




    مجموعه نمایشنامه های بیدگل

یا  که  است  نمایشنامه هایی  از  منحصر به فرد  مجموعه ای  بیدگل،  مجموعه نمایشنامه های 
که از  تا به حال به فارسی ترجمه نشده اند، و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه هایی خواهد بود 
کید  هر جهت لزوم ترجمۀ مجدد آن ها حس می گردد. این مجموعه تا حد امکان 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 از  که تا  به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثر آثار نمایشی را پوشش دهد،  گشوده شدن آن ها شده است . این مجموعه برای اینکه حدا
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 آثار 

y 	۲۱ آتوسا از ایرانیان نوشتۀ آیسخولوس  
y 	۲۵ کِهد  مده آ از مده آ  نوشتۀ اوریپید/لیز ال
y 	۳۱ آلِسست از آلِسست نوشتۀ اوریپید 
y 	۳۵ ایفیگنیا از ایف... ) ایفیگنیا در آئولیس( نوشتۀ اوریپید/کالین تیوان 

کوبی آثار انگلیسی الیزابتی و جا

y 	۳۹ کریستوفر مارلو  ِزنوِکراته از تیمور  لنگ نوشتۀ 
y 	۴۳ گمنام  آلیس آرِدن از آرِدِن فیِورِشم نوشتۀ نویسنده ای 
y 	۴7 تیتانیا از رؤیای شب نیمۀ تابستان نوشتۀ ویلیام شکسپیر 
y 	۵۱ پورتیا از ژولیوس سزار نوشتۀ ویلیام شکسپیر 
y 	۵۵ ِسلیا از ُولپونه نوشتۀ بن جانسون 
y 	۵۹ خانم مولی گراب از بدکارۀ اشرافی آلمانی نوشتۀ جان مارستون 
y 	۶۳ دوشس از تراژدی انتقام منسوب به سیِرل تورِنر 
y 	۶7 بیانکا از زنان از زنان حذر می کنند نوشتۀ تاِمس میدلتون 
y 	7۱ کاترین از ِهنری هشتم نوشتۀ ویلیام شکسپیر  ملکه 

فهرست



y 	7۵ ـ  ژوانا از بدل نوشتۀ تاِمس میدلتون و ویلیام ُرولی  بئاتریس ـــ
y 	8۱ ِپنته آ از دِل شکسته نوشتۀ جان فورد 
y 	8۵ که او زنی ِوِلنگار است نوشتۀ جان فورد  پوتانا از حیف 

آثار انگلیسی دورۀ بازگشت و قرن هجدهم

y 	8۹ کانِگریو  بانو ِپلیانت از ُمزّور نوشتۀ ویلیام 
y 	۹۳ کانِگریو  آنجلیکا از عشق در برابر عشق نوشتۀ ویلیام 
y 	۹7 ِبرینتیا از بازگشت نوشتۀ ِسر جان َونِبره 
y 	۱۰۱ کانِگریو  بانو ویشفورت از راه و رسم دنیا نوشتۀ ویلیام 
y 	۱۰۵ ج فارکوآر  خانم سوِلن از شگرد مردان خوش پوش نوشتۀ جور
y 	۱۰۹ جولیا از ُرقبا نوشتۀ ریچارد برینزلی ِشریدان 
y 	۱۱۳ ِهِلن از افسانۀ خانوادگی نوشتۀ جوانا ِبیلی 

آثار فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی

y 	۱۱7 کالِدرون ِد ال بارکا   ِمنسیا از جراِح شرافت نوشتۀ 
y 	۱۲۱ گنس از مکتب زنان نوشتۀ مولیر 
َ
ا
y 	۱۲7 ِالمیر از تارتوف نوشتۀ مولیر  
y 	۱۳۱ ِفروزین از خسیس نوشتۀ مولیر  
y 	۱۳۵ آلبینا از بریتانیکوس نوشتۀ ژان راسین  
y 	۱۳۹ لیِزت از سوگندهای َسرَسری نوشتۀ پی یر ماریوو  
y 	۱۴۳ گولدونی   کارلو  میراندولینا از میراندولینا نوشتۀ 
y 	۱۴7 مارِسلینه از عروسی فیگارو نوشتۀ بومارشه  
y 	۱۵۱ لوکِرشیا از لوکِرشیا بورجا نوشتۀ ویکتور هوگو  
y 	۱۵۵ ماتیلد از هوس نوشتۀ آلِفِرد دو موسه  

آثار روسی و اسکاندیناویایی

y 	۱۵۹ گوگول   گافیا از ازدواج نوشتۀ  آ
y 	۱۶۳ داریا ایواُنونا از بانویی شهرستانی نوشتۀ ایوان تورگنیف  
y 	۱۶۹ کاِترینا از توفان نوشتۀ الکساندر آستروفسکی  
y 	۱7۳ ناتالیا از یک ماه در روستا نوشتۀ ایوان تورگنیف  



y 	۱77 خانم آلوینگ از جن زدگان نوشتۀ هنریک ایبسن  
y 	۱8۳ ِیِلنا از دایی وانیا نوشتۀ آنتون چخوف  
y 	۱87 ایِرنا ِسرگی ِیونا از سه خواهر نوشتۀ آنتون چخوف  



می خواهند  شما  از  یا  می خوانند،  فرا  بازیگری  آزمون  برای  را  شما  که  زمانی 
آزمون های  مجموعۀ  از  بخشی  یا  بخوانید،  بی روح«  و  »خشک  را  نوشته ای 
بازیگری تان را اجرا کنید، قطعًا باید چند قطعه از متون در آستین داشته باشید، 
خواه همان روال معمول »یک قطعۀ کالسیک و یک قطعۀ معاصر« برای ورود به 

مدرسۀ درام باشد، خواه قطعه ای برای یک آزمون بازیگرِی خاص.
شما در آزمون بازیگری، هم باید نشان دهید آدم مناسبی برای این نقش 
تخیل  و  استعداد  دارای  که  هستید  هنرمندی  اینکه  هم  و  هستید  خاص 
باز بخواهند  گر  ا به درد نقش نخورید،  بار  این  گر شما  ا بنابراین حتی  است. 

کنند، در ذهنشان مانده اید. بازیگر انتخاب 
کالسـیک از آیسـخولوس تـا چخـوف اسـت.  گلچینـی از متـون  کتـاب  ایـن 
گـر آزمـون بازیگـری پیـش رو نداریـد، تحقیـق در مـورد یـک نمایشـنامه  حتـی ا
را  جوانـی  )بازیگـر  اسـت  ارزشـمند  تجربـه ای  تئاتـری،  گفتـار  یـک  آموختـن  و 
کـه او را بـرای یـک فصـِل رپرتـوار صـدا زدنـد، از  کـه طـی سـه بـاری  می شناسـم 
کـه  کنـد، بنابرایـن نگوییـد  او خواسـتند ُنـه قطعـه بـرای آزمـون بازیگـری آمـاده 
کنیـد تـا وقتـی تلفـن زنـگ  خیلـی قطعـه از َبـَرم(. ایـن قطعـات را مرتـب تمریـن 
می  زنـد بـه چه کنم چه کنـم نیفتیـد. ایـن  کار ذهـن شـما را فعـال نگـه مـی دارد و 

زمینـه را بـرای بـروز خالقیتتـان فراهـم می کنـد.

مقدمه
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و  دارد  مدرن  نمایش های  در  بازی  با  تفاوتی  چه  کالسیک  آثار  در  بازی 
کنید؟ که مناسبتان است انتخاب  چگونه نقشی را 

کالسـیکتان را انتخـاب می کنیـد، دقیـق بـه  وقتـی داریـد مجموعـۀ قطعـات 
کـه بـه چنـد قطعـه نیـاز داریـد و بـرای چـه نقشـی آزمـون  کنیـد  ایـن موضـوع فکـر 
بازگشـت     ۱    آزمـون  بـرای  کوبـی،  جا عصـر  انتقـاِم  تـراژدِی  کـردن  رو  می دهیـد. 
گـر سـن شـما چهـل و دو سـال تمـام اسـت و ظاهرتـان شـبیه  فایـده ای نـدارد، یـا ا
نشـان دادن  درد  بـه  اسـت،  ایسـت ِاندرز   ۲  تلویزیونـی  مجموعـۀ  فـرارِی  زندانـی 
کالسـیک  نقش هـای  بـرای  وقتـی  حتـی  نمی خوریـد.  رؤیایی تـان  زن  قهرمـان 
کـه عمـاًل احتمـال دارد بـرای  آزمـون می دهیـد بایـد چیـز مناسـبی بیابیـد؛ نقشـی 
کـه شـما بازیگـر شـده اید تـا نشـان  گرفتـه شـوید. می دانـم، می دانـم  آن در نظـر 
دهیـد همه فن حریفیـد و از درون دچـار تحـول شـوید. بـا این همـه هنـوز سـن، 
تجربه، تحصیالت، طبقه، دامنۀ آوایی و ظاهر فیزیکی، شـما را محدود می کند؛ 
پـس واقع بیـن باشـید. بـا وجـود ایـن، این هـا مـواد خـاِم منحصر به فـرد هنـر شـما 

هسـتند. هیچ کـس شـبیه شـما نیسـت.
کتابـم بـا نـام  از پـس بازیگـری برآییـد۳ را می نوشـتم، بـا جـود  وقتـی داشـتم 
گپ جالبـی در مورد  کلـی۴ )کارگـردان هنـری سـابق وسـت ُیرکشـایر ِپِلی هـاوس۵( 
کـه از قـرار معلـوم، مـورد بی مهـری قـرار  »انتخـاب بازیگـر مناسـب« زدم؛ چیـزی 
می گیـرد. مـن دوبـاره آن را نقـل می کنـم تـا شـاید زمـان انتخـاب قطعـات، آن را 

بـه یـاد آورید.

دیگـران  از  کمتـر  چـون  نمی کنـی  رد  رو  اونـا  بفهمونـی  بازیگـرا   بـه  سـخته  خیلـی 
خوبـن؛ اونـا رو رد می کنـی چـون، یه جورایـی، بـه نقـش نمی خـورن. بازیگـرا از ایـن 
کاره چیه،  کنی نظـرت در مـورد اون  گه ازشـون سـؤال  خیلـی دلخـور می شـن ولـی ا

کمدی دورۀ بازگشـت،  ک دامنی در معرض خطر اسـت، یک  گشـت یا پا The Relapse: باز  .۱
نوشـتۀ ِسـر جان َونِبره )۱7۲۶-۱۶۶۴(. م.

2. Eastenders
3. Make Acting Work
4. Jude Kelly
5. West Yorkshire Playhouse
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بیشترشـون می گـن »اون یـارو بـه درد اون نقـش نمی خـورد«. در عین حـال، اونـا از 
کامـاًل برابـر دفـاع می کنـن بـدون اینکـه از »انتخـاب بازیگـر مناسـب« حرفـی  فرصـت 

بزنن...

برابر  در  مختلفی  آزمایش های  مدرن  متون  با  مقایسه  در  کالسیک  متون 
بازیگران می گذارند و ُبنیه  و تخیل قوی تر، انعطاف آوایی  و نظارت بر تنفِس 
تمرین های  روز  و هر  دارید  نگه  قبراق  و  را سالم  بدنتان  بیشتری می طلبند. 
که هر بازیگری  کاری  تنفستان را انجام دهید تا هیکل متناسبی داشته باشید؛ 
که  که غریب است، نحوی  کار می برند  باید انجام دهد. شخصیت ها زبانی به 
گاهی متوْن  گان ما نیستند.  که در دایرۀ واژ کلماتی  با آن آشنا نیستیم و  ما 
و  بغرنج  فرایندهای فکرِی  فاخر است و حاوی  زباْن  نوشته شده اند؛  منظوم 
گر متْن منظوم باشد،  ا را تحمیل می کند.  انواع مسائل  که خود  مطول است 
خودمانی تر  لحن  فدای  را  آن  ضرباهنگ های  و  قافیه ها  ساختار،  شما  آیا 
هم زمان  اما  کنید  حفظ  را  شعر  آهنگ  و  وزن  می توانید  چگونه  می کنید؟ 
که در آن است نشان دهید؟ چگونه می توانید  الیه های عاطفی و معنایی را 
نحو  به چه  کنند؟  برقرار  ارتباط  این متون  با  امروزی  گران  تماشا کنید  کاری 
کنید  کاری  ً »عظیم تر از زندگی« جان ببخشید و 

به این شخصیت های ظاهرا
که موقعیت ها و شیوه های بیان آن ها، بسیار ناآشنا  نفس بکشند آن هم وقتی 
به نظر می رسند؟ همین اآلن چقدر نفس نیاز دارید تا حستان را در طول پنج 
خط حاوی مصراع های پنج ضربِی دو هجایِی ضرب انجام۱  نگه دارید؟ تعجبی 

کالسیک نزدیک می شوند. که بازیگران با ترس و لرز به متن  ندارد 
کتـاب آزمـون بازیگـری، مقالـه ای در  کـه در یـک  شـما از مـن توقـع نداریـد 
کـه شـاید  کنـم  کالسـیک بنویسـم، امـا می توانـم چنـد راهنمایـی  بـاب بازیگـری 
کنـد. یکـی دو دقیقـه بـرای شـما زمـان  کمـک  بـه شـما در مـورد ایـن نـوع متـون 
کـه »هنـر خـود را نشـان دهیـد«، بنابرایـن مـن امیـدوارم نظـر مـن  کمـی اسـت 
کوشـیده ام تـا  کنـد تـا فرصت هایتـان را بـه باالتریـن حـد برسـانید. مـن  کمـک 

1. iambic pentameter
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کالم، و  کـه در توانـم اسـت، در بدنـۀ ایـن متـن، اطالعاتـی در زمینـۀ بافـت  آنجـا 
کلمـات و لحن هـای نه چندان رایـج، در اختیار شـما بگذارم.  یافتـن معنـا بـرای 

کنـد. کمـک  امیـدوارم آنچـه در پـی می آیـد بـه این هـا 

که نیاز 	  نمایشنامه را بخوانید. شما نباید توقع داشته باشید همۀ آنچه را 
دارید در مورد یک شخصیت و موقعیتش بدانید، تنها از یک تکه از متن یا 

کنید. کسب  در واقع از نظر من 
یا 	  کنید  ساده  را  کانِگریو۱  نمی توانید  )شما  بگیرید  یاد  دقیق  را  متن 

و  کنید(  بداهه پردازی  را  ضرب انجام  دو هجایِی  پنج ضربِی  مصراع های 
طول  در  شخصیت  آن  سفر  و  شخصیت تان  مورد  در  می توانید  را  چه  هر 
نمایشنامه کشف کنید. اینکه کجا هستید؟ از کجا آمده اید؟ کجا قرار است 
اهل  شخصیت  می گویند؟  چه  شما  دربارۀ  دیگر  شخصیت های  بروید؟ 
کجاست و چه لهجه ای ممکن است داشته باشد؟ در مورد دورۀ تاریخی، 
شما  شخصیت  آنچه  کنید.  تحقیق  شخصیت  لباس  و  اجتماعی  آداب 
ایجاد  تغییر  او  رفتار  راه رفتن و  ایستادن، نشستن،  به تن می کند در طرز 
می خواهید؟  چه  شوید.  دوال  نمی توانید  شکم بند،  یک  با  شما  می کند؛ 
کاری می کند؟  پول؟ قدرت؟ عشق؟ چه چیز شما را وادار به انجام دادن 
شهوت؟ نفرت؟ جاه طلبی؟ انتقام؟ چرا اآلن این را می گویید؟ با شخصی 
رابطه ای دارید؟ عاشق است؟ دشمن است؟  او حرف می زنید چه  با  که 
صحنه  بر  شاید  می زنید؟  حرف  گران  تماشا با  در واقع  یا  است؟  رقیب 
به  می گذرد  سرتان  در  که  را  آنچه  و  می زنید  حرف  خودتان  با  و  تنهایید 
درونی تان  تعارض های  و  افکار  از  را  آن ها  و  می کنید  اعتراف  گران  تماشا
باخبر می کنید یا آن ها را مستقیمًا خطاب قرار می دهید و با آن ها مانند 
دوست، همدست یا محرِم اسرار رفتار می کنید. آیا آن ها را در شادی خود 
روند  از  دارید  شاید  کنند؟  تأیید  را  شما  می خواهید  آیا  می کنید؟  سهیم 
که  دیگری  شخصیت های  مورد  در  تا  می شوید  ج  خار نمایشنامه  کنش 

کانِگریو، نمایشنامه نویس انگلیسی )۱7۲۹-۱۶7۰(. م. Congreve:  ویلیام   .۱



      مقدمه          ۱۷    

کنید؟ نمایشنامه چه سبکی دارد؟  صدای شما را نمی شنوند اظهار نظر 
تراژدی؟  یا  کمدی است  نمایشنامه چیست؟  رویدادهای  و مکان  زمان 

باید در همۀ این ها دقیق شوید.
کنید. رابطه را بازی 	  کنید. قصد و نیت شخصیت را بازی  موقعیت را بازی 

گر متن برایتان سخت بود، آن را به زباِن خودمانی برگردانید. آن  کنید. ا
دارید  که در ذهن  »ترجمۀ خودمانی«  با  بعد  و  بگویید  بلند  با صدای  را 
تا در دهانتان بچرخد. مطمئن  کنید  بروید. تمرین  به سراغ متن اصلی 
کله بزنید تا برایتان  شوید آن را می فهمید. متن را بشکافید و با آن سر و 
گر  که خود واقعًا نفهمیده اید به تماشا جا بیفتد. شما نمی توانید چیزی را 
گر آن را نفهمیده باشید، نمی توانید با آن هیچ پیوند عاطفی  بفهمانید. ا
از  باشد.  و روشن  باید شفاف  زیرمتن  باشد،  گر متن مبهم  ا کنید.  برقرار 
آنچه می گویید دقیقًا چه منظوری دارید؟ شخصیت ها برای بده بستان و 

بیان خود، ابزار دیگری غیر از متن در اختیار دارند. 
آن 	  طنین  و  قافیه ها  ضرباهنگ ها،  با  را  گوشتان  است  منظوم  متْن  گر  ا

کنید؛  رعایت  را  مصراع ها  پایان  مصراع ها،  طول  سجاوندی،  کنید؛  کوک 
گفتار، تغییر  کند کردن، سرعت  کید، تند کردن و  تأ این ها غالبًا راهنمای 
تغییر  جای  و  تکرارها  به  است.  شخصیت  هوشیارانۀ  سکوت های  و  فکر 
کنید و دلیل آن را از خود بپرسید۱؛ به عنوان مثال،  ضرباهنگی ثابت توجه 
این جمالت از وداِع آلِسست با شوهرش را، در آلِسست اثر اوریپید در نظر 

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

که باید جان بسپارم... اینجا، در میانۀ راهم، می بینی 
 نه فردا، نه سوم روزم، 

که بود. ـ  مرگ، و آرمیدن با چیزهایی  کنون ـــ بلکه ا
 بدرود.

کتـاب آمـده، بـه متـن  کـه در اینجـا و چنـد جـای دیگـر در  الزم بـه توضیـح اسـت مـواردی   .۱
کید بر اهمیت جزئیات در اینجا برای خوانندۀ فارسـی زبان  انگلیسـی برمی گردد و جهت تأ

آورده شـده اسـت. م.



کالسیک برای زنان          ۱۸         تک گویی های 

کنید. این مصراع   آن را با صدای بلند بخوانید. ضرباهنگ را دقیق رعایت 
کمابیش  دوم  سطر  وزن  اما  است،  ضرب انجام  دو هجایِی  پنج ضربِی 
رعایت  را  سجاوندی  و  بخوانید  را  آن  دقت  با  باز  نه؟  نیست،  درست 
کلمۀ »باید« به ما چه می گوید؟ او حق انتخاب ندارد. نه »شاید«  کنید. 
است؟  گرفته  صورت  قرینه  به  حذف  چرا  »باید«.  بلکه  شد«  »خواهد  یا 
گفته است. واقعًا مرگ چه  یک مکث برای رعایت ثقل آنچه همین اآلن 
معنایی دارد؟ زمان بدهید تا فهمیده شود. اینجا! درست در میانۀ راه! 
نه روز بعد، یا بعد آن. فوریت آن! بعد، وقتی واقعیت فهمیده می شود، 
گرچه دو خِط  مصراع  پنج ضربِی دو هجایِی ضرب انجام به هم می خورد. 
اوْل بیت های هم قافیه اند، معنای جمله، حول خط سوم می چرخد. خط 
گام! چرا  کنار مرگ آمده است. آخرین  کنون« در  کنون«؛ و »ا تیرۀ بعد از »ا
مرگ )Death( با حرف بزرگ شروع می شود؟ در اوِل جمله، نیامده است. 
کنارش  در  معشوقی  همچون  باید  زن  آن  است.  شخصیت  دارای  مرگ 
با  تمام متن  کنار شوهرش می آرامید )مرگ در  که در  بیارامد همان گونه 
این  موضوِع  مرْگ  شود(.  داده  آن  به  الزم  اهمیت  تا  می آید  بزرگ  حرف 
کی از تأملی  کرد. طول جمله حا کیِد خاص  جمله است. باید روی آن تأ
او در تقالی  و  نزدیک است  این زن  اما عمیق است. مرِگ  رنج  از  سرشار 
امتحان  اشک بار  چشمانی  با  یا  هراس   با  را   آن  خواندن  نفس کشیدن. 
کرده  کنید. جواب نمی دهد، نه؟ ببینید مترجم چگونه »بدرود« را اضافه 
گریزناپذیر، به سوی  است، تا آلِسست فضای اندکی بیابد تا از پذیرش امر 

کند. »وداع های« دلخراشش حرکت 
کوچکی از متن با حداقل دانش نسبت به  بنابراین می توان از بخش 
و  است  دقت  نیازمند  این  کار  کشید.  بیرون  فراوانی  اطالعات  آن،  زمینۀ 

زحمات شما بی جواب نخواهد ماند.

که او زنی ِوِلنگار است۱  این را  که مانند آننابلال در حیف  کم اند افرادی  از ما 
که رابطه ای غیرمعمول با برادرش داشته باشد، اما ما قادریم این  کرده  تجربه 

یک تراژدی نوشتۀ جان فورد )۱۵8۶-۱۶۳۹(.  .۱
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که آن ها را به این  کار وامی دارد بفهمیم. تخیل زیادی نمی طلبد  میل شدید را 
از زندگی  تا خود را جای این زن بگذاری. ممکن است شخصیت ها عظیم تر 
تاریخی دیگری  زباْن مربوط به دورۀ  باشند، عواطفشان تشدید شده باشد، 
باشد، اما این نمایشنامه ها نوشته شده اند تا بازیگرانی، درست مانند شما، 
ما  هیجانات  با  فرقی  که  کنند  منتقل  را  هیجاناتی  و  بیاورند  زبان  بر  را  آن ها 
برای  قوی  و  مؤثر  چیزی  بی آنکه  نمانده اند  زنده  قرن ها  متون  این  ندارند. 

گران امروز در َچنته داشته باشند. تماشا
ح های من را »جهت دهِی« سفت و سخت به شمار آورد. در اینجا  نباید شر
جهت دهی در آزادترین صورتش مدنظر بوده است. این بسته به نظر شماست 
کنید. »راه  را خود تفسیر  کنید و این نقش های بی نظیر  که خودتان تحقیق 
همواره  کارگردان  یک  و  ندارد  وجود  نقش ها  این  بازی کردن  برای  درستی« 
گوش تیز می کند تا نظر دست اول شما را در مورد قطعۀ معروفی بشنود. من 
توصیه   چند  رویکرد،  و  تفسیر  بافت،  پیش زمینه،  مورد  در  که  کرده ام  تالش 
نحو  یا  ساختار  زبان،  باب  در  پنهان  سرنخ هایی  شما  به  تا  کنم  راهنمایی  و 
که به نظر بجا و مناسب می آیند آورده ام.   بدهم. توضیحات صحنه را جایی 
»ستون  می توانید  شما  بنابراین  آورده ام،  را  طوالنی  گفتار  یک  تمام  گاهی 
گاهی در موارد  کنید و  فقرات« متن را ببینید و بعد خودتان آن را قطعه قطعه 
گفت وگو، جریان فکر را در آن قطعه می شد  که با حذف طرف  کمی، در جایی 
کتاب برای شما،  کرده ام. امیدوارم این  گفتارها را به هم متصل  کرد،  حفظ 
گلچینی جالب توجه و متفاوت باشد. اما مهم تر از آن، امیدوارم این مجموعه 

کنید. پیروز باشید.   کند آن شغل را از آِن خود  کمک 




