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چکیده
در ایـن مقالـه، ترجمـۀ فارسـى رمـان مصائـر؛ کونشـرتو الهولوکوسـت و النکبـه اثـر نویسـنده 
فلسـطینى «ربعى المدهـون» نقـد و بررسـى خواهد شـد. این کتاب سـال 2016 میـالدى، برنده 
جایـزه بین المللـى رمـان عربـى شـد؛ سـال 1395 نیـز بـا عنوان سـمفونى سرنوشـت به فارسـى 
ترجمه و منتشـر شـده اسـت. متأسـفانه این ترجمه با اشـتباه هاى بسـیار، هم در برگردان متن، 
هـم در سـاخت جمله هـاى فارسـى و همچنیـن بـا اشـتباه هاى تایپـى و ویرایشـى متعـدد همراه 
اسـت. در ایـن مقالـه، پـس از معرفـى رمـان و بیان خالصـه اى از آن، اشـتباه هاى ترجمه در سـه 
بخـش «اشـتباه در اسـناد»، «اشـتباه در واژه گزینـى» و «اشـتباه در فهم جمله» بررسـى خواهد 

 . شد

کلید واژه : ادبیات فلسطین، ترجمه، مصائر، ربعى المدهون، سمفونى سرنوشت 

مقدمه
سـمفونى سرنوشـت ترجمـه اى اسـت از رمـان مصائـر، کونشـرتو الهولوکوسـت و النکبـه، 
نوشـته نویسـنده فلسـطینى «ربعى المدهـون» کـه سـال 2016 میـالدى، برنـده جایـزه 
بوکـر عربـى2 شـد. ترجمه فارسـى این رمان نیز سـال 1395 از سـوى انتشـارات حکایت 

نوین قلم، منتشـر شـده اسـت. 
  مصائـر نگاهـى تـازه بـه زندگـى مـردم فلسـطین دارد. از یک سـو، بـه زندگـى 
فلسـطینیانى مى پـردازد کـه در ایـن کشـور ماندنـد و در دولـت اسـرائیل مجبـور بـه 
پذیرفتـن تابعیـت اسـرائیلى و هویـت دوگانـه خود شـدند؛ از سـوى دیگر نیز بـه زندگى 
گروهـى از فلسـطینیان مى نگـرد کـه از ایـن کشـور مهاجـرت کردنـد و اکنـون در تالش 
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بـراى بازگشـت هسـتند. نویسـنده، سـاختار رمانـش را به سـاختار موسـیقیایى کنسـرتو 
تشـبیه کـرده اسـت. داسـتان، چهـار فصـل دارد. در فصـل نخسـت، دو شـخصیت اصلى 
ظاهـر مى شـوند کـه در فصـل بعـدى بـه شـخصیت هاى فرعـى تبدیـل خواهند شـد. در 
فصـل سـوم، قصـه و جزئیـات آن بسـط مى یابـد. سـپس شـخصیت هاى جدایـى کـه هر 

کـدام در صفحه هـاى پیشـین مطـرح شـدند، بـا یکدیگـر ارتبـاط مى یابنـد. 
  «ولیـد دهمـان» فلسـطینى  مقیـم انگلسـتان اسـت. او پـس از سـال ها دورى، بـا 
وصیـت  مـادر همسـرش، بـه فلسـطین بازگشـت. مـادر همسـر او «ایوانـا» زنـى ارمنى- 
فلسـطینى اسـت. او سـال ها پیـش، ایامـى کـه فلسـطین در اشـغال بریتانیـا بود، عاشـق 
یکـى از افسـران انگلیسـى شـد و همراه او فـرار کرد. خانـواده اش نیز او را از خـود راندند. 
او دو سـال بعـد، همـراه همسـر و دختـرش، فلسـطین را تـرك کـرد. ایوانا هنـگام مرگ 
وصیـت کـرد پیکـرش را بسـوزانند، نیمـى از خاکسـترش را در رودخانـه تایمـز بریزند و 
نیـم دیگـر را به فلسـطین ببرنـد. همچنین اگر ممکن بـود، در خانه پـدرى اش در «عکا» 

بگذارنـد، یـا آن را بـه خانـواده اى فلسـطینى در قدس بسـپارند. 
  فصـل دوم داسـتان، روایتگـر جنیـن و همسـرش باسـم اسـت. فلسـطینى هایى که 
پـس از سـال ها مهاجـرت بـه فلسـطین بازگشـته اند. جنیـن نویسـنده اسـت و رمانـى را 
بـه نـام «الباقـى هنـاك» مى نویسـد کـه زندگـى پـدرش را روایـت مى کند. پـدر او پس 
از اشـغال قـدس از سـوى اسـرائیل - برخالف دیگر فلسـطینیان که شـهر قـدس را ترك 
کردنـد و بـه اردوگاه خـان یونـس رفتنـد- قـدس را رها نکـرد، در آن جا مانـد و به همین 

دلیـل، او را «الباقـى هنـاك» نامیدند. 
  نویسـنده در فصـل سـوم، بـه داسـتان سـفر ولیـد و همسـرش جولى به فلسـطین، 
بازمى گـردد و جزئیـات بیشـترى از زندگـى محمـود دهمـان یـا همـان «الباقـى هناك» 
شـرح مى دهـد. در فصـل چهـارم و آخـر، تمـام ایـن خـرده روایت هـا کنـار هـم قـرار 

■ المدهون، ربعى(1396). سمفونى سرنوشت. ترجمۀ 
عبداهللا ضابطى و حبیب اهللا عباســى. تهران: حکایت 

قلم نوین.
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مى گیـرد. نویسـنده در فصـل آخـر، داسـتان را بـا دو احتمـال ادامـه مى دهـد: الـف) 
احتمـال اینکـه داسـتان بـا ورود جولـى و ولیـد بـه حیفـا ادامـه پیـدا کنـد. ب) احتمال 
اینکـه داسـتان بـا ورود آنهـا بـه قـدس ادامـه یابـد. ولیـد در قـدس بـه موزه «یدفشـم» 
مـى رود. مـوزه اى دربـاره هولوکاسـت که کنار موزه «فلسـطین» سـاخته شـده اسـت. در 
ایـن مـوزه، عکس هـا و نشـانه هایى از فلسـطینیان کشـته شـده در حملـه یهودیـان بـه 
«دیـر یاسـین» نمایـش داده شـده اسـت. خاکسـتر ایفانـا را در کـوزه  گلـى منـزل یکـى 
از دوستانشـان در قـدس گذاشـتند و در یافـا، بـه دیـدار جنین نویسـنده «باقـى هناك» 
رفتنـد. بـه ایـن ترتیب، آنها تمام کارهایشـان را در فلسـطین پایان بخشـیدند. سـرانجام، 

رمـان بـا شـک و تردیـد ولیـد و جولـى بـراى بازگشـت بـه فلسـطین، پایـان مى پذیرد.
  المدهـون، ضمـن تأکیـد بر ظلـم و تبعیـض علیه فلسـطینیان، روایتگـر جنبه هایى 
از قرابت و دوسـتى بین فلسـطینیان و اسـرائیلیان اسـت. قرابتى که شـاید حاصل زندگى 
اجبـارى طوالنـى آنـان کنـار یکدیگر اسـت. در رمان او، مسـلمان و یهودى، فلسـطینى و 
اسـرائیلى، کنـار یکدیگـر زندگـى مى کننـد؛ یهودى  جـوان، عربـى را با فصاحـت و روانى 
فـرد فلسـطینى صحبـت مى کنـد و جـوان فلسـطینى در ارتـش اسـرائیل، بـه سـربازى 

مى رود.
  انتخـاب رمـان مصائـر بـراى ترجمـه در شـرایط تاریخـى- اجتماعـى امـروز، هم از 
منظـر موضـوع و هـم از نظـر نـگاه نـوى نویسـنده به مسـئله فلسـطین، انتخابـى به جا و 
معنـادار اسـت. بـراى جامعـه ایـران که تا حدودى هـر روز با اخبـار متفاوتى از فلسـطین 
مواجـه و از نظـر سیاسـى نیـز بـا آن درگیـر اسـت، ترجمـه ایـن رمـان، دروازه اى بـراى 
آشـنایى نزدیک با فلسـطینى اسـت که شـهروندى فلسـطینى، بـه ما معرفـى مى کند، نه 

آن فلسـطینى کـه رسـانه ها از دور بـه مـا نشـان مى دهد.

دربارة ترجمه
در سـال هاى اخیـر، شـتاب ترجمـۀ رمان هـاى عربـى به فارسـى، اتفاقى خجسـته اسـت. 
امـا ترجمه   هـاى بى کیفیـت از ادبیات عربى ـ در این نخسـتین گام هاى آشـنایى خواننده 
فارسـى زبـان بـا جهان داسـتان عربى ـ تأثیر مخربـى دارد و مانعى در راه ارتباط سـاکنان 
دو زبـان بـه حسـاب مى آیـد. متأسـفانه، ترجمـه کتـاب مصائـر نیـز ضعیـف، کم دقـت و 
از نظـر دسـتور زبان فارسـى، پـر از اشـتباه اسـت. عـالوه بـر اینکـه اشـتباه هاى پیش پـا 
افتـاده تایپـى4 و ویرایشـى نیـز متعـدد اسـت. البتـه سـاختار اصلـى داسـتان، در ترجمه 
بـه مخاطـب منتقـل شـده اسـت؛ اما ایـن انتقال هم بـه بهاى انحـراف خـرده روایت هاى 

رمـان خواهـد بود.
بخشــى از مشــکالت ترجمــه -کــه از آن بــه ضعــف ترجمــه تعبیــر مى شــود- ثمــرة 
ــا این کــه مخــل معنــا نیســت،  کم ســلیقگى در انتخــاب واژگان اســت؛ چنیــن امــرى ب
امــا بــه رســایى و روانــى متــن ضربــه مى زنــد. بــراى مثــال: در حالــى کــه زبــان متــن 
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ــه اســت، مترجمــان  ــا اصطالح هــاى عامیان ــه ب ــى معاصــر، ســاده و آمیخت ــى، زبان عرب
گاهــى از اصطالح هــاى قدیمــى و منســوخ اســتفاده کرده انــد. بــراى نمونــه: واژه 
«یاســیدى» کــه در فلســطین و کشــورهاى اطــراف آن، به جــاى آقــا اســتفاده مى شــود 
ــت  ــده اس ــه ش ــن» ترجم ــرور م ــود، «س ــظ مى ش ــم تلف ــى دى» ه ــکل «س و به ش
(ص263). یــا «بیقطــع لســانى» بــه «زبانــم بریــده بــاد» ترجمــه شــده اســت. امــا ایــن 
تعبیــر، از زبــان زن عامــى فلســطینى نقــل شــده و عبــارت عامیانه تــرى ماننــد: «زبانــم 
ــتباه هایى،  ــن اش ــا چنی ــود (ص264). ب ــوب مى ش ــراى آن محس ــرى ب ــر بهت الل» براب

ترجمــه فارســى در لحــن یکدســت و روان نیســت. 
  در ترجمـه عنـوان کتـاب از مصائـر، کونشـرتو الهولوکوسـت و النکبـه بـه سـمفونى 
سرنوشـت نیـز حـذف ترکیـب اضافـى (کونشـرتو الهولوکاسـت و النکبه) هدف نویسـنده 
را از بیـان همزیسـتى فلسـطینیان و یهودیـان از بیـن بـرده اسـت. رمـان المصائـر فقـط 
سرنوشـت فلسـطینى ها نیسـت؛ البتـه مى بینیـم بیشـتر به آن پرداخته اسـت. نویسـنده 
هنـگام بیـان سرنوشـت مـردم فلسـطین، سرنوشـت غم انگیز همسـایگان یهـودى آنان را 
نیـز بیـان کـرده اسـت. معنـاى ظاهـرى واژه «مصائـر»، «سرنوشـت ها» اسـت و معنـاى 
ادامـه آن نیـز «کنسـرتوى هولوکاسـت و نکبـت» اسـت که مترجمـان آن را به سـمفونى 
سرنوشـت تقلیـل داده انـد. البتـه مترجمـان، بـا کاربـرد اقتصـاد در زبـان، عبـارت تازه  و 
زیبایـى از ترکیـب سـمفونى بـا سرنوشـت آفریده انـد. امـا، شـاید بهتـر بـود تـا عبـارت 
کونسـرتوى هولوکاسـت و نکبـت، بـا فونتـى کوچک تـر ـ همان طـور که در نسـخۀ عربى 

آمـده اسـتـ  بـه عنـوان اضافه مى شـد.
  آن چـه در ادامـه مطـرح خواهـد شـد، اشـتباه هایى اسـت که مخـل معنا بـوده و به 
ترجمـه نادرسـت جمله هـا و عبارت هـاى متـن اصلـى، نه ضعف هـاى انتقال لحـن، منجر 
شـده اسـت. اشـتباه هاى مرتبط با معناى عبارت ها، در سـه دسـته: «اشـتباه در اسـناد»، 
«اشـتباه در ترجمـه واژه» و «اشـتباه در فهـم جملـه» بررسـى شـده  اسـت. 35 صفحـه 
ابتـداى کتـاب و 30 صفحـه از پایـان کتاب (247-276) صفحه هاى نمونه بررسـى شـده 

در این نوشـته است. 

 اشتباه در اسناد
بخشـى از اشـتباه هاى ترجمه در کتاب سـمفونى سرنوشـت نتیجه «اشـتباه در اسـناد» 
اسـت. ایـن امر ناشـى از اشـتباه در اسـناد ضمیر بـه فاعل، یـا صفت به موصـوف، یا فعل 
بـه فاعـل و مـواردى از ایـن دسـت اسـت. در صفحه 20 ترجمه، سـطر اول نوشـته شـده 
اسـت: «تـرس و وحشـت، فاطمـه را فراگرفـت، به ولیـد گفـت:  مى خواهى مـرا در زندان 
عـکاى قدیـم نگهـدارى؟» در اینجـا اشـتباهى در اسـناد ضمیر بـه فاعـل مى بینیم. اصل 
عبـارت عربـى، چنیـن اسـت: «حاصرته دهشـه قـال لها: بدك تحبسـینى فى سـجن عکا 
القدیـم»؟ (المصائـر، ص17). بـا توجـه بـه این کـه در زبان عربـى، ضمیر مؤنـث با ضمیر 
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مذکـر تفـاوت دارد، آشـکارا ایـن ولیـد اسـت کـه تـرس و وحشـت، او را فـرا گرفتـه و با 
فاطمـه سـخن مى گویـد نـه برعکـس. ترجمـه پیشـنهادى: «ولید شـگفت زده شـد و به 

فاطمـه گفـت: مى خواهـى مـرا در زندان عـکاى قدیم نگهـدارى»؟ 
در صفحـه 30 ترجمـه فارسـى، انتهـاى صفحـه آمده اسـت: کواکو (نامـى مردانه) لیا 
را بـه کافـه دعـوت کـرد. اما در عبـارت عربى: «دعتـه الى فنجـان قهوه فـى کافیه روج» 

(صفحـه 26)، از ضمایر مشـخص اسـت، لیـا، کواکو را دعوت کرده اسـت.
در صفحـه 31 ترجمـه مى خوانیـم: لیـا «حتـى بـه ذهنش خطـور نمى کرد بـا فردى 
از اهالـى بریتانیـا مثـل ولیـد برخـورد کند، تا فلسـطین را در سـلول هایش بـکارد و براى 
او حوض هـاى نعنـا درسـت کنـد، یـا اینکـه عشـق واقعـى را تجربـه کنـد. او تنهـا زن 
صادقـى در زندگـى اش اسـت بـا مردى سـیاهى مثل کواکـو». در این جا ترجمـه افزون بر 
نامفهمـوم بـودن، اشـتباه هاى دسـتورى دارد. همچنین دچار اشـتباهى در اسـناد اسـت. 
در جملـه اول، بـه نظـر مى رسـد ولیـد، فلسـطین را در سـلول هاى لیا کاشـته و بـراى او 
حوض هـاى نعنـا درسـت کـرده، امـا بـا بررسـى متـن کتـاب (ص 27) درمى یابیـم ولید 
در دورى از وطـن، فلسـطین را در سـلول هاى خـودش کاشـته و خـود فلسـطین را بـه 
حوض هـاى نعنـا تبدیـل کـرده اسـت: «لم یخطـر ببالهـا ان تصـادق بریطانیا مثـل ولید، 
زرع فلسـطین فـى خالیـاه و جعلهـا احـواض نعنـاع او ان تعیـش قصه حـب حقیقیه هى 
الوحیـده الصادقـه فـى حیاتهـا، مع رجل اسـود مثـل کواکو» افـزون بر خطاى اسـناد در 
ایـن جملـه، خواننـده بـا خوانـدن ایـن جمله هـا فکـر مى کند لیـا عاشـق ولید اسـت. اما 
ایـن دو شـخصیت در داسـتان، هیـچ ربطـى به هـم ندارنـد و آشنایى شـان فقط به سـبب 
دوسـتى لیـا بـا ایوانـا، مـادر همسـر ولیـد اسـت. در جملـه دوم «او تنهـا زن صادقـى در 
زندگـى اش اسـت» بـاز اشـتباه اسـناد رخ داده و ضمیـر «او» که به عشـق بازمى گردد، به 
زن نسـبت داده شـده اسـت. ترجمـه پیشـنهادى: «هیـچ گاه بـه ذهنش خطـور نمى کرد 
کـه عشـق واقعـى را تجربـه کنـد. تنهـا عشـق واقعـى زندگـى اش را، آن هم با مرد سـیاه 

پوسـتى چـون کواکو». 
صفحـه 35 ترجمـه نیـز در اسـناد فعـل به فاعل، اشـتباهى دیـده مى شـود: «ایوانا از 
خانـه دور شـد و در حالـى کـه سـعى نمى کـرد خشـمش را از او پنهـان کنـد، از جلـوى 
مغـازه اش رد شـد». امـا در متـن عربـى (ص30) جملـه چنیـن اسـت: «ابتعـدت ایفانـا 
عـن البیـت و مـرت من امـام «مترى» الـذى سـارع یسـتعرض انفعاالته امامهـا». ترجمه 
پیشـنهادى: «ایوانـا از خانـه دور شـد و از جلـوى «متـرى» (نامـى مردانـه) رد شـد کـه 

برانگیختگـى اش را آشـکارا بـه ایوانا نشـان داد». 
صفحـه 36 اشـتباه دیگـرى از این دسـت دیـده مى شـود. در ترجمه آمده اسـت: «از 
زندگـى پـدر و مـادرش و میـدان عبـود کـه در آن بزرگ شـده بـود، بیرون رفـت. میدان 
عبـود بـه خاطـره و سـرابى تبدیـل شـده بـود کـه فقـط آن رسـوایى بـزرگ را بـه یـاد 
مـى آورد». امـا در متـن عربى (ص31) این ایواناسـت که تبدیل به خاطره و سـراب شـده 
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اسـت. خاطـره اى کـه در مناسـبت هایى کـه یـادآور آن رسـوایى بـود، بـه مهمانـى محله 
مى آمـد: «اختفـت مـن حیـاه والدیها و من سـاحه عبـود التى تربـت فیها و صارت سـرابا 

یـزور السـاحه فى مناسـبات تذکـر بالفضیحه». 

اشتباه در واژه گزینى
 بخـش دیگـرى از اشـتباه هاى ترجمـه، نتیجـه اشـتباه در ترجمـه واژگان و متأسـفانه 

پرشـمار اسـت. نمونه هایـى از آن، در این جـا ذکـر مى شـود: 
صفحـه11: واژه «َمشـاهد» (ص 8 متـن اصلـى) بـا فتـح میـم، کـه اسـم مـکان و بـه 
معنـاى محـل مشـاهده بـوده اسـت، به اشـتباه، بـا ضم میـم یعنى اسـم فاعـل خوانده و 

مشـاهده کننـده، معنا شـده اسـت.
صفحـه 17: واژه «تـرددت» کـه به معناى «مردد شـد» اسـت، به اشـتباه «تکرار کرد» 

معنا شـده است. 
صفحـه 19: عبـارت «راح تعجبـک» بـه این معناسـت: «از آن خوشـت خواهد آمد» اما 

چنین ترجمه شـده اسـت: «تـو را شـگفت زده خواهد کرد». 
صفحـه 28: واژه «ناعـم» بـه معنـاى «نـرم» اسـت، دقیقـاً متضـاد و «فـر» معنا شـده 

است! 
صفحـه 30: ترجمـه واژه «شـاعره تعبیریـه»، (ص27 متـن اصلـى) بـه معنـاى شـاعر 

اکسپرسیونیسـت و نـه شـاعر امپرسیونیسـت اسـت.
در صفحه 222: مترجم در ترجمه واژه «حشـریه» ص 196 واژه «آشـفته» را اسـتفاده 
کـرده اسـت، امـا ایـن واژه در ایـن بخـش از متـن و در ترکیـب بـا واژه نـگاه، بـه معناى 

نگاه هـاى کنجکاو اسـت.
در صفحـه 225: واژه عامیانـه «مصارى» ص 199، در کشـورهاى فلسـطین، سـوریه و 
لبنـان بـه معنـاى پول اسـت، قانـون ترجمه شـده اسـت و عبارت «بـدون مصـارى» نیز 

«غیرقانونى» ترجمه شـده اسـت.

 اشتباه در فهم معناى جمله
اشـتباه در فهـم جملـه، دلیـل گـروه دیگـرى از اشـتباه هاى ترجمـه در کتـاب سـمفونى 
سرنوشـت اسـت. در ایـن موارد، اشـتباه ها نه نتیجه اشـتباه در اسـناد اسـت و نـه معناى 
واژه، بلکـه عمومـاً نا آشـنایى با زبـان عامیانه، فرهنگ بومى فلسـطین (متأسـفانه تحقیق 
نکـردن دربـاره آن) و نا آشـنایى با سـاختار جمله هاى عربى اسـت. در ادامـه، نمونه هایى 

از ایـن اشـتباه ها ذکر مى شـود:
ص 15 ترجمـه مى خوانیـم: «امـروز مراسـم سـومین روز درگذشـت مادرش بـود». اما 
اصـل جملـه چنین اسـت: «الیوم تقیـم لوادتها جنـازه ثالثه»، ترجمه پیشـنهادى: «امروز 
بـراى سـومین بار بـراى مـادرش بزرگداشـت برگـزار مى کـرد» ص 13. از نظـر منطقـى 
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نیـز، اگـر مترجـم دقت مى کـرد، درمى یافـت ایوانا در انگلسـتان مـرده بود و بـه هر حال 
تـا کار صـدور مجـوز حمـل خاکسـتر جنـازه اش صـادر شـود، خیلـى بیشـتر از آن طول 

مى کشـید که سـومین روز در گذشـتش باشـد.
ــزى،  ــت انجلی ــه بن ــت انجلیزی ــو ماکن ــس ل ــارت: «ب ــه عب ــاب، در ترجم ص 16 کت
ــت:  ــده اس ــه» (ص14)، آم ــن روس الخالیل ــف م ــک انش ــده و راس ــک عنی ــت ان لقل
ــى لجــوج  ــو خیل ــرد. ت ــرق مى ک ــز ف ــد، همــه چی ــدرت انگلیســى نبودی ــو و پ ــر ت «اگ
و کله شــق هســتى ایــن را گفــت و برگشــت و بیــرون زد». در این جــا بــه ســبب 
ــه حــذف شــده اســت.  ــه در ترجم ــه، بخشــى از جمل ــا فرهنــگ عامیان ــنایى ب ــا آش ن
ترجمــه پیشــنهادى: «اگــر نمى دانســتم کــه تــو و پــدرت انگلیســى هســتید، مى گفتــم 
ــهرهاى  ــى از ش ــام یک ــه ن ــق ترى»؛ خالیل ــه ش ــم کل ــا» ه ــازى و از «خالیله اى ه لجب

نزدیــک قــدس اســت.
ص 22 در ترجمــه عبــارت: اســفت فاطمــه لذلــک و جــددت اعتذارهــا شــکرها ولیــد 
ــد از او  ــم: «ولی ــر» مى خوانی ــطینینى کثی ــوا الفلس ــکندنافیین بحب ــویدیین و لس «لس
ــت  ــى دوس ــطینى ها را خیل ــکاندیناوى ها، فلس ــوئدى ها و اس ــون س ــرد چ ــکر ک تش
ــى  ــرار اســت کــه فاطمــه، پــس از رســاندن جول ــد» (ص 19). داســتان از ایــن ق دارن
نمى توانــد همراهــش بمانــد و بایــد ســریع برگــردد. زیــرا از قــرار، راهنمــاى مســافران 
ــه صــورت  ــف ب ــف و الم تعری ســوئدى و اســکاندیناوى اســت. در لهجــه فلســطینى ال
یــک الم مکســور ابتــداى واژه مى آیــد. مترجــم ایــن الم را حــرف جــر در نظــر گرفــت 
ــه  ــا ب ــه فارســى بى معن ــه در ترجم ــه جمل ــت، در نتیج ــرده اس ــه ک ــون» ترجم و «چ
ــده  ــه آم ــول در گیوم ــل ق ــوان نق ــه عن ــارت ب ــه عب ــر اینک ــزون ب ــد؛ اف ــر مى رس نظ
اســت. ترجمــه پیشــنهادى ایــن اســت: (ولیــد از او تشــکر کــرد و گفــت: ســوئدى ها و 

ــد). ــت دارن ــى دوس ــطینى را خیل ــکاندیناوى ها، فلس اس
صفحـه224 ترجمـه، عبـارت «یسـموها زى مـا یسـموها» (ص196) جملـه اى عامیانه 
اسـت و بـه اشـتباه، چنیـن ترجمـه شـده اسـت: «همان طور کـه مـا آن را مى نامیـم، آنها 
هـم مثـل مـا آن را مى نامنـد» امـا معنـاى درسـت آن، چنیـن اسـت: «هـر طور دلشـان 

مى خواهـد آن را بنامنـد، بنامنـد».
چنان کـه گفتـه شـد، اشـتباه هاى مطـرح شـده در این جـا اگـر نـه کلیـت داسـتان 
را، دسـت کم رونـد خـرده داسـتان هاى رمـان را تغییـر داده اسـت و متـن بـراى خواننده 
آزارنـده و ناخوانـا شـده اسـت. چون رمان مصائر رمانى بسـیار خواندنى و شـیرین اسـت، 
امیـد اسـت ناشـر و مترجمـان محتـرم کتاب بـا بازبینى ترجمه، شایسـتگى اثـر را به آن 

برگردانند.

پى نوشت
1. از خانم دکتر شکوه السادات حسینى براى بازخوانى این مقاله و تذکر نکاتى ارزنده سپاسگزارم.
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۲. جایـزه بوکـر عربـى، جایـزه «بین المللى رمان عربى» اسـت که از سـال 2007 میالدى، از سـوى وزارت 
فرهنـگ و گردشـگرى ابوظبـى، بـا حمایت مؤسسـه جایزه بوکر بریتانیایى، برگزار شـده اسـت.

3. بـراى نمونـه: در حالـى کـه یکى از عناصر بسـیار مهم این داسـتان، تقابـل دو زبان «عبـرى» و «عربى» 
اسـت، در صفحـه 87 ترجمـه فارسـى، بر اثر اشـتباه تایپى، این دو کلمه جابه جا اسـتفاده شـده اسـت.  
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