




    مجموعه نمایشنامه های بیدگل

یا  که  است  نمایشنامه هایی  از  منحصر به فرد  مجموعه ای  بیدگل،  مجموعه نمایشنامه های 
که  از نمایشنامه هایی خواهد بود  یا ترجمۀ مجددی  تا به حال به فارسی ترجمه نشده اند، و 
کید  ازهرجهت لزوم ترجمۀ مجدد آنها حس می گردد. این مجموعه تا حدامکان می کوشد تا تأ
خود را به جای ادبیات متن نمایشی، بر ویژگی اجرایی آن بگذارد و بدین ترتیب به نیازهای 

گوید.    اجرایی متون نمایشی پاسخ 
معرفی جهان های متفاوت نمایشی، از اهداف اصلی این مجموعه خواهد بود؛ جهان هایی 
گشوده مانده اند یا سیاست های فرهنگی خاص، مانع  که تا  به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثر آثار نمایشی را پوشش دهد،  گشوده شدن آنها شده است . این مجموعه برای اینکه حدا از 
کالسیک های مدرن، امریکای  کالسیک ها،  کوچک تر زیر تقسیم شده است:  خود به حوزه های 
التین، بعد از هزاره، تک پرده ای ها، چشم انداز شرق، نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های 
امریکایی، نمایشنامه های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی ا



۱3 مقدمه  
کالسیک یونانی و رومی آثار 

21 • پیک از ایرانیان نوشتۀ آیسخولوس  
27 • ِفِرس از آلسست  نوشتۀ اوریپید 
31 • پیک از مده آ  نوشتۀ اوریپید 
37 کِهد  • نوکر از مده آ  نوشتۀ اوریپید/ لیز ال
45 گاممنون از ایف... )ایفیگنیا در آئولیس( نوشتۀ اوریپید/کالین تیوان  • آ
49 • فیلوالِخس از خانۀ جن زده نوشتۀ پلوتوس 

کوبی آثار انگلیسِی الیزابتی و جا

55 • َمتیو ِمری گریک از رالِف الف زن نوشتۀ نیکالس یودال 
59 کریستوفر مارلو  • تیموِر لنگ از تیموِر لنگ نوشتۀ 
63 گمنام  ݧَِورَشم نوشتۀ نویسنده ای  ݧ ݧ ک ویل از آرِدِن فݩݧ

َ
• ِبل

67 ِبرون از رؤیای یک شب نیمۀ تابستان نوشتۀ ویلیام شکسپیر 
ُ
• ا

71 کفاشان نوشتۀ تاِمس ِدِکر  • سایمون ِایر  از جشن 
75 • آنتونیو از  انتقام آنتونیو  نوشتۀ جان مارسِتن 
79 • ِمندوزا از ناراضی نوشتۀ جان مارسِتن 

فهرست



83 کِله ِدمای از بدکارۀ اشرافی آلمانی نوشتۀ جان مارسِتن  کا  •
87 • ُولپونه از ُولپونه نوشتۀ بن جانسون 
91 گمنام  • شوهر از یک تراژدِی یورکشایری نوشتۀ نویسنده ای 
95 گر  نوشتۀ بن جانسون  • ساِتل از کیمیا
99 کاردینال ُولزی از ِهنری هشتم نوشتۀ ویلیام شکسپیر   •
103 • ِد ِفلوِرس از بدل نوشتۀ تاِمس میدلِتن و ویلیام ُرولی 
107 ݭِ شهری نوشتۀ فیلیپ َمسینِجر  ݫ ݫ • لوک از خانمݭݫ
111 که او زنی ِوِلنگار است نوشتۀ جان فورد  • جیوواننی از حیف 

آثار انگلیسی دورۀ بازگشت و قرون هجدهم و نوزدهم

115 • ویلمور از خانه به دوش نوشتۀ ِافرا ِبن 
 • ِسراپیون از همه چیز در راه عشق، یا جهان سراسر از دست رفته

نوشتۀ جان ِدرایِدن           119
123 • اسکاراموش از امپراتور ماه  نوشتۀ ِافرا ِبن 
127 کانِگریو  • ِجِرمی ِفچ از عشق در برابر عشق نوشتۀ ویلیام 
131 • فالکلند از ُرقبا نوشتۀ ریچارد برینزلی ِشریدان 
135 ر از فضل فروشان نوشتۀ َفنی ِبرنی  ِ ݭݭݫ • َدبلݫ
139 • ِارِل آرگیل از افسانۀ خانوادگی نوشتۀ جوانا ِبیلی 

آثار اسپانیایی و فرانسوی

143 کالِدرون ِد ال بارکا   گوتیه ره آلفونسو سولیس از جراِح شرافت نوشتۀ  • دون 
147 کورنݭݭݭݭِی  • روِدریگو از سید نوشتۀ پی یر 
151 • آرنولف از مکتب زنان نوشتۀ مولیر  
155 • تارتوف از تارتوف نوشتۀ مولیر  
161 رو از بریتانیکوس نوشتۀ ژان راسین   • نݪݪݪِ
165 • فیگارو از عروسی فیگارو نوشتۀ بومارشه 
169 ِگننارو از لوکِرشیا بورجا نوشتۀ ویکتور هوگو   •
173 • ِپردیَکن از عشق شوخی برنمی دارد نوشتۀ  آلِفِرد دو موسه   



آثار روسی و اسکاندیناویایی

177 گوگول   سیپ از بازرس نوشتۀ نیکالی 
ُ
• ا

183 کشیش َمنِدرس از جن زدگان نوشتۀ هنریک ایبسن    •
187 • ِاسمیرنوف از خرس نوشتۀ آنتون چخوف  
191 • آندِری از سه خواهر نوشتۀ آنتون چخوف  



از شـما می  خواهنـد  یـا  بازیگـری فرا می  خواننـد،  آزمـون  بـرای  را  کـه شـما  زمانـی 
آزمون  هـای  از مجموعـۀ  یـا بخشـی  بخوانیـد،  بـی  روح«  و  را »خشـک  نوشـته  ای 
کنید، قطعًا باید چند قطعه از متون در آستین داشته باشید،  بازیگری  تان را اجرا 
خـواه همـان روال معمـول »یـک قطعۀ کالسـیک و یـک قطعۀ معاصر« بـرای ورود 

بـه مدرسـۀ درام باشـد، خـواه قطعـه ای بـرای یـک آزمـون بازیگـرِی خـاص.
شما در آزمون بازیگری، هم باید نشان دهید آدم مناسبی برای این نقش 
که دارای استعداد و تخیل است.  خاص هستید و هم اینکه هنرمندی هستید 
گر شما این بار به درد نقش نخوردید، در هنگام انتخاب  در این صورت، حتی ا

مجدِد بازیگر در ذهنشان هستید.
این کتاب گلچینی از متون کالسیک، از آیسخولوس تا چخوف، است. حتی 
گر آزمون بازیگری پیش رو ندارید، تحقیق دربارۀ یک نمایشنامه و آموختن یک  ا
که سه بار  را می  شناسم  )بازیگر جوانی  ارزشمند است.  تئاتری تجربه  ای  گفتار 
که ُنه قطعه برای آزمون  او را برای یک فصِل رپرتوار صدا زدند و از او خواستند 
که قطعات زیادی از َبَرم.( این قطعات را  کند، بنابراین نگویید  بازیگری آماده 
کار  که وقتی تلفن زنگ زد به چه کنم چه کنم نیفتید. این  کنید  مرتب تمرین 

ذهن شما را فعال نگه  می  دارد و زمینۀ بروز خالقیت تان می شود.

مقدمه



کالسیک برای مردان          ۱4         تک گویی های 

کالسیک چه تفاوتی با بازی در نمایش  های مدرن دارد و چطور  بازی در آثار 
کنید؟ نقش مناسبتان را انتخاب 

کالسـیکتان را انتخـاب می  کنیـد، بـا دقـت بـه ایـن  وقتـی مجموعـۀ قطعـات 
آزمـون  نقشـی  بـرای چـه  و  داریـد  نیـاز  بـه چنـد قطعـه  کـه  کنیـد  فکـر  موضـوع 
کمدِی بازگشـت1  کوبی، برای آزمون  می  دهیـد. رو کـردن تـراژدِی انتقام عصر جا
گر سـن شـما چهل و دو سـال تمام و ظاهرتان شـبیه زندانی  بی فایده اسـت یا ا
قهرمـان  نشـان دادن  بـه درد  اسـت  ایسـت  ِاندرز2   تلویزیونـی  فـرارِی مجموعـۀ 
آزمـون  کالسـیک  نقش  هـای  بـرای  وقتـی  حتـی  نمی خوریـد.  رؤیایی  تـان  زن 
که عماًل احتمـال دارد برای آن در  ـ   نقشـی  می دهیـد بایـد چیز مناسـبی بیابید ــــ
کـه شـما بازیگـر شـده اید تـا از درون دچـار  گرفتـه شـوید. می  دانـم، می  دانـم  نظـر 
هنـوز  بااین همـه،  هسـتید.  همه  فن  حریـف  کـه  دهیـد  نشـان  و  شـوید  تحـول 
سـن، تجربـه، تحصیـالت، طبقـه، دامنـۀ آوایـی و ظاهر فیزیکی، شـما را محدود 
منحصربه فـرد  خـاِم  مـواد  اینهـا  با وجود ایـن،  باشـید.  واقع  بیـن  پـس  می  کنـد، 

هنـر شـما هسـتند.  هیچ کـس شـبیه شـما نیسـت.
کلی4  گپ جالبی  کتابم با نام  از پس بازیگری برآیید3، با جود  هنگام نوشتن 
که، از قرار معلوم، مورد بی  مهری  دربارۀ »انتخاب بازیگر مناسب« زدم، چیزی 
انتخاب  زمان  در  تا  می  کنم  نقل  اینجا  در  دوباره  را  گفت وگو  آن  می گیرد.  قرار 

قطعات، آن را به یاد آورید.

کمتــر از دیگران  که اونــا رو رد نمی  کنی چون  کــه بــه بازیگــرا  بفهمونــی  خیلــی ســخته 
ـ   اونــا رو رد می  کنــی چــون یه جورایــی، بــه نقــش نمی  خــورن. بازیگــرا از ایــن  خوَبن ــــ
کاره  کــه نظــرت در  مــورد اون  کنــی  گــه ازشــون ســؤال  خیلــی دلخــور می  شــن ولــی ا
چیــه، بیشترشــون می  گــن »اون یــارو بــه درد اون نقــش نمی  خــورد.« در عین حــال، 

بازگشت  دورۀ  از  کمدی ای  است(  خطر  در معرض  کدامنی  پا یا  )بازگشت   :The Relapse  .1
نوشتۀ جان َونِبره )1726-1664(. )م.(

2. EastEnders
3. Make Acting Work

)West Yorkshire Playhouse( ِی هاوس Jude Kelly  .4 ؛ کارگردان هنری سابق وست یورکشایر  ِپلݭݭݭݭݫ



    مقدمه      ۱5    

کامــاًل برابــر دفــاع می  کنــن بــدون اینکــه از »انتخــاب بازیگــر مناســب«  اونــا از فرصــت 
حرفــی بزنن...

کالسـیک در مقایسـه بـا متـون مـدرن چالش هـای مختلفـی پیـِش  متـون 
و  آوایـی  انعطاف پذیـری  قوی  تـر،  تخیـل  و  ُبنیـه    و  می  گذارنـد  بازیگـران  روی 
کنتـرل بیشـتری بـر تنفـس می  طلبنـد. بدنتـان را سـالم و قبـراق نگـه  داریـد و هـر 
روز تمرین  هـای تنفسـتان را انجـام دهیـد تـا هیـکل متناسـبی داشـته باشـید، 
بـه  زبانـی  شـخصیت  ها  دهـد.  انجـام  بایـد  بازیگـری  هـر  درهرصـورت  کـه  کاری 
کـه  کلماتـی  کـه مـا بـا آن آشـنا نیسـتیم و  کـه غریـب اسـت، نحـوی  کار می  برنـد 
گاهـی، متـوْن منظـوم نوشـته شـده  اند؛ زبـان آنهـا  گان مـا نیسـت.  در دایـرۀ واژ
انـواع  کـه خـود  فاخـر اسـت و حـاوی فرایندهـای فکـری پیچیـده و مطول  انـد 
ْ منظـوم باشـد، آیـا شـما سـاختار، قافیه  هـا  ݧ گـر متـنݧ مسـائل را تحمیـل می  کنـد. ا
و ضرب  آهنگ  هـای آن را فـدای لحـن خودمانی  تـر می  کنیـد؟ چطـور می  توانیـد 
و  عاطفـی  الیه  هـای  هم زمـان  درحالی کـه  کنیـد،  حفـظ  را  شـعر  آهنـگ  و  وزن 
گران  کـه تماشـا کنیـد  کاری  معنایـی آن را نشـان می دهیـد؟ چگونـه می  توانیـد 
کنند؟ چطـور به این شـخصیت  های ظاهرًا  امـروزی بـا ایـن متـون ارتبـاط برقـرار 
که نفس بکشـند، آن هم  کنیـد  کاری  »بیـش از انـدازه عظیـم« جـان ببخشـید و 
کـه موقعیت  هـا و شـیوه  های بیـان آنهـا بسـیار ناآشـنا بـه نظـر می  رسـند؟  وقتـی 
همیـن االن چقـدر نفـس نیـاز داریـد تـا حسـتان را در طـول پنـج خـط مصـراع 
کـه بازیگـران بـا ترس و لـرز بـه  پنج ضربـی ایامبیـک1  نگـه داریـد؟ تعجبـی نـدارد 

کالسـیک می رونـد. سـراغ متـن 
مقالـه  ای  بازیگـری  آزمـون  کتـاب  یـک  کـه در  باشـید  نداشـته  توقـع  مـن  از 
که  کنـم  کالسـیک بنویسـم، هر چنـد می  توانـم چنـد راهنمایـی  در  بـاب بازیگـری 
کند. یکی دو دقیقـه زمان اندکی  کمکتـان  ممکـن اسـت در مـورد ایـن نـوع متون 
کنـد  کمـک  اسـت تـا شـما »هنرتـان را نشـان دهیـد«، بنابرایـن امیـدوارم نظراتـم 
که در توانم اسـت،  کوشـیده  ام، تا آنجا  تـا فرصت  هایتـان بـه باالتریـن حد برسـد. 

1. iambic pentameter



کالسیک برای مردان          ۱۶         تک گویی های 

کالم، و همچنین یافتـن معنا برای  در بدنـۀ ایـن متـن اطالعاتـی در زمینـۀ بافـت 
کلمـات و لحن  هـای نه چنـدان رایـج در اختیـار شـما بگـذارم. امیـدوارم آنچـه در 

کند. کمـک  پـی می  آیـد بـه اینهـا 
که نیاز دارید  نمایشنامه را بخوانید. نباید توقع داشته باشید همۀ آنچه را   •
از نظرات  یا در واقع  از یک تک گفتار،  دربارۀ شخصیت و موقعیتش بدانید 

کنید. کسب  من، 
کنید یا مصراع  های  کانِگریو1 را ساده  متن را دقیق یاد بگیرید )شما نمی  توانید   •
کنید( و هر چه می  توانید از شخصیت تان  پنج ضربی ایامبیک را بداهه  پردازی 
کجا  از  هستید؟  کجا  اینکه  کنید.  کشف  نمایشنامه  در طول  سفرش  و 
آمده  اید؟ کجا قرار است بروید؟ شخصیت  های دیگر دربارۀ شما چه می  گویند؟ 
کجاست و چه لهجه  ای ممکن است داشته باشد؟ در مورد  شخصیت اهل 
دورۀ تاریخی، آداب اجتماعی و لباس شخصیت تحقیق کنید. آنچه شخصیت 
شما به تن می  کند در طرز ایستادن، نشستن، راه رفتن و رفتار او تغییر ایجاد 
پول؟  می  خواهید؟  چه  دوال شوید.  نمی  توانید  شکم  بند  با  ـ   شما  می  کند ــــ
کاری می  کند؟ شهوت؟  قدرت؟ عشق؟ چه چیز شما را وادار به انجام دادن 
که با او حرف  نفرت؟ جاه طلبی؟ انتقام؟ چرا االن این را می  گویید؟ با شخصی 
یا  است؟  رقیب  است؟  دشمن  است؟  عاشق  دارید؟  رابطه  ای  چه  می  زنید 
با خودتان  و  تنهایید  بر صحنه  گران حرف می  زنید؟ شاید  با تماشا در واقع 
گران اعتراف می  کنید  حرف می  زنید و آنچه را که در سرتان می  گذرد برای تماشا
مستقیمًا  را  آنها  یا  می  کنید  باخبر  درونی  تان  تعارض  های  و  افکار  از  را  آنها  و 
آنها مانند دوست، همدست یا محرِم اسرار رفتار  با  خطاب قرار می  دهید و 
می  کنید. آیا آنها را در شادی خود سهیم می  کنید؟ آیا می  خواهید شما را تأیید 
ج می  شوید تا دربارۀ شخصیت  های  کنش نمایشنامه خار کنند؟ شاید از روند 
کنید؟ نمایشنامه چه سبکی  که صدای شما را نمی  شنوند اظهار نظر  دیگری 
کمدی  می دهند؟  خ  ر مکانی  و  زمان  چه  در  نمایشنامه  رویدادهای  دارد؟ 

است یا تراژدی؟ باید در همۀ اینها دقیق شوید.

Congreve )1729-1670(؛ نمایشنامه  نویس انگلیسی   .1
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موقعیت را بازی کنید. قصد و نیت شخصیت را بازی کنید. رابطه را بازی کنید.   • 
با  را  آن  برگردانید.  محاوره ای  زبان  به  را  آن  بود،  سخت  برای تان  متن  گر  ا
که در ذهن دارید به سراغ  صدای بلند بگویید و بعد با »ترجمۀ محاوره ای« 
که آن  کنید تا در دهانتان بچرخد. مطمئن شوید  متن اصلی بروید. تمرین 
را می  فهمید. متن را بشکافید و با آن سر و کله بزنید تا برای تان جا بیفتد. 
بفهمانید.  گر  تماشا به  نفهمیده  اید  واقعًا  که خودتان  را  نمی  توانید چیزی 
کنید.  گر آن را نفهمیده باشید نمی  توانید هیچ پیوند عاطفی ای با آن برقرار  ا
گر متن مبهم باشد، زیرمتن باید شفاف و روشن باشد. از آنچه می  گویید  ا
ابزار  بیان خود  و  بده بستان  برای  دارید؟ شخصیت  ها  دقیقًا چه منظوری 

دیگری غیر از متن در اختیار دارند. 
آن •  طنین  و  قافیه  ها  ضرب  آهنگ  ها،  با  را  گوشتان  است  منظوم  متن  گر  ا

مصراع  ها  پایان  مصراع  ها،  طول  سجاوندی،  به  همچنین  و  کنید،  کوک 
گفتار،  سرعت  کردن،  کند  و  تند  کید،  تأ راهنمای  غالبًا  ـ   اینها  دقت کنید ــــ
تحول فکر و سکوت  های هوشیارانۀ شخصیت است. به تکرارها و جای تغییر 
کنید و دلیل آن را از خود بپرسید.1  به عنوان مثال،  ضرب  آهنگی ثابت توجه 
گفتار ِفِرس خطاب به پسرش در آلسست اوریپید در  این بیت قوی و مقفا را از 

نظر بگیرید. از تجزیه و تحلیل این جمله چه می  توانیم بیاموزیم؟

که بمیری به جای من.  »به جای تو جان نمی سپارم؟«... من از تو نخواستم 

تو عاشق زندگی هستی: من به آن، عشق نورزم، من؟...  

ایـن  کنیـد.  رعایـت  دقیـق  را  ـ   ضرب  آهنـگ  بخوانید ــــ بلنـد  صـدای  بـا  را  آن 
مصراع   پنج ضربی ایامبیک اسـت، این طور نیسـت؟ باز با دقت آن را بخوانید 
مـا چـه می گویـد؟ جملـه  بـه  کنیـد.  جملـۀ نخسـت  رعایـت  را  و سـجاوندی 
کوتـاه اسـت و بـه هـدف می زنـد. بنابرایـن صریـح و بی پـرده اسـت. ایـن جملـه 
گرفته اسـت. ِفِرس دارد حرف های  سـؤالی اسـت و درون عالمت نقل قول قرار 

1.  مواردی از این دست که در اینجا و چند جای دیگر کتاب آمده، به متن انگلیسی بر می گردد 
کید بر اهمیت جزئیات برای خوانندۀ فارسی زبان آورده شده است. )م.( و برای تأ



کالسیک برای مردان          ۱۸         تک گویی های 

پسـرش را بـه خـودش برمی گردانـد و درسـتی آنهـا را موردتردیـد قـرار می دهـد. 
کسـی بخواهـی جـای تـو بمیـرد درخواسـت بسـیار وقیحانـه ای ا سـت،  اینکـه از 
کـه پـس از سـؤال می آیـد  گـر طـرف پـدرت باشـد. بـه سـه نقطه ای  به خصـوص ا
کنیـد. ایـن سـه نقطـه بـه خشـِم ِفـِرس مجـال بـروز می دهـد. تـو چطـور  نـگاه 
کـردم؟  می توانـی چنیـن چیـزی از مـن بخواهـی؟ مـن از تـو چنیـن تقاضایـی 
وزنـی  چـه  دوم  سـطر  در  آن  از  پیـش  احسـاِس  و  شـور  بـه  دو نقطـه  ببینیـد 
می بخشـد. ایـن یـک واقعیـت اسـت. »تـو زنده بـودن را دوسـت مـی داری.« 
کـه بـا سـطر اول هم قافیـه اسـت. آیا  سـپس تکـرار »مـن«، ویرگـول بعـد از »آن«، 
او اینجـا از خـود سـؤال می کنـد؟ آیـا ِفـِرس از خـود می پرسـد بایـد جـان خـود را 
کنـد؟ چـرا می گویـد »بـه آن عشـق نـورزم؟« و نمی گویـد »نباید به آن عشـق  فـدا 
بـورزم؟« شـعر ایامبیـک، قافیـه و تکـرار، چـه قّوتـی بـه ایـن سـطرها می بخشـد؟ 

شـدت احساسـات پیرمـرد در آنهـا طنیـن می انـدازد.

که بمیری به جای من.  »به جای تو جان نمی سپارم؟« من از تو نخواستم 

 تو عاشق زندگی هستی: چرا نباید من هم به آن عشق بورزم، من؟...  

خیلی به هم شبیه نیستند، نه؟
آن  از  کوچکی  بخش  از  متن  دربارۀ  اندکی  بسیار  دانش  با  می  توان  بنابراین 
شما  زحمات  و  است  دقت  نیازمند  کار  این  کشید.  بیرون  فراوانی  اطالعات 

بی  جواب نخواهد ماند.
کـرده  ُکشـتن پادشـاه اسـکاتلند را تجربـه  کـه ماننـد مکبـث،  کم  انـد افـرادی 
کار وامی دارد بفهمیم.  که او را به ایـن  باشـند، امـا مـا قادریـم آن جاه طلبـی ای را 
اسـت  ممکـن  بگـذاری.  مـرد  ایـن  جـای  را  خـود  تـا  نمی طلبـد  زیـادی  تخیـل 
شـخصیت  ها بیش ازحـد عظیـم باشـند، عواطفشـان اغراق آمیـز باشـد، زبانشـان 
متعلـق بـه دورۀ تاریخـی دیگـری باشـد، بااین همـه ایـن نمایشـنامه  ها نوشـته 
شـده  اند تـا بازیگرانـی درسـت ماننـد شـما آنهـا را بـر زبـان بیاورنـد و هیجاناتـی را 
منتقل کنند که فرقی با هیجانات ما ندارند. این متون، قرن  ها زنده نمانده  اند، 
گران امـروز در َچنتـه داشـته باشـند. بی آنکـه چیـزی مؤثـر و قـوی بـرای تماشـا
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نبایـد شـرح  های مـن را »دسـتورالعمل« سـفت و سـخت بـه شـمار آورد. در 
اینجـا دسـتورالعمل در آزادتریـن نـوع خـودش مدنظـر بـوده اسـت. ایـن بـه خـوِد 
کنیـد و ایـن نقش  هـای بی  نظیـر را تفسـیر نماییـد.  کـه تحقیـق  شـما بسـتگی دارد 
کارگردان ها  »راه درسـتی« بـرای بازی کـردن این نقش  ها وجود نـدارد، عالوه بر این 
معروفـی  قطعـۀ  در مـورد  را  شـما  دسـت  اول  نظـر  تـا  می  کننـد  تیـز  گـوش  همـواره 
کـرده  ام تـا در مـورد پیش  زمینـه، بافـت، تفسـیر و رویکـرد، چنـد  بشـنوند. تـالش 
کنـم تـا سـرنخ  هایی پنهـان در بـاب زبـان، سـاختار یـا نحـو بـه  توصیـه   و راهنمایـی 
که به نظر بجا و مناسـب اسـت.  شـما بدهـم. توضیحـات صحنـه را جایـی آورده  ام 
گفتار طوالنی را آورده  ام، بنابراین شـما می  توانید »سـتون فقرات«  کل یک  گاهی 
که با  کمی،  گاهی در موارد  کنید و  متن را ببینید و بعد خودتان آن را قطعه  قطعه 
گفتارها را به هم  گفت  وگو حفظ جریان فکِر قطعه ممکن بـود،  حـذف طـرف دیگـر 
گلچینـی جالب توجـه و متفاوت  کتـاب بـرای شـما  کـرده  ام. امیـدوارم ایـن  متصـل 
کنـد تـا آن شـغل را از آِن  کمـک  باشـد. امـا مهم  تـر از آن، امیـدوارم ایـن مجموعـه 

کنیـد. پیروز  باشـید.   خـود 




