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كرد و بيا و برويي داشت و با شاگردهاي درشت روي هم راحتي امر و نهي ميزد و بهناظم جوان رشيدي بود كه بلند حرف مي

رسه را تواند گليم مددادند و پيدا بود كه به سرِ خر احتياجي ندارد و بي مدير هم ميريخته بود كه خودشان ترتيب كارها را مي

- از آن. آمدتوي دفتر اولين چيزي كه به چشم مي. دوتاي يك آدم حسابي. معلم كالس چهارم خيلي گنده بود. از آب بكشد

كم دارد از سرِ پيدا بود كه اين هيكل كم... زدلفظ قلم حرف مي. كني مدير كل استهايي كه اگر توي كوچه ببيني، خيال مي

شد چنين هيكلي به هم زد و اش در اين فكر بودم كه با نان آقامعلمي چطور ميزد، همهميوقتي حرف. كنددبستان زيادي مي

ام تميز باشد و اتوي شلوارم و راستش تصميم گرفتم كه از فردا، صبح به صبح، ريشم را بتراشم و يخه. چنين سر و تيپي داشت

هاي كروات، شبيه ميرزابنويسي بسته، بياي و يخهكردهماشينريشي و سرِتهاب. سوختهاي بود سياهمعلم كالس اول باريكه. تيز

شد حدس زد كه چنين آدمي فقط سرِ كالس اول جرئت مي. ساكت بود و حق هم داشت. نمودحتا نوكرباب مي. خانهدم پست

ن آن روزِ اول زد و چشمش پيچ داشت و ممعلم كالس دوم كوتاه و خپله بود و به جاي حرف زدن جيغ مي. حرف زدن دارد

زد كه خنديد و داد ميزد هرهر ميبا هر جيغ كوتاهي كه مي. كندزند به كجا نگاه مينتوانستم بفهمم وقتي با يكي حرف مي

ي اي بود، بلند و با يك صورت استخواني و ريشِ از ته تراشيده و يخهمعلم كالس سه يك جوان تركه... هاستدلقك معلم

هايش برق چشم. اش گنجايش بيش از سه كلمه را نداشتي سينهقفسه... زدمقطّع حرف مي. جنبيده ميمثل فرفر... آهاردار

گفت، كه ها را ميجور سرگرمييكي فارسي و شرعيات و تاريخ، جغرافي و كاردستي و اين... زد كه فقط از هوش نبودعجيبي مي

اش نگه د و پهن كه نعش يك لنگر بزرگ آن را روي سينهكراوات زرتنگ و پوشت وجوانكي بود بريانتين زده، با شلوار پاچه

جواني بود موقّر و ... آن ديگري... كردها را نگاه ميداشته بود و دايماً دستش حمايل موهاي سرش بود و دم به دم توي شيشه

.بودآمد و به خودش اطمينان داشت و تنها معلمي بود كه سيگار توي جيبش سنگين كه مازندراني به نظر مي
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o،روز // به گفته يكي از مقامات ارشد اتحاد ميهني كردستان

توسط اعضاي اتحاد ميهني // طه ياسين رمضان// اوت،18دوشنبه، 

دستگير شد و در اختيار // در شهر موصل، واقع در شمال عراق،

.نيروهاي آمريكايي قرار گرفت

مقامات ارشد اتحاد ميهني كردستان، اعضاي اين ي يكي ازبه گفته�

اوت، طه ياسين رمضان را در شهر موصل، 18اتحاديه، روز دوشنبه 

.نيروهاي آمريكايي تحويل دادنددر شمال عراق، دستگير كردند و به

در اين مثال، (يا به كسي يا مرجعي ) زندان(دستگير شده را به جايي 

اي ست اين جمله همچنين نمونه. دهندتحويل مي) نيروهاي امريكايي

ي مكانيكيِ و ترجمهدر زبانِ انگليسيpassiveسازياز تĤثير جمله

توسطُ“به was arrested byيآن به فارسي، يعني ترجمه

كه فارسىِ درستي نيست و از راه ترجمه از فرانسه و ” دستگير شد...

.تيافته اسانگليسي به فارسىِ نوشتاري راه

)1385اسفند : داريوش آشوري(

1390139013901390ي دوم ارديبهشتنيمه،سومي شمارهي الكترونيكي آموزش ترجمهمجله

سازيواژه

. هايي دست يابدتوانست تا حدودي به موفقيت] فرهنگستان اول[اين مؤسسه 

جا ساخته بودند اكنون در زبان فارسي درصد زيادي از كلماتي كه در آن

ي پزشكي استاديار دانشكده«ي ديگر به نظر ما گفتن جمله... جاري است

عجيب نيست، بلكه » به آزمايشگاه رفتنددانشگاه تهران با دانشجويان خود 

ي تهران با ي طب اونيورسيتهآسيستان پروفسور فاكولته«شنيدن اين جمله كه 

-در يكي از مقاله. (عجيب و مشمئزكننده است» ي خود به البراتوار رفتندطلبه

ي اي شبيه جملههايي كه در نكوهش فرهنگستان نوشته شده است، جمله

و آن را مورد ريشخند قرار داده است و گفته است نخست را آورده است

اي با واژگاني نظير دانشكده و دانشگاه و دانشجو اصالً غيرقابل فهم چنين جمله

)1375: علي كافي). (است

از زبان بزرگان

كند كه خود به نظر من هيچ كالس و هيچ استادي اين قدر به شما كمك نمي

صد -در-هيچ مترجمي صد... دشما يك متن را بگيريد و آن را مقابله كني

- ها هستند كه عين متن را درميوفادار به متن نيست، فقط بدترين مترجم

)انيكامران ف. (دآورن
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دارمات ميگويد دوستكه ميآن
The man saying, “I love you,”

is a sad minstrelخنياگر غمگيني ست

.كه آوازش را از دست داده است
Who has lost his voice:

.اي كاش عشق را زبان سخن بود
If only love could speak.

A thousand happy skylarksهزار كاكلي شاد   

in your eyesدر چشمان توست

a thousand silent canariesهزار قناري خاموش 

:in my throat.در گلوي من

.if love only could speakعشق را

.اي كاش زبان سخن بود

دارمات ميگويد دوستكه ميآن
The man saying, “I love you,”

ستگينِ شبيدل انده
is the dark heart of the night

.جويداش را ميكه مهتاب
Searching for moonlight:

اي كاش عشق را

.If love only could speak.      زبان سخن بود
)مد كريمي حكاكي احاحمد شاملو، ترجمه(

ي ترجمهنكته

near-دهند كه چيزي تقريباً تمام شوند نشان ميهايي كه بدين ترتيب ساخته ميواژه. سازدشود و صفت و اسم جديدي ميبا صفت و اسم تركيب مي

در اين تركيبات به معني صوري آن -near. ي تبديل شدن به آن است يا رو به تبديل شدن به آن داردرا دارد و در آستانههاي صفت يا اسم پايه ويژگي

.انداللفظي ترجمه كردهكه برخي آن را تحتنيست، چنان» نزديك«يعني 

near-ultraviolet :فرابنفش نزديكnear-infrared : 1379جوادي به نقل از علي پور(فروسرخ نزديك(

).2(آوريم را با ذكر مثال، در چند شماره از مجله مي-nearهاي درست معادل
گونه- 

near-wildگونهوحشيnear-manگونهانسان

near-chaosگونهآشوبnear-sensationگونهاحساس

near-hystericalگونهعصبيnear-monopolyانحصارگونه

)حسن هاشمي ميناباد(

ي ترجمهمقابله

Tonight, I find myself here in a guest house in the city of Salisbury. The 

first day of my trip is now completed, and all in all, I must say I am quite 

satisfied. This expedition began this morning almost an hour later than I 

had planned, despite my having completed my packing and loaded the 

Ford with all necessary items well before eight o’clock. What with Mrs. 

Clements and the girls also gone for the week, I suppose I was very 

conscious of the fact that once I departed, Darlington Hall would stand 

empty for probably the first time this century – perhaps for the first time 

since the day it was built. It was an odd feeling and perhaps accounts for 

why I delayed my departure so long, wandering around the house many 

times over, checking one last time all was in order.

روز اولِ سفرم تازه به آخر . گذرانماي در شهر سالزبري ميخانها در مهمانامشب ر

امروز صبح حركت كردم، . رسيده، و بايد عرض كنم كه روي هم رفته راضي هستم

يك ساعتي ديرتر از آن كه در نظر داشتم، در صورتي كه مدتي پيش از ساعت هشت 

جا كه خانم از آن. د گذاشته بودمي لوازم را توي فورام را بسته و همهبنه-و-بار

اند، خاطرم خيلي مشغول اين نكته بود كه كلمنتس و دخترها اين هفته به مرخّصي رفته

ماند؛ چه كنم اول بار است كه در قرن حاضر سراي دارلينگتن خالي ميوقتي حركت مي

حال غريبي . شداند همچو اتّفاقي نيفتاده بابسا از روزي هم كه بناي اين خانه را گذاشته

چند بار . كردمبه بنده دست داده بود؛ شايد به همين علّت بود كه در حركت تأخير مي

. چيز مرتّب استتوي خانه چرخيدم كه ديد آخر را بزنم و خاطرجمع بشوم كه همه

)1385: نجف دريابندري(
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