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 ی خیال ی گستره مجموعه
 

ی تئاتر و  هایی در گستره ی کتاب در بر گیرنده« ی خیال گستره»
های  شود. این مجموعه از گام سینماست که در نشر نو منتشر می

هدفی  هایی متفاوت با  گونی شکل گرفته که هر گام را کتاب گونه
ی  هبا هم« ی خیال گستره»های  رساند. کتاب همانند به هم می
ی  یاز و ضرورت جامعهدارند؛ ن همگونهایی  گوناگونی، ویژگی

گاهی ما را در بر دارند، به ژرفای آگاهی خوانندگان هنری و دانش
در میان آثار دیگر ناشران تر  کمشده  های گزیده افزایند، عنوان می

ترین  گاهی، مهمشود، کیفیت و نگاه علمی و دانش یایرانی دیده م
هایی که به فارسی  این مجموعه است، کتابهای  ویژگی کتاب
از  هستند و 12ی  های سده تر از میان کتاب اند، بیش گردانده شده

ثیر مهمی بر فرهنگ ما و رشد دانش أناشران یا نویسندگان نامی، ت
اند. کتابی که  ها ویرایش تخصصی شده هنری دارند و همگی آن

های نوین  نامه نمایشد که به گنج خوانید در گام دوم مجموعه می می
 پردازد. ثیرگذار میأو ت
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 .فاضل بازرس اول
 .جاهل بازرس دوم
 .کاهل بازرس اول
 ساحل. بازرس دوم
 شامل. بازرس اول
 عامل. بازرس دوم
 کامل. بازرس اول
 عاقل. بازرس دوم
 جاعل. بازرس اول
 قاتل. بازرس دوم
 قاتل کیه؟ بازرس اول
 تل کیه؟ ...قاتل کیه؟قا بازرس دوم
قاتل بر وزِن فاعل؛ کشنده. کسی که دیگری را  مرد

 خودش را. حتیبکشد یا 
 کی بود؟ بازرس اول
 کی بود؟ ...کی بود؟ بازرس دوم
 من. خانم گروباخ
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 من؟ بازرس اول
 تو؟ بازرس دوم
 ایشان. بازرس اول
 ایشان؟ بازرس دوم
 ایشان کی باشن؟ بازرس اول

  
 خواند.[ می]خروس 

 
 خروس. بازرس دوم
امروز پیش از آن که خروس بانگ زند، سه بار  کشیش

 شناسی! انکار خواهی کرد که مرا می
 شما بودین، زنگ زدین؟ منشی
 کتری رو بذار رو اجاق! خانم گروباخ
 یادداشت. بازرس اول
 داشت. پاس بازرس دوم
 بازداشت. بازرس اول
 طوری؟..چکی؟ ...کجا؟ . بازرس دوم
 شما بودین، زنگ زدین؟ منشی
 کتری رو بردار از رو اجاق! خانم گروباخ

  
ها از دست منشی، روی زمین  ]کاغذها و پرونده

 کند.[  ها را مرتب می نشیند و آن ریزد. او می می
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تاریخ، پیوست... پیوست، تاریخ... تاریخ،  منشی
 پیوست.

 پریده. فنجون لب خانم گروباخ
 دست چپِ میز. ارخدمتک

 کش.آب خانم گروباخ
 روی میز. روی دیوارِ روبه خدمتکار
 قندون. خانم گروباخ
 ی دوم، دست راست میز. ته گنجه خدمتکار
 قند. خانم گروباخ
 تا حبه تو قندون. سه خدمتکار
 قهوه. خانم گروباخ
 نداریم. خدمتکار
 ایشان چی فرمودن؟ بازرس اول
 دن؟چی فرمو بازرس دوم

  
 آید.[ شود. مرد از آن بیرون می ]درِ کمد باز می

 
 وقت بیدار شدنه. مرد

  
 رود که روی تخت می کا یوزف]مرد باالی سر 
 خوابیده است.[

 
 !کاوقت بیدار شدنه، آقای  مرد
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نشیند.  ی تخت می شود و لبه از خواب بیدار می یوزف]
دهد.  دستی از زیر تخت، فنجانی قهوه به دست او می

 نوشد.[ گیرد و از آن می فنجان قهوه را می ،یوزف
 

 ؟کاشین، آقای  چرا بیدار نمی مرد
 بیدارم. یوزف
 خوابین! اما هنوز توی رخت مرد
 دونم. می یوزف
 !کاپس شما هنوز بیدار نشدین، آقای  مرد
 م. م؛ فقط از جام بلند نشده بیدار شده یوزف
 ن؟شی چرا از جاتون بلند نمی مرد
 چون هنوز خوابم. یوزف
 پس هنوز خوابین! مرد
 گفتم که بیدارم. یوزف

  
 کند.[ دستی را روشن می صوت ضبط]مرد، 

 
 چون هنوز خوابم. صدای یوزف
 ؟کااین صدای شما بود، آقای  مرد
 بله، صدای من بود. یوزف
 باالخره شما خوابین یا بیدار؟ مرد
 آد. نوز خوابم میگفتم ه بیدارم. ...باید می یوزف
 پس چرا همین رو نگفتین؟ مرد
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آید و  ]سرهای جماعتی از درون کمد بیرون می

 خوانند.[ جمعی می دسته
 

خونه/ خنده به لب نداره/  خروسی که می جماعت
 خونه/ کاکل به سر نداره. خروسی که می

 دیدم. خواب می یوزف
 ؟کاچه خوابی، آقای  مرد
 آد. نمی یادم نیست. یادم یوزف

  
 کند.[ دستی را روشن می صوت ضبط]مرد، 

 
خونه/ خنده به لب نداره/  خروسی که می صدای جماعت

 خونه/ کاکل به سر نداره. خروسی که می
دونم کی بود؛  کردیم. نمی ها بازی می داشتیم با بچه یوزف

 دونم کجا بود... من بچه بودم؛ خیلی بچه بودم. نمی
! کاگه بچه نیستین آقای اما شما حاال دی مرد

 هستین؟
 نه، نیستم. یوزف
 !کاپس شما اآلن باید سرِ کارتون باشین آقای  مرد

  
 برد.[ خواب را نزدیک کمد می ]مرد، تخت

 
ه برای سر کار رفتن، لباساتون رو عوض بهتر مرد
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 !کاکنین آقای 
دست لباس بچگانه بیرون  ]مرد از درون کمد، یک 

 دهد.[ می یوزف آورد و به دست می
 

 این لباس من نیست. یوزف
لباس شما نیست؟ اما توی کمد شماست!  مرد

 ...مگه این، کمد شما نیست؟
 چرا کمد منه. یوزف
 !کام، لباس شماست آقای  پس این لباس مرد

  
های  کند؛ کمد پر از لباس دِر کمد را باز می ]مرد 

 بچگانه است.[

 
 بپوشیدش! مرد
 اما.... یوزف
 !کابپوشیدش آقای  مرد

  
 .[پوشد می، آرام لباس را یوزف]

 
! روز خوبی کاروز شما شروع شده، آقای  مرد

 داشته باشین!
  

کند؛  در کمد را باز می رود. یوزف  ]مرد داخل کمد می
 بندد.  در کمد را می جز لباس چیزی در آن نیست. 
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