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 ص املصرحي بين الــترحمـــــــة والاقحبــــاسى
 - كحاب مخحارات من املصرح الجزائري أهمىذحا -

  (1) حياة شيفي

(2)هشام بن مخحاري 
 

مة  مقد 

ما  لزلٗ كادة ،في لوخه إلى لوت اإلاخلِي ٍٕخبه آلاخشالترحمت بأنها  هِل إلاا ًِىله و  حلشي

؛ خُث ٌلخبر ٔل مً الترحمت  ًىِل ًٕشة اإلاؤلٍ إلى لوت أخشي أن ًدشص اإلاترحم كلى 

الُِام ُبل ، ًاإلاترحم و الاػالقا ًِخض ي الٕثحر مً الخبصش و زِاًُا و كِلُ الخألٍُ كمالو 

ولوخه، ًهى بهزا مضدوج الثِاًت  آلاخشبلمله الترحمي ًجب أن ًٖىن كلى دساًت بثِاًت 

اللوت في خحن ُذ ًِخصش الٖاجب كلى إجِان لوت واخذة ًٖىن ًيها اإلاترحم سظىله إلى لوت و 

ٔان هىاْ جالُذ  بحن زِاًخحن  ، ًلىال هزا الخىاصل بحن الٖاجب واإلاترحمألاخشي  ما 

ّ الترحمت ًٌشض كلى اإلاترحمو  ،مخخلٌخحن ُا لشوح أن ًٖى  لًٕ هزا التزاوج كً ػٍش ن ًو

ُا إلاخلِي هزا الىصالىص ألاصل و  ٔاجبا زاه ،ًو دون اإلاعاط  ُإًٍُ للمترحم أن ًٖىن 

 اؾ ُذس ؤلامٖان كلى سظالت الىص، ولٖي ًخم رلٗهي مداولت الحٌ بلباسة أخشي ؟ و  باإلالنى

 ًخىخى الحزس ًُما ًخص أن، و اإلاىِ٘ى إليهان ملما باللوخحن ألاصل و ًٖى  كلى اإلاترحم أوال أن

ت وظلت اػالق، و  ألنها ؛اإلابنىاإلالنى و  للل أكعش أهىاق الترحمت هي الترحمت جخؼلب مهاسة لوٍى

ت في اللوت الهذي   الجمالُتوالثِاًُت و  ألادبُت هـشا السجباػها الىزُّ باألهـمت اللوٍى

مً الللىم اإلاخجذدة  باكخباس أن الترحمت كلم، و وهحرها اإلاعشحش و الؽلٓترحمت الِصت و 

ُت حاءث هزه الىس  اظخثىاء آلاداب بذون ـــــ إن صح الِ٘ى ـــــ وألنها جمغ حمُم الللىم و  والحُت
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وهزا مً أحل ؤلاحابت كً مجمىكت مً ألاظئلت للل  ،اإلاعشحالبدثُت لخجمم بحن الترحمت و 

 : أهمها

 ؟به مترحم الىص اإلاعشحي بأصالت الىص ألاصلي أي مذي ًلتزم  -

 الىص اإلاعشحي؟الخصشي في ما خذود الترحمت و  -

 ما أهم اللشاُُل التي جىاحه مترحم الىصىص اإلاعشخُت ؟ -

 ال
 
 ص املصرحيى

 ألادبُت راث محزة خاصت، ًهي كباسةجىؼىي الىصىص اإلاعشخُت جدذ لىاء الىصىص 

اإلاعشح وجدؽٖل مً مجمىكت مً ألاخذار ججعذها كً ُصت مٕخىبت حلشض كلى خؽبت 

البىاء الذسامي الزي " لىص اإلاعشحي هىهزا مً خال٘ الخداوس بُنها، ًاالشخصُاث، و 

؛ ًهى ؤلاًداء الزي  ًدّذد ظحر اللشض اإلاعشحي وأظالُب ؤلاخشاج والخمثُل والخصمُم

ت  ُّ مّذ اإلامثل بالخصّىس اإلابذةي للحالت الخمثُل ًَ عّهل كلى املخشج جصّىس اإلاٖان والضمان، ٓما  ٌُ

ء ُشاءة دوسه الخمثُلّي في الىص وخٌـه، ٓما ًدُذ الىص اإلاعشحي التي ظىي ًخِّمصها أزىا

 ما ًِّشس الىص اإلاعشحّي هجاملجا٘ للجمهىس لٌهم ًٕشة وهاًت 
ً
ثحرا ت، ٓو ُّ اح اللمل اإلاعشخ

 .(2018)مؽللت،  ألاولى" ه كىذ اإلاؽاهذةاإلاعشحي بشمخه، أو حلثر 

ٔاجب الىص  ،ًؽلهاًاإلاعشخُت ُىامها الىص الزي مً خالله ًخدذد هجاخها مً  ًللى 

اةله مً حهت، وخىٕتاإلا شي ختى اخخُاس ممثلي هصه مً حهت أخ عشحي أن ًخًِ خبٗ ُو

 .مً ًدذد هجاح اإلاعشخُت مً ًؽلها ، ًالىص اإلاعشحي هىًدعنى للجمهىس ًهم مِصىده

 خصائصه

 جمحزه باهخِالىا إلى خصابص الخؼاب اإلاعشحي هجذ مً بحن أهم اإلامحزاث التي و 

ٔالِصت واإلاِالت هى  ًجّعذ الىص  بدُثوحىد الصشاق الذسامي "كً الٌىىن ألاخشي 

ل  ،اإلاعشحي ُصت وال ًدٕيها
ّ
ًٌُه جخدذر الشخصُاث وجخصشي بىٌعها كىض أن ًخذخ

الٖاجب للخللُّ كليها باظخلما٘ الىصٍ أو العشد اإلاباؼش. بهزا اإلالنى ًخمّحز الىص اإلاعشحي 

ت ألاخشي باسجباػه الىزُّ باللشض اإلاعشحي الزي هى هاًخه كً هحره مً ألاحىاط ألادبُ

لىن ٓما لش يء الزي ًٌشض إإلاام اإلاؤلٍ بهااإلاٌترطت، ا
ّ
، وأن ًٕخب هصا ُابال لٖي ًلُِه ممث

ٔان مشججال  .(374 ص. ،1999 ًصل،) "لى 
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ىاُم، وهزا ما ًمحزه كً سض الني كلى ججعُذ اليسج الذسامي كلى أص اإلاعشحي مبىّ ًال

خمّحز الىص اإلاعشحي أًظا كً هحره مً الى ألاحىاط. باقي صىص بىؿٌُخه الذاللُت "ٍو

. ًهى اُخصادي الخلبحر ويهذي إلى إبالن اإلاللىماث إلى اإلاخٌشج بىاظؼت وؤلابالهُت

ٓما ًدمل الىص اإلاعشحي ؼِئا مً الومىض، وال ٌعخخذم الؽشوخاث  ،الشخصُاث

بِي بلع اإلاعابل والخٌاصُ ًُ عخخذم بلع ل لٌهم اإلاوالخىطُذ، بل  خلِي وخُاله، َو

ًهىاْ بلع الجمل التي جلمذ كً باقي حمل الىص اإلاعشحي،  ،أو أظالُب الخأزحر أدواث

وهزا ما ًذًم أهلب الجمهىس في كذد مً اإلاىاطم إلى مِاػلت خىاس اإلامثل والخصٌُّ 

مبعؽ ىب ٓما جمخاص الىصىص اإلاعشخُت بأظل. (48. ، ص1997كبذ الىهاب، ) بدشاسة"

ذ، ُابم كلى هىق مً الومىض  بلُى في هٌغو  ّ. لل اكىصش الُى  دؽٍى

٘ حي هىق أدبي مىٌخذ كلى املجخمم و ن الىص اإلاعش إوخالصت الِ٘ى  ًُه  كآغ إلاا ًجى

ت، ًهى ؼٖل ًني خاطً  لٖل الٌىىن.  بٖل خٍش

 الترحمة وال
 
 ص املصرحيى

في ؿل اخخالي مً اإلالشوي أن الترحمت هي خلِت الىصل بحن مخخلٍ الؽلىب 

مىا ًهي ظٌحرجىا لالػالق كلى زِاًت آلاخش خاطشة في ٔل اإلاُادًً، ًبٌظلها اظخؼل ،ألالعً

وجىذسج جشحمت الىصىص اإلاعشخُت جدذ لىاء الترحمت  ،سواةم ألادب اإلاعشحي اللالمي

صت ،حمت الىصىص ألادبُت مً سواًتوهي الترحمت التي حلنى بتر  ،ألادبُت ؛  وؼلش وهحره ،ُو

ىس وهزا لخصىصُت الىص ألادبي الزي هالبا ما ًمخاص بالص ،مً أصلب الترحماث حلذإر 

مٕىه مً ً الوٍى اجِخض ي مً اإلاترحم اػالكا واظلا وخع الجمالُت، واإلالاوي ؤلاًدابُت التي

ُت مىبىرة الجمالُت لهزه الىصىص ختى ال جٖىن هِل الخصىصُت الثِاًُت و  جشحمخه خًش

ُت بلُذة كً ألا و  ِت ًللى اإلاترحم أن ًىِل ألاًٖاس اإلاىحىدة في الىص  ،صلال جصًش بؼٍش

 ملبر ًدِّ الشهبت في اإلاؽاهذة.حعمذ بلشض معشحي مخٖامل و 

 ثقىيات ثرحمة ال
 
 ص املصرحيى

ٔابضحلذ   ذ ٓبحر ألاظاظُت التي حعاهذ اإلاترحم إلى خ جِىُاث الترحمت إخذي أهم الش

الحٌاؾ  مًخصىصا اإلاعشح هي حضء  يألادب وبما أن الترحمت في املجا٘ .في أدابه الترحمي

ُت مً اللوت  ت والزآشة اإلاعشخُت ًِذ ًخؼَش اإلاترحم إلى جِىُت الترحمت الحًش كلى الهٍى

ُبُا وداللُا، و اإلاصذس إلى اللوت الهذي رلٗ باظدبذا٘ ، وهزا للحص٘ى كلى هص صحُذ جٓش
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ذ جٌؽل إرا ما ،يىصش بما ًِابله في الىص الهذٔل ك  ًِذ جىجح هزه الترحمت ُو

ت اللوت الهذي لحُِِي للىص ًخصبذ كابِا ًد٘ى دون إًصا٘ اإلالنى ا ،اصؼذمذ بلبٍِش

لىص اإلاعشحي اللشبي في جشحمت ا ومً بحن أٓثر الخِىُاث اظخلماال ،ألاصلي بل حؽىيها له

في اللوت اإلاىِ٘ى  رحم والخصشي بدُث حعخخذم هزه الخِىُت خحن ال ًجذ اإلات هجذ الاُخباط

 . كلُه إًجاد مِابل في اللوت الهذيًُخلحن  إليها مِابال،

لًٕ ال ًمًٕ  ؛الخِىُاث ألآثر اظخلماال في هِل الىص اإلاعشحي ٔاهذ هزه مً بحن

 الترحمي والتي ُعمها ٔل  هبإهٌا٘ اظخلما٘ جِىُاث أخشي ُذ ًلجأ إليها اإلاترحم في أدا

ألاظلىبُت اإلاِاسهت إلى جِىُاث  :الٕخاب الزي أهجضاه بلىىان خال٘ مً مً ًُني وداسبُني

مًٕ أن ُذ اُترح ٔل منهما ظبلو  ،أخشي هحر مباؼشةمباؼشة و  ت مىاهج جِىُت للترحمت، ٍو

 هِعم هزه ألاظالُب إلى هىكحن:

ِصذ بها هِل وخذاث الترحمت   (traduction direct) :الترحمة املباشرة -1  ٍو

ُب، و ذاث ممازلت إلى وخ في خا٘ وحىد جىاصن بحن اللوخحن. هزا لها مً خُث اإلاٌهىم والتٓر

  ترحمت اإلاباؼشة الخِىُاث الخالُت:جظم الو 

لخبر مً أبعؽ مىاهج الترحمت:   ((l’emprunt الاقتراض - أ خمثل في "أ ,َو خز ٍو

لجأاللٌـت ٓم إلُه اإلاترحم في الحاالث التي ال ًىحذ ًيها  ا هي كلُه في اللوت اإلاىِ٘ى منها، ٍو

الللم وبلع اإلاصؼلحاث الثِاًُت ٍظم أظماء  بدُث جخم كلى معخىي اإلاٌشداث، و مِابال

  .(46-45. ص، ص2005دمحم هجُب، ) كىذ الظشوسة" : أي ،َعخلمل كىذ خالت العجض اإلاؼلّو 

خالله اُتراض ٍخم مً : وهي هىق خاص مً الاُتراض، و  (le calque)املحاكاة  - ب

ُبُت ِىم اإلاترحم بالىِل الحشفي لللىاصش اإلاٖىهت لها  ،صُوت جٓش وال ًٖىن بىخذة معجمُت ٍو

ب أ ُبُت للوت اإلاعتهذًت.، و و كباسةبل بمٓش  رلٗ باخترام البيُت التٓر

جخمثل في الاهخِا٘ مً اللوت ألاصلُت و :  (traduction littérale)الترحمة الحرفية  - ث

رلٗ ، وحعمى أًظا بالترحمت ٔلمت بٖلمت، و اإلاعتهذًت مباؼشة دون أي حوُحرإلى اللوت 

حل ، ورلٗ مً أفي الىص الهذي ٍت في الىص ألاصلي بىخذاث ممازلتباظدبذا٘ وخذاث لوى 

ُبا و الح  .داللُاص٘ى كلى هص مترحم صحُذ جٓش

كىذما ًالخف ٍلجأ إليها اإلاترحم و  : (traduction indirect) غير املباشرةالترحمة  -2

، وجظم اللوت اإلاىِ٘ى إليهاي الثِافي باللوت اإلاىِ٘ى منها و ٓبحرة خاصت كلى اإلاعخى  اًشُو

 : الخِىُاث الخالُت
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خش في اظدبذا٘ حضء مً الخؼاب بجضء آ ٍخمثلو :  (la transposition)إلابدال  - أ

 .دون إخذار أي حوُحر في اإلالنى

ة مخخلٌت لًٕ بلباس الش يء راجه، و وهى الخلبحر كً :  (l’équivalence) الحكافؤ - ب

لجأ إلُه كىذ جشحمت ألامثا٘ و  ُب ومً خُث ألاظلىب، ٍو الحٕم جماما مً خُث التٓر

 والخلابحر الاصؼالخُت.

م في الشظالت، : (la modulation) الحطىيع - ث  هى هاجج كً الىـش في هٌغو  هى جىَى

ت مً حاهب آخش و  ُت حلؼُىا ٔىن الترحإما كً اظخلماله ًحرحم إلى الحُِِت اللوٍى مت الحًش

ُب ت اللوت اإلاعتهذًت هصا ال ًخىاًّ مً خُث التٓر   .وكبٍِش

ٍ ملحن  : (l’adaptation) الحكييف - ر  هلجأ إلى هزه الخِىُت كىذ الخلبحر كً مُى

ٍ مخ دىاظب مم اللوت اإلاترحم  ، ولٕىه مألىيخلٍ جمامافي زِاًت اللوت اإلاترحم منها بمُى ٍو

مًٕ أن إليها افي وجٌُُٕه ومشحلُت اللوت الهذي، ورلٗ ولبر كىه باظدبذا٘ اإلاشحم الثِ، ٍو

 :في هزا الؽأن داسبُنيللخٖاًؤ بُنهما، ًِ٘ى ًُني و 
Adaptation : « si dans LA la situation ne peut pas être parfaitement 

étendue, alors il est nécessaire de faire recours à l’adaptation. » (Vinay & 

1996, pp. 46-55).  

: "حوُحر ؤلاخالت الثِاًُت الىاسدة في الىص ألاصلي إلى ما  أهه ًخمو ملنى هزا الِ٘ى 

 مثا٘ رلٗ: ، و (93 .ص، 2005)كىاوي،  ًِابلها في زِاًت الىص اإلاعتهذي"

 .(Sa compassion me réchauffe le cœur)حلاػٌه ًذفىء ُلبي  / 

ُبها ومٌهىمها ًِذ جشحمىا هزه اللباسة  ُت إلى اللشبُت مم املحاًـت كلى جٓش جشحمت خًش

 .ألاصلي، ولًٕ إرا أسدها جٍُُٕ هزه الترحمت وزِاًخىا ُلىا "ًثلج الِلب أو الصذس"

م في كمله الترحمي ًهي حلُىه ٔاهذ هزه أهم الخِىُاث التي مً ؼأنها أن حعاكذ اإلاترح

 كلى الىِل الصحُذ إلاظمىن الىص ألاصلي. 

 صعىبات ثرحمة ال
 
 ص املصرحيى

معاهمت ٓبري في الخلٍشٍ باألدب اللالمي ومىه اإلاعشحي، هزا  لِذ أظهمذ الترحمت

ّ اإلاترحم حملت مً اللىابّلِغ باألم الاهخِا٘ مً لوت إلى أخشي   ش الِعحر ًِذ ٌلترض ػٍش

الىاُم   ثل فين جشحمت" الىص اإلاعشحي جمللىص ألاصل؛ أل ألابلى جد٘ى دون الىِل ألامثل و 

ت إلى البيُت ًهي هىق مً الترحمت ألادبُت جخلذي البي ،إبذاكا مً هىق خاص ُت اللوٍى
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٘ هظم في الحعاب هىكحن مً الترحمت ، بملنى أهه ًجب في هزا اإلاِام أنالذسامُت  : ، ألاو

ت أو الل خلٌاوي، ) جشحمت الصُوت الذسامُت"ٌـُت، و جشحمت اإلالنى الـاهش أو الترحمت اللوٍى

مً خُث  للىص ألاصل ىا ًصلب كلى اإلاترحم خلّ هص مىاصهو  .(133 .، ص2016/2017

ُب واليسج الذسامي؛ ألن لٖل لوت خصابصها، ولٖل هص وعُج ، ًالىص اإلاعشحي التٓر

 : اللعاوي بل الجاهب اإلاظمش أيمشاكاة لِغ ًِؽ الجاهب اللوىي و  ًِخض ي كىذ جشحمخه

 مِصذًت الٖاجب. 

ت ُذ ًؼشح هُائطاًت إلى اإلالٕت ً إرا لم  ب الخخصص باليعبت للمترحم إؼٖاالاللوٍى

ٓما أن حهل  باللوت اإلاعشخُت وكىاصشها وخصابصها، ًًٕ ملما بلىاصش الًٌ اإلاعشحي أي

اللوت الهذي مً ؼأهه أن ًؤزش كلى حىدة لخصىصُاث الثِاًُت للوت اإلاصذس و اإلاترحم ل

ّ مِخظُاث زِ ،الترحمت  جِالُذه.لِي ًلٖل مجخمم كاداجه و اًت اإلاخًخٍُُٕ الىص ًو

 ،لًٕ أمام اإلاخلِي أًظارحم معؤو٘ لِغ ًِؽ أمام اإلاؤلٍ و مىه وعدؽٍ أن اإلاتو 

ٔاجب زان ٌلمل كلى الىِل ألامحن لألدب الِىمي مً بلذ إلى آخش  .ًهى 

 ،ومىه ًئن الترحمت ألادبُت خاصت جشحمت الىص اإلاعشحي حلذ مً أصلب الترحماث

 ؛  الىص اإلاعشحي دون إهٌا٘ أي كىصش اإلاترحم أن ًىِل ٔل مٖىهاث كلى رلٗ أن

ألزش الزي مىه با٘ ظُخل بىىكُت الترحمت اإلاِذمت و أي إخالألن كىاصشه مترابؼت، و 

 .ظُدذزه في هٌغ اإلاخلِي

ترهاه ًلي ألاهمىرج الزي اخوبلذ الخؼَش الى الىص اإلاعشحي وخصابصه وكالُاجه ًُما 

 ؛ "مخحارات من املصرح الجزائري لىىان "ب لحعً زلُالويٓخاب  في مدل الذساظت واإلاخمثل

 ،«  « Anthologie du nouveau théâtre algérien لىىان ب خُث حاءث اليسخت ألاصلُت

حن  واؼتْر في جألٌُه كؽشة مؤلٌحن اللوت الٌشوعُت  اخخاسواًن بذًاس الوشبت مُِمححضابٍش

ٔاهذ  ،بىٌداث إبذاكُت ساةلت ٍظم كؽش معشخُاث كابِتأداة لخلبحرهم، و  ولِذ 

التي اخترها منها بلع الىمارج لبدثىا و  "Algerino":  اإلاعشخُت الثامىت اإلاىظىمت بلىىان

يها "هىس الذًً موعلي" كبر اللىخاث الثالر التي جخألٍ منها اإلاعشخُت  ٌشخص الٖاجب: ًو

ت مً خال٘ سصذ آزاس الخؼاخً العُاس ي كلى العلؼت في الجضابش مىز  ملاهاة اإلاشأة الجضابٍش

ت اإلاأظاة الىػىُت التي مشث بها البالد في الدعلُىاث مً  1962أصمت صٍُ  إلى هاًت كؽٍش

باث حذا مىه، هً أمه وأخخه وابيخه ىا ُصتالِشن اإلااض ي، ًُلشض كلُ ، زالر وعاء ٍُش

هً  هشهً مً ُبل الشحا٘، و ًُصىس ؿشًو واخذة منهً في ًترة صمىُت  َؽشح كزاب ٔلُو
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ذ ألاخذخُث إن اظخ ؛ مدذدة ، أما ِال٘ الجضابش لم ًدِّ أخالم ألام، ٓما أن الهجشة مُض

ت في دًاس الو ٔ اللىصٍش مم رلٗ ًصش ل حاهب، و شبت ًِذ ػاسدث البيذ وخاصشتها مً 

ىى" جىؼّ الٖاجب كلى الاخ خٌاء باللمّ الجضابشي في الشوح والٌؤاد، ًُزٓش أن ٔلمت "ألجٍش

وُت "الخحر اهخاعي" و  هي اللباسة التي جشددها باإلظباهُت "الخحر ًىى" والتي حلني باللهجت ألاماَص

استها ُادما    .إليها مً دًاس الوشبتألام أمام اليعىة مخباهُت بؼللت ابنها ٔلما حاء لٍض

ىى»لى جأملىا في جشحمت لحعً زلُالوي إلاعشخُت  لىحذهاها جخصٍ بالشحىت « الجٍش

ً اإلالبرة كً ساهالىص اإلاصذس لىىس الذًً موعلي و  الثِاًُت الىػىُت هٌعها اإلاىحىدة في

ظيشخص بلع  مً خال٘ دساظت  هزا ألاداء الترحميالىاُم الجضابشي ٓما ظبّ الزٓش، و 

ٔاهذ جشحمت بلع اإلاؽاهذ باللوت اإلاعتهذًت ُذ خِِذ هشض  اإلالاًحر التي ظخدذد لىا إن 

 .هٌغ اإلاؽهذ باللوت اإلاصذس

 الىمىذج ألاول 

Les fils de  Toussaint n’arrivent pas à s’entendu 

مبرٌعخؼُم   الخٌاهم ًُما بُنهم أوالد هًى

 ثحليل الترحمة 

خُث اسجأي أن ًىِل مصؼلح  أظلىب الخٍُُٕ؛في هزا الىمىرج اجبم اإلاترحم 

Toussaint    مبر"إلى كباسة  ٌُها لخخالءم بخُٕ " ًِامالِذظُحن" كىطا كً "أوالد هًى

 ُبت  اإلاعخخذمت هحر في التٓر رإ ؛ًذوس ًُه أخذار اإلاعشخُت املحلُت مم الجى اللام الزي

ّ ًفي الىص ألاصلي  ٓزا ما ًخىاًّ والؼابم اللام للمعشخُت و لجأ إلى إحشاء حلذًل ًو

 زِاًخىا.

  الثاوي الىمىذج

 الىص ألاصل الىص الهدف )الترحمة (

 Cousin ٔىصان 

  Le cadi الِاض ي 

 Jean حُجز

 Fouta ًىػت

 t-shirt حي ؼشث 
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 ثحليل الترحمة 

 ًهزه الترحمت ُذ جٖىن مىاظبت ،هجذ أن الٖاجب هىا ُذ اُترض اإلاٌشداث ٓما هي

ُت ملُىت كٕغ ن هزا اإلاصؼلح ًدمل خصىصُت زِاًإخُث  ؛  foutaباليعبت إلاصؼلح

َذمُ الزي هىاإلالنى الؽاةم و 
َ
خ
ْ
ِو ال

َ
ىَن أ

ُ
اخ بَّ

َّ
ِضُس ِبِه الؼ

َ
ج
ْ
أ ًَ ِصحٌر 

َ
ْىٌب ُ

َ
ميؽٌت  ، ٓما ُذ حلني:: ز

مِصذًت إال أن هزا اإلالنى ًخخلٍ جماما مم   servietteزا ما ًِابله في اللوت الٌشوعُتهو 

اء  ؛ ألن ًىػت في جشازىا حلٕغالٖاجب تأصالت ألاٍص ًهي جلٗ الِؼلت مً الِماػ  الجضابٍش

ٔاجب الىص و للالتي جشجذيها اإلاشأة ًَى خصشها، و  اُتراض إلى مترحمه ل هزا ما دًم ٓال مً 

ت ألاصُلتإن ٔليإر  ؛الٖلمت ٓما هي ٔان البذ  ،هما مدؽبم بالثِاًت الجضابٍش ًاالُتراض هىا 

ًِذ ؼاق اظخلماله ختى أهىا هجذه  حينزمىه لىِل اإلالنى الحُِِي للمصؼلح، أما مصؼلح 

 .ِابال في لوخىا ًدمل اإلالنى هٌعهألهىا لم هجذ م ؛في الِىامِغ اللشبُت كلى هزا الىدى

ٔان بئمٖان اإلات cousinأما ٔلمت  الش يء هٌعه رحم أن ًترحمها بـــ: ابً اللم، و ًلِذ 

ًهزه اإلاصؼلحاث لها مِابالث في اللوت ُمُص  :التي حلني T-shirtباليعبت لٖلمت 

إلُه  ٓما هي في خحن أن الاُتراض ٓما أؼشها ظابِا ًلجأ اُترطهاُذ اإلاعتهذًت بِىما الٖاجب 

 .كىذ الظشوسة :أي ،اإلاترحم في خالت العجض اإلاؼلّ

 الىمىذج الثالث 
Auraient prêté serment  à nos pères morts au champ d’honneur    

 ثحليل الترحمة 

  لشهيدحاءث ٔلمت او  ،أمىاثىابذال مً  الشهداءجشحمذ ب  nos mortsٔلمت  ًظاأ

ظِاي ابً ) الؽهُذ: ولني الِخُل في ظبُل هللا"غ اإلاعجم مً "ؼهذ أو ؼهذ ؼهىدا و في هٌ

ها الؽاًلُت ًِالىا ماأ (1997، كلي الٖاي  الؽهُذ هى مً ماث  :اصؼالخا ًلًش

 .في حهاد الٌٕاس ُبل اهِظاء الحشبمً اإلاعلمحن 

مً خال٘ جشحمت هزه اإلاٌشداث جدشس ألادب الىػني الجضابشي مً هشبت اللوت  وعخيخج

ّ ف  .ي اخخُاسه لهزه اإلاٌشداث اإلالبرةألاحىبُت ًٖان اإلاترحم حذ مًى

 الرابعالىمىذج 

Un pantalon bouffant.  

 (شروال لىبيا) مىفىخاشروالا عريضا و  -

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ثحليل الترحمة 

Un pantalon bouffant  لِذ ً (شروال لىبيا) عريض ومىفىخ بصروالجشحمذ

صذس لِعذ مٌعشة في اللوت اإلا bouffant ًٖلمت ،باُخباط جٌعحر اللباسة اإلاترحم  جشحم

ت  ،لىبياًعشها بٖلمت بِىما اإلاترحم ًخذ الِىظحن و  وهزه ألاخحرة ٔلمت ؼلبُت حضابٍش

ب كً بُئخهبعُؼت ّ اإلاترحم هىا ًِاسا اللباسة ال ٌؽلش بأهه هٍش  .. ًًى

 الىمىذج الخامض 

Il essaye de reconstituer un maquis en Kabylie. 

 الِبابل. في حبالخا٘و إكادة جىـُم اإلاِاومت 

 ثحليل الترحمة

ُت في هِل اللباسة إلى اللشبُتف  ي هزه اللباسة اظدىذ اإلاترحم إلى جِىُت الترحمت الحًش

 مصؼلح ٓما أطاي ،"reconstituer" وجىـُم بلٌـت حاول  " جشحمها بـessayeًلٌـت  "

ظاخا للِاسا ًبزلٗ صاسث حلله أٓثر إًوهزا لخلّ جىاص في اإلالنى و  "حبا٘" للجملت

 أوضح.الترحمت أُشب و 

  الصادسالىمىذج 

Elle n’oserait jamais raconter son histoire à qui que soit  

 .كاهت ال جصحطيع حتى أن ثحكي أو جشحكي ألحد-

 الترحمة  ثحليل

 elle n’oserait jamais raconter son histoire àاللباسة ه لهزه خاإلاترحم في جشحم

qui que soit  اجصٌذ باالًخِاس  صحطيع حتى أن ثحكي أو جشحكي ألحد،كاهت ال ج ـب

 .لم ثحجرا أن ثحكي ألحدبـــ ًٖان مً اإلاعخدعً جشحمت اللباسة  الومىضو 

 الىمىذج الصابع

Les trois hommes restes à la portes. Jettent un coup d’œil au dehors. 

 .الشحا٘ الىطم في الخاسجأخذ ًخٌِذ 
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  ثحليل الترحمة

  les troisفي كباسة l’omission جِىُت الحزي  إلىهجذ أن اإلاترحم اظدىذ في جشحمخه 

 un coup d’oeil ن اظخلمل جِىُت ؤلابذا٘ في كباسةفي خح "خذ الشحا٘أوالزي آخٌى بزٓش "

ٔاهذ اظما وخىلها إلى حاس و  كلى  ه مً ألاحذسإهمً هىا حاص الِ٘ى و  ،في الخاسجمجشوس التي 

اخا جاما إلى اإلالنى كلى خعاب اإلابنى.وألاماهت ًىالخف أ مشاكاة الذُتاإلاترحم   هه ُذ اهضاح اهٍض

هّص أدبي لم ، ًالىّص اإلاعشحّي ن جشحمت الىص اإلاعشحي أمش لِغ بالهحنإفي ألاخحر و

مثل كلى خؽبت اإلاعشح لشض ٍو ُُ ِشأ ًِؽ، بل ل ُُ ٕخب ل ت  ًهى ،ًُ هّص مىؼَى رو بيُت لوٍى

 اظخيخجىاه  لى أظهل أهىاق الترحمت إال أن ماوأظلىبُت ججلل جشحمخه جبذو للىهلت ألاو 

ُذ صاسق  بحن لىا أن اإلاترحم خال٘ أدابه الترحمي مً خال٘ جدلُلىا لترحمت لحعً زلُالوي

ن جٖىن جشحمخه لهزه ، واحتهذ أل ، وصاسق اإلابنى ٓما صاسق اإلالنىالٖلماث ٓما صاسق العُاَ

ذ هٌعه ت  ،املخخاساث جشحمت دُُِت وأمُىت في الُى ًاظخخذم اإلاترحم ُذساجه اللوٍى

ت ًدعب باهخِاله مً لوت إلى أخشي  بل  ،ؤلابذاكُت ًٖاهذ جشحمخه لِعذ باللملُت اللوٍى

 .ا وإكادة إهخاج خالُت للىص اإلاصذسإبذاكُ أاهذ وؽاػ

مً ألامىس وهي إليها، ىم اإلاترحم بالىِل كنها و إجِان اللوت التي ًِ ٓما حعخلضم الترحمت

 ن ًٖىن واظم الاػالق إلاترحم ختى ًىجح في أداء مهمخه وأألاظاظُت التي ًجب أن ًخِنها ا

 .كلى زِاًت اللوخحن
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