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 یادداشت واشر
 

چْاابسه اابشه ااید هناابهمهٌّااَ هّاان هٍ  اا ه سهه-تاابه ااِه
ِههّبهٍهک بثخبًِهفرٍن هک بة ّاب هاهراًا ههههّبه راغهًوبهشاٌبه
ّب هک ابةههه اخل هٍهخبل هثَ ىه فسِهسف ن ها هکو هآثبسهه 

 رهحاِهٍهثابقٍعهصر اِههههها هًبمهًَهسٌمگبىهجاَاىهٍهخاَ هه
ا ها ث ههنمم.هگًَِها ثیبتهًوبهش  ه چبسههأسهٍهًباهیم هه 

ترهيه هابىههه  ُهٍه سهثحراً هترهيهنراهظهجَاًِهکِه سه خت
ثبلیمُهٍهسنمهکر ُهثَ  هحباله چابسهسکاَ هٍهفراهَنا هنامُههههه

هثَ !
ّاب ه هاب  هٍجاَ هههههحا ههکر ىهآثبس هساُهجوعهثرا هاحیبهٍ

ّبهتوبسهٍهاستجبطهگرف يهثبهصزهزاىهاّا ههه انت.ههک ها هآى
 لنهٍه بحته جکهثَ هکِهتعما  ها ها ابتیمه اًشاهبّ هٍههه

ساُه ههارهههه لانهثَ ًام.هههتعما  هّنها ه ٍ  بىهتئبتر هٍهّانه
ّاب هجاَاىههههاهجب هاًهیزُهٍه  ته سا هکر ىهثِهعرفههؤلف

ه79کبسهّنهاًجبمهنم.هاٍلیيهک بةهساه سه ابشههثَ هکِهّویيه
چبحهکر هنهکِهثبها  قجبشهخَث هّوراُهثَ هٍهثعمهثِهترتیته

ًبمهکاِهثارههابهههههع هّوبٌّه هثبهًَهسٌمگبىهثزسگهٍه بحت
هٌتهگذان ٌمهتبه سهخمه شبىهثبنین.هتعاما ه هاب  هاثارهثاِههههه

نم.هثْ رهيهه   نهس یم.هختهثبهمها هاهيها  قجبشه مساً هه 
ا ثاا هٍههٌااافبًِهثاابههه-مس اً  هثرخااَس هصلواا نااک ه اا
کر مهآىهّانهههّبهساهاً خبةهه هّبهثَ .هثبهمهثْ رهيهًوبهشٌبهِ

ثبها َشهٍههعیبسّب ه بث ه جَش.هثرا هاهٌکاِهاهايهثرخاَس هههه
ا ثاا ههٌااافبًِه ااَستهگیاار  ها ههیاابىهّوااِههههه-صلواا 

کر ُهثَ ًم.هتعما هچشاوهیر هساههههّبهکبسهًَهسٌمگبىهکِه بش
کِهنبهس ِهچبحه سهاهيه کها ث هثَ ًام.هتابهههاً خبةهکر مه
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 ههخبعتهاّ هتئابترهساهفاراّنهکار ُهههههّرهخَا  ِهٍه لیقِ
 سٌمهکِهچٌامهيهاثارهگاَاُهههههگیرهٍههشک هثبنن.هثسیبسه خت
هاهيها صب ت.هه

ًَهسابىهههاً شبساتهآهبسُهثِهًیتهّوراُهنمىهثبهًوبهشٌبهِ
ّابه سهاهايههههٍهاسجهًْب ىهثِهناَسهٍهناَعهآفرهٌشاهراًِهآىههه

ضعیتهصجیتهٍهتر ٌبکها  اب  هثِههبس هٍهخَا تهخماهٍ
ٍهّوتهنوبهًَهسٌمگبىهصزهزهاهيههسیرهساها اهِهخَاّمه ا .ه

ّبههَس ه ساٌمهخَاًٌامگبىههههاهیمٍاسهنهکِههجوَصِهًوبهشٌبهِ
ها هثبنمهثرا هخلقهآثبسهثْ ر.هصزهزه راسهثهیر هٍهاًهیزُ

 اب هه بهبىها ههمهرهسئَشههح رمهاً شبساتهآهبسُهجٌابةهآهه س
 ر تهکِه حوتهثسیبسه هب  هکشایمًمهٍها هتاینههههفرّب هًَع

 حو کدهاهيهًشرهِهٍهاً شبساتهکِهاهکبًابتهگارمهکار ىهههه
هاهيهفضبهساههْیبه بخت هثسیبسهه شکرم.

ه

 هًمه بىائی
دبیر بخش ادبیات ومایشی ي 

 داستاوی
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 :یادداشت مترجم
ه

 هًجرا اکب ههههر ه هورهيهکبسگر اىهتابترهٍها اراه ا ُهه
آهرهکاااابههکاااا ها هاصضااااب ها اااال هگاااارٍُههههه

 Goodmanٍها هثٌیبًهااذاساىهه Lookinggalssبترئاات

Theatreناایکبگَهٍهّویٌاایيها اا ب هٍههاامسسههههه سه
هاٍهههNorthwesternهٌّرّب هاجراه ه سه اًشهبُ ا ات 

 سهحبشهحبضرههک ها هاصضب هّیئاتههامهرُهٌّرّاب هههه
 ثبنم.هاجراه هٍهًوبهش ه سهاهيه اًشهبُهه 

ّبه هورهيهثبها ا ٌب هثارهک ابةههههه گر هس  ههًوبهشٌبهِ
ّب ه گر هس هکِهتَ اظهنابصرهًبهاماسهسٍها ههههههافسبًِ

هیال  ه ارٍ ُهنامُ هناک هگرف اِهههههه۸اٍٍهمه سه بشه
 ا ت.

آثابسهًوبهشا هٍها راها ههخ لفا هساهًَنا ِهٍههههههه هورهي
ّبه سههیبىهآثابس هجابهزُههههکبسگر اً هکر ُهٍه گر هس 

ً ها هآىهخاَ هه سهثخدهکبسگر اه۲۰۰۲تًَ هساه سه بشه
 کر .

ّاب ه گر هسا هاٍٍهامهههههاهيهه يهکِها  جب  ها هافسبًِ
هًَبً هساهثبه لو هنابصراًِههّب هها ت هسٍاهتها ها غَسُ

کٌم.ه هورهيه سهثیش رهآثبسهخَ ها ثیبتهکْايهههثب گَهه 
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 هه اب  هٍهنایَُهههساهثبه بخ بسهاجراه ههمسىهصجیيهها ه
 گذاس .هجمهم ها هاجراهساهثِهًوبهدهه 

ه ههًَابً هٍهسٍ هارُههّب ههّبهثبهترکیتهافسبًِه گر هس 
آ هیبىهاهيهسٍ گابسهسٍاه ا هنابصراًِهٍهصبناقبًِهساهثاِهههههه

ِههه حٌِهها ه ّاب ه ثابىهٍهاناعبسهٍهههههآٍس  هاً خابةهافسابً
 ههٌحارهثفر هخَ ه هورهيها ههّویٌیيهعراح ه حٌِ

 ثبس هاهيهًوبهشٌبهِهّس ٌم.ّب ههنبخاِ

آ ب ه ههرجوِاهيهه يها هت ههه ها هترجوِّبه سه سوته
 گر هس هاٍٍهامههّب هههیرجالشهالمهيهکزا  هکِهافسبًِ

 سه سوته ابٍس  هههساهثِهفبس  هثرگر اًمُهاًم ها  جبسهٍ
 قکرههٌجعهنمُها ت.

ِهههه اناعبسهسهلکااِهه هه سهسٍاهاتهاٍسفاِهٍهاٍسهمهساِهترجوا
 اًجبمهنمُها ت.«هآ ب هحسيهصلیشیر »تَ ظه
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ه اثمه سهصشقهثَ هٍهسف ٌده گر ه ثبًَهز هاهکِ
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 ها تیشخص

هکٌبسها  خره  ً
ه اًشوٌم
ه ئَس

ه ىهسخ شَ ه ِ
هٍه خ ر هماسیه

هلٌَسی 
هثبکخَس

هکسی ئهنبُ
هکسیّوسره ئهسًَِ یآل

هّرهس
ه ِهآفرٍ 

هٍههب س هزهش َىهاس
هاٍسفِ

هصرٍسهاٍسفِهاٍسهمهسِ 
ه َىهفب

هسٍاًکبٍ
هاسٍس
ه سَخ ِ

ه(Q and A) ٍهجَاةه َاش
هریفقه  ًهس یثبکَئ

هسینَّرهثبکَئهلوَى یف
ه ّبهٍهالِْهبىهٍهخماهبًَس اىهخمه کبساى ه سهبى هساٍ

 .ٍجَ ه اسًمهّبهتینخاهبىی سهههزیًه هره 



 



 

 

 
 

 آفریىش

ه

سود ي بٍ تصًیز خوًش  شر ب  خروزٌ    میسوی کىار استخز ساوً )

بيرش ي تماشاگزان را مًرش خطوا    کىد. سز  را باال می وگاٌ می

 (شَد. قزار می
ثره رهآىهثَ مهکِه گر هس هجبًماساىهساهثِهه" زن

)سیزا ایوه  سهخ ْب هًَهثب هثهَهن.ها هخماهبى!ه

    ٌ ن  شیگووز گهووتُای برنه بوُووا ورووشی ددیوود بيرش

کار اس ههاراههابسهٍهههه ه سهاهايهکابسهٍهههشماست(

هرا ه هه هسب هثبنیمهٍهسًٍمهث هگسسته رٍ ُ
ّنها هثٌیب هجْبىهتابهاهايه هابىهکاِه هابىهههههه

 1" ًمگبً ههيها ت هساُهًوبهیم.

ایی  )شاوهمىد با ريدً  سفرد بسمایهگاٌ شر حال تکان شاشن شرهٍ

گًید ي بٍ سمت جلً  شًش. سخه می حاين خاک ي ب  يارش می
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گذارش ي محتًیات شرهٍ  رين سمره میکىدی شرهٍ را  حزکت می

 شًود( اس َم جدا می

 یدها هآًکِه سهابهٍهخشاک ه مهامهآهٌامهٍههههه" داوشمىذ
آ وبىهکاِهجْابىهّسا  هسا هعجیعاتهسا ه سههههه

 َنام هآًیاِههههگس رُهگی ا هفارٍهها ههه ههّوِ
اًما  هههبًِههآهم هههرهًوَ هٍهچشنهفرا همهه 

ًبهیمُهاًم.هه۲"آنَةهآغب هي"ًجَ ؛هآًیِهآىهساه
هّیچهتی بً هٌَّ هگی ا هساها هسٍناٌبه هثْارُههه

 ا هٍهفَئجِ هثبه یشرف  ه بهماس ههبُهًَُاَ هههًو 
افزٍ ههًو ههبفت هه هساهکِهّرهسٍ هسهخ  هًَتر

 ا .ه هیي هنٌبٍسه سهَّاهٍهتارا هههًو هٍه  جر 
هبف ِهثِه بسِهگراً هخاَهد هآٍهخ اِهٍه سٍاههه

اس هٍه سهابههًجَ .هثِهّوبىه بى ه هیيها ها  َ
ّایچهه:هثْرُهثاَ هها هسٍاً هٍهَّاها هسٍنٌبه هث 

ٍهژُها هساهًیبف ِهثاَ هه ههچیزهسهختهٍه یکرُ
 3" انت.هًو هٍه بس
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