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)2(شناسيواژه

در .به پسر تبديل شده استدر،پوست

و در پوثرَ puthraپارسي باستان

رپهلوي باستان و در هندپوهرو پوسـ

در گويش تاتي اشتهارد هنوز .استپسور

در سنگسر . »فور«گويند به پسر مي

.دگوينمي» پور«

از جمله ،رديهاي كُدر بسياري از گويش

» در«هنوز پسوند ،)فَيلي(كردي فهلوي 

كه به » درنان«مانند . رودبه كار مي

ي غذا دادن كسي است كه وظيفه«معني 

نواده و اطرافيانش را بر عهده به خا

».ددار

.از پاييدن است» پدر«در » پـِ«حرف 

كسي ،پايدكسي كه مي،پدر يعني پاينده

اش است و آنان را كه مراقب خانواده

پدر در اصل پايدر يا پادر بوده . پايدمي

در » فاذر«جالب است كه تلفظ .است

شبيه است تا » پادر«انگليسي بيشتر به 

»!درپ«تلفظ 

،است» خواه«ياز ريشه) خواهر(خواهر 

كه خواهان خانواده و آسايش يعني آن

در اوستا .يا ــارــَر+ خواه .آن است

خواهر به صورت خْـونــگْـهر آمده 

يا » خووار«ري حرف واو در در لُ. است

ردي در كُ.شودهنوز تلفظ مي» هووار«

گ« شود كه باز هم گفته مي» خْـووِشـ

.دشورف واو تلفظ ميح

يعني . در است+ برادر نيز در اصل برا 

يعني ،دهدكسي كه براي ما كار انجام مي

و براي آسايش دهنده براي ماـانجامـكار

.ام

عادل . (ي مايعني پديدآورنده»مادر«

)اشكبوس

بارانِ رؤيايِ پاييز:ادبيات

كس كه غريب نيست شايد كه دوست نآ. ميان بيگانگي و يگانگي هزار خانه است! هليا

ها با ما گرد يك آن. گوييم و يا ايشان به ماكساني هستند كه ما به ايشان سالم مي. نباشد

را به هيچ بدل » تو«، »تو«را به » شما«. خندندگويند و ميخورند، مينشينند، چاي ميميز مي

نشينند تا بِناي تو فرو مي. شندكنندگانِ صميميت باخواهند كه تلقينها ميآن. كنندمي

چه بخواهي آن. بخش هستندي نجاتگاه فرارِسندهآن. نشينند تا روز اندوه بزرگمي. بريزد

خورند كه در راه مهر، آورند، حتّي اگر زبانِ تو آن را نخواسته باشد، و سوگند ميبراي تو مي

- كنند در ميان حلقهنگين ميتو را. رنج استمرگ، چون نوشيدن يك فنجان چاي سرد، كم

گلي بياورند ـ و فروشند تا براي روز تولّدت دستهشان را ميهايجامه. شانهايي گذشت

-شان چون زورقي افسانهو اندرزهايزماني فداكاري. شان خواهند نوشتدر دفتر يادبودهاي

- شده و گلهاي خشكهكند؛ آن توفان كه تو را ـ پروانهاي تند توفان را تحمل مييي، ضربه

بر . انديشندها ميها به مرگ و روزنامهآن. الي كتابت را ـ در ميان گرفته استهاي البه

: زنندچرخند و فرياد ميكني ميها را در آن احساس ميفراز گردابي كه تو واپسين لحظه

)1382: نادر ابراهيمي(!من! من! من! من

در بسياري .د، هرگز فعل مجهول به كار نبريديستفاده كنتوانيد از فعل معلوم اوقتي مي-4

ت امروز ساخت مجهول به علّ. توان يافتهاي نگارش انگليسي نيز اين توصيه را مياز كتاب

هاي اروپايي در فارسي بسيار زياد شده است، در حالي كه استادان نگارش و تاثير زبان

.دهنداديبان انگليسي ساخت معلوم را ترجيح مي

- ها و عبارتمعمولي برسانيد، هرگز از واژهيهاي سادهتان را با واژهتوانيد پياماگر مي-5

.هاي بيگانه يا اصطالحات علمي و فني استفاده نكنيد

...دستگاه، نظام، سامانه، سازگان، منظومه، سازمان، قاعده:سيستم

مستبد، خودكامه:ديكتاتور

شيوه، فن، روش، راهكار:تكنيك

قشيوه، اسلوب، طريقه، نظم و نس:دمت

مخاطره، خطر، احتمال خطر، امكان خطر:ريسك

خطر كردن، تن به خطر دادن ،دل به دريا زدن، خود را در تنگنا انداختن:ريسك كردن

تان هنگام استفاده از اين قواعد، دچار اختالل و ابهام مي همين كه احساس كرديد كالم-6

كمتر قانون .پا بگذاريداز قواعد فوق را كه اسباب دردسر است زيرشود، بالفاصله هر كدام

قواعد زبان رهنمودهايي هستند براي . اي در زبان هست كه نتوان آن را شكستو قاعده

نويسنده و مترجم بايد از اين قواعد براي ايجاد ارتباط سريع و صريح و . بيان مؤثر كالم

.ها را كنار گذاشتاند، بايد آنآفرينعد خود مشكلا وقتي اين قواام. روشن استفاده كند
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ي ترجمهنكته

شعر
بدادايزدچههرازبهترخرد

دادراهازبهراخردستايش

دلگشاىخردورهنماىخرد

سراىدوبه هرگيرددستخرد

ستغميتزويوادمانىشازو

ستكميتزويوفزونىتزويو

روانروشنمردوتيرهخرد

زمانيكشادمانهمىنباشد

خردمردخردمندآنگفتچه

خوردبراوگفتارزداناكه

پيشزنداردراخردكوكسى

ريشخويشيكردهازگردددلش

خواندديوانهشيوارهراو

راوانددبيگانهخويشهمان

ارجمندسراىدوهره بازوئى

بنده بداردپاىخردگسسته

بنگرىچونجانستچشمخرد

نسپرىجهانشادانچشمبىتو

)فردوسي(

دغدغه ...) داري ويابي، امانتمعادل(ها ي اينهمه... دغدغه و اميدواركند و بيي خالقيت و آفريدن است كه تو را راحت مياين در جوهره
)مهدي افشار(.آوردآورد، اما از لوني ديگر و نوعي ديگر؛ از نوعي كه نه پريشاني كه تمركز ميمي

You looked at him and you saw this and you thought, “Oh, now, don’t be 
like that!” But he was like that, and as soon as the little cake had been 
deposited on the table, and the orchestra had finished the birthday piece, 
and the general attention had shifted from the man and woman, I saw him 
say something to her under his breath – some punishing thing, quick and 
curt and unkind. I couldn’t bear to look at the woman then, so I stared at 
my plate and waited for quite a long time. Not long enough, though. She 
was still crying when I finally glanced over there again. Crying quietly 
and heartbrokenly and hopelessly, all to herself, under the gay big brim of 
her best hat. 

هك
گاه با اش بخواني و آنتوانستي اين حالت را در چهرهكردي مينگاه ميبه صورتش كه

.اما او همان جور بود كه بود. آه، مگر چه شده، اين قيافه را به خود نگير
.اما كاري بود كه شده بود. ، نه، اين كار را نكنآه«گفتي، خود مي
آهنگجايهمين كه

جشن تولد آوازي نوازدندگان و دستهگرفتآرام و قراركيك روي ميز هبه مجرد اين ك
ها برگرفته شد، شنيدم كه شوهر زير لب چيزي را به پايان برد و توجه عموم از آن

و خالي از مهرحرفي گزنده
اه ديگر طاقت نگ.گفته بودرحمانهبي، مختصر، سريع و گويا كالمي گزنده.به زن گفت

اما اين زمان چنان كه بايستزماني طوالنيكردن به
زياد در اين .در انتظار ماندممدت مديديبه بشقاب خود خيره شدم و . زن را نداشتم

وقتي كه سرانجام نگاهي به زن انداختم داشتطوالني نبود
آرام، داشتاش كالهي بهترين زير لبهدر، اين بار كه نگاهم را به زن دوختم. حال نبودم
گريستميدلشكسته

)1:1370ش: 35مترجم (.كردگريه ميانهو نوميدجگرخراش

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

در اين -near. ي تبديل شدن به آن است يا رو به تبديل شدن به آن داردصفت يا اسم پايه را دارد و در آستانههاي تقريباً تمام ويژگي

:بخش پاياني.انداللفظي ترجمه كردهكه برخي آن را تحتنيست، چنان» نزديك«تركيبات به معني صوري آن يعني 
الوقوع�ِ قريب-

near-accidentالوقوعتصادف قريبnear-certaintyالوقوعقطعيت قريب

near-bankruptcyالوقوعورشكستگي قريبnear-crisisالوقوعبحران قريب

near-chaosالوقوعآشوب قريب

، كمابيش-تقريباً

near-blackتقريباً تيرهnear-verticalتقريباً عمودي

near-equalتقريباً برابرnear-perfectتقريباً كامل

near-impossibleتقريباً ناممكنnear-randomتقريباً تصادفي
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