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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 همانند  هایی متفاوت با  گونی شکل گرفته که هر گام را کتاب گونه
ی گوناگونی،  با همه« ی خیال گستره»های  رساند. کتاب به هم می

گاهی ی هنری و دانش یاز و ضرورت جامعهدارند؛ ن نهمگوهایی  ویژگی
های  افزایند، عنوان ما را در بر دارند، به ژرفای آگاهی خوانندگان می

شود، کیفیت و  در میان آثار دیگر ناشران ایرانی دیده میتر  کمشده  گزیده
های این مجموعه  ترین ویژگی کتاب گاهی، مهم نگاه علمی و دانش

تر از میان  اند، بیش به فارسی گردانده شده هایی که است، کتاب
ثیر أاز ناشران یا نویسندگان نامی، ت هستند و 12ی  های سده کتاب

ها ویرایش  مهمی بر فرهنگ ما و رشد دانش هنری دارند و همگی آن
د گنج خوانید در گام دوم مجموعه می اند. کتابی که می تخصصی شده
 پردازد. ذار میثیرگأهای نوین و ت نامه که به نمایش
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دار. نور  . صدای ساعت شماطهویکتور]صدای چرخیدن  
 آید.[ می
 

چرخی؟ ...یه  ! ... تو هنوز داری میویکتور !ویکتور الیزابت
 چیزی بگو که بدونم کجایی؟

 
باالی سر جسد ایستاده  روحانیآید. پدر  ]تاریکی. نور می 

کند و کنارش  آرامی جسد را عریان می به  گورکناست. 
 خوابد.[ می
 

کنی؟ مگر مرگ را  گفت چرا او را زنده می یهوداو  پدر
فرمود  یعیسساعتی و زندگی را ساعتی نیست؟ و 

من ایمان آورَد، اگر مرده  پدرآمین. آمین! هر که بر 
گردد. و اگر زنده باشد، تا ابد خواهد  باشد، زنده می

مُرد. اگر ایمان آوری، جالِل او را خواهی یافت. و 
گفت جالل او را ایمان آوردم که ساعت روزِ  یهودا

باز  یعیسبازپسین را ساعت مردگان فرمود. و 
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فرمود آمین. آمین! که او هر ساعتی را قیامت و 
! با تو مسیحباز گفت ای  یهودایات است. و ح

دهی، نه اَفزون بر  گفته باشم، این زندگی که تو می
توست؛ که نُقصان جالل اوست. که تو،  پدرجالل 

زندگان را جز به ساعت روز بازپسین، امید 
سر بر آسمان گرفت و فرمود ای  یعیسداری!  می
! تو را شُکر که زندگی را بر مرگ چیره پدر
ازی! و چون این را گفت، به آواز بلند ندا س می

برخیز! و در حال، آن مرده زنده  ایلعازردرداد که ای 
ی عیساگشت... و این، آخرین معجزت سرور ما، 

 بود. مسیح
 آوردیش؟ ویکتور

 
 بندد.[ خیزد و کمربندش را می برمی گورکن] 

 
 پروردگار ما رو از عذاب، نجات بده! گورکن
 آمین! ویکتور
 آمین!   همه
رو ببینم،  مسیحی عیساتونستم خودِ  اگه من می ویکتور

آالیش، همون که سوار  ی ساده و بیعیساهمون 
رفت... درد  جا می جا و اون شد و به این قاطر می
تونستم بهش ایمان  وقت شاید می ؟ ...اونپدرداره، 

؟ اینم درد داره؟ ...حیف که پدربیارم... این چی، 
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؟ پدرشه دیدش،  رو. می مسیحشه دیدش؛  نمی
بوده؟ اصاًل ! پدرتر باز کنین! ... ، بیشپدرتر  ...بیش
...من فقط پدر! تر،  بوده؟ ...آروم مسیحی عیسااین 

پرسم که  کنم. می کنم. من همیشه سؤال می سؤال می
م کنه. جواب یه  به جواب برسم؛ به جوابی که راضی

و راضی کنه. مگه نه تونه آدم ر کشیش، همیشه می
! این دندونا افتضاحن... این پدر؟ ...افتضاحن پدر

؟ این اصل برهان خُلف رو؟ ...شما پدررو شنیدین 
؟ ...شکل خوبیه پدرکار کردین،  با این دندونا چی

برا اثبات هر چیزی این برهان خلف! ...اون پنس 
م و بگیم این ی...مثاًل بیایپدر! رو به من بدین، 

کشیش نیست. پس این کشیش ما چی  کشیش ما،
! شما اگه کشیش نبودین، چی پدرتونه باشه؟ ... می

بودین؟ با این دندونایی که دارین، احتماالً چیز 
تونستین باشین جز کشیش! ...لطفاً  ای نمی دیگه

تونستین  ...چون نمیپدر! این رو بذارین سر جاش، 
! خندین بخندین! ...شما برا همین دندوناس که نمی

؟ ...خب اگه کشیش نبودین و پدرمگه نه 
شدین!  آدم جدی و عصبی مییه خندیدین،  نمی

چون مردم از آدم جدی و عصبی بیزارن، پس تنها 
شدین! چون همه از شما بیزار بودن، شمام از  می

شدین!  شدین! پس بازم تنهاتر می همه بیزار می
! ثابت شد که شما هیچ راهی پدربینین  ...می
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