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کارگاه ترجمه

 04خطا در ترجمه (بخشخ
اول)
خرّمشاهی ،بهاءالدین (.)۰۹۳۱
»ترجمهکاوی« ،تهران :ناهید.

چهل خطا در ترجمه ()1
همه ميدانیم که ( happyصفت) ،دو معنای اصلي در زبان انگلیسي دارد .طبعاً  happinessهمم کمه اسمم
معنای آن است دارای دو معنای اصلي است:
م شاد ،سرحال ،سرزنده ،شادمان ،خوشحال و...
م خوشبخت ،سعادتمند و...
با این حساب  happinessرا هم از آن قیاس کنید.
حال ،کاربرد نادرست این دو (/چهار) معنا بهجای هم را مالحظه کنید:
یک برنامه رادیویي خودمان (فارسي) در میان اخبار علمي چنین گفت:
»خوردن بستني باعث ایجاد »خوشبختي« [به جای شادی ،حال خوش] در انسان ميشود«.
و برعکس آن ،در مصاحبهای که ترجمهاش در یکي از مجالت فرهنگي و ارزشمند امروز چاپ شده بود ،از قمول
خانم لسینگ (برنده جایزه نوبل ادبیات  5883م ).چنین جملهای در پایان مقاله آمده بود:

من خوشحالم ،اما چه دیر؟
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کارگاه ترجمه
که درستش را حدس ميزنمیمد.

است» :طر بلندپروازانه او بمرای

که بنده همین دو کلمه اخمیمر را

این نمویسمنمده پمیمر بمیمش از

ساختن «. ...منظورم این است کمه

بهجای دو ترکیب پیشین پیشنهاد

هشتادساله ميگوید:

معادل نابهجای »جماهطملمبمانمه«،

دارم .سخن این است که هم پاشنه

من خوشبختم/سمعمادتمممنمدم/

مسئله را بهشدت اخالقي (و منفي)

آشیل درست است و همم چشمم

احساس خوشبختي/سعادتممنمدی

ميکند ،که »بلنمدپمروازانمه « آن

اسفندیار ،اما در بسیاری از مموارد

دارم ،اما چه دیر! یعمنمي در سمر

مشکل را ندارد.

در تممرجمممممههمما ممميتمموان از:

پیری و کهنسالي و آخرعممری ،و

چهل خطا در ترجمه ()3

شاید پس از کسب جایزه نوبل.

یک مورد دیگر» :پاشنه آشیمل«

آسیبپذیری ،نقطه ضعف استفماده
کرد.

چهل خطا در ترجمه ()2

[در مقابمل  Achilles' heelکمه

چهل خطا در ترجمه ()4

یکي دیگر از غملمطهمای رایم

ریشه در اساطیر یونان و اخیملمس

یکي از مترجمممان نماممدار در

ترجمه در عصر حاضر ،در ممورد

دارد .ما این کلمه را از روی تلفم

ترجمه کتابي در زمینه فلسفه علم

 ambitious /ambitionپیمش

فرانسهاش آشیل ميگوییم] .آنمان

و شاید از آثار کارل رایموند پموپمر،

ميآید که آنها را بمه شمیموهای

که اصل اسطوره آن را نميدانمنمد،

در مممقممابمل اصممطمال crucial

مکانیکي و کلیشهای بهترتیب بمه:

معنمای آن را بمهنمحمو کماممل

 experimentگذاشمتمه اسمت:

»جاهطلبي /جاهطلب « تمرجمممه

درنميیابند .بعضي از متمرجمممان/

»آزمون /آزمایش صلیمبمي « کمه

ميکنمنمد .شمک نمیمسمت کمه

نویسندگان ،بهجای اسطوره یوناني،

فيالواقع هیچ معنای ممحمصمملمي

»جاهطلب/ی « معادل درست ایمن

در اسمطموره ایمرانمي خمودممان

ندارد .درستش چنانکه بمنمده در

کلمه است؛ اما تنهما ممعمادل آن

جسممتوجممو کممرده و »چشممم

بعضي ترجمههایمم ،ممربموه بمه

نیست .فيالمثل در این جممملمه:

اسفندیار « را یافتهاند که مصداقاً و

همین زمینمه آوردهام» :آزممون/

»طر جاهطلبانه او برای ساختنِ...

مفهوماً همین معنما را مميدهمد،

آزمایش فیصلهبخش« یا بهعمنموان

شکست خورد« ،درستش چمنمیمن

یعني :آسیبپذیری ،نقطه ضمعمف

معادل و مترادف دیگر »آزممایمش
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کارگاه ترجمه
تعیینکنمنمده « اسمت .ممعمادل/

نادرست است .پیشنهاد بنده چنین

بيسلیقه ساخته شده که در نمظمر

مترادف سوم را هم اگمر دوسمت

اسممت» :شممیمموهای از زنممدگممي

من از غلط چیزی کم ندارد .اصمل

دارید بگویید» :فصلالخطاب« .یما

آمریکایي« .یا »نموعمي زنمدگمي

انگلیسمي آن identification

حممتممي چممهممارم» :آزمممایممش

بهسبک آمریکایي«.

است .و معادلهای سمرراسمت و

سرنوشتساز«.
علت اشتباه آن بزرگوار در ایمن
بوده که گرفتار لف و از آن بمدتمر
ریشهشناسي شده اسمت و دیمده
است که  crucialاصال منسوب به
( crossصلیب) است .غمافمل از
آنکه بیش از سه قرن است که این
کمملمممممه ،بممهوی م ه همممممراه بمما
 experimentیا نظایر آن ،تحول
معنایي (سمانتیک) یافته است.

چهل خطا در ترجمه ()6
در روزنامه خرداد که نممميدانمم
هنوز هم منتشر ميشود یا نه ،نمام
یک گروه دوبار و به ایمن صمورت

» :)3130گروه مسلمانان آمریکایي
برای بیتالمقدس« که پمیمداسمت

 zeبه »انسانزدایي« ترجمه شده

فارسي نیست .در اصمل بمهجمای

که رسا و شیوا نیست.

»برای« یما  forیما  proبموده ،و
ترجمه درستش کمابیش از ایمن

در پاورقي (بخش م بخش چماپ

این صورت تمرجمممه شمده بمود:

»زندگي یک امریکایي« که بهکلي

و همساني.

در متني کلمه dehumanise/

آمریکمایمي طمرفمدار /همواخمواه

 American Way of Lifeبمه

یگانگي ،همانندی ،و حتي یکساني

آمده است (در شماره اواخر آبمان

چهل خطا در ترجمه ()5

یکي از روزنامهها ،نام کتماب An

همسانانگاری ،یمکمسمانانمگماری،

چهل خطا در ترجمه ()۹

قرار است» :گمروه مسملمممانمان

کردن یک کتاب در یک نشمریمه)

روشممن و پمماکممیممزهای دارد:

بیتالمقدس«.

فرهنگها جستوجو ميکنیم:
م فرهنگ حییم :فاقد صمفمات
انساني کردن ،انسانیت را سملمب
کردن از.

چهل خطا در ترجمه ()۷
همه یا اغلب ترکیب نماشمیموای
»همذاتپنداری« را شنیدهاید کمه
صریحاً غلط نیست ولمي چمنمدان
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این کلمممه را در رایم تمریمن

م فرهنگ هزاره :از انسمانمیمت
دور کردن ،غیرانساني کردن ،عاری
از انسانیت کردن ،غیرانساني بمودن

کارگاه ترجمه
[این معادل اخیر که با بودن آمده،

گاهي در آنجا که بهمعنای بهشمت

درست نمينماید] ،فقدان انسانیت.

است آن را با حرف آغازین بمزر

م فرهنگ پویا :انسانیتزدایمي،

یعني  Hمينویسند.

م فرهنگ نشر نو :این واژه را

چند نمونه از اغماله اععمالم در

ندارد .با آنکه فرهنگ جموابمگموی

ترجمهها :شکل غملمط پمیمش از
عالمت

خوبي است.

در مقالهای که اخیمراً خموانمدم،

درباره کتابي نوشته بود» :خار

 ،و شکل درست بعمد

از

چاپ« است .پیداست که out of
 printرا نادرست ترجمه کرده ،و
درست آن» :نایاب« است.

چهل خطا در ترجمه ()11
واژه » «heavenهم بهمعمنمای

تامس.

ژوزف (فرانسه) .اما در انگلیسمي/
آمریکایي

جمممموزف.

در

ملیتهای دیگر از جمله روسي بمه
یوزف /یوسِف.
ژاکمملممیممن (فممرانسممه) ،اممما در

از آن ميآید:

چهل خطا در ترجمه ()1۱

انگلیسي /آمریکایي باشد ،و بهویم ه
در اعصار جدید

چهل خطا در ترجمه ()12

انسانیتزدودگي

تومماس (آلمممانمي) .امما اگمر

کيیرکگارد

کيیرکگور

جبل الطارق

جبل طارق

طریق

انگلیسي  /آمریکایي

جکلین.

و بهترین و معتبرترین راهمنممما
برای تلف صحیح نامهای خما،،

طارق

مرجعي است بهنام :فرهنگ تلمفم
فز

فاس

آلیو

نامهای خا ،،تمللمیمف دوسمت

حلب

ادینبور

دانشورم آقای فریبمرز ممجمیمدی
ادینبورو
ماساچوستس

ماساچوست

(ناشر :فرهنگ معاصر).

چهل خطا در ترجمه ()13

آسمان است ،و همم بمهممعمنمای
بهشت .بارها دیدهام و دیدهاید این
دو را با هم اشتباه ميکنند .متن و
فمممراممممتمممن )(Text/ context
ميتواند راهنما باشد .بهوی ه آنمکمه

مکزیکو

مکزیک

ژرژ (فرانسه) .اما اگر انگلیمسمي/
آمریکایي باشد

جممور  ،در

بعضي ملیتها

گئورک.
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پن فقره دیگر تلف غلط اعمالم
که بیشتر در مقالهها دیمده شمده
است:
آلبرت کاموس

آلبر کامو

کارگاه ترجمه
دیسکارتس
فوکالت

دکارت
فوکو

ادوارد سید

ادوارد سعید

کتابِ کار

س مِ مفْ مرِ ایمموب.

شدن ،موضع مخالف گمرفمتمن و

معذرتخمواهمي از ممتمرجمممان

نظایر آن است .از جملمه ممعمادل

دانشورش ،بهنظر من این عنوان دو

سوم برای جملهای که نمقمل شمد

کلمهای معنای محصَّلي ندارد.

مناسب است.

انگلیسي آن Book of Job

چهل خطا در ترجمه ()14
یکي از اشتبماهمات پمربسماممد،
ترجمه  polarizeبمه »قمطمبمي
شدن« یا »قطبي گرداندن« اسمت
که هیچ فارسيزباني از آن چیمزی
درنميیابد .این کلمه در فمیمزیمک
معنای خا ،خودش را دارد که در
دایرةالمعارف فمارسمي بمرای آن
»قطبیدن /قمطمبمش« اصمطمال
کردهاند ،که با آن کاری نداریم .بمه
این مثال واقعي توجه فمرممایمیمد:
»قیام [ ]32خرداد سال ...]3155
به قطبي شدن جامعه روحمانمیمت

طبعاً اصل انگلیسي آن theory

چهل خطا در ترجمه ()15
در ترجمه داستاني چنین آممده
است که »فالني مانند پتوی خیس
است « که هیچ معنایي ندارد .ایمن
دو کلمه بيشک در تمرجمممه و
معادلیابي بمرای wet blanket
آمده است[ .این دو واژه در واقمع
اصطال است و نبایمد بمهصمورت
تحتاللفظي ترجمه شود ].ترجممه
درست آن» :ممزاحمم حضمور«،
»موی دماغ «» ،مملممور سملمب
آسایش«» ،حالگیر« ،و در فارسيِ
کهن» :گرانجان« است.

چهل خطا در ترجمه ()16

کمک کرد« .در بسیاری از مموارد

اسم کتاب خوبمي در زممیمنمه

معنای آن دو دستگي ،دو دسمتمه

ادبپ وهي و نقد ادبمي ،چمنمیمن
است :نظریه ادبیات .فيالواقع و بما
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 of literatureاست که آن همم
معنای سرراستي ندارد .لطفاً بهقول
یکي از دوستان قدیميام »تلطیف
قریحه « بفرمایید .اشکمالمش ایمن
است که ادبیات یا هر رشته علممي
و هنری فقط یک نظمریمه نمدارد.
مممعممادل پممیممشممنممهممادی مممن:
»ادبپ وهي « یا »ادبْشنماخمت«
است .یا همچنین اگر با محمتموای
کتاب موافق باشد شاید بتوان آن را
»نظریههای ادبیات « نیز نامید .در

حدود نیم قرن پمیمش اصمطمال
 theory of knowledgeدر
زمینه فلسفه ،بمهویم ه ممعمرفمت/
شناخت شناسي ،در منابع و متمون
انگلیسي فراوان بهکار ميرفمت .و
چندی (شاید یک دهه) بعمد ایمن

کارگاه ترجمه
اصطال از روا افتاده و جمای آن

فرهنگ انگلیسي  OEDمراجمعمه

مراد از آن »مقاله« ،بود .یمعمنمي

epistemology

کردم .بهروشني در ذیل کلمه اول

بهجای  ،articleصورت کوتاهه آن

(شناختشناسي) گرفته است .بمر

توضیح داده شده که در تقابمل بما

 art.آمده بود .و توجه به متمن و

این مبنا آخرین بدیلي کمه بمرای

 heaven/بهشت (یما بما )H

فرامتن ،و نیز نقطه بمعمد از art.

عنوان آن کتاب پیشنهاد ميکنمم:

معنای آن »دنیا یا حیات دنیموی«

نکرده بود .از جمله نوشته بود :نگاه

ادبیاتشناسي است.

است.

کنید به دایرةالمعارف اسالم ،طبمع

را همممممان

چهل خطا در ترجمه ()1۷
از رادیو شنیدم کمه در خمبمر

حق آن است که وقتي مترجم با
کلمهای غریب مواجمه مميشمود،

لیدن» ،هنر زیدبن ثابت« ،یعمنمي
مقاله زیدبن ثابت.

جستوجو کند ،و تلمل کنمد کمه

یکي دیمگمر در بمرگمردانمدن

بین »بیابان« و »بهشت« ربمط و

 Andrea , passimآورده بمود:

تناسبي نیست .این هشداری اسمت

نگاه کنیمد بمه آنمدره پماسمیمم.

»گردش خون« در برابر blood

برای اینکه به اولین /مشهورتمریمن

 passimکلمهای التیمن اسمت

 circulationاست.

معنایي که از یک لغمت خمارجمي

بهمعنای اینجا و آنجا ،و توسعاً در

(انگلیسي ،عربي یا هر زبان دیگمر)

عممالممم کممتممابممداری و نشممر و

در ذهن داریم ،یا در کتاب لمغمت

کتابنویسي ،یعني فالن ممطملمب

ميیابیم اکتفا و اعتماد نکنیم.

بهکرات /بارها /مکرر در فالن متمن

علمي ،ترکیب اضمافميِ »چمرخمه
خون« را به کار برد .پیداست کمه
نادرست است ،و معادل درست آن

چهل خطا در ترجمه ()1۱
باز یک عنوان ،یعنمي تمرجمممه
نادرست عنوان :بیابان و بهشت در
تفکر مسیحیت .عمنموان اصملمي:

چهل خطا در ترجمه ()1۹

Wilderness and Paradise

یکي از محققان غیر ممدقمق در

in Christian Thought.

رسالهای بارها کلممه  art.را بمه

البته کلمه اول معنای بمیمابمان و

»هنر« ترجمه کرده بود ،غافمل از

برهوت هم دارد؛ اما به بزر تریمن

آنکه در آنجا معنای هنر نممميداد.
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آمده است .در عبارت نادرستي کمه
نقل شد ،یعني »در کتاب آندریمه،
صفحات گوناگون « .دو بيتوجهمي
به این اشتباه دامن زده است:

کارگاه ترجمه
 )3مترجم دقت نکرده که بمیمن
این دو کلمه ،ویرگول آمده .حمال
آنکه بین دو قسمت نام که ویرگول
نميآید.
 )5دیگر آنکه به ایتالیک بمودن
 passimتوجه نکرده است.
چهل خطا در ترجمه ()2۱
در یک نشریه فرهنگي نامدار ،در
مقالهای تعبیر »نعلبکي پمرنمده«،
آمده است .پیداست که مترجم این
ترکیب اضمافمي را جمداجمدا در
فرهنگ یافتمه اسمت .احمتممماال
» «flyingبهمعنمای پمرنمده را

نعلبکيsaucer :

داده ميشود ،کمه البمد خمیمال

بشقاب پرندهflying saucer :

ميکنند نعلبکي پرنده چیزی غیمر

مترجم هم اگر ذیل کل ترکیمب
به این فرهنگها مراجعه ميکمرد،

غیر از حییم ،در سه تای دیگر آن
را ،یعني »بشقاب پرنده« را ذیمل
 flying saucerميیمافمت .در
فرهنگ ' Advanced Learner
 sکه مبنای کار فرهمنمگنمگماری
بنده و گروه همکماران اسمت ،در
ذیل  saucerبه flying saucer
ارجاع داده است که نشان از دقت
آن دارد.

ميدانسته و  saucerرا در همممه

حیرت بنده و شما از این اسمت

یا هر یک از چهار فرهنگ حیمیمم،

که مترجمي که در این زمینه کمار

هزاره ،پویا و نشر نو جسته ،و فقط

ميکند چمطمور ممممکمن اسمت

نعلبکي در معادل آن یافته اسمت.

»بشقاب پرنده« به گوشش نخورده

این اشکال هم متوجمه ممتمرجمم

باشد ،و از آن بدتر چگونه »نعلبکي

است ،هم فرهنگهای چهمارگمانمه

پرنده« را جعل ميکند .و چگمونمه

نامبرده؛ زیرا خوب بود چنین عمل

بيآنکمه ویمرایمش شمود ،چماپ

ميکردند:

ميشود ،و به خورد خموانمنمدگمان
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از بشقاب پرنده است.

مقاالت
این است که آنها چمگمونمه انمواع

داده شود ،چیزی که بیانیه دیمگمر

فراگیری نحو و علم معانی

جمممالتمي را کمه کمودکمان از

ندارد؛ در این هنگام ،این دو بیانیه

(نوشته ی :استفان کرین و روزالیند

تولیدشان چشمپوشي ميکنند ،و

در زمینه ارجاع با همم مشمتمرک

معاني را که کودکان به جمممالت

نیستند یا هم ارجاع نیستند.

تورنتون) ”بخش دوم“

اختصا ،نمميدهمنمد ،تموضمیمح
خواهند داد .یک نمممونمه ارجماع
ضمایر عادی است .توجه کنید کمه
در نمونههای ( )9و ( ،)38ضمیر او

 .9نینجا ترتل همانطور که پیتزا
ميخورد ،ميرقصید.
 .38همانطور که داشت پمیمتمزا
ميخورد ،نینجا ترتل ميرقصید.

ممکن است بمه فمردی بمه نمام
( Ninja Turtleنینجما تمرتمل)

اشاره داشته باشد یا نداشته باشمد.

طوبی مردانی
خرداد 3190
)(June, 2019

برای نشان دادن ایمن اممکمانمات
ارجماعممي دو گممانممه ،یممادداشممت
برداریها زیر را انجام مميدهمیمم:
این اظهارات به یک نمفمر اشماره

 .3اجتناب از اشتتتبتاهتات:

دارند ،تنها در صورتي که شاخم

اختصارهای ذاتی در بترابتر

برابری به کار برده شود .بنابراین( ،

محافظه کاری

 )9و (  )38مبهم هسمتمنمد ،زیمرا

 3.1اختصاری در زمینه ارجاع
یک وی گي متمایز کننده دیگمر

از دو رویکرد نسبت به توسعه زبان

ضمیر او ميتواند شماخمث بمرابمر
داشته باشد مثل نینجا ترتل ( ،)3
اما یکي از این اظهارات همچنمیمن
ميتواند به شاخ

(  )5اختصما،

89
ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی  *39خرداد 8931

یک جمله دیگر (  )33را در نظر
بگیرید ،این جمله نیز شامل ضمیر
او و نینجا ترتل ميشود .بر خمالف
نمونههای ( )9و ( ،)38جمله ()33
ابهام ندارد .ضمیر او نميتواند بمه
نینجا ترتل اشاره کند ،اما باید بمه
یک فرد مذکر دیگری اشاره داشته
باشد .به عبارت دیگر ،هم ارجاعمي
(همانطور کمه بما یمک شممماره
مشترک نشان داده مميشمود) در
جمله ( )33مجاز نیست.

 .33او ميرقصي در حمالمیمکمه

نینجا ترتل پیتزا ميخورد.

مقاالت
الف .او ميرقصید در حالمیمکمه
نینجا ترتل پیتزا ميخورد.
ب .او ميرقصي در حمالمیمکمه
نینجا ترتل پیتزا ميخورد.
دو شیوه برای توصیف تعبیمرات
ارجاعي ضمایر وجود دارد .هر یمک
از این گزینهها با یکي از دو رویکرد
به توسعه زبان مد نظر قرار گرفتند.
یک شیوه آن است که اممکمانمات
متعدد را لیست کنیم .این همممان
استرات ی است کمه در رویمکمرد
وابسته به تجربمه بمه کمار بمرده
ميشود .با اتخاذ این اسمتمراتم ی،
لیست شامل برخي شیوههای ارائه
نمونههای مثبت بین ضمممایمر و

اظهارات دیگر ميشود ،بنمابمرایمن
نمونههایي همانند (  )9و ( )38در
لیست ارائه ميشوند .هیچ چیز در
مورد ( 33ب) گفته نميشود ،زیمرا
این نممونمهای از همم ارجماعمي
محسوب نميشود.

استرات ی جایگزین این است که

ميکند.

یک اصل مثبت ایجاد کنیم که آن

اختصارها معموال به دالیل زیمر

مواردی را که در آنها هم ارجماعمي

در بحث مربوه به بوممي گمرایمي

ممنوع است ،ارائه دهد ،مثل (33

ميگنجند .مثال فرض کنمیمد کمه

ب) .هیچ چیز در مورد این مموارد

دستور زبان کودکان اختصارهما را

گفته نشده است ،مثل (  )9و ()38

به عنوان اظهارات منمفمي در بمر

و (  33الف) .السمنمیمک ( )3936

بگیرد؛ در این نمونه ،ممحمدودیمت

بیشتر در مورد دومین استمراتم ی

مانعي است در برابر برخي امکانات

بحث و گفتگو کرده اسمت ،زیمرا

هم ارجاعي خا ،،همانطور که در

لیست مواردی که در آنمهما همم

(  33ب) نشان داده شمده اسمت.

ارجاعي امکان پمذیمر اسمت بمه

ظاهرا کودکان نمميتموانمنمد ایمن

فهرست طوالني نمایندگان زبمانمي

حقایق منفي را بر اساس تمجمربمه

ميافزاید ،در حالیکه یک تعمممیمم

بیاموزند ،زیرا گفتگوی والدین بمه

ميتواند توضیحي برای عمدم همم

ندرت شامل شواهد منفمي واضمح

ارجاعي معمول باشد ،با مورادی از

ميشود و یادگیمری اخمتمصمارهما

هم ارجاعي که همچنان قابل بحث

نیازمند شواهد منفي است (بمرای

باقي ميمانند .اصول زباني منمفمي

مثال مراجعه شود به بومن 3990؛

به عنوان یک سری ممحمدودیمت

برون و هانلون 3938؛ ممارکموس

شناخته ميشوند .بنابمرایمن یمک

 .)3991فراگیری بمدون شمواهمد

محدودیت از هم ارجماعمي بمیمن

قطعي یکي از نشانههمای اصملمي

ضمایر و ارجاعات در جمممالتمي

معیار دروني دانش است.

همچون (  33ب) جملموگمیمری
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مقاالت
یکي دیگر از نشانههای ممعمیمار

شواهد را تحت فشار قرار ميدهد.

ضمیر هم نمایه نیمسمت .گمفمتمه

دروني پیدایش اولیه است (کمریمن

سوال مربوه به دانش کودکمان

ميشود که ضمیر در این متن یک

 .)3993روانشناسمي رشمد زبمان

نسبت به محدودیت هم ارجاعي در

ارجاع فرا جملهای دارد؛ به فمردی

فراگیری اختصمارهما بمه دنمبمال

یک آزمایش ادراکي توسط کرین و

اشاره دارد که در جمله ذکر نشمده

پیدایش اولیه نشانههای درونمي را

ام سي کي ( )3902مورد بمررسمي

است.

مورد بررسي قرار ميدهد .المبمتمه،

قرار گرفمت .در ایمن آزممایمش،

در حالیکه او پیتزا L2:

حتي اصول دروني نیز الزم نیسمت

کودکان با جمالتي همچون ()l2

ميخورد ،نینجا ترتل ميرقصید.

در مراحل رشد و توسعه در هممان

در شرایطي که برای هر دو تعبمیمر

رویه آزمایشي مورد استفاده در

ابتدا ظهور نمایند .همانمطمور کمه

مناسب بود ،مواجه ميشمدنمد .در

مطالعه کرین و ام سمي کمیمن (

برخي از وی گيهای رشد فیزیکمي

یکي از تعبیرات مربوه بمه )،(l2

 )3902قضاوت واقمعمیمت -ارزش

تا مدتها پس از تولد ظهور پمیمدا

ضمیر او و عبارت ارجاعي نیمنمجما

بود .همانطور که از نام آن مشخ

نميکنند (برای مثمال ،دوره دوم

ترتل نمایه مشترکي دارند .3 ،ایمن

ميشود ،این رویه نیازمند آن است

دندان درآمدن) ،برخي جنبمههمای

تعبیر تکرار یک یا چنمد عمبمارت

که فاعل واقعیت یا عدم واقمعمیمت

خا ،دانش زباني نیز احتمماال تما

متوالي به صورت وارونه نماممیمده

جمله را بر اساس تناسبي کمه بما

مراحل بعدی رشد قابل اسمتمفماده

ميشود .از این جهت وارونه اسمت

متن دارد ،مورد قضاوت قرار دهمد.

نخواهند بمود (بمورر و وکسملمر

که ضمیر در ابتدای جملمه آممده

برای اجرای قضاوت واقعیت -ارزش

 .)3903اما اصول اولیه در دستمور

است .در واقع ضمیر بمه دنمبمال

به دو آزمایش نیاز است .در یکي از

زبان کودکي ظهور پیدا ميکنمنمد،

عبارتي ميآید که یک یما چمنمد

آزمایشها از اسباب بازی و حمائمل

هر چند توضیح این حقایق بمرای

عبارت متوالي به آن متصل شده و

برای اجرای موقعیتي هماهنگ بما

رویکرد مبتني بر تجربمه چمنمدان

در همین حین تکرار ميشوند .در

یکي از تعابیر جمله هدف استفماده

آسان نیست ،زیرا پیدایش اولمیمه

تعبیر دیگر ) ،(l2نینجا ترتمل بما

ميشود .آزمونگر دوم یمک دسمت

دانش اصول یادگیری مبتنمي بمر
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مقاالت
نشانده را دسمتمکماری مميکمنمد؛

باشید که الف) حوادث مربوه بمه

وارونه را در دو سوم ممواقمع ،در

معموال از قورباغه کرمیت به عنوان

معنای جمله همدف و ب) خمود

متون مناسب ،ميپذیرفتند .مطالعه

دست نشانده استفاده ميکنیم .در

جمله هدف ،بمرای کمودک ارائمه

فرا جملهای ضمیر اغملمب ممورد

هر موقعیت ،قموبماغمه کمرممیمت

شدهاند .ایمن مموضموع کمنمتمرل

پذیرش بود .تنها یک نفمر از 65

ميگوید که در مورد اتفاقات آنجما

آزمایشي ناممتمعمادل را ممیمسمر

کودک  5تا  2ساله (با میانمگمیمن

چه فکر ميکمنمد .وقمتمي او در

ميسازد و در عین حال تمقماضمای

سن  )5.5که در مطالعه کرین و ام

واقعیت چیزی را توصیف ميکمنمد

پردازش نامربوه را کمه در آنمهما

سي کین مورد مصماحمبمه قمرار

که در داستان رخ داده ،به کمودک

کودکان ممجمبمورنمد اعمممال را

گرفتند ،تعبیر تکرار وارونمه را رد

گفته ميشود تا جمایمزهای بمه او

خودشان اجرا نممایمنمد ،کماهمش

کردند.

بدهد .البته برخي مواقع کمرممیمت

ميدهد.

برای بررسي دانش کودکان در

توجه چنداني به خر نميدهمد و

برای جمالت مبهم همممچمون

زمینه محدودیت همم ارجماعمي،

پاسخ اشتباه ميدهد .در این مورد،

) ،(l2یک جمله در دو موقمعمیمت

شرایط دیگری در آزمایش ممحمیما

به کودک گفته مميشمود تما بمه

جداگانه ،در دو متن ،ارائمه شمده

شد .در این شمرایمط ،جمممالتمي

کرمیت چیزی دهمد تما بمرایمش

است .در یکي از ممتمنهما )،(l2

همچون )(l3در مموقمعمیمتهمای

یادآوری شود کمه بمایمد تموجمه

نینجا ترتل در حال رقمیمصمدن و

مربوه به محدودیمت غمیمر همم

بیشتری نماید ،مثال لباس منمدس.

پیتزا خوردن بود؛ در متني دیمگمر،

ارجاعي ارائه شدنمد .بمرای )،(l3

این رویهها برای کودکمان جمالمب

یک نفر دیگر پیتزار ميخمورد در

موقعیت به گونهای بود که در آن

است و باعث ميشود تا به اظهارات

حالیکه نینجما تمرتمل در حمال

نینجا ترتل ميرقصید و در عمیمن

کرمیت توجه نمایند .بدون این کار

رقیصدن بود .کرمیت یک جمله را

حال پیتزا نمیمز مميخمورد .اگمر

کودکان تمایل چنداني ندارند کمه

در هر دو موقعیت بیان مميکمرد.

کودکان به محدودیت هم ارجاعمي

بگویند کرمیت چیزی را اشمتمبماه

نتیجه این بود که کودکان تمکمرار

توجه ميکردند ،انتظار ميرفت که

بیان کرده است .تموجمه داشمتمه
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مقاالت
) (l3را به عنوان توصیف دقیقمي

آن است که حتي نوزادان  5و 1

روابط هم ارجاعي در برخي متمون

از این موقعیت رد کنند.

ساله تنها زماني تکرار وارونه را منع

گفتماني را هدایمت ممينمممایمد.

او ميرقصید در حالیکه L3:

ميکنند که شرایط ساختاری آنهما

مکالمه زیر را که در ) (l5و )(l6

را ملزم به این کار سازد .الزم است

نشان داده شدهاند ،مد نظمر قمرار

بدانیم که این آزممایمش شمواهمد

دهید.

نینجا ترتل داشت پیتزا ميخورد.
در واقع ،تقریبا در  98درصمد
مواقع کودکان جمالتي شبیمه بمه
) (l3را به طور اشتباه ممتموجمه
ميشوند .در متن مربوه به جملمه
) ،(l3واضح بود که وقتي نیمنمجما
ترتل داشمت پمیمتمزا مميخمورد
شخصمیمت بمرجسمتمه دیمگمری
نميرقصید .این موضوع کودکان را
مجاب ميکرد تا پاسمخ نمه ارائمه
بدهند ،در صورتي که دستور زبمان
آنها پاسخ بملمه را نماممتمنماسمب

ميدانست .این خصموصمیمت رای
مخالف محتمل نامیمده مميشمود.
نیاز به رای مخالف محمتمممل در

دیگری ارائه ميدهد مبني بر اینکه
کودکان بر تجربه زباني خمود در
قضاوتهای خویش در خصمو،
ترسیم مناسب جمالت با ممعمانمي

 L4او نامه را به خانه کوکيهما
فرستاد.

 L5سخنگو الف :من ميدانم او
نامه را به کجا فرستاد.

خا ،خود تکیه نمميکمنمنمد .از

آنجایي که هیچ چیز در تمجمارب
کودکان وجود ندارد که بمه آنمهما
بگوید کدام جفت جمله /معنا مجاز
نیستند ،هیچ راهي برای یادگیمری
اختصارهای هم ارجاعي ساختماری
نیز وجود ندارد .این عبارت منفمي
باید بخشي از دستور زبان کودکان
باشد.

سخنگو ب :من هم همینطور .به
خانه کوکيها.
 L6سخنگو الف :من ميدانم او
نامه را به کجا فرستاد.
سخنگو ب :من هم همینطور .به
خانه کوکيها.
واضح است که در ) (l4ضممیمر
او به کوکي اشاره دارد ،اما در متن

آزمایشات در مطالمعمه کمریمن و

گفته شده همان اختصاری کمه

مکالمه باید به فرد برجسته دیگری

تورنتون (  )3990همراه با جزئیات

هم ارجاعي در جمالتي همممچمون

اشاره داشته باشد .قضاوت مربموه

بیان شده است .یافتهها حاکمي از

) (l4را منع ميکند ،همچمنمیمن

به هم ارجاعي شبیه به قضماوتمي
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مقاالت
است که برای جمالتي همممچمون

جمله کامل را در بر دارد.

جمالت کاممل و همم تمرتمیمب

) (l3داریم .این امکان به وجمود

در یکي از مطمالمعمات اخمیمر،

مکالمات را با نسبمتمي بمرابمر رد

ميآید که یک محدودیت همر دو

کونروی و تورنتون (  )5882همم

کردند ( 06درصد در بمرابمر 09

پدیده زباني را هدایت مميکمنمد.

جمالت کاممل و همم جمممالت

درصد) .این یافته برابمر اسمت بما

پیشنهادی اخیر توسط مارچانت (

گفتمانمي را بمرای  58کمودک

فرضیهای که مميگمویمد همممان

 )5882در خصو ،این تاثیر ارائمه

انگلیسي زبمان ارائمه دادنمد (بما

محدودیت منفي در بمرابمر همم

شده است (هانکامر 3939؛ مورگان

متوسط سني  ،)5.6تا ببیننمد در

ارجاعي شامل پاسخ کودکان به هر

 .)3909 ،3931ایده به این شکمل

کجا این کودکان قضاوتي مشابه در

دو پدیده مميشمود .در رویمکمرد

است که بخشي از ساختار عبارتمي

پاسخ به هر دو جمملمه کماممل و

مبتني بر تجربه ،هیچ دلیلي وجود

که سخنگوی الف بیان مميکمنمد

ترتیب گفتماني دارند .در بمررسمي

ندارد که انتظار داشته باشیم پاسخ

توسط سمخمنمگمو ب بمازسمازی

شرایط آزمایشي مرتبط ،یمکمي از

کودکان به هر دو پدیمده بما همم

ميشود ،اما بمعمد از آن حمذف

شخصیتها ،تامي ،آماده شمد تما

برابری کنند ،اما هیچ چیز در ایمن

ميگردد .این مموضموع در )(l7

نامهای به خانه کوکيها بفرسمتمد،

رویکرد نیز وجود ندارد کمه ایمن

نشان داده شده است.

اما بعدا تصمیم عموض شمد .در

امکان را رد کند.

پاسخ ،کوکي نامهای به خانه خمود

 3.2یک محدودیتدر تضاد

 L7سخنگو الف :من ميدانمم

او نامه را به کجا فرستاد.
سخنگو ب :من هم همینطور .او
نامه را به خانه کوکيها فرستاد.
هر چند تنها بخشي از پماسمخ
(خانه کوکيها) توسط سخنگو ب

ارائه شده است ،اما همان محتموای

فرستاد .کودکان در نیمي از مموارد
یک جمله کامل ميشنوند (او نامه
را به خانه کوکيها فرستاد) ،و در
نیمي از موارد ،مکالمهای همانمنمد
آنچه در )(l7آمده را ميشنیدنمد.
یافته اصلي این بود که کودکان هم
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نمونهای دیگر از یک محدودیت
زماني رخ ميدهد کمه تضماد در
میان باشد .در انگملمیمسمي ،ایمن
محدودیت عناصر کالمي خواستمن
و شدن را منع ميکند تا در برخي
جمالت به صورت  wannaدرآید؛

مقاالت
هر چند تضاد  wannaدر اکمثمر
مواقع مجاز است .مثالهای (  30تا
 )53تضادهای ممجماز را نشمان
ميدهند .مثال ( 55الف) یک تضاد
غیرمجاز را نشان ميدهد.

 .30الف .آرنولد برای چه کسمي
ميخواد صبحانه درست کنه؟
ب :آرنولمد بمرای چمه کسمي
ميخواهد صبحانه درست کند؟
 .39الف .آرنولد ميخواد بمرای
ماریا صبحانه درست کنه؟
ب .آیا آرنولد ميخواهمد بمرای
ماریا صبحانه درست کند؟
 .58الف .چرا آرنولد مميخمواد
صبحانه درست کنه؟
ب .چرا آرنمولمد مميخمواهمد
صبحانه درست کند؟

ب .من نميخواهم برای آرنولمد
یا ماریا صبحانه درست کنم؟
 .55الف .آرنمولمد بمرای کمي
ميخواد صبحانه درست کنه؟

ب .آرنولمد بمرای چمه کسمي
ميخواهد صبحانه درست کند؟

شده است .وقتي عبارت  whبیمن
 wantو  toآغاز ميشود ،مثل (
 ،)36آنچه در انتقمال  whبماقمي
ممميمممانممد تضمماد  wantو  toرا
مسممدود ممميکممنممد .ایممن خممود
توضسحس است برای برکنار شدن
(  51الف) .همین دلیل را ميتموان

همه سواالت مربوه به این مثال
با (چه کسي ،چه چمیمزی ،چمرا،

برای عدم پذیرش ( 55الف) نمیمز
بیان کرد.

کجا ،چطور) شروع مميشمونمد و
سواالت  whدار نامیده ميشمونمد.
بر اساس یک اسمتمانمدارد تضماد
 ،wannaسواالت  whبا تغمیمیمر
موقعیت عبارت  whاز یک ممکمان

 .51الف .چه کسي را ميخواهي
tببوسي ،بیل؟ استخرا فاعل
ب .چه کسمي را مميخموای
ببوسي ،بیل؟

در سطحي به موقعیتي دیگر ایجاد

بر عکس ،در ( ،)55ایجاد سموال

ميشوند .یک فرضیه دیمگمر ایمن

 whنیازمند انتقال عبارت  whاز

است که نوشته دیگری که مما بمه

جایگاه مفعول عمبمارت مصمدری

طور مخفف  tمينامیم ،به عمنموان

است .در این مورد ،نشمانمه بمیمن

ریشه حرکت  whجما گمذاشمتمه

 wantو  toقمرار نممميگمیمرد،

 .53الف .من نمميخموام بمرای

ميشود .در ( )51عمبمارت  whدر

بنابراین تضاد  wannaمجاز است.

آرنولد یا ماریا صبمحمانمه درسمت

موقعیت فماعمل عمبمارت مصمدر

 .55الممف .چممه کسممي را

کنم؟

ميخواهي  tببوسي بیل ،جاسمازی
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ميخواهید ببوسید t؟ اسمتمخمرا

مقاالت
مفعول
ب .چه کسمي را مميخموای
ببوسي t؟
این حقایق تعمیمممات زیمر را

میسر ميسازند :تضاد عناصر فعلي
 wantو  toدر صورتمي مسمدود
ميشود که نشانه انتقال  whبیمن
آنها تداخل ایجاد نماید .در جمالت

و  toبودند ،آنگاه کودک انگلیسي

که  53کودکي که با آنها مصاحبمه

جمالت بیشتری را نسبت به فمرد

شد (با متوسط سني  )5.1در 23

بزرگسال به کار ميبرد .به عبمارت

درصد از موارد اشکال متمضماد در

دیگر ،بدن این اختصار ،کمودکمان

سواالتي همچمون (  )51تمولمیمد

تولیداتي بیش از حد داشتمنمد ،و

کردند ،اما همان کودکان اشمکمال

جمالتي همانند ( 55الف) و (55

متضاد را در سواالتي همانند ( )55

ب) را با تضاد غیر ممجماز  wantو

 38درصد کمتر تولمیمد کمردنمد،

 toتولید ميکردند.

جایي که تضاد دچار ممحمدودیمت
شده بود.

اظممهمماری ،مممحممدودیممت تضمماد

کودکاني که محدودیمت تضماد

غیرمرتبط است ،بنابمرایمن تضماد

ندارند باید برای تضاد تا حد بمرابمر

محدودیت زبمانمي کمه تضماد

قابل تحمل است.

هم در سواالت مستخر از فاعل و

 wannaرا منع ميکند نمیمز در

هم در سواالت مستخر از مفعول

انواع ساختارهای دیگر نیز به کمار

مجاز باشند .برای بررسي تبعمیمت

ميرود ،اما نه به شیوههمایمي کمه

کودکان از این اختصار ،آزممایشمي

بتواند به راحتي بر اساس دادههای

طراحي شد تا سواالت مرتبطي از

زباني اولیه تعیین شود .برای مثال،

کودکان پرسیده شود (تمورنمتمون

اختصاری که تضاد را منع ميکنمد

 .)3996 ،3998ایممن آزمممایممش

با حقیقت در تضاد است ،علیمرغمم

مقایسه نسبت تضاد کمودکمان در

قرارداد امالیي که 'sرا به کلمممات

سواالتي همچون ( )55با تضاد در

قبلي خود ميچسباند .الگوی ()52

سواالتي همچون (  )51را ممیمسمر

نشان ميدهد که وقمتمي همیمچ

ميساخت .یافتهها حاکي از آن بود

نشانهای وجود نداشته بماشمد  isرا

همانطور که مثالهای ( )30تا (
 )53نشان ميدهند ،بیشتر شواهمد
موجود بمرای یمادگمیمری زبمان
انگلیسي توسط کودکان در مقابمل
محدودیت قرار ميگیرند .یمعمنمي،
تضاد  wantو  toبه طور کملمي
مشخ

ميشود )55( -یک استثنا

برای این قانون به شممار مميرود.
اگر دستور زبان کودکان انگلیسمي

زبان فاقد محدودیت تضاد want
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مقاالت
ميتوان مخفف کرد ،مثل جمله (

موقعیت فاعل یک عبارت مصدری

کودکان به محدودیت در اختمصمار

 52ب) ،اما زماني کمه نشمانمهای

جلوگیری ميکند ،در حالیکمه در

هر دو ساختار مي چسبند .گمروه

وجود دارد این محدودیتمممسمدود

الگوی تضاد  ،isهمان محدودیت از

دیگری از کودکان  5تا  5ساله (بما

ميشود ،مثل جمله ( 52د).

تضاد و اختصار جایگاه مفعمول در

متوسط سني  )1.0در آزممایمش

 .52الممفDo you know .

عبارت جلوگیری به عمل مميآورد.

دیگری شرکت کردند .این آزمایش

wha t tha t is doing t up

تا قبل از اینکه پدیدههای زباني مد

برای ارزیمابمي دانمش آنمهما از

نظر قرار داده شوند ،پدیدههایي که

محدودیتي بود که اختمصمار isرا

هم شامل دادههای مثبت ميشد و

منع ميکند .یافتهها حاکي از عدم

هم دادههای منفي ،زبان شناسمان

وجود تولیدات غیر مجاز بود .ظاهرا

نتوانستند رابطه بین دو پدیمده را

اختصمار غمیمر ممجماز در ایمن

مشاهده کنند .با فرض بر ایمنمکمه

محدودیت وجود ندارد .این یافتهها

زبان آموزان بمه ایمن الیمههمای

نشممان ممميدهممد کممه همممممیممن

پیچیده دادههای مثبت و ممنمفمي

محدودیتها ( 55ب) و ( 52د) را

?there
ب.

do you know what

?that's doing t up there
.

do you know what

?that is t up there
د.

do you know what

?that's doing it up there
با توجه به دو کاربرد محدودیت
در تضاد ،باید پرسید که چطور این
یادگیری نظری ميتواند تعمیمممي
را کمه بمه اخمتمصمار  wannaو
اختصار isمربوه ميشود ،توضیح
دهد .این محدودیت برای پمدیمده

دسترسي ندارد ،بموممي گمرایمان
نتیجه گرفتند که فراگیمران زبمان
باید بر زبان شناسان مزیتي داشته
باشند ،از این لحاظ که محدودیمت
زباني را قبل از مواجمه شمدن بما
دادههای اولیه زباني بدانند.

زباني کاربرد دارد که تشابه ظاهری
کمي دارد .در المگموی اخمتمصمار

 ،wannaاین محدودیت از تضماد

با توجه به زبان کودک ،بموممي
گرایان پیش بیني ميکنمنمد کمه
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غیر مجاز ميداند.

 3.3حفظ پیشینه ساختارهای

تصدیق شده
شر تجربي فراگیری زبمان در
فراگیری محدودیت هما مموضمع
متفاوتي اتخاذ ميکند .بما فمرض
اینکه کودکان فراگیران محمافمظمه

کاری هستند ،بر این اسماس کمه

مقاالت
دستور زبان آنها به طور مستقیم به

VP

اما ،همانگونمه کمه کمریمن و

تجربه ممربموه مميشمود ،ایمن

در انواع اجزائي که ميتوانند بمه

پیتروفسکي ( )5883خاطر نشمان

شرحیات از مسمئملمه یمادگمیمری

عنوان مکمل کلمات فرعي همچون

مي شوند ،یک فراگیر محافظه کمار

محدودیتهای منمفمي در نمبمود

 thatو  thanرخ دهند ،نممونمه

جزئیات انواع مختلمف تمممایمزات

شواهد منفي اجتنماب مميکمنمد.

های مثبت آموخته ممي شمونمد،

دستور زباني را مد نظر قمرار ممي

فراگیران محافظه کار هیمچ وقمت

سممپممس الممگمموی more than+

دهد تا از دام های بالقوه در تولیمد

اشکالي را تولید نميکنند کمه بما

 finite VPیاد گرفته مي شمود،

جمالت اجتناب نماید .برای مثمال،

آنها مواجه نميشوند .برای ممثمال،

اممما  V+ that+ finite VPیمماد

جمله اظهاری ( )53معادل سموال

پولوم و اسچولز ()36 ، ،5885

گرفته نمي شود ،زیرا هیچ نممونمه

) wh (28است .اما کلمه فمرعمي

از استرات ی یادگیری ممحمافمظمه

ای از این مدل ارائه نشده است.

 thatنباید در سوال  whنممایمان

کارانه برای توضیح اینکه چمطمور

همانطور که از ایمن گمفمتمه

اظهارات زباني همگام با کملمممات

مشخ

مي شود ،شر مبتني بمر

فرعي همچون  thanو  thatیماد

تجربه با نمونه مثبت به فراگمیمری

گرفته ميشوند ،استفاده ميکننمد،

مي انجامند ،به گونه ای که فقدان

همانطور که در ( )56خالصه شمده

تعمیم فراتر از ورودی توضیح داده

است.

شود .همانطور که کووی ( ،3999

 .26آنها چیزی فراتر از آنتهته

 )551 ،اظهار مي کند:

موجود بود ،میخواستند.
الفMore than+ finite .… .

عدم ظهور یک رشتمه در داده
های زباني اولیه مي تواند به طمور
قانوني به عنوان شواهد منفمي در

VP
بMore that+ finite ..… .

نظر گرفته شود.
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شود ،همانگونه که غیرقابل پذیرش
بودن ( 59ب) نشان مي دهد.

 .53او امیدوار است که یک نفر
به مالقاتش بیاید.
( .50امیدوار اسمت کمه چمه

کسي) (که -برای مالقتش بیاید)
 .59الف .او امیدوار اسمت چمه
کسي به مالقاتش بیاید؟
ب .او امیدوار است که چه کسي
به مالقاتش بیاید؟

مقاالت
ببنید که کودکان چطور نمبمود

فاعل و مفعول و همچنیمن بمیمن

مسندی این جمالت مجاز نیستند.

اختصار  whرا در انمواع سمواالت

افعال الزامي و متعدی را مد نمظمر

تصور کنید یک فراگیری که با (18

 whرا که در بخش قبلي توصیف

قرار دهند .در ساده تریمن ممورد،

الف) مواجه شده تعمیم گسمتمرده

شد ،ارائه مي دهند .کودکان نمیماز

کودکان نیازمند یک ممکمانمیمسمم

تری ایجاد کرده مبني بر ایمنمکمه

دارند که بین رشته های کلمماتمي

یادگیری آماری هستنمد کمه بمر

همه جوازی برای صطالحات قطب

که در طبیعت عبارت  whبا همم

اساس رشته هایي با طول  6کلممه

منفي در هر موقعیتي اسمت .ایمن

فرق دارند تمایز قائل شونمد ،زیمرا

مشخ

فراگیر تولیدی تعمیمي افمراطمي

مي شوند.

همانطور که دیمدیمم ،اخمتمصمار

برای اینکه بیشتر بر نمیماز بمه

خواهد داشت ،یعني جمله ( 18ب)

 wannaدر سواالتي که بیمانمگمر

پرداختن به جزئیات در شر همای

غیر قابل پذیرش و همچنین (18

چرایي هستند مجاز است ،امما در

تجربه محور تاکید داشته باشمیمم،

الف) قابل پذیرش را تولید خواهمد

همه سواالتي که چه کسي و چمه

بیایید نگاهي به تمایز اصطال

at

کرد .یادگیری محافظه کارانه برای

چیزی را اظهار مي کننمد ممجماز

 (allاصال) داشته باشیم .کلمممات

بررسي تعمیم افمراطمي ضمروری

نیست .در سواالتي که بیانگر چمه

دیگر با الگوهای تمایمزی مشمابمه

است.

کسي و چه چیزی است ،اختمصمار

 any- muchو  everهستمنمد.

 .18الفEvery politician .

 wannaدر صورتي مجماز اسمت

طبقه این اصمطمالحمات بما نمام

who favours the rich a t

که فعل موجود در عبارتي که بعمد

اصطال قطب منفي معمیمن ممي

از  wannaمي آید متعدی باشمد،

شود .مثال ( )18نشان مي دهد که

تنها در صورتي که نشانه عمبمارت

کمیت سن جهاني ( everyهمه)

 whکه انتقال یافته بمه دنمبمال

جوازی است برای اصطال قمطمب

فعال بیاید نه قبل از آن (بمرای

منفي (اصال) در عبارت فاعلي ،امما

هم نفي محلي و هم دور (  notیما

مثال ( )51و ( .)55خالصه اینکمه،

اصطالحات قطب منفي در عبمارت

 )n'tجمموازی اسممت بممرای

کودکان باید تمایز بین جمایمگماه

19
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all is in this room.
ب.

every politician in

this room favors the rich
at all.
مثال (  )13نشان مي دهد کمه

مقاالت
اصطالحات قطب منفمي .و ()15

منفي جواز مي دهند و آنهایي کمه

نشان مي دهد که برخي از ممتمون

چنین جوازی را ارائه نمي دهمنمد،

زباني نفي جوازی برای اصطالحات

توجه داشته باشند .به نمظمر ممي

قطب منفي هستند ،اما موارد دیگر

رسد این پیش بیني از شر مبتني

اینگونه نیستند.

بر تجربه کامال برای بومي گمرایمان

 .13الممفBush doesn't .

غیر محتمل باشد ،زیرا تمممایمزات

believe that liberals favor

مرتبطي که کودکان باید مد نمظمر

the poor at all.
ب.

Bush believes that

liber a ls don't fa vor the
poor at all.
32.المفThe news that .
Bush won didn't surprise

قرار داشته باشند بسیار ظریمف و
متعدد هسمتمنمد (بمه کمریمن و
پیتروفسکي  335 ، ،5883تما

 331مراجعه شمود) .بمر اسماس
روملهارت و ام سي کلملمنمد ،ایمن

the Supreme Court at all.

مدلها مکانیسم های بسیار سماده

بthe news that Bush .

اطمالعمات از

wi n s u r p r i s e d t h e
Supreme Court at all.
اگر قرار باشد کودکان ار تعمیمم
افراطي که در نممونمه همای (ب)
جمالت ( )18( ،)59و ( )15نشمان
داده شده اجتناب کنند ،آنگاه باید

ای برای استخمرا

ورودی ها بدون کمک تعمیمات یا
مکانیسم های تشکیل قانون فراهم
مي کنند .این ممدل هما ظماهمرا
توانایي های مربوه به یمادگمیمری
انواع حقایق زباني که کودکان مي
آموزند را ندارند.

به همه تمایزات مرتبط در ممتمون

زباني که به اصطمالحمات قمطمب

14
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مقاالت

شهرزاد شهسواری فرد
خرداد 3190

)(June, 2019

!Boys Don't Cry

مرد که گریه نمیکنه!

It was a moment that had the poten-

این درست همان زماني بود که ميتوانست زندگمي

tial to change my son’s life.

پسر مرا تغییر دهد.
Nicholas, age 5, came charging into

نیکالس  2ساله ،که بیرون از خانه مشغمول بمازی

our home from playing outside. He had

بود برافروخته به خانه آمد ،زممیمن خمورده بمود و

fallen and scraped his knee. But a

زانویش خراشیده شده بود .او فقط به یک بانداژ نیماز

Band-Aid wasn’t his ultimate goal. He

نداشت ،بلکه ميخواست گریه کند و مرا ،مادرش را،

wanted to cry and get a hug from me,

his mom.

در آغوش بگیرد.

As he came into the kitchen, the

همین که وارد آشپزخانه شد ،همسمایمه مما کمه

neighbor I was chatting with put his

درحال صحبت کردن با من بود ،دستش را روی شانه

hand on my son’s shoulder. I thought

پسرم گذاشت .گمان کردم ميخواهد او را تسملمي

he was about to say something consol-

دهد ،ولي از شنیدن آنچه بر زبان آورد شوکه شدم.

ing, so I was shocked by what came
out of his mouth.

15
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مقاالت
“Big boys don’t cry,” he told my son

«! »مرد که گریه نميکنه:او قاطعانه به پسرم گفت

sternly.
After the neighbor left, I told Nicho-

 به نیکالس گفمتمم کمه او،پس از رفتن همسایه

las that he had been wrong. Expressing

–  ابراز احساسات به روش درست.اشتباه کرده است

your emotions in a healthy way – be it

 ترس و اضطراب – کار، غم و اندوه،اعم از خوشحالي

happiness, sadness, fear or anxiety – is

good and supported in our house.

.درستي است و در خانه ما پذیرفتني است
.این تنها من نیستم که این گونه فکر ميکنم

I’m not alone in my thinking.

 مدارک مسمتمنمدی5832  تحقیقات بالیني،ًاخیرا

Recent clinical research and a 2015
documentary are exploring the dangers

،دال بر خطرات و پیامدهای سمرکموب احسماسمات

and ramifications of telling our boys to
stifle their feelings, bottle up emotions

جنگیدن با عواطف و پذیرفتن مفهوم کلیشهای »مرد

and embrace the stereotype of the

 در عمیمن.خویشتن دار« را در پسران بیان ميدارد

“stoic male.” At the same time, experts

 جنسیت و روانپزشکمي، متخصصان روانشناسي،حال

in psychology, gender and child psy-

کودکان دریافتهاند که با اجازه ندادن به پسران بمرای

chiatry are beginning to understand
that by not allowing boys to express

 ما نمه تمنمهما اجمازه،بیان و درک احساسات خود

and understand their feelings, we are
allowing them to fall behind in life –

 بملمکمه سمالممت،پیشرفت را از آنها سلب ميکنیم

and even putting their physical health

.جسمي آنها را در معرض خطر قرار ميدهیم

at risk.
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مقاالت
“It’s as if we are telling our boys to

دکتر جودیت جردن ،مدیر مؤسسه آموزش جمیمن

hit the brake and gas pedal at the same

بیکر میلر در کال زنان ولسلي گفت” :گویما مما بمه

time,” said Judith V. Jordan, Ph.D., director of the Jean Baker Miller Train-

پسرانمان ميگوییم که همزمان پدال ترمز و گماز را

ing Institute at the Wellesley Universi-

فشار دهند“ .جردن ،پیشگام در مطالعات جنسیمتمي،

ty Center for Women. Jordan, a pioneer

حجم عمده ای از تحقیقات خود را به سالمت عاطفي

in gender studies, has devoted a great

و جسمي مردان و پسران اختصا ،داده است.

deal of her research to the emotional
and physical health of men and boys.

»پسران عواطف و احساسات دارند« .آنها نیماز بمه

“Boys have feelings and emotions.
They need empathy and engagement.

همدلي و تعامل دارند .اما ما به آنمهما مميگمویمیمم

But we tell them, ‘Don’t be needy’ or

»محکم باشید« یا »گریه نکنیمد« .نموروبمیمولموژی

‘Don’t cry.’ We are pitting a boy’s neu-

پسران و نیاز انسان برای تعامل ،با فمرهمنمگمي کمه

robiology and human need for relationships against a culture that says boys

ميگوید پسران هرگز نباید آسیب پذیر بمودن را از

”should never show vulnerability.

خود نشان دهند ،مقابله ميکند«.
نتای تحقیقات او حاکي از آن است که این گمونمه

The results, she says, are isolated
boys who become isolated men – suf-

پسران به مرداني منزوی ،که از اضطراب ،افسردگي و

fering from anxiety, depression and

تنهایي رن ميبرند ،تبدیل ميشوند؛ این امر به نوبمه

loneliness. That, in turn, can affect a

خود ،ميتواند سالمت جسمي آنان را تحت تلثیر قرار

man’s physical health.

دهد.
دکتر مت انگالرم کارلسون ،دانشیار مرکز ایمالمتمي

“Our mental health and physical
health are very interrelated,” says Matt

کالیفرنیا در فولرتون ،قطب تحقیقات بالیني در رابطه

Englar-Carlson, Ph.D., co-director of

با مردان و پسران در بخش مشاوره ممدارس ،بمیمان

Cal State Fullerton’s Center for Boys

ميدارد ” :سالمت روان و سالمت جسماني ما کماممالً

”and Men, a clinical and research “hub
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مقاالت
inside the school’s department of

.“مرتبط با یکدیگر است

counseling.
The center promotes research and

این مرکز به تروی تحقیقات و مشارکت اجتماعمي

community outreach related to the

 از جممملمه،در رابطه با سالمت روان پسران و مردان

mental health of boys and men, including the effects of trauma on boys and

اثرات آسیبهای روحي بر روی پسمران و نمحموه

how their socialization – positive or

 مثبت یا منفي – که بمعمدهما- اجتماعي شدن آنها

negative – affects them later in life.

. ميپردازد،زندگي آنها را تحت تاثیر قرار ميدهد
این مشکالت در فیلم »نقابي که در آن زنمدگمي

These problems are illuminated in
the 2015 movie “The Mask You Live

 به تصویر کشیده شدهاند و بمه5832 ميکنید« در

In,” which explores the psychological
damage done to boys who don’t under-

بررسي آسیب رواني پسراني ميپردازد که احساسمات

stand their feelings and are not allowed

خود را درک نميکنند و مجاز به بمیمان آنمهما بمه

to express them in a healthy way. The

 این فیلم در جشنواره فیملمم.شیوهای صحیح نیستند

movie captivated audiences at the Sundance Film Festival and started a na-

ساندنس تماشاگران را مجذوب خود کرد و یک بحث

tional discussion on the importance of

ملي را در مورد اهمیت درک نیازهای عاطفي مخت

understanding the unique emotional

.پسران آغاز نمود

needs of boys.

11
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مقاالت
Boys need comfort too

پسران هم به دلداری نیاز دارند

The solution, experts say, begins at

کارشناسان ميگویند که راه حل ،از خمانمه آغماز

home. “Home should be a place of

ميشود .دکتر آنجو حوریا روانپزشک و استاد بالینمي

emotional honesty,” said Dr. Anju Hur-

روانپزشکي و رفتار انساني در دانشگاه کالمیمفمرنمیما،

ria, a psychiatrist and clinical professor

ارواین ،اذعان ميدارد» :خانه باید جایگماه صمداقمت

of psychiatry and human behavior at
the University of California, Irvine.

عاطفي باشد .اما بسیاری از خانوادهها این پیام را القما

“But many boys are given specific
messages at home that their emotions

ميکنند که ابراز احساسات کاری شمرم آور بمرای

”are shameful.

پسران است«.
او ميگوید که پیامد این »مرد خمویشمتمن دار«

The results of this “stoic male” ideal,
she says, are boys who cannot express

آرماني ،پسراني هستندکه نميتوانند احساسات خمود

their feelings, suffer from depression

را بروز دهند ،از افسردگي و اضطراب و عدم بازگشت

and anxiety, and lack the resiliency to
bounce back after hardship.

به حالت طبیعي پس از مشکالت رن ميبرند.
دکتر حوریا گفت ” :لزومي ندارد که پسر بچمه هما

“Boys don’t need to be ‘toughened
up,’” Hurria said. “They want the same

قوی باشند .آنها همان روابط عاطفي را کمه مما بما

emotional relationships we have with

دختران داریم ،ميخواهند .در واقع ،آنها به اینگمونمه

”girls. In fact, they need it.

روابط نیاز دارند“.
دکتر انگالر کارلسون بیان داشت” :یافته ها حاکمي

“The data shows us that the difference between boys and girls is quite

از آن است که تفاوت بین پسران و دختران بسمیمار

small,” Englar-Carlson said. “But we

اندک است .با اینحال ما تنها به پسرانمان ميگوییمم

tell our boys that showing feelings is
”shameful.

که نشان دادن احساسات امری شرم آور است“.
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ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی  *39خرداد 8931

مقاالت
That shame is hidden and powerful,

او معتقد است که این شرم پنهان و قمدرتمممنمد

Englar-Carlson believes, explaining

است ،چرا که مرد یا پسمر خمویشمتمن دار دارای

that the stoic boy or man has feelings
but can’t express those feelings in a

احساساتي است که به دلیل بي اهمیت انگاشته شدن

healthy way because they have never

امکان بروز آنها به شیوهای صحیح وجمود نمداشمتمه

been honored of validated.

است.
نتایجي که گویای این واقعیت هستند بي شمارنمد.

The results of emotions not being
honored are myriad. Englar-Carlson

دکتر کارلسون بیان ميدارد که پسمرانمي کمه بمه

said that boys whose feelings are not

احساسات آنها ارزشمي داده نشمده ،در کمنمتمرل

validated have a difficult time control-

واکنشهای عاطفي با مشکل مواجه ميشوند و ایمن

ling their emotional reactions. “It’s not
that they are more aggressive,” he said.

بدین معني نیست که آنها تهاجمي تر هستند آنمهما

“They just can’t easily control how

فقط نحوه کنترل هیجانات را نميدانند.

”they react.
The problem begins early.

مشکل از قبل شروع شده است.
دکتر کارلسون گفت” :اطالعات ما نشان مميدهمد

“Our data shows that the differences
in how boys and girls are raised starts

که تفاوت در نحوه پرورش و تربیت پسران و دختران

very young,” Englar-Carlson said.

از دوران کودکي آغاز ميشود .بما وجمود ایمن کمه

“Even though male infants tend to be

نوزادان پسر نسبت به نوزادان دختر تمایل بیشمتمری

more expressive with their emotions
than females, we don’t allow those

به بروز احساسات خود نشان ميدهند ،اما ما اجمازه

boys to continue to express those emo-

نميدهیم که پسران این خصلت را در حیمن بمزر

”tions as they grow.

شدن حف کنند“.
او نمونه ای از یک دختر و یک پسر بچمه را کمه

He cites an example of a young girl

and boy who each scrape their knees.

دچار خراشیدگي در زانوی خود شدهاند ،به تصمویمر
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The girl will often get hugs, consola-

ميکشد .آنچه نصیب دختر بچهها مي شمود اغملمب

tion and a kind word from parents and

آغوش ،دلسوزی و کلمهای تسلي دهنده از جانب پدر

other adults. The boy, on the other

و مادر و دیگر بزرگساالن است .اما پسر بچهها اغلمب

hand, will often hear, “Be quiet,” “Man

ميشنوند که» ،آرام بماش «» ،قموی بماش« یما

”up” or “Shake it off.

»بیخیالش شو«.
او گفت ” :پسران مردان کوچک نیستند ،با آنها باید

“Boys are not little men,” he said.
“They need to be treated like children.

مانند بچهها رفتار شود .آنها نیاز به آغوش دارند ،آنها

They need hugs. They need comfort.

نیاز به تسلي دارند .احساسات آنها نیازمند بما ارزش

They need validation. They need con-

شمرده شدن است .آنها نیاز به پیوندهای عماطمفمي

”nection.

دارند“.
شرم منجر به درد عاطفی میشود

Shame leads to emotional pain
“Humans thrive on empathy and en-

بنا به گفته دکتر جردن ،انسانها در همممدلمي و

“Hyper-

تعامل رشد ميیابند .مردانمگمي بمیمش از حمد و

said.

Jordan

”gagement,

masculinity and individualism hurts

فردگرایي به خصو ،به پسرها آسیب ميزند .این امر

boys in particular. It is at odds with our

با تمایل طبیعي ما برای ارتباه و تعامل تناقض دارد.

”natural inclination to connect.

این شرم منت شده ،مخرب است .دکتر کمارلسمون

This resulting shame is destructive.
According to Englar-Carlson, boys are

بر این باور است که پسران چهار برابر بمیمشمتمر از

four times more likely to die from sui-

دختران بر اثر خودکشي جمان خمود را از دسمت

cide and exponentially more likely

ميدهند و احتماالً بیش از دختران قرباني یا مرتکب

than girls to be the victims or perpetrators of violence.

خشونت ميشوند؛ و این اثرات منفي گفتن ”یک مرد
باش“ به پسران با سالهای نوجواني پایان نميیابد.
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And the negative effects of telling

،او اینگونه بیان داشت که انتخاب شیوه زنمدگمي

our boys to “be a man” don’t end with

زودهمنمگمام قمرار

the teen years. Englar-Carlson said that
men make lifestyle choices that put

مردان را در معرض خطر ممر

ميدهد؛ نمونههایي مانند نبستن کمربند ایمني و بمه

them at risk of early death. Examples

، دعوا راه انداختن،سر نگذاشتن کاله ایمني دوچرخه

include not wearing seatbelts and bike
helmets, getting into fights, not using

عدم استفاده از کرمهای ضد آفتاب و مراجعه نکمردن

sunscreen and not going to the doctor

 گرچمه.به پزشک برای انجام معاینات منظم سالمتي

for regular health screenings. While he

او ارتباه مستقیمي بین این رفتارها و کلیشمه ممرد

doesn’t make the direct connection between these behaviors and the stereotype

of

 امما ایمن،سرسخت و خویشتن دار ایجاد نميکنمد

the

همبستگي را نمیمز

tough and stoic male, the

نميتموان نمادیمده

correlation is

.گرفت

hard

to

ig-

nore.

Jordan said, “When our emotional

دکتر جردن اعتقاد دارد سالمت عماطمفمي تمممام

health suffers, all of our systems don’t

 انزوای.سیستمهای بدن را تحت الشعاع قرار ميدهد

function well,” Jordan said. “A man’s

عاطفي و استرس در مردان ميتواند عامل فشار خون

emotional isolation and stress can be
contributing factors to hypertension

 این انمزوای عماطمفمي.باال و بیماریهای قلبي باشد

and heart disease.” This emotional iso-

.همچنین ميتواند منجر به تنهایي در زندگي شود

lation can also lead to loneliness later
in life.
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Girls benefit too

دختران نیز از تبعات این امر در امان نیستند
گفتن ”مرد باش“ به پسران ميتواند به دختران نیز

Telling boys to “be a man” can hurt
girls as well. Narrowly defining what it

صدمه بزند .تعریف کردن اجمالي آنچه که به معنمای

means to be masculine can limit ex-

مرد بودن است ميتواند بیان و فردیت را برای مردان

pression and individuality for both

men and women.

و زنان محدود کند.
دکتر انگالر کارلسون ميگوید” :هنگامي که ما بمه

“When we tell boys to ‘act like a
man,’ they think it means that they

پسران مي گوییم :مثل یک مرد رفتار کن“ ،آنها فکر

have to experience everything through

ميکنند این بدان معني است که آنها باید همه چیمز

anger,” Englar-Carlson said. “When

را از طریق خشم و غضب تجربه کنند .هنگامي کمه

boys can’t control their anger and emotions, they can grow into men more

آنها نتوانند خشم و احساسات خود را کنترل کنمنمد،

likely to be aggressive towards wom-

به احتمال زیاد ممکن است به مرداني تبدیل شمونمد

”en.

که نسبت به زنان تهاجمي و سلطه جو باشند.
حتي زماني که سلطه طلبي درکار نباشد ،بعضي از

Even when aggression is not involved, Englar-Carlson said, men can

مردان بعد از نشان دادن احساسات مهربانانه ،احساس

sometimes feel shame after showing

گناه ميکنند :در نتیجه روابط تحلیل ميرود.

tenderness, adding, “As a result, rela”tionships suffer.

دکتر جردن افزود ” :بدترین کاری که ميتموانمیمد

Jordan add, “The worst thing you
can do is to tell a boy, ‘Don’t be like a

انجام دهید این است که به یک پسر بگویید :ممثمل

girl”.

یک دختر نباش!“
This only reinforces the notion that

تنها مفهومي که از آن استنباه ميشود این اسمت

acting feminine, including showing

که رفتار زنانه ،از جمله نشان دادن احساسات ،اقدامي

emotion, is shameful.
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شرم آور است.
حل کردن مشکل

Solving the problem
If socializing our boys to be tough

اگر اجتماعي کردن پسران و تبدیل آنها به افمرادی

and hide their feelings has the potential

سر سخت که احساسات خود را پنهان ميکنند ،ایمن

to hurt them throughout their lives,

قابلیت را دارد که در طول زندگي به آنها صدمه بزند

?what do we do about it

چه کاری از دست ما بر ميآید؟
دکتر جردن بر این باور است که پسمرهما مسمیمر

Jordan said that boys have a hard
path.

سختي پیش روی دارند.
او ميگوید» :ما باید به فرزندانمان کمک کنیم که

“We need to help our sons be emotionally expressive, curious, kind, car-

از نظر احساسي برون گرا ،کنجکاو ،مهربان ،مراقب و

ing and compassionate,” she said. “But

دلسوز باشند ،با اینجال باید مطمین شویم که آنها در

we also need to make sure they are

زمین بازی در امنیت هستند و در معرض قلمدری و

safe on the playground and not open to
bullying and taunting. You don’t want

دست انداختن قرار نميگیرند .کسي که نميخمواهمد

”to send your son into the lion’s den.

پسرش با شاخ گاو بازی کند«.
او والدین را تشویق ميکند که خانه را تبدیمل بمه

She encourages parents to make the
home a safe place for emotional ex-

محلي امن برای بیان احساسات و تعامالت ،و در عین

pression and communication, while al-

حال آموزش پسران کنند چراکه زمین بازی یا حیاه

so teaching sons that the playground or

مدرسه مکان مناسبي برای چنین هدفي نیست.

schoolyard may not be the best place
for such expression.
Hurria also has advice for parents

دکتر حوریا پس از اینکه به مدت بیش از یک دهه

when it comes to raising emotionally

به طور مستقیم با نوجوانان و خانواده همایشمان بمه
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healthy boys. After having worked di-

صورت خصوصي کار کرد ،متوجه شد که همه چیز از

rectly with teens and their families in

والدین آغاز ميشود و از این رو توصیههمایمي بمرای

private practice for more than a decade, she’s come to understand that it

والدیني که در صدد تربیت پسراني با سالمت عاطفي

all starts with parents.

هستند ،ارائه ميدهد.
او معتقد است که صمحمبمت کمردن در ممورد

“Talking about feelings is coachable
and teachable. Kids and their parents

احساسات ،قابل آموزش و تعلیم پذیر است .کودکمان

have the ability to learn the skill,” she

و والدین آنها توانایي یادگیری این مهارت را دارند.

said.

او یک فیلم جدید دیگر را به عنوان یمک فمرصمت

Hurria cites another recent movie as
a huge teaching opportunity. Disney’s

آموزشي عالي معرفي ميکند” .درون و بیرون“ دیزني

“Inside Out” is about the emotions that

در مورد احساسات درون ذهن یک دختر یازده سالمه

play out inside an 11-year-old girl, but

است ،این احساسات همانهایي هستند که در پسران

the feelings are the same ones that exist in boys, and the movie can be a

هم وجود دارد ،و فیلم ميتواند یک سکوی پمرتماب

great launching pad for a discussion

برای بحث در مورد احساسات پیچیده باشد.

about complicated emotions.

دکتر حوریا گفت» :در این فیلم از کلممات سماده

“It uses simple words to label feelings,” Hurria said. “For boys who are

برای نامگذاری احساسات استفاده مميشمود تما بمه

not encouraged to explore their emo-

پسراني که رغبتي به بروز عواطف خود ندارند کممک

tions, this helps them name and understand what they are feeling.” Boys, she

کند تا آنچه را که احساس ميکنند نامگذاری و درک

said, often default to defining all feel-

کنند .پسران ،اغلب بمه طمور قمراردادی تممماممي

ings as anger, when, she said, they

احساسات خود را اعم از احساس ناراحتي ،نا امیمدی،

could be feeling sad, frustrated, depressed or anxious.

افسردگي و یا اضطراب به عنوان خشم تلقي ميکنند.

اداره کردن این احساسات کار سختي است و مستلزم
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“It’s hard to work with a feeling un-

.«این است که به درستي آنها را نامگذاری کنیم

less we can properly name it,” she
said.
She also recommends that parents

او همچنین به پدر و مادرها توصیه ميکمنمد کمه

really listen to their boys, finding those

 زمان های کوتاهمي،واقعاً به پسران خود گوش دهند

“pockets” of time – a walk or a drive –

during which sons know that it’s safe

که طي آن پسران با حس امنیت ميتوانند به راحتي

and OK to talk.

 را به،صحبت کنند مثل هنگام پیاده روی یا رانندگي
. دهند،آنها اختصا
 آنهما. ”پسران خواهان حمایت شما هستند:او گفت

“Boys want to have your support,”
she said. “They want to know that you

ميخواهند مطمئن شوند که شما پشتمیمبمان آنمهما

have their back. You don’t have to fix

 الزم نیست که مشکل را حل کنمیمد فمقمط.هستید

their problem; you just need to listen
and support them.

.“کافي است گوش دهید و از آنها حمایت کنید

https://www.ocregister.com/2016/07/25/boys-dont-cry-sure-they-do-and-we-needto-embrace-it-2/
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داستان کوتاه
ترجمه داستان کوتاه
(بخش هفتم  -پایان)

زهرا بژه
خرداد 3190

)(June, 2019

(ترجمه اسپانیایی این داستان کوتاه در بخش زبان اسپانیایی موجود است).
فصل 6

Chapter 6
The end of a wonderful time

پایان فوقالعاده

February 13th, 1932
 13فوریه 1۹32
زمان آن رسیده که خاطرات خود را تمام کتم

It’s time for me to finish my diary
now. I stopped writing it seven years

نوشتن را هفت سال پیش متوقف کردم اما داستان

ago, but the story of Tutankhamun’s

مقبره توتنخامون هنوز تمام نشده .برای هفت سال

tomb didn’t finish them. For seven mo-

آقای کارتر و کارگرانش در دره پادشاهان ماندهاند.

re years Mr. Carter and his workers
stayed in the Valley of the Kings. They

آنها اتاق چهارم را که یک اتاق کوچک است را در

found a small fourth room in the tomb.

مقبره پیدا کردند .آنجا غذا و نوشیدني بود( آیا کسي

There was food and drink there.
(Would anyone like some 3,000-year-

نان سه هزار سال پیش را دوست دارد؟)

)?old bread
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There were also thirty bottles of

همینطور سي بطری شراب و بسیاری گنجینه زیبا

wine! There were many more beautiful

اکنون تمام آنها در موزه در.هم در اتاق چهارم بود

treasures in the fourth room too. We
have them all in the museum here in

 من از اینکه هیچ کارگر دیگری در کمپ،قاهره است

Cairo now. I'm happy to say no more

از دنیا نرفته و آقای کارتر هم همچنان زنده و سالم

workers died at the camp and Mr. Car-

. خوشحالم،است

ter is still alive and very well.
The last treasure arrived at the mu-

سه هفته پیش آخرین گنجینهها به موزه منتقل

seum three weeks ago and then Mr.

شد و باالخره آقای کارتر دره پادشاهان را ترک کرد

Carter, at last, left the Valley of the
Kings. He’s coming to our house to-

او امشب به خانه ما ميآید و ما شام را در بهترین

night, and we’re all going out to have

.رستوران قاهره خواهیم خورد

dinner at the best restaurant in Cairo.

 ما یک،پدرم گفت این بک پایان فوقالعاده است

‘It’s the end of a wonderful time,’ my
father says. ‘We’re going to have an

عصر بهیادماندني خواهیم داشت و هر چهار نفر ما

evening to remember.’ Four of us are

 اعن هنرمند فرانسوی و من) به، پدرم،( آقای کارتر

going to the restaurant: Mr. Carter, my
father, the French artist Anne, and me.

سال گذشته من دوباره اعن را.رستوران خواهیم رفت

I met Anne again at the museum a year

 او ميخواست از گنجینههای،در موزه دیدم

ago. She came to make some pictures
of Tutankhamun’s treasures. When she

 زماني که به موزه رسید من،توتنخامون عکاسي کند

arrived at the museum, I remembered

او را شناختم و او هم همینطور و این موضوع شروع

her at once and she remembered me.

.گفتگو را آسان کرد

So it was easy to begin to talk.
‘And what happened to your old

 چه اتفاقي برای آقای: پرسیدم،زماني که او را دیدم

teacher, Mr. Ayrton?’ I asked soon after

 معلم پیرتان افتاد؟،آیرتون

we met.
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‘Oh, him!’ said Anne and she lau-

. چه مرد بدی بود، او، اوه:و اعن خندید و گفت

ghed, ‘What a bad man he was!’
 منظورت چیست؟:پرسیدم

‘What do you mean?’ I asked.
‘He wasn’t a good teacher. He was a

 او معلم خوبي بود ولي یک دزد مقبره بود:او گفت

tomb thief, only interested in getting

و فقط به دزدیدن گنجینههای مصر باستان عالقه

ancient Egyptian treasures.’

.داشت
به دستبندش که تصویر یکچشم مصری داشت

I looked at the Egyptian eye bracelet
on her arm. Anne’s eyes met my eyes.

 بله او به اشیا، اعن به چشمهایم نگاه کرد.نگاه کردم

‘Yes. He liked beautiful things, and in
the end, I think I was only one more

زیبا عالقهمند بود و در آخر فکر کنم من فقط یک

beautiful thing for him to look at. So I

 پس او را ترک کردم و،شي زیبا برای دیدن بودم

left him. I'm much happier now. I feel

.بدون او احساس آزادی ميکنم.اآلن خوشحالترم

free without Mr. Ayrton, without his

.بدون اینکه همیشه مرا تحت نظر داشته باشد

eyes watching me all the time.’
Anne and I worked in one of my fat-

به مدت چند هفته است که اعن و من در یکي از

her’s offices at the museum for some
weeks and in that time we talked about

دفترهای پدرم در موزه مشغول به کار هستیم و در

many things - often about Tutankha-

 صحبت،مورد چیزهای زیادی و گاهي توتنخامون

mun. Anne feels the boy-king is her

، آنها احساس ميکند که پادشاه جوان.ميکنیم

friend. And I feel I understand him

دوستش است و من احساس ميکنم بهخوبي

very well, too.

.توتنخامون را ميفهمم
پدر من اعن را دوست دارد و ميگوید او هنرمند

My father likes Anne. He says she’s a
very good artist, and she loves Egypt

خوبي است و هم مصر باستان و هم کشور مدرن مصر

— the ancient country and the new

 اعن ميگوید دوست دارد برای.را بسیار دوست دارد

country, too. She says she would like
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to live here always. Would she like to

 آیا حاضر است با یک مرد.همیشه اینجا زندگي کند

marry an Egyptian man? I'm not sure.

 اما قصد دارد.مصری ازدوا کند؟ مطمئن نیستم

But I think I'm going to ask her one
day soon.

.بهزودی از او بپرسم
 اعن و آقای کارتر رسیدند،تاکسي بیرون در ایستاد

A taxi is stopping outside our door.
It’s Anne and Mr. Carter. I must go

.باید به استقبال آنها به پایین پلهها بروم

downstairs and meet them.
February 14th, 1932

1۹32  فوریه14

We all had a wonderful time last

 غذا و. اوقات بسیار خوشي داشتیم،دیشب

night. The food and wine were very

نوشیدني بسیار خوب بود و همه با یکدیگر در

good and everybody talked and lau-

 آقای.رستوران صحبت ميکردیم و ميخندیدیم

ghed a lot in the restaurant. Mr. Carter
looks very happy and not much older

کارتر هم بسیار خوشحال بود و خیلي مسنتر از

than seven years ago. It was nice to see

 دیدن او بسیار خوب،هفت سال پیش به نظر ميآمد

him again. Nobody could think that
Tutankhamun’s spirit is angry with

 هیچکس فکر نميکرد که رو توتنخامون از او.بود

him, Mr. Carter, and I talked more

آقای کارتر و من بسیار در مورد کریم.عصباني باشد

about Karim. Some people are saying

 بعضي از مردم ميگویند دلیل مر.صحبت کردیم

there were dangerous bacteria inside

 ولي چرا.او باکتری خطرناکي است که در مقبره بوده

the tomb and these killed my friend.
But why only Karim?
Other

people

say

فقط کریم؟
the

 زهری را،بعضي از مردم ميگویند مصریان باستان

ancient

Egyptians put poison in the tombs to

.در مقبرهها قرار ميدادند که دزدهای مقبره را بکشد

kill tomb thieves. Mr. Carter thinks
these stories are wrong. He says there

آقای کارتر ميگوید که تمام این داستانها اشتباه

was nothing strange about it. One day

 او ميگفت هیچچیز عجیبي در این مورد.است
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Karim got dangerously ill and died be-

نیست ،یک روز کریم بهشدت مریض شد و قبل از

fore the doctor could get to the camp.

اینکه دکتر بتواند به چادرها برسد ،مرده است.
پدر من با آقای کارتر در مورد خبرهای روزنامههای

My father told Mr. Carter about the
new stories in the English newspapers.

انگلیسي صحبت کردند .این روزها مردم در انگلستان

People in England are now afraid of

از داشتن مومیایيها و گنجینههایي مصری در

having mummies and ancient Egyptian

خانههایشان ميترسند ،آنها این گنجینهها و

treasures in their houses. They’re sending them all to the British Museum.

مومیایيها را به موزههای انگلستان ميفرستند و

And the Museum is going to need a

موزهها نیازمند اتاقهای جدید برای نگهداری از آنها

new room to keep all these things in.

هستند.
بعضي از مردم فکر ميکنند که غرق شدن

Some people think that the great Titanic’s accident happened because the

تایتانیک به این دلیل است که درون کشتي مومیایي

ship had an Egyptian mummy on it. A

مصری بوده ،یک موزه در نیویورک آن مومیایي را

museum in New York wanted the

برای اتاق مصر خود ميخواسته اما زماني که

mummy for its Egyptian rooms, but
when the Titanic went down in the

تایتانیک در دریای آتالنتیک غرق شد مومیایي هم با

Atlantic, the mummy went down with

کشتي غرق شد.

the ship.

بعد از شام پدرم از آقای کارتر پرسید :آیا

After dinner my father asked Mr.
Carter, ‘Do you want to go and see The

ميخواهید مومیایي را ببینید؟ فیلم جدیدی اینجا در

Mummy?’ It’s a new film here in Cairo

قاهره هست و همه آن را دوست دارند ،مومیایي

and everybody loves it. Boris Karloff

بوریس کارلوف است ،این روزها او در قاهره یک

is the mummy. He’s a very famous
film star in Cairo these days.

سوپراستار بسیار مشهور است.
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But Anne and I didn’t want to go

آقای کارتر دوباره خندید و گفت :چراکه نه ،و او با

with them. We can’t laugh about the

پدرم به سینما رفتند .اما اعن و من با آنها نرفتیم ،ما

curse of the mummy. I think the spirit
of Tutankhamun doesn’t do anything

نميتوانستیم به نفرین مومیایي بخندیم .من فکر

bad to Mr. Carter because he isn’t a

ميکنم رو توتنخامون به دلیل اینکه آقای کارتر

tomb thief. He found Tutankhamun’s

دزد مقبره نیست برای او اتفاق بدی را رقم نزده .او

treasure, but he’s leaving it here in

گنجینههای توتنخامون را در مصر نگهداشته ،به

Egypt. With my father’s help, the Tutankhamun rooms in the Cairo mu-

کمک پدرم اآلن اتاق توتنخامون در موزه قاهره بسیار

seum are now beautiful. So Tutankhamun isn’t angry with my father or with

زیباست .بنابراین توتنخامون از پدرم و آقای کارتر

Mr. Carter. But I'm not sure about Lord

عصباني نیست اما در مورد لرد کارناون و یا دوستم

Carnarvon or my friend Karim. Why

کریم مطمئن نیستم چرا آنها مردند .و چه بر سر

did they die? And what about me and

?Anne

من و اعن ميآید.
من و اعن بهآرامي و پیاده به هتل برگشتیم.آن شب

Anne and I walked slowly back to her
hotel from the restaurant. The stars

ستارهها در قاهره فوقالعاده بودند .من به اعن گفتم که

over Cairo were wonderful that night

ستارههای کویر دوستان من بودند .ناگهان اعن گفت:

and I told her how the stars were my
friends in the desert.

پیاده به موزه برویم تو کلیدداری ،درست است؟

‘Let’s go to the museum,’ she said

جواب دادم :بله البته ،همیشه همراهم است.

suddenly. ‘You’ve got your key, ha’?ven’t you

به موزه رفتیم ،در را باز کردم و به اتاق توتنخامون

‘Yes, of course,’ I answered. ‘I
always have it with me.’ We went there

رفتیم .اول به مقبرههای طالیي نگاه کردیم و به

at once and, with my key, I opened the

نقاشيهایي از ملکه که روی میزها بودند ،ملکه

museum door and We went into Tu-

نوشیدني داخل لیوان توتنخامون ميریخت ،چند زن

tankhamen's rooms. We looked at one
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of the golden shrines there. On it, the-

.در حال نواختن موسیقي برای آنها بودند

re’s a picture of Tutankhamun and his

هیجانانگیز است که به آنچه هزار سال پیش اتفاق

queen Ankhesenamun at a table. She’s
putting some wine into his glass. Some

.افتاده فکر کني

women are playing music for them.
It’s wonderful to think this all happened thousands of years ago!
‘I think they were happy for a time,’

 فکر ميکنم آنها در آن زمان بسیار:اعن گفت

Anne said, ‘before Lord. Ay came

خوشحال بودند قبل از اینکه لرد آی پیش آنها بیاید

along, before their children died, and
before Tutankhamun died. And per-

و قبل از اینکه فرزندانشان بمیرد و قبل از اینکه

haps they can be happy again now.

 اما فکر ميکنم آنها دوباره،توتنخامون بمیرد

Who knows?’

 چه کسي ميداند؟،ميتوانند شاد باشند
 ميخواهم:او به دستان من نگاه کرد و گفت

She took my hand. ‘I want to leave
my bracelet here, Tariq,’ she said. ‘For

دستبند را اینجا برای توتنخامون و آنخسنامون

Tutankhamun and Ankhesenarnun. I

 و، من تو را دارم، من به آن دیگر نیازی ندارم.بگذارم

don’t need it now, you see. Now I have

 او.من ميتوانم در را بر آقای آیرتون و لرد آی ببندم

you. So I can close the door on Mr.
Ayrton, and on Lord. Ay.’ She took the

به چشم مصری که روی دستبندش بود نگاه کرد و

Egyptian eye bracelet from her arm

.آن را درآورد و روی مقبره طالیي گذاشت

and put it down in front of the golden
shrine.
When she put the bracelet down, I

زماني که دستبند را درآورد من حس کردم از

thought I could hear far away from

جایي دور صدای موسیقي ميشنوم صدای آوازی

music, and some strange and beautiful

 در ذهنم من نیز در را.عجیب و زیبا از جایي ميآمد

singing coming from somewhere. In
my head, I closed the door on Lord
Carnarvon, on my friend Karim, and
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on Tutankhamun’s curse, and I felt

بروی لرد کارناون و دوستم کریم و نفرین توتنخامون

happy.

بستم و احساس شادی کردم.
اعن و من دست در دست یکدیگر از موزه خار

then Anne and I left the museum, arm
in arm.

شدیم.
او از آقای آیرتون و من از نفرین مومیایي باالخره

She was free of Mr. Ayrton and I was
free of the mummy's curse at last. I

آزاد شدیم ،به یکدیگر لبخند زدیم و بهآرامي به

smiled at Anne and she smiled at me.

سمت هتل برگشتیم ،جلوی در با یکدیگر خداحافظي

We walked slowly back to her hotel
and said goodbye at the door.

کردیم.
اعن با ستارههایي در چشمانش به من نگاه کرد و

‘See you tomorrow morning.’ said

Anne looking at me. with stars ill her

گفت :فردا صبح ميبینمت .جواب دادم :بله ،فردا

eyes. ‘Yes, see you tomorrow mor-

صبح ميبینمت .و با شادماني و هیجان و رویای

ning.’ I answered, and I walked back

درخواست ازدوا از او به خانه برگشتم.

home. happy and excited. dreaming of
asking Anne to marry me.
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خالصه ی داستان
خانواده پاسکوآل روایتگر بدشانسي ها و فمالکمت

La familia de Pascual Duarte narra
las desgracias que vive Pascual Duarte

هایي است که پاسکوآل از کودکي تا هنمگمام ممر

escritas por él durante su periodo de

تجربه میکند و هنگامي که در زندان است آن هما را

estancia en prisión desde que es un ni-

مي نویسد.

ño hasta que muere.

فصل  1و :2

Capítulo 1 y 2:
Pascual Duarte nació allá por prin-

پاسکوآل دوآرته در اوایل قرن بیستمم در شمهمر

cipios del siglo XX en un pequeño

کوچکي که به کشاورزی در بمخمش اکسمتمرممادورا

pueblo dedicado a la agricultura de Ex-

اختصا ،داشت ،متولد شد .او بزرگترین پسر زن و

tremadura. Era el hijo mayor de un

شوهری فقیر بود که همیشه درحال دعوا با یکدیگمر

matrimonio pobre que vivía constantemente en la pelea. Su padre llamado

بودند .پدر وی که استبان نام داشت مردی اقتدارگمرا

Esteban era un hombre autoritario y

و خشن بود که هرگز به پاسکوآل احساس مهربمانمي

violento que nunca demostró cariño
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ninguna hacia Pascual. Por lo contrario

نداشت؛ همسر و پسر کوچکش پاسکموآل را ممورد

agredió tanto física como psíquicamen-

حمله ی جسمي قرار میداد و ایمن نمگمرش خشمن

te a su mujer y al pequeño Pascual,
heredando así una actitud violenta. Por

 ممادر او همم زنمي، از سوی دیگر نیز.موروثي بود

otro lado, la madre era ignorante, de-

. نادان و الکلي بود،بدقلق

sagradable y alcohólica.

:3 فصل

Capítulo 3:
A los pocos años, la madre de Pascu-

چند سال بعد مادر پاسکوآل باردار شد و پمس از

al volvió a quedar embarazada y tras

 روساریو به دنیا آمد که بمچمه ای،زایماني دردناک

un parto doloroso y lento, nació Ro-

 گرچه خیلي.ضعیف در سال های ابتدایي زندگي بود

sario, una niña algo débil en sus primeros años de vida. La niña en seguida

 اما بمه،شد که این دختر باهوش است

demostró ser bastante avispada, pero

زود مشخ

en lugar de tomarla por su buen uso, la

 از هوش خود به عنوان سالحي،جای استفاده درست

utilizó como arma de malos actos co-

برای کارهای بد مانند سرقت و فرار از خانه استفماده

mo robar, marcharse de casa... De

 من جمله، به هرحال او ملکه خانه بود و همه.میکرد

todas formas, era la reina de la casa y

.پدرش عاشقش بودند

todos, incluyendo a su padre, estaban
embobados con ella.

:5  و4 فصل

Capítulo 4 y 5:
Años más tarde nació Mario, otro

 برادر دیگر پاسکوآل که کسي،چندسال بعد ماریو

hermano de Pascual de quien nunca se

نمي دانست پدرش دقیقا چه کسي است به دنیا آممد

pudo saber con exactitud quien era su

 ماریو کمه بمچمه ی.و پدر پاسکوآل از وحشت مرد

padre, a la par que murió de forma horrorosa el padre de Pascual. Mario, que

سالمي هم نبود در طول اندک زمان زندگي خود کار

no era del todo normal, no hizo más
que sufrir durante los pocos años de

خاصي انجام نداد و سرانجام نیز در بشکه ی روغمن

vida que vivió hasta que finalmente

.غرق شد

murió ahogado en una tinaja de aceite.

46
8931 * خرداد39 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

Capítulo 6:

:6 فصل

Pascual no escribió durante 15 días,

 روز مشغول بازجویي بود و32 پاسکوآل به مدت

ya que ha estado ocupado con los in-

 او در این مدت با خودش فکر میکمرد.چیزی ننوشت

terrogatorios. Piensa que si no estuviese en la cárcel ahora estaría en el cor-

 در حیاه خانه اش و یما در،اگر االن در زندان نبود

ral de su casa, o pescando anguilas en

.قنات مشغول ماهیگیری بود

el canal.

:۷ فصل

Capítulo 7:
Habían pasado cinco meses de la

 پاسکموآل بما.ماریو گذشته است

muerte de Mario. Pascual se había

پن ماه از مر

لوال دوست شده و هر روز به خانه لوال میرود تا او را

hecho novio de Lola. Cada día iba a su

 لوال به پاسکوآل گفت که،ببیند؛ در روز سن کارلوس

casa para verla, y cuando el día de San
Carlos fue, Lola le dijo que estaba em-

.باردار است و آن ها تصمیم گرفتند که ازدوا کنند

barazada. Entonces decidieron casarse.

:۱فصل

Capítulo 8:
Al cabo de un mes, el 12 de diciem-

 پاسکوآل و لموال، دسامبر35  در،پس از یک ماه

bre, Lola y Pascual se casaron.

 تمام مهمانان برای یمک، بعد از کلیسا.ازدوا کردند

Después de haber salido de la iglesia
se fueron todos los invitados a casa de

 بعد از آن پاسکموآل.مهماني به خانه پاسکوآل رفتند

Pascual a hacer un banquete. Más tarde

همسر خود را برداشت و با االغ به ماه عسل به سمت

Pascual cogió a su mujer y la puso so-

bre su yegua, subió también él y se

 بعد از مدت کوتاهي نیز از مماریمدا بمه.ماریدا رفتند

fueron de luna de miel a Mérida. Al

 در آنمجما پماسمکموآل.ترمخیا (شهر خود) بازگشتند

cabo de un tiempo se fueron hacia Tor-

همراه با دوستانش مشغول عیش و نوش شد و لوال به

remejía (su pueblo). Allí, Pascual se
quedó a beber a la taberna con sus ami-

 در مسافرخانه زاکاریاس پاسکوآل را بمه.خانه رفت

gos, y Lola se fue para la casa. En la

دزدی متهم کردند و او هم که عصبانمي شمده بمود

posada Zacarías acusó de palomo

طرف مقابل را با سه ضربه چاقو مجرو کرد و سپس

ladrón a Pascual, éste se enfadó y le
asestó tres navajazos. Después se fue a
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casa con sus amigos.

.با دوستانش به خانه بازگشت
:۹فصل

Capítulo 9:
Cuando Pascual llegó a la casa se en-

وقتي پاسکوآل به خانه رسید خانم انگراسیا را دید

contró con doña Engracia en la puerta,

.که به او گفت نمي داند چرا اما بچه سقط شده است

y le dijo que no pasara porqué su mujer

había abortado. Cuando Pascual se

 لوال سوار بمر،هنگامي که پاسکوآل با دوستانش بوده

había quedado en la taberna Lola se

االغ از خانه بیرون میرود؛ از روی االغ بر زمین ممي

había ido para la casa en la yegua, y
ésta la tiró al suelo provocándole el

 پاسکموآل.افتد و این اتفاق سبب سقط بچه مي شود

aborto. Entonces Pascual fue a la cuad-

به اصطبل رفت و دست کم بیست ضربه چاقو نمثمار

ra y le clavó, lo menos, veinte veces la

.االغ کرد

navaja.

:1۱فصل

Capítulo 10:
Tuvo que pasar un año para que Pas-

حدود یکسال طول کشید تا پاسکموآل از شموک

cual saliera de su anonadación. En-

 نه ماه بعد پسری به نام. لوال دوباره باردار شد.درآمد

tonces Lola volvió a quedar embara-

 لوال و پاسکوآل هر دو شگمفمت.پاسکوآل به دنیا آمد

zada. A los nueve meses nació el bebé,
y le pusieron Pascual. Lola y Pascual

زده بودند اما طولي نکشید که این بچه بمه خماطمر

estaban muy emocionados por ello. A

.بیماری تنفسي در یازده ماهگي مرد

los once meses murió de un mal aire.

:11 فصل

Capítulo 11:
En el día del entierro tres mujeres

 مادر، خواهر پاسکوآل،در روز مراسم تشییع جنازه

rodeaban a Pascual, su esposa, su ma-

 اما هیچ کدام از آن.و همسرش اطراف او جمع شدند

dre y su hermana. Ninguna de ellas

ها نتوانستند غم از دست دادن پسرش را تسمکمیمن

supo hacerle más llevadera la pena que
sentía por la muerte de su hijo.

.دهند
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Capítulo 12:

:12 فصل

Pascual veía que Lola y su madre no

سرزنش های مادر و همسر پاسمکموآل تممماممي

paraban de hacerle reproches y la vida

.نداشت و زندگي برای او غیرممکن شده بود

a su lado se iba haciendo imposible.
Capítulo 13:

:13 فصل

Pascual estuvo todo un mes sin

 پاسکوآل دست از نوشتن کشمیمد؛،حدود یک ماه

escribir, tumbado en la celda viendo

در سلول زندان دراز کشید بود و به گذر ساعمت هما

pasar la hora, sin hacer nada. En este

 هرچه پیمش، هیچ کاری انجام نمي داد.مي نگریست

mes gozó de la vida como no había
gozado antes.

.تر از زندگي لذتي نبرده بود در این ماه لذت برد

Llamó al cura para confesarse y estu-

او کشیش را صدا زد تا اعتمراف کمنمد و تمممام

vo hablando con él toda la tarde.

 بمعمد از رفمتمن.بعدازظهر با او مشغول صحبت بود

Después el cura se fue y Pascual deseó

. پاسکوآل دوباره شروع به نوشتن کرد،کشیش

seguir escribiendo.
Capítulo 14:

:14فصل

Pascual se fue de su casa en la noche.

 وقتمي بمه دن.پاسکوآل شبانه خانه را ترک کرد

Cuando llegó a Don Benito subió al

 در.بنیتو آمد سوار بر قطاری شد و به مادرید رفمت

tren que lo llevó hasta Madrid. Allí se
hizo

amigo

de

unos

obreros

آنجا با چندین کارگر دوست شد و قهوه ای آن ها را

pagándoles un café con leche. Después

 سپس از آن ها پرسید که آیا جمایمي را.مهمان کرد

les preguntó si sabían de algún lugar

برای ماندن سراغ دارند؛ یکي از آن ها خانه خود را به

para alojarse, y uno de ellos lo alojó en
su casa por diez reales diarios.

.ازای روزی ده سنت به او داد

Al cabo de quince días se fue a La

 روز به الکرونیا جمایمي کمه کمارهمای32 بعد از

Coruña, dónde trabajó de muchas cosas. Allí quería embarcar para Améri-

 رفت و تصمیم داشت از آنجما بمه،بسیاری کرده بود

ca, pero no llevaba el suficiente dinero

آمریکا برود اما پول کافي برای سفر نداشت بنابرایمن

para pagar el viaje, así que se volvió
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para Torremejía

.به ترمخیا بازگشت

Capítulo 15:

:15 فصل

Ya habían transcurrido siete días de la

از زماني که پاسکوآل وارد خانه اش شده بود هفت

llegada de Pascual a su casa, cuando

روز بیشتر نگذشته بود که لوال به او گمفمت از ممرد

Lola le dijo que estaba embarazada de
otro hombre. Pascual le preguntó a Lo-

 پاسکوآل از لوال پرسید کمه.دیگری باردار شده است

la de quién era el hijo, y ella le dijo

این پسر چه کسي بوده است و لوال گفت ”استیمرااو“؛

que era del “Estirao”. Al terminar de

.این را گفت و در نهایت بر روی دستان پاسکوآل مرد

decirle esto cayó muerta en sus brazos.

:16 فصل

Capítulo 16:

“پاسکوآل از خانه بیرون زد تا به دنبال ”استمیمرااو

Pascual salió a buscar al “Estirao”,
pero éste tuvo noticias de que Pascual

بگردد؛ اخبار به گوش استیرااو رسید که پماسمکموآل

lo andaba buscando y se fugó. En cu-

. او هم فرار کرد و چهار ماه ناپدید شد.دنبال اوست

atro meses no apareció.

 مردم به او،یک روز که پاسکوآل به شهر رفته بود

Un día Pascual fue al pueblo, y allí le
dijeron que el “Estirao” andaba por el

 او سمریمع بمه.گفتند که استیرااو در شهر بوده است

pueblo. Se fue rápidamente para la
casa a ver si el “Estirao” había ido por

خانه برگشت؛ شاید استیرااو برای دیدن روساریو بمه

allá a buscar a la Rosario, que desde

آنجا رفته باشد چراکه از زماني که استیرااو شمهمر را

que el “Estirao” se había marchado del

ترک کرده بود روساریو در خانه پاسکموآل زنمدگمي

pueblo vivía en la casa de Pascual.

.میکرد؛ اما آنجا هم نبود

Llegó, pero el “Estirao” no había ido.
Al cabo de un rato llegó el “Estirao”

بعد از مدت کوتاهي استیرااو به آن جا رفمت تما

para llevarse a Rosario, Pascual se

 پاسکوآل با دیدن کبمر و غمرور او.روساریو را ببرد

enfadó ante la chulería del señor y lo
mató.

.عصباني شد و او را کشت
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Capítulo 17:

:1۷ فصل

A Pascual lo encerraron tres años. Le

 سالمه50 .پاسکوآل به سه سال حبس محکوم شد

habían puesto 28 años, pero por buena

.شده بود و به خاطر کارهای خوبش او را آزاد کردنمد

conducta lo soltaron. Cuando lo soltaron se fue con el tren hacia Torremejía.

هنگامي که آزاد شد با قطار به ترمخیا بازگشت؛ شب

Cuan do llegó a su casa era de noche,

 به خانه رفت و زنگ در را که زد مادرش در را باز،بود

llamó a la puerta y salió su madre.

.کرد
Rosario ya no vivía allí, estaba en

روساریو نیز دیگر آنجا زندگي نممي کمرد و بمه

Almendralejo, y era novia del señorito

.آلمندرالخو رفته و نامزد سباستین شده بود

Sebastián.

:1۱ فصل

Capítulo 18:
Al cabo de unos días Rosario fue a

 او به.چند روز بعد روساریو به دیدن پاسکوآل آمد

ver a Pascual. Le dijo que Esperanza

)پاسکوآل گفت که اسپرانزا (خواهرزاده خانم انگراسیا

(sobrina de la señora Engracia) estaba

 پاسکوآل رفت که او را ببیند و.عاشق پاسکوآل است

enamorada de él. Pascual fue a verla y
se hicieron novios.

.بعد نیز نامزد کردند
:1۹ فصل

Capítulo 19:

پاسکوآل با اشتیاق و امید ازدوا کرد اما طمولمي

Pascual se casó con esperanza, pero

enseguida se dio cuenta que su madre

نکشید که متوجه شد مادرش زندگي را برایش غمیمر

le hacía la vida imposible. Pensó en
irse a vivir a La Coruña o a Madrid,

 او تصمیم گرفت که برای زندگي بمه.ممکن میسازد

pero al final la mató y se fue.

مادرید یا الکرونیا برود اما در نهایت نیز ممادرش را
.کشت و رفت
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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 6
EL FINAL DE UN TIEMPO MARAVILLOSO
13 de febrero de 1932
Es hora de que termine mi diario ahora. Dejé de escribirlo hace siete años, pero la
historia de la tumba de Tutankamón no terminó en ese momento. Durante siete años
más, el Sr. Carter y sus trabajadores se quedaron en el Valle de los Reyes. Encontraron una cuarta habitación pequeña en la tumba. Había comida y bebida allí. (¿A alguien le gustaría un pan de hace 3.000 años?) ¡También había treinta botellas de
vino! Había muchos más tesoros hermosos en la cuarta habitación también. Ahora
los tenemos a todos en el museo aquí en El Cairo. Me complace decir que no más
trabajadores murieron en el campamento y el Sr. Carter sigue vivo y muy bien. El
último tesoro llegó al museo hace tres semanas y luego el Sr. Carter finalmente dejó
el Valle de los Reyes. Esta noche vendrá a nuestra casa y todos vamos a cenar al mejor restaurante de El Cairo.
"Es el final de un tiempo maravilloso", dice mi padre. 'Vamos a tener una noche
para recordar'.
Cuatro de nosotros vamos al restaurante: el señor Carter, mi padre, la artista francesa Anne y yo. conocí a Anne nuevamente en el museo hace un año. Ella vino a hacer
algunas fotos de los tesoros de Tutankamón. Cuando llegó al museo, la recordé de
inmediato y ella se acordó de mí. Entonces fue fácil comenzar a hablar.
"¿Y qué le pasó a su antiguo maestro, el señor Ayrton?", Le pregunté al poco tiempo de conocernos.
"¡Oh, él!", Dijo Anne, y ella se rió, "¡qué mal hombre era!"
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"¿Qué quieres decir?", Le pregunté.
'Él no era un buen maestro. Era un ladrón de tumbas, solo interesado en obtener
tesoros egipcios antiguos. Miré el brazalete egipcio en su brazo. Los ojos de Anne se
encontraron con mis ojos. 'Sí. Le gustaban las cosas bellas, y al final, creo que solo
era una cosa más hermosa para él. Entonces lo dejé. Estoy mucho más feliz ahora.
Me siento libre sin el señor Ayrton, sin que sus ojos me vigilen todo el tiempo.
Anne y yo trabajamos en una de las oficinas de mi padre en el museo durante algunas semanas y en ese momento hablamos de muchas cosas, a menudo sobre Tutankamón. Anne siente que el chico rey es su amigo. Y siento que lo entiendo muy bien,
también.
A mi padre le gusta Anne. Él dice que ella es una muy buena artista, y que le encanta Egipto, el país antiguo y el nuevo país también. Ella dice que le gustaría vivir
aquí siempre. ¿Le gustaría casarse con un hombre egipcio? No estoy seguro. Pero
creo que voy a preguntarle un día pronto. Un taxi se detiene fuera de nuestra puerta.
Son Anne y el Sr. Carter. Debo bajar y encontrarme con ellos.
14 de febrero de 1932
Todos pasamos un tiempo maravilloso anoche. La comida y el vino eran muy buenos y todos hablaban y reían mucho en el restaurante. El Sr. Carter se ve muy feliz y
no mucho más viejo que hace siete años. Fue lindo verlo de nuevo.

Nadie podría pensar que el espíritu de Tutankamón está enojado con él, Sr. Carter,
y yo hablamos más sobre Karim. Algunas personas dicen que había bacterias peligrosas dentro de la tumba y estas mataron a mi amigo. ¿Pero por qué solo Karim?
Otras personas dicen que los antiguos egipcios pusieron veneno en las tumbas para
matar a los ladrones de tumbas. El Sr. Carter cree que estas historias son incorrectas.
Él dice que no hubo nada extraño al respecto. Un día, Karim se enfermó gravemente
y murió antes de que el doctor pudiera llegar al campamento.
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Mi padre le dijo al Sr. Carter sobre las nuevas historias en los periódicos en inglés.
La gente en Inglaterra ahora tiene miedo de tener momias y tesoros antiguos egipcios en sus casas. Los están enviando a todos al Museo Británico. Y el Museo necesitará una nueva sala para guardar todas estas cosas. Algunas personas piensan que
el gran accidente del Titanic ocurrió porque el barco tenía una momia egipcia en él.
Un museo en Nueva York quería la momia para sus habitaciones egipcias, pero
cuando el Titanic cayó en el Atlántico, la momia se hundió con la nave.
Después de la cena, mi padre le preguntó al Sr. Carter, '¿Quieres ir a ver a La Momia?' Es una película nueva aquí en El Cairo y todos la adoran. Boris Karloff es la
momia. Es una estrella de cine muy famosa en El Cairo estos días.
Pero Anne y yo no queríamos ir con ellos. No podemos reírnos de la maldición de
la momia. Creo que el espíritu de Tutankamón no le hace nada malo al Sr. Carter
porque él no es un ladrón de tumbas. Encontró el tesoro de Tutankamón, pero lo está

dejando aquí en Egipto. Con la ayuda de mi padre, las salas de Tutankamón en el
museo de El Cairo son ahora hermosas. Entonces Tutankamón no está enojado con
mi padre o con el Sr. Carter. Pero no estoy seguro de Lord Carnarvon o mi amigo
Karim. ¿Por qué murieron? ¿Y qué hay de mí y Anne?
Anne y yo caminamos lentamente de regreso al hotel desde el restaurante. Las estrellas sobre El Cairo fueron maravillosas esa noche y le dije que las estrellas eran
mis amigas en el desierto.
"Vamos al museo", dijo de repente. 'Tienes tu llave, ¿no?'
'Sí, por supuesto', respondí. "Siempre lo tengo conmigo." Fuimos allí de inmediato
y, con mi llave, abrí la puerta del museo y entramos a las habitaciones de Tutankhamnn. Miramos uno de los santuarios dorados allí. En él hay una imagen de
Tutankamón y su reina Ankhesenamun en una mesa. Ella está poniendo un poco de
vino en su vaso. Algunas mujeres tocan música para ellas. ¡Es maravilloso pensar
que todo esto sucedió hace miles de años!
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'Creo que estuvieron felices por un tiempo', dijo Anne, 'antes de Lord. Ay llegó, antes de que sus hijos murieran, y antes de que Tutankharnun muriera. Y tal vez puedan ser felices de nuevo ahora. ¿Quién sabe?'
Ella tomó mi mano.
"Quiero dejar mi brazalete aquí, Tariq", dijo. 'Para Tutankamón y Ankhesenarnun.
No lo necesito ahora, ¿sabes? Ahora te tengo a ti. Así que puedo cerrar la puerta al
señor Ayrton y a Lord. Ay. -Sacó el brazalete egipcio del brazo y lo dejó frente al altar dorado. Cuando ella bajó el brazalete, pensé que podía escuchar música muy lejana, y un extraño y hermoso canto viniendo de algún lado. En mi cabeza, cerré la
puerta a Lord Carnarvon, a mi amigo Karim y a la maldición de Tutankamón, y me
sentí feliz. Entonces Anne y yo salimos del museo, tomados del brazo. Estaba libre
de Mr. Ayrton y por fin estaba libre de la maldición de la momia. Le sonreí a Anne y
ella me sonrió. Caminamos lentamente de regreso a su hotel y nos despedimos en la

puerta.
"Te veo mañana por la mañana", dijo Anne mirándome. con estrellas en sus ojos.
'Sí, nos vemos mañana por la mañana.' Respondí y volví a casa. feliz y emocionado.
soñando con pedirle a Anne que se case conmigo.
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زبان ایتالیایی
این داستان از کتاب »وطن« ،نوشتۀ »فِرناندو آرامبورو« ،نویسنده اسپانیایي زبان برگزیده شده است .این رمان
که در سال  5830برنده یکي از جوایز ارزنده ادبي در سطح بین المللي شد ،روایتگر داستان دو خانواده است که
در پي وقایع روز ،رابطه صلح آمیز و پر مهر خود را از دست مي دهند .این اثر به نوعي تصویریست از شرایط زمان
نویسنده در قالب کلمات و واژگان.
اسباب کشی در تاریکی

Trasloco al buoi
Poche settimane dopo essere rimasta

بیتوری چند هفته بعد از از دست دادن همممسمر،

vedova, Bittori andò per qualche gior-

برای چند روز رهسپار سان سِباستیان شد .بمیمشمتمر

no a San Sebastián. Più che altro per

برای آنکه چشمانش ازدیدن پیاده رویي که شوهر را

perdere di vista il marciapiede dove
avevano ammazzato suo marito e per

بر روی آن کشته بودند در امان باشد و مجبور نباشد

non dover più sopportare gli sguardi

نگاه های تهدید آمیز همسایه ها را که سالهما غمرق

torvi dei vicini, per tanti anni amabili e

مهر و محبت بودند و ناگهان در یک چشم به زدن از

poi, all’improviso, il contario; né dover
passare ogni giorno davanti alle scritte

این رو به آن رو شده بودند ،تحمل کنمد .رفمت تما

sui muri e vedere quella del chiosco

مجبور نباشد هر روز از برابر نوشته های روی دیوارها،

della piazza, una delle ultime, quella
con il bersaglio sopra il nome del mor-

نوشتۀ کیوسک وسط میدان شهر و نوشته ای که بمه

giorni

che

تازگي همراه تصویری از یک هدف بر باالی نمام از

pochi

dopo

che

to,

l’avevano fatta, ciao.

دست رفته خود نمایي مي کرد ،آن هم چند روز پس
از بدرود ،عبور کند.
در واقع فرزندانش او را با حقه به سان سباستیمان

In realtà, San Sebastián i figli ce la
Gesù,

کشانده بودند .آنها به ائمه اطهار واصل شده بودند تما

Giuseppe e Maria, un terzo piano! Lei

اورا به طبقه سوم بکشانند .او که عادت بمه طمبمقمه

che era abituata a vivere al pianterreno.

همکف داشت.

”“ Dai, ama, però c’è l’ascensore.
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l’inganno.

con

portarono

.« آسانسورهست،»آما
نِرِآ و خابِبر باهم همدست شده بودند تا او را به هر

Nerea e Xabier erano d’accordo a
portarla via a qualunque costo dal pae-

 از شهری که عمری را در.قیمت از شهربیرون بیاورند

se, dal suo paese di sempre, dove era
nata, dove ear stata battezzata e si era

 شهری که در آن متمولمد شمده.آن سپری کرده بود

sposata, e poi a renderle difficile il ri-

 شهری که در آن غسل تعممیمد داده و ازدوا.بود

torno, perfino a impedirglielo con dol-

 آنها همدست شده بودند تا راه برگشمت را.کرده بود

cezza.

برایش دشوار کنند و اگر الزم شد با نرمش و مهرباني
.مانع بازگشتش شوند
Conclusione, sistemarono Bittori in

 بیتوری را در یک آپارتمان مجهز به یمک،سر آخر

un appartamento conun balcone da

 سمر و،بالکن که مي شد از آنجا دریا را نظاره کمرد

quale si poteva scorgere il mare. La
famiglia cercava di venderli da un pò

 مدتها بود که خانواده قصد داشمت آن.سامان دادند

di tempo. Era stato messo l’annuncio

 حتي در روزناممه آگمهمي داده.آپارتمان را بفروشد

sul giornale. Avevano già telefonato

 افراد مختلفي برای خرید و یا آگاهي از قیممت.بودند

diverse persone interessate ad acquistarli o almeno a conoscerne il prez-

 تکساتو چند ماه قبل از کشمتمه.تماس گرفته بودند

zo. Il Txato lo aveva comprato qualche

شدن آن خانه را خریده بود و قصمد داشمت از آن

mese prima che li uccidessero, pensan-

.ییالقي بسازد

do di farne un rifugio fuori dal paese.
Nell’appartamento c’erano le lampa-

 چند لوستر و تعداد اندکي وسمیملمه،در آپارتمان

de e pochi mobili. A Bittori, i figli dis-

 فرزندان به مادر گفته بمودنمد کمه آن.وجود داشت

sero che sarebbe stata una situazione
provvisoria. Le parlavi e non capiva.

 هنگامي که با او صحمبمت.شرایط موقتي خواهد بود

Era altrove. Apatica, Lei, che era sem-

 ذهنش در جای دیمگمری.مي شد هیچ نمي فهمید

pre stata una cchiacchierona. Adesso

 او کمه از حمرف زدن. بي تفاوت بود.سیر مي کرد

pareva una statua. Sembrava perfino
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che dimenticasse di sbattere le palpe-

 حاال با مجسمممه تمفماوتمي،هرگز دست نمي کشید

bre.

 به نظر مي آمد حتي پملمک زدن را همم.نداشت
.فراموش کرده بود

Xabier e un collega dell’ospedale le

خابیر و یکي از همکارانش که در بیمارستان کمار

portarono qualche oggetto personale.

 عصرها. چندین وسیله شخصي برایش بردند،مي کرد

Nel tardo pomeriggio andavano in paese con un furgoncino, quando era già

 تما تموجمه،هنگام تاریکي با وانت به شهر مي رفتند

buio, per non attirare troppo l’atten-

 بعد از غروب آفتاب دوازده باری.کسي را جلب نکنند

zione. Fecero una dozzina di viaggi,

 یک روز یکي سری وسایل بار مي.سری به شهر زدند

sempre dopo il tramonto. Un giorno
caricavano una cosa; la volta seguente

زدند و روز دیگر یک سری وسایل دیگر؛ در اتومبیمل

ne caraicavano un’altra. Non è che nel

.جای چنداني نبود

veicolo ci fosse molto spazio.

تخت خواب دو نفره را در خانه داخل شمهمر رهما

Il letto matrimoniale lo lasciarono
nella casa in paese perché Bittori, sen-

کردند چون بیتوری تمایلي نداشت بدون همسر بمر

za il marito, si rifiutava di dormirco.

: دست آخر وسایل بسیماری بمردنمد.روی آن بخوابد

Però, alla fine, portarono via abbastanza: le stoviglie, il tappeto del sog-

 مماشمیمن، فرش اتماق نشمیمممن،وسایل آشپزخانه

giorno, la lavatrice. Nel frattempo, un

 تا اینکه در یک روز کاری در حمیمن بمار.لباسشویي

giorno feriale, li avevavo insultati
mentre stavano caricando dei pacchi.

 آشنایان سابق. مورد اهانت قرار گرفتند،زدن بسته ها

La tipica comitiva, vecchi conoscenti

، یکي از آنمهما. برخي از همکالس های مدرسه،خابیر

di Xabier, alcuni compagni di scuola.

در حالیکه از فره خشم حتي نمي توانست کلمات را

Uno, mordendo con rabbia le parole,
aveva detto ad altra voce che aveva im-

 شممماره پمالک، با صدای بلند داد زد،خوب ادا کند

parato a memoria il numero di targa.

.اتومبیل را حف کرده است

51
8931 * خرداد39 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

Tornando a San Sebastián, Xabier si

 خابیر،در حالیکه به سان سباستان بازمي گشتند

era reso conto che il suo amico stava

متوجه شد که دوستش اندکي مشوش است و اگمر

avendo una specie d’attaco d’anasia e
che, se avesse continuato a guidare in

بمود بمه

quello stato, ormai quasi sull’orlo di

همچنان با آن حال که در آستانه تشمنم

 وقوع تصادف اجمتمنماب،رانندگي خود ادامه مي داد

una convulsione, avverbbero fatto un

 از این رو او را متقاعد به ایستادن در کنار.ناپذیر بود

incidente. Così li aveva convinto ad
accostare.

.جاده کرد
:دوست

L’amico:

.« متاسفم،»دفعه آینده نمي توانم همراهیت کنم

“La prossima volta non ti posso accompagnare. Mi dispiace.”

.«»ایرادی نداره

“Tranquillo.”
“Mi dispiace, davvero. Mi dispiace.”

.« واقعا متاسفم،»متاسفم

“Ormai non c’è più bisogno di tor-

 اسباب کشي.»دیگه نیازی هم به برگشتن نیست

nare. Il trasloco è finito. Con quello

 با تمام چیزهایي که آوردیم مادرم تمممام.تموم شد

che abbiamo già portato, mia madre ha

.«مایحتاجش رو داره

tutto il necessario.”

« من رو درک مي کني؟،»خابیر

“Mi capisci, Xabier?”

.« خیالت راحت.»معلومه

“Sì, certo. Non ti preoccupare.”

.یک سال سپری شد و سالي دیگر در پمس آن

Passò un anno, ne passò un altro, ne
passarono molti. E, nel frattempo, Bit-

 در این اثمنما.سالها یکي پس از دیگری مي گذشتند

tori si fece di nascosto una chiave della
casa del paese, perché scema non è.

بیتوری پنهاني کلید دیگری از کلید خانه داخل شهر

Come mai? Prima Nerea; pochi giorni

 برای چه؟ اول نِرِآ و چند روز بعمد. زیرک بود.ساخت

dopo, Xabier. Ama, la chiave? Tu ne

زمزمه-.... نکند.« »چرا کلید؟ تو که یکي داری.خابیر

hai una. Non, è che. Confabulavano. A
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entrambi disse che non sapeva dove

 نمي دانست کجا گذاشته، به هر دو پاسخ داد.-کنان

l’aveva messa, questa testa mia!, che

 »امان از این حافظه!« جستجو را شروع و چند.است

andava a guardare, e alla fine, passati
alcuni giorni, finisce di averla trovata

روز بعد تظاهر کرد پس از جستجوهای بسیار کلید را

dopo molte ricerche; però, ovviamente,

 طبیعتا در آن فاصله یک کلید دیگمر داده.یافته بود

a quel punto aveva già fatto fare una
copia dal ferramenta. La vecchia chia-

 کلید قبلي را به نرآ داد که هر از گماهمي.بود بسازند

ve la diede a Nerea, che ogni tanto

(یکي دو بار در سال) مي رفت و سری به خانه ممي

(una, due volte l’anno?) andava a dare

زد و خاکروبي مي کرد و دستي به سر روی آن ممي

un’occhiata all’appartamento e a levare
la polvere, e poi la figlia non gliela

 دختر دیگر کلید را پس نداد و بیتموری همم.کشید

restituì più né Bittori sperò mai che

.امیدوار بود دوباره آن را برنگرداند

gliela ridesse.

روزی نرآ پیشنهاد داد خمانمۀ داخمل شمهمر را

In un’altra occasione, Nerea suggerì
la possibilità di vendere la casa in pae-

. چند روز بعد خابیر همین پیشنهاد را داد.بفروشند

se. E la stessa cosa fece giorni dopo

 آن دو در غیاب او با هم هماهنگ،بیتوری حدسي زد

Xabier. Bittori sbubordò qualcosa, quei
due si sono messi d’accordo alle mie

 در نتیجه زماني که هر سه در کنار همم.کرده بودند

spalle. Quindi fu proprio lei ad affrontare

l’argomento

non

appena

. خودش صحبت را به میان کشید،جمع شدند

di

trovarono insieme tutti e tre.

 خبری از فروش خمانمه،»تا زماني که زنده هستم

“ Fino a quando sono viva, la mia
casa non si vende. Quando sarò morta,

.« هر وقت مردم هر کاری خواستید بکنید.نیست

fate quello che volete.”

 کالمش را بما جمذبمه و.مخالفتي نشان ندادند

Non la contradissero. Parlò con
un’espressione dura e un lampo di se-

 ادا ممي،چشماني که از شدت جدیت برق مي زدند

verità negli occhi. I fratelli si scam-

 خواهر و برادر نگاهي سریع به یکدیگر انداختند.کرد

biarono una rapida occhiata. Della

.و دیگر صحبتي در این باره نشد

questione non si parlò mai più.
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E, sì, cominciò ad andare in paese

تا آنجا که مي شد کمتر به شهر سر ممي رفمت؛

nel modo più discreto possibilie,

اغلب در روزهای بد باراني و بادی که احتممال ممي

spesso in brutte giornate di pioggia e
vento, quando è più probabile che le

رفت خیابانها خالي از جمعیت باشند و یا زماني کمه

strade siano deserte, e pure quando i

 شمایمد.فرزندانش مشغله داشتند و یا مسافرت بودند

suoi figli erano occupati o in viaggio.
Poi, magari passava sette o otto mesi

 هشت ماهي از آخرین دیدارش از شمهمر ممي،هفت

senza andarci. Scendeva dall’autobus

 خار شهر از اتوبوس پیاده مي شد تا مبادا با.گذشت

fuori dal paese. Per non dover parlare

 برای رفتن بمه.کسي صحبت کند و کسي او را ببیند

con nessun. Perché non la vedessero.
Saliva per strade poco frequente fino

 یمک.خانه پیشینش از خیابانهای خلوت مي گذشت

alla sua vecchia casa. Ci passava

یا دوساعت و بعضي وقتها اندکي بیشتر آنجا مي ماند

un’ora o due, a volte di più, guardando
foto, aspettando che la campana della

و عکسها را نگاه مي کرد و منتظر مي شمد صمدای

chiesa suonasse una certa ora, e dopo

کلیسا به صدا دربیاید و هنگامي که مطمئن مي شمد

essersi assucurata che non c’ear gente

کسي در آن نزدیکي ها نبود به خانه کنوني اش بماز

nelle vicinanze del portone se ne tornava da dove era venuta.

.مي گشت

Al cimitero non andava mai. Perché?

 چه دلیلمي داشمت؟.به قبرستان هرگز نمي رفت

Il Txato lo avevano seppellito a San

 نه در،تِکساتو را در سان سباستیان دفن کرده بودند

Sebastián, non in paese, anche se lì ri-

posano i nonni paterni in una cappella

پدری در یمک

di famiglia; ma non era satato pos-

 رای. امکانش نبود.آرامگاه خانوادگي دفن شده بودند

sibile, glielo avavevano vivamente

و مادر بزر

 هرچند پدر بزر.شهر

 »اگر در شهر دفنش کني مقمبمره.شان را زده بودند

sconsigliato, se lo seppellisci in paese

.اش را ویران مي کنند« بارها این اتفاق افتاده بود

danneggeranno la tomba, non sarebbe
la prima volta che succede una cosa
del genere.
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Bittori, nel cimitero di Polloe, duran-

بیتوری در قبرستان پُلوعه طي مراسمم دفمن در

te la cerimonia di sepoltura, aveva sus-

گوش خابیر چیزی زمزمه کرد که خابیر هرگز از یماد

surato a Xabier una cosa che lui non ha
mai dimenticato. Che cosa? Be’, che

 چه چیز؟ »انگار مي خواهند او را قایم کنند نمه.نبرد

più che seppellire il Txato, le sembrava

.«دفن

che lo stessero nascondendo.
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زبان فرانسوی

ترجمه گزارشی از آلیس دِولی ،خبرنگار روزنامهی فیگارو توسط سرکارخانم رؤیا خالصی
ویراستار علمی :جناب دکتر مهرگان نظامی زاده
(عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)
خرداد 3190

)(June, 2019

معز شقشوق» :از دست دادن یک زبان به معنای از

Moez Chakchouk: «Perdre une

دست دادن یک فرهنگ است«

»langue, c'est perdre une culture

مصاحبه – شمار آن دست از زبانهای بومي کمه در
معرض خطر نابودی هستند بالغ بر کمي بمیمش از دو

INTERVIEW - Un peu plus de deux
milliers de langues autochtones sont
Un

disparition.

de

menacées

هزار مورد ميباشد .پدیدهای که به گفتهی معز شقشوق،

phénomène qui s'accélère à un rythme

با سرعتي نگران کننده رو به فزوني است .شر چمرایمي

alarmant selon Moez Chakchouk. Le
sous-directeur général pour la Com-

فوریت حف این زبانها را از زبمان خمود شمقمشموق

à

ميشنویم.

l'UNESCO, explique pourquoi il est

l'Information

et

munication

urgent de les préserver.
 .5608این عدد ،تعداد زبانهای بومي جهان است کمه
امروزه با خطر نابودی مواجهاند ،رقمي که چند سمالمي
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2680. C'est le nombre de langues au-

tochtones aujourd'hui en danger dans

زبان فرانسوی
le monde. Un chiffre qui ne cesse
d'augmenter depuis quelques années.
Or, selon Moez Chakchouk, sousdirecteur général pour la Communication et l'Information à l'UNESCO, leur
préservation est essentielle. «Pour gar-

 بنا، در همین راستا.است بي وقفه در حال افزایش است
 معاون مدیر کمل یمونسمکمو در،به قول معز شقشوق
 حف این زبانها چمه از،زمینهی ارتباطات و اطالعات
جهت »تضمین صلح« و همچنین از جهت بمرداشمتمن

antir la paix» mais également pour

 بسمیمار ضمروری،«گامي در راستای »توسعهی پایدار

œuvrer au «développement durable». Il

 شر مميدهمد، شقشوق در مصاحبه با فیگارو.ميباشد

explique au Figaro pourquoi ces idiomes - qui font partie des 6700 langues
connues dans le monde- participent de

 زبمان6388 که چرا زبانهای بومي – که در زممرهی
شناخته شدهی جهان قرار دارند – ریشمه در تماریمخ

notre histoire commune et du patri-

.مشترک و میراث بشریت دارند

moine de notre humanité.
LE FIGARO. - Comment l'UNESCO

خبرنگار فیگارو – یونسکو برای حف زبانهای بومي چه

s'y prend-elle pour préserver les

اقداماتي انجام داده است ؟

langues autochtones?
Moez CHAKCHOUK. - L'UNESCO
est engagée depuis plusieurs années
dans la revitalisation et la promotion
des langues, notamment des langues

معز شقشوق – چندین سال است که یونسکو عهده دار
 زبانهای، علي الخصو،احیا و تروی زبانها شده است
بومي که نقشي حیاتي در تحقق رسالت ما در حموزهی

autochtones, qui revêtent un rôle es-

 و همچنین ارتباطات و اطالعمات، فرهنگ، علوم،آموزش

sentiel pour la réalisation de notre

 ما اطلس زبانهای در معرض خمطمر، برای مثال.دارند

mandat dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, ainsi
que de la communication et de l'information. Nous avons par exemple développé l'Atlas des langues du monde

جهان را تالیف کردهایم که به مردم امکان ميدهمد تما
وضعیت زبانهای در معرض نابودی را دنبال کنند و بمر
 نیاز به حف تنوع زبمانهمای،هوشیاری آنان در خصو
.ملل جهان افزوده شود

en danger, qui permet de suivre l'état
des langues en péril et de renforcer la
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زبان فرانسوی
sensibilisation quant au besoin de
sauvegarder la diversité linguistique
mondiale.
Le 28 janvier dernier, nous avons
lancé

l'Année

internationale

des

langues autochtones, en présence de

 سال جهاني زبانهای بومي، ژانویه سال گذشته50 در
 تصویمب،را در حضور چندین نماینده از سخنوران بومي

plusieurs représentants des peuples

 یونسکو مسئولیت سازماندهي فعالیتهای مربوه.کردیم

concernés. L'UNESCO est chargée de

 را عهده دار شمده5839 به این سخنوران در طي سال

coordonner l'organisation des activités
en leur honneur tout au long de l'année
2019. Notre action permettra ainsi de

 با این اقدامات سعي داریم اهمیمت، به این ترتیب.است
 تثبیمت صملمح و،زبانهای بومي را در توسعهی پایدار

souligner l'importance des langues au-

.ایجاد روابط حسنه برجسته سازیم

tochtones pour le développement durable, la consolidation de la paix et la réconciliation.
Quel est le statut des langues autoch-

موقعیت کنوني زبانهای بومي در دنیا چگونه است؟

tones dans le monde?
Les langues autochtones disparaissent à un rythme alarmant: 2680 d'entre elles sont aujourd'hui en danger.

 اممروزه:سرعت زوال زبانهای بومي نگران کننده است
 این. زبان بومي در معرض خطر نابودی قرار دارند5608

Ces idiomes sont parlés par 370 000

38  میلیون سخنور دارند که در بمیمش از138 زبانها

millions d'individus, répartis dans plus

کشور جهان پراکنده گشتهاند و جمعیت بسیار قلیلي را

de 70 pays. C'est très peu. On estime
que

40%

des

langues

connues

aujourd'hui sont éteintes ou en voie de
disparition, et cette tendance touche
aussi bien les pays en voie de développement que les pays développés.

 از%58 ، بر اساس تخمیمنهمای مما.تشکیل ميدهند
زبانهای شناخته شده امروزه به طور کلي نابود گشته و
یا رو به زوال اند؛ این بحران نه تنها متوجه کشورهای در
 بلکه متوجه کشورهای توسعه یافتمه نمیمز،حال توسعه

.ميباشد

65
8931 * خرداد39 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

زبان فرانسوی

«Les langues autochtones restent
aujourd'hui marginalisées, alors

»امروزه زبانهای بومی مورد غفلت و انزوا واقع
 حال آنکه باید کامال در دل نظامهای،شدهاند

qu'elles devraient être pleinement
intégrées dans les systèmes édu-

«آموزشی جای گیرند

catifs».

چرا حف زبانهای بومي ضروری است ؟

Pourquoi est-il urgent de les protéger?
Nous devons tous œuvrer à préserver
la diversité linguistique, car il s'agit

،همهی ما موظفیم برای حف تنوع زباني تالش کنیمم

d'un vecteur essentiel pour garantir la

زیرا تنوع زباني عاملي اساسي در تضمممیمن صملمح و

paix et le développement durable. Les

 زبانها بخشي از سمرگمذشمت.توسعهی پایدار ميباشد

langues font partie de notre histoire
commune et du patrimoine de notre

 به این معنا که امکمان:مشترک و میراث بشریت هستند

humanité: elles nous permettent de

 گفت و گو و نزدیکي میان انسانهما را،برقراری ارتباه

communiquer, de dialoguer et de nous

.فراهم ميآورند

rapprocher.
La mise en danger des langues autochtones met en péril les cultures et
les systèmes de connaissances autochtones associés. Préserver les langues

autochtones, c'est donc préserver l'in-

،تهدید هر یک از این زبان های بوممي بمه انمقمراض
فرهنگ و نظام دانش بومي وابسته به آن زبان را نمیمز
 حف زبانهای بومي با حمفم، بنابراین.شامل مي شود
آگاهي و علم الزم برای تحول اجتماعي و تموسمعمهی
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formation et le savoir essentiels pour la
transformation sociale et le développement humain. Les peuples autochtones
jouent par ailleurs un rôle très important dans la préservation des espaces naturels, en Amazonie, en Afrique,

 نقش جوامع بموممي، افزون بر این.انساني مساوی است
 کانادا و یا استرالیا در حفاظمت از، آفریقا،ساکن آمازون
 زوال، در نمتمیمجمه.زیستگاههای طبیعي هویدا است
زبانهای بومي تهدیدی برای محیط زیست نیز محسوب
.ميشود

au Canada, ou encore en Australie. La
disparition des langues autochtones
représente donc une menace sur le plan
écologique.
Si on préserve les langues, on préserve

 از طبیعمت حمراسمت،پس اگر از زبانها حراست کنیم

donc la nature…

...کردهایم

Tout est lié: les langues autochtones
donnent accès à des savoirs locaux développés par des sociétés ayant une

 زبانهمای بموممي:همه چیز به هم پیوند خورده است
دسترسي به دانش تکویني محلي جوامعي را ممممکمن

longue histoire d'interaction avec leur

ميسازد که ید طوالیي در ارتباه متقابل بما ممحمیمط

environnement naturel. La préservation

 بنابراین حفط این زبمانهما از.طبیعي خویش داشتهاند

de ces langues est donc essentielle afin
de garantir aux peuples autochtones

 و،جهت تضمین دسترسي اقوام بومي بمه اطمالعمات

l'accès à l'information, et pour protéger

،حفاظت از طبیعت و مبارزه با تغییرات آب و هموایمي

ainsi la nature et lutter contre les

 اگر با دیدی عامتر به این مسئلمه، به عالوه.الزامي است

changements climatiques. De plus, et
dans une perspective plus générale, les

، اطالعات و دانش موجود در زبانهمای بموممي،بنگریم

informations

منابع ارزشمندی برای تحقق مجمموع اهمداف همفمده

et

les

connaissances

véhiculées en langues autochtones con-

.گانهی توسعهی پایدار ميباشند

stituent des ressources précieuses pour
la réalisation de l'ensemble des 17 Objectifs de développement durable.
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Mais ces langues sont inconnues des

...اما این زبانها جایي در نطامهای آموزشي ندارند

systèmes éducatifs...
C'est l'un des facteurs de leur disparition. Les langues autochtones restent
aujourd'hui

marginalisées,

alors

 اممروزه.یکي از دالیل انقراضشان نیز هممیمن اسمت
 حمال،زبانهای بومي مورد غفلت و انزوا واقع شمدهانمد

qu'elles devraient être pleinement in-

.آنکه باید کامال در دل نظامهای آموزشي جای گمیمرنمد

tégrées dans les systèmes éducatifs.

مردم از چه طریقي ميتوانند این زبانها را بشناسنمد و

Comment permettre aux peuples de reconnaître ces langues et de les revital-

احیا کنند ؟ اینجا صحبت از چالشي ابتدایي در ممیمان

iser? Il s'agit là d'un défi central. Il faut

 باید به مردم آموخت که چنین زبانهایمي وجمود.است

montrer que les langues existent, qu'on
peut les parler et en parler. Si l'on n'ap-

دارند که ميتوان به از آنها و دربارهی آنها صمحمبمت

prend pas aux jeunes à étudier leur

 اگر به جوانان یاد ندهیم که باید زبان بومي خود را.کرد

langue autochtone, celle-ci sera vouée

. آن زبان به زوال محکوم خواهد بود،بیاموزند

à disparaître.
Ce phénomène de disparition est-il

این پدیدهی زوال عادی است ؟

normal?
La disparition d'une langue ne
devrait pas être un phénomène normal.
Car perdre une langue, c'est perdre une
culture, un ensemble de connaissances
et de savoirs - c'est perdre une partie
de notre humanité. Il est donc primor-

 چمراکمه،زوال زبان اصوال نباید پدیدهای عادی باشمد
،انقراض یک زبان به معنای انمقمراض یمک فمرهمنمگ
 به معنای از دست رفمتمن،مجموعهای از دانش و علوم
 حمفم، از ایمن رو. است،بخشي از هویت انساني ما

dial de préserver les langues existantes

زبانهای موجود برای حراست از جوامع و گرامیمداشمت

pour protéger les communautés, et de

 در راس امور قمرار،زبانهای منقرض شده یا رو به زوال

conserver la mémoire des langues

.دارد

éteintes ou en voie de disparition.

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2019/02/22/3700220190222ARTFIG00030-moez-chakchouk-perdre-une-langue-c-est-perdre-uneculture.php
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نگین نصیری
خرداد 3190
)(June, 2019

کابوس در کودکان
Dans ce cas, l’enfant se réveille de

در این حالت کودک به علت دیمدن خموابهمای

l’effroyable rêve d’un sommeil affreux

ترسناک از خواب بیدار ميشود و اغلب بمخمشمي از

et se souvient souvent du rêve qu'il re-

خوابي که موجب ترس وی شده و یا تمام آن را بمه

doute en partie ou en complet. À ce
moment-là, l'enfant s'assied souvent

یاد ميآورد .در این زمان ،کودک اکثرا در رختخمواب

dans son lit et crie ou pleure ou va

خود مينشیند و فریاد ميکشد و یا گریه ميکند و یا

dans la chambre à coucher et dans le lit

به اتاق خواب و تخت والدیمن مميرود و از آنهما

des parents et demande de l'aide. Parfois, l’enfant panique tous les soirs

تقاضای کمک ميکند .گاهي هم ممکن است کودک

dans son lit et crie et pleure bruyam-

دچار وحشت شبانه در خواب شود و با صدای بلند در

ment en dormant, mais ne se réveille
pas.

خواب داد بکشد و گریه کند اما از خواب بیدار نشود.
علل اصلي دیدن کابوس ممکن است اتفماقمات و

Les causes des cauchemars: cela peut
être dû à des événements et à des

چیزهای ترسناکي باشد که کودک در طمي روز از

choses horribles qu'un enfant voit à la
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télévision au cours de la journée, à la

تلویزیون ميبیند یا در داستانها و کتابها ميخواند

lecture d'histoires et de livres, ou qu'il

و یا دیگران تعریف ميکنند و یا اصوال مشکلي باشمد

entend les autres raconter, ou constitue
un problème fondamental pour l'enfant

 ممانمنمد،که کودک خود شخصا با آن رو به رو است

lui-même, tel que: querelles , pro-

،دعواها و یا مشکالت احساسي و در کودکان بزرگتمر

blèmes émotionnels et chez les enfants
plus âgés, problèmes liés à l’école et

مشکالت مربوه به مدرسه و شاید سختي تکمالمیمف

peut-être à la difficulté des tâches de la

.درسي و غیره

leçon et etc.
En outre, les cauchemars peuvent

همچنین کابوسهای کمودک مميتموانمنمد بمر

avoir des effets sur l'exercice quoti-

 به طوری که،فعالیتهای روزمرهی وی تاثیر بگذارند

dien, une journée de sommeil intense

کل روز احساس خواب شدید و اجتنماب نماپمذیمری

et difficile. Bien sûr, des rêves horribles peuvent former l'imagination

است که خوابهای وحشتنماک

d'un enfant sans avoir de signification

 مشخ.داشته باشد

particulière. Chez les petits enfants,

 بدون آنمکمه،ميتوانند به تخیل کودک شکل بدهند

ces rêves font partie de leur croissance

 این خوابها قسمتمي از.معنای خاصي داشته باشند

et quand ils dorment, ils s’endorment

 آنهما وقمتمي دوبماره.فرایند رشد خردسماالنمنمد

immédiatement et ne se souviennent

 بالفاصله به خواب ميروند و فمردای آن،ميخوابند

plus de rien ce jour-là. Un cauchemar
ne signifie pas qu'il y a un problème.

 دیدن کابوس.روز چیزی از روز قبل به یاد نميآورند

Chez les enfants, la fièvre, la maladie,
une alimentation excessive ou tardive

 در.به این معنا نیست که مشمکملمي وجمود دارد

peuvent jouer un rôle important dans le

 و زیاد یا دیمر خموردن غمذا، مریضي، تب،کودکان

cauchemar.

.ميتوانند نقش مهمي در دیدن کابوس داشته باشند
نحوهی برخورد والدین هنگامیکه کمودک خمواب

Comment les parents doivent traiter
leurs enfants quand ils voient des rêves

وحشتناکي ميبیند به این گونه اسمت کمه وقمتمي

horribles: lorsqu'un enfant a crié au mi-
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lieu de la nuit, sans avoir à se réveiller,

 بي آنکه از خمواب،کودک در دل شب فریاد کشید

il devrait le caresser doucement et lui

 باید او را نوازش کرد و آرام در گموشمش،بیدار شود

murmurer à l'oreille. À ce moment-là,
il ne devrait même pas le réveiller,

الالیي نجوا کرد و در این هنگام حتي االمکان نبمایمد

même quand il était réveillé.

.کودک را از خواب بیدار کرد

اما زمانیکه کودکتان از صدای فریاد خودش بیمدار

Mais quand votre enfant s'est réveillé
avec son cri, il est toujours terrifié. Il

 او را در آغوش بگیرید و. هنوز وحشت زده است،شد

faut l'embrasser et lui donner un verre
d'eau, le caresser et lui dire lentement

یک لیوان آب به او بدهید و نوازشش کمنمیمد و بما

que ce n'était qu'un rêve et qu'il est dé-

صدای آهسته به او بگویید که این فقط یمک خمواب

cédé, ce que tu as vu était tout dans le

. آنچه دیدی همه در خواب بود،بود و تمام شد

rêve.

حتي اگر کودک هنوز معني واژهی رویا (خواب) را

Même si l'enfant n'a pas encore compris le sens du mot rêve (sommeil), le

 طنین آرامش بخش صمدایمتمان او را،متوجه نشود

son apaisant de votre voix le soulagera
et lui fera prendre conscience que ce

تسکین خواهد داد و به او خواهد فهماند که آنمچمه

qu'il a vu n'a pas de réalité et que si

دیده واقعیت نداشته است و اگر کودک باز هم حرفي

l'enfant est toujours retenu, on peut al-

 ميتوان چراغ را روشن کرد و به او گفت بیا بمه،نزد

lumer la lumière et lui dire "Venez voir

دنبال چیزی که از آن ميترسي بگردیم و یا بمه او

ce que nous pouvons rechercher", ou
lui dire "nous n'allons pas éteindre la

.بگوییم چراغ را برایت روشن ميگذاریم

lumière".

 تصماویمر آن،البته امکان دارد که در بعضي موارد

Bien sûr, il est possible que dans certains cas, les scènes de ce terrible cau-

کابوس وحشتناک در ذهنش تکرار شوند و از تمرس

chemar se répètent dans son esprit et,

 از رفتن به،اینکه دوباره آن مناظر وحشتناک را ببیند

refusant de se coucher, craignant de

 در این زمان توصیه مميشمود.رختخواب امتناع ورزد

voir ces paysages horribles. Le conseil

qui existe actuellement est que vous

که داستان خواب کودک را به شکل دیگری به پایمان
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terminez le sujet du sommeil de l'en-

 به این شکل که مثال اگر خواب اژدها دید به،برسانید

fant d'une autre manière, sous la forme,

او بگویید که در آخر تو شمشیری داری و اژدهما را

par exemple, s'il voit le rêve du dragon, dites-lui qu'à la fin, vous avez une

.ميکشي

épée avec laquelle vous tuez le dragon.
سعي کنید وقتي کودک خواب ترسناک ميبیند و

Essayez de le ramener au lit quand

l’enfant voit un sommeil horrible et

،به تخت شما ميآید او را به تخت خودش بازگردانید

s’allonge dans votre lit, car il est très
difficile de dormir dans votre chambre

چون شبهای بعد خوابیدن در اتاق برایتان مشمکمل

plus tard dans la soirée et essayez de

 همچنین سعي کنید تا زمان بمه خمواب.خواهد شد

rester au lit jusqu’à ce que l’enfant

رفتن کودک پیشش بمانید و بعد از اتماقمش خمار

s’endorme puis quitter sa chambre.

 زمانیکه حس کردیمد کمودکمتمان کمابموس.شوید

Lorsque vous sentez que votre enfant
voit des cauchemars, c'est parce que

 بدانید به این خاطر است کمه مسمئملمهای،ميبیند

son esprit est occupé par un problème,

 باید به این دقت کنید که چه،ذهنش را درگیر کرده

vous devez faire attention à ce qui a
changé dans la vie de l'enfant.

.چیزی در زندگي کودک عوض شده است
البته خود باید به کودک کمممک کمرد و از او

Bien sûr, on devrait aider l'enfant luimême et lui poser une question ouverte

 قبال چمه خموابمي، مثال.سؤاالتي باز و دقیق پرسید

et précise, par exemple, quel sommeil

aviez-vous dans le passé? Ou exacte-

دیده بودی؟ یا دقیقا از چه چیزی ميترسي؟ بمایمد

ment ce dont tu as peur? Et définissons

گفتههایش را برای خودمان تفسیر کنیمم و سمعمي

-nous nous-mêmes et essayons de ne

کنیم صحبتش را قطع نکنیم و بادقت به او گموش

pas l'interrompre et de l'écouter attenti-

 زیرا کودک با این کار احساس خواهد کرد که،دهیم

vement, car l'enfant ressentira avec
cette action que nous le comprenons.

.وی را درک ميکنیم
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Bien sûr, chez les jeunes enfants,

البته نباید انتظار داشته باشیم خواب کودکان کمم

nous ne devrions pas nous attendre à

 زیرا آنها نمميتموانمنمد،سن روشن و قابل فهم باشد

ce que leur sommeil soit clair, car les
enfants de bas degré ne peuvent pas

عین خوابي را که دیدهاند به طور واضح برای دیگران

définir avec précision le sommeil qu'ils

،تعریف کنند و فقط ممکن است یک لغت بگمویمنمد

ont vu clairement pour les autres, et ils
peuvent simplement dire un mot, tel

 بایمد، در این صورت.مثل زن بدجنس یا سگ گنده

que: une mauvaise femme ou un chien

به آنها گفت که در واقعیت و در اتاقشمان چمیمزی

super. Dans ce cas, vous devez leur

.وجود ندارد و ميتوانند گوشه و کنار خانه را بگردند

dire qu'en réalité et dans sa chambre, il
n'y a rien et que l'enfant peut fouiller
tous les lieux de la maison.

:پیشگیری

Prévention:

بهتر است شبها همیشه یک چراغ خواب در اتاق

La nuit, essayez de toujours avoir
une lampe de chevet dans la chambre

 در،کودک باشد و قبل از اینکه کودک به خواب رود

de l'enfant et regardez dans le noir
avant de s'endormir dans la chambre de

تاریکي داخل اتاق را خوب نگاه کنید تا چمیمزهمای

l'enfant, ce qui n'est pas grave, par

کماهمیتي مثل سایهی یک صندلي برای او ایمجماد

exemple, l'ombre d'une chaise peut

 همچنین مي توانید عروسکي به کمودک.ترس نکنند

créer une peur pour l'enfant. Ou vous

بدهید و یا در اتاقش آویزان کنید و به او بگویید کمه

pouvez donner une poupée à un enfant
ou l'accrocher dans sa chambre et lui

.این عروسک جلوی خوابهای بد را ميگیرد

dire que cette poupée enlève de mauvais rêves.
Essayez de ne pas emmener les en-

سعي کنید کودکان را قبل از خواب به تممماشمای

fants à des films d'horreur ou violents

فیلمهای خشن و ترسناک نبرید و اجمازه نمدهمیمد

avant de vous endormir et de ne pas
leur permettre à jouer à des jeux vio-

 سعي کنید قبل از،بازیهای خشن و پرهیجان بکنند

lents et émotionnels avant d'aller au lit,

خواب برایشان قصه بخوانید (حتي اگر هیجانانگمیمز
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essayez de raconter l'histoire avant de

نباشند) و یا مسئلهای را که برای یک کودک جمالمب

vous endormir (même si ce n'est pas

 آن مسئله را باز کنمیمد و بمه او.است مطر کنید

des histoires excitantes) ou une question intéressante pour un enfant. Défi-

 ميتوانمیمد. امیدوارم امشب خوابش را ببیني:بگویید

nissez-la et dites-lui: j'espère que vous

 فضای روحي مناسمبمي،قبل از آنکه کودکتان بخوابد

rêvez de ça cette nuit. Vous pouvez

.برایش خلق کنید

créer un bon cadre spirituel avant de
dormir pour votre enfant.

http://www.koodakan.org/Cnslt/magh/m05.htm
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فاطمه کریمی
3190 خرداد

(June, 2019)

La déclaration des droits de l’enfant

بیانیه حقوق کودکان
بیانیه حقوق کودکان توسط ممجمممع عممموممي

La Déclaration des droits de l’enfant
a été adoptée par l’Assemblée générale

 در قطعنماممه3929  نوامبر سال58 سازمان ملل در

des Nations unies le 20 novembre 1959
dans sa résolution 1387. Elle pose en

 این بیانیه شامل ده اصمل. به تصویب رسید3103

dix principes. Les droits fondamentaux

 نظر به آنکه کودک »به علت فقدان بملموغ.ميباشد

permettant «une enfance heureuse»

 نیاز به محافظت و ممراقمبمتهمای،فیزیکي و فکری

considérant que l’enfant «en raison de

son manque de maturité physique et

 محافظت حقوقي مناسب قبل و، عليالخصو،وی ه

intellectuelle, a besoin d'une protection

 »کمودکمي، حقوق بنیادی کودک،«بعد از تولد دارد

spéciale et de soins spéciaux, notam-

.شادی« را برای او ضمانت ميکند

ment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance».

این یکي از اولین توافقهای عمدهی بینالمللي در

Il s’agit de l’un des premiers grands
consensus international sur les princi-

مورد اصول اساسي حقوق کودکان است که تموسمط
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pes fondamentaux des droits des en-

 بمه اتمفماق آرا، کشور عضو سازمان ملل متحد30

fants ayant été adopté à l’unanimité

 از آن زمان هر ساله در روز بیستم.تصویب شده است

des 78 États alors membres de de l’Organisation des nations Unies (ONU).

 سازمان ملل متحد روز حقوق کودک را جشن،نوامبر

Depuis lors, le 20 novembre de chaque

.ميگیرد

année, les Nations unies célèbrent la
Journée des droits de l’enfant.
Cette déclaration est composée de 10

: اصل تشکیل شده است1۱ این بیانیه از

principes:
:1 اصل

Principe 1:
L'enfant doit jouir de tous les droits

کودک باید از تمامي حقوق مندر در این بیانیمه

énoncés dans la présente Déclaration.

، این حقوق باید برای تمامي کودکمان.بهره مند شود

Ces droits doivent être reconnus à tous

، رنمگ،بدون استثنا و بدون تبعیض بر اساس نم اد

les enfants sans exception, et sans distinction ou discrimination fondées sur

 تولد و یما، ثروت، عقاید سیاسي، مذهب، زبان،جنس

la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques, la for-

 که این،هر وضعیت دیگری به رسمیت شناخته شود

tune, la naissance, ou sur toute autre

امر هم در قبال خود کودک و هم خانوادهی او صادق

situation, que celle-ci s'applique à l'en-

.است

fant lui-même ou à sa famille.

:2 اصل

Principe 2:
L'enfant doit bénéficier d'une protec-

کودک باید از مراقبتهای وی های بهره مند گمردد

tion spéciale et se voir accorder des
possibilités et des facilités par l'effet de

و از طریق قانون و راههای دیگر به او اممکمانمات و

la loi et par d'autres moyens, afin d'être

فرصتهایي داده شود تا بتواند به شیوهی سمالمم و

en mesure de se développer d'une fa-

 در، معنوی و اجتماعي، اخالقي، فکری،عادی فیزیکي

çon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et

.کمال آزادی پیشرفت کند

social, dans des conditions de liberté.
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Dans l'adoption de lois à cette fin,

 بایمد،در راستای تصویب قوانین درخور این هدف

l'intérêt supérieur de l'enfant doit être

.صال و منفعت کودک را اولویت قرار داد

la considération déterminante.

:3 اصل

Principe 3:

کودک از بدو تولد حق این را دارد که از نمام و

L'enfant a droit, dès sa naissance, à

un nom et à une nationalité.

.ملیت برخوردار باشد
:4 اصل

Principe 4:
L'enfant doit bénéficier de la sécurité

 او.کودک باید از امنیت اجتماعي بهره مند شمود

sociale, il doit pouvoir grandir et se dé-

 رشد و پیشرفت کند؛ بمه،باید بتواند به روشي سالم

velopper d'une façon saine; à cette fin,
une aide et une protection spéciales

 کودک و مادرش باید تحت ممراقمبمت و،این منظور

doivent lui être assurées ainsi qu'à sa

 از جمله مراقبتهای قبل و بعمد از،حفاظت وی های

mère, notamment des soins prénatals et

 کمودک حمق بمرخمورداری از. قرار گیرند،زایمان

postnatals adéquats. L'enfant a droit à
une alimentation, à un logement, à des

 تفریحات و مراقبتهمای پمزشمکمي، مسکن،خوراک

loisirs et à des soins médicaux

.مناسب را دارد

adéquats.

:5اصل

Principe 5:

L'enfant physiquement, mentalement

 ذهني و یا اجتماعمي،کودکي که از لحاظ جسمي

ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les

 آموزش و مراقمبمتهمای، باید از درمان،محروم است

soins spéciaux que nécessite son état

 برخموردار،وی های که در آن وضعیت به آن نیاز دارد

ou sa situation.

.گردد
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Principe 6:

:6 اصل

L'enfant, pour l'épanouissement de

شخصیت کودک برای شکوفا شدن نیاز به عشق و

sa personnalité, a besoin d'amour et de

 تحت، کودک باید تا آنجا که ممکن است.درک دارد

compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et

.شمود

sous la responsabilité de ses parents;

مراقبت و مسئولیت پدر و ممادرش بمزر

 نبمایمد از، جز در شرایط استثنایي،کودکان کم سن

l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf
être

 جامعه و مسئولین وظیفه دارند.مادر خود جدا باشند

séparé de sa mère. La société et les

رسیدگي مخصوصي به کودکمان بميسمرپمرسمت و

circonstances

exceptionnelles,

pouvoirs publics ont le devoir de

کودکاني که از امکانات کافي برای زندگي بمرخموردار

prendre un soin particulier des enfants
sans famille ou de ceux qui n'ont pas

. بکنند،نیستند

de moyens d'existence suffisants.
:۷ اصل

Principe 7:

کودک حق بهره مندی از تحمصمیمل رایمگمان و

L'enfant a droit à une éducation qui
doit être gratuite et obligatoire au

 او باید از. حداقل در مقاطع ابتدایي را دارد،همگاني

moins aux niveaux élémentaires. Il doit
bénéficier d'une éducation qui con-

تحصیالتي برخوردار گردد که سبب ارتمقماس سمطمح

tribue à sa culture générale et lui per-

دانش عمومي وی شود و در شرایطي که فرصتهمای

mette, dans des conditions d'égalité de

 به او این اممکمان را،برابر پیش رویش قرار ميگیرد

chances, de développer ses facultés,

 قضماوت شمخمصمي و،بدهد تا توانایيهای ذهنمي

son jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales, et

احساس مسئولیت اخالقي و اجتماعي خود را تقویت

de devenir un membre utile de la so-

.کند و به عضوی مفید از جامعه تبدیل شود

ciété.
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Principe 8:

:۱ اصل

L'enfant doit, en toutes circonstanc-

 از نخستین کسمانمي،کودک باید در هر شرایطي

es, être parmi les premiers à recevoir

.باشد که از حمایت و کمک برخوردار ميشوند

protection et secours.
Principe 9:

:۹ اصل

L'enfant doit être protégé contre

 بمي،کودک باید دربرابر تمامي سهل انمگماریهما

toute forme de négligence, de cruauté

 کمودک.رحميها و سوس استفادهها محافظت شمود

et d'exploitation. L'enfant ne doit pas
être admis à l'emploi avant d'avoir at-

 بمه کمار،نباید قبل از رسیدن به حداقل سن الزم

teint un âge minimum approprié; il ne

 او تحت هیچ شرایطمي اجمازه نمدارد.گماشته شود

doit en aucun cas être autorisé à
prendre une occupation ou un emploi

هرگونه شغلي که سالمتياش را به خطر مي اندازد یا

qui nuise à sa santé , ou qui entrave

 روحي و اخالقي او ممي شمود را،مانع رشد جسمي

son développement physique, mental

.برای خود انتخاب کند

ou moral.

:1۱ اصل

Principe 10:

کودک باید دربرابر اعمالي که ممکن است تبعیض

L'enfant doit être protégé contre les
pratiques qui peuvent pousser à la dis-

 مذهبي و یا هر تبعیض دیگمری را در پمي،ن ادی

crimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de

، او باید با روحیهی درک. محافظت شود،داشته باشد

discrimination. Il doit être élevé dans

 صلح و برادری جهانمي پمرورش، مردم دوستي،صبر

un esprit de compréhension, de tolé-

.یابد

rance, d'amitié entre les peuples, de
paix et de fraternité universelle.

73
8931 * خرداد39 ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی

زبان فرانسوی

مریم یوسفی کیان
3190 خرداد

(June, 2019)

5 astuces de beauté avec de l’huile
d’olive
L'huile d'olive nous aide à garder la

پنج ترفند زیبایی با روغن زیتون

روغن زیتون به حف تناسب انمدام مما کمممک

ligne, car elle possède des propriétés

 زیرا دارای خواصي است که جذب و تبدیمل،ميکند

qui facilitent la transformation des aliments, et qui empêchent l'absorption

مواد غذایي را راحتترميسازد و از جذب چربي ها و

des graisses et des sucres nocifs pour

.قندهای مضر جلوگیری ميکند

la santé.
نميتوانید به راحتي از کنارش بگذرید ! با روغمن

Impossible de passer à côté ! Vous

connaissez déjà l’huile d’olive, et vous

زیتون آشنا هستید و قطعا بمارهما درممورد فموایمد

avez certainement entendu souvent

 حال ميتوانمیمد.بيشمار آن برای سالمتي شنیدهاید

parler de ses nombreux bénéfices pour
la santé. Vous pourrez désormais en

! مورد جدیدی به لیست خود اضافه کنید

ajouter un nouveau à votre liste !
در واقع روغن زیتون مادهای فوق المعماده بمرای

L’huile d’olive est en effet un excellent ingrédient pour les traitements de

زیبایي است ! به عالوه موجب بمهمبمود سمالممتمي

beauté ! C’est d’ailleurs pour cela

 در ادامه شما را با پن ترفند زیبایي با روغن.ميشود

qu’améliore ta santé. On vous présen-
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tera ci-après 5 astuces de beauté avec

.زیتون آشنا خواهیم کرد

de l’huile d’olive.
.فراموش نکنید که مواد طبیعي همیشه سالمترنمد

N’oubliez pas que ce qui est naturel
est toujours plus sain. Profitez-en, vous

 بدون هزینهی زیاد به، از این مواد استفاده کنید،پس

serez radieuse sans dépenser beaucoup

 مممکمن نمیمسمت.ظاهر مطلوب خود خواهید رسید

d’argent. Comment trouver mieux ?

! بتوانید روشي بهتر از این بیابید

Impossible !
L’huile d’olive pour garder la ligne

روغن زیتون برای حفظ تناسب اندام

Nous savons qu’elle fait parti du
fameux

régime

méditerranéen,

ميدانیم که روغن زیتون بخشي از رژیم ممعمروف

et

مدیترانهای است و از ما در برابر مشکالت سالممتمي

qu’elle nous protège donc des problèmes de santé. Sachez aussi qu’elle

 این را نیز بدانید که روغن زیمتمون.محافظت ميکند

est parfaite pour notre silhouette !

بهترین معجزهی سالمت اندام است ! همر روز یمک

Ajoutez à votre alimentation une
cuillère à café d’huile d’olive prise à

،قاشق چای خوری از آن را در حالت ناشتا میل کنید

jeun: cela vous aidera à perdre du

این کار به کاهش وزن و حف تناسب انمدام شممما

poids et à maintenir la ligne. Cette

 در حقیقت روغن زیمتمون دارای.کمک خواهد کرد

huile a en effet des bienfaits qui permettent la transformation d’aliments,

خواصي است که سبب جذب و تبدیل بمهمتمر ممواد

empêchant ainsi l’absorption de graiss-

غذایي شده و از جذب چربيها و قمنمدهمای مضمر

es et de sucres nocifs.

.جلوگیری ميکند

L’huile d’olive pour des cheveux
brillants et en bonne santé

روغن زیتون برای داشتن موهایی درخشان و
سالم
. خشکي آن اسمت،یکي از بزر ترین مشکالت مو

L’un des principaux problèmes des
cheveux est qu’ils sèchent. Ils se cas-

برخي موها شکننده هستند و گاهي اوقمات حمتمي

sent et tombent même parfois ! Nous

ميریزند ! بنابراین به شما توصیه ميکنیم هفمتمهای

vous conseillons donc d’utiliser un
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masque à l’huile d’olive une fois par

یک مرتبه از ماسک روغن زیتون برای مموهمایمتمان

semaine. Il convient de l’appliquer

 طریقهی مناسب انجام ایمن کمار آن.استفاده کنید

abondamment sur le cuir chevelu, et
recouvrir ensuite le tout avec une ser-

است که روغن زیتون را بر تمام سطح پموسمت سمر

viette éponge légèrement chaude. Cela

 سپس رویش را با حولهی اسمفمنمجمي،خود بمالید

permet d’augmenter l’humidification
du cheveu, lequel gagne en brillance et

 این کار باعث ميشود رطوبمت ممو.ولرمي بپوشانید

santé. Laissez la serviette jusqu’à ce

.افزایش یافته و درخشندگي و سالمت خود را بازیابد

qu’elle refroidisse. Lavez vos cheveux

بگذارید تا زمانيکه حوله خنک شود روی سمرتمان

le jour suivant. Votre cuir chevelu sera
tout simplement superbe !

 به همین سادگمي. روز بعد موهایتان را بشویید.بماند
! پوست سرتان تقویت خواهد شد

L’huile d’olive pour un teint parfait
En utilisant de multiples cosmé-

روغن زیتون برای داشتن پوستی با نشاط
 حتممما از،هنگام استفاده از لوازم آرایشي متعدد

tiques, vous vous êtes sûrement déjà
les

خودتان پرسیدهاید که در گذشته خانمها چطور بمه

femmes avant ? Elles affichaient en ef-

پوستشان رسیدگي ميکردند ؟ در واقع همه پوستمي

demandé

comment

faisaient

fet toutes une peau sublime et restent

عالي داشتند و امروزه همچنان به آنها بمه عمنموان

aujourd’hui encore des références en

 پاسخ این سمؤال سماده.الگوی زیبایي نگاه ميشود

matière de beauté. C’est simple: dans
le passé, les femmes profitaient déjà

 زنان از فواید روغن زیتون بمهمره، در آن زمان:است

des bienfaits de l’huile d’olive ! Elles
l’appliquaient sur leur corps telle une

ميبردند ! آنها از این روغن مانند یک کرم زیبمایمي

crème de beauté, et elles laissaient la

برای پوستشان استفاده ميکردند و اجازه ميدادند تا

peau l’absorber. Une seule goutte suf-

 یک قطره از این روغن.پوستشان روغن را جذب کند

fit, et votre peau vous en sera reconnaissante ! Les peaux sèches seront

! کافیست تا به پوستتان خموبمي کمرده بماشمیمد

quant à elles aux anges grâce à ce

پوستهای خشک به لطف این داروی مرطوب کننده

remède d’humidification.
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.لطیف خواهند شد
روغن زیتون برای داشتن پوستی صاف

L’huile d’olive pour une peau lisse
Vous l’avez déjà surement remarqué:

قطعا تاکنون متوجه شدهاید که استفاده از مموم

l’épilation à la cire, l’exposition au so-

، آفتاب گرفتن و برخي کارهای دیمگمر،برای موزدایي

leil et bien d’autres choses sont préju-

 در نتیجه پوست خشک.به پوست ما صدمه مي زنند

diciables pour la peau. Elle devient
sèche et manque d’éclat. Il existe une

 این قانمون.شده و درخشش خود را از دست ميدهد

règle à ne pas oublier: il convient de
toujours exfolier la peau des coudes et

 خوب است که هر روز پموسمت:را هرگز از یاد نبرید

des genoux. Une fois que cela est fait,

، بعد از انجام این کار.زانو و آرن را الیه برداری کنید

ajoutez une touche de cette huile. Ces

 در واقع.کمي روغن زیتون بر روی این نواحي بمالید

zones sont en effet plus sèches que

این قسمتها از سایر نقاه بدن خشکترند و استفاده

d’autres, et l’huile permet de garder la

peau douce.

از روغن زیتون راه مناسبي برای حف لطافت پوست
.آنها است
روغن زیتون به عنوان پاك کنندهی آرایش

L’huile d’olive comme démaquillant
Nous pouvons même profiter de

حتي مي توانیم از روغن زیتون برای پاک کمردن

cette huile pour nous démaquiller en

آرایشمان در پایان روز استفاده کنیم ! پس از آنمکمه

fin de journée ! Une fois le visage net-

 از این پاک کنندهی بي نمظمیمر،صورتتان را شستید

toyé, profitez donc de cet excellent démaquillant: les résultats vous sur-

 نتای مشاهده شده شما را شگفت زده:استفاده کنید

prendrons. Mais attention, cela suppose de la régularité. Et oui, c’est

 باید این کار را به طور، اما حواستان باشد.خواهد کرد

comme tout dans la vie, les meilleurs

، مانند هر کاری در زنمدگمي، بله.مرتب انجام دهید

résultats n’arrivent que lorsque l’on est

تنها هنگامي به بهترین نتای ميرسیم که در انمجمام

constant dans le traitement !

.کار ثابت قدم باشیم

https://amelioretasante.com/5-astuces-de-beaute-avec-de-lhuile-dolive/
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سارینا قدرت بین
خرداد 3190

)(June, 2019

La Traduction des Textes Journalistiques
On peut considérer le journal comme

ترجمهی متون مطبوعاتی

روزنامه را ميتوان به عنوان مادر تمممام وسمایمل

la mère de tous les moyens de commu-

ارتباه جمعي در نظر گرفت ،زیرا فقط خودش قمبمل

nication de masse, car il n’y avait que

از انقالب اطالعاتي وجود داشته است .روزناممه نمیمز

de lui-même avant la révolution in-

مانند رمان ،شعر و یا نمایش تئاتر ،یک ابزار اجتماعي

formatique. Comme un roman, un
poème ou une pièce de théâtre, il est

واقعي است و نه یک نهاد زباني؛ موضوعي است کمه

un vrai objet social, et non pas une en-

مستقیماً با زبان شناسي اجتماعي در ارتبماه اسمت؛

tité linguistique. C’est directement un

جزئي زنده از جوامع است.

sujet de la sociolinguistique. Une partie vivante des sociétés.

روزنامه مثل یک دفتر یادداشت روزانه است که در

Le journal est comme un cahier journalier dans lequel on note tous ce

آن تمام اتفاقاتي را که روز قمبمل افمتماده اسمت،

qu’on vient de vivre le jour précédent.

مينویسند .اینکه روزنامه همچون آینهای اسمت کمه

Le fait d’être comme un miroir à trav-

هرآنچه روز قبل بر جامعه گذشته را بر خوانمنمدگمان

ers lequel se reflet aux lecteurs tous ce

آشکار ميسازد ،وابسته به یک سازمان معنا شناسمي

que la société a vécu le jour précédent,
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ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی  *39خرداد 8931

زبان فرانسوی
dépend

d’une

vraie

organisation

.حقیقي است

sémantique.
Les titres, les rubriques, les textes et

 متنها و عکسها،) سرعنوانها (ستونها،عنوانها

les photos ne prennent pas de place

.به طور اتفاقي درصفحات روزنامه جای نميگمیمرنمد

entre eux-mêmes au hasard dans les
pages du quotidien. Ce sont les dirige-

این مدیران روزنامه هستند که یکمي را در کمنمار

ants du journal qui les placent les uns à

 آنها به خموبمي. باال یا زیر آن قرار ميدهند،دیگری

côté ou en dessus dessous des autres.
Ils savent très bien le profil de leur

شممخممصممیممت عممامممهی خمموانممنممدگممانشممان را

masse de lecteur. Ils les placent de

بنابراین طوری عناصر مطلب را کنار همم،ميشناسند

manière que l’attention des lecteurs

.قرار ميدهند که توجه خوانندگان را جلب کند

soit attirée.

. عنوانها اهمیت ویم های دارنمد،در این سازمان

Dans cette organisation, les titres ont
une importance primordiale. «Les ti-

 آنها عناصر اساسمي.»عناوین حامل مفاهیم هستند

tres sont des porteurs de significations.
Ils sont des éléments essentiels dans

در سازمان روزنامه هستند که با نشان دادن موضموع

l’organisation du journal qui attirent

 توجه خموانمنمده را،یا برجسته

l’intérêt des lecteurs en indiquant par

خبر با حروف بزر
.«جلب ميکنند

des lettres majuscules ou en caractère
gras, le sujet de l’information.»

 گمویما و،از آنجا که عناوین ازعبارات اسمي کوتاه

Puisqu’ils sont faits des phrases

 امکان دارد ابهاماتي در،بیضي شکل ساخته ميشوند

nominales, courtes, intenses et elliptiques, des ambiguïtés peuvent être

 از آنجایمي، به عالوه.تفسیر و ترجمهشان ایجاد شود

créées dans leur interprétation et leur

،که عنوانها اغلب حامل پیامهای فرهنگي هسمتمنمد

traduction. Et en plus, puisqu’ils sont

 ممثمل عمنماویمن،ترجمهشان بسیار سخمت اسمت

souvent des porteurs des messages culturels, leur traduction est plus difficile

شاهکارهای هنری یا هنر هفتمم کمه بمایمد بمرای

comme dans les titres des œuvres d’art

.ترجمهشان به واژگان معادل رجوع کنیم

ou de septième art dans lesquels on
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doit faire recours à l’équivalence.
La traduction journalistique est un

ترجمهی مطبوعاتي یکي از حوزههای تخمصمصمي

domaine particulier de la traduction
littéraire, dans lequel le traducteur est

 مترجم خودش هم به،ترجمهی ادبي است که در آن

aussi, lui-même, un peu journaliste. Un

 حرفه ای که بیش از پمیمش.نوعي روزنامه نگار است

métier qui se fait de plus en plus rare…

...کمیاب شده است
 در ترجمممه.مترجم مطبوعاتي نقشي دوگانه دارد

Le traducteur journalistique dispose
d´une double casquette. Dans une tra-

، وی نه تنها باید متن را ترجمه کمنمد،ی یک مقاله

duction d’article, il est non seulement
amené à traduire un document, mais

 گویي خودش نویسنمدهی،بلکه نقش محقق نیز دارد

aussi à mener ses propres recherches

.متن بوده است

comme s’il en était lui-même l’auteur.

Pour un article visant souvent une

برای مقاالتي که اغلب منطقهی جغرافمیمایمي یما

zone géographique particulière, ou un

 ممتمرجمم بمایمد،مخاطب خاصي را مد نظر دارنمد

public particulier, le traducteur doit re-

شیوههای نگارشي را که یک روزنامه نگمار از آنهما

specter les techniques de rédaction
qu’un journaliste suivrait et se baser

 رعایت کند و از منابع بسیار معمتمبمر،پیروی ميکند

sur des sources extrêmement fiables. Il
est évident qu’il doit avoir une bonne

 مسلماً او باید ازاطالعات عمومي باالیمي.استفاده کند

culture générale et suivre l’actualité de

 بهترین.برخوردار باشد ومرتباً اخبار روز را دنبال کند

manière intensive. L’idéal étant qu’il

 از ممهمارتهمای،حالت ممکن آن است که از پیش

dispose déjà de compétences journal-

.روزنامه نگاری بهرهمند باشد

istiques.

 کماری،او همچنین باید به سبک متن وفادار بماند

Il va également être amené à rester
fidèle au style du texte, chose ex-

 مخصوصاً در مواردی کمه در،که بسیار دشوار است

trêmement difficile, notamment en cas

 خواننده باید.متن اصلي شاهد بازی با کلمات هستیم

de jeux de mot. Il faut que le lecteur
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puisse retrouver la plume du journal-

بتواند سبک نوشتار نگارندهی ممتمن اصملمي را در

iste du texte source, mais que la tra-

 در عین حال ترجمه باید بمه همممان،ترجمه بازیابد

duction n’en reste pas moins fluide et
cohérente.

.نسبت روان و منسجم باشد
 همدف تما حمد،در مورد اعالمیههای مطبوعاتي

Dans la situation des communiqués
de presse, on vise le plus large possi-

 رعایمت ممعمیمارهمای.امکان ابعاد گستردهتری دارد

ble. Le respect des critères de qualité
exigés par les plus grandes sources de

کیفیتي که بزرگترین منابع نشر اخبار خواستمار آن

diffusion d’actualités est primordial.

 در این جا باید اطالعات مهمم. ضروری است،هستند

On doit ici retranscrire des infor-

را بازنویسي کنیم و مطمئن شویم برای همه قمابمل

mations importantes et il faut être sûr

.فهم هستند

que tout le monde comprennent bien
les informations.

Il faut que le fond reste clair et at-

 بمرای خموانمدن،محتوا باید واضح و جذاب باشد

trayant, qu’il donne envie d’être lu et

ایجاد اشتیاق کند و نگذارد که هیچ عنصری بتموانمد

ne laisser aucun élément qui pourrait
faire douter le lecteur. Par exemple les

 برای مثال سرواژهها بایمد.خواننده را به شک بیاندازد

sigles doivent être clairement énoncés

 به طور روشمن،پیش از ترجمه شدن در زبان مقصد

et expliqués avant d’être abrégés. Il en
va de même pour les noms des per-

، در مورد اسامي اشمخما.بسط و توضیح داده شوند

sonnes mentionnées dans le texte, il

،ذکرشده درمتن نیز به همین ترتیب عمل ميکنیمم

faut les présenter, présenter leur fonc-

باید آنها را معرفي کرد و نقش و اهمیتشان را شر

tion, leur importance, car il va s’agir

. زیرا در اکثراسناد رسمي همین گونه است،داد

en majorité de documents officiels.
C’est donc un domaine dans lequel

 ترجمهی مطبوعاتي حوزهای است که در،بنابراین

créativité, bonnes compétences en rédaction et culture générale sont pri-

 و، مهمارت بماال در نمگمارش،آن داشتن خالقیت

mordiales. Pour autant, il n’en est pas

 جذابیت، با این وجود.اطالعات عمومي ضروری است

moins passionnant et généralement
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beaucoup moins répétitif que ce que

این حوزه کم از ترجمهی فني ندارد و تکرار در آن به

l’on peut trouver en traduction tech-

.مراتب کمتر است

nique.

1. https://dergipark.org.tr/download/article-file/46523
2. https://www.sites.univ-rennes2.fr/lea/cfttr/veille/2014/01/13/la-traductionjournalistique/
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ریحانه نفر
3190 خرداد

(June, 2019)

Un Journal‘Différentes Rubriques d Les
انواع ستونها در یک روزنامه

Le contenu d'un journal:
les rubriques
محتوای یک روزنامه
ستون ها
Dans un journal qui est souvent long à lire, les informations sont classées par
thèmes, de sorte que le lecteur puisse se repérer facilement.
 اطالعات بر اساس موضوعات دسته بندی ميشوند به طوری که،در یک روزنامه که اغلب خواندن آن طول ميکشد
.خواننده بتواند به آساني به آن دست یابد
Les rubriques permettent de classer les articles par thèmes, c'est-à-dire par types
d'informations, ou parfois par façon de traiter l'information. Les rubriques de thèmes

proches sont parfois rassemblées par séquences.
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ستون ها این امکان را مي دهند که مقاالت به ترتیب موضوعي یعني بر اساس نوع اطالعات و یا گاهي بمر اسماس
روش پردازش اطالعات دسته بندی شوند.
Dans un journal, les rubriques se succèdent dans un certain ordre qui est choisi par le
journal et qui est toujours le même. La succession des rubriques propre à un journal
s'appelle le chemin de fer.

گاهي ،فصل ها ستون های موضوعي که در یک حوزه هستند را گرد هم ميآورد .در یک روزنامه ،ستون هما بمه
ترتیب خاصي که روزنامه خود انتخاب کرده و همواره یکسان هستند ،به دنبال یکدیگر ميآیند .توالي ستون همای
خا ،یک روزنامه chemin de fer ،نامیده ميشود.
Les différentes rubriques possibles sont par exemple: international, France, société,
économie, sport, culture, etc.
از ستونهای مختلف موجود ميتوان به ستونهای بین الملل ،فرانسه ،جامعه ،اقتصاد ،ورزش ،فرهنگ و ...اشماره
کرد.
Les types de traitement des articles sont par exemple: analyse, portrait, interview,
reportages, commentaires, etc. Les différents types de traitement entraînent des façons de rédiger et de présenter une gamme diversifiée d’articles.
از انواع مختلف پردازش اطالعات ميتوان به تحلیل ،بازنمایي ،مصاحبه ،گزارشات ،تفاسیر و ...اشماره کمرد .انمواع
مختلف پردازش منجر به ظهور سبکهای نوشتاری و ارائهی طیف متنوعي از مقاالت ميشود.
Voici quelques exemples de rubriques tirées du journal Le Monde. Pour chacune
d'entre elles, nous repérerons les caractéristiques principales. Nous repérerons également les différentes caractéristiques des articles dans les pages de journal.
اکنون چندین مثال از ستونهای روزنامهی لوموند ميآوریم .وی گيهای اصلي آن ها را مشخ
وی گيهای مختلف مقاالت موجود در صفحات روزنامه را مشخ
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ميکنیم.همچنین
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ستون بینالملل
ویژگیها:
اخبار این ستون مربوه به کشورهای خار از اروپا است.
موضوع این اخبار ،سیاست کشورهای خارجي و در اغلب موارد ،جنگ است.
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ستون اروپا

ویژگی ها:
در این ستون ،موضوعات اغلب اقتصاد یا سیاست ميباشند ،در اینجا موضوع جنگ است .گاهي یک مقاله بما یمک
تصویر نشان داده ميشود .همیشه یک توضیح که موضوع تصویر را مشخ
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ماهنامه ترجمان* سال هشتم* شماره پیاپی  *39خرداد 8931

ميکند آن را تکمیل ميکند.

زبان فرانسوی

ستون اقتصاد و کسب و کار
این ستون درباره ی عملکرد شرکت های بزر

و بخش های بزر

اقتصاد است.

و این بخش مربوه به صنعت ساختمان و عمران شهری است.
برای تکمیل یک مقاله ،تصویری گرافیکي در ميکنند (نوعي نمودار که اطالعاتي در اختمیمار خموانمنمده قمرار
ميدهد).
و بخشي که همیشه مربوه به تبلیغات است.
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ستون سیاست و جامعه (در فرانسه)
گاهي ستون با زیرنویس همراه است ،این مسئله نشان ميدهد که تمام مقاالت آن صفحه موضوع یکساني دارند.
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ستون سیاست و جامعه (در فرانسه)
این بارمقاالت درباره ی موضوعات مختلفي است که در یک حوزه هستند.
خبر حوادث (جنایت)
یا تخریب یک ناو هواپیمابر قدیمي برای ارزش دادن به یک بخش از متن آن را برجسته ميکنیم.
مقاالت کوتاهي که به یک رویداد بدون گزارش مربوه ميشوند ،اخبار کوتاه هستند.
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ستون ورزش
ورزش مورد بحث ،با عکس و یا با سرفصل مقاله شناخته ميشود.
و باز هم چند خبر کوتاه.
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ستون فرهنگ
مقاالت این ستون ،موضوعات مختلفي را که با هنرهایي از قبیل سینما ،تئاتر و موسیقي در ارتباه انمد ،ممطمر
ميکند.
یا به عنوان مثال در اینجا یک چشم انداز اقتصادی از این موضوعات را مطر ميکند.
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این ستون موضوع خاصي را مطر نميکند اما از نامش (تحقیقات) پیداست که به نوعي به پمردازش اطمالعمات
پرداخته است.
خبرنگار با افراد مختلف مصاحبه ميکند و شر ميدهد.
در اینجا یک عنوان ،یک مقدمه برای توضیح بیشتر
و یک نوشته برجسته یافت ميشود.
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توالی ستونها:
آب و هوا
و بازی
و بخشي که همیشه به تبلیغات اختصا ،دارد.
Voici quelques exemples de rubriques tirées du journal Métro. Dans un autre journal,
les rubriques n'ont pas forcément les mêmes noms. Il n'y a pas de règles obligatoires,
mais des choix faits par chaque journal.
در اینجا چندین مثال از ستونهای روزنامه ی مترو آمده است .اینطور نیست که در روزنامهای دیگر ،ستونها لزوما

همان نامها را داشته باشند.
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در این باره ،قوانین اجباری وجود ندارند ،بلکه انتخاب نام ستونها بر عهدهی خود روزنامه است.

ستون جهان (و نه بین الملل)
عناوین مقاالت اغلب با مقدمهای همراه است که آن عنوان را تکمیل ميکند و خواننده را قادر ميسازد تا بداند بمه
آن مقاله عالقه دارد یا خیر.
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زبان فرانسوی

ستون فرانسه
در روزنامه مترو ،اخبار کوتاه به وفور یافت ميشود ،حجم این روزنامه نسبت به لوموند کمتر است و ممقماالت آن
کوتاه ترند.
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زبان فرانسوی
Les différents types de rubrique dans un journal Le Parisien:
انواع ستونها در روزنامهی پاریزین
Actu politique

اخبار سیاسي

Actu économie

اخبار اقتصاد

Actu monde

اخبار جهان

Actu société

اخبار جامعه

Actu sport (rugby, basketball, tennis,

) فوتبال، تنیس، بسکتبال،اخبار ورزشي (راگبي

Annonce (immobilière ou autre)

)آگهي (امالک یا غیره
، سینما، کتاب،فرهنگ و تفریح (شامل انتشارات

Culture et loisir (composé de édition,
livre, cinéma, musique, télévision)

) تلویزیون،موسیقي

Programme télé

برنامه تلویزیوني

Météo

وضعیت آب و هوا

Les différents types de rubrique dans un journal Libération:
انواع ستونها در روزنامهی لیبراسیون
Événement

وقایع

Jeux/météo

Le monde

جهان

Vous

مخاطب

La France

فرانسه

Annonce

اطالعیه

Économie

اقتصاد

Culture

فرهنگ

Terre

کره زمین

Sport

ورزش

Rebonds

جهش

 آب و هوا/بازی

Ecran et média

سینما و رسانه

Grand angle

زاویه گسترده

http://slideplayer.fr/slide/173218/blog.ac-versailles.fr
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