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  ۶۳: مسافر اتاق شماره عنوان

 هومن بنايی تألیف:

 3۳6-۳۶۶-۳۱۱۳-5۶-6شابک: 

 ۴۶3۳چاپ اول، 

 نسخه ۴۶۶۶تیراژ : 

 است  محفوظ آماره نشر برای ونشر چاپ حقوق تمامی©

تهـران، میـدان انقـ خ، بیابـان انقـ خ، ابتـدای       دفتر مرکزی نشر آمـاره: 

 ۶3۶۳6۳۳۱۶3۴تلفن ۱،  واحد ۶۴۳بیابان دوازده فروردين، پ ک 

 

 سايت نشر آمـاره مراجعه کنید: برای آگاهی از مراکز فروش و ساير اط عات به وخ

w  w  w  .  n  a  s  h  r  e  a  m  a  r  e  h  .  i  r 

 



 
 
 

 
 

 اند ما را در اطاق دنگال سفیدی هل داده
 صادق هدایت

 
 
 

 تقدیم به شکیبایی همسرم 
 مهر مادرم
 و موهای سفید پدرم

 
 



 
 
 



 
 
 

 

 

 

 دکتر عطااله کوپالۀ مقدم
 

در ابتدا قبل از هر سخنی به عنوان مدرس کارگاه 
نویسی مراتب خرسندی خود را نسبت به  نمایشنامه

( ابراز میدارم. 73اتاق شماره موفقیت این اثر ) مسافر 
شمار  های بی این نمایشنامه حاصل تالش و تمرین

است. که بعد از گذشت جلسات متعدد در قالب یک 
مطرح شد و « هومن بنائی»طرح اولیه توسط آقای 

های  پس از گفتگوهای مکرر و با بررسی قابلیت
دراماتیک و کلنجار رفتن نویسنده با سوژه و با تکیه بر 

ها، استعداد و تخیل نوانسته با پرداخت صحیح آن  زهآمو
 را کامل کرده و به چاپ برساند.

( پس از یک سال 73نمایشنامه )مسافر اتاق شماره 
های پی در پی، بارها و بارها در  کار جدی با بازنگری

کارگاه خوانش شد و کلمه به کلمه، خط به خط اصالح 
بار بازنویسی  12اغراق باید گفت که بیش از  گردید. بی

و اصالح شد و روند خلق این اثر، دشوار، بغرنج و به 
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توان گفت که  راستی پر زحمت بوده است. به جرأت می
( به منزله فرزند 73نمایشنامه )مسافر اتاق شماره 

شود. زیرا این اثر نه یک شبِ؛  نویسنده محسوب می
صادق »نامه  ها تحقیق و مطالعه زندگی بلکه طی ماه

و آشنایی با سبک زندگی و بازخوانی « هدایت
کاری شده،  های او شکل گرفته است. چکش داستان

تراش خورده و اکنون در معرض قضاوت اهل تئاتر و 
 هنردوستان قرار گرفته است.

نویسی  در کارگاه نمایشنامه« هومن بنائی»تجربه 
ای ممتاز بود. او نشان داد که فقط نیاموخته که  تجربه
یست! بلکه واقعا دست به آفرینش زده و با هدف درام چ

خلق یک اثر ماندگار خود را در مسیر تکامل برای 
رسیدن به یک نمایشنامه کامل قرار داده است. اینک 

سال انتشار یافته  6که این نمایشنامه بعد از گذشت 
تردید موجب خوشحالی من به عنوان مدرس  است، بی

بوته نقد قرار گیرد و و راهنما خواهد بود که اثر در 
 های آن، بررسی و آشکار شود. ها و یا ارزش کاستی
نویسنده بزرگی است که « صادق هدایت»تردید  بی

گذرد و حقیقتا باید  ها از مرگ مشکوک وی می سال
گفت که ادبیات داستانی ایران را با نام پر آوازه او 
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شناسند. در این اثر ساعات پایانی عمر هدایت را  می
های آخر عمر خویش با  خوانیم و او در لحظه می

کند.  هایش مالقات می های بعضی از داستان شخصیت
های خوب نویسنده ورود  یکی دیگر از انتخاب

پرداز بزرگ آلمانی است که با  نظریه« فروید»شخصیت 
حضور او کشمکش ها و کلنجارهای جذابی بین این 

 کند. دوشخصیت لحظالت دراماتیکی را خلق می
این نمایشنامه از لحاظ طول اجرا حدود یک ساعت 

شخصیت  9و بیست دقیقه یا کنر از آن است. تعداد 
شخصیت به صورت نریشن )صدا( در اثر  2دارد که 

حضور خواهند داشت و از نظر اجرایی، با حداقل 
امکانات صحنه قابل اجراست. در نمایشنامه )مسافر 

قعیت دراماتیک ( تاکید بیشتر بر روی مو73اتاق شماره
ها نیز بیان  پردازی بوده است. دیالوگ و شخصیت

عامیانه زندگی روزمره نیستند و هر شخصیت به زبان 
گوید. زبانی که مستقال آفریده شده  ویژه خود سخن می

 و گاه، هیچ انطباقی با گفتار عادی زندگی ندارد.
های بازیگری و  تواند مبنای کالس این اثر می
بگیرد و از آنجایی که کوتاه و نسبتا  کارگردانی قرار

پرسناژ است نمونه مناسبی برای کارهای آموزشی  کم
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های تئاتری اجراهای  تئاتر به شمار بیاید و گروه
ای نزدیک  ای آن را تجربه کنند. امیدوارم درآینده حرفه

از این نویسنده جوان و با استعداد کارهای جدیدی 
ادبیات نمایشی انتشار یابد و آثارش موجب غنای 

کشورمان گردد.

 
 با آرزوی موفقیت روزافزرون برای هومن بنائی

 تهران 93بهار  ــدکتر عطااله کوپال 



 
 
 

 
 
 
 

  ها شخصیت
 مسئول هتل / پیر زن بانو کاپی

 مسافر  صادق هدایت
 خدمتکار هتل /دختری جوان  میلیااِ

 تلفن صدای پشت آقای ماندگار
 شخصیت ناشناس /جوان  زن زن

 بزرگ آلمانی نظریه پرداز فروید
 آکل( شخصیت داستان )داش داش آکل

که  شخصیت داستان )مردی میرزا 
 ( نفسش را کشت

 آکل( )داشداستان شخصیت  مرجان
 



 
 
 

 
 
 
 

 مکان

یتختخوابسوم هتلی در پاریس ـ  در طبقهواقع  73اتاق شماره ]
نفره که در کنار آن روی یک میز عسلی کوچک رادیوی قدیمی  یک

میز تحریر با یک صندلی چوبی که روی آن یک  ـ آلمانی قرار دارد
 ـصندلی لهستانی در کنار پنجره ـ  دیده می شوددستگاه تایپ 

 برای  کاله و کت قهوهـ سی جا لبا ـیک آینه در روی دیوار 
چند کتاب روی تخت قرار  ـ دیواریک لوله گاز کنار ـ جالباسی 

ی در ا قهوهچمدان چرمی  ـباز است  یمهن ها آنیکی از  ودارد 
 زیادی رپَ ـ در باالی تخت ،یک قفس پرنده خالی ـجلوی تخت 

یی در اتاق کشیده ها طنابـ  کنار اتاق ریخته در گوشهدر قفس و 
 [های فلزی بر روی آن است که گیره شده

  


