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ة غة املسرحي 
 
صطلح في معجم الل

ُ
 ثأصيل امل

(1)  عماد محنان
 

مة  مقد 

ت ِ ُّ وللذ واهذ وفشة  بهخاج الّلم وحّلُمه. معاس ؤظاس ي في املالّفىاِت اإلاعجم

ا ِلى اصدهاس الخشواث ٍخِلى مّش الّخاس  اإلاّاحم وحىدتها ُّ ت ؼاهذا خ ُّ ًّ بّن  ؛ الّلم لى

اث ج ُّ ت اإلاّاـشة ال جخلى مً بؼيال ُّ ت في الثلافت الّشب ُّ م مّاحم الّلىم ؤلاوعاه
ّ
خّل

ت. وفي هزا ت بالخإـُل والهىٍّ ُّ غت اإلاعشخ
ّ
ًِ  0207دس ظىت افال "اإلاعلً ًخجّزٌ "معجم الل

ض الّذو   بً ِبذ الٍّض
ّ

ً الّخُجاوي الّفلّاوي وسممان الّىسي. مشهض اإلالً ِبذ ّللا ًْ  لي لألظخار

ّخبر هزا اإلاعجم خذزا هاّما في خ وَُ ت هٍشا بلى غضاسة ماّدجه برا ما  جاٍس ُّ ت الّشب ُّ اإلافىلخ

ت  ُّ ت لهزه اإلاذّوهت اإلاعجم ًّ ت هلذ ت، واهتهاحه سٍئ ُّ ت ِشب ُّ شف مً مّاحم معشخ ُِ كىسن بما 

ا في هثرة اِخمادها ِلى اإلافىل ر الّذخُل. فما ًمّحز هزا اإلاعجم هى فلعفخه وخفـى

ّّشب 
ُ
ت مً اإلافىلر اإلا ُّ ت اللاثمت ِلى اظخففاء معجم اإلافىلخاث اإلاعشخ ُّ الّخإـُل

رحمت 
ّ
اث الّخىلُذ اإلافىلخي هما جشجبي بالت ُّ ت الّخإـُل بأل ُّ  )الّذخُل(. وجشجبي بؼيال

ت بل ُّ ل ت ألـا ُّ لاف
ّ
ت. ولئن وان الّخّبحر في معخىي هلل اإلافاهُم مً بِئتها الث ُّ  ى البِئت الّشب

رحمت 
ّ
ه ًخدّلم في الت

ّ
م الّخإـُل، فةه بذ اإلافىلخي مً وٍش

ّ
ت ًخدّلم في الث ًِ الهىٍّ

فاث اإلاذاخل مً ؤمثلت وؼىاهذ معخلاة مً ؤِماٌ وسد الّخىوحن. ولّّل ما  بىاظىت في حٍّش

ت دلٌُل ِلى اإلاىخى  ُّ ت ِشب ت ؤو ججاسب جىٍحرًّ ُّ فةّن  ؛ لزلًو عجم. هزا اإلاالّخىوُني في معشخ

اث اإلاىشوخت خٌى الّالكت بحن اإلاعشح  ُّ دساظدىا لهزا اإلاعجم جخجّزٌ في ـلب ؤلاؼيال

لافت
ّ
اث مخىّىِت في بيُت الث ُّ اث جفذس ًِ خلف ُّ ت. وهي بؼيال رحمت والهىٍّ

ّ
ت والت ُّ  : الّشب

                                                           
(1) Université de Jendouba, Tunisie. 
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ت )اإلافىلر(. ا - ُّ عاه
ّ
ت الل ُّ ت جدّلم ؼشوه بىاء اإلاعجم اإلا وهيلخلف ُّ فىلخي اإلاىجج

ت. ورلً باِخباسها ُّ ت ًشحْ بّمها بلى ؤـل ِاّم هى وّل ما ًّخفل  اؼشوو واإلاّشف ُّ جلى

ب اإلاذاخل وؤهماه الخّبفىاِت اإلاّاحم مً وشاثم ُمّخب فاث وؤلاحماٌ فيها ّت في جبٍى ٍش

 ُْ شح ىاهذ وؤلاخاالث، ٍو
ّ
غت والّخففُل وإزباث ألامثلت والؽ

ّ
بّمها بلى ما بحن مّاحم الل

ب  ت ووشاثم الّخبٍى ُّ الّاّمت ومّاحم اإلافىلخاث مً فشوق مً خُث اإلالىالث اإلاعجم

رادف والّخماّد. وفي هزا الجاهب ًبذو ِىىان اإلاعجم غاثما
ّ
ت والت ُّ لغي  ؛ والّالكاث الّذالل ًُ  

ْ
بر

ت(. ولّّل  ُّ غت اإلاعشخ
ّ
غت". )معجم الل

ّ
شّجر "الل ؤظئلت  شحُذفي رلً حّجت ِلى ج "اإلافىلر" وٍُ

ت ِلى ؤظئلت الّلم  .في هزا اإلاؽشُو الهىٍّ

ت ت الخماسٍّ ُّ ت الفلعف ُّ ت ًبذو مً الّمشوسي وشح العااٌ .ـــ الخلف ُّ  لفهم هزه الخلف

ت ِمل لعاوي مفىلخي ؤم ِمل جإظِس ّي زلافيّ  ُّ غت اإلاعشخ
ّ
 ؟ الّخالي: هل معجم الل

ت هزا اإلاعجم الّمُلت  ـُغت حذًذةًمىً بِادة وشح هزا الّعااٌ في  ُّ : هل بؼيال

ت ت ؤم هىوٍّ ُّ  ؟ ِلم

شح ؤًماومً ألاظئلت التي ج
ّ
 هل جإـُل اإلافىلر اإلاعشحي حضء  :خفّشُ ًِ هزا الى

رحمت في هزا اإلاؽشُو جإـُل اإلاعشح الّشبي مً مؽشُو
ّ
 ؟ ؟ وما ؤزش الت

ا وجلىُاث ّّذ اإلاعشح الغشبي هفـى ت.  ٌُ ُّ ت الّشب ُّ اث ؤهّم سوافذ الّخجشبت اإلاعشخ وهٍشٍّ

ت  ؛ ولزلً ُّ وك
ّ
ت والز ُّ ال مفّش مً ؤن جيىن ؤؼياٌ الّخّبحر وألاداء وحاهب مً اللُم ألاخالك

ىذثز ال ًبلى ؤمام اإلافىلخّي الّشبي ظىي جىلُذ اإلافىلر  ت. ِو ُّ معخمّذة مً البِئت الغشب

ت مْ الاحتها ُّ غت الّشب
ّ
ت مً وفم واكاث الل ُّ ت اإلاعشخ ُّ د في اظخففاء اإلاذّوهت اإلاعجم

الّذخُل، ؤمال في ؤن ًيىن هزا الاحتهاد مهادا ليّل مععى جإـُلي في اإلاعخلبل ًإلفه الجُل 

ت  ا وهلذا وجىٍحرا. )الجىاهب الّىٍشٍّ ُّ الّىاش ئ في خلل اإلاعشح فُدّلله جإلُفا وججعُما سهد

شة ِلى الّىدى اإلاى
ّ
ت غحر مخىف ُّ ت(والّخىبُل ُّ ت الّشب ُّ ت اإلاعشخ ًّ  لىب في اإلاذّوهت الّىلذ

 .(0207الّىسي، و  الّفلّاوي )

ت ُّ ت ؤلابذاِ ُّ ت الفى ُّ الّخغزًت الّشاحّت  خفُذ ؤلابذاُ مً الّخىٍحر بفمل:  ٌع ــــ الخلف

feedbackل ججشبت ًذسظها
ّ
الّىٍش الّلمي الىاـف والّىاكذ. وهىزا ٌّىد  . فيّل ببذاُ ٌؽي

. ولّّل اإلافىلخّي تهماؤلابذاُ وي ٌعدىذ بلى الّىلذ والّخىٍحر لُُّذ مؽاهذة هفعه في مشآ

ت  ًلف في ملخلى ؤلابذاُ والّىلذ والّخىٍحر. فالىّق اإلاعشحّي خىاب فنّي. والّىلذ والّىٍشٍّ

ان الىاـفت  ُّ لان بهخىابان مفهىم
ّ
 ًجشي بلى مفّب حهذ اإلافىلخّي فةّن  . وهىزامخّل
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 ُّ . داخل خلل اإلاعشح جىخُذ اإلافىلر ولبي اإلافهىم ويهذف بلى حنالّىلذ والّخىٍحر اإلاعشخ

يىن الىلْ اإلافىلخي دِامت لإلبذاُ في الثلافت برا التزم الّخإـُل  ألّن الّذخُل  ؛ ٍو

لافت وإن لم ًىً ِالمت ِلى لّ
ّ
غت. فهى في اإلافىلخاث ِالمت ِلى لّف الث

ّ
ف واكاث الل

 والّىلل في الّخىٍحر ووالّخللُذ ومداواة ألاؼياٌ الفىُت الجاهضة في ؤلابذاُ. 

 عجم الم
 
ةل ة غة املسرحي    ؟ : ثرجمة أم صناعة معجمي 

ولُذ فىشة الّخإـُل. وهى في آلان هفعه خفُلت كشاءة  بّن هزا اإلاعجم فُما ًبذو للاسثه

ت هابّت مً الىعي الّمُم بالخاحت  ُّ ت إلاذّوهت مفىلخاث الّىلذ اإلاعشحي الّشب ًّ  هلذ

بلى اظخففاء هزه اإلاذّوهت مً اإلافىلر ألاعجمي. فىثافت خمىس اإلافىلر الّذخُل حص ي 

 لِلى ما في ا جىلُذا ًلخفشللفىس ًِ جىلُذ اإلافىلر با
ّ
ت مً واكاث ل ُّ اث غت الّشب ُّ وآل

ت ِلى هي ٌاهشة و  .لىلْ اإلافىلر ُّ اتها داللت لمى ُّ هثحر مً والعي  اكخىاُجدمل في و

ت. الىلذ اإلاعشحي مّاحم ُّ ت في الثلافت الّشب ُّ فبهزا اإلاّنى  بّذم ؤـالت اإلاماسظت اإلاعشخ

فحْ  حّىغ فىشة
ّ
مفىلخاث اإلاعشح  خّّذي جإـُلملفذا ؼامال ًن الّخإـُل في فلعفت اإلاال

ت. فاإلافىلر اإلاّّشب في هٍشهما لِغ مفىلخا  ُّ لافت الّشب
ّ
بلى جإـُل اإلاعشح هفعه في الث

خه ُّ تْي معجم دخُال بل هى ؤعجمّي لم ًفاسق ؤعجم
ّ
ت وإن وحذ بحن دف ُّ خب بإخشف ِشب

ُ
. ه

ًيبغي جخلُفها مً هجىتها.  مذّوهت هجُىت في هٍشهما ومذّوهت مفىلخاث اإلاعشح الّشبي

حن الّشب في مجاٌ لزلً لم ًىً  ُّ مؽشُو اإلاعجم مىز بذاًاجه مشاحّت لجهىد اإلافىلخ

ذ له ؤن ًيىن هلما مً ؤحل  ٍس
ُ
الّىلذ اإلاعشحي وال وان اظخىماال لهزه الجهىد بل للذ ؤ

لش   ًُ ه وجذّبشه  في هزا اإلاعجم س اإلافىلرالّخإظِغ. فال 
ّ
اُل ِلى اإلافهىم في مٍاه

ّ
 بّذ الاو

ّ
بال

ت جشحم ُّ بوإِادة بىاثه وجشحمخه بلى الّشب  .  1ت ِلى ملفذ الّخىوحن ال الّخغٍش

ذ في ملاـذه ًِ ظاثش مّاحم الّىلذ اإلاعشحي التي ال ٌّذو  فلّما وحذها هزا اإلاعجم ًٍض

 بّذد خّتى ؤّنها ال جياد ج ،2بّمها ؤن ًيىن ججمُّا للمفىلخاث
ّ
خخلف فُما بُنها بال

فاث وؤلاًجاصباإلظهاب  اإلاذاخل ؤو اث في الّخٍّش ُّ ، ِذلىا في مىجج دساظدىا له ًِ جدّبْ آل

ت ؤي ُّ   : الّخىلُذ اإلافىلخّي اإلاخّاسفت في الّشب
ّ
رحمت. فلذ جبّحن الاؼخلاق واملجاص والّىدذ والت

                                                           
ىا. رلً 1 ُّ ىا  "ومً اإلاهّم ؤلاؼاسة بلى ؤّن الجهذ الزي بزلىا في جشحمت اإلافىلخاث الّذخُلت لم ًىً ه ؤّن خـش

فَ  بلى اإلاخلّلي في ٌعش وولىح دِاهاِلى بًفاٌ اإلافهىم 
ّ
ؤخُاها بلى اكتراح بذاثل في ؤهثر مً لفَ ِشبّي لل

 .6 .ألاعجمّي الىاخذ، ورلً اظدُفاء للمّنى وجذكُلا للمفهىم". ؿ
2

ت.  ُّ ت الّشب ُّ هٍش ملّذمت اإلاعجم وما فيها مً هلذ لخىّحهاث اإلاّاحم اإلاعشخ
ُ
 ا
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ؤّن جإـُل اإلاعشح الّشبي مفىلخا وججشبت هى الغاًت العامُت التي ألحلها وان  لىا هما رهشها

ت  ُّ ت اإلاّخمذة في بًجاد اإلالابالث اإلافىلخ ُّ ت ألاظاظ ُّ هزا اإلاعجم، وؤّن الترحمت هي آلال

فان هزه اإلالابالث بذاثل. وهي
ّ
ت. وكذ ظّمى اإلاال ُّ ت ألاعجم ُّ ت للمفىلخاث اإلاعشخ ُّ   الّشب

  يىنها بذاثلًشة بإن جذعى بزلً لحذ في جلذًشها
ّ
ّشف للت ٌُ اجّت فُما 

ّ
ت الؽ ُّ رحماث اإلافىلخ

ت. ولِغ جىاجش ُّ اإلافىلر الّذخُل في هزه اإلاّاحم في هٍش  مً مّاحم الّىلذ اإلاعشحّي الّشب

فْحن
ّ
ت ا ًخؽُان مىعادالىخُذة ِلى فعادها فدّجت ال اإلاال ُّ ؤن ه ِلى الثلافت الّشب

اح  بجىدسخها ٍس ىلل مً مفادس بر اإلاف ؛ الّخغٍش ًُ ه لفٍا دون مّنى، ىلر اإلاعشحّي فيها 

خ  ؛ آفت الّخجهُلٍخؽُان ؤًما و  ت ؤـُلت واِىت في الّخاٍس ُّ ت الّشب ُّ بر الّخجشبت اإلاعشخ

دا ؤو جلمُدا مً جىّحهاث بّن  ولِعذ وسخا ؤو كل مسخا للمعشح الغشبي هما ًلىح جفٍش

ّبْ ألافياس العاثذة ذ اإلاعشحي. داسس ي اإلاعشح الّشبي ووالعي مّاحم الّىل
ُ
فإهثرهم مً ج

 دون ِىاء بدث ؤو جذكُم هٍش.

. ولزلً اٌ جإظِغ ولِغ ظااٌ حّذًلالّعااٌ اليامً خلف مؽشُو اإلاعجم ظا بّن 

حهذ غحر ال ًشون مىه اإلاّاحم  معخّمليبّن  لّّل اإلاعجم حهذا حّباسا هزا اكخض ى بهجاص 

ان متراهبان ؤّولهماوهى في الخلُلت الّخجمُْ والّخىمُذ.  اإلافاهُم  اظدُّاب :مؽشِو

ت في اإلاعشح ألاحىبي  ُّ دُذ هللها بلى الّشبُت هلال ٌعخىفي ؼشوْي ألاماهت اظدُّابا ًاإلاعشخ

ت، وزاهيهما
ّ
حن والّىّلاد الّشب.  :والّذك ُّ جىلُذ اإلافىلر الّشبي مْ الاظخئىاط بجهىد اإلافىلخ

ّحن لىا ؤّن الخُاس اإلانهجّي ألاوفم في دساظت بؼيالُت فلّما واهذ الترحمت ؤظاط هزا اإلاؽشُو جب

فّي والّىلذي. ففي اإلاىخى ألاّوٌ هّخجه   الّخإـُل فُه هى الخُاس الجامْ بحن اإلاىدُحن الـى

فان في جشحمت اإلافىلر. وفي الثاوي هىاكؾ 
ّ
ت التي جىّظل بها اإلاال ُّ رحم

ّ
اث الت ُّ بلى معاءلت الّخلى

 ا بلى بيُت اإلافىلر ؤو بلى ِالكخه باإلافهىم الزي ًختزهه. همارج مً اإلافىلخاث اظدىاد

رجمةثق
 
ات الت ة ني  غة املسرحي 

 
 في معجم الل

رحمت، اظخلشآها مً وشاثم اإلاترحمحن في هلل  3اكترح فُىاي وداسبلىاي
ّ
ظبْ جلىُاث للت

ت و  ُّ ـىف جلىُاث  : حنت. جخىّصُ هزه الّخلىُاث ِلى ـىفؤلاوغلحًزالّىفىؿ بحن الفشوع

رحمت اإلاباؼش 
ّ
مّم  (Directs)ةالت سخ L’Eumprunt الاكتراك ىفهزا الفّ  ، ٍو

ّ
  والي

 Le Calque ت ُّ رحمت الخشف
ّ
ىف الّخلىُاث غحر اإلاباؼشة  La Traduction littéraleوالت . ـو

                                                           
3 Stylistique comparée du français et de l’anglais… 
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(Obliques) ش ىذسج فيها الّخدٍى ْوالخّ  La Transposition، ٍو  La Modulation فّشف/الّخىَى

 . L’adaptationىُُفوالخّ l’Equivalence واإلاّادلت 

رجمة املباشرة
 
  ثقنيات الت

فىلر ِلُه ؤًما باالظخّاسة  : أــ الاقتراض  . وهي ِباسة ًِ اكتراك(Borrowing)وٍُ

اهشة لغت ليلمت مً لغت ؤخشي وإدخالها لمً معجمها. ومً ألامثلت الباسصة ِلى هزه ا
ّ
لٍ

ت، وولمت ولمت "بعخان" التي اكترلت ُّ ت مً الفاسظ ُّ ها التي اكترلتWeekend ها الّشب

ت مً  ُّ اهشة في الثلت. لحًزجؤلاهالفشوع
ّ
ب. َووحّشف هزه الٍ ت بٍاهشة الّخٍّش ُّ  ؽتره افت الّشب

فا في الاكتراك بخماُ اإلافشدة اإلالترل
ّ
ت مً بنى الّفشف الّشبي. وكذ سؤي مال ُّ ت لبيُت ـشف

ب في مفىلخاث الّىلذ اإلاعشحي  خماد ِلى الخٍّش ت ؤّن ؤلافشاه في الِا ُّ غت اإلاعشخ
ّ
معجم الل

ت هجُىت  ُّ ت وخُذة هي  4ؤهخج مذّوهت مفىلخ ُّ ّىس بإّن للمعشح الّشبي مشحّ
ّ
حّّمم الؽ

ت الغشبُت الشاحّت بلى الّخللُذًً  ُّ ُّ اإلاشحّ ت اإلاعشخ ُّ حن الُىهاوي والشوماوي. فالّخجشبت اإلاعشخ

سة في الترار ألادبي الّشظمي والترار الؽفىي الؽّبي الّشبي
ّ
ت في هٍشهما مخجز ُّ ًّ  .الّشب ولى

ه ال م
ّ
ان ؤه فحن ًٍش

ّ
ً الخفاً ِلى بّن اإلافىلخاث اإلاّّشبت التي ال ًمىً بًجاد ىاؿ ماإلاال

 بذاثل لها. 

ا" الاكتراكومً ؤبشص ألامثلت ِلى الترحمت بخلىُت  . وهى ٌّني ظلىت 5مفىلر "ؤوعخاٍص

فان في حٍّشف اإلافىلر لفَ "الّشكابت" في غحر 
ّ
الّشكابت ِلى الّمل الفّني. وكذ رهش اإلاال

ت الترحمت بالاكتراكمىلْ ليإّنهما ٌُّان ِذم لضوم  ُّ غت  االكتراك. وجىشح كم
ّ
في معجم الل

ت  ُّ ت. فلذ ؤـبدذ للمفىلر اإلاعشخ ُّ مؽيلت اظخلشاس اإلافىلر الّذخُل في الثلافت الّشب

 ججاوصه.ظلىت جلاوم وّل مداولت جفبى بلى  بعبب جذاوله في البدث لّذخُلا

سخ
 
غت الهذف مثل  : ب ــ الن

ّ
جىء بلى جشاهُب غحر ؤـُلت في الل

ّ
ل هزه الّخلىُت في الل

ّ
وجخمث

ت  ُّ وهثحرا ما جيىن . « De la part de »ِباسة "مً وشف" التي هي وسخ للّباسة الفشوع

 /digérer les idéesالّخّابحر ميعىخت مً ؤهثر مً لغت مثل ِباسة "همم ألافياس" 

to digest Ideasباسة "ِاـ   /A Storm of  Applauseفت مً الّخففُم" ، ِو

                                                           
ت هزهش "ألاهععىاس"  4 ُّ ا و اإلاؽّىهت للغت الّشب ُّ حاء في ملّذمت اإلاعجم: "مً هزه اإلافىلخاث اإلاىلىلت خشف

 و"اإلاىهىلىج" و"الباسودي" و"اإلااهُاج" و"الذًيىس" و"الياجشظِغ" و"الذساماجىسحُا" و"اليىمباسط" 
 .5 .ا" و"وآلاغىن" وغحرها هثحر". ؿو"الىعترافىغع

هٍش ؿ 5
ُ
 .55 .ا
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6
Une Tempête d’applaudissement.  ت ُّ  وهي ٌاهشة مخىاجشة في معجم اللغت اإلاعشخ

ت. وال ؼً  ُّ فاث اإلاذاخل اإلافىلخ فحْ في في حٍّش
ّ
ت بففتها لغت اإلاال ُّ ن بالّخخّفق ؤّن للفشوع

ت في  ُّ و اإلاعجم. فىثحر مً الاظخّاساث جبذؤزشا بُّذا في جىاجش التراهُب اإلايعىخت ًِ الفشوع

ً ال ي خلال"لللاست اإلاخإّمل معخّاسةِ 
ّ
ت مثل "حغى ُّ ىسي،و  الّفلّاوي ) فشوع  (09 ، ؿ.0207 اّل

التي جشادفها الّباسة  (000، ؿ. 0207 الّىسي،و  الّفلّاوي )ؤو ِباسة "فيّل منهما" 

 الففُدت "فىالهما". 

ت في اإلاعجم جّخفل بمبذؤ الخإـُل الزي هى بخذي  وجىشح سخ مؽيلت حىهشٍّ
ّ
ٌاهشة الي

هما ِلى اظخففاء مفىلخاث  فحن مً بهجاص هزا الّمل. فبلذس خـش
ّ
ؤهبر غاًاث اإلاال

الىلذ اإلاعشحّي الّشبي مً الّذخُل اإلالترك ِّشفا اإلاذاخل بلغت جىثر فيها التراهُب اإلايعىخت 

ت. ُّ راهُب الفشوع
ّ
ّّذ رلً ُِبا بل كذ ًىٍش بلُه اللاست غحر الّففىي  ًِ الت ٌُ وكذ ال 

Puriste  ُّ ت ِلى خُاة اللغت الّشب
ّ
ه ِالمت دال

ّ
خ، لى ِلى ؤه ه ت وجىّىسها في مجشي الخاٍس

ّ
ال ؤه

دا ًِ ِذم الاوسجام مْ مبذؤ الّخإـُل.  ٌّّبر حّبحرا ـٍش

ة. ج رجمة الحرفي 
 
ّخبر وحيها مثل الخاالث التي جخىابم فيها بّن  ومنها ـــ الت ٌُ ما 

راهُب في لغخحن. مثل جشحمت ِىىان سواًت جىلعخىي 
ّ
 War and Peaceاإلافشداث ؤو بّن الت

رحمت ولمت بيلمت
ّ
ت ال حّني الت ُّ رحمت الخشف

ّ
 بر غالبا ما ًاّدي رلً  ؛بـــ الخشب والّعلم. والت

  I bought a red car.بلى جشحماث مبخزلت 

اسة. ُّ ذ خمشاء ظ  *ؤها اؼتًر

ذة بالترحمت  هدبّحن مًو 
ّ
كشاءة معشد مفىلخاث اإلاعجم ؤّن ؤغلب مفىلخاجه مىل

لت جاّدي اإلافهىم ؤداء خعىا. ومً رلً مثال مفىلر 
ّ
ت. وهي في ؤغلبها جشحماث مىف ُّ الخشف

. Temps de la représentation، و"صمً الّشك" Effet de la lumière"ؤزش ؤلالاءة" 

رحمت ولمت بيلمت. ومً رلً ِلى ظبُل 
ّ
ت جىدى بلى الت ُّ رحماث اإلافىلخ

ّ
ًّ بّن الت ولى

 الاخخيام  بـ "ؤبُن الّشهذ". وكذ وان ؤحذي Blanc de la scèneاإلاثاٌ جشحمت مفىلر 

ىت وإخفاء ججاُِذ الىحه   الّىسي،و  الّفلّاوي )بلى اإلافهىم )خلُي ٌغلب ِلُه البُاك للٍض

  .ىُُفاظخخذام جلىُت الخّ و  (0207
  

                                                           
ىٍش في رلً هخاب  6 غة املقارن  .ببشاهُم ،الّعامّشاجيًُ

 
 .523-086 .، ـقفقه الل
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رجمة غير املباشرة
 
  ثقنيات الت

اهشة 
ّ
ش. وهزه الٍ رحمت، بل ؤ ــ الّخدٍى

ّ
غت الىاخذة، مّشوفت في الت

ّ
جىحذ خّتى داخل الل

 فمثال ًمىً ؤن وعدبذٌ الفّل بمفذس هما في:

ىً كبل ؤن ًيخهي الىكذ.  ـــ ؤهمل جمٍش

ىً كبل اهتهاء الىكذ.   ـــ ؤهمل جمٍش

ت  ُّ خالي مً الفشوع
ّ
ش، هما في اإلاثاٌ ال رحمت الالخجاء بلى جلىُت الّخدٍى

ّ
وهثحرا ما جفشك الت

 ت.لحًزجؤلاهبلى 
Je m’appelle Salim 

My name is Salim  

ت الفّل ُّ ت اظخّماٌ الاظم لحًزجؤلاه، جدّبز (s’appeler) فبِىما حعخّمل الفشوع

(Name). 

ً مّا ت فهي جلبل الخُاسٍْ ُّ غت الّشب
ّ
 ؤّما الل

دعى ظلُما
ُ
 ـــ ؤ

 ــــ اظمي ظلٌُم 

ش ِىذ جلىُت الخّ  جٍهشو   لحزي جؤلاهاظدبذاٌ خشف الجّش بفّل، هما في جشحمت اإلاثاٌ دٍى

 الّخالي:
Go for Help 

Allez chercher du secours 

ش اِخمذ معجم ت جلىُت الّخدٍى ُّ غت اإلاعشخ
ّ
ِذد هبحر مً اإلافىلخاث. في جشحمت  الل

ذة ال ًىابم في ِذد ِىاـشه اإلاعجمُت بيُت م
ّ
لابله ألاعجمي. فىثحر مً اإلافىلخاث اإلاىل

ت مثل "اإلاىىاس و  ُّ باث وّخ
ّ
كذ كىبلذ بّن اإلافىلخاث التي كىامها مفشدة واخذة بمشه

ت مثل مفىلر "هCasseroleُالياؼف" ملابال لـ  ُّ باث بلاف
ّ
يل ، وفي بّن ألامثلت بمشه

بت مً Chassiالّشهذ" ملابال لـ 
ّ
ًّ ملابلت بّن اإلافىلخاث ألاعجمُت بمفىلخاث مشه . ولى

م الّضجُج اإلافىىْ" ملابال  ُّ ت بىاظىت جشهُب ؤلالافت مثل "ك ُّ  زالزت ِىاـش معجم

ؤو اإلاضج بحن الترهُب الّىّتي وؤلالافي مثل مفىلر "املخاوبت غحر اإلاىّحهت"   Bruiteurلـ 

 ، جىشح مؽيلت ِذم مشوهت اإلافىلر ِىذ الخاحت بلى اؼخلاق الففت Catonadeملابال لـ 

فه في الجمْ.  عبت ؤو بلى جفٍش
ّ
ًّ ؤو الي ؤّن معجم اللغت اإلاعشخُت ًدخاج بلى بِادة في وال ؼ
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ت  ولّّل هٍش في بيُت اإلافىلر الختزاٌ بّن اإلافىلخاث.  ُّ رلً ًدخاج بلى دساظت بخفاث

بّاث اللادمت.
ّ
 دكُلت حعاِذ ِلى مشاحّت بّن الخُاساث وجىلُذ اإلاعجم في الى

كييف.
 
يل  ب ـــ الت

ّ
م بالؽ

ّ
ا. وهى ال ًخّل ا ؤو اخخُاسٍّ ُّ مىً ؤن ًيىن الّخىُُف بلضام  ٍو

غت الهذف. 
ّ
ما بخّذًل في مّنى الّشظالت لخالثم سوح الل

ّ
ش، وإه رهُب هما في جلىُت الّخدٍى

ّ
ؤو بالت

ت ُّ  : فالجملت الفشوع
Je n’ai plus faim 

 : ال ًمىً جشحمتها بـ

ت(  ُّ ْذ لي حُى )جشحمت خشف ُّ ٌَ  ـــ لم 

 :  وال بــ

 ــ لم ؤِذ حاجّا

ما ًجب اِخماد الّخىُُف اوسجاما مْ سوح
ّ
ت، وجشحمت الجملت بـ وإه ُّ غت الّشب

ّ
 : الل

 ـــ ؼبُّذ 

غت اإلافذس بـمفشدة جشبىها 
ّ
جشي الّخىُُف مً خالٌ اظدبذاٌ مفشدة مً الل ًُ مىً ؤن  ٍو

غت الهذفبها ِ
ّ
ت ما في الل ُّ  : هما في الكت مىىل

Life-jacket 

Gilet de sauvetage  ُظترة الّىجاة 

ه ًمىً الىكىف 
ّ
 ولئن وان الّخىُُف ًٍهش ؤهثر ما ًٍهش في جشحمت الّىفىؿ، فةه

ت  ُّ ِلى بّن اإلالابالث اإلافىلخُت التي ال ًخفى فيها اِخماد والعْي معجم  اللغت اإلاعشخ

بـ "اإلاعشح  Théâtre d’idéesهزه الخلىُت. ومً ألامثلت ِلى رلً جشحمت اإلافىلر الفشوس ي 

هني". وكذ وان ً
ّ
 لهما ىً مالز

ّ
ت واكتراح اإلالابل "معشح اظخّماٌ جلىُت الت ُّ رحمت الخشف

هني اظخلّش في الّىلذ الّشبي سغم اِتراك بّن الّذاسظحن 
ّ
ألافياس". فمفىلر ألادب الز

ت و ِلُه. وهى  ُّ ت مثل مجزلت ؤلاوعان ألادب الزي ًىشح كماًا فلعف ُّ ل  ؤظئلت مُخافحًز

ت وغحر رلً ش الّىاوف  ،في الىحىد والخشٍّ ذ بىشح كماًا الىاكْ اإلاباؼش ؤو بخفٍى ُّ وال ًخل

مىً اِخباس جشحمت  ت. ٍو ُّ عاسه" لشبا  Côté cour/Côté jardinؤلاوعاه  بـ "ًمحن الّشهذ َو

ذ للمفىلر الفشوس ي مخىافم مْ  ؛مً الّخىُُف. ورلً
ّ
ت. همي ألّن املجاص اإلاىل ُّ الّماسة الغشب

ت )حهت  ُّ الباخت/حهت الخذًلت( ؤن جاّدي بلى جىلُذ مفىلر ومً ؼإن الترحمت الخشف

ا مخىافش  ُّ  مْ العُاق الثلافي الّشبي.وعب
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صر ف
 
ت. فهي جشمي بلى الّخّبحر ًِ مىكف  ّخبرح:   د ــ الت ُّ  جلىُت الّخفّشف جلىُت ببذاِ

غت الهذف، ورلً مً خالٌ اظخذِاء ما 
ّ
غت اإلافذس ال ًىحذ له ُمّادٌ في الل

ّ
ؤو جفّىس في الل

 ًلُشُب مىه لُاّدي اإلاّنى.  
Brown hair  

ت   ُّ  ًلابلها في الفشوع
Des cheveux châtins  

ت ُّ لابلها في الّشب   :ٍو

 ؼّش هعدىاجي.ــ 

ت الّخفّشف في  ُّ ت والّذًي ُّ لافخحن مً خُث اإلاّاًحر ألاخالك
ّ
وهثحرا ما ًلخض ي اخخالف الث

لافت الهذف مممىنها. ومً ألامثلت 
ّ
اث التي ال ًخلّبل اإلاخلّلي في الث جشحمت بّن اإلالفٌى

رحمت اإلاثاٌ 
ّ
ت في الت اث الخماسٍّ ُّ ل الخلف

ّ
 : ؤلاوغلحزي اإلاّشوفت في مىلُى جذخ

He Kissed his daughter on the mouth 

ت، في هزا اإلاثاٌ،وال ًمىً ؤن جيىن  ُّ لافت  الترحمت الخشف
ّ
مخىاظبت مْ ظُاق الث

ت ُّ شقي( ؤلاظالم
ّ
 : لزلً ًجب الّخفّشف فُه وجشحمخه هما ًإحي. و )الخُاء الؽ

بلت ِلى حبحن ابيخه
ُ
 ــ وبْ ك

غت اإلافذس مْ 
ّ
رحمت ُمالءمت اإلالفًى في الل

ّ
مّاًحر زلافت الّىّق الهذف وكذ جلخض ي الت

لتها في الّخّبحر  لِؽّش اإلاخلّلي بإّن اإلاىخىج الّنهاجي غحر مخىافش مْ زلافخه ومْ سوح لغخه ووٍش

اث. ُّ  ًِ اإلاىاكف والّخفّىساث والىلّ
He earns a honest dollar 

 ًىعب ماال خالالــ 

ت  ًشجبي اظخخذام جلىُت الّخفّشف بمشاِاة سوح ــ اث الخماسٍّ ُّ اللغت الهذف والخلف

ت في زلافتها. ولزلً فهي جٍهش في جشحمت الجمل والّىفىؿ ؤهثر مّما  ُّ ت والزوك ُّ وألاخالك

فْحن بلى اِخماد 
ّ
ت دفّذ اإلاال ُّ ت اإلاعجم الّخإـُل ًّ هِض ت. ولى ُّ عخّمل في الترحمت اإلافىلخ

ُ
ح

ت". "ال بـ Atraphasieالّخفّشف في جشحمت اإلافىلر الفشوس ي  ُّ ت الهضل ُّ ت خىم غىغاث ُّ والغىغاث

ف به الّىاّم لّذم اهمباوهم للىاِذ الزوق وآداب الّعلىن. حاء   مُّاسي ؤخالقي ًـى

حران زّم اظخّحر للّعفلت مً الّىاط  في لعان الّشب
ّ
 للى

ّ
: "ؤـل الغىغاء الجشاد خحن ًخف

جىص ؤن ًيىن مً الغىغاء الّفىث والجلبت لىثرة لغىهم  ّش، ٍو
ّ
واإلادعّشِحن بلى الؽ
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ُاخهم" ّخّذ هثحرا بالّخفّشف الزي رهب بلُه  .(507 .، ؿ0225 ،بً مىٍىس ا) ـو ٌُ وكذ ال 

فان في جشحمت اإلافىلر هٍشا
ّ
ذم مالءمخه إلافهىم هى بلى مفهىم  اإلاال خه ِو

ّ
بلى ِذم دك

ت. ُّ غى" ؤكشب مىه بلى الغىغاث
ّ
 "الل

ة غة املسرحي 
 
ة في معجم الل رجمة املصطلحي 

 
 ثقييم هماذج من الت

فْي معجم  هخلق
ّ
في هزه اإلاشخلت بلى ِشك همارج مً اإلافىلخاث إلاىاكؽت خُاساث مال

ت. وهالمىا ِلى الخُاساث مّخفل باإلافهىم ا ُّ غت اإلاعشخ
ّ
رحمالل

ّ
اث الت  تلزي ؤسظذ مّاإلاه هٍشٍّ

Raková, 2014)) رحمت معاس مً الّخفىحر ًّخخز فُه اإلاترحم
ّ
كشاساث ٌعدبُّذ بّمها . فالت

شّجر بّم ىاث مدذودة. فاإلاعجم  ها.وٍُ ُّ ًّ في ؤّن الّىمارج التي اخترهاها للىلاػ هي ِ وال ؼ

فان 
ّ
ّّمم مىاكؽت مىلب الّخإـُل الزي سؤي فُه اإلاال

ُ
ًدخاج بلى دساظت فاخفت هاكذة ح

 خاحت ملّخت في مجاٌ الّىلذ اإلاعشحي الّشبي.

 Aveugleur:  اإلاىىاس الّاش ي -

فان في 
ّ
 . وحاء aveugleurلر الفشوس ي ىاإلاف مفهىم اإلافىلر بلى جىلُذاظدىذ اإلاال

ت مً اإلا فه: "مجمِى ت جثّبذ ِلى ـذس اإلافي حٍّش ُّ شح وجىّحه ـىب اإلاخفشححن عفادس الّمىث

ة ؤلالاءة وهفهم مً الّخٍّشف ؤّن كىّ  .7ذة الّشهذ ؤزىاء حغُحر الّضخاسف"لخذجب ِنهم مؽاه

ّشف باإلبهاسوحّّذد مفادسها ًاّدًان بلى امخىاُ  ٌُ . وهى شؤو خلب البف اإلاؽاهذة. ورلً 

 امخىاُ ؤلابفاس بفّل كّىة الّمىء. وؤّما الّص ى فهى هاجج ًِ لّف البفش آلفت ؤـابخه 

ت والّؽاء ُّ  . 8ؤو لمّف مفذس الّىىس. ومىه الّؽ

 . ًمىً مىاكؽت فىشة ؤلاغشاء اظدىادا بلى ما فيها   Attrape-terreبغشاء الجماهحرــ 

ت ؤلاًلاُ ؤو بزاسة الّشغبت. ف مً ُّ  اإلاذخل ٌؽحر خٍّشف داللت مدخملت ِلى اإلاغالىت ؤو ه

اإلاضاح لُالصم الهذوء ؤزىاء مخابّت الّشك. وكذ ىاظىت بلى ملفذ ؼّذ حمهىس غحر مىمبي ب

ألاحذس باإلاىاكؽت في هزا اإلالابل اإلافىلخي بذًال ملبىال لـ "بغشاء". و  "جثبُذ"مفىلر ًيىن 

ى ـُغت الجمْ "الجماهحر". ففُغت الجمْ غحر مالثمت لىبُّت الّشك اإلاعشحي الّشبي ه

ذد مؽاهذًه والخّ  ت فماثه ِو ًّ جاوغ اإلافترك فيهم، ورلً ِلى ِىغ بعبب مدذود

ت.   ُّ فترك فيها حّّذد الجماهحر هٍشا بلى وبُّتها الخىافع ًُ ت التي  ُّ  الّشوك الّشٍال
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9اإلالهاة الجذًذة
Comédie nouvelle .  ت بلى الفشق الّذاللي بحن ُّ ٌؽحر هدى الفشوع

. ففي اإلافىلر الفشوس ي اإلاّيىط الترهُب الزي ٌعبم فُه الىّذ مىّىجه وهٍحره

Comédie nouvelle ًٌدبْ الىّذ مىّىجه. ومً ألامثلت الؽهحرة ًِ الاخخالف الّذاللي مثا  :

un homme grand   ت، وهٍحره
ّ
 un grand hommeوحّني وٌى اللامت ؤو ضخامت الجث

ب 
ّ
وحّني سفّت الؽإن. وال ًبذو اإلالابل الّشبي لهزا اإلافىلر مشاُِا لشجبت اإلاىّىث في اإلاشه

تها  ما ًِ ملهاة ُمجّذدة في سٍئ
ّ
الّىّتي. فالخذًث لِغ ًِ ملهاة حذًذة في الّضمً وإه

ت "اإلالهاة املجّذدة"وفلعفتها. ولّّل مفىلر 
ّ
 .ًاّدي اإلافهىم بلذس هبحر مً الّذك

ل اإلاعشحي  -
ّ
comédienاإلامث

ل" ملابال للمفىلر 10
ّ
فان مفىلر "ممث

ّ
. ًلترح اإلاال

ل واليىمُذي. ولّّل الّشغبت ورلً ، acteurالفشوس ي
ّ
ُفي بحن اإلامث سغم الفشق اإلافهىمي والٌى

فحن 
ّ
ذًذة في الخإـُل ومجاهبت اإلافىلر اإلاّّشب واهذ ظببا في الّخمُِم ِلى اإلاال

ّ
 الؽ

ت بلى خّذ الىكُى في مؽيلت ولْ اإلافىلر الىاخذ إلافاهُم  في ولْ اإلالابالث ُّ اإلافىلخ

مخخلفت. فاإلالابل اإلافىلخي "وىمُذي" معخلّش في مذّوهت مفىلخاث الّىلذ اإلاعشحي 

 الّشبي.

احي - ُّ  في هزا اإلالابل اإلافىلخي جىدى بيُت اإلافىلر  auteur comique.11 الهضل

ت  ُّ ا الّام ت وخفـى ُّ اث الّشب ُّ ُفت بلى الّام ٌّ ِلى اخخفاؿ ؤو ٌو ت. فاإلافىلر ًذ اإلافشٍّ

 ُّ ت حّّبر الّام ُّ ت(. وبهزه البيُت الفشف ُّ ف الّىفىؿ الهضل
ّ
ت ًِ بّن )مال ت اإلافشٍّ

 : ًّ ومً هزا اللبُل ؤًما مفىلر . "مغّىىاحيو"، "همىجاحي"الّخخّففاث في مجاالث الف

ىلم ِلى ظاسد الخياًاث . وهى اظم conteur"الخيىاحي" ملابال للمفىلر الفشوس ي  ًُ

ا. وسغم ؤّن مفىلر "الخيىاحي" اظخلّش  ت في بلذان اإلاؽشق الّشبي همفش وظىٍس  الفليلىٍس

 ًّ ًّ الخيي بف ت الشظمُت والخىاب الىلذي ألاوادًمي، فمال ًِ جماصج ف ُّ في الثلافت الّشب

ت ًزه ُّ  ؤّن معجم اللغت اإلاعشخ
ّ
 ش بذاثل ؤخشي مثلالّشواًت هما في ؤِماٌ سفُم الؽامي، بال

اء" و"الخاهُت" دون ؤن ًبّرس 
ّ
 مفىلر "خيىاحي" ِليها.  جشحُذ "الخي

ت  ُّ . ًىحي هزا اإلافىلر بفّل البىاء ؤي composition du personnageبىاء الصخف

ه ٌ
ّ
ت وفم وعم جىّىسي. وهزا سغم ؤّن ًِ ؤو  ّّبر ًِ معاسبه ُّ ت حؽىُل الصخف ُّ ِمل

ت مفىلر "جشهُبت ًادّ ؤن ًمىً ىم ظيىوي حٍّشف اإلافىلر ٌؽحر بلى مفه
ّ
ًه بذك
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ت" ُّ ت خٌى ماهُتها ومجمل العماث ؤو اإلاالمذ التي  الصخف ُّ ل : "ًخمدىس بىاء الصخف
ّ
حؽي

 ُّ ت"وبُّتها وميّىهاتها الخلل ُّ ت والاحخماِ ُّ ت وؤلاًذًىلىح ُّ هى
ّ
ت والز ُّ ل

ُ
ل
ُ
  .12ت والخ

tragi-comédieــ اإلاإظملهاة 
ذ اإلا13

ّ
ًّ . وكذ ول ت اإلاضج. ولى ُّ فان هزا اإلافىلر بأل

ّ
ال

 ٌُ ت بدُث ال  ُّ با في بىِخه الفشف ذ حاء غٍش
ّ
ه في هٍام ّشف له وصن ًلاط ِلُاإلافىلر اإلاىل

ووان ًمىً اخخفاس هزه البيُت في "مإهاة" للخفاً ِلى وصن مفّلت  اللغت الّشبُت الّفشفي.

 الزي ًشحْ بلُه مفىلخا "مإظاة" و "ملهاة".

 ُّ 14ت ــ اإلالهاة الّشوماه
comédie latine .ـفت  وان ؤولى ؤن ًخفادي والّا اإلافىلر

ت"  ُّ ا ِلى ِذم وكُى لبغ مفهىمي بحن سوماوي )وعبت   (roman/romaine)"سوماه  خـش

دخملوسوماوي )وعبت بلى سوماهُا(.   بلى سوما( خزا كشاس  وٍُ
ّ
ؤن ًيىن ـاخبا اإلاعجم كذ اج

عبت "الشوماو
ّ
كُاظا ِلى اإلافىلر العاثذ "اإلاعشح  "الالجُنيِىك مشادفتها "" ياؼخلاق الي

 الشوماوي".

. ال ًدّلم اإلالابل الّشبي الزي constellation des personnagesؼبىت الّالكاث -

ت بحن الذاٌ )اإلافىلر( واإلاذلٌى ًلترخه اإلاعجم للمفىلر الفشوس ي مبذؤ الّالكت  ٍش الّخبًر

بر ًمىً ؤن ٌؽمل ؤهىاِا مخخلفت  ؛واظْ اإلافهىم إلافهىم(. فمفىلر "ؼبىت الّالكاث")ا

ت مفىلر  "الؽبىت". وال ًلابل مفىلر اإلاعشخُت جخجاوص الّالكاث بحن الصخفُاث
ّ
بذك

constellation جمي" : "الخجّمْ الىّ مفىلر "الّخجّمْ" هـ عُاكاثؤغلب اله في ًلابل الزي 

 في ِلم الفلً.

ت لباط الثُاب. Habiter un rôleالّخلّبغ بالّذوس. - ُّ . مً مّاوي الّخلّبغ في اللغت الّشب

هى جىلُذ للمفىلر باملجاص. وله لباء فُّني ِلىق الص يء بالص يء. و وؤّما الّخلّبغ مخّّذًا با

ؼاجْ في لغت الىلذ اإلاعشحي هى "الّخلّمق". وؤلاؼياٌ الزي ًىشخه هزا  سدًف مفىلخي

ذ منها )الّذوس 
ّ
ىل

ُ
لباط/كمُق(، ججّل الّذوس  = اإلالابل الّشبي اإلالترح هى ؤّن الاظخّاسة التي ج

ل
ّ
ت )لباط( خاسج اإلامث ُّ . وألاوعب في جلذًشها لهزا اإلافهىم الزي ٌّّبر ًِ الخماهي بحن شخف

ل والصخ
ّ
"اإلامث ت التي ًاّديها هى مفىلر "الخلٌى ُّ دادها بها.  : ؤي .ف

ّ
 خلٌى راث في راث واج
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 . ًىشح اإلالاfosse d’orchestreميان الّاصفحن -
ّ
م بل الّشبي اإلالترح مؽيلخحن. جخّل

شاد. فاألْو 
ّ
لى ؤن ًيىن اإلالابل الّشبي "ميان الجىكت" هٍشا بلى اِخماد اإلاؽيلت ألاولى بّذم الاو

. وؤّما اإلاؽيلت الثاهُت فخىمً في ؤّن orchestreمفىلر "حىكت" ملابال إلافىلر اإلاعجم 

ف  fosseداللت لفٍت ميان غحر دكُلت وال جاّدي اإلاّنى الزي في لفٍت  ت. ففي الّخٍّش ُّ الفشوع

ت   حاء "فماء مخّفق للّاصفحن )...( ًلْ ؤظفل ـذس الّشهذ ليي ال ًذجب الّشٍئ

لترح ًُ هشة الجىكت" ملابال للمفىلر الفشوس ي. ًِ اإلاؽاهذًً". وكذ 
ُ
 مفىلر "ؤ

ت  - ُّ ت اإلاعشخ ُّ ىشح اإلالابل اإلافىلsémiologie théâtraleالّالم خي الّشبي مؽيلت . ٍو

ت ُّ م باالصدواح
ّ
فان ًلترخان إلافىلر جخّل

ّ
ت، بِىما  sémiotique. فاإلاال ُّ اإلالابل ظُمُاث

ت" واإلافىلخان في بـ  sémiologieًلابالن  ُّ ت ٌعّمُان ِلما واخذ وال مىحب الفشوعُّ "ِالم

 إلالابلتهما بملابلحن مخخلفْحن. 

ت. فهى ؤهبر مً ؤن ًيىن كاثمت  ُّ ه معجم رو بؼيال
ّ
ت بإه ُّ غت اإلاعشخ

ّ
ًخمّحز معجم الل

ل بؼيا
ّ
عإلافىلخاث الّىلذ اإلاعشحي الّشبي. وجخمث ٌُ خه في العااٌ الخالي: هُف  ُّ هم الجهذ ل

ت اإلاعشح الّشبياإلافىلخي في بِادة اهدؽاف   ؟ هىٍّ

ظُخيب
ُ
با ا ا غٍش ُّ كعشا في جشبت  ذفلِغ اإلاعشح الّشبي في هٍش هزا اإلاؽشُو الهاّم هُاها زلاف

ش وشح ال جالثمه، بل هى معشح مغترب ًِ راجه. ومؽيلت اغتراب هزا اإلاعشح جبذؤ مً
ّ
 جإخ

ت. وهي ؤظئلت جمخّذ مً خاحخه بلى البدث ًِ حزوسه وبذاًاجه  ِبر الخفش  ؤظئلت الهىٍّ

ت،  ُّ لىظ
ّ
ت والى ُّ ّبي والّشظمي وفي مخخلف ؤؼياٌ الفليلىس واإلاماسظت الاخخفال

ّ
رار الؽ

ّ
في الت

ىال بلى ؤلاؼّاُ  ش ـو ش ومىلب الّخدٍش لت في مىلب الّخىٍى
ّ
ت اإلاخمث ُّ مشوسا بإداء سظالخه املجخمّ

ت الىاظْ.  ُّ  في فماء الثلافت الّاإلا

ت  غحر ُّ ت ؤهبر مً ؤن ًنهن بها هخاب. بّنها بؼيال ُّ  ت ؼاملت نهممؽشُو ؤّن هزه ؤلاؼيال

ها لزلً
ّ
ت وامىت غحر مّلىت في اإلاعجم. ؛ في مجاٌ اإلاعشح. ولّل ُّ ه ال  واهذ بؼيال

ّ
ورلً ؤه

ذا مباؼشا بلماًا  ُّ ذ جل ُّ اث ما ال ًخل ُّ ًمىً إلاؽشُو معجم مفىلخي ؤن ًىشح مً ؤلاؼيال

ًُ ولّّل مؽيلت اإلافىلر، هي هفعها اإلافىلر. خلُلت  ما ؤظمُىاه ختٌز فيها، ؤكّل مً ؤن 

 . ًِ راجه اغتراب اإلاعشح الّشبي
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