5

برای لیال تهمتن زاد (همسرم)
که مهرش را آبانی نیست.

سرشناسه

 :زارع ،سعید، ۳۱۳۱-

عنوان و نام پديدآور

 :نمايشنامه بیهوده قرمزنشدن :برداشتی آزاد از نمايشنامۀ
اسبهای پشت پنجره " نوشته ماتئی ويسنیيک/
سعید زارع.

مشخصات نشر

 :تهران :آماره،۳۰۱۱.

مشخصات ظاهری

 : 75
ص.

شابک

978-622-7326-29-1 :

وضعیت فهرست نويسی  :فیپا
عنوان ديگر

 :برداشتی آزاد از نمايشنامه " اسبهای پشت پنجره " نوشته
ماتئی ويسنیيک.

موضوع

 :نمايشنامه فارسی  --قرن ۳۰

شناسه افزوده

Persian drama -- 20th century
م-- Visniec, Matei.
 :ويشنیک ،ماتئی، - ۳۵5۳
PIR۶۱۰۳

رده بندی کنگره

:

رده بندی ديويی

 : ۶فا۳۲/۲

شماره کتابشناسی ملی  ۶۰۳۱55۳ :

"

نمایشنامۀ

بیهوده قرمز نشدن
برداشتی آزاد از نمایشنامه « اسبهای پشت پنجره » نوشته ماتئی ویسنییِک

سعید زارع

5
©Nashre Amareh, MMXXII

5
عنوان :بیهوده قرمز نشدن
تألیف :سعید زارع
شابک۳-۲۵-5۱۲۳-۳۲۲-۵5۶ :
نوبت چاپ :اول
سال چاپ۳۰۱۱ :
تیراژ ۱۱۱ :نسخه
طرح جلد :علی رفیعی
هرگونه کپیبرداری ،اسکن و میکروفیلم ،برداشت آزاد ،جزئی يا کلی
بدون اجازه مکتوب نشر آماره يا مولف ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
محتوای اصلی کتاب بازتابانديشههای پديدآورنده میباشد و مسئولیت
درستی آن به عهدهی ايشان میباشد.
© تمامی حقوق چاپ ونشر برای نشر آماره محفوظ است
دفتر مرکزی نشر آمـاره :تهران ،میدان انقالب ،خیابان انقالب ،ابتدای خیابان
دوازده فروردين ،پالک  ،۱۳۳واحد  ۰تلفن ۱۵۱۳۶5۳۰۱۵۳
نمايندگی فروش :تهران ،خیابان انقالب ،روبروی دانشگاه تهران ،بین دانشگاه و فخر
رازی ،پالک  ،۳۲۳۲کتابفروشی انتشارات گوتنبرگ ،تلفن ۱۲۳ - ۳۳۰۳۱۵۵۶
برای آگاهی از مراکز فروش و ساير اطالعات به وبسايت نشر آمـاره مراجعه کنید:

www.nashreamareh.ir
قیمت ۱7۱۱۱ :تومان

سعیذ زارع2

هقرهِ
ًیلَفص ثاًی

ذش خْاى اهصٍضِ ذشامًَیؽی ٍ اذتیاا ًوایفایا اباثااغ
تِ ػٌَاى یکی اض اتطاشّایِ هَفق ٍ شایح ذش خْت تؽا ٍ
ٍؼااؼتم ههاااّین هااَشذ ااص ذش هااايّااای شیفاایي ذش
ًظصگصفاِ هیـَذ کِ هیتَاًر ؼااتتّاا ٍ اهکااىّاای
خریر ٍ هٌظصّای تیفاصی شا ایداذ کٌر .چٌاًکِ ّوچٌاى
تااِػٌااَاى یکاای اض تصفیااتّااای اذتیااا ًوایفاایا
تصذاـتّاییؼت کِ اض ذیگاص هاايّاای اذتای راَش
هی گیصذ ٍ اگص شاتطِ َّـوٌراًِای تا هاي ارالی تصباصاش
کٌرا تِػٌاَاى اثاصی هؽااققا باتلیات اػاثااش ٍ تثاو ٍ
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تصشؼاای ذاشذ .تیْااَذُ بصهااط ًفاارىا اباثاؼاای اضاذ اض
ًوایفااااٌاهِی «اؼااااةّااااای شفاااات شٌدااااصُ» اثااااص
ٍیؽٌییِک ؼت .هااتیی ٍیؽاٌییِاکا ًوایفاٌاهًِاَیػ
ـصاات ٍ شااٌح ؼااا ِی شٍهاًیااایی اؼاات کااِ تااا ٍخااَذ
ففاااشّای ضیاااذ ذٍ اات کوًَیؽاات ٍباات ٍ تَبیاا
ًَـاِّایؿا تِ فصاًؽِ هْااخص کاصذ ٍ ذشتاا تاظاص
یکی اض شصکاشتصیي ٍ فؼا تصیي ذشام ًَیؽااى هؼارصؼات
کِ تا ٍخَذ تثصیال ذش شـاِی فلؽهِ ٍتاشیحا تِ َش
تصفاااِای تاااِ ًَـااااي شٍی اٍشذُ ٍ توصکاااطؾ تاااص
ًوایفٌاهًَِیؽیؼت .هثَش تیفاص هايّای ٍیؽٌییکا
ًاااَػی هثااااشضُی فصٌّگااای ٍ شٍیکاااصذی ًقاذاًاااِ تاااِ
هَظَػیتم ًظاامّاای تَتاا یاص ٍ تواهیاتخاَاُ اؼات.
چٌاًکِ تِ ػقیرُی اٍ تٌْا تیاتص ٍ ـؼصا تا خلق ایارُّاای
خَذ هیتَاًٌر تاثیصا ؼالطِ خَیاًاِ ایارلَ َظیکی تاص
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زّي افصاذ شا ًهی کٌٌرً .وایفٌاهِّای اٍ هَشذ اؼااقثا
تؽیاشی بصاش گصفاِ ٍ تاای ذش تْااصیي ؼاا يّاای اشٍشاا
اخااصا هاایـااًَر .اؼااةّااای شفاات شٌدااصُا یکاای اض
ًَـاااِّااای باتااق تَخااِ ٍیؽااٌییااکا تااا هَظااَػیت
ظرخٌگ اؼت کِ اض ضٍایای باتق تثثی تِ اى شصذاخااِ ٍ
تالؾ کصذُ اؼت اض ص کلیفِای اثصا هدصب خٌگا
تااا توصکااط تااص ضًاااى تااِ ػٌااَاى تاضهاًاارگاىا ػثااَش کٌاار.
هاي اتطٍشذ ایي ًوایفاٌاهِا شیاامّاایی شٍـاي ٍ باَی اض
تاٍشّاا ایرلَ َظیّای ـکؽتخَشذُ ٍ اشهاىّای شاَذ
ؼیاؼاتّااای کوًَیؽااای ٍ تقیقاتم ضًاارگی تاایاًکااِ
تاَاًر ٍخِ شٍـٌی شػ اض خٌگّاا تاصای تاضهاًارگاًؿ
تؽاضذا تِ هدا ة هی شؼااًر گااّی تاای ذش ٍش اِی
تریْیا برم هی ضًر ٍگااّی چٌااى تاا ػٌاراص کویاکا
ذیا َگ هیؼاضذ کاِ ٍخاِ تاصاظذی هَخاَذ شا هفاَْذتص
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تصؼاااًر ٍ ّوااصاُ تااا َّـااوٌری ضیصکاًااِ ذیاارگاُّااای
ـدصیاؾ شا ًیط تیاى کٌر .ؼثک ًَـااشی اٍ ٍ فعاای
ایدااذیا ًاَػی ؼایا یتم هارٍش اؼاتا چٌاًکاِ ذش ؼااِ
شٍایااتم هاذش/شؽااصا ذخاص/شاارش ٍ ضى/ـااَّص هاااي شا
شیشیطیا ٍ هصضّای اشتثا ی شا هاتیي اىّا تصبصاش کصذُ کِ
تا ٍخَذ ػٌصص هفاصک شیک ٍ تدؽان اؼاةّاای هاَشذ
ًظصا ذش یک اًؽادام ٍ ٍتار هَظاَػیا باصاش ذاـااِ
تاـٌر .ذش ّص اشیطٍذا اض هاّیتم شَچیِ خٌگ ٍ تل ـرى
افصاذ ضیاذی تی اًکِ ذ یلی اض شـاذ ٍ بْصهاًی ذشهیااى
تاـرا شصذُ تصذاـاِ هیـَذ .تصخالف ذیگص هايّایی تا
هثَشیت خٌگا ٍیؽٌییکا تِ هصذّا ٍ ضًاًی هیشصذاضذ
کِ تقیقت خٌگ شا خاشج اض چْاشچَبّای بْصهاًاًاِ ٍ
اؼطَشُایا تدصتِ کصذُاًر .تیَْذُ بصهط ًفرىا اباثاؼای
اض ًوایفٌاهِی ٍیؽٌییک اؼت کِ ؼؼیر ضاشعا تا اهکااى
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افطٍذى تصفیای تیؿ اض هاي ارالیا تاا ذشّان شیدااي ٍ
ؼاخای ًَ اض شٍایتّاا ذؼت تِ خالبیت ٍ اتاکاش اى ضذُ
اؼت .چٌاًکِ ًِ تٌْا ّواى هثاَای ظرخٌگا تا کااشتصذم
تدا ٍ ذبیقی اض تصخی ذیا َگّا تِ خْت تها اًؽادام
ترًااِی اراالی ثاااه ـاارُ اؼااتا تلکااِ ؼاااتای اض
گهاواًی اهصٍضی شا ًیاط تاِ اى افاطٍذُ کاِ هدا اة شا ذش
خْت اًریفٍِشضی ػویقتصی تا ههاّین هاَشذ اص تاِ
ٍیعُ هثاتو فکصی ٍ تثلیلی ذشگیص هایکٌار  .اباثااغ
شیؿ شٍا تا ّواى ضتاى ٍ ؼثک ًگااشؾا کاِ ًاَػی ضتااى
گصٍتؽااک شا ًیااط ذش خااَذ ذاشذا تااا تاکیاار تیفاااص تااص
اؼاؼاشُّاا ٍ ًفااًِگاساشیِ هؼٌااییا ًؽادِای کااهلاص ٍ
ههْااَهیتااصیؼاات چااصا کااِ هاارٍش تااَذىِ شٍایااا تااا
چصخؿّا ٍ تاضگفتّای هاَا ی تاِ یکاریگصا فعاایی
هٌطثااقتااص تااا ٍیعگاای ؼَشلا یؽاان ٍ تاااثیصا ضتاااًی
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ٍگهااااشیا ایداااذکصذُ کااِ تااِ ًظااص هاایشؼاار ٍخااَُ
تیاتصیکا یاِ ٍ رثٌِای شا ًیط تصای تَْش ٍ تکاهق تیفااص
هااااااااي ذش اخاااااااصاا بالاااااااق ـااااااارُ اؼااااااات.
تیَْذُ بصهط ًفرىا تا ته ّؽاِ ـاػصاًگیا تُصًرُتاص ٍ
رصیح تص تِ ًقر ٍظؼیتم خٌگ ٍ بصتاًیاى اى هیشصذاضذ ٍ
ـؼَشِ خَاًٌرُ شا ذش یک ٍضًِ فکصی تِ ذًیاای اض تؼلیاقا
ؼااایا یت ٍ چا فااایا ذش ػااایيِ تثااااذ

م زٌّااایا تاااا

تقاارغضذایاای اض خٌااگا ذػااَ هاایکٌاار .ذیااا َگّااا
کاشتصذیتص ـرُ ٍ اًاقاذی شٍـيتاص شا شایؿ هایکفار.
تغییص شیک تِ کااشاکاص اؼاثی کاِ ذش هااي ارالی تعاَش
هؽاقین ًراشذ ٍ تٌْا اض اٍ تِػٌَاى ػاهلیتم کفاِ ـرى یاا
ضخوی ـرى هصذاى ٍ ؼاصتاضّاا یااذ هایـاَذا تاا تها
ّواااااى ًقاااؿِ خثصشؼاااااى ٍ ًایااااة کااااقا باااارهی
هؼارصؼاضیـرُتص تصهی ذاشذ .ؼؼیر ضاشعا تا ایي تغییصا
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هؽاایَ یت ٍ ػَاب اةِ فاخؼااِتاااش خٌااگّااا ٍ ؼااایطّای
ی ؼالثیا تاِ اؼاة کاِ ّان
برشتوراشاى شا تارٍى هیااًد ِ
ًواذی اض ذؼاگاُم هطٍشاًِ برش ٍ کفااش تا تها هٌاافغ
تطتیا ٍ ّن ـوایلی اض خٌاگ ؼاصذیؼات کاِ ّواَاشُ
ؼایِ اؾ شا تص ؼص توام خْاى گؽاصذُ ٍ ّوچٌااى بصتااًی
هیگیصذا تاضًوایی هیکٌر .تیَْذُ بصهط ًفرىا ػلیشغن
خ ا شٍایاای ّوؽااَ ٍ هفاااصک تااا هاااي ٍیؽااٌییااکا
خْاى تیٌی فلؽهیتص ٍ اهصٍضیتصی ذاشذ ٍ .ذغرغِهٌرتص
ص ِ هؽیلِ هیکٌر ّصچٌر هیتَاًار ذشّان شیداگای ٍ
ـکؽ اتم با اةِ هؼاایي هاااي اراالیا تااا ذیااا َگّااایی
هطَ ـرُ ٍ اـاشُ هؽاقین تِ شّثاصاى تاطب کوًَیؽات
ـَشٍیا خْت خثصی تِ ذیرگاُ ٍ تصذاـتّای خَاًٌرُ
ٍ هدا ة ًیط ا قاء کٌرً .وایفٌاهِ «تیَْذُ بصهط ًفرى»
هاٌاای هؼار اصِ اًؽاااى اهااصٍض شااػ اض تدصتااِ خٌااگّااای



