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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  با همه« ی خیال گستره»های  رساند. کتاب د به هم میهمانن

ی  دارند؛ نیاز و ضرورت جامعه همگونهایی  گوناگونی، ویژگی
ی ما را در بر دارند، به ژرفای آگاهی خوانندگان دانشگاههنری و 

در میان آثار دیگر ناشران  کمترشده  های گزیده افزایند، عنوان می
ترین  ی، مهمدانشگاهنگاه علمی و شود، کیفیت و  ایرانی دیده می

هایی که به فارسی  های این مجموعه است، کتاب ویژگی کتاب
هستند و از  12ی  های سده از میان کتاب بیشتراند،  گردانده شده

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

های نوین  نامه گنجد که به نمایش خوانید در گام دوم مجموعه می می
 پردازد. گذار میتأثیرو 
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* * * 
 

ی  در میانهکه اینک پیش روی شماست  کامیلودُنی  نامه نمایش
مناسبی  این متن بازخوانی نمایشیِ. نوشته و اجرا شد 2831ی  دهه

اولیویروجوست. کامیلودنیایکوچکدن  داستان از مجموعه وانینو
گوارسکی نگار و  نویسنده، روزنامه( 2093-2013) جوزپه

و جنگ جهانی دوم  موسولینیکاریکاتوریست ایتالیایی از مخالفان 
بود که به همین سبب، بخشی از عمرش را در زندان و اردوگاه 

را آفرید که  کامیلودُنشخصیت  2091به سال  گوارسکیگذراند. 
سبب  ،ها او نگاشت. این داستانمحور ر های کوتاهی ب داستان

در جهان شد. تا کنون چهار مجموعه از  گوارسکیآوری  نام
نشر یافته است؛ همچنین برگردان  به فارسی کامیلودنهای  داستان

 نیز کارلوتاوعشقو  ایشوهرمدرسه، ینینوخانهفارسیِ سه رمان 
 از این نویسنده در ایران به چاپ رسیده است.

 چند ویژگی مهم دارد؛  کامیلودنی  نامه شنمای
کند، در  ها را منتقل می با آن که به خوبی فضای داستان .2

و  گذرد می ها از مرز داستان ؛ماند نمیها  چارچوب و فضای آن
 .آمیزد ها را با هم می آن

ها، برگردان  ها و کنشرویدادبا گزینش مناسب در این متن  .1
ه گرداندبه زبان صحنه  ها داستانفضای درست و متناسبی از 

 است.شده 
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ای که بدون  دهد؛ به گونه می پیشنهادای  ی اجرایی ساده شیوه .8
و در هر جا توان آن را به سادگی  گیری از امکانات ویژه، می بهره

های  روابط آدمبیش از هر چیز، اجرا کرد. فضای نمایش را 
 .ر استت که به فضای تئاتر نوین نزدیک سازد بازی می

ها به درستی به کمدی  ی فضای داستان طنز کاریکاتورگونه .4
های  و این موقعیت نامه بدل شده است. موقعیت در نمایش

، انرژی فراوانی در متن ذخیره شان و چینش مناسب نمایشی
 اند. کرده

پردازد،  ای دیگر می که جغرافیای نمایش به جامعه با آن .9
رفتار و  ـ  های این متن ـ صیتمیان ویژگی شخ یهای همانندی

گاهانه و با  شود. متن آ ی ایرانی ما دیده می ــ با جامعه  کردارشان
ها  وار شخصیت های نمونه ویژگی مندی به بخشی ازهوش

 یافت. انتوان در هر جای جهان، نشانی از آن پرداخته که می
بتوانیم در این  گون گونهنویسان  نامه امیدوارم با یاری نمایش

های پیشنهادهایی پر از انرژی و نوآوری و  نامه مجموعه، نمایش
راهی و اعتماد شما سپاس از هم تان نهیم! ی اجرایی، پیش چشم تازه

 ی گرامی! خواننده
 زاده رضا کوچک

 ی خیال دبیر گستره
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 صحنه شیپ
 

مصلوب زیر  مسیح]در تاریک روشنای صحنه، هیبت  
درخشد. در سوی دیگر صحنه،  نوری مالیم می

نیز در نور موضعی قرار گرفته ی کودکی  کالسکه
های نمایش، هر کدام به  است. دیگر شخصیت

که در سالن   ـاند و به صدای کودک ـ ه فراخور ایستاد
 دهند.[ ـ واکنش نشان میـ دشو پخش می

 
ام؛ ولی غسل تعمید ندیدم.  من یه مسیحی صدای کودک

شروع شد؛   زندگی من، روز اول ماه می
دا کرد. من یه م زورکی ادامه پی بعدش

ام ولی غسل تعمید ندیدم. روزی که  مسیحی
دوقلو  روبینیامن به دنیا اومدم، گاو دوشیزه 

 کامیلودنشهردار شد و  پپونهزایید، پدرم 
بازتر ــ از همیشه لج  دهکدهکشیش سمج  ـ ـ 

شد! من غسل تعمید ندیدم، ولی... بین 
 رو دیدم! مسیحخودمون باشه، من 
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زند.  می لبخندصلیب به کودک از روی  مسیح] 
ی کودک از  با کالسکه همراههای نمایش  شخصیت

ماند.  تنها بر صحنه می ،مسیحروند و  صحنه بیرون می
 شود.[ نمایش آغاز می

 
 



  ~01  ~ 

 
 
 
 
 
 

 یک ی صحنه
 دهکده -سایلک

 
اش با عجله وارد  با دوچرخه همراه، کامیلودن] 

ای هم در  شود؛ در حالی که تُنگ آب و لگن و حوله می
 دست دارد.[

 
صبح به خیر، یا ایستد[  می مسیحروی  ]روبه کامیلو دن

... صبح به مسیح! صبح به خیر! یا مسیح
 خیر...

 
در اثنای  کامیلودنآید.  از صلیب پایین می مسیح] 

آب  مسیححرف زدن و این پا و آن پا کردن، برای 
 ریزد تا دست و صورتش را بشوید و خشک کند.[  می

 
ای  ی گاو ... عجله دارم. باید برم طویله؛ طویله کامیلو دن

، روبینیادونین! گاو دوشیزه  . میروبینیادوشیزه 
زاد. باید برم باال سر گاوش بشینم، دعا  داره می
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ش  این دفعه، گاو و گوساله بلکهبخونم... 
... باید عجله روبینیاسقط نشه... دوشیزه 

سقط  روبینیاه کنم... اگه این دفعه گاو دوشیز
بشه، مشکل دیگه بشه تو کلیسا دیدش... 

 ش که... شناسین ... میروبینیادوشیزه 
! من همه چیزو کامیلودنزنی  قد حرف میچ مسیح

 دونم. می
اصاًل من دونین؟! بعله خب...  همه چیزو می کامیلو دن

دم! ... پس جسارتاً  خود توضیح میبی چرا دارم 
 بخونید!اگه ممکنه، براش دعایی 

 خیله خب، راه بیفت! مسیح
، من مسیحرم یا  چشم! راه افتادم، دارم می کامیلو دن

رفتم... رفتم من... من رفتم... به نام پدر، پسر، 
 ...روبینیادوشیزه کنان(  )زیرلب، ذوقالقدس!  روح

 
اندازد و  اش را راه می با شتاب، دوچرخه کامیلودن] 

کند، سری تکان  ا میرفتنش را تماش مسیحرود.  می
 رود.[ دهد و از صحنه بیرون می می

 
××× 

 
 شود.[ زنان و با عجله وارد می نفس ، نفسبروسکو] 

 
 !پپونه! ... پپونه! ... رفیق پپونه بروسکو
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