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چکیده
کوابیـس بیـروت داسـتانى برآمـده از جنـگ داخلـى لبنان و آثـار و پیامدهـاى آن بر زندگـى و جان 
انسان هاسـت. جنگـى که شـهر زیباى بیروت را تبدیـل به جهنمى خوفناك کـرده و از چهره دیگرى 
از ایـن شـهر رؤیایـى رونمایـى مى کند. نویسـنده با ژرف نگـرى و نگاه شـاعرانه خود به درون انسـان 

آشـفته از جنـگ و دروغ و دشـمنى مى پردازد.
ایـن مقالـه بـا نگاهـى کلـى بـه داسـتان، بـه بررسـى ترجمـه آن توسـط احسـان موسـوى خلخالى 
مى پـردازد کـه ترجمـه اى زیبـا و روان اسـت کـه على رغـم برخى ایـرادات جزئـى در سـاختار و واژه 

گزینـى توانسـته اسـت متـن ادبـى و شـاعرانه داسـتان را بـه خوبى منتقـل نماید.
کلید واژه : غادة سمان، جنگ داخلى، کابوس، بیروت،  لبنان، داستان جنگ

مقدمه
جنـگ داخلـى لبنـان یـک پدیـده اجتماعى بود کـه تأثیر  بسـیارى در ادبیـات معاصر عرب 
گذاشـت و نویسـندگانى آن را بـن مایـۀ آثـار خود قـرار داده و آثـار ادبى متعـدد و فاخرى از 
آن خلـق کردنـد. در ایـن میان نویسـندگان زن به دلیل حساسـیت بیشـتر و نـگاه عمیق تر 
خـود بـه برخى مسـائل، توانسـته اند از زاویۀ دیگـرى به این مسـأله نگریسـته و از ابعاد تأثیر 
ایـن واقعیـت تلـخ بـر روح و جان انسـان پـرده بردارند. یکى از این نویسـندگان غادة سـمان 
اسـت کـه با زبان شـاعرانۀ خود، تأثیر جنگ بـر درون الیه هاى مختلف جامعـه و روح و روان 
انسـانها را عیـان مى سـازد. و سـعى دارد بـه طریقه خود به روشـنفکران و مـردم را به بیدارى 

و اگاهـى دعوت کند.
غادة سـمان نویسـنده و شـاعر سـورى در سـال 1942م. در دمشـق متولد شـد. او که از 
کودکـى مـادر خود را از دسـت داده بود، به عنـوان دخترى بى پناه در جامعۀ سـنتى رنج هایى 
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■ سمان، غادة (1397). کابوس هاى بیروت. ترجمۀ 
احسان موسوى خلخالى، تهران: نشر نى.

متحمل شـد. این امر او را بر آن داشـت تا درمورد زن و آزادى بنویسـد و از حقوق زنان دفاع 
کنـد. موضوعـات وى به تدریـج از نوشـته هاى فمنیسـتى فراتر رفـت و به عنوان نویسـنده اى 
روشـنفکر موضوع عقاید را دنبال کرد و بیشـتر سـعى داشـت، درمورد موضوعاتى بنویسد که 

کمتر نویسـنده اى جرأت نزدیک شـدن به آن ها را داشـت.
او اولیـن رمانـش بیـروت 75 را در اواخـر 1974م.، منتشـر کـرد. ایـن رمـان راجع بـه 
مشـکالت پیچیدة اجتماعى در بیروت اسـت که با یک پیشـگویى آغاز مى شـود. پیشـگویى  
کـه مى گویـد: «خـون مى بینـم. خـون بسـیارى مى بینـم...». چنـد مـاه بعـد جنـگ داخلى 

لبنان شـروع شـد.
پـس از انشـار دو رمـان دیگـر غـادة یعنـى کوابیـس بیـروت (کابوس هـاى بیـروت) در 
1976م. و لیلـة الملیار (شـب میلیـاردى) در 1986م، منتقدان از وى به عنوان برجسـته ترین 
نویسـندة زن عـرب یـاد کردنـد، تاجایى که برخى از منتقـدان وى را حتـى از نجیب محفوظ 

هـم مهم تـر قلمـداد کردند.

کابوس هاى بیروت
غـادة یادداشـت هاى ایـن رمـان را از 13 نوامبر 1975م. شـروع کرده و تـا 27 فوریۀ 1976م. 
بـه پایـان رسـاند. ایـن یادداشـت ها ابتـدا به صورت پاورقـى در یکـى از مجـالت لبنانى چاپ 
مى شـد، امـا در اگوسـت همـان سـال چـاپ آن متوقـف شـده و دو مـاه بعـد بـراى اولین  بار 
به صـورت کامـل به شـکل رمان به چاپ رسـید (موسـوى خلخالـى، 1397: 6). از آن زمان به 

بعـد ایـن کتاب بارهـا چاپ و بـه چند زبـان مختلف ترجمه شده اسـت.
نام گـذارى ایـن رمـان خـود دریچـه اى بـراى ورود بـه داسـتان اسـت و همان طـور که از 
عنوان آن پیداسـت، بازگویه اى از واقعیت دردناك و وحشـت انگیزى اسـت که لبنان در طول 

جنـگ داخلى تجربه کرده اسـت.
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راوى و شـخصیت اصلـى داسـتان زنـى اسـت که در وسـط میـدان جنـگ در خانۀ خود 
محبـوس شـده و راهـى بـراى نجـات از وضعیـت موجـود نمى یابد. این شـخصیت شـروع به 
یادداشـت وقایـع نمـوده و تمامـى لحظات درد، رنـج، ترس و سـردرگمى خود را بـا خواننده 

در میـان مى گذارد.
داسـتان شـروع خوبى داشـته و بهت و حیـرت راوى و پـس از آن سـردرگمى در ابتداى 
شـروع واقعـه را به خوبـى روایـت مى کنـد. او در ابتـدا درکـى واقعـى از ابعـاد فاجعـۀ رخ داده 
نـدارد، امـا به تدریـج متوجـه واقعیت وضـع موجود مى شـود: «... تیـرى که از جایى شـلیک 
شـد تـا طنـاب سـبد نـان را قطع کنـد، خیلى سـاده معنایش ایـن بود کـه ما کامـًال زندانى 
شـده ایم. دیگـر فـرار از میـدان جنـگ ناممکـن بـود و بـه دسـت آوردن حتى قطعـه اى نان  

زیـاده روى در رؤیابافى!» (همـان: 13).
داسـتان به تدریـج فشـارهاى روانـى و ترس هـاى به وجـود آمـده از جنـگ را بیشـتر و 
دقیق تـر نشـان مى دهد. از دسـت دادن معشـوق در ابتـداى جنگ نیز وضع روحـى او را بدتر 

کـرده و تأثیـر فشـارها را بیشـتر مى کند.
بـا گذشـت زمـان و طوالنى تر شـدن محاصره، شـاهد عمیق تر شـدن ترس هـا و تردیدها 
و حتـى تغییـر دیدگاه هـاى فـرد هسـتیم. او کـه در ابتـدا از خـوردن سـیب زمینى جوانه زده 
به خاطـر وجـود زندگـى در آن امتـاع مـى ورزد، پس از چندیـن روز گرسـنگى و بى غذایى، با 
افـکار عجیبـى درمـورد خوردن حیوانـات همچون گربه هـا روبرو مى شـود. در ادامه داسـتان 
نیز نمونه هاى زیادى از اسـتحاله انسـانها در سـختیها و فشـارهاى ناشـى از جنگ به چشـم 

مى خورد.
شـخصیت هاى دیگـرى نیـز در ایـن رمـان دیـده مى شـود که برخـى حضـورى نمادین 
دارنـد و هرکـدام مى تواننـد، نماینـدة عـده اى مـردم بـا عقاید خـاص باشـند. همچنین یکى 
از عناصـر مهـم موجـود، فروشـگاه حیوانـات اهلى اسـت که آنان نیز به سـبب جنـگ گرفتار 
شـده اند و راوى در طـول داسـتان بـه آنان سـر مى زنـد و ارتباط نمادینى بیـن آن ها و جامعۀ 

بیروت جنـگ زده برقـرار مى نماید.
نـوع روایـت ایـن رمـان به صـورت کابوس هـاى پى در پـى اسـت کـه عالوه بـر این کـه 
روایتگـرى آن را خـاص نمـوده، سـاختار رمـان را از صـرف گـزارش وقایـع روزانـه خـارج 
کرده اسـت. در کابـوس گاه حقیقـت و وهـم و خیـال بـا هم در مى آمیـزد. در بسـیارى موارد 
تشـخیص بیـن واقعیـت و خیـال در کابوس ها دشـوار اسـت. کابـوس جنبۀ نمادیـن به خود 
مى گیـرد و شـخصیت هایى رمزگونـه به آن اضافه مى شـود. و حتى گاه شـکل داسـتان کوتاه 
بـه خـود مى گیـرد. در این موارد شـاعر از زبان لطیف و شـاعرانۀ خویش بـراى انتقال مفاهیم 

و رسـیدن بـه مقصـود بهـره مى برد.
 کابـوس بـه معنـاى حالت هایى از تنگنا، رنج و دردهاى روانى شـدید اسـت که لحظه اى 
بـراى انسـان به وجـود آمده و او را از مـدار زندگى طبیعى اش خارج مى نماید و بـه وادى درد 
و رنـج و دنیایـى غیـر از دنیـاى معقول و ممکـن وارد مى کنـد. کابوس ها در این رمـان اندازة 
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یکسـانى ندارنـد؛ برخـى کوتـاه و چند سـطرى بـوده و برخى در چنـد صفحه بیان شـده اند. 
کابـوس درواقـع بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد کـه نویسـنده بیـش از آن کـه بخواهد بـه آثار 
مخرب ظاهرى جنگ همچون کشـتار، تخریب شـهر، فقر، گرسـنگى و غیره بپردازد، بیشـتر 
آثـار مخـرب آن بـر روح و روان انسـان را مورد توجه قرار داده اسـت. ایـن رمان تصویر جامعى 
از حوادثـى اسـت کـه در طـول جنـگ داخلـى در بیـروت رخ داده اسـت. غادة توانسته اسـت، 

تصویـرى جامـع از موضع خود نسـبت به جنـگ داخلـى را ارائه دهد.
نکتـۀ قابلِ توجـه ایـن اسـت کـه او هیچ گونـه موضع گیرى سیاسـى نسـبت بـه جنگ و 
طرفیـن آن نـدارد. بـراى او مهـم نیسـت کـه چه کسـى جنـگ را شـروع کرده و چه کسـى 
پیـروز یـا بازنده اسـت. او تنها به آثار پلیدى پرداخته اسـت که جنگ از خـود باقى مى گذارد. 
عالوه بـر مـردم عـادى به بررسـى اوضـاع سیاسـتمدران و روشـنفکران نیـز مى پـردازد و گاه 
آن هـا را بـه سـخره مى گیـرد؛ زیـرا اگرچـه در افروختن جنـگ سـهیم بوده اند، امـا خود نیز 

زندگـى اى دارنـد کـه تحت تأثیر جنـگ ویران مى شـود.
نویسـنده همچنیـن در این داسـتان افکار و عقاید خـود را با ظرافت در البه الى داسـتان 
مـى آورد. به عنـوان مثـال در چنـد مـورد بـه وضعیـت بـد زنـان و حقوق شـان در جامعـۀ 
مرد سـاالر عربـى اشـاره دارد، یـا چندین  بار به وضـوح به خودباختگى عرب هـا در مقابل غرب 

حتـى در بدترین شـرایط طعنـه مى زند.
در ایـن داسـتان، بیـروت دیگـر به عنـوان آن شـهر زیبایـى کـه مقصـد گردشـگران و 
ثروتمندان دیگر کشـورهاى عربى بوده اسـت، مطرح نمى شـود، بلکه فسـاد و زشتى همچون 

دملـى چرکیـن از زیـر پوسـت آن بیـرون مى زند. 
غـادة در انتهـاى رمـان بـا بیان طرح اولیـۀ برخى کابوس ها، بیـان مى دارد کـه آن ها را بر 
اسـاس چه منبعى بازگو کرده اسـت. او رخدادها و اتفاقات را بر اسـاس خبرها و شـنیده هایى 

بیـان مى کنـد که یا به طور مسـتقیم دیده و یـا از افرادى شنیده اسـت.

نقد و بررسى ترجمه
ترجمـۀ ایـن کتاب قوى اسـت و به طـور دقیق بازبینـى و ویرایش شده اسـت. عالوه بر زیبایى 

و روانـى متـن، مترجـم به متن اصلى نیز وفـادار مانده و از آن دور نشده اسـت.
ایـن ترجمـه ویژگى هـاى مثبتـى دارد کـه در کل موجـب قـوى شـدن سـاختار آن 
شده اسـت، از جملـه این کـه متـن ترجمه کامًال شـبیه متـن عربى بـوده و جابه جایـى زیادى 
در کلمـات و جمـالت انجـام نشده اسـت. حتى تشـبیهات و تعابیر به کار رفته دقیقـاً به همان 
صـورت ترجمـه شده اسـت. با این حـال بـراى اصطالحاتـى کـه معادل فارسـى دارنـد، معادل 
آن هـا آمـده کـه نشـان دهندة توانایـى و مهارت مترجم اسـت. از دیگـر نقاط قـوت متن این 
اسـت کـه هـرگاه در متن کلمه اى آمده که تلمیح به داسـتان یا شـعرى دارد، آن داسـتان یا 
شـعر و یـا شـرح آن در پاورقـى توسـط مترجم افزوده شده اسـت. حتـى در مواردى داسـتان 
یـا مطلبـى که در متن به آن اشـاره شـده، چندان مشـهور نبـوده و به نظر مى رسـد، مترجم 
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بـا تحقیـق بـه آن دسـت یافته اسـت که ایـن امر تأییـدى بر دقـت و ظرافت مترجم اسـت.
ترجمـۀ ایـن رمـان بـا همـۀ مزایـا ایرادهایـى نیـز دارد کـه گاه در ترجمـه از عربـى 

مى شـود:  اشـاره  مـوارد  ایـن  از  برخـى  بـه  درادامـه  اسـت.  اجتناب ناپذیـر 
برخـى از ایـن ایرادهـا مربـوط بـه تأثیرپذیـرى از جمله بنـدى عربـى اسـت کـه معموالً 
در ترجمـه از عربـى بـه فارسـى اتفـاق مى افتـد. یکـى از ایـن موارد این اسـت کـه در جملۀ 
ترجمه شـده، جایـگاه ارکان بـه هم خـورده و فعل در ابتـداى جمله مى آید کـه در این کتاب 
نمونه هایـى از آن بـه چشـم مى خـورد. به عنوان نمونـه: «اما هو فقد احتمى بمدخـل البناء..» 
(غـادة سـمان، 1987م: 10). ترجمـۀ آن بـه ایـن صـورت آمده اسـت: «خود پیرمـرد هم پناه 
گرفته بود در سـردر ورودى سـاختمان» (موسـوى خلخالـى، 1397: 12). بهتـر بود، فعل در 
جملـۀ فارسـى در جـاى خـود در پایـان جمله مى آمـد: «خود پیرمـرد هم در سـردر ورودى 

سـاختمان پناه گرفت».
«أشـتاُق إلـى األضـواء المسـلطۀ علـّى و أنا واقف فـى الواجهـه و ما من عابر سـبیل قادر 

علـى أن یمنع نفسـه من التحدیق بـى...» (غـادة سـمان، 1987م: 220-221).
ترجمـه: «دلـم تنگ شـده بـراى چراغ هایى که روى مـن متمرکز مى شـد و هیچ عابرى 
نبـود کـه بتوانـد خـودش را نگـه دارد از خیره شـدن به مـن...» (موسـوى خلخالـى، 1397: 

(288
ترجمـۀ پیشـنهادى: «دلـم بـراى چراغ هایـى کـه روى مـن متمرکـز مى شـد، تنـگ 
شده اسـت، مـن در ویتریـن مى ایسـتادم و هیـچ رهگـذرى نمى توانسـت، در برابـر میـل 

شـدیدش بـراى خیـره شـدن بـه مـن مقاومـت کنـد...»
 این جابه جایى افعال نمونه هاى زیادى در کتاب دارد.

در نمونـۀ دیگـر: «و األثریـاء العـرب لـم یعـودوا یشـرفون البلـد بزیاراتهـم و سـهراتهم و 
هدایاهـم و العشـیقات األجنبیـات اللواتى کّن یرفهن عـن األزواج الضجرین...» (غادة سـمان، 
1987م: 340-339) بـه ایـن صـورت ترجمه شده اسـت: «و ثروتمندان عـرب دیگر نمى آیند 
با خوشـگذرانى ها و شب نشـینى ها و معشـوقه هاى اروپاییشـان؛ زنانى که در اسـتخر «سـن 

جـورج» جسـت و خیز مى کنند» (موسـوى خلخالـى، 1397: 439).
 در این جـا بـه نظـر مى رسـد، مترجـم خـود را ناگزیـر از جابه جاکـردن فعل دیده اسـت 
تـا در جملـۀ فارسـى نیـز هماننـد متن عربـى جملۀ وصفـى بعـد از موصوف (معشـوقه هاى 
اروپایـى) بیایـد؛ بهتـر بـود در چنیـن مـواردى جملـۀ فارسـى بـه جمـالت کوتاه تر تقسـیم 
مى شـد تـا عالوه بر رسـاندن معنا، در اصـول نگارش فارسـى اختاللى به وجـود نیاید. ترجمۀ 
پیشـنهادى: «ثروتمنـدان عـرب دیگـر با سـیاحت ها، شب نشـینى ها و هدایاى خـود، افتخار 
حضـور در شـهر را نمى دهنـد و معشـوقه هاى اروپایى شـان کـه زمانـى در اسـتخر «سـن 

جـورج» جسـت و خیز مى کردنـد، ... حـاال همگـى رفته انـد».
همچنیـن گاه عالوه بـر جابه جـا شـدن فعـل، سـاختار کلـى جمله نیـز تحت تأثیـر قرار 
گرفتـه و دچـار تغییر شده اسـت. این مشـکل ممکن اسـت، بـه دلیل طوالنى بـودن جمالت 

رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ
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عربـى یـا اسـمیه بودن آن هـا باشـد. در ادامه چنـد نمونه بیان مى شـود:
«أعیـش فـى سـاحۀ حـرب ال أملـک أى سـالح و ال اتقـن اسـتعمال أى شـىءٍ غیر هذا 
النحیـل الراکـض عـى الـورق بین أصابعـى تارکاً سـطوره المرتجفـۀ کآثار دمـاء جریح یزحف 

فـوق حقل مـزروع بالقطـن األبیض» (غـادة سـمان، 1987م: 9).
ترجمـه: «وسـط میـدان جنـگ زندگـى مى کنـم، بى هیـچ سـالحى و بى آنکـه کارى از 
دسـتم برآیـد، جـز همین کشـیدن قلم بر کاغذ و به جا گذاشـتن سـطرهایى لـرزان مانند رد 
خونیـن مجروحـى که در پنبه زار سـپید سـینه خیز مى رود» (موسـوى خلخالـى، 1397: 9).

در چنیـن مـواردى نمى تـوان گفت، طوالنى بـودن جمله یا جابه جایـى ارکان آن در فهم 
معنـا ایـراد خاصـى به وجـود آورده اسـت، امـا اگـر به صـورت جمالت کوتاه تر نوشـته شـود و 

ارکان در جـاى خـود بیاینـد، به روان تر شـدن متـن کمک زیـادى خواهد نمود.  
ترجمـۀ پیشـنهادى: «در یـک میدان جنگى زندگى مى کنم، هیچ سـالحى نـدارم و تنها 
وسـیله اى کـه در اسـتفاده از آن مهـارت دارم، همیـن قلـم نحیف اسـت که میان انگشـتانم 
بـر روى کاغـذ مـى دود و از خـود سـطرهایى لـرزان به جـاى مى گـذارد، همچـون رد خـون 

مجروحـى که در پنبه زار سـپید سـینه خیز مـى رود».
     نمونـۀ دیگـر: «کان المسـلحون یحتلـوا فنـدق «هولیدى ان» المواجـه لبیتنا الصغیر 
العتیـق و الـذى یطـل فوق أعلـى طوابقنا (الثالث) کما یشـرف جبل من األسـمنت و الحدید 

فـوق کوخ لفالح مسـالم فى قعـر الوادى» (غـادة سـمان، 1987م: 9). 
ترجمه: « افراد مسـلح هتل «هالیدى این»  را گرفته بودند؛ دقیقاً روبروى خانۀ سـه طبقۀ 
قدیمى مـان و مشـرف بـر خانه مـان مثل کوهى از سـیمان و آهن بـر کلبۀ کشـاورزى بى آزار 

در کف دره» (موسـوى خلخالى، 1397: 9).
ترجمۀ پیشـنهادى: «افراد مسـلح «هتل هالیـدى این»  را گرفته بودند کـه روبروى خانۀ 
کوچک و قدیمى مان قرار داشـت و مشـرف بر باالترین طبقۀ خانه مان (سـوم) سربرافراشـته 
بود؛ همچون کوهى از سـیمان و آهن که بر فراز کلبۀ کشـاورزى بى آزار در کف دّره اشـراف 

باشد». داشته 
امـا در برخـى مـوارد ترجمـۀ جملـۀ فارسـى که دقیقـاً مطابق جملـۀ عربى انجام شـده، 

ممکـن اسـت اندکـى در فهم معنا اشـکال ایجـاد کند: 
«و لـم یقـرأ الصحـف فـى الیـوم التالـى لیـرى فیهـا صورته فـى عمـود الوفیـات» (غادة 

سـمان، 1987م: 61). 
ترجمه: «روزنامه هاى روز بعد را نخواند تا عکس خود را در سـتون درگذشـتگان ببیند» 
(موسـوى خلخالـى، 1397: 76). در این جا ممکن اسـت، جملـۀ دوم نتیجۀ جملۀ اول به  نظر 

بیایـد و مى توان بـا اندکى تغییر از این اشـتباه جلوگیرى نمود. 
ترجمـۀ پیشـنهادى: «روزنامه هـاى روز بعـد را نخوانـد وگرنـه عکـس خود را در سـتون 

درگذشـتگان مى دیـد».
گاه تغییـر بـه وجـود آمـده، در سـاختار کلمـه اتفـاق افتاده اسـت و در مـواردى فعـل 
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به صـورت صفـت ترجمـه شده اسـت یـا بالعکـس و یـا در صیغـۀ افعـال تغییـرى بـه وجـود 
آمده اسـت کـه ایـن امـر در ترجمـه از عربـى امـرى عـادى بـوده و در معنـاى کالم اختاللى 
ایجـاد نمى کنـد، اما در جایى از کتاب که نویسـنده شـعرى سروده اسـت، این تغییر سـاختار 

به گونـه اى عجیـب مى نمایـد: 
 «أنا حیوان مذعور... 

أعوى...
ال افّکر...
اعوى....

ال أفّکر...» (غادة سمان، 1987م: 197)
ترجمه: 

«حیوانى وحشت زده ام..
زوزه میکشم...
فکر نمى کنم...

زوزه...
نه فکر...

زوزه...» (موسوى خلخالى، 1397: 257)
عالمـات سـجاوندى اگرچـه در متـن به خوبـى رعایـت شـده اند، امـا در مـوارد بسـیارى 
وقفـه اى کـه بـراى خوانـدن جملـۀ بعـد از کلمـه اى الزم اسـت، به جـاى این کـه بـا ویرگول 
نشـان داده شـود، با گذاشـتن عالمت سـکون بر روى کلمه نشـان داده شده اسـت که این امر 
در نگارش فارسـى مرسـوم نیسـت. در مواردى هم هیچ عالمتى نیامده و موجب اشـتباه در 
خوانـدن مى شـود؛ به عنـوان نمونه در شـعرى  شـاعر عشـق را با عنـوان رفیق مـورد خطاب 
قـرار داده (غـادة سـمان، 1987م: 162)، امـا در ترجمـه به صورت «رفیق عشـق» آمده اسـت 
(موسـوى خلخالـى، 1397: 210) کـه بدون عالمت ویرگول به صـورت ترکیب اضافى خوانده 

شـده و معنـاى آن متفاوت مى شـود.
ترجمـۀ اشـتباه اصطـالح یا عبـارت در این متـن زیاد به چشـم نمى خورد، امـا این متن 
نیـز ماننـد دیگـر ترجمه ها عـارى از اشـتباه نیسـت.  در مـوارد اندکى جمله اشـتباه ترجمه 

مانند:  شده اسـت، 
«یذهـب جیـل مـن الضحایا کى تتبلور ثورة واحـدة.... لو یفهم الحکام ذلـک لوفروا علینا 

و على انفسـهم هذا القربان الباهظ» (غادة سـمان، 1987م: 65).
ترجمه: «...باید یک نسـل قربانى شـوند تا انقالب شروع شـود... اگر حاکمان مى دانستند، 
نمى گذاشـتند چنین هزینۀ سـنگینى روى دوش خودشـان و ما بیفتد...» (موسـوى خلخالى، 

.(85: 1397
ترجمـۀ صحیـح: «... اگـر حاکمـان مى دانسـتند، حتمـاً ایـن قربانـى گرانبهـا را بـراى 

خودشـان و مـا فراهـم مى کردنـد».

رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ
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در بیشـتر مـوارد اصطالحـات عامیانـه به خوبى بـا معادل فارسـى جایگزین شـده اند، اما 
در مـواردى اصطالحـات مى توانسـت، جایگزیـن بهتـرى داشـته باشـد؛ به عنـوان مثـال (فى 
غشـاء من نبال) که در متن آمده و اشـاره به شـعر متنبى دارد (غادة سـمان، 1987م: 11)، 
«پوشـیده با خدنگ» معنى شـده اسـت (موسـوى خلخالى: 11) که مى توانسـت، به جاى آن 
کلمـۀ سـرنیزه را بیـاورد یا اصطالح «کهنه عـزب» که به نظر مى رسـد، ترجمۀ تحت اللفظى 
(األعـزب المزمـن) در عربـى باشـد، بـا اصطـالح مأنوس تر «پیرپسـر» جایگزین شـود. از این 

اصطالحـات مى تـوان بـه موارد دیگـرى نیز اشـاره کرد: 

پیشنهادترجمه                                متن عربى
از رفتن سر باز زده ایم.از رفتن تن زده ایم. (ص98)قد رفضنا الرحیل (ص77)

دو موجود زنده وحشت زدهدو حیات وحشت زده (ص102)حیاتین مذعورتین (ص80)

دو بار شکنجه شدیم.عذابمان مضاعف شد. (ص158)نتعذب مرتین (ص123)

بمب هسته اىموشک هسته اى (ص168)القنبلۀ الذریۀ (ص131)

بغض گلویم را گرفت.غصه وجودم را گرفت. (ص206)شعرت بغصۀ (ص159)

جلوى در خشکم زده بود.سنگ شده جلو در ماندم. (ص213)أنا متحجره أمام الباب (ص 164)

معامالت/ زد و بندبند و بست (ص439)صفقات (ص339)

در برخـى مـوارد ترجمـۀ کلمـه یـا اصطالح اشـتباه نیسـت، امـا با توجه به متن بایسـت 
جایگزیـن دیگـرى بـراى آن بیایـد. به عنـوان مثـال هنگامـى کـه آقـاى مـرگ بـه بازخوانى 

فاکتورهایـش مى پـردازد:
«فاتـورة: خلیـل ابوفـارس واقـف علـى مدخـل مصلحـۀ الکهرباء فـى محّلۀ مـار مخایل 
یـأکل برتقالـۀ. سـیطلق مسـلح علیه النـار و یصیبه فى رأسـه و یردیـه. الرجاء حضـورك فوراً 

للقبض» (غـادة سـمان، 1987م: 175).
قبـض: «خلیـل ابوفـارس ایسـتاده در ورودى ادارة بـرق در محلـۀ مار مخایـل و پرتقال 
مى خـورد. فـرد مسـلحى به سـمتش تیر انـدازى مى کند و تیر به سـرش مى خـورد و کارش 

را تمـام مى کنـد. لطفـاً بـراى گرفتن قبض حاضر شـو» (موسـوى خلخالـى، 1397 : 227).
در این جـا کلمـۀ «فاتـورة» (فاکتـور) «قبـض» ترجمـه شده اسـت، اما «قبـض» دوم که 
در انتهـاى جملـه آمـده، به معنـاى «قبض روح» اسـت و در ترجمه این دو کلمه یکسـان در 
نظـر گرفتـه شـده و ایـن اشـتباه در صفحات بعـدى نیز تکـرار شده اسـت. با توجه بـه این که 
در قسـمت هاى پایانـى کتـاب بـار دیگر این موضـوع بیان شـده و در آن جا کلمـۀ «فاتورة»، 
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«رسـید» ترجمه شده اسـت، در این جا نیز کلمۀ «رسـید» جایگزین بسـیار مناسبترى است.
«کان والـدى رجـل علـم و ورع و قـد ورثت عنه الجـزء األول من صفاته...» (غادة سـمان، 

1987م: 157). 
ترجمـه: « پـدرم انسـانى اهلِ فضـل و زاهد مسـلک بود. من نیمۀ نخسـت صفـات او را به 
ارث بـرده بودم» (موسـوى خلخالـى، 1397: 203). با توجه به این که نویسـنده روى نیمۀ اول 
صفـات تأکیـد دارد، یعنـى من فقط اهـل علم و دانش بـودن را از او به ارث بردم، شـاید بهتر 

باشـد علم همـان علم و دانش معنا شـود.
یـا در جـاى دیگـر: «... رامیات فى مسـتنقع حیـاة اولئک الرجـال حجر اإلثـارة...» (غادة 
زندگى شـان  برکـۀ  «در  شده اسـت:  ترجمـه  بدین صـورت   ،(339-340 1987م:  سـمان، 
سـنگریزة شـهوت مى اندازند» (موسـوى خلخالى، 1397: 439). در این جا کلمۀ «مسـتنقع» 
«برکـه» ترجمه شده اسـت کـه بهتر بود «مـرداب» ترجمه مى شـد؛ چون «مـرداب زندگى» 
تشـبیهى اسـت که نویسـنده براى نشـان دادن رکـود و رخوت موجـود در زندگى ایـن افراد 

بـه کار برده اسـت و کلمـۀ «برکـه» ایـن بـار معنایى منفـى را به خوبى نمى رسـاند. 
در نمونـۀ دیگـر مادربزرگـى مشـغول قصه گویى بـراى نوه اش اسـت: « ...هـل أروى لک 
حکایـۀ ثانیـۀ؟ ... و روت لـه حکایـۀ ثانیۀ عـن ابنۀ الملـک الثانیـۀ..... هـل اروى لک حکایۀ 
رابعـۀ؟... و روت لـه حکایـۀ رابعۀ عن ابنۀ الملـک الرابعۀ... هل أروى لک حکایۀ خامسـۀ عن 

ابنۀ الملک الخامسـۀ کـى تنام؟...» (غـادة سـمان، 1987م: 335)
ترجمـه: «برایت داسـتان دیگـرى تعریف کنـم؟... و برایش داسـتان دوم را تعریف کرد از 
شـاهدخت دیگر....مادربزرگ گفت: داسـتان رابعه را برایت تعریف کنم؟ ... و برایش داسـتان 
رابعـه را تعریـف کـرد کـه دختر چهارم پادشـاه بود.... پرسـید: قصۀ پنجم را بگویـم تا خوابت 
ببـرد؟...» (موسـوى خلخالـى، 1397: 434-433) در این جـا مترجـم عالوه بـر ایجـاد اندکى 
تغییـر در متـن، رابعه را اسـم خاص در نظر گرفته اسـت. درحالى کـه در عربى تنها به صورت 

عدد ترتیبى آمده و منظور اسـم شـخص نیسـت. 
گرچـه تقریبـاً تمام کتـاب کامًال مطابق متـن عربى ترجمه شـده، اما در مـواردى جمله 
به صـورت خالصـه ترجمه شـده یـا کلماتى در ترجمه حذف شـده یا جـا افتاده اند که ممکن 

اسـت، غیر عمـد بـوده و یـا به منظور کوتاه تر شـدن جمله یـا پرهیز از تکرار باشـد.
مثـال: «قلت مدعبۀ: سیشـکر لکما السـارقون هذا الجهد، حین یجدون کل شـىء ثمین 
مرتبـاً فـى حقائـب جلدیـۀ ثمینـۀ أیضـاً، ال تحتـاج إال لمن یحملهـا و یمضـى بهـا...» (غادة 

سـمان، 1987م: 122)
 ترجمـه: «دزدهـا را حسـابى شـرمنده کردیـد، وقتـى بیاینـد همه چیز بسته بندى شـده 

آمـادة بردن اسـت...» (موسـوى خلخالـى، 1397: 156) 
ترجمـۀ کامـل پیشـنهادى: بـا شـوخى بـه آن هـا گفتـم: دزدها از زحمات شـما تشـکر 
مى کننـد. چـون تمـام اشـیاء قیمتـى در چمدان هاى چرمى گران بها بسـته بندى شـده اند و 

تنهـا یکـى را مى خواهـد کـه زحمت برداشـتن و بـردن آن ها را بکشـد».

رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ
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نقد ترجمه

امـا حذفیاتـى که به سـبب مسـائل فرهنگى صورت گرفته باشـد، بسـیار جزئـى و اندك 
بـوده و در کل خللـى بـه کتاب وارد ننموده اسـت.  

خاتمه
رمـان کابوس هـاى بیـروت یک رمـان اعتراضى علیه جنگ اسـت. ایـن رمان به بررسـى آثار 
جنـگ و  ویرانى هـاى آن مى پـردازد. امـا نه تنها ویرانى هـاى مالى و جانى، بلکـه ویرانى هایى 
کـه روح و روان انسـان را نشـانه مى گیرنـد. ایـن رمـان سـاختارى متفـاوت دارد. و بـه جـاى 
تقسـیم  بندى بـه فصـول، بـه صـورت کابوس هایـى اسـت کـه اوج ناآرامـى روحى انسـان در 
طـول جنـگ را نشـان مى دهد. تأثیر این کابوس ها هنگامى بیشـتر مى شـود که نویسـنده از 
زبـان شـاعرانه خـود خـود بهره مى گیـرد و از تمثیل اسـتفاده مى کند و بدین صـورت تجربه 

اضطـراب خـود را بـا خواننده اشـتراك مى گذارد.
ترجمـه فارسـى ایـن رمان به گونـه اى روان اسـت که همان تجربـه را دقیقاً بـه خواننده 
ایرانـى منتقـل مى کنـد. وضـوح تعابیر و اصطالحات معادل، باعث شـده اسـت زبان شـاعرانه 
نویسـنده بـه خوبـى در ترجمه نمـود پیدا کند. اشـتباهات موجـود در این ترجمـه، از جمله 
ایراداتـى اسـت کـه بـه طـور متـداول در ترجمـه از عربـى به فارسـى به وجـود مى آیـد و در 

مقابـل شـیوایى و روانـى متن به چشـم نمى آیند.
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