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مسرح علولت بين  ،جرجمت العرض ،جرجمت الىص
 طفتين

 (1)  فرقاويجازيت 

الخطيُف ألاحىاس ي الري ججاوش  و ،اإلاظسح حيظا ؤدبُا خازكا لألحىاضؿاإلاا انخبر ل

بازة جلخدم فيها مخخلف ألاشياٌ الخددًد الطازم للمهلم ألاٌو "ؤزطؿى"، حهل مىه 

ِخَب اإلاظسح الفىُت.
ُ
، و نىدما ًخػو لفهل لُللى خُاة ؤخسي نلى خشبت الهسع للد ه

  االترحمت ال ًمىً الفطل بحن الىظ و بحن الهسع نلى انخباز ؤن الهسع مخػمى

ِيُلُ
َ

ُس وبهم ،ه، فال جترحم اليلمت بىضفها لفكاألخد ميىهاج في الىظ و ُمش
َ
ْىك ًُ بليها ا 

ُاليلمت في خالت الفهل. بانخبازها فهال،

، وبهما هى ؤدبي مً ؤضىاف ؤلابداناث ألاخسُي بن جسحمت اإلاظسح لِظذ جسحمت ببدام

ُس بلُه بىضفه حيظا ؤدبُا  ،في بىِخه و حشىُلخه حهامل مو هظ ذي خطىضُاث
َ
ْىك ًُ فهل 

ِخَب لُلسؤ
ُ
في الهطس السوماوي ؤم طيُيا" "و ًطف في زفىف اإلاىخباث هما دنا بلى ذلً  ه

صداد ألامس ضهىبت  شت الياجب اإلابدم، ٍو بانخبازه هطا ًدىي نسغا ًدظلل مً بحن زىاًا َز

، فهل هخب مخطىزا اإلامثل و اإلاخسج؛ الياجب ُو سح نبد اللادز نلىلتنىدما ًخهلم بمظ

هل  ؟ زم هُف حهامل اإلاترحمىن مو ببداناجه ؟ خساج و ؤداء اإلامثل و كانت الهسعؤلُا

 ؟ وجىطلىا بألُاث إلالازبت هرا الشيل الفني ذي الخطىضُاث الىثحرة اطتراجُجُاثجبىىا 

اتها ناثلا خاٌ دون اإلادافكت نلى نىطس ألاماهت   هل واهذ اللغت في مظخىي مً مظخٍى

ي في الىظ اإلاظسحي ُىزم هل ًمىً الىكس بلى الاهخلاٌ مً اإلاىخىب بلى الشف ؟ في الترحمت

في هظ الاهؿالق ٌظخؿُو  ىُيهل الخفانل بحن اإلاىخىب و الشف ،ؤخسُي؟ وبيلمت  جسحمت

ٌُ ُ؟ اإلاترحم نىظه في لغت الىضى

                                                           
(1) Université Oran 1, Institut de Traduction, 31000, Oran, Algérie. 
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  ضاخب "ألاحىاد" للد نالجذ ؤنماٌ نلىلت اإلاظسخُت كػاًا الىؾً و هبش

اث  وؤضالت  الحُاة الُىمُت لُغري زضُده مدللا جساهما ًىم نً غصازة الخجسبت،في خفٍس

ججسبت واهذ مدىز ؤنماله ًدلم هره اإلاخىن و هره اإلاػامحن،  البدث نً الشيل الري

و كلم بطم ببداناجه بىغىح فهل ٌظخؿُو مترحم ؤنماله ؤن ًدزن هرا الللم الري 

طل الىظ جه مخخبر ججازب فال ًمىً فاغري هخاحه وحهل ول مظسخُت مً مظسخُ

هاملت خاضت ًجب ؤن ٌهامل هرا الىظ م » وفي الحلُلت ،وجسحمخه بمهٌص نً الهسع

بلى الىظ  ولً ًطبذ وامال بال بهملُت ؤلاخساج التي جػُف 1« بىضفه هطا هاكطا

ُاإلاىخىب ما وان ًىلطه.

، فهل ًخهامل مهه خُازاث ندةبن وعي اإلاترحم بهره اإلاظإلت ًجهله ًلف خاثسا ؤمام 

ت خاضت بىضفه هطا ؤدبُا بدخا ؤم ًىكس بلُه نلى انخباُز  ،ؤهه هظ خاص ذو وقُفت لغٍى

فاللغت ؤو الهىطس  ؟ مخياملفه حصءا مً هكام مدشابً ُوؤم ًجب الىكىف ؤمامه بىض

حشيل في شمىلُتها اإلاشهد  ؤهكمت مخداخلتمً مجمىنت  وخدة واخدةاللغىي هى 

ُاإلاظسحي.

 الترحمت نادة بإنها 
ُ

َهَسف
ُ
ل الىخاج الىالمي في بخدي اللغاث بلى هخاج  »ح نملُت جدٍى

هاوي وبشيل ؤدق مىكىمت اإلا ،2« اإلادافكت نلى حاهب اإلاػمىُنهالمي في لغت ؤخسي مو 

هي جىلل زطالت ما بحن ؾسفحن و الترحمت نملُت ؤداتها اللغت ُو ،اإلاهبر ننها في الىظ ألاضلي

زلافخحن ف منها بكامت خىاز بحن خػازجحن ُوالهد هما اإلاسطل و اإلاسَطل بلُه )اإلاخللي(،

ال ًطبذ حاهصا للترحمت بال »ُ ؤن الىظال ًلغي الاخخالف و بهما ًاهده  ؛ خىاُز مخخلفخحن

ٌظىً  بذا ؤخر ًىشف بلى خد ما نً زغبخه في الاخخالف و نشله له و خىِىه بلى ؤن

فالخؿلو هدى آلاخس هى طمت الىظ  ،3« لغت ؤخسي و ًسخل نً ذاجه و ًخسج نً مىؾىه

ُالخي الري ًبدث نً الخجدد و نً الحُاة.

قل الىظ ًمثل مسهص الثلل في الهملُت اإلاظسخُت و وان اإلاالف ٌظمى  للد

ْهَنى بالىخابت فدظب و بهما ؤلاإلاام  ؛ دراماجورج ٌُ لىً الالفذ للىكس ؤن الخإلُف لم ًىً 

                                                           
1 Moguire, S-B. (1980), Scientific problems of literary translation, translation studies, 

London, éd. Mhethuen, p. 120. 
داز ؾالض للدزاطاث  ،طىزٍا ،1 .ؽ ،علم الترجمت الىظري  ،)1989(مكفس الدًً الحىُم  ،ؤطهد 2

ُ.75ص.  ،والترحمت و اليشس
61ص.  ،داز الؿلُهت ،بحروث، 1ؽ.  ،في الترجمت ،(2001نبد الظالم ) ،بىهبد الهالي  3
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 وجؿىز اإلافهىم بهد ذلً نلى ًد ،الهسع بهامتالشامل و الطلت الىزُلت بفىىن 

السغبت في الخالص مً الىمىذج الىالطُيي  الري وان مىؿلله  LESSING "لِظِىج"

فسبـ الهمل اإلاظسحي  ،اهُت للحدًث نً الخطىضُت اإلادلُتوبنؿاء ؤلامي ألاإلااوي،

زم بهد ذلً ًلُه  ،و طمت آلاهُت في هرا الخلليبالجمهىز اإلاخللي للهسع اإلاظسحي 

ل مظاز الهمل BRECHT ذ" خبٍس"و   PISCATOR"بِظياجىز" و ججازبهما لخدٍى

ٌُ ت للمهلم ألاو ُ، ؤي ؤزطؿى.4اإلاظسحي نً ألاؾس الىكٍس

ا  ،البد مً الىكىف نىد فهل اإلاظسخت بلى حاهب ذلً ذلً اإلافهىم الري جبلىز هكٍس

لظفُت غمً ما مو مداولت جددًد خطىضُت ما ٌشيل ماهُت اإلاظسح مً الىاخُت الف

ت اإلاظسح نلم اإلاظسح مو  و مً الىاخُت الىلدًت فُما ؤؾلم نلُه مطؿلح ،ٌظمى بىكٍس

 وكد وكف "زوالن بازث غسوزة ببساش الخطىضُت نلى مظخىي الىخابت و الهسع.

(Roland BARTHES) ؤي ، 5نلى هره الكاهسة و نسفها نلى ؤنها اإلاظسح بدون هظ

نلى خشبت  دشيلجؤو مجمىم الهالماث التي  بدون الجاهب ألادبي في الىظ اإلاظسحي،

اإلاظسح اهؿالكا مً مخؿـ الحدر اإلاىخىب مو ول ما ًدمله مً جإزحر نلى اإلاخللي 

ُبىضفه نىطسا فانال في نملُت ؤلاهخاج و جىحُه مظاز الىخاج النهاجي.

وحىد  ؤن للىظ اإلاظسحي وحىدًً، (Anne UBERSFELD)" جسي "ؤن ؤوبسطفُلد

و ال ًمىً الىكس بلى الىظ اإلاظسحي بمهٌص نً قاهسة  ،6طابم للهسع ووحىد مسافم له

؛ ؾبُهت هره الخشبت،  ع نلى الخشبتإلاا طُهُس خمظسح التي حظخدعي الخمثل الرهنيال

اءهم ٌُ وخسهُت ،ممثلىها و ؤٍش ، هما حظخدعي ؤًػا هرا الهسع بحن الثابذ و اإلاخدى

هاض ًفهلىُنف الخمثل الرهني لظحروزة اإلاىخىب و اإلاىجص خبرا نلى وزق و مأله
ُ
 ي شيل ؤ

ُ، خالفا إلاا دنا بلُه اإلاهلم ألاٌو "ؤزطؿى". و خياًت جسوي

ولهرا فخطىضُت جسحمت الىظ اإلاظسحي جخمدىز نلى الشيل الفني الري ًلىلب فُه 

ت زم هلل اليلماث ت  هرا اإلاػمىن الحامل للسئي الفىٍس اإلاتراضت و الهبازاث الحىاٍز

وكد جألفذ فُه الظِىىغسافُا  ،مظسحي حياداث ؤلاخساحُت بلى نسع ؤلازشو

ًؿلم واليىزَغسافُا و الخهبحر الجظدي و ؤلاًماجي بلى حاهب الىظ اإلاىخىب في جىلُفت 

ع اإلاظسحي، خُث ًخلم الياجب اإلاظسحي مً اليلماث ضىزة يهبها ُسنليها مطؿلح اله

                                                           

املعجم املسرحي. ،خىان ،بلُاض. كطاب ،ًىكس : مازُي ،إلاهلىماث ؤهثر  4 
5 Voir Barthes, R. (1985), L’aventure sémiologique, Paris, Seuil. 
6 Ubersfeld, A. (1996), Lire le théâtre 1, Paris, éd. Belin, p. 16. 
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هب غحر حىا، فاإلامثل هى الري طُىشف نً مً اإلامثل و اإلاظسح بيل ميىهاجه الحُاة ول

ُ.7مسجلبت في الحىاز اإلاظسحي"

فالىظ  آلاخس،بن اإلاظسح هى جصاوج ألادب بالفً و لِع بخُاء ألخدهما نلى خظاب 

و الىماٌ هى جيامل  ألادبي،اإلاظسحي ًيبغي ؤن ًيىن وامال في ؤلاؾاز الري ٌظمذ به الىىم 

هى بًجاش و جسهحز نلى  آلاخس. فالىظبحن ؾسفحن و لِع بجمام لىىاكظ ؤخدهما مً ؾسف 

مسهص في ؤطلىب خىازي جخخلله بشازاث جبحن ؤهه هى مخخطس ُو ،حهبحر جىفُم الحىُم خد

نسع ٌهؿُه جماًصه "فاإلاظسح  ال بىحىدغحر مىخمل جىلطه نىاضس لً جىخمل بهظ 

 ًخخلف نً بلُت الفىىن مً هاخُت ؤطاطُت و هي مىاحهخه اإلاباشسة و اإلاازسة 

ُ.8الجمهىز"في 

شحىت حمالُت جلف ناثلا في وحه  ،لترحمت ألادبُت بلى حاهب اإلاػمىُنا جدمل

اإلاترحم الري ًخىحب نلُه ؤلاجُان "بىظ ملابل ًخىفس بلى حاهب ألاماهت في الىلل ما ًبرش 

ألن الترحمت ألادبُت )و الترحمت  ،9"الىظ ألاضلي و ال ًػهف ؤزسة و ال ًىلظ مً حماله

ًخجاوش مهسفت اللغت بلى الثلافت اإلاىطىنُت نلى خد حهاون ناؾفي  اإلاظسخُت غمنها(

فال  حهبحر الجاخل، والثلافت اإلاظسخُت نىدما حهلم ألامس بترحمت الخؿاب اإلاظسحي.

، و ال ًمىً مظخللت و مهصولت نً باقي الىخداثًمىً الىكس بلى الىظ بىضفه وخدة 

ُ.10*اإلاسمص  هظ الخغاض ي نً الجُىى

اث ؤو الثغساث لالختراق بىاطؿت الفخداث و الفجُىبن الىظ اإلاظسحي هظ كابل 

، و هي التي جدُذ بمياهُت طدها باإلاهالجت ؤلاخساحُت ؤو كساءة اإلاخسج اإلاىحىدة في بىِخه

اإلاظسحي الري ًلترح بمياهاث لظد هره الفجىاث وهىا ًلخلي اإلاخسج مو اإلاترحم الري 

و زئي بخساحُت مخباًىت ، ونسع واخد بالخهددًت؛ هظ واخد و جسحماث ندةٌظمذ له 

ُبل مخهازغت.

                                                           

.22-20، ص. فن املسرحيت ،بيخلي ،مُلُذ. و ححرالدٌع ،فسد ب : ًىكس  
7 
مجلت "الىاكو في ضُغت اإلاظخلبل، هكسة في ججسبت اإلاظسح في الخلُج"،  ،(1995)نبد هللا  ،غلىم8 

ُ.138ص.  ،مسهص دزاطاث الىخدة الهسبُت ،بحروث املستقبل العربي،
داز ؾالض  ،طىزٍا، 2ؽ. ، دراساث في الترجمت و املصطلح و التعريب ،(1992شحاذة ) ،الخىزي 9

ُ.57للدزاطاث و الترحمت و اليشس، ص. 
الجرز الىص ي اإلاسمص ؤو الجُىى هظ اإلاسمص : جلطد به آن، ؤوبسطفُلد. ول ما ٌظبم الىظ و الهسع *

ُمها، هى جمثل ذهني ًدوز في ذهً اإلابدم كبل هخابت الىظ و جطىز ؤلاخساج ومً زم الهسع .ًىكس
10 Ubersfield, A. (1996), L’école du spectateur, éd. Belin, p. 16. 
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بهه ًىخب الىظ اإلاظسحي زم ًلسؤه بطىث نالي ليي ًطل بلى  »:  ًلٌى ؤخد اإلاترحمحن

ىظ اإلاظسحي لهرا ًبدو مترحم ال هىم مً ؤلاًلام ٌظاند اإلامثل نلى الىؿم بيلماث دوزه.

فاإلاترحم في هره الحاٌ ًخىخد مو الصخطُاث لدزحت ؤن ًطبذ  .واجبا مظسخُا بشيل ما

ًخىهم اللازت ؤمامه ؤهه ؤمام الىظ ألاضلي ال ، 11«ألاضلي هطه ضىزة مً الىظ 

اإلاترحم بطدق زلافت اإلاجخمو و هي كػُت ؤوالها ول  / بذ ٌهىع فُه اإلاالف ؛ الترحمت

اهخمامهما نىدما انخبرا ؤن مهمت اإلاترحمحن جىمً في جددًد  مً خاجم و ماٌظىُن

اإلاخبهت مً كبل مىخج الىظ  في جىكُم هطه مو اخترام مبدؤ جدلُل الىظ  ؤلاطتراجُجُت

ولً ًخإحى ذلً بال  ىاضس الخإطِظُت ولدظلظل ميىهاجه.اإلاطدز اللاثم نلى هسم مىكم لله

لت و الظُاق الثلافي ألاهبر مما بىحىد كساثً في الىظ هفظه جفصح نً طُاق الحا

ٌُلٌظمذ بةدزان الغسع اليامً وزاء الىظ و بالخالي فهى بدزان   ذب ؛ لطدًت الياجب ألاو

ىظ و ألاغساع البالغُت اليامىت وزاء هظ لًيبغي الحفاف نلى الهدف الخىاضلي إلاىخج ا

ُاإلاطدز .

مخمىا هىم  ،طدزمً اإلاهنى اإلالطىد في هظ اإلا ًىمً دوز اإلاترحم في بىاء همىذج

 لىً بهخاحه ًخػو لشسوؽ ؤخسُي فهى مىخج ؛إلادخمل نلى اإلاخللحن في لغت ؤخسُيالخإزحر ا

ُوهىا جىمً الخؿىزة فهى ٌهمل  نلى بنادة جفظحر مهنى الىظ بإطلىب ًدلم ألازس »

ُ.12«اإلاخىدى نلى كساء الىظ اإلاترحم 

هما  ،اإلاظسحي مىهجا خاضا ووطاثل خاضت و نلى هرا ألاطاض جخؿلب جسحمت الىظ

ها حهامل اإلاخسج مو الىظ اإلاىخىب، هل ًؿسح الهسع اإلاظسحي الىثحر مً اللػاًا مىؿلل

و بذا وان  ؟ فر ؤم مخسج مبدم ًخهدي خدود الىظسج مىخؤم م ،هى مخسج مفظس له

 ؟ (اإلاظسحخشبت الّسهذ )هسع نلى للؤم ًترحم  ألامس هرلً فهل ًترحم الىظ لللساءة

ًلو هلل الدزاما مً لغت بلى لغت ؤخسي  »:  (M. GRAVIER) "ًلٌى "مىزَع غسافُُه

م بحن الترحمت بمهنى  )مً طُاق خػازي بلى آخس مخباًً ول الخباًً( في وطـ الؿٍس

بهرا ؤن اليلمت  "غسافُُه"و ًلطد  ،13« ليلمت و الترحمت الفىزٍت في اإلااجمساث الدولُتا

اإلاىخىبت في الخؿاب اإلاظسحي جدمل غمىُا وحىدا مىؿىكا فال ًترحم اإلاترحم بال و كد 

                                                           
11 Flamond, J. (1983), Ecrire et traduire, sur la voix de la création, Ottawa-Canada,  
éd. Vermillon, p. 123. 
12 Basil, H. and Mason, I. (1990), Discourse and the translator, Longman, UK. p. 92. 
13 Voir Gravier, M. (1973), La traduction des textes dramatiques, étude linguistique 
appliquée, Paris, éd. Didier Érudition. 
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الرًً  وغو في نحن الانخباز اإلامثل و هى ًىؿم اليلمت في طُاق الخؿاب ؤمام الىكازة

ل فالهالكت ألاهم ألي نم ،حائوا بلى اإلاظسح لهلد ضلت وضل مباشسة و آهُت مو الجمهىُز

فالغاًت التي ًيشدها هرا الهمل هي السبـ  » جىمً بحن الىظ اإلاظسحي ومخللُه مظسحي

خلليهما في ول ؤبهاده الظُاطُت الفػاجي و بحن محسهت في بهديهما الصمني ُوبحن اليلمت وال

الاكخطادًت و الثلافُت و خاضت الخىضُلُت ؤي الىلىج بلى ذهً اإلاخفسج و كلبه مً خالٌ و

و جخمثل نملُت الىلىج هره في الخإزحر الري ًددزه  ،14« ا ًىمُااللغت التي ًخىاضل به

ُالهمل اإلاظسحي اإلاترحم.

هي كػُت لُت هامت نسفها اإلاظسح الهسبي ُوًلىدها هرا الؿسح بلى الىكىف نلى بشيا

ذاث  جإزجحه بحن الفطخى و الهامُت، زم هُف حهامل اإلاترحمىن مو هطىص نلىلت

ب مً اللغت الثالثت التي دنا بليها جىفُم الحىُم ووغو لها بُاها  اإلاظخىي اللغىي اللٍس

الىخابت باللغت الهسبُت الفطخى  في ملحم مظسخُت الطفلت. للد دنا البهؼ بلى 

ؤما البهؼ آلاخس فلد دنا بلى اطخهماٌ  ،الهمل اإلاظسحي مً اإلادلُت الػُلتلحماًت 

لىً ًبدو لىا ؤن اللغت ؤداة  ،ف نلى كىة جإزحر الهمل اإلاظسحيفااللهجاث اإلادلُت للح

مهُاز  »جيىن خاملت إلاػمىن الىظ مهبرة نً ذوق اإلاخللي ألن  مًووطُلت حهبحر البد 

ُ.15« بيىهه طهال ممخىها ال طهال طؿدُاؤخالقي ًمخاش لخهبحر اإلاظسحي هى مهُاز حمالي ُوا

الري جددر نً الخيافا  (E. NIDA) "هاًدا"ًىححن  إزحر التي جىنص بلىؤما كػُت الخ

و ما يهمىا في هرا اإلالام هى هرا الىىم الثاوي  (الدًىامي)الشىلي و الخيافا الدًىامُيي ؤو 

 ،الري ًسجبـ بالخإزحر خاضت في اإلاظسح الري ًلىم نلى ألاداء الجماعي و الخللي الجماعي

، فال ًطب ياف  ؤو الاطخجابت اإلايافةتر اإلابذ ٌظدىد هرا الىىم مً الترحمت نلى مبدؤ الخإزح

وبهما مً خُث اللدزة  ،ضٌى بىظ الاهؿالق مً خُث السطالتالاهخمام بهالكت هظ الُى

ُخإزحر ونلى ال لت » جدلُم ؤكسب مياف  ؾبُعي لسطالت لغت اإلاطدز و جلىم هره الؿٍس

ث الثلافُت الدالاُلاإلاخىُفت مو اإلاخللي نلى غسوزة بحساء حهدًالث في الىدى و اإلافسداث و 

ت فهى ًسي ؤن الخلابل في اإلاهنى ًجب ؤن جيىن له  .16« هشسؽ لخدلُم الؿبُهُت ألاولٍى

                                                           

.122ص.  ،داز الفازابي ،، بحروثالترجمت ألادبيت مشاكل وحلول  ،(2003بوهام ) ،بُىع  14 
ت إلى  ،(2004بثِىت ) ،نثامىُت 15 جرجمت الىص املسرحي بين الحرفيت و التصرف من إلاهجليًز

ُ .35ص. ، زطالت ماحظخحر، حامهت الجصاثس، العربيت
الؿبهت هشام.  ،نلي حىاد ،مدخل إلى دراساث الترجمت، هظرياث وجطبيقاث ،(2010مىدي ) ،ححرمي16

ُ.66هُةت ؤبى قبي للثلافت و الترار، ص.  ،ؤلامازاثالاولى، 
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مس نىدما جسحم مظسخُت ، و كد ؤدزن خلُل مؿسان هرا ألُانلى الخلابل في ألاطلىب

ُ.غؿس بلى الخطسف مبرزا ذلً باإلاخللياذ لشىظبحر وي حهسع نلى الخشبت فهامل

" كبله مطؿلح الخىلُفت ذخبٍس"و  "بِظياجىُز"للد ؤؾلم نبد اللادز نلىلت و 

ؤلاًلام ن الطىجُت و الىبراث و الحسواث والتي جخأشز فيها اليلماث و ألالىا اإلاىطُلُت

. و لهرا جخدٌى الترحمت مً مجسد هلل هظ ا اإلاىهخاج الحامل للفهل اإلاظسحيلخدلُم هر

، مً لغت بلى لغت ؤخسي لخطبذ فه ال دًىامُىُا ببدانُا ًسبـ لغت اإلاطدز بلغت الىضٌى

لي نؿاء مدو الحاغس في نملُت ؤخر ُو وكد ؤكام نالثم بحن اإلااض ي للا اإلاظاز الخإٍو

بحن لغت هظ للترحمت و طحروزتها الخىاضُت التي ججمو بحن نالم الخؿاب بهىاضسه و 

 ، ُخفانل مهه.بحن اإلاترحم و بحن مخللي الىظ و اإلااإلاطدز و لغت الىضٌى

ل الخىلُدي اإلاطاخ ب لهملُت اهخلاٌ ًخإطع الخؿاب اإلاظسحي نلى ؤزس الخدٍى

؛ خؿاب الهسع خُث ًلهب خؿاب الىظ بلى خؿاب مشهديالخؿاب اللظاوي، 

اث الداللُت و الجمالُت الطُما نىدما حظهم  الهىطس الخلني دوزا فانال في حهمُم اإلاظخٍى

لت و بحالء اإلاهنى، فخىقُف الحاشُت الظِىماثُت الىطاثل الخىىىلىحُت في جىضُل الدال

 "بِظياجىُز"بخاضت مظسح ُوفي مظسح نلىلت دلُل نلى جإزسه بىباز اإلاظسخُحن الهاإلاُحن 

ُالثىزي اإلالحمي. "ذخبٍس"مظسح الظُاس ي ُو

بتهمِش الترحمت ألادبُت و الترحمت اإلاظسخُت  (J DELISLE) حان دو لُل"للد كام "

 ؤوزجادو ؤلبحر" ، و دنذ "ؤومبازُو17الخطيُفي نلى الترحمت الخلىُتوزهص نمله  غمنها،

(Amparo HURTADO ALBIR)  بلى جبني جطيُف ًػم جسحمت الىظ اإلاظسحي

ووضحذ ذلً في حدٌو ، 18واكترخذ نىاضس خمظت ًجب مساناتها في الترحمت بهامت 

 خسهُت الفهل الترحمت ودوز الفانلحن فُه و اللىاند التي جخدىم ٌظهم في جلدًم 

في الهملُت الترحمُت بظبب حهاغد الهىاضس اإلاشيلت للخؿاب اإلاظسحي نلى السغم مً 

ُهجاهتها.

مظسح  تو ُنِسَغذ نلى خشب 1987 طىت "اللثام"ؤلف نبد اللادز نلىلت مظسخُت 

ْسِحَمْذ طىت مً  1989وهسان نام 
ُ
مً ؾسف مظهىد  1995بخساج اإلاالف هفظه. و كد ج

                                                           
17 Voir Delisle, J. (1992), « Les manuels de traduction, Essai de classification » TTR 
(traduction ; terminologie ; rédaction), vol. 05, n° 1, p. 41. 
18 Voir Hurtado Albir, A. (1996), La traduction et classification d’analyse, Meta vol 41, 
n°3.  
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" وهى ة زاهُت مً ؾسف فسكت "ألاحىادو اكخبظذ مُس (Le voile) بً ًىطف جدذ نىىان

ِدَمذ في وسخت مصدوحت.ى الترحمت ألاولى الظابلت نلُه ُونمل حماعي ازجىص نل
ُ
ُك

ُوقفت على عتبت العىوان

فُا و ٌهد  ت ألهه الحد الفاضل ُلًىلر الىظ مً الغف ،جددًدًاالهىىان ماشسا حهٍس

والهىىان في الخؿاب اإلاظسحي هى اإلاىضد، ، هى مفخاح لباب الىظ بحن الهدم والىحىد

خمخو الهىىان  / نالمت للخىاضل ودلُل ًلىد اإلاخللي بلى جػاَزع الىظ الهسع، ٍو

هطُت ألداء ؤدواز  وهره الخطىضُت اإلاىكهُت تهبه كىة »بمىكو مياوي اطتراجُجي خاص 

دة ف ُ.19« ألادبي الاجطاٌي طُمُىؾُلا ووقاثف فٍس

ا ًخػو ليل ؤلامياهاث  ت بن الهىىان بىضفه هطا لغٍى التي جدُدها البيُت الىدٍى

فلد ًيىن ولمت مثل : اللثام، و كد ًيىن مسهبا، حملت فهلُت ؤو اطمُت، وكد  للغت،

 لهىىان جىقف اإلاعجمُت و البالغُت لوبن الؿبُهت الترهُبُت و ًيىن ؤهثر مً حملت. 

ي الىظ ومً زم اهدشازه فحظهم في ببساش الىُفُاث اإلاخخلفت لحػىزه في مجملها إلهخاحه ُو

، بما نبر مسادفاجه ؤو مً خالٌ اطخخدام ضىز حهمل نلى زطم خسهت ازجداد وامخداده

ُالىظ هدى الهىىان.

دُلا "ححراز ٍت ػاء الىطُت اإلاسافلت ؤو اإلاىاُشجيخمي الهىىهت بلى ف نلى خظب بٍى

و اإلالطىد بها الىظ السثِع و الىطحن اإلادُؿي و الخازجي  (G. GENETTE) حُىِذ"

 ٌهلً ضساخت بىحىد فجىة  بىضفهما جىملت و بغافت لهرا الهىىان السثِع الري

ادة اإلاػافت بلى الش يء  »َهؿي برلً مشسونُت لىحىدهما ؤو هلظ ُو بذ جفترع الٍص

. 20« نً هلظ فُه و هىة جإحي هي لتردمهابهماله و بجمامه لىنها جىشف في ألاوان ذاجه 

لىً الظااٌ الري ًؿسح هفظه بةلحاح في هرا اإلاجاٌ هل مً الهىىان بلى الىظ ؤم مً 

ة ألاولى ى الرُزوبيلمت ؤخسي هل الهالكت امخدادًت ؤي ؤن الهىىان هالىظ بلى الهىىان ؟ 

 ؟ ؤم الهالكت ازجدادًت جىم نً جللظ الىظ و اهػغاؽ مادجه التي ؤدث بلى حشيل الىظ

ُو ؾاكخه الداللُت في بيُت هي الهىىان ؟

                                                           
دمشم، ، في هظريت العىوان، مغامرة جأويليت في شؤون العتبت الىصيت ،(2007خظحن ) ،خالد 19

ً للخإلُف و الترحمت و  ُ.421ص.  اليشس،الخيٍى
دا، حاٍن ) 20 ُ.9جىوع، داز الجىىب لليشس، ص.  ،، جسحمت واقم، حهادصيدليت أفالطون (، 1998دٍز



 مسرح علولت بين طفتين، جرجمت العرض جرجمت الىص،

107 

ؤن الهىىان هى جللظ ليل الفػاء ؤم  ؟ ل هخب نلىلت الىظ زم وغو الهىىانه

اإلالابل اللغىي دون البدث نً  بةًساداإلاادة في شيل مفسدة. زم هل اهخفى اإلاترحم ُو

ُ.الهىىهت و الىظ الهالكاث بحنبسوجىوٌى 

ألن الهىىان نالمت  ؛ لترحمت اللثام حاء مدظسنا(Le voile)  بن اكتراح لفل

ًَ نىه الهىىان، لىىه ؤًػا  َ
ْهل ٌُ الحد جػؿلو بدوز الدلُل لىظ ًكل مجهىال بلى ؤن 

، و هى الهخبت الىطُت ألاولى التي حشهد اإلافاوغاث بحن الفاضل بحن الداخل و الخازج

ثحر في ذهً اإلاخللي مباشسة ذلً السداء ج (Le voile) و الىظ لىلىحه، و ولمت اللازُت

الري جػهه اإلاسؤة في الجصاثس و الري ًىحي بالحشمت و الىكاز وكد غابذ الصحىت الداللُت 

 ، الحػىز و الغُاب ،ؤلاقهازء وؤلاخفا ،الخدسُزُو للفل اللثام الداٌ نلى الحطاز

و اكتراع اللفل ًبدو لي ؤفػل مادام هرا ألاطلىب ًبلي نلى ما جدمله اللفكت مً 

ت جطل خد الخىاكؼ. ُدالالث كٍى

 بةميانوان فلد  ،فسوع ؤن ٌظاًس اليلماث اإلالترغتؤما نً الشسح الري مً اإلا

نلما ؤن الاطخهاهت بخلفُت الخشبت لخىغُده اإلاترحم وغهه في هامش الىظ اإلاىخىب و 

اطخخدم  نىدما جسحم ؤنماٌ السواجي "الؿاهس وؾاز" (Marcel BOIS) "مازطُل بىا"

ُهره الخلىُت و بن إلاظىا في جسحماجه جىحيها لللازت الجصاثسي الري ال ٌهسف اللغت الهسبُت. 

و هى جسحمت بشياٌ آخس وان البد مً الىكىف نىده و دزاطخه دزاطت مظخفُػت 

ت بلى اللغت الفسوظُت وما ًترجب ن مً اوهياض للجىاهب الثلافُت  يهالالهامُت الجصاثٍس

الاحخمانُت التي ولدث في بؾازها هره اليلماث و الخهابحر الاضؿالخُت التي ال ًبدث فيها و

هفظه باليظبت ألطماء ألانالم اإلاسهبت "بسهىم  مُسألُا اإلاترحم نً اإلالابل و بهما نً اإلاياف ،

" التي هللها مظهىد بً ًىطف هلال خسفُا افخلدث  ؛ و "ؤًىب ألاضسم" ألاطماء الخجٌى

سحو اإلاخللي بلى الخلفُت بت التي لم ًؿللها نلىلت انخباؾافُه هره ألاطماء اإلاسه
ُ
، دالالث ج

 الري ال ٌهسف جصخصخا  لابي الهىُدفإًىب ألاضسم هى الىالتي منها اهبثلذ هره ألاطماء 

 ووان البد ،دالالجه ضفه باألضسم له مبرزاجه وبالخالي ُو جساحها في مبادثه وال  ُوفي ؤفيازه 

مً الىكىف نىد ؾبُهت هره الصخطُت و هُفُت زطمها لخلدًم مياف  اطمي لها ًدُل 

خُت و  ُاحخمانُت.نىد طمانه نلى ما جدمله هره الصخطُت مً خطاثظ و ممحزاث جاٍز

نخبت ؤخسي هلف نىدها في هرا ؤلاؾاز وهبدي مالخكت فدىاها  ،جسحمت اإلايىن الثلافي

ؤن الانخماد نلى الترحمت الحسفُت ؤو الاكتراع في هلل اإلادلٌى الثلافي ًادي بلى غمىع 

وبهما  ،ال ًلخط ي مً اإلاترحم مهسفت اللغتالترحمت في هثحر مً ألاخُان . فاإلايىن الثلافي 
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ألازس هفظه  ما ًدُـ باللغت لُخمىً مً بًجاد اإلاياف  الري ًطبى بلى جدلُم مهسفت

ت الثلافُت جبطم الىظ فاله .الهسع اإلاترحم / اجه في مخللي الىظالاهؿبام ذو ٍى

جمىىه مً  الاطتراجُجُاثطتراجُجُت غمً مجمىنت مً اواإلاترحم ًدبو  ،ببطماتها

ٌُدلٌى الثلافي في هكام لغت االحفاف نلى اإلا ت  .لىضى بدو لىا ؤن هكٍس ُالىكام اإلاخهددٍو

ًمىً لها  (Gideon TOURY)و  (Even ZOHAR)"حدنىن جىزي" و "بًفُجزوهاز" لـ 

ُ.21ؤن جمأل الىلظ الري هلحكه في هرا الجاهب 

ٌُ لُا، فهي نملُت ذهىُت بدزاهُت جخؿلب ٍبن الترحمت جمثل مظعى جإُو ،و خالضت اللى

زلافت و ممازطت و مترحم الىظ اإلاظسحي ًىاحه بلى حاهب الىظ اإلاىخىب الهسع الخي 

وظُج الىظ الجدًد الري هى بطدد بهخاحه  بةجلانالري ًصخس بالحسهت و هى مؿالب 

  ؤزس في بخدار صمني و اإلاياوي و الفىسي ختى ًىجحالاخخالف ال آخرا في نحن الانخباز

ُحمهىزه. في

ُ
ّ
للد  ،ذهىه ؤنماله كبل جدلُلها هخابُا ل فيللد ؤدزن نلىلت هره اإلاهؿُاث و جمث

واهذ قاهسة الخمظسح مىؿلم ببداناجه و بالخالي نلى مترحم ؤنماله ؤن ًىؿلم مً هرا 

ُاإلاهؿى لُدلم ملبىلُت لدي الجمهىز في بِةت ؤخسي و بلغت مغاًسة.
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21 Voir Ladouceur, L. (1995), Normes, fonctions et traduction théâtrale, Méta XI, n° 1,  
p. 21. 
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