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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  دارند؛ نیاز و ضرورت جامعه همگونهایی  گوناگونی، ویژگی

ی ما را در بر دارند، به ژرفای آگاهی خوانندگان دانشگاههنری و 
تر در میان آثار دیگر ناشران  شده کم های گزیده افزایند، عنوان می

ترین  ی، مهمدانشگاهشود، کیفیت و نگاه علمی و  ایرانی دیده می
هایی که به فارسی  این مجموعه است، کتابهای  ویژگی کتاب
هستند و از  12ی  های سده از میان کتاب تر بیشاند،  گردانده شده

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

های نوین  نامه نمایشگنجد که به  خوانید در گام دوم مجموعه می می
 پردازد. گذار میتأثیرو 
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 گفتار پیش
 
محشر رمان  ی سندهینو یعنی یکتسیونوک تادئوشن جناب یا

ل یل و شماکبا ش زیروز رستاخنام   آن را به یه بازخوانک ییصغرا
داشته و انگار هنوز  یت ما طالع بدکر مملد، دیخوان ینامه م شینما

را  یشود آدم یه با عجز و البه مکجا  نیمثل ا ییهم دارد. در جا
 یبخت یکتسیونوکرد، کتاب کصفحه  کی حتی به خواندن یراض
ه ک یا ه نه خوانندهکچرا  رد؛کرش را کف بشود هک آن  ازداشته تر  رهیت
 .کتابخوان یا خردهمشت و  کی، نه آن خواند او را خوانده ینم

س ینو نماست. رمانیارگردان سکس و ینو نامه لمیف یکتسیونوک
لهستان است. لهستان  ی زاده ،تر ها مهم نیا ی و از همه ؛هم هست

شمار و  یب یها زادگاه پاپ ــ  شرق سابق کشور بلوکن یتر یصنعت  ــ
ه فرانسه کرا داشت  یشرق همان ثقل کر، در بلوکیپ غول یها یشتک
، وندراکالن یم ی گفتهاز آن برخوردار بود. اگر به  یغرب ی نهیر قرد

 ،سو  ز در آنیاروپا بود، لهستان ن یسو  نیا یتخت فرهنگیفرانسه پا
سو  کیه از ک یا هیدوپا یز فرهنگکگر بود. مرید یاروپا یز فرهنگکمر
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ده است. یوابآن خ یرو یسکه کخواب  تخت کی] 
، هوبرتتمام تن او را پوشانده است.  ،دیسف یا ملحفه
 [ند.هستخواب  نار تختک سرایدارزن و  ریشارد

 
ه کنند ک یدرست م یرا طور کنم یامروز بلورها سرایدارزن 

سازند  یم یها را طور تیبرکها را شمرد. و  بتوان آن
ها را آتش زد. و ساعت را آن قدر  ه نتوان آنک

الخره اد بیگر نتوان فهمیه دکنند ک یجلو م  ـ  عقب
ا یا هشت یا ده یهمان نه است  ،ساعت نه

ساختمان تا  رئیسند یگو یم سرایداردام. به ک چیه
ش یشکه کلگد به ماتحتش زد. چرا  ،روز کینتوان 
، یسکتا ی مدار و بقال و قصاب و راننده استیو س
ما  ه بهکطور  را همان ید زندگیند بایگو یم یهمگ
 ؟یسکپس داد. به چه  یدستاند، دوباره دو داده
مهم فقط پس دادن است.  ؛ستیالواقع مهم ن یف
 ی مدار و بقال و قصاب و راننده استیش و سیشک
ر است مقدّ آنچهند به جز یگو یم ی، همگیسکتا
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ا یتوان برد  یرا م یگریز دیم، چه چیا ببازیم یببر
اقع الو یند فیگو یصدا م کی یو همگ ؟باخت

را  2۹7، مسافران خط 2۱۱را. بعد خط  زیچ چیه
صابون بدون  غیتبل 2۹7رساند و خط  یبه مقصد م

ابان یفروش خ یوقت سبز ند. آنک یمآگهی ف را ک
تا   3را با  یگحامل، قرص ضدیجدهم شرقیه

 مأمورگذارد. و  یل میال در زنبک یفرنگ گوجه
 یجا  ند. و بهک یات، گاز وصل نشده را قطع میمال

را  یقطب یها خرس یلم زندگی، فیاخبار ورزش
مدار و  استیش و سیشکوقت  دهند. آن ینشان م

ند یگو یم ی، همگیسکتا ی بقال و قصاب و راننده
ها  خانه یها شان پلهکهورا یبعد ما همگ !زنده باد

هامان  فشکهمه گه سگ به   نیم تا اییشو یرا م
ت اش شده اس ه همهکن جهان یاز ا ینچسبد. وا

 !نی... آم! سرسام
 !نیآم هوبرت
 !نیآم ریشارد

 
 [شود. یده مید تادئوشزند و صورت  ینار مکملحفه را ] 

 
ه عالمه ی ،خونم یوقت دعا م دونم چرا هر ینم سرایدارزن 

 یبعدم زرت ؛م لهکنن تو ک یوجق وزوز م اجق یراکف
هم  یلیخ ،زاین چی...ا! گام زن تو آبیر یم
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نم. ک یال میخ یجور نیمن ا یعنی ؛ستنیمت نکح یب
ا چه ی .گم یخدا رو م ؛از او باالن ید دستوریشا
عت. یگن قانون طب یه حاال بهش مک یدونم، اون یم
ه اسم کهمه زور زد   نیا ،نیاستالن یدونم چرا ا ینم

تر  هم آسون یکیعت. اون ینه قانون طبکخدا رو ب
اسم  یهمه دنگ و فنگ نداشت. وقت  نیبود، هم ا

تر بود. اون  راحت یچ دا همون خدا بود، همهخ
ش داشتن. م قبول چهارتا؛ همهشد  یدوتا م م دو زمان

 یه جوری یشه چهارتا ول یدوتا م حاال هنوزم دو
ه عالمه ی یروز ،آره. پسر من یه آدم سر درنمک  گن یم
بگه مرغ  ؛بگه یش چقبت به معلمه عاکنه ک یر مکف

 هر یدونم چرا وقت یمرغ. من نم ا تخمیاول بوده 
ست به من ین یکی... ،شه خورد یدوش رو راحت م

ا یعت، مرغ یا قانون طبیخدا  ؟به تو چهاصاًل بگه، 
؟! ینک کد گه سگ پایه باکمرغ، به تو چه  تخم
رد. کد عجله ین روزا فقط بایا !ونین آقاینکعجله ...

آب، برق، گاز،  ؛در حال قطع شدنه یچ ه همهکبس 
 یداره، نه؟ ول ست و پا و گردن. خندهد حتی ،ناف بند

ن یهم ؛تا سگ رو ساختن  8ار کشب یخنده نداره. د
ن شهر، شهر یردن. اک یدمون میه رکشب. بس ید
ازشون  یچیشن و ه یدود م ،زود یلیه خکه ییزایچ
خواد سگ باشه، آدم  یزا مین چیمونه. حاال ا ینم

ن یادر مورد خواد  یدلم م یلی. خیچ ا هریباشه 
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نم ک یر مکش خودم فیپ یبگم ول ییزایه چی ،ضوعمو
ه چه ک ییا اونایه دود شدن ک ییها؟ به اونا ؟یکبه 
گن  یگفتن مردم، حاال م یبهشون مقباًل دونم،  یم

م ادیرد. زکد عجله یم. حاال فقط بایبگذر؟ ...ملت
 یحاال جا !نیدون یم !نینکف نیثکجا رو  نیا

از  ما یچ از هر تر بیشاد شده. یز یریگ بهونه ،یچ همه
رن. خب یگ یبهونه م یزیتم/یفیثکن و سگ و یماش
جات  ه نخوان تو سرکشن  یدا میپ ییساکه یم  شهیهم
 ،واراین دیدونه پشت ا یم یکه؟ کن یفهم یم !یباش
ن و اون یبه ا ییزاینشستن و از چه چ ییساکچه 

جا پر شده از گه  همه ؛سگ ...گه! سنینو یگزارش م
 !یست. به سالمتین یا چاره ،حال هر  سگ... به

 !یبه سالمت هوبرت
 !یبه سالمت ریشارد

با  یسکه کشون راحته  الیم خک...دست ! دمونیر سرایدارزن 
 یاراکمن به  ،تون ...با اجازه! نهک یدوغ مست نم

 م برسم... یتیریمد
 (رون.یب طرف بهبلند  یبا صدا) 
 رم.شو ین رو میه دارم زمکبار پنجمه  یبرا 
 (آرام.) 
 ، امروز چندمه؟ ی...اوه، راست! گزارشا 

 دهم ژوئن. هوبرت
 ه.یهفتم فور ریشارد
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دوشون رو  س. هری...خب مهم ن دوم؟کباالخره  سرایدارزن 
 یک ،د گزارش دادیه؟ باالخره بایچاره چ .سمینو یم
 گه.یرده دکمالقات  یکبا 
 

 [شود. ین میردن زمک کمشغول پا] 
 

ه با هم صحبت که یادیمدت ز !تادئوشب، خ هوبرت
 ؟ریشاردبود،  یبار چه سال نیم... آخریردکن

 هزار و نهصد و.... ریشارد
 ی...راست! هیادیه مدت زکنه ی. مهم ایچ حاال هر هوبرت

 ؟ریشاردم، یچرا باهاش حرف نزد
 !هوبرتار خودش بنده، کبه  یک ه سر هرکخب، بس  ریشارد
ه کم ینکم باور یخوا یچرا ما نم !دهب یلیه خکن یا هوبرت

 ؟ریشاردم، یدر حال انقراض ینسل
مگه نه ...! دونه یخوب م یلین رو خیه اک تادئوش ریشارد

 ؟یدون ین رو خوب میه اکتو  ؟تادئوش
...هان،  ار خودش بنده؟کدونه و باز سرش به  یم هوبرت

ار کو باز سرت به  یدون ین رو میتو ا ؟تادئوش
رو ازت  یکین یانتظار ااصاًل ... خودت بنده؟

گفت  یم ی...چ! رمردیپ یا سندهینداشتم. تو نو
ردن است از کترجمه  ،سخن گفتن»؟ ها. لرمانتوف

ن یهم لرمانتوف... «یزبان فرشتگان به زبان بشر
 ؟ریشاردگه، یگفت د یرو م
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