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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.

•

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

موارد کاربرد
 .4برای بیان حالت ها و وضعیت هایی که در گذشته شروع شده اند و در زمان حال هنوز تداوم دارند.
 .4برای بیان کنش هایی که در گذشته اتفاق افتاده اند اما در آینده هم ممکن است اتفاق بیفتند.
 . 2برای بیان کنشی که در گذشته انجام گرفته و تمام شده است اما با زمان حال به نحوی ارتباط دارد؛ یعععنعی
نتیجه و تأثیر کنش مورد نظر به زمان حال هم می رسد.

 .4در گزارش ها و برنامه های خبری برای اعالم خبر رویداد های اخیر.
 .3برای بیان احساسات و افکار دراز مدت یا مکرر درمورد رویدادهای گذشته.
 .4برای بیان یک رویداد نامتعارف یا استثنایی در زندگی فرد؛ تجربه کردن چیزی درخور توجه.
 .7در عبارت های قیدی زمانی که با قید هایی چون:

…After, when, until, as soon as,
شروع می شوند؛ از زمان حال کامل برای عطف به آینده استفاده می شود.
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کارگاه ترجمه
He has played for the
team in

65

national

matches so far.

The center of the island
has not been inhabited
since the earthquake of
1952.

او تا حاال در  43مسابقعه بعرای
تیم ملی بازی کرده است (کعنعش

گذشته و احتمال تعکعرار آن در

از زمان زلزله سال  4134مرکعز

I’m not going to go out
again until the storm has
blown over.
من دیگر بیرون نخواهم رفت تعا

زمانی که طوفان فعروکعش کعنعد
(عطف به آینده).

شده و در زمان حال هعم تعداوم

زمان حال کامل استمراری
موارد کاربرد

 .4برای بیان کنش یا حعالعتعی
مستمر که در گذشته شروع شده و
هنوز هم ادامه دارد.

دارد).

These problems have
only come into being
since Jim stood down as
chairperson.
این مشکالت فقط از زمانعی بعه

I’ve always felt we did

و غیر متعارف در زندگی).

این جزیره خالی از سکعنعه بعوده
است (حالتی که از گذشته شعروع

آینده).

تغییر داده باشد؟ (یک رویداد نعادر

 .4برای بیان کنش یا حعالعتعی
مستمر که در گذشته شروع شده و

ممکن است تاحاال تمام شده باشد.

This room stinks. Somesmoking

been

body’s

وجود آمدند که جیم از ریعاسعت

here.

کناره گیری کرد (کنش مربوط بعه

این اتاق بو می دهد .کسی اینجا

گذشته که تأثیر آن در زمان حعال

سیگار کشعیعده اسعت (کعنعش

هم تداوم دارد).

مستمری که تازه تمام شده است).

ام) که کار اشتباهی کردیم که او را

Have you ever read a

Have you been suffer-

به عنوان دستیار استخدام کعردیعم

story that changed the

ing from these pains in

way in which you thought

your chest for a long

?about the world

?time

آیا تا به حال داستانی خوانده اید

آیا مدت زیادی است که دچعار

که طرز فکر شما نسبت به جهن را

درد سینه شعده ایعد؟ (حعالعتعی

the wrong thing when we
took her on as an assistant.
همیشه احساس می کنم (کعرده

(احساس درازمدت نسبت به یعک
رویداد گذشته).
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کارگاه ترجمه
مستمر که هنوز هم ادامه دارد).

Scientists believe that

Any scheme that he
tried to put into practice
died a death.

the universe has been expanding steadily since

هر طرحی که سعی کرد به اجعرا

the beginning of time.

بگذارد با شکست کامل مواجه شد.

دانشمندان بر این بعاورنعد کعه
جهان از آغاز زمان تعا بعه حعال
پیوسته رو به گسترش بوده اسعت
(کنشی مستمر که هنوز هم ادامعه
دارد).
•

Graham would give Carina a lift to work in the
days before she passed
her test.
در آن روزهایی که کارینا هعنعوز
گواهی رانندگی اش را نگرفته بود،

زمان گذشته ساده

موارد کاربرد
 .4برای بیان کعنعشعی کعه در

گراهام با ماشین خودش او را بعه
سر کار می برد.

I got out of the taxi,
paid the fare, tipped the

گذشته انجام شده و تعمعام شعده

driver, and dashed into

است یا عادت و حالعتعی کعه در

the station.

گذشته وجود داشته و دیگر نیست.

از تاکسی پیاده شدم ،کعرایعه را

 .4برای بیان توالی کنش هعای
انجام گرفته .گاهی این کنش هعا
بالفاصله یکی پس از دیگری روی
می دهند و گاهی هم یک کعنعش

پرداخت کردم ،به راننده انعام دادم
و به سرعت به داخل ایستگاه رفتم.

He used to be real religious, but he had a crisis
of faith after his wife died

سبب ساز کنشی دیگر می شود.

during childbirth.
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او قبالً خیلی مذهبی بعود؛ امعا
وقتی همسرش در اثعر زایعمعان
درگذشت دچار بحران اعتقاد شد.

مقاالت
مواجه هستند (برای مثال ،آدامعز

یک مشکل واجشعنعاخعتعی آغعاز

یادگیری خواندن

4111؛ اسنو و همعکعاران 4113؛

میشود تا یک مشکل دیعداری ،و

(نوشته ی :ریچارد کا .واگنر ،شاین

استانوویچ 4134؛ ولوتینو .)4171

این عملکرد ضعیف اولیه معمعکعن

هرچند بسیاری از افرادی که دچار

است با آموزش نا مؤثر حتی بعدتعر

بی .پیاستا ،و جوزف کا .تورگسن)

”بخش پنجم (پایان)“

خوانش پریشی هستنعد در در

هم بشود (اسپیر -سعورلعیعنع

مطلب نیز مشکلدارند ،اما به نظعر

استرنبرگ 4114؛ تورگسِن 4111؛

میآید که این ناتعوانعی در در

واگنر 4113؛ واگعنعر و گعارون

مطلب درنتیجه نقع

طوبی مردانی
فروردین 4213
)(April, 2019

 3.2پایههای واجشننناخنتنی
خوانش پریشی
اکثر افرادی که دچعار خعوانعش
پریشی هستند درزمینه خعوانعدن

کلمات با دشواریهعای آشعکعاری

و

اولعیعه در

4111؛ واگنر و تورگسِن .)4137

خواندن کلمات به وجود آمده باشد

افرادی که دچار خوانش پعریشعی

(آرون 4131؛ استانوویچ و سیگعل

بودند در مقایسه با گروه کنترل که

 .)4114یعنی ،آنها قادر نیستنعد

هیچگونه مشکلی در این خصعوص

کلمات را در یک متن رمزگشعایعی

نداشتند ،درزمعیعنعهی آگعاهعی

کنند ،که نتیجتاً بر توانایعی در

واجشععنععاخععتععی ،رمععزگشععایععی

معنای متن تعأثعیعر معیگعذارد.

واجشناختی و شناخعت کعلعمعات

درهرحال ،اگر این نوع ضعععف در

دیداری عملعکعردی ضعععیعف از

خواندن کلمعات بعرطعرف نشعود

خودشان نشان دادند (اری ،4113

و

فاکس  ،4114سیگل و فعاوعوکعس

احتماالً در بلندمدت بعر در
توسعه لغات تأثیر خواهد داشت.

.)4131

در خصوص اکثر افرادی که دچار

شاید واضحترین نقصعی کعه در

خوانش پریشی هستند ،ناتوانعی و

میان افراد خوانش پریش معتعداول

ضعف درزمینهی خواندن کلمات با

است دشواری در رمزگشایی شعبعه
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مقاالت
کلمات قابل تلفظ باشد (معراجعععه

اسچاچنیدر و مهتا 4113؛ فورمن،

(تورگسِن .)4114 ،4111

و اولسعون

فرانسیس ،نووی و لیبرمن 4114؛

 3.3آیا اشکال واجشناختی و

 .)4114کودکان خوانش پعریعش

هتچر ،هولم ،و الیس 4114؛ لووت،

حتی زمانی که دانش مربعوط بعه

استینباچ و فعریعجعتعرز 4111؛

الگوی درستنویسی کلمات واقععی

راشوت ،مک فی و تورگسِن 4114؛

را آموختند ،همچنان در خعوانعدن

اسچینعدر ،ایعنعمعوسعر ،روس و

شبه کلمات دچار مشکل هستعنعد

کووسپرت 4111؛ اسچنیدر ،روس

(سیعگعل و فعاوعوکعس .)4131

و اینموسر 4111؛ تورگسِن 4113؛

حمایتهای بیشتر درزمینهی نق

تورگسِعن و هعمعکعاران ،4111

اولیه واجشناختی از معطعالعععات

4114؛ ولوتینو ،اسکانلون و تانزمن

مداخلهای به دست میآید که بعر

4113؛ وایز ،ریعنع

و اولسعون

آموزش آگاهی واجشعنعاخعتعی و

4111؛ همچنین مراجعه شود بعه

دستاوردهای واجی تعأکعیعددارنعد

آدامز 4111؛ باس و وان ایجزنعدوم

(برای مثال ،بال و بلچمن 4114؛

4111؛ چال 4132 ،4147؛ پعنعل

برادی ،فولر ،استون و ویعنعبعری

ملی خعوانعدن 4111؛ اسعنعو و

4114؛ بایرن و فیلدین  -بارنسلی

همکاران  .)4113درهرحال ،ایعن

4113 ،4112 ،4114 ،4131؛

شواهد در حمایت از یعک نعقع

بایرن ،فیلدین -بارنسلی و آشعلعی

واجشناختی درنتعیعجعه خعوانعش

4111؛ اری ،نونس ،استال و ویلعوز

پریشی باید بر اساس این حقیقعت

4114؛ اری ،نعونعس ،اسعتعال و

مدنظر قرار داده شود که  2درصعد

ویلوس 4114؛ فورمن و همکعاران

از خوانندگان ضعیف پاسخ مناسبی

4112؛ فورمن ،فرانسیس ،فلعچعر،

نسبت به مداخالت نعداشعتعهانعد

شود به را  ،اسنولین
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درستنویسی خوانش پریشنی
توسعهای وجود دارند؟

دیدگاه سنتی مربوط به خوانعدن
کلمه اینگونه بود که یک خواننده
میتواند به هر دو شکل از نوشعتعه
به معنا دست یابد (مراجعه شود به
آدامز  .)4111اولعیعن روش ،کعه
مععمععکععن اسععت رمععزگشععایععی
واجشناختی نام گعیعرد ،شعامعل
ترجمه نویسه به واج (اصعوات) بعا
استفاده از یک سری قوانین تناظعر
نویسه واج ) (GPCمیشعود .بعر
اساس این دیدگعاه ،رمعزگشعایعی
واجشناختی آن چیزی اسعت کعه
ایجاد یک تلفظ هنگام رویارویی بعا
یک کلمه جدید یا حتی یکشعبعه
کلمه را میسر میسعازد .دومعیعن
روش از رفتن به نوشتار به سعمعت

معنا رویکردی مستقیمتر و مبتنعی

مقاالت
بر درستنویسی است که از ارتباط

و ایمپی 4134؛ کولهارت .)4132

نمونههای معربعوط بعه خعوانعش

حروف و معانی به دست معیآیعد.

افرادی که قادر نیسعتعنعد شعبعه

پریشی واجشناختعی و خعوانعش

این مدل سنتی یا بعا معدلهعای

کلمات را بخوانند اما در خعوانعدن

پریشی سطحی کعه در ادبعیعات

دومسیره اصالحشده یا معدلهعای

کلمات دیگر مشعکعلعی نعدارنعد،

مربوط به خوانش پریشی اکتسابعی

عصبی که کلمات آشنعا و شعبعه

خوانش پریس واجشناختی نامیعده

ذکر شد ،قانون نیسعتعنعد بعلعکعه

کلمات را رمزگشایی معیکعنعنعد،

میشوند .آنها درزمینهی پردازش

استثناواتی نادر به شمار معیرونعد.

جایگزین شده است (کعورهعارت،

واجشناختی مشکلدارند ،چعیعزی

اکثر افرادی کعه دچعار خعوانعش

کرتیس ،آتکینز و هعالعر 4112؛

که آنها را مجبور میکند تا تنعهعا

پریشی اکتسابعی هسعتعنعد هعم

کولهارت ،راستل ،پری ،النگدون و

بر اطالعات درستنویسی بعر ای

درزمینهی پردازش واجشناختی و

زیگلر 4114؛ هارم و سیعدنعبعرگ

شناخت کلمات متکی باشند و قادر

هم پعردازش درسعتنعویسعی بعا

4114؛ پلوت ،ام سعی کعلعلعنعد،

نیستند کلماتعی را کعه شعکعل

مشکل مواجهاند.

سیدنبرگ و پعتعرسعون 4114؛

نوشتاری متفاوتی دارنعد ازنعظعر

بر اساس ادبعیعات معربعوط بعه

سیدنبرگ و ام سی کللند .)4131

واجشناختی رمزگشایعی کعنعنعد.

خوانش پریشی اکتسابی ،محققیعن

تحقیق درزمینهی خوانش پریشی

افرادی که قادرند شبه کلمعات را

این سؤال را مطرح کردهاند که آیعا

اکتسابی ،خواندن ضعیف درنتیجعه

بخوانند اما نمیتوانعنعد کعلعمعات

شکل واجشناختعی و سعطعحعی

بیمعاری یعا جعراحعت معغعزی،

بیقاعده را بخوانند خوانش پریعش

خوانش پریشی توسعهای نیز وجود

نمونههایی از افرادی را فراهم کرده

سطحی توصیف میشوند .آنها در

دارد یا خیر (بادلی و هعمعکعاران

که نقایصی متمایز یا درزمعیعنعهی

پردازش درستنویسی یک نعقع

4134؛ برایانت و ایمعپعی 4134؛

پععردازش واجشععنععاخععتععی یععا

اولیه دارنعد و بعا معهعارتهعای

کولتهارت 4137؛ اسعنعولعیعنع

درستنویسی داشتهانعد (بعادلعی،

رمزگشایی واجشناختی قعوی امعا

 .)4132این مطالعات دو رویکرد بر

الیس ،میلز و لویس  ،4134بریانت

خواندن ضعیف کلمات شناسعایعی

ای طبقهبندی افعراد بعر اسعاس

میشوند .باید خاطرنشان شد کعه
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عملکرد رمزگشایی شبه کلمعات و

دچار خوانش پریشی بودند مععیعار

کلمات در برابر کلمات استثنعا بعر

کلمات واقعی بعیقعاععده کشعف

طبقهبندی قوی برای زیرمجموععه

اساس سطح مطلق مهارت خواندن

کردهاند (استانوویعچ ،سعیعگعل و

واجشناختی و  41درصد معععیعار

فرق کند ،به یک گروه کنترل کعه

گوتاردو  .)4117یک رویکعرد بعر

قوی برای زیرمجموعه سطحعی را

سن خواندن در آنها معطعابعقعت

اساس معیار دشعوار اسعت .ایعن

داشتند .بعا تعوجعه بعه معععیعار

داشته بعاشعد ،معوردنعیعاز اسعت

رویکرد نیازمند پردازش عادی یعا

طبقهبندی نرم 33 ،درصد مععیعار

(استانوویچ 4133؛ اسعتعانعوویعچ،

بهتر در دامنه واجشعنعاخعتعی یعا

مربوط به زیرمجموعه واجشناختعی

ناتهان و زولمن  .)4133بر اسعاس

درستنویسی و عملکرد غیر نرمال

و  22درصد مععیعار معربعوط بعه

حععیععطععه گسععتععردهای کععه در

در حیطههای دیگر است .رویعکعرد

زیرمجموعه سطحی را داشتند و 4

توانعایعیهعای خعوانعدن و سعن

دیگر بر اساس معیار نرم است .این

درصد هر دو نق

را نشان دادند.

شناسنامعهای معثعال کسعتعل و

رویکرد بر عدم تعادل نسعبعی در

مطالعه کاستل و کعولعهعارت (

کولتهارت ( )4112وجود داشعت،

عملکرد دو حیطه بدون نعیعاز بعه

 )4113به دلیل تعکعیعهبعر سعن

استانوویچ و همکارانش (استانوویچ،

عملکرد متوسط یا بهتر در حداقعل

شناسنامهای بهجای سن خعوانعدن

سیگل ،گوتاردو و همکاران )4117

یک حیطه تکیه دارد.

موردانتقاد بوده اسعت (معانعیعس،

دادههای اصلی کستل و کولتهارت

برای مثال ،کاستلز و کولهعارت (

سیدنبرگ ،دووی ،ام سی بعرایعد-

(  )4112را با استفاده از یک گعروه

 )4112خواندن شبه کعلعمعات و

چععان ع  ،و پععتععرسععون 4114؛

کنترل که ازنظعر سعن خعوانعدن

کلمات بیقاعده را در دانشآموزانی

استانوویچ ،سعیعگعل و گعوتعاردو

هععمععاهععنعع

بععودنععد دوبععاره

که دچار خوانش پریشی بودنعد و

4117؛ استانوویچ ،سیگل ،گوتاردو،

تجزیهوتحلیل کردنعد تعا روابعط

دانش آموزان عادی مقایسه کردند.

چععیععاپععه و سععیععدهععو .)4117

تععجععربععی بععیععن تععوانععایععیهععای

با توجه به تحلیل عملکرد در ایعن

ازآنجاییکه ممکن است معهعارت

واجشناختی و درسعتنعویسعی را

دو حیطه 43 ،درصد از افرادی کعه

نسبی درزمینهی خوانعدن شعبعه

ایجاد کنند .بر اساس این تحلعیعل
دوباره 23 ،درصد نمونه مربوط بعه
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خواننعدگعان ضعععیعف معععیعار

را برای هر زیرمجموعه داشتند .بعا

تحلیلهای مربوط به زیرمجموعهها

زیرمجموعه واجشناختعی نعرم را

توجه به طرح طبقهبندی نرم22 ،

را با استفاده از معععیعار نعرم بعا

داشتند .استانوویچ ،سیگل ،گوتاردو

درصد از گروه خوانش پعریعش در

نمونهای از خوانندگانی کعه دچعار

و همکعاران (  )4117ایعنگعونعه

زیرمجموعه واجشعنعاخعتعی21 ،

خوانش پریشی بودند ،خوانندگعان

نتیجهگیری کردند کعه هعرچعنعد

درصد در زیرمجموعه سطعحعی و

عادی به سن شناسنامهای مشتر

زیرمجموعه واجشناختی العگعویعی

 41درصد در هر دو زیرمجعمعوععه

و خوانندگان عادی جوانتر با سعن

بعا

قرار گرفتند .درهرحال ،در مقایسه

خواندن مشتر

انجام دادنعد .از

مفهومسازی ناتوانی در خعوانعدن

با گروه جوانتری که سن خوانعدن

بین این گروه از خوانندگانعی کعه

اراوه میدهد ،اما زیعرمعجعمعوععه

مشتر

با گروه معورد آزمعایعش

دچار مشکل بودند ،در مقایسه بعا

سطحی الگویی پردازشی شبیه بعه

داشتند ،هیچ فردی در زیرمجموعه

همتایانی که سن شنعاسعنعامعهای

آنچه در خوانندگان ععادی دیعده

سطحی باقی نماند.

مشترکی داشتند 42 ،درصعد بعا

منحرف از پردازش هماهعنع

اسععتععانععوویععچ و هععمععکععارانععش

معیار زیرمجموعه واجشناخعتعی و

میشود ،نشان میدهد.
مانیس و هعمعکعاران ( )4114

(استانوویعچ و سعیعگعل 4114؛

 41درصد با معیار زیرمعجعمعوععه

زیرمجموعههای سخت و نرم را در

استانوویچ ،سیعگعل ،گعوتعاردو و

سطحی هماهن

بودند .با توجه به

گروهی که دچار خوانش پعریشعی

همکاران  )4117از ایعن ایعده

گروه کنترلی که سعن خعوانعدن

توسعهای بودند و همگروه کنترل با

حمایت میکننعد کعه افعراد در

مشترکی داشتند 43 ،درصعد از

و

زیرمجموعه واجشناختی عملکردی

گروه خوانش پریش در زیرمجموعه

همگروه کنترل با سعن خعوانعدن

متباین از خود نشان معیدهعنعد،

واجشناختی قرار گعرفعتعنعد ،امعا

مشاهده نمودند .مقعایسعه

درحالیکه افراد در زیرمعجعمعوععه

هیچکدام معیعار زیعرمعجعمعوععه

این افراد نشان داد که  41درصد از

سطحی نمیتوانند بر اساس تأخیعر

سطحی را نداشتند.

افراد نمونه معیار طبقهبندی سخت

کلی در توسعه متمایز شوند .آنهعا

سن شناسعنعامعهای مشعتعر

مشتر
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استانوویچ و همعکعاران ( )4117

زیرمجموعههای خوانش پعریشعی

این تعحعقعیعقعات معربعوط بعه

انجام دادند .بازهم نتایع

از یعک

زیرمجموعههای خوانش پریشی را

زیرمجموعه واجشناختی درزمینهی

به نمونه دیعگعری معتعشعکعل از

خوانش پریشی توسعهای حمعایعت

کودکان کوچکتر دچار خعوانعش

میکرد.

پععریشععی گسععتععرش دادنععد

خالصه اینکه ،هرچنعد معمعکعن

(دانشآموزان پایه سومی که نمعره

است هم زیرمجموعه واجشناختعی

خواندن آنها از  43درصعد کعل

و هم زیرمجموعه سطحی در میان

نمره کمتر بود) ،و در این امعر از

خوانندگان ضعیف متمایز شوند ،اما

طرح طبقهبندی نرم و مقایسه بین

تنها زیرمجموعه واجشناخعتعی بعا

همتایان با سعن شعنعاسعنعامعهای

خصوصعیعات خعوانعش پعریشعی

مشتر

و سن خواندن مشعتعر

بهعنوان یک فعرایعنعد خعوانعدن

بهره بردند .با توجه به گروه کنترل

غیرمنتظره و خاص همخوانی دارد.

متشکل از هعمعتعایعان بعا سعن

زمانی که سطح خواندن کعنعتعرل

شناسنامهای مشتر  ،این نتیعجعه

میشود ،زیرمجموعه سطعحعی بعا

کسب شعد کعه  43درصعد در

توجه به این نکته کعه نعقع

در

زیرمجموعه واجشعنعاخعتعی44 ،

درستنویسی درنتیعجعه تعأخعیعر

درصد در زیرمجموعه سطعحعی و

توسعهای شناخته میشود ،ناپدیعد

 43درصد در هر دو زیرمجعمعوععه

خواهد شد.

قرار گرفتند .در پایان ،مانعیعس و
همکاران ( )4111یک معطعالعععه
طععولععی دوسععالععه بععر روی
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.4نتیجهگیری
درنتیجه ،ما سه جنبه از یادگیری
خواندن را موردبررسی قعراردادیعم:
یادگیری خعوانعدن ،یعادگعیعری
خواندن ،و ععدم معوفعقعیعت در
یادگیری خواندن .بعا تعوجعه بعه
یادگیری خواندن ،سه ساختار مهم
در در

یععادگععیععری خععوانععدن

شنعاسعایعی شعد :واجشعنعاسعی،
ریختشناسی و درسعتنعویسعی.
یادگیری خوانعدن بعا تعععامعلعی
مشتر

بین معهعارتهعای زبعان

شفاهی (یععنعی واجشعنعاسعی و
ریختشناسی) و مهارتهای زبعان
نوشتاری (یعنی درسعتنعویسعی)

شناخته معیشعود .روابعط ععلعی
دوجانبهای بین توسعععه آگعاهعی
واجشناختی و خوانعدن کعلعمعات
وجود دارد .روابط علی دوجعانعبعه
مشابهی نیز بین تعوسعععه در
مطلب و لغات وجود دارد.

با توجه به یادگیری خواندن ،یک

ناتوانی در پردازش واجشعنعاخعتعی

مدل آمادگی جایگزین مدلی شعد

پایه و اسعاس اکعثعر خعوانعش

که گونههای پیشدبستعانعی سعه

پریشیهای تعوسعععهای بعاشعد.

ساختار کلیدی را نشعان معیداد:

مطالعات انجامشده در این زمینه از

حساسیت واجشعنعاخعتعی ،زبعان

وجود یک زیرمجموعه دوم خوانش

شفاهی و دانش نعوشعتعاری .یعک

پریشی بر اساس پردازش نعاقع

ویژگی قابعلتعوجعه در خصعوص

درستنویسی حمایت نمیکنند.

عملکرد پعیعش از خعوانعدن در
معیارهای مربوط به حسعاسعیعت
واجشناختی ،دانش نعوشعتعاری و

زبان شفاهی تفعاوت چشعمعگعیعر
کودکان است ،که احتمعاالً تعنعوع
بیشتر در محیط قبل از مدرسه را
منعکس معیکعنعد .در خصعوص
مداخالت مربوط بهپیش از دبستان
برای برطرف کردن نقای

مربعوط

به حساسیت واجشناختی ،دانعش
نوشتاری و زبان شفاهی مطالعععات
حمایتکنندهای وجود دارد.
در مورد عدم توانایی در یادگیری
خواندن ،به نظر میرسد نعقع
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ed to provide an im-

and performance on the

Investigating Effects of

proved understanding of

teaching-learning

Iranian TEFL

the descriptions made of

cess, university proce-

University Professors’

the data analysis process.

dures, and the GE final

Hidden Curriculum on

The first theme, the

exam.
Analysis of the Re-

TEFL B.A. Students’

teacher, explored insights

Perception of the Final

uttered by the students

sponses

Exams of the General

and teachers on teachers’

Specific Interview

English Courses: A

beliefs,

pro-

to

Teacher-

expectations,

Comparative Study of

challenges, and perfor-

State and Islamic Azad

mance on the teaching-

Universities

learning process, univer-

“Part 3”

sity procedures, and the
GE final exam. The sec-

ond theme, management,
captured the general attitude of all the participants that the role of
management is loose in
all

universities.

theme

Amir Hossein Heidari
(April, 2019)

Weighty

words

views

that how managers act
for the task of fruitful educational results at both

and

phrases in excerpts from
the

revealed

This

participants’ com-

ments that led to coding
the statement into an appropriate code were bold-

universities. The third
theme, the student, explored insights uttered by
the students and teachers
on students’ beliefs, ex-

pectations,

challenges,
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Figure 1: Comparison of codes extracted from the responses to the overall teacherspecific interview
Table 2: Codes Related to the Response to the Overall Teacher-specific Interview
AUT
SUT
Codes
Frequency
AP
2
2
CH
1
2
EX
5
2
EXP
0
1
FE
0
4
FP
2
1
FR
2
0
IP
0
2
PC
0
3
PE
1
0
PL
1
2
EP
4
0
PR
4
11
PS
1
2
SO
2
2
ST
2
0
Total
27
34
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Figure 1 and Table 2 show the overall codes of the interview with their corresponding frequencies for each teacher. The most notable difference in favor of the AUT
could be seen in environment pressure (N = 4), and expectations (N = 5), while
those in favor of the SUT include feedback (N = 4), professional change (N = 3) and
practice (N = 11). The responses of the teachers show that their expectations is driven by the university framework and the pressure exerted by the beliefs about competition among the teachers. This might lead to unique teaching and learning experiences in GE course in Azad universities. However, for the SUT, the issue of feedback to move toward new practices and professional change seems to be of higher
importance, which can enrich the context of teaching-learning processes.

Analysis of the Responses to Student-Specific Interview
In this subsection, the responses by the EFL students to the interview questions are

discussed briefly. Although the responses were all in Persian, they were translated
with the help of a professional translator. The important point in the student interview was their unwillingness to respond the questions in detail. They all used short
sentences and phrases to convey their meaning directly. Figure (2) and Table (3)
compare the responses between Azad University Students (AUS) and State University Students (SUS).
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Figure 2: Comparison of codes extracted from the responses to the overall student-

Table 3: Codes Related to the Response to the Overall Student-specific Interview
Codes

AUS

SUS
Frequency

CH

6

4

EX

7

3

FE

1

3

FP

5

5

IP

6

4

MO

3

1

PL

5

3

PR

12

10

ST

5

4

Total

50

37
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Table 3 and Figure 3 show the overall codes of the interview with their corresponding frequencies for each teacher. The most notable difference in favor of the AUS
could be seen in expectations (N = 7). The Reponses of the students show that their
expectations are driven by their own practices and also informal procedures. However, for the SUS, the issue of feedback seems to be of higher importance, which can
enrich the context of teaching-learning processes.
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محمد صادقی
فروردین 4213

)(April, 2019

Raphael, School of Athens

رافائل ،مکتب آتن
[دیوارنگارهای در کاخ آپوستولیک ،واتیکان]
مکتب آتن تصویر تمامی ریاضیدانان ،فیلسوفعان و

The School of Athens represents all
the greatest mathematicians, philoso-

دانشمندان شهیر دوران کعالعسعیعکِ بعاسعتعان را
درحالیکه مشغول به اشترا

phers and scientists from classical an-

گذاشتعن ععقعایعد و

tiquity gathered together sharing their

یادگیری از یکدیگر هستند نمایش میدهد  .گعرچعه

ideas and learning from each other.
These figures all lived at different

این اشخاص هریک در دورههای مخعتعلعف زمعانعی

times, but here they are gathered to-

زندگی میکردهاند ،همگی در این قاب و زیعر یعک

gether under one roof.

سقف جمع شدهاند.
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مقاالت

Raphael, School of Athens, 1509-1511, fresco (Stanza della Segnatura, Palazzi
)Pontifici, Vatican
رافائل ،مکتب آتن 1511–1551 ،میالدی ،با تکنیک فرسکو (اتاقهای دال سگناتور ،پاالزی پونتیفیکی،
واتیکان)
دو متفکر که دقیقاً در مرکز تصویعر قعرار دارنعد،

The two thinkers in the very center,
Aristotle (on the right) and Plato (on

ارسطو (سمت راست) و افالطون (سمت چپ که بعا

the left, pointing up) have been enor-

دست خود به باال اشاره میکند) بهطورکعلعی بعرای

mously important to Western thinking

تفکر غربی بسیار مهم هستند ،و به طرق مخعتعلعف،

generally, and in different ways, their
different philosophies were incorpo-

فلسفۀ متفاوتشان در مسحیت ادغام شد.

rated into Christianity.
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Raphael, detail of

رافائل ،تفصیل تصویر

Plato and Aristotle,

افالطون و ارسطو،

School of Ath-

 1511–1551میالدی ،با

ens, 1509-1511, fresco
(Stanza della Segna-

تکنیک فرسکو

tura, Palazzi Pontifi)ci, Vatican

(اتاقهای دال سگناتور،
پاالزی پونتیفیکی،
واتیکان)

Plato points up because in his philos-

افالطون به باال اشاره میکند زیرا در فعلعسعفعهاش

ophy the changing world that we see

جهان در حال تغییری که ما اطراف خود میبیعنعیعم

around us is just a shadow of a higher,

صرفاً سایهای از واقعیتی باالتر و واالتر است که ابدی

truer reality that is eternal and un-

و پایدار است (و شامل مواردی چون خوبی و زیبایعی

changing (and include things like
goodness and beauty). For Plato, this

است) .به نظر افالطون این واقعیت اخروی واقعععیعت

otherworldly reality is the ultimate re-

غایی میباشد ،و جایگاه تمام حقایق ،زیبایی ،عدالت،

ality, and the seat of all truth, beauty,

justice, and wisdom. Plato holds his

و حکمت است .افالطون کتاب خود به نام تیماوعوس

book called the Timaeus.

را در دست دارد.
ارسطو دستش به سمت پایعیعن اسعت ،زیعرا در

Aristotle holds his hand down, because in his philosophy, the only reali-

فلسفهاش واقعیت تنها این است که ما فقط با حعس

ty is the one that we can see and expe-

بینایی و المسه قادر به دیدن و تجربه کردن هستیعم

rience by sight and touch (exactly the

reality dismissed by Plato). Aristotle's

(دقیقاً واقعیتی که افالطعون نعادیعده معیگعیعرد).
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مقاالت
Ethics (the book that he holds)

اخالقیات ارسطو (کتابی که در دست اوسعت) »بعر

"emphasized the relationships, justice,

 و حاکمیت جهان انسعانعی و، مودت، عدالت،روابط

friendship, and government of the hu-

.«دنیوی و نیز نیاز به تحقیق آن اشاره دارد

man world and the need to study it."
Raphael, detail of

 تفصیل تصویر،رافائل

Pythagoras, School of Ath-

1511–1551 ،فیثاغورث

ens, 1509-1511,

 با تکنیک،میالدی

fresco (Stanza della Segnatura,

فرسکو (اتاقهای دال

Palazzi Pontifici,

 پاالزی،سگناتور

Vatican)
) واتیکان،پونتیفیکی
Pythagoras (lower left) believed that

فیثاغورث (پایین سمت چپ) معتقد است که امعور

the world (including the movement of

جهان (ازجمله حرکات سیارات و ستارگان) براسعاس

the planets and stars) operated according to mathematical laws. These math-

 این قوانین ریاضی معربعوط بعه.قوانین ریاضی است

ematical laws were related to ideas of

 و درنتیجه (طبعق، اندیشۀ موسیقایی و نظم کیهانی

musical and cosmic harmony, and thus

تفسیر مسیحیان در دوره رنسانس) از سوی خداونعد

(for the Christians who interpreted him
in the Renaissance) to God. Pythagoras

 فیثاغورث تصور میکعرد کعه حعرکعات هعر.است

taught that each of the planets pro-

سیارهای بر اساس فاصلهاش از زمین به نکتهای اشاره

duced a note as it moved, based on its
distance from the earth. Together, the

— حرکات تمامی سیارات نظم کعامعلعی دارد.دارد

movement of all the planets was per-

.«»نظم سیارات

fect harmony -- "the harmony of the
spheres."
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Raphael, de-

 تفصیل،رافائل

tail of Ptolemy/

تصویر بطلمیوس و

Rapha-

1511–1551 ،رافائل

el, School of

 با تکنیک،میالدی

Athens, 15091511, fresco

فرسکو (اتاقهای دال

(Stanza della

 پاالزی،سگناتور

Segnatura,
Palazzi Pon-

) واتیکان،پونتیفیکی

tifici, Vatican)
Ptolemy (he has his back to us on the

)بطلمیوس (پایین سمت راست که پشت به ماست

lower right), holds a sphere of the

کره زمین در دست دارد و کنار او زرتشت پعیعامعبعر

earth, next to him is Zaroaster who

holds a celestial sphere. Ptolemy tried

 بطلمعیعوس.است که کرهای سماوی به دست گرفته

to mathematically explain the move-

سعی دارد از منظر ریاضی حرکات سیارات را توضیح

ments of the planets (which was not

شعد سعیعارات حعرکعات

easy since some of them appear to

دهد (از زمانیکه مشخ

 نظریه او.)! دیگر این کار آسان نبود،مخالفگرد دارند

move backwards!). His theory of how
they all moved around the earth re-

درمورد چرخش سیارات به دور زمین معتبر بعود تعا

mained the authority until Copernicus
and Kepler figured out (in the late 16th

44 اینکه کپرنیک و کپلر دریافتند (در اواخر قعرن

century) that the earth was not at the

 و سعیعارات در،میالدی) زمین مرکز عالم نیسعت

center of the universe, and that the

.مدارهایی بیضیشکل و نه دایرهای حرکت میکنعنعد

planets moved in orbits the shape of

رافایل تصویر خودش را نیز کشیده است که در کنعار

ellipses not in circles. Raphael included a self-portrait of himself, standing

. او درست به ما نگاه میکند.بطلیموس ایستاده

next to Ptolemy. He looks right out at
us.

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-andcolonial-americas/renaissance-art-europe-ap/a/raphael-school-of-athens
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ترجمه داستان کوتاه
(بخش پنجم)

زهرا بژه
فروردین 4213

)(April, 2019

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

Chapter 4

فصل 4
تمامروز اشیا جدیدی پیدا کردیم

Every day we find new things.

 22دسامبر 1122

December 22nd, 922
Today, a month after my night visit to

امروز یک ماه از بازدید مقبره گذشته و ما دوباره در

the tomb, we opened the tomb door

مقبره را باز کردیم ،این بار در حضور همه ،بسیاری از

again, this time in front of everybody.

اشخاص مهم مصری و خبرنگاران از سراسر دنیا به

Many important Egyptians came to the

دره پادشاهان آمده بودند .افراد زیادی در مورد ما

Valley of the Kings with lots of
newspaper men and interested people

صحبت میکردند اما من هیچچیز راجع به گن های

from all over the world. Many people

طالیی داخل مقبره نگفتم .فقط پدرم همهچیز را

talked to us, but I said nothing about
the golden treasures in the tomb. Only

میدانست.

my father knows about them.

14
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When we opened

زمانی که درها را در روز

the door in the sunlight,

روشن باز کردیم همه

everybody

could see the gold
and

the

میتوانستند طالها و گن ها

treasures.

 اول آقای کارتر از.را ببینند

First Mr. Carter is
going to photograph

همه اشیا داخل مقبره عکس

everything we find in

 ما، بعد از عکاسی.گرفت

the tomb. After the

میتوانستیم اشیا را با دقت

photographs, we can
move

things

and

 سپس باید در.جابجا کنیم

look at them care-

مورد همه گنجینه در کتاب

fully. Then we must
write all about each

بنویسیم و بعدازآن باید آنها

treasure in a book.

.را به موزه در قاهره بفرستیم

After that, we must send them to the

 اما باید در زمان،این کار بسیار زمانم بر خواهد بود

Museum in Cairo. This work is going
to take a long time, but we must be

 امروز آقای کارتر یک.جابجایی بسیار دقت کنیم

very careful when we move things. Mr.

کفش را از داخل مقبره برداشت و آن در دستش

Carter picked up a shoe in the tomb to-

.شکست و تکهتکه شد

day and it broke into little pieces in his
hands!

1123  ژانویه2

January 2nd, 1923
Every day we find new things in the

هرروز اشیا جدیدی را در اتاق اول مقبره پیدا

first room in the tomb. Today we found
some pens and some old Egyptian ga-

 امروز تعدادی مداد و بازیهای مصر باستان.میکنیم

mes. Mr. Carter says the Ancient

 آقای کارتر گفت مصریان باستان،را پیدا کردیم

Egyptians loved playing games. He sa-
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ys Tutankhamun was happy when he

عالقه زیادی به بازی داشتند .او گفت توتنخامون

was a little boy.

زمانی که پسر کوچکی بود بسیار خوشحال بود،

Most of the time, he played with his

بیشتر اوقات با برادر و خواهرش در باغ قصر بازی

brothers and sisters in the palace gar-

میکردند ،او به مدرسه نرفته بود به دلیل اینکه معلم

dens. He didn’t go to school because

خصوصی در قصر داشته و به دلیل اینکه مردم مصر

he had a teacher. in the palace. He

اعتقاد داشتند توتنخامون یک خداست ،او

couldn’t go out of the palace very often because the Egyptian people

نمیتوانست معموالً از قصر خارج شود ،آنها باور

thought he was a god. They thought all
Ancient Egypt kings and their families

داشتند که همه پادشاهان مصر و خانوادههایشان

were gods.

خدایان هستند.

Near the games, we found a beautiful

نزدیک بازیها صندلیهای طال و همچنین بسیاری

golden chair, and there were also many

چیزهای مختلف برای پوشیدن پیدا کردیم ،آقای

different things to wear. Mr. Carter sa-

کارتر میگفت حدود سه هزار ساعت زمان برای

ys it took more than 3,000 hours to
!make only one of his shirts

درست کردن هرکدام از این لباسها الزم بود.

Sometimes, when I look at Tutankha-

گاهی اوقات ،وقتیکه به اشیا توتنخامون نگاه

mun’s things. I feel he’s near me. But

میکردم ،حس میکردم که او نزدیک من است .اما او

he died when he was one year older

زمانی که فقط یک سال از من بزرگتر بود از دنیا

than me. Why? I want to know the
answer to that question more than

رفت .اما چرا؟ جواب این سؤال را بیشتر از هر چیزی

anything.

میخواهم.
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February 18th, 1923

1123  فوریه11

Today, at last, we opened the second

 هفت هفته.باالخره امروز در اتاق دوم را باز کردیم

room in the tomb. It took us seven

 در،زمان برد تا همه اشیا اتاق اول را بیرون بیاوریم

weeks to take everything out of the
first room. All this time, everyone

این مدت همه میخواستیم به اتاق دوم برویم اما

wanted to go Through into the second

 باید تمام اشیا اتاق اول را خارج، نه:آقای کارتر گفت

room, but Mr. carter said: ‘no! we must
take all the things out of the first room

 بهآرامی و با دقت – قبل از اینکه به اتاق دوم- کنیم

– slowly and carefully – before we do

.بریم

that!’
I know it was difficult for him too be-

،اتاق جسد است،میدانستم به دلیل اینکه اتاق دوم

cause he knew the second room was

.این موضوع برای او هم بسیار مشکل است

the burial room.

امروز دوباره افراد زیادی برای باز کردن اتاق جسد

Lots of people were here again today
for the opening of the burial room. It

 آقای کارتر در. مقبره بسیار گرم است،جمع شدهاند

was very hot in the tomb. Mr. Carter
opened the door between the two black

 زمانی،بین دو مجسمه سیاه را باز کرد و اول وارد شد

statues and he went in first. When he

 میتوانست تمام دیوار طال را،که او وارد اتاق دوم شد

was in the second room he could see

.ببیند

all of the golden walls.

 اینیک دیوار نیت بلکه یک:ما را صدا کرد و گفت

‘But it isn’t a wall,’ he called out to
us. ‘It’s one side of a tall, golden shri-

.ضلع بلند از معبد طالست

ne.’
The shrine nearly filled the second

 بسیار مشکل است که،معبد نزدیک اتاق دوم است

room. It was very difficult to move
around the shrine because there were

آن را جابجا کنیم چراکه اطراف آن مملو از گنجینه

treasures on every side of it. On the far

، در باز اتاق سوم بود،در ضلع دورتر اتاق جسد.است
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side of the burial

داخل این اتاق هم پر

room are an open

 بعد از.از گن است

door and a third
room. This room

کوتاه

also has lots of

از

treasures in it. Af-

مدتزمانی
کارتر

آقای

ter a short time,

بازدیدکنندگان

‘Sfr Carter asked

درخواست کرد که

all our visitors to

 او.کنند

leave. He said: ‘We
can’t open the shri-

آنجا را تر

گفت به دلیل اینکه

ne now because it

اینجا پر از گنجینه

has lots of treasures around it and

است و باید اول آنها

we must look at all

امروز

of the first'. The
newspaper

،ببینیم

را

نمیتوانیم معبد را

men

took lots of photos

خبرنگارها

of the shrine and

.بازکنیم

عکسهایی از گن ها

the treasures and then they left.
.کردند

The walls of the burial room are co-

انداختند و آنجا را تر

 عکسهای.دیوارهای اتاق جسد پر از عکس بود

vered with pictures. There are many

 آقای کارتر.زیادی از توتنخامون و یک خانم زیبا

pictures of Tutankhamun with a young

.گفت که او ملکه آنخسنامون است

woman. Mr. Carter says she is his
queen, ankhesenamun.
She has a strong, dark face. It makes

،او صورتی سیاه و قوی داشت و مرا به یاد اَن

me think of Anne, the French artist

.هنرمند فرانسوی رؤیاهایم انداخت

from my dream.
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In some of the pictures, ankhesena-

در بعضی از عکسها آنخسنامون به توتنخامون گل

mun is giving Tutankhamun flowers,

میداد و پادشاه به او لبخند میزد .آنها بسیار شاد

and he is smiling at her. They look
very happy. Mr. Carter thinks they

به نظر میرسیدند .به نظر آقای کارتر آنها زمانی که

were very happy when they married.

ازدواج کردند بسیار شادبودند .آیا من هم هنگام

?Am I going to be happy when I marry

ازدواج شاد خواهم بود؟ میخواهم با اَن ازدواج کنم

I'd like to marry anyone. But where is

اما اآلن او کجاست؟ آیا به فرانسه برگشته؟ آیا در

she now? Back in France? Or here in
Egypt in a museum somewhere, loo-

مصر ،جایی در موزه به دنبال جواهرات و مجسمههای

king at ancient Egyptian jewels and
?statues

مصر باستان است؟
آقای کارتر میگوید بعد از مرگ توتنخامون ،پادشاه

After Tutankhamun died, Mr. Carter
says, the next king of Egypt was lord

بعدی مصر لرد آی ،مردی بیست سال بزرگتر از

ay, a man twenty years older than Tu-

توتنخامون بود ،زمانی که آقای کارتر این موضوع را

tankhamun. When Mr. Carter told me

به من گفت ،من کابوسم در مورد اَن و مومیایی

about this, I remembered my bad
dream of Anne and the old Egyptian

مصری را در شنهای بیابان به خاطر آوردم و این

mummy in the sands of the desert. And

بارزمانی را که دستبند او داخل شنها افتاد را هم به

I remembered the time when her eye
bracelet fell in the sand.

خاطر آوردم.

After work today I slept and had

بعد از کار امروز خوابیدم و دوباره خواب دیدم ،این

another dream. This time I saw Anne

بار اَن را دیدم که لباس سفید مصری پوشیده او

wearing a white Egyptian dress. She

جواهرات مصری در موها و دستبند مصری در بازوی

had Egyptian jewels in her hair and

خود داشت .ما در اتاقی در قصر مصر باستان بودیم،

Egyptian bracelets on her arms. We
were in a room in an old Egyptian pa-

من روی یکتخت با چشمان باز دراز کشیده بودم و

lace. I lay with my eyes open on an old

اَن کنار تخت بر روی یک صندلی طالیی نشسته بود.
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Egyptian bed and she sat next to the
bed on an old Egyptian chair.
ج

‘Tutankhamun’, she said, holding my

 لرد آی، توتنخامون:او دست مرا گرفت و گفت

hand, ‘lord ay is watching me all the

 میخواستم به. من میترسم،همهجا مرا نگاه میکند

time now, and I am afraid’. I wanted to

 ولی نمیتوانستم صحبت،او بگویم اسم من تارغ است

say, ‘my name’s Tariq’. But I couldn’t

speak.

.کنم
 بعد از مرگ تو چه بر سر من خواهد:او پرسید

‘what is going to happen to me when
you die?’ she asked. Again I could say

.آمد؟ دوباره نتوانستم چیزی بگویم

nothing.

 مردم میگویند لرد آی،اول دو فرزندمان و حاال تو

‘First our two children, and now you.

People say lord ay killed them. And

آنها را کشته و میگویند به خاطر اینکه میخواهد با

they say he’s killing you. Too, with

من ازدواج کند و پادشاه شود تو را هم با سم کشته

poison, because he wants to marry me

.است

and be king of Egypt’.

ناگهآنیک مرد به داخل اتاق وارد شد و کنار او

Suddenly a man came quietly into the
room behind her. He wore a white an-

 او یک دامن سفید مصری پوشیده بود و،ایستاد

cient Egyptian skirt, but he had the fa-

ce of Anne's teacher. Mr. Ayrton! I

 میخواستم.صورتش مثل معلم اَن (آقای آیرتون) بود

wanted to tell Anne to look behind her,

به اَن بگویم کنارش را نگاه کند اما نمیتوانستم

but I couldn’t open my mouth. The

 آن مرد نزدیک او آمد و دست خود،دهانم را بازکنم

man- came to her and put his hand on

.را روی بازوی اَن گذاشت

her arm.
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‘Ankhesenamun‘, he said, smiling

لبخند سردی زد و گفت :آنخسنامون ،توتنخامون را

coldly. ‘Forget Tutankhamun. He is

فراموش کن او در حال مرگ است ،تو اآلن باید

dying. You must take a new husband
’?now. Are you ready to be my wife

همسر جدیدی انتخاب کنی ،آیا آمادهای که همسر
من بشوی؟

!I woke up suddenly, crying ‘Anne

درحالیکه فریاد میزدم اَن ،این کار را نکن ،از

’!No! don’t do it

خواب بیدار شدم.
کریم در چادر کنار من خوابیده بود و با صدای من

Karim sleeps in the tent next to me,
and he woke up when he heard my voi-

از خواب بیدار شد و گفت :چه اتفاقی افتاده ،تارغ

ce. ‘what’s the matter, Tariq?’ he said.

ساعت سه صبح است آیا دیوانه شدی؟

It’s three o’clock in the morning! Are
’?you crazy
Am I crazy? Why am I having these

آیا من دیوانه شدهام؟ چرا این خوابها را میبینم؟

dreams? I don’t understand them. Are

متوجه نمیشود آیا این خوابها میخواهند که من

they telling me to stop working for Mr.

کار با آقای کارتر را متوقف کرده و دره پادشاهان را
تر

carter and to leave the valley of the
?kings

کنم؟
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ترجمه داستان کوتاه
(بخش اول)

فریبا امن زاده
فروردین 4213

)(April, 2019

دوئل (نوشته ی :گی دو موپاسان)

A Duel (Written by: Guy de Mau)passant

جن

The war was over. The Germans oc-

تمام شده بود .آلمان ها ،فرانسه را اشعغعال

cupied France. The whole country was

کرده بودند .تمام کشور مانند یک کشتی گیر مغلوب،

pulsating like a conquered wrestler be-

در زیر پای حریف پیروز ،به نفس نفس افتاده بود.

neath the knee of his victorious opponent.
The first trains from Paris, distracted,

نخستین قطار پاریس ،پس از اوضاعی پعریشعان و

starving, despairing Paris, were mak-

ناامید کننده ،راه خود را به سوی مرز باز می کعرد و

ing their way to the new frontiers,

آهسته از میان نواحی روستایی و دهکعده هعا معی

slowly passing through the country

گذشت .مسافران قطار از پنجره ها به کشعتعزارهعای

districts and the villages. The passengers gazed through the windows at the

ویران و دهکده های سوخته ،چشم دوختعه بعودنعد.

ravaged fields and burned hamlets.

سربازان پروسی با کالهخودهای نظامی سیاه و نعو

Prussian soldiers, in their black helmets with brass spikes, were smoking

تیز برنجی بر روی صندلی های جلوی خانه هایی که

their pipes astride their chairs in front

هنوز سرپا بودند ،نشسته و پیپ می کشیدند .بعقعیعه

of the houses which were still left
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standing. Others were working or talk-

طوری مشغول به کار بوده و یا گفتگو می کردند کعه

ing just as if they were members of the

 هنعگعامعی کعه از.انگار اعضای یک خانواده هستند

families. As you passed through the
different towns you saw entire regi-

،ها در معیعدان

ments drilling in the squares, and, in

 هن،شهرهای مختلف می گذشتند

مشق نظامی می کردند و با وجود صدای غرش چعر

spite of the rumble of the carriage-

 هر لحظه صدای خشن فرمانده ها شنیعده،های قطار

wheels, you could every moment hear
the hoarse words of command.

.می شد

M. Dubuis, who during the entire

دوبویی که در تمام مدت محاصره به عنوان یکی از

siege had served as one of the National

 قصعد،اعضای گارد ملی در پاریس خدمت کرده بود

Guard in Paris, was going to join his
wife and daughter, whom he had pru-

داشت تا به همسر و دخترش که پیش از حمله و از

dently sent away to Switzerland before

 ملحق،روی احتیاط آن ها را به سوویس فرستاده بود

the invasion.

.شود

Famine and hardship had not dimin-

قحطی و سختی های مختلف باعث کوچک شعدن

ished his big paunch so characteristic

 نشعده،شکم بزرگ این تاجر ثروتمند و صلح دوست

of the rich, peace-loving merchant. He
had gone through the terrible events of

 دوبویی حوادث تلخ سال گذشته را با بی میلی و.بود

the past year with sorrowful resigna-

 او. سپری کرده بعود،تنفر از وحشی گری انسان ها

tion and bitter complaints at the sav-

 بعه،وظیفه محوله خود را که کشیک بر روی برج بود

agery of men. Now that he was journeying to the frontier at the close of the

انجام رسانیده و شب های سرد بسیاری نگهبانی داده

war, he saw the Prussians for the first

به سوی مرز سفر معی

time, although he had done his duty on

 اکنون که در پایان جن.بود

. پروسی ها را برای نخستین بار می دید،کرد

the ramparts and mounted guard on
many a cold night.

او با ترس و خشم به مردان مسلح خیره نگاه نگعاه

He stared with mingled fear and anger at those bearded armed men, in-

فرانسه را چنان که گویعی

 آنها سراسر خا.می کرد
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stalled all over French soil as if they

 گرچه تعب، اشغال کرده بودند،در وطن خود هستند

were at home, and he felt in his soul a

تند میهن پرستی در رگ هایش جریان داشت ولعی

kind of fever of impotent patriotism, at
the same time also the great need of

 در کوپه او دو مرد انگلیسی.قادر به انجام کاری نبود

that new instinct of prudence which

 کعنعجعکعاوانعه،که برای گردش به ییالق آمده بودند

since then has, never left us. In the
same railway carriage were two Eng-

 هر دو تنومند بوده و.مناظر اطراف را نگاه می کردند

lishmen, who had come to the country

به زبان مادری صحبت می کردند و گاهی به کعتعاب

as sightseers and were gazing about

راهنمای سفرشان اشاره کرده و اسم جاهای مختلعف

them with looks of quiet curiosity.
They were both also stout, and kept

.را با صدای بلند می خواندند

chatting in their own language, sometimes referring to their guidebook, and
reading aloud the names of the places

indicated.
Suddenly the train stopped at a little

 یعک،وقتی قطار در ایستگاه کوچکی توقف کعرد

village station, and a Prussian officer

افسر پروسی همراه با صدای بلند برخورد شمشیعرش

jumped up with a great clatter of his
sabre on the double footboard of the

 او بلند قامت بود. وارد واگن شد،به دیواره های قطار

railway carriage. He was tall, wore a

 سبیل های بعورش از.و یونیفورم تنگی به تن داشت

tightfitting uniform, and had whiskers

up to his eyes. His red hair seemed to

دو طرف دهانش به پایین امتداد داشت و به نظر می

be on fire, and his long mustache, of a

. موهای سرخش در آتش زبانه می کشد،رسید

paler hue, stuck out on both sides of
his face, which it seemed to cut in two.
The Englishmen at once began star-

 ولی او،دو انگلیسی با تبسم به دوبویی نگاه کردند

ing, at him with smiles of newly awak-

در حالی که روزنامه ای در دست داشت و تظاهر بعه

ened interest, while M. Dubuis made a
show of reading a newspaper. He sat

 همچعون دزدی کعه در حضعور،خواندن می کرد

concealed in his corner like a thief in
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presence of a gendarme.

 در جعای، سعی در پنهان نمودن خود داشت،پاسبان
.خود کز کرده بود
 انگلیسی ها در حال گعپ.قطار دوباره حرکت کرد

The train started again. The Englishmen went on chatting and looking out

 ناگهان یکی.پرداختند

for the exact scene of different battles;

 به جستجوی آثار جن،زدن

and all of a sudden, as one of them

از آن ها دستش را به سوی روستایی در امتداد افعق

stretched out his arm toward the hori-

 افسر پروسی که روی نیمکت نشعسعتعه و.دراز کرد

zon as he pointed out a village, the

 ”تو: به زبان فرانسوی گفت،پاهایش را دراز کرده بود

Prussian officer remarked in French,

دوازده تا فرانسوی رو کشتم و بیش از-اون روستا ده

extending his long legs and lolling
backward: "I killed a dozen Frenchmen

.“صدتا اسیر گرفتم

in that village and took more than a
hundred prisoners".
The Englishmen, quite interested, im-

 بالفاصله،یکی از انگلیسی ها که عالقمند شده بود

mediately asked: "Ha! and what is the

“ ”آهان! اسم این دهکده چی بود؟:پرسید

name of this village?"

 ”معا: ”فارسبرگ“ و سپس افزود:پروسی جواب داد

The Prussian replied: "Pharsbourg".
He added: "We caught those French

 او در.“به اون اراذل فرانسوی گوشمالی خوبی دادیم

scoundrels by the ears". And he

 از روی غعرور بعه،حالی که به دوبویی نگاه می کرد

glanced toward M. Dubuis, laughing
conceitedly into his mustache.

.سبیل دوبویی می خندید

The train rolled on, still passing

قطار هنوز از دهکده هایی که توسط ارتش آلعمعان

through hamlets occupied by the victo-

 سربازان آلعمعانعی در. می گذشت،اشغال شده بود

rious army. German soldiers could be
seen along the roads, on the edges of

امتداد جاده ها و حاشیه کشتزارها ایستاده بودند و یا

fields, standing in front of gates or

 پروسی ها.مشغول گپ زدن در بیرون کافه ها بودند

chatting outside cafes. They covered

.مثل مور و ملخ زمین را پوشانده بودند

the soil like African locusts.
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The officer said, with a wave of his

: همزمان با حرکات دستانش گعفعت،افسر پروسی

hand: "If I had been in command, I'd

 هعمعه، پاریس رو می گرفتم،” اگه من فرمانده بودم

have taken Paris, burned everything,
killed everybody. No more France!"

 همه رو می کشتم تعا دیعگعه،چی رو می سوزوندم
“!فرانسه ای باقی نمونه

The Englishman, through politeness,

.“ ”اوه! بله:یکی ازمردان انگلیسی مودبانه گفت

replied simply: "Ah! yes".
He went on: "In twenty years all Eu-

، ” ظرف مدت بیست سعال:افسر پروسی ادامه داد

rope, all of it, will belong to us. Prussia

 هیچ قدرتی حعریعف.تمام اروپا رو فتح خواهیم کرد

is more than a match for all of them".

.“پروس نیست
The Englishmen, getting uneasy, no

 دیعگعر جعواب،انگلیسی ها که نگران شده بودند

longer replied. Their faces, which had

، افسر پروسی در حالی که تکعیعه داده بعود.ندادند

become impassive, seemed made of
wax behind their long whiskers. Then

 او به سقوط فرانسه پوزخعنعدی.شروع به لودگی کرد

the Prussian officer began to laugh.

 و تجهیزات آن ها را بی مصرف خواند و به دشمن،زد

And still, lolling back, he began to
sneer. He sneered at the downfall of

 اتریش را که به تعازگعی،شکست خورده توهین کرد

France, insulted the prostrate enemy;

 مسخره کرد و واحدهای مخعتعلعف،مغلوب شده بود

he sneered at Austria, which had been

: او گعفعت.ارتش این کشورها را به ریشخند گرفت

recently conquered; he sneered at the
valiant but fruitless defense of the de-

می تواند با توپ هایی که بعه غعنعیعمعت

partments; he sneered at the Garde

 یک شهر آهنی آلمانی بسازد و ناگهان چکمعه،گرفته

Mobile and at the useless artillery. He

بیسمار

announced that Bismarck was going to

 دوبعویعی.هایش را روی پعای دوبعویعی گعذاشعت

build a city of iron with the captured

 صعورتعش تعا،چشمانش را به طرف او بر گعردانعد

cannon. And suddenly he placed his

.بناگوش سر شده بود

boots against the thigh of M. Dubuis,
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who turned away his eyes, reddening
to the roots of his hair.
The Englishmen seemed to have be-

 انگلیسی ها نسبت به آن چه در،به نظر می رسید

come indifferent to all that was going

 گویی در جزیره. بی تفاوت شده اند،شرف وقوع است

on, as if they were suddenly shut up in

.ای دور از هیاهوی جهان غرق شده بودند

their own island, far from the din of

the world.
The officer took out his pipe, and look-

افسر پروسی پیپ خود را بیرون آورد و مستقیماً در

ing fixedly at the Frenchman, said:

 ”تو تنعبعاکعو:چشمان مرد فرانسوی نگریست و گفت

"You haven't any tobacco--have you?"

“نداری؟
.“ ”نه آقا:دوبویی جواب داد

M. Dubuis replied: "No, monsieur."

The German resumed: "You might go

 میری و، ” وقتی قطار توقف کرد:مرد آلمانی گفت

and buy some for me when the train

.“یه مقدار تنباکو برام میخری

stops."
And he began laughing afresh as he

 ”بعهعت کعمعی:و شروع به خندیدن کرد و افزود

added: "I'll give you the price of a

.“نوشیدنی (انعام) میدم

drink".
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این داستان برگرفته ای است از کتاب »وطن« ،نوشتۀ »فِرناندو آرامبورو« ،نویسنده اسپانیایی زبان که در سال
 4143برنده جایزه بین المللی اِسترگا شد .این اثر روایتگر داستان دو خانواده است که در پی حوادث ناگوار روز،
به نوعی با یکدیگر دشمن می شوند .این داستان ریشه در وقایاعی دارد که نویسنده خود شخصاً تعجعربعه کعرده
است .هرچند داستان زندگی شخ

او نیست ،اما تصویری است از شرایط زمان در قالب کلمات و واژگان.

در خانۀ آنها

A casa di quelli

ساعت نه شب .پنجره آَشپزخانه باز است تا بوی ماهی
سر شده از خانه خارج شود .اخبار تلویزیون با خعبعری

Le nove di sera. In cucina, la finestra
aperta per fare uscire in strada l’odore
telegiornale

Il

fritto.

pesce

del

آغاز شد که میرِن روز گذشته از رادیو شنیده بود .پایعان

cominciò con la notizia che Miren

قطعی درگیری های مسلحانه ،نه ”تروریستی“ بعه قعول

aveva sentito il giorno prima alla radio.

آنها ،چون پسر من تروریست نیست .رو به دخترش کرد.

Cessazione definitiva della lotta armata. Non del terrorismo, come dicono
quelli. Perché mio figlio non è un terrorista. E si voltò verso la figlia.

»شنیدی؟ دوباره متوقف می شوند .ببینیم تا کعی«.
به نظر می رسد آرانچا متوجه نمی شود ،اما بر ععکعس
همه چیز را خوب در

می کند .حرکتی با اشاره سر از

خود نشان می دهد ،شاید هم گردنعش مشعکعی دارد.

“Hai sentito? Si fermano di nuovo.
Vediamo fino a quando.” Arantxa sembra non rendersi conto, ma coglie tutto.

E fece un lieve movimento con la faccia mezza storta, o è il collo che è storto?, come per esprimere un parere. Con

گویی قصد دارد ابراز نظر کند .راجع به او نعمعی شعود

lei non si può mai essere sicuri; però

هیچگاه مطمئن بود ،اما میرن اطمینان حاصل کرد کعه

Miren ebbe perlomeno la certezza che
la figlia aveva capito.

دختر متوجه شده است.
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Con la forchetta tagliò due pezzi di
merluzzo impianto. I bocconi, non
troppo grandi in modo che possa ingoiarli senza difficoltà. E’ così che raccomanda la fisioterapista, che è una
ragazza molto in gamba. Non è basca,

 آغشته به آراد را خرد و،با چنگال دو تکه ماهی روغن
به لقمه های نه چندان بزرگی درآورد تا بلعشان سخعت
 همانطور که فیزیوتراپ که دختری بسیار حعاذق.نباشد
 اما دست کمعی هعم، باسک نبود.است تجویز کرده بود

ma insomma, Arantxa deve sforzarsi.

 وگرنه پیشترفتی نخواهعد، آرانچا باید تالش کند.نداشت

Sennò, non farà progressi. E il bordo

 کشیده شدن لبۀ کناری چنگال به کف بشعقعاب.داشت

della forchetta, urtando contro il fondo
del piatto, produceva un rumore energico, di stoviglia arrabbiata, e per un

صدایی بلند و حاکی از غضب ایجاد می کرد و در لحظعۀ
 بخاری از گوشت سفید ماهعی،از هم شکافتن الیه رویی

momento, rotto lo strato di pastella,

.بلند شد

dalla carne bianca del pesce uscì una
nuovoletta di vapore.
“Stiamo a vedere che scusa si inven-

»ببینیم چه بهانه ای برای آزاد نکردن جعکعس معی

tano per non liberare Joxe Mari.”
Si sedette a tavola, accanto alla figlia,
senza perderla d’occhio. Non si fidiva.
Si era già strozzata più di una volta.

.«تراشند
 کنار فرزند نشست و حتعی یعک ثعانعیعه،پشت میز
 بعارهعا بعه. اطمینان نمی کرد.نگاهش را از او برنداشت

L’ultima, in estate. Avevano dovuto

. آخرین بار تعابسعتعان بعود.حال خفه شدن افتاده بود

chiamare l’ambulanza. Un periferio di

 صعدای آژیعر.مجبور شده بودند آمبوالنس را خبر کنند

sirena per tutto il paese. Che paura,
mio Dio. Quando erano arrivati i medici, lei stessa si era liberata la gola da

 چعقعدر، خعدایعا.آمبوالنس تمام دهکده را برداشته بود
بود! زمانی که پزشک ها رسیدند خودش تیغ

pezzo di filetto grande così.
Quanrantaquattro anni. La maggiore
di tre. Poi Joxe Mai, a Puerto del Santa
Marìa I. Ci fanno andare fin laggò.

وحشتنا

.آن هم به چه بزرگی را از گلویش درآورده بود
 بزرگترین فرزند در یک خعانعواده،چهل و چهار سال
 خوزه ماری هم که در پووِرتو دی سعانعتعا.سه فرزندی
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زبان ایتالیایی
Bastardi. E per ultimo, il piccolo,
quello si fa i fatti suoi. Quello, non lo
deviamo neppure.

. مجبورمان می کنند تا آنجعا بعرویعم.ماریای اول است
 او سرش بعه.حرام زاده ها! بچه را آخر سر می فرستند
. حتی نمی بینیمش.کارهای خودش گرم است

Arantxa afferò il bicchiere con il vino
bianco che le aveva servito la madre.
Lo sollevò, se lo portò tremando alla

آرانچا لیوان نوشیدنی ای که مادر برایش آماده کعرده
 دست چپش.بود را به دست گرفت و به سوی دهان برد

bocca con l’unica mano di cui dispone-

عمالً بی حرکت بود و اغلب در کنار تنه و پهلو نگاه معی

va. La sinistra è un pugno morto. La

 به دلیل مشکالت اسپاسمی نمی توانست از آن.داشت

teneva come sempre aderente al busto,
all’altezza della vita, inutilizzabile a
causa di una contrazione spastica. E

 بعه قعول. نوشید، جورعه ای از نوشیدنی.استفاده کند
خوکیسان برای او که تا چندی پیش تنها با سرم تغذیعه

buttò giù un bel sorso di vino, la qual

. حرکت بزرگی بود، خود،می کرد

cosa, secondo Joxian, è una vittoria se
pensiamo che fino a non molto tempo
prima a Aranxta si alimentava la sonda.
Del liquido le scivolò lungo il mento,
ma non importa. Miren si afferrò a
pulirla con il tovagliolo. Un ragazza
così bella, così sana, con tanto futuro,

 امعا،اندکی از نوشیدنی بر روی چانه اش سرازیر شد
با دستمالی نوشعیعدنعی را

 مادر دو. با آینده ای روشن، سالم، دختری زیبا.کرد

madre di due creature, e ora questo.

پا

.فرزند حاال به این روز افتاده است
«»خوشت آمد؟

“Allora, ti piace?”
Arantxa scosse la testa come dire che

 میرن بی درن.مهم نیست

آرانچا سرش را تکان داد به نشان آنکه ماهی چنعدان

il pesce non le piacva granché.

.هم چنگی به دل نمی زد

“Sentimi, non è che costa poco, Me-

«»فکر کردی خیلی ارزان است؟

no storie.”
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Alla televisione si succedevano i
commenti. Baho politici. Un passo importante per la pace. Esigiamo lo scioglimento della banda terroristica. Si
apre un processo. Una strada verso la
speranza. La fine di un incubo. Che

 امعان از.از تلویزیون نعظعرات پعخعش معی شعد
 منتظر از بعیعن. قدمی مهم به سوی صلح.سیاستمداران
. دادگاه تشکیل می شود.رفتن نیروهای تروریسم هستم
 به امیعد ایعنعکعه. پایان کابوس.روزنه ای به سوی امید
.اسلحه ها را تحویل دهند

consegnino le armi.
“Abbandonano la lotta in cambio di
che. Si sono dimenticati della liberazione di Euskal Herria? E o detenuti,

 آزادی اووسکال.می کنند

را به ازای چی تر

»جن

را یادشان رفته است؟ مجرمینی که در زندان می پوسند

che marcisticano in carcere. Vigliacchi.

 باید کار را تعمعام.چی می شوند؟ بی عرضه های ترسو

Bisogna termibare quello che si inizia.

 صدای کسی که این پیام ها را معی خعوانعد معی.کرد

La riconosci la voce di quello che ha

«شناسی؟

letto il comunicato?”
Arantxa mastica lentamente un boccone di merluzzo, negò con la testa.
Voleva dire qualche altra cosa e allun-

آرانچا به آرامی لقمه های ماهی را می جعویعد و بعا
 با دراز کردن دست می خواسعت.اشاره سر نفی می کند

gando il braccio buono, chiese alla ma-

 از مادر خواست تا آی پد را بعهعش.چیز دیگری بگوید

dre di passarla l’iPad. Miren tese il col-

. میرن گردن را ک کرد تا صفعحعه را بعخعوانعد.بدهد

lo per leggere sullo schermo: “Manca

.«»نمکش کم است

sale.”
Joxia arrivò poco dopo le undici di
sera con mazzo di porri. Aveva passato
il pomeriggio nell’orto. Una fissazione

خوکسیان اندکی بعد از ساعت یازده با یک دسته پیاز
 بعد از. بعد از ظهر را در باغچه گذرانده بود.از راه رسید

per lui, ormai in pensione. L’orto è at-

 باغچه بخاطر سیل.بازنشستگی فعالیتش همین شده بود

taccato al fiume. Quando il fiume stra-

 اوایل سال بعود و، زمانی که سیل آمد.خراب شده بود

ripa l’ultima volta all’inizio dell’anno,
addio orto. Ci sono cose peggiori, dice

Joxian. Prima o poi l’acqua si ritira.

 خوکسیان می.بعد از آن از باغچه دیگر هیچ خبری نبود

. آب باالخره جذب می شعود.گوید از این بدتر هم هست
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Lui asciuga gli atterezzi, spazza il capanna, compra nuove cucciolate di conigli, rinnova gli ortaggi persi. Il melo,
il fioco e i noccioli reggono l’inondazione, e questo è tutto. Tutto? Siccome
il fiume trascina residui industriali,

. چعادر را جعارو معی زنعد،ابزارش را خشک می کند
خرگوش های جدیدی می گیرد و صیفی های از بعیعن
 فعنعدق در بعرابعر، انجیر، سیب.رفته را از نو می کارد
 واقعاً همیعن؟ از. همه اش همین.سیالب مقاوم هستند

dopo la terra emana un odore fortissi-

آنجایی که سیل رسوبات صنعتی را با خود به همراه می

mo. Lui dice di fabbrica.

 به قعول.تا مدتی بوی مواد صنعتی می دهد

 خا،آورد

.او بوی کارخانه
Miren gli risponde: “Di veleno. Uno

 یکی از هعمعیعن. »بوی سم:میرن در پاسخ می گوید

di questi giorni moriremo con dolori di

.«روزها از شدت دل درد خواهیم مرد

pancia spaventosi.”
Un’altra passione quotidiana di Joxian è farsi una partita a carte nel
pomeriggio. I quattro amici si giocano
una caraffa al mus. Laggiù, andando
verso la piazza del paese, al bar Pagoeta. Che si bevano soltanto una caraffa

یکی دیگر از تفریحات روزانه خوکسیان ورق بازی در
 چهار دوست در یکی از قهوه خعانعه.بعد از ظهر ها است
های واقع در میدان شهر دور هم جمع می شوند و بعه
 اینکه چهار نفره یک.اندازه یک پارچ ورق بازی می کنند
. دیدنی است،پارچ نوشیدنی می خورند

in quattro è tutto da vedere.
Dal modo in cui reggeva i porri,
Miren capì che era brillo. Gli disse che
si sarebbe ritrovato con il naso rosso
come il suo defunto padre. C’è un segnale infallibile che denuncia che ha
bevuto: quando si gratta il fianco de-

میرن از شیوه نگهداشتن پیازچه ها متوجه شد سرش
 به او گفت اگر چنین پیش برود معثعل.اندکی گرم است
 یعک.بینی اش قرمز خواهد شد

پدر خدا بیامرزش نو

نشانی وجود داشت که می توانست مهر تأییدی باشد بعر

stro, come se gli prudesse la zona del

 گویی ناحیه جگر. خاراندن پهلوی راستش.مست بودنش

fegato. Allora non ci sono dubbi. Però

. در این صورت رد خور نداشعت.دچار سوزش شده باشد

non è che se ne vada in giro barcollan-

 نه ایعن.از طرفی تلوتلو خوران در خیابان راه نمی افتاد
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do; quello no. E non gli prude niente.
La sua mania di grattarsi il fianco è
come per un altro farsi il segno della

. هیچ جایی از بدنش هم نمعی خعاریعد.کار را نمی کرد
عادت خاراندن پهلویش هم مثل صلیب کشیدن و یا بعه

croce o toccare ferro.
Non sa dire di no. Quello è il problema. Alza il gomito al bar perché lo
fanno anche gli altri. E se uno di loro

.تخته زدن بود
 می خورد. مشکل اینجاست.او قادر نیست ”نه“ بگوید
جماعت شود و اگر یعک نعفعر

چون می خواهد همرن

dicesse: “su andiamo a buttarci nel fiu-

.« »برویم خودمان را در رودخانعه بعیعانعدازیعم:بگوید

me”, Joxian gli andrebbe dietro come

.خوکسیان مثل یک گوسفند دنبالش راه می افتد

un agnellino.
Insomma, arrivò a casa con il basco
storto, gli occhi che brillavano, grattandosi la camicia all’altezza del fega-

 چشعمعانعش معی.خالصه با کاله ک به خانه آمعد
 ناحیه جگرش را می خعارانعد و رفعتعارش،درخشیدند
.محبت آمیز شده بود

to, e si mise a fare il sentimentale.
Nel tinello diede ad Arantxa un bacio
lento, tenero, quasi con succhiotto, sulla fronte. Per poco non le cadeva ad-

در اتاق نشیمن بوسه ای آرام و پرمهر بر پعیعشعانعی
 میرن او را پس. چیزی نمانده بود زمین بخورد.آرانچا زد
.زد

dosso. Miren, invece, lo respinse.

.« بوی گند شراب میدی،»بس کن

“Smettila, puzzi di vino.”

«!»ک خلقی نکن

“Dai, non essere dura.”
Allungò le mani aperte verso di lui
per tenerlo a distanza. “In cucina c’è il
pesce. Sarà freddo. Te lo riscaldo.”

Una mezz’ora dopo, Miren lo chiamò
perché l’aiutasse a mettere a letto

 »تعو.دستانش را باز کرد تا او را از دور نعگعه دارد
 برات گرم معی، حتماً سرد شده.آشپزخانه ماهی هست
.«کنم
 میرن صدایش زد تا در گعذاشعتعن،نیم ساعت بعد

دار

 از روی صندلی چعر.آرانچا در تخت کمکش کند
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Arantxa. La sollevarono dalla sedia a

 خوکسیان بازویش را از یک طرف گرفعت،بلندش کردند

rotelle, lui prendendola per un braccio,

.و میرن از طرف دیگر

lei dall’altro.

«»آماده ای؟

“Ce l’hai?”

«»چی؟
“Se ce l’hai. Dimmi se ce l’hai prima
di tirarla si insieme.” Un piede equino
impedisce ad Arantxa di camminare. A

.«»اگر آماده ای قبلش بگو که با هم بلندش کنیعم
آرانچا به علت پاچنبری بودن یکی از پاهایش نمی توانعد

volte fa qualche passo. Pochi, incerti,.

 امعا نعه، بعضی وقتها چند قدمی بر می دارد.راه برود

Con il bastone o assistita da un’altra

 با یک عصا و بعه کعمعک یعک،چندان محکم و قاطع

persona. Che si muova in casa, mangi
da sola, recuperi la parola sono le prin-

 تنها چیزی بخعورد، اینکه در خانه راه برود.دیگر

cipali speranze a media termine della

 جز امیدهای تا حعدودی،و چند کلمه ای بر زبان بیاورد

famiglia. Sul lungo periodo vedremo.
La fisioterapista li incoraggia. È molto

شخ

 حاال در طوالنی مدت بعایعد.از دست رفته خانواده است

carina. Parla pochissimo euskera, quasi

. فیزیوتراپ دل تو دلش معی گعذارد.دید چه می شود

niente, ma in questo caso non ha im-

 تنها چند کلمه اوعوسعکعرا.بسیار مهربان و دلسوز است

portanza.

. اما اهمیتی ندارد،صحبت می کند

Padre e madre la misero in piedi al
letto. Lo avevano fatto molte volte.
Avevano

esperienza.

Tra

l’altro,

 بعارهعا.پدر و مادر کنار تخت سرپا نگهش داشتعنعد
 بعا. امیدوار بودند معجزه ای شعود.اینکار را کرده بودند

Arantxa quanto poteva pesare a quel

این اوضاع وزن آرانچا باید چقدر می رسید؟ حدودا چهل

punto? Un quarantina di chili. Non di

. زمانی بسیار قوی هیکل بود.کیلو نه بیشتر

più. E pensare quanto era robusta ai bei
tempi.
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Il padre la sostenne mentre Miren

در حالی که میرن صندلی چر دار را به سوی دیعوار

spostava verso la parete la sedia a

.هل می داد پدر او را نگاه داشته بود

rotelle.

«»نندازیش

“Non farla cadere.”
“Come posso lasciare cadere mia

.«»چطور می تونم بچه ام رو بندازم

figlia!”
“Tu saresti capace.”

«»تو می تونی

“Stupidaggini.”
E si guardarono ostili, di cattivo
umore, lui con i denti serrati come se
volesse trattenere in bocca qualche

«»چرت و پرت نگو
نگاهی آکنده از غضب به یکدیگر انداختعنعد و معرد
دندانش را چنان به هم می فشرد گویی مانع خروج ناسزا

brutta parola. Miren sollevò la coperta

 میرن پتو را کنار زد و هر دو با احتیاط.از دهان می شد

e poi, tutti e due insieme, con pruden-

.آرانچا را بر روی تخت گذاشتند

za, lentamente, ce l’hai?, stesero
Arantxa sul letto.
“ Ora te ne puoi andare, la devo

.« باید لباسش رو عوض کنم،»می تونی بری

svestire.”
Allora Joxian si chinò per baciare la
fronte della figlia. E le diede la buona
notte. E le disse:” A domani, Polita”,
mentre le accarezzava la guancia con
la nocca di un dito. E si diresse, grattandosi il fianco, verso la porta. Era

 بعه او.خوکسیان خم شد تا پیشانی فرزند را ببوسد
شب بخیر گفت و در حالی که با کناره انگعشعت گعونعه
 »تا فردا« و سعپعس در:دختر را نوازش می کرد گفت
 تقریباً از اتاق خارج.حین خاراندن پهلو به سوی در رفت

quasi uscito dalla stanza quando si

 وقتی به خونه بعر معی:شده بود که رو برگرداند و گفت

voltò e disse: “Tornando dal Pagoeta

.« دیدم چرا خونۀ اونها روشن بود،گشتم

ho visto la luce a casa di quelli.”
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در آن لحظه میرن کفش های دختر را از پعایعش در

In quel momento Miren stava togliendo le scarpe alla figlia.

می آورد.

”“Sarà andato qualcuno a pulire.

»احتماالً یک کسی رفته خونه رو تمیز کنه«.
»ساعت یازده شب؟«

”?“A pulire alle undici di sera

»اون آدمها برام اصالً اهمیت ندارن«.

”“A me quella gente non m’interessa.

»چیزی که دیدم رو گفتم .شاید دارن بر می گعردن

“Bene, io ti ho detto quello che ho
visto. Forse stanno per tornare in pae-

شهر«.

se.

»شاید .حاال که دیگه درگیری مسلحعانعه نعیعسعت،

”ta armata faranno gli abruffoni.

احتماالً خودی نشون می دن«.
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“Forse. Adesso che non c’è più la lot-

زبان فرانسوی
تغییرات معنایی (بخش سوم) توسط سرکارخانم رؤیا خالصی
تنزل معنایی

Dégradation
Ses mots ont souvent un caractère
conventionnel, subjectif. Vilain (de villa), rustre (de rus (village), païen (de

.معنای این واژگان اغلب متداول و معانعدگعار اسعت
 وrustre (de rus (village) ،Vilain (de villa)

pagus (village) qui désignaient tous à

( همه در اصعل بعهde pagus (village) païen

l’origine un paysan, un villageois ont

 (روستایی) بودهاند امعاvillageois  یاpaysan معنای

subi une dégradation et reçu un sens
défavorable à cause du mépris que

بهمرورزمان و بهاینعلت که اشراف قشر کارگر را حقعیعر

témoignaient les aristocrates pour les

. متحمل نوعی تنزل و بد انگعاری شعدهانعد،میشمردند

gens laborieux. Valet vient de vasselet
(petit vassal). On ressent maintenant le

) (زیعردسعت خدعردvasselet  (پیشخدمت) ازValet

sens défavorable dans les expressions

 اما امروزه تنها داللت منفی آن باقیمانده که در.میآید

avoir une âme de valet, un valet de

 (پسعتavoir une âme de valet اصطالحاتی نظیر

Wall-Street. De nos jours on appelle
les domestiques – gens de maison, la

 امعروزه خعدمعتعکعاران یعا.بودن) فهمیده معیشعود

servante, la bonne. Le sou du latin soli-

la ،gens de la maison مستخدمین را به اسامی

dus (solide) était à l'origine une monnaie d'or à valeur stable, solide. La li-

 در قدیم واژهی. میشناسیمla bonne  یاservante

vre (une livre d’argent) s’est dépréciée

( solidus  سانتیم) از ریشهی التیعن، (پول سیاهsou

aussi.

 سکهی طالیی با ارزش ثعابعت،) محکم، جامد:solide
 یعکLa livre) une livre d'argent .بوده است
.لیرهی نقره) نیز از تنزل معنایی در امان نمانده است
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ENNOBLISSEMENT
Ennoblissement – le mot ayant primivitement un caractère neutre, désigne
une qualité, un fait positif. Réussir

ترفیع معنایی
همان تغییری است که سبب معیشعود واژهای کعه
 اکنون بیانگر ویعژگعی یعا،نخست داللتی خنثی داشته

(aboutir à l’origine) (heureux ou mal-

 در اصعل بعه معععنعایRéussir .عملی مثبت باشد

heureux), maintenant exclut complète-

aboutir à l'origine: heureux ou

ment l’idée d’échec. Fortune (sort, des-

 موفق یا ناموفق) بوده: (رسیدن به اصلmalheureux

tin heureux ou malheureux). Actuellement ce mot désigne la chance.

اما در معنای امروزی آن ایعدهی شعکعسعت بعهکعلعی

Succès (résultat bon ou mauvais) –

sort ou  درگذشتهFortune  معنای.حذفشده است

maintenant, seulement le Sens positif.

 (سرنوشت یعاdestin heureux ou malheureux
 حالآنکه امروزه این واژه بعا،سرانجام خوب یا بد) بوده
 بعرsuccès ً قعبعال. (بخت) در ترادف اسعتchance
) (نتیجهی خوب یا بعدrésultat bon ou mauvais
.داللت میکرده اما فقط معنای مثبت آن باقیمانده است
تقلیل معنایی

Affaiblissement
A l’origine le mot avait une valeur
très expressive, puis finit par recevoir
un sens neutre. Etonner a maintenent le

طی این فرایند واژهای که در اصل ارزش معععنعایعی
. معنایی خنعثعی بعه خعود معیگعیعرد،زیادی داشته

sens neutre, mais à l’origine – frapper

 (متعجب کردن) در حال حاضر معععنعایعیÊtonner

comme par le tonnerre. Gêner (torturer

frapper comme par خنثی دارد اما اصالً به معنای

au 17 s.). Ennui désignait primitivement douleur, chagrin profond. Faible

. (ضربه زدن باقدرت رعد) بعوده اسعتle tonnerre

provient du latin flere (pleurer), on en-

 (ماللت) بدواً به معنای درد و غم عمیق بعودهEnnui

tendait par faible celui qui devait être

( flere  (ضعیف) از ریشعهی التعیعنFaible .است
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pleuré par les autres. Blanc signifiait à
l’origine brillant. On le trouve dans
l’expression les armes blanches qui

 در قدیم به کسی اطالق معیشعده،) گریستن:pleurer
 (سفید) در اصلBlanc .که باید به حالش میگریستند

brillent-épée, sabre. Abîmer signifiait

blanc) ) (مؤنثblanche  (درخشان)؛brillant یعنی

étymologiement précipiter dans un

les armes در معنای درخشان هنوز در اصعطعالح

abîme. De nos jours il est synonyme de
gâter. Le verbe gâter venu du latin

 اگعر. (اسلحهی سرد) باقعیمعانعده اسعتblanches

vastare (dévaster) a subi un afaiblisse-

 (خراب کردن) را جستجو کنیمabÎmer ریشهی مصدر

ment considérable de sa signification
primitive. Autrefois gâter un pays sig-

précipiter dans درمییابیم که در ابتدا به مععنعای
 (شتابان بهسوی پرتگاهی رفتن) بوده امعاun abÎme

nifiait le dévaster, le ravager.

 شایانذکر. تلقی میشودgÂter در عصر حاضر مترادف
( vastare  از ریشعهی التعیعنgÂter است فعععل

 دچار تقلیعل معععنعایعی، ویران کردن) نیز:dévaster
 (زیعانGÂter un pays .قابلتوجهعی شعده اسعت
dévaster رساندن به یک کشور) درگذشته معتعرادف
) (ویران کردن یعک کشعورou ravager un pays
.بوده است

استعارهی خودکار شده

MÉTAPHORE
Les transformations du sens propre
des mots vers le figuré peuvent être
classées en tropes. Le trope signifie

تغییر معنای حقیقی واژهها به معنای اسعتعععاری را
 وTour . هععا قععراردادtrope مععیتععوان در ردهی

«tour, tournure». Il y a les tropes méta-

. هستنعدtrope  مترادفهای مناسبی برایtournure

phoriques et métonymiques qui dif-

 کعه تعفعاوت، استعاری و مجازی: داریمtrope دو نوع

fèrent par le caractère des liens qui associent

les

notions.

Les

tropes

آنها در نوع پیوندهایی است که مفاهیم را به هم مرتبط
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métonymiques ont un caractère plus

 معادیتعر و، های مجازی عینعیتعرTrope .میسازند

concret, plus matériel, moins subjectif

. های استعاری میباشندtrope عمومیتر از

que les tropes métaphoriques.
La métaphore contribue largement au
constant renouvellement du lexique
français. Il vient du grec metaphora

استعاره نقش عمدهای در تجدید مداوم واژگان زبعان
 (استعاره) ریشه در واژهیMétaphore .فرانسوی دارد

(transfert). Il applique le nom d’un ob-

 استععاره. انتقال) دارد:transfert(métaphora یونانی

jet à un autre grâce à un trait commun

دو شیء که در ذهن ما نقش

qui se présente à notre esprit et permet

بهواسطهی صفت مشتر

de les rapprocher. La métaphore appa-

 نام یکی را به دیگری نسبت داده و امکان نزدیعک،بسته

raît à la suite des associations de res-

 استععاره بعه دنعبعال.پنداری آن دو را فراهم میسازد

semblance qui portent un caractère
plus ou moins subjectif. On dit d’un

 ظهور،تداعیهای مشابهتی که کمابیش شخصی هستند
 (مرد زیرUn homme rusé .میکند

homme rusé, semblable à un renard –

و حقهباز) را

Un renard. La métaphore est une es-

 به استعععاره،به خاطر شباهتی که باشخصیت روباه دارد

pèce de comparaison condensée dans
un seul terme, elle repose sur des rap-

 استعاره گونهای معقعایسعه. (روباه) میگوییمrenard

ports de ressemblance. La lexicologie

است که در قالب تنها یک اصطالح خالصهشعده و بعر

s’intéresse aux métaphores linguistiques qui, devenues d’un emploi

، علم واژهشناسی.اساس روابط مشابهت شکلگرفته است

courant, font déjà partie du vocabu-

استعارههای زبانیای را بررسی میکند که کاربرد آنهعا

laire. Elles ont habituellement un ca-

 این اسعتعععارات.رای و جزوی از واژگان زبان شده است

ractère usé et passent inaperçues. Les
ailes d’un moulin, une feuille de pa-

.معموالً کهن هستند و به همین علت نعامعحعسعوسانعد

pier, le temps fuit, une santé de fer.

une ،) (بالهای آسعیعاLes ailes d'un moulin

Elles sont souvent issues de métaphores stylistiques (créations individu-

le temps ،) (یک برگ کاغعذfeuille de papier

elles). La métaphore procède toujours

une  (زمان فرّار است – وقت فرار میکعنعد) وfuit

par l’extension de sens. Elle peut rap-

 سالمت خدشهناپذیر)؛: (سالمت آهنینsanté de fer

procher deux objets matériels: une
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feuille d’arbre et une feuille de papier
ou une feuille de route.

اینها اغلب حعاصعل اسعتعععارهی خعودکعار شعدهی
 اسعتعععاره.روششناختی (آفرینشهای فردی) هستنعد
 در.همیشه برآمده از فرایند گسترش مععنعایعی اسعت
 دو شیء مادی را بعه،مثالهای باال بهوسیلهی استعاره
 (یک بعرگune feuille d'arbre :هم نزدیک کردیم
) (یک برگ کاغعذune feuille de papier درخت) و
.) (نقشهی راهune feuille de route یا

La méthaphore rapproche souvent un
fait moral d’un fait matériel et inversement: clarté du jour et la clarté de la

اصوالً استعاره هنگامی به کار میآید که بخواهیم یعک
عمل اخالقی را به یک عمل مادی نعزدیعک کعنعیعم و

pensée, sécheresse du sol et la sécher-

clarté  (روشنایی روز) وclarté du jour :بالعکس

esse du caractère; Un gai soleil, une

sécheresse du ،)  (روشنی فکرde la pensée

motagne chauve – on attribue aux objets inanimés des qualités humaines, on

sécheresse du caractère  (خشکیِ زمین) وsol

les personnifie, d’où le nom de person-

،) (خورشید تابعانUn gai soleil (خشکیِ شخصیت)؛

nification. Le français abonde en méta-

:Mont Chauve (une montagne chauve

phores antropomorphiques: le pied
d’une colline, les bras d’un fauteuil, le

 همانطور کعه معالحعظعه.)کوهی در ایالت کبکِ کانادا

nez d’un navire, les dents d’un peigne,

 ویژگیهای انسانی را به موجودات غیر جعانعدار،کردیم

la bouche d’un fleuve.

نسبت دادهایم یا به عبعارتعی بعه آنهعا شعخعصعیعت
 زبان فرانسه پر اسعت از.) بخشیدهایم (آرایهی تشخی
le pied d'une : نظیر،«استعارات »انسان شکل انگار
les bras d'un ،) (پایین تپه – دامنهی تپهcolline
le nez d'un navire ،) (دستههای مبلfauteuil
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les dents d'un peigne ،)(دمععاغععهی کشععتععی
la bouche d'un fleuve ،)(دنعدانعههععای شعانععه
.(دهانهی رود) و غیره
La métaphore sert souvent à exprimer des idées abstraites. Aveugle dévouement, un mécontentement sourd,

استعاره معموالً برای بیان ایدههای انتزاعی به کار

UN AVEUGLE DÉVOUEMENT :میرود

un accueil glacial, un homme d’âge

UN

mûr, un profond chagrin.

ِ (سکوتMÉCONTENTEMENT SOURD

،)کورکورانه

(فداکاری

UN ACCUEIL GLACIAL ،نارضایتمندانه
UN HOMME ،)(خوشآمد گویی یا استقبال سرد
UN

،)میانسال

(مرد

D'ÂGE

MÛR

.) (اندوه عمیقPROFOND CHAGRIN
Nombre de métaphores ont un carac-

بسیاری از استعارات از کاراکتر اجتماعی قابلتوجهی

tère social très prononcé. Les gen-

،) (ابلهBOURRIQUE  برای مثال.برخوردارند

darmes sont bourriques, tiges, vaches –
mépris pour la police. Le coq chanteur

 (گاو ماده) همهVACHE  میله) و، (ساقهTIGE

– la radio de Pétain.

،صفاتی هستند که به ژاندارمها و بهمنظور تحقیر پلیس
 نمونهای دیگر از این قبیل استعارههای.منسوب میشوند
 (خروس آوازهCOQ CHANTEUR ،اجتماعی
.خان) است

http://ebooks.grsu.by/lexic_franc/evolution-du-sens-des-mots.html
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کیمیا اژدری
4213 فروردین

(April, 2019)

مقدمه

Introduction
Le symbole est un objet concret choi-

نماد (سمبل) نمودی ست عینی که برای داللعت

si pour signifier l’une ou l’autre de ses
qualités dominantes. La sphère est le

.کردن بر یک یا چند خصلت غالبش انتخاب می شود

symbole de la perfection; l’eau le sym-

 آب سمعبعل جعاری.شکل کروی سمبل کمال است

bole de l’écoulement, de la souplesse,

 تطهیر و، شفافیت، ناهمگونی، نرمی و سازگاری،بودن

de l’inconsistance, de la transparence,

.تعمید است

de la purification, du baptême.

چند ارزشی )معنایی) بودن نماد

Multivalence du symbole
L’objet concret relève toujours d’un

این نمود عینی همیشه مجموعه ای از ویژگعی و

ensemble de qualités; il est, en principe, comme disent les philosophes,

 هعمعانعطعور کعه، در اصل.بارزه هارا به همراه دارد

d’une

 در.بی مرز اسعت

compréhension

infinie.

En

langue littéraire, nous disons que le

 از حد و در،فالسفه می گویند

 بر این عقیده هستیم که نعمعاد چعنعد،منظر ادبی

symbole est multivalent: ainsi, le «lion
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» n’est que le symbole du courage; il

. ”شیر“ نماد شجاععت اسعت، در نتیجه.ارزشی است

est aussi le symbole des divers attributs

 زیبایی،شیر نماد دیگر صفاتش نیز یعنی مثالً قدرت

du lion, c’est-à-dire de la force, de la
beauté, de la noblesse.

.و اصالت است
این پرباری معنا باید همیشه شاعر را جعذب معی

Cette richesse de signification devait,
de tout temps, séduire le poète. Mais

 یعنی از سعال،کرد اما از نیمه ی دوم قرن نوزدهم

c’est dans la seconde partie du XIXe
siècle, à partir de 1885, que la poésie

 است که شعر بدین درجه از پختگی می رسعد4333

s’en empare pour en faire le procédé

تا در نهایت مسیر منتهی به ظهور یک مکتب ادبی را

essentiel d’une école. On ne le com-

بپیماید و تنها در صورتی بر آن واقف می شویم کعه

prendra que si l’on établit une nette
distinction entre deux espèces de sym-

 نمعاد:تمایزی دقیق بین دو گونه ی نماد ایجاد کنیم

boles: les symboles conventionnels et

.های قرارداری و مرسوم؛ نماد های زنده و پویا

les symboles vécus.
Les symboles consacrés ou conven-

نماد های مقدس یا قراردادی

tionnels
Ils sont plus nombreux qu’on ne le

ًتعداد نماد ها بسیار بیشتر از چیزی که معععمعوال

croit en général. La liste dressée ici

 لیست تهیه شده زیر فقط نگاهی.فکر می کنیم است

n’en est qu’un bien faible aperçu.

.اجمالی به آن است
A

A
 امپراطوری دوم (از، صنعت، پرستش، کار:زنبور

L’abeille: travail, zèle, industrie, Second empire.
L’agneau:

.)4371 تا43341
douceur,

innocence,

. عیسی، ساده لوحی، عصمت، مالیمت:بره

naïveté, Jésus.
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L’aile: rapidité, légèreté, lyrisme.

. غزل سرایی، سبکی، سرعت:بال

L’aigle: puissance, domination, em-

. فرمانروایی، سلطه، قدرت:عقاب

pire.
L’âne: entêtement, bêtise, simplicité,

. دانش ذاتی، سادگی، حماقت، خیره سری:االغ

connaissance intuitive.

. محافظت الهی، خوبی:فرشته

L’ange: bonté, protection divine.
L’anneau: lien, promesse de fidélité,

. اتحاد، پیمان وفاداری، پیوند:حلقه

union.
L’arbre:

généalogie,

épanouisse-

. کامیابی، شکوفه دادن، شجره نامه:درخت

ment, prospérité.

. مهمان نوازی، آرمیدن، توقف:مسافرخانه

L’auberge: halte, repos, hospitalité.
B

B

Le balai: nettoyage, purification;

. تزکیه روحی، تطهیر، تمیز کردن:جارو

épuration spirituel.

 گاهعی اوقعات شعکعاکعی، عدالت، برابری:ترازو

La balance: équité, justice; parfois:
scepticisme.

.بدبینی

 بعی، جانب داری:نا متعادل/ترازوی نا متوازن

La balance déséquilibrée: partialité,
injustice.

.عدالتی
. تعادل، نظم و قاعده:پاندول

Le balancier: régularité, équilibre.
Le bélier: entêtement, agressivité,

، اقعتعدار، شجاعت، پرخاشگری، خیره سری:قوچ

courage; autorité; amour brutal, force

. روحیهی فداکاری،عشق بی رحمانه

génésique, esprit de sacrifice.
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La béquille: infirmité, faiblesse, dé-

 پشتیعبعانعی و، کمک، خطا، ناتوانی، ضعف:عصا

faut, aide, soutien.

.نگهداری
. ایده آل بودن، لطافت:آبی

Le bleu: tendresse, idéal.
La botte: puissance armée, tyran-

 پایعمعال کعردن، ستمگری، قدرت نظامی:چکمه

nique, foulant aux pieds la liberté, do-

. سلطه بیگانگان،آزادی

mination étrangère.
Le bouclier: protection du faible.

. محفاظت از ضعیف:سپر

Le bourgeon: naissance, développe. امید، توسعه، تولد:جوانه

ment, espérance.

C

C

Le carrefour: conjoncture, impor-

 ضرورت انتخاب؛ گرفعتعن، اهمیت، اتصال:تقاطع

tance, nécessité de choisir, de prendre

.تصمیمی مهم که اینده به آن بستگی دارد

une décision importante d’où dépend
l’avenir.

. پیری، رهایی از توهم، مرگ، ویرانی:خاکستر

La cendre: ruine, mort, désillusion,
vieillesse.
Le cerf: fierté virile; divin message.

. پیام الهی، غرورمردانه:گوزن
، یعگعانعگعی، ظلعم، بردگی، اسارت، پیوند:زنجیر

La chaîne: lien, captivité, servitude,
tyrannie; union, continuité, descen-

. جبرگرایی، فرزندان،استمرار

dance, déterminisme.

. آزادی:زنجیر پاره

La chaîne brisée: liberté, libération.
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زبان فرانسوی
Le chat: vie instinctive, sensualité,

 پعیعمعان، سعتعم، نفسانیت، زندگی غریزی:گربه

cruauté, perfidie, égoïsme.

. خودخواهی،شکنی
Le chat noir: mauvais présage: sor-

، جادوی سیاه، سحر و جادو، بدشگونی:گربه سیاه

cellerie, sabbat, magie noire, sata-

.شرارت

nisme.
Le cheval blanc: victoire, parole de

. وفاداری، کالم خدا، پیروزی:اسب سفید

Dieu; fidélité.
Le cheval livide: mort, séjour des

. قبر، مرگ:اسب خاکستری

morts.
Le cheval noir: esprit de propriété,

. عدالت توزیعی، روحیه مالکیت:اسب سیاه

justice distributive.
Le cheval roux: déclaration de

. قتل عام،  اعالم جن:اسب قرمز

guerre, massacre.
. هوس، خیرهسری:بز

La chèvre: entêtement, caprice.
Le chien: fidélité, vigilance, intelli-

. هوش، احتیاط، وفاداری:سگ

gence.
La chouette: nuit, effroi, sagesse.

. حکمت، وحشت، شب:جغد

Le ciel: infini, vie éternelle, Dieu.

. خدا، زندگی ابدی، بی حد و مرزی:آسمان

La cigogne: naissance d’un enfant,

. تقوا، تولد یک بچه:لک لک

piété.
. دین، نماز:زنگ

La cloche: prière, religion.
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زبان فرانسوی
Le cochon: fécondité, prospérité; es-

، خواری، ناپاکی، نفسانیت، کامیابی، باروری:خوک

prit terrien: sensualité, malpropreté,

.شکم پرستی

ignominie; gourmandise.
Le cœur: bonté, intuition, amour,

. خوشبختی، شجاعت، عشق، زندگی، خیر:قلب

vie, courage, honneur; parfois: importance.
La colombe: comme symbole païen:

 عشق مبار ؛ از منظعر: از منظر بی دینان:کبوتر

amour heureux; comme symbole bi-

: بخشش الهی؛ از منظر مسیحیت، صلح:کتاب مقدس

blique: paix, pardon divin; comme

.روح القدس؛ جاودانگی روح

symbole chrétien: Saint-Esprit; immortalité de l’âme.
La colonne: soutien, aide, collabora-

، هعمعکعاری، کمعک، پشتیبانی و حمایت:ستون

tion, victoire.
Le

.پیروزی

corbeau:

gravité,

sa-

. خبررسان مرگ، حکمت، شدت:کالغ

gesse ,présage de mort.

. بدسگالی، حرص و آز، نامردی جمعی:کالغ ها

Les corbeaux: lâcheté collective.
D

D
. مشقت برای پیروزی، نمود بدی:اژدها

Le dragon: manifestation du mal;
difficulté à vaincre.
La dune: solitude triste; désespé-

. ناامیدی،  تنهایی اندوهنا:تپه های شنی

rance.
E

E
L’eau: inconstance, souplesse, trans-

. شفافیت، نرمی، ناپایداری:آب

parence.
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زبان فرانسوی
L’embarcadère: départ, évasion, au-

 دنیای دیگر (بعد از، گریز، عزیمت کردن:اسکله

delà, séparation.

. جدایی،)مرگ
. هنر نوشتن، فعالیت نویسنده:دوات

L’encrier: activité de l’écrivain, art
d’écrire.
L’épée: honneur, courage.

. شجاعت، افتخار:شمشیر

L’épée brisée: paix, désarmement;

. شکست، خلع سالح، صلح:شمشیر شکسته

défaite.
Les épées croisées: bataille, guerre,

دو شمشیر که به صورت ضربدری قرار گرفته

conflit.

. درگیری،  جن، نزاع:اند

، بی طعرفعی، تساوی حقوق، عدالت، راستی:مربع

L’équerre: rectitude, droiture, équité, impartialité; un des emblèmes de la

.یکی از نشانه های فراماسونری

Franc-maçonnerie.

. حکمت، کندی:حلزون

L’escargot: lenteur, sagesse.

، بی نهعایعت، خیال بافی، امید، جهت یابی:ستاره

L’étoile: orientation, espoir, rêverie,
infini, inaccessible.

.دست نیافتنی
F

F
La fenêtre: ouverture sur la vérité,

، گعریعز، به آینعده، دریچه ای به حقیقت:پنجره

sur l’avenir, évasion, promesse de li-

.) دنیای دیگر (پس از مرگ،وعدهی آزادی

berté, au-delà.

. تب و تاب، احساسات، زندگی:آتش

Le feu: vie, passion, fougue.
La flamme: vie, ardeur, amour, foi.

. ایمان، عشق، حرارت، زندگی:شعله
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زبان فرانسوی
Le fleuve: cours de l’existence, écou-

. ابدیت، گذر زمان، جریان حیات:رود

lement du temps, éternité.

. نجابت روح، بزرگی و شأن، پندار:پیشانی

Le front: pensée. dignité, noblesse
d’âme.
Le fruit: produit, abondance, fécon-

. خوشبختی، باروری، فراوانی، محصول:میوه

dité, bonheur.
Le fruit vert:manque de maturité in-

. فقدان بلوغ فکری و اخالقی:میوه کال

tellectuelle et morale.
E

E

Le geai: plagiat.

. سرقت ادبی:زاغ
. بی عاطفگی، بی تفاوتی:یخ

La glace: indifférence, insensibilité.

. مشکالتی که در طول حیات بهوجود میآیند:تبر

La haie: difficultés semées dans le
cours de l’existence.
Le jaune: richesse, tromperie.

.  نیرن، ثروت:زرد

L

L

. درس، صمیمیت:چراغ

La lampe: intimité, étude, foi fidèle
et éclairée.
Le lierre: attachement, fidélité.

. وفاداری، وابستگی:پیچک
. رمانتیسم، مالیخولیا، رویای مبهم:ماه

La lune: rêverie vague, mélancolie,
romantisme.
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زبان فرانسوی
M-N

M-N

La main: travail, invention humaine,

: گاهعی اوقعات، هوش، اختراع انسانی، کار:دست

intelligence; parfois: partialité.

.جانب داری
Le miroir: coquetterie, vanité, nar-

، درون گعرایعی، خودشیفتگی، غرور، دلبری:آینه

cissisme; introspection, connaissance

.شناخت نفس

de soi-même.
Le mur: obstacle, limitation, igno-

. جهالت، محدودیت، مانع:دیوار

rance.
. باکرگی، بی گناهی، خلوص:برف

La neige: pureté, innocence, virginité.

. فقدان، عزاداری:سیاه

Le noir: deuil, absence.

Le nuage: danger.

. خطر:ابر
O-P

O-P
L’œil: vigilance, surveillance, omnis-

. خدا، علم مطلق، نظارت، هوشیاری:چشم

cience, Dieu.
. دلیل قانعذ کننده، سرچشمه:تخم مرغ

L’œuf: l’origine, la cause suffisante.

L’oie: candeur, naïveté, simplesse.
L’ombre:

menace,

. سادگی، ساده لوحی، خلوص:غاز

imperfection,

. لکه،  نق، تهدید:سایه

La page blanche: innocence, nais-

. تولد، بی گناهی:صفحه سفید و خالی

tache.

sance.
Le paon: vanité, coquetterie, pré-

. سرقت ادبی، جسارت، عشوه، غرور:طاووس

somption, plagiat.
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زبان فرانسوی
La perle: qualité exceptionnelle, ca-

 شخصیت بسعیعار بعا، کیفیت استثنایی:مروارید

ractère infiniment précieux, éclat dis-

. تمایز، درخشندگی،ارزش

tingué.
Le perroquet: bavardage, incons-

 بی آگاهی نسبت به معنای حعرف، وراجی:طوطی

cience du sens des paroles prononcées.

.های گفته شده
. طبیعی بودن، نرمی، انعطاف پذیری، رشد:گیاه

La plante: croissance, flexibilité,
souplesse, naturel.
La pomme: tentation, péché con-

، کعامعیعابعی: از طرفی دیگر، گناه، وسوسه:سیب

sommé; ailleurs: prospérité; discorde;

. انتخاب قلبی،اختالف نظر

choix du cœur.
R

R
. سرنوشت انسانی:جاده

La route: destinée humaine.

. آثار تمدن های از بین رفته:ویرانی

La ruine: trace des civilisations disparues.

S

S
Le sang: vie, amour, crime, santé,

. اصالت، سالمت، جرم، عشق، زندگی:خون

noblesse.
. سبکباری، کم خردی:قناری

Le serin: petitesse de l’intelligence,
étourderie.

. راه حل یک مشکل:قفل

La serrure: solution d’un problème.

 سرچشمهی شعادی، سرچشمه آگاهی:خورشید

Le soleil: source de connaissance,
source de la joie, du bonheur, du Bien.

.وخوشبختی و خوبی
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زبان فرانسوی
Le sourire: amitié, assentiment, es-

. ... مسخره کردن و، امید، موافقت، دوستی:لبخند

poir, moquerie, etc.

 سود و منفعت، پاچهخواری، چاپلوسی:قند/شکر

Le sucre: obséquiosité, flatterie, bénéfices illicites.

.غیر قانونی
T

T
Le trèfle à quatre feuilles: extrême

. خوشبختی، شانس، قحطی:شبدر چهاربرگ

rareté, chance, bonheur.
La trique: châtiment corporel.

. مجازات جسمی:چماق
 اععالم، قدرت شفاععت کعردن، شهرت:ترومپت

La trompette: renommée; puissance
de l’intercession, annonce du jugement

.)قضاوت نهایی (آخرت

dernier.

. پیروزی:جایزه

Le trophée: victoire.
V

V

Le ventre: naissance, origine.

. اصالت، تولد:شکم

Le vautour: cruauté.

. ظلم:کرکس

Le vent: écoulement rapide, futilité,

. حماقت، بی فایدگی، جریان سریع:باد

sottise.
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زبان فرانسوی
A quel mouvement litté-

مارسل پروست به کدام جنبش

raire Marcel Proust ap-

ادبی تعلق دارد؟

partient-il ?
Selon ses écrits et ses

براساس نوشته ها و العهعامعات

inspirations, à quel style

littéraire

 جنبش مارسل پروست را،پروست

classifierait-on
Marcel

در کدام سبک ادبی می توان طبقه

Proust mouvements? On

بندی کرد؟ می توان گفت آثار این

le

peut dire que les œuvres
de cet écrivain sont d’un
genre

assez

particu-

نادیه گلچی
4213 فروردین

.نویسنده سبک نسبتاً خاصی دارند

(April, 2019)

lier. On hésiterait sure-

مسلماً طبقه بندی سبک پروستعی

هنری گوناگون شک برانعگعیعز-در جنبش های ادبی

ment à classer le style proustien dans

.بود

les différents mouvements littéraires
artistiques existants.
Marcel Proust: un mouvement litté-

 یک جنبش خاص ادبی:مارسل پروست

raire particulier
شاهکارهای ادبی هر نویسنده براساس سعبعک و

Les chefs d’œuvres d’un écrivain
sont catégorisées selon le style et

 بعا.دوره ای که به آن تعلق دارد طبقه بندی میشود

l’époque auxquels il appartient. Toutefois, après des études sur les publica-

، پس از بررسی آثعار معارسعل پعروسعت،این همه

tions de Proust Marcel, on remarque

درمییابیم که وی به طور تمام و کمال در زمعرهی

que celui-ci échappe à la classification

 هرچنعد.هیچ یک از جنبشهای ادبی جای نمیگیرد

d’ensemble. Bien qu’il ait connu de

با نویسندگان بزرگی چون ویکتور هوگعو و معوسعه

grands auteurs tels que Victor Hugo et
de Musset, il ne s’est inspiré d’aucun

 از هیچ سبک نوشتاری الهام نگرفعتعه،آشنایی داشته

style d’écriture. Autrement, Proust ne

 پروست به هیچ یک از معکعاتعب، به بیان دیگر.است

faisait partie d’aucune école! Son style
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زبان فرانسوی
est très particulier, il travaille en soli-

 او،ادبی تعلق نداشت! سبک بسیار برجسته ای دارد

taire et ses œuvres sont uniques! D’où,

خود به تنهایی صاحعب سعبعک اسعت و آثعارش

le Marcel Proust mouvements est une
forme littéraire très singulière qui se

منحصربفرد هستند! از همین روست کعه جعنعبعش

distingue parmi les milliers d’auteurs,

مارسل پروست شکل ادبی بسیار خاصیست که میان

de la même époque ou non, en écrit et

هزاران نویسندهی دیگر هم دوره اش یا از دوره هعای

en idée.

. او را از منظر نوشته و اندیشه متمایز میگرداند،دیگر
Marcel

Proust:

un

écrivain

«! نویسنده ای »اَمپرسیونیست:مارسل پروست

«impressionniste!»

 از این رو با او،پروست نویسنده ای چندکاره است

Polyvalent, on rencontre également
cet écrivain dans le monde de la pein-

 هعرچعنعد کعه.در دنیای نقاشی نیز روبرو میشویم

ture. Bien que l’impressionnisme n’ex-

istait pas dans le monde de la littéra-

امپرسیونیسم (دریافتگری) در دنیای ادبیعات وجعود

ture, Proust Marcel s’était permis de

 مارسل پروست به خود اجعازه داد تعا در،نداشت

faire des descriptions de nombreux

 تعا. نوشتههایش به وصف نقاشیهایی بسیار بپردازد

toiles à travers ses écrits. D’où, il avait

 به بازآفرینی ادبی تابلوهعای،آنجا که در آثار ادبیاش

associé, dans ses œuvres littéraires, des
reproductions littéraires des tableaux

 بسیاری از نوشته هایش از.افسانه ای پرداخته است

légendaires. Nombreux de ses textes
sont inspirés des œuvres d’art pictural

.آثار هنر تصویری امپرسیونیسم الهام گرفته شده انعد

de l’impressionnisme. Les plans sur les

 با تصویرگری برکه،طرح های نقاشی های کلود مونه

toiles de Claude Monet, illustrant

ای که نیلوفرهای آبی روی آن شناورند و همین طور

l’étang sur lequel flottent les né-

 به جنبش معارسعل پعروسعت اطعالق،باغی از گل

nuphars ainsi que le jardin où il y a des
fleurs, sont dénotés par le Marcel

 بعرگعردانعی از، این سعبعک، بدین طریق.میشوند

Proust mouvements. Ainsi, ce style est

.حرکات قلممو به نگارش قلم است

une traduction des coups de pinceau en
des graphes de plume.
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زبان فرانسوی
Marcel
ème

XX

Proust:

un

écrivain

de

 نویسنده ای از قرن بینسنتنم:مارسل پروست

siècle

میالدی
Marcel Proust est un auteur légen-

مارسل پروست نویسنده ای افسانه ای است که در

daire ayant marqué la littérature mond-

 در ایعن.قرن بیستم میالدی موثر واقع شده اسعت

iale du XXème siècle. Cette époque a

été marquée par une grande mutation

 اصعالحعات،هعای جعهعانعی

sur la scène internationale à cause des

 جاه طلبی های رژیم های خودکامهی،سوسیالیستی

deux Guerres mondiales, les réformes

دوره به خاطر جنع

 تعحعولعی،فاشیستی و جنبش های استعمارزدایانعه

socialistes, les ambitions des régimes
totalitaires fascistes et les essais de dé-

 پعس.عظیم در عرصه ی بین المللعی رقعم خعورد

colonisation. Le contexte décrit surtout

 دست به توصیف جهانعی،پروست در فحوای کالمش

un monde uni, avec les mêmes problèmes à résoudre. Le Marcel Proust

 هعمعان،متحد میزند که مشکالت پیش روی آن

mouvements s’inscrit donc dans le ca-

 بنعابعرایعن جعنعبعش.مشکالت دنیای خارج هستند

dre d’une liberté, associée au libéral-

مارسل پروست در چعارچعوب آزادیِ هعمعراه بعا

isme, qui serait également sans frontière grâce à un élargissement de l’uni-

لیبرالیسمی قرار میگیرد که به لطف گسترش جهان

vers politique. La littérature de cette

 ادبیات.سیاسی به همان اندازه بی حد و مرز میباشد

époque est gâtée par la rapidité de la
diffusion, l’avènement des éditions de

 ظهور کتب،این دوره با افزایش سرعت انتشار مطالب

poche et même le débarquement du ci-

جیبی و حتی طلوع صنعت سینما و دانش رایانعه رو

néma et de l’informatique.

.به افول نهاد

http://www.marcel-proust.fr/a-quel-mouvement-litteraire-marcel-proust-appartientil/
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ترجمه داستان ”نفرین مومیایی“ (متن انگلیسی و ترجمه فارسی هر قسمت از این داستان کوتاه در
.)بخش ”داستان کوتاه“ موجود می باشد
CAPÍTULO 4

CADA DÍA ENCONTRAMOS NUEVAS COSAS.

22 de diciembre de 1922
Hoy, un mes después de mi visita nocturna a la tumba, volvimos a abrir la puerta
de la tumba, esta vez frente a todos. Muchos egipcios importantes llegaron al Valle
de los Reyes con muchos periodistas y personas interesadas de todo el mundo. Mucha gente habló con nosotros, pero no dije nada sobre los tesoros dorados en la tumba. Solo mi padre sabe de ellos. Cuando abrimos la puerta a la luz del sol, todos podían ver el oro y los tesoros. Primero, el Sr. Carter fotografiará todo lo que encontremos en la tumba. Después de las fotografías, podemos mover cosas y mirarlas cuidadosamente. Entonces debemos escribir todo sobre cada tesoro en un libro. Después
de eso, debemos enviarlos al Museo en El Cairo. Este trabajo llevará mucho tiempo,
pero debemos ser muy cuidadosos cuando movemos las cosas. ¡El Sr. Carter recogió

un zapato en la tumba hoy y se rompió en pequeños pedazos en sus manos!

2 de enero de 1923
Todos los días encontramos cosas nuevas en la primera habitación de la tumba.
Hoy encontramos algunos lápices y algunos viejos juegos egipcios. Carter dice que a
los antiguos egipcios les encantaba jugar juegos. Él dice que Tutankamón era feliz

cuando era un niño pequeño. La mayoría de las veces, jugaba con sus hermanos y
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hermanas en los jardines del palacio. No fue a la escuela porque tenía un maestro. en
el palacio No podía salir del palacio muy a menudo porque los egipcios pensaban
que era un dios. Pensaban que todos los reyes del Antiguo Egipto y sus familias eran
dioses. Cerca de los juegos encontramos una hermosa silla dorada, y también había
muchas cosas diferentes para vestir. ¡Carter dice que tardó más de 3.000 horas en hacer solo una de sus camisetas! A veces, cuando miro las cosas de Tutankamón. Siento que está cerca de mí. Pero murió cuando era un año mayor que yo. ¿Por qué?
Quiero saber la respuesta a esa pregunta más que nada.

18 de febrero de 1923
Hoy, por fin, abrimos la segunda habitación en la tumba. Nos llevó siete semanas
sacar todo de la primera habitación. Todo este tiempo, todos querían ir a través de la
segunda habitación, pero el Sr. Carter dijo: '¡no! ¡debemos sacar todas las cosas de la
primera habitación, lenta y cuidadosamente, antes de hacer eso! "Sé que también fue
difícil para él, porque sabía que la segunda habitación era la sala del entierro.
Mucha gente estuvo aquí otra vez hoy para la apertura de la sala de entierro. Hacía
mucho calor en la tumba. El señor Carter abrió la puerta entre las dos estatuas negras
y entró primero. Cuando estaba en la segunda habitación, podía ver toda la pared dorada. "Pero no es un muro", nos llamó. "Es un lado de un altar alto y dorado." El altar casi llenó la segunda habitación. Fue muy difícil moverse por el santuario porque
había tesoros en cada lado. En el otro lado de la sala de entierro hay una puerta
abierta y una tercera habitación. Esta sala también tiene muchos tesoros. Después de
un corto tiempo, 'Sr Carter les pidió a todos nuestros visitantes que se fueran. Dijo:
'No podemos abrir el santuario ahora porque tiene muchos tesoros y debemos mirarlos a todos primero'. Los hombres del periódico tomaron muchas fotos del santuario
y los tesoros y luego se fueron.
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Las paredes de la sala de entierro están cubiertas con imágenes. Hay muchas fotos
de tutankhamun con una mujer joven. El Sr. Carter dice que ella es su reina, ankhesenamun. Ella tiene una cara fuerte y oscura. Me hace pensar en Anne, el artista francés de mi sueño.
En algunas de las imágenes, ankhesenamun está regalando flores de tutankamón, y
él le está sonriendo. Se ven muy felices. El Sr. Carter piensa que estaban muy felices

cuando se casaron. ¿Voy a ser feliz cuando me case? Me gustaría casarme con Anne.
Pero, ¿dónde está ella ahora? De vuelta en Francia? ¿O aquí en Egipto en un museo
en algún lugar, mirando las antiguas joyas y estatuas egipcias?
Después de que Tutankamón murió, dice Carter, el próximo rey de Egipto fue el
señor Ay, un hombre veinte años mayor que Tutankamón. Cuando el Sr. Carter me
contó sobre esto, recordé mi mal sueño de Anne y la vieja momia egipcia en las arenas del desierto. Y recordé el momento en que su pulsera ojo cayó en la arena.
Después del trabajo hoy, dormí y tuve otro sueño. Esta vez vi a Anne vistiendo un
vestido egipcio blanco. Ella tenía joyas egipcias en su cabello y pulseras egipcias en
sus brazos. Estábamos en una habitación en un antiguo palacio egipcio. Me quedé
con los ojos abiertos sobre una vieja cama egipcia y ella se sentó al lado de la cama
en una silla egipcia vieja.
'Tutankamón', dijo ella, tomándome de la mano, 'señor ay me está mirando todo el
tiempo, y me temo'. Quería decir, 'mi nombre es tariq'. Pero no pude hablar.
"¿Qué va a pasarme cuando mueras?", Preguntó. Nuevamente no pude decir nada.
'Primero nuestros dos hijos, y ahora tú. La gente dice que el señor ay los mató. Y
dicen que te está matando. Demasiado, con veneno porque quiere casarse conmigo y
ser rey de Egipto '.
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De repente, un hombre entró silenciosamente en la habitación detrás de ella. Vestía
una falda egipcia antigua blanca, pero tenía el rostro del maestro de Anne. ¡Señor
Ayrton! Quería decirle a Anne que mirara detrás de ella, pero no podía abrir la boca.
El hombre vino hacia ella y le puso la mano en el brazo.
'Ankhesenamun', dijo, sonriendo coly. 'Olvídate de tutankamón. Él está muriendo.
Debes tener un nuevo esposo ahora. ¿Estás listo para ser mi esposa?
Desperté de repente, gritando 'anne! ¡No! ¡no lo hagas! "Karim duerme en la tienda
de campaña junto a mí, y se despertó cuando escuchó mi voz.
"¿Qué pasa, tariq?", Dijo. ¡Son las tres de la mañana! ¿Estas loco?'
¿Estoy loco? ¿Por qué estoy teniendo estos sueños? No los entiendo. ¿Me están diciendo que deje de trabajar para el señor Carter y que deje el valle de los reyes?

باقی بقایتان
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