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 ی خیال ی گستره مجموعه
 

ی تئاتر و سینماست  هایی در گستره ی کتاب در بر گیرنده« ی خیال گستره»
گونی شکل گرفته  های گونه شود. این مجموعه از گام که در نشر نو منتشر می
رساند.  هدفی همانند به هم می هایی متفاوت با  که هر گام را کتاب

 همگونهایی  ی گوناگونی، ویژگی هبا هم« ی خیال گستره»های  کتاب
ی ما را در بر دارند، به دانشگاهی هنری و  دارند؛ نیاز و ضرورت جامعه
تر در میان آثار  شده کم های گزیده افزایند، عنوان ژرفای آگاهی خوانندگان می

ی، دانشگاهشود، کیفیت و نگاه علمی و  دیگر ناشران ایرانی دیده می
هایی که به فارسی  این مجموعه است، کتابهای  ترین ویژگی کتاب مهم

هستند و از ناشران  12ی  های سده تر از میان کتاب اند، بیش گردانده شده
ثیر مهمی بر فرهنگ ما و رشد دانش هنری دارند و تأیا نویسندگان نامی، 

خوانید در گام دوم  اند. کتابی که می ها ویرایش تخصصی شده همگی آن
 پردازد. ثیرگذار میأهای نوین و ت نامه نمایشد که به گنج مجموعه می

* * * 
 2731که اینک پیش روی شماست به سال  دیر راهبانی  نامه نمایش

های  اجرای همگانی شد. به برخی ویژگی 2731نگارش یافت و به سال 
 کنم؛ این متن، اشاره می

ی خویش را از جهانی  مواد و مصالح سازندهکوشد  نامه می نمایش. 2
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 گفتار پیش
 

ه در همان ک یتیموقع ؛زیوخ ، ساده و بدون افتیخط کی یداستان
 ییها تیست. و شخصیده نیچیچندان هم بغرنج و پ نخست،نگاه 
ه که نه داستان را چنان ک ییها تیشخص ؛ندهست ستایشدت ا به ه ک
ند و آور یم پدید یتحول ،تینه در موقع ،برند یش میپبه د ید و شایبا

 ی ها همه نیهند. اد یدست م به از خود  یا ژهیف وینه تعر
 استروکرا دویفرا ی نوشته ر راهبانیدوتاه کدر رمان  که ست یمصالح
محروم ش، خود را یشاپیه پک کوچکن رمان یا ولی. شوند میدیده 

، را بسازد یاثر داستان کی ی تواند شالوده یم آنچه ی از همهرده ک
 و اثرگذار است؟ یچرا همچنان خواندن

ف یخط، داستانش را تعر کیدر  و آغازدر همان  استروکدو
 یچگونگ یق را از گرفتار شدن در هزارتوی، تعلکارن یو با ا ؛ندک یم

د. اما کن یها منتقل م تینش شخصک ی وهشی به داستان،  روایت
ها،  تیشخص ی نهیشیپبه مربوط  های دادهبا حذف  درنگ بی

شد. ک یم رویدادزمان به د یبع ی فاصله کیها را از  نشک ی محدوده
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در  باگاتلو  پدر مافوقصحنه،  یاست. جلو کیجا تار همه] 
 یاغذهاک برآن را  باگاتله کهستند  یا نوشته یحال بررس

 [سد.ینو ین میزم یرو
 

آموختن  م؟یاموزید بیچرا با»د یس پرسیو او از قد صدا
ست  یزیچ ر اعالیدارد؟ خ یمؤمن چه ضرورت یبرا
، یلت اخالقیو فض ر اعالیافته. خیآن را در ه مؤمنک

م یگو یم ،دیاگر از من بپرس «ست؟ین یافکمؤمن را 
 ست. یافکچرا 

 نه. مافوق
 

 [اندازد. یند و دور مک یرا مچاله م اغذک باگاتل] 
 

گر با یرده بود. پس او بار دکوت کس همچنان سیو قد صدا
لت یدانم. اگر فض یش میمن جواب خو»س گفت یقد

 اش با دارنده ،دیایا آموزاندن نیار آموختن ک به  یاخالق
با  ر اعالیو خ یلت اخالقیفض هک  آن یخواهد مرد. برا
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گران منتقل یدبه  یقیطربه د یبا ،ردیمرگ مؤمن نم
ت ی؟ مشچگونه. «شود می»م یگو یتو مبه . من «شود
 ؟یا ردهکرا فراموش  یهاال

 نه. مافوق
 

 [اندازد. یند و دور مک یماغذ را مچاله ک باگاتل] 
 

به گربار یرده بود. پس او دکوت کس باز سیو قد صدا
ند؟ و ا انیکن مؤمنان یبهتر یپرس یتو م»س گفت یقد

دان یاما شه ییگو یدان. و تو میم شهیگو یمن م
ا شهادت یاسته شد. آک مسیحیانردند و از شمار مُ

د؟ و من یفزایمان آنان بیعظمت ابه قرار است تنها 
ه کن شهادت یاما ا ییگو یر. و تو میم خیگو یم

ند. و باز ک یان را دچار نقصان میمسیحت و یمسیح
گران را از یه دکاند  بوده یاندانشمندپس  ییگو یتو م
ه ک یسانکاند.  ردهک آگاهدان و مؤمنان یر شهیخ

ان دانشمندن جواب، یآموختند و آموزاندند. و تو با ا
گر ید ی فهکرا در  االهیت یفه و مشک کیرا در 

 کی ی فهکها دو  نیا ایپرسم آ یمن م !یگذار یم
 دانشمند مسیحون یحوار ی ا همهیترازو هستند؟ آ

سواد  یو ب یعام یانییروستا ها آننبودند.  «بودند؟
 بودند.

 نه. مافوق
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 [اندازد. یو دور م کند می اغذ را مچالهک باگاتل] 
 

س یقدبه و او رده بود. کوت کس همچنان سیو قد صدا
ت ین مشیا ...هکهست  ین هم جوابیا یبرا»گفت 
مان نام دارد، حاصل یامروز ا آنچهه کست  االهی

سواد  یو ب یون عامیدسترنج و تالش همان حوار
فرشتگان را داشت.  م خدایگو یتو مبه باشد. اما من 

. ها انسانگفتند؛ قلب  یه با قلب سخن مک یفرشتگان
شما هم. به و  ؛از نداشتیون نیحواربه پس خدا 

ن شما ین را هم خود گفته باشم. ایبگذار جواب ا
به الناس  و مردم و عوام ؛دیازمندیخدا نبه ه کد یهست

د؟ و یازمندیز خدا نیچه چبه پرسم شما  یشما. من م
و متابعت از او. من  ؛روح اوبه  ییگو یمن مبه تو 
شما روح به ازمندند؟ یز شما نیچه چبه پرسم مردم  یم

 کیو متابعت از شما؟ شما خودتان را با خدا در 
 یزید ما چییگو یر. شما مید؟ خیده یقرار مبه مرت
چون  ؛میاموزید بیدانند. پس با یه مردم نمکم یدان یم

م یگو یم. و من مییافزا یمان مردم میابه مان  ما با علم
برتر از  کی دامکمان یداند ا یس نمک چیاما ه

 .«آغاز وسوسه استن یست. و هم یگرید
 .بهن خویا مافوق

 
ار کمشغول  باگاتلرد. یگ یقرار م یکیرود و در تار یم مافوق] 

 [.شود می
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تر است؟ و  کیش نزدیخدابه داند  یتر م کین هک آنا یآ صدا
 یدر جوار خدا زندگ انسان یم وقتیگو یمن باز م

 .شود میطان یش یبرا یوترکین ی ند، طعمهک یم
 خت.یطان گریآورد و ش یجا بر ثیس تثلیقد پس ژرژصدای 

 
 ؛آورد یرون میمقدس ب تشترا از  شصورت ژرژد. یآ ینور م] 

 یآرام به ز در آن قرار دارد. راهبان ین پدر مافوق یه پاک یتشت
ه ک  یحال در ـ ـبرهنه  یند و با پاهایآ یرون میاز پشت درها ب

ف پشت یدر به ــ   دارند شان صورت یتاب مقدس را جلوک
صحنه  ی در گوشه مرد ناشناسرند. یگ یقرار م پدر مافوقسر 
تا پایان   ــآرام  پردازد و آرام یم اش روزمره یزندگبه  یآرام به 

 [ند.ک یلباس بر تن مــ   نمایش
 

سرور  ن امروزیخواستن هم یم اگه م هردکر کشه فیهم مافوق
ارو کن یا یجور نند، چهکرو مصلوب  مسیحما 
خارج  که تانیه از ک یبا توپ ؟ه گلولهیدن؟ با رک یم
 تا؟لجُا با بمبارون جُی ه؟ش یم

 رد.ک یدا میبراش پ یه راهی یخداوند حتم ژرژ
 خدا؟ مافوق
 !ش خودش ببرهیخواست پسرش رو پ یاگه م ژرژ
 چرا نخواسته باشه؟ مافوق
 دونه. یار خدا رو نمکس افک چیه ژرژ
 ینداشتن دوست یآوره، گاه ستر یت خداوند گاهیمش مافوق

 دش.یشه فهم یشه میاما هم
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وقت منتظر  چیش، ه تیاعمال مش یخداوند برا ژرژ
 نه.ک یشه عمل میاون هم ؛مونه یدن ما نمیفهم

 ش.میم بفهمیه ما بتونکده  یرو انجام م یخداوند عمل مافوق
ذاره  یم... چرا میه بفهمکم یردک یشه فقط سعیما هم ژرژ

ذاره جنگ راه  یچرا م ؟شنکب بیصل بهپسرش رو 
شن؟ ما  یش تباه م ه فقط گلهکدونه  یم یفته وقتیب

 م.یفهم یه مکم ینک یال میفقط خ
 م.یفهم یما م مافوق
شه  یفقط م یدارن وقت ییمن چه معنا یستان دیا !پدر ژرژ

 ین؟ دستایهم ...ز و درشتن ویگفت چندتا استخون ر
ب یم صل نهیس یرو ه باهاشونکدارن  امعن یمن وقت

ا مثه اون سرباز، ی. شورم میبرادرام رو  یا پایشم. ک یم
ه اون که یجور نینم. فقط اک یم کیم رو شل اسلحه

 نن.ک یدا میپ امعن ،ز و درشتیچندتا استخون ر
 !ختهیهم ربه اخبار جنگ اعصابت رو  !یا تو خسته مافوق

ه پا کگفته  یکمن...  ین پاهایا لمث !یا خسته آره، تو
 قلب دومه؟

 .مسیحسرورم  ژرژ
 روح حرف زده.به ما فقط راجع  مسیح؟ نه، مسیح مافوق
 شه. یروح ختم مبه عاقبت  یچ همه ژرژ
 من؟ ین درد پایا حتی مافوق
 !نیا خسته یلیگن شما خ ین پاها میا ژرژ
 ؟یزن یحرف م ،ن پاهایو با ات مافوق
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