سال هشتم* شماره پنجم * شماره پیاپی  * 98بهمن  *7981شاپا2922-7987 :

ماهنامه علمی ،فرهنگی ،خبری

همکاران این شماره:

شماره هشتاد و نه ،بهمن 7931

طوبی مردانی

صاحب امتیاز :انجمن مجازی مترجمین ایران

امیرحسین حیدری

مدیر مسئول :دکتر محمد فالح

مهناز فرمانبر

سردبیر :مهندس بهنام اسدی
مدیر اجرایی :شجاع نی نوا
کارشناس فنی :دکتر حسین حیدری تبریزی

زهرا بژه
مریم دارینی
رویا خالصی

ویرایش ادبی :دکتر رضا عباسی
گرافیست :محمد پیشجو ،سامیار اخوان

طراح جلد :مهندس بهنام اسدی

آدرس وبسایتwww.itcanet.ir :
آدرس پست الکترونیکitcanet@gmail.com :
پیامک03913307300 :

سرپرست دپارتمان زبان ایتالیایی
سرکار خانم نیلوفر ذکاوت
سرپرست دپارتمان زبان روسی
سرکار خانم مریم دارینی
سرپرست دپارتمان زبان فرانسوی

دبیرخانه نشریه در ویرایش ادبی مطالب آزاد است .سرکار خانم رویا خالصی
مطالب ارائه شده لزوماً نظر اعضای هیئت تحریریه
را منعکس نمی کند.
این نشریه در سایت انجمن مجازی مترجمین ایران  www.itcanet.irنمایه می شود.

فهرست
 .1کارگاه ترجمه 4 .......................................................................................... ......................................................
 .2مقاالت9...............................................................................................................................................................
”یادگیری خواندن (بخش سوم)“9............................................................................................................. ،

توسط :طوبی مردانی
’51………………………………“Investigating Effects of Iranian TEFL University Professors
Hidden Curriculum on TEFL B.A. Students’ Perception of the Final Exams of the General
English Courses: A Comparative Study of State and Islamic Azad Universities (Part 1)”,
by: Amir Hossein Heidari

”ترجمه شعر سیمین بهبهانی (دلم گرفته ای دوست)“02............................................................................. ،

توسط :مهناز فرمانبر

 .3داستان کوتاه02...............................................................................................................................................
“ترجمه داستان کوتاه :نفرین مومیایی (بخش سوم)“02............................................................................... ،

توسط :زهرا بژه

 .4بخش زبان روسی25.......................................................................................................................................
”نامههایی دربارهی مهر و نیکی“ از »دمیتری لیخاچف« توسط سرکارخانم مریم دارینی

 .5بخش زبان فرانسوی24.................................................................................................................................
”تغییرات معنایی در زبان فرانسوی“ (بخش اول) توسط سرکارخانم رویا خالصی

 .6بخش زبان اسپانیایی29................................................................................................................................
ترجمه داستان ”نفرین مومیایی (بخش سوم)“

3
ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 98بهمن 7381

کارگاه ترجمه

از بهمن

ان س لن

،7931

اط لب بخش ک رگ س تنجمنمن
تولط لجدبیج ا هنان ان ا بن
التف دس از کت ب ” نخستی درس
ه ی عملی در تجمم “ اثج الت د
خ لد خ نی ،چ پ اننتنرن را
”رهام “ ارائ ای گجدد.

مقدمه
ترجمه یک اصل تخطی ناپذیر دارد؛ اینکه مترجم باید بر زبان مبدأ و مقصد اشراف داشته باشد .درمورد ساایار
موضوعات این حوزه اشتراک نظر زیادی وجود ندارد و بر سر آنها بحث های ادامه دار و جنجال انگیزی در جریاان
است .مثالً موضوع مناقشه برانگیزی که سالیانی است در مورد آن بحث می شود این است که آیا ترجمه هنر است
یا مهارت؟ آیا ترجمه هنر است و به همین خاطر غیر قابل آموزش است یا اینکه فن و مهارت است و مثل هر رشته
دیگری می شود آن را در دانشگاه ها و کالس های آموزشی تدریس کرد؟
هرجند نمی توان منکر این شد که بخش مهمی از کار ترجمه ،به ویژه ترجمه متون ادبی ،به هنر ماتارجام در
بازآفرینی خالقانه اثر ارتباط دارد و قاعده مشخصی برای آموزش آن وجود ندارد اما در زمینه های دیگر می توان با
ارائه الگوهای ساختاری و معنایی راهی را گشود و عالقه مندان به این عرصه را قدم به قدم به مراحل باالتر هدایت
کرد .باالخره وقتی موسیقی ،داستان نویسی و خود هنر را در محیط های دانشگاهی و غیر دانشگاهی آموزش مای
دهند؛ چرا نتوان ترجمه را آموزش داد؟
کتاب حاضر با هدف ارائه الگوهای دستوری و معنایی برای ترجمه از انگلیسی به فارسی نوشته شده است .ایان

کتاب آموزشی گام به گام ترجمه نیست که در آن جزء به جزء اجزای جمله تجزیه و تشریح شوند ،بلکه کاتاابای

4
ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 98بهمن 7381

کارگاه ترجمه
است عمدتاً برای سطوح متوسط به

از آنجا که این اثر ،نظری نیست؛

برخی از ماقاوالت و الاگاوهاای

باال که در آن سعای شاده اسات

به نظریه ها و تئوری های ترجماه

ساختاری تشریح می شاوناد کاه

مقوالت و زیرساخت های دستوری

نمی پردازد؛ چون اغلب آثاری کاه

آشنایی با کاربرد و مفاهاوم آناهاا

مهم زبان انگلیسی و نقش کاربارد

درمورد اصول ترجمه نگارش شاده

اهمیت زیادی در کار ترجمه دارد.

برخی از واژگان ،عبارات و الگوهای

اند به قدر کافی به نظریااتای کاه

در فصل سوم به تحلیل معاناایای

ساختاری مهم این زباان کاالاباد

حول این رشاتاه وجاود دارناد

دسته ای از واژگان و عبارات مای

شکافی شود .در واقع سعای شاده

پرداخته اند .این کتااب در یاک

پردازیم که بخش عمده ای از آنهاا

است با تشریح برخی از عناصر مهم

قالب کاربردی نوشته شده و در آن

کاربردی هستند و آشنایی با دایره

دستوری ،ساختاری و واژگانای باا

سعی شده است با تحلیل برخی از

معنایی واژگان و الگوی ماعاناایای

پشتوانه مثال های متعدد ،تصویری

عناصر و الگوهای مهم ساختار زبان

عبارات این فصل به ارائه تارجاماه

روشن و قابل فهم از نقش و مفهوم

انگلیسی تا حد امکان به ترجمه ای

ای بهتر و پخته تر کمک خاواهاد

آنها درون بافت کالم به دست داده

عاری از ابهام و خطا یاری رساند.

کرد .و باالخره در فصل پایانی باه

شود .در ساختار زبان انگالایاسای

مطالب کتاب در چاهاار فصال

تجزیه و تحلیل جمالت و متون و

عناصر و الگوهایی وجود دارند کاه

تنظیم شده اناد .فصال اول باه

سپس ترجمه آنها می پردازیم .در

اگر کاربرد و مفهوم آنها به درستی

تحلیل اجزای ساختار گرامری زبان

این فصال بارای هار جامالاه

درک نشود می توانند درون جملاه

انگلیسی می پردازد .در این فصال

توضیحاتی جهت درک باهاتار و

گره ایجاد کنند و معنای جمله را

به تمام ارکان دستوری پارداخاتاه

ترجمه راحت تار آن ارائاه مای

با ابهام مواجه سازند .هادف ایان

نمی شود بلکه تاناهاا ماقاوالت

دهیم؛ اما همانطور که پیشتر اشاره

کتاب عمدتاً گشودن این گره هاا

دستوری مهمی که برای تارجاماه

شد ،در اینجا تمامی اجزای جملاه

است.

حکم ستون فقرات را دارند تجزیاه

تشریح نمی شوند بلکه بیشتر باه

و تحلیل شده اند .در فصال دوم

واحدها و قطعاتی از جمله که نیااز
به توضیح داشته باشند پارداخاتاه
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کارگاه ترجمه
می شود .خالصه سعی شده اسات

باشد و در عین حال از پختگای و

که گره های جمله گشوده شوند.

زیبایی هم برخوردار بااشاد کاار

در پایان ذکر دو نکته خاالای از
لطف نیست.

مطلوب هم آن است که آناهاا در

ارائه آثاری در زمایاناه آماوزش
کتابی جامع و فراگیر نیسات کاه

ترجمه به ارتقای سطح تارجاماه
کمک نمایند.

تمامی مطالب و موضوعات ترجماه
را در خود پوشش داده باشد؛ بلکاه
تنها می تواند سکویی بااشاد کاه
عالقه مندان فراگیری ترجمه از آن

گرامر

مترجمان مجرب و ورزیده است که

این زمینه قدم جلو بگذارند و باا
 .5این کتاب به هایاع عاناوان

فصل اول

امیدوارم این کتاب در حد
بضاعت گوشه ای هرچند کوچک
از عرصه پرچالش ترجمه را پر

برای رسیدن به پله هاای بااالتار

نماید.

افعال
فعل در کل بیان گر شش فرایند
است:
.5
.0

اتفاق افتادن ()fall

.2

تجربه کردن ()see

.4

احساس کردن ()feel

.1

بودن ()exist

.6

استفاده کنند.

انجام دادن ()eat

شدن ()become

فعل در زبان انگلیسی می تواناد
در حالات هاا و صاورت هاای
 .0ترجمه هایی که در این کتاب

گوناگونی ظاهر شود؛ مانناد وجاه

از جمالت ارائه شده اند به هایاع

معلوم ،وجه مجهول ،وجه مصدری،

وجه ترجمه برتر نیستناد بالاکاه

وجه وصفی و. ...

تالش نگارنده بر این بوده است که

در یک جمله ممکن است انواع و

تا حد امکان ترجمه ای درسات و

اقسام افعال در صورت ها و زماان

بی خطا از جمالت بدسات دهاد.

های مختلف وجود داشته باشاناد.

ترجمه ای که درست و بی خاطاا
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کارگاه ترجمه
شناخت این افعال و نوع کااربارد

 .0کنش ها و رویدادهای ماکارر

 .6در اشاره کردن به محاتاوا و

آنها اهمیت زیادی در درک جملاه

( کنش ها و رویدادهایی که هرروز،

مضمون کتاب ها ،فیلم ها ،روزنامه

دارد.

هرهفته ،هرماه ...به طاور ماکارر

ها و ...و بررسی خالصه وار آنها.

فعل در زمان

انجام می گیرند).
 .7در تیتر روزنامه ها برای بیاان

یکی از مهم ترین کاارباردهاای
فعل تمایز گذاشتن بین زمان هاا
(حال ،گذشته و آینده) است .اکثار
افعال در هرکدام از این زماان هاا
می توانند ساه ناماود ”سااده“،

 .2کنش ها و رویدادهای زنجیره

ای بالفصل (ازجمله دادن آدرس،

رویدادهایی که تازه اتفاق افاتااده
اند.

دادن دستورالعمل و تفسیار زناده
مسابقات ورزشی).

 .8در مکاتبات رسمی.

”استماراری“ و ”کاامال“ داشاتاه
 .4برای بیان قصه هاا ،روایاات،

باشند.

ماجراها و حکایات ماعاطاوف باه
زمان های انگلیسی را می تاوان
به  50زمان به قرار زیر تاقاسایام
بندی کرد:


penguins lives in Marwell
Zoo.

گذشته (با هدف ملاماوس نشاان
دادن رویدادها یا برجستاه کاردن

یک کولونی (گله) از پاناگاوئان
های قطب جنوب در باا

آنها).

وحاش

مارول زندگی می کاناناد (یاک

زمان حال ساده
موارد کاربرد

A colony of Antarctic

 .1برای بیان خبرها یا موضوعاتی

 .5حقایق و واقعیت های کلی (از

که آنها را شنیده ایم ،دیده ایم و یا

جمله واقعیت های علمی ،وضعیت

خوانده ایم؛ در قالب عباراتی چون:

های ثابت و عادات حاالت).

I hear, I gather, they
say, she tells me,… .

1
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وضعیت ثابت).

کارگاه ترجمه
They say they’ve found a
new vaccination against
malaria.
می گویند واکسن جدیدی علیاه
ماالریا کشف کرده اند (شنیده ها).

Earth’s spin controls
our lives. As the planet
dances around the sun,
we sleep and wake by its

ها و طرز فکر فرد اشااره دارد در

مستقیم به چشمانش ناگااه مای

حالی که واژه ی ”افراطی“ به رفتار

کند .مرد عینکش را به چشم ندارد

فرد و کاری که انجام مای دهاد

و او را نمی شناسد( ...بایاان یاک

اشاره می کند (یک واقعیت کلی).

روایت معطوف به گذشته).

Kate fox’s novel is a

Smith passes to Taylor,

historical romance set in

Taylor to Barens - and

London in the 1880’s. the

…Harris intercepts

action takes place over a
period of 30 years.

Morrison, nice ball - and

رمان کیت فاکاس یاک رماان

!Morrison shoots

عاشقانه تاریخی است که ماجارای

اسمیت پاس می دهد به تایلاور،

آن در لندن سال های  5882مای

تایلور توپ را رد می کند به بارنز -

گذرد .وقایع این رمان طای یاک

هاریس ارتباط را قطع می کند...

daily pirouette.
چرخش زمین زنادگای ماا را
تنظیم می کند .این سیاره به گارد
خورشید می رقصد و از قِبل همین
رقص روزمره است کاه ماا مای

خوابیم و بیدار می شاویام (یاک
واقعیت علمی و یک رویداد مکرر).

Harris passes back to

دوره  22ساله اتفاق مای افاتاناد
(اشاره به مضمون یک رمان).

هاریس پااس مای دهاد باه
موریسون ،پاس زیبایای اسات و

موریسون شوت می کند! (گازارش
Radical refers more to
ideas and how someone
thinks, while extremist
refers to behavior, what
someone does.
واژه ی ”رادیکال“ بیشتر به ایاده

She goes up to this man
and looks straight into
his eyes. He’s not wearing his glasses, and he
doesn’t recognize her… .
او پیش این مارد مای رود و
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زنده ورزشی).

مقاالت
مربوط میشد و به ایان صاورت

اندرسون و فریبادی سه دیادگااه

یادگیری خواندن

اندازهگیری شد کاه افاراد باایاد

متفاوت درزمینه ی رابطه بین لغت

(نوشته ی :ریچارد کا .واگنر ،شاین

کلمات را رمزگشایی میکردند .اماا

و درک ماطالاب ارائاه دادهاناد

البته هدف از خواندن درک مطلب

( 5985؛ بیانشده توسط نااگای).

است و اکثر خاوانادنهاایای کاه

اول ،همانطور که فرضیه ابزاری بر

باهدف درک مطلب هستند شامال

این عقیده است که صرف دانستان

خواندن متون متصل باهماناظاور

کلمات بیشتر درک مطلب را بهبود

رسیدن به معنای آنها میشاوناد.

میبخشد ،به دلیلی روشن که اگار

در اینجا ،به نظر میرسد که دانش

معنای برخی از کلماات در یاک

لغوی بر اساس همبستگای بایان

متن راندانایاد ،احاتامااالً درک

اندازه لغت و میزان درک مطالاب،

مطلبتان نیز دچار ضعف خاواهاد

نقشی مهم ایافاا کاناد (نااگای،

شد .دوم ،یک فرضیه دانش بایاان

برنینگر ،آبوت ،ووگان ،و ورماولان

میکند که تفاوتهای فردی هام

 .)0222طی سالها رشد و توسعه،

درزمینه ی لغت و هم درک مطلب

کودکان رشدی حاائاز اهامایات

به دلیل تفاوتهای فردی در زمینه

درزمینه ی خواندن و درک مطلب

ی دانش ادراکی به وجود مایآیاد:

را نشان دادهاند .آیا ایان اماکاان

اگر شما داناش ادراکای زیاادی

وجود دارد که رابطهای علی بایان

دارید ،این احتمال وجود دارد کاه

رشد لغوی و درک مطلاب وجاود

لغات بیشتری را بدانید و آنچاه را

داشته باشد؟

که میخوانید بهتر درک کانایاد.

بی .پیاستا ،و جوزف کا .تورگسن)

”بخش سوم“

طوبی مردانی
بهمن 5297
)(February, 2019

 1.3لغات زبان شفاهی و درک
مطلب :مورد دومی از روابطط
دوجانبه توسعهای
تحقیقی که پایاشازایان مارور

سوم ،فرضیه استعداد میگوید کاه

کردیم به خواندن در سطح کلاماه

لغت و درک مطلب به این خااطار
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مقاالت
همبستگی دارند که تافااوتهاای

مدلسازی برابری ساخاتااری ،و

هستند بهاحتمالزیاد معنای لغاات

فردی در هر دو به دلیل تفاوتهای

مورد خاص تحلایال مسایار آن،

جدید را کشف خواهند نمود .اگار

فردی در یک توانایی اساسی مثال

میتواند برای بررسای مادلهاای

اینگونه باشد ،تأثیاری عالای از

توانایی زبانی کلی به وجود میآید.

علی جایگزینی همااناناد ایانهاا

تفاوتهای فردی در درک مطالاب

اخیراً ،ناگی یک نسخه باهروز از

بهکاربرده شود .واگانار ،مایاوز و

بر تفاوتهاای فاردی در لاغات

فرضیه استعداد را ارائه نماود .بار

تاننبوان سه مدل علی جایاگازیان

مشهود خواهد بود .دومیان مادل

اساس این دیدگااه ،تافااوتهاای

درزمینه ی روابط توسعهای بایان

اظهار داشته که تفاوتهای فاردی

فردی در آگاهی فرازبانی (توانایای

لغت و درک مطلب را باا ایاجااد

در لغت تأثیری علی بار تاوساعاه

تفکر در خصوص زبانی که میتواند

تناسب میان مدلهای تاحالایال

مهارتهای درک مطلب به هماراه

بهعنوان آگاهای وا شانااخاتای،

مسیر و دادههای طولی آزماودناد.

دارد .یک دایره لغت غنی تاجارباه

آگاهی ریخت شناختی یا آگااهای

این دادههای طولی از بررسی 056

درک مطلب بهتری در هاناگاام

نحوی نمایان شود) به تفااوتهاای

دانشآموزی باهدساتآماده کاه

خواندن به همراه دارد ،چیزی کاه

فردی درزمینه ی لاغات و درک

ارزیابی سالیانه لغت و درک مطلب

باگذشت زمان موجاب باهاباودی

مطلب مربوط میشود .در همایان

از پایه دوم تا پنجم بارای آنهاا

درک مطلب خواهد شد .سومایان

زمینه ،کارلیسل اظهار کارده کاه

فراهم بود .اولین مدل بیان میکرد

مدل پیشنهاد داده که روابط علای

تفاوتهای فردی در یکشکال از

که تفاوتهاای فاردی در درک

بین لغت و درک مطلب دوساویاه

توانایی فرازبانی ،ماثاالً پاردازش

مطلب تأثیری علی بر توسعه لغوی

هستند .بار اسااس ایان مادل،

ریخت شناختی ،به تنفس بیشتر و

بر جای میگذارد .لاغاات جادیاد

تأثیراتی که در هر دو مدل یک و

عمق دانش لغوی منتج مایشاود،

زیادی با استنتا معنا از متان در

دو توصیف شد ،عملکردی همزمان

درک ماطالاب را

هنگام خواندن آموخته میشاوناد،

دارند .یک مدل چهارم نیز اظاهاار

برخالف آموزش مستقایام آنهاا.

داشته که لغت و درک مطلب باه

کودکانی که در درک مطلب بهتار

این دلیل همبستگی دارند که هار

که در عاو

تسهیل میبخشد.
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دو به دلیل یک متغیر سوم ایجااد

مطلب ،درک متان از وودکااک-

برگشت برای درک مطلب با ضریب

میشوند .نمونههای مربوط به ایان

جانسون بود .این مدلها همچنیان

تأثیر  ،2170و برای لغت با ضریاب

مدل در فرضیههای اساتاعاداد و

شامل یک متغیر خاود بارگشات

تأثیر  2141مشخاصشاده اسات.

دانش اندرسون و فریبادی ()5985

میشدند .نتایج دوره زمانی پاایاه

نتایج مربوط به دوره زمانی پاایاه

و فرضیه آگاهی فرازباانای نااگای

چهارم تا پاناجام در شاکال 5

دوم تا سوم ،و پایه سوم تا چهاارم،

وجود دارد.

ارائهشده است .در ایان شاکال،

خیلی شبیه به نتایج ارائهشاده در

هر مدل تحلیل مسیری کاه در

ضریب تأثیر مسیر مشخص اسات.

شکل  5بودند.

این مطالعه موردبررسی قرارگرفته،

تأثیر علی درک مطلب پایه چهارم

خالصه اینکه ،این مدل دوساویاه

هم لغت و هم درک مطلب را در

بر لغت پایه پنجم با ضریب تأثایار

بارای هاامااه دورههااای زماااناای

دو برهه زمانی آزموده است .معیاار

 2158ارائهشده است .تأثیر عالای

موردبررسی بهکاربرده شاد .ماورد

لاغات خاارده آزماون لاغات از

لغت پایه چهارم بر درک ماطالاب

مربوط به روابط دوجااناباه بایان

استندفورد -بینت بود .معیار درک

پایه پنجم با ضریب تأثایار 2124

توسعه لغاوی و درک ماطالاب

مشخصشده است .تاأثایار خاود
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منعکسکننده رابطه بین آگااهای

برای کودکانی که آمادگی خوانادن

بر این است که کودکان قابال از

وا شناختی و خوانادن کالاماات

را نداشتند این بود که تاا زماان

کسب آماوزشهاای الزم بارای

است .در هر دو ماورد ،تاوساعاه

ایجاد این آمادگی منتظر بماناناد.

خواندن تواناییها و دانش مهام و

مهارتهای زبانای ناوشاتااری و

ورود با تأخیر به مدارس رسمی ،یا

ضروری در جهت تسهیل یادگیری

شفاهی بر یاکادیاگار تاأثایاری

تکرار کودکستاان یاا پاایاه اول

خواندن را تاوساعاه باخاشاناد.

سودبخش دارند.

استراتژیهای متداولی برای تأخیر

ساختارهای کلیدی در سوادآموزی

آموزش خواندن رسمی تاا زماان

فوری انعکاسی برای ساختاارهاای

الزم

مبتنی بر سوادآموزی وا شناختی،

محسوب میشادناد .کاالسهاای

درستنویسی و ریخت شنااخاتای

سنتی ،با مطالبه بین کودکستان و

است که در بخش قبل در مورد آن

پایه اول ،برخی اوقات باهعاناوان

بحث کردیم .در سطح پایاش از

جایگزینی برای تکرار کودکساتاان

دبستان ،ساخاتاارهاای مارتاباط

به شمار میرفتند.

حساسیت وا شنااخاتای ،داناش

.2یادگیری خواندن
در سده اخیر ،مدل آمادگای بار
این تفکرات که کودکان قابال از
دبستان بتوانند خواندن را بیاموزند
غالب بود (رایانار و هاماکااران

رسیدن کاودک باه بالاو

 .)0225آمادگی باهعاناوان یاک
ساختار به بلو رسیده قلمداد شده
اساات .وقااتاای کااودکااان وارد
کودکستان یا پایه اول میشادناد،
روانشناسان مادارس و دیاگاران
آزمااونهااای آمااادگاای را باارای
شناسایی کودکانی که آمادگی الزم
برای یادگیری خواندن را نداشتناد

به کار میبستند .درمان مارباوطاه

مدل آمادگی حاال تاوساط یاک

نوشتاری و زبان شفاهی هستند.

مدل سوادآموزی فوری باه اجارا

درماایآیااد .سااوادآمااوزی فااوری
بهپیشروی توسعهای ناوشاتان و
خوانادن قاراردادی اشااره دارد

 2.1اشکال واجشناختی ،ریخت
شناختی و سوادآموزی پیش از
دبستان

(سالزبای 5989؛ سالزبای و تایال
5995؛ ویتهارسات و النایاگاان
 .)0225 ،5998در این مدل ،بااور

وا شناختی به یکشکل اولیاه از

آگاهی وا شناختی اشاره دارد کاه
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مقاالت
با توانایی دسترسی و دساتکااری

به نظر میرسد که حسااسایات

پیچیدگی زبانی بیشتر حااکای از

واحدهای وا شناختای بازر تار

وا شناختی یک بعد نسبتاً ثابت در

موفقیت نسابای در واحادهاای

شناخته میشود .فراگیری اولایاه

تفاوتهای فردی باشاد ،حاداقال

کوچکتر در توسعههای آتی اسات

قواعد بدیعی و عروضی زبان بومای

زمانی که پاس از  2ساالاگای

(آنتونی و فرانسیس 0221؛ آنتونی

کودک بر اساس ایان حاقایاقات

اندازهگیری میشاود (النایاگاان،

و همکاران .)0222

صورت میگیرد که کودکان  0روزه

برگس و آنتونای  .)0222آناچاه

آگاهی ناوشاتااری .قاویتاریان

برای زبان بومی خود اولویت قائال

ازلحاظ توسعهای تافااوت ایاجااد

پیشبین برای خواندن آتی کلاماه

میشوند (مون ،کاوپار و فایافار

میکند پیچیدگی زبانی عانااصار

دانش الفبایی در زماان ورود باه

 .)5992نوزادان در یاکمااهاگای

وا شناختی اسات کاه کاودک

ماادرسااه اساات (آدامااز 5992؛

نشان میدهند که قادرند صداهای

میتواند به آنها دسترسی داشتاه

استونسون و نیومن  .)5986عاالوه

گفتاری را درک کرده و از یکدیگار

باشد و آنها را دستکاری کند .باا

بر اهمیت دانستن اسمها و صادای

تمایز بخشند (ایماس ،سیکولنادف

توجه به تصویری که در باخاش

حروف در یادگیری خواندن (بوند و

جاسزیک و ویاگاوریاتاو .)5975

قبلی توصیف شاد ،کاودکاان در

دیکسترا 5967؛ میسون ،)5982

تجربه اولیه در خصوص زبان بومی

نشان دادن آگاهی اولیه نسبت باه

به نظر میرسد که داناش حاروف

آنها با سیساتام وا شانااخاتای

عناصر کوچکتر گفتار پیاشارفات

نیز نقشی غیرمستقیم در یادگیری

نوزادان هماهنگای دارد .راباطاه

داشتهاند .این عناصر ،در تارتایاب

خواندن و تسهیل توسعه آگااهای

جایگزین برای این تخصص رو باه

توسعهای )5 ،کلمات در کالاماات

وا شناختی ایفا کند (بارگاس و

توسعه آن است که توانایی کودکان

مرکب  )0هجاها در کالاماات )2

النیگان 5998؛ واگنر ،تورگسِان و

یکساله در ایجاد تاماایاز بایان

واحدهای ابتدایی در هاجااهاا )4

راشوت 5994؛ واگنر و هاماکااران

وا های غیربومی کاهش مییااباد

وا ها در قافیهها و  )1وا هاا در

.)5997

(ورکر و تیس .)5999

زنجیرههای واجی هستند .موفقیت
نسبی در واحدهای بازر تار باا

73
ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 98بهمن 7381

مقاالت
هرچند اهمیت آگاهی و داناش

را پیشبینی میکند ،اماا قادرت

5998؛ وودوارد و هویان .)5999

نسبت به حروف محرز شده اسات،

پیشبین آنها بهوسایالاه رواباط

ژستهای ارجاعی بیااناگار درک

اما دانش نسبت به اشکاال اولایاه

قویتر بایان داناش حاروف و

مقصود و نمایندگان سمبالایاکای

نوشتاری بهاندازه کافی ثابت نشاده

خواندنهای آتی زمانی کاه هام

هستند که قبل از ارجاع کالمی به

است .برای مثال ،کودکان قبال از

دانش حروف و هم مفاهیم مرباوط

وجود میآیاناد .ظااهاراً تاوجاه

دبستان دانشی متفاوت نسبت باه

به نوشتار بهعنوان پیشبایانهاای

مشترک بین یک نوزاد و ماراقاب

مفاهیم اساسی نوشاتااری دارناد،

همزمان بهکاربرده میشوند ،شامل

رشد و توسعه لغات را تساهایال

ازجمله اینکه آیا کتابی از بااال باه

میشود (النیاگاان و هاماکااران

میکند (بلوم 0222؛ تاومااسالاو

پایین خوانده میشود یا خیر ،آغااز

.)0222

 .)0222شواهد مربوط باه درک

یک کتاب کجاست ،و تفاوت بایان

زبان شفاهی .یاک پایاشارو در

معنای کلمه را میتوان قبل از تولد

تصویر و نوشته در چیست (کالای

خصوص توانایی برقراری رابطه باا

یکسالگی نوزاد مشاهده نماود ،و

 .)5979مسئله مبهم آن است کاه

کلمات که در نوزادان باه شاکال

کودک هنگام ورود باه مادرساه

آیا این دانش نقاش ماهامای در

حرکات و اشارات نمایان مایشاود

هزاران کلمه را آموخته است (باک

توسعه خواندن ایفا مایکاناد ،یاا

(الک 5978؛ نامای و وکسامان

و ام سی کئون .)5995

اینکه صرفاً محاصاول
تفاوتهایی است کاه
هیعگونه تأثیاری بار
یادگایاری خاوانادن
ندارد .هرچند عملکرد
مربوط باه ماعایاار
مفاهیام ناوشاتااری
عملکرد آتی خوانادن

74
ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 98بهمن 7381

مقاالت
sor’s' hidden curriculum

psychological

Investigating Effects of

on B.A. students’ percep-

tion among the university

Iranian TEFL

tions of the final exams

professors while percep-

University Professors’

of the general English

tion of state university

Hidden Curriculum on

courses through a com-

teachers mostly focused

TEFL B.A. Students’

parative study of state

on feedback, contextual

Perception of the Final

and Islamic Azad univer-

richness, teacher-learner

Exams of the General

sities. For this purpose,

relationship, motivation-

English Courses: A

the participants were se-

based teaching and prox-

Comparative Study of

lected from among a

imity of selves, ways and

State and Islamic Azad

population of 238 B.A.

interests. In addition, the

Universities

university students and 2

teachers demonstrated a

university

professors

high level of commit-

(who

available).

ment to providing the

Two semi-structured in-

highest quality education

terviews helped the re-

to their students. In addi-

searcher collect the nec-

tion, management in both

essary data. In addition,

universities

three

teachers spent a signifi-

“Part 1”

Amir Hossein Heidari
(February, 2019)

Abstract
The present qualitative
study aimed at investigating effects of Iranian
TEFL university profes-

were

observation

ses-

studies

sions were conducted to

cant

monitor

ac-

reading educational ma-

tions, interactions and

terial related to providing

teachers’ possible chal-

their staff with different

lenges/ reactions/ state-

resources to increase stu-

ments during the course.

dent performance. In the

Learners’ perceptions of

state university within

Azad University teach-

the teacher theme, con-

ers’ hidden curriculum

siderable principal em-

differences focused on

phasis is placed in the

framework pressure and

areas of academic inter-

students’

amount

competi-

of time
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vention services, profes-

ers only learn English

that language testing to-

sional

development

since it is included in the

day reflects current inter-

teacher performance, da-

curriculum; but for oth-

est in teaching genuine

ta, best practices, and the

ers, studying the lan-

communication, but it

classroom.

guage echoes a choice

also reflects their earlier

Keywords: Final ex-

(Harmer, 2010). In doing

concerns for scientifical-

ams, General English

so, if second language

ly sound tests. Bachman

Course, Hidden Curricu-

(L2) learning is viewed

(1990) claimed that lan-

lum, Perception

as a deductive rather than

guage testing almost nev-

inductive

the

er occurs in isolation. It

teachers will probably

is done for a particular

Learning is the funda-

choose to present copi-

objective and in certain

mental concern of the

ous rules and paradigms

context.

teachers in any instruc-

rather than to let the

him, language tests could

tional program, especial-

learners

discovering

be valuable sources of

ly in classroom context,

those rules inductively

information about the ef-

which

(Nunan, 1991).

ficiency of learning and

Introduction

is

process,

According

to
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easily

or
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According to Brown

teaching.

guished. The feedback on

(1996), teaching and test-

teachers

the effectiveness of stu-
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dents’ learning is gener-

lated that it is virtually

student

ally of interest to both

impossible to work in ei-

weaknesses,

teachers and the students

ther field without consid-

student progress, and to

themselves

(Nikto,

ering the other. Testing is

assist in evaluating stu-

1998). Everywhere in the

viewed as a constructive

dent achievement. Lan-

world, learners of all ag-

and

practical teaching

guage tests are also fre-

es are learning English;

strategy giving learners

quently used as source of

however, their motives to

useful opportunities for

information in evaluating

study English can vary

discussion of language

the effectiveness of dif-

significantly. Some learn-

choices. He continued

ferent approaches to lan-

achieved

Language
regularly
strengths
to

use
and

assess
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As

As language curriculum

ulum as ”the learning

source of feedback on

development has always

which goes on in covert

learning and teaching,

remained a hot topic in

ways beneath the surface

language tests could thus

the

second/

of what the teacher sets

provide useful input into

foreign language teach-

out to teach. It encom-

the process of language

ing and learning, it is

passes the shaping of

teaching.

worth noting that the

learners’

concept of curriculum

about learning, their own

perceptions

includes all the elements,

role in it, nature of the

about language learning

which contribute to the

subject they are studying,

seem to deliberately or

teaching and learning sit-

their teachers and so on,

automatically steer their

uation (Johnson, 1989).

and their attitudes to-

actions, which support

Accordingly, The idea of

wards all of these.” (p.

their own learning pro-

a

83)

cess and most signifi-

was originally introduced

cantly affect their posi-

in

tive response to teaching

‘formal curriculum’ by

hidden

activities (Tudor, 1996).

Jackson (1986) to draw

“the knowledge, values,

Thus, identification of

attention to the fact that

and beliefs that schools

these perceptions has a

schools do more than

present to students” (p.

clear bearing on under-

simply help transmission

18). Barnes (1982) iden-

standing their expecta-

of knowledge between

tified two common char-

tions of the course, their

one generation and the

acteristics of the hidden

commitment to the class

next.

(1968)

curriculum: (1) what are

as well as on the oppor-

construes hidden curricu-

actually revealed in the

tunities they ought to be

lum as learning outcomes

hidden curriculum “are

provided with to be pros-

apart from those intended

all unintended, not part

perous and satisfied with

in the manifest curricu-

of any teacher’s objec-

their language program

lum. Hedge (2000) also

tives” (p. 169); and (2)

(Horwitz, 1988).

defines the hidden curric-

“they all tend to be what

guage

teaching.

It is conjectured that
learners’

field

of

‘hidden

curriculum’

contrast

with

Jackson

the

Farrel

perceptions

and

Jacobs

(2010) simply regard the
curriculum
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one might call ‘social’

Azad

universities

learners’ voices and con-

learning, about what peo-

(earning tuition) receive

cerns seems quite palpa-

ple expect of you, and

higher grades than stu-

ble. It appears that in the

how you can best cope

dents of state universi-

Iranian language learning

with their demands” (p.

ties. For instance, Nata,

context, in spite of edu-

169).

Pereira and Neves (2014)

cators’ effort,

Nunan

unveiled the fact that

language teaching (ELT)

(1989), the hidden curric-

grade inflation is higher

is the ground for many

ulum is communicated to

in private schools than in

challenges one of which

learners through differ-

public schools. Yet litera-

is that scarcely can one

ences or mismatches be-

ture lacks investigations

answer clearly the query

tween what is said and

on quality of this claim.

about the effect of what

what is done. Teachers

Therefore, it might be

teachers say and do on

are often unconscious of

important for language

EFL learners’ perceptions

the covert messages they

teachers to know what a

about the elements of

transmit,

and

hidden curriculum is, and

language learning. Every

non-verbally and these

in which ways it exerts

stakeholder has different

messages usually reveal

influence on language

understanding and per-

teachers’ approaches to-

teaching and assessment,

ception of EFL educa-

wards many different as-

and how teachers should

tors’ doings. The major

pects of the teaching-

tackle it during language

concern that was ad-

learning process. He fur-

instruction.

doing

dressed in the present

ther points out that there

this, we hope to render

study was to identify the

is indication of a differ-

the

teaching

reasons as to why some

ence between what teach-

and learning process as a

learners perceive English

ers consider they do and

more successful, effec-

educators different with

what they actually do in

tive, and enjoyable prax-

regard to how they per-

the classroom.

is.

form and motivate learn-

According

to

verbally

By

language

English

A wide spread rumor

On the other hand, the

ers with the General Eng-

claims that students in

need to know language

lish courses; and which
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factors and characteris-

few studies conducted so

TEFL University lectur-

tics of EFL lecturers’ hid-

far on this issue did not

ers’ hidden curriculum?

den curriculum exert im-

benefit from qualitative

pacted on language learn-

analyses

methods

state and Islamic Azad

ers’ judgment and opin-

that could strongly show

universities TEFL B.A

ion of their educators.

the insights of EFL learn-

students’ perceptions of

ers in this regard.

the final exams of the

In the Iranian language

and

2) How different are

society, a dearth of re-

Hence, the following

general English courses

search on detailed prop-

questions were posed in

regarding the effect of

erties of language learn-

the present study:

Iranian TEFL University

ers’ perceptions of EFL

1) What are state and

educators’ hidden curric-

Islamic Azad universities

ulum needs to possess in

TEFL B.A students’ per-

order to be perceived and

ceptions of the final ex-

attributed as a qualified

ams of the general Eng-

EFL educator by his/her

lish courses regarding

learners was felt. Yet, the

the effect of Iranian

lecturers’ hidden curriculum?
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ترجمه شعر
ترجمه شعر سیمین
بهبهانی

مهناز فرمانبر
5297 بهمن

(February, 2019)

Weary Heart!

دلم گرفته ای دوست

My heart is weary

،دلم گرفته ای دوست

my eyes are rainy,

هوای گریه با من

feeling like crying!
feeling like crying!
Out of these cages,

sadness and darkness!

،گراز قفس گریزم

Where to should I go?

 کجا من؟،کجا روم

To whom should I talk?
In front of me,
to green garden,

کجا روم؟

no way for going!

که راهی به گلشنی ندارم

no wind blowing!

11
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Due to deep sorrow,
choosing loneliness,

که دیده برگشودم

to close my eyes,

به کنج تنگنا من

waiting for my death!
Oh ! my darling,
،نه بستهام به کس دل

I am wondering,
no one loving me!

نه بسته دل به من کس

no one to be loved!
I’m the one who is
like a crazy log,

، جو تختهپاره بر مو

on wavy waters

 من...رها...رها...رها

freely flow! freely flow!
Every one to me
، چو دل به سینه نزدیک،زمن هرآن که او دور

close, close now
Except for my love,

 جدا من، از او جدا،به من هرآن که نزدیک

far from I am!
In remembrance

 نه باده در سبویی،نه چشم دل به سویی

of any dear,
no heart is raining,

 به یاد آشنا من،که تر کنم گلویی

to remove my thirst!
I’m alive or dead?
What’s the difference?

 نبودنم چه کاهد؟،زبودنم چه افزون

Who will answer me

که گویدم به پاسخ که زندهام چرا من؟

why I am here?!

17
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Planting stars in
،ستارهها نهفتم

cloudy sky,
What a foolish hope!

،در آسمان ابری

What a foolish job!
Oh! my darling,
،دلم گرفته ای دوست

my hear is weary,
feeling like crying!

هوای گریه با من

feeling like crying!

11
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داستان کوتاه
ترجمه داستان کوتاه
(بخش سوم)

زهرا بژه
بهمن 5297

)(February, 2019

(ترجمه اسپانیایی این داستان کوتاه در بخش زبان اسپانیایی موجود است).

فصل 2

Chapter 2

چیزی اینجاست

!There’s something here

 4نوامبر 1222

November 4th, 1922
Something wonderful happened to-

امروز اتفاق فوقالعادهای افتاد ،ما یک پله در میاان
شنها پیدا کردیم .ساعت چهار عصر ناگهاان کسای

day! We found a step in the sand. It

نزدیک به من فریاد زد ،او دوست من کریم بود.

was about 4 p.m. when someone suddenly cried out behind me. It was my
friend Karim.
‘Tariq, quick, there’s something he-

”تار سریعتر بیا ،چیزی اینجاست!“ .من بهطرف او

re!’ I ran to him and we dug fast. We

رفتم و بهسرعت شروع به کندن کردیم ،کمی باعاد

soon found a step in the sand and un-

یک پله دیگر در شنها زیر پله اول پایادا کاردیام

13
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der the first step, we could see a se-

میتوانستیم دومی را هم ببینیم.

cond one.
’I said ‘Stop! We must get Mr. Carter.

گفتم صبر کن باید آقای کارتر را به اینجا بیاوریم،
یک نفر آقای کارتر را پیدا کرد و او بهطرف ما دویاد،

Someone found Mr. Carter and he ran

زمانی که پله را دید او چنان هیاجاانزده باود کاه

over to us. When he saw the step, he

نمیتوانست صحبت کند.

was very excited and he couldn’t
speak.
We all waited. Then he found his voi-

همه ما صبر کردیم تا زمانای کاه صادای او را

’!ce. ‘Dug’ he cried. ‘Dug I say

شنیدیم که فریاد زد :حفاری کنید.

So, we all dug very quickly and we

پس ما شروع به حفاری کردیم و پنج پله دیگر قبل

found five more steps before the sun

از غروب خورشید پیدا کردیم و کار را متوقف کردیم.

went down. Then we stopped.
Now we are all very tired, but very

حاال ما بسیار خسته اما هیجانزده هستیم .زماان

excited. At dinner, there were many

شام سؤالهای زیادی در ذهن همه ما بود .چه چیزی

questions in all our heads: ‘What are

پیدا خواهیم کرد؟ آیا مقبره اینجاست؟ بسته است یا

we going to find next?’ ‘Is there a

باز؟

tomb here?’ ‘Is it going to be open or
’?closed
Early tomorrow morning we must dig

صبح زود باید حفاری را شروع کنیم ،فکر نمیکنم
که امشب بتوانم خوب بخوابم ،باالخره چیاز تاازهای

more. I don’t think I'm going to sleep

زیر شنهاست و دوست من کریم آن را پیدا کرد.

very much tonight. At last, there is something new in the sand. And my
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!friend Karim found it
 6نوامبر 1222

November 6th, 1922
diary

امشب به دفترچه خاطراتم همهچیز را خواهم گفت

my

tell

can

I

Tonight

اما فقط به او.آقای کارتر گفت که در مورد پالاههاای

everything. But only my diary. Mr.

داخل شنها نمیتوانیم به مردم چیزی بگویایام ،او

Carter says we can’t tell people about

گفت که این موضوع بسیار مهم است.

the steps in the sand. He says they’re
very important.

ما امروز شانزده پله دیگر در شنها پیدا کردیام و

Today we found sixteen steps in the

بعدازآنیک در و موضوع بسیار مهم این اسات کاه

sand. Then we found a door. And the

دربسته است اما یک قفل مصری قدیامای روی آن

most important thing — the door

بود .آقای کارتر از پلهها پایین رفات و مادتزماان

wasn’t open but had old Egyptian seals

طوالنی با دقت به قفل نگاه کرد .همه ما زیر آفاتااب

on it. Mr. Carter went down the steps

سوزان روی شنها منتظر بودیم و آن پاایایان در

and looked at the seals very carefully
for a long time. We all waited in the

تاریکی آقای کارتر در حال نگاه کردن به قفل مصری

sand under the hot sun. Down in the

قدیمی روی در ،او با صدای بلند خندید.

dark, looking at that old Egyptian door,
Mr. Carter began to laugh.
‘They’re his seals,’ he called up to us.

آقای کارتر ما را صدا کرد و گفت :قفل او اینجاست،

‘Tutankhamun’s seals! I think it’s his

قفل توتانخامون .فکر میکنم باالخره مقبره را پایادا

’!tomb at last! Well done everybody

کردیم ف کار همه شما فوقالعاده بود.

15
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We all laughed and cried. It was very

همه ما خندیدیم و فریاد زدیم .بسیار هیاجاانزده

exciting! But after a time, Mr. Carter

بودیم ،بعدازمدتی آقای کارتر گفت ،همه ماا باایاد

said we must all be quiet. He doesn’t

ساکت باشیم ،او نمیخواست روزنامهنگارها در ایان

want newspapermen to hear about this

مورد چیزی بشنوند و بازدیدکنندگان زیادی را به دره

and to come to the Valley of the Kings

پادشاهان بیاوردند.

bringing lots of visitors.
’‘First, I must tell Lord Carnarvon,

آقای کارتر گفت:اول باید به لرد کارناون بگویم ،ماا
بدون او نمیتوانیم در را بازکنیم ،هاماه شانهاا را

said Mr. Carter. ‘We can’t open the

دوباره اینجا بریزید و به هیعکسای در ایان ماورد

door without him. Put all the sand back
’and say nothing about this.

چیزی نگویید.

So we covered the door and all the

ما ،در و پلهها را دوباره زیر شنها پوشاندیم و حاال

steps under the sand again. And now

باید منتظر لرد کارناون بمانیم ،حدود دو هفته زماان

we must wait for Lord Carnarvon. It’s

خواهد برد تا او با کشتی از انگلستان به مصر بیاایاد.

going to take two weeks or more for

چگونه میتوانیم برای دو هفته منتظر باشیم؟
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ماهنامه ترجمان * سال هشتم * شماره پیاپی  * 98بهمن 7381

داستان کوتاه
him to come to Egypt by ship from England. How can we keep quiet for two
?weeks
It’s a good thing I'm far from my fa-

خوب است که از خانواده دور هستم و اَن هنرمناد
زیبای فرانسوی هم حاال دوراست ،فکر میکنم او هم

mily. And that beautiful French artist

دوست دارد در این ماورد بشاناود .بادون آنهاا

Anne is far away now. I think she

هیعکسی برای صحبت کردن نیست ،هیعکس ،فقط

would like to hear all about this, too.
Without them here, there’s nobody to

تو هستی دفترچه خاطراتم.

talk to — nobody but you. my diary.
November 12th, 1922

 12نوامبر 1222

Something very strange happened to-

امروز اتفاق عجیبی افتاد ،یک مار پرنده زرد آقاای

day. A snake killed Mr. Carter’s yellow

کارتر را کشت و او را خورد .پرنده زرد به ما کاماک

bird and ate it. Karim was ill, and his

کرد تا مقبره توتنخامون را پیدا کانایام اماا حااال

face went white when he heard about

توتنخامون یک مار را فرستاده ،تا پرنده را باکاشاد.

it. ‘The yellow bird helped us to find

چراکه او از ما عصبانی است ،ما باید حفاری را متوقف

Tutankhamun’s tomb,’ he said, ‘but

کنیم و هیعوقت ،هیعوقت در مقبره پادشاهان جوان

now Tutankhamun sends this snake to

را باز نکنیم .آقای کارتر به کریم گفت که درایانبااره

kill the bird because he is angry with

ساکت باشد و حرفهای دروغین را جلوی پسارهاای

us. We must stop digging at once and

کوچکتر نگوید.آقای کارتر گفت :به من گاوش کان

’never, never open the boy king's tomb.

کریم ،توتنخامون هزار سال پیش مرده ،او نمیتواناد

Mr. Carter told Karim to be quiet and

از ما عصبانی باشد ،میشنوی؟ چه کسای در ماورد

not to say all those crazy things in
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front of the younger boys. ‘Listen to

توتنخامون درست میگوید؟ آقای کارتر یاا کاریام؟

me, Karim,’ he said, ‘Tutankhamun

.نمیدانم اما ترسیدهام

died thousands of years ago. He can’t
be angry with us, do you hear?’ Who is
right about Tutankhamun? Mr. Carter,
or Karim? I don’t know But I'm beginning to feel afraid.
November 23rd, 1922

1222 نوامبر23

Today at last Lord Carnarvon and his

باالخره امروز لرد کاارنااون و دخاتارش اوالیان

daughter, Evelyn, arrived. Lord Car-

، لرد کارناون به نظر حال مساعدی ناداشات.رسیدند

narvon doesn’t look well. His face is

.صورت او خیلی خسته و سفید بود

very white and tired.
When they arrived, we took the sand

 شنها را از روی پلههاا و،زمانی که آنها رسیدند

off the steps and the door again. Lord

 لرد کارناون و آقای کارتر از پالاههاا،در کنار زدیم

Carnarvon and Mr. Carter, went down

 آنهاا.پایین رفتند و به قفل روی در نگاه کاردناد

the steps to look at the seals on the

 دختر لرد کنار من روی پالاه.بسیار هیجانزده بودند

door. They were very excited. Lord

:اول ایستاده بود ف صدای او را شنیدم کاه گافات

Carnarvon’s daughter stood next to me

 پادر شاماا، اوه،امیدوارم این بار چیزی اینجا باشد

on the first step and I heard her say: ‘i

 امیدوارم این ماالقاات،بسیار خسته و بیمار هستید

hope there’s something there this time.

.حال شمارا بدتر نکند

Oh, Father, you’re very tired and ill! I

hope this visit doesn’t make you feel
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worse'.
She spoke very quietly, but I heard

او بسیار آرام صحبت میکرد اما من صادای او را
شنیدم .لرد کارناون و آقای کارتر زمان طاوالنای آن

her, Lord Carnarvon and Mr. Carter

پایین بودند و به در نگاه میکردند .آنهاا خایالای

stayed down looking at the door for a

ساکت بودند ،ما رفتیم که برای آنها چایازی بارای

long time. They were very quiet. We
went away to have something to eat

خوردن و نوشیدن آماده کنیم ،ساعاتای باعاد کاه

and drink. When we came back an

برگشتیم آنها از پلهها باال آمدن و ما را دیدند .لارد

hour later, they came up the steps to

کارناون گفت :بعضی از قفلهای در شاکاساتاهاناد،

meet us. ‘Some of the seals on the door

بنابراین ما اولین اشخاصی نیاساتایام کاه باه در

are broken, said Lord Carnarvon. So

رسیدهایم شاید مقبره دیگری پشت در باشد و شایاد

we're not the first people to find the

چیزی نباشد.

door. Perhaps the tomb behind the door
’has nothing in it.
Nobody spoke. Everybody thought of

هیعکسی صحبت نکرد همه به طال و گنجها فاکار

all the gold and treasures we hoped to

میکردند که امیدوار به پیدا کردنشان بودند.

find there.
‘But,’ Lord Carnarvon continued,

لرد ادامه داد :اما چیز فوقالعادهای در مقبارههاای

‘it’s a wonderful thing to find a new

جدید میتوان پیدا کرد ،ممکن است عکسهای روی

tomb. We may find pictures on the

دیوار و یا مومیایی یا اشیا زیبای دیگری پیدا کنایام.

‘walls or mummies or other beautiful

کار ما بسیار مهم است ،سنگهایی پشت در اسات و

things. Our work is very important.

اول باید آنها را کنار بزنیم.

There are stones behind the door, and

18
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داستان کوتاه
we must no move away from the stones.
تمام بعدازظهر را کارکردیم ،ساناگهاا بازر

So we worked all afternoon. The sto-

و

سنگین بودند و نمیدانستیم که چه وقاتای تاماام

nes are big and heavy and I don’t know

میشود ،شاید فردا.

when we’re going to finish — perhaps
tomorrow.
It is cold again tonight. Are we going

امشب دوباره سرد است ،آیا میتوانیم گاناجهاای
مقبره توتنخامون را پیدا کنیم؟ آیا روح عصاباانای

to find treasure in Tutankhamun’s

نزدیک ماست و به ما نگاه میکند؟ از فکر کاردن و

tomb? is his angry spirit near us, watching us? I am too tired to think or to

نوشتن خسته شدهام ،شببهخیر دفترچه خاطرات.

write any more now. Good night, diary.
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زبان روسی
”نامههایی دربارهی مهر و نیکی“ از »دمیتری لیخاچف« توسط سرکارخانم مریم دارینی
دمیتری لیخاچف )(Дмитрий Сергеевич Лихачёв, 1906—1999 гг
زبان شناس و نویسنده اهل اتحاد جماهیر شوروی بود .وی همچنین برنده جوایزی همچون مدال دفاع از
لنینگراد ،جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی ،نشان طالیی المانوسف و نشان لنین شده است.

Письма о добром и прекрасном

نامههایی دربارهی مهر و نیکی

)(Дмитрий Сергеевич Лихачёв
نامه دوم

Письмо второе

جوانی تمام زندگی است

МОЛОДОСТЬ – ВСЯ ЖИЗНЬ

وقتیکه در مدرسه و سپس در دانشگاه تحصیل کردم،

Когда я учился в школе, а потом в

به نظر میرسید که ”زنادگای بازر ساالای“ مان در

университете, мне казалось, что моя
«взрослая жизнь» будет в какой-то

وضعیتی کامالً متفاوت گویی در دنیای دیگر قرار خواهد

совершенно иной обстановке, как

گرفت ،و افراد کامالً متفاوت من را احاطه خواهند کارد.

бы в ином мире, и меня будут
окружать совсем другие люди. От

هیعچیز از زمان حال باقی نمیماند . ...اما درواقع معلوم

настоящего не останется ничего… .

شد همهچیز متفاوت است.

А на самом деле оказалось все
иначе.

همسن و همساالنم با من ماندند البته همه نه :بسیاری
از دنیا رفتند ،درعینحال دوستان جاوان وفاادارتار و
ماندگارتر به نظر رسیدند .محفل دوستان اغلب توساعاه
پیدا کرد ،اما دوستان حقیقی قدیمی هستند .دوساتاان

حقیقی در جوانی به دست میآیند .من به یاد دارم کاه
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со

остались

сверстники

Мои

мной. Не все, конечно: многих
унесла смерть. И все же друзья
самыми
Круг

оказались
всегдашними.

молодости
верными,

знакомых возрос необычайно, но

старые.

–

друзья

настоящие

زبان روسی
دوستان حقیقی مادرم دوستان دوران دبیرستان او بودند.
دوستان پدرم ،همکالسیهای دوران دانشجوییاش بودند.

Подлинные друзья приобретаются в
молодости. Я помню, что и у моей
настоящими

друзьями

матери

остались только ее подруги по
гимназии. У отца друзья были его
сокурсники по институту.

و من هرچقدر دقت کاردهام ،دوسات پایادا کاردن
بهتدریج با بزر سالی کام مایشاود .جاوانای دوران
دوستیها است .و این را باید به یاادداشات و ماراقاب
دوستانمان باشیم ،ازاینرو که دوستان حقیقی در اندوه و

наблюдал,

я

ни

сколько

И

открытость к дружбе постепенно
– снижается с возрастом. Молодость
это время сближения. И об этом
следует помнить и друзей беречь,
очень

дружба

настоящая

ибо

شادی کمکحالمان هستند .آخر که در شادی نایاز باه

помогает и в горе и в радости. В

کمک نیاز است :کمک به احساس شادی در عمق وجود،

радости ведь тоже нужна помощь:

و تقسیم و اشتراک این احساس است .شادی یکطرفه و
تقسیمنشده ،شادی نیست .انسان خوشبختی را نااباود
میکند اگر آن را بهتنهایی تجربه کاناد (فاقاط بارای

помощь, чтобы ощутить счастье до
и

души,

ощутить

им.

Неразделенная

глубины
поделиться

радость – не радость. Человека
портит счастье, если он переживает

خودش بخواهد) .هنگامیکه ناگواری پیش میآیاد ،آن

его один. Когда же наступит пора

هنگام از دست میرود – دوباره نمیتواند تناهاا بااشاد.

несчастий, пора утрат – опять-таки

нельзя быть одному. Горе человеку,

مصیبت است برای کسی ،اگر تنها باشد.

если он один.

بنابراین ،مراقب جوانی تا سن پیری باشایاد .قادردان
همه خوبیهایی باشید که در سالهای جوانی به دسات
آوردید ،ثروت جوانی را هادر نادهایاد .هایاعیاک از

все

31

Цените

старости.

глубокой

хорошее, что приобрели в молодые
годы, не растрачивайте богатств
из

دستاوردهای جوانی بیتأثیر نمیگذرد.
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Поэтому берегите молодость до

Ничто

молодости.

زبان روسی
приобретенного в молодости не
проходит бесследно.
عادات تربیتی سن جوانی در تماام زنادگای حافا
میشود و ادامه مییابد .مهارت در کار همچنیان اسات.
مهارت در کار همیشه موجب خوشحالی خواهد باود .و
همانطور برای خوشبختی انسان اهمیت دارد! .اماا ناه
برای شخص تنبلی که از کار و تالش دوری میکند. ...

в

Привычки,

воспитанные

молодости, сохраняются на всю
жизнь. Навыки в труде – тоже.
Привык к работе – и работа вечно

будет доставлять радость. А как это
!важно для человеческого счастья
Нет несчастнее человека ленивого,
труда,

вечно

избегающего

усилий… .
همانطور که در جوانی است در پیری هم اینچانایان

Как в молодости, так и в старости.
молодости

است که مهارتهای خاوب

Хорошие

навыки

жизнь,

جوانی زندگی را راحاتتار

дурные – усложнят
ее и затруднят.

میکند و بادیهاا آن را
Есть

پیچیده و دشوار میسازند.

еще.

И

русская
пословица:

و بازهم ضاربالاماثال
честь

روسی وجاود دارد ” :قادر

«Береги

В

شرافت و پاکی جاوانای را
بدان“ .تاماام اعاماال در

смолоду».

остаются

памяти

поступки,

все

совершенные

в

جوانی در حافظه میمااناد.

молодости.

خوبیهاا شااد خاواهاناد
ساخت و بدیها آرامش را

будут

Хорошие

дурные

радовать,

!не давать спать

خواهند گرفت!
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облегчат

زبان فرانسوی
تغییرات معنایی (بخش اول) توسط سرکارخانم رویا خالصی
Le lexique de toute langue est lié à
l’activité humaine et se renouvelle
constamment. Le renouvellement se

مجموعه واژگان هر زبان ارتباط نزدیکی با فعالیتهای
 ایان.بشر دارد و پیوسته در حال تجدید شادن اسات

fait par trois voies essentielles: par la

 سااخات:تجدّد از سه طریق اساسی صورت میپاذیارد

formation des mots nouveaux, par

 تغییر معنای کلمات ماوجاود (مانااباع،کلمات جدید

l’évolution du sens des mots déjà existants (ressources internes), par les

 ساخت معناایای و.)داخلی) و وامواژهها (منابع خارجی

emprunts aux autres langues (ressource

تکامل معنایی از مباحث علم معناشناسی میباشند کاه

externe). La structure sémantique et

.خود شاخهای تخصصی از واژهشناسی است

l’évolution du sens sont étudiées par la
sémasiologie (branche spéciale de la
lexicologie).
Nous avons déjà vu qu’il existe des
liens indissolubles entre la pensée humaine et la langue, entre le mot et la
notion.

Le

sens

étymologique

(primitif) est souvent son sens essentiel. Ainsi beaucoup de mots hérités du

پیشازاین دیدیم که پیوندهای استواری میان فکار و
–  معنی صرفی (ریشهای. کلمه و مفهوم وجود دارد،زبان
 ازاینرو بسایااری از.نخستین) اغلب معنی اصلی است
 معنی ابتدایی خود را،کلماتی که ریشه التین عامه دارند

latin populaire ont conservé leur sens

 اما در برخی موارد معنی اصلای درگاذر.حف کردهاند

primitif. Mais souvent le sens essentiel

و معنی ابتدایی آن به دسات فاراماوشای

change au cours des siècles, son sens
primitif tombe dans l’oubli. Tel est le

قرون عو

partir –  این فرایند در مورد افاعاال.سپرده میشود

cas des verbes: partir-partager, trav-

noyer – ،travailler – tourmenter ،partager

ailler-tourmenter, noyer-tuer, des sub-

tige ،bouche – joue ،tête – pot و اسمهایtuer

stantifs: tête-pot, bouche-joue, tigeflûte, livre-écorce d’arbre, cadeau

 (درcadeau  وlivre – écorce d'arbre ،– flûte

(provençale) – lettre capitale, puis

« گویش پرووانسی) که ابتدا به معنای »حارف بازر

ornement offert aux dames, puis-
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زبان فرانسوی
présent. Ainsi actuellement le sens essentiel de tête est son sens dérivé, tout
comme pour tige, cadeau, travailler,

بوده و سپس معنای »زینتی که به بانوان پایاشاکاش
میکنند« را میگیرد و درنهایت به معنایی کاه اماروزه

partir, noyer. Le sens dérivé peut ac-

 همچنین در.میشناسیم یعنی »هدیه« داللت میکند

quérir à son tour des acceptions sec-

 وpartir ،travailler ،tige ،tête مورد کلاماات

ondaires, figurées. Le mot tête a reçu
au cours des siècles une quantité de

 معنای اصلی آنها درواقاع هاماان ماعاناایnoyer

significations secondaires, figurées:

 معنای اشتقاقای خاود مایتاواناد.اشتقاقیشان است

esprit, intelligence, raison, sang-froid.
Son sens dérivé a complètement effacé
son sens primitif.

 بارای ماثاال.کاربردهای ثانویه یا مجازی داشته باشد
 در جریان قرون تعداد قابلتوجهی ماعاانایtête واژهی
 مناطاق و، هوش،ثانویه یا مجازی پذیرفته است؛ ذهن
 معنای اشتقاقی این واژه معنای ابتدایی آن را.خونسردی

.بهطورکلی زدوده است
Toutefois, le sens essentiel est habituellement stable et sert de base pour

 و اساس تاکاامال، معنی اصلی عموماً ثابت،بااینحال
.معنایی کلمات است

l’évolution sémantique des mots.
La majeure partie des mots français
sont polysémiques. Polysémie est la

faculté d’un même mot d’avoir à une

.قسمت اعظمی از واژگان فرانسوی چندمعنایی هستند
پدیدهی چندمعنایی یعنی استعداد یک واژه برای شمول

époque donnée plusieurs significations

معانی متعدد در یک دورهی زمانی چراکه اگر این معانی

puisqu’il peut désigner plusieurs ob-

 هاماه مایتاواناناد،ویژگیهای مشترکی داشته باشند

jets, faits s’ils ont des traits communs.
La polysémie reflète avec évidence la

 چندمعنایی در حقیقت باازتااب.مشمول یک واژه شوند

faculté de notre pensée de généraliser

.توانایی فکر بشر در تولید مصادیق جهان واقعی است

les faits de la réalité.
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زبان فرانسوی
در زبان فرانسوی ،پدیدهی چندمعنایی بیشتر خااص
فعلها و اسمهاست (زیرا این زبان بهقادر کافاایات از
قابلیتهای واژهسازی بهرهمند نیست) .اما وقتای واژهی
چندمعنایی در بافت متن قرار میگیرد ،معنای موردنظر

En français, la polysémie est propre
surtout aux verbes et substantifs (parce
qu’il manque de moyens formatifs).
Mais en contexte, le mot à plusieures
significations a un sens bien déterminé.
La polysémie et monosémie présentent

آن بهراحتی دریافت میشود .وقتی میگوییم قاابالایات

une unité dialectique. Dans l’esprit le

چندمعنایی و تک معنایی نمایانگر یک کل ماناطاقای

mot existe avec tous ses sens latents

هستند منظورمان این است که واژگان ذهن انساان باا
تمام معانی پنهان و احتمالی خود ،در کالم و در ماتان
تحقق مییابند .نویسندگان عموماً از چندمعنایی بارای

qui s’actualisent dans la parole, le contexte. Les écrivains se servent largement de la polysémie pour rendre leur
langue plus expressive.

فصیح و رسا ساختن زبان خود بهره میگیرند.
معنای کلمه توسط عوامل متعددی تعیین مایشاود.
اولین عامل ،محلی است؛ یعنی معنای کلمه بساتاگای

La signification du mot est conditionnée par plusieurs facteurs. Le premier
est local: le sens du mot dépend du ter-

زیادی به محلی که کلمه در آن استعمال میشود دارد.

ritoire où il est employé. Dans certains

برای مثال در برخی گویاشهاای ماحالای کالاماهی

parlers locaux le mot pommier signifie

 pommierبه معنای »درخت« است ،درحالیکاه در

l’arbre, la femelle – la femme, jeune
homme – un célibataire. Il est possible

زبان استاندارد این واژه را »درخت سایاب« تاعاریاف

de dire un vieux jeune homme – vieux

میکنیم .این امر در مورد کلمهی ( la femelleمااده)

célibataire. Le verbe gronder a le sens
de dire, blé signifie seigle, rusé a le

که آن را با ( la femmeزن) مترادف میپندارند نایاز

sens d’intelligent, différent est le syn-

صادق است .مثال دیاگار ،کااربارد کالاماهی jeune

onyme de poli.

( hommeمرد جوان) در معنی ( célibataireمجرد)
است؛ نتیجتاً ممکن است در این گویشها عاباارت un
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 vieux jeune hommeبرای مخاطب تاداعای un
 vieux célibataireشود .و در همیان گاویاشهاا،
( gronderسرزنش کردن) باا ( direگافاتان)blé ،
(گندم) با ( seigleچاودار)( rusé ،زیارک ،حاقاهبااز)
با ( intelligentباهوش) ،و ( différentمتفااوت) باا
( poliمؤدب) هممعنا هستند.
دومین عامل ،عامل زمانی است .معنای واژه مقولاهای
است تاریخی که درگذر قرنها دچار تغییراتی مایشاود.

Le second facteur important est le
facteur temporel, le sens du mot est
une catégorie historique qui change au

در ایاان بااب ،در قارن پاااناازده ،واژهی patriote

cours des siècles. Ainsi au 15 siècle, le

(میهنپرست) با واژهی ( compatriotهاموطان) در

mot patriote était synonyme de com-

ترادف معناایای باود .در قارن هاجادهlibertin ،

patriote, au 18 s., le mot libertin avait
le sens de libre-penseur, honnête

(افسارگسیخته) با ( libre-penseurآزادانادیاش) ،و

homme s’associait avec un homme du

( honnête hommeمرد درستکار) با un homme

monde. Au Moyen-Age franchise était
synonyme de liberté, riche – puissant.

( du mondeمرد جهاندیده) ماتارادف باودناد .در

Au 16s. bourgeois – citoyen et citadin

قرونوسطی ،این رابطهی ترادف در ماورد franchise

– habitant d’un bour, docteur-maître,

(صااداقاات ،آزادگاای) بااا ( libertéآزادی) ،و riche
(ثروتمند) با ( puissantقدرتمند) برقرار بود .در قارن
شانزده( bourgeois ،بورژوا ،سرمایهدار) باا citoyen
(شهری ،شهرنشین ،شهروند) هممعنا و در لغت به معنی
»ساکن خانهی ییالقای« باود .باهعاالوهdocteur ،
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précepteur.

زبان فرانسوی
(دکتر) نایاز باا ( maîtreاساتااد) و précepteur
(آموزگار) در یک معنا به کار میرفت.
سومین عامل ،عامل اجتماعی است .محیط اجتمااعای
قادر است بهتنهایی معنای کلمهی چندمعنایی را تعیین

Le troisième facteur est le facteur social. Le milieu social peut déterminer à
lui seul le sens du mot polysémique.

کند .از اینها گذشته نباید عامل حرفهای (شاغالای) را

Le facteur professionnel n’est pas à né-

نادیده گرفت؛ نزد یک زمینشناس و یک سیاساتامادار،

gliger. Couche, bloc, orientation ont

واژهها میتوانند معانی متفاوتای را تاداعای کاناناد:

des sens différents pour un géologue et
un homme politique. Dislocation et

( coucheالیه – طبقه اجتماعی)( bloc ،تختهسناگ

crise sont compris différemment par un

– بلوک ،مثالً :بلوک شرق)( orientation ،جهتیابای

médecin et un historien.

– گرایش یا تمایل) .بدین ترتیب ،نزد یک پزشک و یک
تاریخدان ،واژهها میتوانند متذکر دو معنای ماخاتالاف
باشند( dislocation :دررفتگی – تاجازیاه) و crise
(حمله – بحران).

http://ebooks.grsu.by/lexic_franc/evolution-du-sens-des-mots.html
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زبان اسپانیایی
ترجمه داستان ”نفرین مومیایی“ (متن انگلیسی و ترجمه فارسی هر قسمت از این داستان کوتاه در
.)بخش ”داستان کوتاه“ موجود می باشد
CAPITULO 2
¡HAY ALGO AQUÍ!
4 de noviembre de 1922
¡Algo maravilloso sucedió hoy! Encontramos un paso en la arena. Eran alrededor
de las 4 p.m. cuando alguien gritó de repente detrás de mí. Fue mi amigo Karim.
"Tariq, rápido, ¡hay algo aquí!" Corrí hacia él y cavamos rápido. Pronto encontramos un paso en la arena y bajo el primer paso pudimos ver un segundo.
¡dije alto! Debemos encontrar al señor Carter. "Alguien encontró al Sr. Carter y él
corrió hacia nosotros. Cuando vio el paso, estaba muy emocionado y no podía hablar. Nosotros esperamos. Entonces él encontró su voz. 'Cavado', gritó. "¡Dugé, digo!" Entonces, todos excavamos muy rápido y encontramos cinco pasos más antes
de que se pusiera el sol. Entonces nos detuvimos.
Ahora estamos todos muy cansados, pero muy emocionados. En la cena hubo muchas preguntas en toda la cabeza: '¿Qué vamos a encontrar ahora?' '¿Hay una tumba
aquí?' '¿Va a ser abierta o cerrada?'
Mañana temprano debemos cavar más. No creo que vaya a dormir mucho esta noche. Por fin hay algo nuevo en la arena. ¡Y mi amigo Karim lo encontró!
6 de noviembre de 1922
Esta noche puedo contarle a mi diario todo. Pero solo mi diario. El Sr. Carter dice
que no podemos contarle a la gente sobre los pasos en la arena. Él dice que son muy
importantes.
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زبان اسپانیایی
Hoy encontramos dieciséis pasos en la arena. Entonces encontramos una puerta. Y
lo más importante: la puerta no estaba abierta, pero tenía viejos sellos egipcios. El
señor Carter bajó los escalones y miró los sellos con mucho cuidado durante mucho
tiempo. Todos esperamos en la arena bajo el ardiente sol. Abajo, en la oscuridad, mirando la vieja puerta egipcia, el señor Carter comenzó a reírse.
'Son sus sellos', nos llamó. ¡Los sellos de Tutankamón! ¡Creo que es su tumba por

fin! ¡Bien hecho a todos!
Todos nos reímos y lloramos. ¡Fue muy emocionante! Pero después de un tiempo,
el Sr. Carter dijo que todos debemos callarnos. No quiere que los periodistas se enteren de esto y vengan al Valle de los Reyes con muchos visitantes.
"Primero, debo decirle a Lord Carnarvon", dijo el Sr. Carter. 'No podemos abrir la
puerta sin él. Guarda toda la arena y no digas nada sobre esto.

Así que cubrimos la puerta y todos los pasos debajo de la arena de nuevo. Y ahora
debemos esperar a Lord Carnarvon. Tardará dos semanas o más en llegar a Egipto en
barco desde Inglaterra. ¿Cómo podemos guardar silencio durante dos semanas? Es
una buena cosa que esté lejos de mi familia. Y esa hermosa artista francesa Anne está muy lejos ahora. Creo que a ella también le gustaría saber todo sobre esto. Sin
ellos aquí, no hay nadie con quien hablar, nadie más que tú. mi diario.
12 de noviembre de 1922

Algo muy extraño sucedió hoy. Una serpiente mató al pájaro amarillo del señor
Carter y se lo comió. Karim estaba enfermo, y su cara se puso blanca, cuando se enteró.
"El pájaro amarillo nos ayudó a encontrar la tumba de Tutankamón", dijo, "pero
ahora Tutankamón envía a esta serpiente para matar al pájaro porque está enojado
con nosotros". Debemos dejar de cavar de una vez y nunca, nunca abrir la tumba del
rey niño.
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زبان اسپانیایی
El señor Carter le dijo a Karim que se callara y que no dijera todas esas locuras delante de los chicos más jóvenes. "Escúchame, Karim", dijo, "Tutankamón murió hace miles de años. No puede estar enojado con nosotros, ¿oyes? ¿Quién tiene razón
acerca de Tutankamón? Sr. Carter, o Karim?
No lo sé. Pero estoy empezando a sentir miedo.
23 de noviembre de 1922
Hoy por fin Lord Carnarvon y su hija, Evelyn, llegaron. Lord Carnarvon no se ve
bien. Su cara es muy blanca y cansada.
Cuando llegaron, quitamos la arena de los escalones y la puerta otra vez. Lord Carnarvon y el Sr. Carter bajaron los escalones para mirar los sellos en la puerta. Estaban muy emocionados. La hija de Lord Carnarvon estaba parada a mi lado en el primer escalón y la oí decir: 'Espero que haya algo allí esta vez. ¡Oh, padre, estás muy

cansado y enfermo! Espero que esta visita no te haga sentir peor ".
Ella habló en voz muy baja, pero la escuché, Lord Carnarvon y el Sr. Carter se quedaron mirando la puerta por un largo tiempo. Estaban muy callados. Nos fuimos para comer algo y beber. Cuando volvimos una hora más tarde, subieron los escalones
para encontrarse con nosotros.
"Algunos de los sellos en la puerta están rotos", dijo Lord Carnarvon. Entonces, no
somos las primeras personas en encontrar la puerta. Quizás la tumba detrás de la

puerta no tiene nada. "Nadie habló. Todos pensaron en todo el oro y los tesoros que
esperábamos encontrar allí.
"Pero", continuó Lord Carnarvon, "es algo maravilloso encontrar una nueva tumba". Podemos encontrar fotos en las paredes o momias u otras cosas bellas. Nuestro
trabajo es muy importante. Hay piedras detrás de la puerta, y no debemos mover las
piedras. Así que trabajamos toda la tarde. Las piedras son grandes y pesadas y no sé
cuándo vamos a terminar, quizás mañana.
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زبان اسپانیایی
Esta noche hace frío otra vez. ¿Vamos a encontrar tesoros en la tumba de Tutankamón? ¿Está su espíritu enojado cerca de nosotros, mirándonos? Estoy demasiado
cansado para pensar o para escribir más ahora. Buenas noches, diario.
Sé que su nombre es Anne porque un hombre mayor le gritó: "¡Vamos, Anne!",
"Viene, señor Ayrton", dijo, y ella corrió tras él. Por la noche, los artistas franceses
se fueron y regresaron a su hotel en Luxor. Anne me sonrió cuando se fue, pero lue-

go su maestro, el señor Ayrton, la llamó y la sonrisa desapareció de su rostro y ella
corrió tras él de nuevo.
¿Volveré a ver a Anne? Me gusta mucho, pero no me gusta su maestro, el Sr. Ayrton. Él es mucho más viejo que ella.
Tal vez sea un muy buen artista, pero ¿por qué debe correr hacia él cada vez que la
llama? Ella necesita estar con gente joven, no viejo, ¡señor Ayrton!

Es otra hermosa noche esta noche. Las noches del desierto son maravillosas. Pero
nuevamente siento mucho frío. creo que los reyes muertos se nos acercan y nos miran de noche. Puedo sentir sus ojos muertos mirándonos con frialdad. Algunas personas piensan que están enojadas con nosotros por cavar aquí. Dicen que le pasan
cosas malas a las personas cuando van a las tumbas egipcias en busca de un tesoro.
Pero el Sr. Carter está bien, y comenzó a cavar en Egipto hace años. ¡Entonces tal
vez están equivocados!

باقی بقایتان
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