
  
  
  
  
  

  تاريخچة تقريباً همه چيز
سعيد ليان  

  
آقاي محمدتقي فرامرزي مترجمي بهنام است و بنده ايشان را از طريـق ترجمـههايشـان از

بيـان:  آثار هنري ميشناختم. در کتابخانة کوچک خود من دو کتاب بـه ترجمـة ايشـان هسـت
به ترجمة ايشـان چيز همه تقريباً تاريخچة زمان. ديدن کتاب گذر در هنر و موسيقي در انديشه
براي من قدري عجيب بود؛ زيرا يک متن علمي، هر چند ساده باشد، مشحون از اصطالحات و 

مفاهيمي است که بايد با آنها آشنايي کامل داشت تا بتوان به درستي ترجمهشان نمود.  
من کتاب را به قصد انتقاد نخواندم. کتاب را خواندم چون به موضوع آن عالقهمند بودم؛ اما 
هر از گاهي که معني برخي جمالت را نميفهميدم يا به صحت برخـي مطالـب شـک داشـتم،
زيرشان خط ميکشيدم تا بعداً تحقيقکي دربارة آنها بکنم. مبناي نوشتة حاضر برخي از همـين

موارد است.   
خوشبختانه پس از نگارش تحرير اولية اين مطلب، به متن اصلي کتـاب نيـز دسـت پيـدا

کردم.1 در مواردي که احساس کردم مقابلة ترجمه با متن اصلي ضروري است اين کار را انجام 
دادم، اما در بقية موارد فقط به نقل ترجمة فارسي اکتفا کردم.  

1388 هـم اين نقد را بر اساس چاپ سال 1384 نوشته بودم، اما آن را تماماً با چاپ سـال
مقابله کردم و اگر تغييري در کتاب صورت گرفته بود به آن اشاره کردم.  

٭ ٭ ٭  
اشکاالت ترجمه:  

متأسفانه اشکاالت اين ترجمه به حدي است که اوالً فهم مطالب بسياري از مواضـع کتـاب
فهم نيز تقريباً از ميان ميرود.   را دچار اشکال ميکند، در ثاني اعتماد خواننده به مواضع قابل

                                                 
چيـز، نوشـتة بيـل همـه تقريبـاً تاريخچـة 1389. اين مقاله، نقدي است بر کتـاب ش 258ـ 259؛ آبان ـ آذر کتاب؛ * جهان

براسين، ترجمة محمدتقي فرامرزي، تهران: مازيار، 1388. 
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الف. اشکاالت کلي:  

يک. يکي از مهمترين ايرادهاي اين ترجمه اين است کـه واحـدهاي سيسـتم انـدازهگيـري
آمريکايي2 به واحدهاي سيستم متريک3 تبديل نشدهاند. تبديل واحـدها (يـا شـايد بهتـر اسـت
بگوييم ترجمة واحدها) به اندازة ترجمة کلمات و اصطالحات ضروري اسـت. واحـدهاي بـه
کار رفته در اين کتاب عبارتاند از مايل، فوت، اينچ، پوند، گالن، ايکـر و غيـره. بـا توجـه بـه
موضوع کتاب، تقريباً صفحهاي از اين اندازهها خالي نيست و متأسـفانه خواننـدة فارسـيزبـان

نميتواند تصور درستي از اين اعداد و ارقام پيدا کند.4  
دو. يکي ديگر از ايرادهاي اين ترجمه اين است که در اکثر موارد، امـالي التـين نـامهـاي
خاص ذکر نشدهاند. اين مسئله دو اشکال ايجاد ميکند: يکي آنکه خواننده نميتواند بـه تلفـظ
التـين (ماننـد اينترنـت) بـراي يـافتن صحيح اسمها پي ببرد، و ديگر اينکه رجـوع بـه منـابع

اطالعاتِ بيشتر دربارة اين اعالم بسيار دشوار ميشود.  
ب. بيدقتيها و اشکاالت زباني:  

تذکر اين نکته ضروري است که برخي از بيدقتيها کار خود مؤلف است.   
 در همان نخستين صفحة کتاب ميخوانيم که: «پروتونها به قدري ريزند کـه يـک لکـة

بســيار کوچــک مرکــب، ماننــد نقطــة بــاالي حــرف انگليســي i مــيتوانــد چيــزي در حــدود 
500,000,000,000 (پانصد ميليارد) از آنها را در خود جاي دهد، که اين از مجموع ثانيههـاي

تشکيلدهندة نيمميليون سال اندکي بيشتر است» (ص21 ـ 27).  
ظاهراً مؤلف در محاسبه اشتباه کرده است. هر سال تقريباً 31,536,000 ثانيه است. در ايـن
15,854 سـال). صورت پانصد ميليارد ثانيه چيزي کمتر از شانزدههزار سال مـيشـود (حـدود

نيمميليون سال هم حدود 15,768,000,000,000 ثانيه است.  
 «در نقشهاي از منظومة شمسي با مقياس واقعي، که در آن قطر زمين به اندازة قطر يک نخـود
کوچک ميشود [طبق محاسبة من حدود 6 ميليمتر]، فاصلة مشتري از زمين از هزار فـوت [حـدود
300 متر] بيشتر ميشود و پلوتون5 در فاصلة يکونيم مايلي ما [حدود 2400 متر] قرار مـيگيـرد (و

اندازهاش معادل اندازة يک باکتري ميشود، بنابراين شما به هيچ وجه قادر به ديدنش نخواهيد بود)» 
(ص40. در اين نوشتار همة افزودههاي درون کروشه و نيز تأکيدها از من است). 
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آدم بعد از خواندن اين بند خيال ميکند که در اين نقشه (که در آن نسبتها واقعي اسـت) 
پلوتون به اندازة يک باکتري درميآيد، اما اين طور نيست. قطر پلوتون حدود يکپـنجم زمـين
است و قاعدتاً در اين نقشه اندازهاش حدود 1/2 ميليمتر ميشود.6 احتمـاالً منظـور ايـن بـوده
است که شياي به اندازة تقريباً يک ميليمتر از پس فاصلهاي 2400 متري به اندازة يک باکتري 
ديده ميشود. پس صورت صحيح اين جمله بدين صورت است: «و از اين فاصله به اندازة يک 

باکتري ديده ميشود». 
 در ادامة اين بند آمده است: «حتي اگر همه چيز را طوري منقبض کنيد کـه مشـتري بـه
اندازة نقطة انتهاي اين جمله کوچک شود، و بزرگي پلوتون نيز از بزرگـي يـک ملکـول فراتـر

نرود، پلوتون باز هم در فاصلة بيش از سيوپنجهزار مايلي زمين واقع ميشود» (ص40). 
اگر پلوتون 1/2 ميليمتر قطر داشت، در حدود 1/5 مايل از ما فاصله پيدا ميکرد. پس اگـر

پلوتون را به اندازة يک ملکول کوچک کنيم، فاصلهاش از ما بايد بسيار بسيار کمتر شود، نه اين 
که بيش از بيستوسههزار برابر شود! متن اصلي چنين است:  

“Pluto would still be over 10 meters away” (p45). 

 «نزديکترين همساية ما در کيهان، يعني ستارة قنطوروس پروکسيما، [...] در حدود 4/3 
سال نوري با زمين فاصله دارد، که به معني پرسشي بچگانه به زبان کهکشاني است، اما همـين

نيز در مقايسه با سفر به کرة ماه، يکميليون برابر دورتر است» (ص43). 
فاصلة ماه از زمين حدود 386,000 کيلومتر است (حدود 240,000 مايل. ← ص41 همين 
کتاب)، و يک سال نوري حدوداً 9,460,800,000,000 کيلومتر است. بنابراين 4/3 سال نـوري
تقريباً بيش از 100 ميليون برابر فاصلة زمين تا ماه است (حدود 105,392,331 برابر). در مـتن

اصلي هم آمده است:  
“a sissy skip in galactic terms, but still a hundred million times further than a trip 

to the Moon” (p48). 

در ضمن «پرسشي کودکانه» اشتباه چاپي است به جاي «پرشي کودکانه». شايد بهتر باشد آن 
«در عـالم (/   نجـومي) » ترجمـه کـرد يـا گفـت کـه عبارت را «يک قدم در مقيـاس کهکشـاني

کهکشانها يک پرش کوچولو است». 
 «براي رسيدن به منزلگاه مهم بعدي يعني شعراي يماني (Sirius) سـفري ديگـر را بايـد

پيش گرفت که آن نيز 4/6 ميليون سال نوري به درازا خواهد کشيد» (ص 43). 
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نگاهي کنيم به متن اصلي:  
“To reach the next landmark of consequence, Sirius, would involve another 4.6 

light years of travel” (p48). 

» ناقابل از کجا آمده است. در ضمن بهتر بود در ترجمه ماننـد معلوم نيست که اين «ميليونِ
متن اصلي «4/6 سال نوري ديگر» ميآمد، که با صراحت بيشتري نشان ميداد که براي رسـيدن
به شعراي يماني، پس از طي 4/3 سال نوري تا قنطورس پروکسيما، 4/6 سال نوري ديگر بايـد

رفت، که با اين حساب فاصلة شعراي يماني از زمين 8/9 سال نوري خواهد بود.7 
 «[نيوتون] به خودش زبان عبري ياد ميداد» (ص67). صورت معمول آن در فارسي اين 

است که «در نزد خود عبري ميخواند» يا «عبري را نزد خود ميآموخت».  
 «در اوايل سدة هفدهم برمودا به نقطهاي دشوار براي شناسايي در نزد ناخدايان کشتيها 
معروف بود» (ص71). شايد اين عبارت بدين صورت گوياتر باشد: «در اوايل قرن هفدهم بين 
ناخدايان کشتيها معروف بود که جاي برمودا را به راحتـي نمـيتـوان پيـدا کـرد» (آنچـه بـه

  .(p75 .است locate شناسايي» ترجمه شده، فعل»
 «بدين ترتيب بوگر و ال کواندامين نزديک به ده سال از عمرشـان را صـرف رسـيدن بـه
نتيجهاي کرده بودند که نميخواستند محض اطالع از اينکه خودشـان حتـي نخسـتين کسـاني
نيستند که به چنان نتيجهاي رسيدهاند به آن برسـند» (ص74). مـن چنـدين بـار ايـن جملـه را
«بـدين ترتيـب بـوگر و ال خواندم و تقريباً چيزي از آن نفهميدم. شايد منظـور ايـن بـوده کـه:
کواندامين نزديک ده سال از عمرشان را صـرف رسـيدن بـه نتيجـهاي کـرده بودنـد کـه ديگـر

نميخواستند به آن برسند، حتي محض اطالع از اينکه ديگران هم قبالً همين نتايج را به دست 
آوردهاند».  

 «در نظر فيزيکدا[نا]ن... ما به هر جايي که برويم جرممان ثابت ميماند. ...اگر به کرة ماه 
سفر کنيد وزنتان به مراتب سـبکتـر مـيشـود، امـا جرمتـان خيلـي زيـاد مـيشـود» (ص85، 

پانوشت/ p88). گمان نميکنم نيازي به توضيح باشد. 
 «بسياري از آرايشهاي تودههاي سنگ در دو سوي اقيانوس اطلس، يکي هسـتند. فقـط

خيلي مشابه نيستند، بلکه يکي هستند» (صP220 /220). جمله مبهم است. به جاي آن ميشد 
يکي هستند».   گفت: «منظور اين نيست که خيلي شبيهاند، آنها [دقيقا] ً
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 «سيارک يا ستارة دنبالهداري که با سرعتهاي کيهاني حرکت ميکند با چنان شتابي وارد 
جو زمين ميشود که هواي واقع در زير آن مجال کنار رفتن از سـر راه آن را پيـدا نمـيکنـد و
فشرده ميشود، مانند آنچه در پرش با دوچرخه رخ ميدهد. همچنانکـه هـر دوچرخـهسـوار
پرشکار ميداند، دماي زير دوچرخه تا حدود 60,000 کلوين يا ده برابر دماي سطح خورشـيد
باال ميرود» (p253 - 254 /257). محض رضاي خدا فکر نکردهاند که حرارتي ده برابر دمـاي

سطح خورشيد دوچرخهسوار و دوچرخه را که هيچ، پيرامون آنها را هم بخار ميکند؟  
’bicycle pump‘ بـوده اسـت. ظـاهراً آنچه را «پرش با دوچرخه» ترجمه کـردهانـد در اصـل
 ‘below it’ pump را jump خواندهاند. آنچه نيز «زير دوچرخه» ترجمه شده، در اصل به صـورت

بوده است که ضمير ’it‘ در آن به «سيارک» يا «ستارة دنبالهدار» برميگردد نه بـه دوچرخـه يـا چيـز
ديگر. ترجمة اين عبارت چنين چيزي ميشود: «... هر کس که از تلمبة دوچرخه استفاده کرده باشـد

ميداند که فشردهکردن هوا آناً آن را داغ ميکند. دماي [هواي] زير آن [سـيارک يـا سـتارة دنبالـهدار 
هم] به حدود 60،000 درجة کلوين خواهد رسيد که به عبارتي ده برابر دماي سطح خورشيد است».  
 «عاليق او کل علم روانشناسي را از مطالعة بيماري ارتفاعزدگي کـوهنـوردان گرفتـه تـا
مسايل مربوط به گرمازدگي در مناطق بياباني، دربرميگرفـت» (صp299 /306). منظـور علـم

  .(p299 :نک) است که در فارسي آن را همان «فيزيولوژي» ميگويند ‘Physiology’
«شـايد چيـزي گويـاتر از هـدف نظير اين اشتباه در موضـع ديگـري هـم رخ داده اسـت:

 (58 -1957  ) اعالمشده و اصلي اقيانوسشناسان در جريان همايش سال بينالمللـي ژئوفيزيـک
ــه ــه ب ــد» (p342 /353). آنچ ــان نکن ــا بي ــانوسه ــاق اقي ــا را از اعم ــناختي م دوري روانش

«روانشناختي» ترجمه شده ’Geophysical‘ بوده است.  
 «هالدين... با چنان شدتي غش کرد که باعـث شکسـتن و خـرد شـدن چنـدين جـانور

مهرهدار شد» (ص308). منظور «چند مهره از ستون فقراتش» بوده است:  
“Haldane had a fit so sever that he crushed several vertebrea” (p301). 

’vertebrea‘ صورت جمع ’vertebra‘ است که خود به معني هر کدام از مهرههاي سـتون
فقرات است. ظاهراً اين کلمه را با ’vertebrate‘ به معني «مهرهدار» اشتباه گرفتهاند.  

1860 از عمـق بـيش از  «يکي از کابلهاي تلگراف مـاوراي اقيـانوس اطلـس در سـال
321 کيلـومتري] آن بـراي انجـام برخـي تعميـرات بـاال کشـيده شـد»  دويست مايلي [حـدود
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13 کيلـومتر) (ص345).  حال آنکه ظاهراً عميقترين جاي اقيانوسها بيش از 8 مايل (حـدود
عمق ندارد (← ص349 همين کتاب). اين هم اصل مطلب:  

“in 1860 one of the first transatlantic telegraph cables was hauled up for repairs 
from more than 3 kilometres” (p334). 
 «پروتئينها همان موادي هستند که وقتي با هم پيوند يابند اسيد آمينـه توليـد مـيکننـد» 
(ص363). در چاپ 1388 به اين صورت اصالح شده است: «اسـيدهاي آمينـه همـان مـوادي

هستند که وقتي با هم پيوند يابند پروتئين توليد ميکنند».  
 «احتمال اينکه يک مولکول... مانند کالژن به طور خودانگيخته و خودساخته بـه وجـود
آيد، صراحتاً بايد گفت که در حد هيچ است. براي درک اينکه وجود اين مولکول چه خطـري

دارد...» (ص363). متن اصلي چنين است:  
“to grasp what a long shot its existence is, …” (p351). 

’be a long shot‘ يک اصطالح است به معناي «بعيد بودن، احتمالش ضعيف بودن».  
 «انسانها تاکنون معادل يکدوم يک درصدِ تاريخ کرة زمـين عمـر کـردهانـد» (ص409/ 
p392). بهتر بود مينوشتند «نيم درصد»، يا اگر ميخواستند خيلي به متن اصلي وفـادار بماننـد

ميتوانستند بنويسند «نيمي از يک درصد».  
 «امروزه علت نامبردن از او کشف تيزهوشانه اما شگونداري بود که در اواخر سال 1909... 
انجام داد» (ص411). تيزهوشانهبودن چيزي منافاتي با خوشيمني آن چيز ندارد. بنـابراين کـاربرد
«کشـف تيزهوشـانه و در عـين حـال «اما» در اين موضع نادرست است. شايد منظور اين بوده کـه

شگونداري بود». کاربرد نادرست «اما» در مواضع ديگري از کتاب هم ديده ميشود: 
«شکل بدن بسياري از اين موجودات طوري بود که تا آن زمان يا از آن زمان تا کنون هـيچ

مشابهي نداشت، اما به طرز عجيبي متفاوت بود» (صص413 و 414. در ضمن مشخص نيست 
که شکل بدن اين موجودات با چه متفاوت بوده است).  

«بدون ترديد آب اين جانوران را در برابر حرارت و شعلههاي آتش حفاظت ميکرد، اما در 
عين حال مواد غذايي بيشتري... در اختيار ايشان قرار ميداد» (ص439). 

 «ساختمان بدن تکتک جانوران، از يک کرم رشتهاي (Nematode) گرفته تا يک دياس 
  .(p397 /414ص) «نخستين بار در دورة کامبرين آفريده شد ،(Cameron Diaz) کامروني

اين مورد به نظر من يکي از بامزهترين اشتباهات ترجمه است. Cameron Diaz نـام يـک
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نوع جانور بومي کامرون نيست. در واقع «کامرون دياز» نام يکي از هنرپيشگان بسـيار معـروف
هاليوودي است! اگر مترجم براي يافتن اين اسم به اينترنت مراجعه ميکرد، در همان نخسـتين
نتيجة جستوجو متوجه اشتباه خود ميشد. وقتي مترجم نامي را که نميداند چيسـت از روي

حدس و گمان ترجمه ميکند، خواننده حق دارد به تمام معادلگذاريهاي او شک کند.  
«کـامرون ديـاس البته اين يک مورد (البد در اثر تذکر ديگران) در چاپ 1388 به صـورت
هنرپيشة هاليوود» اصالح شده است، اما اصل مطلب که همان بيدقتي در معادلگـذاريهاسـت

کماکان وجود دارد. 
’نـوار حيـات را بـه  «گولد، در نقل قول معروفي که از وي شـده اسـت [...   مـيگويـد]:
نخستين روزهاي پيدايش شيل برگس [= نام محلي] برگردانيد، اگر بگذاريد دوباره از نقطـهاي 
مشابه به گردش درآيد، احتمال اين که چيزي مانند هـوش انسـاني زينـتبخـش ايـن گـردش

دوبارة نوار حيات شود، بسيار ناچيز خواهد بود‘» (ص415). 
بايد مينوشتند «پخش شود» و «پخش دوبارة نوار حيات». اجازه بدهيـد بخـش ديگـري از
همين کتاب را نقل کنم: «تترستال... نيز همچون استيفن جي گولد معتقـد اسـت کـه اگـر نـوار
حيات را از نو پخـش کنيـد ـ حتـي فقـط بخـش کـوچکي از آن را تـا سـپيدهدمـان پيـدايش
انسانوارها تماشا کنيد ـ احتمال اين که انسان امروزي يا موجودي مشابه آن در روي کرة زمين 
ظاهر شود ’بسيار بعيد‘ است» (ص567). يا مترجم اين دو بخش يک نفـر نيسـت، يـا متـرجم
فراموش کرده است که اين مطلب را قبالً نادرست ترجمه کرده و بايد اصالحش کند. «نوار» را 

ميتوانست به «فيلم» هم ترجمه کند.  
 .p400 /417[اين موجودات] در فعالترين حالت، از ماهي ژالتيني پيچيدهتـر نبودنـد» (ص» 
«ماهي ژالتيني» دو بار ديگر در اين صفحه و يک بار ديگر در ص 426 آمده اسـت). معلـوم نيسـت
«فعالترين حالت» چه ارتباطي به «پيچيدگي» دارد. آنچه را هم به «ماهي ژالتيني» ترجمه کـردهانـد
همان «Jellyfish» بوده است که تقريباً همه آن را ميشناسند، اما با نام «عروس دريايي». اين جـانور
اصوالً ماهي نيست و ساختمان بدنش بسيار سادهتر از ساختار بدن يک ماهي است. ايـن مـورد هـم

يکي ديگر از معادلگذاريهاي منعندي مترجم است که دست کمي از «کامرون دياز» ندارد.  
 «دانشمندان... تدريجاً اين نظريه را ميپذيرند که انسان را بـه يـک انـدازه حاصـل يـک
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حادثة طبيعي و تکامـل مـنظم بـه شـمار مـيآورد» (ص419). ظـاهراً منظـور ايـن اسـت کـه
«دانشمندان بهتدريج اين نظريه را ميپذيرند که همان قدر که پيدايش انسـان حاصـل تصـادف

است، به همان اندازه نيز ناشي از تکاملي منظم است».  
 «تراپسيدها که قدرت شاخ به شاخ شدن با اين موجودات مهاجم جديد را نداشتند، بـر 

روي هم از صفحة روزگار محو شدند» (ص433). بايد ميگفتند «بهکلي». 
 «دستکم 95 درصد جانوران شناختهشده... از صفحة روزگار خارج شدند. ...اين عمـالً

يــک انهــدام گســترده... بــود» (ص 434 و p417 /435). صــحيح «انقــراض» اســت در برابــر 
extinction است. 

 «تريلوبيتها تماماً نابود شدند. صدف خوراکي و توتياي دريايي، به مرز انهدام رسيدند» 
(ص435). در متن انگليسي آمده ”nearly went …“ (p417). به نظر من مناسبتر بـود کـه
ترجمه ميشد «به مرز نابودي رسيدند» يا «در معرض انقراض قرار گرفتند» يا «نزديـک بـود از

ميان بروند» يا همچو جمالتي. 
 «دست کم بيستوچهار مجرم بالقوه به عنوان يک شريک جرم اصلي شناسايي شدهانـد» 

(ص436). 
بايد مينوشتند «دستکم بيستوچهار مجرم بالقوه به عنوان شرکاي جرم شناسايي شدهانـد» يـا
«دستکم بيستوچهار متهم ديگر شناسايي شدهاند که ممکن است همدست مجرم اصلي باشند».  

 «اين علت اخير، يک احتمال مخصوصاً خيرهکننده به شـمار مـيرود» (ص436). جملـه
مبهم است. 

 «برخي از جانوران بدون هيچ چونوچرايـي بـه گسـترش و رونـق خـود ادامـه دادنـد» 
(ص439). متن اصلي چنين است: 

“Some animals absolutely prospered …” (p421). 
شايد بهتر بود اين عبارت چنين ترجمه شود: «بعضي جـانوران وضعشـان حسـابي خـوب
بود...» (ممکن است گفته شود اين جمله رسمي نيست، اما بايـد توجـه کـرد کـه نويسـنده در

نگارش اين کتاب از نثري خودماني استفاده کرده است). 
 «پستانداران... به طرزي حيرتانگيز... بزرگتر شدند. هـزاران سـال بـود کـه جثـة خوکچـة
هندي به اندازة کرگدن و جثة کرگدن به اندازة يک ساختمان دو طبقه بود» (ص440) و «ميليـونهـا
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شـمالي بـه سال بود که يک پرندة غولآساي بيپرواز و گوشتخوار... درندهترين جـانور آمريکـاي
شمار ميرفت» (ص441). بايد ميگفتند «در طي هزاران سال» و «در طي ميليونها سال». 

 «تاالر ورودي موزة تاريخ طبيعي آمريکا در نيويورک با تـابلويي بـس بـزرگتـر از ايـن
تزيين شده است: اسکلتي از يک باروساروس (Barosaurus) بزرگ در حال دفاع از بچـهاش 
30 فـوت در برابر حملة يک آلوساروس (Allosaurus) [...]. باروساروس احتماالً بـه انـدازة
[حدود 9متر] تا سقف به هوا بلند شده است. امـا تمامـاً سـاختگي، تـکتـک چنـد صـد تکـه

 .(p423 .441ص) «استخوان موجود در آن نمونة به نمايش درآمده ريختگي هستند
» هم بايد مـيگفتنـد به جاي تابلو بايد ميگفتند «منظره». گمان ميکنم که به جاي «احتماالً
». نوشتهاند که باروساروس «تا سقف به هوا بلند شده است». بنده کـه باروسـاروس را «حدوداً
نميشناختم شک کردم که آيا باروساروس يک دايناسور بلند قامت بوده است يا يک دايناسـور
پرنده. به اينترنت مراجعه کردم و اتفاقاً همين منظرة تاالر ورودي موزة تـاريخ طبيعـي را ديـدم

(تصوير پايين)8.  
با ديدن اين تصوير به نظرم رسيد که اين عبارت بايد بدين صورت ترجمه شود تا از ابهـام
خالي شود: «باروساروس روي دو پايش بلند شده است و تا سقف ـ يعني حدود 9 متر ــ قـد
برافراشته است». به جاي «اما تماماً ساختگي» هم بايد يک جملة کامل به کار مـيبردنـد، مـثالً:

«اما اين [اسکلت] تماماً ساختگي است».  
کاربرد «ريختگي» (به جاي cast) نادرست نيست، اما چندان خوشآيند هم نيست. من بـه

جاي آن «قالبگيريشده» را پيشنهاد ميکنم.  
 «ميتوانيد به نقطهاي مانند جنگلهاي باراني مالزي برويد و با يک سهولت نسبي انـواع
«خـزه» هـم بهتـر بـود خزه را ببينيد» (ص447). «نسبتاً بهسهولت» طبيعيتـر اسـت. بـه جـاي

ميگفتند «خزهها». 
 «اين يکي از موارد تحميلشده بر ما از سوي يکـي از هـموطنـان شماسـت» (ص448). 

«اين يکي از مواردي است که يکي از هموطنان شما به ما تحميل کرده است». 
 «برخي از آن [ورقها...] با خط عنکبوتي دورة ويکتوريا پوشـانده شـدهانـد» (ص449). 

  .(p429 .است ‘spidery’ در متن اصلي) منظور «خرچنگقورباغه» است
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 «متأسفانه اين ردهبنديهـاي جديـد از ملتـي بـه ملـت ديگـر يکنواخـت بـه کـار بـرده
نميشدند» (ص456). «متأسفانه اين ردهبنديهاي جديـد در ميـان ملـل مختلـف بـه صـورت

يکساني به کار نميرفتند». 
«از   «از ديدگاه علمي هميشه چيز بد وجود ندارد» (ص463). ظاهراً منظور ايـن اسـت کـه
ديدگاه علمي هيچ وقت چيز بدي وجود ندارد» يا «از ديدگاه علمي هيچ وقت چيزي بد نيست». 
 «اگر شش سال از عمر بالشتان گذشته باشد... يکدهم وزن آن را خردهپوست جداشـده

[از بدن انسان]، کرمهاي ريز زنده، کرمهاي ريز مرده و تاپالة اين کرمها تشـکيل خواهـد داد» 
(ص463). بايد ميگفتند «فضوالت اين کرمها» (تاپاله فقط در مورد گاو به کار ميرود).  

 «بدون [DNA ...] کسي نميتواند زنده بماند. با اين حال خود DNA زنده نيست. هيچ 
مولکولي به ويژه غيرزنده نيست، اما DNA مخصوصاً غيرزنده اسـت» (ص506). بنـده مطلقـاً

معنايي از اين عبارت درک نميکنم. 
 «روزاليند فرانکلين و فرانسيس کريک در سالهاي جنگ دوم جهاني به ساخت و توليـد
مين براي دولت بريتانيا مشغول بودند. کريک از نوع افرادي که منفجر ميکننـد و فـرانکلين از

نوع افرادي که زغالسنگ توليد ميکنند» (511). عبارت بيمعني است. 
  ***

بعدالتحرير  
در جستوجويي که در وبگاه کتابخانة ملي انجام دادم متوجه شدم که ترجمة ديگـري از

اين کتاب صورت گرفته است که مشخصات آن چنين است:  
ترجمة محمود زنجاني. تهران: دايـرةالمعـارف چيز. همه از مختصري ـ بيل برايسون. شرح

ايرانشناسي.  
در تماسي که در تاريخ سوم مرداد 1389 با ناشر گرفتم مشخص شد کـه کتـاب هنـوز بـه

چاپ نرسيده است، بنابراين دربارة چند و چون اين ترجمه عجالتاً نميتوان نظري داد.  
  

پينوشتها  
1. نسخهاي که در اختيار من است افست چاپي است که براي عرضه در انگلستان تهيه شده است.  

2. United States customary units يا Imperial system. 
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3. Metric system. 
4. در نسخهاي از اين کتاب که براي فروش در انگلستان به چاپ رسيده است، واحدها بـه سيسـتم
متريک تبديل شده است. امروزه تقريباً در تمام کشورهاي دنيا از سيستم متريک استفاده مـيشـود، تنهـا
Metric استثناهاي اين امر آمريکا، ليبريا و برمـه هسـتند (نـک: وبگـاه ويکيپـدياي انگليسـي، مـدخل

  .(system

5. در چاپ 1388 در همهجا «پلوتون» را به «پلوتو» تغيير دادهاند.  
 2,300 6. طبق اطالعات وبگاه سازمان ناسا قطر زمين حدود 12,700 کيلومتر و قطر پلوتون حـدود
کيلومتر است. فاصلة زمين از مشتري حدود  628,570,000 کيلومتر و فاصلة پلوتـون از زمـين حـدود
5،719،660،000 کيلومتر است (فاصلة سيارات از هم را از روي فاصلة متوسط هر کدام تا خورشيد بـه
دست آوردم). اين اندازهها تقريبي است و در منابع مختلف با قدري اختالف ذکر شده است (مثالً نـک:
وبگاه ويکيپدياي انگليسي يا وبگاه فارسي www.020.ir). در کتاب «نجوم به زبان ساده» اين اندازههـا
2،300؛ فاصـلة مشـتري از زمـين628,450,000؛ فاصـلة چنين است: قطر زمين 12,760؛ قطـر پلوتـون

پلوتون از زمين 5,900,000,000. دگاني 1388: 252، 342، 317، 342).  
1388: 39). در  اين فاصله 8/6 سال نوري ذکر شده اسـت (دگـاني ساده زبان به نجوم 7. در کتاب

 .(Sirius مدخل) وبگاه ويکيپدياي انگليسي نيز اين فاصله 8/6 سال نوري ذکر شده است
8. براي ديدن اين تصوير با کيفيت نسبتاً خوب ميتوانيد به نشانيهاي اينترنتي زير مراجعه کنيد:  

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/51/100551-050-BA8A9B4C.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Barosaurus_mount_1.jpg 
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