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 انيت ترجم في مدى جالش ى الفوازق الزمدوز امل
 مسسحيت جينيس ي وليامز :  على خشبت املسسح

 "جماثيل الحيواناث الزجاجيت" نموذجا

 (1)بوخلففايزة 

 متد  مق

 ؛ ؤػٍالها بحن املجخمػاث و الؼػىب ٌػخبر اإلاظسح حظسا لىهل الثهاقت بمخخلل

ؾحر ؤن هم جسحمخه في بؾىاء الحالت الثهاقُت للمجخمػاث اإلاظخهبلت لخلَ الترحماث، بذ حظ

اخخالف غام و  بؼٍلبالترحمت اإلاخػلهت  جوسح حملت مً الـػىباث ت الىف اإلاظسحيجسحم

ت،  بذ جىدزج الىـىؾ  ؛ خـىؿُت جلَ الىـىؾ ؤو اإلاترجبت جددًدا غلىألاهظمت اللؿٍى

دبُت مً الىىع الخاؾ، قهي جٌخب وجالل بهدف الػسق، اإلاظسخُت كمً الىـىؾ ألا 

جخجلى مهمت مترحم هرا الىىع مً الىـىؾ في جهدًم هف مظسحي حدًد بهدف الػسق و 

ظسحي الٍامىت في بػدًت اإلاٌخىب واإلاىوىم ججػل مً قهمه قخـىؿُت الىف اإلاؤًلا. 

 سحمُا خاؿا. جسحمخه همىذحا هـُا وجو 

ت التي  هره ألاوزام البدثُت بن الؿاًت ألاطاطُت مً هي الٌؼل غً الخـاثف الجىهٍس

مً حهت ؤخسي ت في ؾاًت الـػىبت، هرا مً حهت و ججػل مً جسحمت الىف اإلاظسحي مهم

حظلُى اللىء غلى ألاهمُت البالؿت التي ًٌدظيها دوز اإلاترحم بـكخه مخـسقا في مدي 

اوله للىف اإلاظسحي مىكىع اإلاٍاهُت ويرا الثهاقُت ؤزىاء جىماهُت و الكىازم الص  جالش ي

ٍي جِىِس ي  الترحمت؛ خُث هخخر مً مظسخُت جمازُل الحُىاهاث الصحاحُت  للٍاجب ألامٍس

 .همىذحا لهره الدزاطت بلى الػسبُت و جسحماتها املخخلكت ولُامص 

                                                           
(1) Université Hassiba Ben Bouali, 02000, Chlef, Algérie. 
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 خصائص النص املسسحيو أثسها على الترجمت

 مً خـاثف هى الجمؼ بحن ألادبُت الىـُت مً حهت  به اإلاظسحبن ؤهم ما ًىكسد 

ا ًـىؼ الكسم بحن الىف اإلاظسحي إُو مقحمالُت الػسق اإلاظسحي مً حهت ؤخسي.و 

خىؿه الىـىؾ ألادبُت ألاخسي هى ؤن هرا الىف ال ًبهى مجسد خبر غلى وزم، بل بن شو 

باقي الىـىؾ ألادبُت ًىهه ًخمحز الىف اإلاظسحي غً بذ  ؛ طُلهىن خُاة ؤخسي غلى السيذ

ذ ؤدبا قاإلاظسخُت لِظ" ًل ًلمت قُه جدمل بػدا مىوىنا،و  ،ٍالل بهدف الػسقًٌخب و 

 بل هي قً مسيب ًخٍىن مً الكً ألادبي و ؤلاخساج اإلاظسحي  خالـا يما ًهُى ؤخمد ؤمحن

 (.148. ، ؾ1992ؤمحن، ) "الخمثُلي ألاداءو 

لًٌ  ،لؿت ؤدبُت ؤو ما ًـولح غلى حظمُخه باللؿت الدزامُت هي اللؿت اإلاظسخُتبن 

نىتها مً  جخخلل غً اللؿت السواثُت قهي لؿت جددر قػال ؤو خسيت جٌمل الكػل بل حظخمد

 في اإلاهام ألاُو دخمحز اللؿت الدزامُت بٍىنها لؿت مظمىغت خُث نىة الكػل الري جمثله،

ًداءاتها وداللتها غلى بًهاغها و بهدٌم غلى وظُكتها البد ؤن وظمػها و هلخمع ولٍي هخرونها و 

ؾحر اللؿت اإلاٌخىبت التي جخػامل مؼ البـس ؤطاطا. قاللؿت الدزامُت ججػل هدقها ألاذن 

هت ؤو بإخسي. ًهُى مىَزع و جازس هره الخاؿُت بؼٍل يبحر في الترحمت،  قخازس قيها بوٍس

خس آمً لؿت بلى ؤخسي مً طُام خلازي بلى طُام خلازي  ًهؼ ههل الدزاما"ؾساقُه 

ت و مخباًً ًل الخب و بحن الترحمت والترحمت الكىٍز ٍهـد ؾساقُُه برلَ اًً في وطى الوٍس

اإلاترحم بال وند  ت جدمل كمىُا وحىدا مىوىنا، قال ًترحمؤن الٍلمت اإلاٌخىبت في اإلاظسخُ

 .(2001،قسناوي) غخباز اإلامثل و هى هاهو الٍلمتوكؼ في غحن لا 

غدد ألامٌىت التي ند جدوز قيها لػسق بدوزها في هُى الىف اإلاظسحي و جخدٌم خاؿُت ا

الصخـُاث و بلى ؾسبلت  ؤخدار الهـت. بذ ًٌخكي مالل اإلاظسخُت بإنل غدد ممًٌ مً

بدُث جدظم غلى اإلاظسح في طاغت ؤو طاغخحن ؿساغاث بوظاهُت يبحرة  ،جٌثُكهاألاخدار و 

لت مً الصمً. مما ًجػل الىف اإلاظسحي ًخمحز  مػهدة ًخولب خظمها في الىانؼ قترة هٍى

خمد بِىما ٌػو  ٍاهُت.اإلاصماهُت و ال هؤبػاد بلُو ألاخسي  غً باقي الىـىؾ ألادبُتؤًلا 

هت هوهه ومً زمت  ؛اإلاالل اإلاظسحي غلى ؤلاًجاش  ألن شمً الٌالم ًددد هكع اإلامثل و هٍس

باإلًجاش في جسحمت الىـىؾ اإلاظسخُت ؤن ًخدلى هى آلاخس  جإدًخه للدوز. ًخدخم غلى اإلاترحم

ُ ٍداقظ غلى هكع غدد الٍلماث، قترد جسحمخه ػبه جهىُت و  ًظهس ؤن هُىمازى " خُث ًهى
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دة    جسحمت الىف اإلاظسحي جخـل باإلًجاش املحٌم وال جدخمل ؤًت جسحمت مٍص

over-translation" (2019،هیىمازى.) 

ؾُاب غىـسي الىؿل والخدلُل  هيجىلاف بلى هره الهُىد الصماهُت خاؿُت ؤخسي و 

ًىهه ًخلى مً الخػلُهاث  بن يثاقت الىف اإلاظسحي وغخمخه ؿادزان غً .في اإلاظسح

غتراف لى لا بوالخكظحراث. قالٍاجب اإلاظسحي ال ًهدم ذاجه في الحدر اإلاظسحي و ال ًمُل 

خجىب الخػلُو غلى الحدر اإلاظسحي ؤو ػسح هبُػت الػالناث بحن الصخىؾ ذ، ٍو  والخـٍس

ًاتهم. لهرا ًخلمً ًل هف مظسحي ػِئا مً الؿمىق  وجكظحرها ؤو جىكُذ دواقؼ طلى

  وال
 ب غملُت الترحمت ؤيثر قإيثر.لبع والٌثحر مً ألاطئلت التي جظل مػلهت و التي جـػ 

 قاإلاالل اإلاظسحي ال ٌظخوُؼ ؤن ٌؿىؾ بلى دخاثل شخـُاجه لٌُؼل لىا 

ًاجب السواًت ؤو الهـت، وال ٌظخوُؼ ؤن ًـل لىا  غً ؤخاطِظها ودواقػها، يما ًكػل 

، بال بذا وكؼ هر
ً
ا الىؿل غلى لظان ؤخد ؤبواُ اإلاظسخُت. ماض ي هره الصخـُاث مثال

 -ولهرا قاإلاـدز ألاهم الري وظخمد مىه مػلىماجىا غً الصخـُت اإلاظسخُت 
ً
هى  -غادة

هى الىطُلت َػخبر الحىاز في الىف اإلاظسحي و  ،قػلها الدزامي الري ًٌؼل غىه الحىاز

قٍاز، وطسد ههل ألا بالخالي دبُت للخكاهم، والخخاهب بحن اإلامثلحن غلى خؼبت اإلاظسح، و ألا 

الحىادر للجمهىز والـري ًظل الىاظـم إلالامحن الـُؿت اإلاظسخُت، بؼخـى ؤحصاثـها، 

ل، )الػسق، الخـإشم، اإلاىنـل، والحل  لى اإلاخكسج، بوطىاء وحه الحىاز  (1996بً ذٍز

لى الهازت بحن دقتي يخاب، قهى الري ًوىز مىكىع بو وحه ؤوجمثل،  اإلاظسخُت حػسقو 

جرب لاهدباه  ٌؼل طساثس شخـُاتها، ٍو  لى قىُتها..باإلاظسخُت، ٍو

دوز مترحم الىف لِع بمه ،ًسي بُتر هُىمازى ؤهه بخالف مترحم الىـىؾ السواثُت

اث والػبازاث الؿاملت ؤو ؤلاػازاث الثهاقُتاإلاظسحي ؤن ًلجإ بل   ى الخػلُو غلى الخىٍز

 قىـه مظسحي  ،ًلاخها ؤو ؤن ًىهل اإلاكسداث واكػا هـب غُيُه ههل الـبؿت املحلُتبؤو 

ؤو الخىكُداث ذاث الـلت بالىف  ولِع ألاوؿاف verbs في حىهسه ًسيص قُه غلى ألاقػاُ

التي انخبظها غىه  T. Rattigan َؼحر بُتر هُىمازى في هرا الظُام بلى مهىلت. حي.زاجٍُانو 

ن اإلاكسدة اإلاىوىنت جخكىم خمع مساث في نىتها الهاثلت ب" Michael Meyer" ماًٍل محر

ًدبجه   طوسا زالزحن خىالي  ًوسخه الٍاجب السواجي في ن ماؤوؤزسها غلى هظحرتها اإلاٌخىبت، ؤي 

ى الػملُت زؾم ؤن هُىمازى ال ًىاقو غل (.2019،هیىمازى) ؤطوس خمظتالٍاجب اإلاظسحي في 

 الخٌثُل.بلسوزة ؤلاًجاش و  بال ؤهه ٌػترف الحظابُت في خد ذاتها،
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ػسق مً ؤحل الخإزحر  بن الىف اإلاظسحي وبخالف ًل الىـىؾ ألادبُت ًالل  َو

ت مدلتغلى الجمهىز  ىا زاٌع ، قىظُكت هرا الىف لِظذ حػبحًر ًاجٍس  ،غلى خد جـيُل 

ت وجسحمت الىف ، بلى الخإزحر غلى حمهىز اإلاخلهحن ؤًلا جسمي ،بل هي بلى حاهب ًىنها حػبحًر

بذ  ؛ ز في لؿت الهدف و في زهاقت الهدفاإلاظسحي ًيبغي لها ؤن جددر هكع ألازس غلى حمهى 

 جدهُو ذاث ألازس. بمدياض هجاح الترحمت اإلاظسخُت ًه

الخػبحر غىه بؼٍل و  بن جسحمت الىف اإلاظسحي ال جسيص غلى ملمىن اإلاظسخُت قهى،

اإلالمىن ؤو الكٌسة التي غبر غنها مالل الىف بل ًخػحن غلى اإلاترحم ؤن ًىهل ذلَ ؤدبي، 

ٌظخجُب بلى ًل الػىاؿس الكىُت التي ًهىم غليها الخإلُل اإلاظسحي،  مظسحي ألاؿلي في وغاء

 ت التي ًدملها الىف الجمؼ بحن السئي الكٌٍسس اإلاظسحي في الترحمت ًهىم غلى "قىهل ألاز

، زم ههل هره الٍلماث اإلاتراؿت قُه هرا اإلالمىن  الؼٍل الكني الري ًهىلبفي خد ذاجه و 

ت بلى غسقو  ؿساقُا والىف مظسحي جخإلل قُه الظِىىؾساقُا و  الػبازاث الحىاٍز الٍىَز

 .(104؛ ؾ.  102، ؾ. 2001،قسناوي)اإلاٌخىب لُيخج غً هرا الٍل غسكا مظسخُا" 

ُ مػسقخه لخـاثف الىف الخبن يُكُت جسحمت الىف اإلاظسحي ًدددها اإلاترحم مً 

جٍىن  الىف اإلاظسحي ألاؿليوؼىء غالنت خمُمُت بحن اإلاترحم و قبػد . غىاؿسهاإلاظسحي و 

الخكظحر ند بدؤث مً ؤحل الىؿُى بلى قهم صحُذ ًخماش ى مؼ الػـس غملُت الهساءة و 

مؼ الجمهىز الري طِخلهى هرا الىف اإلاظسحي الجدًد الجدًد الري ٌػِؽ قُه اإلاترحم، و 

ل هرا لاخخالف في البػد  ىزجه اإلاػسوكت في ؤحىاء زهاقُتفي ؿ و احخماغُت مؿاًسة، ًو

ب الخإزحر و الثهو  اإلاٍاويالصماوي و  الخكظحر هى الري ق ًـاله للجمهىز.إافي ًخم ججاوشه بخهٍس

ت بحن الىـحن.لكىازم الصماهُت و اإلاٍاهُت ولاحخماغُت و ًمسح ا  الكٌٍس

التي جىجص بؿسق الػسق و بخدار ذاث ألازس  ظسخُتهخلف مً ذلَ بلى ؤن الترحمت اإلا

حؼمل اإلاسخلت ألاولى بغداد الىف  .جخم غادة غبر مسخلخحن ؤطاطِخحن غلى حمهىز اإلاخلهحن

 قخىوىي غلى الٌثحر ؤما اإلاسخلت التي جليها  ،و جٍىن غادة غبازة غً جسحمت خسقُه اإلاترحم

بدظب مخولباث ؤلاخساج جخلمً بدخاُ حملت مً الخػدًالث مً الخـسف، خُث 

ًا لخـىؿُاث اإلاظسح، ؤو ؤن ٌػهد  ي، ألامس الري ٌظخدعي مً اإلاترحماإلاظسح ؤن ًٍىن مدز

 ػسايت مؼ املخسج اإلاظسحي.

 غلى خد حػبحر هىبحرث Textual Competenceبن ما ٌػسف بالٌكاءة الىـُت للمترحم 

(Neubert, 2000)  مػسقت  حػنيًـبذ ذا ؤهمُت بالؿت في غملُت جسحمت اإلاظسح والتي
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ؤهىاع الىـىؾ ؤو ألاحىاض ألادبُت وجـىؼ اللىابى و الخـاثف التي جدٌم ًل هىع مً 

ذاى. قٍل هىع مً ؤهىاع الىـىؾ ًخولب هىغا خاؿا مً الترحمت الكسم بحن هرا الىف و 

غلُه ؤن ًلم بإلااما واقُا بػىاؿس  ،حيالري يهم بترحمت غمل مظس  قاإلاترحم بدظب وظُكخه.

ُ  ؤنوجهىُاجه، و  اإلاظسح ًدخاج اإلاترحم  خُث مً مترحم بلى مالل مظسحي. هىاغُت ًخدى

مً و  ، قهي بمثابت آلُاث حظاغده غلى غملُت الكهمقهمهجلَ الخهىُاث لخلهي الىف ألاؿل و 

 ًخىاقو مؼ الجمهىز  وسج خُىن الىف الجدًد بما لُخمًٌ في ألاخحر مًزمت جكظحره 

 الهدف.

 "مسسحيت "جماثيل الحيواناث الزجاجيتنبرة عن 

 "جمازُل الحُىاهاث الصحاحُتمظسخُت "مما ال ػَ قُه ؤن 

"Glass Menagerie" ٍي جِىِس ي ولُامص اإلاظسح زواجؼ مً حػد  (1983-1911) للٍاجب ألامٍس

خُث دقػذ بٍاجبها بلى مسيص  ؛غلى خد طىاء الىهادإلاا هالخه مً بعجاب الجمهىز و  الػالمي

ٍي في الهسن اإلااض ي الـدازة  جدـل بمىحبها غلى حاثصة زابوت ههاد و في اإلاظسح ألامٍس

ىزى اإلاظسخُت  غسكها غلى جسحمتها بلى الػدًد مً اللؿاث و  مماشجؼ غلى 1944/1945هٍُى

اللؿاث مً مً بحن ما جسحمذ بلُه هره اإلاظسخُت و  ،خؼبت الػدًد مً اإلاظازح غبر الػالم

قةلى ما ٌػصي اخخالف الػسبُت، في بل ألاهم مً ذلَ هى وحىد ؤيثر مً جسحمت  اللؿت الػسبُت.

 ؟ و ؤيها ألاهجح اليسخ الػسبُت للمظسخُت.

ت  "جمازُل الىخىغ الصحاحُت"مظسخُت  حػد ًاٍز التي ٌظترحؼ مً اإلاظسخُاث الخر

ت.  قهي  غبر مؼاهدهاالٍاجب  اجه اإلاإطاٍو جدٍي غً حصء مظلم مً خُاة حصءا مً ذيٍس

اهاة الىكظُت. يما هخجذ غنها اإلاػالـساغاث الداخلُت والػاثلُت و  طُوسث غلُه ،الٍاجب

ٍي و آزازه الىخُمت غلى لانخـاديجداغُاث الٌظاد  حػٌع اإلاظسخُت ما و  املجخمؼ ألامٍس

 . (Williams, 1944) ًان ٌػِؽ قُه مً جىانلاث

 مً خالُ مؼاهدها الظبػت في هره اإلاظسخُت ًثحره الٍاجبالري  اإلاىكىع ألاطاس ي بن

الباخثاث غً الكسدوض  ،هى مؼٍلت وظاء الجىىب اللاجػاث في دوامت الػالم الجدًد

 ولم ٌػد  هىاى ش يء و بمجزلت احخماغُت زانُت. لانخـادياإلاكهىد، قهد يً ًىػمً باألمً 

. ؤلهذ بظاللها غلى الػالم بإطسهٍٍا و غـكذ بإمس  التي لانخـادًتبػد ألاشمت  في مخىاولهً

 قهي جسيص غلى ألاخالم ؤو ألاوهام التي ٌؼُدها ؤلاوظان خُىما ٌعجص غً مػاٌؼت ظسف 

 الدماز خُىما ًـودم الىانؼ بخلَ ألاوهام.والخُبت و  لانهُازمً الظسوف، و ًٍىن 
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ىجكُلدمجظدة في ، الحهُهُت اجخر الٍاجب مً غاثلخه لهد غُىت غً ألاطسة  غاثلت ٍو

ٌُت آهراى نظىة الحُاة حساء اهكالث الىكؼ وما ججسغخه مً مسازة الػِؽ و  ألامٍس

ىجكُلد خُث  وجدوي ؤوكاغهم اإلاػِؼُت؛ لانخـادي  ٌػمل بول اإلاظسخُت جىم ٍو

جىم ًىمُاجه غلى ونؼ الـساع  ٌػِؽ ند اخخازه جُيس ي لٍُىن الساوي.و  لألخرًت، مظخىدعفي 

س دلم الكً ق السؾبت في جدهُو ؤخالمه اإلاخدسزة.ه اإلاهُذ الري ًإطسه و انػبحن و  اإلاٍس

التي هي في ؤمع الحاحت بلُه  إغالت غاثلخهواحب مظاغدة و  لًٌ ؛ وؤلابداع ًساوده باطخمساز

 ًدُى دون جدهُهه لحلمه. هجسهاو  هابػدما جخلى ألاب غن

ت  التي ٌػخبرها الٌثحر مً الىهاد الصخـُت الثاهُت في اإلاظسخُت هي الصخـُت املحىٍز

 ،بىتهاقلل لها وال بؿد ؤماهدا التي جدلم ؤهي ألام  التي جدسى دوالُب ألاخدار الدزامُت

 وألنها  حي ًهدزن الىكاجع واإلاهخيُاث.لىانؼ هي همىذج ليظاء الجىىب الالؤماهدا في ا

البِذ  طدظالم، قهي جكلل ؤن حؿىؾ في ماكيها املجُد وحػبوال جخهبل الىانؼ و جإبى لا 

اتها، قهي ال جىكَ  وجريس ولديها بالخوابحن الظبػت غؼس  جسويهُى الىنذ بػبو ذيٍس

 الرًً هسنىا بابها في ًىم واخد.

ظخ بىتها، بل بن ألامس دىذ غلى جكٌحرها هى بًجاد غَسع ال بن ؤيثر ما ٌؼؿل باُ آماهدا َو

د ال  ،بلى هىضباليظبت لها ند جدُى  ظا ًخلـبنها جىم ؤن ًجد قهي جٍس م مً هألخخه غَس

ًدهو لهم ؤخالمهم. هرا هى الثمً الري اػترهخه ألام غلى ابنها والري لً حظمذ له الكهس و 

بدوهه ؤن ٌظعى وزاء جدهُو ؤخالمه، و لم ًًٌ في وطؼ جىم بال ؤن ٌظاًس ؤمه التي جبدو ذاث 

ت جـل ؤخُاها بلى دزحت الظُوسة غلى حمُؼ الصخـُاث ألاخسي في  اإلاظسخُت. شخـُت نٍى

حػاوي مً ؤشمت  ًبدو ؤنها التي الكخاة الػسحاء بىت لىزا،الصخـُت الثالثت قهي لا ما ؤ

تهسب لجكلل الػصلت هُلت الىنذ  جيسحب مً الىانؼ ببراغت، قهي ،هكظُت بظبب بغانتها

مً الحُاة الهاطُت، جكلل انخىاء الحُىاهاث الصحاحُت وجإملها لخخدُى في نهاًت اإلاواف بلى 

ػت الٌظس،  ،قهي زنُهت اإلاؼاغس ،نوػت كمً مجمىغتها الصحاحُت جماما مثل هؼت طَس

باؾتها الؼاب حُم الري ؤخبخه وحػلهذ جنهاز في نهاًت اإلاواف خُىما ً خُىاهاتها الصحاحُت،

 بها  يهىي  غتزالي الهاجل، ها هىلا قبػدما اهدؼلها مً غاإلاها  به ؤهه مسجبى بكخاة ؤخسي،

 خدوم يما جدوم وخُد الهسن الري هى زمص لخكسدها.مً غلى السف لخ

ىهىز ؤ الصخـُت السابػت هى الؼاب حُم ًان ؿدًو جىم، ؤخلسه ًو هرا ألاخحر  الري 

ًان ند ؤبلى مجزله لُػسقه بؼهُهخه لىزا م بسمها مؼ ؤمه في هرا ً ؤحل جدهُو الـكهت التي 
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ًاهذ حػسف حُم مً نبل ًان شمُلها  ،الؼإن، ولًٌ مً الىاضح ؤن لىزا   ؤًام الدزاطتقهد 

ت تها لجُم مجددا واغخهادها بإهه طٍُىن شوحها ند ، و الثاهٍى ًان ٌػني لها الٌثحر. بن زٍئ

لًٌ طسغان ما جدُى ذلَ  ظ قيها ًل اإلاؼاغس السنُهت وبػث لديها السؾبت في الحُاة؛ًهؤ

 ألامل بلى خُبت خُىما ؤخبرها ؤهه خاهب...

ىجكُلدلحاكسة الؿاثبت في اإلاظسخُت شخـُت مً بحن الصخـُاث ألاخسي ا  الظُد ٍو

غاثلخه مً ونذ قساد ًان ًبػث أل جخلى غً مظاولُاجه اججاهها و ه و هجس غاثلخالري ألاب 

 وداغا ال ؤيثر.ً ؤمٌىت بػُدة لُهُى لهم مسخبا و بواناث م آلخس

بذ  ؛ جهىم هره اإلاظسخُت غلى الخكاغل الحىازي بحن شخـُاث اإلاظسخُت السثِظُت

ت و  جدمل ًل جبرش كا مػُىا للػالم الري ٌػِؽ قُه و مىنشخـُت مً جلَ الصخـُاث زٍئ

ججظد في هُاتها الـساع الهاثم بحن ؤلاوظان و هكظه بحن بزادة  يما امله مؼ ألاشمت.ػيُكُت ح

 الحُاة و بزادة اإلاىث.

 جسجمت املسسحيت إلى اللغت العسبيت

ـــ لهد جسحمذ هره اإلاظسخُت  ــ بلى مخخلل اللؿاث بما قيها  ــــــــ طلكذ ؤلاػازة بلى ذلَيما ــ

اللؿت الػسبُت إلاا خههخه مً هجاح في مىهنها ألام، ػإنها في ذلَ ػإن مخخلل الىـىؾ 

عجاب، بل بن هره اإلاظسخُت ند دىانلها الؼػىب إلاا جدسشه مً بألادبُت الػاإلاُت التي ج

ً اليسخ الػسبُت املخخلكت التي جسحمذ قهىاى الػدًد م ،اطخمالذ ؤيثر مً مترحم غسبي

هت التي ههلذ بها  ألؾساق مخباًىت. وما طىػمل غلى ببساشه في هره الىزنت البدثُت هى الوٍس

هت الترحمت الىزُهت بحن الؿسق مً الترحمت و  الـلتهره اإلاظسخُت بلى اللؿت الػسبُت، و  هٍس

 اإلاهازبت الىظُكُت و جددًدا هىم غلُهفي خد ذاتها. و هى ما ًدلُىا بلى اإلابدؤ ألاطاس ي الري ج

ت الؿاثُت خُث جسجبى اطتراجُجُت الترحمت ازجباها وزُها  ؛ للترحمت  Skopos theoryالىظٍس

 .(Vermeer, 1989) بالؿسق مً الترحمت

 : وسخخحناإلاهازهت  وند اخترها إلحساء هره الدزاطت

ؿدزث هره الترحمت في اليسخت و الترحمت ألاولى نام بها دمحم ًىطل زحب باػا، -1

ا طىت  حاءث م لها دمحم يماُ و زاحػها وندو  ،1989الىزنُت غً داز الهلم الػسبي بدلب طىٍز

 . (1989ولُمص، ) "جمازُل الىخىغ الصحاحُت":  ػىىانب
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ًامل  ،"ب الصحاحُتػالل"ػىىان ب ،حىثخظحن الاليسخت الثاهُت نام بها  -2 ؤخسحها 

مخد الػسق وا، الهاهسة يفاهبذاغت ما ٌػسف بالبرهامج الث بثتهامظسخُت مظمىغت  ًىطل في

ت غلى الُىجُىب،ؤلا  خظحن الحىث،) غلى مداز طاغخحن مً الصمً   ذاغت اإلاـٍس

 (2017طبخمبر 

ٍي )الحلم ؤن هره اإلاظسخُت و  الىانؼو  إن يخبذ ؤطاطا لىؿل وانؼ املجخمؼ ألامٍس

ٍي(  في ظسف شمني مددد وهى الكترة التي غهبذ الٌظاد، بال ؤهه ًمًٌ بطهاهها  ألامٍس

 لاحخماغُتن الٌثحر مً الهلاًا ؤلاوظاهُت و أل  ؛ بلى خد ما غلى وانؼ املجخمؼ الػسبي الُىم

التي هسخها جِىِس ي في هره اإلاظسخُت خالُ الهسن اإلااض ي جازم الكسد الػسبي الُىم. 

ع ألاحُاُ واخخالف زئي آلاباء وألابىاء ؿسا ت لؿالبُت الؼػب،ألاوكاع اإلاادً جدهىز خاؿت

ؾحرها مً الهلاًا اإلاؼتريت ألاخسي التي حظهل غملُت جلهي هره ويرا ظاهسة الػىىطت و 

 اإلاظسخُت في ألاوطان الػسبُت. بػبازة ؤخسي بن هره اإلاظسخُت جخمحز بهابلُت الترحمت 

ف غلى الـػُد اإلاىكىعي، ؤو اللجىء بلى دوهما الحاحت بلى الخـس  بلى اللؿت الػسبُت

 .لانخباض

 نساءة  مىر الىهلت ألاولى لخلهي ًل منهما الػسبِخحن ًبدو الكسم ػاطػا بحن اليسخخحن

خت ألاؿلُت اإلاٌخىبت ومهازهتهما باليس الترحمخحن املخخازجحن بػد جكدفقؤو طماغا، 

ت  : ًجاشها قُما ًليبخسحىا بجملت مً اإلاالخظاث التي ًمًٌ  باإلهجلحًز

في اليسخت ألاولى بػىىان  ث اإلاظسخُتخُث حاء ؛مً الػىىان الترحمخحنًبدؤ اخخالف 

 ػىىان" اللػب الصحاحُت" ب ثاليسخت الثاهُت قجاء "جمازُل الىخىغ الصحاحُت" ؤما في

ت  Menagerieحػني  Glass Menagerie مؼ الػلم ؤن الػىىان ألاؿلي هى  في اللؿت ؤلاهجلحًز

تي ٌػىيها الٍاجب لِظذ الحدًهت ال بما ؤنالصحاج، قGlass حػني و  خدًهت خُىاهاث،

 الحُىاهاث جبهى مجسد جمازُل  جلَ قةن ،بالصحاجوحىد الحُىاهاث  ازجبىخهُهُت، و 

غىق خُىاهاث مؼ ؤن ؿكت الىخؼُت لم  الًٌ الترحمت ألاولى اخخازث وخىػ ؛ ؤو لػب

مترحم  ؤؾكل مً حهت ؤخسي و  جًٌ جىوبو غلى املجمىغت الحُىاهُت مىكىع الحدًث.

ًاهذ  ايخكى بريس اللػبق، اللػبجلَ  ماهُت اليسخت الثاهُت دون جددًد هبُػتها بن 

 آخس.  ػِئا مؤخُىاهاث 

ػدًالث مً ح ًددزه إلاا ن مترحم الىـىؾ اإلاظسخُت ًىؿل باإلاخـسف في الؿالب،ؤمؼ 

ساث في البِئت الصم ب ألازس  وبػم ألاحصاء اإلاكـلُت في الىف اهُت،وجدٍى ًلجإ بلُه  ومالخهٍس
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 بلى الىف الهدف،و غبازاجه وحمله مً ؤطالُب ؾحر مباػسة في ههل ًلماث الىف اإلاـدز 

 ،ؾحر ؤن مترحمي اليسخخحن مىكىع الدزاطت لُىهلها في زىب ًلُو بمهاض اإلاخلهي الهدف،

د  والصمً قلال ؤلابهاء غلى هكع اإلاٍان وؤطماء الصخـُاث مؼ ؤن الترحمت حاءث بػد ؤٍش

وهى ما ًجػلىا هكٌس ملُا في الؿسق  و جمثُلها مً ؤزبػت غهىد مً بؿداز اليسخت ألاؿلُت

 مً جسحمت هره اإلاظسخُت.

ًان الصمً ًمث : جهُى طحزا ناطم ل الخى الري حظحر غلُه ألاخدار قةن اإلاٍان بذا 

ه اإلاٍان هى الري ًددد البِئت الداخلُت ق. (1985) ًظهس غلى هرا الخى و ًـاخبه و ًدخٍى

ًددد الصخـُاث  ؤن في اإلاظسخُت اإلاٍانمً ػإن و التي ًدخىيها مىكىع اإلاظسخُت. 

اتها لاحخماغُت و جؤهماهها الحُاو  هخماء ًددد هىع لا  ؤًلا مً خالُ اإلاٍانُت ومظخٍى

برلَ ًـبذ اإلاٍان ٌظخدُ غلى زهاقت الصخـُت بدزايها و وغيها و  بىاطوت :لألشخاؾ ؤي

ت،   نساءة اإلاٍان نساءة صحُدت جدُ غلى قهم الصخـُت.و اإلاٍان هٍى

ع،جدوز ؤخدار مظسخُت "جمازُل الحُىاهاث الصحاحُت" في ػهت ب  حي طاهذ لَى

البِذ هى واخد مً "اء ؤخدار مظسخُخه هى البِذ. وخخى قاإلاٍان الري اخخازه جِىِس ي ال 

اتها و ؤخالمها و مبدؤ هرا الدمج و ؤطاطه  ؤهم الػىامل التي جدمج ؤقٍاز ؤلاوظاهُت و ذيٍس

 "هى ؤخالم الُهظت لُمىذ اإلااض ي و الحاكس واإلاظخهبل البِذ دًىامُاث مخخلكت...

 .(. 65ؾ ،1996 ،محردوهُد)

لِع بخدار ألازس هكظه غلى الحالخحن  خافي ًلمً الىاضح ؤن الؿسق مً الترحمت 

زهاقت آلاخس يما هي والخػٍسل بها، دوهما  الطخلاقتبهدز ما هي مداولت  -اإلاخلهي الػسبي

مً خالُ  في اإلاؼهد ألاخحر وهى ما هلمظه بىكىح .خدغ خـىؿُاتها وجدٍسل ههىطها

ًاقت جكاؿُل اإلاظسخُت ألاؿلُت ؤزىاء الترحمت ًإض  يمهوؼ ؤلابهاء غلى  مىاولت حُم للىزا 

 وؤًلا جهبُلها... و هي في مجزلها اخخالثه بهاو الىبُر، 

 ،ؾُبتها الترحمت الحسقُت التيطاطُت في الىف اإلاظسحي ألاؿلي و مً بحن ألاحصاء ألا 

 طم الصهسة الصزناء الري ؤهلهه حُم غلى لىزا.اإلاخػلو باالجصء ذلَ خظسها الىف اإلاترحم ق

خُث اغخهد حُم خوإ  ؛طمإلهالم ذلَ لا  مىوهُت قكي الىف ؤلاهجلحزي هىاى خلكُت

ًاهذ جخبره ؤنها حؿُبذ غً اإلادزطت Blue Rosesة الصزناء الىزداطم ؤن لىزا ذيسث  ؛  بِىما 

ًاهذ مـابت  في هوو الٍلمخحن اليظبي ن الدؼابه، ب Pleurosisبمسق التهاب البلىزا ألنها 
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ت ًاطع لخلَ الـىزة الجمالُت في الىف ألاؿلي، بِىما ًكخهس  الظالكخحن في اللؿت ؤلاهجلحًز

ًُ  اى ما ًسبىالىف اإلاترحم لرلَ بدُث ال ًىحد هى  ا بحن الىزدة الصزناء والتهاب البلىزا.ؿىج

قٍاز التي جىاولتها اإلاظسخُت الترحمخحن جهُدجا بالىف ألاؿل مً خُث ألا  مؼ ؤن ًلخا

الخكاؿُل التي حظدث مً خاللها جلَ ألاقٍاز، لًٌ هىاى قسم حىهسي و واضح بحن و 

 .)اللؿت الدزامُت( ًخمثل في الخباًً الؼدًد في مظخىي اللؿت اإلاظسخُت الػسبِخحن اليسخخحن

  ملخـها خسقُا بالىف ألاؿل بلى دزحت ههل )الىزنُت( مترحم اليسخت ألاولى بهيلهد 

جخلى  حىقاء لُيخج غً ذلَ مجسد جسحمت لكظُت في مىاكؼ غدًدة. اإلابنى غلى خظاب اإلاػنى

هت غلؤ وند التي جـىؼ نىة لؿت اإلاظسح. مً ألاخاطِع و اإلاؼاغس ى اإلاظخىي زسث هره الوٍس

خدار هكع إل ؤخسي ؾحر نابل  الري ًبدو ؾحر نابل للػسق ؤو بػبازةاللؿىي للىف اإلاترحم و 

.  ألازس الري خههه الىف ألاُو

بال ؤنها  ،إن جهُدث باإلهاز الػام للمظسخُت ألاؿلُت، و (اإلاظمىغت)ؤما اليسخت الثاهُت 

للمػنى دون ؤن جكلذ اإلابنى، ولم ًهل اإلاترحم غىد خدود الٍلمت اإلاكسدة  ؤولذ غىاًت خاؿت 

بمػُص غً الظُام الري حاءث قُه يما هى الؼإن باليظبت لليسخت ألاولى، بل جسحم 

ما ًهابلها  ؿتاخخاز بػىاًت خاو  ألاقٍاز ؤو اإلاػاوي التي جدملها جلَ الٍلماث في اللؿت ألاؿل

 نهاًت ألامس غلى لؿت دزامُت. في اللؿت الػسبُت، لُدـل في

هدٌم غلى في اإلاهام ألاُو ولٍي هخرونها و جخمحز اللؿت الدزامُت بٍىنها لؿت مظمىغت 

اتها ودالالتها غلى ؾحر اللؿت اإلاٌخىبت ءًدامً ؤن وظمػها وهلمع بًهاغها و بوظُكتها البد 

هت  )الظمؼ( ألاذنالتي جخػامل مؼ البـس...اللؿت الدزامُت ججػل هدقها   قخازس قيها بوٍس

ت في ًىنهما  ، ولهرا قةن الترحمت اإلاظسخُت جدؼابهؤو بإخسي  يثحرا مؼ الترحمت الؼػٍس

 .جداقظان نبل ًل ػيئ غلى ؤلاًهاع و اليظُج الدزامي.

 خكي بمهوؼ ظىٌفي هرا الـدد ق وألن اإلاهام ال ًدظؼ لػسق الٌثحر مً ألامثلت

ًمحز جسحمت هرا اإلاهوؼ  وما بول اإلاظسخُت جىم.مً اإلاؼهد ألاُو غلى لظان الساوي و 

 ًىوبو غلى باقي قـُى اإلاظسخُت.

 :  الىف ألاؿلي هى يما ًلياإلاهوؼ في ق
TOM : Yes, I have tricks in my pocket, I have things up my sleeve. But I 

am the opposite of a stage magician. He gives you illusion that has the 

appearance of truth. I give you truth in the pleasant disguise of illusion. To 

begin with, I turn back time. I reverse it to that quaint period, the thirties, 

when the huge middle class of America was matriculating in a school for the 
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blind. Their eyes had failed them or they had failed their eyes, and so they 

were having their fingers pressed forcibly down on the fiery Braille alphabet 

of a dissolving economy. In Spain there was revolution. Here there was only 

shouting and confusion. In Spain there was Guernica. Here there were 

disturbances of labour, sometimes pretty violent, in otherwise peaceful cities 

such as Chicago, Cleveland, Saint Louis. This is the social background of the 

play. 

 : دمحم ًىطل زحب باػا هرا اإلاهوؼ في اليسخت الىزنُت يما ًليلهد جسحم 

خدع في حُبي و غىدي ؤػُاء في ؤغلى يمي، و لٌني ؤغايع طاخس  غىدي ،وػم:  جىم

 خؼبت اإلاظسح. الظاخس ًىهمٌم بإن ما ًكػله خهُهي و ؤها ؤغوٌُم الحهُهت جـاؽ 

كت   مً الىهم الساجؼ و لٍي ؤبدؤ طإزحؼ الصمً، طإغٌع الصمً بلى جلَ الكترة الوٍس

ٍا في مدزطت في الثالزُيُاث غىدما نبلذ الوبهت اإلاخىطوت الضخمت ف طىاء و  الػمُاني ؤمٍس

ًاهىا ند خُبىا آ ًاهىا ًلؿوىن اُ غُىنهم ؤو ؤن غُىنهم ند خُبذ آمؤ مالهم قهد 

ل اإلاخهدةؤم بهىة غلى هبإؿابػ  .نخـاديفي غالم لاهدالُ لا بجدًت بٍس

ًان هىا مجسد ؿُداث وقىض ى و طباًان في ب ًان هىا مجسد  ًان قيها ؾُىزهٍاهُا زىزة و  و

هره هي الخلكُت  ثل ػٍُاؾى...ؤخُاها غىل خكُل في اإلادن اإلاظاإلات مجخبى في الػمل و 

 حخماغُت للمظسخُت.لا 

 : ؤما اليسخت اإلاظمىغت التي جسحمها خظحن الحىث قهد وزدث يما ًلي

ًالسحسة  ،: في حُبي يثحر مً الحُل جىم وفي ؤيمامي يثحر مً اإلاكاحأث ولًٌ لظذ 

ؤما ؤها قإندم لٌم  ،لبظىن لٌم ألاوهام زىب الحهُهتً   ًظهسون غلى اإلاظازح داثما،الرًً 

بلى ؤخد ألاشنت  الث، لرلَ طإزجد برايسجٌم الهههسي الحهُهت مؿلكت في زىب ممخؼ مً الخخُ

ع.  في حي طاهذ لَى

بت الت في جلَ ٍي  يالكترة الؿٍس بدؤث قيها الوبهت الىطوى اإلاٍىهت لؿالبُت الؼػب ألامٍس

جلمع خهاثو ألاػُاء ألُو مسة يما ًلمظها ألاغمى الري جخسج مً مدزطت للػمُان بػدما 

هت بساًل، قهد خاهتهم غُىنهم ؤو جخلىا هم غً اطخخدام غُىنهم   حػلم الهساءة غلى هٍس

ا جلَ الـىزة اإلاظلمت وند بدؤث  هره الوبهت جخسج مً غماًتها و جلم ع بُدها إلاظا نٍى

 منهاز. النخـاد
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ٍا قمجسد ؿُاح واكوساب ونالنل ًهىم بها ًاهذ هىاى زىزة في ب طباهُا ؤما هىا في ؤمٍس

هرا هى خاُ ، حؼخد ؤخُاها لدزحت الػىل و جلصم الظٌُىت والهدوء خُىا آخس ،الػماُ

ت. لاحخماعيالىكؼ  ًاٍز  الري جدوز قُه ؤخدار هره اإلاظسخُت الخر

ػىد باإلاهازهت مؼ الىف اإلاظسحي ألاؿلي طمجت خسقُت ألاولى جسحمت الترحمت بن ، َو

ت للمترحم في اللؿت الهدف ؤو اغخهاده -طبب ذلَ بما بلى مددودًت ؤلامٍاهُاث اللؿٍى

 الهدف  ما ًبدو حلُا ؤنخدعي الخهُد الخام بالىف ألاؿل، يظبإن جىخي ألاماهت ٌ-اإلاترحم

ُترى للجمهىز لبساش زهاقت اللؿت ألاؿلُت التي ؤلكذ قيها اإلاظسخُت، ب الترحمت هى لَجمً 

هد ٌظخخدم ق .هى ما ال ًلمً وؿُى ألازسػنى و إلاإدزاى او  الخكظحرػملُت الهُام شخـُا ب

لًٌ لِع  ،جلهاثُا الترحمت الحسقُت في مىاكؼ مخخلكت مً الىف اإلاظسحي اإلاظسحي اإلاترحم

ًامل الىف جسحمت خسقُت ن غسق اإلاظسخُت بهره اللؿت الحسقُت لً أل  ؛ مً اإلاكُد جسحمت 

ىن ؿػبت ٍإن لم حػسق اإلاظسخُت قةن مجسد نساءتها طخو ، ًٍىن له ؤي جإزحر غلى الجمهىز 

 .للؿمىق الري ٌػتريها

ت، ند ٌظخىغب الىف  بن الهازت  اإلاصدوج اللؿت الري ًخهً اللؿخحن الػسبُت وؤلاهجلحًز

ت. شخـُا بما نسؤه  الػسبي مهازهت  ما الهازت ألاخادي اللؿت الري ؤو في اللؿت ؤلاهجلحًز

ال ٌػسف ؾحر الػسبُت ؤو باألخسي لِظذ لدًه قٌسة غً اإلاظسخُت في لؿتها ألاؿلُت. ال 

ؤزس حمالي ًريس. ؤي ، وال جترى لدًه اججت غً الحسقُت الخامتالى ٌظدظُـ الترحمت الػسبُت

وقو ما جملُه الوبُػُت خظب بُتر هُى  باليظبت لهازثه الهدف قال ًبدو الىف هبُػُا

 .)Newmark,1988(مازى

 حػلي ونىتها و  ةن اليسخت اإلاظمىغت جساهً غلى الٍلمتغلى الػٌع مً ذلَ، ق

خاُو و  ىكىعي في اإلاظسخُتغمىما بلى الخـسف اإلامً ػإنها، قمؼ ؤن اإلاترحم لم ًلجإ 

ػه للؿت و جـسقه  بال ؤن ؤلابهاء غلى مخخلل جكاؿُلها و غىاؿسها الثهاقُت ألاؿلُت، جوَى

ًان ًخدخل مً خحن آلخس لخبظُى بػم  ؛قيها بدا واضحا ألاقٍاز الؿاملت في الىف خُث 

ل الػبازة الخالُت ؤخظً ولػ جكظحرها وحػلها واضحت مكهىمت في الىف الهدف.ألاؿل و 

 مثاُ غلى جىكُذ الكسم بحن الترحمخحن:

كت في الثالزِى -  جلَ الكترة الوٍس
 
ٍا لذ الوبهت اإلاخىطوت الضخب  اث غىدما ن  مت في ؤمٍس

ًاهىا ند خُبىا آ مالهم قهد اُ غُىنهم ؤو ؤن غُىنهم ند خُبذ آمفي مدزطت الػمُان وطىاء ؤ

ل...م بهىة غلى هًاهىا ًلؿوىن بإؿابػ  .)اليسخت ألاولى( ؤبجدًت بٍس
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ٍي  - بت التي بدؤث قيها الوبهت الىطوى اإلاٍىهت لؿالبُت الؼػب ألامٍس في جلَ الكترة الؿٍس

جلمع خهاثو ألاػُاء ألُو مسة يما ًلمظها ألاغمى الري جخسج مً مدزطت للػمُان بػدما 

هت بساًل...  .)اليسخت الثاهُت( حػلم الهساءة غلى هٍس

الثاهُت ؤيثر وكىخا و جهبال مً الػبازة ألاولى، وقيها اطخخدم اإلاترحم بن الػبازة 

غملُت الترحمت مؼ ؤن  ؤطالُب ؾحر مباػسة ؤما الػبازة ألاولى قهي هدُجت جسحمت مباػسة

 الٍلماث قهي ال جهخـس ى ظاهسة الترحمت الحسقُت للجمل و جخخو ًيبغي ؤن اإلاظسخُت

جيخمي مىانل مىوىنت و زهاقاث مخىىغت بل غلى مىاحهت و  غلى جسحمت هف لؿىي بلى آخس

 ؤشمىت مخخلكت.بلى ؤمٌىت و 

مما ال ػَ قُه ؤن مظسخُت "جمازُل الحُىاهاث الصحاحُت" لٍاجبها جِىِس ي ولُامص جدمل 

 ؛ ؤبػادا بوظاهُت غمُهت ججػل بطهان خوها الدزامي غلى مخخلل الثهاقاث ؤمسا ممٌىا

 ػتراى اإلاظسخُت لم ًًٌ بظبب الؼػىز باال ن جسحمت هره طبو ؤ ًبدو واضحا ممالًٌ 

غلى السؾم مً غسكها غبر  مداولت جدهُو ذاث ألازس غلى الجمهىز الػسبي،و  في مىكىغها

ٍي، ألازحر، ؤو غلى خؼبت اإلاظسح  بل بظبب اإلاٍاهت التي اخخلتها هره اإلاظسخُت في ألادب ألامٍس

هى ما دقؼ باإلاترحمحن الػسب بلى الحسؾ غلى ههل و  اغخبازها مً زواجؼ اإلاظسح الػالميو 

هي طىاء نساءة حػٍسل الجمهىز الػسبي بها يما  بهدف و بكاقتؤهـها دون جـسف وخرف 

حخماعي الري ؤلكذ قُه زهاقت اللؿت ألاؿلُت وؤلاهاز لا بساش بمؼ  ؤو طمػا ؤو مؼاهدة

 اإلاظسخُت.

 خاجمت

اإلاظسخُاث التي جثحر نلاًا بوظاهُت ػاملت هي مظسخُاث  هخلف مما جهدم بلى ؤن

في ؤي مٍان وشمان بػٌع اإلاظسخُاث التي جبنى بظهىلت مخجددة باطخمساز نابلت للترحمت 

 قٌسة شاثلت ؤو ظاهسة غابسة قةن اهخهالها مً غـس بلى غـس  زهاقت مػُىت، ؤو غلى

 خُث ًلوس اإلاالل  ؛ خدُلؤخسي ًٍىن ػبه مظبلى آخس ؤو مً لؿت بلى ؤو مً مجخمؼ 

 بما ؤن ؤو اإلاترحم بلى زطٍلتها مً حدًد مػخمدا غلى الخـسف لُلبي ذوم اإلاخلهي الهدف.

كمً الىـىؾ ألادبُت مً الىىع الخاؾ، قهي جٌخب وجالل جىدزج  الىـىؾ اإلاظسخُت

جخجلى مهمت مترحم هرا الىىع مً الىـىؾ في جهدًم هف ، و جمثُلها غلى الخؼبتبهدف 

بذ ًهاض هجاح  ؛ ز اإلاخلهي، ًدهو ذاث ألازس غلى الجمهى ي حدًد بهدف الػسق ؤًلامظسح

لًٌ اهخكاء الػسق ال ًلغي باللسوزة مخػت  ؛الترحمت اإلاظسخُت بمدي جدهُو ذاث ألازس
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ُ  .الهساءة اإلاترحم ؤن ًساعي هره  غلىو  .قالىف اإلاظسحي هى هف ؤدبي حػبحري في اإلاهام ألاو

ت غىد اهخهاله مً اللؿت اإلاـدز بلى اللؿت الهدف قال ًيبغي له ؤن ًترحم  ،الخاؿُت الجىهٍس

مٍاهُاث الخػبحر في اللؿت بزوخه مً حهت، و جدد مً  جسحمت خسقُت حؿخاًُامل الىف 

 . قهُمت الترحمت ألادبُت و منها اإلاظسخُت جٌمً في اخخالقها مً حهت ؤخسي  الهدف

 غً ألاؿل.
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