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 : أي دور للمترجم ؟ ص على خشبة املسرحن

  (1)مولوجيصورية 

 مةد  مق

الترحمت  هره دوي وهرلً ح ،حمهىز بُِىه ؿىبًلّ الدظاٌئ حٌى جىّحه الترحمت 

لاء الّخفاُلي بحن الترحمت واإلاظسح.
ّ
ت و  ودوافِها في كلب الل ُّ ظاوي الاهخماءجبلى حدل

ّ
  الل

ّ لدي الجمهىز  ؤو ألادبي
ّ
للمترحم في طُاق جسحمت الىف اإلاظسحي زهُىت الىخاج الفني اإلاخىك

اإلاظتهدف وهرلً الغاًاث املخّددة طلفا والتي جىفخح في الغالب ُلى ؤفم ببداَ حدًد جلترن 

بـفخه  في الغالب ًىِذحدًد ُلى هحى ٌؼهد مُالد ُمل فُه اليلمت بالخسهت والدًيىز 

 ُمال ملخبظا. 

هي في حّد ذاتها ُبازة هما وزد في الِىىان " واهذ ُبازة "الّىف ُلى خؼبت اإلاظسحوإذا 

ت مىفخحت ُلى الّظحروزة ُّ مخىاهُت لفِل الترحمت، فةن دًىام
ّ
ًيىن في حّد هىا "الىف"  الال

ِا حّىال،ذاجه وائىا مخ ُّ ال وه
ّ
ِا  لُد ، ال ٌظخجُب فلىمدؼى اإلاترحمت التي حِثى فُه جوَى

حسهت ُبىز ًيىن املخسج وجبدًال واكتراكا واكخباطا، بل ؤًلا ًخلّ ؤثىاء جىاكله وهلله بلى 

ت اإلاىحهت ُُىه واإلامثلىن وهرا الِمل ألاحىبي ُّ  ًلف جحدًدا وهىا ،له الِىاؿس السئِظ

ت الىف  ِعالسئ الخامل ًيىن  بحن الِمل والجمهىز ؤو باألحسي  اوطُواإلاترحم  ُّ لغسائب

ِّ  ؿليألا  كد  مً حمىلت غسائبُت وما طِظدىفده مدي ما إلُه ٌِىد غالبا خُازو  ،هخوؤحىب

لفٌُت وؤخسي غحر لفٌُت، لحرطم برلً مِالم وحدود  حِابحرو  ًلحي به ؤو ًفلخه مً مِان

 .ؤخسي بلى كّفت ؤو مً خؼبت ِّبر به مً كّفت بلى ٌفُما  الاكخباضودزحت 
  

                                                           
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31000, Oran, Algérie. 
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 الورقة إشكالية

لى بِد  ؟ ظسحماإلاترحم ُلى خؼبت الىف اإلا ادًهومً هىا هدظاءٌ، ؤي دوز ً  ُو

ت في الخِاهي مّ مخخلف ُىاؿسه الثلافُت  ؟ ؤي مظافت مىه ًلف هل ًخمّخّ بمولم الخٍس

ت ُّ ت والفى ب البِئت ؤم ؤن هىان ُخباث حِحّ  ؟ والفىسٍّ ن حدود الخـسف في حِامله مّ هف غٍس

 ؟ واليؼإة

ت  الاحخماالثاإلاترحم ًيىن هسفا في  هفترق ؤّن  لإلحابت ًُ هره الدظائالث ُّ اإلاظسح

ت  ًخىكّ مىهذلً  له للّىف اإلاترحم، وحّتى ًخحّلم ُّ ظاهُت والثلاف
ّ
ؤن ًيىن ملّما باإلاِازف الل

لت بالِمل وهرلً ؤن ًيىن ُازفا بلى حّد 
ّ
ت اإلاخِل ُّ اجه ما واإلاسحِ ُّ بفً اإلاظسح وجلى

(Margaret Tamarchio)  تٌظخرهس وؤن مً  ؤثىاء كُامه بترحمت الِمل اإلاظسحي مجمُى

 واإلاالبع وؤلاًماءاث : الخمثُل هم في جحلُم ألاثس مثلالِىاؿس التي مً ػإنها ؤن حظ

البِد الصماوي والخىاز... وهى ما ًىحى بلى حظمُخه فىزهىهاجى بطسائُل و  والدًيىز 

(Fortunato Israel, 1991) " بـ ً
ّ
بؼيل  appropriation du texteالىف اإلاظسحي" جمل

س به مباػسة في 
ّ
خإث الاحخماُُت هاز ألابِاد بًجِل اإلاخلّلي ًيس ى ؤّن الِمل مترحم، ٍو

ت التي ٌِِؽ في خلّمها والاكخـادًت ُّ   (Tomarchio, 1990).والثلاف

 ،ؤو غحر ؤؿلي امترحم ؤي بؼيل ًجِله ًحخلً الِمل دوهما ؤي بحظاض بيىهه ُمال

ه هخب مباػسة في لغت الِسق وشماهه ومجخمِه. 
ّ
لت باألطلىبفووإه

ّ
املخدد  اإلاظإلت بذن مخِل

ىاؿسه اإلاخِّددةلإل  اث الِمل ُو ُّ   (Laliberté, 1995). هاز الِام الري جخفاُل كمىه حصئ

وهى في ألاؿل مىّحه للِسق ؤو هما ًلاٌ "هف ًسي  ،الىف اإلاظسحي هى هف ًىخبف

ظمّ" ولِع هـ ت في حّد ذاتها هي مبِث الخمّحز فُه ُىد فلى ًلسؤ اَو ُّ ، وهره الخاؿ

ت فسكاوي  "خـىؿُت جسحمت الىف الترحمت )وفي هره الىلوت ؤحُل بلى ملاٌ حاٍش

هي مً ؤولى الخـائف التي هره الخـائف و  ،2001، 1اإلاظسحي"، مجلت اإلاترحم، الِدد 

ُت جىء بلى ؤطلىب الخـسف ؤو الا جمىح اإلاترحم مؼسُو
ّ
 كخباض بالدزحت ألاولى، الل

  .مّ الخفاي بوبُِت الخاٌ ُلى حبىت الِمل وألاثس الري ًترهه في الجمهىز اإلاظخلبل

 ولىً الِدًد مً الىـىؾ فلى لِع لدًىا هف هدف واحد  في اإلاظسحف

اث مخخلفتالهدف، و  ُّ   حظب ُمس فاجمىغ؛ ف هره ألاخحرة جخمخم ًُ طلىه

(2013 (Fatmouch,  الخلمُني-في اإلاظسح ول ش يء ٌِخمد ُلى الىفؤن (sous-texte)،  
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ىدما جىحد في الىف ثالث اث للترحمت  توهى ول ما ًجهس باللٌى ؤو اإلاظيىث ُىه، ُو مظخٍى

اث لللـدًت تمثال، فهرا ٌِني ؤن هىان ثالث  .مظخٍى

  (Jean Vilar) حىن فُالز ترحمت اإلاظسحُت هما ًىِتهالهىا جـبح او 

ؤهثر مً  (dramaturgique) جىزجي"هي وؼان دزاما  Encyclopédie de la Pléiadeفي

 هوالق ولغت الىؿٌى هىان لغت ؤخسي هي لغت ؤلاخساجن لغت الا بحألهه ؛  ا"وىهه لظاهُ

 (la mise en scène) ت ُّ  بمظسحتها ال محالت جمّس  ما والخمثُل والترحمت ألامُىت إلاظسح

(théâtralité). 

ت هي مظإلت جوسح بحّدة خاّؿت باليظبت للمترحم ا غىٍّ
ّ
اث الل إلاظسحي فمظإلت اإلاظخٍى

ت، ُلُه ؤن ًىخب في لغت جيىن موالري مً خالٌ ممازطخه الا  ًّ  وّىكت ؤو مخحّدثت.ىُخُاد

ً اثىحن، فةّما الترحمت وإّما الاهفترق و  ا مكخباض، مّ ؤّنهؤًلا ؤن اإلاترحم ًلف بحن خُاٍز

وجياد جيىن الخدود اإلاىحىدة بُنهما ؤحُاها  ،ري ًسجبوان ببِلهما بؼيل مخداخلطجهما 

 حدود حّد واهُت. 

ت" ؤو ما ٌِسف ُىد بِم الباحثحن "بالخيافا متى  ؛بذن ُّ ًلجإ اإلاترحم بلى الترحمت "الخسف

  ولألاطلىبحن ؤو الىهجحن في خدمت وما حدوي  ؟ كخباض؟ ومتى ًلجإ بلى الا ؤلاًحائي"

 ؟ مً الىف ألاؿلي وهف الترحمت وؤًلا الجمهىز اإلاخلّلي

 في الترجمة املسرحية الترجمة الحرفيةخيار 

اهذ حّجت فةهه حتى و بن و  فةذا ما اجبِىا اإلاىهج ألاٌو اإلاخمثل في الترحمت الخسفُت

غت ألاؿلُت للِمل اإلاترحمبساش ثلاباإلاترحمحن الخسفُحن هي 
ّ
لت ؤو هرا  فت الل فةن هره الوٍس

ألاطلىب في الترحمت ال ًـل بالجمهىز اإلاخللي دوما بلى ألاثس اإلايؼىد ؤو ُلى ألاكل لِع 

 بؼيل مباػس وآوي.

ـّ فالباحثى  ه في ألاخحر لِع هىان مً  في ؤغلبهم اإلاىكَى ًجمِىن  فين ى ن واملخخ
ّ
ؤه

اث  ؤن ذهسهاهما طبم و  جسحمت ممىىت للمظسح. فالىف اإلاظسحي ُّ ومساحل ًخيىن مً حصئ

ت اإلاترحم)جىىء ًُ الترحمت مساحلفي ؤلاخساج  ُّ ت حسفُا ال جخلّ لظحروزة . فاإلاظسح

خبازبِحن  ًاخرألهه في هره الخالت  ؤلابداَ؛ خم  فلى اإلاِنى اللظاوي الُا اللغىي ؤو ألادبي، ٍو

ت اإلاِب ؤبِاد ؤخسي جلّ في كلب بخساج ُحغ ُّ  ترحمت.اإلاظسح
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مثال ومىاؿسي الترحمت بالخيافا ؤلاًحائي زووي حىن  باالكخباضمً زافض ي الترحمت ف

مً وحهت  التي ال ًجب ججاوشها لالكخباضوهى ًلّ حدودا  (René Jean Poupart)بىباز 

 -ال ًجب بكافت ش يء في الترحمت، وؤن ال ًخحٌى الىف ألاؿلي بفِل الترحمتو هٌسه، 

 .(Poupart, 1999) )مُخاهف(  (un métatexte)وزاء هف"  ، بلى "ماالاكخباض

الجمهىز اإلاترحم الري ًلسز ؤن ًلخبع مظسحُت بإهه هما ٌُِب ؤًلا في بِم ألاحُان 

ّ ُبرها ُلى آلاخس. مسآة"ًخلم 
ّ
 ًسي فيها هفظه، بدال مً هافرة ًخول

 في الترجمة املسرحية الاقتباسخيار 

تراف ؤن ا بذا ما ؤخرها بالخُاز الثاوي و ؤمو  كخباض الاهى خُاز الاكخباض فال بّد مً الُا

ت  ُّ خُت وحمال ً جحدًد مِاإلاه ولىً بىؿفه ًاهسة جاٍز ف ًُ الخٍِسف ُو
ّ
مفهىم ًخمل

 وزها بلى ألاًام الخىالي ألوزوبا اإلاظسح ، وهي ًاهسة جمخد بجرًجخمّخّ بثراء وجىّىَ مِخبًر

ت اللدًمت في ُـس النهلت نهاًت اللسن الثامً ُؼس، ذلً ؤن  ُّ ت والالجُي ُّ ل الخلبت ؤلاغٍس

سث للخحٌى الدزامي ذخحرة 
ّ
ال جىـب مً الىـىؾ )مظسحُاث،  (un fonds)وهبذ وسخ

ت(.  ت وؤطوىزٍّ ُّ خ ت، زواًاث جاٍز ُّ ؤما في اللسن الخاطّ ُؼس فلد اهخلل هرا و كـائد ملخم

يل ؤطاس ي بلى ؤلاخساج كخباطاث السوائُت اإلاىّحهت بؼز بلى السواًت لخٌهس ما ٌِسف باالالدو 

 . (Corvin, 2003)اإلاظسحي

س مفهىم الاوبالّسغم مً ؤن هّخاب الدزاما واملخسححن اإلاظ حن ُملىا ُلى جوٍى ُّ كخباض سح

مً مىولم حّظه الجمالي بال ؤن الخدود بِىه وبحن الترحمت وهرلً بُادة خلم الىف 

الخداُُاث فبِدما واهذ في ؤلابداعي مً حدًد جبلى لغاًت الظاُت زهُىت الِدًد مً 

ت ُّ ت ودًي ُّ والجصاٌ هرلً بلى غاًت  كل باليظبت للمجخمِاث ألاوزوبُت()ُلى أل اللدًم ؤخالك

ت  ُّ ت، فهي في الفترة اإلاِاؿسة جسجبى ؤًلا باللـدًاث الظُاط ُّ الظاُت في مجخمِاجىا الِسب

(Corvin, 2003)والاحخماُُت
 . 

 كخباض ًُ الترحمت ُىد حىن مِؼاٌ دبحرا ما ًمّحز الاُمىما فةن و 

Déprats Jean Michel " لى الاًخمثل في وىن كخباض ًىلىي ُلى الخرف، ؤلاكافاث ُو

لُه ًمىً اُخباز يُاثبُادة ؿُاغت الب ا في حّد اإلاظسحي  الاكخباض. ُو ُّ ا ؤو حيظا ؤدب هُى

 .( Départs, 1990 ; Laliberté, 1995) ذاجه
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ً واهانو  وهى مً ؤبسش اإلاترحمحن اإلاظسحُحن  في هرا الـدد (Eric Kahane)1ٍلٌى "بٍز

 مخـّسفحن خىهت ًفّللىن حظمُت ؤهفظهمالؤلاهجلحز ؤن بِم اإلاترحمحن حتى ال ًىِخىن ب

ه 
ّ
ت للترحمغحر ؤه ُّ ما جيىن هىان حاالث حلُل

ّ
 هخلاٌ اث اإلالخبظت التي ٌظخدعى فيها الا كل

ىت جوسؤ ُلى طُاق الترحمت، ؤّما في الخاالث  ُّ مً لغت بلى ؤخسي حغُحراث ؤو حِدًالث مِ

ت جفخلس في هثحر مً الخاالث  ُّ  ألاخسي فهي ال جخلى ًُ وىنها جسحماث بظُوت، ؤو حسف

ت، ذلً ؤن  ُّ هى كسب مً ؤلابداَ والخلم ألادبي الري ًفض ي بلى طُاكاث  الاكخباضبلى ألادب

ت ومحادًت ً مالمح هُيله ألاؿلي  مىاٍش دون الجزوح بالىف ولُت ًُ ًسوف وؼإجه ُو

لُه فال ُُب ؤن ًخىن اإلاترحم ؤو ؤن ًيىن خائىا،  طُما بذا واهذ في جلً ال ومِاهُه، ُو

لي.الخُاه
ّ
 ت خدمت للىف ؤو للجمهىز اإلاخل

ت  لخحلُم الغسق اإلايؼىدو  ُّ ل ت والخٍِى ُّ ًلدم اإلاترحم ُلى حملت مً الخُازاث الخِدًل

ت للِسق ألاؿلي  لبِم الِىاؿس ُّ ت والفى ُّ لالىـ ألغاوي املخلُت الؼائِت ا لحٍِى

محلُت مخداولت في لغت ومجخمّ  خداولت في ثلافت لغت ؤو مجخمّ الاهوالق بإغانواإلا

ت ذاتها والسطالت ؤوالا  بِم الخاالث  هفظها. مّ وحىدالفىسة  طخلباٌ جحمل السمٍص

ت هى مً هخب  هخلً الاطخثىائُت ُّ ف اإلاظسح
ّ
 الخفاي ُليها  ؤوألاغىُت، التي ًيىن فيها مال

ت هما ًلٌى  ُّ ت للمظسح ُّ ت والثلاف ُّ بغت الىهى ـّ ت وبالخالي الخفاي ُلى ال ُّ في لغتها ألاؿل

ّ الِمل ألاؿلي وإن حىزج مىهان، وفي هره الخالت ًيىن الجمهىز هى مً ُلُه الخإكلم م

ا.  ُّ  حصئ

  على الهوية و التأثر بها عالقة الترجمة املسرحية بالتأثير

ت و ؤما في ُالكت الىه س،مىه جحن ؤو ألاطلىبحن بظااٌ الهٍى
ّ
فُمىً  ُىـس الخإثحر والخإث

مً خالٌ الخبادٌ اإلاِسفي والِلمي، هره الٌاهسة لبذا واهذ املجخمِاث جخلّ  ههباللٌى 

ت التي جخمخم في جسابوها  ُّ ت جيىن ولُدة الِالكاث ؤلاوظاه ُّ  فةنها مً خالٌ الترحمت اإلاظسح

 

                                                           
ماٌ اإلاظسحُت لهازولد  1 ىُى خسون آبِىتر و جسحم ول ألُا ، .مُلس ؤزجىز  ،.حى ؤوزجىن  : ن مثلبهجلحز وؤمٍس

 م.حرهم، هما جسحم ُّدة زواًاث ودبلج الِدًد مً ألافال بًدوازد بىهد وغ
Cf : Kahane, E. (1987). Le point de revue d’un traducteur : réponses à des questions sur la 

traduction des textes dramatiques. Palimpsestes, (1), 139-151. Consulté Sur 

http://journals.openedition.org/Palimpsestes/174. 
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 خحنثس ًترن بـمخه ال محالت ُلى هال املجخمِحن والثلافؤوحؼابىها ببِلها البِم ًُ 

ت واإلاظخلبلت ُّ  (.2013 ،ُماًسة) ألاؿل

احيوفُما زاح اإلاترحم ًخلمف ؤدوازا   جدُح له بؼيل ؤو بأخس جحلُم ذلً ألاثس الهٍى

ىاؿس  ًهسث مـولخاث ومفاهُم حدًدة في محاولت لخىطُّ الىواق الخفاُلي ملجاالث ُو

ت الـُاغت  ُّ اإلاترحم الىاسخ ؤو )« translittérateur » مـولح  ِمل مظسحي مثل:للؤلابداُ

وهرلً مـولح  ،)مترحم ملخبع/مخـسف( « tradaptateur »ملابل مـولح ( الخسفي

« tradécrivain » اطخِماالث هره اإلاـولخاث في الٌاهس ل ذ)اإلاترحم الياجب(، فةذا واه

ت ُّ تفه جلى ُّ  : ي في الباهً جىم ًُ ؤحيام كُم

Translittérateur ؿليلخسفي الري ًلبّ في خدمت الىف ألا ًساد بها اإلاترحم ا 

(asservi)،  الياجب  اإلاترحمو"اإلاترحم اإلالخبع" هى مترحم هبُل )حّس( و « tradécrivain » 

 وىزفحنحظب مِؼاٌ  هَى مً ؤلابداَ الخالف في الترحمتفهى ًرهب هحى 

(Michel Corvin) محظىم جِبىلىحُا :  في ملاله اإلاىطىم بـ : "الاكخباض اإلاظسحي
ّ
 ".الال

(l’adaptation théâtrale : une  typologie de l’indécidable) 

 ،وبحن هرا وذان ًبلى الخِامل مّ هره اإلاـولخاث في اإلاُدان بىثحر مً الخحّفٍ

 لخفاُل في الخـسف لخحلُم الفهم وا (praticien)فهىان مً ًدافّ ًُ حّم اإلامازطحن 

ت وؤماهت مّ الجمهىز اإلاظخلبل، وآلا  ُّ ظاه
ّ
الّىلل. خسون ًسفلىن الخـسف باطم ألاماهت الل

 للىف : ألاماهت إلاً وإلااذا ؟  الىحىدي في الترحمت مً حدًدالظااٌ  هاهىا لُوسح

خه/مظسحخه ت بلى جلً  ؤو لؼِسٍّ ُّ ت ؤو دزام ُّ ؟ وذلً في كىء الخِلُداث التي جخِدي وىنها ؤدب

 الخاّؿت بخؼبت اإلاظسح وججظُد الىف ؿىجا وحسهت.

ت هي ُالكت زكىان حىاٌ  حظب األماهتف" ُّ الياجب  ملفىيجيىن ؤطاطا بحن ذاج

(enoncé)  لُه بحن الؼيل واملخخىي"،  وسجاماإلاترحم، وهي ُالكت جحترم الا ملفىيو ُو

فالىفاء الخلُلي في جسحمت اإلاظسح ًفترق ؤن ًيىن كبل وّل ش يء ججاه الجمهىز الري 

 ثس ذاجه الري ٌؼِس به حمهىز الِمل ألاؿلي.ألاهترحم ألحله وذلً مً خالٌ جحلُم 

 خاثمة

ا لىف  ههبفي ألاخحر هلٌى  ُّ اث اإلاترحم ؤثىاء جسحمخه لىف مظسحي ؤن ًيىن وف مً ؤولٍى

س بإي ػيل مً ألاػياٌ بلى الجمهىز اإلاظخلبل لهرا  الاهوالق
ّ
فه، دون الخىى

ّ
ولفىس مال



 ال
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جىء ل خازج طُاكِمبال الاهخلاٌوهى ما ًجّس اإلاترحم ُادة بلى  ،الِمل
ّ
 ه ألاؿلي والل

ت  ُّ ت جبّرزها الِدًد مً الِىامل )الظُاكاث الخالابلى ُمل ُّ ت، كخباض، وهي ُمل ُّ خ اٍز

ت، الا  غٍى
ّ
اث الل  .(Laliberté, 1995) ...( حخماُُتالا  هخماءاثاإلاظخٍى

ت مً هرا اإلاىولم هي داللت ُلى ؤن ال ُّ  كسبا فالخجسبت اإلاظسح
ّ
 ترحمت لِظذ بال

 وهي هخاج ُمل مؼترن بحن املخسج اإلاظسحي واإلاترحم. ،كخباضمً كسوب الا

ً بافِع  ى الخل ُلى اإلاتر فةهه  Patrick Pavisوحظب باجٍس حم اإلاظسحي ؤن ًخلص ّ

هخاج جسحمت جيىن بمثابت "حظد السابى" بالبدًل الري ًفض ي اطخخدامه بلى  الىطى

(corps conducteur)  ب والبِد، الِادة بحن الثلافخحن والري ًخدم في الىكذ ذاجه اللس

  ,Sardin). 2004 (والغسابت

لُه هخلف  لى ػاولت حمتمىحىد في وّل جس  ؤو الاكخباض ؤن الخـسفبلى ُو ، ومً ثّمت ُو

ٌ  ححنحىن بٌى طازجس  ٌ خُازفي حّد ذاجه فهرا  خُاز"ؤن ال ًيىن للمسء  : ًلى  : "، فىحً هلى

 .في حّد ذاجه جـّسف" فهرا"ؤن ال ًلّدم اإلاترحم ُلى الخـّسف 

افيا  بيبليوغر

ت بحن اإلاظسح ، اوث(. 2013)مىـىز،  ،ُماًسة ُّ الاكخباض في اإلاظسح الِسبي "اإلاثاكفت اإلاظسح

 . (76)، مجلة الكلمة  ."الِسبي واإلاظسح الغسبي
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