

 لوطیانه باز میکنم اما در انظار عموم خالیق ،اطاعت جهان

 خجلم  شرمسازم غلط کردم  توبه کردم قاضی

 ببخش مجان نثارت ،وزیر جون کنیزتم زهره

 هرچه بخواهی میکنم ؟چه قسم میخواهی جبران کنمم، غالم حلقه بگوش قاضی

 اعتماد کنمه شماها چطور ب جهان

 سند میدهیم قاضی /زهره 

 کاغذ بیاورم قلمپس بگذار  جهان

 بگو تا بنویسم  ،قلم و کاغذ همراه دارم قاضی

که در آغوش  می کنممن که قاضی کل ممالک بلخ هستم اعتراف  ؛( بنویسمیکند)دیکته  جهان
نوشته را از درز شبی را بصبح آوردم. امضاء کن و  زهره جبین بیگم عیال امیر شهسوار

 معطل نکن حمال ها دارند میآیند بیرون.  بده

بیا بگیر وزیر  .چه جهنمی برای من درست کرده ای ،)بقاضی( د معطل نکن گردن شکسته زهره
 جون 

حاال بفرمائید بیرون )کاغذ را از درز در میگیرد، می خواند، و در جعبه میز پنهان می کند(.  جهان
 )در را باز میکند(

 تو اینقدر نامرد بودی ،تف برویت بیاید زهره

( بسالمت زحمت به هردو )به تمسخر بگو دیپلوماسی ،ضعیفه ناقص العقلنامردی چیه  جهان
 )تنها( اگر ده سال پیش مرتاضین هندوستان. لطف فرمودید د،کشیدی

آفرین بر این کنم.  تسخیرقاضی را نمیتونستم رکی و استعداد ریاضت میکشیدم یک جنی بزی
 کله دیپلوماسی )بلند( نریمان  نریمان

 بله بله قربان ن

 )می رود( حقوقت را هم زیاد میکنم ی،فراش باشی کل وزارت حفظ نوامیستو  هانج

همینکه داخل مجلس بشوم دیگر  .بانتخابات چیزی نمانده ،از این ببعد باید مشق وزارت بکنمریمان )تنها( ن
امیر نریمان مفتش مخفی کل وزارت حفظ نوامیس  به اسم خودم درست کنم؛باید هم یک مهر  .آسان است
منتظر ورود وزیر و مراسم عقد هستند.  قرص قمر بیگم و دخترش شموئیلدر صحنه ی بعد،  مملکت بلخ

از صحبت هایشان معلوم می شود که قرص قمر بی سواد است، از وزیر خوشش نمی آید و شموئیل معتقد 



سال پیش در پاریس دویست  9. ایوب ش را خم کندنمیتواند کمرهم  کوه ،وزیر باشدش وقتی داماداست که 
 ، بپردازدفرع اندر فرعشاهی،  25تومانی  از قرارقرض کرده و قرار گذاشته شموئیل پنجاه تومان از و 

 . قرص قنر معتقد است که وزیر برای پول هایمیشود روراست چهار هزار و پانصد تومانکه تا امروز 

وقتی میآید بگو دخترم را از اثبات این مساله از پدرش می خواهد که  ی کند و برایپدرش با او ازدواج م
 )شموئیل خارج می شود(. ارث محروم کردم من هم میگویم من تمام پولهایم را نذر فقرا کردم

نمیدانم چرا از امیر ایوب  .آه میکشد( کاش امیر ایوب وزیر بود و پدرم مرا باو میداد -)تنها ق
 و وزیر مرا بی تمول نخواهد خیلی خوشبختی است  اگر این حقه بگیرد .خوشم میآید

من بیدارم یا خواب ل شانس ... چشمش به قرص قمر میافتد( آه گ وارد می شود،)با خشم  امیرایوب
 اینجا چه میکنی  جستم، ای قرص قمر تو را در آسمان می. می بینم

 پدرم االن پیش وزیر اس، لت و شرم( با پدرم آمده بودیم پیش وزیر)با خجا ق

د. پدرم حرف حساب سرش نمیشومعلوم می شود قبلن با هم صحبت کرده بودند، ولی قرص قمر می گوید 
یقین دارم از عروسی گوید  . ایوب میقرار شد پیش از عروسی بوزیر بگوید که بمن هیچ ارث نمیدهد

 این جواهرات را هم بجای شال و. من خودم از شما خواستگاری میکنم. دهد"دمسی بون" استعفا می

 شمیخواهد صورتو  بازویش را میبوسدبیرون میآورد.  وزیر را اتانگشتر قبول بفرمائید )قوطی جواهر
 من از پدرم پرسیدم. را در کیفش میگذاردات جواهرقرص قمر خودش را عقب می کشد و . ببوسدهم را 

وزیر پدرتان را راضی میکند و حکم . این بهانه است که زودتر پول را بدهد، نمیبرم بدنش راگفت گوشت 
 ایوب می .قبض شما را بگیریم پاره کنیم وبدهیم را به پدرم برویم پول قمر می گوید . را باجراء میگذارد

ردیم پدرت مجبور ما را عروسی که ک. تا کار از کار نگذشته بیا فرار کنیم. پیشنهاد می کند ید کو پولشگو
 . بردارد طلبشزن و شوهر بداند و دست از 

شکایت آقای وزیر از امیر . پریشان است. این همه مطلب مرا دیوانه می کند؛ قاضی تنهاستصحنه ی بعد، 
و از طرف دیگر مجبورم  کردامیر ایوب استفاده میشود از وجود از یکطرف ش را برده. ایوب که جواهرات

 امیر. از ایوب طلبکار استخواجه شموئیل چه کنم که سند دارد که  . بامحکومیت او را صادر کنم حکم

، بدهمحکم میتوانم بر ضد وزیر ت کرده. چطور یااز دست وزیر شک زهرهعیالش شهسوار به تحریک 
 . امیرفتاز من گرکه قانونا کار وزیر خراب است اما سند کذائی  کردهشکایت هم از وزیر امیر شیرعلی 

چطور اعتبار و  .چطور میتوانم از نفع فقرا صرف نظر کنم داده.برای فقرای من هزاران وعده ایوب هم 
 را نشناخته ایبلخ حضرت وزارت پناهی تو هنوز قاضی ای اما . مرا از دست دادم اقتدار و آزادی خود

یخواهی سند . مپیدا کردمخلوت قاضی را در الحمدهللا که وارد می شود.  امیرایوب. حریف من نمیشوی
 پنج ملیون نیاز ،بدهی که پس از عروسی دو میلیون و بعد از فوت پدر زن

؟ فقرا هفت ملیون میخواهند چه کنند. داردپول زنت ؟ هفت میلیون؟ ایوب در حیرت می ماند؛ کنینی فقرا 
ناچار می شود به قاضی سند بدهد  باالخره ایوب ده میلیون الزم دارند، آنها اشتباه کردمضی می گوید بله قا



یک میلیون هم برای آن که از به قاضی بدهد.  دوازده میلیون  بعد از عروسی با دختر خواجه شموئیل که
 شر شموئیل راحت بشود. 

... می و  ، یک شالقیک ساطورصحنه ی بعد، میز و صندلی چیده می شود، روی میز یک ترازو، 
 معاون -معاون کل –جهانمبر ، قاضی وارد میشود...صندلی قاضی پشت میزگذارند. 

مدعوین همه وارد و همسرانشان،  امیر شیرعلی -امیرشهسوار –قرص قمر  -شموئیل -نریمان -معاون
 نشان میدهد ی نشستنش راجاکس هربه وزیر  ،میشوند

تشخیص حقیقتا روز مبارکی است )سرفه( برای اینکه ظالم و مظلوم و بدکار از پاک دامن  قاضی
 حاضرین را از مبارکی و میمنت چنین روزی تهنیتشد،  دنخواهداده 

عقد قرص قمر بیگم دختر خواجه شموئیل برای امیر به  ،محاکمهبه قبل از دخول ، میگویم
 وزیر حفظ نوامیس کل ممالک بلخ می پردازم ،)سرفه( جهانمیر

یلیون از میراث مادر تمول م 4حضرت قاضی قبل از عقد باید این نکته را عرض کنم که  قمر
 .بفقرا نثار کنم )می نشیند(همه را اما نذر کرده ام ....دارم

 دعوت به سکوت می کند... قاضیمیر حیرت زده می ماند، جهان

)از جای برمیخیزد( من در این محضر شریف عرض میکنم که ده ملیون بضاعت دارم و  شموئیل
او را از ارث محروم ، سامانی خواهد داشتچون دخترم زن آقای وزیر میشود و سر و 

 . مینمایم

 جهانمیر خشمگین از عروسی سر باز می زند

 با کمال تاسف عروسی صورت نگرفت  قاضی

نه سال قبل در پاریس باین جوان امیرایوب دویست و می گوید که  شموئیلنوبت به محاکمات می رسد، 
 پانصد چهار هزار و ، شده حاال اصل با فرع اندر فرع تا کنون نپرداخته وکه پنجاه تومان قرض داده ام 

 ،سند صحیح استشود و می گوید  ایوب هم منکر قرض و سند نمی؟ سند داریدمی پرسد  قاضی. تومان
 نه به خواجه شموئیل، من مقروض هستم ولی بمسیو ساموئیل

 من در فرنگ مسیو ساموئیل هستم در بلخ خواجه شموئیل شموئیل

چون محقق است که مسیو ساموئیل همین شخص خواجه شموئیل است وجه سند را  می گوید قاضی
شموئیل برمیخیزد که  خواجه. ایوب می گوید پول ندارد، عذری بدون هیچهستید بمشارالیه مقروض 

 تومان را بپردازد 4500همین که  اما منصرف می شود، را قطعه قطعه کند ایوب گوشت بدن

که باو  یبموجب قانون پول. باید نع اجراء قانون میشوداشما م خیر خیر رحم و انصاف قاضی
، در کفه دیگر دم که از بدنش میبریهگوشتی  ید ودر یک کفه ترازو بگذار دقرض داده ای

 هموزن یک ضربت گوشتباید با اما  ،هموزن پولدرست 

 رج می شوند. . جانمیر و معوانش خازیادنه یک نخود یک نخود کم و  د، نهاز بدن او ببری پول



وزیر حفظ نوامیس کل ان از آقای از وزیر است،امیرشیرعلی و امیرشهسوار نوبت شکایت  قاضی
 نوش آفرین بیگم و زهره جبینشکایت کرده اند که با ممالک بلخ 

قانون وزارت حفظ  839425قای وزیر بموجب ماده . روابط نامشروع داشته اند بیگم زوجه این بندگان
  بانوان منکر می شوند که... هستندنوامیس محکوم 

نوبت . دشویتهمت زده اید و بموجب قانون باید بمجازات ب رنسبت بوزی)به شوهران(  قاضی
خواجه شموئیل شما باید امیر ایوب را از خود راضی کنید ، محاکمه خواجه شموئیل است

 .واال ساطور عدالت قانون را بموقع اجراء خواهد گذاشت

لب رضایت آقای امیرایوب از طلبم تومانی سه تا پول جو شما ی محض خاطر حضرت قاض شموئیل
 .همه اش را می بخشم. ایوب نمی پذیرد( باو بخشیدم )همه میخندند

 بپذیرید این که مرا بدامادی خود، فقط بیک شرط راضی میشوم میرایوب

 بسیار مبارک است  بسیار مبارک است قاضی

 بوزیر وعده کرده بودمحضرت قاضی من دخترم را  شموئیل

 امیرایوب را وزیر میکنیم ،کاری ندارد قاضی

 انشاء هللا مبارک است. مهه

 پرده میافتد 

 

 

 

 

 

 



 (1324قیام آقامحمدخان قاجار، نصرت هللا محتشم، )

 

 

" است، با  7351برگ سفیدی ست با سر نسخه ی "تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن  –سند یک 
 متنی ماشین شده، به این مضمون: 

حق نمایش و حق التالیف نمایشنامه قیام آغا محمدخان قاجار به قلم اینجانب نصرت هللا محتشم بطور 
    ان واگذار نمودم.انحصار به آقای احمد دهقان مدیر تماشاخانه تهر

 امضاء: نصرت هللا محتشم     

 2/4/24تاریخ:      

 



 

" به تاریخ 7351برگ کاهی با سر نسخه ی "تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن  –سند دو 
 به پیوست دو نسخه نمایشنامه. زیر آن با مرکب سیاه اضافه شده؛ بررسی شد 390و شماره  3/4/1324

گی و تاریخی مانعی ندارد ولی از لحاظ مقتضیات موکول بموافقت اداره نمایش وزارت کشور از نظر فرهن
 . 4/24//6ح فخرایی، به تاریخ  -میباشد

وسط باالی صفحه، یک تمبر پنجاه ریالی وزارت دارایی الصاق شده که با مهر اداره ی نگارش باطل شده 
جاهای خالی آن با مرک کمرنگ سیاه، پر شده، با است. متن ماشین شده، )نسخه ی دوم )با کاربن( که 

 این مضمون:

اینجانب فریدون رونقی نماینده تماشاخانه تهران از اداره محترم کل نگارش وزارت فرهنگ تقاضا دارد 
مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به قیام آغامحمدخان قاجار تالیف آقای محتشم را مطالعه و در صورت 

 امضاء تقاضا کننده   آنرا صادر و به تماشاخانه تهران واگذار نمائید. اقتضا اجازه نمایش
 3/4/24)امضاء(      

خورده. طرف چپ  2412و شماره  5/4/24پایین طرف راست، مهر "ورود بدفتر اداره نگارش به تاریخ 
ششم " و زیر آن به "آقای فخرایی" ارجاع شده، 5/4/24زیر متن، نوشته شده؛ "دایره مطبوعات، 

 بایگانی شود. –. در پایین برگ با مداد قرمز نوشته شده؛ پروانه نمایش صادر شد ماهتیر

 



 

 : مرکب سیاهبا با یادداشتی تکه کاغذی  –سند سوم 

"تجدید نمایش پیس قیام آغامحمدخان قاجار اقتباس و نگارش آقای نصرت هللا محتشم که بموجب نامه 
ه تهران برای یک برنامه به تماشاخانه اکباتان همدان واگذار شده تماشاخان 14/4/25، تاریخ 44شماره 

 16/3/1325از نظر فرهنگی با موافقت اداره نمایش وزارت کشور مانعی ندارد. 

 دکتر فرهمندی –مدیر کل نگارش   "پاراف" ح. فخرایی 

 



 

نوشته شده؛ نسخه  سند چهار، صفحه ی اول نمایش نامه )ماشین شده( که باالی آن با قلم و جوهر آبی
بایگانی نمایشنامه )قیام آغامحمدخان قاجار بقلم آقای نصرت هللا محمتش اقتباس از آثار مرحوم  -دوم

 از کتاب روضة الصفا و ناسخ التواریخ -عمادالسلطنه سالور در شش پرده

 



 

 

بایگانی، و  -سند پنج، پشت صفحه ی آخر ماشین شده ی نمایش نامه، با جوهر نوشته شده؛  نسخه دوم

 این متن در زیر آن آمده است؛  

این نسخه پیس بنام )قیام آغامحمدخان قاجار( درام تاریخی در شش پرده که بوسیله آقای نصرت هللا 

 36محتشم از آثار مرحوم عمادالسلطنه سالور و کتاب روضة الصفا و ناسخ التواریخ اقتباس شده و در 

 هر اداره کل نگارش رسیده است، نمایش آن برای یک برنامه تاصفحه نگارش یافته و صفحه های آن بم

در صورت تجدید محتاج  –مدت چهارماه در تماشاخانه تهران از نظر فرهنگی و تاریخی مانعی ندارد 

 باجازه ثانوی میباشد. 

است. ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش الصاق شده  36/2در دفتر نمایشها زیر شماره 

توضیح آنکه حق نمایش و حق التالیف نمایش نامبرده از طرف آقا محتشم بطور انحصار بآقای دهقان 

  دکتر فرهنمندی –رئیس اداره کل نگارش   5/4/24 مدیر تماشاخانه تهران واگذار شده است

 )امضاء(   فخرایی  -ح

 

 



 قاجاریه""یک ملودرام تاریخی درباره ی آخرین روزهای زندیه و آغاز تسلط 

لفتح خان پسر كریم خان زند با حالتي محزون روي تخت نشسته ادختر ابو ،اطاق مجلل ماهرخ؛ پرده اول

 رقاصه در حضور ماهرخ میرقصد. پس از پایان رقص ،صداي تار و تنبور از پشت اطاق شنیده میشود

مونس من است و )چند بیت شعر می خواند؛ روز و شب در اندوهم از هجران یار، شبها غم  ماهرخ

و روزها سوز دل، چه کنم و چه سازم که وصل من هجران است و خوشی ام اندوه، ای 

 مرگ، مرا در آغوش گیر که بیم دارم آهم جهان را بسوزاند....

)وارد میشود تعظیم میكند( بانوي عزیز چرا انقدر كدورت خاطر دارید مدتي است شما گرفته  ندیمه

 است علت را بمن بفرمایید ممكن -و محزونید چرا بانو

 چیزي نیست پریرو ماهرخ

من كه همیشه محرم اسرار شما بودم هیچوقت چیزي را از من مخفي نمیكردید حاال چرا راز  ندیمه

 )چند بیت شعر می خواند( دل خودتانرا از من میپوشانید

 گفتم چیزي نیست پریرو من رازي ندارم ماهرخ

تي كه بصداقت پیش شما خدمت كرده ام و در اجراي هر امري اي بانوي عزیز در مقابل مد ندیمه

كه فرمودید با جان و دل كوشیدم تمنا دارم مرا از مكنونات قلب خودتان آگاه كنید شاید كاري 

 از دستم برآید و قادر باشم در انجام آن جانفشاني كنم

متحمل شده اي هیچوقت من در وفا و صداقت تو تردیدي ندارم زحماتي را هم كه درباره من  ماهرخ

 فراموش نمیكنم اما....         

 اما چطور بانو ندیمه

)چند بیت شعر، به این معنی که درد من جانم را می سوزاند، که اگر پنهان کنم روحم را می  ماهرخ

 آزارد و اگر بگویم به یکباره می سوزاندم، پس از غمخوار، مرا در رازپوشی معذور دار

  چه ضرر دارد كه منهم از راز دل بانو آگاه شوم شاید بتوانم كمكي بكنمبا این حال  ندیمه

هرچند مایل نیستم رازي را كه در دل دارم هیچوقت و با هیچكس بزبان نیارم چون میترسم  ماهرخ

اگر این سر آشكار شود عفت خانوادگي از من سلب شود اما محبت صادقانه تو مرا مجبور 

اني است در قلب خود پنهان كرده ام براي تو آشكار كنم تو میكند سري را كه از دیر زم

خودت میداني من از خانداني هستم كه بر جایگاه داریوش نشسته است تاج ساسان را بر 

من احیا كننده عدل نوشیروان و منهدم كننده كاخ ظلم و جور بود من دختر  سر دارند جد

هیچ نقصاني ندارد هرچه هم بخواهم  ابولفتح خان پسر كریم خان زندم البته زندگاني من

 برایم آماده و مهیاست ولي یك چیز.. فقط یك چیز....

 آن چیست بفرمایید؟ ندیمه

 و آن عشق است پریرو ماهرخ

 ممكن است بفرمایید بچه كسي عشق دارید؟ ندیمه



آن كس مردي است صاحب عزت و جالل خداوند دلیري و شهریار دالوري است نامش  ماهرخ

 خانلطفعلي 

)خوشحال( لطفعلي خان؟ لطفعلیخان است كه مالك قلب بانوي من شده بانوي عزیز اگر  ندیمه

نسبت به لطفعلیخان عشق دارید بشما اطمینان میدهم كه وصال آن آسان است بهیچوجه از 

 این بابت غمگین نباشید

طور ممكن چطور تو هیچ میداني كه لطفعلیخان بهیچوجه به نسوان توجهي ندارد پس چ ماهرخ

است محبت مرا قبول كند عشق مرا بپذیرد گذشته از این از میان همه مرا بهمسري انتخاب 

 كند

، )بیت( غم مخور که لطف همه را میدانم از عدم توجه او به نسوان مطلع هستم با اینوصف ندیمه

 لطفعلیخان شامل تو می شود..

من است )با خود( خدایا چه میشنوم  چه میگویي او مرا دوست دارد لطفعلیخان خواستار ماهرخ

 پریرو اگر راست گفته باشي؟ 

بله راست گفتم آنكه وصالش را مشكل میپنداشتید اسیر عشق بانو است شب و روز آرام  ندیمه

 ندارد

تو از كجا این قضیه را میداني كي بتو گفت مرا میخواهي تسلیت بدهي یا آنچه میگویي  ماهرخ

 حقیقت دارد حرف بزن پریرو

تردید نداشته باشید براي اطمینان خاطر شما آنچه تا كنون پنهان داشتم بعرض میرسانم  ندیمه

گوش كنید ماه قبل روزي ندیم مخصوص لطفعلیخان بمالقات من امد و مكتوبي بدست من داد 

 آنرا بیاور ببمن گفت این كاغذ را فوري ببانوي خود بده و جوا

 ي كاغذ كجاست پس چرا بمن نداد  ماهرخ

مكتوب لطفعلیخان زند بود ولي چون من پرورده نعمت شما بودم قبول آن كاغذ را خیانتي  ندیمه

 فرض كردم و بغالم سپردم كه فورا به لطفعلیخان رد كند

 مسلما از این كار تو شاهزاده رنجیده است و بعد از آن دیگر خبري نشد  ماهرخ

 سرد شنید چرا چندین بار دیگر باز ندیم آمد و جواب  ندیمه

 آه چقدر تو خودخواه و بي احتیاطي  ماهرخ

 باالخره دو روز قبل شاهزاده خودم را بحضور خواست  ندیمه

 رفتي یا نه؟  ماهرخ

رفتم و او را مالقات كردم به من محبت بسیار كرد و پس از وعده و نویدهاي زیاد گفت كه  ندیمه

 هم و تو بعرض بانو برسانحاال كه از دادن كاغذ امتناع داري پیغامي بتو مید

 زود بگو چه پیغامي داد؟   ماهرخ



 عشق زندگي را ترك خواهد گفت دردكه اگر وصال شما براي او میسر نشود از  پیغام داد ندیمه

 میدهم باید هرچه زودتر به او برساني پس من هم به تو پیغامی  ماهرخ

 شاید هم به اینجا بیایدندیم او االن براي جواب در داخل كاخ منتظر است   ندیمه

پس از محبت من امیدواري بده و بگو بانو مایل است شاهزاده را مالقات كند شاید بتواني  ماهرخ

درصدد باش كه زود تر بمالقات  ،مخفیانه او را بمالقات من بیاوري عجالتا من میروم

 شاهزاده موفق بشوم )خارج میشود( 

لطفعلیخان دیوانه محبت بانو و  ،بانو سرمست عشق چه سعادتي شامل حالم شده از طرفي ندیمه

بوصال را ندیم شاهزاده  ،از طرف دیگر پرتو عشق بانو و لطفعلیخان من و محمد خان

 د آه كه چقدر او را دوست دارمانرس دیكدیگر خواه

 )وارد میشود( پریروي عزیزم با كه حرف میزدي؟ محمدخان

 ي جز تو امید دیگري هم در زندگي دارممگر خیال میكن ،با خودم و بفكر تو ندیمه

تو هم خیال میكني من جز تو بوجود دیگري عالقمندم باید فكر چاره كرد بعقیده من الزم  محمدخان

 است بهر ترتیبي كه هست بانو را از عشق شاهزاده اگاه تا وصال ما هم فراهم شود

 ساختم من براي خاطر تو بانو را از محبت و عشق لطفعلیخان مطلع ندیمه

 راست میگویي چه جواب داد عشق او را قبول كرد؟ محمد خان

 هاو هم عاشق شاهزاده است ولي تا حال مخفي میكرد ندیمه

 بنابراین وصال ما حتمي است ها....؟ محمد خان

 ممكن است ،بانو میل دارد كه خود لطفعلیخان را در اینجا مالقات كندآن دیگر با تو است،  ندیمه

 چطور ممكن نیست!  –آمالش دیدار شاهزاده خانم است  یعلیخان منتهالطف محمد خان

 پس زود او را هدایت كن اما با احتیاط كه كسي شما را نبیند برو زود بیا منتظرم ندیمه

بسیار خوب من میروم تو هم به بانو اطالع بده منتظر ورود او باشد )محمد خان در حال  محمد خان

 خروج ماهرخ وارد میشود( 

 ندیم لطفعلیخان آمد ،پریرو اهرخم

بله بانوي عزیز امد و رفت كه پیغام شما را بشاهزاده برساند گمان میكنم الساعه به اینجا  ندیمه

 بیایند 

 پس تو مواظب باش ورود او را بمن اطالع بدهي ماهرخ

 اطاعت است خارج میشود و بالفاصله مراجعت میكند ندیمه

 آوردند اگر اهل خانه اطالع پیدا كنند چه خواهد شد)وارد میشود( تشریف  ندیمه



نمیدانم از این  –)وارد میشود( سالم به بانوي با محبت و درود فراوان به شما خاندان زند  لطفعلیخان
 مرحمت به چه نحو تشكر كنم كه اجازه دیدار روي ماهت را دادي

نیست چون بي خبر سرافرازم  خیلي خوش امدید شاهزاده كلبه محقر من شایسته مقام شما ماهرخ
 كردید خیلي خجلت زده هستم كه فرصت پذیرایي شهریار را پیدا نكردم

از مهمان نوازي شما فوق العاده ممنونم ضمنا از اینكه جسارتا مخفیانه بزیارت شما آمدم  لطفعلیخان
 امید عفو دارم آیا پیغام من به بانوي بانوان رسید

 یرا قلبم محبت شما را گواهي میكرداحتیاج به پیغام نبود ز ماهرخ

 ماهرخ عزیزم من امیدوار باشم كه عشق مرا مي پذیري  لطفعلیخان

 آیا من قابل و الیق قبول عشق شاهزاده هستم ماهرخ

 ... -تنها آرزوي من همسري با تو و وصال تو است مگر شما من را قابل ندانید لطفعلیخان

كه دختر بي پدري هستم به همسري خودتان قبول كنید شما شهریار چگونه ممكن است مرا  ماهرخ
 آیا.....

شما هم شاهزاده خانم هستید این چه حرفي است كه میزنید بقول و وفاي من اطمینان  لطفعلیخان
جواب بده  –داشته منهم از محبت تو شكر گذارم كه همسر باوفاي من و بانوي ایران باشي 

 …فقط یك كلمه و

 ماست بله؟ بسیار خوب مفتخرمقبول پیشنهاد ش ماهرخ

آه چه روز مبارك و میموني پس اجازه مرخصي البته با تصویب شما كه مقدمات عروسي  لطفعلیخان
 را هرچه زودتر فراهم كنم

 شاهزاده را از همان راهي كه تشریف آورده اند راهنمایي كن -پریرو -تامل كنید ماهرخ

 اطاعت پریرو

 بامید دیدار لطفعلیخان

 با سر خداحافظي میكند ماهرخ

 پرده دوم )قیام آغا محمد خان قاجار= انقراض خاندان سلطنتي زند(

قهوه چي و عده . چند نفر از اهالي قریه و نوازندگان –صحنه قهوه خانه ایست در راه مازندران  -1سن 
د دقیقه از پس از چن –،اي از اهالي قریه به آواز مردي كه مشغول سرودن ترانه محلي است گوش میدهند

خود را  ،مردي با سر خون آلود خارج صداي شلیك تیر شنیده میشود درب قهوه خانه بهم میخورد و
مرد زخمی  .زخمي جمع میشوند اطراف مردآواز قطع میشود و حضار و ساز  ،بدرون قهوه خانه میافكند

نند. چرا که قاجاریان به ست، از همه می خواهد که او را پنهان ک چراغ عليکه از اهالی روستا و نامش 
. یکی می گوید قاجار کجا دنبال او هستند. زخمش را می بندند، و چراغ علی از هجوم قوم قاجار می گوید



بود، لطفعلیخان با تمام قدرت سلطنت می کند، دیگری می گوید البد دزدان سر گردنه بوده اند که خواسته 
یكي میگفت همه جا حرفش بود، پریشب كه شهر بودم ؛ ندتعریف می ک چراغ علياند تو را لخت کنند، اما 

همه جا را  یكي میگفت سي هزار سوار جمع كرده و ،یكي میگفت هنوز تو مازندارنه ،طرف شیراز رفته
تو باغستان دیدم تمام خانه هاي باال رود فرداش  –مسخره شان كردم  ،خندیدم... من هم می کند، غارت 

، رفتم سري به اهل و عیال بزنماست. سواره و نیزه دار و شمشیركش  و تفنگچي -لبالب قشون خان
سركرده ش دورتا  دور، و بردنم پیش خان قاجار تو باالخانه كدخدا حسین رسیده و نرسیده كتهایم را بستند

حکایت چراغعلی کذب باشد و... ، مالی ده دعا می خواند و آرزو می کند شیخ حسنعلي... ها غرق سالح 
می خواهند که ادامه بدهد... می گوید خان قاجار از او پرسیده در شهر چه می گویند، وقتی  عليچراغاز 

رسیدم را شنیدم، وقتی صداي شیون بچه هایم گفت آزادی، برو. بدو رفتم خانه،  قاه قاه خندیدنقل کردم 
 را خنجرحالیم نبود،  هیچ، گریبان والده حسن را گرفته و میخواهد بخواباندش ،یكي از پاپاخ بسرهاي خان

را خبر نمیدانم كدام خبرچین ، زن و بچه هایم را سپردم به حمزه برادرم، تا قبضه توي پهلویش جا كردم
و  و غلطیدم شنیدمصداي تفنگ  سه راهي جنگل، دو سوار عقب من تاخت كردند ،بگوش خان رساند

خان یك موي سپاهش را با صدتا رعیت میگن  –خسته خودم را رساندم اینجا ، من رو گم كردند ،افتادم
آغا . صحبت می کنند یتركنفر می آید که صداي چند ، از پشت. ، چراغعلی را مخفی می کنندعوض نمیكند

 -قاتل در ده شما است کین می گوید آغا محمد خا. قهوه خانه مي شوندوارد محمد خان و چند سردار 
. از مال می پرسد، چیزی به عربی و ه اندندید ی راكسویند ، همه باستثناي مالی ده، می گدیدهنكسي او را 

دستور چوب می دهد. مال را می بندند، هنگام کتک فارسی می گوید، آغامحمدخان عصبانی می شود، 
او  ، آغامحمدخانکندمی تعریف را قتل برای ناموسش حکایت خوردن چراغعلی را لو می دهد. چراغعلی 

 پرده مي افتدرا از کشتن معاف می کند، اما او را جلوی سپاه می گذارد، حاج شیخ را هم زندانی می کند. 

از کفایت  لطفعلیخان -حاضرندحاجي ابراهیم كالنتر و برخوردار خان  –اطاق لطفعلیخان  ، درپرده سوم
خان قاجار ست. معلوم می شود خشنود ابرخوردارخان  سپهساالر سپاه، وزیر خود حاج ابراهیم كالنتر و

. مرادخان یاغی را دستگیر شده، می آورند، طلب عفو می کند. در حوالي مازنداران استکه یاغی شده، 
. نامه ای از حکمران تخت جمشید می رسد که قشون فرمان می دهد او را در میدان شهر دار بزنند

م شیراز اند. حاجی کالنتر و برخوردار، هر دو خونخوار قاجار، قشون شاهی را تار و مار کرده اند و عاز
یاغی قاجاری را شکستی سخت می دهند. لطفعلیخان و شجاعت سپاهش را تقدیس می کنند و معتقدند که 

لطفعلیخان امور را به حاجی کالنتر می سپارد و خود با قشونی اندک به پیشباز آغامحمدخان می تازد. 
. ماهرخ در حال ندبه و ریار با سپاه به جنگ خان قاجار رفتهماهرخ از طریق ندیمه می فهمد که شه

نیایش است که لطفعلیخان وارد می شود. از سپاه انبوه خان قاجار، شکست خورده و قوای دشمن پشت 
حصار شهر رسیده. ماهرخ معتقد است که از شیراز بگریزند اما لطفعلیخان مخالف است. ماهرخ می گوید 

نه خود از خان قاجار باکی ندارد. حاجی ابراهیم کالنتر نیز معتقد است که مردم نگران فرزندان است وگر
اما بین حاجی کالنتر و برخوردار، شهر تا پای جان در مقابل سپاه خونخوار قاجار ایستادگی خواهند کرد. 

در غیاب او  . لطفعلیخان حاجی کالنتر را برای گزارش اوضاع، به شهر می فرستد.اختالف می افتد
برخوردار به کنایه به لطفعلیخان می فهماند که ممکن است حاجی کالنتر خیانت کند. لطفعلی به برخوردار 

. حاجی از ماموریت باز می گردد و خبر می دهد که دشمن تار می گوید که مراقب رفتار حاجی کالنتر باشد
بانو ماهرخ تقاضای مالقات شهریار را  و مار شده. وقتی هر دو خارج می شوند، ندیمه خبر می دهد که

ماهرخ نگران حال لطفعلیخان است که حاجی کالنتر دوباره اذن دخول می گیرد. لطفعلی خان از این دارند. 
که حاجی کالنتر واسطه ی بخشایش قاتلین پدرش شده، مشکوک است. از او علت را می پرسد، حاجی می 

علی خان او را سرزنش می کند که به زشت و زیبای اوامرش لطف گوید صالحدید مملکت در این بوده...
. حاجی کاری نداشته باشد، آنها را اطاعت کند. سپس برای خداحافظی به حرمسرا نزد ماهرخ می رود

کالنتر ظنین شده که بدخواهان او را نزد لطفعلی تخریب کرده اند. لطفعلیخان تصمیم می گیرد پسر حاجی 



، حاجی هم گماردوچکش خسروخان را به نیابت سلطنت می سپاه ببرد. برادر ککالنتر را همراه خود و 
 چنان کالنتر شهر و برخوردار مامور حفظ قصر و کوشک سلطنتی ست.

مهدي خان منشي و چند نفر از مقربان  ،آغا محمد خان قاجار ،تاالر دارالحكومه كرمان، پرده چهارم
آغامحمد خان از شجاعت لطفعلی خان ستایش می کند و می گوید با این همه شجاعت، از  .حضور دارند

ترس ما به بیوه زنان کرمان پناهنده شده است. مراد خان که مامور یافتن لطفعلی شده، مایوس باز می 
رند گردد و آغامحمدخان دستور می دهد که جارچی دور شهر بفرستند و چشم مردم را از حدقه بیرون بیاو

پس از آن دستور می دهد از بین اسرای خاندان و زنان و دخترانشان را به دست سپاهیان او بسپارند. 
. این صحنه تنها برای نشان دادن گردن کشی و جسارت ماهرخ در زند، ماهرخ را بحضور او بیاورند

را به پاداش حضور آغا محمدخان نوشته شده و هیج موضوع خاصی ندارد جز آن که در انتها ماهرخ 
)در متن،  گستاخی به افراد سپاهش می سپارد و توصیه می کند از آغوشی به آغوش دیگر پرتاب شود.

زیر این جمله خط کشیده شده و کنارش نوشته؛ "این عبارت گفته نشود بهتر است"(. ماهرخ را می برند 
آنچه سپاهیان قاجار برسر  . احسانی بهو شخصی به نام "احسانی" از زاهدان اجازه ی ورود می خواهد

مردم می آورند، اعتراض دارد؛ اگر لطفعلیخان موفق به فرار شده، مردم چه گناهی کرده اند که مردانشان 
به دست سپاهیان لکه دار می شود. آغامحمدخان دستور می دهد سپاهیان  زنانشانعفت کور می شوند و 

می شود و خبر می دهد که سپهدار لطفعلیخان را از این پس زنان را از مردانشان بخرند. مراد وارد 
. برخوردار را کت بسته وارد می کنند. خود را معرفی می کند و می گوید هرگز به دستگیر کرده اند

. آغامحمدخان دستور می دهد او را زندانی کنند اما در شهر جار بزنند که لطفعلیخان خیانت نخواهد کرد
را وارد می کنند که می گوید داماد و پسرش را کور کرده اند و  پیرمردیدستگیر و گردن زده شده. 

عروس و دخترش در اسارت سربازان اند. تقاضا دارد این دو زن را به او بازگردانند. آغامحمدخان می 
گوید این رضایت خاطر تو، به نارضایی دو سرباز من ختم می شود. چیزی برای خودت بخواه. پیرمرد می 

کن تا شاهد ظلم تو و اسارت و بدبختی مردمان نباشم. آغامحمدخان دستور می دهد  گوید مرا هم کور
 آرزویش را برآورند، پیرمرد را ناسزاگویان بیرون می برند. 

، او را به خدمت آغامحمدخان غالمی مژده می آورد که حاکم بم و نرماشیر، لطفعلی خان را دستگیر کرده

قابل پیش بینی ست. آغامحمدخان او را مسخره می کند و لطفعلی خان گفتگوی این دو، کاملن می آورند. 

. آغامحمدخان معتقد است که پس از نادر، حکومت حق پدران او بوده که با شجاعت او را ناسزا می گوید

کریمخان غصب کرده است. و حاال حق به حقدار رسیده. زبان درازی های لطفعلیخان سبب می شود که 

به او می گوید که زن و دخترانش را با سخاوت به قشون  بدهد او را با زجر، بکشند. آغامحمدخان دستور

ماهرخ را می آورند که آرزوی  خود بخشیده. لطفعلیخان می گوید از یک بی ناموس جز این انتظاری ندارد.

یش . در ادامه ی ناسزاگویی های لطفعلیخان، آغامحمدخان بطرفش هجوم می برد و انگشت هامرگ دارد

را در چشم او فرو می کند. صحنه تاریک می شود، و چون روشن می شود، لطفعلیخان کور شده و روی 

صورتش خون جاری ست. آغامحمدخان دستور می دهد آنها را به تهران ببرند و در دو مکان جداگانه 

 پایان پرده ی چهارم  زندان کنند. 

. ابتدا صحنه ای ست تقلیدی از "فارسی شکر خان قاجارسلطنت اغا محمد ایام  ،تهران ،محبس، پرده پنجم
پس از گفتگوهای  که قهوه چی بوده. رمضانو  –حاجي شیخ ، فكلياست" جمال زاده، با حضور یک 

محمدخان دولو حاکم تهران  سبک میان آنها، رمضان آزاد می شود، و لطفعلی کور را به محبس می آورند.
شایش دارد. لطفعلی خان آرزو دارد ماهرخ را ببیند و حاکم تهران این و از او طلب بخ به دیدارش می آید

آرزو را برآورده می کند. اما دیدار این دو برخالف انتظار، جز ستایش از یکدیگر و ناسزا به آغامحمدخان 
، و تعریف و تعارف چیز دیگری نیست. در انتها جالد برای کشتن لطفعلیخان وارد می و تکریم خاندان زند

ود و خبر می دهد که آغامحمدخان با جسد کریمخان وارد تهران شده و دستور داده استخوان های ش



. لطفعلی خان را می کریمخان را زیر پایه های قصر سلطنتی دفن کنند تا موقع عبور، از روی آن بگذرد
 پنجمپایان پرده ی     برند و ماهرخ کمی ضجه می کند، از شوهر و فرزندانش طلب عفو می کند

و بیان این  خود شکر می کند قدرت و لیاقترا بخاطر  خدابر تخت نشسته،  آغا محمد خان، پرده ششم
یاد می کند که شهر شیراز را حاجي ابراهیم كالنتر آرزو که قدرت از دست رفته ی ایران را بازگرداند. از 

خدمت حاضر است، می پرسد چه او و سپاهیانش واگذاشته. از حاجی ابراهیم که در بی هیچ چشمداشتی به 
آرزویی دارد. حاجی ابراهیم می خواهد که لطفعلیخان و ماهرخ را که کور شده اند، آزاد کند. آغامحمدخان 

. اما پیش که راضی نیست، برای اثبات نظر خود دستور می دهد آن دو را با لباس فاخر به حضور بیاورند
نتر، برخوردار نیز در خدمت دربار قاجار درآمده و چراغعلی از آن نشان داده می شود که غیر از حاجی کال

. هم پیشخدمت مخصوص شده و مالی ده، شیخ حسنعلی هم تقاضای عفو دارد تا به خان قاجار خدمت کند
لطفعلیخان را وارد می کنند، که لباس فاخر پیشکشی آغامحمدخان را نپذیرفته و با لباس خود آمده، 

 رپا می شود.او را خارج می کنند، بزمی با ساز و رقص ب همچنان تقاضای مرگ دارد.

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1324 ناپلئون سروری، قربانی نادانی،

 

بدون تاریخ است، که متن آن  7351با سرنسخه ی تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن  -سند یک
نادانی بقلم اقتباس سروری ترجمه اینجانب تایپ شده است: حق نمایش و حق التالیف نمایشنامه قربانی 

 سروری بطور انحصار بآقای احمد دهقان مدیر تماشاخانه تهران واگذار نمودم. امضاء

 

، باال سمت راست تمبر پنجاه 489فرم چاپی وزارت فرهنگ، بدون سرنسخه، با شماره سررسید  -سند دو
باطل شده. باالی صفحه با جوهر آبی نوشته؛ ریالی وزارت دارایی الصاق شده و با مهر وزارت فرهنگ 

از نظر اخالقی خوب تنظیم شده است آقای نوشین هم موافقت کرده اند. امضاء: ح.فخرائی.  -بررسی شده 
 آبی نوشته؛ پیس اقتباس از ادبیات خارجی است مانعی ندارد. امضاء جوهرپایین سمت چپ با 

اخانه تهران از اداره محترم انطباعات وزارت جلیله معارف : اینجانب فریدون رونقی نماینده تماشسند متن
 و اوقاف و صنایع مستظرفه تقاضا دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به )قربانی نادانی( تالیف/
ترجمه/اقتباس آقای ناپلئون سروری را مطالعه نموده در صورت اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و به 

 امضاء تقاضا کننده، )بدون تاریخ(  نمایند. تماشاخانه تهران واگذار

و کنار آن به آقای فخرائی  684و شماره  28/1/24مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ  ،زیر متن
 بایگانی شود. -ارجاع داده شده. سمت چپ با مداد قرمز نوشته؛ پروانه نمایش صادر شد

 



 

زرد رتک، متن ماشین شده، و در باال سمت راست، با سند سه، صفحه ی اول نمایش نامه، روی کاغذ 
بایگانی شود" و در حاشیه ی سمت راست متن، با قلم و جوهر نوشته  -مداد قرمز نوشته شده "نسخه دوم

 "489شده؛ "شماره رسید 

 



 

( کاغذ نازک نارنجی رنگ. در پایین صفحه، زیر کلمه "خاتمه" با مداد 52صفحه ی آخر ) -سند چهار 
بایگانی" و سپس با جوهر آبی این متن آمده؛ این نسخه نمایشنامه بنام  -نوشته شده "نسخه دوم قرمز

)قربانی نادانی( درام در چهار پرده که بوسیله آقای ناپلئون سروری از ادبیات روسی ترجمه و اقتباس 
ایش ان برای صفحه نگارش یافته و صفحه های آن بمهر اداره کل نگراش رسیده است. نم 52شده و در 

یک برنامه تا مدت چهار ماه در تماشاخانه تهران از نظر اخالق و فرهنگی مانعی ندارد. در صورت تجدید 
ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست  35/1در دفتر نمایشها زیر شماره  –محتاج باجازه ثانوی میباشد 

                        دکتر فرهمندی -ه کل نگارشرئیس ادا   1324نامه نمایش الصاق شده است. اردی بهشت ماه 
 امضاء      )پاراف( ح. فخرائی

توضیح اینکه از طرف آقای ناپلئون سروری حق ترجمه و حق التالیف نمایشنامه را بطور انحصار بآقای 
 تهران واگذار نموده است.      احمد دهقان مدیر تماشاخانه

 



 آذرخشیرضا  ترجمه –سروریان  -ترجمه آزاد

 ساله 50 –ساله  45  مشهدی رمضان  نعلبند -1 بازیکنان؛

        35 -       30  زن او کلثوم  -2 

  دختر آنها گلنار -3 

 مادر شوهر گلناز لیلی  -4

 ساله 30 –ساله  25  شوهر گلناز علی آقا -5 

 ساله 35 -ساله 30 آبله رو برادر علی اسمعیل -6 

 ساله 30 –ساله  25  زن اسمعیل شاهین -7 

 ساله 45 –ساله  40  دیوانه بابا تقی  -8 

 ساله 70–ساله  60  فالگیر  خاله طلعت -9 

 بچه های همبازی گلنار   زرافشان -10 

 بچه های همبازی گلنار   سروناز -11 

 غالم -12 

که از هر گونه ترفند نمایشی اخالقی ست، با نتیجه ای پر از پند و اندرز، "قربانی نادانی" یک "ملودرام" 
و گفتگوهای زیبا عاری ست، و صرفن جنبه ی ملودراماتیک آن است که احتمالن می توانسته تماشاگران 

 را عالقمند سازد. 

به دلیل داشتن پدری الکلی و معتاد، هم چنین ارثیه خانوادگی، از کودکی دچار که دختری زیباست، گلنار 
 گلنار مادرگلثوم، گامی که در هژده سالگی برایش خواستگار می آید، هنصرع )غش و حمله( می شود. 

 خودداری می کند. علی آقا )داماد( که سخت مورد توجه مادرش ،از ذکر این بیماری به خانواده ی داماد

لیلی و برادر بزرگش اسماعیل است، جوانی ست ساعی و مهربان و مورد محبت همه ی آنها که او را می 
 جاری اش "شاهین"، همسر اسماعیلق و محبت بی شائبه ی علی آقا به گلنار، سبب حسادت شناسند. عش

می شود که ده سال است ازدواج کرده و چند فرزند دارد. از آنجا که بیماری گلنار توسط همشاگردی های 
 ب میمدرسه اش، پخش شده، بسیاری از این امر خبر دارند و شاهین نیز باخبر می شود و همین امر سب

شود تا ذهن لیلی مادر شوهر گلنار را هم بیاشوبد که عروس تازه با خود "جن" به این خانه آورده و 
 در عین حال وضع مادی خانواده یشگون ندارد و سبب مصیبت و ورشکستگی خانواده خواهد شد. 

تا این می شود.  گلنار، پدر الکلی و بیکار و مادری که رختشویی می کند، باعث زخم زبان شاهین و لیلی
 برای شاهین و لیلی هم مسلم می شود که گلنارکه باالخره یک روز گلنار به غش و حمله دچار می شود و 



بدهد، با او در میان می گذارند و  غشی ست. این موضوع را به این امید که علی آقا زن بیمارش را طالق
  د.از طعن و لعن آشکار کلثوم، مادر گلنار هم دریغ نمی ورزن

... حاال باید پرستار دختر کردیم  یک مردکه عرق خور یک زنکه رخت شور ووصلت با ما  لیلی
 م... بشویهم ناخوش آنها 

 اما برخالف تصور مادر شوهر و جاری گلنار، علی آقا بهر دلیلی زیر بار طالق همسرش نمی رود؛

دگی و کارهای زن من مداخله بکند.... احدی حق ندارد در زن... )توی درگاه ظاهر میشود(  علی

 . او زن من است و تنها من حق دارم باو دستور بدهم.بگوییدبه او د از گل نازکتر یحق ندار

 من هم مادر تو هستم. بزرگتر این خانه هستم و اجازه نمیدهم که پسرم با جن زندگی کند.  لیلی

هیچ وقت نشده از  سال عمر گرفته ام و 26)دست او را میبوسد( مادر. من تا امروز از خدا  علی

فرمان شما سرپیچی کنم. بعد از این هم همینطور خواهم بود. اما همین یک دفعه استدعا 

 دارم مرا ببخشید. اگر او اسباب بدبختی شماست من این بدبختی را بدون گله و شکایت تحمل

ل خودش است. اگر میکنم تا آخر عمرم. هرکس میخواهد با من بماند و زندگی بکند می

 بالست. اگر بدبختی است برای من تنهاست.

 او برای همه ما بدبختی میآورد.  شاهین

او نه جن است نه دیو است. نه روح خبیث. او فقط یک طفل مریض است. اینهم تقصیر او  علی آقا

 ...نیست

و اسماعیل، سخت بیمار  با این همه طعن و لعن ها در خانه ادامه دارد تا آن که یکی از فرزندان شاهین

 می شود...

 خانه من که خراب شده...  بچه من مثل تنور میسوزد... شاهین

... فردا هم میگوئیم بیایند  چیزی نیست. سرماخوردگی است... کمی پیه بز بده بخورد لیلی

 حجامتش بکنند.

که جنها توی  ن خون گرفتن و حجامت است .. تا وقتییشما هم چیزی که یاد گرفته اید هم شاهین

د.. تمام این بدبختی ها از ارواح خبیثه دارخانه ما راه دارند هیچکدام از این کارها فایده ای ن

 است

خدا لعنتش کند. دارم دیوانه میشوم. نمیدانم چه بکنم. کجا بروم؟ این فالگیر مرده شور برده  لیلی

 هم هر روز میاید پولی میگیرد و هیچکاری نمیتواند بکند.

فالگیرها هیچ کمکی بما نمیتوانند بکنند. برای ارواح خبیثه و برای جنهای کافر و اینجور  شاهین

بکنم فقط تو کاری  ،بدبختیها فقط یک راه چاره هست. اجازه بده من کاری را که دیروز گفتم

 نداشته باش. همه چیز را هم حاضر کرده ام )زهر را نشان میدهد( بمن

نفر ما را بکشد؟  محال است ...  تو میخواهی که علی آقا هر دو نه. نه هرگز نمیگذارم. لیلی

 دیوانه شده ای.



 ..چکس نخواهد فهمید. میریزم تو چائی... میخورد و راحت میشود.بقرآن مجید هی شاهین

 ...محال است. گناه است. من زیر بار گناه باین بزرگی نمیروم. آنهم سر پیری لیلی

 ..خودم را میکنم. حرف نزن. من کار تو فقط شاهین

شاهین رحم کن... بگذار ببینم امروز خاله طلعت فالگیر چه خواهد گفت... اگر نتوانست  لیلی

 کاری بکند آنوقت... 

عروسی است. فایده زنده بودنش چیست؟ هم خودش بدبخت و بیچاره شده  ،برای او مرگ شاهین

 باالی سر بچه ناخوش. من ست... تو بروهر طور میل تو هم همه ما را بیچاره کرده ...

بروم دوا برای بچه درست بکنم )لیلی میرود( من شاهین نباشم اگر خودم و همه اهل این 

 .خانه را از شر تو آسوده نکنم )میرود(

)با گلنار وارد میشوند( ابدا حاضر نیستم از این حرفها بشنوم... یک کلمه ... من اینطور  علی آقا

 میخواهم...

خانه گذار بروم کن. مرا طالق بده بگوش را حرف مادرت علی آقاجان، التماس میکنم...  گلنار

 راضی به عذاب همه اهل خانه نشو...بخاطر من پدرم. 

 .می کشهن انه هیچکس غیر از تو زحمت و عذابتوی این خ علی آقا

میاورند؟ شبها تا تو خیال میکنی من کورم یا کرم؟ .. خیال میکنی نمیبینم چه بروزگار تو  گلنار

 صبح آه و ناله های تو را میشنوم دلم کباب میشود ... نمیتوانم بیشتر از این تحمل بکنم.

نمیتوانم ببینم با چه چشمی توی این خانه به من نگاه میکنند. اتصاال مرا لعن و نفرین 

 میکنند. هر اتفاقی که بیفتد بگردن من میگذارند. 

 خانه من هستی. در خانه آنها که نیستی.  هیچ اعتنا نکن. تو در علی آقا

 در مقابل همه ... در حضور خدا تقصیر کرده ام. در مقابل تو،  من تقصیرکارم..  گلنار

نداری. من از خدا هم نمیترسم... او نسبت بتو طفلک بیچاره ظلم  یتو هیچ گناه و تقصیر علی آقا

 کرده.

 ...کفر نگو. گلنار

بی جهت از ترس اینهم یک بدبختی است. هرکه بیشتر ظلم بکند بیشتر رو به او میآوریم و  علی آقا

 . ..گناهی کرده ای تو چه  .ش میلرزیملدر مقاب

 گناه من اینست ... که میدانستم مبتال به حمله هستم و نگفتم.  گلنار

 این تقصیر پدر و مادر توست. علی اقا

 مادرش را میبینند. اوالد هم جزای اعمال پدر و  گلنار

 ..یکی دیگر گناه بکند من مجازتش را ببینم.نخیر. اینطور نباید باشد. این عادالنه نیست.  علی اقا

 چرا گریه میکنی؟



 تو میدانی که من تقصیر دارم و نمیخواهی مرا برنجانی.   گلنار

نخیر. اشتباه میکنی. خیال میکنی اگر میدانستم تو ناخوشی از قصد خودم منصرف میشدم؟  علی آقا
 من بی تو نمیتوانم یک دقیقه زنده بمانم. بقدری ترا دوست دارم که اگر یک دقیقه پهلوی من

 . نهبگذارم برویمیتوانم . ننباشی یا میمیرم یا دیوانه میشوم... تو تقدیر و سرنوشت منی
 می کند که یک شاهین را صدا. علی آقا سرش گیج میخورداینکه نمیخواهم. نمیتوانم. )گلنار 

لیوان و زهری را که در دست دارد توی  . شاهین با لیوان آب وارد میشودلیوان آب بیاورد
 (می ریزد

تا  میدهدبه گلنار و  علی آقا دستمال خود را در لیوان تر میکنداز خوردن آب امتناع می کند.  گلناراما 
 با بغض به آنها نگاه می کند. شاهین آب را از پنجره به بیرون میریزد ه یبقیروی پیشانی اش بگذارد، و 

این وضع ادامه دارد، علی آقا برای حفظ گلنار، روزها سر کار نمی رود و اسماعیل دست  و میرود(
  تنهاست

پسرجان خانه ما بلعنت خدا گرفتار شده. خانه ما خراب شده است. تو روز بروز الغرتر  لیلی
راه رت را ول کرده ای... زندگیت را ول کرده ای... زیر چشمهایت سیاه شده... میشوی... کا

 رفتنت مثل

... کدام مادری میتواند پسر عزیزش را باین روزگار به بیند؟ دیشب تا آدمهای ناخوش است.
 ..من مادرم و دلم برای تو میسوزد... وی اطاق راه میرفتی.صبح ت

... من از ترس شبها تا صبح بچه من هم ناخوش شده است.علی آقا حق با مادر تو است ...  شاهین
نمیخوابم. اسمعیل تنها توی مغازه مانده. مادرت از غصه مریض شده. اقال بما رحم کن. این 

 روح خبیث را بیرون کن ....

 تمام شد... هرچه میخواستید گفتید؟ )اسمعیل وارد میشود( علی آقا

نه ... من هم یک حرفی دارم. اینطور دیگر نمیشود ادامه داد. تو یکماه است که پا بمغازه  اسمعیل
 ... من که سواد ندارم بلد نیستم بخوانم. بنویسم. میرود از دست نگذاشته ای. اعتبار ما دارد

 رویم...بمیخواهی ورشکست بشویم؟ من برادر بزرگ تو هستم از تو خواهش میکنم بیائی 

)پس از مدتی فکر( خیلی خوب. من میایم ولی بهمان روح پدرم قسم میخورم که اگر کسی  علی آقا
 جرات بکند یک حرف تلخ به گلنار بزند. یک ذره باو بد رفتاری بکند سر و کارش با من

خانه میروم که دیگر چشمم به شماها  این بساط را بهم میزنم و با او از این خواهد بود تمام
 ...ده ایم که نسبت بهم وفادار باشیمور که باشد زن من است. ما عهد کراو هر ط نیفتد...

اما آخر مبتال به ناخوشی ایست که عالج ندارد. تمام شهر خبر شده اند. ما را مسخره  اسمعیل
خواهند کرد تو بچه دار نخواهی شد... در هر صورت او هم زیاد زنده نخواهد ماند. ولش 

 و خوشتر میگذرد کن برود پیش مادرش. انجا با



نخیر. مرد باید بتواند با سرنوشت و پیش آمد مبارزه کند... با پیش آمدهای بد زندگی پنچه  علی آقا
 با ،بپنجه بزند. تمام معنی خوشبختی در این است... نصیب من او بوده. با اخالق عالی

.. تقصیر او چیه، طبیعت اراده کرده که بیمار باشد. کاردانی و خانه داری. با خوشگلی...
همه ما ه، دیرسبه او میکشد. این ارث لعنتی پشت به پشت  پدرش الکولی است. تریاک

 که پدرهای ما مردم بی قربانی های این ارث نفرین شده هستیم .. نسل جوان چه گناهی دارد

بی سوادی بوده اند؟ دختر بدبخت تو خانواده بی سوادی بزرگ شده. میدیده که و علم 
 مکرر در مکرر کتک میخورد. خود او هم زیر جوب پدر میافتاده. امروز که طفلکمادرش 

 آسوده شده،کمی روحا و جسما ، بیچاره در خانه من احساس خوشبختی و سعادت کرده
 شما ها جمع شده اید که باید ،مرا دوست داردهم او را دوست دارم و خودش من  میداند

کوچه انداخت. برای اینکه ناخوش است. مثل دست او را گرفت و مثل سگ ولگرد توی 
 ناخوش است.  ش انداخت چونمثل خاکروبه باید بیرون ،زباله

علی جان زن تو باید اسباب خوشحالی ما باشد. ما باید دلمان به بچه های تو و بخانه تو  لیلی
 دیمخوش باشد. اگر این ارث به بچه های او هم برسد آنوقت چه باید کرد؟ ما مردم دوره ق

هستیم علی آقا. تمام این حرفهائی که تو میگوئی بعقل ما نمیرسد. من مادر تو هستم و 
 میخواهم پسرم زنی داشته باشد که الیق او باشد. 

بعالوه با عقیده مردم هم نمیشود شوخی کرد. ببین مردم چه میگویند. از ما رو گردان شده  اسمعیل
برای این است که تو دلت برای زن  همه اینها اند. نمیخواهند با ماها رفت و آمد کنند.

 ناخوشت میسوزد.

دارم. اگر خودم ناخوش بودم یا فلج بودم چکار میکردید؟ مرا توی  شدلسوزی نیست دوست علی آقا
 کوچه میانداختید؟

 خدا نکند. این حرف را نزن. هر کار دلت میخواهد بکن. میل خودت هست.  لیلی

 اسمعیل تو برو و من هم االن میآیم.متشکرم مادر.  علی آقا

 خواهی آمد یا نه؟ قول میدهی؟ اسمعیل

بله. تا نیم ساعت دیگر میآیم بمغازه. بروید از اینجا مرا بحال خودم بگذارید. )همه میروند(  علی آقا
شود( گلنارجان گوش کن. من میروم گلنار پالتو و کاله مرا بده )گلنار با پالتو و کاله وارد می

 اگر دلت میخواهد برو برای غصه بخوری.و فکر کنی تنهایی مبادا  ه. زود بر میگردم.مغاز

یک کلمه حرف نزن.  اگر مادرم یا شاهین ترا اذیت بکنند هیچ اعتنا نکن. خودت گردش کن.
 )میخواهد برود(

لی )میخواهد دست او را ببوسد( خدا سایه ات را از سر من کم نکند. من از تو خی صبر کن. گلنار
 راضیم. خدا از تو راضی باشد. 



، می گوید که ترک کرده، از دخترش طلب وارد میشود ، پدر گلناربعد از چند دقیقه استاد رمضان –)میرود 
 بخشایش می کند، وقتی گلنار از او می خواهد که مادرش را کتک نزند، رمضان می گوید او بیمار است و

پول می دهد ولی بالفاصله می فهمد که پدرش دروغ می گوید و  من پول دوا و درمان ندارم. گلنار به او
 می خواهد پول را خرج الکل و تریاک کند. اما اوسا رمضان پول او را پس نمی دهد 

 ..پدر اینکار را نکن. خجالت بکش. رگلنا

نه خجالت. خیلی وقت  شرم دارمتو تازه فهمیده ای که باید خجالت بکشم؟ من دیگر نه  ،البته رمضان
 است ریخته. من دیگر نه شرف دارم. نه دیگر پیش تو خواهم آمد.  

می آید و قصد دارد با وسایل تازه ی جن گیری، جن گلنار را از تنش بیرون خاله طلعت فالگیر باالخره 
 آورد. 

ام... بسم اله  دندان گرگ دیوانه. من چهل دفعه چهل جن را از تن بنده های خدا بیرون کرده فالگیر
 او را صدا بکنید بیاید اینجا. و باله و بحق اسماء اله.

 گلنار را که با منقل آتش برای زیر کرسی وارد شده، نگه می دارند تا فالگیر جنش را خارج کند. 

 )میخواهد برود(. راحتم بگذار. من از تو میترسم. با من کار نداشته باش گلنار

همین که شروع به خواندن ورد می کند، گلنار . دنگاه کنش شمهایچبایستد و در او را وادار می کند  فالگیر
 دچار سرگیجه می شود و ناله می کند، فالگیر با کارد دور او را خط می کشد 

 ای خدا مردم. دیگر دارم میمیرم. خدایا نجاتم بده. دیگر طافت ندارم.  گلنار

ای روح ملعون. بیرون  ثل آتش شعله میکشند.دارم شاخهای او را می بینم. چشمهایش م فالگیر
قسمت میدهم بحق سلیمان  بنام خدا و اولیاء و اوصیاء بتو حکم میکنم و ،جن کافر ایبیا. 

 نبی که از جسم او بیرون بیائی.

میخواهد گلنار غش کرده را زیر  شاهین. ی کرسی میافتدو رو فریاد میزند، بحمله دچار میشود گلنار
 .اما به تنهایی نمی تواند، کمک می طلبد اما.. کرسی بکند

 )از گوشه اطاق( ای خدا. نه. نکنید. نکنید... گناه دارد. لیلی

ناگهان ، که از هنگام از دست دادن دخترش، دیوانه شده و گلنار را مثل دختر خودش دوست دارد، باباتقی
 ریزد و .... در حالی که گلنار روی دستمی گفالگیر پرتاب می کند،  به گوشه ایرا شاهین وارد می شود، 

مادرجان تو  می یابد و به لیلی می گوید؛ حقیقت را در. وارد میشود هم علی آقاباباتقی دیوانه ناله می کند 
 هم شریک شدی؟.. میخواستید زن مرا بکشید؟ گلنار. منم. علی. گلنار..

م خوب و مهربان است. آنها بله. چرا. تو علی هستی. تو خیلی مهربانی. باباتقی ه گلنار
 نمیفهمیدند چکار میکردند. عقلشان نمیرسید. )بحال میآید( 



هیچ عفو و بخششی در کار نیست. شما احمقهای بیسواد موهوم پرست به هیچ مذهب و  علی آقا
 بجای خدا میپرسیتد. میخواستید این طفل بیچاره را هر مزخرفی رانیستید. معتقد خدائی 

... بیا برویم. مادر تو یک فرزندی ممنون توامقربانی کنید. قربانی نادانی شما. بابا تقی 
 داشتی. پسری که ترا از تمام دنیا بیشتر دوست داشت. دیگر آن پسر را نداری. تو با نادانی

قوت دارد  نپاهایماتا و قصد آدم کشی پسرت را از دست دادی... تو دیگر مادر من نیستی. 
 ز نادانی و جهالت از بال و اذیت دور بشویم...برویم ا

 علی آقا.... پسرجان... پسر عزیزم... )پرده پائین میآید( لیلی

 خاتمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1324قربانی های شهوت، تالیف ایرج اخگر، 

 

به  است 7351یادداشتی ماشین شده با سرنسخه ی تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن  -سند یک
، پیوست؛ "دو نسخه نمایشنامه و یک برگ واگذاری". در وسط باالی  439و شماره  17/7/1324تاریخ 

طل گردیده. متن ماشین صفحه یک تمبر پنجاه ریالی وزارت دارایی الصاق شده و با مهر وزارت فرهنگ با
 :شده ی نامه

کل نگارش وزارت فرهنگ تقاضا دارد اینجانب فریدون رونقی نماینده تماشاخانه تهران از اداره محترم 
مطالعه و در صورت اقتضاء اجازه  -اقتباس  –نمایشنامه  قربانیهای شهوت تالیف  ایرج اخگر  ترجمه 

  امضاء تقاضا کننده  آنرا صادر و بتماشاخانه تهران واگذار نمائید.

. در کنار مهر، با 4722و شماره  18/7/24" به تاریخ زیر امضاء، مهر "ورود بدفتر اداره نگارش
مهر به "آقای فخرائی" ارجاع داده  21همان تاریخ  بهزیر آن  ، 21/7مرکب نوشته؛ دایره مطبوعات،

 نوشته شده؛ گزارشسیاه شده. زیر مهر با مرکب 

پیس قربانیهای شهوت بررسی شد و اصالحاتی در آن بعمل آمد با تعهد اینکه هنگام نمایش اصالحات 
 امضاء: علی .... 19/8/24ازه نمایش آن مانعی ندارد. مزبور رعایت شود اج

 بایگانی شود. -پایین سمت چپ با مداد قرمز نوشته شده؛ پروانه نمایش صادر شد

 



 

. متن دو خطی نامه که  7351یادداشتی با سرنسخه تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، تلفن  –سند دو 
 عمدتن ماشین شده از این قرار است: 

لتالیف و حق نمایش نامه قربانیهای شهوت بقلم ایرج اخگر بطور انحصار به آقای احمد دهقان مدیر حق ا
  تماشاخانه تهران واگذار نمودم. 

   امضاء،    
    12/6/24 

 

 

 

 



 

صفحه ی اول نمایش نامه، نام شخصیت های نمایش روی کاغذ نازک زرد رنگ ماشین شده  -سند سه 
 بایگانی" -با مداد قرمز نوشته شده "نسخه دوم است، و باال سمت راست

 



 

که سطر آخر آن "پس منتظر باش..."  ،صفحه ی آخرنمایش نامه، که به خط نوشته شده -سند چهار
اضافه بایگانی" وبا مرکب  -"پایان"، با مداد قرمز نوشته؛ "نسخه دومپیشنهاد اداره ی ممیزی ست. زیر 

صفحه  20)قربانیهای شهوت( درام در پنج پرده نگارش آقایایرج اخگر که در ؛ این نسخه پیس بنام شده
تنظیم شده و صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش رسیده است. نمایش آن برای یک برنامه تا مدت چهار 

ماه در تماشاخانه تهران با اصالحاتیکه در آن بعمل آمده از نظر فرهنگی مانعی ندارد در صورت تجدید 
ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست  38/4ج باجازه ثانوی میباشد. در دفتر نمایشها زیر شماره محتا

نامه نمایش الصاق شده است. توضیح آنکه حق التالیف و حق نمایش پیس نامبرده از طرف آقای ایرج 
 19/8/1324اخگر بطور انحصار بآقای احمد دهقان مدیر تماشاخانه تهران واگذار شده است.

 دکتر فرهمندی -مدییر کل نگارش م )ح(. فخرائی   

 )امضاء(                  

 

 



 بازیکنان؛

 احمد -1

 مهرانگیز خواهر احمد -2

 هوشنگ پسر فهیمه خانم -3

 فاطمه خانم مادر احمد و مهرانگیز -4

 استاد حسن پدر احمد و مهرانگیز -5

 فهیمه خانم مادر هوشنگ -6

 نگهرمز میرزا دائی هوش -7

 رئیس دادگاه -8

 منشی دادگاه -9

 کارمندان دادگاه -10

 دو نفر پرستار -11

 

ورشکسته شده و به مشروب خوری پناه استاد حسن خیاط یک ملودرام اخالقی اجتماعی معمول است. 
برده است. همسرش فاطمه خانم به شستن و اطو کردن لباس های دخترش مهرانگیز مشغول است. 

مهرانگیز که معلم سر خانه ی بچه های هرمزخان تاجر و ثروتمند است، در آن خانه با امیرهوشنگ پسر 
و فعلن حامله است. امیرهوشنگ به او قول  تهمینه خانم، خواهر هرمزخان آشنا شده، با او خوابیده،

ازدواج داده، ولی تنها پول به او می دهد و او را سر می دواند. مهرانگیز به مادرش گفته که امیرهوشنگ 
 عاشق اوست و قصد ازدواج با او را دارد. اما 

نجوانها را نخور  هزار دفعه بهش گفتم جونم ... عزیزم ... بین تو و او فرق زیاده  گول ای فاطمه خانم
ممکن است هوشنگ این امیدواریها را محض مصلحت روزگار بتو بدهد خیر، پاشو توی 

یک کفش کرده که هوشنگ بمن عالقه دارد من هم او را دوست دارم، دلیلی که میاره اینه 
 که براش کفش و لباس میخره و گر و گر بهش پول میده. 

می گوید در خانواده ی مهرانگیز، اغلب خانه ی هرمزخان است و گاهی شب ها هم به خانه نمی آید. 
فرنگی ماب هرمزخان، این رسم و رسومات نیست و چون خواهر هوشنگ، در مدرسه هم کالس او بوده، 

 شب ها پیش او می ماند. 

، و در جنگ با کشور همسایه بوده و ظاهرن به سربازی رفتهخانواده یک پسر به نام احمد هم دارند که 
یکی از همین شب ها که مهرانگیز در خانه نیست، و فاطمه خانم تنهاست، سه سالی ست از او بی خبرند. 

و  ،...مصیبت زیادی کشیده ،...هدست دشمن اسیر بود. معلوم می شود در پسرش احمد به خانه می آید



وقتی  د.را تلگرافی اطالع بدهداشته وقت نکرده آمدنش اما در بین راه، عجله ... هرا نجات داد شخود
 احمد.. فاطمه خانم بخشی از قضایا را برای احمد تعریف می کند. .سراغ پدر و خواهرش را می گیرد احمد

هم دیروقت، مست  پدربا بقیه ی خانه، چیزهایی دستگیرش می شود. آن با دیدن اتاق خواهرش و تفاوت 
  می گوید؛در جواب به خانه می آید. وقتی احمد به اعتراض می پرسد این چه وضعی ست، 

هیچکس مرا آدم فرض نمیکنه. وقتیکه مغازه داشتم شاگرد داشتم کار و بارم خوب بود  استاد حسن
  مردم بمن احترام میکردند.

ل می دهد تا شیک و پیک بچرخد. احمد تا کلی پو خواهرشبه  احمد از پدرش می شنود که امیرهوشنگ
 بیدار می نشیند. وقتی صبح مهرانگیز وارد می شود با برادرش دست می دهد و به صبح منتظر خواهرش

و به اتاقش می رود. و چون احمد از او می پرسد شب را کجا بوده، چرا به مادرش  یدمی گو خوش آمداو 
 کمک نمی کند؛

هر هوشنگ با هم شاگرد یک مدرسه بودیم و حاال هم خیلی با هم دوست من با فرنگیس خوا مهرانگیز
 من برای رختشوئی و اطوکشی آفریده نشده ام. ... هستیم 

با بغض می  مهرانگیز، از امروز دیگر هوشنگ را نخواهی دید؛ خواهرش مهری را تهدید می کند که احمد
 خیلی دیر است... گوید؛

  رود و در مورد خواهرش صحبت می کند. می هرمز میرزا دفتر کار احمد به  پرده دومدر 

بله خواهر شما معلمه بچه های کوچک من است  خواهر منهم که البته میدانید مادر امیر  هرمزمیرزا
 دختر خیلی خوبی هم هست. خدا حفظش کند. ،او را دوست دارد هوشنگ است خیلی

می گوید نمی  هرمزمیرزااما در این خانه نپذیرند. می خواهد که دیگر مهرانگیز را  میرزااز هرمز  احمد
 تصور میکند در این خانه به عفت و عصمت همشیرهاو اگر و تواند مانع ورود او به خانه اش شود 

هرمز میرزا خواهرزاده اش هوشنگ را می تواند خودش جلوی او را بگیرد. لطمه وارد میآید  اش مکرمه
  مطالب می شود، و او به مهرانگیز قول ازدواج نداده است.صدا می کند و هوشنگ منکر تمام 

و دلداری  بوسدمی هوشنگ او را می بینیم که گریه می کند. اطاق هوشنگ مهرانگیز را در ، پرده سومدر 
 می دهد؛ 

بزودی باید عروسی کنیم و تا  .من هرگز از دیدن تو سیر نمیشوم  ،اشتباه میکنی عزیزم امیرهوشنگ
 از کفالت دائی جانم خارج باشم. ید آنروز با

چند روز دیگر مادرم میفهمد که  .دیگر وقت نداریم باید عجله کرد. بزودی رسوا میشوم مهرانگیز
  نمیخواهم مادر طفلی باشم که پدر خودش را نشناسد.. مرتکب چه خالفی شده ام

خانم مادر هوشنگ، او را  فهیمههوشنگ مقداری بول به او می دهد و به بهانه ی کار، خارج می شود. 
 استنطاق می کند و هوشنگ می گوید؛



مادرجان درست است که من کار بدی کرده ام ولی تقصیر از مهرانگیز است که مرا فریب  هوشنگ
 داد من تقصیری ندارم او مرا گول زد

 راست بگو هوشنگ طفل مهرانگیز مال تو نیست؟ .. فهیمه

 من چه میدانم؟... هوشنگ

 با مهرانگیز صحبت می کند و از او می پرسد پدر طفلش کیست سپس  فهیمه

 )با گریه و شرم( خانم که باید باشد جز پسر شما امیرهوشنگ خان. مهرانگیز

 آیا بغیر از هوشنگ جوان دیگری با تو رابطه نداشته؟ فهیمه

 )با تعجب( هرگز. مهرانگیز

 از این قسمت مطمئن هستی؟ فهیمه

 از من مشکوک هستید؟بله خانم مگر  مهرانگیز

من میخواهم یک طوری کار را درست کنم. حاال اگر بمن ثابت شد که تو اول  ،ببین جانم فهیمه
 و بعد با هوشنگ رابطه پیدا کرده ای چه میگوئی؟ای دیگری بوده ی معشوقه 

 خانم قسم میخورم که غیر از پسر شما هیچکس با من کوچکترین رابطه نداشته و خدا را مهرانگیز
 شاهد میگیرم که غیر از هوشنگ دست هیچ نامحرمی بمن نرسیده.

 احمدفاطمه خانم بیرون اتاق، منتظر نشسته، ، است تخت مهرانگیزکنار یک گهواره ؛ چهارمی پرده در 
  ؛میگذارد شمادری دستش را روی شانه  ،سر بزیر و متاثر داخل میشود

حتی گفتم محض ، تهدید کردم ،التماس کردم ،دو ساعت تمام با آنها صحبت کردم ،مادر نشد احمد
را عقد کند همانروز طالق بدهد که این بچه در نتیجه خبط پدر و  یزمهرانگرضای خدا 

مهرانگیز قبل از هوشنگ با  گفتند .قبول نکردند ،مادرش سرگردان و سیاه روز نشود
 داشته دیگران هم رابطه

ا شیر بدهد. بیدار نمیشود بچه ر دخترش ارچب است که بچه مدتی ست گریه می کند، و فاطمه خانم متعج
 سم خورده و در حال مرگ است.. مهرانگیز بیرون می آید فریادمی شود و با  اطاق واردباالخره 

... من میمیرم ... خداحافظ ... مرا ببخش... برادر ... طفلم را بتو میسپارم. او را مادر مهرانگیز
دیر شده سم )مادر از احمد می خواهد به بیمارستان برود( بفرزندی بپذیر و مرا ببخش... 

ای میگیرم که جز هوشنگ با هیچکس کوچکترین رابطه  خدا را شاهد .کار خودش را کرده
 .نداشتم

 دارد.دست  یک بطر عرق درمست است و  ،استاد حسن وارد میشود احمد به دنبال آمبوالنس می رود.
فهمد که فاطمه خانم مرده است. دخترش هم مرده.  زنش را صدا می کند، خبری نیست. می



وقتی احمد با پرستارها وارد می شود، و عجله دارد، پرستار به او می گوید که خواهرش 
 مرده، و بعد، می فهمند که مادرش هم مرده است.

احمد متهم به قتل امیرهوشنگ، اعتراف کرده، و در آخرین  .ستدادگاه جنائی ی صحنه ، پرده پنجم
 دفاعش داستان را برای قضات و دادگاه تعریف می کند؛

شما میخواهید بکمک قوانین ناقصیکه بخیال خود برای حفظ نظم و آرامش قضائی کشور  احمد
من اید. رده امثال ما را محکوم کنید و خود را تسلی دهید که قانون را اجرا ک ،وضع کرده اید

و از همه جا بیخبر... پدر بیچاره ام اینک در تیمارستان بسر بودم در دست دشمن اسیر 
مادر هوشنگ . برای کسانی که خانواده ی ما را از هم پاره کردند، مهم نیست. میبرد

بایستی زنده پسرش چرا  .بخواهرم پیشنهاد کرد که پولی گرفته قضیه را بسکوت بگذراند
 رفتند.... ورتیکه قربانیهای شهوت او به فجیعترین وضعی از بینمیماند در ص

جوانیست شرافتمند و مصیبت ، نشان می دهد که او افسر سابق ارتش ،احمدبه این دالیل که سوابق دادگاه 
دستش خارج بشود،  موجب شده که اختیار از شمرگ ناگهانی خواهر و مادر و دیوانگی پدر

وم می کند. اما احمد این حکم را نمی پذیرد. می گوید زندگی به او را به سه سال زندان محک
، فساد این جامعه ننگین شما قبال روح مرا کشتهچه درد من می خورد. من کسی را ندارم. 

به یک بسته کاغذ  مقتولامیرهوشنگ مادر  ،هیمهفو در انتها  .پس جسمم را هم اعدام کنید
دادگاه می دهد و می گوید از شکایتش صرفنظر می کند، چون این نامه ها را امروز پیدا 
این کرده و فهمیده که پسرش مقصر بوده و صاحب فرزند مهرانگیز است. او معقتد است که 

  .و من حاضرم از او نگهداری کنم من استی نوه کودک 

 پایان  پرده میافتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1324 ؛ محمد حسن نیکپور،رجمه و اقتباستقیام برای آزادی اسالم )قیام علیه غاصبین خالفت(، 

 

شیروخورشید. در اطراف سر نسخه ده تمبر پنج ریالی با با سرنسخه وزارت فرهنگ ی یادداشت -سند یک، 
جوهر آبی نوشته مهر وزارت فرهنگ باطل شده اند. سمت راست، با  5وزارت دارایی الصاق شده که با 

و زیر آن در مقابل کلمه ی چاپی  10/9/24شده؛ "برای بررسی آقای شمیم فرستاده شده است" تاریخ، 
"اداره"، مهر "کل نگارش" زده شده. متن نامه که نسخه ی کپی )کاربنی( است، و جاهای خالی با قلم و 

 مرکب پر شده، از این قرار است:

محترم کل نگارش تقاضا دارد مقرر فرمایند نسخه نمایش موسوم به  این جانب  محسن نیکپور از اداره
)ابتدا نوشته شده؛ "قیام علیه غاصبین خالفت"، بعدن "علیه غاصبین خالفت" خط خورده و باالی آن 

نوشته شده؛ "برای آزادی اسالم"( ترجمه و اقتباس از آثار جرجی زیدان را مطالعه نموده و در صورت 
 10/9/24امضا تقاضا کننده،      ش آنرا صادر و به  تماشاخانه هنر  واگذار نماید.اقتضا اجازه نمای

 و کنار آن 6171و شماره  10/9/24زیر امضا سمت راست، مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاریخ 
ر آن نوشته شده؛ این تمبر پنج ریالی را شخصا آقای نیک پور از خودشان داشته اند الصاق نموده اند. کنا

با مداد قرمز نوشته؛ کلمه قیام از طرف کمیسیون  آن با مداد، ارجاع شده است به؛ "آقای فخرایی" و زیر
سمت  .اداره نمایش وزارت فرهنگ حذف شده است. )در متن دور کلمه ی "قیام" با مداد قرمز خط کشیده(

 بایگانی شود. -یش صادر شدراست صفحه، زیر مهر اداره کل نگارش، با مداد قرمز نوشته؛ پروانه نما

 



 

از اداره کل  10/9/1324یادداشتی با سر نسخه وزارت فرهنگ، و شیر و خورشید به تاریخ  -سند دو
 نگارش خطاب به آقای شمیم، ماشین شده؛ دانشمند محترم  آقای شمیم

شده؛ "برای  یک نسخه پیس بنام "قیام )روی "علیه غاصبین خالفت" خط کشیده و باالی آن با قلم اضافه
آزادی اسالم"( فرستاده میشود که با کمال دقت بررسی و با اظهار نظر اعاده فرمایند. هرگاه در عبارات آن 

 دکتر فرهمندی. امضاء مدیر کل وزارت فرهنگ  .-حذف و یا اصالحی مقتضی بدانند بنمایند

 گزارش و مرکب کم رنگ، به این مضمون اضافه شده:قلم زیر آن متنی با 

س ضمیمه بررسی شد با اصالحی که در پرده دو بعمل آمد صدور اجازه نمایش آن از نظر اجتماعی و پی
 امضاء: علی شمیم ،12/9/24فنی مانعی ندارد.  

بایگانی شود. و زیر آن با قلم اضافه شده؛  -در زیر با مداد قرمز اضافه شده؛ پروانه نمایش صادر شد
 اینجانب است؛ امضاء )ناخوانا(  نسخه بایگانی برای چند روز نزد خود

 



 

ت فرهنگ یادداشتی بی سر نسخه با یک تمبر یکریالی وزارت دارایی باالی آن که با مهر وزار -سند سه
 متن ماشین شده به این قرار است:و  29/2/1325؛ باطل گردیده. تاریخ نامه

 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ

"قیام برای آزادی اسالم" را که سابقا بتصویب آن اداره رسیده  خواهشمند است دستور فرمایند نمایشنامه
)باالی آن به خط اضافه شده؛ "و نمایش داده شده"( تجدید نظر نموده و اجازه نمایش آنرا برای یک 

 محسن نیکپور    برنامه دیگر صادر نمایند.

زادی اسالم( منقضی گشته، ی آزیر متن با قلم و مرکب آبی نوشته: چون مدت اعتبار نمایش پیس )قیام برا
برای یک برنامه تا مدت چهارماه در سینما تاتر گیتی از نظر فرهنگی با موافقت اداره نمایش و  نمایش آن

 دکتر فرهمندی -،   مدیر کل نگارش30/2/1325 -کمیسیون وزارت کشور مانعی ندارد

دفتر اداره نگارش" به تاریخ فخرائی و سمت راست آن مهر "ورود ب -کنار امضاء، ارجاع شده به ح
، زیر مهر با همان قلم و 29/2زیر آن نوشته؛ دایره مطبوعات، ، خورده 1488و شماره  29/2/1325

جوهر و همان خط اضافه شده؛ کلمه قیام از طرف کمیسیون رسیدگی به نمایشنامه ها حذف شده است. 
 سمت چپ در پایین، با مداد قرمز نوشته شده؛ بایگانی شود.

 



 

صفحه ی اول نمایش نامه که عمدتن ماشین شده، باالی صفحه سمت راست، بخط نوشته   -سند چهار
شده؛ نسخه سوفلور، و روبروی آن در سمت راست نیز، با همان خط نوشته شده؛ نسخه سوفلور 

خسروی. در فهرست بازیکنان، روبروی شخصیت های نمایش نامه، نام بازیگرانی که در آن اجرا، این 
 قش ها را بعهده داشته اند، با مداد نوشته شده.ن

 

 



 

بایگانی" و متنی  -صفحه ی آخر نمایش نامه، ماشین شده، زیر کلمه "پایان" نوشته "نسخه دوم -سند پنج

 بقرار زیر با قلم و مرکب کم رنگ، اضافه شده است؛ 

که بوسیله آقای محمد حسین  این نسخه پیس بنام )قیام برای آزادی اسالم( درام تاریخی در چهار پرده

صفحه تنظیم شده و صفحه های آن بمهر اداره کل  31نیکپور از آثار جرجی زیدان اقتباس شده و در 

 آن برای یک برنامه تا مدت چهار ماه در تماشاخانه هنر از نظر فرهنگی با نگارش رسیده است. نمایش

در صورت  –در آن بعمل آمده مانعی ندارد  جلب موافقت اداره نمایش وزارت کشور با مختصر اصالحیکه

 ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر 39/5در دفتر نمایشها زیر شماره  تجدید محتاج اجازه ثانوی میباشد.

 دکتر فرهمندی  -مدیر کل نگارش 12/9/1324بدرخواست نامه نمایش الصاق شده 

 ح فخرائی   



بوده که اسامی بازیگران را هم روبروی نقش ها بازی کنان؛ )ظاهرن این نسخه ی "سوفلور" نمایش 
 نوشته است(؛

 صادق پور  خلیفه یزیدبن معاویه

 نیکپور  درباری –عبیداله ابن زیاد 

 کوزه )ناخوانا(  شمربن ذی الجوشن درباری

 مسعودی  عبدالرحمن نامزد سلمی

 مهرآراء–علی اکبر زاده   سلمی دختر حجربن عدی

 ساحلی   عدی-مرتاض

 عبدی  طبیب -ابوالحکم

 بانو احمدی دایه سلمی در دربار خالفت -پیرزن

 نی داود  طنبور زن خلیفه –خالد 

 اقبالی راهمای عبدالحرمن و عامر -ولید

 واصف سرپرست سلمی و عبدالرحمن -عامر

 هوشنگ زاهدی  رئیس دیر خالد

 شهدی  رئیس دیر بحیدا

 دو نفر راهب

 سه نفر قراول

 عده ای درباری

 آقای میرریاحی   اجه فتحخو

 

 .است مذهبی گرفته شدهافسانه های یک نمایش نامه ی تاریخی ست که از برخی 

یکی از برادران حجربن عدی، همراه دو برادر می گذرد. عامر کندی  دمشق. دیر خالد، در اول پرده ی
فروش خرما و شترهایشان از ظاهرن برای ، عمو هستند پسر عمودخترکه عبدالرحمن و سلمی، زاده اش 

اما در باطن عبدالرحمن برای انتقام خون عمویش حجربن عدی که به دست کوفه به دمشق آمده اند، 
معاویه به قتل رسیده، قصد دارد یزید، پسر معاویه را به قتل برساند. سلمی دختر حجربن عدی، که نامزد 



ده اند تا او را در رسیدن به نیت خود یاری کنند. عبدالرحمن است، با عمویشان عامر همراه عبدالرحمن آم
 .  عبدالرحمن و سلمی عهد کرده اند که تا گرفتن انتقام خون حجربن عدی از امویان، ازدواج نکنند

آنها را تعقیب می  هم زمان با این سه مسافر، شمربن ذی الجوشن که مامور خفیه ی یزیدبن معاویه است،
. عبدالرحمن که می شنود یزید از شکار بازگشته، بقصد انجام نیت خود ده استو پنهانی به این دیر آم کند

 بیرون می رود. شمر از صحبت های این سه نفر، به نیت عبدالرحمن پی می برد و در تعقیب او دیر را

ی ژولیده و موبلند که ساکن همان دیر است، به عامر و سلمی خبر می دهد که مسافر مرتاضترک می کند. 
 کناری شان، شمربن ذی الجوشن است که به تعقیب عبدالرحمن رفته است. عامر و سلمی نگران از اتاق

اما عبیدهللا زیاد به دیدارشان می آید. عبید که شیفته این که هویتشان فاش شده، قصد ترک دیر را دارند. 
 ید )خلیفه( شدهی سلمی ست، و قصد خواستگاری او را داشته، اینک مامور خواستگاری سلمی برای یز

است و اظهار می دارد تنها خلیفه می توانست میان او و سلمی فاصله بیاندازد. برخالف تصور عامر، 
 ؛سلمی به این خواستگاری راضی ست

گمان میکنی من میروم زن یزید بشوم )خنجری از جیب در میآورد( میروم تا او را با دم این  سلمی
 یزید را بکشم و اسالم را از شرش نجات دهمخنجر به هالکت برسانم بگذار بروم 

هنگامی که مامورین سلمی را به کاخ یزید می برند، روشن می شود که شمر، عبدالرحمن را لو داده و او 
اقدام به قتل یزید کند، دستگیر شده است. هنگام بازجویی یزید که رفتاری مهربان پیش از آن که بتواند 

 هد که از کار خود پشیمان شود، تا او را ببخشاید. اما عبدالرحمن بادارد، به عبدالرحمن فرصت می د

مقادیری شعار علیه امویان و له علی و خانواده اش، از پذیرش بخشش یزید سر باز می زند و می گوید 
 اگر هم اینک دست هایم را باز کنی، تو را خواهم کشت. 

 صحبت می کند؛عبیدهللا ا شمر، پنهانی بپرده ی دوم در بارگاه یزید، 

 میدانی این دخترک کیست؟ پدرش حجربن عدی است، دخترعمو و نامزد عبدالرحمن است. شمر

ناچار خنجرش را زیر تخت می رود، در می زنند، پیغامی فوری ست، سلمی به اتاق سلمی به وقتی یزید 
 رد. سلمی را به بهانه ی حمامپنهان می کند. عبیدهللا به یزید خبر می دهد که سلمی قصد قتل او را دا

زیر تخت می یابد. یزید که خشمگین شده،  کردن، توسط کنیزی از اتاق بیرون می برند و عبیدهللا خنجر را
 عبید را مامور می کند که از دختر استتطاق کند و اگر چنین قصدی داشته، او را با همین خنجر به قتل

جوانی قصد قتل خلیفه را داشته و او را دستگیر کرده اند و سلمی از پیرزن خدمتکار می شنود که رساند. 
 فردا به دار می زنند.

نشان می دهد و می گوید اگر پشیمان باشی به خلیفه می گویم به سلمی خنجر را وارد می شود و عبیدهللا 
  تا تو را عفو کند

؟ برای اینکه زنده چه؟ از شرابخوار؟ برای بخشایش از چه کسی بطلبم؟ از یزید پسر معاویه سلمی
بمانم؟ مگر نگفتی عبدالرحمن کشته شده میخواهی بعد از او زنده بمانم گر برای کشتن من آمده ای 

 زودباش.



 )بیزید( او قصد قتل خلیفه را داشته و اقرار میکند عبیداله

 بقتلش برسان، با خنجری که خیال قتل مرا داشت یزید

جلوه ی خوبی ندارد، به که کشتن زنی در خوابگاه او سوای آن که اما عبیدهللا به خلیفه توصیه می کند 
دیگران پیام می دهد که کشتن خلیفه کار آسانی ست و می توان تا خوابگاه او نفوذ کرد. پس یزید به 

پزشک که سابقه ی کشتن دیگران با زهر را دارد، دستور می دهد سلمی را مسموم کند. ابوالحکبم 
رد اتاق سلمی می شود و از او می خواهد محتوای قدح را سر بکشد. سلمی می داند ابوالحکیم با قدحی وا

  زهر است؛

 بنام خدا مینوشم و امیدوارم که مرا به علی بن ابیطالب ملحق نماید من این زهر را  سلمی

به دسیسه ی عبیدهللا زیاد روشن می شود. او عبدالرحمن را بجای کشتنف آزاد کرده و به طمع ، پرده سوم
تا زهری به سلمی بخوراند که بشود با یک پادزهر، اثر آن را از ابوالحکیم را واداشته دست آوردن سلمی، 

اما  عامر. دببیننعش سلمی را باور ندارد سلمی به قتل رسیده، اصرار دارد که  عبدالرحمنبین برد. 
و سعی دارد عبدالرحمن را هرچه زودتر از دمشق دور کند و به کوفه ببرد. عبیداله که  مخالفت می کند

  حکم امارت کوفه را از خلیفه یزید گرفته، سلمی را در زیرزمینی مخفی می کند؛ 

این مکان تنها میباشی آیا میدانی که تو در .... من دلم بحال تو سوخت و ترا زنده نگاهداشتم عبیدهللا
و زندگی تو در دست من است؟ در اینجا هر کاری بخواهم میتوانم بکنم در اینجا احدی نیست که صدای ترا 

 بشنود اگر تو عاقل باشی خاتون زنان کوفه خواهی شد 

شده  چراغهای سن خاموشدست و پای سلمی را می بندد و از زیرزمین خارج می شود، عبیداله همین که 
چراغهای سن روشن  -نشیند ورافکن روشن میشود و مرتاض از نقب بیرون آمده و نزدیک سلمی میو ن

  . و سلمی مرتاض را می بیند و از او می پرسد عبدالرحمن چه شد و کجاست؟میشود

  –عامر هر دو در رکاب حضرت امام حسین همراه عبدالرحمن زنده است و ...  مرتاض

  نجات می دهدسلمی را از سیاهچال  ،مرتاض

می گذرد. مرتاض به  دیر یحیاءدر در بصره و ، امام حسینه شدن دو سال و نیم بعد از کشت، پرده چهارم
سلمی که قصد بیرون رفتن را دارد، توصیه می کند که در دیر بماند. مرتاض که می گوید قبلن نصرانی 

قبیله کندی قبل از چرا که کندی است  شپدری طایفه بوده، سلمی را به این فکر وا می دارد که مرتاض از 
کمی بعد معلوم می شود که یزید همان روز برای استراحت به دیر  نصرانی بودند ... ،اینکه مسلمان شوند

 می آید. 

شکار نزدیک است بدام افتد ... اگر تو در کشتن یزید پیروز شوی عبدالرحمن زنده خواهد  مرتاض
 شد

سلمی  .می دهدسلمی به پیراهنش را باز کرده و بسته کاغذی ی شه گو ،را میگیردسلمی مرتاض دست 
، می خواهدقدری شیر وارد می شود و  یزیدهمان روز داوطلب خدمت رایگان در دیر می شود و چون 

وقتی  به یزید میدهد.شراب را شراب در دست دارد وارد شده و  یدر حالیکه طرف سلمی با لباس راهب



یزید دل درد می گیرد و طلب آب می کند. سلمی ظرفی آب می آورد اما وقتی یزید شراب را می نوشد، 
  .بروی زمین میریزدرا کم کم  آبجام سلمی  ،دستش را دراز میکند

وقتی یزید مسموم می شود و می میرد، دیر شلوغ می شود و همه در رفت و آمدند و کسی به سلمی 
. جوانی وارد می شود و از مرتاض سراغ مرتاض معروفی را می گیرد و می گوید دو مظنون نمی شود

میرود و باتفاق عبدالرحمن و عامر دوست همسفر دارد که مایل اند مرتاض را مالقات کنند. جوان بیرون 
و.... در پایان همه  یگر را در آغوش میگیرند، عامر و مرتاض یکدسلمیو  عبدالرحمن. داخل میشود

 زنده باد اسالم  زنده باد مسلمانان.یاد می زنند؛ فر

 پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1323خشایارشاه و شورش بابل، تالیف فتح هللا جالینوسی، 

 

یادداشتی معمولی از وزارت فرهنگ با شیر و خورشید. باالی صفحه با مداد آبی رنگ، مطلب و  -سند یک
ریاست محترم  خطی این یادداشت با قلم آبی به این قرار است: نامه به آقای فخرایی ارجاع داده شده. متن

 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ

چندی پیش آقای فتح هللا جالینوسی باینجانب مراجعه و تقاضا نمود که بایشان اجازه داده شود که کتاب 
بصورت نمایشنامه "شبهای بابل" تالیف اینجانب را که در اطالعات هفتگی و همچنین جداگانه بطبع رسیده 

در آورد و بایشان جواب دادم که نمیتوانم چنین اجازه ای بدهم ولی ایشان بدن اطالع و رضایت اینجانب 
موضوع کتاب اینجانب را بصورت نمائی درآورده و نام آنرا خشایارشاه و شورش بابل نهاده و تماشاخانه 

رد مقرر فرمایند که از نمایش نمایشنامه مزبور هنر نیز اعالن نمایش آنرا نموده است. از اینرو تقاضا دا
 23دیماه  10امضاء: علی جاللی، بتاریخ   که متعلق باینجانب است جلوگیری بعمل آید.

 



 

. کنار سرنسخه نوشته شده؛  18/9/23سرنسخه ی وزارت فرهنگ با شیر و خورشید، به تاریخ  -سند دو
ق تمبر"، یک تمبر پنجاه ریالی وزارت مالیه الصاق "بررسی شده است"، و زیر آن، روبروی "محل الصا

شده که با مهر اداره نگارش وزارت فرهنگ باطل شده است. مضمون یادداشت، کپی ماشین شده که 
 جاهای خالی آن با خط و جوهر آبی پر شده، به این قرار است:

فرمائید مسخه نمایش موسوم اینجانب  رئیس تماشاخانه هنر  از اداره محترم کل نگارش تقاضا دارد مقرر 
به  )خشایارشاه و شورش بابل(  تالیف  آقای فتح هللا جالینوسی  را مطالعه نموده در صورت اقتضاء 

 امضاء تقاضا کننده: )ناخوانا(  اجازه نمایش آنرا صادر و به تماشاخانه هنر واگذار نمایند.

دیگری  خطو زیر آن با  19/9آبی نوشته؛ دایره مطبوعات، تاریخ و جوهر پایین سمت چپ امضاء با قلم 
آذر ارجاع داده شده. پایین صفحه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش به  20به "آقای فخرایی" به تاریخ 

 بایگانی شود. -خورده و زیر آن با مداد قرمز: پروانه نمایش صادر شد 8843و شماره  18/9/23تاریخ 

 



 

 

 

 است بدین مضمون:  15/9/23یک برگ کاغذ معمولی به تاریخ  -سند سه

بدینوسیله نمایشنامه خشایارشاه و شورش بابل که بقلم اینجانب فتح هللا جالینوسی میباشد برای یک 
  فتح هللا جالینوسی  برنامه به تماشاخانه هنر واگذار مینمایم. 

 )امضاء(  15/9    

 

یادداشتی با سرنسخه ی "وزارت فرهنگ" و شیروخورشید، زیر آن "اداره کل نگارش"، زیر  -سند چهار
و تاریخ  1323دیماه  10، و تاریخ تحریر:  9695آن دایره مطبوعات. در باال سمت راست، شماره 



از این است. متن که با قلم و جوهر آبی، خطاب به "تماشاخانه هنر" نوشته شده،  1323دی  13خروج 
 قرار است:

 

بطوریکه آقای علی جاللی مدیر روزنامه میهن پرستان باین اداره اظهار و شکایت نموده اند آقای فتح هللا 
جالینوسی در چندی پیش بایشان مراجعه و درخواست نموده که از کتاب شبهای بابل تالیف ایشان که در 

و بصورت نمایشنامه در آورد آقای جاللی با  اطالعات هفتگی و همچنین جداگانه بچاپ رسیده استفاده
 درخواست مشارالیه موافقت نموده است.

اینک عین موضوع کتاب ایشان را آقای جالینوسی در تحت عنوان )خشایار شاه و شورش بابل( بنام خود 
ده و به نمایشنامه تهیه نموده است )جمله "و این اداره بدون اطالع از جریان امر اجازه .." تغییر داده ش

این صورت در آمده است:( و بدون ذکر این جریان اجازه نمایش آنرا برای یک برنامه در تماشاخانه هنر 
درخواست کرده نظر باینک طبق قانون مجازات عمومی هیچکس نمیتواند بدون اجازه مولف یا مترجم از 

نامه نامبرده از طرف آقای کتاب یا نمایشناماه دیگری اقتباس و استفاده نماید بنابراین چون نمایش
جالینوسی برای یک برنماه بتماشاخانه واگذار گردیده خواهشمند است از دادن نمایش آن خودداری نمائید 

و بآقای جالینوسی تذکر دهید که موافقت و رضایت آقای علی جاللی را جلب نموده کتبا باین اداره بفرستند 
واهد شد. )این جمله ی آخر خط خورده و به این صورت در غیر اینصورت از طریق قانونی هم تعقیب خ

  بازنویسی شده است: ( پیس نامبرده را از برنامه آن تماشاخانه حذف شود. 
 دکتر فرهمندی -از طرف رئیس اداره کل نگارش  فخرایی،  

جهت اطالع آقای علی  23دیماه  10در حاشیه ی راست، اضافه شده: رونوشت در پاسخ نامه مورخ 
 دکتر فرهمندی -رئیس اداره کل نگارش لی مدیر روزنامه میهن ارسال خواهد شد. جال

 

 



 

 

بایگانی، و وسط  -صفحه ی اول نمایش نامه، باال سمت راست با مداد قرمز نوشته؛ نسخه دوم -سند پنج
 . 362صفحه با قلم و مرکب سیاه نوشته؛ شماره دفر رسید 

 به خط و با جوهر آبی اضافه شده است. متن نمایش عمدتن ماشین شده اما اشعاری

 



 

صفحه ی آخر نمایش نامه، ماشین شده، زیر "پرده میافتد" سمت راست با مداد قرمز نوشته   -سند شش
 ، آمده؛ سیاه بایگانی" و متنی به این شرح با قلم و مرکب -"نسخه دوم

بوسیله آقای فتح هللا جالینوسی از این نسخه پیس بنام )خشایارشاه و شورش بابل( درام در پنج پرده که  
صفحه تنظیم و نگارش یافته و صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش  30کتاب تاریخی اقتباس و در 

رسیده است. نمایش آن برای یک برنامه بمدت چهار ماه در تماشاخانه هنر از نظر فرهنگی مانعی ندارد. 
جاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش الصاق شده است. ثبت و مبلغ پن 54/6در دفتر نمایشها زیر شماره 

 دکتر فرهمندی )امضاء(   -رئیس اداره کل نگارش فخرائی -ح  20/9/23

 

 

 

 

 



 

سراسر شعار و برگرفته از افسانه ها و قصه های پاورقی، ، ستتاریخی نیز یک ملودرام این نمایش نامه 
 . تسخیر آن توسط کورش، و در دوران خشایارشا، در مورد شورشی در بابل، پس از گزافه گویی

ه به گردش به نخلستانی رفت)یک افسر ایرانی که نامزد اوست( سارا خواب می بیند که با برسی در بابل، 
خواب را برای ندیمه اش بلقیس روایت می سارا ، آنها را زخمی کرده و... می کندو پلنگی به آنان حمله 

 آماده می شود ووسایل جشن سالیانه معبد در شهر،  ه اش را توضیح دهد.علت افسردگی چند روزتا  کند

 ،از سفر دوری که رفته ، خبر می دهد که فردا برادرشساترا پدر برسی. جمع شده اندگرداگرد معبد  مردم
 و خبر می دهد که طبق رسوم معبد وارد می شودکاهن می گردد. آنها مشغول گفتگو و شادی اند که باز 

است. این خبر سارا و برسی را  بنام سارا اصابت نموده، این بار بزرگی قرعه همخوابگی اله جاری، 
  دچار شوک می کند؛

 من هیچگاه حاضر نخواهم شد که نامزد عزیزم را از من جدا سازند برسی

 خشم او تو و سارا را هالک خواهد کرد.ی بر دعوت اله اعتراض مکن که صاعقه  کاهن

 .از دین خارج شده ای پسرجان تو راسات

یارای مخالفت با اعمال جنایتکارنه کسی گرفته که در میان را بابل مردم چنان جهل و خرافات اما 
مشتی دزد و جانی باسم خدائی که با دست خود ساخته اند مرتکب این برسی می گوید  ،روحانیون ندارد
 .فجایع میگردند

امشب قرعه بنام نامزد ، عروس اله بمعبد میبرندهر شب یکی از دختران این شهر را بنام  برسی
 من اصابت نموده و همین امشب او را بحجله گاه معبد میبرند.

بیرون آورد و علیه از جهل و نادانی را ملت بابل ، می تواند اگر پادگان ایران بخواهدمعتقد است که  برسی
 .بشوراندکارکنان معبد 

او می خواهد بهرشکل ممکن، و  پادگان ایران در بابل می رسد ، فرمانده یبعرض سپهبد روپیرمراتب به 
 . را با خود می برند)سارا( ان عروس د. کاهننقوه قهریه از اینکار جلوگیری کحتی توسل به 

، و ، مراسم را اجرا می کنند"بل مردوک"پرده دوم، کاهنان به رهبری کاهن بزرگ، در مقابل بت اعظم 
جامی به او می دهد، متفرق می شوند. کاهن بزرگ که پشت این دسیسه ایستاده، با سارا تنها می ماند، 

 هر شب با دختری اوباسم کاهن بزرگ در نزد بت اعظم اقرار می کند که . شود بیهوش میو  مینوشدسارا 

 با کمال میلمی گوید که  د، و سپس جمالت شعارگونه ای از حماقت و ساده لوحی مردمزیبا بصبح میرسان
 بحجله گاه، عروس را دو نفر زن مستخدمه داخل میشوند -دست میزنداز خواسته های او اطاعت می کنند. 

زنی پرستار به او می گوید حجله گاه الهه در طبقه ی دوم سپهبد به معبد می آید و در این موقع می برند. 
 وقتی سپهبد به حجله گاه می رسد؛ است.در وسط باغ  برج بلندی



جناب سپهبد چه کسی بشما اجازه داد که در نیمه شب وارد معبد بشوید و در امور و اسرار  کاهن
 مذهبی دخالت کنید؟

برگیرد و بفهماند که این  هکاهن بزرگ الزم بود جوانمردی پیدا شود پرده از راز عشرت اله سپهبد
آغوش شوهرانشان میرباید و دامان و زنان مردم را از کنار پدران  دختران و همرد بلهوس که بنام اله

 ناموس و شرف مردم ساده و بی گناه را لکه دار میسازد کیست

ولی پیمان شاهنشاهان ایران از زمان کورش تا کنون این بود که ملل و اقوام خراجگذار را  کاهن
نشاه متبوع خود بکاهن بزرگ بابل اهانت در آئین و کیش خود آزاد بگذارند و تو بر خالف فرمان شاه

 میکنی. 

و  را به برسی می سپاردسارا  سپهبد. دنبیاور هعروس آلهبزرگ دستور می دهد  کاهنتحت فشار سپهبد، 
 هنگام خروج، .ن هستیدتا زمانیکه کیفر شما از طرف شاهنشاه ایران تعیین شود زندانی م می گوید بکاهن

 داخل میشوند و در بخودی خودهمراه کاهن و سارا  یسپهبد و برس -میشوددر مخفی بخودی خود باز 

بتمام پیروان بل کاهن بزرگ به دستور و کرده  پهبد و برسی و سارا را دستگیرسچند کاهن  .بسته میشود
 که بر علیه سربازان ایرانی شورش نموده و آنها را قتل عام نمایند. می دهند مردوک خبر 

با  خشایارشاهو همه ی بزرگان جمع اند.  ، مهین دستور و موبد موبدانبارگاه خشایارشاهدر پرده سوم، 
ما همواره آسایش خدمتگذاران را در نظر داشته و کوشش داریم همیشه وسایل " تکرار شعارهایی نظیر

 و " و غیره، به تقدیر از سربازان و سرداران فداکار، و محکومیت خائنینرفاه آنانرا فراهم سازیم

فکاران می پردازد. از جمله سپهبد روپیر را که نماینده ی شاهنشاه در بابل است، در غیاب او بخاطر خال
 هالی بابل بتحریکخبر آورده که ایک سپاهی از بابل خدماتش تقدیر می کنند. مراسم رو به پایان است که 

و پادگان شهر را محاصره  و کشته اند کاهن بزرگ شورش نموده و سپهبد زوپیر را در معبد دستگیر
 را احضار می کنند و او را بهمکابیز فرزند سپهبد زوپیر . شاهنشاه خشمگین می شوند و نموده اند

ی پدر فداکارش تعیین می کنند و دستور می دهند که شورش بابل را آرام کند و خطاکاران و مسببین جانشین
 قتل سپهبد را به سزای عملشان برساند.

همه چیز حاضر است، کاهن بزرگ، رقاصه ها، زنهای کاهنه، و سارا. سپهبد ، معبد اساهیلپرده چهارم، 
 کاهنو  همه خارج میشوند .نده اقتل عام گشت ،بر این دیار چیره شده بودندناحق  و ایرانیان کهکشته شده 

می خواهد بهر شکلی شده سارا را به هم خوابگی با خود ترغیب کند، و اگر سارا تن ندهد، او و بزرگ 
  .فرستاد دبحجله گور خواهنامزدش برسی را 

 وای بر من که از ناکسی چون تو طلب رحم و شفقت کنم سارا

هراسان داخل نفر یک که  ، مراسم قربانی کردن برسی و سارا را تهیه می بیندهدر مقابل اله کاهن بزرگ
مکابیز پسر سپهبد زپیر برای انتقام خون پدر خود با هشت هزار سپاهی بدروازه و خبر می دهد که  میشود

دستور می دهد کاهن  و به سوی معبد می آید. دروازه های شهر را تصرف نمودهکرده، های بابل حمله 
سوار کنند تا از در مخفی معبد بگریزند، و جواهرات معبد را در خورجینی بریزند، و سارا را بیهوش کنند، 



به اتفاق  مکابیز ی حریق شوند.طعمه به آتش بکشند تا همگی معبد را همین که ایرانیان وارد معبد شدند، 
 پرده میافتد. و جواهرات گریخته استبا سارا می رسند اما کاهن برسی 

وارد می ، گوزپشت فرتوت پیرزنکاهن به  .مادر کاهن بزرگ است، جادوگر بابلیپیرزن اطاق ، پرده پنجم
 شود و از او می خواهد کمکش کند تا به وصل دختر برسد، و از شر دشمنان )سربازان ایرانی( رها شود. 

در فرزند ناالیق آنروزیکه بتو میگفتم شایستگی مقام کهانت بابل را نداری میخندیدی چقدر  پیرزن
 یدی که لیاقت این مقام را نداشتی و مادرت اشتباه نکرده بودصیانت این مقام بتو سفارش کردم د حفظ و

نخست جان مرا از دست این دشمنان  کار از کار گذشته و من نیازمند کمک تو هستم کاهن بزرگ
 .و سپس این دختر نامهربان را که دیوانه وار میپرستم با من رام نما خونخوار حفظ کن

اگر سعی می کند سارا را فریب دهد و می گوید که غالمی به دنبال نامزدش )برسی( فرستاده و پیرزن 
 . اطاعت کنیدبرسی از دستورات من باید تو و میخواهی وصال او را 

 دیدار روی نامزدم را با هرچه باشد تعویض خواهم کرد.  سارا

و رسیدن به برای خرسندی خدایان  اهد کهاز زبان سارا از او می خوبرسی می آید، پیرزن اما همین که 
برسی بظاهر می پذیرد و برای آوردن سر مکابیز می رود  -باید سر مکابیز را از تن جدا کنیوصال او، 

  می کند. حکایترا برای سردار ایرانی همه ی قصه اما 

حتی تصور ارتکاب چنین سوء قصدی را نسبت بمن نمی که یقین داشتم تو با شعور کامل  مکابیز
 نمودی و شک نداشتم که این دشنه زهرآلود را دست ناپاک دیگری در دست تو نهاده 

وقتی مکابیز و برسی با سربازان وارد می شوند، کاهن سارا را در جایی بند کرده که تنها خود او راه 
بد در آن سلول زندانی می ماند. آنها کاهن و پیرزن را سری اش را می داند و اگر کشته شود، سارا تا ا

   دستگیر می کنند و وادارشان می کنند تا سارا را از سلولش آزاد سازند.

 پرده میافتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1324، زادگاننیرنگ صحنه، علی اکبر مسعود

 

بانک ملی  37470یک سرنسخه شرکت سهامی تاتر و سینما، مرکز: تهران، حساب جاری  -سند یک
 ایران است. متن نامه که با قلم و جوهر آبی نوشته شده، به این مضمون است: 

نمایش نامه )نیرنگ صحنه( که بوسیله این جانب از آثار نویسنده )موریس دو کبرا( اقتباس و تنظیم شده 
  -نامه بتماشاخانه ههر برگذار میشودبرای یک بر

 علی اکبر مسعود     
     9/4/24 

 



 

. سمت راست باالی صفحه یک تمبر پنجاه ریالی وزارت دارائی "آپنج"اندازه ی یادداشتی در  -سند دو
این قرار  ازبا نام و نشان ها پر شده، که الصاق شده که با مهر وزارت فرهنگ باطل گردیده. متن چاپی 

اینجانب  منوچهر شیبانی مدیر عامل تماشاخانه هنر از اداره محترم )"انطباعات وزارت جلیله  است:
باالی آن اضافه شده: "اداره کل نگارش وزارت ، معارف و اوقاف و صنایع مستطرفه" خط خورده

حنه  اقتباس از آثار نیرنگ ص (فرهنگ"(  تقاضا دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به )نمایش نامه
موریس دو کبرا بوسیله علی اکبر مسعودزادگان را مطالعه نموده در صورت اقتضا اجازه نمایش آنرا 

 16/4/24امضاء تقاضا کننده  صادر و به  تماشاخانه هنر برای یک برنامه  واگذار نمایند.
 منوچهر شیبانی      

و زیر آن با قلم و جوهر  2649و شماره  16/4/24خ زیر نامه مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" به تاری
 نوشته شده؛ بایگانی شود.نیز بایگانی شود". با مداد قرمز  -اضافه شده؛ "پروانه نمایش صادر شد

 



 

 

صفحه ی اول نمایش نامه، ماشین شده حاوی نام نمایش نامه، نام نویسنده و "بازیکنان". باال  -سند سه
بایگانی" و زیر آن با جوهر آبی اضافه شده؛  -سمت راست صفحه، با مداد قرمز نوشته "نسخه دوم

 "وزارت فرهنگ". زیر فهرست با جوهر آبی اضافه شده؛ 

یک پرده بنام )یک صحنه از زندگی( بوسیله آقای فضل هللا بایگان تهیه  بررسی شد  نظیر این داستان در
شده و از آثار موریس دو کبرا نیز اقتباس شده است ولی از حیث جمله بندی و عبارات با هم متفاوت است    

 16/4/24  ح. فخرائی

 



 

قامی" این عبارات با (، پایین صفحه زیر نام "بانو قائم م12صفحه ی آخر نمایش نامه )ص  -سند چهار
این نسخ پیس بنام )نیرنگ صحنه( کمدی در دو پرده که بنا باظهار آقای علی   جوهر آبی نوشته شده؛

صفحه تنظیم گردیده و صفحه  22اکبر مسعودزادگان از آثار نویسنده )موریس دو کیرا( اقتباس شده و در 
برنامه تا مدت چهار ماه در تماشاخانه  های آن بمهر اداره کل نگارش ممهور است نمایش آن برای یک

در دفتر نمایشها زیر  -هنر از نظر فرهنگی مانعی ندارد. در صورت تمدید محتاج باجازه ثانوی میباشد
    20/4/24ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست نامه نمایش الصاق شده است.    91/1شماره 

 رهمندیدکتر ف -رئیس اداره کل نگارش  ح. فخرائی   

 

 



 )بازیکنان(

 هنرپیشه می می 

 هنرپیشه ژاک

 مدیر تماشاخانه مدیر

 بازگوی نمایش سوفلور

 یهودی جواهر فروش الیاس

 زن گاستون ماری

 تماشاچی گاستون

 طلبکار دوک

 صاحب خانه کنت

 یکنفر تماشاچی

 

 یک کمدی که از ادبیات فرانسه ترجمه و "آداپته" شده، شکل کار "نمایش در نمایش" است. 

در  ه روی یکی از صندلیها )می می ( و)اطاق مجللی در وسط سن  میز و در کنار آن دو صندلی است ک
 روی دیگری )ژاک( نشسته مشغول صرف صبحانه هستند و در طرف دیگر میز عسلی کوچکی است که

پرده باال میرود صدای زنگ در شنیده میشود )می می ( میخواهد در را باز کند  ،تلفون قرار گرفته نروی آ
 )ژاک( مانع میشود(

 برای چه؟ می می 

 برای اینکه تصور کنند ما در خانه نیستیم و ما را آسوده بگذارند ژاک

داری که سه روز اگر احیانا این شخص مامور پست و تلگراف باشد چطور؟ مگر بخاطر ن می می
کاغذی نوشته و از او تقاضا کرده بودی که برای تو مبلغی  قبل برای دوست خود شارل

 بفرستد؟

 در اینصورت برو و در را باز کن ژاک

)آهسته( من خیال میکنم این شخص )کنت( صاحب خانه ما باشد زیرا دیروز هم آمد و  می می
 مطالبه کرایه خانه این ماه را میکرد



( فرضا صاحب خانه باشد من وضع فعلی خود را برای او توضیح داده و مهلتی خواهم )فکر ژاک
 خواست زیرا او پول میخواهد و من هم پول ندارم

 ...ولی او این حرف را قبول نمیکند  می می

در اینصورت خواهم گفت آقای کنت ما در این فصل تابستان بواسطه تنگدستی نتوانسته ایم  ژاک
زندگی کنیم و حاال که خود  و ناچار شده ایم زیر شیروانی های گرم اطاق وی به ییالق برویم

 ...را از ییالق محروم کرده ایم او هم از کرایه خانه خویش صرف نظر نماید 

به همه چیز خوش بین هستی ولی این ...تو همه چیز را با شوخی و خنده برگذار میکنی  می می
 نمیپذیرد. ای نظریه ترا هیچ صاحب خانه

باعث زحمت او نشده ام بلکه اوست که بسراغ من آمده و  کهمن  ...ندارم  یهیچ اصرار ژاک
 نمیگذارد که ما براحتی ناشتا بخوریم

 اگر تو بجای او باشی چه میکنی؟ می می

برو در را باز کن و خجالت هم نکش ... در این خانه مینشینم و هیچ چیز از کسی نمیگیرم  ژاک
از نقطه نظر اخالقی بین یک صاحب ملک و یک  ... اخالقا کار بدی نکرده ایمزیرا ما 

 مستوجب ترحم میباشد همانا مستاجر است خصوصا مستاجری که مستاجر آن کس که بیشتر

زنگ تلفن صدا میکند و  قوه پرداخت کرایه خانه را ندارد )می می میخواهد در را باز کند
 )به ائی بله بله بسیار خوب چند روزی بما مهلت بدهیدژاک گوشی را برداشته( آلو آلو کج

ماه عقب افتاده نپردازید سیم  3می می( مرکز تلفن میگوید اگر امروز آبونمان تلفن را که 
 شما قطع خواهد شد. 

)برمیگردد( مامور اجرای ثبت اسناد است و اجرائیه دولتی در دست دارد و معلوم میشود که  می می 
 تو برایت اجرائیه صادر کرده است.  یکی از طلبکاران

)خنده( شما را بخدا به بینید دولت هم در این گیر و دار مامور اجرا میفرستد که طلب  ژاک
 دیگران را وصول نماید خوب می می  عزیز تو به او چه گفتی

 گفتم آقا خواب است گفت اینجا میایستم تا آقا بیدار شود. می می

ند، روز تولد می می ست و باید جشن گرفت. می می با تشکر و تعجب؛ اما موضوع را عوض می ک ژاک
 ژاک اما قصد دارد به می می هدیه بدهد؛ ؟جشن با این وضعی که ما داریم

بخاطر داری دیروز از مقابل مغازه جواهر فروشی میگذشتیم و چشممان بیک گردن بند  ژاک
 مروارید افتاد؟ 

متعلق بتو گردن بند اما قیمت آن باید حدود دو هزار فرانک باشد. آیا تو آن را دوست داری؟ البته. پس 
 . اما است



)خنده( بهای این گردن بند را از کجا میاوری مگر نمیدانی امروز روزی است که باید پانصد  می می
 فرانک که از "دوک" قرض کرده ای باو به پردازی 

به تعویق آن پرداخت . چون مطالبه کندپولش را اختیار دارد البته "دوک"  چنین پولی ندارد. ژاکاما 
. اما ژاک معتقد است همین که از دوستش می خواهد پرداخت را به تعویق بیاندازد، نشانه ی قبول افتاده

 . قیمتش صحبت کند و گردن بند مرواریدژاک اما میل دارد در مورد . بدهی ست، و احترامی که به او دارد

 ندارد یدو سه اسکناس کمتر یا زیادتر اهمیتی ندارد خصوصا وقتی انسان هیچ اسکناس ژاک

"سوفلور" تذکر می دهد که باید در  .فروشمباثاثیه خانه را اما نگران طلبکارهاست. می گوید  می می
 ؛ مورد گردن بند صحبت کنند. جمله را به بازیگر نقش "ژاک" یادآوری می کند

اعتراض سوفلور اما به  ژاک. در صورت لزوم پیراهن خود را میفروشم که می می عزیز خوشبخت باشد
 کرد. می می به ژاک اعتراض می کندمی می را خوشبخت می شود یک پیراهن با فروش می کند که مگر 

معذرت می خواهد و از سوفلور می  ژاک. نمایشنامه را فراموش کرده ای ،بکلی حواست پرت شدهکه 
 از کجای نمایش باید مجددا شروع کنیم پرسد

 برای راضی کردن طلبکارها اثاثیه خود را میفروشم سوفلور

 )با حال تاثر ساختگی( وضع ما بجائی رسیده که بایستی اثاثیه خانه را بفروشیم؟ می می

 برای چه بفروشیم ژاک

 در نمایشنامه اینطور نوشته سوفلور

 میرسد میگویمعقلم من هرچه بنوشته باشد،  ژاک

معتقد است چنین چیزی ممکن نیست، اگر هرکس مطابق فکر خود رفتار کند، کنترل از دست  سوفلوراما 
 د. تیاتریاین مسخره بازی شرکت کناز صحنه بیرون می رود چون نمی تواند در می رود. می می هم 

ژاک می گوید حاضر است اما گفت و گوها  ود را بازی کنی؟خنقش حاضری اگرانی هستند... تماشهست، 
 و نمی خواهد طوطی وار، هرچه نوشته شده را تحویل بدهد.شایسته ی ذوق و استعداد ما نیست، 

، که در لژ اول نشستهگاستون و  تماشاگری فریاد می زند شما یک طوطی هستید، کارتان را انجام دهید.
 کرده اند که مسخرهن... تماشاچیان وقت و پول خود را تلف کنیدتمام را مسخره بازی فریاد می زند که 

نه  دیک درام تماشا کنتا پنج فرانک پول داده معتقد است که  گاستون. آقای بازی شما را تماشا کنند
 از صحنه بیرونمی گوید  به ژاکو  مدیر تماشاخانه وارد میشودبازی هنرپیشه ها را. باالخره سخره م

و دستور می که جبران این واقعه را خواهد کرد د اطمینان میدهو... از تماشاچیان عذر می خواهد  ، وبرود
 ک میژامرخص. بروید حساب خودتان را از صندوق بگیرید و ؛ ید. و به ژاک می گویدپرده را بکشدهد 

در صدد بلکه شما رول خود را بازی نمیکنید  د. و مدیر می گویداتر بازی کنیاستخدام شده که در تگوید 
 این نمایش خیلی حزن آور استژاک می گوید  فهم علت برآمده اید؟



هنرپیشه مزد میگیرد که هر رولی که بدستش . فرضا حزن آور باشد به شما مربوط نیست مدیر
 دادند بازی کند

زن و مرد جوان را یک شما میخوهید شرح زندگی . یک عمله استدر این صورت هنرپیشه  ژاک
بحد پرستش یکدیگر را دوست دارند ولی بواسطه تنگدستی و فشار بدهید که  نشان

 زن!رسیده که مصمم شده اند خودکشی کنند آنهم روز جشن تولد ی بجائ طلبکارها کارشان

این همه تماشاچی که هر برای چنین نمایشنامه حزن آوری  ؟استجالب به عقیده شما این 
 کرایه خانه و آبونمان برق و تلفن خود را شانبعضی ، و مصائبی دارند یک مشکالت

مشکالت  قهر و دعوا دارند، عده ای گرفتاربا زن و یا رفیقه خود بعضی نپرداخته اند و 
 آقای گاستون؟ناشی از جنگ... اینطور نیست 

 بلی همینطور است گاستون

ری ترتیب بدهیم که پایان کار همه چیز با )به مدیر( به عقیده شما بهتر نیست نمایش را طو ژاک
خوشی و خرمی بپایان برسد و تماشاچیان بدانند هر مشکلی را میتون از پیش پا برداشت و 

 د.کنالزم نیست شخص خودکشی 

 بسیار خوب آقا شما بازی کنید ما بازی شما را تماشا خواهیم کرد. گاستون

)بطرف عقب صحنه رفته و توضیح داده که چه کنند  ای همکارانشامروز بعدازظهر برژاک می گوید که 
 دریرا که بخارج گشوده میشود باز میکند( کنت کنت.

 ؟نوبت من است کنت

 شما آمده بودید کرایه خانه خود را بگیرید؟من می پرسم  ژاک

 بلی کنت

 و خیال داشتید برای ما اجرائیه صادر کنید؟ ژاک

 بلی  کنت

 این کار بدی است جرائیه صادر نخواهید کردپس شما ابسیار خوب از این  ژاک

دخل و ام من هیچ رضایت نمیدهم در نمایشنامه اعتراض می کند؛ که در یکی از لژها نشسته نویسنده 
 کنیمهمکاری عدم رضایت را فراموش کنید و بیائید با هم می گوید  ژاک. تصرف کنید

 د نتلخ باشنویسنده باید حقایق را بنویسد ولو اینکه خیلی  ویسندهن

به همان صورت قبلی ادامه دنباله نمایشنامه را می خواهد که  می میو از اشتباه میکنید...  ژاک
 دهند

 چه باید کرد، مامور اجرای ثبت اسناد هم تکان نمیخورد ،صاحب خانه پشت در است می می 



 مرگ هزارا بار بدتر از بی آبروئی است بیا که انتحار کنیم ژاک

مهای اشک آلود( من جوان هستم هنوز ثمری از زندگی نبرده ام چگونه خود را تلف )با چش می می 
 کنم

  آقای نویسنده میشنوید؟ با این وصف اصرار دارید که من و می می انتحار کنیم؟ ژاک

 . با خشم از سالن خارج میشودو نمایش نامه مرا بازی نمیکنید خود دانید می گوید اگر  نویسنده

و نیم با آزادی زیادتری بازی کنیم )به کنت( وقتی من شما را صدا زدم وارد شوید حاال میتوا ژاک
 شدمعلوم با کیف خود را طوری روی میز بگذارید که اسکناسها

 ؟بودیم کجامی پرسد  می می ،همان اطاق؛ پرده دوم

 گردن بند مرواریدسر  زاک

)با حالت ساختگی( برای چه تو میخواهی این گردن بند مروارید را بمن بدهی در صورتیکه  می می
 پرداخت بهای آنرا نداری؟پول 

 می دانی از کجا  ژاک

)دوک( قرض کرده ای پولی را که از را میخواهد و خانه از اینجا که صاحب خانه کرایه  می می
 بایستی پس بدهی

هی خود را بدهم ولی میتوانم یک گردن بند مروارید را نسیه چون پول ندارم نمیتوانم بد ژاک
مغازه  ،دفتر تلفون را بمن بده )می می دفتر تلفون را به ژاک میدهد( آلو ،خریداری کنم

 ... دیروز خانم من چشمش بیک گردن بند مرواریدهستم ژاکمن  –الیاس  جواهر فروشی

این گردن بند را تا یکساعت دیگر ممکن است و عاشق آن شد. افتاد پشت ویترین شما 
 می. حاال برو صاحب خانه را صدا بزن -طوطی سبز خیابان 12شماره  بمنزل من باورید؟...

طوری روی میز می کیف چرمی خود را و وارد می شود آقای کنت می کند. می در را باز 
 دو ر است؟مادام چطو احوالمی پرسد  ژاکست. که اسکناسهای درشت از الی آن پیداگذارد 

اجازه میفرمائید قبض رسید کرایه  .سه روزی دچار کسالت شد ولی فعال حالش خوب است
 این ماه را تقدیم کنم

 البته مرحمت کنید. –البته  زاک

(. به یاد ندارم مستاجری کرایه خانه را دیر بپردازد، اما اوردمی بیرون کیفش قبض را از )  کنت
 ..این روزها .

خانه خودتان را به چنین مستاجرینی کرایه میدهید ... انسان باید بقول و امضاء اصال چرا  ژاک
قبض را بطرف ژاک دراز میکند  کنتپردازد. خود احترام بگذارد و اجاره نامه را ماه بماه ب

 حساب ما چقدر است؟ ، می پرسد؛قبضنگاه کردن به بدون  ژاک



 سیصد فرانک ،بدون تمبر دولتی کنت

 ولتی چقدر میشودبا تمبر د ژاک

 من خواهم پرداخت ،قیمت تمبر از عوارض اخیر است کنت

انسان وقتی یک آپارتمان بزرگ اجاره میکند  –آقای کنت ... راضی بضرر شما نیستم  –نه  ژاک
اینقدر پول دارد که بهای تمبر اجاره خانه ، اطاق آن بطرف خیابان باز میشودر که پنجره ه
 ا بپردازم یا یک چک بانک بشما بدهممیخواهید نقد. را بپردازد

 اگر نقدا بپردازید بهتر است. کنت

سیصد فرانک  ،من استکت برو در اطاق و از دو هزار فرانکی که در جیب جان می می  ژاک
 خیلی -دوک وارد میشود( سالم علیکم دوست عزیزدر. صدای زنگ  -بیاور )می می میرود

من امروز خلف  کردیتصور می کهمی کنم باط چنین استن. خوش آمدی و منتظر شما بودم
 من ه... بخصوص آنکه تو هنگامی ب ای پاس تصور کردهستو این قدر مرا نا وعده کنم.

می ی کیف کنت ها اسکناسمتوجه ی کمک نمودی که احتیاج مبرمی بپول داشتم... )دوک 
 ( خوب دوست عزیز ... بدهی من به تو چقدر استشود

 .مقام دوستی از ربح پول صرف نظر میکنمدر ، .... پانصد فرانک دوک

 ، ده در صد هم برای ربح پول ژاک

 خصوصا در مورد دوستانمنه ... رباخواری کار بدی است  دوک

 اگر تو از من ربح قبول نمیکنی حاضرم بعنوان هدیه بدهم ژاک

 در اینصورت با کمال میل قبول خواهم کرد دوک

خرید یک قسمت از زمین های اطراف راه آهن  بیرون شهر بودم در صدد از مدتی قبل من  ژاک
 اخیرا پسرعموی می می که ،که سابقا بایر بود و حتی متری یک فرانک آنرا نمی خریدند

فکر مرا در خصوص خرید این اراضی تقدیر کرد و حاضر شد  شخص سرمایه داری است
 ،فرنک خریدار نداشت متری یکاکنون اراضی ما که و...  که با من شرکتی تشکیل بدهیم

  است در این اراضیکشیدن آب و برق خصوص که شهرداری مشغول سر به فلک گذاشته ب

 تو زمین های )بهشت( واقع در دو فرسخی شهر را خریده ای؟ دوک

 مگر تو این اراضی را دیده ای ژاک

 اند از محل آن هم اطالع ندارم ولی میدانم که خیلی مرغوب دوک



 .بود ، برای خرید سهام شرکتاز دیگرانقرض و ، از تو قرض کردم ی کهنصد فرانکپاآن  ژاک
تو در این ... دما بدیگران میفروشیم، بقیه را هم شرکت اراضی را خرید تقریبا تمام آن

 ... پانصد فرانک تو خیلی به من کمک کرد و داری چون موفقیت سهم موثری

 حاال قیمت این زمینها چقدر است دوک

 امروز چهل فرانک و فردا پنجاه فرانک و پس فردا شصت فرانک ژاک

 فرمودید متری چهل فرانک قیمت دارد؟ کنت

 کنیمم اراضی باال دست منطقه "بهشت" را نیز خریداری یو خیال دار، بلی ژاک

 در این شرکت شما ما هم میتوانیم داخل شویم؟ ...  دوک

نمیتوانیم شریک جدیدی قبول کنیم  ،چون شرکت ما یک شرکت محدود است ،دوست عزیز ژاک
چیزی از زمین ها بشما واگذار کنیم؟ ... بگذارید اول قرض خود را با شما شاید بشود ولی 

 تصفیه کنم

اول در خصوص اراضی صحبت کنیم من خیلی میل دارم با شما  قرض جائی نمیرود ... دوک
 معامالتی بکنم

 داری پول داری و نمیدانی چگونه مصرف کنیالبد مق ژاک

نزد  یمیتوانم پانصد فرانکی را که بمن بدهکار، آنطوری هم که تصور میکنی پولدار نیستم دوک
 تو بگذارم و ...

 با پانصد فرانک نمیتوان کاری صورت داد زاک

سه  دو... اراضی جدیدی خریداری نمائی با شرکت من مایلی در صورت لزوم و چنانچه تو  دوک
 واهم دادخهزار فرانک دیگر هم 

با دو سه هزار فرانک هم نمیتوان کاری صورت داد ولی در مقام دوستی مدیون تو هستم  ژاک
 اری بکنم...همین امشب شرکاء را خواهم دید و سعی میکنم ک

و دمی شود با پانصد فرانکی که نزد شما دارم ، فعال بیش از هزار و پانصد فرانک ندارم دوک
 هزار فرانک

)به کنت( شما که ماشاء هللا خط قشنگی دارید یک رسید هزار و پانصد فرانکی بنویسید من  ژاک
دوک پانزده  -امضاء کنم )کنت رسید را نوشته به ژاک میدهد و او هم امضاء میکند

 اسکناس صد فرانکی به ژاک میدهد(

 خوب چه موقع یکدیگر را خواهیم دید. دوک

شت بعداز ظهر در کافه پاالس منتظر تو هستم و ممکن است که شام را با امشب ساعت ه ژاک
 هم بخوریم 



 ، بله؟پانصد فرانک بودبشما . گویا بدهی من هکرد شمعطل. ژاک از کنت معذرت می خواهد که میروددوک 

 فقط سیصد فرانک است ،خیر آقا خیلی کمتر کنت

 مشغول شمردن اسکناس می شود اکژ

ژاک با احترام می گوید بفرمایید. کنت ادامه می دهد؛  میفرمائید مطلبی را عرض کنم؟اجازه  کنت
هم یعنی اراضی منطقه بهشت را بمن  –عرض کنم ممکن است قدری از این زمین ها 

 بفروشید؟

آقای کنت شما میدانید که خود من شخصا صاحب این اراضی نیستم و شرکائی هم دارم که  ژاک
آنها اراضی را میفروشم منتهی چون شرکاء برای من حیثیت خاصی  نظرهمواره با موافقت 
 دارندحرف شنوی قائل هستند از من 

کار من تقریبا منحصر به ، شرکای شما ایرادی نخواهند گرفت، یقین دارم اگر شما بخواهید کنت
 مفقط از این راه لقمه نانی برای خود و زن و بچه ام در میآور ،خرید و فروش زمین است

 )بطور شوخی( پس معلوم میشود که خیلی پولدار هستید؟... ژاک

نه آقا ....  ولی ممکن است غیر از این سیصد فرانک که شما باید مرحمت کنید هزار و  کنت
 بمن مرحمت کنیددو هزار فرانکی  شما یک رسیدو  هفتصد فرانک دیگر به شما تقدیم کنم

کنت هزار و هفتصد فرانک به ژاک ، پس از امضاًء ، من امضاء کنم.شما رسید را بنویسید ژاک
و به  بیرون میاورداز جیب جعبه ای ، الیاس وارد میشود. خص میشود، و با اجازه مرمیدهد

 . ژاک می دهد

 چقدر است شقیمت ژاک

 دو هزار فرانک ،چون افتخار معامله با جنابعالی را دارم الیاس

 تقدیم می کنمبدون افتخار هزار و پانصد فرانک  ،آقای الیاس ژاک

 ضرر میکند ولی چون نمیخواهم شما را ناراضی کنم هزار و هشتصد فرانک بدهید، متاسفم الیاس

شما را می توانم من دوستان بسیاری دارم که  .راضی کردن من به سود شما تمام خواهد شد ژاک
 پرنس الزال کنم، مثال بانها توصیه 

 و ... ندپرنس الزال که با مادام سیمسون ازدواج کرد -اوه الیاس

 پرنس الزال و خانمش از دوستان صمیمی من هستند بله،  زاک

 ه ایدانجام دادکنید خدمت بزرگی بواقعا اگر شما پرنس الزال را مشتری من  الیاس

توانم بلکه آقاخان معروف را هم که از دوستان صمیمی من است می ،نه تنها پرنس الزال زاک
رگ جواهرات )پول گردن از عشاق بزاصال فرانسوی است  معرفی کنم، همسر تازه اش بشما

 میرود(خداحافظی کرده  الیاسو  بند را بالیاس میدهد



 گردن بند را می بیند( تو این را خریدیوارد می شود و ) می می 

 تتولد نجشه عزیزم، هدیه ی آر ژاک

 را از کجا آوردیش پول می می 

می می می آید، در صدای ) هم نداردضرری  ،است یآسانکار پیدا کردن پول  م،عزیز ژاک
 من ،برای امروز بس است ،میخواهد باز کند ژاک مانع میشود( قطعا یک طلبکار است

راجع به عشق  م تاپشت در بگذار و بیا بآغوش طلبکار را، کاسبی کرده ام باندازه کفایت
 گاستون برخاسته و صحبت میکند(آید که  دارد پایین میصحبت کنیم )پرده 

آقای ژاک نمایش امشب شما خوب بود و همانطوریکه فرمودید توانستید یک نمایش غم  گاستون
 اختیار در ولی نکته این است که وقتی .انگیز را مبدل به یک نمایش مسرت انگیز بنمائید

ولی افسوس  تنظیم نمایددست خود انسان بود اوضاع و احوال را میتواند مطابق میل خود 
 اگر من بجای صاحب خانه شما بودم هرگز باین که حقایق زندگی غیر از این است مثال

سهولت فریب نمیخوردم و نیز اگر بجای آقای دوک بودم با چهار کلمه حرف که هیچ مدرکی 
 هم دنبال آن نیست پولهای خود را تسلیم شما نمینمودم.

 آقای گاستون ممکن است که این جا تشریف بیاورید که بتوانم بهتر صحبت کنیم  ژاک

 من هم میتوانم بیایم)زنش(  ماری

 بلی خانم قدم شما روی چشم ما خواهد بود )گاستون و ماری داخل صحنه میشوند(  ژاک

 )به می می( خانم بشما تبریک میگویم که واقعا خیلی زیبا هستید ماری

 زیبا هستید بلکه یکی از زیباترین زنان این کشور محسوب میشوید ....نه فقط  گاستون

تو دیگر الزم نیست خودت را شیرین بکنی اگرچه من خیلی جوان نیستم ولی اگر پای  ماری
 از هر حیث غیر از توهم مقایسه در میان بیاید خواهم گفت که این آقا )اشاره به ژاک( 

 .هستند

 م )به گاستون( آقای گاستون میفرمودیداز ابراز لطف شما ممنون ژاک

میگفتم اگر بجای این دو نفر بودم هرگز فریب نمیخوردم و پول خود را از دست نمیدادم  گاستون
 آنهائی که پولدار هستند باین سهولت پول خود را از دست نمیدهند و فریب نمیخورند.

من آدمی مثل تو که همواره در  در معامالت اعجاز میکنی به عقیدهکه )از روی توبیخ( تو  ماری
 معامالت کاله سرش میرود بهتر است که ایراد نگیرد. همین پارسال بود که سهام معدن

 25ه بنمیارزد و با زحمت هم فلع را یکی پنجاه فرانک خرید در صورتیکه سی فرانک 
 فرانک فروخت



 همه کس ممکن است اشتباه کند ....  گاستون

اشتباه میکند نباید به دیگران درس معامله بدهد ... شوهرم در  ولی آنکس که همواره ماری
معامالت بقدری ناشی است که اگر اراضی کره مریخ را بخواهند نسیه بفروشند نقدا 

 خریداری میکند.

)از روی مالمت( اینطور هم که تو تصور میکنی من ناشی و ساده نیستم منتهی تو هرچه  گاستون
 یکنیمردم حکایت میکنند باور م

 در هر صورت من امشب یک چیز جالب توجه دیدم ماری

 چه دیدی؟ گاستون

داد  این آقا به مناسبت روز تولد زوجه اش یک گردن بند مروارید دو هزار فرانکی به اوکه  ماری
 دهد. می روز تولد زنش چنین هدیه زیبا و گران بهائی باو کمتر شوهری در جهان 

 گران بهائی بتو ندادممن داشتم و چنین هدیه  گاستون

 مگر این آقا داشت؟ ماری

 ...در تئاتر و سینما انسان میتواند همه چیز را مطابق میل خودش درست بکند ولی  گاستون

که من امشب اینجا  آقای گاستون اجازه بدهید در اینجا با نظریه شما مخالفت کنم مطالبی ژاک
 شهر چنین زمین هائی وجود دارد و در حومه شرقی. شصت در صد صحیح استگفتم اقال 

 شما نام این شرکت را نشنیده اید.هست. شرکتی برای استفاده از این اراضی 

 نه ... گاستون

برای این است که شما مطلقا در معامالت وارد نیستید وگرنه حتما نام "مانیاک" را  ژاک
 ید؟بودشنیده  

 موسسه صابون سازی معروف را میگوئید؟ گاستون

مدیر این موسسه بپرسید که چگونه در ظرف یکسال او را ملیونر کردم ، از آقای مانیاک لیب ژاک
 شصت فرانک فروخت. ،خریدم و متری پنجاه شو اراضی وسیعی را متری دو فرانک برای

 میدانم مانیاک از معامالت زمین ثروت بسیاری تحصیل کرد ،در این قسمت اطالعاتی دارم گاستون

ای او بدست من خریده شد در نتیجه بصیرت من ثروت گزافی از خرید و فروش تمام زمین ه ژاک
ندارم بلکه در خرید و  در امور معامالت ارضی سررشته زمین نصیبش شد .... من صرفا

ه بر اثر بصیرت من صاحب ثروت کسانیکن نیز بصیر هستم و بسیارند دفروش سهام معا
 روز قبل سهام معدن فلع را از 15بپرسید که  "زنون" شده اند اگر قبول نمیکنید از آقای



 20فرانک شد و حاال  15خریدم و بعد از یکهفته هر سهم  شسهمی یک فرانک برای قرار
 نمیدهند.هم فرانک 

 محتاج به پرسیدن نیست من متدرجا احساس میکنم که شما راست میگوئید گاستون

ی هستم مثال شرکت جدید التاسیس منظورم این بود که به شما بگویم من شخص با اطالع زاک
سهام بازار جزو دیگری می شناسم که امروز سهامشان قیمتی ندارد ولی تا ده روز دیگر 

بین برای آن که میگویم از این سهام خریداری نمائید ولی  خواهد شد و تصور نکنید بشما
 اشخاص بصیر و غیر بصیر فرق بگذارید خوب است آزمایشی بکنید.

طمینان حاصل کرده ام که شما شخصی بصیری هستید و خیلی مایلم با مساعدت شما من ا گاستون
 معامالتی بکنم کجا میتوان خدمت شما رسید 

 بهترین وعده گاه فردا شب و در همین جا است ژاک

 اجازه میدهید بعنوان بیعانه مبلغی تقدیم کنم ،با کمال میل گاستون

 میل میل شماست ژاک

 بس استپانصد فرانک  گاستون

 بلی کافی است )گاستون پانصد فرانک به ژاک میدهد( مرسی ژاک

 خداحافظ )گاستون و ماری با ژاک و می می دست داده میروند( گاستون

 بانو قائم مقامی  پرده میافتد 

 



 1324 علی دریابیگی، سعادت خانواده،

 

است به تاریخ  7351تلفن سند یک، یادداشتی با سرنسخه ی تماشاخانه تهران، خیابان الله زار، 
و پیوست؛ یک نسخه نمایشنامه. باال وسط صفحه یک تمبر پنجاه ریالی  365، شماره ی 15/2/1324

وزارت داریی الصاق شده که مهر اداره کل نگارش آن را باطل کرده، بخشی هایی از متن ماشین شده ی 
 نامه با قلم پر شده:

تهران از اداره محترم کل نگارش وزارت فرهنگ تقاضا دارد  اینجانب فریدون رونقی نماینده تماشاخانه
مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به سعادت خانواده ترجمه آقای علی دریابیگی را مطالعه در صورت 

 امضاء تقاضا کننده اقتضا اجازه نمایش آنرا صادر و به تماشاخانه تهران واگذار نمائید. 
 15/2/24امضاء،      

، و پایین تر مهر "ورود بدفتر اداره نگارش" 502نوشته شده؛ شماره رسید:  ،پایین امضاء ،طرف راست
با مداد  آن . روبروی مهر با مداد نوشته؛ آقای فخرایی و زیرخورده 1161و شماره  15/2/24ه تاریخ ب

 بایگانی شود. -قرمز نوشته؛ پروانه نمایش صادر شد

 



 

 نسخه ی کپی.،نازک نارنجی رنگ، ماشین شده کاغذروی که نمایش نامه )موجود( سند دو، صفحه ی اول 

 

برگ اول نسخه ی ماشین شده ی نمایش نامه افتاده. نام نویسنده یا اقتباس کننده یا مترجم و فهرست 
شخصیت ها و توضیح صحنه که معمولن در صفحه ی اول درج می شود، در دسترس نیست، صفحه ی 

ی گفتار شخصیتی به نام آدله )عادله؟( باشد که با شخصیت دیگر نمایش به نام دوم بنظر می رسد ادامه 
"نروزنیک" در گفتگو است. طبق معمول اشتباهات فراوان، از صفحه ی سوم، نام شخصیت دوم تبدیل به 

 "روزنبرگ" می شود!

 



 

 سند سه، پشت صفحه ی آخر نمایش نامه، با قلم و جوهر آبی نوشته شده؛

این نسخه پیس بنام )سعادت خانواده( کمدی در سه پرده که بوسیله آقای علی دریابیگی از آثار ارنس 
صفحه نگارش یافته و صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش  52و اقتباس شده و در  برگرز ترجمه 

نگی و اخالقی رسیده است. نمایش آن برای یک برنامه تا مدت چهار ماه در تماشاخانه تهران از نظر فره
 -در صورت تمدید محتاج باجازه ثانوی است -مانعی ندارد

ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخاوست نامه نمایش الصاق شده است  78/1در دفتر نمایشها زیر شماره 
 دکتر فرهمندی -رئیس اداره کل نگارش    8/2/1324

 )امضاء(    ح. فخرائی  

 

 

 

 

 

 

 

 



برای آن را که سبب شده بر کمدی های معمول، ، تنها مزیتش داردکمدی ی یک پس زمینه نمایش نامه 
 سنتی ایرانی ست.کمدی های  "ستبازی در بازی" "، ونقش در نقش، وجود فن "برگزینم این مجموعه

، زنی آدلهروزنبک نقاش پرتره است، و باید از این و آن پرتره بکشد تا درآمدی داشته باشد، اما همسرش 
 از خانه است، دلخور است، و البته کمی هم حسود بیرونست ایرادگیر، و از این که شوهرش همیشه 

این . نصف شب مست بخانه میآئی و صبح با قیافه خسته و سردرد از خواب برمیخیزی...  آدله
  ؟چه زندگی است

ماکس است که دارد او را ویران ا کند چون این آدله از شوهرش می خواهد که دوستانی نظیر ماکس را ره
 می کند.

 یمیترسم همین معاشرت ها و تفریح ها ،تو هنوز دوست و دشمن خود را تشخیص نداده ای
 .بی مطالعه بتدریج ترا بعادت های زشت معتاد بکند

 بساعت نگاه میکند( ساعت یازده شد)بدون توجه بحرفهای زنش  کبروزن

هیچ مایل نیست شوهرش امروز سر  آدلهقرار دارد که پرتره اش نیمه تمام مانده اما  یروزنبک با خانم
  قرار این زن برود. 

 آخر نمیشود تابلو ناتمام است بعالوه قول دادم امروز تابلو را تمام کرده تحویل بدهم روز

قولها چه  این قول هم مثل آن ه بودی که یکی از آنها انجام نشدخیلی قولها هم بمن داد ادله
 خانم بروی مانعی دارد برای تابلو یک روز دیگر بمنزل آن

 خانم نیست کجا از او پذیرائی کنیم  خانه محقر ما قابل آمدن آن روز

  ؟مگر خانم میخواهد اینجا مهمانی بیاید ادله

 نمیروم ،بسیار خوب میخواهی برای خاطر تو نروم روز

 زود گول میخوریتو  ادله

 کی گول خوردم )میخندد( از روز

 از این رفیق عزیزت ادله

چرا به ماکس  چرا ما با هم صمیمی هستیم؟ میخواهی بدانی، )بلند میشود( باز شروع کردی روزنبرگ
 سه سال قبل از عروسی... اگر میدانستی او چه خوبیهائی بمن کرده ....  ؟احترام میگذارم

همین ماکس که تو از او  ،انداختند ما تا گردنم زیر قرض بود تا اینکه باالخره مرا بحبس
 خوشت نمیآید از عموی خودش پول گرفت و قرضهای مرا داد تا من آزاد شدم.

 تو هم که تمام پولش را پس دادی ادله

 .... بودماگر او نبود من االن توی حبس  ؟بله دادم ولی محبتهایش را هم جبران کردم روز



... وقتی توی این خانه میاید حرکات جلفی میکند  میاداز بی فکری و حماقت این پسره بدم  ادله
 او را میزند ،خواهر منرا اذیت میکند

از اینکه ماکس از خواهر شما بدش نمیاید حرفی ... میزند ،خواهر شما هم او را اذیت میکند روز
 من هم بی میل نیستم که او باجناق من بشود .نیست

 خدا نکند ادله

امه ی عاشقانه در دست، وارد می شود. می گوید مردها مزاحم او می شوند و او کالرا خواهر آدله با سه ن
 به آنها اعتنا نمی کند. شب گذشته سه مرد از تیاتر تا خانه او را تعقیب کرده اند و جمالت عاشقانه گفته

سر ساعت البته فردا هرسه . من هم به هر سه نوشتم ساعت پنج فردا در میدان سپه بانتظار من باشنداند. 
 . روزنبک سیگاری بر می دارد و چون آدلهبامید دیدار من اونجا خواهند آمد منم مسلما نخواهم رفت

 .میروم سر کوچه هم قدری قدم بزنم و هم سیگار بکشمدغن کرده، می گوید سیگار کشیدن در خانه را ق
 وقتی دو خواهر تنها می مانند؛

 ستمردی که میگفتی از او خوشت میاید کی آدله

 مردی است جدی مودب  معقول کالرا

 اسمش چیست آدله

 حاال باشد کالرا

 نکند ماکس باشد آدله

 قلبش مثل سنگ میماند  ،واه واه خدا نکند کالرا

 خانم یک درشگه دم در ایستاده چندتا چمدانهم تویش هست آقای ماکس هم پیاده شد رنوک

می گیرد، و دو خواهر به او متلک می گویند،  آقای ماکس با چمدان ها وارد می شود، سراغ دوستش را
 مسخره اش می کنند و ماکس با نیش و کنایه جواب می دهد.

 میخواهی مسافرت بروی )اشاره به چمدانها( این جامه دانها چیست آدله

 دلم خیلی شور میزند. با او کار دارم ،فعال خیر )به ساعت نگاه میکند( روزنبرگ کجا است ماکس

 کار فوری داری که اینقدر دست پاچه هستیچه  کالرا

 کنیکمکم آقای روزنبرگ بیاید مطلب را باو بگویم تو هم باید  ماکس

 برداری کی میخواهی دست از این خل بازیها کالرا

 هر وقت تو زن من بشوی ماکس



ظ کنی )با خود( پوستی از کله ات بکنم که خودت ح تا ابد دیوانه باقی خواهی ماند، خدا بدور کالرا
 این چمدانها چه هست !هستیدای )بلند(  شما مرد با سلیقه 

 بخانه شما پناه آورده ام. یعنی آمده ام با شما در این خانه منزل بکنماسباب کشی کرده ام  ماکس

 )با عجله( اطاق خالی ندارم آدله

گر وقت ربع دی 3شوخی را کنار بگذارید من در موقعیت بدی هستم )بساعت نگاه میکند(  ماکس
 باقی است.

 چه اتفاقی افتاده)وارد می شود(  روزنبرگ

 کار من تمام شد -چه میخواستی بشود ماکس

 )با خونسردی( چه شده روز

 عموجان  ،بدبختی بزرگ اخ اخ عموجان ماکس

 )کالرا بیرون می رود( بگو چه شده؟ روز

 ست)با تمسخر( ماندن من هم اسباب زحمت شما آدله

 باید رل عمده را بازی کنید و روزنبرگ هم گرداننده نمایش است خیر خانم شما ماکس

 باالخره حرف بزن چه اتفاقی افتاده؟ روز

داشت پنجسال بود کسالت سختی ... که مرا تنها وارث خود کرده عموجان متمول پولدارم ماکس
 فکر کردم دختریرا نامزد کنم ممن، خارج شودخانه نمیتوانست از 

 تو؟ روز

 تقریبا یازده ماه است که با او ازدواج کردمبله  ماکس

 هنوز مجردیکه تو  روز

عموجان پول قابلی برای تشریفات عروسی فرستاد . چاره نداشتم ،مصلحتی بود ،بله مجردم ماکس
برای این ازدواج ساختگی . حاال من یک مرد سعاتمندی هستم که در عین حال زن نگرفتم

 داهزینه اضافی برای من میفرست ماهه مبلغی به عنوان کمکرعموجان ه

 چه الابالی آدله

  (میدهد کاغذی به روزنیرگ) نم فعال در وضعیت بدی گرفتار شدمسرزنش نفرمائید خا ماکس

بحمداله مزاجا سالمت و تحت مراقبت و مواظبت ...اده عزیزم انشاء اله سالمت باشیدبرادر ز روز
روز است حالم خوب و میتوانم راه  8 ... "تقریباقیق حکیم الحکماء بکلی سالمت شدمد

 ..."بود"من تا یکهفته دیگر در تهران خواهم   بروم ..."



 یعنی امروز ماکس

 "...زن و بچه ات را از نزدیک ببینم و ط سه روز پیش شما خواهم ماند ... تا "فق روز

 باید کرد؟ خوب حاال چه... )کاغذ را از روز میگیرد( بقیه اش دیگر مطالب فامیلی است  ماکس
 )بساعت نگاه میکند( تا یکساعت دیگر وارد میشود

 چه خواهد شد؟آنوقت خوب  آدله

که هرچه نوشته بقهمد چه خواهد شد؟ یعنی من زن از آستینم بیرون بیاورم؟ اگر عموجان  ماکس
 باید بمیرم.می کند،  ام دروغ بوده مرا از ارث محروم

 کنیچه حاال میخواهی  آدله

عمویم سه روز بیشتر  ،مشکل بدست شماست )به روز( تو تنها رفیق من هستیحل این  ماکس
و ... ماند دوستانه خواهش دارم خانه خودت را دربست در اختیار من بگذاری نمی اینجا 

 زنت را هم رویش

 خودتانرا بدیوانگی زده ایدخوب )عصبانی(  آدله

 سه روزآنهم  ،ببخشید منظور توهین نیست فقط برای کمک بمن ماکس

 )برافروخته( من اجازه نمیدهم  آدله

 تو یکروز بمن خوبی کردی منهم ممنونم... ،گوش کن ماکس روز

 تشکر الزم نیست من را از این پیش آمد نجات بده ماکس

 من برای این بازیها ....  روز

 پس چه دوستی هستی حاضری من رسوا بشوم و بمیرم؟  ماکس

 ...ولی زنم را راجع بمنزل حرفی ندارم ... ،خودت را بکشی رندا یاگر راه عالج دیگر روز

 این مزخرفات یعنی چه؟ آدله

 دارم دیوانه میشوم ...)بساعت نگاه میکند( تا سه ربع دیگر عزرائیل من وارد میشود ماکس

 مطمئن باش از عمویت بخوبی پذیرائی خواهیم کرد روز

 چه میگوئی؟ آدله

را  مبیچاره شده ام اولین باریست که در مقابل زن خود کنید، ک)بزانو میافتد( خانم بمن کم ماکس
 کوچک کرده ام بمن رحم کنید



)با وقار( باشد خانه را برای چند روزی که عمویتان در این شهر است در اختیار شما  آدله
 میگذارم ولی در قسمت زن باید خودتان یک فکر دیگری بکنید

بگیرم  نم توی خیابانها باال و پائین بروم جلوی هر زنی رامنکه نمیتوا ،آخ بیچاره خواهم شد ماکس
 برای سه روز زن من بشودو از او تقاضا کنم 

 کمک کندبخواهرم میگویم، شاید خارج است ولی برای کمک بشما هم ینکار از عهده من ا آدله

 پس زود قضایا را بخواهرتان بگوئید هرچند چشمم از او آب نمیخورد ماکس

 کالرا )کالرا وارد میشود(کالرا   آدله

 کالرا همه چیز را شنیده، و در میان تعجب همه، پیشنهاد را می پذیرد، اگرچه ماکس هنوز هم باور ندارد؛

باید پیش عمویم طوری رفتار کنی که خشن ترین و بداخالقترین زن دنیا معرفی بشوی بحدی  ماکس
ما فورا از هم بدهد  اجازه و دمکه عمویم تصدیق کند که اگر زن نمیگرفتم سعاتمندتر بو

 ردر این خصوص از خواهرت سرمشق الزمه را بگی .طالق بگیریم

 منظور شما را فهمیدم مطابق میل شما رفتار خواهم کرد کالرا

 ین قلب با رحم شما پی میبردمه امتشکرم کاش زودتر ب ماکس

 ما باید چه بکنیم آدله

شما هم خواهر زن او و با هم در این خانه می شود و روزنبرگ باجناق ماکس  ی،هیچ کالرا
 زندگی میکنیم

هم  از شما زرنگتر، ماکس اطمینان می دهد اما روز معتقد است که نشودقضایا جدی روز آرزو می کند که 
. ماکس نیم ساعت فرصت دارد که خود را به گاراژ کردند و دست و پایشان در پوست گردو افتاد ادعا

 فراموش می کند خیلی چیزها را به همه بگوید، از جمله این که اسم همسرشت خوشحالی برساند، از شد

و طفلش چیست! واقعیت این است که خودش هم فراموش کرده در نامه ها برای عمویش چه نوشته. از 
 این که همه چیز بخیر و خوشی قبول شده، خوشحال است بطوری که هنگام خداحافظی؛

 )بکالرا( خداحافظ زن عزیزم برای امتحان بگذارید شما را ببوسم  ماکس

 برای امتحان دو کشیده )دو کشیده باو میزند( چطور است کالرا

 خوب امتحانی دادی خدا حافظ )آدله میخندند( ماکس

 آنکسی خواهد خندید که آخر بخندد. کالرا

در می یابیم که نام روز، شده منوچهر و نام آدله به مهری تغییر کرده، مجید همان ماکس  دومی پرده در 
قبلی ست و کالرا هم در ابتدا "مینو"ست. عموجان که یک شهرستانی ست، وارد شده و طوری رفتار می 

ا مهری فعلی کند که انگار خرج این خانه را تمامن می پردازد. تنها کسی که با عموجان مشکل دارد، آدله ی
ست که در هر موردی گالیه و شکایت دارد، و البته همه ی تقصیرها را متوجه ی شوهرش "روز" سابق 



کالرای سابق که می خواست سر و "منوچهر" فعلی می داند که پذیرفته به ماکس یا مجید، کمک کند و ... 
 موجان به نحو احسن پذیرایی کند؛ع به تن ماکس نباشد، راه می رود و مجید مجید می کند و سعی دارد از

 خوشحالم از بالتکلیفی بیرون آمدی و صاحب زندگی شدی عمو

 من این است که رضایت شما را جلب کنم یمنتها آرزو مجید

 این خوشی که نصیبم شده خیلی پول داده امبرای بله بله  عمو

 تصدیق بفرمائید که سطح زندگی خیلی باال رفته مجید

...  الحق زنت هم زن خوب و الیقی است ... ولی تو هر ماهه مطالبه میکنینه آنقدر که  عمو
 مثل مرجان گونه های سرخ و لبان ،چشمان خندان

 عموجان شاعرانه تشبیه میفرمائید مجید

 ثریای تو یک زن برازنده است  ،ما اهالی والیات از وجاهت بیشتر لذت میبریم عمو

 ؟ثریا که باشد مجید

 عور زنت را میگویم)میخندد( بیش عمو

 )میخندد( اسم خانم من ثریا نیست مجید

اغذیکه از من اجازه عروسی خواسته بودی کدر  ،میخواهی بگوئی خط تو را خوب نخواندم عمو
 ش( هنوز دارممی کند اسم زنت را ثریا معرفی کردی )دست در جیب

 دو)بلند( بخود زحمت ندهید خانم من  کارمبله بله بله )با خود( وای بمن که اینقدر فراموش  مجید
 تا اسم دارد ثریا و مینو

 عموجان لباسهای تانرا عوض کردیدا دیگ بزرگی از درب وارد میشود( )ب مینو

 بعقیده من باید در خانه برادر زاده قدری برازنده لباس پوشید عمو

 عمو جان شما در هر لباسی برازنده هستید مینو

 ب و چیز فهمی است)به مجید( چه زن مود عمو

اما کراوات شما )دیگ را به مجید میدهد( عزیزم این را هم بزن )بعمو( گره را قدری باالتر  مینو
 .به مجید( هم بزن، ببرید )عمو سرش را پائین میآورد مینو گره کراوات را مرتب میکند

 اجازه بدهید هر روز صبح من کراوات شما را ببندم

به هر روز صبح آرنجهای لطیف تو بصورت و ریش من بخورد ) ،کار خوبیه )با وجد( چ وعم
 .مجید( راستی که زنت فرشته است

 مجید هیچ غذائیرا جز اینکه من بپزم نمیخورد مینو



 هم بزنمآن را خودم مجبور باشم وقتی مخصوصا  مجید

 عموجان بفرمائید چه غذاهائیرا دوست دارید برایتان بپزم مینو

 قیمه فسنجان ... اینهاست ،قرمه سبزی ،دارم طاس کباب غذاهائیکه من دوست عمو

 حاضر میکنم  نبراتو داینها که چیزی نیست اگر گوشت بلبل هم بخواهی مینو

اما خشمگین است، چرا که قرار بر این بود که کالرا یا مینو طوری رفتار کند که عموجان آنها را  مجید
رفتاری می کند. مجید اعتراض می کند و مینو خودش  وادار به جدایی کند، اما مینو در عوض کلی خوش

 را به کوچه ی علی چپ می زند

 بس است اینقدر هم نزن مینو

 برو چپق مرا بیاور عمو

 )با عجله( چطور عموجان چپق میکشند؟ مینو

 ..)با فکر و ترسان( بله اما اینجا قدری اشکال دارد مجید

 چرا؟ مینو

بوی دود بدماغش برسد دعوا و مرافعه راه خواهد انداخت  )آهسته به مینو( خواهرت اگر مجید
 )بعمو( زن من از بوی چپق بدش میآید عموجان.

کی گفته؟ اگر تو میکشیدی البته بدم میآمد اما وقتی عموجان میکشند هیچ بدم هم نمیآید  مینو
 الساعه میآورم  عموجان چپقتان کجاست؟

 ...چپق میآورد  ،غذا میپزد ،کراوات میبندد ،راستی راستی این زن فرشته است عمو

  ....از حدبله، بیش  مجید

دستش را عقب میکشد( کاری که بمن محول چپق را می آورد، عمو می خواهد بگیرد، ) مینو
فرمودید باید تمام انجام بدهم )چپق را به مجید میدهد( این را نگهدار )سر چپق را پر میکند 

 و کبریت را آتیش میزند(

 )با خوشحالی( چه همسر خوبی عمو

)مینو را به گوشه ای میبرد( مگر  )عصبانی( کاش نیست میشد از دستش خالص میشدم مجید
 قرار نبود منتهای بداخالقی را نشان بدهی 

 کدست دو هندوانه بردارمی)آهسته( هنوز که وقت نگذشته منکه نمیتوانم با  مینو

نه پرستی و عوام بودنش حاضر نیست ما با هم ازدواج بمن نوشت که پدر او بعلت کهمجید  عمو
 کنیم



 )تعجب( بنده؟ مجید

  ...کاغذیرا که نوشته ای همراه دارم )دست بجیب( عمو

را در کاغذ ببین و پدرت ایشان آدم غریبی هستند )به مینو( اسم ، )فوری( بله بله یادم آمد مجید
 بمن بگو

 خیلی باید اسباب زحمت تو شده باشد !) به مینو( طفلک بیچاره عمو

 )با خود( اگر میدانستم راجع بچه صحبت میکند خوب بود مجید

 )به مینو( خانه شما دیوارهایش بلند بود؟ عمو

خواهش میکنم از این موضوعها بگذریم ، )با عجله( بله دیوارهای خانه شان خیلی بلند است مجید
 راحت میشودخانم من از شنیدن و تکرار این داستان نا

تو چطور شد از  این اندازه تحمل سختی کرده است. من طاقت ندارم بشنوم یکنفر جوان تا به عمو
 آزاد شدیآن خانه و دیوارها و آن مشکالت 

 باید بگویم که بنده از آن دیوراها پرواز کردم مینو

 )به مجید( خوب آنوقت پدر پیرش چه کرد؟ عمو

 اینموضوع را در کاغذ برای شما نوشته ام یا نهنمیدانم . او هم پرواز کرد مجید

 کلمه بکلمه عمو

 )با خود( میبایست یک نسخه هم برای خودم نگهمیداشتم مجید

اینطور راحت شده، )به مینو( حاال دیگر با این سعادتی که شما دارید پدر پیر شما خیالش  عمو
)به مجید( یکیرا بفرست ... نیست؟ خیلی دلم میخواهد پدر شما را ببینم و با او آشنا شوم

 خبر بدهبه او را مآمدن 

 چند روزیست مسافرت رفته)بلند(  )با خود( دیگر چه خاکی بسرم بریزم مجید

 )با خود( کار دارد بجای باریک میرسد )بلند( ببخشید من باید به آشپزخانه سر بزنم )میرود( مینو

 ...این زن از روی صمیمیت رفتار نکنی  اگر تو با)به مجید(  ما را تنها نگذار ،زود بیا عمو

 اطاعت میکنم ولی تصدیق بفرمائید که نمیتوان با نظر اول راجع باشخاص قضاوت کرد مجید

 تو اطمینان داشته باش که نظر من خطا نمیرود عمو

همین  ،امان اگر او عصبانی بشود .شما زن مرا در یک حالت عادی و معمولی دیده اید مجید
وجود شریف که بنظر شما فرشته آمده است عفریتی میشود که باید از او فرسنگها دوری 

 ..بقدری بداخالق و کج خلق است که  .باین قیافه ساده فعلی او گول نخورید. کرد



یقین دارم یکی از خوشبخت . شیفته اخالق او شدم. منکه چیزی از بد اخالقی او حس نکردم عمو
 ی...هست ترین مردان دنیا

 ی اینجا سیگار چپق چه زهرماری کشیده؟سپف ک)وارد می شود(  مهری

 )با خود( خدایا رحم کن مجید

 من کشیدم چطور مگر عمو

 چرا نرفتی توی باغ بکشی مگر نمیدانی دود پرده را خراب میکند )خارج میشود( مهری

 چه زن بداخالقی است عمو

ای کاش زن ... و خجالت کشی استبرعکس عموجان مهری خیلی زن با محبت خون گرم  مجید
 من هم مثل او بود ...

از حرفهای مجید هیچ نمیفهمم در تمام کاغذها از حسن انتخاب زنش و از سعادت )با خود(  عمو
. و صحبت میکندابش شده بمن نوشته ولی حاال از بداخالقی یو خوشبختی خانوادگی که نص

 چه فکر میکنم نمیفهمم زن او بنظر من هیچ عیبی نداردهر

 مجید مجید اینجا نیست؟ مینو

 چرا صورتت برافروخته شده عمو

 از آتش اجاق مینو

)صورت او را پاک میکند( طفل عزیزم واقعا که فرشته ای این برادرزاده من لیاقت تو را  عمو
 ندارد

 ترین زن و شوهر دنیا هستیمچرا عموجان او جوان سربراهی است ما خوشبخ مینو

 تردید ندارم که تو یکزن فوق العاده ای هستی عمو

)در گوش عمو(  فقط یک عیب دارد ،برای من شوهری بهتر از مجید نمیتوانست پیدا بشود مینو
چشمش بمن  یولی من چه تقصیری دارم که یکمرد هرزه بطور تصادف خیلی حسود است

  .بیافتد و مرا نگاه کند

 باید ملکی باشد که بصورت انسان در این شهر آمده ،خیر ایندختر معمولی نیستنخود(  )با عمو

 نگهداری کند.  تا، سه تا کاغذی را که برای سه مرد نوشته، به عمو می دهد مینو

 خواهش دارم شما این نامه ها را پیش خود نگهدارید تا من وقت پیدا بکنم آنها را بفرستم مینو

هر وقت  ،نمیتواند آنها را پیدا کنددر کیف بغل میگذارد( اینجا  بمن )کاغذ را بسیار خوب بده عمو
 از این کارهای خیر داشتی بمن مراجعه کن



آهسته به مینو( قولیکه دادی یادت نرود )بلند( عزیزم عموجان از این اطاق وارد می شود، ) یدجم
 خوشش نیامد دلش میخواهد در اطاق پهلوئی منزل کند

 عمو( آره عموجان؟)به  مینو

 بله عزیزم در این اطاق مبل و اثاثیه زیاد است من راحت نیستم عمو

 ولی در آن اطاق عبور و مرور زیاد است عموجان ناراحت میشود مینو

 )با تندی( من اینطور میخواهم )آهسته به مینو( حاال عصبانی بشو مجید

 بانی بشوم)آهسته( اطاعت  ولی تو اول تند حرف بزن تا من عص مینو

 )خشن( هرچه گفتم اطاعت کن چون و چرا ندارد مجید

 چه خبر است این چه طرز حرف زدن است عمو

 من اینطور میخواهم فهمیدی )به عمو( الساعه است که او عصبانی خواهد شد مجید

 (می شود )با نرمی( هر طور میل شما است رفتار خواهد شد )خارج مینو

 میکنیتو خودت داری بد حرفی  عمو

 کجا میروی بیا اینجا مجید

 )برمیگردد( بله بفرمائید مینو

 چقدر مطیع و سر براه است عمو

)با خود( دیوانه شدم )بلند( گویا فراموش کردی که این خانه را ما باشتراک منوچهر شوهر  مجید
 خواهر تو اجاره کرده ایم و خواهر تو هم حق رای و مداخله در امور اینخانه ندارد

 بله حق با شما است منیو

 چرا یک خانه علیحده برای خودت اجاره نکردی عمو

 اگر خانه علیحده داشتی ما میتوانستیم آزادتر با هم زندگی کنیم .عموجان راست میفرمایند مینو

 خیر نمیشود عموجان بیش از سه روز نزد ما نخواهد ماند مجید

 بمانند قبول نخواهند کرد؟)شیطنت( یعنی اگر ما تقاضا کنیم عموجان بیشتر  مینو

)به مجید( از او معذرت بخواه  من هفت روز دیگر هم پیش شما میمانم )راضی( البته چرا نه عمو
 و دست و پایش را ببوس

 )تعجب( چه فرمودید؟ مجید



 زود باش معذرت بخواه دست و پایش را ببوس زود باش عمو

 عبوس( معذرت میخواهمبا قیافه  هر طور امر میفرمائید )زانو میزند مجید

)با محبت( نه عزیزم بلند شو من هرگز راضی نیستم که تو در مقابل من زانو بزنی و از من  مینو
 اهیومعذرت بخ

 حاال همدیگر را ببوسید عمو

 )بطرف مینو میرود(  هر طور امر کنید مجید

 )خود را دور میکند( این چه کاری است مینو

 برای چه نه عمو

 این کار خوشش نمیآیدمجید از  مینو

 خوشم هم میآید زن عزیزم هم برعکس خیلی  مجید

 آهسته( از من دور شو -)خودش را عقب میکشد مینو

 اجازه بده لبهای شما را ببوسم )او را در آغوش میگیرد( مجید

بالئی سرت میاورم که خودت حظ کنی )بلند( نه عموجان  ،)باخود( صبر کن پوستت را میکنم مینو
 نباید مقابل همه یگدیگر را ببوسدانسان 

 چرا نه  پیش عمو چه عیبی دارد عمو

 گیر افتادی وبرا بهم میمالد( خ ش)دستها مجید

ا اینجا عزیزم )با محبت ساختگی( بی حق با شما است چه کنم که من خیلی خجالت کش هستم مینو
تو گران تمام  این بوسه برای وی عمویت مرا خجالت نده )او را میبوسد( مرا ببخش. جل

 خواهد شد

 کن چمدانها را باز کنیم سوقات خوبی برایت آورده ام کمک )به مینو( عزیزم بیا  عمو

 )حین خروج( مجید جان تنها نمانی مینو

 با خود( ای طوله مار ... -)با تغیر مجید

لبان بیشرم مرا بوسید اما خودمانیم بوسه اش عیبی نداشت )عصبانی( آدم با یک چنین  مجید
 مملو از کثافت باشد کهمثل ظرف خوش ظاهری  ،سیاه و طینت بد صاحب یک قلب ،قرمز

 در حالی که به خوابیدن منوچهر ایراد می گیرد، وارد می شوند.  مهری



عموجان من بد اخالقی  مگر قول نداده بود که حضور، ت مرا بدبخت کرداخواهر ذلیل شده  مجید
طوری وانمود  نشان میدهد، خودش را مطیع و سربراه ،زبانی میکند شیرین شبجا ؟بکند

 عموجانم تصمیم گرفته هشت روز بماند.کرده که 

)با لکنت(  منوچهر من بیش از این نمیتوانم تحمل کنم، غلط کرده جان شما)عصبانی( عمو مهری
 اگر عموی تو بخواهد هشت روز بماند .. میدانی که من زن صبوری هستم...

 را بیرون کنم ... نمیتوانم او مجید

آخر . ..)به شوهرش( من از تو طالق میگیرم شاگر بهر زبانی که میدانی از این خانه نبری مهری
 تو هم مردی...

 .. روز بعد، مجید هراسان وارد می شود و

 )با عجله( یک بچه بمن برسانید و اال کار خراب خواهد شد.  مجید

 مگر دیوانه شده ای منوچهر

عموجان  نمیفهمی؟ من بعمویم نوشته بودم که خدا یک پسر بمن داده است و حاال ...چرا  مجید

 آورده است میخواهد پسر مرا ببیند و برای این طفل خیالی یکدست لباس کامل بعنوان هم

 چرا از اول بما نگفتی منوچهر

طفل کوچکتان خدایا منوچهر  تو از تمام داستان من اطالع داشتی )به مهری( شما باید با  مجید

 بمن کمک کنید

 بچه من اسباب بازی نیست مهری

 این که دختر است مینو

فقط باو نشان بدهم  )دستپاچه( چه اهمیتی دارد شما بچه را بمن بدهید من او را میپیچم ... مجید

 که ...

 ساکت عموجان دارد میآید مینو

 بچه را بمن برسانید )عمو با بقچه لباس بچه وارد میشود( مجید

 چرا از من فرار میکنید عمو

 کنیم. میخواستیم ...این اطاق را مطابق سلیقه شما حاضر مینو

 ؟ی)متعجب( چ مهری

 چرا این بقچه را نبردید؟ )به مینو میدهد( بگیر عمو

 )بقچه را از عمو میگیرد( بقچه متعلق به بنده است ... مجید

 راجع باو اینقدر نوشته ای بمن نشان بدهباالخره ثمره زندگانی شما این پسر کوچولوئیرا که  عمو



 )آهسته به مهری( خانم بمن رحم کنید دارم رسوا میشوم )به عمو( فعال بچه منزل نیست مجید

 منزل نیست. عمو

 با پرستارش گردش رفته )صدای بچه(  مجید

 آه  آه همه

 )میخواهد باطاق مقابل برود( عمو

 نبرید )جلوی او را میگیرد( آنجا دیگر تشریف مهری

 یدکن)به مهری( خانم شما در امور خانوادگی من دخالت ن عمو

 )با عجله به عمو( بچه لخت است مینو

 هنوز تمیزش نکردند مجید

 ...چه اهمیت دارد )صدای بچه( چه صدای قشنگی فهمیده عموجانش آمده  عمو

 )به منوچهر( منوچهر دیگر صبرم تمام شد مهری

 مهربان من تقصیر ندارم)آهسته به مهری( خانم  مجید

 )با تغیر( آخ ولم کن آقا من با شما حرف نزدم   مهری

 است؟ ی)به مجید( باز چه اش عمو

 )بچه در دست که در مالفه ای پیچیده شده وارد میشود( بفرمائید اینهم بچه مینو

 چه طفل قشنگی بده بمن )بچه را میگیرد(، آخ چه ملوس عمو

 )جلو میآید( بچه نیفته مهری

، تو خیال میکنی که از بچه و بچه داری بی اطالع هستم؟ )به بچه( واه چه خوب میخندد عمو
بچه باین کوچولوئی چه ، بچه خوابش میآید خمیازه میکشد، بخدا عموجانش را میشناسد

 دهان گشادی دارد

 دیگر نمیتوانم طاقت بیاورم مهری

 اسمش چیه؟ عمو

 یوسف مجید

 پرویز مینو

 فرزانه)با افاده(  مهری



 فری منوچهر

 )به منوچهر با تعجب( فری؟ عمو

 )فوری( مقصود فریدون است منوچهر

 بچه سالمی است اما انقدرها قشنگ نیست که نوشته بودی عمو

پرستارش منتظر است )با بچه ، خوب بسه بدهیدش بمن. )با کنایه( بنظر شما اینطور آمد مهری
 خارج میشود(

 .مثل اینکه دیوانه است اهر زن توخو )به مجید( این عمو

 اجازه میدهید نهار بدهم نوکر

 بفرمائید عموجان نهار سرد میشود )با عمو خارج میشود( مینو

 منوچهر( اگر یکدفعه دیگر این پیر خیره سر بخواهد ...ه )وارد میشود ب مهری

 خانم نهار سرد میشود مجید

 منوچهر( آشی را که پختی نمیگذارم سرد بشود  به)با تغیر( راحتم بگذارید آقا ) مهری

مجید  وارد می شوند. ، و بعد مینو، مشغول خواباندن بچه در گهواره است که عمو با منوچهرپرده سومدر 
، که مهری وارد می و مجید معتقد است که مینو با او لجبازی می کند و مینو دوباره باهم بگومگو دارند

  شود؛

 که اینجا آورد؟این گهواره را  مهری

  ؟بشما چه مربوط است خانم عمو

 بمن چه؟ )متعجب(  مهری

 )آهسته به مهری( عزیزم قدری صبر کن ... منوچهر

 )با تغیر( تو خفه شو.  مهری

 این دیگر خیلی بیشرمانه است. شما اجازه میدهید این زنیکه هر کاری دلش میخواهد بکند؟ عمو
فوری  خواهرت بود ابدا نمیگذاشتم مجید با تو زندگی کند)بمینو( اگر اخالق تو هم مثل 

)بهمگی( توجه کنید تصمیم من عوض شد. میخواستم هشت روز دیگر  میگفتم طالقت بدهد.



خوشبختی شما در این خانواده نقشه زندگی مرا تغییر اما )بمجید و مینو(  پیش شما بمانم..
 داد.

 است. )عبوس به منوچهر( دیگر چه نقشه تازه  مهری

 خوشحال خواهید شد که بشما مژده بدهم تصمیم گرفته ام بقیه عمر را با شما زندگی بکنم. عمو

)با خود( خدایا بال را دور کن. من از اینجا بروم که میترسم صاعقه نازل بشود. )میخواهد  منوچهر
 .خارج شود(

 )بمنوچهر( منوچهر کجا میروی؟ مهری

 .قدری هوای آزاد بخورم منوچهر

 )بازوی او را میگیرد( باید تصمیمهای عموجان را بشنوی. مهری

 خیلی متفرعن تشریف دارید.شما  عمو

 فامیال اهل ادب و کمالید. ،برادرزاده شما نیستفقط چشم ما روشن. معلوم میشود  مهری

)به مهری( اگر شما هم بخواهید در این  خیال میکردید پس ما یک فامیل بی ادبی هستیم؟ عمو
ندارم. ولی هرگز اجازه نمیدهم که اینقدر بداخالق و خشن  ختی شرکت بکنید من حرفیخوشب

 هرکس خودتان را داخل باشید. از طرز رفتار شما خیلی بدم آمده. معنی ندارد که در کار

کنید. همچین وانمود میکنید مثل اینکه صاحبخانه هستید. نمیخواهید با خواهرتان زندگی 
 )بمجید( من میروم بمباشرم تلگراف کنم.   از است بفرمائید.کنید بسیار خوب. در ب

 وقت داریم. ،)عمو را نگه میدارد( عموجان عجله نکیند مجید

باید هرچه زودتر تصمیم را عملی کرد. اگر با شماها زندگانی کنم دو مرتبه جوان خواهم شد.  عمو
 )بمینو( عروسک عزیزم )خارج میشود(

بخرجت  ،هرچه گفتم مالیمت نکن. بداخالقی بکن ، عروسک!ر تو است)به مینو( تمام تقصی مجید
 نرفت.

یعنی من باید همینطور بمانم هرکی هر چی دلش میخواهد تو زندگی من بکند. )به منوچهر(  مهری
 من اینقدر پست شدم که هرکی تو این خانه میاید تو سر من بزند. چرا اجازه میدهی بمن بی

امروز عمو و برادرزاده را از این خانه بیرون کن واال روی خوش احترامی بکنند. همین 
 نخواهی دید.

  ممکن نیست آدم بتواند یک کلمه بنویسد.، ( خیلی شلوغ کردیدوارد می شود لم در دست)ق عمو

)بمینو اشاره ی رخ میدهد و پیش آمدهائی میکند )دستپاچه( عموجان اتفاقاتی در زندگ مجید
ا را بعرض شما خواهد رسانید. )آهسته بمینو( هر کاری دلت میخواهد میکند( خانم من قضای

 بکن.  



اگر شما بمن قول بدهید که عصبانی نشوید. اگر شما ... )با خود( نمیتوانم باین  ،عموجان مینو
را خواهد گفت چیز پیرمرد حقایق را بگویم. )اشاره بمنوچهر( شوهر خواهر من همه 

 )میرود(

 ه؟ )مبهوت( بند منوچهر

 ؟چیز فوق العاده ایست عمو

.. )پیشانی خودش را پاک میکند( که بچه مال باید عرض کنم موضوع این است ... منوچهر
 ... هه هه... نیست...برادرزاده شما

 )با فریاد( چطور عمو

 ،ان بچه که بشما نشان داده اند )با لکنت( میخواستم عرض کنم ... که در حقیقت... نیست... منوچهر
 بنابراین باید عوض کنم ... ،شبه او بود ،خود بچه نبود

خیال میکنید با این حرفها میتوانید مرا گول بزنید  ،وقت مرا هم گرفتید ؟چرا از اول نگفتی عمو
 (میشود )خارج

تصور نمیکنم دیگر روی خوشی در این خانه ببینیم.  .)اوقات تلخ( عجب بی عرضه است مهری
 داری این حقه بازیها را ادامه بدهی چرا ما را راحت نمیگذاری باز هم خیال)به مجید( 

 ؟میخواهید رسوا بشوم مجید

 )میخواهد خارج شود( ما چه کنیم؟ ،رسوا میشی که میشی مهری

اگر شما بمن کمک نکنید کار  .بدهید چند کلمه با شما صحبت کنم )او را نگهمیدارد( اجازه مجید
 خودتان میدانید که من چقدر بشما احترام میگذارم. تاندستم بدامن ،من ساخته است خانم

 میکنم دست از سر ما برداریدمن احتیاجی به احترام شما ندارم، خواهش  مهری

 )با تملق( حس کرده اید که تا چه اندازه بشما ارادت دارم مجید

 )با تمسخر( من چیزی حس نکردم مهری

 هستم بی لطفی میفرمائید من یکی از چاکران شما مجید

اختالل حواس داری )میخواهد مطمئنم  حاال دیگر ،اگر تا حاال خیال میکردم دیوانه شدی مهری
 برود(

 )مانع میشود( آه مهری خانم نمیفهمم شما چرا اینقدر بی لطف هستد مجید

 برای اینکه من از شما بدم میآید مهری

 ردم چه گناهی کآخر چرا  مجید



 هر میخواست تابلوی وجاهت را از روی صورت من بسازد شمایادتان رفته آنروزیکه منوچ مهری
همین بی احترامی ، باو گفتید که صورت و اندام من برای تابلوی حسن جمال مناسب نیست

 مرا از شما متنفر کرد.

 ای وای خانم شما هنوز فراموش نکردید مجید

 -انتظار دارید اشخاص زود توهین را فراموش بکنند مهری

مقام . اگر این باعث کدورت شما شده معذرت میخواهم .ز نقطه نظر صنعت بودحرف ا آن مجید
 شما باالتر از آنست که تابلوی حسن و جمال را از روی قیافه شما بسازند

 )عصبانی( خیلی با کنایه صحبت میکنید )میخواهد برود( مهری

منبعد همیشه ارادتمند )دست او را میگیرد نمیگذارد خارج شود( من بشما اطمینان میدهم  مجید
 باشم

 ولم کنید آقا مهری

 )در حالیکه دست مهری در دست مجید است وارد میشود( به به چشم من روشن عمو

 خارج میشود(مهری ) بد نیست مرحبا مینو

 آه خدا  مجید

  )با حالت گریه( ای پست مینو

 بیا اینجا)به مجید که می خواهد خارج بشود(  عمو

با تمام زحماتی که برای او میکشم و از دروغ  ،هستم بگذارید برود من یکزن بدبختریه( )گ مینو
گردان نیست. )گریه میکند( با این قلب پاکی که من دارم سزاوارم که با من یو خیانت رو

 اینطور رفتار بکند

 گریه نکن مطمئن باش او را تنبیه خواهم کرد )مجید وارد میشود( عمو

 ر نداشتم )با بغض( مرا دوست نداردهیچ از او انتظا مینو

 ولی تو قبل از نهار چیز دیگری بمن گفتی... عمو

)حالت گریه( بله عموجان زناشوئی  نطوریکه هست بشما بگویم.خجالت میکشیدم قضایا را آ مینو
معلوم میشود  دیگر نمیتوانم طاقت بیاورم )روی صندلی میافتد(، ما یک بدبختی بزرگ بود

 بتصور من خواهر منهم از مجید بدش نیاید . عوض من دوست دارد مجید خواهر مرا

 نمیگوید؟ یآخر شوهر خواهر تو چیز ؟کدام مذهب و ایمانی چنین چیزیرا اجازه داده عمو

 آن بیچاره ساده بی زبان چه دارد بگوید مینو



خانوادگی ما نه من هرگز اجازه نمیدهم اینگونه کارهای خالف اخالق و عفاف در زندگانی  عمو
 )خارج میشود( .پیش بیاید

 )از محل پنهان خارج میشود( مرحبا مجسمه شیطنت مجید

 ؟تو چرا دست خواهر مرا بوسیدی مینو

 وانمود کردیتو طور دیگر اما که ما از هم طالق بگیریم  ،من مخصوصا این کار را کردم مجید

 چطور است تقصیر تو را در حضور همه ببخشم مینو

 ت من خودم را خواهم کشتآنوق مجید

 چقدر شما از قلب یکدختر جوان بی اطالع هستید )خارج میشود(. بسیار کار خوبی میکنی مینو

 ،عاشق من شده ؟چه بود شمنظور .هستید )فکر میکند( از قلب یک دختر جوان بی اطالع مجید
میکند( عموجان با نیست )به باغ نگاه هم خودمانیم دختر بدی  دلیل نداشت مرا ببوسد،حتما 

 منوچهر )خارج میشود(

 از شما پنهان میکندخودش را میبینید که خانم شما )با منوچهر وارد می شوند(  عمو

 بی سابقه است در زندگی ما چنین پیش آمدی منوچهر

 مراقبش نبودید، چون شما باو اطمینان داشتید عمو

 نمیشود باور کرد منوچهر

 همینجا بزانو افتاده بود و عجز میکرد ،در همین اطاق عمو

، مهری از در باید در اطراف این موضوع تحقیق کرد )خارج میشود. باور کردنی نیست منوچهر
 (دیگر وارد می شود

 اشخاص خائن باید مجازات بشوند عمو

 خواهر من ابدا ...  .اینها همه تو را مسخره کرده اند ،تو دیگر چه ات هست مهری

 عموجان با کمال تاسف ...می شود( )وارد  مجید

 برو از جلوی چشم من گم شو عمو

 عموجان شما عصبانی نشوید همه چیز درست میشود مینو

 تو خیلی صبر داری عمو



)دست مهری و مجید را بهم میدهد( منبعد دقت نمائید که وظایفی را که نسبت بهم و خانواده  مینو
)مهری را با  را ببخشید منهم از تقصیر او گذشتمعموجان شما هم مجید . دارید مراعات کنید

 خود میبرد( هرچه بتو میگویم گوش کن

 ( دیگر چه خوابی برای من دیده د)باخو مجید

کجا دیده  حاال تصدیق دارید که قابل این زن نیستی؟ ؟خوب آقای باشرف این چه حرکتی بود عمو
 گذشت باشدشده شوهری چنین کار زشتی را بکند و زن تا این حد با 

زن من سعی میکند زندگی . بنده همه چیز از او دیده ام. کالغ که چشم کالغ را در نمیآورد مجید
 اگر بیشتر دقت میفرمودید حق را بمن میدادید. مرا خراب و تلخ کند

)کیف  خودش هم چیزهائی به من گفته ولی قول داده از کارهای بی رویه خودش دست بکشد عمو
 را که از مینو گرفته در میآورد( ورد( اینها اسناد بی تقصیری او )کاغذهارا از بغل در میآ

)مجید  خود دست بردارند نفر دیوانه ولگرد گوشزد کرده که از حرکات زشت سهبه نگاه کن 
 کاغذ را باز میکند( چرا باید انسان بزن عفیف خودش تهمت بزند ..

ای مالقات برای شما بخوانم "کاغذ شما رسید برجازه بفرمائید این کاغذ را ! ابینهایت عفیف مجید
بعداز ظهر جلوی اتوبوسها به انتظارم باشید دوست  5فردا ساعت ، استه بودیدوقت خو

 شما"

 د(ن)کاغذ را میگیرد و میخوا ی؟چ عمو

 یکی )کاغذ دومی را میخواند( اینهم مثل آن مجید

شوهر  ،زن نادرست ،ه شومی استعجب خان. )کاغذ دومی را میگیرد( دارم دیوانه میشوم عمو
 .خدایا ،فامیل نادرست ،نادرست

 سعادت خانواده مسموم شده است مجید

آنطور که من فهیمده ام او زن عفیفی است  ؟از کجا که برای تالفی اینکار را نکرده باشد عمو
 بمن قول بده که دیگر نسبت باو خیانت نکنی

 )پهلوی پنجره( نگاهش کنید آنجا دارد کشیک میکشد معلوم نیست خانم عفیف بنده  مجید

 جوانی هم آنطرف نرده دیده میشود عمو

 الحمدهللا عموجان خودتان با چشم خودتان دیدید  مجید

 طالقش بده از خانه بیرونش کن. مگر شب را از دستش گرفته اند عمو

  خودمانرا مخفی کنیم )مخفی میشوند( .دارند میآیند .خواهرش هم رفت پیشش مجید

 حاال او را شناختی )به مهری( کسی ما را ندید؟ مینو



 تبریک میگویم )خارج میشوند(، جوان برازنده و نجیبی استبله،  مهری

 همه را از خانه بیرون کن. بگذار بروند گم شوند عمو

 بریش بنده هم میخندد مجید

 چقدر خوشحالم مینو

 خارج میشود( راستی خوشحالید )از محل خود مجید

 مخفی شده بودی)با عجله( آه خدایا تو  مینو

 بله )آهسته( عمو هم آنجا است مجید

 آهسته( میدانم مینو

 تا بحال هرچه دیدم بروی خود نیاوردم دیگر از این به بعد نمیتوانم صبر کنم مجید

 چه شده چه اتفاقی افتاده است مینو

 ،بیافتد )کاغذها را باو نشان میدهد( این کاغذهای عاشقانه را میشناسیچه میخواستی اتفاق  مجید
 آن آقا که بود که از پشت نرده با او صحبت میکردی زن پست ... متقلب ...

 )متوحش( شما او را دیدید؟ مینو

 محضر طالق حساب من و تو را رسیدگی خواهد کرد، عموجانم هم دید مجید

من  ،دست او را نمیبوسیدید ،مقابل خواهر من زانو نمیزدیداگر شما جلوی چشم من در  مینو
حاال که شما همه اسرار مرا فهمیده اید واضح بشما بگویم که . هرگز به شما خیانت نمیکردم

 .من دیگریرا دوست دارم

 که اینطور  مجید

طالق  لزومی هم ندارد که -هر طور دلتان میخواهد رفتار کنید، هرگز شما را  دوست نداشتم مینو
 ؟بگیریم )عمو خارج میشود( شما هم اینجا بودید

چرا قوانین و مقررات شرعی  ؟این است رفتار یک خانم عفیف و خانه دار .بله بنده هم بودم عمو
خدا را شکر که عمر ما دارد ، چه روزگار خرابی ؟و عرفی زناشوئی را مراعات نمیکنید

 فوری از هم طالق بگیرید .تمام میشود

 طالق؟ مینو

 هرچه زودتر ،بله طالق عمو

 ولی عموجان ... مینو



 از جلوی چشم من دور شو )به مجید( تو را باید کشت عمو

 )شالق در دست( دیگر کافیست مهری ما ناراحت میشویم ،نه آقا استدعا میکنم او را نکشید منوچهر

 )وارد میشود( این چه ریختی است خودت را درست کردی مهری

اجازه بفرمائید من باینکار رسیدگی بکنم )به مجید( تو چه حق )به عمو(  نزن تو حرف منوچهر
 داشتی بزن من بی احترامی بکنی

 )عصبانی( چطور این مزخرفات چیه؟ مهری

 )به مهری( پرده پوشی فایده ندارد عمو

 بی شرم منوچهر

یکزن دیگر خواهم )به مجید( بتو  بله بی شرم )به مینو( همین امروز باید طالق جاری بشود عمو
 بکلی فاسد و خراب شدی ،توی این شهر جای تو نیسته ده می برم، داد و تو را با خودم ب

 ید او اساسا زن ندارداعمو شما چقدر ساده  منوچهر

 پس تا بحال مرا مسخره میکردی عمو

 از ناچاری عموجان چون میخواستم ماهیانه پول کافی از شما بگیرم مجید

 مرا دست انداختی  ،یره سر متقلبای خی؟ بچه چ عمو

 بچه مال من است مهری

 )به عمو( به بخشید عموجان مینو

 تو از پیش من برو عمو

 از تقصیر او بگذرید. مجید پسر بدی نیست مینو

دروغ است )به مینو( متاسف شدم که تو زن  شمرده شور این زندگی را ببرد که همه چیز عمو
 برادرزاده من نیستی

 مینو( اگر عموجان مرا مجبور کند که زن بگیرم جز تو کس دیگر را انتخاب نخواهم کرد)به  مجید

 نگفتم ممکن است این شوخی آخرش جدی بشود منوچهر

 اینهم کارت دعوت عقدکنان مجلس فردا .دیر بفکر افتاده اید مینو

 )میخواند( عجب )به مینو( باز داری شوخی میکنی مجید

پشت هم منوچهر و  مهریمینو خارج می شود، ))اشاره بباغ( شوخی و جدی معلوم میشود  مینو
 (سر



جهالت و دو روئی و دروغ  ،تربیت بشوس ،تو بجای اینکه در این چند سال درس بخوانی عمو
این سعادت بتو ، این دختر که نجابت و شایستگی در پیشانی او پیدا است.. .سرمشق تو شده
 .بوداز همه نزدیکتر 

    و نمایش با مقداری پند و اندرز و عبرت، تمام می شود.
 پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1324شب در حرم ناصرالدین شاه، نصرت هللا محتشم، 

 

است. بی تاریخ،  7351یادداشتی با سر نسخه ی تماشاخانه ی تهران، خیابان الله زار، تلفن  –سند یک 
ماشین شده ی یادداشت و قسمت هایی که با قلم پر شده، به این مضمون بی شماره و بی پیوست. متن 

 است:

حق التالیف و حق نمایش  شب در حرم ناصرالدین شاه بقلم اینجانب نصرت هللا محتشم را بطور انحصار 
    بآقای احمد دهقان مدیر تماشاخانه تهران واگذار نمودم. 

 نصرت هللا محتشم.      
 10/9/24امضاء      

 



 

به تاریخ  ،اداره کل نگارش ؛یادداشتی با سرنسخه ی وزارت فرهنگ، راست باالی صفحه –سند دو 
 دانشمند محترم  آقای شمیم این قرار است: از، پر شده با قلم . متن ماشین شده و قسمت های13/9/24

رسی و با اظهار یک نسخه پیس بنام  )شب در حرم ناصرالدین شاه(  فرستاده میشود که با کمال دقت بر
  نظر اعاده فرمایند هرگاه در عبارات آن حذف و یا اصالحی مقتضی بدانند بنمایند. 

  مدیر کل وزارت فرهنگ    
 امضاء    دکتر فرهنمدی    

 گزارش اضافه شده: ،زیر متن با قلم و مرکب

نسخه پیس ضمیمه که برای بررسی اینجانب ارسال شده درهم و برهم و گویا هنگام پاکنویس قسمتهایی از 
آن حذف و یا درهم شده است از این نظر بررسی دقیق آن میسر نگردید. خواهشمندم مقرر فرمایند نسخه 

 علی شمیم صحیح کامل بفرستند تا بررسی شود. 

 



 

رش با یک تمبر بیست ریالی و یک تمبر سی ریالی باال سمت راست، که با فرم چاپی اداره ی نگا -سند سه
، و چپ، باال نوشته؛ جهت  11/9/24و تاریخ  467مهر اداره ی نگارش باطل شده. باالی تمبرها شماره 

پر شده، از ی که با قلم .  متن چاپی و قسمت های13/9/24بررسی آقای شمیم فرستاده شده است، تاریخ 
 است:این قرار 

رونقی نماینده تماشاخانه تهران از اداره محترم انطباعات وزارت جلیله معارف و  –اینجانب  فریدون 
 اوقاف و صنایع مستظرفه تقاضا دارد مقرر فرمائید نسخه نمایش موسوم به )شب در حرم ناصرالدین شاه

ت اقتضا اجازه نمایش آنرا آقای نصرت هللا محتشم را مطالعه نموده در صور ،گردآورنده از روضة الصفا
  امضاء تقاضا کننده  صادر و به تماشاخانه تهران واگذار نمایند.

 11/9/24امضاء     

. سمت 6229و شماره  13/9/24"ورود بدفتر اداره نگارش" خورده، تاریخ  زیر امضاء در وسط مهر
مداد قرمز نوشته: پروانه راست با سمت ، و  14/9قلم دیگری نوشته: "آقای فخرایی" تاریخ  باچپ 

 بایگانی شود. –نمایش صادر شده 

 



 

یادداشتی با سرنسخه ی وزارت فرهنگ با شیروخورشید، طرف چپ باالی صفحه با مداد  –سند چهار
بایگانی شود". متن اصلی، خطی و بدون تاریخ است که باالی آن  -قرمز نوشته "پروانه نمایش صادر شد

"ریاست محترم اداره کل نگارش"، به این مضمون: پیس شب در حرم  نوشته "گزارش"، و خطاب به
     پرده بررسی شد: 6ناصرالدین شاه در 

در پیس مکرر نام امیرکبیر برده شده در صورتیکه در فهرست بازیکنان اصوال نامی از  -1 
پیس بهیچوجه  امیرکبیر نیست درین فهرست نام میرزا سعیدخان انصاری وزیر امور خارجه ذکر شده و در

     نامی از این شخص برده نشده است.
در غالب موارد خطاب کنندگان ناصرالدینشاه را بنام امیر میخوانند و معلوم نیست این  -2 

 خطاب بنا بسلیقه نویسنده پیس برای شاه انتخاب شده یا در پاکنویس پیس اشتباهی روی داده باشد.
قوی دارد از نظر فرهنگی و فنی صدور اجازه نمایش آن پس  رویهمرفته پیس خوب تنظیم شده و انتریگ

 علی شمیم بنظر بنده مانعی ندارد.  ار اصالحات موارد مذکور

ریاست محترم اداره کل نگارش؛ طبق دستور با  :آمدهی راست یادداشتی قلمی به این مضمون حاشیه در 
ماید که خطاب امیر به شاه سلیقه حضور آقای فخرایی اصالحات مورد نظر بعمل آمد ضمنا اضافه مین

 نویسنده نیست بلکه اشتباه ماشینی است که آنهم بطوریکه به عرض آمد اصالح و تصحیح گردید. 
 13/10/24نصرت هللا محتشم.      

 



 

 

 

صفحه ی اول نمایش نامه، ماشین شده که "شب در حرم" به نام "ناصرالدین شاه" اضافه شده  -سند پنج 
 بایگانی" -هر آبی نوشته شده "نسخه دومو با قلم و جو

 



 

 

 پشت صفحه ی آخر نمایش نامه، با قلم و جوهر آبی نوشته شده؛  -سند شش

 بایگانی –نسخه دوم 

این نسخه نمایشنامه بنام )شب در حرم ناصرالدین شاه( درام تاریخی در شش پرده گردآورنده آقای نصرت 
صفحه نگارش  48هللا اقتباس از دکتر فوریه و کتاب روضة الصفا و کتاب زندگی ناصرالدین شاه که در 
مه بمدت چهار ماه در یافته و صفحه های آن بمهر اداره کل نگارش رسیده است. نمایش آن برای یک برنا
در صورت تجدید  -تماشاخانه تهران از نظر فرهنگی با موافقت اداره نمایش وزارت کشور مانعی ندارد

ثبت و مبلغ پنجاه لایر تمبر بدرخواست  81/12محتاج اجازه ثانوی میباشد. در دفتر نمیشها زیر شماره 
 نامه نمایش الصاق شده است. 

نمایش پیس نامبرده از طرف آقای محتشم بطور انحصار بآقای احمد  توضیح آنکه حق التالیف و حق
 دکتر فرهمندی -مدیر کل نگارش 1324 /10 /23دهقان مدیر تماشاخانه تهران واگذار شده است 

  م. فخرائی   

 

 

 

 

 



 زندگی ناصرالدین شاه –روضة الصفا  –اقتباس از دکتر فوریه 

 بازیکنان؛

 مهد علیا   ناصرالدین شاه

 اذان گو )دو نفر(    سایمان

 طلعت   جوهرخانمحمد حسین / 

 فاطمه خانم  میرزا سعید خان انصاری وزیر امورخارجه

 کشور خانم   عباسقلی فراچه داغی

 فیروزه باجی    آقا مکلل

 لقا )رقاصه(    منوچهر

 معصومه )خدمتکار(    عزیز خان 

 آوازه خوان )یکنفر(    فرامرز

 کمانچه کش )یکنفر(    ندیم همایون

 تار زن )دو نفر(    صالح

 ضرب گیر )یکنفر(    فراش باشی

 سه تار زن )یکنفر(   میرغضب )دو نفر(

 قراول )یکنفر

 

مخصوص ایوان قصر ، سه پیشخدمت اندرونی ناصرالدین شاه، وارد فیروزه باجی و صالح ،)محمد حسین
که سر  آغا مکللیکی از زنان حرم است، با  کشور خانم،می شوند. محمد حسین که سرپیشخدمت 

 یکی دیگر از زنان حرم است، دشمنی دارد، و طی دسیه هایی قصد دارد آغا مکللخانم  فاطمهپیشخدمت 

صالح  و ،است کشورخانم را از اعتبار بیاندازد. به همین دلیل فیروزه باجی را که سال هاست در خدمت
 فاسق دارد و چراغ اتاقش هر فاطمه خانم می برد تا نشان دهد که مفاطمه خان قصر پنهانی بهرا تازه کار 

محمد حسین، به فیروزه باجی و صالح قول هم، همین آغا مکلل است. فسق شب روشن است، و واسطه ی 
، و به آنها جرات می دهد که زیر ساطور میرغضب دست و پا خواهد زدروزها آغامکلل  می دهد که همین
   .، همین طور امیر )کبیر( و شاهد نظر استر شاه( هم به آغامکلل ب)مادنواب مهد علیا 



آن سایه  –سایه ها هم بحرکت آمد .آها نگاه کنید چراغهای اطاق فاطمه خانم روشن شد محمدحسین
  ...خواهم شناخت همگی را ،آن یکی کیه؟ آنهم سومی ،خاتون

سبز می شود میرزا تقی خان امیر کبیر دامادش بظاهر اتفاقی سر راه در صحنه ی بعدی، نواب مهدعلیا، 
 . که به دیدار شاه می رود، و در گفتگویی روشن می شود که این دو دشمن یکدیگر اند

فراموش کردید با مخالفتهای  .چه بدی بشما کرده ام ،نمیدانم چه ضرری بشما رسانیده ام نواب
آنوقت شما مخالفت  ،طنت شدمبا خاندان سل باعث بستگی شما ؟چه خدمتی بشما کردم ،همه

 دوست صمیمی من هستید ،تصور میکردم شما گذشته از نسبت ،میکنید

خواهد  عاقبت آن بکجا ،اگر یکدوست صمیمی آنچه را که صالح ملت و مملکت است نگوید وزیر
مضطرب  از زمره متملقان و چاپلوسان، من آنچه را میگویم صالح ملک و ملت است .کشید

 من مرد سیاسی هستم. .من استآسایش عامه مد نظر ، ما بودهن

 مرد سیاسی باید تیشه بریشه ی خویش و قوم بزند. ،)میخندد( عجب نواب

 بلکه خویش و قوم بی مالحظه و بی نزاکت خیر،خویش و قوم  وزیر

 د  ید بگیریمعلوم نیست چه نتیجه از این مزخرفات میخواه نواب

. )شاه وارد نواب چرا میل ندارند در مقابل حقایق تسلیم شوند در کار نیست. ینتیجه شوم وزیر
 (می شود، مهد علیا خارج می شود

 از امیر گالیه دارد که با مهدعلیا بدرفتاری می کند. تندی می کند.  شاه

میکنم مرا آدم ضعیف و جبونی تصور کرده  فکر ولی .شما میدانید که من آدم خوبی هستم شاه
 این مقام به آدم حسودی چون تو نمیماند. ها؟ای 

سه سال است که این بار سنگین را متحملم و با کمال میل حاضرم اگر اعلیحضرت امر  وزیر
 بفرمایند راحت کنم

 خیلی حرفها درباره تو میزنند. شاه

راجع باو حرفهائی  ،رعیت استو البته کسی که مامور انتظامات و توازن سیاست مملکت  وزیر
 شود.می زده 

کامال ، چه در تبریز و چه در خراسان ،من از روابط شما با آنهائی که دسیسه میکنند شاه
 مسبوقم

 با همین روابط جان اعلیحضرت را چندین بار از خطر نجات داده ام. وزیر

 )با تهدید( من شخصا مراقب شما خواهم بود شاه

بتواند با حسن وجه تمام مملکت را  اعلیحضرت مراقبت کنند تا چاکر؟ از این بهتر چیست وزیر
 مراقب باشد.



 حتی آنچه که در اطاق من واقع میشود؟ شاه

دانستنش  ،البته برای دوام دودمان سلطنتی حتی آنچه در اطاق اعلیحضرت واقع میشود وزیر
 برای چاکر الزم است. 

من کودکم که با مگر . دخالت کند هیچ میل ندارم بامور زندگانی داخلی و سیاسی من احدی شاه
 تصور نمیکنی راحتی من این باشد که شما را طناب بیندازم ؟رو روک حرکت کنم

ولی بعد از دو ، روزی فالگیر عربی بمن گفت تا دو هفته دیگر جان را وداع خواهم کرد وزیر
 هفته خود او کشته شد. 

 تو دادم.بوفاداری این قدرتی است که من بتصور  ،تقصیر تو نیست ؟باالتراز این جسارت  شاه

مدت دو ماه است که طرف بیمهری شاه و تهدیداتی واقع میشوم. ولی با کمال بندگی در  وزیر
حاال میبینم با اینکه در صداقتم شکی نیست هر روز  ؛دیوانخانه بخدمت مشغول بوده ام

 بیمهری شاه رو بتزاید میرود. 

 امیر کبیر )خیلی عصبانی( یا مهد علیا باید از بین برود یا شاه

که نواب مهدعلیا لکه  .مردم میگویند مدتی است اعلیحضرت از وضع اندرون غصه میخورد وزیر
 امور حرم برای مشوب کردن ذهن شاه در، زشت و وصله ناجور خاندان فخیم سلطنت است

چاکر  ،کنیزان اعلیحضرت فاطمه خانم و کشور خانم درباره دو تن از .اختالل ایجاد نموده
 این اوضاع بصورت ناپسندی مبدل خواهد نات را از اثر تمهید نواب میدانم،تمام این جریا

جواهرات مخصوص  حتی از ،منحوص نامشروعی هم بعمل آمده شهرت دارد پیوند. شد
 مرحمتی بفاطمه خانم در دست او دیده شده. 

هیچ ایرانی با شرفی حاضر  .)یکدفعه از جا برخواسته و با صدای بلند( شما دروغ میگوئید شاه
من و حرم مرا محترم  ،رعایای ایران .نیست این کلمات زشت را درباره حرم من بگوید

 بشما نشان –را دوست دارند فقط قلب شما است که از آنها نفرت دارد مهدعلیا .میشمارند

 –لبا صدای بلند( آغا مکل)–میدهم که زنجیر سیاست برای گردن چه کس آماده خواهد شد
 آغا مکلل )مکلل نفس زنان داخل میشود(

دو پیشخدمت سخت  .محمدحسین )جوهرخان( همراه فیروزه باجی و صالح وارد می شوند
ترسیده اند اما جوهرخان به آنها دلگرمی می دهد که اگر آنچه دیده اند را بی ترس به شاه 

 .بگویند، انعام حسابی خواهند گرفت

، سلیمان، سیاهی زشت، به طلعت، یکی از نشانده های شاه، خبر می دهد که "ساززن ها" دومی پرده در 
 آمده اند، یعنی شاه هم به زودی سر می رسد. 

 پرویز هنوز نیامده؟ چقدر داریم بغروب؟ طلعت

 سه چهار ساعتی باید بروز مانده باشد. سلیمان



 و خواهر کوچکش در یک محل امن نگهداری می شوند.  طلعت

شاه )که همه جای نمایش نامه به "امیر" –شاه تشریف آوردند )هر دو لنگه در را باز میکند سلیمان
، پیشخدمت مخصوص، خرقه و  دستکش های شاه را می فرامرز تبدیل شده( وارد می شود.

 گیرد. دو روز قبل از عید نوروز است و هوا هنوز سرد است؛

 اهمیت دارد.قلب شاه گرم باشد. سردی هوا چه  طلعت

الک را خفه کردم. امروز پیش از ناهار . دیشت دو نفر ماستاتفاقا قلب ما هم امروز سرد  شاه
 دیدم بهتر .دو نفر نانوا را در تنور سوزاندم. بعد از نهار هم دو نفر قصاب را خفه کردم

)به ساز زن ها( . شب هم خواهم آمد ولی شام نمی مانم .است یکساعتی بیایم پیش تو
 طلعت، لقا چای میآورد –میشود شمالیدن پای طلعت مشغول –مشغول شوید. )دراز میکشد

بلقا  شاه چند پول زرد ،میشوند ساز زنها خارج ،بعد از رقص –می رقصندمیخواند و با لفا 
 لقا باشاره .دیده میشود ،از طال در کیف او دو کلید ظریف. میکشد شمیدهد و دستی بموهای

بطرف  اهش دست –مالیدن پای شاه است طلعت مشغول –یرون میرود خواهرش از اطاق ب
 تا کی گوشت تلخی میکنی؟  طلعت خودش را عقب میکشد( –می رود سینه و پستان طلعت

شما مختار جان و مال و ناموس همه. میدانم که متغیر شدن شاه تمام و  ،من کنیز شما هستم طلعت
دادید که تا صیغه نکنید باین کنیز دست نخواهید  شهر را میلرزاند اما روز اول خودتان قول

 زد. 

 بگو به بینم مرا دوست داری که تو را صیغه کنم؟ شاه

من الیق کنیزی شاه نیستم. اما شنیده ام یک دختر جوانرا که حاال چند سال است صیغه کرده  طلعت
 خیلی دوست دارید. ماشاء اله مگر چند نفر را میخواهید دوست داشته باشید. ،اید

مدتی است میخوام سفارش کنم اگر پرویز . تو را بیشتر دوست دارم. او فعال مغضوب است شاه
 با تو خواهد بود.  شا سلیمان نوکرت از این خانه حرفی بیرون ببرند مسئولیتیبرادرت 

 ،سلیمان هم اصال اهل دهات استپرویز با هیچکس معاشرت ندارد. د. کامال مطمئن باشی طلعت 
 بحدی احمق است که هنوز شاه را نمیشناسد. 

به پرویز سوء ظن ندارم اما از چشم و قیافه سلیمان شک دارم. کی او را بتو معرفی کرده؟  شاه
 عمدا خودش را به حماقت نزده باشد؟

جادوگرم.  ،تو کوچه داد میزد رمالم فال گیرم ،بلیکماه قکسی او را بمن معرفی نکرده.  طلعت
)صدای جغد از حیاط شنیده میشود( بی مقدمه بنا  -گفتم یک فال برای من بگیر ،زدم شصدا

 –گفت خانم اگر راستش را میخواهید رمالی و جادوگری همه دروغ است ،کرد بگریه کردن

از  –دلم سوخت. کنید می قبولحم دارید بنوکرراگر حرف ها را میزنم.  این من از گرسنگی
 یک شیشه گرد. و داشتمال دنیا فقط یک جفت تاس رمالی 



 گرد مال چه بود؟  شاه

با یک نخود از این گرد گرگ و روباه را میکشته که  ،میگفت در دهات باو اجرت میدادند طلعت
 پوست آنها را بفروشد.

فراموش نکنی شیشه را بفرست برای  غریب سم قوی بوده! این گرد نباید در منزل تو بماند  شاه
 حکیم باشی تجزیه نماید تا معلوم شود چه نوع سمی است.

 .اطاعت میکنم طلعت

 مبادا گول خورده باشی. ؟سلیمان از یگفتی خاطر جمع شاه

کرده ام. کامال احمق و بی حافظه است. هیچ حرفی یادش  شهمه جور امتحان –مطمئن طلعت
شهر از ترس شما شب خواب راحت  شما از کسی واهمه دارید؟دا نکرده نمیماند. مگر خ

مثل بید  ،پیر و جوان چه و بازار حرکت میکنید زن و مرد،وقتی توی کو هللا ندارد. ماشاء
 میلرزند. مگر ممکن است شما هم از کسی واهمه داشته باشید؟

با حاجی  -رسمبتردم همان مثل بید لرزیدن مردم کافی است که من هم از م ای،تو هنوز بچه  شاه
 ؟شداروغه چکار داشتی که فرستاده بودی عقب

 تفصیلش طوالنی است. اگر مجال دارید عرض کنم؟ )صدای جغد(  طلعت

 چرا امروز جغدها این همه صدا میکنند)بساعت نگاه میکند( هنوز وقت داریم بگو. شاه

فردا  ،ز نوازشم میکنیدخودم را که می شناسید کی هستم. یک دختر بدبخت که شما امرو طلعت
اندازید. اما هرچه هستم یک مادری داشتم. شما از وقتیکه بدنیا آمده اید تا بزرگ می دورم 

محبت مادری را احساس نکرده داشته اید که غالم بچه  ،هلل ،خدمتگار ،دایه آنقدر ،شده اید
مادر شما هیچوقت صدای گریه شما را نشنیده تا خودش با شما گریه کند. مادر شما  .اید

 یخود را برای شام شما بگذارد. بله من مادر هیچ وقت گرسنه بودن شما را ندیده که ناهار
 همیشه مرا به حفظ ناموس نصیحت میکرد. .داشتم که مرا به بدبختی و پریشانی بزرگ کرد

بودم و هوا خیلی گرم بود مرا برای گردش برده بود باغ های کنار  که من پنج ساله یکروز
 شداشت که اطراف استخر بزرگیکه درش باز بود، شدیم  یگردش کنان داخل باغ، شهر

درخت سیب بود. مادرم دید من خیلی به سیب ها نگاه میکنم دست برد یکدانه بچیند یک 
کرد در  پرت ،یکنفر او را بغل زد مادرم کوبیدند و بسر مرتبه از عقب سر ما با چوب

 ،میخواست خودش را از استخر نجات بدهد بار مادرمهر کردیم،من و مادرم شیون  .استخر
 چوب بسینه مادرم فشار میداد. با آن آدم 

 خفه کردیم. یم وما هم دو نفر خواهر را همینطور در آب انداخت شاه

از اطاق  ،ن که داوزده سیزده سال داشتصدای گریه و زاری ما یک دختر خوشگل جوابا  طلعت
وقتیکه  ،من از شدت ترس از هوش رفتم .دوید و روی دست و پای آن مرد افتاد ،بیرون آمد

دست برد بسینه . میکند مدارد نوازش ،دختر است دیدم سرم روی زانوی همان بهوش آمدم
بمن و بمادرم گفت خواهش میکنم دیگر هیچ وقت  و داد یک اشرفی طال کند ش،ریز خود

باز کرد و ببازوی چپ دختر را دست من بود  طرف این باغ نیائید. مادرم بازوبند طلسمی که



 .من قبول کنید ار ازگخواهش میکنم این طلسم را بیاد، گفت شما جان مرا نجات دادید. بست
ببوسید و ببازوی راست  ،کرده از بازوی چپ باز مشکلی پیدا شد،هروقت خدای نخواسته 

 شپدرم یکماه بعد ،برگشتیم. بعداز چند سال مادرم موقع تولد لقا سر زا رفت. ما به بندید

 زن همسایه ،مادرم وصیت کرد که مهربانی آنروز دختر را فراموش نکنم. بعد از مادرم .مرد
 ینجا آوردند. همیشهبزرگ کرد. تا زمانیکه بامر حضرت شاه ما را ا که اوالد نداشت ما را

را  شدست ،آرزویم این بوده که آن دختر را به بینم و در عوض مهربانی های آن روز
 باغ هاهرچه گشتم پیدا نکردم. میگفتند  ،باغ آنها بودی که حدود ببوسم. پارسال رفتم همان

دختر پیدا آن از  اثریشاید بتواند  ،میخواستم بحاجی داروغه بگویم تحقیق کندرا سیل برده. 
 کند. 

 باغ را درست در نظر داری کجا بود؟ شاه

 نزدیک همین جنگلی که شما دارید ریشه کن میکنید. ،مثل خواب یادم میآید طلعت

اگر  .میسپارم حاجی داروغه تحقیق کند. این طور که میگوئی باید همه تلف شده باشند شاه
 خبرت می کنم.ودم خچیزی پیدا کرد 

بفرمائید اگر نام و نشانی دختر را پیدا کند پنجاه اشرفی باو مشتلق خواهم بحاجی داروغه  طلعت
 داد.

نشانی؟ تمام سرگذشتی که برای من تعریف کردی و پنجاه اشرفی مشتلق. فقط برای نام  شاه
 ؟پس او را کی بزرگ کرده –اسمی از پرویز برادرت در میان نبود

نیست. پرویز برادر تنی من  –( راستی... او... او را... فراموش کردم عرض کنم ه)دستپاچ طلعت
 او را بزرگ کرده )دستش را میگذارد روی قلبش(. ویمپدرم است عم از زن اول

 خارج میشود(. ه)تعظیم کرد –ان کالسکه حاضر است پس از تعظیم( قرب –)وارد میشود  فرامرز

راه ، بلند میشود( میروم یک مقصر متقلبی را که زنجیر کرده)بساعت خود نگاه میکند و  شاه
 می اندازم اول شب بر میگردم )طلعت او را مشایعت میکند و هر دو خارج میشوند( 

 )از درب مقابل وارد میشود آهی کشیده( خدایا تا کی باید در بدر و سرگردان باشم. پرویز

 .چه کنم این ظالم دست از سر من بر نمیدارد ؟)وارد میشود( آخ پرویزجون توئی. کی آمدی طلعت
 بدور معلوم نیست یکنفری چند تا زن میخواهد )دست بگردن پرویز انداخته( ای خدا

معشوق عزیز و محبوب من است اگر یک  ،بین پرویز برادر من نیست خونخوار بی رحم به
 روز او را نبینم هالک میشوم )او را میبوسد( 

 یلی کسل و دل تنگم. طلعت جون امروز خ پرویز



عه گفتم بیا از این شهر خراب فرار کنیم. میترسم یکوقت امیر بفهمد. مگر مرا . صد دفچرا طلعت
 دوست نداری که جواب صریح بمن نمیدهی.

هر وقت موقعش رسید با هم فرار  ،فعال نمیتوانم ؟اگر دوست نداشتم اینجا چه میکردم پرویز
 جواب دادم عصری بیاید اینجا.  .مدتی است تو را ندیده ام دادهمنوچهر پیغام . خواهیم کرد

 سلیمان! –سلیمان  طلعت

 بله خانم )وارد میشود( سلیمان

دم در مراقب باش . امروز سر شیشه های گرد شاه نسبت بتو خیلی سوء ظن پیدا کرده طلعت
 بیارش تو )در میزنند(.، منوچهر میآید

 ن )سلیمان خارج میشود( شیشه های گرد مال چیست؟را بازک باید خودش باشه برو در پرویز

باشی جانم را از دست تو خالص مال این است که اگر یک روزی تو مرا دوست نداشته  طلعت
مرا بیشتر دوست داری یا منوچهر را؟ )منوچهر وارد میشود( از پرویز می پرسیدم  –کنم

 را.  مرا بیشتر دوست داری یا منوچهر

 د. مگر اینطور نیست؟ربیشتر دوست دا البته شما را منوچهر

 کی میگوید دوست ندارم؟  پرویز

می پس چرا همیشه غصه داری. مبادا برایم رقیبی درست کرده باشی. بدان با دست خودم  طلعت
 .مشکش

سلیمان هنوز نفهمیده من برادر تو ، در این مدت فهمیده بودی. راستی ،اگر رقیب داشتی پرویز
 نیستم؟

 چطور؟ -چهر همه تو را برادر من میداننداز منو نه. غیر طلعت

 ی بمن نگاه میکند. یگاهی می بینم یکطورها پرویز

 حاضر است. )وارد میشود( خانم کالسکه دم در سلیمان

لقا هم بگو حاضر شود )سلیمان خارج مشود( مرده شور این کالسکه ه ب ،بگو حاال می آیم طلعت
 و این گردش را ببرد )رو به پرویز( بروم چادر کنم )خارج میشود( 

این چه حالی است تو داری؟ چرا اینقدر گوشت تلخ شدی؟ چرا اینقدر این دختر را اذیت  منوچهر
 را دوست نداری. یمیکنی؟ تو که میگفتی جز او کس دیگر

که طلعت را دوست دارم هیچ کس را دوست ندارم. )طلعت و لقا  حاال هم میگویم باین شکلی رویزپ
 کرده با روبنده وارد میشوند( چادر و چاقچور

)بپرویز( حق نداری از اینجا حرکت کنی تا من برگردم. منوچهر اینجا است. تنها نیستی  طلعت
 .(دنخارج میشو ،می بوسد )بلقا( صورت داداشت را ببوس )لقا میرود



 چه آدم بدبختی هستم. پرویز

 دارد بدبخت نیست.ای کسی که چنین معشوقه  ؟چرا منوچهر

وقتیکه یک چنین دختر قشنگ و مهربانی مرا دوست داشته باشد و من نتوانم او را  ،بعکس پرویز
 بدبخت هست.، دوست داشته باشم

. )سلیمان یواش میآید توی کندفراموش  او هم تو را تا کن شچرا او را گول میزنی؟ ترک منوچهر
 (می ایستدو گوش رراه

 مثل خواهرم –او را دوست دارم  –گول نمیزنم پرویز

 یا من نمی فهمم ،پرت و پال حرف میزنی منوچهر

 نمیتوانم بگویم. که سری در این کار هست .مرا استنطاق نکن پرویز

 با طلعت هم اینطور رفتار نکن.اما  منوچهر

 کسی چه میداند فردا چه خواهد شد.  پرویز

 دیر است. من بروم. منوچهر

 بیچاره شدم مرا تنها نگذار.  .زود بزود سراغ مرا بگیر پرویز

)سلیمان از  میشودحویل پس فردا شب. شب عید نوروز است. بیا منزل من. اول اذان سال ت منوچهر
 پشت در فرار میکند(

 -سرش را روی دو دست گذاشته در فکر. می نشیند .تپریشان اس ،)در اطاق قدم میزند پرویز
 دستش را میگذارد روی شانه پرویز( ،سلیمان آهسته داخل شده پشت سر پرویز می ایستد

 –آقای پرویزخان مصنوعی )پرویز با اضطراب باو نگاه می کند( اسم شما میرناصر است سلیمان
 شاه که یکساعت قبل اینجا بود برایدو نفر عموهای شما را همین  -شما برادر طلعت نیستید

چون غیر  .بدرخت بست و شقه کرد وارونه تهمت بی دینیبه آنکه اموال آنها را ضبط کند 
که از  عموی کوچک تو دختری را -فرار کردی .شاه پی تو میگشت ،از تو وارثی نداشتند

هم تو را دوست او  ،تو به آن دختر عالقه داشتی .کرد روی آب گرفته بود به اوالدی قبول
در دام دیگری افتاد. از عشق او  ، اماتو بیایدبا خواست  ،وقتی فرار کردی .میداشت

اما هرچه  .از ترس امیر اسمت را عوض کردی برگشتی، بشهر ،در دهات بمانی نتوانستی
 گشتی آثاری از دختر بدست نیاوردی.

  که...سلیمان... مگر تو سلیمان نیستی؟ تو از کجا خبر داری  پرویز

ویالن و سرگردان در  ،ندیدیاثری وقتیکه از دختر  -خواهی فهمید -ر باشوگوش کن و صب سلیمان
اظهار عشق کرد. تو هم بامید آنکه  بتوبرخوردی.  کوچه و بازار میگشتی. روزی به طلعت

 طلعت استقبال کردی. اظهاراتاز  ،بشویشاید بتوانی از عشقیکه بآن دختر داشتی خالص 
کنی ولی عشق  شمیل داشت عقد ،او رفت وآمد پیدا کردی. طلعت جنسا نجیب استبخانه 



 ،اولیه از قلب تو خارج نشد. هرچه سعی کردی شاید بتوانی طلعت را دوست داشته باشی
 گذراندی و با طلعت مدارا کردی تا آنکه خاصه های شاه مدتی باین شکل .بودبیحاصل 

ح گاه شاه. طلعت چون نمیتوانست از تو صرف نظر محل تفری .طلعت را باین خانه آوردند
 معرفی کرد و از شاه اجازه گرفت که خودش برادر کند قبل از آمدن باین خانه تو را بعنوان

زنی  ،یکروز که کنار نهر گردش میکردی ،آمد و رفت تو در این خانه آزاد باشد. دو ماه قبل
 سر چاقجور تا بتوانی با چادر و گفت اگر روزهای جمعه طرف عصر و خدمتکار نزدیک شد

 -رفتی ی وور کردچدختر عمویت را خواهی دید. جمعه آول چادر و چاق ،قنات امیرآباد بیائی
 .بودتو  منتظرانیس 

 سلیمان تو را بخدا بگو تو کیستی؟ اسم انیس را از کجا میدانی؟ پرویز

وقتیکه بانیس  –همان خدمتکار کشیک آمدن تو را میکشید -خواهی فهمید ،عجله نکن سلیمان
 انیس .غیر از گریه و بغض –صحبت کنید نتوانستید ید،مدتی از حال رفتدوتایی رسیدی 

 کرده و خواهش کرد از صیغهبه زور توانست بتو حالی کند که بعد از فرار تو او را شخصی 

مجال دفعه این  .باز انیس را همانجا مالقات کردی بعدپرسیدن نامش صرف نظر کنی. جمعه 
 با یک هستکه االن دستت  یانگشتر زمرد و لبهای تو را ببوسد ،اشگ شد با جشم پر از

، و تو را مطمئن کرد که هنوز دختر است گذاشت،بدهن تو  شغنچه گل رازقی از لبهای خود
 روز ة بهمین مالقاتهایقول گرفت که عجال دهد ومی نجات  شوهرشخودش را از دست  و

، چون هر دو بمخاطره خواهید افتاد. جمعه سوم رفتید ،جمعه قناعت کنید و کنجکاوی نکنید
 بآرزوی دیدار او حاال چهل روز است هر جمعه ،نیامد ،هیچکس نبود هرچه منتظر شدی

میل . دیگر نمیگذارند بیرون بیاید ،میروید ولی دختر طرف سوء ظن شوهرش واقع شده
 دارید فردا شب او را به بینید؟

 تو را بخدا بگو تو کیستی؟ پرویز

 با شما کاری ندارم. ،اگر میل ندارید او را مالقات کنید –حاال نمیتوانم جواب بدهم سلیمان

بعد  ،من میل ندارم او را مالقات کنم؟ هر که میخواهی باش ده دقیقه او را بمن نشان بده پرویز
 جانم را بگیر.

 و را خواهی دید.ا سلیمان

 کجا؟ پرویز

 در منزل خودش. سلیمان

 ؟شما جبرئیل هستی که برای نجات من آمده ای پرویز



، زیر چهار ساعت از شب گذشته ،نمیدانم. فرداشب موقع طلوع ماهتاب ،جبرئیل یا عزرائیل سلیمان
 منتظر من باش. ، گفتهنارون. گوشه ی قبرستاندرخت 

 من بگوت را بااقال اسم اصلی  پرویز

 اسم اصلی من احمق است )خارج میشود( سلیمان

 .می شودفردا شب معلوم  ،چه اهمیت دارد پرویز

پرویز جان چرا تنها ماندی؟ چرا پشت در اطاق گوش میایستد( سلیمان  .)وارد می شود طلعت
میکشد( چته عزیزم؟ چرا عرق کردی؟ اگر  )دست به پیشانی پرویز ای اینطور برافروخته

 .بکش جانم را از غصه خالص کن ،دوست نداریمرا 

م  یک نحوستی دامن گیر خانواده من بوده که همه آنها ااز محبت تو شرمنده  ،طلعت جون پرویز
 را بعاقبت شومی دچار کرده )صدای جغد( میترسم تو هم سهمی از آن ببری.

و دارم قبل از مردن )دستهای پرویز را میگیرد( من از عاقبت شوم ترسی ندارم. اما آرز طلعت
 همین. .یقین داشته باشم تو مرا دوست داری و بعد از مردنم گریه خواهی کرد

 ،امشب خیلی کسلم .ست )پیشانی طلعت را میبوسد( خدا حافظ طلعت جونشاه اموقع آمدن  پرویز
، بعد و سلیمان از پشت در فرار میکند .خداحافظ )خارج میشود خواهم کرد.شما را هم کسل 

 میآید پشت در( باز

تو مرا  ،رویزپبچوب پشه بند تکیه میدهد( سرش را این چه حالی است؟ چه بدبخت هستم ) طلعت
 از غصه خواهی کشت. 

از نجبا و متشخصین  ،خانواده او کاسب کار نبوده .)وارد میشود( پرویز نیست. ناصر است سلیمان
  است. )طلعت سرش را از چوب پشه بند بلند میکند(

 ی میگی؟ اینها چی بود سر هم بافتی؟چ طلعت

من یک خانه را سراغ دارم که شما  ،اگر امشب محبوب شما با اینجال از شما جدا شد سلیمان
 میتوانید فرداشب او را آنجا پیدا کنید.

 )پریشان و هراسان( خانه یک زن؟  طلعت

 .منزل یک خانم خوشگل سلیمان

 کی هستی تو؟ طلعت

 !چه عرض کنم سلیمان

آدم  .که من تصور میکردم. شاه و پرویز حق داشتند یتو غیر از آن .تو مرا فریب دادی طلعت
 زن؟ فرداشب؟ با یک کی هستی؟ پرویز  -خطرناکی هستی

 چه عرض کنم. سلیمان



 غیر مممکن است بزن دیگر نگاه کند. ،پرویز مرا دوست دارد. محال است. دروغ میگی طلعت

 چه عرض کنم. سلیمان

نمیتوانی مرا مشوش کنی. من پرویز را دوست دارم یقین  ،چاپلوس متقلب. تو جاسوسی ای طلعت
 دارم او هم مرا دوست دارد.

که سر  )شاه( کلید طال بقیطان کیف پول امیر ،اگر میل داری بدانی پرویز کی را دوست دارد سلیمان
بعد بشما ، بگیربهانه کن و یکی از آن کلیدها را از شاه ، آویزان است زنجیر ساعت او

 خواهم گفت چه باید کرد.

باور نمیکنم. ممکن  کلید نمیگیرم. من بپرویز سوء ظن ندارم. تو جاسوسی. هرچه بگوئی طلعت
 را هم نخواهم زد )در را قایم میزنند(ش برو حرف -نیست

 )با عجله( شاه است. اگر کلید را گرفتی خواهی دید که دروغ نگفته ام )خارج میشود( سلیمان

)سر و روی خود را مرتب میکند. فرامرز الله بدست در جلو و شاه از عقب او وارد  طلعت
 میشود(.

نشیند( پائین نیمکت می )روی نیمکت مینشیند( بشین پهلوی من )طلعت با حال محزون در  شاه
هم از صدمه زنجیر زخم شده  هفتاد قاطر پول نقره. پنجاه قاطر طاق شال. پاهای پیر مرد

)بلند صدا  گفتم بیاورند برای تو ،اعال برای ما فرستاده بودند طاقه شال کشمیر یک ،بود
 میزند( بچه ها یکی بیاید )فرامرز وارد میشود( شال طلعت رابیاور بده )فرامرز میرود(.

روی مرده ها میکشند )صدای جغد( اجازه بدهید امشب ببخشم  .من طاقه شال دوست ندارم طلعت
 شال را آورده نزدیک طلعت میگذارد(بساز زنها )فرامرز 

قشنگ است. من خودم  ،این شال هنوز باز نشده که روی مرده کشیده باشند. چادر نماز کن شاه
مامور  ،سرآخور را با چهار نفر سوار زرنگ –از طرف تو شال دیگری بساز زنها میدهم

از طاقه شالها و ده بار  ،همین که از خاک من خارج شدند .کردم همه جا عقب مقصر بروند
–شاه بآنها اجازه نشستن میدهد -ده بار از پولها را بزنند بیاورند )ساز زنها وارد میشوند

طلعت مشغول مالیدن پای  .شاه روی نیمکت بپشتی تکیه میدهد -ساز و آواز شروع میشود
فرامرز با  ،لقا با سینی نقره مشروب از جلو .ضمنا متوچه زنجیر ساعت است .او میشود

فرامرز خارج  -میگذارند روی میز نزدیک شاه ،ینی آجیل و میوه از عقب وارد میشودس
متوجه زنجیر  .طلعت سینی آجیل را جلو میگیرد .لقا برای شاه شراب میریزد . میشود

 ،سلیمان نی را بدست طلعت میدهد .صدای جغد .ساعت است. سلیمان با قلیان وارد میشود
ولی با چشم طلعت را متوجه زنجیر  ،سلیمان ایستاده قلیان در دست .او بدست شاه میدهد

شاه به سلیمان اشاره  -لقا مشغول رقصیدن میشود –تصنیف تمام شده  آواز و .ساعت میکند
خارج می رقص لقا تمام میشود. ساز زنها  .نموده سر قلیان را بر میدارد و خارج میشود



ا صدا کرده زنجیر ساعت و کیف خود را بیرون آورده شاه او ر ،لقا دنبال آنها میرود شوند.
 مقداری پول زرد بلقا میدهد(

 چقدر ظریف ساخته اند. –گویا مال در جعبه های اعلیحضرت است ،چه کلیدهای قشنگی طلعت

 مال در جعبه نیست مال در اطاق است. شاه

 مال در چه اطاقی است که شاه در جیب خودش گذاشته. طلعت

میل داشتم بدهم.  ،ری فکر( دختر بزرگم را شیخ االسالم خواستگاری کرده بود)پس از قد شاه
فضولی کرد که ممکن نیست من به آخوند شوهر کنم. تقریبا چهل  ،دختر بر خالف میل من

 خوابگاه طبقه باالی .روز است در اطاق های طبقه باالی خوابگاه خودم او را حبس کرده ام

بنا و عمله جاتی  .که احدی آنجا را نمیشناسدسر در میاورد در نقطه از شهر  نقبی دارد که
 که نقب را ساختند همه را شخصا خفه کردم.

 یکی دیگرش مال کجاست. ،دو تا کلید است طلعت

هم بدرهای طبقه باالی ، هم بدرهای نقب میخورد .هر دو یکجور و یک ساخت است شاه
میخواهی یکی  ،بنظرم از کلیدها خوشت آمده .باقی باشددیگری  ،اگر یکی گم شود .خوابگاه

 اش مال تو )یکی را بیرون میآورد(

 فقط پرسیدم مال چیست. –مقصودم این نبود که یکی اش را بمن التفات کنید طلعت

 جان من بگیر. .باید حکما قبول کنی ،اول گفتی چقدر قشنگ است شاه

متشکرم که کنیز خودتان را آدم امینی  .اطاعت میکنم ،)کلید را میگیرد( میفرمائید جان من طلعت
 میدانید که چنین کلید خطرناکی را بدست او میسپارید.

دخل و مخرج نقب را غیر از خودم احدی اطالع ندارد )صدای جغد( راستی  .خطرناک نیست شاه
 لی کهاین سی .یادم انداخت تقصیل از چه قرار بوده م،منظور تو را از حاجی داروغه پرسید

آثاری  .هم که میگفتی با آدمهای آن همه را آب برده باغی .ده سال قبل است تو میگفتی مال
 -شاه طرف در حرکت میکند .از آنها باقی نیست )صدا میزند( بچه ها )فرامرز وارد میشود

ه آنکه بیش از دو شب ب دم در شاه باو میگوید کسل هستی هوا هم با .طلعت دنبال او میرود
 وارد میشود( بالفاصله سلیمان .هنوز سرد است بیرون نیا )خارج میشود ،باقی نیستعید 

 آنقدر وسوسه کردی تا کلید را گرفتم.  طلعت

 شیشه های گرد را چه کردی؟ ،)کلید را میگیرد( بله همین است –بده ببینم سلیمان

 برای چه میخواهی؟ -قایم کردم طلعت

 .اما سر بیست و چهار ساعت بیدار میشوند .فاصله میخواباندنظرت باشد گرد قرمز رنگ بال سلیمان
 گرد سفید رنگ بالفاصله میکشد )خارج میشود(



خدایا این کیست و مقصودش چیست؟ یعنی راست میگوید؟ یعنی من آنقدر بدبخت هستم؟  طلعت
 پرده میافتد(. )صدای جغد

شمعهای  .شمعدانهای نقره ،گلدان های بزرگ ،فرشهای اعال ،چهل چراغ ،اطاق کشور خانم؛ پرده سوم
گوشه اطاق روی مخته نشسته و کشور خانم  .ا و شرابظروف غذ ،قالیچه کاشی بدیوار  .الوان میسوزد

 کشور خانم سرش را میبافد( .گرفتهجلوی او فیروزه باجی آئینه 

چشم  ،وها مثل گالبتونماشاء هللا هزار ماشاء هللا م ،فاطمه خانم کنیز برزنگی شما نمیشه فیروزه
ول وال قوة هللا باهلل و هو ارحم الراحمین چشمم بکف حصد کرور ال ،مثل چشمهای آهو

 پاتون.

 آبله هم داشته باشه اما یک جو اقبال خدا بهش بده. ،چشم آدم باباقوری باشه ،کو اقبال کشورخانم

قبله عالم  .ماشاء هللا اقبال حضرت علیه هیچ دخلی بسایرین ندارد ،چه فرمایشا میکنی خانم یروزهف
 هم خاک کفشایتون را سرمه میکنند. 

 خدا از دهنت بشنو )جوهرخان سراسیمه داخل میشود( قبله عالم سرافراز فرمودند خاتون کشورخانم

 )از جای خود بلند میشود( خدا الهی  مرگم بده من با این ریخت... فیروزه

 ،چرا زودتر خبر نکردی. اینجاها را جمع کن فیروزه )جوهرخان با فیروزه کمک میکنند کشورخانم
 کشور دم در رفته تعظیم میکند( .الله در دست داخل میشود عزیز

بیا پسر بگو این طومار را بصدر اعظم بدهند )در  ،همه مرخصند ،)از خارج( کاری ندارم شاه
دو نفر خواجه سیاه با الله جلوی او  ،)داخل میشود-تقلبهای مسوخته  پدر حال داخل شدن(

 بنوکر اذن مرخصی میدهند( .هستند

 دیشب کجا بودی؟ ؟چرا پشت سر من ایستاده ای شاه

 توی عمارت خودم. –زیر سایه قبله عالم کشور

 چرا نمیگوئی اندرون را سرکشی میکردم. -او میزند( ای پدرسوخته ت)دست بصور شاه

 اشاره بفرمائید تا عرض کنم.  ،مورد نظر قبله عالم است چه مطلبی کشور

 ای حسود پدرسوخته. شاه

فقط از بعضیها که مشکوکم  ،ولی کنیز حسود نیستم ،هر عیب که سلطان بپسندد هنر است کشور
 میل ندارم بولینعمت من خیانت بشود. رگز چون ه ،مراقبت میکنم

 نترس. ،راستشو بگو تجدید شده؟سابق مگر باز هم کثافت کاریهای  ؟خیانت شاه

شاید هم طلعت مطالبی بعرض مبارک رسانیده  ،قبله عالم خودشان از همه چیز اطالع دارند کشور
 احساس فرمودید او بیشتر از. تشریف فرمائی قبله عالم باطاق طلعت بیمناسبت نیست. باشد



علیحضرت غالبا طلعت را است و اال قابلیت این را ندارد که اخبر سایرین از اسرار درون با
 سرافراز بفرمایند 

اما آن حقه باز هم  ،من مدتی است از طلعت زیر پاکشی میکردم .تو خیلی زیرکی کشور شاه
فقط گاهی اشاره میکند که او را صیغه کنم ولی از اصل مطلب تا کنون  .چیزی بمن نمیگفت

 هیچ چیز بمن نگفته.

 ؟م چیزی تحقیق نفرمودیداز فیروزه و صالح راجع بفاطمه خان کشور

 مگر آنها هم مطلعند .خیر محتاج بتحقیق از آنها نبود شاه

اگر اجازه بفرمائید احضارش کنم تا جریان را بعرض  .بخصوص جوهر ،البد که مطلعند کشور
 مبارک برساند چون خود جوهر هم چندین بار اظهار داشت مطالب بسیار الزمی دارم که

میترسید مبادا جزو همدستان  ،حتی از تاخیر در عرض .عالم برسانمباید بعرض قبله  حتما و
 و خائنین قلمداد بشود.

بخصوص اشخاص خیلی مطمئنی را انتخاب کرده  ،من خیلی ها را مراقب امور حرم گذاشتم شاه
 قول میدهم که قریبا صدق مطلب را اطالع خواهند داد و آنوقت مجازات شدید خائنین را. ام

هم  این موقع شب -خواهی دید. بگذریم کشورجان حاال وقت این حرفها نیستبچشم خودت 
 فهحت ،جز اینکه اوقات من و تو را تلخ کنند، از این پدرسوخته ها بکنم اگر بخواهم صحبت

صورت درخشنده تو  در این ساعت جز بتماشای چشمهای خمارآلود و .دیگری نخواهند آورد
  .مشغول کنمچیز دیگر نمیخواهم وقتم را  بهیچ

عرایض کنیز برای تحصیل اجازه شرفیابی صالح و فیروزه مخصوصا جوهر در این موقع  کشور
 شرفیابی جوهر .شب برای آن بود که در وظایف کنیزی و جان نثاری قصوری نکرده باشم

جهت آنست که موضوع برایش  ،اینموقع که قبله عالم مشغول عیش و عشرت هستند هم در
 وظایف مخصوصا جوهر میل دارد که یک دقیقه در انجام ،مانه بودخیلی مهم و محر

حاال اگر قبله عالم میل دارید بوقت دیگری محول بشود کنیز  .کوتاهی نکرده باشد چاکریش
 . مطیع اوامر اعلیحضرت هستم هم

خته و دو سه بوسه از اندا است)نگاه عمیقی بصورت کشور و اندام او که غرق جواهر  شاه
 ( کشورجان با اینکه میل ندارم یکدقیقه هم شخص ثالثی مزاحم عیش منمی دارد لبانش بر

او  .منهم قبول میکنم ،بشود چون تو اراده کردی جوهر عرایض را همین امشب بکند و تو
 را احضار کن.

 خودم را تحمیل ذات مبارک بکنم. من چه قابلم که اراده  ،کنیز مطیع اراده قبله عالم هستند کشور

 او را احضار کن.ده من است، عزیزم اراده تو ارا شاه



سرش تا روی  و )جوهر وارد میشود، جوهر اطاعت میکنم )دست شاه را می بوسد( جوهر کشور
 فرش خم میشود(.

جوهر تو چه میخواستی بگوئی که به کشور اصرار کرده بودی همین امشب شرفیاب  شاه
 ها.. –شویب

 حتی کشور ،امر بفرمائید کسی اطراف اطاق نباشد .استعرایض فدوی خیلی مهم و فوری  جوهر
 .مبارک برسانم تا جان نثار عرایض سری خودم را بعرض ،خانم

 کشور تو چند دقیقه در اطاق پهلو بمان به بینم این مردیکه چه میخواهد بگوید. شاه

 اطاعت میکنم قبله عالم )خارج میشود( کشور

 ( مراقب باش هیچکس نزدیک این اطاق نیاید.می شودرد )عزیز وا )فریاد میکند( آهای پسر شاه

 اطاعت میشود قبله عالم )خارج میشود( عزیز

 حرف بزن جوهر شاه

)با صدای لرزنده( گاهی اوقات حوادثی در حرم سرا پیش میآید که اگر چاکران آستان بعرض  جوهر
این وقایع گرچه حتی اظهارش برای  ،مبارک نرسانند بوظیفه نمک خوارگی عمل نکرده اند

 ...عذلک وظیفه چاکری ایجاب میکند کهم ،ناگوار است فدوی جان نثار

 مطلب را بگو فورا. ،بسیار خوب شاه

نموده ام و چاکر چندیست از وضع فاطمه خانم مشکوک شده و تحقیقاتی در اینخصوص  جوهر
 ..برای اطالع قبله عالم

نتیجه تحقیقاتت چه  .خودت داری احمق چه دلیلی برای)با سبیلهای خودش بازی میکند(  شاه
 ؟بود

قربان چاکر آستان آنچه بعقل ناقص خودم درک کرده ام بعرض رسانیدم این مطلب را چاکر  جوهر
موضوعی با ادله قانع کننده در حضور مبارک ملوکانه  بآن یقین دارم ولی البته اثبات چنین

اینخصوص تحقیقات الزم بفرمایند تا  لی است و بهتر است قبله عالم محرمانه درکار مشک
 حقایقی کشف بشود

 دست چه اشخاصی در اینموضوع دخالت دارد. ،کی بتو این مطلب را اطالع داده شاه

اینموضوع را قربان فیروزه کنیز و صالح غالم بچه فدوی گفته اند و بسیاری از شبها با  جوهر
داشته اند محرمانه وارد قصر فاطمه خانم شده و دیده اند که چراغ اطاق خواب وسائلی که 

ده وقتی خود را به پشت اتاق خواب فاطمه خانم رسان -نزدیک صبح روشن است خاتون تا
 شنیده اند که صدای بعضی حرفها از آنجا میآید. ند،ا

و فیروزه چطور ظاهر میشود( صالح  چهره ی شاهکافی است حیوان )آثار غضب در  شاه
مگر  ؟نداشته مگر این عمارت قاپوچی ؟توانسته اند خودشانرا باطاق خواب فاطمه برسانند



چطور ممکن است فاطمه صالح  -بزن حیوان نجس حرف ؟هیچکس در اطراف اطاقش نبوده
را در قصر خودش راه بدهد با این رقابت شدیدی که بین  و فیروزه کنیز و غالم بچه کشور

 چرا الل –آنهم در موقع خواب ؟ست بچه نحو این جاسوسی عمل پیدا کردههکشور و فاطمه 

و اال همین امشب تو را به  ن جوهرسکوت میکند( حرف بز ،بزیر )جوهر سر ؟شدی
 میرغضب خواهم سپرد.

 ت بفرمائید.اما تصدقا مهلت مرحم ،عرض خواهم کرد جوهر

 تامل بیفایده است. ،همین امشب جوهر شاه

او هم خودش را یکی از فداکاران ذات مقدس ملوکانه  ،فدوی که قربان خیانتی از او ندیدم جوهر
 میداند.

تو دست از بداخالقی و بدجنسی خودت بر  ؟پس این اراجیفی که بهم بافتی بچه منظور بود شاه
 نمیداری.

 اما ... نیستمجان نثار بدجنس و بداخالق بجقه مبارک قسم  جوهر

 باز هم که جویده حرف میزنی. شاه

کتمان حقایق تلخ  ،قربان خانه خواهی جان نثار مانع است که وقایع ناگوار را کتمان کنم جوهر
 ...همایونی هستم ذاتفطرت و عادت مردمان نمک بحرام است جان نثار خانه زاد 

 حرف بزن )صدا میکند( میرغضب. ؟چرا الل شده ای ؟چند بار اذن صحبت بدهم شاه

همانطور که بعرض خاکپای مبارک رساندم حال گریه( قربانت گردم قبله عالم، )زانو میزند ب جوهر
 ...دیده شده

 چرا الل شدی حرف بزن. ؟چه کسی دیده و چه دیده اند شاه

 ... جان نثار و فیروزه و صالح هرسه نفر جوهر

 د( فیروزه و صالح را احضار کن.شومی واردزیز )عزیز )صدا میکند( ع شاه

 اطاعت میشود قربان )خارج میشود(  عزیز

 بعدخوب )رو به جوهر(  شاه

بعضی شبها همانطور که معروض افتاد چراغ خوابگاه فاطمه خانم تا  هدیده شده است ک جوهر
 اواخر شب روشن است 

 نمک بحرام موذیپدر سوخته  ،روشنی چراغ که دلیل خیانت نیست شاه

   .روشن باشدش آخر قربان فاطمه خانم هیچوقت عادت نداشت که در موقع خواب چراغ جوهر



 تو بچه وسیله فهمیدی که چراغ خوابگاه فاطمه خانم شبها روشن است  شاه

 همیشه ناظر وقایع اطاقهای اندرون میباشم. .خواجه حرمسرا هستم ،جان نثار قربان جوهر

معلوم میشود سایر  ؟بخانه فاطمه چرا رفت و آمد داری ،ور خدمت میکنیتو در قصر کش شاه
 اقرار کن .مستخدمین دربار هم باندرون رفت و آمد دارند

فقط مکلل و کنیزهای  .سایر مستخدمین دربار باندرون شاهی رفت و آمد ندارند ،خیر قربان جوهر
 مخصوص خود او و گیس سفیدهای فاطمه خانم بقصر او میروند.

از این دسائس  ،تو الساعه اظهار کردی فیروزه و صالح و من هرسه نفر .پدر سوخته متقلب شاه
 بر علیه زنها چه منظوری داری )صدا میکند( بیا عزیز )عزیز داخل میشود(

 بله قربانت گردم عزیز 

بگو  .صالح را هم نزد ندیم همایون بفرستید وفیروزه  .این پدرسوخته را توقیف کنید شاه
نزد ما بیایند )به جوهر( تحقیقات از فیروزه و  قیقات الزم بکنند و در عمارت نظم اقدستح

 صالح مقدرات شوم تو را تعیین خواهد کرد )خارج میشود(

جز توسل بذیل . میدانی که من بی تقصیرم ،)دستها را بسمت آسمان بلند می کند( ای خدا جوهر
 عنایتت  

خیال قبله عالم را مشوش  ،با این اراجیف و مضخرفاتاگر خدا را میشناختی  ،جوهر عزیز
 پرده  )جوهر با عزیز خارج میشوند( .نمیکردی

، عزیزخان قلیان نقره بافی در دست ایستاده ،ندیم همایون روی تشک نشسته ،قصر اقدس، پرده چهارم
 فیروزه و صالح دست بسینه در مقابلش ایستاده اند. .ندیم همایون قلیان میکشد

مگر نمیدانید تفتین برای  ،شما احمقها چرا گول حقه و تزویر این خواجه لعنتی را خوردید همایونندیم 
آغا مکلل هم آنقدرها بی  ؟فاطمه خانم که سوگلی شاه است بقیمت جانتان تمام خواهد شد

 متصور نمیکن .و پا نیست که در مقابل جوهر و شماها نتواند از حق خودش دفاع کند دست
صالح مثل اشخاص بهت زده خیره  .بدر برید )فیروزه باجی اتصاال گریه میکندجان سالم 

د( بچه مناسبت جوهر را هنگام شب در قصر فاطمه خانم و پشت نبکف اطاق نگاه میک
، در حضور منهم که به خبط و خطای خودتان اعتراف کردید ؟او هدایت کرده اید خوابگاه

   است؟حاال چه از دست من ساخته 

میبوسد( ای آقا محض رضای خدا بمن گریه کنان دامان ندیم همایون را )زانو زده و  هفیروز
از اندرون بیرونم  .مادرمرده رحم بکن مرا از چنگال میرغضب و خشم قبله عالم نجات بده



این جوهرخان لعنتی ما را گول . بفرمائید اما جونم را نجات بدهید از پایتخت آواره ام .کنید
 –قسم من بیچاره زیر بار نمیرفتم واال بقرآن خدا  زد

 عین ماوقع بود که اتفاق افتاده )با آستین چشمهای خود را پاک میکند( ،ای آقا قسم میخورم صالح 

هرچند شاه ، فقط میگوید شماها برای او خبر برده اید ،این جوهر بی دین همه را حاشا کرده ندیم همایون
اعمال زشت خودش را بگردن شما دو  تمام .بلند است ر حاشامشتش را باز کرد ولی دیوا

 زود. .نفر شکسته )به عزیز( بگو جوهر را بیاورند

 بله قربان )خارج میشود( عزیز

قربان در حضور عالیجناب همه را باو خواهیم گفت تا براستی و صداقت ما شک نداشته  صالح
 باشند.

خبیث و ناپاک  جوهر شک و شبهه ندارم ولی جنس این من در صدق گفتار شما ،احمق جان ندیم همایون
 است.

این موذی شیطان صفت اگر بدانید چطور سرمان را بطاق  ،اصلن امان از زبان مار گزنده فیروزه
 کوبید )جوهر داخل شده تعظیم میکند(.

شده و این  جوهر این دو نفر اظهار میکنند که تو بدون اذن و اجازه بقصر فاطمه خانم داخل ندیم همایون
خدا را بخاطر بیاور و بدان که دروغگو دشمن خدا است و همان  –ای هاشخاص را فریب داد

 خدا دشمنش را مجازات خواهد کرد.

 .بیشرف هستند اینها دو نفر ،)با نگاه خیره بطرف صالح و فیروزه( ابدا چنین چیزی نیست جوهرخان
از قول  اصرار کردند .خودشان در اعمال فاطمه خانم مراقبت کرده و برای من خبر آوردند

ال او .منهم بعرض قبله عالم رسانیدم. آنها بشاه عرض کنم که فاطمه خانم فاسق بازی میکند
عقل هم  ،را ندارم بقصر خاتون فاطمه خانم چون من جرئت ورود ،من شخصا چیزی ندیدم

 اکر حکم میکند.به حقیقت عرایض چ

ا را مگر تو خد ،)دیوانه وار بطرف جوهر رفته و فریاد میکند( ای خواجه بی آبرو فیروزه
قسم میخوری که ما را تا پشت اطاق فاطمه خانم  ؟تو آن شب با ما نبودینمیشناسی؟ 

 نبردی؟

ما ش ؟آنهم شبانه ،من چگونه جرئت دارم ؟)با خونسردی کامل( مگر دیوانه شده ای جوهرخان
 ؟میخواهید مرا شریک گناه غیر قابل عفو خودتان کنید

 تو خود شیطانی. ،لعنت خدا بر شیطان حرامزاده –آه صالح

. به او را ببرید )جوهر تعظیم کرده با مستحفظ خارج میشود ،بسیار خوب کفایت میکند ندیم همایون
ولی اگر توبه کنید و بحرفهای من گوش بدهید  .گریه و ناله فایده ندارد (قیروزه و صالح

فقط محض رضای خدا چون خوب میدانم که این جوهر از بیشرف  .شما را نجات خواهم داد
اتهام  که پارسال بواسطه یک خبر و همان حرامزاده ای .ترین خواجه حرمسرای شاهی است



با خواجه را م محترمه خان آنو  احترام السلطنه را مورد غضب قبله عالم قرار داد ،دروغ
 ضب سپرد. غبدست مامورین ، اش حاج منصور

 ما خطاکاریم خود دانید و خدای خود.  ،صحیح میفرمائید قربان حق با شما است فیروزه

 .بجان و دل اطاعت میکنم ،هرجه عالیجناب بفرمائید صالح

خودتان را در این آتش  ،من میدانم شما بطمع چند اشرفی و چند وعده بی اساس جوهرخان ندیم همایون
 انداختید. 

خونم بگردن این  .بخدا من نصف العمر شدم ،استغاثه کنان( هرچه بفرمائید اطاعت میکنم) فیروزه
 خواجه بی ایمان است. 

درآورده( من باید جان خودم را سر پیری برای خاطر شما دو نفر را )قرآن کوچک بغلی  ندیم همایون
است و  میگوئید راست هر دوی شما بایستی باین قرآن قسم بخورید که آنچه .سپر بال کنم

   .آنچه من بگویم کلمه بکلمه اطاعت کنید

)دست روی قران گذارده قسم میخورند( به این قرآن کالم هللا هرچه اظهار  صالح / فیروزه
 .مفرمایند کلمه بکلمه اطاعت میکنکردیم راست بود و هرچه جناب ندیم همایون ب

بایستی  .تحقیق خواهند فرمود از شما هم ،دیگر قبله عالم تشریف خواهند آورد چند دقیقه ندیم همایون
 بکلی منکر بشوید و بگوئید تمام اینحرفها دروغ است.

ولی چطور میتوانیم در جلو جوهرخان چنین  ،شما هرچه بفرمائید اطاعت خواهیم کرد فیروزه 
 موضوع مهمی را منکر بشویم.

اگر جز این صحبت دیگری  .همانطور که جوهر اساس واقعه را در حضور شما منکر شد م همایونندی
  کنید آغا مکلل و فاطمه خانم نخواهند گذاشت جان سالم بدر برید حاال خود دانیدب

 اعلیحضرت مشرف فرمودند. ()وارد شده عزیز

 )از پشت صحنه( کجا است ندیم همایون. شاه

 شاه داخل میشود(ق راهنمائی کن )ستم قربان )به عزیز( این دو نفر را بآن اطاشرفیاب ه ندیم همایون

اگر این قضایائیکه راجع بفاطمه بتو گفتم حقیقتا  .من بی نهایت نگرانم ؟چه کردی ندیم شاه
ندیم تو از هر جهت مورد  -راست باشد من ناچارم نظیر پارسال تصمیمات شدیدی بگیرم

بهتر از هرکس –کرده ای همیشه صادقانه و از روی حقیقت بودهخدماتی که  –منی اعتماد
زیاد  ستحریکات و دسائ ،کینه و حسادت -میدانی که در حرمخانه من احساسات حب و بغض

در پایه های ، این تحریکات و دسائس از حد خودش تجاوز کند یماگر اجازه بده .است
تو میدانی  –یمکن دار خویش را حفظتوانست اقت یمدیگر نخواه ،سلطنت موریانه رخنه میکند

از خونریزیها و سفاکیهای شاه شهید در کرمان و ، که من پادشاه درنده و خونخواری نیستم



رعیت  .را فقط رعب و ترس حفظ میکند شیراز متنفرم ولی اعتراف میکنم که پایه سلطنت
   .بوظیفه خودش عمل نخواهد کرد ،ایرانی تا از پادشاه نترسد

خونریزی یخواهم بخاکپای مبارک عرض کنم که م اجازه. ای قبله عالم صحیح استر ،البته ونندیم همای
و سختگیری زیاد نیز ممکن است رعیت را بحدی مرعوب کند که از ترس جانش نافرمانی 

 نماید

درشتی . میخواهم نظرات تو را بشنوم انه و بدون تکلیف با من صحبت کنی،امشب باید آزاد شاه
بر رعیت سلطنت کند باید این موازنه را حفظ  کسی که میخواهد .باید با هم باشدو نرمی 

 ناچارم خطاکاران را بدست ،احساس میکنم در حرمخانه من این موازنه متزلزل شده .کند

در خصوص فاطمه و مطالبی که جوهر  .بگیرندتا سایر چشمها عبرت  میرغضب بسپارم
  ؟تو چه عقیده داری ،میگوید

خان مدتهاست عداوت و مکلل و جوهراوال بین آغا ،بنظر چاکر این مطالب صحیح نیست همایونندیم 
 بعالوه با بودن آنهمه قراول و قاپوچی که چاکر با نهایت دقت آنها را .سترقابت حکمفرما

مراقبت میکنم چگونه ممکن است غالم بچه و یک کنیز توانسته باشند بی سر و صدا تا 
  .رفته باشند طمه خانمپشت اطاق خاتون فا

 )با سبیلهایش بازی میکند( ولی من چیزهای دیگر هم در اینخصوص شنیده ام. شاه

غالم بعرض میرساند که این کنیز و  است، ر قبله عالم شهادت فیروزه و صالحاگر منظو ندیم همایون
 بیدشمنی با مکلل مطالب کذمسلما مفتری است و روی  جوهر ،غالم بچه تطمیع شده اند

 آنها،تا هنگام روبرو شدن  ،مقرر فرمائید هر سه احضار شوند. بعرض قبله عالم رسانیده
 عرایض جان نثار ثابت شود. 

 .پدر سوخته ها مرا خسته کردند .همین امشب باید خاتمه پیدا کند .هر سه را احضار کن ندیم شاه
 عزیز )عزیز داخل میشود(.

 جوهرخان شرفیاب شوند.رر فرمودند صالح و فیروزه باتفاق مق ندیم همایون

 اطاعت میشود قربان )خارج میشود( عزیز

غبر پاپوش سازی برای یکدیگر  ،این نوکرهای پدرسوخته و خواجه های نمک بحرام موذی شاه
  .شکم اینها زیادی سیر شده است .هیچ کاری ندارند

 )داخل میشود( مشرف هستند قربان عزیز

بعدا بشما خواهم گفت که این اوضاع از کجا سرچشمه میگیرد )جوهر )به ندیم(  اخل شوند.د شاه
فیروزه مرتب . شاه بسختی خشمگین است. باتفاق صالح و فیروزه وارد شده تعظیم میکنند

فیرزوه و صالح(  هشاه ب .جوهر رنگ پریده بگلهای قالی نگاه میکنند صالح و ،گریه میکند



من درباره آدم دروعگو و  .شت اطاق فاطمه خانم گفتید دوباره بگوئیدآنچه راجع برفتن پ
 متقلب ذره رحم و مروت ندارم. 

همانطور که در حضور ندیم همایون عرض شد نه غالم و نه فیروزه هیچیک بچنین کاری  صالح
مبادرت نکرده ایم و اصال با وجود قراول و قاپوچی رفتن در حیاط و پشت خوابگاه خاتون 

 ه خانم امر محالی است.فاطم

جان نثار به سر مبارک و جقه ی سلطنت قسم میخورم که اینها دروغ میگویند و این حاشا  جوهر
 بی اختیار بدیوار تکیه ،زدن فقط تفتین آغا مکلل است واال )جوهر کالم خود را قطع نموده

بچهره شاه نگاه میکند زیرا فراشباشی و دو نفر میرغضب داخل شده بشاه تعظیم  کرده
 میکنند( 

 حرف را تمام کن معطل چه هستی پدر سوخته متقلب. شاه

باینهمه میگویم در دستگاه  ه.)با لحن جسورانه( من میدانم که آخرین دقایق زندگیم فرا رسید جوهر
قط کسی میتواند دوام کند که بتواند خیانتهای خود پادشاهان امانت و درستی بدرد نمیخورد ف

 را بلباس پاکدامنی درآورد. 

خفه شو پدرسوخته )بفراشباشی( گردنش را بزنید حقه باز جسور را )بدستور فراشباشی  شاه
 د(.ندستهای جوهر را گرفته کشان کشان بیرون میبر

ایخدا )صدا  –م تو بداد من برس ندی –گناهی نکردم  -خون من را نریز –شاه من بی تقصیرم جوهر
 صالح بدیوار تکیه می شود.. فیروزه از دیدن این منظره صیحه زده و بیهوش (قطع میشود

داده مبهوت است. فراشباشی داخل میشود و باشاره شاه بطرف صالح رفته دست او را 
 میگیرد و بوسط اطاق میکشد(

ود را بطرف شاه میکشد( اجازه بدهید نماز )خ ،جناب ندیم منکه گناهی نکردم –قبله عالم  صالح
 )از پشت صحنه صدائی شنیده میشود( توبه بخوانم فقط دو رکعت نماز.

من عرض دارم )خود را در چادر  ،شاه را تنها بگذارید –)از پشت صحنه( بیرون بروید کشور
 لم.سیاهی پیچیده داخل اطاق میشود و روی پاهای شاه افتاده گریه میکند( ای قبله عا

چادر را  -همه خارج شوند )همه خارج میشوند جز صالح و فیروزه که در حال بیهوشی است شاه
از سر کشور برداشته گیسوان بلند کشور که روی پاهای شاه ریخته نمایان میشود( برای 

 چرا اینموقع شب اینجا آمدی. –چه گریه میکنی

 یگناه برای خاطر این کنیز کشته میشوند.)صدایش از گلو خارج نمیشد( برای اینکه دو نفر ب کشور

 مقصر باید بسیاست برسد. ؟بتو چه مربوط است شاه

به  .این دو نفر برای خاطر من جزو شهود جوهر بیچاره قلمداد شده اند. خیر قبله عالم کشور
 یقین دارم خون اینها دامن کنیز را خواهد گرفت. .بیگناهی اینها اطمینا دارم



 ا واقف شدیهموقع سیاست و مجازات آنتو از کجا  شاه

حاال که بموقع بخاکپای همایونی متوسل شدم از خون  ،بعدا بعرض قبله عالم خواهم رسانید کشور
خون مرا هم  ،آنها بگذرید. )شاه سکوت میکند( اگر استدعای کنیز قابل پذیرفتن نیست

 بریزید. 

 بسیار خوب حاال بلند شو تا من تصمیم بگیرم. شاه

استدعا دارم یا  .تا صریحا عفو شاهانه یا فرمان قتل خودم را نشنوم از اینجا بلند نخواهم شد کشور
 دتر بریزند. واین دو بیگناه را ببخشید یا امر بفرمائید خون کنیز را هم ز

برخواسته دست شاه را میبوسد و خارج  بخشیدم آسوده باش حاال باطاقت برو )کشور شاه
 پرده     میشود(.

یک ، دو طرف اطاق –یک تختخواب فلزی طالئی ،پرده های قیمتی، یک اطاق خواب، پنجم پرده
 .کبریت میکشند ،صدائی شبیه باز شدن در اطاق میآید ،صندوقخانه کوچک باریک. اطاق بکلی تاریک

پرویز از همان در داخل  ،شمعی در دستسلیمان ) صدا میکند( بیا تو )کبریت( پرویزخان بیا تو یکنفر
  (میشود

 اینجا کجاست؟ پرویز

 اگر میترسید میتونی برگردی. ، و معشوق شما!خوابگاه شاه سلیمان

 من که تو را نمیشناسم. ؟اگر چشم زخمی باو برسد ،برای انیس میترسم پرویز

چند  ،وکر بودممن آنجا ن ،منزل آنها باغی بود ،بتو گفته ام انیس دختر یکی از خوانین بود سلیمان
و مرا آب  شانیس و پدر و مادر .سال قبل سیل بزرگی آمد و باغ و خانه اطراف را از جا کند

تا نزدیک پل آخر . را از آب بیرون نگه دارم شتوانستم سر ،رساندمبه انیس خودم را ، برد
عموی  ،دختر را نجات دادندو من ، عموهای شمام، خودم را بدرخت کهنی رساند، شهر

در  تانشما با پدر .من هم تا مدتی منزل آنها بودم .قبول کرد فرزندیشما دختر را به  کوچک
از وقتیکه ملتفت شدم او شما را  .پدر شما فوت کرد و شما مراجعت کردید .مسافرت بودید

سعی من این بود که شما را بهم برسانم  ،دوست میدارد و شما هم او را دوست میدارید
فرستاد دختر را  ،بتصور آنکه انیس وارث عموهای شما است شاه ،کردید فرارشما وقتیکه 

 .برد و همین اطاقیکه شما االن هستید منزل اوست

 پس خودش کجاست؟ پرویز

، خودت ستوقتیکه مطمئن شدی تنها ،تو برو در صندوقخانه ،قطعا دارد با شاه شام میخورد سلیمان
 را برگردانم.را نشان بده. من سه ساعت دیگر میآیم تو 

 اگر نتوانستی برگردی من از کجا برگردم؟ پرویز

بدون من نمیتوانی  ،راه نقب را نمیشناسی ،تا من برنگشته ام فکر بیرون آمدن را نکن سلیمان
پله  واست مراجعت کنی )اشاره بدر مدخل اطاق( این راه طبقه زیر است که منزل خود شاه 

این پنجره به فضا  .چندین نفر قراول مسلح دارد .میشود از جلوی اطاق خواب او رد شهای



این درها بجای دیگر راه ندارد. . باز میشود. تا سطح زمین بیست و پنج ذرع ارتفاع دارد
 .سلیمان پرویز را میکشاند بصندوقخانه کنار اتاق .پس باید منتظر من باشی )صدای پا میآید

آورده  دریک پاکت از جیب . دمی رو طرف در نقببدر صندوقخانه را پیش میکند و 
 خدمتکاری الله ،استاطاق تاریک . می شودخواب و خارج  میگذارد زیر نازبالش تخت

میشود که در را از پشت لنگه های در شاه دیده بین  .دنبدست و دنبال او انیس وارد میشو
 انیس می نشیند روی تخت(. .خدمتکار الله را میگذارد روی میز .کلید میکند

 از توی سینه یچهل شب است خواب راحت نداشته ام )دستمال سفید، آه معصومه جان انیس
 . کاشبمن دادهمن این دسمتال است که روز آخری  یخوشلدبیرون آورده بو میکند( 

کاغذ مرا باو  ،سکینه دروغ نمیگهی تو مطمئن .ششاید در خواب میدیدم ،میتوانستم بخوابم
 رسانده؟

 کرده باشد پدر خودش سوخته میشود.اگر کاغذ را گم  معصومه

 . ..زده باشند شاید او را گول انیس

طاقت داشته  معلوم شده بود. اگر کاغذ را گرفته بودند تا حاال .بیشتر از دو هفته گذشته معصومه
 د.یباش

 مانم که یکدفعه دیگر او را به بینم؟می آنقدر زنده یعنی  .چقدر؟ پنج جمعه او را ندیده ام انیس

 لباس شما را در بیارم  اجازه میدهید .سعی کنید بخوابید، من ناامید نیستم مهمعصو

 .خودم در میآوردم. تو برو بخواب. تو هم از روزگار من خسته شدی ،نه انیس
 .شده میرود و در را می بنددپنهان پرویز  آن که )معصومه یواش طرف صندوقخانه مقابل 

 ،ناصرجون من دیگر صورت تو را کجا خواهم دیدشغول درآوردن لباس میشود( م انیس
 .ای کاش این دو دفعه که تو را دیدم در دامن تو میمردم صدای تو را کجا خواهم شنید؟

صدای انیس رفته رفته مالیم  .را پاک میکند شبا دستمال سفید چشمهایخواند و  شعر می)
 صدای پرویز بگوش میرسد که همان آهنگ ،در صندوقخانه دیگر. میشود تا خوابش میبرد

متوجه  خواب می بینم )کبریت کشیده الله را روشن میکند و (می خواندهمان اشعار را  و
 ،نه خواب نیست. صدای ناصر است )اشعار تمام میشود( ناصرجون پرویز است( صدای

 ناصر جون.

کدیگر را در آغوش انیس جون )داخل میشود هر دو ی ،)از صندوقخانه( انیس جون پرویز
 میگیرند(

)دستهای پرویز را میگیرد( تو اینجا هستی؟ چه جور آمدی؟ با چه جرئتی آمدی؟ اگر دچار  انیس
 .کنمخطری بشوی من چه 



 اگر تو را نمی دیدم می مردم. چه بهتر که تو را به بینم و بمیرم. ؟چه اهمیتی دارد پرویز

مدیگر را در آغوش میکشند( چطور توانستی داخل خوب کردی آمدی هر دو با هم بمیریم )ه انیس
 ؟برج شوی

 دومرتبه خواهد آمد که مرا برگرداند. ،خیالت راحت ،یک مردی مرا آورد پرویز

 کاغذی که توسط سکینه برایت فرستاده بودم رسید.  .باز هم میتوانی اینجا بیائیپس  انیس

 نه معصومه را دیدم نه سکینه را. ،چه کاغذی؟ از روز آخری که تو را دیدم پرویز

؟ گفتی یک مرد تو را اینجا آورد ،سکینه کاغذ مرا لو داده ،آخ که حدس من درست بوده انیس
 چیست؟ شاسم

دشمن نیست. شما را خوب میشناسد. اسم اصلیش اسکندر است. اما خودش  ،مضطرب نشو پرویز
 احمق است! شمیگوید اسم

اسکندر همان نوکر خانه ما  -ناصر جون هر دو بدام افتادیم )متوحش( آخ که چه بدبختی. انیس
 گفتم ،به او فحاشی کردم ،زن او بشوم داشتاصرار ، بوده که پس از نجات من از سیل

دریچه نقب  )صدای کنمپیش آید چه  گر خطری برای تواخیلی احمقی و بیرونش کردم. 
 افتادیم. تو برو اینجا )ناصر راشنیده میشود( این چه صدائی است؟ خدایا )با وحشت( گیر 

قایم  را توی سینه خودش در صندوقخانه را قفل کرده کلید ،بطرف صندوقخانه میکشاند
 در نقب باز. و خودش را بخواب میزند می کندالله را فوت  ،میکند. میرود تو رختخواب

 در .میشود فانوس بدست وارد ،پوشاندهرا طاقه شال سر و تن خود  با طلعت که .میشود
 دماغش را به الله نزدیک میکند( .اطراف اطاق میشود نقب را میبندد و مشغول نگاه کردن

خودش را بخواب  ،می افتد به تخت خواب انیس( تنهاست )چشمش .تازه خاموش کرده اند طلعت
 زده )میرود طرف در مدخل( این راه میرود طرف منزل امیر )برمیگردد طرف صندوقخانه

داخل میشود و بعد از یک دقیقه برمیگردد( اینجا هم جز خدمتکار  ،ه خوابیدهمعصوم کهای
 ،مینشیند متوحش انیس بلند شده. تهسمیرود طرف صندوقخانه که پرویز ) .نبودکسی 

مشغول میشود شاید بتواند  ،چشمش به قفل می افتد .بسته است ،طلعت دست به در میزند
 قفل را بشکند(.

 میکردی؟ کی هستی؟ عقب چی انیس

فانوس را بلند نگاه میدارد( کی میخواهی باشه؟ رفیق امیر است که  ،)بر میگردد وسط اطاق طلعت
 ر امیر را میگیرد!تدارد مچ دخ

 دختر امیر؟ انیس



جائی که مچ شما خانم متشخص با عصمت را ریک دختر بدبخت. یا بقول شماها یک ه طلعت
خانم با عقت را در چنگ خود ، خانم نجیب، یک دختر هرزه که شما خانم محترم ،گرفته

بگو به بینم رفیقت را اینجا قایم  ،خانم با عصمت پاره پاره کند. ،شما را بدرد گرفته میخواهد
 ؟کرده ای

 عوضی گرفته اید.  –اشتباه میکنید  انیس

که  شمع را تازه خاموش کرده بودید ،خیلی دیر شده -موقع انکار نیست ،خجالت نکشید طلعت 
 داخل حجله خانه شما شدم! بخشیدب ،داخل اطاق من

 (می رودعوضی گرفته اید. )بلند شده طرف طلعت  ،اشتباه کرده اید انیس

 کرده ای. شقایم هبگو ک طلعت

 .اشتباه کرده اید ،شما را بخدا آهسته صحبت کنید )دامن طلعت را میگیرد( رحم کنید به من انیس
شما  چه چیز -رحم کنید ه ام،بشما بدی نکرد، من که شما را نمیشناسم ،من دختر امیر نیستم

 دهید؟برا واداشته مرا عذاب 

من اگر عالقه  .تفاوتی ندارد ،چه چیز مرا واداشته؟ میخواهید دختر امیر باشید یا نباشید طلعت
 ،ممن هم مثل تو جوان ؟نداشتم این وقت شب با قلب مجروح و دل شکسته اینجا چکار داشتم

 او را ،چرا خودت را بکوچه علی چپ میزنی؟ محبوب مرا ضبط کرده ای ،مثل تو خوشگلم
کرده ای )فریاد میزند(  شفهمیدی چه چیز مرا واداشته اینجا بیایم؟ بگو کجا قایم .میخواهم
 کرده ای؟ شکجا قایم ،زودباش

 خانم بمن رحم کن. انیس

چند  ،طرف صندوقخانه رفته، خودم پیدا میکنم )الله را روشن میکند ،نمیخواهی نشان بدهی طلعت
طلعت برمیگردد(  .دستهایش را میگذارد روی چشم هایش انیس .کندبشلگد میزند بدر که 

آنرا بهم میریزد( نمیگوئی کلید  ،)میرود طرف میز توالت !کلید این در کجا است؟ زودباش
مشت میکوبد و فریاد با را  رد .در مدخل اطاقت میکنم. )میرود پشت تکجاست؟ حاال درس

 میزند امیر! امیر! امیر!

االن کلید را میدهم )طلعت  ،یکدقیقه مهلت بده. )میدود از عقب او را میگیرد( خانم رحم کن انیس
، را پاره کرده شاهنرسرعت آستین چپ پیببه کشتنم نده ) ،برمیگردد( بجوانی من رحم کن

کلید را  .می بندد شی راستوباز و به ، می بوسدازو دارد باز کردهطلسمی که در ب بازو بند
 آورد طرف طلعت دراز میکند(.می از سینه بیرون 

 ،بمیرم برای آن روز )گریه کنان می افتد روی نیمکت ،به بازوبند( آخ مادر یقنگاه دقبا ) طلعت
 روی تخت، دو مرتبه کلید را در سینه خود میگذارد .شودجمع می ،دست انیس که دراز بود



در باز . مدخل صدائی شنیده میشود بعد از یکدقیقه از پشت در .خواب افتاده از حال میرود
 طلعت خود را جمع میکند(.. شده امیر با لباس خواب و شبکاله ترمه مشاهده میشود

کسی اینجاست؟ )داخل اطاق  .)باطراف تختخواب انیس نگاه میکند( این چه صدایی بود شاه
 میشود(.

 بله کنیزتان اینجا است )تعظیم کرده جلو میرود( طلعت

 طلعت تو هستی؟ تو اینجا چه میکنی؟ شاه

 آمدم شرفیاب شوم. ،عرض فوری داشتم طلعت

 ؟ایچرا این طور پژمرده و ژولیده  ،داشتی نصفه شبی یچه عرض شاه

اصرار کرد که حتما باید با خود من  و بل آمد در منزلیکنفر از جان نثاران شما یکساعت ق طلعت
 رفتم دم در گفت چند نفر از اراذل و اوباش در صدد هستند فردا صبح که شاه .حرف بزند

گفت نقبی را سراغ دارد که  کنند. خدای نخواسته چشم زخمی به شاه وارد، شودمی سوار 
 مرا تا در نقب برسانم.عرض برا  من را میتواند از آنجا تا خوابگاه شاه برساند که این خبر

عوضی وارد اطاق  ،را بلد نبودم همن را ،غیبش زد را بگوید شآنکه اسم خودبی و ، آورد
 ایشانمطلب را به آنرا با پا میاندازد زیر تخت( پرویز،  )چشمش میافتد بکاله .خانم شدم

ایشان از این خبر طوری پریشان و متوحش شدند که از ، گفتم تا فورا بعرض شما برسانند
 حال رفتند. 

 )آهسته بلند شده می نشیند( خدایا این زن کیست. انیس

چه  ؟چطور شد غیبش زد ؟طلعت این مردکه کی بود .عجب اطمینانی به این نقب داشتم شاه
 دی.داخل این اطاق ش یشکل

 مرحمت فرمودید )در اطاق را از پشت میزنند( تانبا همان  کلید که خود طلعت

یکنفر قراول مسلح سالم نظامی میدهد( چه ، کی هستی؟ باز کن در را )در باز میشود شاه
 میگوئی؟

 قربان حاجی داروغه دم در بزرگ راپرت فوری دارد.  قراول

تو همین جا باش تا من برگردم  .میخواهد بگوید)رو به طلعت( یقین او هم همین خبر را  شاه
 )خارج میشود(

تکیه داده کلید طال را پرت میکند جلوی پای انیس( زود او را  به در)پشت سر شاه رفته  طلعت
 معطل نشو عجله کن فرارش بده. .نجات بده

از  ؟بدهم )بلند شده کلید را بر میدارد( خدایا این زن کیست؟ )رو به طلعت( چه جور نجات انیس
 )اشاره بدر اطاق( این راه پر از قراول است.؟ کدام راه



کلید را بیانداز یک دریچه  .)دیوار اطاق را نشان میدهد( بگرد سوراخ کوچکی پیدا میکنی طلعت
بتواند از تا کلید را باو بده  ،خودش راه را بلد است ،همان راهی که من آمدم .باز خواهد شد

 خارج شود. در آخر نقب

 بعد میرود طرف صندوقخانه( ،دریچه را باز میکند -)سوراخ را پیدا میکند نیسا

 )رو به انیس اشاره بزیر تخت( کاله او زیر تخت است. طلعت

 و داخل میشود(  میکند در را باز، )کاله را برداشته طرف صندوقخانه میرود انیس

پرویز از عقب داخل اطاق و و انیس از جل -می کندگریه  ،در ایستادهبه )بدون صدا پشت  طلعت
با دست  سر می دهد طلعت بمحض مشاهده پرویز ناله بلندی .شده طرف در نقب میروند

 می پوشاند تا پرویز بیرون رفته و انیس برمیگردد( شچشمهای

شاه وارد  .صدای پا میآید )خودش هم بسرعت روی نمیکت مینشیند ،بدو روی تختخواب طلعت
 میشود(.

متغیر( هر دم از این باغ بری میرسد. چشمم روشن )رو به طلعت( رحمت بشیری )با حال  شاه
بلند شو از روی تخت به بینم  .که خورده ای )رو به انیس( تف بشیری که تو خورده ای

 )انیس بلند شده کنار میایستد(

 قربان مگر مطلب تازه عرض کرده اند.  طلعت

که ناموس تمام دخترهای این شهر بازیچه من  یک مثل منی .بله خیلی هم تازه و شنیدنی شاه
 زنم رفیق گرفته یکساعت قبل یکنفر ناشناس رفته در خانه داروغه باو گفته است این ،است

حرامزاده بی ناموس )اشاره به انیس( مدتی است عاشق یک پسره شده و به او کاغذ 
 انیس پریشان و .لو اللهمیآید ج ،پاکت را بیرون آورده ،دست میبرد زیر ناز بالشمینویسد )

بشرط آنکه جوابش  .میخواند( بدست آنکه دلم دست اوست بسپاریدکاغذ را شاه  -مضطرب
 . سه هفته است تو)شاه کاغذ را میخواند( تصدقت شوم .بارک هللا ،بارک هللا. گرفته باز آرید

برای خودش ه مرا بزور ک آن ظالمی .کاش می مردم گرفتار فراق تو نمیشدم را ندیده ام،
 میگوید قطعا یکنفر .مقاومت کردم متغیر شده .میخواست جبرا دست اندازی کند ،صیغه کرده

خدا بزرگ  .صبر داشته باش. مرده مرا تصرف کند مگر .مرا حبس کرده ،را دوست داری
 شاه دو در را باز .قراول )کسی جواب نمیدهد –فدایت انیس )قریاد میکند( قراول  .است

 فورا میرغضب،میشود( وارد قراول )یکنفر قراول ، درگاه فریاد میزند( قراول کرده از توی
 )بلندتر()بر میگردد طرف انیس( خوب سرکار خانم بفرمائید این محبوب عزیز شما کیست؟ 

اگر او را معرفی کردی از کشتن خودت صرف نظر میکنم )رو بطلعت( شما در این بابت 
 اطالعی ندارید.



موهای سر  -مشغول قدم زدن ،در اضطراب وقخانهالعی ندارم )معصومه در صندخیر بنده اط طلعت
 خود را میکند(

 چیست تا خودت را ببخشم. ش)رو به انیس( مگر مرده ای؟ خجالت نکش بگو اسم شاه

 بکشید. انیس

کسی که بمن خیانت کند سزایش کشتن است )بطرف در اشاره میکند( پدر  -البته میکشم شاه
 غضب چه شد )طلعت پریشان و مردد(سوخته ها میر

همان روزیکه مرا بزور اینجا  ،تقصیری نکرده ام ،منکه پناهی ندارم ،البته میتوانید بکشید انیس
 آوردند گفتم که من نامزد دیگری هستم به خرج کسی نرفت.

 اگر گفتی به کی نوشتی خودت را نمیکشم.  شاه

دو نفر میرغضب از عقب  ،میشود فرامرز از جلوجان او عزیزتر از جان من است )در باز  انیس
 وارد میشوند( چند دقیقه مهلت دهید نماز بخوانم.

اگر گفتی اسم معشوقت چیست تو را خواهم بخشید واال برو نمازت را بخوان )انیس گریه  شاه
 کنان میرود طرف صندوقخانه(.

برای چه زنده بمانم  ،دروقتیکه پرویز دیگری را دوست دا .( مردن حق من است)بخودش طلعت
 . شاه تعظیم میکند( استدعائی دارم )میرود بطرف

، و رسما تو تو جانشین او خواهی بود، بعداز کشتن این خائن .طلعت من از تو خیلی ممنونم شاه
 اندروی منتقل خواهم کرد. را به 

ها( سه چهار )تعظیم میکند( من کنیز حضرت شاه هستم اجازه بدهید )اشاره به میرغضب  طلعت
 دقیقه اینها بروند بیرون.

 )خطاب بمیرغضبها( بیرون باشید.   شاه

فردا در تمام شهر منتشر  ،نزدیک اذان ،کشتن یکنفر زن و خون آلود کردن تمام این اطاق طلعت
 مرده؟ ،ناخوش بوده بگویندبهتر نیست او را مسموم کنید که  .خواهد شد

 ؟کجا پیدا کنم)پس از فکر( این وقت شب سم از  شاه

ما مراجعت  ،اجازه بدهید فرامرز با من بیاید برویم منزل تا او نمازش تمام شود ،بنده دارم طلعت
 میکنیم. 

)قدری فکر میکند( فرامرز با خانم بروید ولی زود برگردید )طلعت و فرامرز خارج میشوند.  شاه
مردم دست اندازی  همان طور که ما به ناموس ،شاه مشغول قدم زدن( دنیا دار مکافات است



قطعا آنها بی  ،معصومه و سکینه را هم باید فردا اخراج کنیم ،مردم هم تالفی میکنند، میکنیم
 اطالع نبودند. 

را پاک میکند( بنده  شچشمهای ،دستمال سفید در دست .)با لباس حریر آبی وارد میشود انیس
 حاضرم. 

اگر گفتی  ،آوری خیال باطلی بودهمی دل مرا به رحم  ،کردن لباس اگر خیال کردی با عوض شاه
 خودت را نخواهم کشت )از اطاق خارج میشود( ،اسم معشوقت چیست

لباسی است که ناصر  ،دریکه شاه خارج شده( برای رحم کردن تو نیستبه )وسط سن رو  انیس
 طلعت .طلعت و فرامرز وارد میشوند ،در آخر. در حال گریه ،)شعر میخواند دوست میداشت

بقیه را بعد از رساندن بمنزل  (خالی میکندتوی دست فرامرز پول خود را در آورده  کیسه
 داد )فرامرز خارج میشود( همخوا

یک استکان یک قاشق چای خوری یک تنگ آب در دست( طلعت ببینم  ،)وارد میشود شاه
را میگذارد  قاشقا مرخص کنم )استکان و نگاه میکند( میرغضب ها ر، )شیشه را میگیرد

 خارج میشود( ،روی میز

کسی را که پرویز دوست دارد  -بخور -شجاعت داشته باش -)به انیس نزدیک میشود( نترس طلعت
 ( هللا اکبرفاصله زیادخدا نخواهد کشت )صدای اذان از 

طرف زهر بخوردم از یک ،ای زن بی رحم تو کی هستی؟ خیال میکنی من آنقدر بی شعورم انیس
من طاقت زندگی را ن مطمئن باش ناصر بعد از مرد، از طرف دیگر فریبم می دهی ،می دهی

 نخواهد داشت که تو او را ضبط کنی )هللا اکبر(

 آخ که چقدر بدبخت هستم. طلعت

 اگر بدبخت نبودی شریک در قتل من نمیشدی )شاه وارد میشود استکان را نصفه آب میکند( انیس

 برای مردن حاضری با برای گفتن؟ شاه

 طلعت از گرد یک قاشق توی آب میریزد( ،برای مردن )شاه استکان را نزدیک طلعت گرفته انیس

اشاره به طاقه  ،اشهد ان ال اله الی هللا. طلعت به شاه ؛)به انیس( مرا حالل کن )صدای اذان طلعت
 عرض کردم از طاقه شال بدم میآید. شال( یادتان هست 

 اشهد ان ال اله الی هللا( ؛صبح شد )صدای اذان .)استکان را میدهد دست انیس( معطل نشو شاه

 پرده می افتد  صدای اذان( ،)استکان را سر میکشد( آخ محبوب عزیزم )بهم می پیچد انیس

لقا روی نیمکت خواب است.  ،اطاق طلعت. با لباس حریر مشغول مرتب کردن تختخواب است ؛پرده ششم
می بموهای او دست  -میرود سراغ خواهرشو طلعت به ساعت نگاه میکند -ده شدهروی میز هفت سین چی

 صورت او را میبوسد(  ،کشد



پس  -بعد از من بچه روزی خواهی افتاد )در حیاط را میزنند. طلعت خارج میشود ،ای بدبخت طلعت
در دست  چیزی در طاقه شال پیچیده شده ،ارد میشونددقیقه به اتفاق فرامرز و دویکی از 

 دست ،استانیس  شال را پس می زند.طلعت می گذارد. روی تخت خواب  است. فرامرز

بیرون میآورد با  ،میگذارد بقلب او( درست نمی فهمم )یک دستمال توی سینه انیس است
 چراغ را، ا بدهرسری تکان داده توی سینه خود قایم میکند( فرامرز آینه  ،دقت نگاه میکند

نزدیک دهن  آینه را ،میگیردانیس را برداشته نزدیک صورت چراغ نزدیک بیاور )حباب 
 یجعبه از  ،انیس. جلوی چراغ با دقت نگاه میکند( زنده است )پرده ی پشه بند را میکشد

هیچ کس نفهمیده تو  یقین داری .میدهد( از شما ممنونمبه فرامرز  خود مقداری پول زرد
 جنازه انیس را کجا قایم کردی؟

 خیلی ها دیده اند که او را قبل از ظهر دفن کرده اند. فرامرز

 مرا حالل کن و آنچه کرده ای فراموش کن. ،بشما زحمت دادم طلعت

 )میخواهد خارج شود( خدا نگاهدار شما ،اگر فراموش نکنم مرا هم شقه خواهد کرد فرامرز

 در حیاط را بگذار چهار طاق باز بماند. ،بسالمت طلعت

 چشم )خارج میشود( فرامرز

هرکس بداند محبوبش او را دوست دارد میل  .نزدیک است بیست و چهار ساعت تمام شود طلعت
)دست  .)رو به تخت خواب( تو هم اگر جای من بودی از مردن نمی ترسیدی .ندارد بمیرد

 .فردا شب خواهم خوابید، بسر و پیشانی خودش( سه شب است خواب بچشمم نرفته دشمیک

 میل داشتم پهلوی ،میافتادم نهر وقت بفکر مرد ،پرویز مرا دوست داردوقتی خیال می کردم 
 این است آنچه من از تو نصیب ای دنیای بی وفا، .فراموش شدن ناگوار است .من باشد

اشاره . با حال محزونی بصورت انیس نگاه میکند ،ا باال زدهداشتم؟ )میرود پرده پشه بند ر
 دختر آنکس ،مادر این بازوبند اگر در عالم اسباب خوشوقتی کسی شد( طلسم میکند ببازوبند

تا این ساعت که  ،راحت در گور بخواب. اما دخترت بهر دو وصیت تو عمل کرد تو نبود
 ،محبتی که انیس بتو کرد .میرم یدختر م ناموسم را حفظ کردم،، ساعت مرگ من است

دیگر زنده و  ( این را می چینند بامید آنکه تا سالبه هفت سین نگاه می کندتالفی کردم )
 شب دخترها امشب شب عید است )گریه میکند( عید من فردا برای همه .خوش بخت باشند

جلوی لباس و دستش  ،در آخر شعر پرویز وارد میشودمیخواند، است که زیر خاکم )شعر 
 آلوده بخون است(

 در حیاط را بستی؟ این خون ها مال چیست؟ -میدانستم که خواهی آمد؟ پرویز جان توئی طلعت

 تنها هستید؟ .بله در حیاط را بستم پرویز



  سلیمان از همان پریشب فرار کرده.  .تنها هستم )اشاره بلقا( فقط لقا است که خوابیده طلعت

 درهای اطاق را می بندد() .)اشاره به خون لباس خود( اینها خون کثیف اوست فرار نکرد پرویز

 سلیمان را کشتید؟ خوب کردید. طلعت

امروز کی از کفن و دفن انیس خالص شدی؟  ،خوب خانم .حاال نوبت شریک اوست، بله پرویز
از همه چیز  .خطا نکرده زهر شما اصرار داشتید تو قبر کردن او را ببینید که مطمئن شوید

این وقت شب  هشاه گفت. همه چیز را شنیده ،معصومه پشت در اطاق حاضر بود ،خبر دارم
 شمن دارم. من هم خنجر دارم )یک خنجر کوچک از زیر لباس گفتی -پیدا کنم زهر از کجا

 آورد میگذارد روی میز هفت سین(می بیرون 

 ؟راست است که هیچ وقت مرا دوست نداشتی .دلم میخواهد از دهن خودت بشنوم طلعت

 هیچ وقتبله،  پرویز

به خنجر چه احتیاج داشتی؟ انیس را  ،همین یک کلمه برای کشتن من کافی بود ،بی انصاف طلعت
 خیلی دوست داشتی؟

 تمام قلب من مال انیس بود. ،روح من بود ،انیس عهد من بود پرویز

 پس خوب کردم او را کشتم. طلعت

  قاتل ،تغیر( خوب کردی)م پرویز

  .یقین داری قاتل هستم؟ بلکه اشتباه کرده باشی طلعت

اگر تو او را نکشتی  !)چشمش به بازوبند افتاده بسرعت آنرا بر میدارد( ای زن خونخوار پرویز
 را می بوسد(  این بازوبند اینجا چه میکند )بازوبند

 شوی.می بعد از کشتن من پشیمان  ،درست فکر کن طلعت

 اگر اشتباه کردم ثابت کن  .)خنجر را بر میدارد( ده دقیقه بتو مجال میدهم پرویز

 صدای نقاره عید شنیده میشود( .خنجر را از غالف بیرون میکشد پرویز. )شعر میخواند طلعت

در  .من میخواستم بمیرم. اشتباه نکرده ای .راست است ،هرچه تعریف کرده اند .عجله نکن طلعت
وقت مردن تو پهلوی من  .بهار جوانی من در دست تو خزان شود ،بهاراین ساعت اول 

دیگر  ،شاید موقع جان دادن بیافتم در بغل تو ،میخواستم با دست تو کشته شوم ،باشی
است که میتوانی بمن  یآخرین محبتبکش مرا،  .تو مرا دوست نداری ،نمیتوانم زنده بمانم

هللا اکبر( بیست و چهار  -صدای اذان؛ هللا اکبر ،)پرویز خنجر را میگذارد روی میز بکنی.
)دستمال را از سینه بیرون میکشد( این دستمال را  اشهد ان ال اله الی هللا( ساعت تمام است



میشناسی؟ وقتیکه گیالس زهر را به انیس دادم خواهش کرد این دستمال را به تو برسانم 
 )پرویز دستمال را میگیرد(

اشهد  ،صدای اذان -می گفتی شاید من اشتباه کرده باشم )خنجر را بر میداردکه تو  ،قاتلآه،  پرویز
 ان ال اله الی هللا(

. لقا فریاد میکشد .پرویز خنجر را بلند میکند .طرف خواهر خود میدود ،هراسان از خواب بیدار شده لقا
که از خواب بیدار انگار ه انیس بیدار شده و پرده پشه بند را باز کرد. را عقب میزند طلعت با دست خود او

خون  ،طلعت روی زانو می نشیند .داردادامه اذان  .خنجر را بقلب طلعت فرو میبرد پرویزباشد.  شده
 را رنگین کرده( شلباس

 زود تر خالص میشوم ،خوب کردی ،بقلبم زدی ،آه پرویز جان طلعت

 داد؟کی تو را نجات ، تو زنده هستی ،)چشمش به انیس میافتد( انیس پرویز

 )میافتد( انیس خوشبخت باشی .من به پاداش عشق و محبت تو ،من عزیزم طلعت

 پرده میافتد 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نام ها 

 نویسندگان، و نمایش نامه ها؛

 میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ 

فرزند میرزا محمدتقی، در شهر نوخه، از والیت شکی، به دنیا می آید، از هفت سالگی تحت سرپرستی 

( به 1250سالگی ) 23به گنجه و در  1241عموی مادری اش آخوندعلی ماندگار بزرگ می شود، در 

تفلیس می رود و در دفتر حاکم روسی قفقاز، هم زمان با کار مترجمی زبان ترکی، به تکمیل زبان روسی 

 19گان قرن اش می پردازد، با محافل روشنفکری و ادیبان تفلیس آشنا می شود، آثار شاعران و نویسند

روسیه همچون گریبایدوف، بلینسکی، شچدرین و گوگول را مطالعه می کند، با تئاترهای گرجستان آشنا 

می شود، و پس از مدتی با الهام از کمدی های "مولیر"، نمایش نامه می نویسد؛ نمایش نامه هایی که به 

میرزا فتحعلی که به  .مه شده استزبان ترکی نوشته شده و بعدها توسط جعفر قراچه داغی به فارسی ترج

آزادی کشورش از قید استبداد، سخت عالقمند بود، به افکار آزادی خواهانه گرایش پیدا کرد و در این 

 با تسلط فرهنگ مذهبی در جامعه میانه ای نداشت و با مصلحتآخوندزاده زمینه مقاالتی هم می نوشت. 

هایش را در لفافه ی همین رو هرگز تالش نکرد تا اندیشه  گرایانی چون میرزا ملکم خان موافق نبود. از

تعارف و مالحظه عرضه کند. صراحت او در نقد اجتماعی و سیاسی و ادبی سبب شد تا او را "غرب گرا" 

ی مردم بود، نه مشروطه ای که از باال و از جانب رهبران و حال آن که او از طرفداران مشروطه  .بدانند

شود. میرزا فتحعلی آشکارا مردم را به برانداختن ناصرالدین شاه و تأسیس پارلمان ملی دولتمداران هدیه 

خواند؛ "دیسپوت پادشاهی به هیچ قانون متمسک و مقید نبوده و به مال و جان مردم، انحصار  فرا می

ه از تسلط دارد و همیشه به هوای نفس خود رفتار می کند و مردم در تحت سلطنت او بنده و ذلیل بود

حقوق و آزادی به کلی محروم باشند".. اگرچه آخوند زاده میل داشت به وطن بازگردد، اما به دلیل شرایط 

اجتماعی و سیاسی ناموزون، تا پایان عمر در قفقاز بسر برد. از شش نمایش نامه ی آخوند زاده که از 

، "سرگذشت وزیر خان زبان آذری به فارسی ترجمه شده اند، مشهورترین آنها؛ "خرس دزد افکن"

لنکران"، "ستارگان فریب خورده"، و... هستند. این آثار که در زبان فارسی به "تمثیالت آخوندزاده" 

ترجمه شده، حدود دو دهه پیش از فعالیت تکیه ی دولت نوشته شده. میرزا فتحعلی آخوندزاده اولین کسی 

ی در مورد تیاتر، از اصول نمایش و تیاتر ست که در زمینه ی نمایش نامه نویسی و نوشتن مقاالت ادب

 معاصر در اروپا پیروی کرده و سخن گفته است.

 میرزا آقا تبریزی؛ 

نامش میرزا آقا، فرزند محمدمهدی، و از اهالی تبریز بود. از کودکی زبان های فرانسوی و روسی را فرا 

قمری در  1279الفنون بود و از گرفت و وارد خدمت دولتی شد. چند سالی مترجم معلمان اتریشی در دار

قمری به تهران  1280های ایران در بغداد و استانبول خدمت می کرد. میرزا آقا حدود سال سفارتخانه 

بازگشت و در سفارت فرانسه در تهران، به سمت منشی اول مشغول بکار شد. در یکی از نامه هایش به 

ت چند ساله در معلم خانٔه پادشاهی )دارالفنون( و "بعد از خدما: نویسد میرزا فتحعلی آخوندزاده می

ماموریت بغداد و استامبول، هفت سالی ست در سفارت دولت فخیمه فرانسه مقیم تهران منشی اول 

های میرزا آقا تبریزی، در دوران ناصری و پس از او در دوره ی مظفری، امکان  هستم". نمایش نامه

ود که ابتدا نمایش نامه ی "طریقهٔ حکومت زمانخان"، آن هم بدون انتشار نیافتند. در اوایل مشروطیت ب

های "سرگذشت اشرف خان"، و "حکایت کربال رفتن  ذکر نام نوینده به چاپ رسید. پس از آن نمایش نامه

منتشر شد. همین "گمنام" بودن  شاهقلی میرزا" نیز، بدون نام نویسنده در پاورقی روزنامه ی اتحاد تبریز



ای متعلق به فردریک روزن، وزیر شمسی در نسخه  1300سبب شد که این سه نمایش نامه در نویسنده 

قطعه ی نمایشی منسوب به "میرزا ملکم خان ناظم الدوله"  3مختار آلمان در تهران، با عنوان مجموعه 

نامه  های آخوندزاده کشف شد،ها و نامه نوشته شمسی که دست  1334در برلین به چاپ رسید، و تا 

نمایش نامه به خط خود او از زمره ی این مجموعه بود، و روشن شد  4های میرزاآقا تبریزی همراه با 

که نمایش نامه ی "حکایت عشق بازی آقا هاشم خلخالی" نیز اثر میرزاآقا تبریزی بوده است. میرزاآقا 

به سبک های عامیانه ی  اگرچه نمایش نامه هایش را به سبک و سیاق غربی نوشته اما در همه ی آنها

نمایش ایرانی مانند "بقال بازی"، "تخت حوضی"، "خیمه شب بازی" و حتی "نقالی" نظر داشته، و به 

دلیل متن و سبک نوشته هایش، به خالق کمدی سیاه معروف شده است. پنج نمایشنامه ی که بعدها در 

بستان در ایام توقف او در تهران" "سرگذشت اشرف خان حاکم عر :یک مجموعه منتشر شده، عبارتند از

"طریقه حکومت زمان خان بروجردی" یا "عشق و عاشقی حاجی رجب خوش ابرو با کوکب  /

ماهوردیخانی" / "حکایت کربال رفتن شاه قلی میرزا" / "حکایت عاشق شدن آقا هاشم خلخالی" / و 

 "حکایت حاجی مرشد کیمیاگر". 

 احمد محمودی )کمال الوزاره(؛ 

شمسی به دنیا آمد، در دارالفنون ریاضی و طبیعیات  1253یرزا محمودخان مشاور الممالک در پسر م

رییس  1282خواند، و چون زبان فرانسه می دانست، به عنوان منشی وزارت خارجه استخدام شد. در 

فتاد، ای صاحب نفوذ در امالیات و بازرس اداره خزانه داری کل شد، و چون در ماموریت قزوین با عده 

معزول شد. مدتی بعد، در سال قحطی، رییس اداره ی غله ی تهران شد، آنجا هم با صاحبان نفوذ، از جمله 

السلطنه که می خواست با استفاده از قدرت، در انبار غله دخل و تصرف نماید، درگیری داشت.  با محتشم

ن انفرادی بود. در همین ایام بود به جرم عضویت در کمیته مجازات، دستگیر و پنج ماه در زندا 1295در 

از کمیته ی  لوطی حارثالوزاره در داستان را نوشت. نوشته اند که اگرچه کمال لوطی حارثکه داستان 

مجازات حمایت کرده، اما هیچگاه عضو آن گروه نبوده است. خود او نوشته: "مرا در محبس انفرادی 

م محقق گردید. در زندان دچار امراض سخت گردیده و در ا گناهینظمیه تهران محبوس کردند با آنکه بی 

بنده را به خانه انتقال دادند". محمودی از آن پس به نوشتن نمایش نامه پرداخت  ۱۲۹۶االول اواخر ربیع 

تیش "مقصر کیست"، "تی اوستاد پینه دوز"، " حاجی ریایی خان" )متاثر از مولیر(،و آثاری چون "

 الوکاله"، "نوروزشکن یا قهرمان میرزا دلسوز" و... را نوشت.  "محروم مامانی یا فقر عمومی"،

 ؛ میرزا علی اکبرخان مزین الدوله )نقاشباشی(

در نطنز به دنیا آمد، در زمره ی دانش جویان ایرانی به اروپا رفت و از مدرسه هنرهای زیبای  1263در 

پاریس دیپلم گرفت. مزین الدوله پس از بازگشت به ایران مدتی به ناصرالدین شاه، فرانسه و نقاشی درس 

ان فرانسه ی دارالفنون بود می داد، و از شاه لقب "نقاش باشی" گرفت. سالیان متمادی معلم نقاشی و زب

و کمال الملک غفاری و مصورالملک درس مبانی نقاشی را از او آموختند. آنگاه بنا به دستور ناصرالدین 

شاه، ماموریت یافت تا تیاتری به شیوه اروپایی در ایران بنا کند، )که احتمالن به ختم بنای "تکیه ی 

یه ی تیاتر معاصر ایران می شناسند. نخستین بار نمایش نامه دولت" ختم شد. مزین الدوله را از بانیان اول

كتاب لغت فرانسه موسوم ی "مردم گریز" اثر مولیر را در تاالر دارالفنون به روی صحنه آورد. هم چنین 

به "دیامان" را به فارسى تدوین کرد، که داراى پنجاه هزار واژه بود و پس از سى سال کار روی این واژه 

وران احمدشاه قاجار آن را به پایان رساند، که بعلت کمبود بودجه، بچاپ نرسید. سفیر فرانسه نامه، در د

هاى شرقى فرانسه، به ى زبان در تهران تقاضا كرد تا این فرهنگ را براى انتشار و استفاده در مدرسه 



سالگى  89در سن شمسى   1312الدوله درمزین .اللغة" معروف استآنجا بفرستد. کتاب به نام "مزین 

 در تهران درگذشت. 

 محمد حجازی )مطیع الدوله(؛ 

تحصیل کرده ی اروپا، تا آخر عمر در مشاغل دولتی بود؛ داستان و رمان می نوشت، و نمایش نامه ای به 
نام "محمودآقا را وکیل کنید" از او بر جای مانده که در دهه ی بیست شمسی بارها در تماشاخانه ی تهران 

 ه رفت. روی صحن

 سعید نفیسی؛ 

تحصیالت خود را در فرانسه و سوئیس تمام کرد، در زمینه های زبان، تاریخ و فرهنگ ایران پژوهش 

های بسیاری دارد، و بیشتر عمر در مشاغل سیاسی خدمت می کرد. او صاحب چند نمایش نامه ی تاریخی 

ثر مولیر را نیز به فارسی ترجمه از جمله؛ "آخرین یادگار نادرشاه" است. "خسیس" و "عاشق گیج" ا

 کرده است. 

 صادق هدایت 

نیز، دو نمایش نامه ی تاریخی به نام های "پروین دختر ساسان" و "مازیار" دارد که با همکاری مجتبی 

مینوی نوشته. و یک نمایش نامه هم به نام "افسانه ی آفرینش" نوشته که تقریبن هیچ جا به نام او ثبت 

نمایش نامه های او در دهه های بیست و سی شمسی روی صحنه ی تماشاخانه های  نشده است، اگرچه

 تهران رفته است.

 دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی؛ 

شمسی(، تحصیالت ابتدائی و متوسطه را در مشهد گذراند و برای تحصیل در تیاتر،  1296زاده ی مشهد)

جنتی پس  .سوربن دکترای ادبیات تطبیقی گرفت به تهران آمد، و از آنجا عازم فرانسه شد، و از دانشگاه

از بازگشت به ایران، سال ها مدرس تیاتر در هنرستان تأتر و موسیقی بود. او تألیفات و پژوهش هایی در 

های مختلف هنر نمایش دارد، چندین نمایشنامه نوشته، و کارگردانی کرده است. فعالیت های زمینه 

آغاز کرد و تا آخرین سال های عمرش روزنامه نگار بود. در  (1314سالگی ) 18مطبوعاتی را از 

شمسی برای نمایش نامه ی "سربازان جاوید"، برنده ی جایزٔه اول نمایش نامه نویسی وزارت  1336

کتاب و چندین نمایش نامه باقی مانده؛ "یادگار اشک"، "چراغ )نمایش  22از او  .فرهنگ و هنر شد

، "شیرمردی از خراسان" )هشت داستان و نمایش نامٔه کوتاه(، "سیاه رادیوئی("، "سربازان جاوید"

خوشبختی"، "ستاره و رمضان"، "در راه وطن" )پنج نمایش نامهٔ کوتاه(، و پژوهش هایی نظیر 

"زندگانی و آثار رضا کمال )شهرزاد("، "زندگی و آثار میر سیف الدین کرمانشاهی"، و... از اوست. چند 

  .شمسی در پاریس درگذشت 1372خرداد سال  19، به فرانسه مهاجرت کرد، و درسالی پس از انقالب

 رضا كمال شهرزاد؛ 

رضا کمال، معروف به "شهرزاد"، در هنر نمایش و نمایش نامه نویسي یكي از بنیانگذاران تئاتر معاصر 
شمسی در تهران به دنیا  1277ایران است. او فرزند میرزا حسن خان منشي باشي )كمال الدوله(، در 

كرد و با زبان و آمد، در مدرسه سن لویي، كه كشیشان الزاریست فرانسوي بنیاد نهاده بودند، تحصیل 
ادبیات فرانسه آشنا شد. ابتدا قطعات شعر یا نثر از فرانسه ترجمه می كرد. ترجمه سالومه اثر اسكاروایلد 
یکی از اولین ترجمه های متون نمایشی به فارسی توسط رضا کمال است. رضا کمال سه تار هم می زد و 



، و در مجله وفا با نظام وفا و حبیب صدای خوبی هم داشت. مدتي در روزنامه "شفق سرخ" با دشتي
که یک گروه از بازیگران قفقازي اپرت "آرشین ماالالن" را در تهران   1298میكده همكاري می کرد. در

اجرا كردند، رضا کمال به فکر افتاد که نمایش نامه های موزیکال بنویسد. درام موزیکال "پریچهر و 
در سالن گراند هتل به روي صحنه رفت و  1300این اپرت در  پریزاد" اولین اثر او در این زمینه است.

مادام پري آقابابیان )آقابابایف( كه در اروپا تئاتر )اپرا( تحصیل کرده بود، آن را کارگردانی کرد. رضا كمال 
چند نمایشنامه قفقازي از جمله "افسانه عشق"، "اصلي و كرم" و "كمربند سحرآمیز" را نیز به فارسي 

و خود اشعار آنها را به فارسی دوباره سرایی کرد، که با همكاري پري آقابابیان و هنرمندان دیگر  برگرداند
ارمني روی صحنه آمد. نمایش نامه های دیگری كه رضا کمال شهرزاد اقتباس كرده، می توان از؛ "شب 

" و نمایش نامه هزار و یكم، الف لیل"، "عباسه خواهر امیر"، اپرت "عروسي ساسانیان یا خسرو شیرین
ی "در سایه حرم" اثر لوسین برنار فرانسوي، "عزیز و عزیزه"، "مرگ کلئوپاترا"، "افسانه عشق" و... 

با استقبال بي نظیري  1309را می توان نام برد، که مهم ترین آنها "شب هزار و یکم، الف لیل" در سال 
 .ی خود خاتمه دادبا مصرف سیانور، به زندگ 1316روبرو شد. شهرزاد در شهریور 

 سید علی خان نصر؛ 

نمایش نامه نویس، کارگردان و موسس هنرستان هنرپیشگی و اولین تیاتر دائمی تهران، فرزند ناظم 
 در مدارس شرف، علمیه و آلیانس فرانسه تحصیل کرد و، مسی در تهران استش 1270االطباء، و متولد 

 . سپسان فرانسه و ریاضیات در آلیانس مشغول بکار شدابتدا به سمت معلم زبزبان فرانسه را فراگرفت. 
از جمله در مورد تاریخ ایران در مدارس نظامى، علوم سیاسى و اقدسیه تدریس کرد، چندین کتاب درسی 

امتیاز  1304در  و دنیا، فیزیک، حساب، بهداشت، علم االشیاء و هنرآموز دوشیزگان تالیف و تدوین کرد.
را از وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه گرفت و همراه دوستانش؛ تاسیس گروه کمدی ایران 

محمدعلی ملکی، محمود بهرامی، عنایت شیبانی و... نمایش های اجتماعی و انتقادی ترتیب می دادند، که 
بیشتر آنها توسط خود سید علی نصر، میرزاده عشقی، احمد میرزا خسروانی، مشیر همایون شهردار و 

شته می شد. هنرمندانی چون مهدی نامدار، فضل هللا بایگان، علی اصغر گرمسیری، حسین امیر جاهد نو
اداره ی مالیه )دارایی( خیرخواه و ... از همین کمدی ایران کار خود را آغاز کردند. سیدعلی نصر در 

شد به حکمرانى والیت مازندران منصوب  1315در موسسه ی برق تهران را تاسیس کرد. استخدام شد و 
علی منصور به وزارت پیشه و هنر منصوب شد و سیدعلی نصر  1318و سه سال در این مقام بود تا در 

وزیر شد، کفالت وزارت پیشه و هنر را به سید على را به معاونت خود برگزید، و چون منصور، نخست 
ى کوتاه مدت  ، سیدعلی نصر مدتی معاون وزارت کشور، و در کابینه1320نصر سپرد. پس از شهریور 

به وزارت پست و تلگراف رسید، پس از آن سفیر کبیر ایران در پاکستان، و سپس  1325احمد قوام در 
ى ایران در سازمان ملل متحد شد. نصر در تمام  در چین ملى، سفیر ایران در هندوستان، و باالخره نماینده

برای آموختن این هنر به فعال بود، زمانی هم و در زمینه ی تئاتر به هنر نمایش عالقمند ماند این دوران، 
 . اروپا رفت

و هنرستان  ، سیدعلی نصر، رییس کمیسیون نمایش شد1318پس از تاسیس سازمان پرورش افکار در 
هنرپیشگی را تاسیس کرد. در این هنرستان عالوه بر عبدهللا شیبانی که در حین نظامت، تدریس هم می 

دکتر ساسانی تاریخ، رفیع حالتی تاریخ تیاتر، دکتر مهدی نامدار فن  کرد، مدرسین صاحب نامی چون؛
بیان، مادام اسکامپی نرمش، استاد صبا موسیقی، فروتن نت، عنایت هللا خان شیبانی نظافت، حسنعلی خان 

نصر رقص، دکتر رضازاده شفق ادبیات، و غالمعلی فکری و موسی معروفی آموزش می دادند. خود 
هنرستان هنرپیشگی در محل باغ عالء الدوله، سالن  تاریخ هنر تدریس می کرد.سیدعلی خان نصر، 

کوچکی داشت که استادان و شاگردان هنرستان برخی کمدی های مولیر را در آنجا اجرا کردند. با استقبال 
و مردم از این اجراها، سیدعلی نصر، در اندیشه ی فضایی بزرگتر با باقراف، مدیر گراند هتل صحبت کرد 



سالن سینما تیاتر هتل را برای این کار اجاره کرد. در بخش جنوبی گراند هتل، سالن سینمایی بود به نام 
"خورشید" که شخصی به نام کاظم شهابی مدیر آن بود. از آنجا که سید علی نصر درگیر مشاغل سیاسی 

به مدیریت تماشاخانه ی  بود، و کمتر به فعالیت های تیاتر می رسید، یکی از دوستانش احمد دهقان را
که نصر بخ سفارت ئر چین ملی رفت، احمد دهقان که صاحب امتیاز و مدیر  1325تهران گماشت. در 

مجله ی تهران مصور بود، همه کاره ی تماشاخانه ی تهران شد، و مدتی بعد نام آن را به تیاتر دهفان 
رزمینش را چاپخانه ی مجله )تهران مصور( تغییر داد. پس از چندی بخشی از گراند هتل را هم خرید و زی

کرد و دفترش در طبقه ی باال بود. خادم، عکاس و دولو، کاریکاتوریست تهران مصور نیز ساکن اطاق 
های باالی گراند هتل سابق شدند. احمد دهقان که دوست نزدیک سهیلی نخست وزیر، بود، از خلخال برای 

یت تیاتر را به مهندس واال همکارش در "تهران مصور" وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و مدیر
ترور شد و تیاتر دهقان در اختیار مهندس واال باقی ماند. پس از سال  1329واگذار کرد. احمد دهقان در 

ها که نمایش نامه های فرانسوی و مولیر معمول بود، در دوره ای دکتر فتح هللا واال، برادر مهندس واال، 
 انگلیسی )اسکاروایلد، بن جانسون، برنارد شاو، و.. ( برای تیاتر دهقان ترجمه می کرد. نمایش نامه های 

سی و دو نمایشنامه هم نوشته که اغلب آنها کمدی ست، و برخی اقتباس از آثار مولیر حدود  سیدعلی نصر
سیدعلی )برای آشنایی بیشتر با فعالیت های  .در تهران درگذشت 1340سید على نصر در سال است. 

 نصر، "پیشگفتار" جلد اول را بخوانید(
 

 و گویا اولین بار "کریم شیره ای" آن را در  نویسنده ی "بقال بازی در حضور" ناشناخته است

نویس با آثارشان هست نمایشنامه  33دربار ناصرالدین شاه بازی کرده، از آن زمان فهرستی از 

مه که به نوعی نمایش نامه نویسی معاصر را در ایران آغاز کرده اند؛ صادق هدایت با سه نمایشنا

پروین، دختر ساسان، افسانه آفرینش و مازیار، ذبیح هللا بهروز با جیجک علیشاه یا اوضاع 

دربار، احمد محمودی )کمال الوزاره( با حاجی ریائی خان یا تارئوف شرقی، رضا کمال شهرزاد با 

حرم خلیفه هارون الرشید یا عزیز و عزیزه، ابوالقاسم الهوتی با کاوه آهنگر، علی اصغر 

مسیری با لج و لجبازی. رفیع حالتی با لمبک آب فروش، حسینقلی مستعان با شوهرهای مریم گر

خانم، علی دریابیگی با امان از دست شوهرم، میرزاده عشقی با رستاخیز سالطین ایران. هم چنین 

حکام جدید" از مرتضی قلی  –"عروسی جناب میرزا" از حاج محمد طاهر میرزا، "حکام قدیم 

)مؤید الممالک(، "شیدوش و ناهید" از ابوالحسن فروغی، عروسی حسین آقا از سید  خان فکری

علی خان نصر و... همین طور "رستاخیز سالطین ایران"  به عنوان اولین "اپرت" فارسی، به قلم 

 میرزاده عشقی. 

 عنایت هللا شیبانی؛ 

ای کاشانی، در تهران به دنیا آمد، و در خانواده  1272یکی از موسسین هنر تیاتر و نمایش در ایران، در 
امتیازنامه ی کمدی ایران را )همراه با سیدعلی  1303رسمن وارد کار تیاتر و نمایش شد، در  1392از 

نصر( از وزارت معارف دریافت کرد. او پدر دو فرزند هنرمند، جمشید و شاهپور شیبانی ست. عنایت هللا 
 ا حفظ شغل نظامت هنرستان، تدریس هم می کرد. خان از بدو تاسیس هنرستان هنرپیشگی، ب

غالمعلی خان فکری؛ در مدرسه ی سن لوئی تحصیل کرد و ابتدا به موسیقی و سپس به تیاتر روی آورد و 
به کمدی ایران پیوست. در گروه تیاتری زردتشتیان نیز همکار حسین خیرخواه و علی اصغر گرمسیری 



ن تیاتر دائمی ایران، جزو گروه کارگردانان بود و نمایش موسوم به بود. او در تماشاخانه ی تهران، اولی
 "مقام مادر" نیز ترجمه و اقتباس اوست.

 فضل هللا بایگان؛ 

مجله ی "هنرمندان" را منتشر می کرد که بیش از  1322به دنیا امد. در  1277فرزند موتمن الملک، در 
اتحادیه ی هنرمندان شد. او گارگردان و  عضو هیات مدیره ی 1323چند شماره دوام نیاورد. در 

آن را برای  1330نمایشنامه نویس و بازیگر بود و نمایش نامه ای به نام "پریچهر" نوشته که خود در 
صحنه کارگردانی کرد و جز خودش، فخری پازوکی، علی تابش، رقیه چهره آزاد، روح هللا مفیدی، ایران 

 بر اثر ابتال به بیماري درگذشت.  1346. بایگان در دفتری و عصمت صفوی در آن بازی داشتند

 دکتر مهدی نامدار؛ 

، پس از تحصیل به کارآموزی در رشته ی داروسازی پرداخت، در ارتش با درجه ی افسری 1279متولد 
خدمت کرد، بعد به فرانسه رفت و دوره ی دکترای داروسازی را تمام کرد و هم چنین یک دوره فن بیان 

بازگشت با درجه ی سرهنگی در داروخانه ی سپه کار می کرد. مهدی نامدار که در اروپا با  دید. پس از
سیدعلی خان نصر آشنا شده بود، در هنرستان هنرپیشگی به سرپرستی سیدعلی نصر، فن بیان آموزش 

ردانی می داد. او که در دانشکده ی داروسازی هم تدریس می کرد، مدتی شهردار تهران شد و بعد، به کارگ
تیاتر پرداخت. یکی از نمایش نامه هایی که روی صحنه آورده، "جعفرخان از فرنگ برگشته" اثر حسن 

 1348مقدم بود. نامدار که در اواخر عمر، در دانشکده ی هنرهای کشور نیز فن بیان تدریس می کرد، در 
 در یک حادثه ی راننندگی جان سپرد. 

 محمود ظهیرالدینی؛ 

از مدرسه صنایع مستظرفه فارغ  1298آمد، مدرسه ی ابتدایی را در تهران گذراند، در  به دنیا 1278در 
کمدی ایران به نام کمدی اخوان به  1303با سیدعلی خان نصر آشنا شد. در  1300التحصیل شد. در 

سرپرستی محمود ظهیرالدینی آغاز بکار کرد که در آن حسن سیاسی، محمود الهی، ابوالقاسم الچینی، 
یع حالتی، نعمت مصیری، احمد منزوی، و خانم لرتا همکاری داشتند. کمدی اخوان از گروه کمدی ایران رف

محل مشخصی نداشت و  زاده شد و ظهیرالدینی از کارهای مولیر اقتباس می کرد. "کمدی اخوان" ابتدا
محمود آقا  اغلب در منزل اعضا جمع می شدند و تمرین می کردند. عمر "کمدی اخوان" کوتاه بود،

به دنبال یک سرماخوردگی شدید، دچار بیماری سل شد، یکی دو سال را با حال نزار در منزل   ظهیرالدینی
را در محل فعلی سینما ایران، در الله زار به  نارنج مفقود"گذرانید. یکی دو ماه قبل از مرگش نمایشنامه "

در نقش  ظهیرالدینی در نهایت بیماری داشت.تعلق  کرمانشاهی به گروه روی صحنه آورد که آن زمان
سالگی  36در سن  1314تیرماه  27کوچکی ظاهر شد، اما باالخره مغلوب مرض سل شد و روز جمعه 

درگذشت. بعد از مرگ او کمدی اخوان به نفع بازماندگانش نمایش نامه ای به روی صحنه آوردند و این 
 بود.  کمدی اخوان"" آخرین فعالیت

 ؛ دکتر مهدی فروغ

بود كه  ي چنار دارالبتیغ )پاچنار دالبتي(  به دنیا آمد، پنج سالهدر شهر اصفهان، محله  1290در آبان 
گذراند و دوره  پدرش را از دست داد و تحت نظر مادر بزرگ شد. تحصیالت ابتدایي را در مكتب و مدرسه

 1317لي تهران شد. در سال ي متوسطه را در اصفهان و شیراز ادامه داد و سپس وارد دانشسراي عا
عازم انگلستان شد و به آكادمي پادشاهي هنرهاي دراماتیك راه یافت و پس از گرفتن دیپلم، در سال 



به ایران بازگشت و در دوران نابسامان پس از جنگ، به تدریس در هنرستاِن عالي موسیقي  1324
صیل كنسرواتوار بلژیك بود، ازدواج كرد. مشغول شد. با دختر حاج میرزا یحیی دولت آبادی که فارغ التح

 نویسي وي ادبیات و نمایشنامه  با خانواده عازم آمریكا شد و در دانشگاه كلمبیا در رشته 1329در سال 

به ایران بازگشت و ضمن تالیف و ترجمه ی آثاری در  1335آرایي به تحصیل پرداخت. در صحنه 
 تیك و بعد از آن دانشكده هنرهاي دراماتیك را زیر نظر وزارتي هنرهاي دراما موسیقی و تیاتر، اداره

ریاست هر دو نهاد بعهده داشت. برنامه ی درسی  1354تا  1341فرهنگ و هنر، تاسیس کرد. از
 دانشکده را مطابق برنامه های آموزشی در دانشگاه های غربی تنظیم کرد؛ دو سال اول با مواد درسی

اساطیر، جامعه شناسی، روانشاسی، ادبیات، نقد، فن بیان، موسیقی،  عمومی از جمله: فلسفه، تاریخ
 تعزیه، و دو سال آخر، دانشجویان به دروس اختصاصی هر رشته می پرداختند. مهدی فروغ سال ها به

نویسي، تدریس تاریخ ادبیات موسیقي علمي، نقد و بررسي هنر و ادبیات نمایشي, فن بیان و نمایشنامه 
 ریخ تیآتر جهان مشغول بود. آواشناسي و تا

اي  وحش شیشه باغآگوست استریندبرگ،  آثار دکتر فروغ؛ ترجمه ی نمایش نامه های "پدر" ازعمده ی 
الجوس نویسي اثر فن نمایش نامه هنریك ایبسن، ترجمه ی  اشباح و خانه ی ارواح، اثرویلیامز، تنسي  از

 واالس براكوي و هربرتمردان موسیقي اثر وپلند، آرون كچگونه از موسیقي لذت ببریم از اِگري، 

قرباني دادن ابراهیم در تعزیه ایراني که به زبان انگلیسی ؛ شاهنامه و ادبیات دراماتیكوانیسك، و تالیف 
 مدیریت مجله نمایش دوره ی دوم، از انتشارات اداره هنرهاي زیباي كشور رانوشته شده و... مدتی نیز 

قالب که برای دیدار پسرش به امریکا رفت، اموال او شامل خانه و کتابخانه ی بعهده داشت. پس از ان
 ( در آمریکا درگذشت.2008سالگی )سپتامبر  شخصی اش، مصادره شد. وی در سن نود و هفت

 رفیع حالتی؛ 

، از شاگردان کمال الملک نقاش بود و در مجسمه سازی و نقاشی و ترجمه و گارگردانی و 1278متولد 
 بازیگری فعالیت داشتو در دوره ای که زن ها اجازه ی رفتن روی صحنه را نداشتند، نقش زن بازی می

شمسی(، "کمدی ایران" نمایش نامه تراژدی سنگین  1304کرد. مدتی کوتاه پس از تاجگذاری رضا شاه )
 حسن"را در سالن گراند هتل به معرض نمایش گذاشت که رفیع حالتی در نقش  ارباب و رعیت""

در جامعه ی باربد و در همکاری با اسماعیل مهرتاش، فن بیان  1305. او از بازی می کرد رعیت"
 در تهران درگذشت. ۱۳۶۰تدریس می کرد. رفیع حالتی در 

 علي دریابیگي؛ 

در بندر انزلي زاده شد. فارغ التحصیل مدرسة آمریكایي تهران و مدرسه ي تآتر برلین بود. در  1282در 
 در محل فعلي بانك مسكن در خیابان فردوسي که محل ساختمان نیمه 1315ه ایران بازگشت و در ب 1314

هاي زیادي نوشته: امیر جزیره، بالي قمار، نامه  دریابیگي نمایش .کاره ی اپرا بود، كالس تآتر دایر كرد
 و دارا، بچهمیشل استروگف، فاجعة رمضان، شوخي بیجا، امان از دست شوهرم، عذاب روح، اسكندر 



فیلم طوفان زندگی را ساخت که نخستین فیلم ناطق  1326كند، سالومه، ستاره و فروغ و... در سرفه مي 
 1339به بندرانزلي بازگشت و در  1331فیلم "شكار خانگي" را ساخت، و از  1330ایرانی بود. در 

اداره فرهنگ و هنر رشت  به مدیریت 1344مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ بندر انزلي شد. در 
 و در انزلی دفن شد. سالگي درگذشت 88، در سن 1370رسید و در نوروز 

 اسماعیل مهرتاش؛ 

و بار دیگر  1305بنیان گذار جامعه باربد، زاده ی تهران بود و در تاسیس جامعه ی باربد )یک بار در 
ن، به دلیل آشنایی با موسیقی و (، همت گماشت. پس از تحصیل در مدرسه دارالفنو1320پس از شهریور 

آواز، و عشق به تیاتر، به ساختن اپرت های کوچک، و بعدتر نمایش موزیکال هایی نظیر "لیلی مجنون"، 
)برای آشنایی وسیع تر با  ."خسرو و شیرین" و "بزم سعدی" بر صحنه ی تیاتر جامعه ی باربد پرداخت

 ل را بخوانید( فعالیت های اسماعیل مهرتاش، "پیشگفتار" جلد او

 عبدالحسین نوشین؛ 

شمسی در تربت حیدریه به دنیا آمد. یک ساله بود که پدر و  1285و به روایتی در  1282به روایتی در 
مادرش را در "سال وبایی" از دست داد و تحت سرپرستی خاله اش قرار گرفت. در نوجوانی به همراهی 

دیپلم متوسطه را گرفت  1307ی خان پسیان پیوست. در دایی اش به مشهد رفت و به جنبش كلنل محمد تق
و در كنكور اعزام محصالن به خارج قبول شد و برای تحصیل "تاریخ و جغرافیا" به فرانسه رفت اما پس 

برای رشته "هنرهای دراماتیك" در كنسرواتوار تولوز نام نویسی  1308از فراگیری زبان فرانسه، در 
به ایران بازگشت. ابتدا در  1309ینه ی تحصیلی اش قطع شد و ناچار در كرد، و به همین دلیل کمک هز

تهران نمایش نامه "زن وظیفه شناس" را با شرکت لرتا به روی صحنه بُرد و با درآمد آن، بار دیگر به 
کانون صنعتی به سرپرستی رضا کمال (، ابتدا به گروه 1311فرانسه رفت. پس از بازگشت به ایران )

. در تهران با ادبا و هنرمندانی با خانم لرتا هایراپتیان تبریزی ازدواج کرد 1312ست و در شهرزاد پیو
چون صادق هدایت، مجتبی مینوی، نیما یوشیج، فضل هللا صبحی، بزرگ علوی، دكتر خانلری و... 

همنشین بود و نوشته ها و ترجمه هایش در مجله ی موسیقی تحت نظر مین باشیان، موسیقی دان و 
نگ ساز، منتشر می شد. ابتدا نمایش نامه "توپاز" اثر مارسل پانیول فرانسوی را با نام "مردم" ترجمه آه

کرد و با بازی حسین خیرخواه، نصرت هللا محتشم در تیاتر نکویی، روی صحنه برد. به مناسبت هزاره ی 
"زال و رودابه" و  فردوسی با همكاری محمدعلی فروغی و مجتبی مینوی سه تابلوی "بیژن و منیژه"،

"رستم و تهمینه" را برای صحنه تنظیم و اجرا کرد، که موسیقی این تابلوها را مین باشیان )برادر بزرگ 
پهلبد، وزیر فرهنگ شاه( ساخته بود. اجرای این سه تابلو سبب شد تا از نوشین، همسرش لرتا و حسین 

شین همراه همسرش لرتا، از همانجا به خیرخواه برای شركت در فستیوال تئاتر مسكو دعوت شود. نو
فرانسه رفت. هنگام بازگشت به ایران، سید علی خان نصر، موسس "هنرستان هنر پیشگی" از نوشین 
دعوت کرد در هنرستان تدریس کند. نوشین پس از دو سال تدریس، كناره گرفت و قدام به تاسیس یک 

م گلستان، حسین خیرخواه، حسن خاشع، صادق كالس خصوصی تیاتر كرد كه در آن افرادی نظیر ابراهی
شباویز، نصرت هللا كریمی، محمد تقی مینا، منوچهر كیمرام، رضا رخشایی، مهدی امینی و... شركت 

داشتند. این كالس در دفتر روزنامه شهباز تشكیل می شد. در همین زمان نمایش نامه ی توپاز )مردم( را 
)داستان برکناری معلم درستکاری که بخاطر ما پاالس به صحنه برد برای دومین بار، این بار در سالن سین

عدم اطاعت از دستورات پدری پولدار که می خواهد برای فرزندش نمره بخرد، دچار بیکاری و مشکالت 
تیاتر فرهنگ به اجاره ی این گروه درآمد و زیر  1322. کار گروه نوشین باال گرفت و از عدیده می شود(
ولپن، تارتوف یا میرزا کمال الدین، تاجر ونیزی ره می شد. در این سالن، نمایش نامه های نظر نوشین ادا

و... را همراه گروهش به روی صحنه آورد. در این گروه افرادی چون حسین خیرخواه، لرتا، اصغر 



ی گرمسیری، نعمت مصیری، محمود ظهیرالدینی، نیکتاج صبری، معزالدیوان فکری، ایران دفتری، رقیه 
تیاتر فرهنگ نیز به دلیل اشکال تراشی های صاحب چهره آزاد، ملوک حسینی و... عضویت داشتند. 

سالن، تعطیل شد و نوشین و گروهش مدتی سرگردان و بی مکان بودند تا ثروتمندی که به حزب توده 
 وسی ادامه یافت. در تیاتر فرد 1326وابسته بود، تیاتر فردوسی را بنا نهاد. فعالیت این گروه از ابتدای 

اختالفی درون گروه بروز کرد، و خیرخواه و جمع دوستانش حسن خاشع، نصرت هللا کریمی  1327در
و... برای مدتی کوتاه از گروه جدا شدند. در غیاب این گروه، نوشین تمرین نمایش نامه ی "پرنده آبی" 

در غیاب نوشین و  1330آبانماه  ر درمترلینگ را با بازیگران جوان دست گرفت. این نمایش نامه بار دیگ
تاجر ونیزی، و برای دومین بار نمایش نامه ی سپس در تیأتر نوبنیاد سعدى توسط گروهش به صحنه آمد. 

)ترور شاه در دانشگاه( تیاتر فردوسی هم  1327بهمن  15"چراغ گاز" را روی صحنه آورد. با حادثه ی 
 1329تعطیل، و نوشین دستگیر و زندانی شد! این گروه برای یکی دو سال، فعالیتی نداشت تا آن که در 

عدی با تجهیزات کامل آن به یاری ثروتمندی )عبدالکریم عمویی یکی از بنیانگذار تیاتر فردوسی(، تیاتر س
 زمان در خیابان شاه آباد، افتتاح شد. 

 

گروه نوشین در غیاب او، به سرپرستی خانم لرتا و همکاری خیرخواه، بار دیگر فعالیت تیاتری خود را 
آغاز کرد. در تیاتر سعدی، ابتدا نمایش نامه ی "بادبزن خانم ویندر میر" اسكاروایلد، بعد "شنل قرمز" 

ه كارگردانی خانم لرتا روی صحنه آمد. از اجرای "بادبزن خانم ویندرمیر"، خانم ها ایرن گوگول ب
گفته می شود زمانی که نوشین در دادگاه نظامی زازیانس، مورین و چند هنرمند دیگر به گروه پیوستند. 



وشین، محاکمه می شد، صادق هدایت که هیچ دل خوشی از خانواده و بستگانش نداشت، بخاطر وساطت ن
( 1332نزد شوهر خواهرش سپهبد رزم آرا رییس ستاد ارتش وقت رفت. تیاتر سعدی را پس از کودتا )

متوقف شد. نوشین هم از زندان گریخت، مدتی مخفی بود و  آتش زدند، و فعالیت گروه نوشین بار دیگر
ن ابتدا در دوشنبه سپس به اتحاد شوروی مهاجرت کرد، و همسرش لرتا بعداز کودتا به او پیوست. نوشی

)مرکز تاجیکستان(، کم و بیش با تیاتر سر و کار داشت و سپس به مسکو آمد و در دانشگاه گورکی رشته 
ادبیات خواند. پس از مدتی به آکادمی مسکو دعوت شد تا در جمع شرق شناسان روسي به تصحیح متن 

یکی از نتایج همین پژوهش است. نوشین انتقادي شاهنامه ي فردوسي بپردازد. "واژه نامِك شاهنامه" نیز 
سالگی در مسكو درگذشت. هردو مایل به بازگشت به ایران بودند، اما  66در سن  1350در اردی بهشت 

( بعد از لرتا با خانمی 1342به نوشین اجازه داده نشد، پس از لرتا جدا شد تا او بتواند به ایران بازگردد )
یم شوروی زندگی می کرد. نوشین از همسرش لرتا یک پسر و یک دختر به نام ایزولدا از یهودیان ضد رژ

 داشت. 

هنر تئاتر  -آثار منتشر شده نوشین: نوشته ها: خروس سحر)نمایش نامه، منتشر شده در مجله ی مردم(
"میرزا محسن" و "استكان  -تصحیح متن شاهنامه -واژه نامك )فرهنگ لغات شاهنامه( -)درس نامه(

 و مقاالتی در مجالت موسیقی، پیام نو، سخن، مردم.  -ن(شكسته" )داستا

 -هیاهوی بسیار برای هیچ )شكیپیر( -اتللو -در اعماق اجتماع )گورکی( -ترجمه ها: پرنده آبی )مترلینگ(
 آب های بهاری و. -بانو با سگ ملوس )چخوف( -روسپی بزرگوار)ژان پل سارتر( -ولپن )بن جونسون(

اصطالحات تازه  و زبان محاوره )در مقابل سخن گفتن کتابی( تبدیل کرد، تعبیراتزبان صحنه را به  نوشین
(. سوفلور را از صحنه ی تیاتر حذف کرد. هم چنین 1324 ماه تیر - دوم سال سخن ابداع کرد، )مجله

جلسات بحث درباره ي نمایش نامه، از نوآوري هاي او )در تیاتر ایران( بود. )یادنامه ی عبدالحسین 
 1386ین، به همت نصرت هللا کریمی. نوش

 لرتا هایراپتیان تبریزی؛ 

ی او در گریز از انقالب اکتبر، به ایران مهاجرت در محله زرگنده تهران به دنیا آمد. خانواده  1290در 
کرده بودند. لرتا ابتدا به مدرسه ی فرانسوی ژاندارک رفت و از سوم دبستان به مدرسه روس ها منتقل 

گروه تیاتری مدرسه فعال بود. در چهارده سالگی در یک نمایش موزیکال به کارگردانی ساتنیک شد، و در 
گراند هتل ظاهر شد و در پانزده سالگی برای بازی در نمایش های "هایک  آقابابیان )ساتو پری( در

در کلوپ کاراکاش" به آموختن زبان فارسی پرداخت. از آنجا که صدایی خوش داشت، پس از گرفتن دیپلم 
جوان و کانون صنعتی مجمع  سپس در جامعه ی باربد، گروه نکیسا، کانون ایران موزیکال کمدی اخوان،

در نمایش های  1312تیاترال تهران، در اجرای کنسرت، اپرت و تیاتر موزیکال همکاری کرد. در 
"واهرام پاپازیان"، کارگردان تیاتر ارمنستان و روسیه که به ایران دعوت شده بود، بازی کرد و در 

ی شاهنامه )که به همت نوشین، در جشن های هزاره ی فردوسی، در سه نمایش از داستان ها 1313
 مجتبی مینوی و حسین خیرخواه در کلوب فردوسی اجرا شد( نقش داشت. 

در نمایش اتللو در کلوب ایران ظاهر شد و از آن پس  1324با عبدالحسین نوشین، در  لرتا پس از ازدواج
گروه نوشین؛  در نمایش نامه های 1320یکی از هنرمندان اصلی گروه نوشین بود. پس از شهریور 

ولپن، مستنطق، سرنوشت خان لنکران، پرنده آبی، شنل قرمز و... در تیاترهای فرهنگ، فردوسی و 
از طریق فرانسه به شوهرش نوشین در شوروی  1332سعدی، از مهره های اصلی بود. پس از کودتای 

ی تیاتر مشغول بود، هنری مسکو به یادگیر پیوست و در دوران تبعید، بصورت آزاد در استودیوی تیاتر
یکی دو سالی به ارمنستان شوروی رفت اما از مهاجرت خسته بود، و از آنجا که عالقمند به بازگشت به 

ایران بود، برخالف شوهرش نوشین، و پس از جدا شدن از او، اجازه ی بازگشت دریافت کرد و پس از ده 



ان قدیمی که در ایران باقی مانده بودند، به ایران آمد. در ایران به همکار 1342سال در مهاجرت، در 
پیوست. اولین نمایش اش با این گروه )در تیاتر کسری( "گناهکاران بی گناه" بود. لرتا از هفده سالگی، 

با وجود وقفه های بلند مدت، در نمایش نامه های بسیاری نظیر اتللو، اودیپوس شهریار، ولپن، مستنطق، 
ز، چراغ گاز، بادبزن خانم ویندرمیر، اوژنی گرانده و... نقش های اصلی تاجر ونیزی، دو جالد، شنل قرم

نزد  1357را بعهده داشت. او صدایی پر طنین و حرکاتی موزون داشت. خانم لرتا در ابتدای انقالب 
پسرش کاوه )فرزند مشترک با نوشین( به وین )اتریش( رفت و پس از حدود بیست سال در تبعید، در 

 مانجا درگذشت.ه 1377فروردین 

 حسین خیرخواه )سلطانی زاده(؛ 

( که از مدرسه ی شرف مظفری، هم زمان با علی 1305متولد شد، هفده سال بیشتر نداشت ) 1288در 
اخوان شد و سپس به گروه سیف  وارد جمعیت تئآترال 1312اصغر گرمسیری به کمدی ایران پیوست، در 

سال( همراه بسیاری از  53در طول عمر نسبتن کوتاهش ) هللا کرمانشاهی، و جامعه ی باربد پیوست.
همکاری با  1321 از .کارگردانان مشهور زمان بازی کرد، و خود نیز نمایش نامه هایی کارگردانی کرد

گروه نوشین را آغاز کرد و در اجرای نمایش نامه های گروه، در تیاترهای فرهنگ، فردوسی و سعدی 
ی با لهجه های مختلف مهارت خاصی داشت و به کاشی، قزوینی، رشتی، همکاری داشت. خیرخواه در باز

یزدی، اصفهانی و غیره صحبت می کرد. مدتی عضو انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود و دو بار 
های ادب فارسی او در نمایش نامه هایی برگرفته شده از داستان برای دیدن تیاتر به مسکو دعوت شد. 

 شیرین، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و... بازی کرد. مانند: خسرو و 

ولپن" بن جانسون، "در گروه نوشین، در نمایش نامه های "مردم" )توپاز، در سالن سینما پاالس(، 
تاجر ونیزی" شکسپیر، " مشهدی عباد،میرزا کمال الدین" )تارتوف مولیر(، ""خسیس" از مولیر، 

ترجمه کرد. در  1320. شرکت داشت. کتاب "فن تئاتر" را در سال روسپی بزرگوار" ژال پل سارتر، و.."
عضو یک هیات رسمی فرهنگی به همراه خانم ایرن از شوروی دیدار کرد. نمایش  1331سفر دوم در 

 .نامه ی "اوژنی گرانده"، برنامه ماقبل آخر تئاتر سعدی، سوغات سفر دوم خیرخواه از اتحاد شوروی بود
دتی مخفی شد و سپس به آلمان شرقی مهاجرت کرد و مانند بسیاری دیگر چون م 1332پس از کودتای 

سالگی در برلین شرقی، چشم از  ۵۳در سن  1341بهمن الهوتی، نوشین، افراشته و... در غربت در 
  .جهان فروبست

 هوشنگ سارنگ )امیرحشمت(؛ 

مر، صدای ترساننده ای داشت. فرزند سید احمدخان، تعزیه خوان دوره ناصرالدین شاه بود که در نقش ش
در تهران به دنیا آمد. یکی از بهترین شاگردان دوره ی اول هنرستان هنرپیشگی بود،  1291سارنگ در 

که بالفاصله پس از اخذ دیپلم در تماشاخانه ی تهران استخدام شد. صدا را از پدر به ارث برده بود و بیانی 
به تیاتر سعادت در  1311رتبه ی شهرداری بود. در  گرم و گیرا داشت. در عین حال کارمند عالی

به سینما جذب شد. سارنگ با  1332کار در رادیو را آغاز کرد و از  1327پیوست، در پامنار سرچشمه، 
صدای بم و رسا، نقش اغلب پادشاهان و فرماندهان و خلفا را روی صحنه بازی کرد؛ از جمله نقش یزید 

مضان". اما شاهکارش ایفای نقش شاه صفی بود. در نمایش نامه های بن معاویه در نمایش "فاجعه ر
بسیاری نظیر بوالهوس، پروفسور سوسول، لحظات بحرانی، یوسف و زلیخا، بدگمان، شاهزاده تاتیانا، 

احتکار شوهر، ابن ملجم، پاکباخته، اتللو، آنا کریستی، توپاز، توسکا، میشل استروگانف، رستم و سهراب، 
ه دالور و جاده ی زرین سمرقند بازی کرد. سارنگ و صادق بهرامی دو دوست جدانشدنی پله پنجم، س

در تیاتر تهران کار می کردند. سارنگ مردی صریح اللهجه و  22و  21بودند که هر دو در سال های 
خوش صحبت بود. او یک نمایش تک پرده ای به نام "بدگمان" نوشته که خود گفته ملهم از زندگی 



در یکی از مسافرخانه های ناصرخسرو به طرز مشکوکی  1348با همسر اولش بوده است. در  زناشویی
 کشته شد، اگرچه گفتند خودکشی کرده اما ظواهر امر مشکوک بنظر می رسید.

 غالمحسین نقشینه؛ 

در  1307در به دنیا آمد، بعد از تحصیالت متوسطه به استخدام وزارت پیشه و هنر درآمد.  1282در 
تیر( ایفای نقش کرد. در السلطنه )سی تاجر ونیزی در محل کنونی مدرسه زرتشتی ها در خیابان قوام 
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همراه با جمعی از دوستان، نمایش نامه ی "دلدادگان" را در سالن زرتشتی های تهران به روی صحنه 
 ولیر را با بازی ایران دفتری،، در اولین کارگردانی حرفه اش، "زنان فاضله" اثر م1313برد. در 

جزو اولین شاگردان، وارد هنرستان  1919در نیکتاج صبری، و... در گراند هتل به صحنه برد. 
 به سینما 1322هنرپیشگی شد و از همان زمان در جمع بازیگران تماشاخانه ی تهران حضور داشت. در 

به دلیل بیماری همسرش، روحیه اش را از و سپس به سه لایر های تله ویزیونی جذب شد. پس از انقالب 
 دست داد و بیشتر اوقاتش را صرف معالجه ی او کرد.

 نصرت هللا محتشم؛ 

در تیاتر رشت فعال بود و سپس به تهران آمد، در رشته ی حقوق و علوم  1308، تا 1289متولد 
نه ی تهران و سپس در سیاسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، و با سیدعلی خان نصر در تماشاخا

 برای بازی در فیلم ناطق "بیژن و منیژه" به 1313تیاتر فردوسی با گروه نوشین همکاری داشت. در 

هندوستان سفر کرد و پس از بازگشت، در تیاترهای تهران بازی و کارگردانی می کرد. مدتی رئیس اداره 
 یش نامه های تاریخی داشت، سوای بازیی نمایشات وزارت کشور بود. محتشم که عالقه ی وافری به نما

در نقش سهراب در مقابل عبدالحسین خان مفید در نقش رستم، پس از آن در نقش های آغامحمدخان 
 قاجار، شاه عباس، ابومسلم خراسانی، نادرشاه )نادر پسر شمشیر/ نادر و فتح هندوستان(، شاه صفی،

برخی از این نقش ها از جمله نادر، ابومسلم، سلطان محمود غزنوی و... روی صحنه ظاهر شد، و در 
 ناصرالدین شاه )در سایه حرم(، آغامحمدخان و... بسیار خوش درخشید. در یک نمایش نامه هم نقش

ناپلئون را بازی کرد. محتشم که صدای رسایی داشت، در کار دوبله و رادیو هم فعال بود. در دوره ای با 
 ج کرد. محتشم در سینما هم درخشید و در فیلم هایی نظیر حکیمخانم ژاله علو )ژاله محتشم( ازدوا

ابوالقاسم فردوسی، ماجرای زندگی، عروس دجله، طلسم شکسته، جاده ی زرین سمرقند، بازیگر و گاه 
 در تهران درگذشت.  1359کارگردان هم بود. نصرت هللا محتشم در 

 صادق بهرامی؛ 

رایی( کار تیاتر را مانند سید علی خان نصر، افراسیاب زاده، ، )کارگردان، کارمند وزارت دا1288متولد 
 میر سیف الدین کرمانشاهی، قسطانیان، هایک کارکاش، رفیع حالتی، شمس ملک آرا، محمود ظهیرالدینی،



آغاز کرد. بهرامی که از مدرسه با هوشنگ  1300معز دیوان فکری و عبدالحسین نوشین از حدود 
 به کمدی ایران پیوست و با حسین خیرخواه و گرمسیری 1305، در سارنگ همکالسی و رفیق بود

همکار شد. در نمایش نامه های بسیاری نظیر توپاز، بیگانه، برای شرف، ولپن، یوسف و زلیخا، سه 
 ملعون، پیر کفتار، بهلول، خسیس، مریض خیالی، انقالب مشروطیت، طبیب اجباری، عروسی اعیان و ...

ن صنعتی، تماشاخانه های تهران، فرهنگ و فردوسی کار کرد و در تیاتر نصر نیز بازی کرد. او در کانو
 کارگردان بود. بهرامی سوای بازی و کارگردانی نمایش نامه های رادیویی، با سینما و تله ویزیون هم

همکاری داشت و در فیلم ها و سه لایر های زیادی با کارگردانان صاحب نامی چون علی حاتمی و ناصر 
 وایی همکاری کرد.تق

 محمدعلی جعفری؛ 

آموخته "هنرستان هنرپیشگی تهران" و "هنرستان صنعتی" به دنیا آمد، دانش  در تهران 1304در سال 
به فعالیت سینمایی پرداخت. فعالیت  1335بود. پس از کودتا و آزاد شدن از زندان، ضمن کار تیاتر، از 

از  133آغاز شد. اواخر  نوشته الکساندر دوما مادام دو کاملیا"با بازی در نمایش " 1322تیاتری اش از 
او از اعضاء پایدار گروه عبدالحسین نوشین بود، و خود را شاگرد نوشین می دانست. در  .زندان آزاد شد

به حزب توده، دستگیر شد، حدود دو سالی در زندان  در یورش سپاه پاسداران 1362اردیبهشت سال 
ز آزادی، از طریق آستارا به شوروی رفت اما رفقای دفتر مرکزی در مسکو، او را به بود، چند ماه پس ا

رسمیت نشناختند )بر اساس یک نظریه که از دوران چنگ دوم در میان کمونیست ها مرسوم بوده، 
دستگیر شده ای که پس از مدتی از زندان آزاد می شود، به احتمال زیاد خود را فروخته و بازگشتش به 

رفقا بمثابه "نفوذی" قلمداد می شود( جعفری که سال ها متعهد به حزب بود، از این عمل سخت  میان
در تهران درگذشت. برخی از  1365رنجید و تقریبن پیاده، از آستارا به تهران بازگشت، و در مهرماه 

 بستگان جعفری مرگ او را "مشکوک" می دانند.

از آزادی از  وفادارترین عضو گروه نوشین دانست. پس گیرترین وتوان پی  محمدعلی جعفری را می
آن عده که از چنگ کودتا سالم  .به گرد آوردن یاران پیشین گروه پرداخت ۱۳۳۳زندان کودتا، در اواخر 

گرد آمدند؛ عطاء هللا زاهد، ایرن، شهال و جالل ریاحی، کهنمویی ” تروپ تئاتر جعفری“جسته بودند، در 
کارهای نوشین را در تئاترهای گوناگون، و عمدتن در تیاتر کسری به روی  بیشتر 1330در دهه … و

در جشنواره سینمایی مسکو  1964در ” ساحل انتظار“جعفری که همراه با سازندگان فیلم  .صحنه بردند
نوشین به او  .دعوت داشت، با تالش فراوان به دیدار استاد خود  )نوشین( در بیمارستانی در مسکو رفت

ود سرانجام دو زخم بزرگ مرا از پای خواهد انداخت: غم دوری از وطن و اندوه دوری از صحنه. گفته ب
سپاه “بار دیگر به فعالیت سیاسی روی آورد و در جریان دومین یورش  1357جعفری پس از انقالب 

 .به حزب توده دستگیر شد” پاسداران
کارگردانی فیلم، در طول فعالیت هنری خود در محمدعلی جعفری اضافه بر بازی در چندین فیلم سینمایی و 

نامه های بسیاری همکاری داشت که مشهورترین آنها؛ "والدین وحشتناک"، "عروسی باقرخان"،  نمایش
"تله"، "دختر گلفروش"، "مرفین"، "آخرین لحظه"، "گربه روی شیروانی داغ"، "مونتسرا"، "مطبخ"، 

رسد"، "مکافات"، "عروسک پشت پرده"، "شب به قتل می  "پرواربندان"، "ببر گراز دندان"، "امشب
بحرانی"، "بادبزن خانم ویندیرمیر"، "مستنطق"، "آی بی کاله آی با کاله"، "طناب"، "مرگ همسایه"، 



"اوژنی گرانده"، "پیچ خطرناک"، "سرگذشت"، "محاکمه ماری دوگان"، "خسیس"، "فصل بادها" و 
 "ماجرای شبانه". 

 

: انتظامی، جعفری، صادق شباویز، منوچهر کیمرام. خانم ها از راست: ایرن، لرتا و مردان از راست

 توران مهرزاد

 غالمحسین خان مفید؛ 

های حماسی، عالوه بر بازیگری به ترین نقاالن و شاهنامه خوانان، بازیگران و کارگردانان تئاتر از قدیمی

فارغ التحصیالن هنرستان هنرپیشگی بود، در نقش  خوشنویسی و معلمی نیز می پرداخت. او که از اولین

در  1320تا 1319رستم در نمایش رستم و سهراب، که نقش سهراب را  نصرت هللا محتشم داشت، در

تماشاخانه ی تهران )گراند هتل سابق( خوش درخشید. در این نمایش نامه که با کارگردانی معز دیوان 

همینه را بازی می کرد. درخشش غالمحسین مفید در نقش فکری اجرا شد، خانم ایران قادری نقش ت

عبدالعلی همایون می گفت:  ."رستم" در یادداشت ها و خاطرات همه ی صاحب نامان آن روزگار آمده است

غالمحسین خان که صدایی زنگ دار و خوش نوا داشت، ورزشکاری تندرست و خوش نویس هم بود. 

ن بود که نام هفت فرزندش را به ترتیب: بیژن، منیژه، بهمن، دلبستگی غالمحسین خان به شاهنامه چنا

اردوان، گرد آفرید، هومن و هنگامه گذاشت. او خود برخی داستان های شاهنامه را برای صحنه تنظیم 

 کرده است؛ از آن جمله اند؛ "بیژن و هومان"، "بیژن و منیژه" و "رستم و سهراب"!

 احمد قدکچیان؛ 

توسط دریابیگی  1322صیالت، به استخدام وزارت پست و تلگراف در آمد و در ، بعداز تح1299متولد 

در نمایش نامه ی "اسکندر و دارا" به گروه تماشاخانه ی تهران پیوست. سپس در نمایش نامه های 

شفای بیمار، احتکار شوهر، در چنگ شیطان، حافظ، لوکرس بورژیا، پیچ خطرناک، اتللو، آتش زیر 

بینه، آخرین لحظه، در راه شیطان، کاهن بزرگ، قرعه ای برای مرگ، دختر گلفروش خاکستر، سقوط کا

اولین نمایش را در تیاتر هنر بازی کردم، نقش هرمز پسر  1324و... بازی کرد. خودش می گوید در سال 

انوشیروان، که در آن "حکمت شعار" نقش انوشیروان را داشت. بعد هم به جامعه ی باربد آمدم، و 

هم کار در رادیو را آغاز کرد و سی سال در داستان های شب و  1325خره تماشاخانه ی تهران. از باال

 برنامه های صبح جمعه و تیاترهای رادیو حضور داشت. قدکچیان فیلم های بسیاری نیز بازی کرده است. 

اخانه ی وارد هنرستان هنرپیشگی شد و بازیگری را از تماش 1323، در 1303حمید قنبری؛ متولد 

تهران آغاز کرد. ابتدا پیش پرده می خواند. قنبری بعدها به کار دوبله پرداخت و از جمله بجای جری 

http://www.gozargah.com/gozargah/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C.jpg


لوئیس، و از بازیگران ایرانی سینما، سپهرنیا و جواد تقدسی صحبت می کرد. سپس تر به رادیو و سینما 

عاون و سرپرست نمایشات م 1341هم جذب شد. قنبری که سال ها دوست نزدیک مجید محسنی بود، در 

 فوت کرد. 1386یا  1385سندیکای هنرمندان را پایه گذاری کرد. حمید قنبری در  1346رادیو شد و در 

 اصغر تفکری )حاجی اسماعیلی(؛ 

 25یا  1324به گروه خیرخواه پیوست. مدتی تیاتر را کنار گذاشت و از  1306متولد شد، در  1290در 

ه بازگشت و کمدین مشهوری شد. در سینما هم نقش های بسیاری بازی کرد. با نام اصغر تفکری به صحن

 از روی صحنه به بیمارستان برده شد و همانجا جان سپرد. 1339وی در 

 نصرت هللا كریمى؛ 

پرداخت. پس از  فرهنگ تأتر در بازیگرى به 1323در تهران، از یاران گروه نوشین بود، از 1303متولد 

نامنویسی کرد و دوره ی دو ساله ی آن را با موفقیت به پایان برد. کریمی  نرپیشگىه مدرسه در هنرستان

در تماشاخانه های تهران،  1327گذراند. از عروسكى فیلم رشته ی در پراك در را عالىه خود تحصیالت

كار كرد )بخش  دیگر تیآترهاى در نیز گاهى و فرهنگ، فردوسى، کشور، سعدى، جامعه ی باربد، كسرا

نیز از اعضاء گروه  دانایى اعلم سابقش بزرگی از کار نصرت هللا کریمی در تیاتر، گریم بود(. همسر

از اروپا، بیشتر در زمینه تیاتر عروسکی و تدریس در دانشکده ی  بازگشت از بود. کریمی پس نوشین

مدی ساخت. از سینما روی آورد، و چندین فیلم ک هنرهای دراماتیک فعالیت داشت و در دهه ی چهل به

انقالب، به ویژه به دلیل فیلم محلل، دستگیر و محکوم به اعدام شد، اما به دالیلی  از همین رو پس

 نامعلوم، بخشوده و سپس آزاد شد. 

 اکبر مشکین؛ 

محله ی سنگلج تهران، هنرمندی همه کاره بود؛ در تیاتر، دوبله، رادیو و سینما خوش  1305متولد 

ی ویولون می زد. پس از اتمام مدرسه ی ابتدایی به هنرستان موسیقی رفت، و با درخشید. از هشت سالگ

موسیقی کالسیک غرب آشنا شد، و نواختن پیانو را فرا گرفت. سپس وارد هنرستان هنرپیشگی، دوره ی 

چهارم شد و پس از اتمام تحصیل، در گروه عبدالحسین نوشین به کار تیاتر حرفه ای پرداخت. از گریم و 

وراسیون و صحنه پردازی نیز سررشته داشت و دکور نمایش نامه های "مستنطق" و "پرنده ی آبی" دک

گروه نوشین را او طراحی کرد. مدتی در تماشاخانه های مختلف با سمت دکوراتور، گریمور و بازیگر 

شین بود ، برای بار دوم به رادیو بازگشت. با جرگه ی دوستان صادق هدایت همن1334مشغول بود و از 

و با ادبیات آشنایی قابل تحسینی داشت. مشکین با وجود همه ی این امتیازات، انسانی فروتن بود. او در 

چند فیلم سینمایی، از جمله "آرامش در حضور دیگران" که ناصر تقوایی بر مبنای داستانی از غالمحسین 

 درگذشت. 1356ساعدی کارگردانی کرد. اکبر مشکین در آذرماه 

 هللا وحدت؛ نصرت 

به تهران  1320از شهریور ها در تئاتر سپاهان اصفهان فعالیت کرد. پس سال در اصفهان،  1304متولد 

 1332آمد و نخستین نمایش او "خلیفه یک روزه" در تیاتر المپ بود. سپس به تیاتر فردوسی رفت و از 

فعالیت هنری را کنار گذاشت و با خانواده به اصفهان کوچ کرد و  بعد از انقالب،جذب سینما شد. وحدت 

 نشینی به نوشتن خاطرات خود پرداخت. ضمن خانه 

 محمدتقی کهنموئی؛ 



از هنرستان هنرپیشگی فارغ التحصیل شد و بکار تیاتر پرداخت. دوره ای با  1322، در 1292متولد 

ی چهل، زمانی با گروه آناهیتا همکاری کرد، سپس به سینما کشیده گروه نوشین بود، در سال های دهه 

 در گذشت. 1364شد و در

 عطاء هللا زاهد؛ 

در شیراز، بعد از اتمام تحصیالت مدرسه، از شاگردان دوره ی اول هنرستان هنرپیشگی بود  1289متولد 

های فرهنگ و فردوسی ادامه و فعالیت تیاتری خود را از تماشاخانه ی تهران آغاز کرد، سپس در تیاتر

داد. صدای دلنشینی داشت و موسیقی می دانست، در مدرسه ی مروی علوم دینی تحصیل کرده بود و فقه 

 درگذشت.  1372می دانست. در چند فلیلم سینمایی نیز بازی کرده و در 

 رضا رخشانی؛ 

ردوسی، پارس و تهران فعالیت فعالیت تیاتری خود را آغاز کرد و در تیاترهای ف 1323، از 1297متولد 

 وارد حرفه ی سینما شد. 1333داشت. از 

 نعمت هللا مصیری؛ 

با گروه کمدی اخوان آغاز به کار کرد و چون صدای گرمی داشت در برنامه های  1303، از 1287متولد 

 اپرا و اپرت نیز مورد توجه قرار گرفت.  

 علی محزون )افسرمنش(؛ 

در تیاتر فرهنگ مشغول به کار شد و سپس در تیاتر تهران فعالیت می کرد. در  1324، از 1304متولد 

به گروه تیاتر تله ویزن  1340به سینما روی آورد و در فیلم های متعددی بازی کرد، و در  1331

 پیوست. 

 رحیم روشنیان؛ 

نه رفت و سپس به تهران آمد و در ابتدا در بندرانزلی روی صح 1318بندر پهلوی، در  1298متولد 

 تیاترهای تهران و فرهنگ و پارس و بهار بازیگری می کرد. در کار دوبله و سینما نیز فعالیت داشت. 

 ورشوچی، 

، کار خود را از سینما تمدن آغاز کرد. ابتدا نمایش نامه می نوشت و خود کارگردانی می کرد 1304متولد 

ی آوردند. سپس به تیاتر مینا سر چهارراه گمرک پیوست و بعد به و با کمک نعمت گرجی روی صحنه م

تیاتر کبیری و سپس به تیاتر کسری و جامعه ی باربد جذب شد. در برخی فیلم های سینما نیز نقش هایی 

 به عهده ی او گذاشته شد. 

 حسین امیرفضلی؛ 

ان، فرهنگ و فردوسی فعالیت به کار بازیگری پرداخت و در تماشاخانه های تهر 1324، از 1299متولد 

 می کرد. چند فیلم سینمایی بازی کرد و در چند سه لایر تله ویزیونی نیز شرکت داشت. 

 صادق شباویز؛ 



در تیاتر گیتی )صادق پور( در ابتدای الله زار، بعنوان بازیگر مشغول کار شد،  1324، در 1304متولد 

مدتی در گروه مصطفی اسکویی بازیگر بود. در سپس به گروه عبدالحسین نوشین پیوست، پس از آن 

دوره ای به وین رفت و در رشته ی تیاتر به تحصیل پرداخت، سپس به برلین رفت و آنجا نیز به تحصیل و 

کار تیاتر مشغول بود، چون به ایران بازگشت، یک استودیوی فیلم تاسیس کرد و به تهیه و کارگردانی و 

 گاه بازی در فیلم ها پرداخت. 

 تقی ظهوري؛ 

ي تهران فعال بود. هادر تماشاخانه  1315التحصیالن دوره اول هنرستان هنرپیشگي تهران، از از فارغ 

اصغر گرمسیري، دكتر مهدي نامدار، غالمحسین مفید. صادق در هنرستان هنرپیشگی همدوره ی علي 

در  1331بهرامي، رفیع حالتي، عصمت صفوي، مجید محسني و هوشنگ سارنگ بود. ظهوري از سال

سی بازی می کرد. در در سینمایی فار 1328در رادیو فعالیت داشت و از   1335كار دوبله فیلم و از 

گیري کند، به مکه رفت و پس از مراجعت، تنها به عنوان  تصمیم گرفت از سینما كناره 1349مهرماه 

مشاور سندیكای دست اندرکاران سینما فعالیت می کرد. او با نوشتن خاطرات خود گوشه هایی جذاب از 

هنرمندان در آن سال ها را وصف کرده  زندگی مردم در تهران هفتاد هشتاد سال پیش، و موقعیت اجتماعی

می نویسد: )آن وقت ها( یک سینما در خیابان اسماعیل بزاز وجود داشت بنام "تمدن" که از قدیمی  .است

ترین سینماهای ایران است. یکنفر وسط سینما راه می رفت و داستان فیلم را تعریف می کرد... در گوشه 

پهن بود.. پس از دوره ی سربازی به استخدام وزارت دادگستری  ای از این سینما بساط سیراب و شیردان

)عدلیه( در آمد، و هنرستان هنرپیشگی و...سالن نیمه تمام اپرا و کالس های علی دریابیگی و... می 

نویسد از وجود استادانی چون سیدعلی نصر، دکتر نامدار، بایگان، عنایت اله خان شیبانی، عبدالحسین 

 ی و... بهره برده است.نوشین، رفیع حالت

 علی تابش؛ 

در تهران متولد شد. در دبیرستان نظام، دانشکده افسری تحصیل کرد و  1304گوینده رادیو، و کمدین، در 

سپس با بازی در "زهره و منوچهر"  .های کمدی از مدرسه نظام بیرون آمدبخاطر شرکت در نمایش نامه 

عدها در تماشاخانه تهران، نقش پروفسور سوسول را بازی کار مستمر تیاتر را آغاز کرد، ب 1324در 

خوانی می کرد. سپس برای نقش جوان اول ” پیش پرده“کرد. بعلت داشتن صدایی خوش، دوره ای هم 

را همراه عزت هللا وثوق بازی کرد. ” مشهدی عباد“انتخاب شد. بعدها ” آرشین ماالالن“نمایش موزیکال 

، ”فلفلی“هایی از جمله  ی آورد و در مدتی کوتاه، خوش درخشید. تیپتابش از دوره ای به سینما رو

خوش نفس"، از یادگارهای سال های متمادی کار او در رادیو است. تابش در دوبله هم فعال بود و بجای “

برنامه ی "تک مضراب" را با همکاری  1340و "آلبرتو سوردی" حرف می زد. از ” ویتوریو دسیکا“

تله ویزیون خصوصی حبیب ثابت آغاز کرد. پس از انقالب از کارهای هنری کناره گرفت پرویز خطیبی در 

و یک فروشگاه شیرینی فروشی باز کرد. سپس مدتی کوتاه به برنامه های منوچهر نوذری در رادیو 

 .درگذشت 1374علی تابش در آبان  .پیوست

  ؛هوشنگ بهشتی

 در تهران، دارای لیسانس رشته سینما از "دانشکده هنرهای دراماتیک"، و هم چنین فارغ 1302زاده ی 

های رادیویی و بازی در نمایش  1323التحصیل "هنرستان هنرپیشگی تهران" بود. بازی در تئاتر را از 



ین حضورش در به بازی در فیلم های سینمایی پرداخت. آخر 1331تجربه کرد. و از  1330را از  

 .بود كه هنگام بازى در آن مجموعه درگذشت 1370ى تلویزیونى "این خانه دور است" در سال مجموعه 

  ؛مجید محسنی

به عنوان پیش پرده خوان تیاتر آغاز بکار کرد و اولین تجربه ی  1318به دنیا آمد. در  1302در 

بطور مداوم و جدی بکار  1330د، و از ای اش، بازی در نمایش نامه ی "سالومه" بو بازیگری حرفه

سینما پرداخت. مجید محسنی در سال های دهه ی بیست تا اوایل دهه ی چهل از بهترین هنرمندان فعال 

( رادیو بود. در دو دوره 1342تا  1335رادیو بود. او خالق شخصیت روستایی عم قُلی صمد )از 

، مشاور 1348نماینده مجلس شورای ملی شد و از  ی)بیست و یکم و بیست و دوم( از دماوند )گیلیارد(

در نمایش خداحافظ روی صحنه  1368فرهنگی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بود. محسنی در 

 .درگذشت 1369رفت و در پانزدهم تیرماه 

 جمشید شیبانی؛ 

وف است، پدرش در تهران، نوه ی دختری میرزا عبدهللا، موسیقی دان و ردیف خوان معر 1301متولد 
آموختگان دوره ی اول جمشید از دانش  .در ایران بود از پیشگامان هنر نمایش عنایت هللا خان شیبانی

و  به آمریکا رفت و رشته ی تعلیم و تربیت را در دانشگاه سانتامونیکا 1325هنرستان هنرپیشگی، در 
با پیش پرده خوانی در تیاتر نصر  1317فعالیت هنری را از  .سینما را در دانشگاه کالیفرنیا تحصیل کرد

هنگام افتتاح رادیو تهران، با رادیو همکاری داشت، جمشید شیبانی در سینما هم  1319آغاز کرد و از 
در مدت اقامت در  .فعالیت می کرد و استودیوهای دوبالژ "تخت جمشید" و "ایرانا فیلم" را تاسیس کرد

موسیقی متن  1958آمریکا، برای مجالت داخل کشور نظیر تهران مصور اخبار هنری تهیه می کرد. و در 
در رادیو ایران ترانه ی معروف "سیمین  .آل" با شرکت کری گرانت و دبوراکر را ساخت فیلم "زن ایده

کرد. ترانه ی "اصفهان" با دگی می های پس از انقالب در لس آنجلس زنبری" را خواند. او در سال 
 صدای معین، از ساخته های جمشید شیبانی ست.

 عباس مصدق؛

به  1329به بازی در تیآتر پرداخت و از  1328دیپلمه ی هنرستان صنعتی بود و از  1363تا  1305 
و در  وارد کار بازیگری سینما شد 1333برنامه ی نمایش های رادیویی و داستان های شب پیوست. از 

 .درگذشت 1363مدتی هم بکار دوبله پرداخت. عباس مصدق در  1335

 مهدی امینی؛ 

است. پس از گذراندن  که در تئاتر سعدی و فردوسی فعال بوده، از زمره ی اعضاء گروه نوشین بوده
به تهران می آید و جزو اولین شاگردان هنرستان هنرپیشگی  ۱۳۱٧دوران دبیرستان در مشهد، حدود 

نامه های  مهدی امینی از همانجا کار صحنه را آغاز کرد. امینی در زمینه ترجمه به ویزه نمایش ست.
ویندرمیر" را ترجمه کرد. امینی در همان  خانم که "بادبزن 1330فرانسوی هم کارهایی دارد، از جمله در 

مت صفوی، عباس ابتدای دهه ی بیست، به اتفاق عده ای از فارغ التحصیالن هنرستان )از جمله عص
زاهدی جالل ریاحی، عزت هللا وثوق، فتح هللا جالینوسی، تقی ظهوری، عبدالعلی همایون و...( گروه 

مستقلی به نام "شرکت سهامی هنرپیشگان" تشکیل دادند و محلی در خیابان شاه آباد اجاره کردند، که به 
نصر، مشغول بکار شدند، چند نمایش نامه نام "تئاتر هنر" )گهر؟(، جدا از تماشاخانه ی تهران و سیدعلی 

هم روی صحنه بردند. سالن اما تابستانی بود و با آغاز سرما، در خیابان الله زار، در زیر زمین یک انبار 



کاال اجاره کردند که نامش تیاتر گوهر )هنر؟( بود، و از جمله نمایش نامه ی "برای شرف"، "عباسه 
های اسکاپن"، "بورژوا پزشک اجباری" مولیر، "حقه بازی خواهر هارون الرشید"، "خسیس" و "

دیگر را روی صحنه بردند. با این همه گروه "شرکت سهامی" )تیاترهای "هنر" و  ژانتیوم" و چند کمدی
( از بازیگری کناره 32سعدى )مرداد  امینی پس از تعطیل تأتر ."گهر"( دو سه سالی بیشتر دوام نیاورد

یران سفر کرد. )یک مهدی امینی در دهه ی چهل فیلم سینمایی بازی و کارگردانی ا گرفت و به خارج از
 می کرد، که نمی دانم او بوده که از سفر بازگشته یا...(

 مرتضی احمدی؛ 

خوانی می کرد،  و کم کم کارش به بازیگری تئاتر کشیده شد. ترانه ، از جوانی پیش پرده 1303متولد 
گوینده ی فیلم  1326ی اولین بار اجرا کرد، و به رادیو دعوت شد. از مشهور "گلپری جون" را احمد

های خارجی شد. مدتی دراز بازیگر نقش های کمدی در نمایش نامه های رادیویی بود. در فروردین 
با آن که سواد  .نقش اول سلایر پر بیننده ی "هردمبیل" را بازی کرد که پرویز خطیبی می نوشت  1353

های  در اواخر عمر هوس "پژوهش" در فرهنگ عامیانه ی تهران بسرش زد و کتابباالیی نداشت، 
متعددی در این زمینه "تالیف" کرد. آنچه اما در این میان ارزشمند بنظر می رسد، مجموعه ای ست از 

بازاری تهران به صورت )ضربی خوانی(، که عمده ی آنها در دوران پیش های کوچه ترین ترانه قدیمی 
 در گذشت. 1393احمدی در 30ه خوانی در تیاترها اجرا شده بود. پرد

 روح هللا مفیدی، 

در یزد، سال ها در تیاترها، سه لایر های تله ویزیونی و سینما به کار بازیگری و گریم  1308زاده ی 
ایش مشغول بود. خودش می گوید که پس از دوره ی اول دبیرستان به تهران آمده و اولین بازی اش در نم

 "لیلی و مجنون" استاد اسماعیل مهرتاش در "جامعه ی باربد" بوده است.

 زنان روی صحنه

عدم حضور زنان در تیاتر، به دالیل فرهنگی و سنتی، سبب می شود که اصحاب نمایش ابتدا به زنان 
حتی هم ارمنی مسلک متوسل شوند، که از لحاظ سنت و مقررات خانوادگی آزادتر بوده اند. پیش از آن و 

زمان با برخی گروه ها، در گروه ها و تماشاخانه های دیگر، هم چنان و به دنبال سنت تعزیه، مردان نقش 
زنان را بازی می کردند، و مانند تعزیه، در تیاتر هم مردانی بودند که "زن پوش" یا "زنخوان" لقب 

ازی می کردند؛ "فضل هللا بایگان" و داشتند. دو تن از مردان بازیگر که در همان سال ها نقش بانوان را ب
"سرهنگ عبدالرحیم اعتماد مقدم" بودند، که گویا هر دو بر و رویی هم داشته اند، و با آرایش و گریم در 

هیات زنان زیبا روی صحنه ظاهر می شده اند. بازیگر هنرمندی به نام "کنگرلو" هم بوده که معمولن 
 شلیته و تنبان روی صحنه ظاهر می شده است.نقش کلفت خانه را بازی می کرده، و با 

اولین زنان ارمنی مسلک که بر روی صحنه ی تیاتر ایران ظاهر شدند، خانم ها "مادام آقابابایف"، "لی لی 
 الزاریان"، "لرتا" و.... چند تنی دیگر بودند؛

 پری آقابایف، )آقابابایف، آقابابایان(؛ 

فحه های گرامافون ضبط شده، ترانه های "مهلتی مرگ"، از او آثاری روی صدر اصل خواننده بود. 
"اصلی و کرم"، "خاطرم ز جنس بشر"، "خال گل"، "کجا هستی پریزاد"، "دختران سیروس"، "پدر جانم 

دکتر" و... که خانم آقابایف برخی از آنها را در اپرت هایی به همین نام اجرا کرده است. خانم آقابایف در 
در قلهک، "سیتی پری" را دایر کرد و از  1307اش را به پایان برده بود. در  اروپا تحصیالت تئاتری



نامه  های دهه اول قرن حاضر شمسی، در نمایشآقابابایف در سال  .سرپرست یک گروه هنری بود 1318
خواند. در نمایش نامه ی "پریچهر و پریزاد"، اثر های موزیکال رضا کمال شهرزاد شرکت کرد و آواز 

 کرد. از آهنگ هاییآفرینی شهرزاد، که موسیقی آن را درویش خان ساخته بود، در گراندهتل تهران، نقش 

ای ست انقالبی بنام "دختران سیروس" که برخی آن را از ساخته  که از او روی صفحه یادگار مانده، ترانه
 دانند.  های عارف قزوینی می

 لرتا هایراپتیان 

خوانی آغاز کرد. لرتا از نوجوانی در  نوان ارمنی بود که کار صحنه را از آواز و ترانهنیز یکی دیگر از با
های موزیکال یا اُپرت، از جمله در اُپرت "یوسف و زلخیا" که بر اساس منظومه ی وحشی نامه نمایش 

 حدود کرد. بافقی ساخته شده بود، شرکت کرد. ازدواجش با عبدالحسین نوشین، فعالیت او را به تیاتر م

 ملکه رنجبر؛ 

یکی از اولین زنان غیر ارمنی بود که روی صحنه ظاهر شد. خود او می گوید کارش را با خانم لرتا در 
تیاتر پارس آغاز کرده، و سپس "گل های معصوم" را با خانم ها مهین دیهیم، نیکتاج صبری، و آقایان 

 است. پدرش عبدهللا، نویسنده و کارگردان علی تابش، صادق بهرامی، مرتضی احمدی و... بازی کرده

گرجی االصل، ابتدا به نیت اجرای چند تئاتر به زبان های ترکی و روسی به ایران آمد، و در بندر انزلی 
 ساکن شد. ملکه رنجبر در اولین اجرای نمایش نامه ی "بینوایان" از روی رمان ویکتور هوگو، وقتی

ا بازی کرد. خودش می گوید "من اولین کوزت ایران هستم". هشت سال بیشتر نداشت، نقش "کوزت" ر
 خانم رنجبر تا سال ها بعد که کارمند شهرداری بود، هم چنان بر صحنه ظاهر می شد.   

 )بدرالملوک بهرام السلطانی(؛  ملوک حسینی

پرداخت.  به دنیا آمده، به روایتی اولین زن غیر مسیحی ست که در تیاتر ایران به فعالیت 1286که در 
بود، و سپس در سینما تئاتر سپه،  1305شروع کار خانم ملوک حسینی با جمعیت کمدی ایران در سال 

 تئاتر سعادت و تئاتر دهقان مشغول به کار شد. گفته می شود که خانم حسینی بعدها به دام اعتیاد دچار شد

برای همیشه از تماشاخانه ی تهران و به علت تأخیر در جلسات تمرین و اجرای نمایش، احمد دهقان او را 
 اخراج کرد. پس از آن نامی از خانم حسینی در هیچ جا نیامده، و حتی سال درگذشت او در جایی ذکر نشده

است. نشانه هایی هست که در برخی از برنامه های جامعه ی باربد نیز، در همان سال های اولیه، شرکت 
 داشته است.

 عصمت السادات صفوی گلپایگانی )عصمت صفوی(؛ 

نیز، از زمره بانوان پیش کسوت در بازیگری تیاتر در ایران است. او از کالس تیاتر  1281متولد 
شهرداری زیر نظر علی دریابیگی )در ساختمان نیمه تمام اپرا در خیابان فردوسی( آغاز کرد، و بعدن وارد 

 ن گروه فارغ التحصیالن این هنرستان بود، که بازی روی صحنه را ازهنرستان هنرپیشگی شد و جزو اولی

به بعد، همه جا روی صحنه رفته است. از همان  1320تماشاخانه ی تهران آغاز کردند. خانم صفوی از 
 روزهای اولی که تماشاخانه ی تهران در الله زار آغاز بکار کرد، خانم صفوی بلیت هم می فروخت. 



 ملکه برومند؛ 

در تهران، در سفری به بیروت و دمشق، صفحاتی از  1290خان برومند، متولد نورعلی  برادرزاده
باربد" باز  صدایش ضبط شده بود. با آشنایی با اسماعیل مهرتاش، پایش به جمع هنرمندان تیاتر "جامعه

  .در تهران درگذشت 1369نامه به روی صحنه رفت. او در  شد و در چند نمایش

 بخش؛ وح عزت ر

به جمع خوانندگان رادیو پیوست، در چند کنسرت  1320صداترین خوانندگان زن که از  یکی از خوش
هللا خالقی حضور داشت. چند باری در صحنه ی تیاتر و بر پرده ی "انجمن موسیقی ملی" به رهبری روح 

 سینما ظاهر شد. 

 پرخیده )نورالهدی مظفری(؛ 

به گروه  1310هنگامی که نوجوانی بیش نبود، آغاز کرد و در  1308 کار صحنه را از 1292متولد 
جذب سینما شد. پرخیده صدای خوشی داشت و با همسرش حمید  1331حسین خیرخواه پیوست. از 

 به دلیل ناراحتی قلبی زیر عمل جراحی فوت کرد. 1343در رادیو نیز فعال بود. او در  1333وفادار از 

 ؛ نادره )حمیده خیرآبادی(

در تهران بکار تیاتر پرداخت. او از اواسط دهه ی سی، ابتدا در سینما و  1326در رشت به دنیا آمد و از 
 سپس تر در سه لایر های تله ویزیونی نیز شرکت داشت.  

 ایران قادری؛ 

، از فارغ التحصیالن هنرستان هنرپیشگی بود و کار تیاتر را از تماشاخانه ی تهران آغاز 1299متولد 
با یک دیپلمات مصری به نام احمد فوزی ازدواج کرد و همراه او به مصر رفت. بعداز  1328کرد. در 

 به تهران بازگشت و مجددن وارد کار هنری در ایران شد. 1343متارکه، در 

انگیز و ملوک ضرابی کاشانی نیز از زمره ی خوانندگان زنی بودند که چند بار بر صحنه ی خانم ها روح 
 ظاهر شدند.تیاتر 

 ایران دفتری؛ 

( بازیگری را از رشت و نمایش نامه ی "رستاخیز" آغاز کرد، سپس به تهران آمد و با 1291)متولد 
گروه میرسیف الدین )کرمانشاهی( به کار تیاتر پرداخت. نام او بعنوان یکی از زنان معتبر و فعال در دو 

ح است. خانم دفتری فارغ التحصیل دوره ی اول دهه ی نخست قرن حاضر در تیاتر و سینمای ایران مطر
هنرستان هنرپیشگی ست که پس از پایان تحصیل، در همان هنرستان به تدریس پرداخت. او عالوه بر 

( نیز نقش داشت. خانم 1313تیاتر، در فیلم شیرین و فرهاد "عبدالحسین سپنتا" که در هند تولید شد )
ند نمایش نامه از داستان های شاهنامه، بازی کرد. از آنجا که دفتری به مناسبت هزاره ی فردوسی در چ

صدایی خوش داشت، در برخی از اپرت های آن زمان نیز شرکت داشت. او بیشتر در تیاترهای تهران و 
فردوسی فعالیت کرد و تا آخر زندگی با وجود کبر سن، عالوه بر بازیگری، در اجتماعات صنفی نیز شرکت 

مهم ترین نمایش نامه هایی که خانم دفتری در آنها نقش داشته، عبارتند از: آرشین ماالالن،  .می کرد
عشق، آخرین لحظه، نادرشاه، در حرم ناصرالدین شاه، خانواده ی فنا شده، جان آل شیرین و فرهاد، ایده 



ایران است. خانم فدای وطن، خاقان می رقصد، آغا محمد خان قاجار، حافظ و بلبل سرگشته، و...بوده 
 در تهران درگذشت. 1375دفتری در 

 مهری ودادیان )کبری ودادیان(؛ 

در تهران متولد شد، و سال ها در تیاتر، سینما و تله ویزیون بازیگر بود. بازی او در نقش  1315در 
و آهوخانم در فیلم شوهر آهو خانم، فراموش ناشدنی ست. وی که اواخر عمر به بیماری های آلزایمر 

به دلیل عفونت شدید ریه، باال بودن میزان قند خون و بیماری  1389پارکینسون مبتال شده بود، در 
 سالگی درگذشت. 74کلیوی در 

 تاجی )تاج الملوک( احمدی؛ 

که در جوانی نرس بیمارستان بود، چون به تیاتر عشق می ورزید، اولین بار به جامعه ی باربد پیوست. 
همکاری اش با رادیو را نیز آغاز کرد. او در عین بازی در نمایش نامه های "تاجی" از دهه ی سی، 

رادیویی، گوینده ی هم بود و در برنامه ی مختلف همراه هنرمندانی نظیر تابش، قدکچیان، بهمنیار، مهین 
دیهیم، مورین، شمسی فضل اللهی، مشکین، قنبری، نوذری، مقبلی کار کرد. خانم احمدی سال ها در 

ژ کار می کرد و جای ناتالی وود سخن می گفت. تا زمانی که نوشین و تیاترش وجود داشت، تاجی دوبال
احمدی در نمایش نامه های گروه، از جمله در پرنده ی آبی، نقش داشت. با بازی در فیلم خشت و آینه 

نسه رفت و )ابراهیم گلستان( شهرت تاجی احمدی افزون گشت. خانم احمدی هنگام انقالب، به فرا 1344
 در تنهایی و به بیماری سرطان در پاریس جان سپرد.  1363در 

 مهین دیهیم )کبری رجائی(؛ 

، هنگامی که معینیان سرپرست رادیو شد، 1324( در تهران زاده شد و از 1304)به قولی در  1300در 
در نمایش نامه ی به برنامه های رادیو دعوت شد. خانم دیهیم که آغاز کارش در تیاتر فرهنگ و بازی 

تاجر ونیزی بود، در نمایش نامه های پرنده ی آبی، آنا کریستی، پالتو و این اواخر "خانه برنارد آلبا" 
بازی کرد. دیهیم که تا فعالیت تیاتر سعدی همراه گروه نوشین بود، صدای گرم و پر قدرتی داشت و سال 

در تهران  1381ب، همکاری می کرد. او در ها در برنامه های نمایشی رادیو، از جمله داستان های ش
 درگذشت.

 ژاله علو؛ 

است. بنا بر  1306که بعدها به دلیل ازدواج با نصرت هللا محتشم به ژاله محتشم معروف بود، متولد 
در تیاتر فردوسی فعالیت داشته )در نمایش نامه ی "ماری  1326روایت پرویز خطیبی خانم ژاله در 

توسط طوسی حائری از گویندگان وقت رادیو، به برنامه های رادیو  1327. در مادلن" بازی می کرده(
 دعوت شد و صدای گرم و اثرگذار او سبب شد تا جذب دوبله و سینما بشود و موفقیت هایی کسب کند. 

 فروغ سهامی؛ 

در  ۱۳۰۲الزمان سهامی آزاد" در سال با نام اصلی "عالمتاج فروغ  شمسی( ۱۳۳۰)ستاره تاتر دهه 
ی حجاب نسوان ادامه داد و نزد "صبا" تعلیم  دنیا آمد. تحصیالتش را تا کالس نهم در مدرسه تهران به

به عنوان بازیگر وارد فعالیت های تیاتری شد؛ ابتدا همراه شهال  1323خانم سهامی از . صدا می گرفت
فروغ  .تهران شد های تیاتر ارهریاحی و زیر نظر "احمد دهقان" کار می کرد و در مدتی کوتاه یکی از ست

ی  های موزیکال روی صحنه رفت، و نخستین بار به دلیل چهره سهامی بعد از کشف صدایش، در نمایش



جذابش در نمایش "لیلی و مجنون" ظاهر شد و به شهرت رسید. به دعوت "عبدالحسین نوشین" در دو 
نم سهامی را به انجمن موسیقی دعوت کرد و نمایش نامه در تیاتر فرهنگ بازی کرد. استاد خالقی، خا

دعوت شد و با ارکستر وفادار به  به عنوان خواننده به رادیو 1327عضو رسمی این انجمن شد. در 
احمد فهمی )گرجی  1332به "بغداد" دعوت شد و در  اجرای برنامه پرداخت، برای اجرای کنسرت 

می با نام "غروب عشق"، دعوت کرد. اما فعالیت عبادیا(، کارگردان عرب، از وی برای نقش اول فیل
سینمایی خانم سهامی به همین فیلم خالصه شد، چون با گرجی عبادیا ازدواج کرد و شوهرش او را از همه 

گرجی عبادیا به دنبال یک جراحی قلب در امریکا درگذشت و فروغ سهامی . ی فعالیت های هنری منع کرد
تنها دختر خانم سهامی با قنبری ازدواج کرد و از او یک پسر  .زندگی کرداز همان زمان، تنها در تهران 

به نام "شهیار قنبری" با قی مانده است. مشهورترین نمایش نامه هایی که خانم سهامی در آنها نقش 
لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، شیرین و فرهاد، یزید و معاویه، بینوایان، گل خشخاش، دختر  :داشت

 بودند. ..ر رشتی، آدم و حوا، تاجر ونیزی، پر قو، مدیرکل، بازرس ودهاتی، تاج

 توران مهرزاد )فاطمه بزرگمهر(؛ 

هنگامی که در کانون بانوان کارهای تیاتری می کرد، به  1323در تهران به دنیا آمد و در  1309در 
هنرنمایی کرد. دعوت نوشین به تیاتر فرهنگ پیوست و سپس در تیاترهای فردوسی و سعدی و تهران 

در رادیو، دوبله و سینما نیز فعالیت  1336خانم مهرزاد در نمایش نامه های بسیاری بازی کرده و از 
مهرزاد که کار صحنه را همراه با اولین شوهرش حسین خیرخواه، در گروه نوشین آغاز کرد، داشت. خانم 

پس از جداشدن از خیرخواه )که تفاوت سنی زیاد داشتند(، با حسن خاشع ازدواج کرد و از او پسری دارد 
 1332پس از . )کامران خاشع هم اکنون در کنسرواتور آهنگسازی فلورانس، آهنگساز برجسته ای ست(

که "حسن خاشع" به دالیل حزبی و سیاسی مخفی شد، و به روایتی به آلمان شرقی رفت، خانم مهرزاد 
توران مهرزاد در نمایش های: افیون، اوژنی  .ترجیح داد در ایران بماند و به فعالیت هنری خود ادامه دهد

ان بی گناه، چراغ گاز، خانه ی گرانده، مونتسرا، شب بحرانی، طال و خاکستر، انگل های اجتماع، گناهکار
برناردا آلبا، تاجر ونیزی، گربه روی شیروانی داغ، در شاهراه، تارتوف، خرس، دختر شکالت فروش، 

 بازپرس و... بازی داشت و بازی اش در "دختر شکالت فروش" او را به شهرت رسانید. 

 مورین )منیر امیر(؛ 

آسوری بود، مدرسه ی ژاندارک را تمام کرد. او زنی با سواد و روشنفکر بود. وقتی سیدعلی خان نصر 
در تماشاخانه ی تهران دست به کار تازه ای زد و شروع به تهیه ی برنامه های نمایشی برای رادیو 

ردانی صادق بهرامی تهران نمود، برنامه هایی که ابتدا به کارگردانی غالمحسین نقشینه و بعدها به کارگ
اجرا می شد، مورین از بازیگران اولیه ی این نمایش نامه ها بود، و از همان جا پایش به برنامه های 

نمایشی رادیو باز شد. مورین که کار صحنه را از تیاتر هنر آغاز کرده بود، پس از تعطیلی تیاتر هنر )و 
ر بازی، نمایش نامه های "بوسه در روشنایی گهر(، به گروه تماشاخانه ی تهران پیوست. او عالوه ب

شمع"، "شنل قرمز"، "عذر بدتر از گناه" و "سرسره" را نوشته که برخی از آنها بارها در تیاترهای دهه 
 ی بیست و سی اجرا شده است. 

 شهال ریاحی )قدرت زمان شربتچی وفادوست(؛ 

احمد قدکچیان به کار صحنه و  متولد شد و به تشویق شوهرش )ریاحی( و شوهر خواهرش 1305در 
تیاتر وارد شد. اولین کار صحنه اش گویا نمایش نامه ی هارون الرشید به کارگردانی غالمعلی معزالدیوان 
فکری بوده است، و بعد در نمایش نامه های بسیاری مانند رومئو و ژولیت، باغ وحش شیشه ای، تشک 

بحرانی، امشب به قتل می رسد، قله، ده عروسک سیاه،  پر قو، دزد بغداد، پیچ خطرناک، اسب بالدار، شب



با فیلم خواب های طالیی از  1330خانم کاملیا، آخرین لحظه و... سخت درخشید. شهال ریاحی اگرچه از 
مجید محسنی، بازی در سینما را نیز آغاز کرد و در فیلم های متعددی بازی کرد، و خود نیز فیلمی به نام 

اه پیش آمد، روی صحنه نیز ظاهر شد و از جمله در برنامه های تیاتر کسری در پریان ساخت، اما هرگ
 دهه ی سی فعال بود. 

 ایرن زایانس؛ 

ای در خانواده  1306که در دورانی به نام فامیل شوهر اولش "ایرن عاصمی" خوانده می شد؛ در 
ها گریخته بود. توسط عثمانی  مسیحی )ارمنی مهاجر( در بابلسر به دنیا آمد. پدرش از نسل کشی ارامنه

سالگی با "محمد عاصمی" شاعر و  16ایرن تحصیالت خود را تا سیکل اول در بابلسر ادامه داد. در 
خانم لرتا که عالقه ی این  .نویسنده آشنا شد و ازدواج کرد و چند سال بعد به اتفاق همسرش به تهران آمد

تیاتر سعدی( برد و نقش خانم ویندرمیر را به او داد. نوشته اند ایرن جوان به تیاتر را دید، او را به گروه )
در مخفی گاه خود او را همراه لرتا دید، و استعدادش را تایید کرد. اگرچه در جایی دیگر نوشته  که نوشین

در نمایش نامه ای به کارگردانی استپانیان بوده است، و ایرن  1328اند که نخستین بازی خانم ایرن در
به گروه نوشین در "تئاتر سعدی" پیوسته. پس از آتش زدن "تئاتر سعدی"، ایران  1329از عاصمی 

برای مدتی از فعالیت بازماند، تا گروه نوشین به رهبری محمدعلی جعفری و عطاء هللا زاهد دوباره تشکیل 
دند. ایرن با بازی شد. اما تیاتر، درآمد چندانی نداشت و جعفری و زاهد نیز دست به ساختن فیلم سینمایی ز

( و سپس با بازی در فیلم "چشم به 1336) در فیلم "مردی که رنج می برد"، ساخته ی محمدعلی جعفری
( فعالیت سینمایی خود را آغاز کرد. شهامت و زیبایی ایرن در 1337ساخته ی عطاء هللا زاهد ) راه"

طان صاحبقران" از علی حاتمی نیز سینما، سبب شهرت او شد. ایرن در نقش "مهدعلیا" در سه لایر "سل
خوش درخشید. او پس از انقالب در چند فیلم از جمله "خط قرمز" أز مسعود کیمیایی بازی کرد. اما به 

برای  1362در  .دالیلی نامعلوم از بازی محروم بود و تمامی بازی اش در "هزار دستان" را حذف کردند
هداشت و زیبایی پوست دید و در بازگشت، در این زمینه دیدن خواهرش به آلمان رفت، دوره ی تخصصی ب

در اواخر دههٔ هفتاد، مبتال به سرطان شد و با دو عمل جراحی سخت، از چنگ بیماری  .شروع بکار کرد
 سالگی درگذشت.   85در  1391گریخت اما در 

 فرخ لقا هوشمند؛ 

 قان به فعالیت پرداخت.در تیاتر ده 1337به تهران آمد و در  1326رشت، در  1310متولد 

 نیکتاج صبری، 

 وفاتش اگرچه گفته می شود در خانه ی کوچکی سوخت، ولی تاریخش جایی به ثبت نرسیده – ۱۲۹۸تولد 

 

دسترسی پیدا نکردم؛ چه آنها که در منابع و ماخذ نامشان به ، تیاتربسیاری از هنرورزان به شرح احوال 

عباس  ،خاشعخانم ها هایده بایگان، بدری هورفر، خانم فروهر و... آقایان حسن نظیر مناسبتی آمده است، 

موجود خاشع که تقریبن همه جا پابپای گروه نوشین آمده، شرح احوالی  حسن حتی در مورد... زاهدی، و

ند؛ در ه ابودفعال  که سال ها در این زمینهدر شهرستان ها . همین طور در مورد هنرورزان تیاتر نیست

"یقیکیان" در تیاتر رشت که نمایش نامه  کسانی مانندسنندج و...  ،کرمانشاه ،تبریز، رشت، شیراز، مشهد

از کارورزان تیاتر یا نام هایی ... بوده و هم می نوشته و گویا با اصول تیاتر مدرن اروپایی هم آشنا

اتر و سینما و در دهه های چهل عزت هللا نوید که سالیان درازی در تیمانند در خاطرم مانده؛ که اصفهان 



مردی ساکت و آرام که سالیان درازی  ؛رضا بنی احمدیا ، بود و پنجاه، در سه لایر های تله ویزیونی فعال

مهدی ممیزان که بسیاری یا "دیده" نشد، نمی دانم چرا هرگز اما  ،در تیاتر و سینما و تله ویزیون "بود"

بود، و خود پاهان" و "اصفهان" روی صحنه می رفت، اثر قلم او از نماش نامه هایی که در تیاترهای "س

 یا سرور رجایی( روی صحنه می رفتند،خانم "رجایی" که دخترانش نیز )بیشتر ، یا گاهی بازی هم می کرد

دهه ی سی در بسیاری از فیلم های سینمای هم اواسط جهانگیر فروهر که از تیاتر اصفهان آغاز کرد و از 

نبود شرح احوال بسیاری از این نام آوران گمنام تیاتر، کمبود  ...وا رضا ارحام صدر، ، یداشت بازی

از دهه ی چهل به بعد در تیاتر و نمایش در تهران نیز، اساسی این مجموعه است. بسیاری از آنها که 

این که در مورد برخی نظیر نوشین و با این وجود، خوشبختانه برخی شان هنوز زنده اند.  وفعال بودند، 

به راستی مایه ی شادمانی است،  و به کارهایشان اشاره شدهمنتشر شده شاهین سرکیسیان، شرح احوالی 

ست. از میان آنها که نامشان در کمتر جایی برده شده، و به گمان من به شکل شایسته و بایسته ای بکار 

شان نام نشده است، بسیارند کسانی که حتی فهرست کردنخته پرداو مرتبه شان در تیاتر معاصر ایران، 

 نیاز به تحقیق یک پژوهشگر مطلع دارد؛ 

شاهین سرکیسیان، که سوای حضورش در تیاتر دهه ی سی، اثرگذاری اش از ابتدای دهه ی چهل بر 

صحنه آرایی  چهارگوشه ی تیاتر معاصر ایران انکار ناپذیر است. بسیاری از آنچه بعدها در بازی سازی و

غیر مستقیم یا ، اثراتی ست که هشکوفایی آن در دهه ی پنجاه، اتفاق افتاددوران در تیاتر معاصر ما و 

مستقیم توسط سرکیسیان، و به وسیله ی شاگردان یا اعضاء گروهش در تیاتر معاصر ایران باقی مانده 

تا بدانیم  هی بیاندازیماشته اند، نگااست. کافی ست به فهرست نام هایی که سال ها در گروه او فعالیت د

 سرکیسیان در تیاتر معاصر ما که بوده و چه کرده است.

یا زنده یاد حمید سمندریان که یکی از معدود دست اندرکاران تیاتر معاصر ماست، که به راستی در فرنگ 

در هر سالیان درازی )آلمان( تحصیل کرده )انگشت شمارانی چون پرویز ممنون، حسین پرورش، و...( 

برخی از زیباترین اجراهای و کرد، می تدریس  )هنرهای زیبا و هنرهای دراماتیک(دو دانشکده ی تیاتر 

تیاتری در تاریخ تیاتر معاصر ما به نام او ثبت شده، از آن جمله اند، "آندورا" اثر ماکس فریش، "مالقات 

سکو، و... بسیاری از کارورزان تیاتر ما خود را بانوی سالخورده" اثر دورنمات، "کرگدن ها" اثر یون

یا آربی آوانسیان، رکن الدین خسروی، و... کسانی که آرام و بی تظاهر و تبلیغ،  ..مدیون او می دانند.

سالیان درازی در این حوزه فعال بوده اند، و بسیار کم از خود گفته اند، از همین رو در شوربا بازاری که 

حاکم شده، نام ها و موقعیت ها "جابجا" شده اند. در هیاهوی "من منم" هم تیاتر ما  مثل هرجای دیگر، در

به عنوان مثال کمتر کسی می داند که چند تنی که در  ...ها، بسیاری نام ها به تدریج به سایه رفته اند

تند، و گاه غیاب زنده یاد پرویز فنی زاده روی صحنه جلوه ای یافتند، با حضور او توان خودنمایی نداش

 تالش می کردند از نقش او بکاهند، و بر نقش خود بیافزایند، تا "دیده" شوند.
 شاهین سرکیسیان؛ 

( شمسی در بلغارستان، از پدری ارمنی ایرانی، و مادری ارمنی بلغاری به 1285)به روایتی  1289در 
ه بود، به فرانسه فرستادند. هفده دنیا آمد. هنگامی که خانواده اش به ایران آمدند، شاهین را که هفت سال

به ایران آمد و کارمند بانک ملی شد. از همان جا با صادق  1324ـ  1323سال در فرانسه بود و حدود 
به  1332فعالیت تیاتری خود را از  .هدایت و سپس با حسن قائمیان و جرگه ی دوستان هدایت آشنا شد

ه؛ خانم ها خجسته کیا، فهیمه راستکار، و آقایان بعد، بصورت جدی آغاز کرد. اعضاء گروهش از جمل
در  بودند. شاهینبیژن مفید، علی نصیریان، جمشید الیق، عباس جوانمرد، بهمن فرسی، جعفر والی و...



گروه هنر ملی را پایه گذاشت، با روش استانیسالوسکی آشنایی داشت، و شیفته ی آثار چخوف  1334
های چخوف، ایبسن، پیرآندللو، استریندبرگ و لورکا کار می کرد. بود و در گروهش روی نمایش نامه 

تشکیل گروه های تیاتری یکی از اثرات  .اگرچه فارسی را خوب نمی دانست، به زبان فرانسه تسلط داشت
مستقیم سرکیسیان بر محفل شاگردانش بود؛ بیژن مفید و آتلیه ی تیاترش، ادامه ی کار "گروه هنر ملی" 

اس جوانمرد، و باالخره فعالیت کارگاه نمایش با حضور خانم خجسته کیا و آربی آوانسیان به سرپرستی عب
نمایش نامه نویسی را به تشویق سرکیسیان آغاز کردند، چه آنها که مانند نصیریان و چند نفری و... 

آنها  جوانمرد و بیژن مفید، به نمایش سنتی مانند روحوضی و سیاه بازی گوشه ی چشمی داشتند، و چه
شهریور  25که نظیر خانم کیا و بهمن فرسی مدرن گرا شدند. وقتی مانع اجرای "روزنه ی آبی" در تاالر 

گیرد!...  نویسد: "هنوز كسی مرا به بازی و به حساب نمی )سنگلج( شدند، سركیسیان در یادداشتی می 
های فقط یك امید و خواب بینم كه چیزی برای او نمانده.  گاهی خود را مثل یك قهرمان چخوف می

"بسیاری نام ها و اصطالح ها و راه و رسم های  :شیرین...". بهمن فرسی، دربارٔه سرکیسیان می گوید
دنیای تئاتر از زبان او و از دبستان او به مغز و دهان جویندگان و شیفتگان تئاتر راه یافت". و دکتر 

ر کس عشق به تئاتر دارد باید زندگی او را مهدی فروغ در مراسم تدفین سرکیسیان، می گوید؛ "ه
 سرمشق قرار دهد". 

، سرکیسیان گروه تیاتری "ارمن" را در انجمن آرارات تشکیل داد و طی حدود سه 1339از زمستان 
سال، بیش از سیزده نمایش نامٔه کوتاه و بلند، اکثرن به زبان ارمنی، به روی صحنه برد. گروه تئاتر آرمن 

ز مرگ سرکیسیان، با سرپرستی آربی آوانسیان ادامٔه حیات داد. آخرین کار سرکیسیان، تا سه سال پس ا
تمرین نمایش نامه ی روزنه ی آبی، اولین اثر اکبر رادی بود. او یک هفته پیش از اجرا، فوت کرد )آبان 

من ایران شب در تاالر انج 4( و دستیارش آربی آوانسیان نمایش نامه را روی صحنه آورد که تنها 1345
شاهین سرکیسیان، بنیانگذار "... )برای شناخت بهتر سرکیسیان، به .و آمریکا در خیابان وزراء، اجرا شد

 مراجعه کنید. گردآوری: غالمحسین دولت آبادی و مینا رحمتی ،تئاتر نوین ایران

  ؛رکن الدین خسروی

دیپلم البرز را گرفت، به  1327تهران که در  1308میان هم قطارانش به "رکنی" معروف است، زاده ی 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه یافت، اما دو سال بعد ترک تحصیل کرد و به رشته ی ادبیات در 

ماهه تئاتر پروفسور "دیوید سن"  6دوره ی  1334همانجا در  .دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت
 .بودهای هنرپیشگی و کارگردانی دکتر فروغ  از نخستین دانشجویان کالس 1335آمریکایی را دید، و در 

بصورت حرفه ای وارد  ،با روی صحنه آمدن اولین کارش "جایی که صلیب گذاشته شد" 1337و از 
عرصه ی تیاتر شد، و در اداره ی هنرهای دراماتیک به سرپرستی دکتر فروغ، چند اثر دیگر، از جمله 

میدان جنگ"، نوشته؛ فرناندو آرابال و... را کارگردانی "خاموشی دریا"، نوشته؛ ورکور، "پیک نیک در 
کرد. در نمایش "پدر" اثر آگوست استرینبرگ، به کارگردانی دکتر فروغ، در "دوزخ" ژان پل سارتر، و 

. از سوی اداره هنرهای دراماتیک ..وبازی کرد  "آندورا"ی ماکس فریش، به کارگردانی حمید سمندریان
در سفر  .شدعازم لندن  آموزشی بازیگری و کارگردانی کانون تیاتر انگلیس های برای شرکت در دوره

در "دراما سنتر" لندن پرداخت. در بازگشت  به تحصیل در رشته ی کارگردانی تیاتر 1349بعدی خود در 
( در کنار تدریس در دانشکده ی هنرهای دراماتیک، "لبخند باشکوه آقای گیل" را 1352به ایران )
از ایران  1375ترجیح داد استعفا بدهد، و بازنشسته شود، و در  1369کرد و باالخره در  کارگردانی

 مهاجرت کرد، و اکنون ساکن لندن است.

 



 ؛یادداشت ها

منابع مختلف در زمینه ی تیاتر در الله زار را مطالعه می بقصد انتشار این مجموعه، در دو سال گذشته که 

ام. حاال که به پایان کار رسیده ام، برخی از این یادداشت ها هم چنان کردم، یادداشت هایی تهیه کرده 

یادداشت این . از آنها استفاده کنم، بی آن که مناسبتی پیش آید تا در جایی در این مجموعه اند برجای مانده

 رو . از همینعالقمندان مفید باشندبرخی برای  می توانند، بنظر می رسد مرور می کنمکه دوباره را ها 

با اینجا بیاورم، اگرچه در بسیاری موارد سنخیتی در به همان شکل "خام"، یادداشت ها را تصمیم گرفتم 

  ؛ندارند و گاه عمدتن بی ارتباط اندهم 

 معمار و کارشناس ارشد مرمت بنا در مورد الله زار می نویسند؛  -خانم مریم میرزایی

مع دارد؛ الله زار مدرن، الله زار سیاسی، الله زار الله زار ابعاد مختلف یک پایتخت را در خود ج

 گردشگاهی، الله زار تجاری و الله زار به عنوان روایتگر تهران و تهرانی،.. 

 :و در مورد تاریخچه ی احداث خیابان الله زار، می نویسند

باغ الله زار در زمان "فتحعلی شاه" قاجار، نزدیک ترین باغ سلطنتی به شهر تهران از حصار شاه 

 ۱۱۵۴طهماسبی )تهران قدیم( بود. این که باغ در چه زمانی ساخته شده روشن نیست؛ اما در سال 

باغ برون  شمسی، "ژنرال گاردان" افسر مأمور فرانسوی در باغ الله زار ساکن بوده. به دیگر سخن این

پُر دار و درخت   شمسی وجود داشته است. در این )آن( زمان باغ الله زار باغ ۱۱۵۴شهری قبل از 

ُمصفایی )بوده( است با الله های خودرو و نرده های چوبی و... ازدیاد جمعیت و گسترش خودانگیختۀ 

ور ناصرالدین شاه شمسی به دست ۱۲۵۰شهر در خارج از حصار شاه طهماسبی، موجب می شود در سال 

حصار تخریب شدۀ شهر از چهارسو گسترش یافته و... با این گسترش، باغ الله زار در )درون( شهر و 

شمسی به  1252باروی جدید قرار گرفته و نقش تفرجگاه درون شهری می یابد. ناصرالدین شاه در 

می می دارند. در بازگشت به فرنگ می رود و در پاریس با مراسم با شکوهی در شانزه لیزه، او را گرا

فکر بنای شانزه لیزه ای در پایتخت بر می آید؛ دستور احداث خیابان الله زار در باغ الله زار را می دهد... 

باغ الله زار در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، به علت لغو قرارداد تنباکو و پرداخت غرامت به کمپانی 

هزار تومان فروخته می شود... چهره ی خیابان از حالت یک  رژی و تهی بودن خزانه ی دولت، به نود

کوچه باغ خلوت... به وسیلۀ زنگ واگن اسبی و صدای پای اسبان به هم می خورد،... حصار و نرده های 

باغ خراب و درختان آن بریده می شوند و زمین های آن، میان اطرافیان شاه تقسیم می شوند.. بخش قابل 

.. و در سمت غربی آن، در ابتدای .علی اصغر خان اتابک )صدر اعظم(" می شودتوجهی نصیب "میرزا 

خیابان، مغازه ها و دیگر کاربری های شهری و بعد از آن، خانه های متعلق به دولت مندان و خارجیان، با 

د. یا سنگ به همراه بام های شیروانی که تا آن زمان رایج نبود،... ساخته می شو سردرهای زیبا از آجر

دولت قاجار فارغ از اندیشه های تولیدی و... قصد داشت حال و هوایی از خیابان های اروپایی را تداعی 

  کند... خیابانی برای رفت و آمد تجددطلبان و مردمانی که میل به تماشای فضایی تازه دارند و... 

رآمد و نهادهای زندگی ، الله زار به محل سکونت افراد مرفه و روشن فکر دبا آغاز نهضت مشروطیت

شهری اروپایی؛ مانند هتل، دفاتر روزنامه ها و جراید، نهادهای اجتماعی و مدنی، مدارس جدید، کتابخانه، 

چهار  .پاتوق های فرهنگی، سینما، تئاترها، کاباره ها، کافه ها، عکاسی ها... در این خیابان جای گرفتند

، اند. به عالوه، در این منطقه مستقر بوده انیا، آلمان و روسیه، بریتیعنی سفارت عثمانی خانۀ مهم سفارت



 .ها شد... طال فروشی ها نیز.. ها در اطراف سفارت خانه نیاز به تبدیل ارز نیز باعث استقرار صرافی

ران های اُپِرا و سینماها شد. بهترین تماشاخانه های تهبنابراین الله زار بستری برای ایجاد تئاترها، سالن 

مانند تئاتر دهقان، تئاتر نصر، تئاتر پارس و تئاتر )جامعه( باربُد و سینماهای خورشید، مایاک و ایران در 

ها ها )گیو(، عکاسی (، پارچه فروشی ها )نوشین خیابان الله زار گشایش یافتند. بهترین شیرینی فروشی

در  .ها در این منطقه شکل گرفتخانه  و چاپ های فرنگی دوز )ِجنِرال ُمد((، خیاط خانه )مادام لیلیان

دوران مشروطیت این خیابان شاهد وقایع ادبی و سیاسی بسیاری بود؛ مراکز تجمع و مبارزه علیه 

استبداد،... نهادهایی چون "انجمن اُُخَوت"، دفتر مجله صبا و دفاتر روزنامه مرد امروز، فرمان، شفق 

ی اول، اوج خودنمایی و رونق این خیابان بوده،... و جزو مهم ترین صبح، باختر، کیهان و... دورۀ پهلو

هرچه جمعیت شهر بیشتر می  .گردشگاه ها و محل های تفریح و تماشای اهالی پایتخت به شمار می رفت

شد، طبقۀ مرفه به سمت شمال شهر هدایت شد و واحدهای تجاری لوکس هم به آن مناطق راهی شدند؛... 

ه ای برای تفریح و گذران اوقات فراغت طبقات میانی و متوسط اجتماع بدل شد... الله زار به منطق

موسیقی الله زاری، شعر الله زاری، لباس الله زاری و کالً پدیده ای به نام "فرهنگ الله زاری" شکل 

های الله گرفت... مراجعه کننده به این خیابان که اغلب افراد شهرستانی و سربازان بودند، تئاترها و سینما

های عارف و ِعشقی،  زار نیز به علت تغییر سلیقۀ مشتریان دچار تنزل کیفی شدند و بجای اجرای نمایش

جهت جلب رضایت مشتریان جدید خود  های ُکمیک و مبتذل و در نتیجه ارزان قیمتبه نمایش برنامه 

 پرداختند.... 

اغ بعدها افتاده( نام خود را از باغی به ارث دارد، در جایی دیگر نوشته شده؛ خیابان باغ الله زار )کلمه ب

میالدی چند روزی در این باغ  1807که در اراضی آن احداث شد. ژنرال "گاردان" سفیر ناپلئون در سال 

شمسی( ناصرالدین شاه باغ را به فروش گذاشت. دکتر تولوزان  1329اطراق کرد. )اطالعات ماهانه 

از این کار مانع شود، نشد. تولوزان می گفت این باغ حکم ریه شهر پزشک شاه بارها خواست شاه را 

هزار تومان فروخت. امین السلطان صدر اعظم ناصرالدین شاه که  90تهران را دارد. شاه قجر باغ را 

جنب الله زار منزل داشت، برای آسانی آمد و شد خود، خط واگن اسبی را به خیابان الله زار کشید. خانم 

مریکایی( درباره این خیابان بدان روزگار می نویسد: "اسم این خیابان باغ الله زار است اما بنجامین )ا

)بعدازظهر( ببعد مردان برای گردش به این خیابان می آیند  5یک برگ سبز هم در آن ندیدیم... از ساعت 

بور می کند که ولی عبور و مرور زنها در عصر در این خیابان ممنوع است... تراموی اسبی گاهگاهی ع

(. زنان با خرید بلیط پنج شاهی تراموا می توانستند 1329داخلش زنان هستند..." )اطالعات ماهانه 

سواره از این خیابان بگذرند بی انکه بتوانند پیاده شوند. در سالن هتل )گراند هتل(، میرزاده عشقی 

رپا کرد. قمرالملوک وزیری و روح نمایشنامه هایش را به نمایش گذارد و عارف قزوینی کنسرت هایی ب

انگیز اوازهایشان را در )سالن( این هتل به گوش تهرانیان رساندند. بعدها نخستین سینما ها، تماشاخانه 

تفرجگاه تهرانی ها بود و عصرها  ها، و... به این خیابان آمدند. به روزگار پهلوی اول خیابان الله زار

سینما و تأتر می رفتند... )در این خیابان( اگر شازده های قجر و زنان و مردان شیک پوش قدم زنان به 

ثروتمندان فرنگی و فرنگ رفته ها میهمان "گراند هتل" می شدند، عشقی های کم پول تهران هم مهمان 

 "کافه مامان آش" بودند.

ن اولیه ی از مجموع از منابع مختلف چنین بر می آید که باغ های "نگارستان" و "الله زار"، در دورا

؛ تهران آن زمان به محله های حول و اند قرار داشته)در شمال شهر( قاجار، خارج از محدوده ی تهران 

اطالق می  "خانی آباد"حوش کاخ گلستان، باب همایون، میدان ارک، بوذرجمهری و بازار و... نهایت تا 

شده که از شمال به میدان توپخانه محدود بوده است. اما به دلیل ازدیاد جمعیت، در انتهای دوران ناصری 



گسترش یافته و بخشی از باغ "نگارستان" که بزرگتر بوده، به بهارستان و باغ مجلس بعدی و... تبدیل 

، به کمپانی "رژی" فروخته شده، ادلغو قرارد شده و باغ های الله زار که به عنوان بخشی از خسارت

بعضن به رجال دوره ی قاجاری رسیده )یا فروخته شده؟( که مثلن بخشی از آن در محدوده ی خیابان 

اکباتان، خیابان اتابک )سعدی بعدی( و از جنوب محدود به چراغ گاز )امیرکبیر بعدی( و توپخانه و... به 

، که در بخش شمالی آن پارک اتابک را ساخته )محل علی اصغرخان اتابک، صدراعظم وقت رسیده است

فعلی سفارتخانه های انگلیس و روس( که بخشی از عمارت های اتابکی )دوران انتهایی قاجار( هنوز هم 

در محل سفارت خانه های انگلیس و به ویژه در باغ سفارت روس، وجود دارد. در گسترش شهر تهران 

به دروازه های "دولت"، "شمیران" و "یوسف آباد" رسیده، و  شهردر انتهای دوران ناصری، شمال 

جنوب تا خیابان مولوی و راه آهن ادامه پیدا کرده است. خیابان )باغ( الله زار که ساخته می شود، کم کم 

اشراف اختصاص پیدا می کند، و به دلیل نزدیکی به اعیان و به محل رفت و آمد و تفریح و خرید طبقات 

خانه ها )عثمانی، آلمان، انگلیس، روس،..( محل احداث هتل ها و رستوران ها و کافه  منطقه ی سفارت

کم کم های مجلل، و تیاتر و سینما و اپرا و غیره شده است. در ابتدای دوران پهلوی دوم که شمال شهر، 

شگاه و محل ، به گردآن گسترش پیدا کرده و اعیان و اشراف، پیوسته باالتر رفته اند، الله زار و اطراف

در دهه های بیست و سی قرن  ،تفریح طبقه ی متوسط و پایین )طبقات نوپای بعداز مشروطیت( تبدیل شده

 حاضر به بعد، الله زار و تیاترها و سینماهایش عمدتن محل تردد این طبقات بوده است. 

 

ن هنرپیشگی با آقای مصطفی اسکویی می نویسد؛ رضا رخشانی، یکی از هنرجویان دوره ی سوم هنرستا

تنی چند از کسبه الله زار آشنایی داشت. از انبارهای کاالی طبقه فوقانی مغازه های خیابان الله زار 

استفاده کرد و "تئاتر فرهنگ" را بنا نهاد. نوشین آثاری چون "تاجر ونیزی"، "مسافرت حاجی قربان"، 

 صحنه آورد. "میرزا کمال الدین" و "دختر شکالت فروش" را در آن تیاتر به

در الله زار با نمایش "ولپن" آغاز به  1323که؛ "تئاتر فرهنگ" در فروردین است جای دیگر اما آمده 

کار کرد، دکور از ناپلئون سروری، و گریم از نصرت هللا کریمی بود، و عبدالحسین نوشین، خود نیز نقش 

حنه بوده. دومین اثر نمایشی، در سال "ولپن" را ایفا می کرد. این نمایش نامه به مدت بیست شب روی ص

در "تئاتر فرهنگ"، "مردم" یا "توپاز"، اثر مارسل پانیول، به کارگردانی عبدالحسین نوشین، با  1323

بازیگرانی چون لرتا هایراپتیان، پرخیده، عبدالحسین نوشین، حسین خیرخواه، صادق بهرامی، حسن 

اپلئون سروری دکوراتور و نصرت هللا کریمی گریمور این خاشع، محمدتقی کهنمویی و.... اجرا شده که ن

در سینما پاالس به  1320)آقای اسکویی می نویسد: نمایش "مردم" در آبان ماه سال  .اجرا بوده اند

 صحنه رفته، که ظاهرن باید اجرای دیگری از این نمایش بوده باشد(.

 

، "کوروش کبیر"، "موسی "مثل "وامق و عذرابنا بر خاطرات آقای داریوش اسدزاده: نمایش نامه هایی 

به صحنه رفته و در سال های   1304و فرعون"، "بیژن و منیژه" و "داستان برمکیان"، در سال 

باشد( در "تیاتر فرهنگ" در تهران مجددا اجرا شد! )تئاتر فرهنگ در  25و  24)باید  1335و  1334

یل می شود. گویا "تئاتر پارس" در محل سابق تاسیس شده و چند سال بعد، بکلی تعط 24یا  1323

 .("تیاتر فرهنگ" قرار دارد

 



حدود سال  WWW.PEZHVAK.COMآقای نصرت هللا نوح، در خاطرات خود در تارنمای "پژواک"  

 تأتر برنامه اولینخوزستان از  نفت صنعت كارگران جوهرى نماینده می نویسد؛ "منصور 2008های 

نام تانیا جوهری مانده که در گروه های تیاتری دهه  به از او دخترى .كار كرد ها اسكویى آناهیتا "اتللو" با

 ی چهل فعال بود".  

 براى چیز همه .رفت صحنه روى 1330ماه  آبان مهدی امینی در ویندرمیر"، ترجمه خانم "بادبزن
كردند )به دستور سرلشکر مزینی  محاصره را شروع، تأتر از قبل ساعت بود، دو آماده سعدى تأتر افتتاح

 هیأت از اعضایى حضور با و تأتر داد خالف تشخیص را شهربانى رییس شهربانی(. سرانجام دولت عمل
  .یافت" گشایش دولت

 

 ایران؛ نیمایوشیج، صادق هنرى بزرگ شخصیت چهار اى در کتابی در مورد زندگی خامه آقای انور
نوشین نوشته، می نویسد؛ صمیمی ترین و نزدیک ترین دوست نوشین  عبدالحسین و بهروز هدایت، ذبیح

روز انشعاب ادامه داشت(، از جمله می  1326شد تا دی ماه  آغاز 1320از  او با من بوده؛ )دوستى
د، ... )نوشین بو بازگشته ایران به فرانسه در تحصیالتش پایان از تازه پس كه ، نوشین1314نویسد؛ "در

به ایران بازگشته و نمایش نامه های برگرفته از شاهنامه را باید در  1311به اتفاق قول دیگران، در 
همراه با  1314نمایش داده باشد که مصادف با جشن های هزاره ی فردوسی بوده، و در  1313

، 1312وشین و لرتا در همسرش لرتا به شوروی و از آنجا به فرانسه رفته است. ضمن آن که ازدواج ن
 پس از بازگشت نوشین از فرانسه صورت گرفته است.(   

 

"خاطرات" و "مصاحبه"ها کمتر می توانند به عنوان "منبع" یک تحقیق مورد استفاده قرار گیرند. به 

معمولن با گذشت زمان، د. خاطرات نویژه که خاطرات ما ایرانیان اغلب در سنین باال بیان می شو

در  یکی از موارددر "سابیده" شده، "درهم رفته" و به زبان عامیانه "قروقاطی" اند. به عنوان مثال، 

هنرورزان تیاتر رشت که به تهران آمده اند؛ پرویز خطیبی می نویسد؛ در قسمت جنوب غربی میدان  مورد

مهران در کوچه ی مهران، دری  مخبرالدوله، کوچه تنگ و باریکی به نام کوچه "رفاهی" بود... و پاساژ

هم در کوچه ی رفاهی داشت. در طبقه ی دوم پاساژ )مهران( تیاتر کوچکی بود که اکثر بازیکنانش از 

تماشاخانه های رشت آمده بودند؛ مانی )گوینده ی بعدی رادیو( و منیره ی تسلیمی و رحیم روشنیان و... 

جای دیگر که احتمالن مربوط در لفان غارت شد". اما این تیاتر هم توسط مخا 1332با پیش آمدن حوادث 

از به سال های بعد است، نه تنها به شمالی بودن و تیاتری بودن رحیم روشنیان اشاره ای نمی شود، بلکه 

ناگهان سر از رادیو و محافل هنری در نام برده شده، که بوده، که در زندان توده ای او به عنوان یک 

 . است ه گذشته ی او )احتمالن به دلیل بی اطالعی( اشاره ای نشدهب ه است، و اصولنآورد

جای دیگر آقای خطیبی در مورد "تیاتر نکویی" )شوهرخواهرش( در خیابان اسالمبول نوشته؛ "سالن 

نکویی ابتدا در دست ارباب میرزا شاهرخ بود، سپس نکویی سالن را به یک عرب لبنانی داد که او هم پس 

"هما" را در آن محل تاسیس کرد... از جمله می نویسد تیاتر نکویی مجهز به صحنه ی از مرمت، سینما 

گردان بود و گروه نوشین در آن فعالیت داشت... چنین استنباط می شود که "تیاتر نکویی" در سال های 

از  ،ندپس از شهریور بیست، شروع به کار کرده، و یکی دو نفر آن را با "تیاتر فردوسی" اشتباه گرفته ا

که صحنه ی گردان بود اولین تیاتر مجهزی تیاتر فردوسی آدرس متفاوتی داده اند، و نوشته اند "همین رو 

که آقای نوشین هنوز گروه  1314تا  1311داشت ووو.. در حالی که سالن نکویی در سال های میان 
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تاریخی بوده، اجاره می  مشخصی نداشته، توسط ارباب میرزا شاهرخ که خود نویسنده ی نمایش نامه های

شود و در اختیار "عبدالحسین نوشین" گذاشته می شود، که آقای نوشین هم چند نمایش نامه در آن به 

 صحنه می برد و از آنجا که درآمدی نداشته، آقای نکویی سالن را به دیگری می دهد...  

 

 ؛خود را روایت می کنداز سوی دیگر، در بیان خاطرات در ایام پیری، هرکس تاریخچه ی شخصی 

مجموعه ای که یا اشتباهات تاریخی دارد، یا به دلیل گروه گرایی و مالحظات رفاقتی و غیره، جعل شده 

 ؛ خاطراتی که اکثرن به دلیل ضعف حافظه گرفتار اغراق گویی در ستایش، یا گزافه گویی در غرضستا

ینه ی تاسیس "گروه هنر ملی" هم به ورزی شده اند. ظاهرن همین اغتشاش تاریخی و فکری، در زم

وجود آمده. برخی معتقدند، یا اظهار می دارند که گروه هنر ملی ابتدا توسط شاهین سرکیسیان تاسیس شد 

و افرادی که جزو گروه او و شاگردان او بودند، و بعدن در تیاتر ایران صاحب نام و نشانی شدند، این 

ی اظهار می دارند که گروه هنر ملی را سرکیسیان بنا نهاد و آقای گروه را به نام خود ثبت کرده اند. برخ

عباس جوانمرد که جزو گروه او بود، بعدن سرپرست گروه شد و هنرورزان دیگری که با سرکیسیان کار 

می کردند، نظیر آقایان علی نصیریان و بهمن فرسی و دیگران، جزو گروه هنر ملی بودند. بهررو، نمایش 

ه ای که در این گروه اجرا شده، نظیر نمایش "محلل" اقتباس آقای عباس جوانمرد از نامه های اولی

. برخی ند، توسط عباس جوانمرد کارگردانی شده او... هدایت، یا "افعی طالیی" نوشته ی علی نصیریان

.. در هم گفته یا نوشته اند که شاگردان گروه سرکیسیان از جمله آقایان علی نصیریان، عباس جوانمرد و.

حیات سرکیسیان حق ناشناسی کرده و برای اجرای نمایش روزنه آبی به کارگردانی سرکیسیان، کارشکنی 

، وقتی که  1345کرده اند. خود شاهین سرکیسیان در یادداشت های چند ماه قبل از مرگش، در خرداد 

ند، از علی نصیریان با برای گرفتن مجوز برای نمایش "روزنه آبی" به اداره فرهنگ و هنر مراجعه می ک

تندی یاد می کند و می نویسد: "تعجب است، رفتار نصیریان واقعا مسخره است... و نمی دانم که چرا این 

جوان، این قدر خودخواه و ناچیز شده. جوابی که با تلفن به من داده بود، خیلی تهوع آور بود. همین 

.. حاال که این کار را کرده ام، خود نصیریان رد می نصیریان به من می گفت که نامه به پهلبد بنویسم، و.

کند،... پس خیلی کارهای ناصحیح توی این اداره هنرهای دراماتیک، انجام می گیرد. )به نقل از کتاب 

 شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران گردآوری: غالمحسین دولت آبادی و مینا رحمتی( 

 

 1349سین بن منصور حالج" نوشته و کارگردانی خانم خجسته کیا در در اجرای "عیادتی بر مصیبت ح
، خانم ها عصمت صفوی، عزت پریان و شمسی فضل اللهی بازی داشتند. رضا رویگری قطعات شمسی

در تکیه نیاوران اجرا شد،  ..."حالج"آوازی از جمله "سمن پویان" را در این اجرا خواند. نمایش نامه ی 
کفن منصور حالج را دور حیاط می گرداندند و مردم داوطلبانه هر چقدر  ی نمایش،تهابلیت نداشت و در ان

 می خواستند، در کفن می ریختند. 

انتشار یافته، و بعدها "مجله  1908اولین روزنامه تیاتر به مدیریت میرزا رضا خان طباطبایی نائینی در 
 تئاتر" به مدیریت عطاء هللا زاهد منتشر شده است. 

نمایش نامه ی "مردم گریز" اثر مولیر، سه سال پیش از فعال شدن تکیه ی دولت به فارسی برگردانده 

 شده است. 



گویا منظور اصلی ناصرالدین شاه از بنای تکیه ی دولت، اجرای نمایش نامه های فرنگی به سبک 

شده تا منظور اصلی در اروپاییان بوده اما فضای مذهب زده ی جامعه ی ایران و مخالفت آخوندها مانع 

تکیه ی دولت به مرحله ی عمل در آید. با این همه به دستور ناصرالدین شاه، سوای اجرای تعزیه، برخی 

 "شبیه"ها )شبیه خوانی ها( که تا آن زمان معمول نبود نیز، در تکیه ی دولت اجرا می شده است. 

در انجمن کارگردانی کرد که  1346آربی آوانسیان نخستین نمایش مستقل خود: "مادمازول ژولی" را در 
در آن خانم ها مهتاج نجومی، فرخنده باور و آقای مرتضی ایران و آمریکا در خیابان وزراء اجراء شد و 

 عقیلی بازی داشتند.  

"مویه زال"، "هفت خوان"، "کین سیاوش"، "کین مانند  در گذشته، برخی با اشاره به مراسم آیینی 
های مردمی چون "کوسه برنشین" و... های مهرگان، سده نوروز و نمایش  ایرج" و هم چنین جشن

گذارند که در ایران باستان نیز چون یونان و روم باستان، نمایش وجود داشته است،  فرض را بر این می
ثار باقی مانده ی آن نمایش ها قلمداد می کنند. این همه در حد و تعزیه، تئاتر رو حوضی و... را از آ

"حدس" و "گمان" باقی می ماند و اصولن میان مراسم آیینی در ایران باستان، و مراسم نمایشی )تراژدی 
و کمدی( در یونان باستان، نمی تواند رابطه ای وجود داشته باشد. تنها می توان گفت که در تمامی مراسم 

نشانه ی تاثیر  . این امردننیایش های ملیت ها و فرهنگ های مختلف، عناصر مشابهی وجود دارآیینی و 
در  تمنیات انساناشتراک آرزوها و تشابه ناشی از بیشتر ، بلکه نباید باشددیگر یکاز  فرهنگ ها و تاثر

 .و ملیت های مختلف استفرهنگ ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؛منابع و ماخذ

 1380هنرمندان، پرویز خطیبی، خاطراتی از 

 1393سیری درنمایش رادیو، محمد مهاجر، 

 1393پیش پرده و پیش پرده خوانی، مرتضی احمدی، تنظیم بهرنگ بقایی، 

 1388طهران قدیم، مشاغل، داریوش تهامی، فرشاد ابریشمی، 

 1387طهران قدیم، اماکن، داریوش تهامی، فرشاد ابریشمی، 

 1389ایران، داریوش اسدزاده، سیری در تاریخ تیاتر 

 1378من و زندگی، خاطرات مرتضی احمدی، 

 1384بهروز غریب پور،  ،تیاتر در ایران

 1393مرتضی احمدی،  ،پرسه در احواالت ترون و ترونیا

، کاظم شهبازی، اعظم کیان افراز، با مقدمه ی فرهاد 1357تا  1342، از 2تیاتر ایران در گذر زمان 
 در محاق سانسور ماندهگویا که باشد داشته باید )این کتاب ظاهرن جلد اولی هم  1387ی، ناظرزاده کرمان

 (است.

 1354بلبل سرگشته، علی نصیریان، چاپ دوم، 

کریم شیره ای دلقک مشهور دربار ناصرالدین شاه، حسین نوربخش، با مقدمه ی دکتر محمدجعقر 
 1356محجوب، چاپ چهارم 

، ستاره خرم زاده اصفهانی، با مقدمه ی فرهاد ناظرزاده 1357-1348پایان، کارگاه نمایش از آغاز تا 
 کرمانی

 1367ادبیات مشروطه، تیاتر کریم شیره ای، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، آلمان 

 1391طهران قدیم، محکومیت الله زار، محمدرضا پوالوند، 

 1390والوند، کافه نادری، تاریخ کافه و کافه داری در ایران، محمدرضا پ

   1333تألیف ابوالقاسم جنتی عطائی، اسفند  بنیاد نمایش در ایران.

 کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران گردآوری: غالمحسین دولت آبادی و مینا رحمتی

 1386یادنامه ی عبدالحسین نوشین، به همت نصرت هللا کریمی. 

  1360"کوشش های نافرجام" از هیوا گوران، 



  1358سال تیاتر مبارز"، از مصطفی اسکویی،  35"نگاهی به 

 "نمایش در ایران" از بهرام بیضایی، چاپ اوایل دهه ی چهل شمسی، 

 .....و "، "دنیای سخن"آدینه"، "نمایش"، "چیستا"و... مقاالتی از مجالت مختلف؛ 

دان بر اعتبار پژوهش نمی افزاید، چرا که برخی از این منابع هیچ اثری اصولن فهرست کردن منابع، چن
در این مجموعه نداشته اند، در عوض بسیاری مطالب هست که ناخودآگاه از تالیفاتی که نامشان در این 

فهرست نیامده، برگرفته شده. آنچه مسلم است کسی فی ذاته به مطلبی آگاه نیست، و هر حرفی از جایی و 
ی گرفته شده است. با این تفاوت که فهرست کردن همه ی منابع و ماخذ داشته های ما، کاری ست از کس

 محال.    

 


