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أن يتبني أن احلياة كلها تعتمد على ثالثة أصول   فلسفيا  ال بد للباحث يف طبيعة هذه احلياة  »    

أساسية: نظام، وانسجام، ومجال. وتلك هي حياة اإلنسان املفكر العاقل على هذه األرض. فالنظام يدفعه  

ا متجددا، يستجد خالاي  واالنسجام جيعل لعمله وإبداعه هدف  مل واإلنشاء واإلبداع، مث التصور، إىل الع 

حياته كلما قطع يف جهده مراحل القوة والنشاط. واجلمال هو نتاج اجلهد والتعب، يستمتع به يف وعي  

وإدراك وذوق، ويستلذ اجلهد والعرق والتضحية من أجل هذه الغاية اليت يتطلع إليها يف شوق وشغف.  

الفن   “ عها ذلك اإلطار الفاتن الرائع الذي ندعوه وهذه األصول الثالثة هي املقومات الثالثة اليت منها مجي 

 ( 34، ص.  2009)فضالء،    « . ” 

 

 

   « La traduction dit, parfois elle dit peu, parfois elle ne dit rien, bien qu’elle 

dise tout, oui elle dit tout mais elle ne dit rien, elle dit souvent mais elle dit ce 

qu’elle ne veut pas dire. Qu’est-ce qu’elle dit ? Elle dit tout mais elle ne dit rien, 

entre ce qu’elle dit et ne dit pas, il y a toujours un continuum sémiotique voire 

interprétatif qui s’enchaîne dans l’esprit du traducteur en ouvrant la porte à 

toute une imagination, c’est simplement le dit et le non-dit. Ceci dit, dire et 

traduire n’est pas forcément traduire et dire ! ».  

                            Hadjer DIB à la BUC – Paris 3 le 09/12/2015, à 18 :37. 
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 خص البحث: مل

يُ ؤَّشر هذا البحث إىل أمهية ترك األثر الضاحك يف ترمجة املسرح الذي ال يتوقف فقط على    
إاثرة االنفعاالت والعواطف أو التفريغ والتنفيس بل يتعداه إىل إيصال رسالة ما بواسطة أساليب 
  تعبيية وفرجوية تتباين بني الصمت وتكرار الكلمات والسذاجة يكون الفاعل فيها املتفرج 

ابلدرجة األوىل مث املرتجم الذي جيد نفسه ينقل نصه ذهااب وإاياب بني إرضاء القارئ واملتفرج،  
هذا البحث استعراض إشكاالت واسرتاتيجيات ترمجة وجزأرة حياول وبسبب معاانته األمرّين، 

مسرحية  مسرح موليي ابعتماد املقارابت السيميائية والتداولية واجلزائرية من خالل حتليل ومقارنة
طرطوف املعربة ابجملزأرة، وقد أسفر عن أن عامل الفرجة أساسي يف ترمجة وجزأرة املسرح وأن  
الرتمجة على العموم وترمجة املسرح على وجه اخلصوص تتأثر بسياق اآلخر ومكوانته  

ت اإليديولوجية والثقافية واالجتماعية ولكنها ال تُفهم املتلقي وال تستقبل األثر إال إذا تشبت
 مبكوانت سياقه وخاصة عندما يتعلق األمر ابلضحك.     

 الكلمات املفتاحية: 

 األمنوذج الرايضي.  –الضحك  –املقاربة اجلزائرية  –مسرح موليي  –اجلزأرة  –الرتمجة 

 

 

 

 



 

 

: Résumé 

 

   Notre propos est de souligner l’importance de l’effet risible en traduction 
théâtrale. Il s’agit habituellement d’un processus d’interaction bi-circulaire entre le 
spectateur et le traducteur. C’est dans cette perspective que nous avons comparé 
deux pièces de Tartuffe dont l’une arabisée et l’autre algérianisée. Cette 
comparaison repose sur l’approche sémio-pragmatique ainsi que l’approche 
algérianiste. Les résultats ont démontré que la traduction et l’algérianisation sont 
généralement soumises au paramètre de spectacularisation, notamment au contexte 
de l’Autre et ses composantes idéologique et socioculturelle.    

Mots-clés : 

Traduction  – algérianisation – théâtre de Molière – approche algérianiste - risible 
– modèle mathématique  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract : 

   The purpose of this study is to emphasize the importance of the laughter effect 
on theater translation. This is usually a continuous process of interaction between 
the spectator and the translator. It is in this context that we have compared two 
plays of Tartuffe, one of them is arabized, and the other is algerianized. It was 
focused on the semio-pragmatic and algerianist approaches. The results have 
shown that the translation and algerianization are still subjected to the 
spectularisation’s parameter especially to the context of the Other and its 
ideological and sociocultural components.  

Keywords: 

Translation – algerianization – Molière’s theater – laughter – algerianist approach – 
mathematical model. 
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 مقدمة: 



استجابة للتساؤالت اليت ال تزال تطرح يف الساحة الرتمجية والتطلعات اليت نصبو إىل أييت هذا البحث 

األدب  ترمجة حتقيقها يف ترمجة املسرح وكتكملة ملسار حبثنا الذي أجنز يف إطار رسالة املاجستي واملعنونة ب : 

يف ترمجة املسرح إىل اللغة ، ولعل البحث أمنوذجا، دراسة لسانية ي اهلزيل، ترمجة دون جوان ملوليي املسرح 

العربية يقودان إىل ضبط آليات اجلدل القائم بني أنصار التيار الكالسيكي يف املسرح الذين ميجدون تقنني 

ضوابط املسارح األوىل اإلغريقية والرومانية واألوروبية الكالسيكية ويستندون إىل الرتاث املسرحي القدمي، 

دسون احلركات التجريبية يف املسرح ويؤسسون مدارس مسرحية حديثة وأنصار التيار الطالئعي الذين يقّ 

 بغية أتصيل مسرح جديد. خلفا عن سلف  تتمرد على التقاليد املسرحية املوروثة  

إن بؤرة اخلالف بينهما تعّدت حدود الفكر الدرامي وابتت تكمن يف اللغة: كيف نكتب ونعرض   

مسرحية للمتلقي العريب؟ هل نكتبها ونعرضها بلغته العربية الفصحى اليت يشرتك فيها مع مجيع الشعوب 

 كفرد من أفراده؟   العربية أو نكتبها ونعرضها بلغته اليومية اليت يفهمها عامة الشعب الذي ينتمي إليه

إن هذه األسئلة اليت تبدو يف جوهرها بديهية إال أهنا مهمة وتفتح اباب آخر للنقاش على مصراعيه،     

مسألة وجود التواصل يف املسرح أو  توهو مسألة الرتمجة كأداة للتواصل يف املسرح. وفعال، لطاملا اعتب 

إذا كانت الرتمجة مهزة الوصل بني احلضارات والوسيلة ، فاملثية للجدل بني املهتمني بهعدمه من املسائل 

الفاعلة يف حتقيق التواصل بني الشعوب وإذا كانت هناك وسائط للتواصل ابلرتمجة، فماذا عن التواصل 

سرتاتيجية يف الرتمجة جية التصرف؟ وهل اعتماده هلذه االسرتاتياملسرحية خاصة إذا انتحى املرتجم ابلرتمجة ا

 .ل فكرة الكاتب؟حيول دون إيصا

 

 

 إشكالية البحث: 



يف هذا اإلطار، واستنادا لبعض التوجهات الفكرية يف ترمجة املسرح اليت سنعرضها الحقا يف اجلانب     

النظري، وسعيا منا إىل إثراء الساحة الرتمجية ابملادة البحثية، متحورت إشكالية دراستنا حول جمموعة من 

 اليت ميكن حصرها يف السؤال اآليت: اإلشكاالت اليت ما تزال تطرح إىل اليوم يف جمال الرتمجة املسرحية و 

ما هي حدود التصرف يف ترمجة املسرح من الناحيتني اللغوية والداللية وإىل أي مدى ميكن للمرتجم  

املسرحي أن يصل بنصه إىل أقصى درجات قبوله ركحيا وذلك إبقحام املتفرج يف العملية التواصلية حىت  

 رجو من النص املسرحي ؟  يتسىن له اإلسهام يف خلق األثر الدرامي امل 

 ابإلضافة إىل أسئلة أخرى تتعلق مبحتوى هذه الدراسة وتندرج ضمن سياق حبثنا تتمثل يف ما يلي:

 ما الفرق بني الرتمجة والتصرف يف املسرح عامة واجلزأرة خاصة ؟   -

 الكوميدي )الضحك(؟ كيف ميكن خلق األثر الدرامي يف الرتمجة املسرحية خاصة إذا تعلق األمر ابألثر    -

ما هي االسرتاتيجيات اليت ميكن أن ينتحيها املرتجم يف نقله ألي مسرحية إىل لغة اثنية مع األخذ بعني   -

 االعتبار القيود خارج اللسانية )قاعة العرض والديكور وشخصيات املمثلني واإلضاءة والصوت(.   

 الدراسات السابقة: 

 عن طريق الرتمجة التواصل املسرحي ة يف ما يتعلق ابملسرح وعنإسهامات منظري الرتمج ث عنيد قبل احل

للمعلومات وإمنا هو أيضا  جيدر بنا أن نفهم أوال كلمة تواصل مث كلمة مسرحية، فالتواصل ليس فقط تبادال

املسرح ابلتايل فاملرسل يف و متثيل، حية فهي كما نعلم عبارة عن نص و ر ابآلخر و أتثي فيه، أما عن املسر أتثّ 

ن، أما التقنيني واملهندسني وأشخاص آخري إىلإضافة  ،ن و املمثلهو املؤلف واملرتجم واملخرج املسرحي و 

، فمنهم من نفى متاما حتديدا هذه النقطة حوللذلك اختلف الباحثون املتفرج.  وأاملرسل إليه فهو القارئ 

 ،التبادل ال حيدث يرى أن  الذي Mounin موانن مثل ،وجود التواصل يف املسرح ألن شروطه ال تتحقق

تبادل األدوار بني املرسل واملستقبل، ذلك أن املتلقي يف املسرح ليس مستقبال يتحول إىل مرسل   هويقصد ب



ألن املمثل يبقى ممثال وال ميكن للمتفرج أن حيل حمله، أما عن عالقة املؤلف  ،كما يف جمال احلوار العادي

االستجابة، مثل تلك العالقة اليت تنشأ بني   /أهنا جمرد نتيجة لقانون املثي موانن ابجلمهور أو القراء فيى 

النص والقارئ وبني املمثل واملتفرج ألن العرض أحياان جيعل املتفرج يقوم ابستجاابت وردود أفعال خمتلفة، 

 اخلطاب املسرحي.يفتقده  كثيا ما  ال تتحقق إال بتوفر القصد وهذا العنصر    مواننفعملية التواصل حسب  

صاحبة نظرية التواصل املسرحي اليت  Ubersfeldبرسفيلد أو موانن ك من ال يتفق مع رأي الباحثني من

ختالفه الرأي ألهنا تعتب أن القصد موجود يف املسرح فاملمثل يرغب يف التعبي عن ذاته، كما يرغب أيضا يف 

، فرغم تعقيد العمل املسرحي نسبيا الرتباطه التعبي عن شيء آخر، أي أن التبليغ ال يتطلب املعرفة

 ابلعالئق بني النص والعرض والدراما والعالمات اليت تكوهنما إال أنه خيضع إىل قوانني التواصل.

املسرح مبثابة وسيلة تبليغ وتواصل ألن الكاتب املسرحي ال يفصح عن قصده يف كالمه  غي أننا نرى أن 

وإمنا نفهم حنن أشياء كثية من خالل ما يقوله دون أن يصرح أبنه الذي يسنده إىل شخصيات املسرحية 

"هو إيصال املسكوت عنه   جملة ديوان العربعقيل مهدي يف قصدها، أي أن املسرح كما ذكر الدكتور 

واملسرح من بني أشكال فنية أخرى، بغزارة وثراء عالماته، وابمتداد وتشعب : " برسفيلد أو  وكما تقول"

األنظمة اليت حيدثها، يتجاوز بشكل ال متناه القصدية األوىل يف التواصل، فإذا كانت هناك خسارة يف 

ي املعلومة ابلنسبة للمقصد األصلي، فسيكون هناك ربح غي متوقع ولو أننا تركنا جانبا مسألة الضجيج )أ

تلك العالمات الالإرادية اليت تشوش على التواصل( فإنه يف كل اتصال يكون جزءا من العالمات الالإرادية 

الالشعورية ... ويكون استقباله ممكنا أو أنه يفرض على املستمع، ففي احلياة اليومية تكون اإلمياءات النبة 

)بلخي  املتلقي."له مسموعا من طرف الصوتية، فلتات اللسان، الكالم الزائد، خطااب يكون يف جمم

2003:  41). 



وإذا كان   تدل على أن التواصل يف املسرح قصدي يف عمومه كل هذه املالحظات  بناء على ذلك، فإن 

 بقيت يف لفا ينطبق على العرض املسرحي فماذا عن النص املسرحي أي املسرحية اليتكل ما ذكران س

سننتقل ببساطة من حالة امللموس إىل حالة  يف هذا السياق،ها إىل العرض؟ احدود القراءة ومل تتعد 

هو اللغة » الوضعو احملسوس أو التصور، فاملرسل بكل بساطة هو املؤلف املسرحي أما املتلقي فهو القارئ، 

ال يوجد هناك  إذ (41: 2003)بلخي "اليت كتبت هبا املسرحية، أما عن املرجع فال ميكن احلديث عنه

سياق مادي بني القارئ واملؤلف، وإمنا هناك سياق تصوري أييت انطالقا من اكتشاف مغزى املسرحية 

هو تلك » وما يدل على ذلك"املختلفة شخصيات املسرحية سياق احلوار الذي جيري بني ويتمثل يف

 (.41: 2003بلخي )العالمات اللغوية اليت يصف هبا املؤلف البيئة اليت جيري فيها احلوار".

وأكب دليل على ذلك قصة راعي البقر  ،من هنا نستنتج أن التواصل موجود يف املسرح وال ميكن إنكاره

األمريكي الذي عندما دخل إىل قاعة العرض املسرحي ألول مرة يف حياته سارع بتصويب مسدسه حنو 

 املمثل الذي يؤدي دور اخلائن حماوال القضاء عليه.

 املسرح دون املتفرج؟  يستحيل وجود هلهو:  لكن السؤال املطروح  

 أطروحتها املعنونة ب :يف  Bassnett ابسنيتومنهم  عدد من املختصني هذا اجملال حاول البحث يف

THE ROLE OF THE THEATRE AUDIENCE : A THEORY OF PRODUCTION AND 

RECEPTION (1988 ) إىل الكشف عن دور املتفرج يف املعادلة املسرحية وركزت  االيت سعت من خالهل

على دراسة فعل الفرجة كظاهرة حضارية، واعتمدت يف ذلك على نظرية استجابة القارئ للنص األديب 

reader-response  اليت بينت من خالهلا مدى استجابة املتفرج للعرض املسرحي، وملاذا ينجح العرض

يف زمن آخر، كما تطرقت أيضا إىل األعمال األدبية املسرحية اليت ال تقاس املسرحي يف زمن معني ويفشل 

فقط بواسطة األعمال األدبية األخرى بل وأيضا بتجربة القارئ االجتماعية اليت تعد يف حد ذاهتا إنتاجا 

سرحية حني أدبيا جديدا وإن كان املتفرج اليوانين يف القرن اخلامس عشر قبل امليالد يقوم بتقييم العروض امل



فاملتفرج أصبح شرطا  انتهائها مبنح جوائز أو بتحية حارة، وهذا ما يثبت حقيقة وجود التلقي املسرحي.

بدونه، ويستحيل أن يكون أيضا بدون ممثل،  أساسيا لكي يتكامل املسرح فنيا فال ميكن للمسرح أن يكون

قد حتدث عن لذة قراءة العمل املسرحي  Barthesابرت  إذا كان و ، إذن فموقعه يوازي موقع الفنان نسبيا

لبكاء حتدثت عن لذة متابعة العرض املسرحي من خالل املشاركة ولذة الفهم ولذة الضحك وا برسفيلد أو ف

 غيها من اللذات األخرى. ولذة املعرفة ولذة اللعب و 

 يف الرتمجة صاحبة نظرية أنواع النصوص Reiss رايس إىل حد ما يف هذه النقطة مع  أوبرسفيلد تلف خت  

فهي ترى أبن ترمجة املسرحية تعتمد أساسا على   ومن جانب ترمجي: عبت عنها بطريقة خمتلفة  رايسإال أن 

ولذلك ميكن لنظرايت اللسانيات النصية أن تساعد يف ذلك ألهنا تشرتك مع نظرية  ،ترمجة النص املسرحي

ابلتكافؤ وليس ابلتايل ترمجتها ب وظيفتها للتمكن من فهمها و ص حستصنيف النصو يف حتليل اخلطاب 

فهي ترى أبنه يوجد ثالثة أنواع  par équivalence et non pas par correspondanceابلتطابق 

  texte expressifوشكلها texte informatifمن النصوص يبز حمور اهتمامها حسب حمتواها 

 . incitatif  ودعايتها

ضرورة  يف الرتمجة لذلك فهو يرى le rythmeفيكز على مسألة اإليقاع   Meschonnicميشونيك أما  

 Traduire ces cris et ces نقل صوت وصمت املسرحية إىل اللغة الثانية كي يصبحا مسموعني"

silences, c’est les donner à entendre " املشافهة ألن ترمجة املسرح على حد تعبيه تعين ترمجة 

l’oralitéوأيخذ "  طي إشارات، فالنص يعLe texte est porteur et porté  ابلتايل ليس على "

عليها أن ترسل وأن يرسل إليها متاما مثل النص،  ،بعبارة أخرىأو  ،الرتمجة أن تقول فقط بل أن تفعل أيضا

ليست داخل اللغة بل هي يف اخلطاب مما يدعوان إىل القول أبن الرتمجة املسرحية هذا يعين أبن الرتمجة 

 ميشونيكتدوم طويال رغم أن املسرح على حد تعبي تصمد و و الناجحة هي تلك اليت تؤثر يف نفس املتلقي 



 : 1999)ميشونيك  " Le théâtre est, et se veut, un art de l’éphémère " فن زائل:

226.) 

املتفرج( فاملمثل مث من الكاتب إىل املرتجم  يعتب العنصر التواصلي مهما يف ترمجة املسرح ) الرسالة تنتقل    

فلكي يكون هناك تواصل يف ترمجة املسرح، جيب احملافظة على الرابعية الفاعلة، فإن اختل عنصر ما يف 

تلك  عناصر وتشوهت الرسالة، ولعل أصعب عملية توصيل هيهذه العملية التواصلية، اختلت سائر ال

  .دون حتريفو نه مسؤول على نقل الرسالة كاملة أاخلاصة ابملرتجم، مما يعين 

  ابلتايل، و رتجم ليس له احلق يف إبداء رأيهله، فامل اأو موافق اان املؤلف ينطلق من فكر العصر خمالفإذا ك    

كيف نتحدث عن التصرف يف ترمجة املسرح إذا اعتبان أبن العنصر األكثر تقيدا ابلنص يف هذه الرابعية 

 هو املرتجم؟

لإلجابة على هذا السؤال جيب الغوص يف ذاتية كل مرتجم مسرحي، إذ عادة ما يتقيد املرتمجون ابلنص 

ظة على فكرته وثقافته واليت ينجم عنها يف مبعىن أهنم ينقلونه إبخضاعه املطلق إىل األصل من خالل احملاف

نصبح أمام نص  أغلب األحيان نوع من الغرابة يف الرتمجة واندرا ما يتصرفون، وإذا قاموا بذلك أسرفوا حىت

جديد بعيد متاما عن الفكرة األصلية، وهنا سنتساءل كيف تعمل الرتمجة لتكون أمينة وأن ال ختون النص 

الذي ترتكه قراءته خاصة إذا تعلق األمر ابلكوميداي ؟ بعبارة أخرى كيف جتد  سهنف األصلي وترتك االنطباع

 الرتمجة ذاهتا بني النص والعرض؟

عالقة استكشاف  أن هناك عالقة تراتبية بني النص والعرض وهيوضح أغلب الدراسات املسرحية ت

وإما سيميل إىل  يف أدبيته،العقل ابستكشاف الفعل، فاملرتجم إما سيميل إىل النص ويغوص يف أعماقه و 

حياول إخراج ترمجته إىل اخلشبة وجيسدها من خالل التمثيل والصوت واإلاثرة واملوسيقى والديكور املتفرج و 



أن يكون  املرتجم ابلتايل مهما حاولو الدرامية األخرى،  عناصراء واإلحياء وغيها من الواملالبس واإلمي

 فة لصاحل النص أو سيجحها لصاحل العرض.لن يستطيع ألنه إما سيجح الكفوسطيا  

لذلك تعتب ترمجة املسرح قضية شائكة منذ األزل بسبب ثنائية النص والعرض، فإذا ألقينا نظرة على   

وذلك خاصة تلك الرتمجات املوجهة إىل العرض، بداايهتا وجدانها تعتمد يف جمملها على أسلوب التصرف،  

وتوصيل ركتها قراءة األصل اليت ت نفسها راجع إىل عدم توفر حلول أخرى انجعة فاملهم هو توليد االستجابة

الكوميداي  ولعل أصعبها ترمجة ابللغة اهلدف.ا برداء اجتماعي وثقايف خاص وهتالفكرة والفهم لكن مع كس

ات ثقافية يف اللغة املستهدفة. أن جيد مرادف ى املرتجمتم علحينية ابلصور النمطية مما يف حد ذاهتا غألهنا 

وفر حل ذلك راجع لعدم تو  تبع يف النصوص القدمية املرتمجة،ولذلك عادة ما جند التصرف األسلوب امل

وابلتايل لكي تنجح ترمجة مسرحية ما جيب أن تكون الرتمجة حمايدة ودقيقة يف ، بديل وسبل أخرى أجنع منه

 قص األحداث.  

 الفرضيات: 

من هذه اإلسهامات، نزعم أبن فرضيات الدراسة مقصورة على ثالث مدارس فكرية يف جمال انطالقا    

 الرتمجيات واللغوايت وهي على التوايل: 

السيميائية: وذلك ألن ترمجة املسرح هتتم بفك شفرة النص املسرحي حىت يصبح قابال للعرض الركحي  -

داخل جمموعة من أنساق حتيط مبجال العرض تقوم على اعتباطية التلقي، كما أهنا تساعد يف تفسي 

ح النظري إسهامات عالقات العالمات اللفظية بغيها وخاصة بتلك غي اللفظية، وقد تبنينا يف هذا الطر 

  Ecoإيكو واإليطايل  Guiraud موانن وقيواملدرسة األوروبية وخاصة بعض أقطاهبا من أمثال الفرنسيني 

أننا مل نركز على دراسة معينة بل أملمنا مبجموعة من الدراسات ، يهم، وجتدر اإلشارة يف هذا املطلبوغ

 املسرحية خاصة واليت من خالهلا استقينا أفكاران. السيميائية اليت تصب يف خانة املسرح عامة والرتمجة  



اليت تسلط الضوء على اجلوانب السياقية والتواصلية والتأويلية أي أهنا تساعد يف الكشف عن  :التداولية -

العالئق اليت تربط املكافئات مبعانيها ودالالهتا داخل سياق الرتمجة للكشف على مدى استيعاب الرسالة 

ألهنا تعىن ابملقصدية اليت ال املسرحية يف الرتمجة، والتداولية مكملة للسيميائية يف الدراسة الرتمجية للمسرح 

ميكن أن تتحقق إال بواسطة عالمات خارج لسانية حتيط هبا، ومن هذا اجلانب، اعتمدان على دراسات كل 

ألهنا تسهل حتديد التلميحات واملعاين  Baker ابكرو  Mason ماسونو  Hatimحامت و Güttقوت من 

 الضمنية يف احلوارات املسرحية.

وم على الدراسات األنثربولوجية اليت تعىن برسم احلدود الثقافية واالجتماعية والفكرية اجلزائرية: اليت تق -

لآلخر عب سياقات اترخيية تزامنت مع اإليديولوجيات االستعمارية مرورا بتلك ما بعد االستعمارية وصوال 

 روبنسون من إىل ما يسمى حاليا ابإليديولوجيات الفرانكوفونية، وقد استندان هنا إىل أحباث كل 

Robinson  وسوشيSuchet فيفر وليLefèvre واجلدير ابلذكر أننا استوحينا هذه التسمية من ،

اليت حتيل إىل احلركة األدبية اجلزائرية قبل االستعمار، لتصبح   Algérianismeالكلمة الفرنسية 

l’approche algérianiste   العبارة الفرنسية.وابللغة العربية املقاربة اجلزائرية قياسا على 

وهذا االقتصار على هذه املدارس ليس إال وعيا منا أبمهيتها يف تسهيل اخلروج مبقاربة موازية للرتمجة 

املسرحية وذلك من خالل إسقاط مسلمات أصحاب هذه املدارس على املدوانت املسرحية املرتمجة واجملزأرة 

أساسا إىل اختيار هذا املوضوع نظرا الهتمامنا  بسبب قلة األحباث يف الرتمجة املسرحية وهو ما دفعنا

وشغفنا ابلفن املسرحي وخاصة الكوميداي املولييية اليت ال هتتم ابلرتفيه عن املتفرج بقدر ما حتمل يف طياهتا 

رسائل اجتماعية وفكرية متس مجيع جوانب احلياة وتدرس طباع الناس بطريقة هزلية جتعل متتبعها يندمج 

سهولة دون أي عوائق عند حضور عروضها رغم أننا نعيش يف وقت يشهد فيه هذا الفن ويتفاعل معها ب

الرابع يف اجلزائر أزمة يف الرتمجة تكاد أن تتحول إىل عجز ثقايف يتسبب يف ركوده من الناحية اإلنتاجية 

 مقارنة بغيها من الدول الغربية وأيضا بعض الدول العربية كمصر ولبنان. 



 بحث: ال   ومنهج   منهجية 

اصطنعنا هلذا البحث منهجني: استقرائي وحتليلي وصفي مقارن يغطيان عناصر البحث على هذا األساس، 

حبيث يتالءم ويتوافق حتليال ونقدا مع املدونة واليت تتمثل يف مسرحية طرطوف ملوليي مرفقة برتمجة مشاطي 

ي إليها أحياان يف هذا البحث ابلنسخة إىل اللغة العربية املتوفر نصها يف جل املكتبات العربية واليت نش

املعربة وبرتمجة بوملرقة إىل العامية اجلزائرية اليت نشي إليها أحياان ابلنسخة اجملزأرة غي أهنا ليست متوفرة يف 

يف إطار النهوض ابلثقافة احمللية املسرحية،   2009املكتبات ولكنها نتاج املسرح اجلهوي لقسنطينة ملوسم 

 ت عدة مرات وعلى مدى فرتات متفرقة يف بعض املسارح اجلهوية اجلزائرية.  كما أهنا عرض

يساعد هذان املنهجان خاصة يف حصر أوجه الشبه واالختالف يف الرتمجتني، وذلك مبالحظة الظواهر     

املرتبطة ابسرتاتيجيات الرتمجة سواء من انحية الشكل أو املنت وجزئيا أو عموما ووصفها وحتليلها مث 

 ستنتاج العلمي القائم على التفحص واملالحظة الدقيقة اعتمادا على هذه البياانت واملعطيات. اال

 لذلك قسمنا حبثنا إىل قسمني:

 قسم نظري: حيوي ثالثة فصول تتضمن على التوايل:

 خلفية نظرية يف ترمجة وجزأرة املسرح، واملسرح والرتمجة، وحضور موليي يف اجلزائر.

ن عرض مقتضب ألهم إشكاالت الرتمجة املسرحية ولكنه تفصيل القرتاحات توصلنا وهذا الشق عبارة ع

إليها بعد املالحظة والدراسة كاألبعاد األربعة اليت يواجهها املرتجم املسرحي عند نقله لنصه، إضافة إىل 

 النزعات اليت جيب أن تتوفر يف شخصه كمرتجم.    

املذكورتني من انحييت الشكل واملنت، وقد ركزان فيه على فكرتنا  وقسم تطبيقي: تناولنا فيه دراسة الرتمجتني

املتعلقة إبدراج املنطق الرايضي يف الرتمجة، حماولة منا تفنيد فكرة أن الرتمجة ال ميكن أن تكون اثبتة من 



الناحية الشكلية، وأهنا جيب أن تسهب أبي شكل من األشكال وإثبات أن الرتمجة ميكن أن تتصف ابلدقة 

 لها مثل ابقي العلوم الدقيقة.  مث

  APAوجتدر اإلشارة إىل أننا وثَّقنا لبحثنا وفقا ألسلوب مجعية علم النفس األمريكية، الطبعة السادسة 

(Edition th6 وقد كان اختياران هلذا النظام التوثيقي هبدف تسهيل عملية االقتباسات املباشرة وغي ،)

املباشرة يف منت البحث واإلحالة إليها بدقة يف هناية البحث من خالل تبويبها وحفظ حقوق امللكية العلمية 

 دون االقتباس منها ودون والفكرية ألصحاب املراجع املوثَّق منها مباشرة، وتلك اليت انطلقنا منها قراءة  

االستعانة هبا يف منت البحث، فقمنا إبدراجها يف قائمة املصادر واملراجع ابلفصل بينها من خالل التسمية 

)املراجع املوثق منها واملراجع املطََّلع عليها يف إطار البحث دون اللجوء إليها سواء بصفة مباشرة أم غي 

 مباشرة(.     

ىن أن يسهم هذا البحث املتواضع ولو ابلقليل يف جمال الرتمجة املسرحية وأن يفتح ابب ويف األخي، نتم    

النقاش على مصراعيه يف ما يتعلق ابسرتاتيجيات الرتمجة املسرحية على اختالف أنواعها كالكوميدية 

ح جمال العمل على والرتاجيدية والعبثية نسبة ملسرح العبث واملونودرامية وغيها من األنواع األخرى، وأن يفت

مسرحيات مرتمجة أخرى رغم أنه قد حيتمل اخلطأ والصواب، كما ال يسعنا إال أن خنص أبمسى عبارات 

الشكر والتقدير األستاذ الدكتور عمار ويس ملا قدمه لنا من جهد ونصائح قيمة يسرت علينا إجناز هذا 

 البحث.         

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول 

 خلفيات نظرية يف ترمجة وجزأرة املسرح 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: 

 املسرح   وجزأرة   نظرية يف ترمجة   خلفيات 

 متهيد: 

أظهرت الدراسات احلديثة واجلهود احلثيثة يف جمال الرتمجة تضاراب واضحا يف ضبط املصطلحات 

الرتمجة يف مدلوهلا وماهيتها، انطالقا من وصياغة املفاهيم االصطالحية بسبب التحوالت الكثية اليت عرفتها 

نقل اللغة والفكرة وصوال إىل نقل اخلطاب والثقافة، ومرد ذلك اخلالف البني وعمق اهلوة بني أنصار احلرفية 



e l الشهية( ابملزدوجة 2004 :15) Ladmiral الدميال، أو مثلما يسميها 1وأنصار التصرف

couple célèbre .  وليس من حمض الصدفة أن تقوم هذه الدراسات على عالقات ثنائيةdes 

relations binaires،  ،ذلك أن الرتمجة يف حد ذاهتا ذهاب وإايب من النص األصل إىل اللغة اهلدف

 وهذا ابلضبط ما حيدث مع أي مرتجم عندما ينقل نصه، إذ جيد نفسه للوهلة األوىل يصول وجيول بني ثنااي 

ل ومنت النص اهلدف، وعلى هذا النحو، ال تكمن براعته فقط يف ضبط وصقل املصطلحات النص األص

والبحث عن املفردات يف اللغة الثانية، بل أيضا يف قدرته على التأويل والتعبي حىت يتسىن له إفهام اآلخر 

 بيسر وسهولة. 

ة اثنية مع أفكار الكاتب ومن الطبيعي أن يتعثر املرتجم يف بعض مواضع النص األصل، مث يتفاعل مر 

وجيد نفسه مرة أخرى خيوض معركة الرتمجة الشرسة، لينتهي به املطاف إىل الفوز والنصر رافعا راية التأثي يف 

اآلخر، وبذلك يكون قد ختطى حدود االستحالة ومسا بنفسه إىل مراتب اإلبداع، وحيدث ذلك معه عندما 

     ينقل أي نص أديب وخاصة النص املسرحي.     
 

شهدت هذه الثنائية املصطلحية تشعبا يف حتديد أبعادها الداللية، فمنهم من ذهب إىل توظيف   وحىت يف هذا املقام،   1
 laاحلرفأو  la correspondance et l’équivalenceالتطابق والتكافؤ أو  La forme et le sensاملبىن واملعىن 

lettre et l’esprit  أو األمانة واحلريةla Fidélité et la liberté أو الزجاج الشفاف والزجاج امللون les verres 

transparents et verres colorés  أو الرتمجة احلرفية أو املباشرة والرتمجة احلرة  (17: 2004 موانن )الدميالمثلla 

traduction directe ou littérale et la traduction oblique ) فيين وداربلينVinay et Darbelnet  

 the formal equivalence and the dynamic( أو التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدينامي 46: 1958

equivalence نيدا واتبر( Nida and Taber 2003 :159  أو لغة املؤلف األصل ولغة اجملتمع اهلدف )
l’idiolecte et le sociolecte  دوليل(Delisle جانكي -ويلLee-Jahnke  وكورمييهCormier 1999 :43  ،

( أو التدجني أو التوطني  2014)الدميال  les sourciers et les ciblistesأو أهل املصدر وأهل اهلدف  (75
أو اهلوية والغيية  ( Venuti 2008 :19 ،20)فينويت  the domestication and the foreignizationوالتغريب 

L’identité et l’altérité  اليت ال يفتأ كل من ميشونيكMeschonnic  وبرمانBerman   عن ترديدها )ميشال
Michel  وبرايستار Braester ودواتن Dotan2009 :238 ) أو األان واآلخرle soi et l’autre  كاري(Carré 

2016 :17 .) 



منذ فجر التاريخ، واملسرح اليزال وليد احلركة اإلبداعية شكال ومضموان، فمن على خشبة املسرح 

صدى رجع اإلغريقي وصوال إىل ركح مسارح شكسبي وموليي إىل غاية املسرح اإللكرتوين حاليا، مل يتوقف 

ها قاعات املسارح الصغرى، يف قاعات املسارح الكبى مبا فييات وتصفي اجلمهور قهقهات وتصفيقات وحت

ولّعل أول ما يلفت االنتباه ويستحق التنويه به يف العروض املسرحية مبختلف أنواعها وأشكاهلا متازج النص 

كونه أداب وفنا، فعلى سبيل املثال، لكي ننقل نصا مسرحيا كالسيكيا   ، وهذه هي ميزة املسرح يفمع العرض

بنقل  وذلكذ هاتني اإلشكاليتني وتطويعهما بعني االعتبار، خأن نقوم أب من لغة إىل لغة أخرى، جيب

النص املكتوب األصل من خالل إعادة كتابته يف اللغة اهلدف، أو ابألحرى إعادة بناء نظاميه الداليل 

والبنيوي يف اللغة األخرى مع التوزيع احملكم والتتابعي ملعطيات النص كاحلوار، والتنصيص، واتساق فصول 

شاهدها، من جهة، ومن جهة أخرى، دراسة الفضاء اخلاص ابلعرض املسرحي جبعل النص املسرحية وم

املرتجم قابال للعرض على خشبة املسرح مع مراعاة القيود، واملسافات الزمنية واملكانية للواقع املعاش آنذاك 

 ولذوق املتفرج احلايل. 

 

د من املسائل ذات الصلة الوثيقة برتمجة املسرح،  ويف هذا املقام، طرح منظّرو الرتمجة مرار ا وتكرار ا العدي

كسؤاهلم هل جيب على املرتجم املسرحي أن ينقل حرفيا فحوى النص األصل أو يقتبس منه؟ لإلجابة على 

هذا السؤال، قد يكون من األفضل اإلشارة إىل أهم األسس النظرية اليت ميكن االستناد عليها عند قراءة 

 وحتليل الرتمجة. 

رأتينا أن نقدم يف هذا الفصل مجلة من املداخل النظرية حول كيفية قراءة وترمجة املسرح، لذلك، ا

وخمتلف اإلشكاالت املرتبطة مبقبولية السياق املسرحي وابلبعد الزمين للنصوص الكالسيكية، تقوم يف 

توب والعرض جمملها على املقارابت الثالث السائدة يف ترمجة املسرح وتنحصر يف إطار حدود النص املك

املرئي، وقد كان اختياران هلذه املقارابت بدافع موضوعي، يتمثل يف العالقات الثنائية القائمة ابتداء من 



النص املكتوب األصل إىل غاية العرض املسرحي املرتجم، ويتعلق األمر هنا ابملقاربة السيميائية، واملقاربة 

املقاربة األخية  ، جتدر اإلشارة إىل أن l’approche ciblisteالتداولية، ومقاربة أنصار النص اهلدف 

اليت ختص اجلزأرة، ولكن من  l’approche algérianisteونظرا ملوضوع البحث ستكون املقاربة اجلزائرية 

فقط يف هذا الفصل، بل  منظور اجتماعي ثقايف ما بعد استعماري، كما أنّنا لن حناول طرح موقف نظري

سنحاول حتليل ورسم أهم اخلطوط العريضة للمسار املنهجي الذي خطاه أهم رّواد هذه املدارس الثالث 

 ة.والذي وضع مناذج علمية ألهم املمارسات االستداللي

 مقارابت نظرية يف ترمجة وجزأرة املسرح: 

 املقاربة السيميائية:  .1

يعمل الباحثون املتأثرون ابملنهج االستداليل جاهدين على إجياد تعريف دقيق للسيميائية أو ما يسمى 

رغم الفروق الطفيفة بينهما. ويف هذا السياق، يرى قيو  ابلسيميولوجيا يف حدود التواصل البشري

 ن اللغة هي جزء من السيميولوجيا من الناحية العملية، ذلك أن اللغة يف حد ذاهتا عالمة ( أ05:  1977)

سيميائية اجتماعية، وابلتايل فإن املكوانت الداخلية للرسالة هي عبارة عن عالمات سيميائية، كما أنه 

، تعىن السيميائية بدراسة العالمة  Saussureوسوسي  ،Morris، وموريس Peirceحسب كل من بيس 

 (.Armengaud  :26-27 ، أرمنقو6-5:  1977)قيو    التأويلكعملية تقودان يف آخر املطاف إىل  

 ( إىل أن الرتمجة أتويل، فيقول يف هذا الصدد: 2011 :58)   Guidèreوقد أشار قويدر      

» Aussi, d’un point de vue sémiotique, toute traduction est envisagée comme 

une forme d’interprétation qui porte sur des textes ayant un contenu 

encyclopédique différent et un texte socioculturel particulier. «.2 

 
التأويل املتعلق بنصوص ذات حمتوى  شكال من أشكال ليست إال ، أيضا من الناحية السيميائية الرتمجة  »ومفاده أن:   2

   .« موسوعي خمتلف وبنص اجتماعي ثقايف خاص



واملتأمل يف خلفيات هذا القول، يدرك معضلة املرتجم أمام وصفه ابخليانة أو األمانة، ألن التأويل يتطلب      

أتويال للعالمات السيميائية )أتويل داخل أتويل(، أي تفكيكها مث إعادة بنائها، أو مثلما أشار إليه قويدر 

وتعين ممارسة الرتمجة أبي طريقة سواء أكان ذلك ، la traductibilité( بقابلية الرتمجة 58: 2011)

( بني املفاهيم 59: 2011وقد فرق قويدر )، un synopsisنقال حرفيا أم تفسيا أو تصرفا أو تلخيصا 

 ( وهي على التوايل:l’interprétantواملؤول   l’objetوالشيئ   le signeالثالثة لسيميائية النص )العالمة  

 .le contexteوالسياق  le cotexteواملناص    le texteالتمييز بني النص   ▪

 . le discours  واخلطاب l’intrigueواحلبكة   l’histoireالتمييز بني القصة   ▪

 . le prototype منوذجواأل le typeوالنوع    le genreالتمييز بني اجلنس   ▪

وال ريب يف أن كل هذه الفروق متيز النص املسرحي، ألنه جيمع بينها مجيعا لتطال العرض الذي ال يتأّتى     

 كن حصرها كاآليت:إاّل بتوفر كم معني من العالمات حتمل مسبقا شفرات تستخدم ابملوازاة مع اللغة، ومي

العالمات اللسانية: وهي عالمات الكالم، وعالمات الكتابة كالصوتيات )النغمات(، والنحو  ▪

 )املدلوالت(.)تركيب اجلمل املكتوبة أو املنطوقة(، والصرف )مظاهر الكلمات(، والداللة 

وهذه هي العالمات اليت تتطابق مع النص  (Toussaint1978  :16- 24 )توسان 

 ن مكتواب أم ملفوظا.األصل للمسرحية سواء أكا

العالمات غي اللسانية: وهي عامة العالمات خارج اللسانية، كالعالمات املتعلقة حباسة الّشم   ▪

)الرائحة والوظيفة الفيزيولوجية(، والعالمات املتعلقة حباسة الذوق )الطعم(، والعالمات احلسية  

 )األيقونة والصوت(. لبصرية)اإلمياءات(، والعالمات السمعية )األذن(، والعالمات السمعية ا

 (.50  –  42:  1978)توسان  



ابإلضافة إىل العالمات احلركية، اليت يبدو أن أغلب اللسانيني قد جتاهلوها أو تناسوها، واليت هلا عالقة 

مباشرة ابملسرح. وكل هذه العالمات حتمل يف طياهتا شفرات ميكن تفكيكها مبجرد وصوهلا إىل املتفرج 

 العالمات، يلخص لنا الرسم التخطيطي الوارد أدانه طريقة انتقال العالمات إىل املتفرج:حلظة تلقي  

 

 املتفرج                 العالمة                الرسالة               الشفرة               النص

 1رسم ختطيطي رقم  

ومن بني هذه الشفرات: الشفرات شبه اللسانية، والشفرات العملية، والشفرات اإلبستيمولوجية،    

   (.98 - 95:  1977ة. )قيو ابهلويوالشفرات االجتماعية، وخاصة تلك املتعلقة  

  Pavis وكل هذه العالمات والشفرات تتوفر يف لغة املسرح، وهذا ما أكدته أحباث كل من ابفيس

( الذين استلهموا أفكارهم من الدراسات 1970يف أواخر السبعينيات ) Elamإالم وأوبرسفيلد و 

 السيميائية، واعتبوا أن اللغة أو التعبي اللغوي للنص املكتوب ليس إال شفرة من بني الشفرات األخرى اليت 

لى تنوع العالمات ال تقل أمهية عنها، ووّجهوا اهتمامهم حنو العرض وطريقة أدائه على الركح، كما شدّدوا ع

وفتحوا اجملال للمهتمني برتمجة  (،Regattin 2004 :162املرتجم )رجياتني اليت حتدث خالل العرض 

إذ   Le théâtre et son doubleيف كتابه     Artaud املسرح لالشتغال على هذا التنوع ومن بينهم  أرتو

 يرى أبن املسرح:

   » C’est la mise en scène qui est le théâtre beaucoup plus que la pièce écrite 

et parlée.«: 1981). (603   

إن هذا القول حييلنا ال حمالة إىل فكرة أن مرتجم املسرح هو أمام ثالثة إشكاالت: اإلخراج املسرحي،     

 Theوالنص املكتوب، والنص املنطوق، وهو ما يتفق مع تقسيم إالم الذي أشار إليه يف كتابه

 
   . «العرض على الركح ميثل املسرح أكثر من املسرحية املكتوبة أو املنطوقة »ومفاده أن:    3



Semiotics of Theatre and Drama  (2003 :190 /224) فيما خيص النصوص اليت يتعامل 

 معها املرتجم أو أي رجل مسرح وهي على التوايل: 

 .(the dramatic text)4النص الدرامي ويقصد به النص املكتوب   ▪

 . (the performance text)والنص املعروض   ▪

 .  (the theatrical text)والنص املسرحي   ▪

 ويوضح لنا الرسم التخطيطي اآليت وضعية املرتجم أمام النص املسرحي األصل:

 : 2  رسم ختطيطي رقم 

 ( أبعاد تتمثل يف: 04، أمام مهمة شاقة ذات أربعة )وحسب حتليلنافاملرتجم إذن،  

   .la dimension traductionnelleالبعد الرتمجي   -

 
رغم أن أرسطو عندما وظف  ، Théâtreومصطلح مسرح  Dramaال زال بعض الباحثني خيلطون بني مصطلح دراما   4

الفن الذي يكون  » مصطلح الدراما، وظفه مبفهوم كلمة يواننية األصل تعين الفعل وتعين أيضا املسرحية أو األداء أي هي 
(، وعن استعماهلا يف اللغات الالتينية وخاصة الفرنسية واإلجنليزية  13: 2016)أمحد مسي  «فيه الفعل مادة حمورية أصيلة 

يفها بني الرتاجيداي واحملاكاة املأساوية واملسرحية والكتابة املسرحية ويتجلى ذلك بوضوح يف مفهوم كلمة  فقد تنوع توظ
واليت تعين املؤلف أو الكاتب املسرحي، أما عن كلمة مسرح   Dramaاملركبة من اجلذر الالتيين  Dramaturgeدراماتورج 

)بيكوش   Thawنسبة للجذر األساسي اليوانين  Contemplationفتعددت استعماالهتا بني التمعن والتأمل 
Picoche 2008 :505  والعرض والفن املسرحي والكتابة واملكان الذي تعرض فيه املسرحية وغيها من املداخل )

 الداللية األخرى )أنظر الفصل الثاين: املبحث األول(. 

 النص الدرامي  النص املعروض 

 النص املسرحي 

   

 املرتجم 



   .la dimension graphiqueوالبعد الكتايب   -

 . la dimension scéniqueوالبعد الركحي   -

 .  la dimension finalisteوالبعد الغائي   -

-Snellهورنيب -سنيل وهذا لن يتحقق إال مبساعدة أشخاص آخرين وهو ابلتحديد ما أشارت إليه    

Hornby ( 162:  2004قائلة نقال عن رجياتني :) 

»[...] those of us in Vienna working on stage translation agree that the 

translator should cooperate on a team basis with actors and producers before 

and during rehearsals; in other words he/she should play an active part in the 

production concerned.«5 . 

 البعد الرتمجي: .  1.1

للنص املسرحي األصل، إذ كثيا ما سال احلب حول مسألة فعل  6نقصد ابلبعد الرتمجي مواجهة املرتجم    

وتعد عالقة املرتجم ، le traducteurوالقائم بفعل الرتمجة أال وهو املرتجم  l’acte de traduireالرتمجة 

ة ملتلقي النص اهلدف واليت ستدور يف سياقه، ولكي بكاتب النص األصل عالقة والء ابلكشف عن الفكر 

 
أن املرتجم ينبغي عليه أن يتعاون مع فريق مكون أساسا  أولئك املعنيون برتمجة العرض بفيينا يؤيدون فكرة » ومفاده أن:   5

 .  «من ممثلني ومنتجني قبل وخالل البوفات، بعبارة أخرى، على املرتجم أن يضطلع بدور فعال يف اإلنتاج املسرحي
ك  نقصد ابملرتجم يف املسرح أي شخص قادر على نقل نص أو فكرة أو رسالة من لغة ما إىل لغة أخرى سواء كان ذل  6

ترمجة حرفية أو اقتباسا أو تصرفا، فمفهوم مرتجم املسرح ال يقتصر فقط على مفهوم املرتجم بشكل عام وإمنا يقتصر أيضا  
على مفهوم رجل املسرح سواء كان كاتبا مسرحيا أو خمرجا أو مقتبسا أو رجال آخر تربطه عالقة مهنية ابملسرح وال مراء يف  

وقد ألف املؤلفون وترجم املرتمجون كتبا كثية يف كل  »ة قام هبا متخصصون يف املسرح أن أغلب الرتمجات املسرحية الناجح
، ومن مث كانت كتبا ال ينتفع هبا إال  “ اإلخراج والتمثيل، واإلضاءة، والديكور، إخل“موضوعات املسرح على حده 

ا، إال إذا أقام الصلة بني الفرع الذي  املتخصص يف أي فرع منها، وحىت هذا املتخصص ال يكاد ينتفع مبا جيده يف كتابه هذ
 (.  12: 2016)أمحد مسي   «يدرسه من فروع الفن املسرحي وسائر هذه الفروع. 



نفهم كيف تدور أحداث هذه املواجهة بني املرتجم والنص املسرحي األصل جيب أوال أن نفهم كيف 

 : l’opération traduisanteتتحقق عملية الرتمجة  

 ماهية الرتمجة: 

 أاثرت حالة من اجلدل بني مؤيد ومعارضال نريد أن نسهب يف تعاريف الكثي من منظري الرتمجة اليت  

  7كضرورة حضارية  الرتمجة  للتيار األول والتيار الثاين بدءا من تعريف الرتمجة كظاهرة لغوية وصوال إىل    

 ولكن حسبنا يف ذلك أن نعرف الرتمجة لغة واصطالحا:

 أوال: لغة: 

يعين شرَح  ترَجم ( أن الفعل العريب1311       1232للمعجمي ابن منظور ) يف لسان العرب جاء   

مبعىن حتدََّث وتَكلَّم،  رَجمُ وفسَّر، ويرجع أصله إىل اللغة األكدية اليت كان يتحدث هبا اآلشوريون والبابليون 

 وجدان ما يلي:يف معجم املعاين اجلامع  َرَجَم وإذا ما حبثنا عن معىن الفعل العريب  

  به،  رمى ابلظّن: رجم  اِبحِلَجارَِة، َرَماهُ  َرمَجَُه:، َرِجيم  و  َمرمجوم   واملفعول ،راِجم   فهو ،َرمجم ا  يَرُجم،  ب  رَجمَ  /  َجمَ ر 

 مخَّن. 

 الذي أدرجه اللساين جورج موانن يف كتابهكل ترمجة خائنة وهو ما يتفق مع املعىن السائد لفعل الرتمجة:    

وقبله املقولة الشهية اليت استخدمها الرومان  Les Belles Infidèles اخلائناتاجلميالت 

Traduttore, traditore   وا ونقلوا الكتاب اك الذين، على حد تعبيهم، جترألنعت بعض املرتمجني آنذ

املقدس )كالم الّرب( إىل لغات أخرى، إضافة إىل ما ورد يف سفر التكوين      العهد القدمي عن أسطورة برج 

اليت تتحدث عن خيانة امللك مثلما يسميها إيكو  la blessure babéliqueأو جرح برج اببل اببل 

 
اليت ألقاها ضمن فعاليات مؤمتر الرتمجة   « الرتمجة ضرورة حضارية»عبارة اقرتضناها من عنوان حماضرة فخري لبيب   7

( )أنظر  2008جوان  01ماي إىل  29( أايم )من 04مصر على مدار أربعة ) –وتفاعل الثقافات الذي نظم ابلقاهرة 
 حلقة حبثية(.  –كتاب أشغال امللتقى املعنون ب الرتمجة وتفاعل الثقافات  



د ذلك بتشتيتهم يف سائر أحناء املعمورة حىت منرود وقومه لإلله مما أاثر حفيظة اإلله الذي عاقبهم بع

  ابلرتمجةما يسمى ت بعدما كانوا يتحدثون لغة واحدة وجنم عن هذه اخليانة أصبحوا يتحدثون عدة لغا

 La traduction et la lettre ou l’auberge duيف كتابه  Bermanابإلضافة إىل ما ذكره برمان 

lointain (1999 :41،عن مرارة الرتمجة )  عندما يتأمل املرتجم، والنص احملروم من معناه، مما جيعلها

تعارض متاما مع ما ورد يف القرآن الكرمي الذي ينفي ذلك، غي أن هذه اإليديولوجية ت مستحيلة وخائنة.

، اهتا موجودة منذ بداية هذا الكون حيث خيبان هللا عز وجل بصفة غي مباشرة أن الرتمجة هي يف حد ذ

َرمِض : 22وحتديدا يف سورة الروم، اآلية  ِتاَلُف أَلمِسَنِتُكمم َوأَلمَواِنُكمم َوِمنم َآاَيتِِه َخلمُق السََّماَواِت َواألم ِإنَّ يف   َواخم

 .  َذِلَك آَلَاَيٍت لِلمَعاِلِمنيَ 

 اثنيا: اصطالحا: 

حي للرتمجة يف ظل جيمع العديد من دارسي وممارسي الرتمجة على صعوبة حتديد مفهوم اصطال   

احلاصلة بني أنصار التيار األول الذين يعتبون أنفسهم  -مثلما ذكران سابقا - االجتاهات املتناقضة

موضوعيني عند نقل النص األصل الذي يعتبونه أمانة تركها الكاتب هلم وجيب احلفاظ عليها، وأنصار 

ذي يعتبونه ملكية خاصة ورثوها عن الكاتب، وقد التيار الثاين الذين ينَّصبون أنفسم خمولني بنقل األصل ال

جنم عن هذا التباين يف اآلراء توسع داليل غي منته هلذا املفهوم مشل الفعل يف حد ذاته ونتيجته والعلم 

، فالرتمجة اليوم ليست فقط علما بل أصبحت جنسا مثله مثل (1969)والفن واجلنس مثلما دعا إليه فيين 

رى. واحلال، أن الرتمجة خرجت من نطاق اللسانيات ولكن مع احملافظة على جزء من األجناس األدبية األخ

ال يوجد  وحسب تصورانطياهتا وهي اللغة اليت هي مبثابة النواة األساسية للرتمجة فبدوهنا تتعذر الرتمجة، 

هناك استحالة يف الرتمجة بوجود اللغة. وضمن هذه املناخات اإليديولوجية اليت أسلفنا ذكرها، متخضت 

 واألمثلة على ذلك كثية من أمهها: مفاهيم للرتمجة تبنتها نظرايت لغوية ومعرفية،



رجع الفضل : أو نظرية املعىن )مدرسة ابريس( ويla théorie interprétativeالنظرية التأويلية  .1

اللتني ركزات على املعىن  Ledererوليديرير  Seleskovitchيف أتسيسها إىل سيلسكوفيتش 

وذلك ابحرتام املراحل  la visée de l’auteurوعرفتا الرتمجة على أهنا أتويل مقصد الكاتب 

 laوحتصيل املعىن l’interprétationالثالث للرتمجة وهي وفقا لتصورمها: التأويل

déverbalisation  وإعادة التعبيla réexpression  وقد سار على هنجهما العديد من

    (.69:  2011)قويدر   Durieuxاملنظرين كدوليل ودوريو  

للرتمجة  : وأتسست يف مدرسة تل أبيب la théorie du polysystèmeنظرية تعدد األنساق .2

وصف لألصل  الرتمجة على أهناوعرفا  Touryوتوري  Evan-Zoharزوهار -مع كل من إيفان 

تتحكم فيه جمموعة معينة من العالقات يفرضها اجملتمع  un sous-systèmeاترة ونظام فرعي 

اهلدف يف إطار ثقايف حمض اترة أخرى، انطالقا من إسقاطها على النصوص األدبية وشبه األدبية  

يف الرتمجة وجتعلها  تحكمت des polysystèmesاليت يرون أبهنا جمموعة من األنظمة املتعددة 

  (.76-75: 2011خاضعة هلا )قويدر  

-Holzمنتاري -هولز: وقد قامت مع أحباث األملاين la théorie de l’actionنظرية الفعل  .3

Mänttäri  الذي عرف الرتمجة على أهنا عملية تواصلية عب ثقافية تتكيف حسب وضعيات

 (. 71:  2011وسياقات معينة. )قويدر  

وعرف من خالهلا الرتمجة على أهنا  Levyوجاء هبا لويف :  la théorie du jeu نظرية اللعبة .4

فس واتباع  أو موقف يستدعي من املرتجم التأين والتفكي وضبط الن une situationوضعية 

 (.74: 2011تعليمات تقوم على خيارات بنيوية وداللية حىت يصل إىل النتيجة املرجوة )قويدر  



واجلدير ابلذكر أن هذه النظرايت تسلط الضوء على فعل الرتمجة، على خالف النظرايت احلديثة اليت    

العرقية  تركز على القائم بفعل الرتمجة وهو املرتجم واليت تندرج ضمن علم الرتمجة

l’ethnotraductologie    وهو مصطلح وضعه ستيفانينكStefanink    1995سنة . 

ويدرس هذا العلم تفاوض وتردد ونقاش عينة من مرتمجني عند نقلهم للنص نفسه هبدف الوصول إىل     

وستيفانينك   Bãlãcescuأسباب موضوعية حول عدم حصول املرتمجني على النتيجة ذاهتا. )ابليسسكو 

ى نص الرتمجة علما دقيقا يكفي أن نطبق عليها معادلة رايضية حىت نتحصل علوجعل   (67: 2005

 مطابق لألصل. 

لن يتأتى ذلك إال بتوفر دافع النقل إىل وابلتايل وابلعودة إىل احلديث عن البعد الرتمجي للمسرح، ف   

اجلمهور اهلدف لدى املرتجم إضافة إىل امليل الغريزي للرتمجة الذي لن يتمتع به دون توفر نزعات إنسانية  

 نذكر منها ابختصار وعلى سبيل املثال ال احلصر:      8أخرى

وهي جمموعة الكفاءات اللغوية اليت يتمتع هبا املرتجم أو : le linguiticismeالنزعة اللسانية  .1

 سليقته اللغوية وهي أساس عمله.

وهي ميوله للرتمجة وقدرته على النقل وتكون لدى  :le traductionnismeالنزعة الرتمجانية  .2

املرتجم قبل قراءة النص، أي أن يكون على استعداد اتم للرتمجة قبل قراءة النص وهي النزعة اليت 

 جتعله حيس مبسؤولية عمله وجتعله يضفي ملسة إبداعية عليه.

: وهي دوافع ورغبة املرتجم يف النقل وترتبط ابلنزعة الرتمجانية  le volontarismeالنزعة اإلرادية .3

 ية ال ميكن للمرتجم أن حيس بقيمة الرتمجة. فبدون النزعة اإلراد

 
ا املتواضعة يف تدريس وممارسة الرتمجة انطالقا من قراءاتنا للدراسات  هذه النزعات اإلنسانية هي ليست إال نتيجة جتربتن  8

 النظرية والنقدية السابقة للرتمجة اليت قام هبا كل من موانن وبرمان وميشونيك.  



وتتمثل يف كيفية معاجلة ومجع املعلومات اليت هلا عالقة  :le cognitivismeالنزعة املعرفانية  .4

مبوضوع النص األصل ويف كيفية اسرتجاع معلومات املرتجم املكتسبة )سليقته املعرفية( وتوظيفها 

 خالل مرحلة النقل.  

وتكمن يف قدرته على مقابلة النصني ومقارنة اجملتمعني : le comparatismeالنزعة املقارنة  .5

األصل واهلدف ومدى قدرة تقبل اجملتمع الثاين للرتمجة مقارنة ابألول يف حدود املعقول ودون 

 املساس بقيمه ومبادئه السامية مع مراعاة إيديولوجيات وانتماءات الكاتب.

وهي معرفته ابملكافئات والثنائيات اليت تشمل اللغة والثقافة والفكر : le dualismeالنزعة املثنوية  .6

 والدين والسياسة واجملتمع وغيها من امليادين األخرى.

وهي قدرته على التساؤل والتأمل والتفكي أمال يف الوصول إىل  :le septicismeنزعة الشك  .7

 نتيجة مقنعة يف الرتمجة.  

 وهي قدرته على اإلحساس والتأويل وفهم مقاصد الكاتب.  : le sensualismeالنزعة اإلدراكية   .8

 درته على التحويل والنقل وحماكاة األصل.وهي ق: l’hypertextualismeالنزعة التحويلية   .9

على حتليل النص كلمة  درة املرتجم قوهي : le déconstructionnismeالنزعة التفكيكية . 10

 فقرة حىت يسهل عليه بناء النص اهلدف.كلمة ومجلة مجلة وفقرة  

وهي مكملة للنزعة التفكيكية فاملرتجم يفكك النص : le structuralismeالنزعة البنيوية . 11      

 األصل ليعيد بعد ذلك تركيبه يف اللغة اهلدف.

صياغته وهي قدرته على حتصيل املعىن واستخراجه مث إعادة : le sémantismeالنزعة الداللية . 12      

 يف اللغة اهلدف.

على اهلوية النصية لألصل يف اللغة وتكمن يف حماولته احلفاظ : le sourcismeالنزعة األصلية . 13      

  اهلدف وهذه النزعة ال تتحقق إال بوجود نزعات ثالث أخرى وهي على التوايل:   



وهي حماولة املرتجم التغلب على األان أي حماولته احلصول  : l’objectivismeالنزعة املوضوعية. 1.13

 على ترمجة شفافة وأمينة إىل حد ما.

تكمن يف حماولة نقل النص كامال حبذافيه دون إضافة أو : le formalisme. النزعة الشكلية 2.13

 نقصان مع احملافظة على شكله.

هتتم ابللغة واحلرفية  وهي ال ختتلف عن سابقتها كثيا غي أهنا :le littéralisme. النزعة احلرفية 3.13

  أكثر.

لمجتمع اهلدف وهي ال النص األصل ل وتكمن يف حماولته تكييف: le ciblismeالنزعة اهلدفية . 14   

 تتحقق أيضا إال بتوفر أربع نزعات أخرى وهي:

خياراته الذاتية عند نقل النص األصل سواء  وتقوم على : le subjectivisme. النزعة الذاتية 1.14

 اللغوية أو التواصلية.

ومبادئ وقيم اجملتمع املستقبل وتقوم على احرتامه لثقافة : le culturalisme. النزعة الثقافوية 2.14

 للرتمجة.

 وتكمن يف اهتمامه مبتلقي الرتمجة، أبذواقه واهتماماته وثقافته.: l’altruismeالنزعة الغيية  .  3.14

وخنلص إىل أن مسؤولية املرتجم يف نقل النص املسرحي ال ترتكز فقط على إشكاالت الرتمجة النصية بل 

 lesوالتنصيص  les dialoguesاخلصائص الكتابية كاحلوارات  أيضا على اإلشكاالت املسرحية بني

didascalies  واالستعارات الثقافيةles métaphores culturelles . أو ما يسمى بقابلية الرتمجة إىل

( هذا اإلشكال 1988 :112-113) Newmarkوقد طرح نيومارك  la traductibilité املسرح

ليست ابألمر اهلني واصفا إايها ابإلجياز احملكم واالقتصاد يف املفردات مشيا إىل أن ترمجة النص املسرحي 

وأهنا ليست كرتمجة الرواية اليت يسمح فيها للمرتجم إبضافة تعليقات على التورايت واملقاطع اليت تتصف 

ابلغموض واإلحياءات الثقافية ألن هدف املرتجم األمسى هو جعل النص قابال لألداء على خشبة املسرح 



بسهولة ودون عسر مثله مثل النص األصل ابإلضافة إىل جوهر النص املسرحي الذي يركز على الفعل 

L’acte  أي احلركةle mouvement  وليس الوصفla description  والسردla narration  مثلما

هو احلال يف الرواية، ولذلك ركز نيومارك على صياغة اجلمل اليت جتعل من املعىن الضمين أو الكالم الذي 

 laواضحا وموجودا يف النص اهلدف وقد اقرتح هلذا الغرض الرتمجة الداللية  le sous-texteبني السطور 

traduction sémantique وتكشف عن مضامينها  حلرفيةاليت على حد تعبيه تقرتب من الرتمجة ا

اليت تعمل على جعل  la traduction communicativeبشكل أوضح عوضا عن الرتمجة التواصلية 

 la langue cibleاحلوار سهال للنطق، كما اندى بضرورة ترمجة املسرح إىل اللغة اهلدف احلديثة 

moderne الثقافية واإلحياءات الضمنية  إلحياء شخصيات املسرحية األصل وبضرورة تضخيم االستعارات

les allusions  وأمساء األعالمles noms propres  عوضا عن استبداهلا مبا يوحي ابملعىن واعتب نقل

وليست ترمجة. لكن من  l’adaptationاملسرحية من اللغة األصل إىل ثقافة اللغة اهلدف أبهنا تصرف

انحية التعبي ألننا ال ننقل إىل ثقافة اللغة بل ننقل إىل جهتنا، نعتب أبن هذا الطرح األخي غي سليم من 

ثقافة اجملتمع واللغة ال تتعدى كوهنا وسيلة للتعبي عن الفهم احملصل يف الذهن إما كتابة أو تلفظا. أما عن 

 l’impliciteطرح نيومارك األول، فيحيلنا إىل القول أبنه يتوجب على املرتجم أن يركز على اإلضمار

 ر يصب يف خانة الكتابة وهذا ابلتحديد ما سنتعرض إليه يف البعد الكتايب.واإلضما

 . البعد الكتايب: 2.1

وقبل أن خنوض يف التعريف هبذا البعد يستحسن ، la textualité scéniqueونقصد به نصية العرض    

. مثلما هو معلوم، ارتبطت النصية مبفاهيم كثية وهي النص la textualitéأن نفهم أوال كلمة نصية 

وقد   le discoursواخلطاب la cohérenceواالتساق  la cohésionوالسياق واملناص واالنسجام 

القول أبن ما جيعل من النص نصا هو نصيته وليست  يف هذا الشأن إىل Beaugrandeذهب بوقراند 

توسع األحباث يف جمال األدب (. ولكن مع Hasni 2016 :92)حسين  sa grammaticalitéحنويته 



املقارن يف اآلونة األخية وأخذها منعطفا جديدا يف دراسة النقد األديب خاصة مع أصحاب املدرسة 

اتسع املفهوم ليشمل من جديد مفاهيما أخرى بدأت ، Genetteالفرنسية احلديثة وعلى رأسهم جينات 

Kristeva (1969 )الذي ظهر ألول مرة كمصطلح على يد كريستيفا  l’intertextualitéمع التناص 

 (: 145:  1969واليت ترى أبن النص يتكون عند هناية نص آخر سابق أو على حد قوهلا )

.9« un autre texte… Il est absorption et transforamation d’ »     ،وتقصد بذلك التناص

اليت وضعها جينات ردا على مفهوم  la transtextualitéلتصل هذه املفاهيم إىل املتعالقات النصية 

التناص الذي وضعته كريستيفا الذي ليس إال عالقة من بني متعالقاته النصية األخرى، وقد ركز على هذه 

( هذه 1982ويعرف جينات ) d’un point de vue poétiqueالعالقات من منظور شعري 

  ، وقد وضع هلا مخسة أمناط وهي:10املتعالقات أبهنا تلك العالقات الظاهرة والباطنة للنص مع نص آخر

ويقصد به كل ما حييط ابلنص وكل ما يدور حوله مثل : la paratextualitéاحمليط النصي  .1

 اب ومصدره وغيها من العالقات األخرى.العناوين والعناوين الفرعية وطُرَّة الكت

وهي نقد النص لنص آخر من خالل التعليق عليه دون احلاجة : la métatextualitéاملتناص  .2

  إىل ذكره.  

وهي استحضار نص آخر ووضعه يف منت النص مثل االستشهادات  : l’intertextualitéالتناص

 واإلحياءات واالستعارة احلرفية اليت تعتب يف كثي من األحيان سرقة نصية يف حال عدم ذكر مصدرها.   

 
أولئك املعنيون برتمجة العرض بفيينا يؤيدون فكرة أن املرتجم ينبغي عليه أن يتعاون مع فريق مكون أساسا  » ومفاده أن:   9
 .  «ن ممثلني ومنتجني قبل وخالل البوفات، بعبارة أخرى، على املرتجم أن يضطلع بدور فعال يف اإلنتاج املسرحيم

 ( املتعاليات النصية كما يلي:  1982 :7) Palimpsestesعرف جينات يف كتابه الشهي   10
» Transcendance textuelle est tout ce qui met le texte en relation, manifeste ou secrète, 
avec d’autres textes «.  

 .  « املتعاليات النصية تكمن يف كل ما يضع النص يف عالقة مع النصوص األخرى سواء أكان ظاهرا أم ابطنا.»ومفاده أن:  



اليت حتدد جنس النص من خالل 11وهي العالقة الصامتة: architextualitél’املعمارية النصية .3

 . « مسرحية » ن على واجهة الكتاب عبارةإشارات حتيط ابلنص كأن تكو 

وهي عالقة النص بنص آخر حاضر ومعلن عب عملية : l’hypertextualitéالتعايل النصي .4

 حتويلية. 

وهنا ميكننا القول أبن نصية العرض تكمن يف هذه العالقات اليت عادة ما تكون ضمنية وغي معلنة يف     

وهذا ما جيعل  des sub-relations ou des relations implicites et non annoncéesالعرض 

 –ب الفصل األول نقلها صعبا ابلنسبة ملرتجم املسرح فمثال ميكنه أن ينقل احمليط النصي كتابة كأن يكت

املشهد األول ولكن ال ميكنه ترمجته ركحيا ألنه خيرج عن نطاق مهمته يف العرض وينتقل لتقين املسرح الذي 

ميكن بدوره أن يعب عنه ابملوسيقى أو اإلضاءة أو أي تعبي آخر مسعي أو بصري أو حركي أو أيقوين 

أو املمثل ويعلن للجمهور عن انتهاء املشهد األول  ابستثناء التعبي اللغوي، أي أنه ال ميكنه أن خيرج هو

 من الفصل األول وسينتقل إىل الثاين ألن ذلك غي معقول على املستوى الركحي. 

مث إن املرتجم مطالب أيضا بنقل التناص واملتناص، وهي من أصعب العالقات النصية ألن املرتجم    

اص القائمة بني النص والعرض األصليني مث إعادة  سيكون جمبا يف بداية األمر على كشف عالقة التن

ذلك ينقل  كشفها يف اللغة اهلدف من خالل ترمجته املكتوبة قبل نقلها للعرض املرئي واملسموع وبعد 

املتناص الذي يقوم عليه العرض كامال ألن النص إدماج تناص )إحياء أو تعليق ممثل بلسان الشخصية اليت 

يف  12املتناص )نقد الشخصية األخرى أو السخرية منها مثال( واملتناص يتقمصها عن شخصية أخرى( يف

، وهذا ما يصعب األمر على املرتجم ألنه عندما ينقل نصية العرض  la réceptionاملسرح مرتبط ابلتلقي 
 

 Muette (1982 :12.)تعريب ملصطلح جينات   11

 improvisationl’معني للجمهور خيتلف حبسب قدرة املمثل على االرجتاليصبح املتناص يف املسرحية املرتمجة رد فعل  12

وقبل ذلك مسؤولية املرتجم إزاء مقصد كاتب املسرحية األصل، ونقصد به الضحك أو   la performanceوحسن األداء 
 الصياح أو البكاء أو التصفي أو التصفيق أو غيها من ردود األفعال املمكنة األخرى.   



وهنا  13كتابة جيب عليه إظهار هذا املتناص وجعله سهل التلقي لدى اجلمهور من خالل وسائط معينة

واليت ال ميكن أن  15l’intermédialitéأو ما يسمى ابلفرنسية ب   14قاطع هذه الوسائطنصبح أمام ت

 يظهرها املرتجم إال من خالل عرضه اهلدف وهذا جزء حصري من البعد الركحي.

 . البعد الركحي: 3.1

اليت تتمثل يف حركة املمثل وإيقاع نفسه  l’esthétique scéniqueمجالية العرضونقصد به    

يف النص املكتوب اهلدف والديكور  des didascaliesوالتوجيهات الركحية للمخرج اليت كانت تنصيصا 

واإلضاءة واملوسيقى، أو بعبارة أخرى الفضاء املسرحي بشكل عام، فاملرتجم مطالب جبعل نصه قابال 

 la possibilité deت وتقنيات اخلشبة ومنها قابلية األداء للعرض، والعرض يتطلب منه اإلملام حبيثيا

jouabilité ،من جهة  وقد اقرتن مفهوم األداء بقدرة املمثل على تقمص الشخصية ابلدرجة األوىل

وبقابلية متثيل النص املسرحي من جهة أخرى وإذا ما حاولنا حتديد وإظهار دور املرتجم يف مرحلة عرض 

. املشكلة هي أن مرتجم املسرح 16نا أوال أن نتساءل عن مكانة املرتجم يف املسرحاملسرحية، فسيتوجب علي

 
 كاملمثلني واألصوات واإلضاءة والديكور وغيها من الوسائط األخرى.    13

الوسائط يف املسرح تداخل الوسائط واألدوار، مثال: تقمص املمثل لشخصية تتحاور مع نفسها أو   نقصد بتقاطع  14
ل احملادثة  تقمصه لشخصية تتخيل وجود شخص أو أكثر معها مث حتاورهم أبصواهتم من خالل تقليدهم واحدا واحدا خال

 اليت تتخيلها، بعبارة أخرى هي اندماج األجساد واألرواح واملتخيل بعضها ببعض، أو متازج الواقع مع اخليال والتزييف.      

الوسائطية على أهنا انتقال من النصية   -وهو من رواد املدرسة األملانية للوسائطية-Müler (2006 :101 )مولر  يعرف  15
( يعرفها على  2003 :11) Méchoulanوهي بديلة للتناص غي أن الفرنسي ميشوالن  la matérialitéإىل املادية 

وتتجلى يف املسرح من   l’interdiscursivitéأهنا مكملة جملموعة من العالقات النصية وهي التناص وما بني اخلطابية
وأطلقت   Rajewskiخالل االنتقال من النص إىل العرض وهو النوع األول للوسائطية الذي حتدثت عنه راجيوسكي 

وهي جزء ال يتجزأ من   la modulation médiatique( ابلتطويع الوسائطي 2015 :21) Ahouliعليه أحويل 
 واستقباهلا من طرف اجلمهور.    طرفني من خالل إرسال وإنتاج كالم ورموز للمسرحة أو الفرجوية يف أخذ ورد بني تعريفها 

يف السابع والثامن جوان   2013نظمت يومني دراسيني سنة  8سبق وأن طرح هذا التساؤل حىت أن جامعة ابريس   16
اليت ألقاها خمتصون يف املسرح ومرتمجون مسرحيون وأساتذة  حول مكانة املرتجم يف املسرح غي أن جل املداخالت 



. وعندما يتعلق األمر ابلعرض على خشبة 17متعدد األوجه، فهو أحياان مرتجم وأحياان أخرى رجل مسرح

 املسرح، يصبح املرتجم أمام األمر الواقع من خالل نظرته التمحيصية واملتفحصة لعمله. 

خرى تبز اجلمالية من خالل تصفيق وتصفي اجلمهور وصياحه وقهقهاته، بعبارة أخرى، ال من جهة أ    

 laفحسب بل أيضا يف التلقي  la productionتبز اجلمالية من خالل العملية اإلبداعية واإلرسال 

réception ، ال جيب أن ننسى أننا نتحدث عن ترمجة  –ومجالية العرض خيلقها املرتجم يف األساس

 .la théâtralitéواملسرحة   la spectacularisationإضافة إىل الفرجة     -املسرح

( أبن الفرجة ال تتحقق إال 2009 :1-2) Fischer-Lichteليشته  -ويف هذا الصدد، ترى فيشر   

هنا ال تنقل الدالالت املكونة مسبقا ابحلضور اجلسدي للممثلني واملتفرجني من خالل لقائهم وتفاعلهم، وأب

بل تنقل دالالت جديدة يتم إنتاجها خالل سيورة فعلها وهذه هي معضلة املرتجم ألن املعىن الذي قصده 

ميكن أن يتغي، ليس عند نقله للعرض بل خالل الفرجة، وهذا ما ال ميكن له أن يتوقعه، ألن هذه الفرجة 

عند التقاء املؤدي ابجلمهور، فالفرجة هي ذلك اجلو السائد بينهما  la réflexionتقوم على االنعكاس 

وهي تعين األداء واملسرح أو الفضاء املسرحي بكل ما يستوعبه من حركات املمثلني وصراخهم وكالمهم 

ليشته: البعد التواصلي   -وفضاء املكان وقوة الفعل وردة الفعل وهي تعىن مبسألتني مثلما أشارت إليه فيشر

 ارسة الفرجوية كما أهنا ذات ثالثة أبعاد: رمزي ومجايل وسيميائي:  واملم

 رمزي من خالل متثيل الشخصيات اليت تصبح فيما بعد رمزية وذات أتثي حمدد.  -

 ومجايل ألهنا ختضع ملتطلبات السياق الركحي اجلديد.   -

 وسيميائي من خالل تلقي اجلمهور للمادة املسرحية.  -
 

هلذا التساؤل ودارت حول عمل املرتجم كوسيط يف نقل النص   شافو  افك  جبواب تمل أت وابحثون مهتمون هبذا اجملال 
 وجعله قابال للعرض دون حتديد مكانته ودوره يف نقل املسرح.  

خمرجا للعرض وغيها وخي مثال على ذلك املرتجم ورجل املسرح اجلزائري حممد   بني كونه كاتبا أو دراماتورجا أو ممثال أو  17
 بن قطاف وقبله بكثي حمي الدين بشطارزي. 



املقام، خيلق نوعا من فرجة املثاقفة ويقوم ذلك على نوع من التناسج واملرتجم يف هذا     

l’isomorphisme  من مسرح املثاقفة إىل تناسج ثقافات »ليشته يف كتاهبا  –مثلما أشارت إليه فيشر

نقال عن خالد أمني من األملانية، وهذا التناسج حيدث من خالل املثاقفة وفق منطق االستيعاب  «الفرجة 

ز، ال على منطق القطيعة واالنفصال، فالعروض تسافر من بلد إىل آخر لذلك أصبح تداخل والتجاو 

الثقافات داخل الفرجة ممارسة شائعة، والفرجة ختتلف مظاهرها حسب سياق املسرحية فقد أتخذ بعدا 

 اترخييا أو اجتماعيا أو فكراي أو ثقافيا، فالفرجة تعتمد على دالالت ثقافية وأحداث وشخصيات.

غي أن ابسنيت اليت ال تزال املرجع األول واألخي لنظرية الفرجة يف ترمجة املسرح، ترى أبن القوة الكامنة 

Nicolarea (2002 :6 )للمسرح تكمن يف فرجته، حىت أهنا ذهبت إىل اجلزم على لسان نيكوالراي 

 أبن:

» A dramatic text is a fully rounded unit only when it is performed, since it is 

only in the  performance that is full potential is realized «.18 

أي أن العمل املسرحي ال يتحقق إال ابلعرض مما يعين أبن الرتمجة ال تتحقق إال بتحقيق الفرجة، كما     

( والفرجة حسب vii: 1990ترى ابسنيت أبن الرتمجة هي قضية سياق ابلدرجة األوىل )ابسنيت وليفيفر 

ليشته، مثلما أشران إليه هنا أعاله، هي قضية سياق، وهذا يدفعنا إىل القول أبن ترمجة املسرح هي -فيشر

ترمجة سياق الفرجة األصل وأبن سياق الفرجة خاضع لتأويل املتفرج، وفكرة التأويل يف املسرح ليست 

 (:104: 1991فرجة )جبديدة، فقد سبق لباسنيت أن أشارت إليها عند تعريفها لل

» Performance, which means inevitably interpretation, interrupts the 

relationship between writer text and reader, and imposes an additional 

dimension which many writers have found undesirable «.19    

 
 .  « النص الدرامي يصبح وحدة متكاملة فقط عندما يؤّدى حيث أنه ال يتحقق إال ابألداء الكامل»ومفاد ذلك أن:   18



والتأويل حسب دراسات علم االتصال يقوم على عنصرين أساسيني مها املرسل واملتلقي وابلتايل فإن التأويل 

اليت ركزت  l’École de Constanceمرتبط ابلتلقي، وهذا ما أكدته أحباث مدرسة كونستانس األملانية 

ما نراه عند تردد اجلمهور على  على إدخال القارئ يف العملية التأويلية ابعتباره متلقيا، وهذا ابلتحديد 

العروض الفنية، فهو يشارك يف العملية االتصالية متفاعال مع ظروف االستماع واالستمتاع واملشاهدة اليت 

تتطلبها طبيعة العرض. تؤكد ذلك أحباث إيكو ونظريته اليت تقوم على مبدأ الشراكة النصية وهو ما يطمح 

ة وهو نقل األثر نفسه سواء كان قهقهة أو حنيبا أو تصفيقا مث بعد ذلك إليه املرتجم عند نقله ملسرحية معين

 حتقيق مقصد الكاتب والغرض منه.

 . البعد الغائي: 4.1

 l’intentionأو مقصدية النص l’intentionnalité de la traductionمقصدية الرتمجة ونقصد به 

20operis  21أو اهلدف من الرتمجةtraductionla visée de la   أي غاية املرتجم من عمله وهي أمسى

مرحلة وأمسى هدف يطمح إىل حتقيقه، وهو مرتبط ابلتأويل والتلقي والوسائطية اليت ترتبط هي كذلك 

 وذلك من خالل: l’interdiscursivité  مرورا ابخلطابية l’intermatérialitéابلتناص واملادية  

لى قراءة نص يقوم على نص سابق أو فكرة سابقة وهذا قراءة النص املكتوب وهي مرحلة تقوم ع .1

 هو التناص.

 تلقي النص بغية نقله بطريقته وهذه هي اخلطابية. .2

 نقل النص املكتوب إىل العرض أو املنطوق وهذه هي الوسائطية. .3
 

لتأويل، يقطع العالقة بني كاتب النص وقارئه لكنه يفرض بعدا إضافيا جيده  األداء والذي دون شك يعين ا»ومفاده أن:    19
 .    «العديد من الكتاب غي مرغوب فيه 

 Interprétation et Surinterprétation (1995 :59.)مصطلح اقرتضناه من إيكو من كتابه املعنون ب    20

ولكن بكلمة  ورايس  Vermeerسبق استعمال هذا املصطلح يف دراسات الرتمجة وحتديدا يف النظرية اهلدفية لفيميي   21
 وتعين اهلدف حىت أن نظريتهما يطلق عليها عادة نظرية السكوبوس.   Skoposيواننية وهي 



 جتسيد النص املنطوق مبكان وزمان معينني وهذه هي املادية. .4

 .l’interactivitéاعله وهذه هي التفاعلية  تلقي اجلمهور للمنطوق مباديته ومكانه وتف .5

 . l’intermobilitéالتفاعلية ميكنها أن تؤدي إىل مبدأ الفعل وهذه هي احلركية   .6

 Laroseفاملقصدية جمموعة من املراحل يضعها املرتجم يف سياق عمله ليصل إىل مبتغاه وقد أشار الروز 

( وحامت 1984) Seleskovitch et Lederer( على غرار كل من ليديرير وسيليسكوفيتش 1989)

( إىل ضرورة اإلحاطة مبقصدية كاتب النص األصل ومرجعيته الثقافية واإليديولوجية 1990وماسون )

اليت تكمن يف دقة الرتمجة  la traduction téléologiqueوأدرج ذلك ضمن ما أمساه ابلرتمجة الغائية 

للنص األصل ومنتوج الرتمجة، فالسيمياء مرتبطة ابلتأويل  عندما تقاس على تطابق املقصدية التواصلية

( ما يسمى 26: 1989والنص مفتوح للتأويل مثله مثل العرض، ويف هذا اخلصوص، يقرتح الروز )

اليت اقرتحها كل من فيين وداربلين  لرتمجةبديل لوحدات اك les sémiotèmesابلوحدات السيميائية 

املرتجم ال ينقل وحدات لغوية بل ينقل رسائل مشفرة من لغة إىل   ( وذلك ألنه يرى أن 34-37: 1958)

رسائل مشفرة يف لغة أخرى، وهذا هو النوع الثالث من الرتمجة الذي أشار إليه سابقا جاكوبسون 

Jackobson (2012 :127 وأمساه ابلرتمجة بني السيميائية )la traduction intersémiotique  

ورغم الدراسات املتوفرة، استثنت ابسنيت  غي أنه ويف جمال ترمجة املسرح  وهي حتويل الكلمة إىل حركة.

النوع األخي من النصوص اليت يتعامل معها مرتجم املسرح الذي أشار إليه إالم وهو النص املسرحي الذي 

 le texte)، ولكنها يف املقابل حتدثت عما يسمى ابلنص الداخلي 22جيعل الفعل يطغى على العقل

intérieur)  أو النص الغائب(Le texte absent)   يف مقاهلا املعنون بProblemi della 

 
 Le Nouveauعبارة نظرا لداللتها القوية طبعت ذاكرتنا وأثرت فينا فاقرتضناها وترمجناها حرفيا من كتاب   22

Monde : Récits de voyage 1  يلصاحبه جان دي لي Jean de Léry  (1998 :6 :) 

» […] l’action prime sur la réflexion. «. 



traduzione dei testi teatrali (1983 ) يف إطار نظري يقوم على النص الدرامي أو وأدرجته

( وهذا ابلتحديد ما جاء به أنصار املقاربة التداولية اليت انطلقت من 161: 2004)رجياتني  املكتوب

 السيميولوجيا وأصبحت جزءا ال يتجزأ منها.

 . املقاربة التداولية: 2

قبل الشروع يف عرض آراء بعض املنظّرين الذين درسوا ترمجة املسرح من منظور تداويل، نعرّج أوال على 

 ( على أهنا:2007أرمنقو ) يعّرف التداولية  بعض التعريفات اليت مت إدراجها يف هذا اجلانب، فمثال

» La pragmatique est la science qui traite de la relation des signes à leurs 

interprètes : telle est la définition primitive de la pragmatique23.«  (32). 

 يرى أبن التدوالية هي:  Klausغي أن كلوس  

» La discipline qui étudie les rapports sociologiques et psychologiques.24«.  

 .(Latraverse  1987  :23)نقال عن الترافارس   

أو بعبارة أخرى، هي العلم الذي يدرس كل ما يتعلق ابالستخدامات اخلارجية داخل السياق واليت تضبط 

قصدية املؤلف أو املتحدث، أو ابألحرى، هي علم ال يقل أمهية عن العلوم اللغوية األخرى خيتص بدراسة 

وهو ال يعىن بدراسة السياق فقط بل يعىن  .(23: 1987)الترافارس  هلا خل االستعمال الفورياللغة دا

ويرى  .(43: 2007)أرمنقو  )مبدأ األداء(أيضا بدراسة األفعال اللسانية اليت تتحقق من خالهلا الرسالة 

 وتدرجيية:، أن للتداولية ثالثة مستوايت مسرتسلة بصفة منظمة Hanssonهانسون  

 األول يعىن بدراسة السياق املوجود واملرجعي. ▪

 والثاين يعىن بدراسة سياق املعلومات واالعتقادات املشرتكة. ▪

 
 .  « يعىن بدراسة عالقة العالمات مبؤوالهتا، وهو التعريف األول هلذا العلمالتداولية هي العلم الذي »ومفاده أن:    23

 ومفاده أن: » التداولية هي العلم الذي يدرس العالقات االجتماعية والسيكولوجية«.  24



: 2007رمنقو نقال عن أمتت ) والثالث يعىن بدراسة كل االستخدامات الشكلية واللغوية اليت ▪

47  –  48.) 

وهذه هي مهزة الوصل بني التداولية والنص املسرحي املكتوب، حىت أن أنصار املقاربة التداولية يف ترمجة 

املسرح الذين انقسمت آراؤهم بني إعطاء األولوية للنص املكتوب املرتجم الذي شبهوه ابلنص األديب على 

قي أو املمكن للنص املكتوب اترة احلقي «اإلخراج»حساب األداء املسرحي املرتجم والذي بدوره وصفوه ب  

وبني اعتبار النص املكتوب املرتجم جزءا ال يتجزأ من النص املسرحي اهلدف اترة أخرى، وهذا ما جنم عنه 

 (:161  –  158:  2004)رجياتني  نوعان من النظرايت

النظرايت األدبية: يهتم أصحاب هذه النظرايت برتمجة اجلانب األديب للنص الدرامي )املكتوب(  ▪

ونقل كل جوانبه األسلوبية والشكلية مع إغفال كل اجلوانب اخلاصة ابلعرض ومن بينهم فيتيز  

Vitez    و بريت أكيهولت Brit Akerholt.    

كتوب: يرى أنصار هذه النظرايت أبن املرتجم النظرايت القائمة على ترمجة النص الدرامي أو امل ▪

ملزم بنقل النص الدرامي أو املكتوب دون استثناء ترمجة اخلصائص اجلدلية املتعلقة مبسرحة النص 

sa théâtralité  اليت تؤثر يف أغلب األحيان على منهجية الرتمجة، ومن أبرز هذه اخلصائص

 وأكثرها إشكاال:

أهنا تبدو بديهية للمرتجم : رغم l’enchaînement des répliquesاسرتسال أجوبة احلوارات -

الذي ال يعدو كونه  les didascaliesنظرا لكوهنا مباشرة إال أهنا أصعب من ترمجة التنصيص 

 وصفا.

اخلطاب املسرحي الذي ال يتأّتى إال من خالل العرض والذي جيب أن  l’immidiatetéفورية -

 قائال:  Seideج، وهذا ما أشار إليه سيد  يكون مفهوما مباشرة من طرف املتفر 



» Je fais des traductions pour qu’elles soient dites et entendues, à partir du 

plateau, et non pour qu’elles soient lues ; des traductions où la 

compréhension doit être immédiate, où aucun retour en arrière n’est 

possible.25«.    (160  :2004  نقال عن رجياتني). 

يف املسرحية: إن هذا املفهوم يف حد ذاته صعب  La jouabilitéلزوم قابلية أداء وتبادل األدوار  -

التعريف فكيف ال يكون كذلك للمرتجم، فهناك من يرى أن هذه القابلية تكمن يف مدى 

مصداقية الكالم املنطوق على ركح املسرح وهناك من يرى أهنا ال تعدو أن تكون جمرد إيقاع منتظم  

Une rythmique organisée 2004)رجياتني  سرحية.وانفعال معقول لشخصيات امل :

160- 161.)   

( تعىن 1962) Austinفالتداولية جتمع بني كالم اإلنسان املتحدث واللغة، وهي حسب أوستني     

 (:62:  2011بدراسة ثالثة مستوايت لفعل الكالم وهي على التوايل )نقال عن قويدر  

داللة الكلمات وإنتاج عالمات هو  و : Le niveau de l’acte locutoireمستوى فعل اإلجناز   •

كالوعيد أو التعجب أو غيها من يتوقف عند حدود إنتاج امللفوظ أو املادة الكالمية  لغوية و 

 العبارات األخرى.

وهو داللة اخلطاب أو  :Le niveau de l’acte illocutoireمستوى فعل التأثي ابلقول  •

ر مضمر أو مصرح به كبث روح الطمأنينة  الكلمات يف السياق وحتويل امللفوظ إىل منطوق ذي أث

 أو اإلضحاك أو غيها.

 
أقوم برتمجات بغرض جعلها منطوقة ومسموعة، بدء  من الركح، وليس بغرض قراءهتا، ترمجات يكون فيها   »ومفاده أن:    25

 . « الفهم مباشرا والرجوع إىل الوراء أمرا مستحيال



وهو داللة التلقي وإكساب  :le niveau de l’acte perlocutoireمستوى فعل القول  •

املستويني األول والثاين حلة جديدة تتمثل يف جعل الكلمات تنطق أو تسرتسل داخل سياق 

 مكتوب. 

لسانيات النصية ابلنظر إىل التشابه الكبي يف بعض املفاهيم يقودان تقسيم أوستني إىل مسامهات ال    

( اليت أضافت كثيا 1981) Dresslerودريسلر  De Beaugrandeوخاصة مسامهات دي بوجراند 

، وتتمثل هذه التشاهبات يف املعايي Plassardإىل نظرية الرتمجة خاصة ألصحاب مدرسة ابريس كبالسارد 

 ( كما يلي:132:  1981تصنيف دي بوجراند ودريسلر )السبعة للنص وهي حسب  

وهي جمموع العالقات النحوية اليت تساعد على قراءة النص وانسجامه  :la cohésionتساق اال •

  واملرتجم عادة ما يدقق يف لغة نصه عند بنائه.

اليت تسهل على قارئ النص فهم  وهي جمموع العالقات املفهومية : la cohérence االنسجام •

قصود واملرتجم يسعى عادة إىل جعل نصه متسقا ومنسجما دون خلل أو ثغرة حبيث عندما امل

 يتلقاه قارئه حيس بنوع من السالسة اللغوية واالنسجام الداليل.

: مثلما ذكران سابقا، القصدية ابلنسبة للمرتجم أمسى هدف يسعى  l’intentionnalitéالقصدية •

ول الذي حصل له عند قراءة األصل، وهي تتأرجح بني لتحقيقه كي يرتك وحيقق االنطباع األ

 . la connotationواملعىن غي املباشر   la dénotationاملعىن املباشر  

 لنص والتفاعل معه.وهي مدى مقبولية متلقي الرتمجة ل:  l’acceptabilitéاملقبولية •

: تتمثل يف شغف املتلقي لتلقي املعلومة وانتظارها مث تلقيها أي   l’informativitéاإلعالمية •

هي تلك املرحلة اليت جتعل املرتجم يتوق الستقبال معلومة معينة يف النص األصل ويطمح يف نقلها  

 كما هي دون املساس بقيمتها وهذا ما يطمح إليه أنصار املقاربة التداولية يف الرتمجة.



وهي السياق الزماين واملكاين مع موقف احلدث الكالمي خالل :    la situationalitéاملقامية  •

تلقي اجلمل أو النص وهي تتأثر بذاتية املتلقي ولذلك جند املرتجم حييد أحياان عن قصد الكاتب 

 .  les non-ditsاألصل وخاصة يف املسرح بسبب كثرة املسكوت عنه  

، التناص هو جمموعة يه يف املبحث األولأن أشران إلمثلما سبق : l’intertextualitéالتناص  •

العالقات النصية السابقة اليت تتحكم يف إنتاج النص، واملرتجم يؤسس تناص نصه من خالل 

العالقة القائمة بني نصه والنص األصل، فالنص األصل يصبح مع الوقت عالقة نصية سابقة 

( تعىن 109 -98: 2001وحسب حامت ) تتحكم يف نص املرتجم حسب قراءته وفهمه.

التداولية يف الرتمجة بدراسة كل ما يتعلق ابللغة عند االستعمال كدراسة التواصل والصوتيات 

واألسلوبية والشعرية واحملاكاة الصوتية والداللية والعبارات التقليدية والنحوية واإلحياءات مبختلف 

 أنواعها االجتماعية والثقافية والسياسية.

وبفضل هذه األحباث، شهدت الرتمجة حتوال جذراي بعد سنوات الثمانينات، فأضحت تركز على التكافؤ     

النصي الذي أيخذ بعني االعتبار سياق النص األصل، عوضا عن التطابق الشكلي الذي لطاملا سعى إليه 

 أنصار النظرية اللسانية. 

ات و ما يعكس توجها جديدا ومغايرا للتوجهوعلى هذا األساس، قامت أحباث بعض منظري الرتمجة وه    

 على سبيل املثال ال احلصر: اللسانية يف الرتمجة نذكر منها

 . نظرية الصلة يف الرتمجة: 1.2

من تداوليات   la théorie de la pertinence en traduction 26انطلقت نظرية الصلة يف الرتمجة    

 Wilsonوويلسون  Sperberسباربر حيث اقرتح كل من  les maximes griciennesقريس 

التواصلية اليت اعتبت من النظرايت التداولية املعرفية اليت أحدثت ثورة يف جمال ( نظرية الصلة 1986)

 
 أكثر من الفرنسي.  Relevance theoryاشتهرت ابالصطالح اإلجنليزي    26



هذه النظرية اليت حتاول طرح ( 1989)قوت  اللسانيات، خاصة يف السنوات األخية واليت استقى منها

 مقاربة جديدة للتداولية تتعلق بدراسة طريقة التأويل يف ذهن املرتجم. 

تبين هذه النظرية أسسها على قصدية املرسل داخل السياق سواء أكان كاتبا أم متحداث من خالل     

تتحكم يف الرتمجة ويف االستنتاج املنطقي ملواجهة صعوابت الرتمجة، ويرى قوت أن هناك مؤثرات سياقية 

سياق النص وتؤثر خاصة يف مقصدية املتلقي، وأن طرح جمموعة من أساليب الرتمجة هو يف حد ذاته تقريب 

لوجهات النظر مع صاحب النص األصل، ابلتايل فإن احلل األمثل للرتمجة هو األخذ بعني االعتبار القاسم 

دئ الرتمجة اليت تسعى إىل تقريب وجهات النظر بني املشرتك أو رابط الصلة بني موضوع النص األصل ومبا

 -31: 2000املرتجم وصاحب النص األصل من خالل حتليل خطاب النص األصل )قوت 

32/126.) 

 (:99:  2001منهجني )حامت    والصلة يف الرتمجة تظهر من خالل    

االهتمام مبتلقي النص وهي ليست منهج الرتمجة الوصفية: يركز هذا املنهج على نص الرتمجة دون  -

 ترمجة مبعين الكلمة حسب قوت.

منهج الرتمجة التأويلية: حتاول أن تربط الصلة نوعا ما ابلنص األصل وهذا ما دعا إليه قوت  -

 وحسب رأيه لتحقيق ذلك جيب مراعاة نوعني من التأويل: 

 الرتمجة املباشرة: عندما حياول املرتجم إظهار النص األصل.  -

 مجة غي املباشرة: عندما حياول املرتجم تلخيص حمتوى النص األصل يف اللغة اهلدف. والرت  -

 وقد خلصت هذه النظرية إىل أن:    

الرتمجة ليست عبارة عن فك آيل لتشفي النص األصل بل هي نشاط ذكي يشمل التخيل  -

 والتحليل والتعليل والرتكيب والتلقي والتأويل.



 عدة أساليب هي ال تتوقف على أسلوب واحد بل تتعداه إىلف ابلتايلو الرتمجة عملية حركية  -

يف إجياد طموح املرتجم كمن اية املراد الوصول إليها ويتفسي املعىن والغ حسب حاجة املرتجم من

 للغة اهلدف وهذا يقوم على نوع وسياق النص.مناسبة    أتثيات سياقية

ما يتفق معه ذا، م ومتلقي النص اهلدف، وهالرتمجة وسيلة تواصلية ابألساس تشمل الكاتب واملرتج -

 حامت وماسون.

 . النظرية اخلطابية يف الرتمجة: 2.2

إن املتأمل يف الفكر التداويل يف ترمجة املسرح، يفهم أن هذا النوع من الرتمجة ال حيدث إال برتمجة     

بني النص والعرض، والقادر الوحيد على إحداث ذلك ونقله إىل اجلمهور  le continuumاالستمرارية 

ء يف اللغة الثانية، وغايته اليت هو املرتجم، ألنه يعيش حالة مد وجزر بني االستيعاب والتحليل وإعادة البنا

يصبو إىل حتقيقها يف ذلك هي إفهام اآلخر من خالل حتقيق التواصل، وهذا ابلتحديد ما أفرزته دراسات 

الرتمجة احلديثة خاصة خالل سنوات التسعينات حيث أحرزت نقلة نوعية مع صدور كتاب حامت وماسون 

اللذين اعتمدا فيه على فكرة الرتمجة  The Translator as communicatorاملعنون ب :  1997سنة 

 تتحكم فيها ثالثة عوامل سياقية وهي: العوامل التواصلية والتداولية والسيميائية 27عملية تواصلية ووسائطية

  (Linguraru   250: 2010لينقورارو)  : 

» Pour les auteurs du livre, traduire signifie un acte de communication qui 

aspire à relayer un autre acte de communication à travers des frontières 

culturelles et linguistiques «.28 

 
 املرتجم كوسيط بني كاتب النص األصل ومتلقي الرتمجة.   27

الرتمجة ابلنسبة ملؤلفي الكتب ليست إال جمرد فعل تواصلي يتوق إىل اإلانبة عن فعل تواصلي آخر خيرتق   »ومفاده أن:    28
 .  « احلدود الثقافية واللسانية.



( 1990إن هذا القول يطرح بشكل واضح قضية الرتمجة وعالقتها ابخلطاب، حىت أن حامت وماسون )    

  Discourse and the translator : قاما بربط الصلة بني حتليل اخلطاب والرتمجة يف كتاهبما املعنون ب

على أنه وسيط بني منتج النص األصل ومتلقي النص اهلدف وذكرا أبن هناك عوامل حيث عرفا املرتجم 

أخرى تتحكم يف الرتمجة إضافة إىل الثالثة املذكورة أعاله وهي: العوامل االجتماعية والثقافية والنفسانية اليت 

استخراج معىن النص األصل، وهذا ما دفعهما إىل اللجوء إىل التداولية والداللية تعسر على املرتجم 

والصوتية والنحوية وحتليل اخلطاب، وحسب تصورمها، فإن الرتمجة الداللية أي اليت حتاول نقل املعىن الدقيق 

الشكلية لألصل بقدر ما تسمح به الرتاكيب الداللية والنحوية للغة اهلدف هي أقرب من الرتمجتني 

 والدينامية اللتني دعا إليهما نيدا.

من الثابت أن نظرية حامت وماسون اليت عرفت ابلنظرية اخلطابية يف الرتمجة وأحياان كثية ابلنظرية السياقية      

توضح كيفية التأثر والتأثي املتبادل بني منتج النص األصل ومتلقي الرتمجة من خالل الكشف عن العناصر 

يطة خبطاب الرتمجة سواء أكانت لغوية أم خارج لغوية، وبعبارة أخرى، حتاول نظريتهما تسليط  املكونة واحمل

( 159: 2007الضوء على العالقة الوطيدة بني السياق الثقايف االجتماعي والنص املراد ترمجته )ابراهيم 

الذي توضع فيه الكلمة ويقصد ابلسياق الثقايف االجتماعي السياق الداليل أو اإلطار الثقايف االجتماعي 

ويعرفه أيضا رجب عبد اجلواد إبراهيم   «سياق االستخدام»( ب : 120: 2016أو مثلما تعرفه عبد هللا )

 .   «احمليط االجتماعي والثقايف الذي تستعمل فيه الكلمة»( أنه:  120: 2016نقال عن عبد هللا )

ا احمليط االجتماعي الثقايف ملتلقي الرتمجة يفهم من هذا التعريف أن للمرتجم دورا وسيطا يف نقل هذ     

وذلك عب تقنيات جديدة، وعليه فهو مطالب إبنشاء سياق تفسيي جديد يتيح للمتلقي تلقي املعلومة 

بشكل يسي يف إطار تتابع زمين خاص هبا وهذا ابلتحديد ما توصلت إليه آخر أحباث مىن بيكر ودعت 

 مجة.إليه من خالل تصورها حول سردايت الرت 

 : . نظرية السرد يف الرتمجة 3.2



  In other words, A coursebook on translationوضعت بيكر يف كتابيها الشهيين     

( معاييا تسهل  2006)  Translation and Conflict: A Narrative Account( و2011)

على املرتجم التعامل مع النصوص األدبية بشىت أنواعها وفق أسس مبنية على اجلانبني اللغوي والداليل، إذ 

حثت على الرتمجة ابلتكافؤات، ألهنا ترى أن هناك حالة ال توازن بني العوامل اللغوية وبني اجملتمعني املستقبل 

ما خيلق نوعا من الصراع بني العاملني بسبب اصطدام فكري وسياسي  للنص األصل واملستقبل للرتمجة، وهو

وأخالقي، وقد قسمت التكافؤ إىل مستوايت بنية مساعدة املرتجم يف حتليل وتفكيك نصه بدءا من أبسط 

 مستوى له وهو الكلمة وصوال إىل لغة الرتكيز األكثر تعقيدا يف سياق الكالم، وهي كاآليت:

ى املفردايت: وتقصد به الرتكيز على معاين املفردات من الناحية املعجمية من خالل التكافؤ على املستو  -

 استخالص املعاين املقرتحة أو التعبيية أو املفرتضة أو املقصودة.

 lesالتكافؤ على املستوى فوق املفردايت: ويشمل ترمجة املتالزمات اللفظية واللهجات اخلاصة  -

registres de langue ت االصطالحية وغيها من العبارات األخرى.والعبارا 

 وفيه ترمجة العدد والنوع والصوت والزمن وغيها من الظواهر النحوية.  التكافؤ على املستوى النحوي:  -

 le thème et leالتكافؤ على املستوى النصي: ويقوم على نوعني من التحليل: املوضوعايت واخلبي  -

rhème  التعديالت اخلطية من الناحية الوظيفية والسياقية كاإلضافة والنقصان والوضعية ابإلضافة إىل

 التواصلية واالتساق واحلذف وغيها.

التكافؤ على املستوى التداويل: ويشمل ترمجة كل ما يتعلق ابنسجام النص واتساقه من خالل انتحاء  -

 بط األخرى.   مناهج اإلضمار والتصريح واإلحالة واإلبدال وغيها من الروا

نستنتج مما سبق، أن على املرتجم التكيف مع طبيعة النص األصل وأن يلم بكل جوانبه اللغوية والداللية     

واملعجمية واألسلوبية، وابلرغم من أن هذه النظرية تطرح إشكالية الرتمجة والصراع إال أهنا تبقى رهينة اإلطار 



سلفنا ذكره، تّتوضح لنا وضعية املرتجم من ومن خالل ما أ النصي املكتوب دون أن تتجاوز إطار التلقي.

 خالل الرسم التخطيطي املوايل:

 

 النص الدرامي األصل            املرتجم        النص الدرامي اهلدف 

 

 

 3رسم ختطيطي رقم                               العرض                                                   

 Lalibertéو الليباريت Déprats املناصرين أيضا لفكرة االهتمام ابلنص املسرحي ديبات  من بني    

 اليت تقول يف هذا الصدد: (2002وابسنيت )

» A central consideration of the theatre translator must therefore be the 

performance aspect of the text and its relationship with an audience, and this 

seems to me not only to justify modifications of the kind made by Philips or 

Harrison to Racine’s original text, but to suggest that the translator must take 

into account the function of the text as an element for and of 

performance.«29. )135  –  134  ص( 

أتيت أمهية البحث التداويل يف التنظي الرتمجي للمسرح ضمن إطار الدراسات اللغوية اليت تسعى إىل فهم     

بعض املشكالت املتعلقة بطبيعة األداء الركحي رغم اقتصارها فقط على النص املكتوب، إال أن هذه 

حباث األخية اليت قامت هبا كل األمهية مل متنع من مواصلة البحث يف هذا اجملال. ونقصد يف هذا الصدد األ

 
جيب على مرتجم املسرح أن يضع اجلانب املتعلق أبداء النص على الركح وعالقته ابجلمهور نصب  »ه:  ومفاد ذلك أن  29

مبرا للتعديالت اليت قام هبا فيليبس أو هاريسون يف ترمجاهتم للنصوص األصلية لراسني بل  عينيه وهذا ال يبدو يل فقط 
 .   « أيضا إشارة إىل أن املرتجم مطالب ابألخذ بعني االعتبار وظيفة النص كعنصر لألداء املسرحي.



اليت تركز يف معظمها على هدف املرتجم من نقل املسرحية Hale و هال Upton من ابسنيت و أوبتون 

واجلوانب خارج لسانية كفكر اجملتمع املستقبل للمسرحية املرتمجة وبيئته وثقافته وغيها من اجلوانب األخرى 

 lesيي آخر يتمثل يف النظرايت األدبية اجلديدة للرتمجة املسرحية وقد أمثرت هذه األحباث ظهور اجتاه تنظ

théories néolittéraires  واليت تصنف ضمن مقاربة أنصار النص اهلدف، ومثلما أشران إليه سابقا

 فإننا يف إطار حبثنا سنرّكز على املقاربة اجلزائرية.

 

 . املقاربة اجلزائرية: 3

( نشأ تّيار أديب ذو 1980  1950وإىل أواخر الثمانينيات ) مع بداية السنوات اخلمسينيات    

  )L’École d’Alger(30استعمارية يدعى مبدرسة اجلزائر العاصمة  اعتبارات سياسية واستعمارية ومابعد 

أاثر العديد من ردود األفعال السلبية واإلجيابية حول املفاهيم واملعطيات اليت جاء هبا واليت تطرح مسألة 

(، رغم التباين النسيب Calmein 2011 :20-22)كاملني  ابختصار «اجلزائر»أو  «الوطن األم»

أو  l’algérianisationأو اجلزأرة  l’algérianismeاحلاصل بينها، من حيث هي املذهب اجلزائري 

 .l’algériennementأو التجزأر    l’algérianitéاجلزائرية  

لعل أول من جعل هذا التيار يبلغ أوجه دون تكبد عناء ذلك ثالثة كتاب وهم على التوايل: ألبارت      

كامو وكاتب ايسني وحممد ذيب من خالل أعماهلم األدبية اليت تدور معظم أحداثها خالل احلقبة 

 
و إميانويل روبليس   Edmond Claudeعلى يد إدمون كلود ، 1935أتسست هذه املدرسة حتديدا سنة   30

Emmanuel Roblès  وألبي كاموAlbert Camus  من وضع هذه التسمية قابرييل أوديزيووكان أول Gabriel 

Audisio  دجيو( غي أن كامو سرعان ما استبدل التسمية مبدرسة مشال إفريقيا لآلدابDéjeux 1975 :16  :أن ) 

» Gabriel Audisio avait laissé tomber de sa plume l’expression Ecole d’Alger, pour parler 
de cette génération ; elle était reprise par Camus sous le nom d’Ecole nord-africaine des 
Lettres «.  



زأرة( كتلك املتعلقة االستعمارية، وسبقهم قبل ذلك بكثي كتاب آخرون أبعمال مكتوبة ابللهجة احمللية )جم

( نذكر منها 1984  1962ابملسرح اجلزائري اليت عرفت جناحا كبيا خاصة بعد مرحلة االستقالل )

 أعمال حمي الدين بشطارزي واملسرحيات اهلزلية لرشيد قسنطيين:

» Tout d’abord, il faut rappeler que la langue arabe classique étant devenue 

langue étrangère n’est plus une langue véhiculaire. Il ne reste plus à 

l’Algérien pour s’exprimer que la langue parlée, arabe ou berbère, ou bien le 

français.31«.             (مراد Merad 1976: 55). 

وابلرغم من اختالف وسائل التعبي اللغوية اليت تنوعت بني اللهجة احمللية والعاميات اجلهوية املختلفة،      

كان الطابع اجلزائري أبنواعه يغلب على معظم هذه املسرحيات سواء الطابع االجتماعي أو الثقايف أو 

 السياسي:  

» On peut dire que l’Algérianisme était une sorte de » nationalisme « culturel 

qui visent à fédérer les différentes composantes de la population algérienne et 

donc à l’opposé de toute idée de communautisme.32« . )22  :2011 كاملني(. 

ال شك أن اجملتمع الذي يعيش حياته مثلما يريد والذي يتمتع بتنوع ثقايف ميلك لغة وأداب خاصني به،     

وهذا هو احلال ابلنسبة للمجتمع اجلزائري الذي مل يتوان حلظة عن االفتخار هبويته وثقافته ويتضح ذلك يف 

مع املوروث  (une inculturation)جزأرة املسرح. وهذه اجلزأرة ليست إال نتاجا الندماج ثقايف 

 le cercle)االستعماري، ويف هذا الشأن جيب التفريق بني املذهب اجلزائري اخلاص ابألقدام السود 

 
قبل ابدئ ذي بدء، ينبغي التذكي أبن اللغة العربية الفصحى اليت صارت لغة أجنبية مل تعد لغة تواصل   » ومفاده:   31

 . « مشرتكة، لذلك مل يتبقى للجزائري سوى اللغة املنطوقة للتعبي عن نفسه، سواء أكانت عربية أم أمازيغية أو فرنسية.

الثقافية يهدف إىل توحيد الفوارق املكونة   «القومية »نوعا من  ميكننا القول أن التيار اجلزائري كان » ومفاده أنه:   32
 . « للشعب اجلزائري وابلتايل على النقيض متاما من أي فكرة شيوعية.



algérianiste des pieds noirs(  الذي يستخدم اللغة الفرنسية يف إطار أديب سياسي، واملذهب

ين حمض، رغم السيطرة الواضحة هلذين اجلزائري الذي يستخذم اللهجة احمللية ولكن يف إطار أديب وف

 التيارين على األعمال الفكرية واشرتاكهما يف فكرة الوطن األم. 

كانت اجلزائر الوطن األم وال تزال املرجع األول والوحيد هلؤالء املنتمني هلذين املذهبني، فاحلبل السري     

اهلم احملررة ابلفرنسية أو ابلعامية الذي يربطهم ابألرض وجذورها مل ينقطع قط، ولذلك عند قراءة أعم

اجلزائرية، حنس للوهلة األوىل أبن لديهم كرامة ثقافية تطغى على أفكارهم هلا عالقة وطيدة ابحلقبة 

  )le Moi Algérien( «األان اجلزائرية»مثلما يسميه اجلزائريون أو  «النيف»االستعمارية، تتجسد يف 

( وهذا العامل حاضر دائما ومهيمن بقوة على كتاابهتم Siblot  1987 :47)سيبلو بومييهمثلما يسميه 

جزائرية  مما خلق هوية عرقية ابمتياز تتمركز حول الذات والقومية اجلزائرية جتلت يف ممارسة أدبية فرنسية

،  )des culturèmes)منقطعة النظي ومستمرة ومعاصرة من خالل استخدام كلمات أو وحدات ثقافية 

يف بداية األمر شاذة وغي مألوفة لكنها سرعان ما أصبحت دخيلة ومطّبعة يف اللغة مثلها مثل غيها كانت  

 من  الوحدات األخرى، أي أهنا تنتقل من مرحلة العبور إىل مرحلة اخللود داخل اللغة.

 «اللغة»ومع ذلك، يطرح استخدام اللهجة اجلزائرية مشكل التضارب القدمي واحلاصل يف اآلراء بني     

)أورو  املؤيدين، فمنذ سنوات وعلى املستوى اللساين، ال يزال اإلنفصاليون اللسانيون يعارضون «اللهجة»و

Auroux  1999 :43)  إذ مل يتوانوا للحظة عن التشديد على الفروق بني اللغات وعن تقسيمها إىل

 وحدات صغية مستقل بعضها عن البعض اآلخر. 

وقد جنم عن هذا التقسيم عملية جزأرة اللغة اليت مل تتوقف عن التطور منذ سنوات بصفة سارية ألهنا مثرة     

يكفي فقط يف هذه النقطة ابلذات التفكي يف أعمال جدال مابعد استعماري ورمبا حىت اجتماعي سياسي،  

ومسرحيات حمي الدين بشطارزي اليت متثل أوج عطاء املسرح اجلزائري الذي يوظف اللهجة احمللية، إذ لطاملا  



كان بشطارزي أيقونة املسرح اجلزائري حىت أن بناية املسرح الوطين اجلزائري اليوم ال تزال حتمل امسه ختليدا 

 لذكراه. 

، أو أنصار ما يسمى ابلرأي الطالئعي (les dialectophones)يرى هؤالء الناطقني ابللهجة احمللية     

أن اللغة العربية غي قادرة على ترك األثر نفسه والتعبي بكلماهتا وخاصة فيما يتعلق برتمجة الكوميداي أو 

عب بسالسة عن الفكر غي املقيد لرجل امللهاة ولذلك كان من األفضل اللجوء إىل اللهجة اجلزائرية اليت ت

أنه الشرط إىل كتابة الذات والكتابة للذات الذي يبدو  من االنتقال املسرح غي أن هناك اليوم نوعا

ى أخذت جزأرة املسرح منعرجا جديدا بعبارة أخر و األساسي لتجاوز تضارب اآلراء احلاصل بني هؤالء، 

نص بل على العكس متاما أصبح املرتجم يتمتع حبرية مطلقة حىت يقتصر على الرتمجة دون التقيد حبدود ال

صار يف مقام رجل املسرح الذي ينقل ويكتب ويعرض لذواته دون أن أيخذ بعني االعتبار حدود 

 أخالقيات مهنته.  

 les)إن جزأرة املسرح اليوم أصبحت تصنف ضمن حّيز ثقايف يتعدى حدود التغيات اإلقليمية     

régionalismes(  واجلماعات العرقية املتشبثة ابألصل)les communautés ethnocentriques(  

  )l’acculturation)وذلك خللق نوع من التبادل الثقايف أو الثتاقف أو ما يصطلح عليه عموما ابملثاقفة  

 : Arezki  (2005)نقال عن آرزقي     Toualbiطواليبوهي، حسب تعريف  

» Adaptation  forcée ou non, à une culture jusque-là étrangère qui renvoie à 

un phénomène de désadaptation culturelle, consécutive à la présence dans le 



champ social d’un même individu, de deux cultures différentes véhiculant 

des normes et modèles incompatibles 33«. )13  ص( 

 le)ينبغي أن ال خنلط، يف هذا املقام، بني هذا التيار والتيار اجلزائري الذي سبق وأن أشران إليه     

mouvement algérianiste)   مع احلركة اجلزائرية جلون  1924و 1921والذي نشأ بني السنوات

ابلعديد من املثقفني وراندو والذي أخذ مفهوما جغرافيا سياسيا حيث استعان   Bertrandبومييه وبرتران 

مزدوجي اجلنسية )إسرائيليني      جزائريني( عادة ما يلقبون ابألقدام السود ومنه اشتق االسم الفرنسي 

algérianisme  سياسي خالل نقاش 1931ويعود الفضل يف ذلك جلون بومييه الذي وّلد اللفظة سنة 

(. ولكن إيديولوجية هذا التيار ظهرت 37: 2011)كاملني  Grüberبينه وبني راندو مبقهى قروبي دار 

قبل ذلك بكثي مع رواد هذه احلركة اجلغرافية السياسية، إذ ظهرت مع الكتاب القدماء اليواننيني والالتينيني  

 (.  12: 2011واألمازيغيني أمثال سانت أوغستني ويواب الثاين )كاملني 

من خالل ما تقدم، نستنتج أن هناك حقبتني أدبيتني متأثرتني للغاية مبفاهيم القومية، احلقبة األوىل       

كانت قبل االستقالل وكانت تعرف ابملثاقفة والتقليد أو احملاكاة أما الثانية فكانت بعد االستقالل وال تزال 

رغم أهنا يف صراع ، )la déculturation)مستمرة إىل يومنا هذا وتعرف إبثبات الذات والتجريد الثقايف 

دائم مع اهلوية ما بعد االستعمارية، إال أهنا تتثاقف وتتطّبع وخي دليل على ذلك مسرح كاتب ايسني، فمن 

االستعمار مل تؤثر على فكر وإنتماءات هذا الرجل العظيم، إذ رغم أنه مل يتوقف عن  «خملفات»الواضح أن 

أنه ترك لنا ذخية مسرحية متنوعة وحمررة ابللغة املنطوقة اهلجينة حسان اب دشونس الكتابة بلغة املستعمر إال 

(Hassan-pas-de-chance)    .وغيها ... 

 
تكييف إجباري أو اختياري لثقافة إىل اآلن أجنبية حتيل إىل ظاهرة التقيد الثقايف انجم عن احلضور يف حقل  » ومفاده:   33

 .   «قافتني خمتلفتني تروج ملعايي ومناذج متعارضة اجتماعي للفرد نفسه أو لث



من هنا وجب االنطالق من فكرة أن املاضي ال يزال مرتبطا ابحلاضر، إذ رغم كون لغة كتاابت كاتب     

به ثقافتني خمتلفتني بعضهما عن بعض، ليصل يف ايسني هي لغة اآلخر إال أنه حاول إنتاج مسرح وطين جيا

  )le théâtre de la mer)آخر املطاف إىل مسرح هجني اصطلح عليه علماء املسرح مبسرح البحر 

ا يف لغته ورمبا حىت يف مسرحياته بني ثقافته الشعبية وهيمنة ماضيه اجملروح خفي اأن هناك صراعويبدو 

وقد متيزت هذه الفرتة جبزأرة املسرح بشكل يستحق الثناء رغم الفقدان التدرجيي للهوية  بسبب االستعمار.

 األصلية لصاحل استحواذ اهلوية ما بعد االستعمارية احلديثة على فكر وثقافة اجملتمع اجلزائري.  

» Les Algérianistes réfutent également le goût de l’exotisme, l’orientalisme de 

bazar et le romantisme qu’ils jugent périmé.34« )22  :2011  كاملني(. 

وعلى هذا املنوال، شهدت دراسات الرتمجة خالل سنوات التسعينات حتوال جذرااي انطلق من املنعطف     

الذي شهدته اجملتمعات اليت عانت من ويالت االستعمار والعالقات غي  the cultural turn الثقايف

دأت مع نياجناان املتكافئة بني الشعوب واألمم، ونتج عنه ما يسمى بنظرايت ما بعد االستعمارية ب

Niranjana (1992 وحمرز )Mehrez (1992( وأتسست مع روبنسون )واستلمت 1997 )

 نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:  ، (2009)مشعلها سوشي  

 . النظرية ما بعد االستعمارية: 1.3

وذلك ابعتبار  (1997)كان أول من طرح مسألة االمباطورية بطريقة غي مباشرة يف الرتمجة روبنسون     

(، 24: 2005)روبنسون  «على الدوام قناة ال غىن عنها للفتح واالحتالل اإلمباطوريني»الرتمجة 

لتتمخض بعد ذلك النظرية ما بعد االستعمارية يف ضوء ما يسميه روبنسون بتباينات القوة بني الغرب 

 
أنصار التيار اجلزائري يفندون روح التغريب واالستشراق الفوضوي والرومانسية اليت يعتبوهنا منتهية   » ومفاده أن:   34

 .    « الصالحية.



والشرق أو ابألحرى بني القوي والضعيف من خالل تدمي وختريب الكثي من القيم الثقافية احمللية وذلك 

،  l’hégémonieيديولوجية أو ما يسمى ابهليمنة ابلسيطرة على اهلوايت اللغوية واالجتماعية وحىت اإل

 واألصالة: l’hybridité  والتهجني la subversionواألخذ يف احلسبان مسائل اهلوية والغيية والتخريب  

» La traduction ou l’écriture postcoloniale ne confirme plus les frontières 

entre le centre )le colonisateur( et la périphérie )le colonisé(. Les relations de 

pouvoir colonial sont ainsi subverties35 «.    قود(Gudde.)11  :2009  

وميكن االستشهاد يف هذا املقام برتمجات كتب هاري بوتر إىل العربية اليت أجنزها كل من حسام اندر     

ونورهان حازم، واليت تركت أثرا ابلغا يف نفوس الصغار العرب خاصة فيما تعلق بتعاويذ هاري بوتر 

ا واستحساان لدى الصغار بسبب والطقوس الغريبة اليت ال متت إىل الثقافة العربية بصلة غي أهنا القت رواج

 التلطيف وهيمنة الفكر اإليديولوجي لآلخر. 

وعلى هذا النحو وهبذا املفهوم، تصبح الرتمجة وسيلة الستهالك العقول وقناة للهيمنة على اجملتمع الثاين،     

ها متعاقبة ومسيئة إىل حد ما لآلخر، بسبب طمسها التدرجيي هلويته، وأتديتها ألدوار أكثرها متشعبة لكن

 وقلما نقول عنها أهنا أدوار وفية لآلخر وهي:

»1- As a channel of colonization, parallel and connected with education and 

the overt or covert control of markets and institutions. 2- As a lightning-rod 

 
ر( واهلامش )املستعَمر( وهذا  املركز )املستعمِ الرتمجة أو الكتابة ما بعد االستعمارية تنفي وجود حدود بني »ومفاده أن:    35

 .   «ما خرب عالقات السلطة االستعمارية 



for cultural inequalities continuing after the collapse of colonialism. 3- As a 

channel of decolonization36.«. )30 :1997  روبنسون(. 

حول أنواع أخرى من التأثيات اليت ختضع هلا الرتمجة واليت تندرج يف سياق ما  كما تركز اهتمام روبنسون 

بعد االستعمارية وهي على التوايل: الرتمجة غي املتناسبة والنصوص املستغلقة والصور النمطية االجتماعية 

 والثقافية.

 النظرية الغربية للرتمجة .  2.3

اليت ابلباحثة الفرنسية سوشي  la théorie occidentale de la traductionاقرتنت هذه النظرية     

هلا حول ترمجة النصوص اليت هتيمن على لغتها ظاهرة التداخل اللغوي  37دراسةنشرت 

l’hétérolinguisme  من خالل نقلها إىل اجملتمعات ما بعد االستعمارية، وقد استهلتها   2009سنة

 leلوجيات اللغوية ما بعد االستعمارية مثل قضية التعدد اللغوي بضبط املفاهيم اليت نشأت بسبب اإليديو 

multilinguisme  مث ظاهرة تعدد األصواتla polyphonie  واحلواريةle dialogisme  مث فصلت

 l’analyseوالتحليل التصغيي l’analyse macroscopiqueبني مفهومي التحليل العياين 

microscopique ستعمارية يف الرتمجة ما بعد االla traduction postcoloniale  ألن التحليل

عتمد على التحليل املفصل النص كامال أما التحليل الثاين فيعتمد على التداخل اللغوي يف نقل األول ي

لتنتقل بعد ذلك إىل تصنيف شامل  زئيات النص من انحية إقحام ميزات لغوية داخل لغة أخرى،جل

 
. نقطة جذب  2. قناة لالستعمار موازية ومرتبطة ابلتعليم ورقابة السوق واملؤسسات العلنية والسرية. 1ومفاده: »  36

    .« قضاء على االستعمار. . قناة لل3واملستمرة حىت بعد اهنيار االستعمار.  للثقافات غي املتساوية 

   : بعنوان  37

Outils pour une traduction postcoloniale. Littératures hétérolingues, Lyon, éd. des 
archives contemporaines, CEP/ ENS-LSH, 2009. 



املرتجم يف سياق ما بعد االستعمارية انطالقا من منتجيها )الكتاب(، وهي للنصوص اليت يتعامل معها 

ثالثة أنواع: النصوص اليت تقوم على خيارات ذاتية وسياقات اجتماعية لسانية من انحية الكتابة، 

والنصوص اليت تقوم على الوظائف اللغوية، والنصوص اليت تقوم على األساليب الشعرية للتداخل النصي، 

ارت يف النوع األول إىل ضرورة تفريق املرتجم بني الكتاب الذين يكتبون يف لغة اآلخر وبني أولئك وقد أش

الذين يكتبون يف لغتهم وكأهنا لغة أخرى كي يتسىن هلم التأقلم مع طبيعة النص الذي سيشتغل عليه 

 (.2009)سوشي  

 . نظرية التالعب يف الرتمجة: 3.3

( جمموعة من األحباث الفردية واملشرتكة مع منظرين 2004، 1992، 1985، 1981قدم لوفيفر )     

وغيهم هتدف إىل استقاللية الرتمجة عن احتكار التيار اللساين  Hermansآخرين كباسنيت وهيمانز 

الذي ما فتئ على مدار عشرين سنة كاملة، يدعو إىل تقييد املرتجم بقيود ال طائل من ورائها سوى نقل 

أي أدىن اعتبار لتقبل اآلخر هلا على مجيع األصعدة مبا فيها الثقافية واالجتماعية  نصوص حبذافيها دون 

واإليديولوجية، واليت رغم زعم أصحاهبا ابملوضوعية إال أهنا تفتقر إىل األمانة واملوضوعية، مضيفا إىل أحباث 

لنسق األديب أن ا la théorie du polysystème مؤسسي نظرية النسق املتعدد وتوريزوهار -إيفني

وأن لكل مرتجم إيديولوجيته اخلاصة ، (324/ 327: 2007)غينتسلر  ينشأ يف وسط إيديولوجي حمض

 ،(1985)لوفيفي  Why waste our time on rewrites«38 »اليت تؤثر على النص األصل وابلتايل 

جوانبا يف ترمجة األدب قلما يتناوهلا منظرو  la théorie de la manipulationوتتقصى نظرية لوفيفي 

  le patronageالرتمجة مثل: مسألة اإليديولوجية املهيمنة على فكر املرتجم، ومفهوم الرعاية املتحكمة 

 ويقصد به: the refracted textوالنص املنكسر  

 
 ومفاده: »ملاذا هندر وقتنا يف إعادة الكتابة«.   38



»The refracted texts are […] texts that have been processed for a certain 

audience (children, e.g.), or adapted to a certain poetics or a certain 

ideology.«39.  )72 :1981 لوفيفي(     

وهكذا يفضي بنا لوفيفي إىل اعتبار العرض املسرحي املرتجم انمجا عن نص منكسر خاضع مسبقا إىل     

جمموعة من القيود اإليديولوجية بداية من الرتمجة مث التطويع فاملالءمة الركحية، وقد سبق للوفيفي أن بني 

االنكسار يف الغرب، لتكون لظاهرة »: اليت خضعت Brechtذلك من خالل ترمجات أعمال بريشيت 

: 2007. )غينتسلر «أمريكي.-أكثر مالءمة للمعايي الفنية واإليديولوجية السائدة يف العامل األجنلو

 (:xiب:  1992 فالرتمجة تصبح على حد تعبيه )لوفيفي  (.326

“Translation is, of course, a rewriting of an original text. All rewritings, 

whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics and as such 

manipulate literature to function in a given society in a given way. Rewriting 

is manipulation, undertaken in the service of power, and in its positive aspect 

can help in the evolution of a literature and a society. Rewritings can 

introduce new concepts, new genres, new devices, and the history of 

translation is the history also of literary innovation, of the shaping power of 

one culture upon another.40”  

 
النصوص املنكسرة هي تلك النصوص املوجهة جلمهور معني )كاألطفال( أو املكيفة لشعرية أو   »ومفاده أن :   39

 .  «إليديولوجية معينة. 

 

ومفاده أن: »الرتمجة بطبيعة احلال إعادة كتابة النص األصل، وتعكس إعادة الكتابة على اختالف أنواعها وبغض النظر    40
ايل تتالعب ابلنصوص األدبية يف جمتمع معني وبطريقة معينة فإعادة الكتابة  عن مقاصدها إيديولوجية وشعرية معينة وابلت



إن اعتبار الرتمجة يف سياق ما بعد االستعمارية إعادة كتابة، يرتتب عليه اخلروج من دائرة النص األصل     

والتجرد من كل عالئقه املادية )املبىن( والالمادية )السياق واملعىن(، وما املرتجم يف هذه إال كاتب اثن أكثر 

عن مهامه البسيطة كالبحث عن دالالت  منه مقتبسا، فيحيد عن سياق األصل وال يلتزم به، ويتغاظي

 leاملفردات املناسبة والقراءة املرتوية، وهنا تتجلى بوضوح قضية االنزايح أبنواعه وخاصة االستعماري 

glissement sémantique postcolonial  الذي يؤدي إىل ترمجات منزاحة مبعىن الكلمةdes 

traductions décentrées . سبق ذكره، تتجلى لنا وضعية املرتجم الذي ينتحي وابلرجوع إىل ما

 اسرتاتيجية هذه املقاربة واليت تركز على التصرف أو اجلزأرة من خالل الرسم التخطيطي التايل:

 

 

وميكن أن يساعد يف تطور األدب واجملتمع إذا كان إجيابيا كما ميكن إلعادة الكتابة أن   ليست إال تالعبا خيدم السلطة، 
يخ االبتكار األديب، وقوة تشكيل  تقدم مفاهيم جديدة، وأنواع جديدة، وووسائل جديدة، واتريخ الرتمجة ما هو إال اتر 

 ثقافة واحدة على أخرى.«. 

 

 

املرتجم

النص األصل

ف ثقافة اجملتمع اهلد

فبيئة اجملتمع اهلد

قيود اجملتمع اهلدف



 4رسم ختطيطي رقم  

إن اجلزأرة ليست إال نتاج صراع ال متناهي انبع من مترد فكري وثقايف ضد املعتقدات واملكتسبات     

ر واملستعَمر، وهنا يكمن التناقض، فاملرتجم الذي يؤيد هذه رغم املثاقفة احلاصلة بني املستعمِ االستعمارية 

املقاربة جيد نفسه أمام نصوص أصلية حمررة بلغة املستعمر ولكنه مع ذلك حياول التحرر من قيود هذه اللغة 

، فينتهي به املطاف إىل وثقافته بواسطة إضفاء صبغة حملية تتماشى مع إيديولوجيات اجلمهور املتلقي

 .     «التصادم واالصطدام الثقايف والفكري»أو   «اهلزمية واالستسالم أمامه»أو  «راالنتصار على املستعمِ »

 خامتة الفصل: 

خالصة القول، أن املقارابت الثالث وعلى اختالف اهتماماهتا إال أهنا تشرتك يف نقطة واحدة تتمثل يف     

مسرحة النص الدرامي بكل جوانبه الزمانية واملكانية رغم التفاوت الظاهر بني هذه املقارابت ولعل أهم هذه 

فة إىل اجلوانب اخلاصة بتجاوب اجلمهور املقارابت تلك اليت ركزت على اجلوانب الدرامية والركحية ابإلضا

مع العرض وهذا ما هتتم به املقاربة اجلزائرية اليت أولت أمهية كبى للثقافة الشفهية )اللغة املنطوقة ونغمة 

وتناغم أجزاء النص( يف حدود السياق االجتماعي الثقايف مقابل الطريقة اليت يقرأ هبا النص املسرحي. ففي 

للنص اهلدف، أو بعبارة أخرى، تركز  l’oralitéاملقاربة إىل جلب نوع من الشفاهية الرتمجة، هتدف هذه 

هذه املقاربة على استظهار الكتابة من خالل وضعها يف سياق ثقافة اجملتمع املستقبل للرتمجة ووضع املرتجم 

الشفهي املنطوق يف مكان الراوي أو القاص إن صح التعبي مبجرد انتقاله من األدب الفرنسي املكتوب إىل 

أو مايسمى ابألدب والرتاث احملكي. وهذا االنتقال ليس ابألمر اهلني ألنه يتعلق ابجلوانب السيميائية  

  وخارج اللسانية، ولتحقيق هذه الغاية، جيب على املرتجم أن يضع نفسه مكان الراوي أو القاص.

النص األصل أو ما يسميه ميشونيك   وهكذا، ففي إدراك املعىن يف اللغة اهلدف، إعادة إحياء ملوسيقى

وهذا اإليقاع يصبح فيما بعد موسيقى إيقاعية يف العرض، وهنا تتجلى أمهية دور  le rythmeابإليقاع 



وإبراز كفاءته   son imaginaireاملرتجم يف تفكيك شفرة النص املسرحي من خالل قوة املتخّيل لديه 

   املتعلقة ابمللهاة والكوميداي.وقدراته يف ترمجة املسرح أبنواعه خاصة تلك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين 

 املسرح والرتمجة 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين: 

 املسرح والرتمجة: 

 متهيد: 

يزال اجلدل قائما إىل يومنا هذا بني املرتمجني واملسرحيني حول إشكالية ترمجة املسرح ابعتبارها ال     

يف واقع األمر، تناسى الكثي من الباحثني التطرق إىل ترمجة و مستحيلة من جهة وممكنة من جهة أخرى. 

حىت مطلع الستينات كي  احلب حول الرتمجة األدبية واقتضى ذلك االنتظار املسرح رغم سيالن الكثي من

تتمخض دراسة حول ترمجة املسرح، ولعل أول من كّرس فصال هلذه الدراسة كان موانن يف جملة اببل 

Babel  ومل يقف األمر عند هذا احلد بل تواصلت اجلهود وأعيد طرح ، (157-156:  2004)رجياتني

ارابت وأفكار سامهت يف إثراء التنظي هذه املسألة نظراي خالل سنوات الثمانينات حيث مت اقرتاح عدة مق

  Ladouceurالرتمجي للمسرح من بينها أفكار ومقارابت ابفيس وابسنيت و ميشونيك والدوسي 

 والليباريت. 



يرى هؤالء أن املسرح يف حّد ذاته نوع من الرتمجة ألنه أتويل للنص ابلعرض للجمهور املتفرج وعملية     

نائية بني املكونني األساسيني للمسرح )النص والعرض(، وهذا ما يشبه إىل التأويل هذه نتجت عنها عالقة ث

حد ما العالقات الثنائية املوجودة يف عملية الرتمجة، وخي مثال على ذلك عالقة النص األصل ابلنص 

ملسرح. اهلدف. ويف هذا الصدد، قام أغلب الباحثني مبقابلة الدراسات املسرحية ابلرتمجة بغية التنظي لرتمجة ا

ولتسهيل فهم منهجية ترمجة النص املسرحي، ينبغي أوال أن نفهم أوجه التشابه ولكن أيضا وخصوصا أوجه 

 االختالف بني املسرح والرتمجة.

 

 يف املسرح:  .1

  théâtreجيدر بنا أوال التعريج على أصل الكلمة الالتينية ، مسرح قبل العودة إىل أصل الكلمة العربية     

وذلك ألن الغرب كان سباقا يف ممارسته سواء أكان نصا أم عرضا ودليل ذلك الذخية املسرحية اليت تركها 

ووايلد  Molièreو موليي  Racineو راسني  Shakespeare رواد املسرح العامليني من أمثال: شكسبي

Wilde  بيكيت وبريشت وBeckett  وغيهم من املسرحيني اليواننيني والرومان كإسخيلوس وسوفوكليس

 ويوربيديس وسنكا وأرسطوفان وميناندر.

   أصل وتعريف كلمة مسرح: 

واليت تعين أي مكان ميكن أن نرى  theatronإىل الكلمة اليواننية  théâtreيعود أصل الكلمة الالتينية 

وقد جتسد معىن هذه الداللة االشتقاقية يف عدة تعريفات  (.Viala 2010 :5-6ء )فياال شيمنه أي 

 Le Dictionnaireإبستيمولوجية أخرى موضوعة بطريقة مبسطة، فعلى سبيل املثال، ورد يف 

Encyclopédique du Théâtre   كورفني(Corvin 1998  :1616التع )  اآليتريف: 



 » Le théâtre est simulacre. Et il naît du simulacre. Avec ce que d'audace, qui 

est peut-être un reste d'enfance ou une impossibilité, inscrite dans l'évolution 

historique de l'esprit humain, de voir le monde comme il est, toutes choses se 

mettent à bouger, saisies par un grand branle qui fait de n'importe quel 

mendiant un dieu et de l'apparence d'un comédien descendu d'une machine 

l'apparition fondamentale de Diarius41 «.   

وللسرد   mimésisغي أن أفالطون يف كتابه الثالث للجمهورية اعتب أن املسرح فن للمحاكاة    

diagèsis ، فاحملاكاة تقليد أعمى أو وهم أو نوع من اخليال خيلقه الشاعر لشخصياته. أما السرد فهو سية

أيضا إىل عدة تسميات  théâtreذاتية ويف هذه احلالة، يتحدث الشاعر ابمسه. وحتيلنا الكلمة الالتينية 

 من بينها: «مسرح»ودالالت أكثر من مثيلتها العربية  

- Théâtreتعين القصر أو البناية أو املكان العام الكلمة الفرنسية كانت   : يف القرن السابع عشر

املخصص للعب املمثلني أو الفضاء املخصص للمتفرجني أو الغرف اخلاصة ابملمثلني أو خلفية 

يف  سياق جند هذا املعىن متداوالهذا الاملسرح أو ما يطلق عليه أيضا ابلكواليس أو غيها ويف 

 le théâtreمومية مثل: املسرح اجلهوي حلد الساعة يف االستعماالت والتسميات الع اجلزائر

régional   واملسرح الوطين اجلزائريle TNA . 

 
مصطنع ألنه ينشأ من التزييف أومن جرعة زائدة من اجلرأة رمبا من بقااي مرحلة الطفولة أو  املسرح »ومفاده أن:   41

يبدأ ابلتحرك مث ابالهتزاز  ، فكل شيء واليت جتعلك ترى العامل مثلما هو   التطور التارخيي للعقل البشرياستحالة مسجلة يف
 .   « .شبة كالظهور املخيف لدارا األول الذي جيعل من أي متسول راب ومن ظهور أي ممثل على اخل



- Théâtre: تعين أيضا الفرقة أو مؤسسة الفرجة مثل قولنا :le Théâtre Français   املسرح

الفرنسي ويف اجلزائر جند هذا املعىن متداوال أيضا مثل قولنا: مسرح علولة أو يف لبنان مثل مسرح 

 الرحباين ببيوت.اإلخوة  

- Théâtre :تعين أيضا املدونة أو ذخية من النصوص املسرحية مثل قولنا :le Théâtre 

Classique  املسرح الكالسيكي وهذا املعىن متداول أيضا يف السياق اجلزائري كقولنا املسرح

 اجلزائري ما قبل االستقالل.

- Théâtreحياان: : تعين جنسا أدبيا خاص بشخص معني ولذلك نقول أle théâtre de 

Molière  مسرح موليي وهذا املعىن متداول أيضا لدى املسرحيني اجلزائرين والدليل على ذلك

االستعماالت التالية: مسرح كاتب ايسني ومسرح حمي الدين بشطارزي ومسرح حممد ديب رغم 

واحدة إال أن أن مسرح هذا األخي ليس مسرحا ابملعىن العام للكلمة ألنه كتب مسرحية 

 االستعمال متداول نظرا النفراده بنوع خاص به من الكتابة املسرحية.

- Théâtre تستعمل أيضا يف سياق الرتفيه والتسلية أي وقت املتعة اليت تتضح من خالل تصفي :

 le théâtre silencieuxاملسرح الكوميدي و le théâtre comiqueاملتفرجني كقولنا: 

 املسرح الصامت.

- Théâtre  تعين ممارسة مجالية ترتكز على نص مكتوب وحيرتم تقنيات معينة وعرض متسلسل :

-Rigault 1978 :10ورجيو  Ouelletوويلي  Girard) جيار إخراج حمكميقوم على 

11).     

رَحم يعين:  الوسيط فتعين: لغة: جاء يف قاموس املعجم مسرحأما الكلمة العربية  َسم
 مرمعَى السَّرمِح.أن امل

 واملسمرَحُ: مكان مُتثّل عليه املسرحية، واجلمع: َمسَارحُ.



كتابه  للمسرح يف  (2009) حممد الطاهر فضالء واصطالحا: يف هذا الشأن، سنكتفي بذكر تعريف 

، الذي رأينا أبنه مهم، وذلك اجلزء األول  –املسرح... اترخيا ... ونضاال.. املسرح العاملي، املسرح العريب 

املسرح جتسيم  »بسبب التباين احلاصل يف مفهوم املصطلح بني منظري وممارسي املسرح، وهو كاآليت: 

 (.37)  «.واحملاكاةاحلياة يف إحياء، ابألداء  

 ويضيف أيضا: 

الدراما واملسرح: ومها شيء واحد ابلتزاوج، ال ينفصالن إال يف املفهوم العادي البسيط. غي أنه ابلرغم  »

من هذه النظرة الشاملة املتكاملة، فالبد من بقائهما منفصلني إال عندما نريد توليد الفن املسرحي الصادق 

ثل وتكامل. فابتداء من النص املؤلف، منهما وحينذاك يصل العمل املسرحي بني كل أجزائه يف تالحم ومتا

واملكان الذي تشخص فيه أحداثه وتؤدى فيه أعماله، إىل شعور التوقع املتبادل بني كل العاملني فيه، 

وشغف اجلمهور ابللون واحلركة والتأثي والتأثر يف أداء الفعل الدرامي، إىل التصميم التقين يف اإلخراج، 

صوتية املوحية، كل هذا جيسم شكل الدراما على خشبة املسرح. فاملسرح، مثله وأنغام املوسيقى، واملؤثرات ال

مثل غانية، تعتز جبماهلا وزينتها، بينما املسرحية )الدراما( مثلها مثل عجوز أشيب ميتلئ حكمة واتزاان، وقد 

يف اتصال يبدو االتفاق بينهما عسيا إال يف العمل اجلدي البحث، إال أنه جيب االنسجام بينهما معا 

    (.38-37:  2009)فضالء   .«الرفيع.  واحتاد، ألنه بدون ذلك ال يتحقق العمل املسرحي

يف نظران إىل أن أغلب ممارسي ومنظري املسرح يتفقون معه، ولكي نتبني يف  ترجع أمهية هذا التعريف    

كانت سباقة يف   ( للمسرح واليت1996وضوح مدى هذه األمهية ينبغي أن نشي إىل تعريف أوبرسفيلد )

 ذلك:

 » Le théâtre est un art paradoxal. On peut aller plus loin et y voir l'art même 

du paradoxe, à la fois production littéraire et représentation concrète ; à la 



fois éternel )indéfiniment reproductible et renouvelable( et instantané )jamais 

reproductible comme identique à soi(42 «. )11 ص( 

( عندما عرف املسرح كلغة أكثر تعقيدا من اللغات 1997التعريف ليس ببعيد عن تعريف فياال )وهذا     

 األخرى ابلرغم من أن املسرح يف نظره: 

 » Il n'est pas indispensable, en effet, qu'il y ait du texte, des paroles dites, 

pour qu'il y ait théâtre, et le mime ou la pantomime peuvent y suffirent43 «.    

(5ص)     

القراءة دون ل عدد هائل من املسرحيات من خاليف وجود غي أن املسرح يف جممله نص، ويتجلى ذلك     

 هلا، أو بعبارة أخرى:    أن تكون هناك عروض

» Même dans le cas du mime, le jeu est souvent supporté par des prévisions – 

un canevas – qui constituent un texte )parfois écrit, parfois oral( que les 

acteurs ont mémorisé. Et le plus souvent, une pièce inclut un texte 

entièrement rédigé d'avance, que les acteurs prononcent 44«.  )6 :2010 فياال( 

 وهكذا جيتمع النص مع العرض.     
 

املسرح فن املفارقات، ميكن أن نذهب بعيدا ورؤية فن املفارقات فهو إنتاج أديب وعرض ملموس، وخالد   »ومفاده أن:    42
 . «ية( وفوري )يستحيل تكراره ابلطريقة نفسها( على حد السواء. )قابل للتكرار والتجديد إىل ما ال هنا

ومفاده: »ليس من الضروري أن يكون هناك نص أو أقوال منطوقة كي يكون هناك مسرح ذلك أن الصمت واإلمياء    43
 كافيني.«. 

يشكل نصا )أحياان  وحىت يف حالة املسلرح الصامت، يقوم اللعب على التوقعات أو التخطيط الذي  »ومفاده أن:    44
مكتوب وأحيان منطوق( حيفظه املمثلون عن ظهر قلب، وعادة ما حتتوي املسرحية على نص كتب سابقا يؤديه  

 . « املمثلون.



انطالقا من هذه الفكرة، تبز القيمة الداللية األوىل للمسرح وهي قيمة منطية تكمن يف مفهوم الفرجة     

 والعرض والعابر أو الذي سيزول مع مرور الوقت، لكنه يف الوقت نفسه يقوم على النص الذي بدونه مل

يكن هلذا العابر أو الزائل أن يتحقق يف وقت عبوره. فالنص حمفوظ على حنو دائم لكن العرض زائل وعادة 

ما يتم إخراجه وجتسيده من شخص إىل آخر )ابتداء من املمثل الرئيسي إىل املمثل الثانوي وهكذا ...( 

 ملسرح. وعلى سبيل املثال: املسرحيات القدمية والكالسيكية اليت سجّلها اتريخ ا

ميكن أن نلخص اتريخ املسرح من خالل املسارح األولية اليت نشأت مع قيام  اتريخ املسرح: . 1.1

 احلضارات القدمية وهي اتباعا كاآليت:   

  :املسرح اإلغريقي

تعين أغنية املاعز( وامللهاة أو الكوميداي ابلالتينية و  Tragoediaنشأت معه املأساة الرتاجيداي )    

(Comos, Comoedia)  وهلا معنيان األول هو املسرحية عامة والثاين املسرحية الكوميدية ابلالتينية

 est «حصرا(. وقد كانت بداايته مع الفيلسوفني اإلغريقيني أفالطون وأرسطو اللذين اعتبا أن اإلنسان:  

 .45« à le jouer naturellement enclin à imiter tout ce qu'il voit, donc  فياال(

مما يعين أن اإلنسان بطبعه يقلد ما يراه بواسطة املسرح وهذا ما جيعلنا نؤكد فكرة املنظرين أبن  (6: 1997

املسرح يف حد ذاته عملية ترمجية. فقد كان اإلغريق يف بداية األمر يرتلون شعائرا دينية على شرف اإلله 

ىل حد كبي التمثيليات املسرحية شكال حمددا ديونيسيوس مث بعد ذلك، أخذت هذه الطقوس اليت تشبه إ

يتمثل يف تراجيداي ممثلة يف عروض حمكية تندب عذاب ديونيسوس وعروض أخرى تتعلق بكل من 

إسخيلوس وسوفوكليس ويوربيديس ويف كوميداي ممثلة يف مسرحيات تسخر من الواقع السياسي واالجتماعي 

 منيوس وخاصة ميناندر.املعاش آنذاك ومن ديونيسيوس وديفيليوس وفيلي

 
 ومفاده أن: »اإلنسان مييل بطبعه إىل تقليد كل شيء يراه وابلتايل إىل أتديته«.   45



  املسرح الروماين القدمي:

ظهرت بوادر احلركة املسرحية بروما من خالل عروض مصارعة احليواانت وعروض الرايضيني وألعاب     

املصارعني وذلك قبل اقرتاض الرتاجيداي والكوميداي بكثي وهذا ما جيعلنا نُ ّقر أبن املسرح الروماين كان قبل 

قي أبثينا. وقد كان الرومان متفرجني بطبعهم إذ كانوا يقرتضون أشكال الفرجة من ظهور املسرح اإلغري

اإلغريق ويطّبعوهنا فيما بعد أي أهنم يكسوهنا ابلطابع احمللي وذلك من خالل متثيليات إميائية تطبعها أحلان 

شهد الذي  du genre ou à texteموسيقية ورقص مع إمياءات حركية )مثل مسرح األلعاب ومسرح 

. حيث شرع الرومان يف بناء مدرجات من وهوميوس وترنتيوسجناحا ابهرا وبلغ أوج عطائه مع بلوتون 

وقد اطلع الرومان  ق.م( 207 – 180وقد نشأ املسرح الالتيين مع ترمجة ليفيوس أندرونيكوس ) .احلجر

 (:Bertrand)ابرتران   على حكاايته من خالل ترمجاته

» Livius Andronicus eut l'idée d'introduire dans le théâtre romain des sujets 

grecs. Mais il fait en sorte d'en choisir qui ne fussent pas isolés du contexte 

historique. Ainsi, beaucoup de ses tragédies se rattachaient au » cycle 

troyen «, qui était en quelque manière à demi romain. Quant au reproche de 

palgiat, il est hors de propos. La littérature antique considère toute œuvre une 

fois livrée au public, comme sa propriété. Les idées et les mots passent d'un 

auctor à un autre dans une franche liberté. Le génie en cette affaire consiste à 

adopter ses sources. Une pièce réussie n'est pas une pièce nouvelle ; c'est une 

pièce qui respecte l'occasion : il faut, quant écrit, s'en tenir en tous lieux aux 

circonstances : Livius Andronicus souscrivit à cette règle lorsqu'il offrit aux 



Romains sa tragédie d'Inô : l'assimilation populaire avec la déesse Leucothée 

justifiait ce passage d'un mythe à un autre 46«.    )46 ص( 

   مسرح العصور الوسطى:

قبل احلديث عن هذه احلقبة املسرحية، جيب بداية أن نذكر أن املسرح كان يعرض شفواي دون أي     

تدوين نصي. ويعرف مسرح العصور الوسطى بظهور ما يسمى مسرح العجائب واملسرح الفرنسي الدنيوي 

جذور هذا  ومسرح الكارنفال ومسرح األقوال املأثورة ومسرح املغفلني واملسرح األخالقي. وقد متخضت

املسرح يف الكنيسة إبجنلرتا حيث كانت الكنيسة األوروبية طوال ستة قرون املالذ األول واألخي واملربية  

الوحيدة والعادلة للشعب من خالل األانشيد الالتينية اليت كانت تغىن من قبل اجلموع الغفية من الناس 

قيامة األموات أو يوم البعث من جديد وكانوا   والشعائر الدينية اخلاصة ابملسيحيني. فقد كانوا يلعبون

  théâtreيرقصون كي يتحمسوا ويتطهروا ورغم ذلك مل تكن كلمة مسرح أو ابألحرى الكلمة الالتينية 

أي اللعب وهي ترمجة مباشرة للكلمة   jeuمتداولة يف العصور الوسطى، بل كان الناس يتداولون كلمة 

، وبعد أي الدراما املتعلقة ابلطقوس » drame liturgique «تسمية اليت جاءت منها ال ludusالالتينية 

 Les comiques «أتسيس املسرح الديين، تُرمجت الكوميداي الرومانية وتيانس إىل الالتينية بتصرف اتم 

 
ريقية يف املسرح على أن ترتبط ابلسياق التارخيي، وهو ما  خطر ببال ليفيوس أندرونيكوس إدراج مواضيع إغ »ومفاده:   46

جعل الكثي من تراجيدايته ترتبط ب : الدائرة امللحمية اليت كانت نوعا ما رومانية، أما فيما يتعلق إبدانته ابلسرقة النصية،  
خاصته، حىت أن  فقد كان ذلك اهتام ابطل وال أساس له من الصحة. يعتب األدب القدمي أي عمل مقدم للجمهور 

األفكار والكلمات تنتقل من ممثل إىل آخر بكل إرايحية، حيث تكمن العبقرية يف هذه القضية ابعتماد مصادرها،  
فاملسرحية الناجحة ليست مسرحية جديدة، بل هي مسرحية حترتم الظرف واملناسبة، لذلك جيب مراعاة الظروف يف كل  

ليفيوس أندرونيكوس يؤيد هذه القاعدة عندما أهدى للرومان تراجيدية   مكان عند الكتابة، وهو األمر الذي جعل من
 .    «إينو، وهو ما جيعل استيعاب الشعب لإلهلة لوكويت يفسر هذا االنتقال من أسطورة إىل أخرى. 



latins furent traduits , adaptés, joués, imités «.  بينيار(Pignarre 1995 :43 ،) كي

   تتأقلم مع متطلبات العصر الذي كان ميجد املسيحية آنذاك:   

»Mais en fait ces adaptations modifient les originaux pour en faire des moyens 

de formation à la morale chrétienne  […] C'était au XIIe siècle, un art 

dramatique original était déjà né, d'une autre source [ …] Le jeu dramatique 

demeurera en un sens trop fidèle à son origine «47. )44 /43 /31  :1995  بينيار( 

وتتعلق هذه املمارسات املسرحية بعروض أخالقية أبمت معىن الكلمة وذلك ألجل مسرح أكثر دنيوية     

وكوميدي يف الوقت نفسه. وقد شهد مسرح العصور الوسطى هنضته خالل القرن السادس عشر، غي أنه 

لشعائرية اليت ، التمست الكنيسة من حكومة ابريس منع كافة العروض املسرحية الدينية وا1548يف سنة 

متس ابملقدسات اإلهلية والنبوية، وفعال قامت حكومة ابريس بعد ذلك مباشرة ودون تردد إبصدار قرار مينع 

 L'histoire considère habituellement «منعا ابات ممارسة هذا النوع من األداء املسرحي:     

 «. 48médiévalque c'est là la raison et le moment de la fin du théâtre    بينيار(

1995  :45). 

وقد مت التشكيك يف أمر هذه املسرحيات بسبب النزاعات الالهوتية والدينية. أما يف أواخر العصور    

الوسطى، فقد أعطى اخرتاع آلة الطباعة نفسا جديدا للمسرح املكتوب الذي أصبح فيما بعد اختصاصا 

ذ شرع املرتمجون يف بكل ما حتمله الكلمة من معىن كما أن املمثلني أصبحوا أكثر احرتافية من السابق. إ

 
فقد   ]...[ولكن هذه التصرفات يف الرتمجة تغي النصوص األصلية كي تصي وسائل تكوين للقيم املسيحية  »ومفاده:   47

ظل األداء الدرامي إىل   ]...[ كان ذلك خالل القرن الثاين عشر عندما نشأ فن درامي خارج عن املألوف من مصدر آخر 
 .  « حد ما وفيا لألصل

 .   «يعتب التاريخ هذا هو سبب وحلظة انتهاء مسرح العصور الوسطى. » ومفاده:   48



 :قد أصبحوا  وكان املرتمجون نقل إسخيلوس وبالوتوس وترنتيوس وسنكا وسوفوكليس ويوربيديس وأريستوفان  

» des savants et écrivains célèbres, comme Érasme, plus tard Baïf, voire 

«.49 Ronsard ( 49: 1995على حد قول بينيار،) سرح انقالاب فنيا وبعد ذلك وشيئا فشيئا، شهد امل

ضخما بدءا من إعادة تنشيط الركح األورويب والكوميداي اإلسبانية مرورا ابلدراما اإلليزاابتية ومسرح 

 شكسبي وكوميداي ديالريت إىل غاية املسرح الكالسيكي الفرنسي.  

  املسرح الكالسيكي الفرنسي:

يزت هذه الفرتة ابلعودة إىل اجلنسني وجد املسرح الكالسيكي ضالته لدى الطبقة املخملية، وقد مت    

والرتكيز عليهما ويتعلق األمر ابملأساة    املسرحيني األكثر كالسيكية اللذين جتاهلهما مسرح العصور الوسطى

وامللهاة. وقد أوىل املسرحيون الثالثة كوراني وموليي وراسني أمهية كبية للمسرح من خالل خلق مناذج 

بهم وشغفهم ابملسرح مبثابة مهزة وصل بينهم حىت أن املسارح يف زمنهم بلغ خاصة هبذين اجلنسني وكان ح

 (:81  –  80: 1995وألمهية هؤالء املسرحيني سنتعرض ابحلديث عنهم )بينيار   أوج ازدهاره.

  كوراني:

اليت عرفت شهرة كبية وأاثرت جدال واسعا آنذاك  Le Cidمل يتوقف قط عن جتديد املأساة مبسرحيته     

 وهي يف األساس ليست إال مسرحية تراجيدية وكوميدية يف الوقت نفسه.

 

  راسني:

 
 . «والحقا ابئيف ورونسارعلماء وكتاب مشهورين مثل إيرازموس »ومفاده:  49



يف عهده، صارت املأساة اجلنس املسرحي األكثر سيادة، ألن كتاابته كانت مبثابة إهلام ومرجع للكتابة     

يني وأدابء مسرحيني حىت جاء راسني وخلط احلابل ابلنابل الروائية. فقد كان أغلب الكتاب شعراء وروائ

لدرجة أنه خلق جنسا مسرحيا جديدا تنتهي أغلب حكاايته بنهاية مأساوية وأسس كتابة مسرحية 

 متخصصة استمرت حىت خلق جنس كوميدي جديد مع موليي.

  موليي:

  بفضله، اكتسب النص املسرحي شرعية أدبية ال مثيل هلا:             

" Pour lui, la prose demeure l'apanage des pièces proches de la farce ...50".    

  (.228:  1996)برتران وآخرون 

خالصة القول، أن الكتابة املسرحية الكالسيكية كانت تنتفض على الواقع املعاش وتقلد الطبيعة ومتتع     

املتفرجني وتفرض احرتام اآلداب العامة وتقوم على ثالثة أسس مسرحية وهي على التوايل: الفعل والزمان 

 اها يف شيء:     واملكان، كما أهنا وقعت ولسوء احلظ ضحية صورة منطية ال تعب عن حمتو 

" Le théâtre classique français est victime d'une image négative qui le fait 

apparaître guindé et artificiel"51.  .)223  :1996  برتران وآخرون( 

رغم هذه الصورة السيئة إال أهنا جاءت أبجناس مسرحية جديدة مثل الكوميداي األخالقية والدراما     

الدراما الرومانسية وغيها من األجناس األخرى حىت وصلت إىل و ازية والدراما الغنائية أو امليلودراما البورجو 

 
 . «ابلنسبة له،يظل النثر حكرا على املسرحيات القريبة من املهازل.  » ومفاده:   50

 .  «املسرح الكالسيكي الفرنسي هو ضحية صورة سلبية جتعله يبدو متصنعا ومزيفا. »ومفاده:   51



ما يسمى ابملسرح املعاصر الذي يتميز حبرية كتابته النصية وأصالة عروضه خاصة على املستوى التقين 

 )الديكور واإلضاءة والصوت ... وغيها(. 

وقد ساهم انتشار الرصيد املسرحي من خالل الرتمجة يف إعادة إحياء ثقافات كادت أن تندثر وخلق     

 تيارات مسرحية يف بعض البلدان غي األوروبية مثل تلك التيارات اليت نشأت يف البلدان العربية.

  املسرح العريب:

ن العربية عدة أشكال تشبه إىل حد كبي يف البلدا بينت العديد من الدراسات واألحباث أنه كانت توجد    

العروض املسرحية احلالية تتمثل يف عروض غناء ورقص هبلواين وعروض قصصية وميكن أن نستدل ابحلكاية 

 يف مشال إفريقيا مبا ذهب إليه: 

» En Algérie, particulièrement nous pouvons déceler trois formes 

préthéâtrales : les narrations épiques du rawi )Le conteur( – appelé aussi Al-

Maddah (chantre religieux ou conteur) – les sketches ou les karagouz 52«.  

 (.Dahmane 2011  :28)دمحان  

فكلمة حكاية تعين التقليد، ففي املشرق مثال، كان هناك ما يسمى مبسرح الظل والتعزية ومسرح العرائس 

أصوله إىل القراقوز العثماين واملقامات. والتعزية لدى الشيعة هي عرض لظروف موت األئمة الذي تعود 

الثالثة لديهم: علي واحلسن واحلسني، إضافة إىل أشكال أخرى من العروض التقليدية كصندوق العجب 

 يرى أن :   Berqueابرك  ، رغم أن  (Tomiche 1993 :118وتوميش   28-27:  2011)دمحان 

 
هي: الرواايت امللحمية للراوي الذي  يف اجلزائر خاصة، ميكننا الكشف عن ثالثة أشكال ما قبل مسرحية و  » ومفاده:   52

 .  « يطلق عليه أيضا املداح والتمثيليات القصية )السكاتشات( وعرائس الدمى أو القراقوز



» ... le monde arabe classique est dépourvu de théâtre 53… «,  :1969 توميش(

15.)  

 على عكس شريف خزندار الذي يرى أبن املسرح العريب كان يوجد قبل املسرح اإلغريقي وأبن:   

» Le théâtre est un phénomène populaire et universel54 «.  

(.وما يليها 39  :1969)توميش    

فقد اقرتضت الفرق املسرحية الفرنسية واإليطالية املسرح الغريب خالل منتصف القرن  أما يف مصر،   

 1870التاسع عشر من القاهرة حىت اإلسكندرية. وقد ولدت أول مسرحية مصرية مع جيمس صنوع سنة  

 L’Avareولكن سبقه بكثي اللبناين النقاش من خالل عرضه ملسرحية البخيل اليت اقتبسها من مسرحية 

وهذا ما أكدته الكتاابت التارخيية اليت مل تتوان عن ذكر أن املسرح العريب نشأ عند  1847وليي سنة مل

العرض األول ملسرحية البخيل ملارون النقاش، ومنذ ذلك الوقت بدأ العرب مبضاعفة اقتباساهتم ملسرحيات 

مما جعلها تفقد روحها ومجاهلا  موليي وراسني وشكسبي دون أخذهم بعني االعتبار حملتوى هذه املسرحيات

األصليني بسبب اإلفراط يف إضافة الصور البيانية والفواصل الزمنية الغنائية واملشاهد الغرامية وغيها من 

 (:120:  1993اإلضافات األخرى اليت ال متت أبي صلة لألصل )توميش  

ختللت حركة منوه. مل تتصل، إذن، األساليب والتيارات  مشكلة املسرح العريب عب اترخيه القصي هي االنقطاعات اليت »

املختلفة مع بعضها. وعندما تضاف مشكلة اختالف اللهجات، تزداد القضية تعقيدا. وكما نعلم، فإن عقبات سياسية،  

اد. مع كل  واجتماعية، ومجالية، ودينية، أدت ابملسرح العريب إىل أن يولد ويفىن، مث يولد من جديد، كاعنقاء تبعث من الرم

والدة كانت طموحات املسرح العريب تزداد، وبعض مالحمه تتغي، مكتسبة من احلياة أتثيا، ومن الثقافة الغربية أتثيا آخر،  

 
 ومفاده: »يكاد خيلو العامل العريب من املسرح.«.   53

 . « املسرح ظاهرة شعبية وكونية  »ومفاده أن:    54



ومن أمناط التسلية التجارية السائدة أتثيا اثلثا. ولكن ليس هناك من رابطة بني حلقات ومراحل تطور املسرح العريب، كما  

 (.30: 2012)عصمت   .«املسرح األورويب. فعنقاؤان العربية ال تنمو وال تكب. هو احلال يف اتريخ 

ومع ذلك، استطاعت العبقرية الغربية للمسرح اليت مل تتوان حلظة عن مد جذورها يف أرض شباب األمة 

خاص  العربية بسبب الرتمجة أن تؤثر على النخبة العربية، كما أّدت هذه العبقرية الغربية إىل تنظي حقيقي

 ابملسرح.

 خصوصيات املسرح:  .  2.1

للوصول إىل عملية مسرحية أبمت معىن الكلمة، جيب أوال فهم كيفية سيورة املسرح وكيفية فهم مسرحته     

فيما يتعلق ابملأساة أو امللهاة ولن يتم ذلك إال من خالل العرض مرورا ابلنص. والنص حبسب أوبرسفيلد 

(1996 :82:)«,  55le scripteurendu le texte produit par désigne bien ent »   كما

تشي أيضا إىل أن النص ميكن أن يكون مكتواب أو شفهيا، كما ميكن أن يكون دراميا و/ أو فرجواي، فهو 

متسلسل ومتجانس ووظيفي وذو مقصد مجايل كما ميكنه أن يؤدى على ركح املسرح وهذه هي عملية 

 (:83  –  82: 1996التمسرح )أوبرسفيلد 

» La théâtralisation peut aller dans le sens de la conceptration, de l'économie, 

de l'épure au point de se décharner comme dans le théâtre de Beckett ou au 

contraire privilégier l'excès de théâtralité 56«.    

 (.Evrad 2006  :46)إيفرار  

  العرض:
 

 ينتجه الكاتب.«. ومفاده أن النص: »يعين ابلطبع النص الذي    55

 . « التمسرح ميكن أن يصل إىل أقصى احلدود أو أن إعطاء األولوية للمسرحة.»ومفاده:   56



هو عبارة عن مسرحة للنص وعرضه علنا للجمهور أو املتفرجني وجعله قابال للعرض ولإلخراج من طرف     

 الكاتب املسرحي واملمثل أو املمثلني والتقنيني وغيهم من رجال املسرح.

   النص والعرض:.  3.1

ون يسمح له خبلق نظام مثلما ذكران أعاله، ميكن للنص أن يكون عرضة لألداء واملشافهة ألنه ينفرد بقان    

 والرسم التخطيطي التايل يوضح ذلك:   اتصايل معقد 

 النص                                                        

 العرض                                                      

 املخرج                   الكاتب                                                                      

 املمثل                                                      

 املتفرج                                                     

 5رسم ختطيطي رقم  

وابلرغم من كون أي كالم منطوق على خشبة املسرح له متلقيان اثنان )املتلقي اخليايل للممثل واملتفرج(     

إال أن النص له أكثر من متلقيني، وال يظهر العرض إال من خالل العالمات املوجودة يف املكان كالديكور 

املمثلني اترة، وتصفيقات وقهقهات  واإلضاءة واألشياء املوضوعة واملوسيقى والضجيج املثمثل يف صرخات

اجلمهور اترة أخرى، إضافة إىل لعب الكوميديني مثل اإللقاء والصوت واحلركات واألقنعة واملاكياج 

واأللبسة. ويعتب احلوار الركيزة األساسية للفعل املسرحي، وهو نوع من اإلجاابت املتبادلة بني شخصيات 

( فإن 1996نقال عن إيفرار )Hegel لعرض، وحسب هيجل املسرحية يف النص وبني املمثلني يف ا

 احلوار هو: 



» Le mode d'expression dramatique par excellence 57«.  )45( 

ويتميز النص املسرحي أيضا ابلدميومة على عكس العرض الذي يتميز ابآلنية، ويعين ذلك أن القارئ     

وع إىل أي موضع من مواضعه ألن النص مطبوع ويف عندما يسرتسل يف قراءة النص املسرحي يستطيع الرج

متناوله، بينما ال ميكن للمتفرج أن يرجع إىل الوراء أو أن يستوقف املمثلني ويلتمس منهم إعادة مشهد من 

املشاهد ألنه أغفل مشاهدته أو أتخر عن االلتحاق بقاعة العرض، ألن العرض مؤقت ومستمر إىل هناية 

 ويقوم على النص املقروء.املسرحية، كما أنه شفهي  

 نالحظ مما تقدم، أن العرض يتطلب قراءة النص وأتويله، أي أنه:      

» Dans l'idée de » représentation «, il y a celle de présenter une seconde 

«.  58fois  (.73: 1996)أوبرسفيلد 

وابلتايل ميكن أن نستنتج أن هناك نوعا من الرتمجة الشفوية، بني املكتوب أي النص واملنطوق أي    

العرض، فالعرض هو نقل شفهي للنص، ألن النص، عند قراءته، يتحول إىل رموز وإشارات يستقبلها ذهن 

 ظام سيميائي حمكم. املمثل أو املخرج مث حيوهلا إىل لغة شفهية تنتقل بدورها إىل ذهن املتفرج عب ن

 . الرتمجة بني املكتوب واملنطوق: 2

ال تزال حركات الرتمجة تتواىل منذ بداية الكون إىل اليوم، فقد خلقت العالقات االقتصادية وحىت     

السياسية أحياان نوعا من التبادل اللغوي والثقايف جعل من الرتمجة ركيزة فعالة يف منو حركيته، وانطالقا من 

 
 . « طريقة التعبي على الركح ابمتياز.   : »أن احلوار هو   ومفاده  57

 . «يف فكرة العرض، جند فكرة التجسيد مرة اثنية.  ومفاده: »   58



مة، ميكن أن نعرف الرتمجة على أهنا نقل لنص موضوع أساسا جلعله موضوع نقل إنساين ثقايف هذه املسل

 إىل ثقافة أخرى.   

 وجهة نظر علماء التداولية:  

( بني اللغات احملدودة واللغات غي احملدودة، فاألوىل على حد 1947) ايملسالف Hjelmslevفّرق     

تعبيه تتمثل يف النصوص التقنية بينما الثانية تتمثل يف النصوص األدبية. فالبنسبة للنوع األول، ميكن دراسة 

ية اليت الرتمجة على أساس منطق ثنائي القيمة )اخلطأ نقيض الصواب(، عندما يتعلق األمر ابلرتمجة احلرف

ميكن أن تكون سليمة أو خاطئة وهذا األمر يتناىف متاما مع النوع الثاين ألن ترمجة النصوص األدبية أو 

: 2006الرتمجة األمنوذجية ال وجود هلا من األساس وتقتضي قراءة عميقة لفهم ما وراء النص )إيكو 

409  /449 .) 

 وجهة نظر علماء السيميائية:  

 أساس أن: تقوم وجهة النظر على    

"Le mot traduction prend aussi parfois le sens métaphorique excessivement 

élargi d'expression, représentation et interprétation […] Le terme même de 

traduction est ambiguë59". )40 /11  :1979  الدميال( 

ألنه يف هذا السياق، يتعلق األمر من جهة إبمكانية كتابة ومن جهة اثنية ابستحالة كتابة أو ما يسمى     

تعليميا ابستحالة الرتمجة، فالكاتب يكسو نصه آليا وعفواي مبقصد معني ليأيت املرتجم وأيخذه مث جيعل منه 

واألمر نفسه ابلنسبة إليكو  ( السباقة يف طرح هذه املسألة2008) Nordمتخيال آخر. كانت نورد 
 

كلمة ترمجة حتمل أحياان يف طياهتا معىن جمازي يتسع بشكل مفرط ليشمل التعبي والعرض والتأويل ...    : »أن    ومفاده  59
 . « كلمة ترمجة يف حد ذاهتا غامضة.



هذا املوضوع وأجاب على هذه Dire presque la même chose الذي تناول يف كتابه  (2006)

تعرف الرتمجة على أهنا مقارنة بني عاملني خمتلفني متاما ، فعلى حد رأيه، اإلشكالية يف عنوان الكتاب نفسه

 هو ليس ترمجة ابلرصف أو كلمة بكلمة بل إىل عامل آخر.أو تقريبا، وهذه املقارنة حترتم مبدأ األمانة الذي  

، دال ومدلول ومرجع، ابلتايل فإن De Saussure (1972)وكل هذا حييلنا إىل ثالثية دي سوسي     

اجلملة السيميائية ذات عالقة مباشرة ابملدلول واملرجع، فإذا افرتضنا أن النص األصل هو دال )الذي يعتب 

من الثوابت( يوفر لنا جمموعة متعاقبة من املراجع )فهم النص األصل(، ميكن بعد ذلك أن يتكون املدلول 

بتأويالت خمتلفة )الرتمجة أو النص اهلدف(، وهنا يتضح لنا ملاذا ميكن  )الذي يعتب من املتغيات( ولكن

 للمرتجم نفسه إعادة صياغة نصه عدة مرات وأبساليب متعددة يف جزء من الثانية بعد الرتمجة األوىل. 

من الرتادف إىل  (le continuum de la traduction)ذن، حنن ننتقل يف استمرارية عملية الرتمجة إ    

انس، فاملرتجم عادة ما يبحث عن الكلمة أ يف اللغة ب حىت جيد مرادفا هلا ميكن أن يعب عن شيئني التج

خمتلفني يف اللغة ب. يف هذه احلالة حنن أمام التجانس. غي أن إيكو نفى وجود الرتادف املطابق ابستثناء 

 بعض احلاالت النادرة جدا. ابلتايل لرتمجة نص، جيب فقط أن نضع:

»Une hypothèse sur le monde possible qu'il représente60«. )54  :2006  إيكو( 

 ,à la tentation de trop aider le texte«دون املساس مبعجم الكاتب أو حماولة إثرائه مع مقاومة:

«61l'auteuren se substituant presque à  .   (.135: 2006)إيكو  

 
 . «نضع فرضية حول العامل املمكن الذي يقدمه.  : »أن   ومفاده  60

 . «مع مقاومة حماولة استنطاق النص حىت نكاد حنل حمل الكاتب.  ومفاده: »   61



من هذا املنطلق، يتضح لنا أن الرتمجة تقوم على التأويل، فاملرتجم يتفاوض مع نفسه للوصول إىل نتيجة     

سليمة، وهذه املسلمة ليست جبديدة عن املقاربة السيميائية، ألنه لطاملا اعتبت السيمياء الرتمجة أتويال، ومل 

ألنه كي نفهم   (Harris 1993)هاريس طيقي أتت هذه الفكرة من العدم بل انبثقت من التقليد اهليمينو 

كالم اآلخر، علينا بتأويله، على الرغم من أن التأويل مستمر وهذا ال ينطبق دائما على الرتمجة اليت تعتب 

متقطعة. فسيميائيا، لكي يكون هناك معىن، جيب أن يكون هناك تسلسل بني العالمة والشيء واملَؤوَّل 

     .واملؤول هو الرتمجة

 une)انطالقا من هذه الفكرة، ميكن تصور الرتمجة على أهنا تعبي عن رسالة أو نصنصة     

textualisation)  للنص األصل. وعليه، ميكن القول أبن الرتمجة قضية شائكة ميكن طرحها من هذين

الوجهتني، ومبا أن السيمياء تقوم أساسا على الرتاث الشفهي، سيتم تناول العرض من الناحية 

نثروبولوجية، ذلك أن األمر يتعلق ابلذاكرة رغم أن النص سيتم تناوله تداوليا ألن األمر أيضا يتعلق األ

 إبعادة استذكار املنطوق من خالل املكتوب.   

   بني املكتوب واملنطوق:

يوجد بني املكتوب واملنطوق عالقة ثنائية الوجهة، فاملكتوب وليد املنطوق، واملنطوق ميكن أن يكون     

جزءا من املكتوب، فاحلوارات اليت جندها يف نص مكتوب هي عادة لغة شفهية مما يعين أن املكتوب هو 

 إعادة إنتاج للمنطوق، والرسم التخطيطي أدانه يوضح أكثر هذه الفكرة:

 إعادة استذكار                                       املنطوق        ملكتوب                         ا 

 علم النفس                              علم األنثروبولوجيا                  

 املكتوب                     الذاكرة                                          املنطوق                           



 : 05الرسم التخطيطي رقم  

إن تعريف املكتوب ابملنطوق أو العكس يعتب أمرا أساسيا فاملكتوب عبارة عن شكل من أشكال    

 L'écriture, par ailleurs, permet d'emmagasiner du matériel «التخزين الداخلي:

linguistique sous forme exacte durant de longues périodes, en principe 

 «62l'infini.jusqu'à     قودي(Goody  1994  :243.) 

ساس، يتميز املكتوب إبظهار املدلوالت اليت ميكن أن نقرأها ونعيد قراءهتا واليت ميكن أن وعلى هذا األ    

سوسي، يكمن  تدوم آالف السنني يف املكتوب على عكس املنطوق الذي خيضع ملنطق الدال، فحسب

سبب وجود الكتابة يف التعريف بنظام آخر من العالمات، ويف هذا السياق، أوىل منظرو الرتمجة اهتماما  

كبيا وحصراي لدراسة النص املكتوب على خالف علماء اللسانيات الذي أمهلوا دراسة املكتوب على 

 (. 244 -243: 1994)قودي   1933سنة    Bloomfieldحساب اللغة الشفهية مثل بلومفيلد  

يتطلب االنتقال من املنطوق إىل املكتوب االنتقال من الشكل السمعي إىل الشكل البصري )النص(     

وخي مثال على ذلك النقل الشفهي للكتب السماوية اليت استدعى تسجيلها على الورق قروان وقروان 

( 103: 1994ات على الورق ليس دقيقا )قودي ابلرغم من أنه من الواضح جليا أن تسجيل الكلم

)ابستثناء القرآن الكرمي( ألن قوة الكلمات ليست فقط يف معانيها وإمنا أيضا يف إيقاعها وهذا اإليقاع 

 نفسه هو الذي يقودان إىل املشافهة.  

اريس لذلك جيب التفريق بني الكتابة اليت هدفها إيصال رسالة والكتابة اليت هي نصنصة لشيء )ه    

(. غي أن االنتقال من املكتوب إىل املنطوق يعد أصعب من االنتقال من املنطوق إىل 370: 1993

 
الكتابة تسمح بتخزين املادة اللسانية بشكلها السليم خالل فرتات طويلة، يف األساس حىت إىل ما ال   : »أن   ومفاده  62

 . «هناية. 



املكتوب، ميكن أن نستدل هنا ابملسرح أو إذا أردان تعقيد األمور أكثر فأكثر نستدل ابلرتمجة املضاعفة أو 

 ة الرتمجة الشفهية:   ، إن خاصيla double traductionما يصطلح عليه يف اللغة الفرنسية ب :  

» joue un rôle déterminant. En effet, à l'écrit une traduction maladroite n'est 

pas toujours rédhibitoire : la lecture s'en trouve alourdie tout en restant peut-

être compréhensible. Il n'en va de même en traduction orale 63... «.  

 .(Oustinoff 2003 :91تينوف  )أوس

بعبارة أخرى، تؤثر الرتمجة الشفهية على انتماء املرتجم فتجعله يتبىن تيار أنصار النص اهلدف أو ما     

يسمى ابهلدفيني، يف هذه احلالة، ستكون إعادة صياغة الرتمجة هي إعادة كتابة للمرتجم أي أن وجهة نظر 

املادية يف النص خللق جمموعة املرتجم أو فكرته هي اليت ستطغى على الرتمجة وحتول جمموع املعطيات 

معطيات سيميائية هلا. فاملهم هو العملية اليت ستنتج بني النص األصل والنص اهلدف. وكان كل من 

يف دراسة هذه  السباقني Bermanوبرمان  Schleirmacherوشاليرماخر  Humboldtهامبولدت 

ث القارئ على فهم الكون الثقايف العملية وذلك بطرحهم التساؤل التايل: هل جيب على الرتمجة أن حت

واللساين للنص األصل أو أن حتول النص األصل جلعله مقبوال لدى قارئ لغة وثقافة اجملتمع اهلدف؟ )إيكو 

2006  :218.) 

قبل اإلجابة على هذا التساؤل، جيب االعرتاف أبن هذه اإلشكاالت هي إشكاالت متناقضة. فعند     

العرض( والرتمجة )املكتوب واملنطوق(، جيد املرتجم نفسه أمام طريق مواجهة تقنيات املسرحة )النص و 

مسدود حىت أنه يصبح غي قادر على التحكم يف الوضعية كوسيط وجماهبة صعوابت اجلمع بني املكتوب 

واملنطوق ولذلك عليه أن يتجاهل هذه الصعوابت واالنتقال إىل شيء آخر. أوال عليه أن ينقل هذه 

 
تؤدي دورا حامسا، ففعال، خالل الكتابة، ليست الرتمجة الرديئة دائما عائقا ذلك أن   : » أن الرتمجة الشفهية  ومفاده  63

 . «رمبا على الفهم وهو األمر نفسه ابلنسبة للرتمجة الشفهية. القراءة تصبح ثقيلة مع احملافظة 



القة املضمرة بني النص والعرض كي جيعل من ترمجته املكتوبة قابلة للنطق والعرض، فاملرتجم االستمرارية والع

هو الوحيد القادر على القيام هبذا النقل أو نقل نصه إىل رجل مسرح يكون له احلظ يف مسرحته بغض 

 النظر عن كون املرتجم يف األساس رجل مسرح أم ال. 

       ي واملخرج واملرتجم:. املسرح والرتمجة: الكاتب املسرح 3

   املسرح والرتمجة: 

تناول ممارسو الرتمجة مسألة ترمجة املسرح مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى إىل أن جاء  اليوم الذي طرح     

هذه املسألة يف مذكراته وأعاد النظر يف صعوابت ترمجة النصوص الدرامية وخاصة فيما  Vilarفيه فيالر 

 Deprats  (1987 :)يتعلق مبدى إمكانية ترمجتها فقال نقال عن ديبا  

»  Macbeth … la fidélité au texte original alourdit la prose française et par 

ailleurs l'infidélité est un crime. Alors ?64 « )53  ص( 

وابلتايل ميكن لرتمجة املسرح أن تتحقق إذا استطعنا إنتاج نص ال حييد عن فكرة الكاتب وال يصدم     

ت أن الكالسيكية املسرحية قد آثر  حنن نعلم كيفية حتقيق هذه الرتمجة. املتفرج ولكن اجلدل القائم يكمن يف

ألن النص املكتوب يدوم، ويبقى على مر الزمن املرجع األول املمارسة النصية على املمارسة الركحية، 

عابرة للنص العرض ليس إال ترمجة والوحيد هلواة وحمرتيف املسرح، حىت وإن كان هناك تسجيل للعرض، ألن 

 ليس إال مرتمجا للنص املكتوب يف لغة أخرى وشكل آخر )العرض(.     األديب مما يعين أن املخرج املسرحي

انطالقا من فرضية املقاربة السيميائية، جيب أن يظهر التداخل السيميائي للنص املكتوب يف غي أنه     

ألن العالمة  العرض وأن حيس به املتفرج. ولكن اإلشكال احلقيقي يتمثل يف التناقض احلاصل يف املسرح

ة إىل التناقض املسرحية يف حد ذاهتا متعددة الداللة وهذا انجم عن وجود عدة شفرات يف املسرح، إضاف

 
 . «مكبث ... األمانة للنص األصل تثقل النثر ابللغة الفرنسية وابلتايل تصبح األمانة جرمية  : » أن    ومفاده  64



 Un art du paradoxe à la fois éternel et «الزمين فحسب آن أوبرسفيلد فإن املسرح هو:

«.65 instantané  وترى أيضا أن مشكلة اخلطاب املسرحي تكمن يف التلفظ  (،11: 1996)أوبرسفيلد

، كما أن حمتوى املضاعف الذي يكون مباشرا ابلنسبة للكاتب وغي مباشر ابلنسبة لشخصيات املسرحية

هذا اخلطاب ال يتضح إال عندما تعرض املسرحية على الركح. كما ترى أن اخلطاب املسرحي إفهامي نظرا 

لتجسيد العرض للتنصيص املوجود يف النص املكتوب وهذا ليس برتمجة بقدر ما هو أتويل املكتوب 

له وابلتايل وعلى عكس ما هو شائع ابمللفوظ، وهو ليس بتصوير ألن العرض ال يصور ختّيل القارئ بل يّكم

يف الدراسات النقدية، ال يعتب املسرح جنسا أدبيا مبعىن الكلمة بل هو فقط ممارسة ركحية )أوبرسفيلد 

1996  :54-56 .) 

فضال عما تقدم، من العسي فهم النص املسرحي دون األخذ بعني االعتبار عدم إمكانية كتابة النص     

املسرحي دون وجود مسرحة مسبقة، فنحن ال نكتب للمسرح دون أن نعرف شيئا عنه، بل على العكس 

يائية ابمتياز، متاما، حنن نكتب بوجود شفرة مسرحية مسبقا، وقياسا على ذلك فإن العرض هو ممارسة سيم

ويقوم حتليله سيميائيا على ثالثة عناصر أساسية وهي على التوايل: اخلطاب والسرد واملعىن، والعنصر األخي 

ال يتأتى أساسا إال ابلتصريح عن املسكوت عنه بطريقة ضمنية. وعليه كيف يتجاوز املرتجم هذا التناقض 

إىل ذلك أوبرسفيلد  ، كما تذهبصف النص املكتوبن ن العالمات السيميائية للعرض متحوإويوفق فيه؟. 

(1993): 

» Bien plus, même si par impossible la représentation » disait « tout le texte, 

le spectateur, lui , n'entendrait pas tout le texte66 «.  )13( 

 :لرتمجة املسرح وفقا لدراستنا  اآليت  الرسم التخطيطي  وكما يوضحه
 

 . « املسرح هو فن املفارقة، اترة أبدي واترة آين. : » أن   ومفاده 65

 . «وأكثر من ذلك، حىت إذا كان عرض النص مستحيال فاملتفرج أصال ال ينتظر النص كامال.    : »  ومفاده  66



                                       
         املسرحية املرتمجة                                                      املسرحية األصلية    

 : 06الرسم التخطيطي رقم  

كما أن مهمة املرتجم تكمن يف جعل نصه مقبوال وقابال لألداء والعرض على خشبة املسرح ولذلك من     

األفضل أن يركز يف حمتوى املسرحية األصل كي يتجاوز إشكاالت النقل ويصبح نصه مقبوال من اجملتمع 

نا عكسيا مسرحة الرواية. إذ ميكننا حتويل املسرحية إىل رواية مثلما ميكناهلدف الذي هو املتفرج اهلدف 

  « On peut faire théâtre de tout 67.»: (1993نقال عن أوبرسفيلد ) فيتاز Vitezمثلما يقول 

يف حبثه ركز على العرض وأمهل دراسة النص ألنه كان ضد فكرة وجود النص املسرحي أرتو املرتجم رغم أن 

 (.16 –  15:  1993)أوبرسفيلد  

ين ال ينفصالن: احلوار وم أساسا على النص املسرحي الذي يتكون من جزألكن الكتابة املسرحية تق    

والتنصيص. فالنص أمنوذج لساين أما العرض فهو تعبي متعدد األوجه كالمي وغي كالمي. فالنص يفرض 

فلت منه بينما ال أقراءة خطية حيث ميكن للقارئ أن يرجع بصفة مستمرة للوراء الستدراك اجلزء الذي 

تفرج القيام بذلك ألن العرض ال يعدو جمرد جتسيد آين وعابر. وتكمن اخلاصية الفريدة للكتابة ميكن للم

املسرحية يف تعددية املرسل: الكاتب واملرتجم واملخرج واملمثلني وغيهم ابإلضافة إىل تعددية الشفرة: 

ل هذه املعايي تساهم يف سيورة ، وكاللسانية والسمعية واإلدراكية والبصرية واالجتماعية والثقافية واملسرحية

 
 . «ميكن أن منسرح كل شيء.    : »  ومفاده  67

العرض النصالنص العرض



املوسوعي  قاموسالحسب ما جاء يف  العمل املسرحي أو مثلما يطلق عليها مسرحيا ابملسرحة وتعين:

 :  » Le Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre A-Z «لكورفني

» La théâtralité est un caractère de ce qui se prête adéquatement à la 

représentation scénique. Au sens le plus large, la théâtralité se localise dans 

toutes les composantes de l'activité théâtrale et, en premier lieu, le texte 68«. 

(1998  :1614.) 

ح، وهو ما إذن فاملسرحة نصية ابألساس وبدوهنا اليصبح النص قابال للعرض والتجسيد على خشبة املسر 

جيعلنا نستنتج أن املؤشرات املسرحية الركحية كالتنصيص واملؤشرات املكانية والزمانية هي اليت تؤسس 

 ملسرحة النص ومسرحة العرض واليت ال جيب على مرتجم النص املسرحي إمهاهلا.  

لطاملا أاثر  ، جيب أن نطرح التساؤل املهم والذيل الشروع يف سرد ما قد يصادفنا من تفاصيلأوال وقب

 جدال كبيا يف أوساط رجال املسرح: هل ميكن أن نعتب ترمجة املسرح مستحيلة؟.

 يف هذا الصدد: ( Mezouer  2010  :616)نقال عن زوار    Cioranيقول سيوران  

 » Je mets un bon traducteur au dessus d'un bon auteur 69«. 

القائمة بني اللسانيات والسيميائيات، فإذا كان املسرح وقد شدد كل من ابرت وسوسي على العالقة 

يستدعي النص قبل العرض فالنص بدوره يستدعي العرض، وهذه هي املسرحة املوجودة فيه اليت ترفض 

احلرفية فالنصوص املرتمجة ال تتنفس وليست انبضة ابحلياة ولذلك جيب إعادة بعثها للحياة مرة أخرى من 
 

املسرحة يف كل مكوانت العمل   املسرحة ليست إال خاصية لكل من يتهيأ للعرض، بعبارة أخرى، تقع : »أن   ومفاده  68
 . « املسرحي، وأوهلا النص.

 . «ابلنسبة يل، املرتجم الناجح أحسن بكثي  من كاتب جيد.  : »  ومفاده  69



ك أن النصوص املسرحية وجدت لتنطق يف لغة غي لغتها األوىل. ولذلك ينبغي خالل إيقاعات جديدة، ذل

على الرتمجة أن تفعل الشيء نفسه ولكن من لغة إىل لغة أخرى ختتلف متاما عن األوىل يف لغة أخرى 

التايل فاخليانة تكمن يف عدم وجود كون الرتمجة ببساطة قابلة للعرض، و ائية وحية أي أن تميمنطوقة وإ

 رسة مسرحية يف الرتمجة. مما

معطيات حسية ، فاملسألة ليست فقط جمرد ألنه حيمل يف طياته  النص أبكمله موجه للعرضكما أن     

نقل املعىن الذي يوصل الرسالة النصية بل تتعدى ذلك إىل احلفاظ على اإليقاع والشفاهية واملسرحة 

ليست فقط  لسيولة اللسانية كما أن مسرحتهعلى مبدأ ا ال تقوم وشفاهيته األصل،املوجودين يف النص 

لذلك ال يكفي قول كلمات  رة على جعل اجلسم يتحرك ابستمرار،القد  بل هي أيضا "فعل" أيالشفاهية 

 (. 59:  1987شفراهتا إبمياءاته أو جبسمه )ديبا    فقط بل جيب على املمثل أن يفك

للحديث عن ترمجة املسرح جيب أوال تبين منهجية تركز على املمارسة املسرحية وتكون يف الوقت نفسه     

( يف مقاله املنشور مبجلة ابليمساست 1987أكثر اهتماما ابحلفاظ على صورة النص. وقد طرح ديبا )

Palimpsestes :فكرة اإلضافة يف ترمجة املسرح فعلى حد تعبيه 

» Il faut peut-être ajouter que traduire Shakespeare en français … Au profit 

de la langue traduite plus qu'au service de la langue traductrice70 «. )61 (  

والرسم التخطيطي التايل يوضح  théâtracitéففي املسرح، تصبح احلرفية مسرحة تتحول بدورها إىل 

 ذلك:

 
جيب رمبا التصرف ابإلضافة عوضا عن ترمجة شكسبي إىل اللغة الفرنسية، لصاحل اللغة املنقول إليها وليس   : » ومفاده  70

 . « األصل  لصاحل اللغة الناقلة للمعىن 



 

 : 07رسم ختطيطي رقم  

 : (1987) ديبايقول  

»  Il n'y a pas contradiction entre la fidélité du texte original et l'établissement 

d'une traduction pour la scène 71«  )62( . 

ملسكوت عنه وهذا ما يؤدي بنا إىل ترمجته اب النص ال يفصح عن كل شيء، ولكنه يف املقابل يبوحف    

ال ميكنها نقل كل شيء  نتاج العرض ولكنتسمح ترمجة املسرح إبق وليس ابلتجاوز. هقرى أو التحليابلق

 –59: 1987تبدو مستحيلة فيما يتعلق ابملسرح )ديبا حبذافيه ذلك أن األمر يتعلق بعملية لسانية 

أو إعادة  بل جيب الرتمجة للمسرح أي االقتباس ابختصار، ال جيب ترمجة املسرح مبعىن الكلمة (.60

الصياغة يف لغة أخرى بعيدة كل البعد عن اللغة مبعىن الكلمة بل يف ممارسة حركية وإشارات إميائية للجسم 

 
 . «  ال يوجد تناقض بني التحلي ابألمانة للنص األصل وإجناز ترمجة للعرض.  : »  ومفاده  71

T
النص
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L
الحرفية

Littéralité

T
المسرحة

Théâtralité

S
العرض

Scène

S
المتفرج

Spectateur)

T
Théatracité



حىت أن بعض مرتمجي املسرح مل يريدوا أن يكونوا خونة ولذلك فضلوا استعمال  حتض وتثي استجابة إجيابية،

( توحي لنا Kahane 1987 :139)كهان  «مقتبس»ا عن مرتجم، وتسمية عوض «مقتبس»تسمية 

 إىل التصرف أكثر من الرتمجة ابملفهوم العام.   ابإلبداع وهذا ما جيعلنا نعرتف أبن مرتجم املسرح مييل

 خمتلفة. وهناك ثالثة معىن املسرح ليس مغلقا بل هو مفتوح للسماح للممثل بتأويله يف أشكال  إن     

والشخصية والتنصيص )الذي هو دليل على وجود اسية تتحكم يف ترمجة املسرح وهي اإليقاع مكوانت أس

الكلمات بكلمات "مكافئة" يف اللغة األخرى ال تعيد املعىن نفسه الذي  عادة (. وعامة، تعوضالكاتب

وهذا ما يؤدي بنا إىل دعم فكرة (، Watson 1987 :115إجباراي )واتسون  تتضمنه اللغة األصل

، ألن فقط "خباانت فارغة" األمر يتعلق لكلمات يف اللغة الثانية بليشونيك حول عدم وجود مقابالت ام

الكلمات تفوح منها يف بعض األحيان رائحة الالمعقول. فاملشكلة أن الكلمات جيب أن توظف على 

لنسبة للكلمات الركح، فالكلمات تتكلم مع بعضها وتنطق وتفرض مدلوالهتا ... غي أن األمر خيتلف اب

اليت ال تفصح عن مكنوانهتا ولكنها تبوح بكل شيء يف الوقت نفسه. وهناك كلمات ميكن أن نسميها ب : 

ألهنا تؤّسس املسرحية وتعرضها، غي أن مشكلة املرتجم ال تتوقف عند هذا احلد فقط بل  «املؤّسسة»

عادة غي قابلة للرتمجة كما أن العرض اليت تبدو  les culturèmesتكمن أيضا يف نقل الوحدات الثقافية 

 est fait pour être vu et entendu plutôt «ال يباع مثل النص املطبوع لدى الناشر. ألن املسرح  

«.72 que lu  (.143: 1987)كهان 

 

 الكاتب املسرحي:   . بروفيل .31

يعتب الكاتب املسرحي رجل مسرح ابمتياز ألنه يطرح سؤاال وجوااب مهمني يف إطار التحسيس والتوعية     

على  (Nourissier 1955 :23االجتماعية ويكمن سر جناحه يف جتسيد الواقع يف الالواقعية )نوريسييه 
 

 . «  يؤدى للفرجة ولسماعه أكثر من القراءة.  : » أن املسرح   ومفاده  72



الركح وهذا الذي يشكل خطااب مجاليا يفوق مستوى املعدات املسرحية من لوازم الديكور وأجهزة اإلضاءة 

وغيها، والكاتب املسرحي هو الوحيد القادر على إجناز عمل مسرحي كامل ووضع تواصل منطوق وغي 

 منطوق يف نصه. 

اليت تعين تقليداي الكاتب  dramaturgosيعود أصلها إىل الكلمة اليواننية  «دراماتورج»إن كلمة     

اليت حتيلنا إىل  dramaturgeالدرامي )من الدراما: الكوميداي أو الرتاجيداي( على غرار الكلمة الفرنسية 

هذا املعىن التقليدي غي أن استعماهلا اليوم أصبح خيتلف عن املعىن األول، فالدراماتورج أو الكاتب 

)ابفيس  ي وتسيي املسرحية واالستعمال اجلرماين يفضل هذا املعىناملسرحي هو شخص قادر على حتض

2006  :105 .) 

يقوم الكاتب املسرحي بتجسيد املسرحية أوال مع اختيار املسرحيات حسب حالة معينة أو إفادة ممتعة     

عديل وبعد ذلك ينجز أحبااث توثيقية حول املسرحية وأخيا حيدث انسجاما يف العرض وكل ذلك مرورا بت

النص وحتريك مسرحيته جلمهور معني. ومن الضروري هنا البدء ابلعرض واالقتباس وصوال إىل اجلمهور.  

كما ميكن للدراماتورج أن يكون خمرجا أو مقتبسا أو حىت مرتمجا ولكن العكس ليس صحيحا مطلقا 

 (.48:  2007)ابفيس  

 املخرج املسرحي:   . بروفيل .32

هو من يؤول النص املسرحي ابستغالل كافة األدوات املسرحية من الديكور اجلمايل واإلمكاانت الركحية     

 Pierron)بييون  1874ألول مرة سنة  metteur en scèneواملمثلني. وقد ظهرت الكلمة الالتينية 

 اللعب على الركح.( ويقوم عمل املخرج على حتريك النص وتنظيم العرض أو ابألحرى تسيي  39:  2002

 : املسرحي   . بروفيل املقتبس .33



هو الذي يعيد كتابة املسرحية ويقتبس عموما لتقليص املسرحية وتضييقها واختيار العبارات املالئمة     

وإعداد نص مألوف للمتفرج وهتيئة الفكرة واحلوارات وإعادة صياغتها واإلضافة والتنويع جلعل النص قابال 

 ( لالقتباس املسرحي، كاآليت: 1998قام، ميكن أن نعرفه من خالل تعريف كورفني )للعرض. ويف هذا امل

» L’adaptation échappe à tout contrôle : adapter c’est écrire une autre pièce, 

se substituer à l’auteur 73«. 

يقوم عمل املقتبس على اإلبدال أو نقل مؤلف من جنس أديب إىل جنس املسرح وأحياان يقوم على     

اقتباس نصوص ذات فوارق معتبة على املستويني الثقايف والزمين. واالقتباس عملية سيميائية خاصة وهو 

 مستعمل كثيا مبعىن الرتمجة رغم أن دور املرتجم خيتلف متاما عن دور املقتبس.

 . بروفيل املرتجم املسرحي: .34

يف إرجاع النص املكتوب يف لغة مفهومة إىل لغة اثنية سواء أكانت مكتوبة أم يتمثل عمل املرتجم     

( وليس 1995)مصطلح استعمله فينويت سنة  invisibleمنطوقة. فاملرتجم ليس إال وسيطا غي مرئي 

 ترمجاان اثن ابللغة اليت هو مسؤول عنها كما أنه مسؤول عن خلق أواصر متينة بني الثقافات. فاملرتجم قارئ

وكاتب مسرحي يف الوقت نفسه بل هو أيضا أحياان مقتبس. فالفن املسرحي بقي حبيس هؤالء املبدعني 

 األربعة يف املسرحيات رغم أنه من اجللي أن كاتب املسرحية ليس إال اجلمهور بردود أفعاله واستجاابته.

 

 : الفصل   خامتة 

متناه من األنظمة السيميائية غي اخلطية وعلى هذا ميكن القول أبن الرتمجة تسمح أساسا بتجسيد عدد ال 

املنوال، حظيت الرتمجة للعرض بكم وافر من اإلسهامات والبحوث الرتمجية يف حماولة إجياد مهزة الوصل 

الرابطة بني األان واآلخر، فعلى سبيل املثال، لكي يتسىن لنا االنتقال من املسرح الكالسيكي إىل املسرح 

 
 . «  ال ميكن التحكم فيه، فعندما نتصرف حنن نكتب مسرحية جديدة وحنل حمل الكاتب.  : »التصرف   ومفاده  73



از مرحلة التأويل وأحياان مرحلة الرتمجة اليت تثي نوعا من التناقض واملثاقفة الناشئة نتيجة  املعاصر جيب اجتي

التجريد الثقايف للنص األصل والرتسيخ الثقايف يف النص اهلدف ألنه ال ميكننا اجلمع بني ثقافتني غي 

ة ميكن أن جتعل من منسجمتني، فالتنافر دائما موجود بينهما. ولذلك البد من خلق مسرحة يف الرتمج

النص قابال للعرض بغية خلق أثر سيميائي فعال لدى املتفرج مع تبين مقارابت ميكن أن تسهل املهمة 

 للمرتجم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   الفصل الثالث 

 موليي يف اجلزائر 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: 

 موليي يف اجلزائر 

 

 متهيد: 

هذا االسم الذي لطاملا صنع جمد أهم املسارح العاملية من خالل مسرحياته اليت ال تتوقف عن  !موليي    

العرض لكن ماذا عن موقعه يف املسرح اجلزائري؟ كان موليي موجودا دائما يف اجلزائر ليس جبسده بل 



األوىل ملسرحه يف اجلزائر   مبسرحياته اليت لطاملا جذبت اهتمام املسرحيني اجلزائريني، والدليل على ذلك اآلاثر

اليت كانت تتميز بشخوص مسرحياته كأراغون وسغاانريل وطرطوف وغيها مرتدين ألبسة جزائرية ابمتياز 

ومتحولني إىل سليمان وحساين وطرطوف ... إنه صراع مستمر ضد الغيية احلصرية فرضه بشطارزي 

ابحلياة اليومية للجزائريني ومبفهوم العائلة  وعلولة وكاكي وآخرون. تطرح مسرحيات موليي مواضيع تتعلق

: Truchet 1985والزواج واحلب واهلرمية االجتماعية والسياسة والدين والطب والعلل وغيها )تروشيه 

208  –  245.) 

كان موليي وال يزال بال منازع الكاتب الفرنسي الذي اعتمدان على أعماله كثيا مقارنة أبعمال غيه من     

وذلك حبكم العالقات التارخيية اليت تربط اجلزائر بفرنسا. وبفضل أعماله، متخض جيل  «ملسرحيالسلف ا»

جديد مولع ابلفن املسرحي، جيل يكتب بشغف كبي وجيزئر ويقتبس وفقا ألذواق وتقبل اجلمهور اجلزائري، 

ء هذا الفصل ليبحث فعوضا عن متثيل موليي، منثل موليي ببشطارزي وعلولة وغيهم. وبناء على ذلك، جا

يف وجود موليي يف اجلزائر خالل فرتة ما بعد االستعمار ويف حماوالت ترمجته رغم صعوابت وخصائص  

 كتابته وعناصرها حتت الركحية. 

 

 

 املسرح اجلزائري ما بعد االستعمار:  .1

مل حيظ املسرح اجلزائري حىت اآلن إال ابلقليل من االهتمام من جانب الباحثني األكادمييني، ويف هذا     

( من بني األوائل والقالئل الذين طرحوا مسألة املسرح اجلزائري 1967) Rothاملقام، كانت روث 

 Le théâtre»بشغف كبي ولقد بررت اختيارها له كموضوع دراسة يف مقدمة كتاهبا املعنون ب  

algérien»   :قائلة 

» En 1961, dans le cadre d’un séminaire sur la littérature nord-africaine 

organisé par Albert Memmi à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, l’écrivain 



Emmanuel Roblès vint parler avec chaleur de Rachid Ksentini et des débuts 

du théâtre algérien, à un auditoire surpris mais vite captivé, le conférencier 

révéla un aspect très peu connu de la vie culturelle algérienne de ces 

dernières décades. L’envie me prit alors d’explorer un domaine si peu 

abordé… Le discrédit qui frappait le théâtre arabe moderne grevait encore, 

plus tourdement le théâtre algérien, jugé inférieur en tous points aux 

«.74 ? il fondé-productions orientales et surtout égyptiennes. Ce mépris était  

 (.7)ص  

لعربية ألن اجلزائر لطاملا اعتبت جزءا من أرض تسلط هذه املقولة الضوء على مظاهر التهميش للقومية ا    

اجلزائر  »غي عربية. وقد بدأت هذه القومية املتعصبة مع االستعمار، وميكن حصرها يف العبارة اإليديولوجية 

ولكن يف املسرح اجلزائري، مترد رجاله على كل أشكال التجريد الثقايف  L’Algérie française «الفرنسية

 مهجنة ثقافيا. من خالل مسرحيات  

، كان املسرح اجلزائري يعرض 1954إىل غاية  1926ففعال، قبل االستقالل وحتديدا يف الفرتة ما بني     

 على الركح ابللهجة احمللية وجتلى ذلك خاصة يف السياق االجتماعي والتارخيي.    

» Il a reflété, dans son incohérence idéologique, les contradictions et les 

déchirements du groupe social qui l’a porté, sinon de la société algérienne 
 

، يف إطار ملتقى حول األدب يف مشال إفريقيا نظمه ألبي ميمي، تدخل الكاتب إميانويل  1961يف سنة : »  ومفاده  74
ضور مندهشا ولكنه سرعان ما  روبالس وحتدث عن رشيد قسنطيين حبماس شديد وبداايته يف املسرح اجلزائري، كان احل

تفاعل معه إبجيابية، ألن املتدخل كشف عن مظهر جمهول عن الثقافة اجلزائرية يف العشرية األخية، فأحسست برغبة  
جاحمة خلوض غمار موضوع حبث اندر، إذ ال تزال الصورة النمطية السلبية للمسرح العريب تثقل كاهله وخاصة املسرح  

يعتبه رجال الثقافة غي قابل للمقارنة مع مثيليه املسرحني الشرقي واملصري، هل هذا االحتقار يف  اجلزائري الذي عادة ما 
 . «   حمله؟.



entière. Les » pionniers « ont eu le mérite d’éveiller l’intérêt du public pour 

le théâtre75 «. )9  :1967  روث(  

ي شكل من األشكال الفنية املستوردة من الغرب خوفا ذلك ألن السكان األصليني كانوا دائما جيتنبون أ    

 من مسح ثقافتهم األم، ولذلك رفض اجلزائريون كل أشكال املسرح إىل غاية عبور الفرق املسرحية املصرية.

» … L’appropriation du théâtre n’excluait pas la présence de faits culturels 

autochtones notamment dans l’organisation de la représentation, comme la 

structure du conte, les personnages des légendes populaires, les Mille et Une 

Nuit et bien d’autres formes littéraires orales : la littérature orale dialogue 

avec Molière 76«.  

 (.Chéniki  2002  :57)شنيقي  

البد أن نشي يف هذا املقام إىل أن املسرح اجلزائري نشأ بسبب الضرورة القصوى خالل احلقبة     

االستعمارية وهذه الضرورة انبعة مباشرة من سياقات اجتماعية واترخيية وظواهر إيديولوجية خفية. وألن 

املسرح ما بعد االستعمار  الفكر االستعماري يغلب على الثقافة الشفهية. فإننا قبل الشروع يف احلديث عن

 ينبغي أوال أن نعرج قليال على املسرح االستعماري: 

 
عكس يف تضاربه اإليديولوجي، مفارقات وتنافرات اجملتمع الذي رعاه، وهو ما حدث مع اجملتمع اجلزائري.  : » ومفاده   75

 . «  سرح لدى اجلزائريني.حيث جنح رواد املسرح يف إحياء روح االهتمام ابمل

مل يقصي املسرح ممارسة بعض األعمال الثقافية األصلية خاصة فيما يتعلق بتنظيم العروض مثل احلكاية   : »  ومفاده 76
الشعبية وأبطال األساطي الشعبية، كألف ليلة وليلة وأشكال أدبية أخرى شفهية كاألدب الشفهي الذي ال يزال حياور  

   .«موليي  



» Le puissant impose ses attitudes, ses comportements et ses valeurs. 

L’emprunt est alors vécu par les peuples dominés comme une sorte 

d’excroissance suspecte ou d’aliénation négative. Ainsi, le théâtre fut d’abord 

considéré comme l’expression d’une culture dominante, coloniale, qui 

risquait de détourner l’autochtone de ses manifestations culturelles 

occidentales, il rencontra de vives résistances avant d’être adopté par certaines 

élites urbaines77 «. )57  :2002شنيقي( 

إن االلتزام يف املسرح اجلزائري خالل الفرتة االستعمارية ال يعب عن شيء سوى أنه مظهر من مظاهر       

الوطنية والتمرد ضد املستعمر خاصة. والدليل على ذلك أن مئة واثنني وثالثني سنة من االستعمار 

و وسائط االستنبات الوطنية وتغيي الواقع والفكر النضايل للشعب وحماوالت االستئصال الثقايف مل تكف حمل

 العظمى غالبيتها ما يف ثقافة جّتمع  اجلزائري مىت انتهى به املطاف إىل نيل  احلرية واالستقالل. إذن كيف

)شنيقي  الوقت ذلك يف اجلزائرية النخبة عقول راود الذي األول السؤالهذا  كان  ؟نصيا شفهية وتدون

  :  احلني  ذلك  ومنذ  (.39:  2002

» des textes, certes, furent rédigés mais sans jamais être appliqués. Par 

bonheur, deux véritables hommes de culture Mohamed Boudia et Mustapha 

Kateb, s’attachèrent à assigner véritablement des fonctions et des objectifs aux 

structures théâtrales. Au cours des premières années de l’indépendence, la 

grande question était celle  de la place du théâtre au sein d’une société 

 
يفرض القوي عاداته وسلوكاته وقيمه على الشعوب اخلاضعة له فتحصل الدخيل والتغريب السليب فيصبح  : »  ومفاده  77

 . «  املسرح تعبيا عن ثقافة مهيمنة، استعمارية هتدد ثقافة الشعب األصلية، فيقاوم قبل استيعاهبا مبساعدة النخب احلضرية. 



ankylosée, exsangue, qui cherchait à récupérer son propre substrat culturel 

tout en restant ouverte aux changements78 «. (39 :2002  شنيقي). 

من  اجلزائري اجملتمع  لدى الوعي مستوى رفع  أرادت النخبة حيث ،"ابلشعيب"املسمى ابملسرح كانت البداية  

هذه  وقد اقتبست .TNAاجلزائري  الوطين ابملسرح تسمى مسرحية فرقة خالل تنظيم عروض وإنشاء

كاتب وحممد بودية أحياان اللذين مل   مصطفى أغلبها خراجوقام إب األصلية املسرحيات من الفرقة الكثي

يقطعا الصلة ابإلرث املسرحي العاملي وأوصال املسرح اجلزائري إىل أوج عطائه يف هذه الفرتة من خالل 

إنتاج مسرحيات جزائرية وأجنبية مقتبسة حسب أذواق اجلمهور اجلزائري، وترتب عن ذلك فكرة اجلزأرة 

 (. 42/ 41:  2002زكاها كل من توري وبشطارزي وقسنطيين )شنيقي    اليت

( مسرحية ابملسرح الوطين اجلزائري 20، عرض عشرون )1965إىل  1963وقد مت يف الفرتة ما بني     

( عرضا، وقد شكل ذلك هنضة مسرحية أبمت معىن الكلمة رغم  982أي ما يعادل تسعمائة واثنني ومثانني )

 :(2002)  كل العوائق كما يشي إىل ذلك شنيقي

» Le manque flagrant d’auteurs de qualité ne manqua pas de poser un sérieux 

problème, qui fut réglé par le recours aux traductions et aux adaptations. 

Cette carence en textes dramatiques en arabe » dialectal « obligea parfois 

Mohamed Boudia79 à encourager la réalisation de pièces en langue française, 

 
عرضها حىت استقلت اجلزائر وظهر كل من حممد بودية ومصطفي   كان املسرحيون يكتبون نصوص دون : »  ومفاده  78

كاتب اللذين وصال إىل قمة العطاء املسرحي من خالل اهتمامهما بفنيات العرض. فاملشكلة مل تكن قضية عرض  
 . « مسرحي بل كانت قضية استيعاب للمسرح من جمتمع عاىن من ويالت استعمارية وال يزال حياول استدراك كيانه الثقايف.

حممد بوداي: رجل مسرح وصاحب فكرة املسرح الشعيب يف اجلزائر بعد االستقالل، كان أول من كتب مسرحيات ابللغة    79
   . (43: 2002)شنيقي    الفرنسية عرضت على ركح املسرح اجلزائري مبمثلني جزائريني



comme Crainquebille d’Analote France, mise en scène par Porte et 

interprétée par des acteurs algériens «80. )43  ص( 

وبعد ذلك، جاءت حقبة علولة وكاتب ايسني اللذين مل يتوانيا حلظة عن دفع احلركة املسرحية اجلزائرية      

جلمهور أما ايسني فكان يقدم أعماال سردية. وقد كانت مواضيعهما بقوة إىل األمام. فعلولة كان يهتم اب

انبعة من الواقع اليومي املعاش آنذاك كالزواج واحلب والطالق واألمراض واألزمات العائلية. أما حقبة 

، قامت 1965رويشد الذي متيز بشخصية حسان طيو فقد متيزت إباثرة الضحك اهلستيي. ويف سنة 

طين ابقتباس موليي وبريشت واملشاركة يف العديد من املهرجاانت املسرحية العاملية )شنيقي فرقة املسرح الو 

2002  :44-  45   .) 

، وتعتب فرتة استقرار واستقالل املسرح اجلزائري ولكن يف الوقت 1974و 1965مث جاءت فرتة ما بني     

واحدة طوال السنة وكذلك نفسه فرتة ركوده وذلك بسبب ندرة العروض حيث كانت تعرض مسرحية 

بسبب انطالقة السينما اجلزائرية اليت بدأت يف النهوض على حساب املسرح. ويف هذا الوقت ابلتحديد 

نشأت فرق مسرحية خاصة وجنحت يف تقدمي عروض مسرحية تركت أثرا كبيا يف نفوس اجلزائريني مثل فرقة 

يسى وفرقة القلعة وغيها من الفرق األخرى وفرقة سليمان بن ع 1967حسان احلساين اليت أتسست سنة 

( ويف هذا الوقت ابلتحديد بدأ املسرح اجلزائري ابلعامية ابلتطور، على سبيل الذكر، 45: 2002)شنيقي 

 (.  107: 2011مسرحيات مثل حسان الفدائي )حسان البطل( والغولة والبوابون )دمحان  

 
 املؤهلني وهو األمر الذي دفع  : " كانت املشكل املطروح آنذاك النقص الفادح يف عدد الكتاب املسرحيني ومفاده  80

القائمني على احلركة املسرحية ابللجوء إىل النصوص املرتمجة واملقتبسة عوضا عن مسرحة نصوص حمررة بلغة عامية جزائرية،  
مثل حممد بودية الذي مل يرتدد حلظة يف تشجيع إخراج مسرحيات بلغة فرنسية مثل مسرحية كرانكبيل داانلوت فرانس اليت  

 بورت وجسدها جمموعة من املمثلني املسرحيني."   أخرجها



ن الكتاب املسرحيني ركزت يف أعماهلا على السياق أما يف سنوات السبعينات، فظهرت موجة جديدة م    

االجتماعي السياسي لتلك الفرتة آنذاك يف املسرح، من بينهم: عبد القادر علولة، الذي محل على عاتقه 

مهمة مستقبل النشاط املسرحي يف اجلزائر، من اخلبزة إىل ثالثية األقوال واألجواد واللثام اليت مل يتوقف 

ن دمحارا خالل السنوات الثمانينات مرورا حبمام ريب، فعلولة ببساطة كما يقول عرضها مرارا وتكرا

(2011 :) 

» Accomplit un travail audacieux sur la langue, son souci constant étant de 

réhabiliter le parler, de l’intégrer à une langue moderne. Malgré son 

» orananité «, sa langue était comprise sur le territoire national «81. )125  ص( 

، ظهرت أيضا موجة جديدة أخرى من الكتاب املسرحيني من بينهم حاج عمر وطه 1974وبعد سنة     

العمري وحممد بن قطاف والطيب دهيمي وعمر فطموش وعز الدين جمويب ترتجم وتقتبس مسرحيات من 

اء طابع حملي للعرض من خالل أمساء األماكن والشخوص كما يشي إىل ذلك الرتاث العاملي حماولة إضف

 (: 2002شنيقي )

» De toute façon, l’œuvre représentée, même traduite, obéit aux 

contingences du contexte et à une lecture marquée par la conjoncture et les 

conditions de réception «82. )46  ص( 

غي أن صمتا طويال خيم على خشبة املسرح اجلزائري خالل سنوات الثمانينات وذلك بسبب التهميش     

الثقايف التام من طرف احلكومة آنذاك، استمر إىل غاية سنوات التسعينات اليت شهدت عدم االستقرار 
 

ومفاده أن: "اهتمام علولة كان منصبا على اللغة املسرحية وكيفية تكييفها مع احلداثة وتطويرها، ورغم لكنته الوهرانية     81
 إىل أن لغته كانت مفهومة ومستقبلة بسهولة على الصعيد لوطين".   

82
 ة ابلتلقي.". للعوامل السياقية وللظروف احمليط" أي عمل مسرحي حىت وإن كان مرتمجا خيضع  : ومفاده أن  



مي وفالق وبن عيسى السياسي مما ألزم بعض من رجال املسرح على مغادرة البالد مثل: سيد أمحد آقو 

 وزايين الشريف عياد وآخرين الذين اختاروا أورواب وجهة الستقرارهم وخاصة فرنسا.

وبعد ذلك أتت فرتة سنوات األلفني اليت شهدت اهتماما متزايدا ابملسرح حيث مت وضع وتنفيذ عدة     

، وتلمسان عاصمة (47: 2002( )شنيقي 2003مشاريع ثقافية وفنية كبى مثل سنة اجلزائر بفرنسا )

( سامهت يف 2015( ومؤخرا وليس آخرا، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية )2011الثقافة اإلسالمية )

إعادة إحياء وإثراء الساحة املسرحية يف اجلزائر ودفعها بقوة مرة أخرى إىل األمام من خالل عرض أعمال 

ميد قوري والسعيد بوملرقة. ومؤخرا أيضا مسرحية كان روادها دليلة حليلو وصونيا وسعاد سبكي وعبد احل

املهرجان الوطين للمسرح احملرتف الذي أصبحت له طبعة دولية يف إطار تنظيم منتظم كل سنة منذ سنة 

والذي كشف عن وجود حركة مسرحية واعدة تتميز بتنوع إنتاجاهتا وتسابق فرق مسرحية آتية من   2005

ب األوىل على املستوى اجلهوي على خشبة املسرح الوطين اجلزائري  كل ربوع الوطن مع قريناهتا لنيل املرات

كل فصل ربيع وتعد اجلمهور بفصل واعد وبرجمة متنوعة من العروض املسرحية على هامش منافسة رمسية، 

 حيث يتم تنظيم ندوات وأايم دراسية وتكرميات وعروض صور ومؤلفات وقصاصات جرائد صحفية.

وبناءا على ما سبق ذكره، لن حناول التكهن مبستقبل املسرح يف اجلزائر ولكن سنذكر بعض األشياء     

اإلجيابية اليت ميكن أن تظهر يف املسرح اجلزائري اليوم الذي ال يزال غي مستقر ثقافيا ومصدوما ابلعوملة اليت 

حيدث خارجا ال يزال أسي احليطة تؤمن بوحدة التفكي. فاملسرح اجلزائري حاليا وعلى غرار كل ما 

واألحكام املسبقة والقيود السياسية، حىت أن بعض املسرحيات مت منعها من العرض بسبب املساس ببعض 

يف مسرحيته املعنونة ب   2009رموز الدولة وهو ما حدث مع الفنان املسرحي املغرتب حممد فالق سنة 

Tous les Algériens sont des mécaniciens (كل )وأهم هذه األشياء ، اجلزائريني ميكانيكيني

اإلجيابية اختاذ بعض اإلجراءات املؤقتة لرفع ميزانية خزينة الدولة من خالل سن قانون خاص ابملسرح 

 اجلزائري. 



ألسباب ما بعد اترخيية وسياسية، ال يزال مسيو الثقافة يف اجلزائر يؤثرون عرض املسرحيات األجنبية ال     

ية منها والفرانكوفونية على ركح املسارح اجلزائرية ولكن بلغة حملية وأحياان هجينة ما بني العامية سيما الفرنس

والعربية مثل مسرحيات موليي وكاتب ايسني وهذا ما يفسر احلضور الدائم ملوليي يف اجلزائر من خالل 

ض الوهم والبورجوازي النبيل  مسرحياته األربعة اليت مت عرضها عدة مرات وهي على التوايل: البخيل ومري

وطرطوف من طرف املسرحيني اجلزائريني وذلك بسبب مواضيعها وطابعها القريبني من احلياة اليومية 

للمجتمع اجلزائري، ذلك أن موليي ال يزال إىل يومنا هذا امللهم األول ابمتياز لرجال املسرح على غرار 

 بيكيت وبريشت وشكسبي وغيهم. 

           إهلام املسرحيني اجلزائريني:موليي: مصدر   .2

» Molière ! Nom magique qui enthousiasme et déride cancres et savants, 

bourgeois et gentihommes, potaches et grisons, manœuvres et académiciens. 

Auteur dramatique dont les œuvres signées voici trois siècles prennent 

chaque jour un coup de » jeune « et dont les médias – et plus spécialement la 

télévision – distillent les richesses dans tous les foyers «83.  

 (.Wouters et De Ville De Goyet 1990  :9)ووترس ودي فيل دي قويي 

عندما نسمع اسم موليي للوهلة األوىل، يتبادر إىل ذهننا شخصية فريدة من نوعها ليس فقط بسبب     

غرابة امسها ولكن لسالسة نطقها. لكن األمر ال يقف هنا فقط بل عند رصيده املسرحي املتميز واملنفرد 

عرفة متعمقة للنفس عامليا، فال يوجد إىل غاية اآلن أي كاتب مسرحي استطاع توظيف أسلوب يقوم على م

 
ومفاده: " موليي! فخامة امسه تكفي، هذا العبقري الذي منذ ثالثة قرون ال يزال يلهم مسرحيي العامل مثلما فعل يف    83

 زمانه ويبهر اجلماهي مبواضيع مسرحياته اليت مل ولن تنتهي صالحيتها، وخاصة يف وسائل اإلعالم وعلى رأسها التلفزة." 



البشرية من خالل التنوع اللغوي )اقرتاضه لبعض األلفاظ اإلسبانية( وتوظيفه للمصطلحية الطبية والفالحية 

 (.Protin  2009 :233وغيها )بروتني  

أبن   Le théâtre en Algérie. Histoire et Enjeux( يف كتابه 2002وقد أشار شنيقي )    

ومع مطلع سنوات اخلمسينات جراء أربعة  1840مسرح موليي قد غزا ركح املسرح العريب يف هناية سنة 

 (: 57أحداث كبى وهي كاآليت )ص

 توسع انبليون بوانابرت وقدوم الفرق املسرحية األوروبية إىل املشرق. .1

 رحية.وعصر النهضة الذي ساهم يف ظهور حركات ثقافية مشلت بعض احملاوالت املس .2

 وتشكيل جيش موحد وظهور البوادر األوىل للدولة الوطنية. .3

 وأخيا انتقال الطلبة املصريني إىل فرنسا بغية تلقي تكوينات علمية وتقنية وفنية.   .4

وفضال عن ذلك، كانت أول مسرحية عربية معروضة مقرتضة من مسرح موليي ويتعلق األمر مبسرحية     

. ألن نصوص موليي كانت تبدو مألوفة للمسرحيني العرب 1848قاش سنة البخيل اليت عرهّبا مارون الن

الذين أغراهم اإليقاع الكوميدي الذي تتميز به نصوصه ابإلضافة إىل أسلوبه الشيق وتنوع مواضيعه )شنيقي 

2002  :63 .) 

ياة اليومية اليت وهو األمر الذي أهلم املسرحيني اجلزائريني ألن مواضيع مسرحياته تتشابه مع مواضيع احل    

يعيشها اجملتمع اجلزائري مبختلف فئاته، فمنذ بداايت املسرح اجلزائري، كان موليي دائما حاضرا بقوة ليس 

فقط مبسرحياته وإسهاماته الدرامية بل أيضا بفكره وهزله املثي للضحك. وقد جنح موليي مرة أخرى يف 

لعادات والتقاليد االجتماعية وثراء فكره وأسلوبه وهزله إغراء املسرحيني اجلزائريني بتنوع ذخيته ورسم ا



 Conesaوحبكته الدقيقة وعامله العجيب ورؤيته للعامل واحلب بطريقته وإباثرته للضحك )كونيزا وإميلينا 

et Émelina   2009  :7   .) 

» Il peut être ridicule )Bélise( ou touchant )Agnès(, noir )Tartuffe( ou rose 

(Angélique du Malade imaginaire(, machiavélique )Dom Juan(, burlesque ou 

parodique )Dénouements(, ludique )Les Fourberies de Scapin( ou somptueux 

(Les Amants magnifiques). Rien de plus changeant que ses effets, danse ou 

grimace, fête ou mascarade, il peut produire l’enchantement ou 

. 84« l’amusement, l’angoisse ou le ridicule, l’attendrissement ou l’indignation

 (.8 -7: 2009)كونيزا وإميلينا 

تتوقف مؤلفات موليي االستثنائية عن لفت انتباه املسرحيني اجلزائريني إىل يومنا هذا وذلك بفضل  مل    

نصوصه املثية للجدل اليت جتسد الضحك اترة وأتخذ مواضيعها على حممل اجلد اترة أخرى، كما لفت 

إىل عامل استثنائي رغم أن انتباههم بشخوصه اجلريئة واألسطورية ومبشاهده اليت هتز رحالنا من عامل اخليال 

أغلب املسرحيني اجلزائريني ال يذكرون امسه أو مصدر أعماهلم ابستثناء حمي الدين بشطارزي الذي اعرتف 

يف  1940كان جمرد اقتباس للبخيل ملوليي وهذا االعرتاف كان يف سنة   «املشحاح»ألول مرة أبن نص 

اليت جردها ثقافيا  «جحا»عندما عرض مسرحية  1926وقد سبقه علولة سنة  البطاقة الفنية للمسرحية.

من مسرحييت الطبيب رغما عنه ومريض الوهم، غي أن علولة مل يذكر اسم موليي مباشرة ولكنه أظهر بصفة 

 Autour du comique des «غي مباشرة كيف استلهم عمله أي مصدر العمل املسرحي. 

 
أيسر املتفرج بثراء مراحل الفرجة املسرحية اليت خيلقها يف كل عرض، اترة أيخذه إىل عامل السحر  موليي » ومفاده أن:   84

 .   « واخليال والتسلية واترة أخرى إىل عامل العذاب والسخط والسخرية



situations, du quiproquo, de la farce et de l’étude des mœurs «   2002)شنيقي :

63.) 

وذلك نظرا التساق وانسجام مسرحياته وذلك بسرد األحداث الواقعية مع االستهزاء ابخلبيثني واملنافقني     

 (. ومنذ ذلك الوقت، شرع رجال املسرح يف جزأرة مسرحياته:63:  2002واجلشعني )شنيقي  

» Séduits par la verve comique et la fluidité du récit, les auteurs algériens lui 

empruntèrent ses sujets, ses procédés narratifs, ses personnages et même son 

comique de situations, mais ne réussissent pas tout à fait à transposer sur scène 

le génie de Molière. Certes, ils arrivèrent à toucher le grand public, mais ne 

parvinrent pas à reproduire la dimension poétique des textes et la portée 

morale et sociologique des textes de Molière «85. )64 :2002  شنيقي(  

رغم عدم متكنهم من إحداث األثر الفين نفسه، وهذا ما يتجلى يف أعمال بشطارزي وعلولة وآخرين     

الذين مل يرتددوا للحظة يف جزأرة أعماله وذلك بتجريد أصلها ثقافيا ولكن يف أغلب األحيان بتهجني 

 الرتمجة من خالل املثاقفة.

 ترمجة موليي: بني املشافهة واملثاقفة:  .3

، وحمو املسافات الزمنية ما ال تبوح به الكلماتلسياق اجلزائري هي أوال البحث عنترمجة موليي يف اإن     

واملكانية اليت توجد بني األصل والعامل االجتماعي والثقايف للجمهور اجلزائري، ذلك أن مسرحياته لطاملا 

ئرية يف املسرح يلجأون ابستمرار إىل اعتبت متردا وانتفاضة ضد جمتمع عصره، فقد كان أنصار املقاربة اجلزا
 

،  السردية أساليبه ، واستعاروا أعماله من محاسه وحيويته املسرحيني اجلزائريون  كتابالوقد استعار » ومفاده:   85
الوصول إىل  رغم أهنم جنحوا يف وشخصياته، وحىت مواقفه اهلزلية، لكنهم مل ينجحوا متاما  يف نقل عبقرية موليي على املسرح. 

 . «لنصوص موليي   واالجتماعي األخالقي وزنوال يف إعادة إنتاج البعد الشعري للنصوص  وا فشل م لكنهعامة الناس ،  



االقتباس عندما ينقلون نصوصه. ولقد كان ذلك مبثابة حتد هلم عوضا عن حماولة النهوض مبسرح جزائري 

هذا النوع من النقل له حدود ألن االقتباس حبيس  أصيل. لكن السؤال الذي يتبادر إىل أذهاننا؟ هل

 لتزييف؟إشكاليتني: إبقاء الطابع احمللي أو فرض ا

وفقا ملا جاءت به مسلمات نظرية ميشونيك أو ما يسمى تعليميا ابلنظرية الشعرية يف الرتمجة، جيب أن     

 leنتجاوز هذين اإلشكاليتني اليت تبقى لسانية يف األساس حيث جيب نقل ما يسميه ميشونيك ابلطبيعي 

naturel  مؤلفات وخطاابت وعاملا من أو بعبارة أخرى أن ال تنقل الرتمجات كلمات أو مجال بل

املدلوالت ألن اإليقاع الذي يلون كل مقطع من النص وينسجم مع النص ابستمرارية منتظمة أو بتقطع 

 ترمجات موليي وقيمتها وشعريتها وخاصيتها الشعرية.  historicitéمتباين مبثابة معيار لتارخيية  

جتدر اإلشارة هنا إىل أننا مندهشون من الندرة القصوى للرتمجات اخلاصة مبسرحه إىل العربية وال سيما     

تلك األعمال املتعلقة ابآلليات اخلاصة برتمجة أسلوبه الدرامي، كما ال يوجد هناك أي دراسة تركيبية  

)نقال عن   Mornetيعلل دانيال مورين ملختلف األساليب التقنية اليت متيز ترمجة موليي. ويف هذا السياق، 

 ( ذلك قائال:    1983كونيزا  

» La grandeur, l’étonnante puissance du style de Molière, c’est qu’il n’a pas de 

style «86.  

ذلك أن نص موليي هو نص مسرحي يف األساس يستدعي يف طياته النطق واملشافهة وإيقاعا ترقص     

 مات جيعل من الرتمجة صعبة جدا. وهلذا جيب على املرتجم أن يسمع أصوات الكلمات:على نغماته الكل

» Les bons textes dramatiques sont marqués par un rythme. Les traducteurs 

sont en général incapables de retrouver ce rythme et de le rendre sensible 

 
 . « عظمة موليي أو ابألحرى قوته األسلوبية املذهلة هي أنه ال ميلك أسلواب.  » ومفاده أن:  86



dans leurs traductions. J’aime à être porté par la respiration d’un texte. Les 

textes des traducteurs ne respirent pas «87. (54  :1987  ديبا). 

هذا ما حيدث متاما مع ترمجات النصوص املولييية، فاللغة هي املشكل الرئيسي عامة للمرتمجني: كيف     

 les apartésوالتكرار والتناج  les quiproquosوااللتباس  les calemboursينقلون التجنيس 

 les surenchères واحملاكاة اهلزلية الساخرة les allusions grivoisesوالتلميحات البذيئة 

parodique  اخلاصة مبختلف املتكلمات أو اللهجات الفرنسية اخلاصة مبمارسات سياقية معينة كالطب

ختلف املداخل اهلزلية واالتساق النصي وغيها من  ابط السليم ملواحلقوق والتغزل والتّدين ابإلضافة إىل الرت 

امليزات اللغوية األخرى إىل اللغة الثانية؟ وال سيما إىل العامية؟ وكل ذلك ليس ابألمر اهلني على املرتجم 

 (.Fernandez 1979  :90 –  97 املسرحي أو املقتبس )فراننديز

 جتددها ودميومتها :على ذلك فإن تنوع العروض يساهم يف  وعالوة 

 » La multiplicité des mises en scène comme celle des interprétations confère 

un sens toujours ouvert renouvelé, renouvelable au spectacle de théâtre «88.  

 (.Despierres  2009  :20)ديبيي  

نستنتج من هذا القول أن جتدد العروض يساهم بدوره يف تنويع التصرف سواء أكان ذلك من الناحية     

النصية أي يف ما يتعلق بلغة العرض وطريقة اإللقاء وأداء احلوارات أم من الناحية الفنية ونقصد هبا الركحية 

ع من التغي الداليل تتجلى يف حركية يف ما يتعلق حبركية املمثلني والديكور واإلضاءة ألن التجدد فيه نو 
 

  وجعله اإليقاع  هذا على العثور يف  خيفقون  عموم ا  املرتمجني غي أن . ابإليقاع اجليدة  الدرامية النصوص تتميز »ومفاده:   87
 . «. يتنفسون ال  املرتمجني  نصوصولكن  . كم أحب أن أهيم يف ثنااي النص كي أتنفس روحه .  مترمجاهت  يف أكثر وضوحا 

تنوع العروض مثل عروض النصوص املقتبسة متنح مفاهيم مفتوحة ومتجددة وقابلة للتجديد مرة أخرى   »ومفاده أن:    88
 . « يف عروض أخرى.



املدلوالت واالستمرارية التأويلية اليت تتغي بتغي احمليط املسرحي الذي يتأثر ابملرسل وهو املمثل و/ أو املخرج 

واملستقبل وهو اجلمهور. ونلمس هذا التجدد يف السياق اجلزائري من الناحية اللسانية يف جزأرة عروض 

وما هو اهلدف من ذلك وما هو السبب يف ذلك؟ هل هلجنة قوم جبزأرة مسرح موليي؟ ملاذا نموليي. ولكن 

 املسرح أحسن من تعريبه؟. 

لكي نستطيع تفكيك مسرحية موليي، جيب على املرتجم إستخراج املواضع اهلزلية املثية للضحك يف     

 : (68 :1940( للهزل )برغسون 03املسرحية مع الرتكيز على األساليب الثالثة )

 تكرار احلركات والكلمات وقلب وتبادل األدوار وتداخل األحداث وتشويهها واملبالغة فيها مع املغاالة.

إن هذا اهلزل هو الذي يثي الضحك وابلتايل، عند الرتمجة، جيب إعادة إنتاج األثر نفسه عب نقل كافة     

شفاهية العرض يف الوقت نفسه مع الوعي مبفارقة األساليب اهلزلية يف اللغة الثانية واحرتام منطق الكتابة و 

ترمجة املسرح اليت تتمثل يف كيفية إنتاج هذه اإلزدواجية وما هو مؤكد أن العرض مباشر وعابر بينما النص 

 : Simard (2007 )وسيمار   Bertonدائم واثبث، ويف هذا الصدد، يقول برتون  

» C’est qu’au théâtre, la traduction ne peut se contenter de donner à 

comprendre, elle doit avant tout donner à voir et entendre. Sur scène, les 

mots résonnent, miment, sollicitent l’imaginaire et les sensations plus encore 

que l’intelligence. Tous les textes du théâtre ont en commun une finalité 

précise : celle de prendre corps et voix dans l’espace et le mouvement de la 

représentation. De sorte que la traduction théâtrale est une activité 

dramaturgique plus encore linguistique. Entre la langue de départ et la langue 

d’arrivée intervient une troisième langue médiatrice : le langage de la scène et 

de la représentation, l’idiome complexe du jeu de l’acteur. La scène est le lieu 

imaginaire où le texte peut transiter d’une langue à l’autre et le chemin qui 



mène de l’original à sa traduction passe par la prise en compte de sa 

théâtralité «89. )54  ص( 

ابلتايل فرتمجة النص املسرحي ال تصل إىل املتفرج إال إذا كانت هناك مسرحة، واملسرحة تستدعي احلوار      

رمجة املسرح تتأرجح بني واحلوار يضفي على النص املسرحي نوعا من احلركة، وهنا ميكن أن جنزم أبن ت

 عنصرين أساسيني ومها املشافهة واملثاقفة.

 املشافهة: .  1.3

الندا -)قارسيا 1982سنة  Ongإىل أونغ  L’oralité du langageيعود اكتشاف مشافهة اللغة     

Garcia-Landa 1985 :31 غي أن اكتشافه مل يلق ترحيبا واسعا من طرف لسانيي النص الذين )

اهتماما كبيا للنص الذي هو حسب اعتقادهم الركيزة األساسية لدراسة اللغة، وهذا ما انعكس سلبا أولوا 

على بعض الرتمجات املسرحية اليت مل تتخط حدود النص لتصل إىل العرض وبقيت حبيسة الورق ألن 

 : (31:  1985الندا  -)قارسيا املرتمجني عادة ما يكونون يف مواجهة يومية مع النص

» Le traducteur de textes court le même risque car il n’a devant lui qu’un 

rectangle de papier, tandis que l’interprète a en face de lui un être humain en 

chair et en os avec qui il établit un lien dialogique donc personnel dans une 

situation donnée qui est un champ de gravitation social (Full existential 

 
  إىل العرض  الوصول ولغة النص مغادرة لغة بنيف . مل يتخطى حدود اللغة درامي نشاط املسرحية الرتمجة  »ومفاده أن:  89

اللغة األكثر تعقيدا ابلنسبة للممثل، فيصبح العرض املكان اخليايل الذي   والتمثيل،  املسرح لغة : اثلثة  وسيطة  لغة  تظهر 
 . « ينتقل فيه النص من لغة إىل أخرى مع األخذ بعني االعتبار مسرحته. 



context) (Ong 1982), matrice culturelle, ordre symbolique dans le sens de 

Barthes, Foucault, etc. (Silverman 1983) «90.     

فاملرتجم أمام النص املسرحي املكتوب جيب عليه أن يفكك شفرة هذا النص حىت يصل إىل املعىن     

ويستطيع بذلك جعل نصه قابال للعرض وهذا ال يتأتى إال ابملشافهة، واملعىن أييت ابلفهم والفهم أييت 

فقط يف شفاهية الكتابة  ابلقراءة، وقبل تعريف املشافهة ال بد أن نوضح ابدئ ذي بدء أبن املشافهة ليست  

 (:19:  1982كاحلوارات واألقوال بل توجد أيضا يف حركية املعىن )ميشونيك  

» La revue Théâtre/public, dans son numéro récent sur la traduction des 

textes du théâtre montre comme jamais jusqu’ici la relation entre traduire et 

oralité. Antoine et Vitez y met la traduction non plus dans le sens, mais dans 

» le mouvement du sens « 91«. 

أي أن املشافهة هي نتيجة أتويل املعىن يف ذهن املتلقي وحتويله إىل واقع يعيشه يف متخيله، بعبارة أخرى     

( ليست كالما بل هي 6: 1982هي نتيجة الصراع بني اإليقاع واخلطاب، واملشافهة حسب ميشونيك )

تلك املرحلة اليت تقع بني مرحلة تداول اللغة ومرحلة التلقي السيميائي للمعىن أي يف إيقاع املعىن، ويرى 

ميشونيك أبنه ال يوجد خطاب دون إيقاع مما يعين أن اخلطاب ال يوجد دون مشافهة وهنا ال جيب اخللط 

نص. ومن هنا نستنتج أن هناك عالقة تكامل بني اإليقاع بني اإللقاء أو األداء والتنظيم اإليقاعي لل

 واخلطاب واملشافهة والرسم التوضيحي اآليت يرسم هذه العالقة:

 
ى خالف الرتمجان الذي جيد نفسه  مرتجم النصوص معرض للخطر نفسه ألنه جيد نفسه أمام ورقة عل»ومفاده أن:    90

أمام شخص حلما وشحما يربط معه عالقة حوارية مباشرة يف وضعية كالمية معينة تعتب جماال للجاذبية االجتماعية أو  
 .  «نسيجا ثقافيا أو نظاما رمزاي على حد تعبي ابرت وفوكو وغيمها

( يف عددها األخي من خالل مقال صادر يتناول   /PublicThéâtreنشرت جملة املسرح/ اجلمهور )»: ومفاده   91
موضوع الرتمجة املسرحية أن هذا النوع من الرتمجات يبز العالقة بني الرتمجة واملشافهة، حىت أن أنطوان فيتيز يرى أبن ترمجة  

    .«املسرح ليست مسألة معىن بل مسألة حركية املعىن 



 مشافهة                                             

 

 

 

 

 خطاب                                        إيقاع 

 : 8  رسم ختطيطي رقم 

إن ترمجة املسرح تسلط الضوء على اإليقاع. ويف هذا السياق، واستنادا إىل أحباث ابتريس ابفيس يف     

فإن اإليقاع مهم  le rythme dans la mise en scèneمقاله املعنون ب : اإليقاع يف العرض املسرحي 

نص املكتوب ويركز على االنسيابية يف تتابع العرض ألنه يتعدى حدود ال للمشافهة والصوتية واحلركية

املفاهيم الفيزيولوجية مثل: مبحث القلب وأمراضه والتنفس وكل ما هو متعلق حبركة العضالت كنبض 

 l’intonationالقلب وحركة العينني... إخل، رغم ذلك ميكن حتديده يف النص املكتوب بواسطة الرتنيم 

النص وهذا هو سر الرتمجة مثلما تكشف عنه الرتمجة الشفهية: الرتمجة تتعلق بقول ال شيء سواء  وتركيب

شفوي أو كتايب والقول بوجود نوعني من الرتمجة الشفوية والكتابية يدل على أن هناك نوعني من الكالم : 

ب كشف هذه املشافهة الشفوي أي اخلطاب والكتايب أي النص، واملشافهة بينهما، وكي تنجح الرتمجة جي

وإظهارها يف الرتمجة حىت يتسىن للقارئ أو املتفرج ضبط الرسالة، مما يعين أن الفهم مفتاح املشافهة وميكن 

 Comprendre est se «للفهم: Ricoeur (1969) أن نستدل على هذه الفكرة بتعريف ريكور 

.92« transposer dans une autre vie 

 
 . «ة جديدة. الفهم هو االنتقال إىل حيا » ومفاده أن:  92



( يف تعريفها للمشافهة يف الرتمجة أبهنا ليست إال 31: 1985الندا )-ياوهذا ما شددت عليه قارس   

   » Le vécu du vouloir dire de son autre «معايشة ملا يقصده اآلخر :  

من هنا يتبني أن ترمجة املسرح يف حد ذاهتا مشافهة ألن املرتجم ينقل معىن النص األصل وجيعله حركة     

الركح من خالل عرض ملمثلني يتقمصون أدوار شخوص املسرحية وإشارات وأصوات وقهقهات على 

Schneider-Mizony (2010 )ميزوين -األصل وال خيتلف األمر كثيا عما أتت به أحباث شنايدار

عن املشافهة، حيث ترى أن املشافهة توجد بني احملاكاة والسرد املوازي للحكاية النصية وأن مشكلة املرتجم 

ل هذه املشافهة اليت تتجلى خاصة يف النصوص األدبية ومن بينها املسرحية، ألن عامة هي يف كيفية نق

 للمشافهة عوامل وهي على التوايل:

: وهي معجمية يف األساس وتنبع من قوة الكلمات  l’oralité intensiveاملشافهة املكثفة  •

نية وانفعالية الصارخة أو املعبة كعبارات الشتم وصفات السخرية وهي مشافهة عاطفية ووجدا

وأحياان غرائزية أيضا ابإلضافة إىل تكرار الكلمات واإلطناب املتمثل يف تسلسل مرادفات  

 الكلمات.

وهي العاطفة اليت هتيمن على الكالم التلقائي للغة :  l’oralité-brisureاملشافهة االنشقاقية  •

اليت حتاكي الرتنيم والظواهر   الشفهية واليت تقطع اجلملة إراب إراب كفواصل الكالم وعالمات الوقف

( وعالمات احلذف )...( وجتريد اجلمل من عنصر !اإليقاعية يف النص وأمهها عالمة التعجب )

 تركييب وتعويضه يف بداايت أو أواخر اجلمل بعنصر تركييب آخر.

استخدام : وتكمن يف بساطة اللغة وفورية الرسالة عب  l’oralité-simplicitéاملشافهة البسيطة  •

 (95-80مفردات وكلمات بسيطة. )ص  

يف   يف ما وراء اللغة وحتديدا هي يدل ذلك بكل جالء ووضوح على أن املشافهة ليست يف اللغة بل     

ميزوين من بينها  -وال تسهل ترمجة هذه العوامل إال ابسرتاتيجيات معينة طرحتها شنايدر حبكة املعىن،



تصرف خارجي ميس ابألساس إيديولوجية النص إما ابلتأثي صوران وهو حسب ت التصرف الثقايف للمشافهة 

أو التجرد من األان وهو أتثي  une enculturationيف اآلخر أو ما يسمى ابلرتسيخ الثقايف أو التثقيف 

وهذا التصرف يدل على املثاقفة اليت جتمع ما  une déculturationيف اآلخر وجترد من ثقافة األصل 

 .  بني األان واآلخر من خالل عالقة تبادل ثنائية الوجهة

 . املثاقفة: 2.3

أحباث الرتمجة يف السنوات األخية وخاصة مع ظهور املقارابت اهلدفية زايدة واضحة يف دراسة شهدت     

واهلدف وقد أمثرت اجلهود عن وضع بعض املفاهيم اجلديدة العوامل الثقافية املسيطرة بني اللغات األصل 

اليت تؤسس للعالقات الثقافية بني هذه اللغات واليت تصب مجيعها يف خانة التهجني الثقايف، وميكن 

 حصرها كما يلي:

 ة املفاهيم الثقافية اليت تركز على اهلوية يف الرتمج  املفاهيم الثقافية اليت تركز على الغرابة يف الرتمجة 

Appropriation التمثل Expatriation اإلبعاد 

Inclusion التضمني Exclusion اإلقصاء 

Exotisation التغريب Domestication التوطني 

Enculturation الرتسيخ الثقايف Déculturation التجريد الثقايف 

Intégration اإلدماج Désintégration االحنالل 

Enracinement أتصيل Déracinement االستئصال 

Domination  اهليمنة Marginalisation  التهميش 

Acceptation القبول Rejet الرفض 

Ethnocentrisme التشبت ابألصل Décentrement االنزايح 

 



غي أن هذه املفاهيم مل تتوسع يف دائرة الرتمجة وبقيت حمصورة يف دائرة ثقافة اللغة ولقيت حظها األوفر     

  la transculturationوالتبادل الثقايف  l’acculturationيف الدراسات األنرتوبولوجية ابستثناء املثاقفة 

وقد وظف الباحثون هذا املعجم لوصف  (،Turgeon 2004: 53)تورجون  l’hybriditéوالتهجني 

خمتلف التحويالت الثقافية اليت عرفت تضخما وتشعبا يف املصطلحات منذ نصف قرن تقريبا، وهذا ما 

على يد فرانز  1920ظهر سنة  رغم أن مصطلح املثاقفةحصل بني مصطلحي املثاقفة والتبادل الثقايف 

 1940ي ظهر بعد عقدين من الزمن وحتديدا سنة قبل مصطلح التبادل الثقايف الذ  Franz Boasبواس 

(، بغية خلق تقارب ثقايف بني 55: 2004)تورجون  Fernando Ortizعلى يد الكويب فرانندو أورتيز 

الشعوب ومع االختالف الطفيف بينهما إذ أن املثاقفة استيعاب لألان واآلخر بينما التبادل الثقايف هو 

، فإننا ولكي حندد مفهوم املثاقفة يف ترمجة املسرح جيب أوال أن نفهم استيعاب واحد إما لألان أو لآلخر

التبادل الثقايف ألن املثاقفة ال ميكن أن حتدث دون التبادل الثقايف وبال شك أن طرح مفهوم التبادل الثقايف 

 يف الرتمجة كان بسبب التواصل ما بعد االستعماري الدائم. 

ونسج على منواله منظرون آخرون  1979املفهوم يف الرتمجة سنة ألول مرة هذا  Margotطرح مارقو     

 يف كتاهبا املعنون ب : Silvia Spitta (1995)وصقلوا مفهومه يف النظرية الثقافية للرتمجة مثل سيلفيا سبيتا  

Between two waters. Narratives of transculturation in Latin America.   الذي

 أكدت فيه أن الرتمجة هي جزء ال يتجزأ من التبادل الثقايف. 

انطالقا من هذا املفهوم، تعتب اجلزائر من البلدان اليت شهدت حتوالت ثقافية ملموسة بسبب التعاقب     

سالمية والعثمانيني ومؤخرا الفرنسيني العابر للفنيقيني والرومان والنوميديني ومؤسسي الدويالت العربية اإل

الذين تركوا بصمتهم يف ثقافة ولغة الشعب، وقد انعكست هذه التحوالت على سياق املسرح اجلزائري من 

 خالل التهجني الثقايف، ومثال موليي اجملزأر خي دليل على ذلك.



اآلخر والتأثّر به، وهو نوع من األخذ أما عن املثاقفة فتنطوي يف الرتمجة على حماولة املرتجم التأثي يف     

والعطاء، أما يف ترمجة مسرح موليي فهي ال تعدو جمرد ترمجة، ذلك أن ترمجة املسرح يف حد ذاهتا مثاقفة، 

 وقبل تعليل ذلك، من اجلدير ابلذكر أن حندد مفهوم الرتمجة يف سياق املسرح. 

صل إىل اللغة اهلدف وهذا النقل يتباين وخيتلف من إن الرتمجة مبفهومها العام هي نقل نص من اللغة األ    

مرتجم إىل آخر. وقد أاثر احملدثون والكالسيكيون يف اللغة جدال واسع النطاق خالل العقود الثالثة 

 (.2000  -1970املنصرمة )

فأنصار التيار األول أو الكالسيكيون: حيرصون على نقل النص كامال حبذافيه دون نقص أو إضافة 

م هذا انبع من استيعاهبم للدراسات اللسانية اليت كانت تعتب الرتمجة ظاهرة لغوية مثلها مثل ابقي وحرصه

الظواهر اللغوية األخرى إىل أن استقلت الرتمجة على يدي فيين وداربلين وأصبحت علما قائما بذاته، له 

سة احلرفية والغيية والبنيوية حىت قواعده ومناذجه النظرية، ولكن رغم ذلك بقيت الرتمجة مفهوما وتطبيقا حبي

جاء احملدثون وهم أنصار التيار الثاين وجعلوا التصرف حمور اهتمامهم األول يف الرتمجة آخذين بعني االعتبار 

تطويع اللغة وذاتية املرتجم يف نقل ثقافة النص وإيديولوجيته وموضوعيته يف نقل طبيعة النص األصل 

 ورسالته.

 les étudesراسات احلديثة يف الرتمجة وخاصة الدراسات اإلبستيمولوجية من الواضح أن الد     

épistémologiques   حية النص »تقوم يف جمملها على مبدأ الذاتية، ويتجلى ذلك يف املسرح من خالل

( بني الرتمجة واالقتباس واإلعداد والتأليف، ويرى سالم 37: 1993)سالم  «املسرحي يف رحلة الرتمجة

( أن هناك فرقا شاسعا بني مفهومي االقتباس واإلعداد رغم كوهنما من توابع الرتمجة ألن 59: 1993)

 منطلقهما ابألساس هو الرتمجة. 

فاالقتباس على حد تعبيه قد يكون عن األصل أو من األصل، والنوع األول يكون أقل درجة من النوع     

الثاين ألنه أيخذ فكرة أو أكثر ويصوغها بطريقته يف اللغة الثانية، بينما النوع الثاين أيخذ من األصل أفكارا 



قتباس هو أخذ شخصية درامية ووضعها يف وأقواال وأحدااث وأفعاال أي أنه يستوحي أفكاره من األصل، واال

بيئة اثنية ختتلف متاما عن األوىل من انحية الثقافة والدين والقيم االجتماعية والفكر أي أنه يقوم على 

اقتباس صفة أو فكرة أو ذات وهيئة أو ذات فقط أو هيكل أو أسلوب كتابة أو معىن أو مبىن أو تفسي 

على البناء العام للمسرحية، وهذا التصرف يكون داخليا ابألساس أي   من خالل حرية التصرف مع احملافظة

ويكمن يف تغيي احلوارات والشخصيات   l’adaptation intrinsèqueميس فقط اللغة )تطويع النص(

 (. 62:  1993)سالم    «تغييا جيعلنا أمام مسرحية حملية»

ي ارتبطت ارتباطا وثيقا ابالقتباس، ومنطلق من هذا املنظور، ميكننا القول أبن نشأة املسرح اجلزائر     

االقتباس يف األساس هو نص أصلي حمرر بلغة مغايرة تعاد صياغته يف بيئة حملية الفكر والقيم االجتماعية 

(. ولعل أقرب 69 – 60: 1993والثقافة وبلغة حملية جزائرية أو مصرية أو مغربية أو غيها ... )سالم 

ح اجلزائري مسرحية جحا لعلولة اليت اقتبسها عن مسرحييت مريض الوهم مثال عن االقتباس يف املسر 

والطبيب رغما عنه ملوليي وكان اقتباسه يركز فقط على جانب الصفة ألنه اقرتض صفة الطبيب رغما عنه 

 ملعاجلة ابن السلطان األمي ميمون الذي كان يتظاهر ابملرض ألسباب شخصية. 

ة أو قصة أو مسرحية أي هو حتويل عمل أديب إىل نص مسرحي قابل أما اإلعداد فيكون عن رواي    

للعرض وهو ترمجة من وسيلة تعبي إىل أخرى وليس من لغة إىل أخرى ومن خصائص اإلعداد خلط العامية 

 واإلعداد:  la diglossieابلفصحى  

قة على اإلخراج يقوم بني مؤلف النص املسرحي واملخرج وسيط ينهض بتهيئة النص املسرحي هتيئة ساب»

حيث يقوم الدراماتور إبعداد النص األصلي، واإلعداد من نص مسرحي إىل نص مسرحي آخر قائم على 

النص األصلي ويستند إىل أساس فكري سابق على عملية اإلعداد، حيث يكون النص األصلي غي متالئم 

اللغوي أو من حيث املستوى  مع العصر أو مع البيئة، من حيث بعض أفكاره الفرعية، ومن حيث املستوى

واإلعداد مرحلة وسيطة بني  ]...[التقين للكتابة األصلية للنص، وتعارضها مع االنتاج وقدراته ووسائله 



الرتمجة والتأليف شأنه يف ذلك شأن االقتباس الذي قد يكون يف اقتباس فكرة عمل أجنيب أو يف اقتباس 

 (.82:  1993)سالم   «شخصية ...

ميكن أن نضرب مثاال عن اإلعداد يف املسرح اجلزائري: مسرحية البوغي اليت مت اقتباسها من جنمة     

 األصل حكاية شعبية قدمية اشتهرت يف مدينة قسنطينة ونظرا لشهرهتا الواسعة تغىن لكاتب ايسني وهي يف

 هبا أشهر الشعراء يف قصيدة البوغي اليت غناها الفنان الطاهر فرقاين. 

 بنا كل ذلك إىل اجلزم أبن: ينتهي      

 .l’hybriditéاإلعداد يقوم أساسا على مبدأ التهجني  

 .l’adaptationواالقتباس على مبدأ التصرف 

اترة  l’interprétationاترة وعلى مبدأ التفسي أو التأويل  la littéralitéوالرتمجة على مبدأ احلرفية 

 أخرى.

والتحليق  la créativitéوالتأليف الذي خيرج عن إطار الرتمجة ويدخل يف جمال الكتابة على مبدأ اإلبداع 

 . منطلقه النص األصلإذا كان    l’hypertraduction  أحياان

وكل هذه املفاهيم ابستثناء التأليف تدور يف خانة املثاقفة ألن التهجني يكون يف العادة بني شيئني إما 

نصني أو ثقافتني أو لغتني والتصرف مبين على شيئني إما بني ثقافتني أو سياقني أو نصني أو لغتني والشيء 

ولكن انطالقا من فكرة خاصة ابجملتمع األصل وهذا يف حد نفسه ابلنسبة للحرفية اليت هي نقل ابلتطابق 

ذاته مثاقفة وابلنسبة أيضا للتأويل الذي هو نقل ابلتكافؤ ولكن انطالقا من فكرة خاصة ابجملتمع األصل 

 مصقولة يف ثقافة وفكر اجملتمع اهلدف.

لفضاء املسرحي اجلزائري وذلك وابلعودة إىل احلديث عن املثاقفة يف ترمجة املسرح، تظهر مالحمها يف أبعاد ا

 يف:



اقرتاض املسرح اجلزائري يف بداايته من الغرب وممارسته ليس فقط من طرف النخبة بل ممارسته  -

ألجلها ذلك أن اجلزائريني كانوا ال خيرجون عن نطاق الشعر امللحون واحلكاية الشعبية أي أن 

األمية اليت كان يعاين منها أغلب  أدهبم كان شفواي ويتمحور يف الرتاث الالمادي. إضافة إىل

الشعب اجلزائري إابن االستعمار بسبب سياسة القمع والتجهيل بغية اهليمنة وإخضاع وقتل روح 

 املقاومة لديه ابإلابدة، واملثاقفة هنا ليست إال شكال من أشكال التمرد واالنتفاضة ضد املستعمر.

ستقبل للرتمجة من خالل إبدال أمساء الشخوص توطني النصوص املسرحية األجنبية لدى اجملتمع امل -

األصلية أبمساء أخرى يف اللغة اهلدف وميكن أن نستدل هنا مبسرحية البورجوازي النبيل ملوليي اليت 

صارت بلقاسم البورجوازي يف السياق اجلزائري لعمالق املسرح اجلزائري حسان احلساين انطالقا 

د جوردان الذي صار بلقاسم والذي رغبة منه يف من موضوع املسرحية اليت تتحدث عن السي

االنتماء إىل الطبقة املخملية أصبح يثي السخرية بشرائه ملالبس فاخرة وحماولة تعلم فنون النبالء  

 كاملوسيقى والرقص والفلسفة رغم كب سنه مما جعله حمل سخرية حميطه. 

بكثرة تناول اسم بلقاسم آنذاك مثله مثل أمساء  لعل اختيار احلساين السم بلقاسم انبع من قناعته التامة    

أخرى، نذكر منها على سبيل املثال: سيد أمحد، حممد، أمحد، عبد هللا، سليمان وغيها، كما أبقى صفة 

يتمتع بصالحيات وامتيازات مثله مثل ينتمي إىل الطبقة املخملية و  البورجوازي وتعين الشخص الذي

والثري اجلزائري عادة ما يقتين  ،ق احلساين التداويل تعين الرجل الثريلكن هذه الصفة يف سيا، النبالء

أفضل األلبسة ويعتين مبظهره وهو املظهر الذي يكون عليه البورجوازي النبيل ويف الوقت نفسه املظهر الذي  

 كان يطمح إليه جوردان الشخصية الرئيسية يف املسرحية األصل.

اليت  La diglossieملهجنة أو ما يسمى لغواي ابلثنائية اللغوية كما تتجلى املثاقفة أيضا يف اللغة ا -

متزج بني مفردات اللغة األصل ومفردات اللغة اهلدف، ولعل خي مثال على ذلك، العامية اجلزائرية  

اليت أضحت  مزجيا بني اللغتني العربية والفرنسية اليت هي اكتساب استعماري ابمتياز ولكنها مل 



سبانية  تكتف بذلك بل اقرتضت مفردات وعبارات من لغات أخرى كالرتكية واإليطالية واال

 واألمازيغية وصقلتها وشوهتها بطرق خمتلفة وعلى أوزان لغوية متنوعة. 

( ترى أهنا جمرد بوادر بداية  44: 1967إن جزأرة املسرحيات اهلزلية ليست إال مثاقفة رغم أن روث )    

وقد بدا ذلك مع  صراع وأزمة لغوية يف اجلزائر بني اختيار العامية أو العربية أو الفرنسية أو حىت األمازيغية،

مطلع السنوات العشرين قبل اندالع الثورة بعقود من الزمن، مشكل جنم عنه اجلزائروفونية  

l’algériophonie   .مثلما اصطلحت عليه األديبة اجلزائرية الراحلة آسيا جبار 

ل املسرح  على ضوء ما سبق ذكره، نستنتج أبن ترمجة موليي تراوحت بني املشافهة واملثاقفة ألن رجا     

كانوا أيخذون من األصل رسالة النص املسرحي ويستوعبوهنا يف اللغة اهلدف وهي العامية وهذا االستيعاب 

 مرده إىل أمرين:

التشبه ابألصل ولكن مع التشبت ابهلوية االجتماعية والثقافية للشعب اجلزائري واحلفاظ على مقوماهتا  -

 الوطنية. 

ف والتنفيس واإلحساس هبزلية موليي ليست ابألمر اهلني وهذا ما دفع إاثرة الضحك ألن إاثرة العواط  -

رجال املسرح إىل تبين اسرتاتيجية اجلزأرة ألهنا حسب نظرهم أقرب من العربية الفصحى يف إضحاك اجلمهور 

 آنذاك والرتفيه عنه رغم صعوبة نقل مواضع اهلزل إىل اللغة اهلدف.

   . يف ترمجة الضحك:4

ئلة امللحة واملنوطة برتمجة املسرح اهلزيل، ترمجة األثر املرتتب عن مشاهدة املسرحية األصل من بني األس    

للضحك؟ وإن كان األمر كذلك؟ كيف ننقل هذا  «ترمجة»وهو الضحك،  هل ميكن احلديث عن 

الضحك من لغة إىل لغة أخرى؟ قبل اإلجابة على هذين السؤالني، ال أبس أن ندرس أنطولوجية الضحك 

 ن حندد مفهومه. وأ

 الضحك:  مفهوم



من املسلم به أن الضحك ظاهرة غي لسانية ألهنا متعلقة ابإلنسان ابعتبارها ملكة فيزيولوجية وعقلية وردة 

 فعل آنية وعفوية واندرا ما تكون متعمدة، وهي ظاهرة اجتماعية ثقافية أيضا، كما أنه:
93« entre deux personnesLe rire est le chemin le plus direct  » 

حتيلنا هذه املقولة اخلاصة بشاريل شابلن إىل االستنتاج أن الضحك سهل اإلرسال ألنه جمرد كلية كونية     

une universalité cosmogonique  أو ابألحرى ملكة عقلية ونفسانيةune faculté mentale 

et psychologique ن نقل هذا الضحك من شعب إىل آخر ال يتشارك فيها مجيع أجناس العامل، غي أ

خيضع ألي حرفية بل لعدة مفارقات لسانية أمهها املفارقات األنثروبولوجية. ففعال، ترمجة الضحك ال تعين 

فقط احلفاظ على وقع اجلملة األصلية يف اللغة اهلدف بل أيضا إاثرة عاطفة لدى اجملتمع املتلقي للرتمجة، 

اهلزيل كي يتمكن املرتجم من نقل الضحك أو إاثرة ضحك جديد ال ابلتايل، هل جيب توطني النص 

 يتعدى حدود األثر الضاحك األصلي ولكن ليس له أي عالقة بسياق النص األصل؟

قبل اإلجابة على هذا السؤال، من املستحسن طرح مسألة غياب احلرفية، ذلك أن مسألة إاثرة الضحك يف 

أو ابألحرى:  La sémiocité de l’énonciationالتبليغ الرتمجة ترتبط بوضوح مبسألة سيميائية 

» l’inter-sémiocité qui relie » texte et contexte «.«  أورابن(Urbain 1991 :47 .)

إن هذه السيميائية هي اليت تشكل عائقا ابلنسبة للمرتجم، ألن الضحك الناجم عن قراءة النص األصل 

ليب أساسية أو ما يصطلح عليه منظري الضحك ابإلمجاع خاص مبجتمع معني ويتكون من ثالثة أسا

 : ( ثالثة1968) Bergsonوهي حسب برغسون   Les ressorts comiquesبعوامل الضحك  

 . Le comique de caractère, de geste ou de répétitionهزل الشخصية أو احلركة أو التكرار  

 Le comique deوهزل املوقف الكالمي أو الوضعية  Le comique de motsوهزل كلمات 

situation. 

 
 .  «الضحك هو الطريق األقصر بني شخصني »ومفاده أن:    93



، جتدر اإلشارة إىل أن العديد من منظري الضحك مل حيددوا بعد تعريفا جوهراي ملصطلح يف هذا الصدد    

يرى البعض منهم أن الكلمتني متعدديت حيث  Le rire"الضحك" واألمر نفسه ابلنسبة للمقابل الفرنسي 

أن حتيلنا األوىل إىل السخرية أو اهلزل أو العبث أو االستهزاء أو التهكم أو االستخفاف أو  الداللة إذ ميكن

  أو  Le sarcasmeأو  La raillerieأو  l’absurdeالفكاهة، أما الثانية فيمكن أن حتيلنا أيضا إىل 

L’humour  أوLa satire أو Le comique  أوLe calembour  أو Le ridicule   أو

L’ironie ،سواء ابلنسبة للكلمة العربية أو الكلمة  أما البعض اآلخر فيى أن الضحك هو الضحك

، الشيء األكيد أن نتيجة كل هذه 94الفرنسية على الرغم من أن مفهوميهما حيمالن دالالت متعددة

 األساليب هو الضحك. 

ألن كل هذه املفاهيم مرتبطة ببعضها ابلنسبة للمرتجم، تكمن املشكلة هنا، وحتديدا يف هذه النتيجة،     

ارتباطا وثيقا وميكن أن ختلق نوعا من الغموض واخللط يف املفاهيم، فالضحك دائما مسموع سواء يف 

 ولكن اإلشكال يقع يف الكيفية اليت يثار هبا الضحك ألن هناك:  الفكاهة أو اهلزل أو السخرية أو العبث

 
 Will Nooman (2011 :29  :)يقول ويل نومان   94

« Ce qui rappelle la définition de Jankélévitch de l’humour comme une combinaison de 

l’ironie et de l’affectivité : si l’ironie et l’humour sont tous les deux des figures 

réflexives qui nécessitent une compréhension au second degré, l’humour se distingue de 

l’ironie par « une nuance de gentillesse et d’affectueuse bonhomie », qui parait assez 

loin de l’univers de comment c’est ».   

: " تذكران بتعريف جانكيليفيتش للفكاهة كثنائية جتمع بني السخرية والشعورية: إذا كانت السخرية والفكاهة  ومفاده
وجهني انعكاسيني يتطلبان فهما من الدرجة الثانية، فتتميز الفكاهة عن السخرية بفارق بسيط يتمثل يف اللطافة وبسذاجة  

   ن".    طيبة يبدو بعيدا جدا عن عامل كيف ميكن له أن يكو 

 



»  Un certain passage des niveaux de rire : )du grossier au subtil, de la matière 

à la forme( et l’abstraction croissante )de la gaîté sarcastique, du rire amer 

jusqu’au stade )néotique( qui )rit du rire( «95.( نوانن  Noonan : 2011, 28).   

، ميكن للضحك أن يدرس من زاوية عصبية لسانية Les cognitivistesحسب أنصار النظرية املعرفية    

Neurolinguistique    او حىت سلوكيةComportemental ، ولفهم هذا التصور من اجلدير أن حنلل

 بطريقة خمتصرة أنواع الضحك األكثر إشكاال يف الرتمجة.

 حتليل أنواع الضحك:

 الضحك الغريب:

ما هي اخلصائص العامة اليت ميكن أن تساعد يف حتديد أسلوب الضحك الغريب؟ إن الطابع األورويب     

أكثر شيوعا من الطابع األمريكي، وهذا الطابع األورويب عادة ما يكون متجذرا بسياقات صغرى تسيطر 

لثانية، بعبارة أخرى، يتصف عليها صور منطية اجتماعية وعبارات ثقافية تقريبا مستحيلة الرتمجة يف اللغة ا

كما أنه هزيل وكوميدي، وميكننا أن نستشهد بطرطوف ملوليي، هذا الشاد   بطابع السخرية،الضحك الغريب 

 النرجسي الذي خيتبئ وراء قناع رجل الدين التقي. 

يف الغرب، حاليا، يقوم الفنانون إبضحاك اجلمهور ألجل إاثرة الضحك بغية الرتفيه عن النفس ال أكثر     

وال أقل، يضحكون فقط عندما يرغبون بذلك، إنه ال يعدو جمرد ضحك لعوب أو ابألحرى جمرد ضحك 

 La( يف كتابه 2016) Vaillantفيون مثلما يسميه  un rire de décompressionترفيهي 

civilisation du rire ، ورمبا تعلق ذلك ابلرفاهية االجتماعية واالقتصادية للمواطن الغريب اليت تبر

التطورات الثقافية والفكرية للغرب حاليا، وخي دليل على ذلك املسرح والسينما والبحث العلمي الذين 
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أقر ذلك يف روايته البيوغرافية   Blanc-Grasقرا -بلغوا ذروة التطور واالهتمام االنساين، حىت أن بالن

Touriste  (2011  :7-8 :) 

»J’ai grandi sous un climat  tempéré où l’accès à une nourriture protéinée est 
suffisamment aisé pour laisser du temps aux occupations secondaires que sont 
les loisirs et les incertitudes existentielles. Les habitants de l’Occident 
disposent d’une certaine amplitude dans le choix de leurs penchants 
intellectuels et de l’orientation de leur destin. On peut se dédier à la physique 
nucléaire, au football ou à l’engagement politique sans obstacles majeurs. «.96 

يبدو جليا أن الضحك الغريب مصنوع مجاليا وأنثروبولوجيا وله عدة أشكال عرقية ومتعلقة ابهلوية نظرا     
 Gadللتنوع الثقايف واللساين. إن هذه االختالفات هي اليت تثي الضحك الغريب، إذ يقول جاد املالح 

Elmaleh هي يف هذا الصدد، خالل مقابلة نشرت على املوقع اإللكرتوين الشLa Provence  ابلشراكة
 :2013مارس   26نسخة    Feminaمع جملة  

» On est tous les mêmes, on a des différences religieuses, vestimentaires, 
identitaires, physiques, sociales… Ce qui me fait rire est l’incident, 
l’imprévu. C’est tout bêtement le mec qui trébuche, que ce soit dans ses 
phrases ou dans ses pas, un mec qui confond un mot avec un autre, c’est la 
surprise. Je suis fan de ça. Les gens qui ont de l’humour ou qui y sont 
sensibles sont plus ouverts aux autres. C’est précieux pour améliorer les 
relations humaines. «. 

 إن هذا الضحك ليس إال أتثرا مكشوفا ابجتماعية الفرد على خالف الضحك الشرقي: 
» Les tenants du post-islamisme précisaient par ailleurs que ce déclin de 
l’islam politique s’accompagnait paradoxalement au sein des sociétés du 
Maghreb et du Machrek de nouvelles dynamiques d’islamisation qui ont 

 
أفكر يف أشياء اثنوية   جيعلين  يكفي مبا  البوتني  طعام  إىل الوصول  يسهل  حيث معتدل   مناخ يف  نشأت   لقد  »ومفاده:   96

.  مصيهم ه يوتوج الفكرية  م إحدى ميوالهت ختيار لديهم الوقت الكايف ال  الغرب سكانألن  . ةالوجودي  والشكوك الرتفيه مثل 
 . « كبية  عقباتالتعرض ل  دون  السياسي االلتزام  أو  القدم  كرةأو   النووية،   للفيزايء  أنفسنا  نكرس   أن ميكنناإذ  



désormais peu à voir avec des enjeux partisans et de conquête du pouvoir, 
mais relèvent alors tout de choix personnels et subjectifs, renvoyant à un 
processus d’individualisation des manières de croire et de pratiquer «97. ( عياري 
   .(Ayari, Geisser : 2011, 132وجيسر

 الضحك الشرقي:
يعتب الضحك الشرقي ساخرا ألننا نالحظ دائما نوعا من السخرية يف العبارات املثية للضحك وأحياان     

املسكوت عنه يف موضع الضحك، فمثال، عادة ما ينتفض الشعب العريب ضد األنظمة السياسية اليت 
ى مواقع التواصل  وعل، كصورة منطية، تتحكم يف وطنه، فقد صار الرئيس اللييب الراحل معمر القذايف

الظروف  خالل فرتة من فرتات حكمه شخصية مضحكة ابمتياز. يف املشرق، وابلنظر إىل االجتماعي،
كي ينسى    الشعب كي ال يبكي، كي ال يستسلم إىل االكتئاباملأساوية احلالية، يقوم الفنانون إبضحاك 

والصحية وحىت الثقافية، يضحكون  مهومه وأحزانه ومعاانته على كل املستوايت االجتماعية واالقتصادية
اجة إىل الضحك. إنه ليس إال ضحكا معاد للتقاليد، ضحك الطابوهات وأحياان خميف، الشعب ألنه حب

من الضحك  ذلك جند أن الضحك الشرقي أكثر مقاميةل مر، الذع، وحىت مرعب، إنه ضحك جمازي
سالة خفية وخمتلفة متاما عن تلك اليت نريد الغريب، ابلتايل، فإن الضحك الشرقي ليس إال وسيلة إليصال ر 

 إيصاهلا.
أما يف السياق اجلزائري ويف حدود القيود اإليديولوجية وحىت السياسية، فإن الضحك تعبيي ابألساس     

وذو مغزى، حيث ميكن أن نلحظ ذلك يف مسرحيات حافلة تسي لعز الدين جمويب أو يف فاطمة حملمد بن 
املرحومة صونيا، إنه ضحك للمقاومة ولعدم اخلضوع على خالف الضحك قطاف اليت جسدت دورها 

الغريب الذي يعتب أساسا ضحك للحرية. غي أن هذا ال يعين أن الضحك لدى املشرقيني دائما ساخر بل 
بني ثقافتني خمتلفتني األوىل استعمارية  كن أن يكون فكاهيا وحىت هجينا متأرجحاعلى العكس متاما مي

ا بعد استعمارية. وألنه خاضع إىل الرقابة السياسية، األمر الذي ال مفر منه، يصبح الضحك والثانية م
 : L’horreur est humaineيف Colucheأحياان شتيمة، مثلما يقول كولوش  

 
يؤكد أنصار ما بعد اإلسالم أن تراجع اإلسالم السياسي أتصل يف فكر جمتمعات املغرب العريب واملشرق   » ومفاده:   97

بطريقة متناقضة وتزامن مع ظهور حركات إسالماوية جديدة ال عالقة هلا ابلتحدايت احلزبية ومعارك السلطة ولكنها انبعة  
 .    « من خيارات فردية وذاتية يف االعتقاد واملمارسة



 «Tant qu’on fait rire, c’est des plaisanteries. Dès que c’est pas drôle, c’est des 

insultes »98. (توركو Tukru : 2006, 63).    

وإذا كان كاتب النص اهلزيل يعمل ليل هنار ألجل إاثرة الضحك لدى املتلقي من خالل كلمات حتمل يف 

طياهتا سيميائية قوية فما ابل املرتجم؟ إن مسؤوليته إذن تتعدى حدود نقل كلمات مبقابالهتا ولكي ندرك 

 العلمية للنظرية املعرفية.    أمهية عمله من األجدر أن نشي إىل بعض األسس

 بعض املؤشرات حول املقاربة املعرفية:

 تستند املقاربة املعرفية للضحك على العالقات القائمة بني اللغة والفكر. يرى برغسون على سبيل املثال: 

» un lien étroit entre esprit humain et » effet risible « dans le sens où le 
premier tend à modeler le second : » Le langage n’aboutit à des effets risibles 
que parce qu’il est oeuvre humaine, modelée aussi exactement que possible 
sur les formes de l’esprit humain «99 )H. Bersgon( «. ) كولCol : 2017, 01) . 

 

عندما يتساوى املتلقي مع املرسل وهو حال مرتجم الضحك، هذا يعين أن األثر الضاحك ال يتأتى إال     

وهذه العالقات بني العملية املعرفية واآلليات اللغوية هي اليت تولد هذا الشعور. من خالل حتليلنا، جند أن 

سلسلة حلقية مرتابطة حتقق هذا األثر لدى املتلقي، ومن هذا املنظور، يساعد املخطط البياين اآليت الذي 

 يف تلخيص كيفية إعادة األثر الضاحك يف الرتمجة:  نقرتحه
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إال إذا    مضحكة  أتثيات تنتجال   اللغة توجد عالقة تراتبية بني التفكي البشري واألثر الضاحك ذلك أن  » ومفاده:   99
 . «بشري  عملب  تعلق األمر



 

 متلقي الرتمجة
 النص اهلدف

 
 

 األثر الضاحك األصل
 السيميائيةداخل  

 النقل
 التخيل

 اإلطار املقامي
 قراءة وفهم احلكاية األصل

 
   9الرسم التخطيطي رقم  

 
معرفية يواجهها املرتجم بغية حتقيق األثر الضاحك نالحظ ابالستناد إىل هذا املخطط، أن هناك استمرارية 

 ( مراحل وهي:06يف اللغة اهلدف، تتمثل يف ست )

القراءة وفهم احلكاية األصل: الرتمجة يف حد ذاهتا هي عملية عقلية، فعندما نقرأ نفهم، إذن فالعالقة  -1

م نفسه أمام عملية معرفية ولكن بني القراءة والفهم عالقة تراتبية، ويف هذه املرحلة ابلذات جيد املرتج

 إشكالية الرتمجة ال تكمن يف فهم النص بل يف كيفية نقل هذا الفهم إىل اللغة الثانية.

اإلطار املقامي أو ابألحرى السياق املعريف: يفرتض أن يتبع املرتجم طريقة شاملة بغية حتليل كافة  -2

نصية وإطارها اخللفي الثقايف واالتفاقات السياقات الصغرى بطريقة جيدة وهي: تركيب املعلومة ال

 ..(Delisle, Lee-Jahnke et Cormier : 1999, 42)النصية.

فور تلقي املعىن، يفرتض أن يتخيل املرتجم مقاما آخر يساعد يف خلق األثر الضاحك املكافئ التخيل:    -3

ألثر النص األصل، جيب اإلقرار أبن الصالت الثقافية بني شعبني خمتلفني اندرة الوجود، ولذلك من 



اللة املعريف الصعب نقل األثر الضاحك إىل اللغة الثانية، ميكننا االستشهاد ابألسس النظرية لعلم الد 

 ( الذي استسقى فكره من التجرييب الكوف2000) Talmyوخاصة تلك األسس اخلاصة بتاملي 

Lakoff   . 

»Talmy souligne que la perception de la fictivité est très variable d’un 

individu à l’autre«100. (Vandaele : 2007, 138), 

 التخيل.   –ألجل الوصول يف آخر املطاف إىل ثنائية الفعلية  

النقل: ال يتعلق األمر بعملية الرتمجة بل بنقل صورة املتخيل املبنية خالل إجناز املرحلتني األوىل والثانية   -4

 السابقتني.

تمرة وتركيب داخل السيميائية: هي تقدمي املقام بعد فك شفرته وبعد عملية طويلة من التعديالت املس  -5

 اإلشارات املضحكة يف النص األصل، إهنا تلك العالقة بني النص والسياق.

 :  Dumontاألثر الضاحك األصل: حسب تعريف دومون    -6

)1862, 87( : » …le risible est  quelque chose d’irrégulier et d’exceptionnel 

«101. 

 ينقل األثر الضاحك إىل اللغة اهلدف؟   وهذا الشيء االستثنائي خييف املرتجم، إذن كيف له أن

( حلادثة هزلية حدثت مع الرئيس الفرنسي األسبق جاك شياك، نستنتج  07: 2016حسب حتليل كول )

 أن هناك ثالثة مستوايت تتحكم يف إخراج األثر الضاحك وهي:

 .املستوى اللساين والشكلي: يتعلق األمر إبعادة الرتاكيب اللسانية املولدة للضحك  -1

 املستوى التداويل: العالقة العادية لكلمة مع كلمة أخرى.  -2

 
 . «آخر إىل فرد  من   للغاية  متغي  اخليال مفهوم أن   إىل ي ملات يشي» ومفاده:   100

 . « األثر الضاحك غي منتظم واستثنائي »ومفاده أن:    101



 املستوى املعريف: دور الكلمة الذي يولد األثر الضاحك.  -3

عالوة إىل ذلك، فإن إعادة إنتاج األثر الضاحك يف اللغة الثانية مرتبط أساسا ابلفكر اإلنساين. حىت أن 

 ديكارت أكد أن روح اإلنسان هي:

» le principe créateur de la pensée du langage «102. )130  :2007  فاندال( 

يتعارض متاما مع تصور ديكارت ألنه أشار إىل مسألة العالقة بني اإلنسان  Spinozaأما سبينوزا 

( على الكثي من 2003:19) Damasioوالطبيعة، غي أنه يف العلم العصيب، استند دامازيو 

أن إدماج الشعور يف العملية العقلية أمر ال مفر منه متبنيا الفكر  املالحظات السريرية بغية استنتاج

 السبينوزي من جهة، ورافضا الفكر الديكاريت من جهة أخرى.   

وهكذا، ويف ظل هذه التناقضات والتحدايت، جيب على املرتجم أن يعتمد على منطقه إلعادة إنتاج األثر 

تعابي معينة على وجه املتلقي تظهر من خالل ابتسامة الضاحك يف اللغة اهلدف وذلك بنقل القهقهات ب

على فمه وفكيه املفتوحني وعينيه املليئتني ابلدموع وغيها من التعابي األخرى، وهذا لن يتحقق إال بواسطة  

 مكافئات إحيائية وثقافية تساعد يف توليد األثر الضاحك يف حدود فكرة الكاتب.

 كيفية:  Beckettيف هذا اإلطار، طرح بيكيت 

» … comment aborder un humour émis et reçu dans deux langues et dans 
deux cultures différentes. … Il voit que le passage de l’anglais au français 
comme langue de composition, il examinera en quoi la difficulté de traduire 
l’humour verbal et de transposer des nuances culturelles forme matière de 

 
 .  «روح اإلنسان هي الفاعل األساسي يف خلق روح اللغة »ومفاده أن:    102



base pour une espèce de métahumour qui joue entre les deux langues. 103« 
(Noonan :2009 ;19). 

 ابلتايل، على املرتجم أن يربط لغة الرتمجة مبا وراء لغة اجملتمع املستقبل هلذه الرتمجة.

( مرات وحتديدا يف 10يف القرآن الكرمي عشر ) «ضحك»وابلعودة إىل مفهوم الضحك، ورد الفعل   
 اآلايت الكرمية اآلتية:

ِسُبوَن )   (  82سورة التوبة:  فَ لمَيضمَحُكوا قَِليال  َولميَ بمُكوا َكِثي ا َجزَاء  مبَا َكانُوا َيكم

رَأَتُُه قَائَِمة  َفَضِحَكتم   َحاَق يَ عمُقوَب ) َوامم َحاَق َوِمن َورَاِء ِإسم  ( 71سورة هود: فَ َبشَّرماَنَها إبِِسم

ُهمم َتضمَحُكوَن )  ن م رِي وَُكنُتم مِّ رايا َحىتَّٰ أَنَسومُكمم ذِكم مُتُوُهمم ِسخم  ( 110سورة املؤمنون:  فَاختََّذم

َت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأنم أَعمَمَل  فَ تَ َبسََّم َضاِحك ا مِّن قَ ومهِلَا َوقَاَل َربِّ أَومزِعميِن َأنم أَ  ُكَر نِعمَمَتَك الَّيِت أَن مَعمم شم

َِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاحلِِنَي )   ( 19سورة النمل:  َصاحِل ا تَ رمَضاُه َوأَدمِخلميِن بَِرمحم

َها َيضمَحُكوَن )  ن م  (  47سورة الزخرف:  فَ َلمَّا َجاَءُهم ِِباَيتَِنا ِإَذا ُهم مِّ

 ( 43سورة النجم:  نَُّه ُهَو َأضمَحَك َوأَبمَكٰى ) َوأَ 

تَ بمِشرَة  )   ( 39سورة عبس:    َضاِحَكة  مُّسم

َرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيضمَحُكوَن )   ( 29سورة املطففني:  ِإنَّ الَِّذيَن َأجم

 ( 34سورة املطففني:  فَالميَ ومَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن المُكفَّاِر َيضمَحُكوَن ) 

وتعددت معاين الضحك بني التعجب وإخراج األرض لنباهتا وزهرها والسخرية والتعبي عن الرضا والعبث     

والبهجة. فنحن نضحك اترة للتفاؤل واترة للتشاؤم، اترة من الفرح والبهجة واترة من احلزن والقهر رغم أن 

ما يفسر لنا صعوبة نقله إىل لغة اثنية ألن املرتجم جيد احلزن شعور ينجم عنه البكاء وليس الضحك، وهذا 

نفسه حبيس هذا التناقض، وخاصة يف ترمجة املسرح ألن املسرح أيضا تناقض، والتناقض املسرحي يكمن يف 
 

  من االنتقال أن   يرى. ... خمتلفتني  وثقافتني   لغتنييف   مرسلة ومستقبلة   فكاهة  لنا أن نصنع كيف »  :أن   ومفاده  103
وكيفية   الدقيقة  الثقافية والفروق  اللفظية الفكاهة  ترمجة  إشكالية  يدرس سوف  ، للفكاهة  تكوين  كلغة   الفرنسية إىل  اإلجنليزية 

 . « صنعها لفكاهة خلفية بني هذين اللغتني.



البوح ابملسكوت عنه أي أن املمثل يقول وال يقول فكيف إذا كان هذا القول الذي ال يقول ُمشَّفر ولكنه 

جابة الضحك؟ هذا السؤال ال يزال يراود إىل حد الساعة أذهان املرتمجني ويؤرقهم رغم سيل  حيفز لدينا است

Vaillant (2016 )كثي من احلب يف هذا اجملال إلجياد حلول انجعة لنقل الضحك مثل أحباث فيون 

( وغيهم الذين سعوا جاهدين الحتواء إشكاالت نقل الضحك إىل لغة 2007) Vandaeleوفاندايل 

نية. ومن بني صعوابت نقل الضحك أن املرتجم ال ينقل نصا أو بضع كلمات بل أثرا أو انفعاال انجم اث

 عن نص منطوق أو مكتوب، ابإلضافة إىل صعوابت أخرى ميكن حصرها يف ما يلي: 

 . صعوابت وإشكاالت ترمجة الضحك: 1.4

أنواع من الضحك حتدث من أنواع معينة من من وجهة من نظران وحسب قراءاتنا، يف املسرح، هناك ثالثة 

 :وهي( le risibleاملثي للضحك )

الضحك الناتج عن الصمت: الذي حيدث فقط من خالل التوقف عن الكالم حسب وضعية  .1

 املمثل وإحياءاته اجلسدية كحركة العينني أو تكشي الوجه أو عبوسه ... إخل.

 مجل منطوقة كانت األصل مكتوبة.الضحك الناتج عن املنطوق: الذي حيدث من خالل   .2

الضحك الناتج عن املعروض أو املنظور: عادة حيدث نتيجة حركات معينة يقوم هبا املمثل أو  .3

 املمثلني دون التفوه أبي كلمة تتبعها فواصل زمنية أو موسيقية أو صوتية مث مجل منطوقة.    

ضحك يف معظم األحيان على ا بل نابآلخر، فنحن اندرا ما نضحك على أنفسن عادة يرتبط الضحك    

فمنهم من فسرها  ،لقد حاول العلماء قدميا تقدمي تفسي مقنع لظاهرة الضحك لدى اإلنسان اآلخر، 

بظاهرة تتفشى نتيجة االحتقار لآلخر أو الرتويح عن النفس أو السخرية أو من القهر أو من ابب الطرفة 

من قيمته وهذا انبع من السخرية والعبث واهلزل   واهلزل بعبارة أخرى هناك ضحك يقصي اآلخر وينقص

واالستهزاء واالستخفاف والتهكم ولكنه حيارب اجملتمع ونظمه وهرميته وسلطته وضحك يرتبط وجيتمع 



ابآلخر وهو انبع من الفكاهة والالمعقول والكوميداي والطرفة رغم أن املضحكون يكونون عادة يف وضعية 

 مهيمنة على املضحوك عليه.

من جهة أخرى، تتحكم يف الضحك جمموعة من الثوابت واملتغيات وهذا ما جيعل من الرتمجة صعبة ويف     

( ذهب إىل اجلزم أبن هناك نوعني من 151-150: 2010بعض األحيان مستحيلة حىت أن فاندال )

 les dénotations et lesاالستحالة: األوىل لسانية وتكمن يف التعيني والتضمني

connotations  والثانية ثقافية تكمن يف االعتبارات الثقافية والعرقية والسياسية. وميكن حصر هذه

 الثوابت واملتغيات كاآليت: 

الثوابت: أو املثي للضحك ويتمثل يف امللفوظ أو املكتوب أي اللغة من حيث تقنيات الضحك   -

 leاث واألدوار والتّخف كاستعمال الصور البالغية واألسلوبية والتناقض يف األفكار وقلب األحد 

travestissement  والنعت أبمساء احليواانتl’animalisation   واملاكيناتla 

mécanisation  واألشياءla chosification  والتوكيد اللفظيla fonction 

diaphorique  ابإلضافة إىل عوامل الضحكles ressorts comiques   مثلما يسميها

 ( وهي على التوايل:  1938برغسون )

 : وهو السلوك غي الالئق حنو وضعية الكالم.هزل الشخصية أو احلركة أو التكرار    

هزل الكلمات: وهو وقع الصدمة النامجة نتيجة مجع كلمتني غي مناسبتني يف سياق القول بعضهما     

 ببعض ابإلضافة إىل اإلحياءات ومستوايت اللغة.

 هزل املوقف الكالمي أو الوضعية: وهي حاالت اللبس والوقوع واالختباء وغيها.     

 (:104:  1938فاهلزل ابلنسبة لبغسون يكمن يف اللغة يف ما ترتكه اللغة من أثر )

» Mais il faut distinguer entre le comique que le langage exprime et celui que 

le langage crée. Le premier pourrait, à la rigueur, se traduire d’une langue 



dans une autre, quitte à perdre la plus grande partie de son relief en passant 

dans une société nouvelle, autre par ses mœurs, par sa littérature, et surtout 

par ses associations d’idées. Mais le second est généralement 

intraduisible. 104«  

املتغيات: ميكن أن نقف على بعض اجلوانب غي اللغوية اليت تدور يف معظمها يف دائرة اإلحياءات  -

الثقافية واالجتماعية وأحياان القانونية، ويتأكد ذلك يف ارتباط الضحك ابملمنوعات واحملضورات 

 . la cencure et les tabousوالطابوهات  

وامللفت للنظر أن العالقة بني اهلزل والضحك تراتبية، ويف ترمجة املسرح، ال تنفصل ترمجة الضحك عن    

التلقي، ألن الضحك يتأتى نتيجة تلقي اهلزل املسرحي واهلزل املسرحي يقوم على اسرتاتيجيات معينة تولد 

 الضحك لدى املتلقي.

 احللول املقرتحة يف ترمجة الضحك: .  2.4

 لرتمجة الرمزي الكم على الرتمجة ممارسي من العديد  وافق ،ألجل حتقيق األثر الضاحك األصل يف الرتمجة

-Mangano :2009 :37 ماجنانو) Italo Calvino كالفينو  إيتالو بينهم ومن مضحكة، مسرحية

 ترمجته اسرتاتيجية حتديد يفومل يرتدد للحظة  اإليطاليةاللغة  إىلمسرحية من اللغة الفرنسية  نقل الذين( 47

 نلخصها على النحو اآليت:  تساعد يف نقل األثر الضاحك،  حلول اقرتححيث    يف مقدمة مسرحيته املرتمجة

 .األسلوبية  السجالت  احرتام  -

 بتفكيك النص مجلة جبملة.  الصعوابت  حل -

 
  لزم   إذا ،  األول النوع ترمجة   ميكن. اهلزل املعب عنه ابللغة وبني اهلزل الناتج عن اللغة بني  منيز أن   جيب » ومفاده:   104

  ،  جديد جمتمع إىل   أغلب الظروف احمليطة به عند نقله فقدان يعين  ذلك   كان  إذا حىت ،  أخرى  لغة  إىل لغة  من   ،  األمر
 . «للرتمجة   قابل غي عادة  النوع الثاين  لكن



واالختالف ومقاصد الكاتب واملواضع اليت يظهر فيها عفويته يف  املواجهة نقاط األخذ بعني االعتبار -

 .الكتابة

 الرتمجة ابلنسخ.  جتنب -

 .التعامل مع مؤلف النص األصل وتبادل اخلبات )إذا كان حيا(  -

 ابالعتماد على تقنية اإلبدال.  اللغة  تشويه  -

 .الكتابة  يف الشفوية  اللغة  إظهار -

 .الثقايف  التكافؤ  اختيار  -

 .ت قوة الضحككان  مهما  اهلزيل  األثر  على ةافظحملا  -

 .أو بكلمات جديدة  املألوفة  ابيابلتعالعبارات القدمية واستبداهلا    عن ةستعاضاال  -

 - » Pouvoir jouer sur la structure phonologique de l’expression idiomatique 

qui correspond exactement à l’expression originale. «105. )45  :2009  ماجننو( 

استنادا إىل هذه احللول، ميكننا القول أن نقل األثر الضاحك يتطلب تكافؤا وظيفيا يسلط الضوء على 

 العالقة بني النص اهلدف واجملتمع املستقبل له.

هذا األثر ( اليت ميكن أن نعتبها حلوال لنقل 237: 1999كما ميكننا اإلشارة إىل اسرتاتيجات فاندايل )

 مثلما هو للمتلقي الثاين وهي:

 أثر الفظاظة واخلشونة -

 أثر التعايل والتكب -

 أثر التفاعل والتجاوب     -

 
 . « القدرة على صنع الرتكيب الصويت للعبارة االصطالحية املرتمجةكي تتوافق مع العبارة األصلية. » ومفاده:   105



 ابإلضافة إىل اسرتاتيجيات أخرى استخلصنا حمتواها من خالل قراءاتنا ملسرحيات موليي وهي:   

 شيء مل يتوقع حدوثه.أثر املفاجأة والتعجب: من خالل مفاجأة اآلخر بقول أو حركة أو   -

أثر الغرابة والدهشة: من خالل التلفظ جبملة معاكسة أو مضادة ال متت أبي صلة للجمل  -

 السابقة اليت تلفظ هبا املمثل يف سياق الكالم.

أثر االغتياب والنميمة: من خالل التحدث عن شخصية أو الغي أبشياء سلبية يف إطار املوضوع  -

 املطروح للمسرحية. 

االستثناء واحلصر: عندما ال يتبع املمثل أو الشخصية اآلخرين يف ما يقومون به أو يقولونه أي أثر  -

 عندما ال يوافقهم الرأي.

أثر التنميط أو الصور النمطية: عندما نضحك من آخر ضحية أحكام مسبقة وصور اجتماعية  -

 سلبية. 

اظ: عندما يقصد املمثل إيصال أثر التلعثم يف الكالم واحلذف الضمين من خالل التالعب ابأللف -

 رسالة معينة من خالل الضحك.

 أثر الشتم والذم والقدح والتهديد: من خالل سياق الكالم. -

أثر تنافر خمارج األصوات: كجمع حروف ال تتناغم معا ويف أغلب األحيان تكون شاذة وغي  -

 مألوفة وال معىن هلا. 

من خالل نص  ة مشرتكة بني الضاحك واملضحكولكي يتولد هذا األثر جيب أن يكون هناك شفر    

  الرتمجة.

وابستكمال اسرتاتيجيات إاثرة الضحك، نستنتج أبننا ال نرتجم الضحك بل نرتجم للضحك كما أن هناك 

تتحكم يف ترمجة هذا األثر وهي عوامل تتعلق جبمالية ترمجة  des universaux comiquesعوامل كوميدية 

ها مجيع اللغات وهي: تصرف ومظهر املضحك ومقصد الضحك وعدوى املسرح ابألساس وتشرتك في



الضحك. واملرتجم البد أن يصب جل اهتمامه على إعادة هذا األثر يف اللغة الثانية ألن املسرحية األصلية 

تقوم عليه وتصنف مسرحيا حبسبه وال ميكن أن تكون املسرحية كوميدية إذا مل نضحك خالل عرضها 

 والعكس صحيح. 

صة القول أن ترمجة الضحك ختضع لذاتية املرتجم، فإذا كان الضحك فيزيولوجيا فهو أيضا ظاهرة خال

)ترمجة  الرتمجةمن  هذا النوع يف اهلام اجلانبإن . اإلرسال أثناء للمرتجمسدا ذهنيا  يبين ما وهذا ،ثقافية

وإن كان اهلدف منها إفهام اآلخر. إن  حىت ،ظاهرة إنسانية يف األساس الرتمجة ألن  العقل هو الضحك(

وهذا ما يدعوان إىل طرح . اآلخر يبتسم جيعلأن  ميكن يضحك جيعله فما ذاتية املرتجم متأصلة يف الرتمجة،

التساؤل اآليت: ملاذا الشيء الذي جيعلين أضحك ال ميكن أن جيعل اآلخر يضحك يف اللغة نفسها؟ حىت 

   « Poétique du traduire »اءل عن األمر نفسه يف كتابه( سبق وأن تس77: 1999أن ميشونيك )

 قائال:

» II est […] nécessaire de se défendre devant cette dilution de la 

traduction dans l’interprétation qui mène à une caractérisation 

psychologique telle que, de même que pour l’herméneutique […] on 

aboutit, au lieu de concepts du traduire, à un classement des états 

d’âme du traducteur «106.  

 ابلتايل فإن ترمجة الضحك ليست إال مسألة مزاج املرتجم.

 

 
  احلال  هو كما  نفسي  توصيف إىل يؤدي  الذي  التأويل عند  الرتمجة ختفيف هذا أن نقاوم   الضروري [...] منومفاده:   106

 . «. الرتمجة مفاهيم  تصنيف  من بدال سينتهي بنا األمر لتصنيف مزاجات املرتجم ، [...] لهرمينوطيقال ابلنسبة 



 اخلامتة:  

لقد حاولنا مساءلة الشواهد التارخيية والواقعية يف شأن معضلة ترمجة واقتباس موليي يف اجلزائر، وقد      

كانت أغلب الشواهد تؤكد حقيقة أن املسرح اجلزائري نشأ نتيجة الرتمجة بغض النظر عن اختالف 

ذلك إىل مسرحيات اسرتاتيجياهتا اليت تنوعت بني االقتباس والتصرف واإلعداد، ويرجع الفضل يف 

موليي اليت أسست فيما بعد لفكر وتراث مسرحي جزائري ابمتياز وخي مثال على ذلك مسرح الراحل 

حممد بن قطاف الذي ترك أمجل وأرقى األعمال نذكر منها: مسرحية ايستار وارفع الستار، والشهداء 

يت حتصل بفضلها على اجلائزة يعودون هذا األسبوع اليت اقتبسها عن رواية الراحل الطاهر وطار وال

( ومسرحية فاطمة 1989واألمر نفسه ابلنسبة ملسرحية العيطة ) 1987األوىل مبهرجان قرطاج سنة 

 اليت لقيت رواجا كبيا خارج اجلزائر ونقلت إىل عدة لغات أوروربية. 

ه مسرحيات موليي من كما أننا نكاد جنزم بتالحم الرؤاي بني مسرح موليي واملسرح اجلزائري ملا أاثرت    

موضوعات كاملرض والزواج والطالق والنفاق وهذا ما يفسر اختيار موليي على حساب شكسبي مثال 

ابإلضافة إىل االزدواجية اللغوية اليت كان يتمتع هبا رجال املسرح )العربية والفرنسية( واهليمنة الفكرية 

يومنا هذا حىت وإن كانت هذه اهليمنة تدور يف إطار  والثقافية للمستعمر اليت ال تزال مالحمها ابدية إىل

 املثاقفة إال أهنا ال تعدو كوهنا مثاقفة استعمارية ابألساس. 

من هذا املنظور، حنن ال نغايل إذا قلنا أبن ترمجة موليي يف اجلزائر على اختالف مناهجها سامهت     

استعمارية مرتبطة أشد االرتباط برهاانت  يف احتواء املستعمر للثقافة الوطنية وإرساء عوامل ما بعد

سياقية اترخيية وسياسة إيديولوجية ويتجلى ذلك يف احلياة االجتماعية اليومية للشعب اجلزائري والذي 

خوفا من تدميه ثقافيا، ورأينا الذي  «الغربية»رغم ذلك مل يتوان للحظة عن التصدي إلغراءات العوملة 

نه هو أن ترمجة املسرح يف اجلزائر تقوم على االقتباس من خالل اجلزأرة ال مراء فيه والذي ال مشاحة ع



، جملة 2016اليت تتباين أساليبها وفقا لعوامل ما بعد استعمارية وهي حسب حتليلنا كاآليت )ذيب: 

 ترمجان(:

ويتجسد ذلك من خالل ثورة نوفمب اجمليدة،  Le paramètre nationalisteعامل القومية:  -

أكثر من مليون ونصف مليون شهيد دفعوا حياهتم مثنا لنيل احلرية واالستقالل ابسم القضية 

اإلسالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر  »الوطنية اليت آمنت هبا جبهة التحرير الوطين وحتت شعار 

الذي فرضه املستعمر وانتهى ابلشعار  «ائر فرنسيةاجلز »، وقد بدأت هذه القومية مع شعار «وطننا

أو النيف اجلزائري أو مثلما يسميه   One, Two, Three, Viva l’Algérieالوطين احلايل: 

    .Le Moi Algérien( ابألان اجلزائرية  Siblot  1987  :47جون بومييه )سيبلوت  

هلوية العربية اإلسالمية ويظهر ذلك يف هيمنة ا Le paramètre identitaireعامل اهلوية:  -

واالعتزاز ابلذات اللذين ارتفعت نسبتهما بقوة بعد االستقالل وذلك بسبب تشجيع وأتييد 

اجلزائرية العربية رغم أن مظاهر الفرانكوفونية وحىت األمازيغوفونية أتصلت يف لغة اجلزائريني والدليل 

   على ذلك األنظمة الرتبوية واجلامعية للبلد.     

تضح ذلك يف انعكاس اآلاثر السلبية للتعددية وي Le paramètre socialالعامل االجتماعي:  -

الذي   1988احلزبية السياسية على اجملتمع اجلزائري ما بعد االستعماري وحتديدا بعد شهر أكتوبر 

جنم عنه أزمة ذعر ورعب شديدة خاصة خالل سنوات الدم أو ما يسمى أيضا ابلعشرية السوداء  

يت ال متثل فقط مرحلة ترسيخ للذاكرة اجلزائرية بل أيضا مرحلة احلفاظ على الرتاث الثقايف املادي وال

 والالمادي ومرحلة بداية نقلة نوعية يف التاريخ السياسي للجزائر.

لذلك ليس من الغريب أن جند اليوم صالت ثقافية تتحكم فيها روابط اترخيية بني اجلزائر وفرنسا، وهذا     

حتما إىل وجود الرتمجة يف كل عملية إبداعية سواء يف األدب أو املوسيقى أو الفنون السمعية يفضي 



البصرية أو املسرح وميكن أن نستدل هنا برتمجة وجزأرة مسرحية طرطوف ملوليي اليت قام هبا السعيد بوملرقة 

  الثقافة.        ابملسرح اجلهوي لقسنطينة حتت رعاية وزارة    2009-2008ومت عرضها خالل موسم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 طرطوف: بني الرتمجة واجلزأرة 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع: 



 طرطوف بني الرتمجة واجلزأرة 

 متهيد: 

رغم االهتمام الكبي الذي حظي به مسرح موليي يف اجلزائر، إال أن الكتاب املسرحيني مبن فيهم     

املقتبسون واملرتمجون استثنوا العديد من مسرحياته وأولوا اهتماما زائدا وعناية خاصة لبعض مسرحياته اليت ال 

، والطبيب 107ليت أصبحت املشحاحتزال تورث لألجيال املسرحية نذكر منها على سبيل احلصر: البخيل ا

، وطرطوف اليت أصبحت اجملرم، نظرا للكوميداي االجتماعية اليت يتمتع هبا 108رغما عنه اليت أصبحت جحا

والضحك الفكري الذي تثيه مسرحياته حال تلقيها مباشرة والذي جيعل من املتفرج يتساءل بينه وبني  

اإلنسان من النقي الطاهر إىل الشرير املخادع وعن جترده من أدىن نفسه عن السبب يف ذلك وسبب حتول 

. وكل ذلك انبع عن طبيعة املواضيع اليت تطرحها أعماله 109صفاته اإلنسانية حال استغناءه ابلدنيا

ابإلضافة إىل مسة االستمرارية اليت طبعتها، فمسرحياته عابرة حال عرضها لكنها خالدة خلود الزمن على مر 

 
شهدت مسرحية البخيل ملوليي على بداايت االقتباس يف املسرح اجلزائري كمسرحية املشحاح لبشطارزي اليت عرضت   107

(  55: 2016الة )خت  1967، أو سي قدور املشحاح اليت ألفها حممد توري وأخرجها عالل احملب سنة 1940سنة 
أحد األمراض االجتماعية اليت تتصف هبا بعض الشخصيات. والرمز هنا يتجاوز السلوك الفردي لشخصية  » اليت تعاجل 

املشحاح إىل بعض الفئات االجتماعية، وهي تواجه تطور بنية اجملتمع بسبب عدم توازن تركيبتها وألهنا تشك يف مؤهالهتا  
موحها إىل حتقيق املزيد، ولو على حساب أفراد أسرهتا، وهذا ما جتسده شخصية  االجتماعية اليت حصلت عليها، وط

 (. 46: 2013)بوكروح   « املشحاح اليت تقف ليل هنار حارسة مقتنياهتا

بقاعة الكورسال وهو أول من جاءته فكرة   1926شهدت هذه املسرحية أيضا على جناح علولة الذي عرضها سنة   108
لعامية نقال عن بشطارزي، وهي املسرحية اجلزائرية ابمتياز اليت أحدثت هنضة مسرحية يف اجلزائر  الكتابة املسرحية ابللغة ا 

وللشعبية الثراتية اليت حتظى هبا شخصية جحا الفكاهية واحلاجة إىل   (29- 28: 2016نظرا لتميزها كما وكيفا )ختالة 
 ئه بعيدا عن كل اخللفيات ما بعد االستعمارية.  تكوين مسرح جزائري يستجيب ألذواق املتفرج اجلزائري وقيمه ومباد

ألن موليي يضفي على الضحك الذي يثيه رونقا خاصا وطابعا إنسانيا وذلك إبدخال حكم هزيل أو لطيف )بينيار    109
1992 :81 .) 



ولعل مسرحية طرطوف هي الوحيدة اليت مل تلق جناحا ابهرا كغيها من املسرحيات األخرى يف  األجيال.

غي أهنا استطاعت مؤخرا ويف وقت  «اجملرم»بداايت عرضها على ركح املسرح اجلزائري واليت محلت عنوان 

ابجلزائر خالل  قياسي حتقيق األثر املرجو من خالل إعادة اقتباسها وعرضها على ركح املسارح اجلهوية

حتت العنوان األصلي، ويرجع ذلك إىل عنصري الضحك والكوميداي اللذين  2009 – 2008موسم 

، وحنكة املرتمجني 110يستقطبان اهتمام اجلمهور اجلزائري ابإلضافة إىل سهولة التلقي من خالل عامل اللغة

مبختلف أنواعه سواء كتابة أو عرضا  واملقتبسني واملخرجني الذين أخذوا على عاتقهم مهمة اإلنتاج املسرحي

سد الفراغ الذي يعاين منه املسرح الوطين اجلزائري يف جمال التأليف »وذلك بغية:  111ركحيا أو مسعيا

      (.   11: 2013)بوكروح  «املسرحي

من هذا املنطلق، سنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على مسرحية طرطوف األصلية ونسختيها     

جلزائرية ووصفهما مبىن ومعىن وتقدمي حمتوى اجلانب التطبيقي من خالل عرض اإلطار املنهجي املعربة وا

لدراسة الرتمجة إىل العربية والعامية اجلزائرية وذلك يف ضوء املقارابت الثالث اليت تناولناها يف الفصل األول: 

 السيميائية والتداولية واجلزائرية. 

 
( عن مرور اإلنتاج املسرحي  112 -111/ 21 -20: 2013كشف األستاذ خملوف بوكروح يف دراسة أجراها )  110

يف اجلزائر مبرحلتني: مرحلة سيطرة الطابع الكوميدي ومرحلة سيطرة اللغة الدارجة وقد برر ذلك ابلعالقة الوثيقة اليت تربط  
مة ابللغة الدارجة أي تلك اجملزأرة  قائمة اإلنتاجات املسرحية  الكوميداي ابلواقعية كما كشف عن تصدر املسرحيات املقد

( وقد خلص إىل ما يلي: احتالل املسرحيات املقدمة  1972إىل غاية  1963خالل بداايت املسرح اجلزائري )مابني فرتة 
املسرحية  مث  % 5.55تليها مسرحيتان فقط مقدمة ابلفصحى بنسبة  % 91.66ابلدارجة  املرتبة األوىل أي بنسبة 

، وقد فسر هذا التفاوت مبيول اجلمهور اجلزائري للغة الدارجة.  كما أن دجيو  % 2.77الوحيدة املقدمة ابللغة الفرنسية 
( بلغ ذروته خاصة مع املسرحيات اهلزلية واملهذبة  1954 – 1926( ذكر أبن مسرح العامية )ما بني 128: 1975)

 زي.   لألخالق لرشيد قسنطيين وحمي الدين بشطار 

 نقصد به العرض على أمواج اإلذاعات اجلزائرية.   111



ظرا للمضايقات اليت تعرض هلا موليي بسببها حىت قام امللك الفرنسي كان اختياران ملسرحية طرطوف ن    

حبجب عرضها على اجلمهور آنذاك بسبب اجلدال الذي أثي حوهلا يف األوساط الكنائسية اليت اعتبهتا 

مساسا مباشرا بقداسة رجال الدين واالعتبارات الفكرية والدينية للقساوسة، ابإلضافة إىل التحدي الذي 

املرتجم السعيد بوملرقة يف نقلها إىل العامية اجلزائرية على غرار املرتجم أنطوان رزق هللا مشاطي الذي  واجهه

عرهبا ألنه ليس ابألمر اهلني نقلها إىل مجهور عريب اهلوية ومسلم الداينة، وستقتصر قراءتنا هلذه املدونة 

اسية وهي: الكاتب والسياق )اللغوي )األصل والتعريب واجلزأرة( يف هذا الفصل على ثالثة جوانب أس

والداليل( واملتلقي، ولكن قبل الشروع يف ذلك سنقرتح مناذج حتليلية تستند إىل معايي نظرية دقيقة تساعدان 

 يف الوصول إىل نتائج مثمرة وتوصيات قد تفتح جمال البحث الحقا يف ميدان الرتمجة املسرحية.

 مناهج التحليل:  .1

يسعى الباحثون يف جمال الرتمجة إىل حسم اإلشكاالت اليت يواجهها املرتجم عند نقل أي نص من 

النصوص وعلى هذا األساس ومثلما أسلفنا، وبناء على املقارابت الثالث يف ترمجة املسرح  وما تقتضيه 

 des models d’analyseالرتمجة املسرحية من متطلبات لغوية ودرامية، سنقرتح مناذجا حتليلية نظامية 

systémiques  تساعدان يف قراءة ونقد ترمجيت طرطوف يف هذين الفصلني واليت من خالهلا سنستقي

 بياانت وإشارات تسهل علينا فيما بعد فهم السيورة الرتمجية لكال املرتمجني، وهي كاآليت: 

   : Le modèle mathématiqueاألمنوذج الرايضي    1.1

تشومسكي التوليدي التحويلي والذي يستقي  Chomskyلسانية وحتديدا أمنوذج بعيدا عن النماذج ال    

أفكاره أيضا من رايضيات املنطق واجلب، يقوم هذا املنهج أساسا على اإلحصاء ومعاجلة وحتليل البياانت 

ع حتليال رايضيا الستنتاج مقاييس معينة واستدالالت علمية بغية الوصول إىل نتائج دقيقة ويقينية ووض

(، وميكن تبين هذا املنهج يف حتليلنا للمدونة انطالقا من 248/249: 2011معايي اثبتة )كسكاس 



البنية الشكلية للمسرحية األصل وذلك ابستخدام عمليات حسابية منطقية تيسر لنا حتليل البياانت وفهمها 

ن أن خنتصرها يف النقاط وخاصة فيما يتعلق بعدد الفصول واملشاهد وذلك بناء على أساليب تطبيقية ميك

 التالية:  

 املقارنة بني األصل والرتمجة واجلزأرة لرصد نقط االختالف والتشابه بني النصوص الثالثة. -

مقابلة األصل مع الرتمجة واجلزأرة بناء على وصف املعطيات النصية ومجع البياانت اعتمادا على  -

يف شكل جداول ورسومات بيانية حتوي  العرض واالفرتاض والتحليل والتفسي مث جتميع النتائج

أرقاما كالنسب املئوية واملعدالت مما يسهل تقدمي براهني مؤسسة وواضحة للعالقات النصية ميكن 

 أن تتحدد على ضوئها مالمح السيورة الشكلية املسرحية اليت انتحاها كال املرتمجني.

ارق االقتصاد يف الكلمات احتساب فارق األحجام بني املشاهد والفصول املسرحية وحىت ف -

 واحلوارت وفقا ألساليب التناظر واملقارنة.

 ضبط الثوابت واملتغيات يف عملية الرتمجة املسرحية استنادا إىل األسس الرايضية واملنطقية. -

اختاذ القرارات بناء على البياانت والنتائج الكلية أو اجلزئية والتنبؤ ابلعمليات الذهنية اليت دارت يف  -

 ذهن املرتمجني خالل نقلهما للوحدات النصية املسرحية. 

 :  pragmatique-Le modèle sémioالتداويل    -. األمنوذج السيميائي 2.1

بل كان عن وعي اتم أبن العالقة بني السيميائية والتداولية هي  يكن اختياران هلذا األمنوذج عشوائيا مل    

وذلك، مثلما رأينا يف الفصل األول من هذا البحث،  une relation bidirectionnelleعالقة تبادلية 

ألن السيمياء تركز على أنواع االختالفات بني أنظمة العالمات وتصنيفها وحتليل األثر الداليل فيها 



تداولية راجع إىل الصور الذهنية والشفرات األيقونية الصادرة عن العالمات اللغوية والنصية وارتباطها ابل

 وعالقاهتا املتبادلة. 

ضمن هذا السياق، ال خيتار املرتجم عادة مطابقة الرتمجة مع األصل فقط بل حياول أيضا جعل نصه     

راجع إىل أن عملية الرتمجة املسرحية ترتبط   مقبوال من طرف اجملتمع الثاين، وسبب اختياران هلذا األمنوذج

خاصة بثنائية النص والعرض والنص يقوم على الوظائف املادية للعرض من أداء وإجناز وأتثي وهذه هي 

التداولية، والتأثي ال حيدث إال حبضور املتفرج الذي يتفاعل عند استقباله لعالمات النص اليت ختضع إىل 

له بدءا من نطقها كنص وخروجها من الفم يف آن واحد مع حركية املمثل سواء   حتوالت مجة خالل انتقاهلا

أكانت ظاهرة على حمياه أم على بدنه مرورا ابندماجها مبكان وزمان خروجها وصوال إىل مسعها وتلقيها من 

احل املتلقي مث حتوهلا إىل صورة ذهنية أو حالة نفسية أو رد فعل تواصلي أو أي تفاعل آخر وهذه هي مر 

 السيميائية، وميكن أن يساعدان هذا النموذج يف فك لغز السيورة الرتمجية املسرحية لكال املرتمجني كاآليت:

أتويل مقاصد الكاتب واملرتمجني وحماولة رصد تفكي املرتمجني يف العالمات نفسها انطالقا من  -

فة األيقونية والوظيفة سيميائيات بيس ومن الوظائف الثالث للكلمات وهي على التوايل: الوظي

 (.176:  2016املناع    Almanaaاملؤشرية والوظيفة الرمزية )

دراسة البىن اجلمالية والتواصلية واألنثروبولوجية والنفسية والداللية اليت تتحكم يف سلوكية متلقي  -

( اليت تركز على العالقات االثنينية  175: 2016الرتمجة انطالقا من سيميائيات موريس )املناع 

les relations dyadiques ( 19: 1974موريس) اليت حتدد النسق السيميائي يف ثالثة 

 أبعاد وهي:

 البعد النحوي: العالقة اليت تربط العالمة بعالمات أخرى. •

 البعد الداليل: العالقة اليت تربط العالمات ابملوضوعات. •



 البعد التداويل: العالقة اليت تربط العالمات ابملؤولني. •

نوعني من مناهج الرتكيز على وظيفيت الرتمجة واجلزأرة وإشكاالهتما وما تقدمانه ابالستناد إىل  -

 (: 125:  2014راكوفا  Rakováالتحليل الرتمجية )

ويبدأ من البنية  : l’analyse ascendante ou le buttom-upالتحليل التصاعدي •

وتعتب  la synthèseالسطحية وصوال إىل الظواهر التداولية ويعتمد على مبدأ الرتكيب 

مبنية   une opération de transcodageالرتمجة يف هذا النوع من التحليل عملية مرامزة 

على التكافؤ املعجمي والنحوي ابإلضافة إىل أنواع أخرى من التكافؤ اللغوي والتباديل 

)دوليل وآخرون  l’analyse atomistiqueوهو يقوم على التحليل اجلزئي  واألسلويب

1999  :14). 

وينطلق من : l’analyse descendante ou le top-down designليل التنازيل  التح •

املستوى التداويل لتحديد الوظيفة املطلوبة يف النص اهلدف كما يسهل التمييز بني العناصر  

الوظيفية للنص األصل واليت جيب إعادة إنتاجها يف النص اهلدف بناء على االحتياجات 

لقي وأيخذ بعني االعتبار القيود اليت يفرضها السياق اخلارجي  واملتطلبات التواصلية للمت

كاملؤشرات الزمنية واملكانية ومسات الشخوص الظاهرية )اللباس واهلندام واملواصفات الشكلية  

وغيها( والباطنية )كالصورة النمطية واملرجعية النفسانية وغيها( وهو حتليل يقوم على مبدأ 

ويتطرق إىل التكافؤ الداليل واملرجعي والوظيفي والصويت  la décompositionالتفكيك 

    (.42:  1999)دوليل وآخرون   L’analyse holistiqueبناء على التحليل الشامل  

وكال التحليلني ييسران لنا فهم املتعالقات النصية احلاصلة يف الرتمجتني، وسنعتمد فيهما على الرتمجة 

      la retraduction (Back translation .)العكسية أو ما يسمى ب :  



 :  Le modèle anthropologique. األمنوذج األنثروبولوجي  3.1

يساعدان يف فهم املثاقفة احلاصلة بني األصل واجلزأرة ابعتبار أن الرتمجة فعل مثاقفة واملثاقفة  وهو أمنوذج    

أنثروبولوجية واجتماعية ابألساس، وهو حييلنا بطريقة ضمنية إىل دراسة اإلنسان وفكره بكل مظاهره املادية 

يل فاألنثروبولوجيا هي قضية لغة ابلدرجة والثقافية، واإلنسان فرد من اجملتمع واجملتمع يتواصل ابللغة، وابلتا

األوىل قبل أن تكون قضية إنسان وثقافة، وذلك ألن اللغة تبقى وسيلة لنقل الثقافات مهما بلغت درجة 

هذا التباين أو التشابه  »التعقيد فيها ومهما تباينت اإليديولوجيات، وهلذا جاءت األنثروبولوجيا لتدرس: 

انحية أخرى االهتمام بتاريخ الثقافات وأصوهلا ومنوها وتطورها. وأن الثقايف هذا من انحية، ومن 

األنثروبولوجيا )دراسة سلوك اإلنسان للوصول على اخلصائص الثقافية( واللغوايت )حيث اللغة العنصر 

 (.      89: 2009)اجلاسور   «األساسي لالرتباط البشري أو نقل األفكار(

 كما ييسر هذا األمنوذج: 

األسباب الداخلية واخلارجية للتغيات الثقافية واالجتماعية وحىت التارخيية اليت حتدث بني األصل حتديد   -

والرتمجة واجلزأرة وذلك بكشف امليوالت واالجتاهات الفكرية للمرسلني واملرسل إليهم ويف هذه املدوانت 

الفهم )القارئ العادي واملمثل املرسلون هم الكاتب واملرتمجني واملرسل إليهم هم قراء املسرحية على اخت

 واملخرج واملقتبس وحىت املرتجم( واملتفرجون على العرض، ابلتايل فإن املرتجم يعتب مرسال ومرسال إليه.

تناول مشكالت الصراع والتالؤم احلاصلة بني الثالثية اإلرسالية: الكاتب واملرتجم واملتلقي من خالل   -

والعطاء والقبول والرفض وطمس اهلوية وجتسيد الغيية وذلك من خالل رصد التأثرات  دراسة مفاهيم األخذ 

 االستعمارية.

دراسة السلوكات والنظم العائلية ونسق القرابة والعقائد الدينية والعالقات بني هذه النظم يف اجملتمعني   -

 األول املستقبل لألصل والثاين املستقبل للرتمجة.



ني اللسان واجلسد والنفس كاإلمياءات وعالقتها ابملنطوق واألحاسيس وغيها من دراسة العالقات ب  -

 (: 21-20:  1982التحررات اجلسمانية والروحية، مثلما يقول ميشونيك )

» Il y a une anthropologie du corps, qui inclut une sémiotique du corps, des 

organes, des gestes, selon les cultures. L’anthropologie a étudié le continuum 

de sens, la sémiotique de l’espace dans lequel nous nous déplaçons, et dont le 

langage est séparé par la linguistique. Le corps émet des signes, ou plutôt des 

infra-signes «112. 

انت الثالث، ال بد لنا أن نتوقف أوال عند قراءة هذه ولكن قبل تطبيق هذه النماذج الثالث على املدو 

 املدوانت قراءة وصفية حىت نستطيع استيعاب تفاصيل الرتمجة يف الفصل املوايل.

 طرطوف األصل: بنية مسرحية   .2

مسرحية طرطوف ملوليي قضية شائكة كان اجملتمع يواجهها، ومل جيرؤ أحد قبله من رجال الفن تطرح     

على تناوهلا وهي قضية الرايء أو النفاق الديين، حيث انتقد موليي تظاهر رجال الدين ابلتقوى والفضيلة 

وجتعل كل  نقدا الذعا من خالل شخصية طرطوف فهامجهم بطريقة هزلية ساخرة تثي الضحك من جهة

من حيضر عرضها أو يقرأها يتأمل ويعيد النظر يف اعتقاداته الدينية وإميانه بكل ما يصدر عن رجال الدين 

 من فتاوى من جهة أخرى. 

كانت نتيجة ذلك منع عرض املسرحية يف بداايهتا ألن املوضوع يندرج ضمن قائمة الطابوهات غي أن     

موضوع الرايء الديين إىل أن وصل به األمر إىل إعادة صياغتها مرة  موليي مل يستسلم وبقي مصرا على طرح
 

،  لثقافات حسب ا واإلمياءات، ، واألعضاء ، اجلسم سيميائية تشمل واليت ،اجلسم يف األنثروبولوجيا هناك »ومفاده:   112
.  لغوايت ال مبعزل عن  اللغةاليت تكون فيها و  فيه،  نتحرك الذي  لفضاء ا سيميائية و  املعىن،  استمرارية  األنثروبولوجيا  درس إذ ت

 . « إشارات ضمنية ابألحرى أو  ، ألن اجلسم يرسل إشارات 



اثنية بطريقة تعبيية لطيفة منعت إثرها مث مرة اثلثة بطريقة مهذبة أكثر لتمنع ويعاد السماح بعرضها ونشرها 

بعد اعرتاضه على قرار املنع الثالث الصادر عن امللك لويس الرابع عشر بسبب غضب الينسينيني أو  

 صلحني الكاثوليك وضغطهم عليه. امل

لعل االعرتاض الذي تعرضت له املسرحية ليس فقط بسبب غضب رجال الدين بل أيضا ألن هذه     

املسرحية ال ختدم املصاحل واملشارب الشخصية لبعض كبار رجال الدولة آنذاك ولعل أكب دليل على ذلك 

ثر والنص الذي بني أيدينا عدم حيازتنا إىل يومنا هذا على النسختني األوىل والثانية اللتني مل يعثر هلما على أ

ليس إال النسخة الثالثة اليت مت قبول عرضها بعد حماوالت عديدة. هذه املسرحية تناقش موضوعا يف غاية 

 Schererاألمهية يدخل يف خانة املسكوت عنه اجتماعيا بتواطؤ سياسي وهذا ما أشار إليه كل من شيار 

 على التوايل:  ( قائلني2009  :153) Serroy( وسيوي  60:  1966)

» Pendant ces années centrales, dominées par Tartuffe, il y a, me semble-t-il 

plus que sérieux, un esprit peut-être aussi un peu plus noir, dans les grandes 

comédies de Molière. Il y a attaque des vices plus que ridicules. 113« 

» … On est dans une de ces œuvres majeures où Molière non seulement 

s’attaque à un sujet lourd, éminent sérieux, mais où aussi à côté des enjeux 

moraux et politiques de la pièce, il lui assigne un enjeu éminent théâtral, qui 

est bel et bien celui de la définition de la comédie de » cette grande 

 
  العظيمة  الكوميدايت يف  جاد  األمر أن   يل  يبدو  ، طرطوف  عرض متيزت بسيطرة اليت السنوات هذه خالل »ومفاده:   113

 . «السخرية أكثر من جمرد إاثرة  لرذائل شرس على ا جوم هب  ألنه يتعلق ،ملوليي 



comédie « telle qu’il entend l’imposer et telle que, du côté de ces doctes de la 

moralité que sont les dévots, on entend bien l’interdire. 114«  

هذا ما ملسناه يف هذه املسرحية عند قراءتنا هلا فهي ليست جمرد مسرحية كوميدية فحسب بل هي     

 مسرحية اجتماعية وسيكولوجية ابمتياز ألهنا تتناول مسائل عديدة ميكن أن نلخصها كاآليت:

العائلة: وهي عائلة أورغون اليت جتتمع حتت سلطة السيدة برانل والدة أورغون ويف كنف ابنها   -

 والعالقات العائلية كعالقة زوجة األب أببناء الزوج أي بني إملي زوجة أورغون وأبنائه داميس

 ومراين وعالقة العروس ابحلماة أي بني إملي والسيدة برانل.  

الثقة العمياء يف رجال الدين: ويظهر ذلك يف تصديق أورغون لكل ما يصدر من قول عن  -

طرطوف وثقته به حىت انتهى به املطاف إىل تكذيب ابنه وطرده من بيته بسبب ذلك والتشكيك  

 نة ثقة زوجها.يف أقوال زوجته عندما اهتمت طرطوف خبيا

التسرت حتت غطاء الدين والتقوى: من خالل شخصية طرطوف املنافق املخادع الذي استطاع أن  -

 يلبس قناع املؤمن التقي العفيف أمام أورغون ووالدته دون أن يدركا حقيقته.  

 اخللفية التارخيية ملسرحية طرطوف ملوليي:        .  1.2

حية طرطوف األصلية، مثلما ذكران ذلك هنا أعاله، ثورة عارمة على املسرح لقد أحدثت مسر     

ألول مرة يف الثاين عشر من شهر ماي )تورانس  1664الكالسيكي الفرنسي خالل بداايت عرضها سنة 

Thoorens 1964 :122خطية آنذاك تتمثل يف نفاق رجال الكنيسة ما  (، بسبب طرحها مسألة

 
،  فيها ال يتناول  ملوليي اليت واحدة من هذه األعمال الكبى  نشهد على ... حنن  » ومفاده:   114 فقط موضوع ا ثقيال 

، حتدايت مسرحية جديدة  مسرحيةلاألخالقية والسياسية ل تحدايتال  خصص هلا أيضا ابإلضافة إىل جداي  ابرز ا ، ولكن و 
   . «خرجت من قيود القيم األخالقية لتصل إىل املمنوع. متثلت يف الكوميداي العظيمة اليت 



جعلها متس مباشرة بسمعة رجال الدين، ذلك أن الكنيسة كانت مبثابة خط أمحر ال ميكن جتاوزه، رغم أن 

موليي صاغ هذه املسرحية يف قالب كوميدي هزيل جعل منها حمط إعجاب امللك لويس الرابع عشر ليلة 

أنه مل يسلم من غضب وسخط رجال الدين، ومل يقف األمر عند هذا  عرضها ألول مرة بقصر فرساي، إال

احلد، بل تعداه أيضا إىل إصدار امللك لويس الرابع عشر قرارا يقضي مبنع عرضها منعا ابات وحجبها عن 

 (:148/  122: 1964اجلمهور. فصار للمسرحية ثالثة نصوص )تورانس  

عرضه موليي ركحيا ألول ، Tartuffe ou l’hypocriteاألول: محل عنوان طرطوف أو املنافق  -

بقصر فرساي يف إطار احتفاالت ملكية خاصة يف ثالثة فصول فقط  1664ماي  12مرة يف 

وال نعرف إن كانت هي الفصول الثالثة األوىل من النسخة احلالية أو الثالثة األخية منها وذلك 

   يوضح لنا ذلك )ماك بريدج لعدم توفر هذا النص وعدم توفر أي عرض كتايب أو ملخص عنه

Mc Bridge  2005 :29.) 

عرضه موليي ركحيا ، Panulphe ou l’imposteurالثاين: محل عنوان ابنولف أو املخادع  -

ابلقصر امللكي بفرنسا ولكن هذه املرة يف مخسة فصول بطريقة  1667أوت  5ألول مرة يف 

تدي زانقا مثل كهنة وقساوسة لطيفة وذلك من خالل استبدال شخصية طرطوف اليت كانت تر 

الكنيسة بشخصية ابنولف الذي صار يرتدي لباسا عاداي مثله مثل األشخاص العاديني ولكنه 

شخص متدين ال ختتلف شخصيته عن شخصية أي رجل كنيسة وهذا ما أدى إىل منعها رغم 

 -148/ 122: 1964هذا التغيي الطفيف وهذا النص أيضا مفقود إىل يومنا هذا. )تورانس 

149  /161-  162.) 

، والذي حنوز Tartuffe ou l’imposteurالثالث واألخي: محل عنوان طرطوف أو املخادع  -

جانفي  05اليوم عليه، عرضه موليي أيضا ركحيا ألول مرة بعد موافقة امللك لويس الرابع عشر يف 



ليحظى  بثناء وإعجاب خبمسة فصول وبطريقة أكثر هتذيبا من انحية اللغة املوظفة،  1669

احلضور مبن فيهم امللك ليلة عرضه ألول مرة لكنه تعرض للرفض يف اليوم املوايل من طرف بعض 

رجال الكنيسة، غي أن موليي مل يقف مكتوف األيدي بل سارع إىل امللك ملتمسا منه عب رسالة 

وبفضل ذلك، عرضت  خطية السماح له بعرضها، ليتحصل منه فيما بعد على املوافقة الرمسية.

 1669( مرة خالل موسم سنة 33املسرحية على خشبة املسارح امللكية واخلاصة ثالثة وثالثني )

( بعد مخس سنوات متتالية من البلبلة  le jour du Pâquesالذي انتهى خالل عيد الفصح )

 (.169  -148: 1964)توارانس    115اهتم فيها مولي أببشع وأنعت الصفات

 
أب كنيسة سانت ابرتيليمي يف رسالته اهلجائية املوجهة إىل   Pièrre Roulléكإبليس الذي وصفه به بيار رويل   115

 Un homme, ou plutôt un démon vêtu de«قائال:  1664امللك بعد العرض األول ملسرحية طرطوف سنة 

chair et habillé en homme. «   ( أو املهرج الذي وصفه به رومشون  151: 1964)تورانسRochement  أحد
 Il faut tomber d’accord que, s’il réussit mal à la Comédie, il a «رجال الدين الينسينيني قائال: 

quelque talent pour la Farce )…( Il parle passablement français ; il traduit assez bien 
l’italien et ne copie pas mal les auteurs : car il ne se pique pas, d’avoir le don d’invention 
ni le beau génie de la poésie, et ses amis avouent librement que ses pièces sont des jeux de 
théâtre, où le comédien a plus de part que le poète et dont la beauté consiste toute dans 

l’action.«  ( وأيضا املخادع الذي وصفه به رومشون أيضا: 165-164: 1964)تورانس»Molière est lui-

même un Tartuffe achevé et un véritable hypocrite.«  ( ابإلضافة إىل صفات  165: 1964)تورانس
 Molière a fait monter l’athéisme sur le théâtre ; et, après avoir répandu «قبيحة أخرى كامللحد: 

dans les âmes ces poisons funestes qui étouffent la pudeur et la honte, après avoir pris soin 
de former des coquettes et de donner aux filles des instructions dangereuses ; après ces 
Écoles fameuses d’impureté, il en a tenu d’autres pour le libertinage ; et il marque 
visiblement dans toutes ses pièces le caractère de son esprit ; il se moque également du 
paradis et de l’enfer et croit justifier suffisamment ses railleries en les faisant sortir de la 
bouche d’un étourdi. )…(, il a composé son Tartuffe et a voulu rendre les dévots des 
ridicules et des hypocrites ; il a cru qu’il ne pouvait défendre ses maximes qu’en faisant la 

satire de ceux qui les pouvaient condamner. «  سد: ( والشيطان اجمل167-166: 1964)تورانس» Je 
n’ai pu m’empêcher de voir cette pièce )Dom Juan( aussi bien que les autres et je m’y suis 



 سرحية: أحداث امل .  2.2

جتري أحداث املسرحية يف بيت رجل ثري يدعى أورغون الذي تعرف على طرطوف: رجل خمادع     

يتظاهر أمامه ابلتقوى والصالح ما جعل أورغون يصدقه ويثق به متاما إىل درجة اصطحابه إىل بيته 

ة ابستثناء السيدة برانل واستقباله وإيوائه وسط عائلته اليت مل تتوان حلظة عن تنبيهه وفتح عينيه على احلقيق

والدة أورغون اليت صدقته بدورها، وقد جنح طرطوف بباعة يف خداعه والتالعب أبورغون لدرجة أن أورغون 

اقرتح عليه الزواج من ابنته الوحيدة ماراين وتوثيق كافة أمالكه ابمسه دون أي شرط أو قيد مبا فيها املنزل 

نه داميس خبيانة ثقته، وذلك مبحاولة استدراجه لزوجة أبيه إملي، غي الذي يقيم به هو وعائلته بعد اهتام اب

أن إملي مل تقف مكتوفة األيدي بل قامت بصنع مقلب لطرطوف حبضور زوجها ولكن دون علم طرطوف 

بوجوده، حيث طلبت من زوجها التجسس على حديثها مع طرطوف وذلك ابلبقاء حتت طاولة يف الغرفة 

وعدم الظهور لطرطوف إال أبمر منها، لينفضح أمره أمام عينه ويصرخ طاردا إايه دون اليت استضافته هبا 

 انتظار أوامر زوجته إملي. 

لكن ذلك كان بعد فوات األوان ألن طرطوف أجابه ساخرا منه أبنه هو املعين مبغادرة البيت مع عائلته،     

قام إبحضار املوثق السيد لواايل  ألن كافة أمالكه أصبحت له، وهذا ابلفعل ما حدث، ألن طرطوف

إلخراجهم من منزهلم لتكشف السيدة برانل أمره من خالل حضور السيد لواايل وذلك بسبب تكذيبها  

ألقوال ابنها أورغون بعد اكتشاف أمره وأفراد عائلته واليت أبت أن تصدق اهتامهم لطرطوف ابملخادع، 

 

laissé entraîner par la foule d’autant plus librement que Molière se plaint qu’on le 
condamne sans le connaître et que l’on censurer ses pièces sans les avoir vues. Mais je 
trouve que sa plainte est aussi injuste que sa comédie est pernicieuse ; que sa farce, après 
l’avoir bien considérée, est vraiment diabolique et vraiment diabolique que son cerveau, 

et que rien n’a jamais paru de plus impie, même dans le paganisme. «    1964)تورانس  :
167 .) 



مي احلاكم أمرا بسجن طرطوف وإنصاف أورغون ولكن يف األخي، وبوساطة ضابط الشرطة، أرسل األ

 ابسرتجاعه لكافة أمالكه لتعود املياه إىل جماريها.       

وقد تسلسلت هذه األحداث يف املسرحية من خالل التوزيع احملكم لعدد الفصول واملشاهد وخاصة يف     

 احلوارات اليت دارت بني خمتلف شخوص املسرحية.

 املسرحية:    . شخوص 3.2

تدور أحداث املسرحية بباريس يف بيت السيد أورغون حبضور عدة شخوص من بينهم طرطوف تنوعت     

مداخلهم من مشهد إىل آخر ومن فصل إىل آخر حبسب تطور وتسلسل أحداث املسرحية، ولعل عدد 

حية وأن مرات حضور أورغون ركحيا كان أكثر من حضور طرطوف رغم أنه الشخصية الرئيسية للمسر 

عنواهنا حيمل امسه، حىت أن بعض الباحثني يف مسرح موليي ذهبوا إىل عّد عدد مداخل الشخصيتني من 

مثلما فعل شيار  خالل البحور الشعرية اخلاصة بكل شخصية واليت ليست إال جمرد حوارات يف املسرحية

(1966  :74: ) 

» Inutile d’épiloguer longuement sur ce que le rôle de Tartuffe n’est pas. 

Voyons ce qu’il est. Il est d’abord un rôle court, la pièce compte 1962 vers, 

sur lesquels 290 seulement sont prononcés par le personnage de Tartuffe. Le 

rôle d’Orgon, qui était joué par Molière, est long de 340 vers. Il n’y a  

naturellement pas un rapport constant et nécessaire entre la longueur d’un 

rôle et son poids, entre le nombre de vers qu’un comédien a à dire et 



l’importance de son personnage, la profondeur de la personnalité qu’il 

incarne. «116 . 

ميكننا إجراء عملية رايضية بسيطة وذلك ابحتساب النسبة املئوية حلضور انطالقا من هذا املنظور،     

شخصية طرطوف يف املسرحية مقارنة بغيه من الشخوص األخرى كاآليت:                                  

 . x 100عدد أبيات طرطوف/ عدد أبيات املسرحية  

 % x 100 = 14.78  290/1962أي:                   

 % 85.22جند احلاصل:  14.78  – 100أي:  % 100وابلتايل: إذا طرحنا هذا الناتج من نسبة 

على الناتج نفسه جند:  100وهو نسبة حضور الشخصيات األخرى مقارنة حبضوره، وإذا قسمنا 

من كامل  1/7، مما يعين أن نسبة حضور طرطوف تقارب نسبة السبع = 6.76=  100/14.78

بة قليلة جدا مقارنة بغيه من الشخصيات األخرى، واألمر نفسه ابلنسبة إىل نسبة املسرحية، وهي نس

فرغم أهنا أكثر من نسبة حضور ، % x 100 = 17.32 1962/ 340حضور شخصية أورغون: 

 طرطوف إال أهنا تعد نسبة ضئيلة جدا يف املسرحية كوهنا شخصية رئيسية.  

 والرسم التخطيطي اآليت يوضح ذلك أكثر:

 
  1962تتكون املسرحية من  ،  قصي  دور أوال إنه  . هو ما  نرى  دعوان .  طرطوف  دور على  للرتكيز   داعي  الومفاده:   116

خصصت هلا أبيات   موليي   جسدها الذي ونحىت أن شخصية أورغ 290 نطقت منها شخصية طرطوف   ،بيتا شعراي 
 . «شعرية أكثر منها، طبعا كل ذلك ليس مهما بقدر ما حتمله الشخصية من عمق 



 

 10رسم ختطيطي رقم  

 الشخصيات الرئيسية: 

يف املسرحية رغم ما سجلناه من ظهور قليل هلا مقارنة أبورغون، وهو دخيل شخصية رئيسية  طرطوف:

على عائلة أورغون اليت كانت تعيش كأي أسرة بورجوازية فرنسية، تسلل إليها متذرعا ابلدين والتقوى وهو 

ة يف حقيقة األمر جمرد رجل خمادع دخل العائلة ليقلب مجيع املوازين ويلعب ورقة كسب ثقة أورغون لدرج

التشكيك يف مدى مصداقية ابنه ومل يكتف بذلك بل بقي يناور ويناور حىت جعل أورغون يقرتح عليه أن 

يتزوج من ابنته ماراين ويسلمه مجيع أمالكه مبا فيها املنزل، وهي شخصية كوميدية تقوم على كوميداي 

ن خالل اليت تعتمد على رسم الشخصية رمسا مضحكا م la comédie de caractèreالصفات 

حركات الشخصية أو حوارها أو عيوهبا كاخلداع أو الثقة العمياء أو الطمع، أرادها موليي أن تكون رمزا 

للشخصية الشاذة النرجسية اليت ترى احمليطني هبا كفرائس جيب استغالهلا ولكنها تتسرت حتت رداء القيم 

 النبيلة والوجه املالئكي وهذا هو سر قوهتا.

نسبة حضور الشخوص يف مسرحية طرطوف

طرطوف
أورغون
بقية الشخصيات 



ة رئيسية أيضا ولكنها شخصية ضعيفة مقارنة بطرطوف، وهو بورجوازي نبيل ورب وهي شخصي أورغون:

أسرة، وقع يف فخ طرطوف الذي أغراه مبظهره املزيف حىت وثق به وسلمه إدارة شؤونه وشؤون أسرته ووقع 

 على وثيقة نقل امللكية إليه، وهو شخصية استبدادية ترفض اإلصغاء إىل نصائح أفراد عائلتها وتفعل ما

حيلو هلا وما تراه مناسبا لطرطوف على حساب عائلتها، كما أن سذاجتها وردود أفعاهلا هي اليت ختلق 

 املواقف اهلزلية يف املسرحية.     

وهي والدة أورغون ومتثل السيدة املسنة احملافظة على التقاليد والقيم الدينية اليت حتاول مل مشل السيدة برانل: 

عتماد على طرطوف الذي ترى فيه املنقذ الوحيد لعائلتها والذي جاءها يف الوقت عائلة ابنها أورغون ابال

املناسب بعدما بدأت األمور تفلت من يديها بعد زواج ابنها من إملي، وهي ال ختتلف كثيا عن ابنها يف 

جة ثقتها بطرطوف، حىت أهنا بعد أن اكتشف ابنها أمر طرطوف وأعلمها حبقيقته رفضت تصديق ابنها حب

أن اإلنسان التقي واحملب للخي )طرطوف على حد تعبيها( يكون دائما مستهدفا وحمط أنظار اجلميع 

 الذين يتمنون وقوعه أبي شكل من األشكال.

وهي عروس ابن السيدة برانل وزوجته الثانية، وهي أيضا مل تسلم من شرور طرطوف الذي حاول  إملي:

ابنة زوجها ماراين من طرطوف إال أهنا كانت ذكية ووقفت له  إغواءها عندما حاولت وقف مهزلة زواج

ابملرصاد حىت كشفت أمره أمام أعني زوجها عندما حاكت لطرطوف خطة جهنمية حيث استدرجته إىل 

غرفة وخبأت زوجها حتت طاولة ليشهد على مكره وخبثه، وهي شخصية قوية مقارنة بزوجها ألهنا مل تقع 

 ثلما وقع زوجها منذ بداية املسرحية.ضحية نصب واحتيال طرطوف م

خادمة ماراين ابنة أورغون، حتاول دائما التدخل لكشف حقيقة طرطوف للسيدة برانل وابنها   وهي دورين:

أورغون، وحتاول الدفاع عن سيدهتا ماراين، ولكن ابلكالم فقط، معروفة يف املسرحية بثرثرهتا وهو ما يضفي 

   نوعا من الكوميداي يف املسرحية.



أخ إملي زوجة أورغون، حياول دائما فتح عيين السيدة برانل وأورغون على حقيقة صديقه  كليونت:

طرطوف وحماولة هتدئة األوضاع بني أفراد العائلة وتقدمي النصح لطرطوف بطريقة غي مباشرة لكي يتوب 

 عن أفعاله ويتعظ، وهو شخصية جادة وعاقلة وصادقة وحكيمة.

ن من زوجته األوىل، كانت ستتزوج من حبيبها فالي لكن سرعان ما تغي األمر عند جميء ابنة أورغو   ماراين:

طرطوف ألن والدها أورغون وعد طرطوف بتزوجيه هبا، وهي مل حترك ساكنا للدفاع عن حبها لفالي 

ها والتصدي ألبيها بل استسلمت لقراره بعدما علمت أنه لن يرتاجع عن ذلك، رغم حماوالت فالي إقناع

 برفض ذلك وخادمتها دورين أيضا، وهي شخصية ضعيفة ابلنظر إىل دورين خادمتها.

ابن أورغون من زوجته األوىل، شخصية شابة ومتهورة، حياول دائما أن يسقط قناع املتدين والتقي  داميس:

عن وجه طرطوف ويكشف وجهه احلقيقي لوالده أورغون لكنه يدفع مثن ذلك غاليا ألن والده يرفض 

 صديقه ويطرده من منزله.ت

حبيب ماراين، شاب صادق، أييت مسرعا إلقناع ماراين ابلتصدي لقرار والدها املتمثل يف تزوجيها  فالي: 

خادمة ماراين، وهي شخصية اثنوية استعان هبا موليي ليضفي نوعا من  طرطوف عندما تعلمه دورينمن 

 العاطفة على املسرحية.

موثق، أييت بطلب من طرطوف إلخطار أورغون وعائلته ابلتأهب للخروج من املنزل الذي  السيد لواايل:

 أصبح ملكا لطرطوف بعد نقل امللكية إليه.

يتدخل يف آخر مشهد من املسرحية ليفصل يف قضية أورغون وطرطوف بطلب من األمي  ضابط الشرطة:

 غون ألمالكه مبا فيها املنزل.  احلاكم الذي أصدر حكما ابلسجن يف حق طرطوف واستعادة أور 



موجودة ركحيا يف بداية املسرحية وحتديدا يف املشهد األول من الفصل األول، ولكنها غائبة حواراي  فليبوت: 

 وتظهر فقط من خالل صفعة السيدة برانل هلا وهي خادمة السيدة برانل.

ئا سوى أنه يف املشهد الثاين من لوران: مثله مثل فليبوت موجود ركحيا فقط وهو خادم ال نعرف عنه شي

 الفصل الثالث قام خبلع معطف طرطوف املصنوع من شعر الصيد بطلب منه دون أن ينبس ببنت شفة.   

 

 . الفصول واملشاهد: 4.2

 5تشتمل املسرحية على مخسة فصول وكل فصل حيتوي على عدد معني من املشاهد وهي على التوايل:     

: 1966على حد تعبي شيار ) une structure numériqueوهي تركيبة رقمية  7و 8و 7و 4و

د مبشهد ( ألهنا تبدأ هبذا العدد املعني من املشاهد مث تتصاعد تدرجييا وأحياان يرتاجع العد 129 - 128

إىل أن يصل أقصاه وهو ما جنده يف مسرحية طرطوف، كما أهنا مسرحية ذات تركيبة إيديولوجية ودرامية 

(،  وقد وزع موليي مشاهد املسرحية على الفصول بطريقة منتظمة جعل عقدة 1966وحركية )شيار 

 (.190:  1966املسرحية تظهر بطريقة ال يشوهبا أي شيء من االعتباطية والتزييف )شيار  

نالحظ فيه غياب طرطوف متاما لكنه يتناول وصفا لشخصيته من خالل املشاهد اخلمس الفصل األول: 

وهو فصل افتتاحي وصفي يقدم معلومات تساعد يف فهم حبكة املسرحية فيما بعد للمتفرج حيث يبدأ 

أفراد عائلتها )فليبوت الفصل ابملشهد األول الذي يعرض احلوار الذي دار بني السيدة برانل وبعضا من 

وإملي وماراين ودورين وداميس وكليونت( الذي يقدم فيه موليي من خالل السيدة برانل صورا لشخصيات 

املسرحية الواحدة تلو األخرى رغم غياب البعض منها، حيث تقاطع كالم كل شخصية عندما حتاول 



، لتواصل دورين يف املشهد الثاين تقدمي 117التدخل وتصفها بطريقتها، وهو مشهد مليء ابحلركات اهلزلية

طرطوف على حقيقته على عكس السيدة برانل يف املشهد األول اليت بينت إعجاهبا به ووصف شغف 

وولع أورغون بطرطوف يف احلوار الذي يدور بينها وبني كليونت اللذين يعيان حجم الكارثة اليت وقع فيها 

 لته. أورغون واليت سيوقع فيها ابقي أفراد عائ

يف املشهد الثالث يعلمنا داميس بعالقة احلب القائمة بني أخته ماراين بفالي وبتخوفه من عدم تزويج     

أخته بفالي بسبب أتثي طرطوف على أبيه كما خيبان بطريقة غي مباشرة حببه ألخت فالي اليت ال وجود هلا 

خلامس، فيظهر أورغون بعد غيابه يف املشاهد الثالثة نصيا وال ركحيا يف املسرحية، أما يف املشهدين الرابع وا

األوىل ويتحاور اترة مع اخلادمة دورين يف موقف هزيل يتجسد من خالل ثرثرة دورين واترة مع صهره  

كليونت الذي حياول أن يكشف احلقيقة ألورغون لكن من دون جدوى ليختتم الفصل مبحاولة كليونت 

 ابنته ماراين بفالي ولكن أورغون يتجاهله بطريقة لبقة:معرفة نوااي أورغون اجتاه عالقة 

Cléante : Mais parlons de tout bon. Valère a votre foi : la tiendrez-vous, ou 

non ? 

Orgon : Adieu. Acte I, SC. V. 

لعل أهم مشهد يف هذا الفصل، هو املشهد الرابع ألنه يطرح قضية إعجاب أورغون بطرطوف وهو     

ة املسرحية ابإلضافة إىل كونه مليئا ابملواقف اهلزلية اليت تتجسد يف احلوار الذي دار بني أورغون حبك

 Etواخلادمة دورين من خالل مقاطعة أورغون لدورين كلما حتدثت ومفاجأهتا بتكراره املفرط لعبارة 

Tartuffe ?.    

 هو فصل سي األحداث وذلك ألن:   الفصل الثاين: 

 
 أنظر الفصل اخلامس والفصل السادس.     117



» …car un auteur dramatique doit faire agir des personnages et ne peut pas se 

contenter longtemps de donner des informations, … «118 )127  :1966  شيار( 

حيث يغلب عليه حضور دورين اليت متثل احللقة الرئيسية يف سي األحداث، ابستثناء املشهد األول منه     

  119غون وابنته ماراين من خالل احلوار الذي دار بينهما بعيدا عن مرأى اآلخرينالذي يدور فقط بني أور 

يف ركن من أركان البيت يعلمها من خالله بنيته عن تزوجيها بطرطوف ويطلب منها تقبل الفكرة ألهنا 

حسبه تصب يف مصلحتها لتفاجئهما دورين يف املشهد الثاين بسماعها بشائعة تزويج سيدهتا ماراين من 

يف هذه القضية وحماولتها التشكيك يف صحة  121فيتجادل معها طرطوف بسبب حشر أنفها 120طوفطر 

حسب أورغون حىت يصل  به األمر إىل حماولة صفع دورين لكنه ال  «اإلنسانية»أفعال وأقوال طرطوف 

ليت يصيبها فينتهي املشهد بتأهبه للخروج الستنشاق اهلواء الستعادة أنفاسه بعدما غضب على دورين ا

بدورها تؤنب ماراين على صمتها ولكن يف املشهد الثالث، مث يف املشهد الرابع يلتحق هبما فالي الذي 

 
 .  «ألن الكاتب املسرحي مطالب بصنع وصقل الشخصيات وال ميكن أن يكتفي إبعطاء معلومات»ومفاده:   118

يف نظر أورغون الذي أتكد من عدم وجود أي خملوق يتجسس على ما ينوي إخبارها به وهذا ما أخبان به موليي من    119
 خالل التنصيص وردة فعل ماراين:  

Mariane : Que cherchez-vous ?  

Orgon (il regarde dans un petit cabinet) 

Je voi Si quelqu'un n’est point là qui pourrait nous entendre :  

Car ce petit endroit est propre pour surprendre.  

Or sus, nous voilà bien. … Acte II, SC. I. 

 شائعة ألهنا ترفض أن تتقبله كخب.    120

ابلنسبة ألورغون هي ثراثرة وحتشر أنفها وتتدخل فيما ال يعنيها ولكنها يف احلقيقة تدافع عن سيدهتا اليت مل حترك    121
 كنا أو تعرتض على قرار والدها بل على العكس متاما استسلمت لقراره واختذت موقف الضحية.   سا 



يتشاجر مع ماراين غي أن دورين تقوم بدور الوسيط الذي يسعى إىل الصلح بينهما لينتهي املشهد 

 بتصاحلهما.

وهو ليس املوضوع الرئيسي   ايلتايل فإن هذا الفصل يدور فقط حول قضية تزويج ماراين بطرطوف

 للمسرحية بل هو إضافة هلا.  

وهو فصل تكميلي ألحداث الفصل السابق يتصاعد فيه سي هذه األحداث تدرجييا، لكن الفصل الثالث: 

نشهد فيه حضور طرطوف الذي جيتمع فيه اعتباطيا أبفراد عائلة أورغون حيث يدور يف املشهد األول 

حديث بني دورين وداميس الذي يريد أبي طريقة كشف حقيقة طرطوف لوالده ولكن دورين تدعوه 

صب والثبات وتطلب منه مغادرة الغرفة يف انتظار قدوم طرطوف، لكن داميس ال خيرج بل خيتبئ للتمهل وال

يف زاوية من زوااي الغرفة وهذا ما صرح به موليي من خالل تنصيص يف بداية املشهد الرابع الذي يقوم فيه 

ة استدراج طرطوف هلا يف داميس ابلظهور إىل إملي بعد استشاطته غضبا من جراء ما مسعته أذانه من حماول

أن يقنع أورغون ابلرتاجع عن قرار  «حبق السماء»املشهد الرابع الذي جاءت فيه لتطلب من طرطوف 

تزوجيه ملاراين به، وقبل ذلك ما صرح به موليي يف املشهد الثالث الذي يكشف عن حماولة طرطوف 

جعل داميس يتوعد بفضح طرطوف أمام استدراجه دورين وهو ما يدل على خبث نواايه، وهو األمر الذي 

والده وهو فعال ما قام به يف املشهد اخلامس على مسامع طرطوف ووالده الذي يكتف بتصديقه بل على 

العكس متاما أخذ يف أتنيبه يف املشهد السادس بسبب جناح طرطوف يف خداع أورغون حيث ضحك عليه 

 ببعض الكلمات اليت زعزعت الثقة يف ابنه داميس: 

Tartuffe : Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable,  

Un malheureux pécheur, tout plein d’iniquité, 

Le plus grand scélérat qui jamais ait été ;  



Chaque instant de ma vie est chargé de souillures ;  

Elle n’est qu’un amas de crimes et d’ordures ;  

Et je vois que le Ciel, pour ma punition,  

Me veut mortifier en cette occasion. 

De quelque grand forfait qu’on me puisse reprendre,  

Je n’ai garde d’avoir l’orgueil de m’en défendre.  

Croyez ce qu’on vous dit, armez votre courroux,  

Et comme un criminel chassez-moi de chez vous :  

Je ne saurais avoir tant de honte en partage,  

Que je n’ai aie encor mérité davantage.  Acte III. SC. VI. 

وقد وصل األمر إىل حد طرد أورغون البنه وتوعده بتزويج ماراين من طرطوف نكاية يف عائلته اليت     

متادت يف إهانتها لصديقه التقي الطاهر طرطوف وتوعده حبرمانه من ثروته وهذا ما مت ابلفعل يف املشهد 

 السابع عندما وقع أورغون وثيقة نقل امللكية إىل طرطوف. 

وهو فصل تبلغ فيه األحداث ذروهتا، حيث يبدأ حبوار عادي وهادئ يف املشهد األول  بني  الفصل الرابع: 

طرطوف وكليونت الذي حياول لومه على ما آلت إليه أحوال العائلة )طرد أورغون لداميس خاصة وختويله 

لطرطوف صالحية امتالك أمواله( لكن طرطوف ال حيرك ساكنا وال يتجاوب مع نصائح كليونت بل 

ضرب هبا عرض احلائط ويهم ابالنصراف يف هناية املشهد، أما املشهد الثاين فهو من أقصر املشاهد يف ي



رغم حضور أربع شخصيات وهي على التوايل: إملي وماراين ودورين وكليونت إال أن دورين   122املسرحية

وأن يساعدا  123لةكانت الوحيدة اليت تتحدث سائلة كليونت وإملي أن يساعداها يف إيقاف هذه املهز 

ماراين على اخلروج من هذا املأزق الذي وضعها فيه والدها. حىت أهنا يف املشهد الثالث جثت على ركبتيها 

لتطلب منه العدول عن قراره لكن دون جدوى وهذا ما دفع إملي إىل وعده أبهنا ستفضح أمر هذا احملتال 

يني على التوايل حيث قامت يف املشهد الرابع بتهيئة  أمام عينه وهو ما قامت به ابلفعل يف املشهدين املوال

أورغون ملتمسة منه االختباء حتت طاولة دون أن تكشف له عن خطتها مث يف املشهد اخلامس استدرجت 

بطريقتها على أعني أورغون الذي مل يتمالك نفسه حىت هناية اخلطة اليت  124طرطوف لالعرتاف جبرمه

الطاولة يف املشهد السادس غاضبا عندما خرج طرطوف ابحثا عنه حاكت خيوطها زوجته وخرج من حتت 

يف رواق املنزل بطلب من إملي وواجهه يف املشهد السابع طالبا منه مجع أغراضه ومغادرة البيت غي أنه 

سرعان ما أدرك أبنه قد فات األوان ألن سند ملكية البيت وكافة أمالكه أصبحت حبوزة طرطوف لينتهي  

د السابع ابستفسار إملي عن قصد طرطوف عندما رد على أورغون أبنه هو وعائلته من جيب الفصل ابملشه

ولكنها ال جتد اجلواب الشايف لديه ألنه عوضا عن إعالمها بسبب ذلك كان يلوم   عليهم مغادرة البيت

عرضه نفسه على سذاجته وثقته العمياء به ويفكر ابلصندوق الذي تركه صديقه أمانة لديه وهو ما سي

 الفصل املوايل الذي تتواىل فيه أحداث املسرحية.

وهو آخر فصل يف املسرحية فيه الكثي من التشويق حيث يبدأ يف املشهد األول ابعرتاف  الفصل اخلامس: 

أورغون لكليونت بصندوق صديقه أرغاس الذي أمنه عليه والذي يتضمن أوراقا توثيقية خاصة أبمواله، 

ن أرغاس هارب من العدالة لكن داميس يظهر يف املشهد الثاين ليفع من وقلقه حيال هذا األمر أل
 

 سبعة أبيات فقط.   122

 تزويج ماراين بطرطوف.   123

 التسرت حتت غطاء الدين.   124



معنوايت والده ويهدئ من روعه وذلك بطمأنته أبنه مستعد إلنقاذه ومساندته غي أن السيدة برانل يف 

املشهد الثالث ترفض تصديق ابنها أورغون يف ما مسعته حول حقيقة طرطوف رغم حماوالت أورغون 

رأى أبم عينه إغراءه لزوجته فينتهي املشهد بتخوف أورغون مما خيبئه له طرطوف، وهذا ابلفعل إبقناعها أنه 

ما حدث يف املشهد الرابع حيث جاء السيد لواايل مبعواث من طرف طرطوف ليطلب من أورغون وعائلته 

طوف إخالء املنزل يف مهلة قصية جدا ما جعل السيدة برانل تشهد على ذلك وتندهش من تصرف طر 

 وهو ما أعربت عنه يف املشهد اخلامس. 

أما يف املشهد السادس فيعرض حضور فالي الذي يعلم أورغون مبا مسعه من خب مفاده أن طرطوف     

سلم صندوقا لألمي كان خيفيه أورغون يتضمن أوراقا سرية مهمة ما ستؤدي به إىل احملاكمة ورمبا إىل 

من جاء يف املشهد السابع ليلقي القبض على طرطوف السجن لكن ذلك مل حيدث ألن ضابط األ

النكشاف أمره وعفو األمي على أورغون لتنتهي املسرحية بعودة املياه إىل جماريها وحتقق العدالة اإلهلية 

 واستعادة أورغون كافة أمالكه مبا فيها املنزل.                    

 خص هذه الفصول يف الرسم التخطيطي املوايل:انطالقا من هذه الفصول وهذا احملتوى، ميكن أن نل
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 : 11رسم ختطيطي رقم  

، سنعاجلها الحقا 125تفضي بنا قراءة املسرحية األصل إىل أن هذه املسرحية حتمل يف طياهتا أبعادا سيميائية

ابلتفصيل يف الفصلني اخلامس والسادس من هذا البحث مبقارنتها مع الرتمجتني ولكن قبل ذلك ميكن 

 إجيازها كاآليت:

هي مسرحية هزلية )كوميدية( ابمتياز كتابة أو ركحيا وذلك يعود إىل الرتكيبة املسرحية  البعد املسرحي:

وشروط الفرجة )حوارات وحركات ومواقف ومشاهد وفصول وتنصيص وغيها( إضافة إىل املواقف اهلزلية 

تكرار اللفظي والتكرار احلركي وتكرار اليت طبعت املسرحية مثل حلقات التكرار يف بعض املشاهد )ال

  126املواقف(. 

مسرحية سياسية واجتماعية ألهنا ذات مضمون عميق ذو خلفية إيديولوجية يعاجل مسألة  البعد الغائي:

اليت رسم  من خالل شخصية طرطوف L’intégrisme religieuxخطية تتمثل يف التزمت الديين 

 .«املنافقني»املثل حول املتدينني املزيفني أو   صورهتا لتصبح أمنوذجا حيتدى به يف ضرب

مسرحية قابلة للنقل ألهنا تنطلق من أرضية مرجعية صلبة حمتواها يندرج ضمن العوامل الرمزية  البعد الرتمجي:

كقضية الزواج القسري والسلطة الدينية ولباس التقوى والعائلة البورجوازية احملافظة  وهي عوامل الثقافة واجملتمع 

-Gervaisهتا( )جاريف زانينجار واخلادمة اليت حتشر أنفها فيما ال يعنيها )لكنها مطيعة ووفية لسيد 

Zaninger 2003 :194-203 إن أمهية هذا احملتوى جعلت من املرتمجني يهتمون بنقل هذه .)

املسرحية إىل لغات متنوعة ومن بينها العربية وهلجاهتا مثلما فعل مارون النقاش الذي عرهبا وعنوهنا ابحلسود 

 
( وهي على  1987 :43) Latraverseانطالقا من األبعاد السيميائية اليت أتى هبا موريس نقال عن الترافرس   125

 التوايل: البعد النحوي والبعد الداليل والبعد التداويل. 

 (.  154 –  150: 1966هذه التسميات النظرية خاصة بشيار )  126



( عوضا عن طرطوف 1873صبح الشيخ متلوف )( وبعده عثمان جالل الذي مصرهنا لت1853السليط )

( ورمبا يرجع االهتمام برتمجة 2009( والسعيد بوملرقة )1994وغيمها من املرتمجني مثل أنطوان مشاطي )

 (:50:  2008موليي إىل العربية إىل أسباب كثية نلخصها كاآليت )ذيب  

ة والطبيعة اإلنسانية مبختلف أتثر الكتاب املسرحيني األوائل بطبيعة نصوصه اليت حتاكي احليا -

 أنواعها.

 االنتقائية يف الرتمجة املسرحية استنادا إىل درجة شهرة الكاتب الدرامي أو الدراماتورج. -

 األسلوب اهلزيل واللغة اللذان مييزان نصوصه. -

 مدى وعي املرتمجني بتقدم الغرب فنهلوا من كتاابته بغية تقليدها واللحاق بركب تطوره.  -

 

 طرطوف النسخة املعربة )الرتمجة(: قراءة يف   .3

عندما نقل األعمال الكاملة ملوليي يف أربع  1994سنة 127وهي ترمجة قام هبا أنطوان مشاطي رزق هللا

جملدات صدرت عن دار نشر نظي عبود ببيوت، وهي ترمجة أمينة عموما من انحية الشكل فيما خيص 

 
تية ألننا مل نوفق يف إجياد أي معلومات ختص املرتجم ال يف املراجع  استثنينا تقدمي نبذة عن حياة املرتجم وسيته الذا   127

املوثقة وال يف قواميس األعالم وال حىت يف حمركات البحث اإللكرتونية، حىت يف ترمجاته مل جند أي مقدمة خاصة به تقدم  
نة املرتجم الثانوية يف وسط  لنا معلومات حوله أو حتيلنا إىل منهجية ترمجته وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مكا 

النشر واملكتيب، الشيء الوحيد الذي وجدانه هو عناوين الرتمجات اليت قام هبا من خالل مواقع إلكرتونية خاصة بدور  
 نشر، ميكن أن نذكر بعضا منها:  

 .   1983الرجل املوهوب للويس برومفيلد. دار الرائد اللبناين. بيوت. 

 .1988الكاملة: املالهي. دار نظي عبود للنشر. بيوت. مسرحيات وليم شكسبي 



وتبادل األدوار بني الشخوص، لكنها مل حترتم الكتابة الشعرية اليت ميزت تقسيم املسرحية فصوال ومشاهد 

بل عوضتها (، Les vers ou plutôt les alexandrinsمسرحية موليي أو ما يسمى ابلنثر املقفى )

أبوزان صرفية واشتقاقات متنوعة الدالالت سنطرحها يف الفصلني الالحقني ولكن قبل ذلك سنعرج قليال 

 مضمون هذه النسخة املعربة:على شكل و 

حافظت الرتمجة على أمساء الشخوص اليت خضعت فقط يف اللغة العربية إىل  املستوى السطحي: . 1.3

  )La translittération et la transcription phonétique(والكتابة الصوتية  128نظامي النقحرة

 مثل:

 املسرحية املعربة  املسرحية األصل  النصوص 

 ترتوف  Tartuffe النقحرة 

Cléante  كليانت 

 أوركون  Orgon الكتابة الصوتية 

 

كما توزعت الرتمجة على سبعة فصول عوضا عن مخسة، عمد املرتجم من خالهلا إىل تقليص عدد     

مشاهد الفصل اخلامس واألخي من النسخة األصل لكن دون املساس بعددها. عندما نرى للوهلة األوىل 

ي نظرة متحيصية شكل املسرحية املعربة نظن أن املرتجم أطال فيها بسبب إضافة فصلني غي أننا عندما نلق

 

 . 1994أعمال موليي الكاملة. دار نظي عبود للنشر. بيوت. 

 ابإلضافة إىل ترمجات لنصوص أدبية ونصوص براغماتية أخرى، وهذا دليل على كونه مرتمجا وليس رجل مسرح.  

 أو ما يسمى أحياان ابلنقل احلريف.    128



على شكل املسرحية جند أن املرتجم قام بتقسيم الفصل اخلامس واألخي األصلي إىل ثالثة فصول، وزع 

فيهما املشاهد السبعة عليها وذلك بطريقة رايضية حمكمة تقوم على الكم اللغوي فالفصل اخلامس أصبح 

ايل: الثالثة األوىل وضعها يف فصل جديد حيوي ثالثة مشاهد عوضا عن سبعة واألربعة املتبقية وزعها كالت

وهو الفصل السادس أما املشهد األخي فقد وضعه على حده يف الفصل السابع، ولعل من بني األسباب 

اليت دفعته إىل هذا التوزيع هو طول املشاهد وأحجامها، فاملشاهد الثالثة األوىل للفصل اخلامس األصلي 

يف الفصل نفسه انهيك عن املشهد السابع واألخي الذي هو أيضا ال  تعادل حجم املشاهد الثالثة الثانية

 خيتلف حجمه كثيا عن حجم املشاهد الثالثة األوىل أو الثانية. وميكن احتساهبا كاآليت: 
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123اجملموع الكلي:    

 



يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن املرتجم أنطوان مشاطي كان واعيا جدا عندما ضبط توزيع املشاهد     

( بطريقة سليمة وذلك بسبب اعتباطية عدد الردود يف املشاهد السبعة 7و 6و 5على الفصول الثالثة )

بعة على ثالثة فصول، للفصل اخلامس األصلي ولكي نفهم أكثر ملاذا وزع مشاطي يف ترمجته املشاهد الس

 نقرتح احلساب الرايضي اآليت :

 .123خي األصلي وهي:  عدد حوارات الفصل اخلامس واأل

 موزعة على الفصول الثالثة كما يلي:   123عدد حوارات الفصول الثالثة املعربة: 

/ عدد حوارات 48/ عدد حوارات الفصل السادس املعرب: 49عدد حوارات الفصل اخلامس املعرب: 

 26لفصل السادس املعرب: ا

 ابلتايل فإن نسب حوارات الفصل اخلامس األصلي توزعت كما يلي يف النسخة املعربة:  

 النسخة املعربة 

 الفصل السابع  الفصل السادس  الفصل اخلامس 

49 /123  x 100    = 

39.83   % 

48 /123  x 100    = 

39.02   % 

26 /123  x 100   = 

21.13   % 

 

هذه النسب املئوية تدل على أن توزيع املشاهد على الفصول مت بطريقة ذكية حىت أن النسب متقاربة     

جدا بني الفصلني اخلامس والسادس غي أن املشهد السابع وحده ونظرا حلجمه أصبح فصال كامال وشكل 

رين كي يويل أمهية خلتام مسك اخلتام يف املسرحية املرتمجة ورمبا جعله املرتجم منفصال عن الفصلني اآلخ

 املسرحية عند عرضها.



أما فيما يتعلق ابملستوايت اللغوية، فقد سلك مشاطي النهج احلريف يف ترمجته ولكن بطريقة مل ختل      

 مبضمون النص، وفيما يلي إشارة موجزة ألهم ما طبع ترمجته:

د على إبراز الوظيفة ترمجة أمينة موجهة للفرجة ابلدرجة األوىل: وذلك ألن املرتجم اعتم -

للنص األصل واحلرص على استعادة الكتابة املسرحية األصلية مثلما ذكران سالفا يف  129اجلمالية

هذا الفصل بعبارة أخرى احرتم املرتجم مشاطي معادلة تقسيم النص إىل مشاهد ووزعها على عدد 

لى كم معني من معني من الفصول حىت أصبحت الرتمجة كاآليت: سبعة فصول حيوي كل منها ع

وهو اختالف شكلي مقارنة   01و  03و  03و  08و  07و  04و  05املشاهد وهي على التوايل:  

ابملسرحية األصل كما احرتم عدد الشخوص املوجودة يف املسرحية األصل وعددها إثىن عشر 

( وتسلسل احلوارات بينها، أي أنه كان قادرا على جعل نصه حواراي ابألساس دون ذكر 12)

واملشاهد، ألن ذلك ليس مرئيا للقارئ وإمنا هو مرئي للمتفرج، ولكنها نسخة مطبوعة الفصول 

بلغة سلسة أبسلوب رصني مشوق و مث للقراءة ابلدرجة الثانية: ألهنا مكتوبة موجهة حمليب موليي 

وتكرار  سهلة التلقي تنوعت فيها األساليب اللغوية من أمر وتوكيد ونداء ونفي وتعجب واستفهام 

 وغيها من األساليب األخرى نذكر منها على سبيل املثال:

 

 

 
ة اجلمالية حمافظة املرتجم على ذكر الفصول واملشاهد والشخوص احلاضرة يف كل مشهد يف الرتمجة  نقصد ابلوظيف   129

املكتوبة، وهذا ما جعلنا نستنتج أن الرتمجة موجهة للمتفرج قبل القارئ ولو كان العكس، الختار املرتجم عدم تقسيم النص  
أو املشهد الثاين من املشهد الثالث مثال، يكفيه قراءة   إىل فصول ومشاهد ألن القارئ ليس حمتاجا ملعرفة الفصل األول

احلوارات مسرتسلة كي يستطيع الدخول يف فضاء املتخيل على عكس املتفرج الذي عليه أن يشهد على دخول وخروج  
 املمثلني الذي يتقمصون أدوار شخوص املسرحية حىت وإن كان ذلك بتنزيل الستار أو رفعه.  



 

 نوع األسلوب اللغوي :  املسرحية املعربة:  املسرحية األصل: 

Acte I, Scène 1.  .الفصل األول. املشهد األول 

Madme Pernelle : 
 Laissez, ma bru, laissez,

ne venez pas plus loin : 
ce sont toutes façons 

dont je n’ai pas besoin  

 السيدة برانل: 

وال    دعك من اجملاهدة، اي كّنيت، 
ترافقيين أكثر مما فعلت، فلست  

 حباجة إليك. 

 

L’impératif 

 

األمر    صيغة   

 

املسرحي )الكوميداي( وهذا ما ترمجة تطبعها روح التكلف اليت جتين أحياان على املعىن وعلى األثر  -

ملسناه يف معظم األلفاظ والعبارات االصطالحية اليت يبدو أن املرتجم اختارها بعناية فائقة مما جعله 

قليال املقصود يف الرتمجة وهذا ما ينم عن براعة متميزة يف ختي وانتقاء األلفاظ والتصريح   130يتجاوز

عند الرتمجة، كما يغلب  131اليت ميكن جتاوزها ابملسكوت عنه حىت أنه أحاط أبدق التفاصيل

 
يف الرتمجة خطأ يرتكبه املرتجم عندما يضفي   )The overtranslation /urtraductionLa s(نقصد ابلتجاوز   130

يف كتاهبما  1958وحدات داللية تصرح ابلعنصر املضمر يف النص األصل وهو مصطلح وضعه ألول مرة فيين وداربلين سنة  
مث توسع يف   Stylistique comparée du français et de l’anglais : méthode de traductionالشهي: 

( الذي  8-7: 1981الذي اعتبه خطأ معجميا يف الرتمجة ونيومارك )Duff (1981 :117 )مفهومه كل من داف 
( الذي أشار إىل أن هذا  2009 :2013) Mundayاعتبه ثغرة يف الرتمجة عادة ما يقع يف فخها املرتجم و ماندي 

بسب فائض يف  اخلطأ ينجم عندما يركز املرتجم على إيصال املعلومة يف اللغة اهلدف أوبسبب تكرار مفرط يف الرتمجة أو 
 ( الذي اعتبه تصريح يف غي حمله. 78: 1999وصف املفاهيم الثقافية ودوليل )

 هنا نقصد اليت ميكن التغاضي عنها عند الرتمجة وليس املعىن األول.   131



عليها طابع التغلب على قيود القافية اليت ميزت كتابة موليي مثلما ذكران هنا سابقا، واجلدول 

 املوايل يوضح ذلك:

 نوع اهلفوة:  املسرحية املعربة:  املسرحية األصل:  رقم املثال: 

Acte I, Scène 1.   األول. الفصل األول. املشهد 

01 Madame Pernelle : 

Vous êtes, mamie, une fille 
suivante, Un peu trop forte 
en gueule, et fort 
impertinente. Vous vous 
mêlez sur tout de dire votre 
avis. 

 السيدة برانل: 

ابنة اتبعة غي  أنت، اي صديقيت،  
ولسانك الطويل ينم عن    متبوعة. 

وقاحتك، وتتدخلني كثيا مبا ال  
 يعنيك، جملرد فرض رأيك.  

 

 

 تكلف يف اللغة.  

02 Dorine : 

Certes, c’est une chose 
aussi qui scandalise, De voir 
qu’un inconnu céans 
s’impatronise, Qu’un 
gueux qui, quand il vint, 
n’avait pas de souliers, Et 
dont l’habit entier valait 
bien six deniers, En vienne 
jusque-là que de se 
méconnaître, De contrarier 
tout, et de faire le maître.  

 دورين:  

نعم، سلوكه يزرع الشكوك يف  
النفوس ألنه نكرة جمهول حياول  

أن يرتبع على عرش املبات. بينما  
هو لص حقي خسيس النوااي.  

يوهم الناس أبنه يلبس مسح  
يدعي  التوبة وهو أكب احملتالني.  

السيادة والكرامة وهو أغىب العبيد  
 السفلة. 

 

 

 

 جتاوز يف الرتمجة 

 

 

 اتبعة 132فتاةنوعا من البديع وهو الطباق: كان ابستطاعته أن يقول  املرتجم أضاف في املثال األول:ف

ولذلك جنم عنه تكلف يف الرتمجة، صحيح أنه حيقق نوعا من  اتبعة ويتوقف وال يضيف نقيض كلمة

 
على لسان السيدة برانل وهي تتحدث عن دورين وهي اخلادمة الوفية   une fille servanteاستعمل موليي عبارة:   132
 un fauxاين ابنة السيد أورغون، وهي تقصد هبا الفتاة التابعة أو الوفية وليس االبنة، وهذا يعتب خواان يف الرتمجة ملار 



، وهي اإليقاع األسلويب، وهي اتبعة غي متبوعةاجلمال ويضفي خاصية صوتية أسلوبية عند مساع عبارة: 

 (:266: 2017قة رأسية أو معيار خارجي أشار إليه جاكوبسون على لسان خضر محد )عال

ت حاضرة داخل النص، وإمنا هي يف حالة تستدعي كلمات ليس فالعالقات الرأسية: معيار خارجي»

أي عن طريق تداعي املعاين بني الكلمة داخل النص، وبني قريباهتا يف االشتقاق (، in absentisغياب )

أو يف احلقل الداليل خارج النص، كالعالقة بني )عامل وعالمة ومتعلم وعلم وتعليم ..( وكذلك بني )عامل 

      )جاهل وأمي وصانع وحريف ..اخل(.کوعارف وحب وفقيه وجهيذ ...( وكذا بينها وبني مضاداهتا  

، مما أدى إىل ترمجة مغالية أضاف تصرحيا ال خيدم النص األصل ارتكب املرتجم جتاوزا ألنه ويف املثال الثاين:

، لو أنه ابلسيادة والكرامة مث وهو أغىب العبيد السفلةومشاطي عوضها   maître موليي استعمل مفردة  ألن 

 السيادة والكرامة وهو عبد من العبيد يدعي ان أفضل، إذ كان إبمكانه أن يقول:صرح بطريقة أخرى لك

وهي تنطلق من نظرة عنصرية للعبيد تعود إىل ، أغىب والسفلةإبضافة صفتني سلبيتني ومها  ذلك لكنه جتاوز

، وهو ما أدى إىل االنزايح االستبدايل ألن املرتجم جتاوز املفهوم اللفظي وذهب إىل املفهوم 133أقدم العصور

 .134االنفعايل

 

sens  ،إليها ابلتفصيل الحقا   سنتعرضجتدر اإلشارة إىل أن هذه اهلفوات اليت وقع فيها املرتجم مشاطي وهو خطأ ترمجي
 يف الفصلني املواليني.  

ومعلوم أن  »(: 199: 2013: حنو اتريخ مقارن لألداين التوحيدية ) وهذا ما أشار إليه حممد أركون يف كتابه الشهي   133
  العنصرية هلا اتريخ طويل يف الغرب قبل ظهور اخلوف من اإلسالم يف الغرب ذاته، بل هي موجودة حىت بني املسلمني

أنفسهم منذ أقدم العصور. أنظر العالقات بني العرب والفرس واألتراك اخل. فعلى الرغم من أهنم مجيعا مسلمون، إال أن  
النزعة القومية الشوفينية موجودة أيضا أحياان. وابلتايل فالنزعة العنصرية ليست حكرا على الغرب، إهنا موجودة لدى كل  

 « األقوام واألمم. 

اخلروج من فضاء املمكن إىل فضاء  » اللغة على أنه مزلق يؤدي بصاحبه سواء أكان كاتبا أم مرتمجا يعرف االنزايح يف  134
 Le( واالنزايح االستبدايل )258: 2017)خضر محد  « املستحيل واملمتنع احلدوث حنو املتخيل املمكن أو غي املمكن. 



اجملال لذكر كل ما جاء يف الرتمجة من أمثلة تدل على ما ذكرانه سابقا ولكننا سنكتفي وقد ال يسع 

 ابإلشارة إليها ابملقارنة مع األصل يف الفصلني الالحقني.

كان جل تركيز املرتجم مشاطي عند نقله لنص موليي منصبا على التكافؤ الشكلي     املستوى العميق:.  2.3

كافؤ الدينامي بني األصل والرتمجة أو ما يسميه نيدا ابألثر املكافئ، ويقصد دون األخذ بعني االعتبار الت

ابألثر يف نص موليي وقع املواضع اهلزلية على أذن السامع أو املتفرج وهو إاثرة الضحك ابعتبار نصه  

 تلقي كوميداي إبمجاع الدارسني املسرحيني، ومعىن ذلك أن املرتجم نقل النص دون االهتمام كثيا بكيفية

، ويف (Les ressorts comiques) 135نص الرتمجة خاصة عندما يتعلق األمر ابملواضع أو البواعث اهلزلية

 هذا الصدد، ميكن االستشهاد ابألمثلة املوالية: 

 املسرحية املعربة:  املسرحية األصل:  رقم املثال: 

Acte I, Scène 4. 

Orgon, Cléante, Dorine 

 . املشهد الرابع الفصل األول.  

01 Orgon : 

Et Tartuffe ?  

Dorine : 

Tartuffe ? il se porte à merveille, 
Gros et gras, le teint frais, et la 
bouche vermeille. 

 أوركون: 

 ؟ وماذا حل بصاحبنا ترتوف 

 دورين: 

ترتوف يتمتع بصحة جيدة، وهو ممتلئ شحما  
 وحلما، وخداه ورداي اللون. 

 

glissement paradigmatique ) وأحياان ال خيدمه وهذا ما حدث يف الرتمجة يف  هو انزايح داليل أحياان خيدم النص
املثال الثاين أي أن هذا االنزايح االستبدايل هو نتيجة التجاوز يف الرتمجة، واالنزايح االستبدايل يف اللغة يؤدي ابملرتجم يف  

 (.Une hypertraductionغالب األحيان إىل ارتكاب حتليق )

(: كوميداي الطبع أو احلركة أو التكرار وكوميداي الكلمات  416- 415: 2017وهي ثالثة حسب برغسون )ذيب   135
 وكوميداي املوقف.  



Orgon : 

Le pauvre homme ! 

Dorine : 

Le soir, elle eut un grand dégoût, 
et ne put au souper toucher à rien 
du tout, Tant sa douleur de tête 
était encor cruelle ! 

Orgon : 

Et Tartuffe ? 

Dorine : 

Il soupa, lui tout seul, devant elle, 
Et fort dévotement il mangea 
deux perdrix, Avec une moitié 
de gigot en hachis. 

Orgon : 

Le pauvre homme ! 

 أوركون: 

 مع ذلك، مسكني هذا الرجل. 

 دورين: 

مساء داهم السيدة قرف غريب، ومل تستطع على  
املائدة أثناء العشاء أن تضع لقمة يف فمها، وقد  

 أرهقها الصداع. 

 أوركون: 

 وترتوف ماذا دهاه؟ 

 دورين: 

لقد تعشى وحده أمامها، وبكل خشوع التهم  
 حجلني كاملني مع نصف فخذ مفروم.  

 أوركون: 

 اي له من مسكني قليل الشهية حقا. 

 

إن القارئ هلذه املقتطفات األصلية ميكنه مالحظة التكرار الذي وضعه موليي يف نصه من خالل ردود     

وهذا ما يدل على بالهة  ! Le pauvre hommeو ? Et Tartuffeأوركون حيث لعب على عباريت: 

وسذاجة أوركون ابإلضافة إىل مقاطعته لدورين كل مرة هباتني العبارتني رغم حماولتها جتاهل أمر ترتوف 

تتجلى   une fonction comique 136وإاثرة احلديث عن السيدة برانل، وهو ما يضفي وظيفة كوميدية

 Le السياق اللغوي ونقصد به السياق األصغريف األثر املتمثل يف الضحك الذي يتولد من 

microcontexte  الذي يتمثل يف هذا التكرار ومفاجأة أوركون لدورين كل مرة بسؤاله عن ترتوف

 
 L’aparté dans le théâtre français du XVIIème: يف كتاهبا Fournierمصطلح سبق وأن وضعته فورنييه  136

siècle au XXème siècle : étude linguistique et dramaturgique. (1991 :309 ).   



  ? Et Tartuffeويتضح هذا السياق أكثر يف الوحدتني الرتمجيتني:  والمباالته حبال والدته السيدة برانل،

كز موليي على املستوى االستبدايل وهو مستوى اللغة،  غي ، بعبارة أخرى، ر ! Le pauvre hommeو

أن املرتجم مشاطي أنقص من وقع هذه الوظيفة الكوميدية وعوضها جبمل عادية مصرح هبا دون أن أيخذ 

بعني االعتبار التكرار الذي وضعه موليي يف نصه، لكنه يف املقابل ركز على املستوى السياقي وهو مستوى 

 ومها على التوايل:   Le macrocontexteأمل بسياقني يندرجان ضمن السياق األكب   الكالم حيث أنه

السياق العاطفي ويتمثل يف سذاجة أوركون يف عباريت: مع ذلك، مسكني هذا الرجل وايله من مسكني 

 قليل الشهية حقا. وسياق املوقف ويتمثل يف مقاطعة ترتوف ألوركون كل مرة وتصاعد اإليقاع مث تقطعه يف

ردود دورين وذلك من خالل االسرتسال يف احلديث عن السيدة برانل وتوقفها يف كل مرة للحديث عن 

 ترتوف ردا على استفسار أوركون عن أحواله.             

 قراءة يف طرطوف النسخة اجملزأرة:  .4

وهي ترمجة لنص طرطوف ولكن ابلعامية اجلزائرية من إنتاج مسرح قسنطينة اجلهوي، نقلها سعيد بوملرقة     

، وجتدر اإلشارة 2010وقد مت عرضها أيضا يف سنة  2009 – 2008لعرضها على الركح خالل موسم 

إىل أن سعيد بوملرقة هو دراماتورج ومرتجم وسيناريست سينمائي وحكوايت وخمرج، وهو متزوج من احلكواتية  

اليت أصبحت مستشارته الفنية، قدم العديد من األعمال  Carine Kaitainierكارين كيتانيي  البلجيكية

  الفنية نذكر منها:

عرضت يف إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة  اليت «صاحل ابي»نص مسرحية نصوصا مكتوبة: ك -

الذي أخرجه علي  «البوغي»فيلم  أخرجها الطيب دهيمي، ونصو  2015الثقافة العربية لسنة 

، اختي الفيلم للعرض ضمن فعالية اختتام قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  عيساوي، وبفضل نصه



عرضت على شاشة اليت  «137سلسلة حكاايت من الرتاث القسنطيين»ص ن، و 2015لسنة 

من إخراج قيس رامول وبطولة املمثل القدير  2016رمضان  خالل شهرالتلفزيون اجلزائري 

 حسان بن زراري. 

وهو النص الذي ستقوم عليه الدراسة يف  -ترمجات: كرتمجة طرطوف ملوليي إىل العامية اجلزائرية  -

إلضافة إىل ترمجة دون جوان ملوليي إىل العامية اجلزائرية ونقلها إىل سياق  اب  -هذا املبحث

 كوميدي موسيقي وترمجات أخرى ألعمال عاملية شهية.

لعل السبب األول يف نقله ملسرحية طرطوف ابلعامية اجلزائرية راجع أوال إىل حماولته رفع القيود التقليدية     

بدايتها مع بداايت املسرح اجلزائري كااللتزام القائم على إيديولوجيات املفروضة على العروض املسرحية منذ 

اجتماعية وسياسية الذي ظهر خالل سنوات السبعينات مع تيار علولة والرتكيز على مقومات الرتمجة 

املسرحية اليت تتأرجح بني التغريب والتقريب، فليس من املمكن تقدمي الرتمجة حبوارات وتقنيات تعود إىل 

 ن مضت. قرو 

أما السبب الثاين فيعود إىل حماولة املرتجم كسو نصه ابلطابع الشعيب من خالل اللغة اليت حاول من     

خالهلا االرتقاء ابلكوميداي نصا ومتثيال وذلك ألهنا أقرب إىل املتفرج اجلزائري يف حماكاة الواقع، والتخلص 

وص يف أعماقه وهذا ما الحظناه خالل قراءتنا  من قيد الرتمجة وظاهر النص واالندماج مع املضمون والغ

األوىل لنص العرض، حيث سعى املرتجم إىل إضافة أسلوبه ككاتب وحكوايت مع احملافظة على روح الكاتب 

(، ويف هذا السياق، ميكن ضرب 123: 2017)بلحوالة  «للتأكيد على ثنائية الذات واآلخر»وذلك 

 أمثلة من جزأرته ملسرحية طرطوف:

 
ومن بني هذه احلكاايت اليت كتب نصها واليت القت استحساان وجتاواب كبيا لدى املشاهدين اجلزائريني: لوجنة بنت    137

 السلطان وبقرة ليتامى والقب املنسي وقرن فضة وقرن ذهب. 



 : املسرحية اجملزأرة  املسرحية األصل: 

Acte I, Scène 4. Acte I, Scène 4. 

Orgon : 

Et Tartuffe ? 

Dorine : 

Il reprit courage comme il faut ; Et 
contre tous les maux fortifiant son 
âme, Pour réparer le sang qu’avait 
perdu Madame, But à son déjeuner, 
quatre grands coups de vin.   

Orgon : 

 ؟؟؟ Tartuffeو  

Dorine : 

 انض الصباح فطر ... ابلزبدة والعسل احلر. 

 

يبدو جليا يف هذا املثال أن سعيد بوملرقة تصرف يف رد دورين تصرفا كامال بدأه حبذف األبيات الثالث     

األوىل ملوليي وأهناه بنقل البيت األخي مع طبعه خبصوصية حملية تتمثل يف فطور الصباح الذي كان يتناوله 

بعض اجلزائريني الذين ما يزالون يقطنون ابملناطق اجلزائريني عادة خالل احلقبة االستعمارية أما اليوم فيتناوله 

 الريفية وخاصة الفالحني كي يستطيعوا حتمل أشعة الشمس احلارقة صيفا ومقاومة برودة الطقس شتاء. 

رغم حمافظة بوملرقة على التسميات األصلية للشخوص، فقد استعمل الزبدة والعسل احلر عوضا عن أربع      

كؤوس من اخلمر، ويبدو جليا أن تصرفه ليس بسبب تفاديه لوقع عبارة أربع كؤوس من اخلمر على مسع 

من خلفية دينية وأخالقية وإمنا  املتفرج اجلزائري نظرا لكون اخلمر من الطابوهات واحملرمات االجتماعية ملا له

، ألن دورين يف هذا املشهد 138يعود السبب يف ذلك إىل حتقيق األثر املرجو يف اخلطاب وهو الضحك

حتاول جاهدة تغيي موضوع حديث أورغون عن طرطوف ولفت انتباهه إىل حال والدته السيدة برانل 
 

ق املسرحية الديين لكنه مل يفعل وهذا ما الحظناه  ألنه لو كان األمر متعلقا ابملرجعية الدينية لتصرف املرتجم يف سيا   138
خاصة عندما حافظ على أمساء الشخوص الفرنسية، وكمثال على ذلك قوله على لسان ماراين يف املشهد الثالث من  

 املاسيحيات. ، واال نلحق املرحومة، هنجر او ندخل دار األخوات الفصل الرابع: )...( وفكين هللا يهديك من هد الغمة 



ل عن طرطوف فتجيبه مرغمة وهنا يتولد لكنها تتفاجأ يف كل مرة مبقاطعة أورغون لكالمها والسؤا

 الضحك، من جهة يف تكرار أورغون ومن جهة يف رد دورين ولكن بطريقة انفعالية. 

فلو أن بوملرقة حافظ على العبارة األصلية ومل يتصرف ملا تولد الضحك لدى املتلقي، ولكنه بتصرفه يف     

ملتفرج يتفاعل معها ويضحك عند مساعها ملا أصبح هلا اجلملة ومكافئتها ثقافيا ابلزبدة والعسل احلر وجبعل ا

اليوم من وقع، ونقصد بذلك أن تناول فطور الصباح ابلزبدة والعسل احلر يعتب اليوم فطورا كامال ولكن 

تغلب على فوائده الغذائية فقد أصبح اليوم ثقيال على املعدة   Le stéréotypeالصورة النمطية السلبية 

نظرة اجملتمع اليوم  فقد اقرتنتاهلني على اجلزائري تناوله مباشرة بعد استيقاظه،  كما أنه ليس ابألمر

اجلزائري إزاء الوجبات التقليدية لفطور الصباح وارتبطت ارتباطا وثيقا ابملستعمر ومبخلفات العوملة، حىت 

ني اجملفف ، كالزبدة والعسل احلر وزيت الزيتون والت139أصبحت هذه الوجبات من الطابوهات املطبخية

واللنب واحلبوب ملا توفره من سعرات حرارية إضافية ودهون مشبعة تساهم يف تفشي  وخبز القمح الكامل

السمنة وهي ظاهرة أخذت ابالنتشار بشكل كبي يف جمتمعاتنا، رغم نصائح علماء التغذية بتناوهلا ملا هلا 

  من فوائد ومسامهتها يف إنقاص الوزن.

لق أساسا من تنطلطرطوف   «ترمجة»ليس من قبيل املبالغة القول أبن بوملرقة قدم   املستوى السطحي: .  1.4

غالف اخللفي النص موليي والدليل على ذلك اإلشارة املوجودة على صفحة  قاعدة نصية بلغة فرنسية وهي

 للنص املقدم للعرض اليت جاءت كما يلي:

» Tartuffe « de Molière.  ترمجة: سعيد بوملرقة 

 
يف الوان مان شو الذي محل عنوان   عبد القادر سيكتور اجلزائري  حي والسينمائي ملمثل املسر ابميكن أن نستشهد هنا   139

Une vie de chien  من تنظيم املمثل   2011ألول مرة ضمن فعالية مهرجان مراكش للضحك سنة والذي قدمه
يتحدث فيه عن والده وهو يتناول صحنا من الفاصوليا )اللوبيا   واملسرحي الشهي مجال دبوز، حيث يعرض فيه مشهدا 

 ابلعامية اجلزائرية( وكأسا من اللنب، وهو مقطع هزيل تعمد فيه وصف نوع الطعام الذي يتناوله والده بطريقة ساخرة.     



ع هذه العبارة على غالف نص املسرحية يؤكد لنا أن سعيد بوملرقة كتب نصه انطالقا من نص إن وض    

نص موليي  «ترجم»وهو هبذه اإلشارة يقدم لنا اعرتافا صرحيا وواضحا أبنه  Un métatexteسابق 

، وهو جزأرة ملسرحية طرطوف قدم لنا بوملرقة حبذافيه، غي أن الشائع يف الوسط املسرحي اجلزائري أن

عن  ابلفعل ما وجدانه عقب قراءتنا لنصه. فاملسرحية جمزأرة أو مرتمجة بلغة عامية جزائرية عامة بعيدا

ها جبمل ذات هناايت مقفاة، تساير األصل أحياان ية النطق وعذبة اللحن وذلك لثرائاجلهوية اللغوية يس

أقل ما يقال عنها أهنا مفصَّحة، نسج على منواهلا قصة املنافق فه أحياان أخرى، حىت جعل منها عامية وتكيّ 

. كما مشلت مواقف هزلية توزعت أشكاهلا على أمناط سيميائية طرطوف دون أن يغي من أمساء الشخوص

ثالثة وهي السخرية والتهكم والكوميداي وكلها حتفز على إاثرة الضحك، ويف ما يلي مناذج مما متيزت به 

  لغته:

 امليزة اللغوية:  الفصول واملشاهد:  : املسرحية اجملزأرة 

Damis 

 عليا  مسعت خب او طاح  

 الرعدييا كي  

 فيا خليتو الناس تشمت  

 من رجليا واان منيش عارف راسي  

Acte 3. Scène1.  
 
 

 القافية 
 

Orgon 

 اي رجل قوم 

 بال شك أنت متهوم 

 لوم وأان عارفك مض 

Acte 3. Scène 6  
 والقافية   املفصحة العامية  

 

 



عند قراءتنا للمثالني األول والثاين، تتضح لنا القافية يف العامية اجلزائرية وهو ضرب من الكتابة الفنية،     

وهذا يدل على احرتام بوملرقة للنص األصل الذي أثراه موليي ابلنثر املقفى، أي أنه طوع اللغة وأعاد صياغة 

بوع الشرق أم الغرب، كما يتضح من املثال الثاين، األفكار بعامية منطية يفهمها اجلزائري سواء أكان من ر 

إقحام لبعض الكلمات العربية يف بعض املقاطع من قبيل: بال شك أنت متهوم ومظلوم اليت كتبت حبرف 

 الضاد عوضا عن الظاء للتعبي عن الظاهرة الصوتية يف العامية اجلزائرية.  

قابلها يف النص األصل قافية موليي من جهة، ومن جهة هنا نلمس أمانة املرتجم يف إظهار القافية اليت ت    

أخرى، نلمس العامية املفصحة خاصة يف األوزان الصرفية لكلميت: متهوم ومظلوم ومها على وزن مفعول، 

ومها اشتقاقان من فعلني: األول اهتم وهو فعل غي ثالثي وأصل املفعول فيه متهم بضم امليم األوىل وفتح 

بوملرقة فضل إضافة حرف العلة الواو إلطالة احلركة الصوتية وتفخيم الداللة وفتح امليم  اهلاء غي أن سعيد 

األوىل لتنغيم الكالم وآتلفه مع الكلمة املوالية، والفعل الثاين ظلم وهو فعل ثالثي، واسم املفعول يصاغ 

امية اليت تتجلى يف: (، ابإلضافة إىل الع41: 2010عادة للداللة على من وقع عليه الفعل )ابن احلاجب 

ايرجل قوم وأان عارفك، وهي عربية )اي رجل قم، وأان أعرفك( ولكنها خضعت للتشويه الصويت كي حتدث 

 آتلفا موسيقيا أدى إىل انسجام وتوازن صويت مع اجلمل الالحقة: 

 اياااا راجل قووم، أنت بال شك متهووم، واأانا عاارفك مظلووم ... 

 Orgon : )…( Mon Frère, eh ! Levez-vous, deوايل يف النص األصل:  واليت توازي املقطع امل

grâce ! 

ولكن تقابال وليس تطابقا ألننا عندما ندقق يف احملتوى سنجد أن املرتجم تصرف فيه وصرح مبا هو 

 مسكوت عنه، ففي اجلزأرة جند متاثالت صوتية يف اجلملة رمبا كانت انمجة عن حماولة املرتجم املوازنة بني

 هومومت قومداللة احلركة وداللة اإليقاع، ويظهر ذلك يف املقاطع اللفظية األخية للكلمات الثالث: 



وهي مقاطع لفظية متفقة صوتيا وخمتلفة يف ترتيب الوحدات الصوتية ما أدى إىل تسجيل قلب ، لومومظ

لنداء واملنادى ولكنها صويت جزئي، كما يظهر أيضا يف احلركة الطويلة وهي األلف )املوجودة يف حرف ا

نطقية فقط بعد الراء( والواو وهي احلركة الطويلة اليت تولد اإليقاع الصويت اليت حددت هلذه الكلمات بنية  

تشكيلية وصورا نطقية أضافت هلا روحا داللية، فأرغون خماطبا طرطوف الذي يتظاهر أبنه مسكني ال حول 

ب طرطوف الدنيئة، يصرخ يف وجه داميس ويطالبه ابلتزام وال قوة له بعد كشف داميس ابن أرغون ألالعي

الصمت وابحرتام صديقه لكن ابنه أىب ذلك وواصل الصراخ، مما جعل طرطوف يستخف حباله ويثي 

الشفقة بتظاهره ابلطيبة من خالل طلبه ألورغون أن يعاقبه وأن يعفو عن ابنه، فيطلب منه أورغون عدم 

 االمتثال ألقواله قائال له:

 اياااا راجل قووم، أنت بال شك متهووم، واأانا عاارفك مظلووم ... 

املالحظة األوىل هنا واجلديرة ابلتسجيل خماطبة أورغون لطرطوف بنبة املروءة والشهامة، حيث استهل      

سعيد بوملرقة معرض حديث أورغون يف هذا املقطع حبرف النداء اي الذي يدل على علو صوت أرغون 

باشرة لطرطوف وطلبه منه القيام، مث رفع قوة اإلحساس ابلنداء من خالل كلمة رجل اليت متثل وخماطبته امل

املنادى ويقصد به هنا طرطوف ولكنه مل يسمه بل انداه بكلمة رجل وهو موضوع النداء كما أنه أقوى وقعا 

 من طرطوف ملا له من داللة سيميائية كبية يف الثقافة االجتماعية اجلزائرية.  

يظهر ذلك يف الصورة النمطية للرجل يف اجملتمع اجلزائري بصفة خاصة من خالل مكانته شبه     

، فالرجل هو ليس فقط اجلد واألب واألخ والزوج واالبن والعم واخلال بل هو أيضا رمز للشهامة «املقدسة»

والكبايء والقوة والسلطة واهليمنة والشدة والذكورة والقيم السائدة لدى اجملتمع النسائي الذي تبىن فكرة أن 

( فأصبح الرجل سيدا 85: 2012الرجل هو الذي يقوم دائما بدور الوصي على كافة شؤون املرأة )العقيب 

وهو تقسيم ألدوار اجتماعية للجنسني مبين على دوافع غريزية )عالقة اخلضوع(  «اتبعة غي متبوعة»واملرأة 



(، لينهي اجلملة األوىل للمقطع بصيغة األمر قم 140ودوافع دينية ثقافية )القوامة املمنوحة له يف القرآن الكرمي

ياما وقامة غي أنه أضاف الواو الساكنة اليت ال خترج من الشفتني كحرف وهي من الفعل قام يقوم قوما وق

 امليم وضم ما قبلها لتنطق الكلمة حبركة طويلة تتماشى مع إيقاع الكالم املوايل. 

كما متيزت ترمجة بوملرقة مبراعاة حجم املسرحية األصل وذلك من خالل مراعاته لعدد الفصول املوجودة    

ة كما وزع املشاهد بطريقة رقمية لكنه حذف مشهدا من الفصل الثالث ومشهدين يف األصل وهي مخس

 من الفصل الرابع فأصبح توزيع املشاهد على الفصول اخلمسة تباعا كاآليت:

 .7و  8و  7و  4و  5عوضا عن التوزيع األصلي الذي كان:   7و  6و  6و  4و  5

 صل واجلزأرة:ويوضح اجلدول املوايل يوضح أكثر الفروق املوجودة بني األ    

 املسرحية األصل 
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ُ بَ عمَضُهمم َعَلٰى بَ عمٍض َومبَا أَنَفُقوا  »الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَِ :  34يقول هللا عزوجل يف سورة النساء، اآلية   140 ا َفضََّل اَّللَّ

يت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ  َواهِلِمم فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتات  َحاِفظَات  لِّلمَغيمِب مبَا َحِفَظ اَّللَُّ َوالالَّ ُجُروُهنَّ يف المَمَضاِجِع   ِمنم أَمم َفِعظُوُهنَّ َواهم
رِبُوُهنَّ فَإِ  ُغوا َعَليمِهنَّ َسِبيال   ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِلياا َكِبي ا« َواضم ( أنه  1999وقد ورد يف تفسي العالمة ابن كثي ) . نم َأَطعمَنُكمم َفاَل تَ ب م

، وهو رئيسها، وكبيها واحلاكم عليها، ومؤدهبا إذا  قيم على املرأة»الرجل وازدراء املرأة بل الرجل: ال يقصد ابلقوامة استعالء 
ألن الرجال أفضل من النساء، والرجال خي من املرأة، وهلذا كانت النبوة خمتصة ابلرجال، وكذلك امللك   ] ...[اعوجت 
 (.   292. )ص « األعظم.
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نالحظ يف هذين اجلدولني أن املرتجم عمد إىل حذف بعض احلوارات ما جعله يقلص آليا من عدد     

املشاهد يف الفصلني الثالث والرابع من مثانية وسبعة إىل ستة وستة على التوايل، وميكن احتساب الفارق يف 

 عدد احلوارات بني األصل واجلزأرة كاآليت:

 08=    104  –  112 فارق احلوارات يف الفصل السابع:

 10=   74 –  84فارق احلوارات يف الفصل الثامن:  

 18=   178 –  196أو   08+    10الفارق اإلمجايل يف عدد احلوارات يف الفصلني: 



( يعادل تقريبا عدد حوارات مشهد كامل، وميكن أن نذكر هنا املشهد الثاين أو 18إن هذا الناتج )    

رحية األصل على سبيل املثال، غي أن سعيد بوملرقة قلص عدد املشهد السابع من الفصل السابع للمس

املشاهد يف الفصلني اعتباطيا من حيث العدد ولكن قصدا من حيث احملتوى، واحلساب اآليت للفروقات 

 بني عدد حوارات املشاهد يف األصل واجلزأرة يدل على ذلك:

 الفصل الثامن:  الفصل السابع: 

 02= +    11  –  09 1م   02  -=   08ّ  –  10 1  م 

 00=   01  –  01 2م   03= +    18  –  15 2م  

 06  -=   19  –  25 3م   08= +    40  –  32 3م  

 25= +    32  –  07 4م   04= +    09  –  05 4م  

 18  -=   04  –  22 5م   00=   02  –  02 5م  

 03= +    07  –  04 6م   00=   27  –  27 6م  

 

 7م  

 ال يوجد مشهد سابع أي:  

-  21 

 08  -ال يوجد مشهد سابع  أي:   7م  

 08  -ال يوجد مشهد اثمن أي:   8م  

 

 املستوى العميق: .  2.4

انطلق سعيد بوملرقة يف جزأرته لطرطوف من سيميائية الشخصية املسرحية فهو مل يكرتث كثيا للمستوى     

السطحي بقدر ما اكرتث للمستوى العميق للمسرحية، فقد حاول رصد البعد الداليل من خالل 

تدخل يف سيميائيات شخوص املسرحية ويظهر ذلك يف املكوانت الرتكيبية واملعجمية للحوارات اليت 

عالقات عملية مع املكوانت السمعية املرئية واحلركية للعرض تضفي نوعا من الدينامية السيميائية خالل 

 العرض تتجلى يف تفاعل املتفرج، ولعل أبلغ مثال على ذلك هو اآليت:



 

 الفصول واملشاهد:  : املسرحية اجملزأرة 

Madame Pernelle 

 واش هد اهليلولة 

Orgon 

 امهبولة أي خالت  

 تغمضو عينيا وعميت 

 جبت لدار هد اخلبيت ...  

Acte 5.  

Scène 3 

 

نالحظ يف هذا املثال موقفا كوميداي حمضا يتمثل يف سؤال السيدة برانل عن ماذا حيدث ابلبيت دون     

أي خالت امهبولة، تغمضو عينيا وعميت، جبت لدار  فيجيبها أورغون قائال:  واش هد اهليلولةعلمها: 

ائية اليت نلحظها يف وتنحصر الكوميداي أصال يف جواب أرغون لوالدته وخاصة يف التلقهد اخلبيت، ... 

واليت تتناغم صوتيا مع سؤال السيدة برانل وخاصة مع الكلمة األخية أي خالت امهبولة املقطع األول: 

، وهنا  امهبولة واليت تتوافق صوتيا مع الكلمة األخية للمقطع األول من جواب أورغون  اهليلولة  من سؤاهلا:

 حلوار:ينبغي علينا أن نقف على املقطع األصلي هلذا ا

Madame Pernelle 

Qu’est-ce ? J’apprends ici de terribles mystères. 

Orgon 

Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins, 

Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. 

Je recueille avec zèle un homme en sa misère,  



Je le loge, )…( 

إن القارئ هلذا املقطع يالحظ أن نص احلوار خيلو من أي موقف هزيل وإمنا هو فقط استطراد مكر     

وخداع طرطوف للسيدة برانل واستفسارها عما إذا كان ذلك صحيحا أم ال فيجيبها أبنه شهد على ذلك 

هو جزاؤه بعدما استقبله وآواه ببيته وما إىل ذلك، والشيء نفسه يف النسخة اجملزأرة غي أن  أبم عينيه وهذا

املفارقة تكمن يف عدم مساع السيدة برانل أبمر طرطوف بل تفاجئ ابنها أورغون وابقي أفراد العائلة  

 وتستفسر عم حيدث، ويبدو أن املرتجم انشغل ابلرتكيز على نوعني من السياقني:

  ق النصي:السيا .1

، األول يتمثل يف السياق الصويت (33: 2007)العيد  حتديدا اإلطار اللغوي وإطار التأليفونقصد به     

الوظيفي الذي يركز على الفونيمات املوجودة يف مقطعي احلوار: واش هد اهليلولة و أي خالت  امهبولة، 

ويف السياق املعجمي الذي يتعلق ابختيار الكلمات وإطار التأليف فيما يتعلق ببداية القول: واش: اليت 

و تعين ماذا ؟ وهي تعب عن االستفهام وأصلها وأي شيء؟  تنطق بفتح الواو املمدودة وسكون الشني

ويظهر ذلك يف إسقاط اهلمزة وإدخال األلف مع الواو وحذف  l’assimilationولكنها خضعت لإلدغام 

هذا  الكلمة املوالية هد واليت أصلهاأما الياء األوىل والياء الثانية واهلمزة مع اإلبقاء على الشني الوسطية، 

  لذال داال نسبة لنطق خاص مبنطقة معينة.ا  سقطت فيها األلف  وأستبدلت

مهبولة، نصية املوالية: أي خالت االيت هي وحدة معجمية ونصية هلا عالقة ابلوحدات الكلمة اهليلولة    

دة ما فكلمة هيلولة عند مساعها ألول مرة يتبادر إىل ذهننا معىن إجيايب من قبيل: رائع ومجيل، فنحن عا

نستعمل يف عاميتنا اجلزائرية هذه الكلمة، كأن نقول مثال: وهللا دار عرس هيلولة، أو: وهللا اي مرا غي جييت 

 سواء أكان ذلك يف: األمر هنا بفصيح العربية   ورمبا يتعلقهيلولة هبد اللبسة،  



، َهومال  ،  ُهلم  ،  يَ ُهول  من لَ ها  / هالَ الفعل الثالثي هال والذي يعين مثلما جاء يف معجم املعين اجلامع:    -

َدُث : أَف مَزَعُه ، َعظَُم َعَليمهِ ، للمتعدِّي – َمهول  ، واملفعول هائل  فهو ِنَها :  َهاَلتِ ، َهالَُه احلَم المَمرمأَُة النَّاِظَر حِبُسم

 .مجيل ُمعمِجب : هائل  َمنمَظر،  الشَّخُص من الشَّيء : خاف وُرِعبَ  هالَ  / الّشخصُ  هالَ ،  أَعمَجبَ تمهُ 

يف الفعل الرابعي: هيلل، حيث جاء يف معجم الوسيط: هيلل، هيللة: أي أنه قال ال إله إال هللا، أو  -   

ابلتايل فإن: وهللا غي جييت هيلولة تعين مثال جييت ال إله إال هللا أو ما شاء هللا، غي أن األمر خيتلف يف 

كلمة للداللة على هذه الفكرة بل للداللة على فكرة سلبية، فهي املسرحية اجملزأرة ألن بوملرقة مل يستعمل ال

أي واش هد اخللعة وهو ما حييلنا إىل الفعل املستعمل يف كالم العرب تعين يف املسرحية: واش هد الندبة، 

يف معناها ابلكلمة العبية هيلولة وذلك لتعايش  كلمة هيلولة  ليس من حمض الصدفة أن تقرتبو هال، 

ابألعياد  (، وترتبط الكلمة العبية هيلولة32: 1982ذ النشأة األوىل )ابن حزم األندلسي اللغتني من

 ( اهليلولة كما يلي:147  - 146:  2011الدينية اليهودية، ويف هذا الصدد، تعرف فاطمة بوعمامة )

» وهي مناسبة حيتفل هبا األولياء وأصحاب الكرامات أشهرها هيلولة الرايب مشعون ابريوشع وهو من أشهر 

أاير، وينتقل اليهود إىل مدافن األولياء كمدينة  18القبالني حيتفل به يف كل بالد املغرب اإلسالمي يف 

يقرأ بعض ما جاء يف التوراة وكتاب تلمسان يندمج يف هذا العيد األغنياء مع الفقراء، ويقيمون الصالة، و 

القباال، وتشعل الشموع ويغين احلاضرون بصوت مرتفع جللب القوات اخلفية حسب إعتقادهم حىت 

ختلصهم من متاعبهم، ومشاكلهم وأمراضهم، وتتبع األغاين برقصات صوفية ويطلقون صرخات قوية كلما 

 منتصف الليل وتستجيب لدعائهم، ويسهر ازداد محاسهم معتقدين أن روح الويل الصاحل ستزورهم يف

احلاخامات بقية الليل يف قراءة الزوهار، واألانشيد، والصالة، وحىت بعد عودة احملتفلني حلياهتم العادية، تبقى 

احلركة نشيطة ويستمر احلجاج يف تقدمي الصدقات وقيام الصالة إىل غاية حلول عيد الفصح، وأهم 

ني لليهود، مقبة الرايب إيفراييم عنقاوة ومقبة الركيز اللذان قدما إىل اجلزائر يف مقامات احلج لألولياء الصاحل



م، ومقبة ريباخ وراشيباخ، كما جيتمع يهود تونس قرب معبد الغريبة جبربة وابحلامة عند قب 15ه/9القرن 

 يوسف الفاسي.«  

حيب والنواح حدادا علىى أوليائهم عيد حيتشد فيه اليهود يسمع فيه الن 141فاهليلولة على خالف امليمونة

الصاحلني وهذا ما يقومون به غالبا عند زايرهتم حلائط الباق أو ما يسمى عادة حبائط املبكى أو حائط 

ابلقدس ابإلضافة إىل لبس السواد  142Le mur des lamentationsاملندب نسبة للتسمية الفرنسية 

بون ألن الندب طقس من الطقوس اليت يقومون هبا عند والصالة، فتتعاىل األصوات، ويبكون وأحياان يند 

حجيجهم إىل احلائط، وهو ما يتفق مع داللة الُندبة أو املندب )البكاء واملناحة( أو املندبة ابلعامية، حيث 

  ( أّن:      2185:  2008جاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة لألستاذ الدكتور أمحد خمتار عمر )

 ع نُُدابت ونُدمابت وتعين:الندبة )مفرد(: مج

 تعداد حماسن امليت. -1

َراته»)نح( نداء ب  )وا( أو )اي( للمتفجع عليه أو املتوجع منه   -2  - «ايللخسارة   -واُمعمَتَصماه  -واَحسم

بة: فصيح.  عريب نُدم

 
. )بوعمامة  بيوم الفصحبعد االحتفال  حيتفل به يهود املغرب اإلسالمي للتبك وجلب السعادةوهي عيد ديين   141

2011 :147 .) 

142  Les juifs s’y rassemblent pour pleurer la perte de leur Temple, reproduisant une  «

expérience similaire rapportée dans le livre des Lamentations, … « (Backhouse  ابك هاوس  
(. ومفاده أن: اليهود جيتمعون أمام حائط املندب للتعبي عن حزهنم لفقداهنم معبدهم معيدين خلق جتربة  26: 2006

 .   «مشاهبة لتلك املذكورة يف سفر مراثي إرميا 



 أن الَندمب يدل على:  143كما جاء يف معجم األصوات على موقع قاموس املعاين

 .-وا فالن    –وت املرأة تعدد حماسن امليت وصوت املنادي  صوت الداعي لآلخر يف أمر وص

ابلتايل كل هذه املداخل اللفظية حتيلنا إىل أن اختيار سعيد بوملرقة لكلمة اهليلولة ليس فقط إلحداث تنغيم 

مع الكلمة األخية مهبولة يف املقطع املوايل للحوار بل كان ذلك لوعيه ابملستوى الداليل للجملة األصلية:  

Qu’est-ce ? J’apprends ici de terribles mystères.  فهي تستفسر عن األمر وبوملرقة حافظ

على فعل االستفهام وهي نغمة صاعدة ففي مجلته الشيء نفسه أي أن السيدة تستفسر أيضا عن ماذا 

حيدث وما هذا الصخب يف قوهلا : واش هد اهليلولة؟ لكن جواب بوملرقة هلا على لسان أورغون كان هزليا: 

)حريف النداء يف العامية: أي ع يتكون أساسا من مورفيمني أي خالت امهبولة، ونالحظ هنا أن هذا املقط

واأللف اليت جاءت قبل مهبولة واللذان يقابلهما يف الفصحى أيضا حريف النداء للقريب ومها أي واهلمزة 

فخالت يف العامية تعين: حّل السوء على التوايل( ووحدتني معجميتني )ليكسيمني( ومها خالت ومهبولة، 

اهي خالت ما بقى والو: أي: ساءت األحوال وال داعي للتفاؤل وانتظار الفرج، ونقول فمثال: نقول: ر 

أيضا: اي خالاي للداللة على حدوث شيء سيء وهي تعادل عبارات أخرى يف العامية مثل: اي شومي واي 

حوجي واي كييت، كما نقول أيضا: راح يسرح يف اخلال مبعىن يف مكان خال وهذا ما يتماشى مع معين 

 (: 237:  1993الفعل العريب خال وهو فعل ثالثي يعين )ابن منظور  

َلى إذا مل يكن فيه أحد وال شيء فيه، وهو خالٍ  . واخَلالُء خال: خال املكاُن والشيُء خيُلو خُلواا وخالء  وَأخم

َلى: كَخال من ابب عال قِ خالٍ  من األرض: َقرار   َتخم تَ عماله. ومن قوله تعاىل:. واسم ذا رأَوما آية وإِ  رمنَه واسم

َتسمخِ  َلى املكان: جعله خاليا . َيسم رون، من تذكرة َأيب علي. ومكان َخالء: ال َأحد به وال شيء فيه. وَأخم
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وَأخماله: وجده كذلك. وخالت يف هذا املقطع اجملزأر تدل أيضا على اهلدم واخلراب وهي ابلتايل نقيض كل 

 ركة وحنوها. مارة وكل ما فيه بما يدل على التعمي والعِ 

أما كلمة مهبولة يف العامية اجلزائرية فتعين اإلنسانة اليت رفع عنها القلم أو اجملنونة واملعىن ينطبق مع     

ُبولَة ومفعول َهبِ  ُبول مذكر َمهم َل بكسر الباء ورمبا يزيد ذلك توضيحا قول ابن منظور الكلمة العربية َمهم

؟ هو بفتح اهلاء لمتِ أََو َهبِ  حارثة بن سراقة: َوحيمَكِ  مِّ ويف حديث أُ »( يف هذا السياق: 686: 1993)

َيمز والَعقمل مما َأصاهبا من الثََّكل بولدِ 
ها كأَنه قال: أََفقدمت َعقملك وكسر الباء، وقد استعاره ههنا لفقد امل

 . «نان جنَّة واحدة؟بفقد ابنك حىت جعلت اجلِ 

 Dictionnaire français – arabeج.ج. مارسيل      J.J.Marcelابإلضافة إىل ما جاء يف قاموس      

des dialectes vulgaires d’Alger, d’Egyptes, de Tunis et de Maroc (1869 :

259:) 

Fou,  جمنون medjnoun, megnoun, pluriel, جمانني medjânyn ; حمبول mahboul, جاهل 

djâhel )…(  Le Fou se moque du sage, قلاحملبول يسخر على العا  êl-mahboul 

yeskher a’lâ êl-àâqil. 

وقد دخلت كلمة مهبول يف اللغة الفرنسية ولكن إبدغام اهلاء عند النطق لعدم وجود هذا الصوت يف     

 Grandوقد جاء يف القاموس الفرنسي الشهي  maboulismeومنها اشتق اإلسم  maboulالفرنسية 

Larousse de la langue française en sept volumes (1975 :3069)  :أن هذه الكلمة تعين 

maboul,e [mabul] adj. et n. )ar. vulgaire d’Algérie, mahbül, fou ; 1830, 

Esnault [dans l’arg. de l’armée d’Afrique ; en franç., 1860, Esnault](. Fam. 

Qui a perdu la raison, fou : Elle jugeait la grande sœur bizzare, un peu 



maboule (Rolland). C’est un hurluberlu, une tête brulée, un maboul 

(Duhamel). 

ل ذهن املرتجم سعيد بوملرقة يف نقل رد أورغون على السيدة برانل هو إاثرة الضحك أي لعل أول ما شغ    

خلق الكوميداي ولذلك وضع كلميت خالت ومهبولة يف مجلة واحدة وختللهما حرفا النداء وهو ترتيب 

معجمي مبين وفق ترتيب صويت منتظم، فاختيار كلميت خالت ومهبولة يبدو أنه مل يكن حمض صدفة بل 

ن وعي مبخارج األصوات املكونة للكلمات، فنجد يف كلمة: خالت أصواات صائتة وصامتة والصوامت ع

أكثر من الصوائت وهي ثالثة: اخلاء اليت جاءت مهموسة مرققة فالالم اليت جاءت جمهورة مرققة مث التاء 

قف الصوت ابلتاء وهي شديدة مهموسة، وإن التقاء اخلاء مع الالم املمددة ابلصائت وهو األلف مث تو 

االنفجارية هو ما حيدث الضحك مع كلمة مهبولة اليت تلتقي فيها  امليم الشفوية اجملهورة مع اهلاء املرققة 

اليت تليها الباء الشديدة االنفجارية والالم املطلوقة، وكما نالحظ وقع الوحدة النصية امهبولة أقوى من 

 ل:ة وهو هبِ الوحدة النصية أي خالت نسبة جلذر كلمة مهبول

بن   fou( .Ben Sdiraمهابل  .plمهبول . folie. هبال rendre fou. هبل devenir fouهبل 

وذلك ألن نطق كلمة مهبولة شفوي ابلدرجة األوىل بسبب امليم والباء على  (.555: 1910سديرة 

ابلدرجة األوىل بسبب الالم خالف نطق كلمة خالت اليت تكون فيها خمارج الصوامت املكونة هلا لثوية 

 والتاء.

 

 السياق اخلارجي: 

يف الرتكيز على رد فعل املتلقي وهو املتفرج املسرح وتفاعله مع حركات وأصوات املمثلني اللذين ويتمثل     

جيسدان دور السيدة برانل وأورغون، فاستفسار السيدة برانل بطريقة مفاجئة عندما تدخل يف بداية املشهد 



الثالث من الفصل اخلامس على داميس وجواب أورغون بطريقة تلقائية حيدث أثرا على مسع املتفرج، وهنا 

نتحدث عن املقامية النصية يف العرض وما حييط هبا من حميط اجتماعي وإيديولوجي، فاستفسار السيدة 

ه وهذا ما حافظ برانل مرتبط مبا حدث يف املشهد السابق الذي كشف فيه أورغون طرطوف على حقيقت

عليه املرتجم سعيد بوملرقة ابإلضافة إىل رد فعل أورغون الذي يفسر له األمر، لكن بوملرقة أضاف مقطع أي 

خالت امهبولة الذي ال يوجد أصال يف مسرحية موليي الفرنسية، مث إن مناداة ووصف أورغون لوالدته 

لعادات والقيم االجتماعية اجلزائرية تنص على احرتام السيدة برانل ابملهبولة غريب وشاد مبعىن الكلمة، ألن ا

االبن لوالدته وتنهى عن توبيخها ويتعلق األمر هنا بفضيلة من فضائل اإلسالم وهو بر الوالدين أي 

من القرآن  23طاعتهما وعدم عقوقهما واإلساءة إليهما وقد ورد ذلك يف سورة اإلسراء وحتديدا اآلية 

ُلَغنَّ ِعنَدَك المِكَبَ َأَحُدمُهَا أَوم ِكاَل َوَقَضٰى َربُّ  »الكرمي: َساان  ِإمَّا يَ ب م ُه َواِبلمَواِلَديمِن ِإحم َُما ُأفٍّ  َك َأالَّ تَ عمُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ مُهَا َفاَل تَ ُقل هلَّ

َُما قَ ومال  َكرمي ا  َهرممُهَا َوُقل هلَّ ويف مواضع أخرى من الكتاب احلكيم، غي أن بوملرقة جعل من أورغون  « َواَل تَ ن م

يصف وينعت والدته ابملهبولة وهو من الطابوهات االجتماعية لكن وقع الكلمة الفجائي على أذن املتفرج 

السامع مع مالمح وجه املمثل على الركح جتعله يضحك تلقائيا وهذا الضحك انتج عن املفاجأة ووقع 

د هنا عدم توقع املتفرج إجابة من هذا النوع، ألن توقعه إلجابة أرغون خاصة بعد مقطع أي الصدمة ونقص

خالت ... أن يقول: امرا أو أميا ولكن أورغون فاجأه مبنادهتا ابمهبولة وهو ما مل يكن يف احلسبان، وميكننا 

نه صاغ احلوار استنادا إىل فعلي أن نستنتج هنا أن املرتجم بوملرقة كان واعيا جدا يف اختياره لكلمة مهبولة أل

وهو االستفهام يف مجلة السيدة برانل وجواب االستفهام يف رد  L’acte locutoireالكالم: اإلجنازي 

  وهو إاثرة الضحك لدى املتفرج.  L’acte perlocutoireأورغون والتأثيي  

 : الفصل   خامتة 

اجتاهات املرتمجني ابملقارنة مع األصل، بعد الفحص إن املتأمل يف  لأن نقو  إال ال يسعنا يف األخي    

والقراءة املتأنية للمدوانت الثالث يكاد جيزم بوجود عوامل تقريبية أكثر منها تباعدية، وهذا راجع إىل 



تبين املرتمجني االسرتاتيجيات االئتالفية أكثر من االختالفية، يف ظل العالقات الضمنية املتبادلة بني 

ص وتداخلها بسبب اعتمادها على بعضها البعض يف إنتاج املعىن الواحد، فاألمر يتعلق اللغتني والنصو 

يف هناية املطاف بوصف املعىن أبي طريقة، فاملرتجم أاي كان انتماؤه هو يف تفاوض مستمر مع الكاتب 

يه ( فف124: 2013واملتلقي ألن املعىن مائع ومتغي دائما وليس حمددا، ألن املعىن أنواع )جرجس 

املوضوعي الذي يوجد يف النص والذي جيب نقله كما هو والبنائي الذي يقبل التفاوض بسبب 

اعتماده على املتلقي والذايت الذي ينبع من تفسي املتلقي للمعىن املنقول وهو املوضوعي، وابلتايل فإن 

املسرح نفسه واقعا يف  احملافظة على أصل املعىن يف الرتمجة يبقى أمرا نسبيا، وهبذا املنطق، جيد مرتجم

 معضلتني:

األوىل: تتمثل يف كونه مستقبال ذا وجهني للنص األصل، اترة قارائ واترة متفرجا، متاما مثل مستقبل 

 النص األصل وهو القارئ أو املتفرج العادي، مما ينجم عنه تفسي ذايت.

 ل الثاين بطريقة موضوعية.والثانية: تتمثل يف وجوب أداء دوره كناقل للنص األصل وملعناه للمستقب

وهنا يتعذر عليه ترمجة املعىن حبذافيه مثلما تلقاه عند الوهلة األوىل، فيصبح املعىن خاضعا حلركية 

مستمرة متاما مثل عملية تدوين اإلرث الشفوي، يقال وينطق للمرة األوىل مث يتناقل ويتداول ويتغي 

ره األول، وهكذا هي ترمجة مشاطي وجزأرة بوملرقة وحيرف حىت يصل إىل الورقة خمتلفا متاما عن ظاه

انهيك عن األصل الذي خضع هو يف حد ذاته إىل جمموعة من املتغيات الزمنية واإليديولوجية 

واالجتماعية والسياسية مثلما ذكران عند قراءتنا له تتمثل يف إعادة صياغته ثالث مرات على التوايل 

ه، فاألوىل حاولت التقيد ابألصل فنقلت النص وأغفلت جانب حىت قبلته الكنيسة وأجاز امللك عرض

التلقي بينما الثانية نقلت السياق اخلارجي وراعت لغة وفكر املتلقي الثاين ولكنها أغفلت املضامني 

 الدينية واملكانية والثقافية للمجتمع الثاين.



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : امس الفصل اخل 

سيميائية وأنثروبولوجية لرتمجة وجزأرة طرطوف دراسة تداولية    

 

 

 

 

 

 

 

 : امس الفصل اخل 

 دراسة تداولية وسيميائية وأنثروبولوجية لرتمجة وجزأرة طرطوف 

 متهيد:     

قبل اخلوض يف دراسة ترمجة طرطوف ألنطوان رزق هللا مشاطي وجزأرهتا لسعيد بوملرقة دراسة تداولية 

شي إىل أننا سنقوم بدراسة املسرحية من الناحية النصية، ذلك أن هذا سيميائية وأنثروبولوجية، جيدر أن ن

النوع من الدراسات ييسر علينا دراسة اخلطاب املسرحي يف الرتمجة من خالل حماولة ضبط قيود احلديث 



 Odinانطالقا من مسلمة أودين من تلميح أو تصريح أو مسكوت عنه وتضمني يف السياق وذلك 

 مفادها أن التداولية السيميائية تقوم على مستوايت خمتلفة نذكر منها:Péguinot  (2017  )وبيجينو  

 على لغة االستعمال.املستوى األول: يتمثل يف دراسة املرسل أي املؤشرات الداللية القائمة  

ى التلميح املستوى الثاين: يتمثل يف دراسة املتلقي أي كيفية انتقال الداللة من املستوى الصريح إىل مستو 

 عن األقوال املضمرة واستنباطها.من خالل البحث 

أو كيف استطاع املرتجم جتاوز املستوى الثالث: يتمثل يف دراسة الوضعية التبليغية أي طريقة الرتمجة، 

وأحياان تفضي الرتمجة ابملرتجم إىل التصريح بكافة العالمات الضمنية  صعوابت اخلطاب الضمين يف املسرح

ولذلك ليس من السهل نقل هذه العالمات مباشرة وابلتايل فالطريقة املثلى هي وضع وتثبيت يف اخلطاب 

أسس لغوية تداولية أو معطيات نصية كفيلة بتحديد هذه املؤشرات والعالمات سيميائيا حال استقباهلا من 

 املتلقي.

الواقع واحمليط الفكري  لعل ما ينبغي اإلشارة إليه هنا، أن مرتجم املسرح جيد نفسه أحياان حبيس    

واالجتماعي للكاتب ومتلقي الرتمجة على حد سواء فيخلق لنفسه صراعا داخليا صداميا سيكولوجيا 

لينتهي به املطاف إىل إنتاج ترمجة مسرحية تتأرجح بني بيئة كاتب النص األصل ولغة متلقي الرتمجة، واللغة 

يديولوجية، وهذا ما خيلق ترمجة ذات هيكل مسرحي نصي تعين الثقافة والبيئة واملرجعيات االجتماعية واإل

تتماثل مع األصل غي أهنا تتناقض مع املعمارية الثقافية واإليديولوجية ملسرح املتلقي، فمثال جند الشخصية 

الرئيسية تكىن ابسم أو لقب أعجمي ووليدة بيئة غربية ولكنها تتحدث لغة عربية أو عامية جزائرية، فبني  

ملتغيات اليت تتحكم يف اخلطاب املسرحي هناك الكثي من العقبات والتجاوزات الرتمجية ولكن الثوابت وا

والصياغات اليت تؤسس العالقات التداولية السيميائية   les transcodagesأيضا الكثي من املرامزات 



ت والتعابي اجملازية مبا فيها املسرحية بني املنتج )املرتجم( واملستهلك )املتلقي( كاألساليب اهلزلية واالستعارا

 التضمينات والتلميحات املوجودة يف منت النص. وهذا هو ما سنحاول الكشف عنه يف هذا الفصل.

   دراسة شكلية: .1

اكتسبت الدراسات الشكلية يف الرتمجة خاصة خالل العقود الثالثة األخية من القرن العشرين اهتماما     

امللهم الوحيد لتأسيس  le formalisme russeابلغا من علماء الرتمجة الذين رأوا يف الشكلية الروسية 

ابلرتكيز على العوامل اللغوية والظروف اليت نظرايهتم، فشرعوا يف صياغة أفكارهم واندوا يف بداية املطاف 

ويف هذا اإلطار، سنحاول ولو ابقتضاب استجالء نظرة املرتمجني لشكل مسرحية  تدخل يف صنع النص،

موليي وكشف التطابقات والتنافرات احلاصلة بني الرتمجة واجلزأرة واألصل. ال تقوم هذه الدراسة فقط على 

ة من كال املرتمجني بل على الكشف عن جممل املظاهر اخلارجية للنص الكشف عن قوانني اللغة املوظف

املسرحي كحجم النص وتوزيع املشاهد على الفصول ومتتاليات النص والبىن الزمانية واملكانية والنحوية 

 والبالغية ومالمح الشخوص واألمثلة املوالية توضح ذلك بشكل أكب.

نتحدث عن حجم املسرحيات أن يتبادر إىل أذهاننا حساب من البديهي عندما  حجم املسرحيات:. 1.1

احلجم رايضيا، وهو ابلفعل ما سنقوم به ولكن مع حماولة توضيح مظاهر االتساق يف توزيع املشاهد على 

الفصول اليت عرضنا بعضا منها يف الفصل السابق، ولكي يتحقق ذلك، جيب علينا أوال ،إن صح القول، 

إن كان دائراي أو خطيا أو بعبارة أخرى، إذا كان النص مغلقا أو مفتوحا، كي  حتديد هندسة النص األصل،

نصل إىل الغرض املنشود يف الرتمجة واجلزأرة. ويف هذا الصدد، وحسب ما عرضناه عن املسرحية األصل يف 

، ألن موليي صاغ نصه 144un texte closالفصل السابق، يتضح لنا أبن نص طرطوف ملوليي جاء مغلقا  

 طريقة دائرية وليست خطية ولشرح ذلك أكثر نقرتح املخطط اآليت:ب
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 دخول طرطوف اخلبيث                                   

 

 تصديق                                            كشف خداعه من طرف                                        
 أفراد العائلة                                      أورغون                               

 
 تكذيب أورغون                                            

 

 : 11رسم ختطيطي رقم  

معىن هذا أن النص بدأ بدخول طرطوف اخلبيث إىل كنف العائلة اليت ما فتئت أن كشفت أمره ابستثناء     

السيدة برانل وأورغون، هذا األخي الذي مل يعرهم أذان صاغية حىت نسجوا خيوطا ليصنعوا فخا لطرطوف 

املسرحية األصل سواءا أكان حىت ينكشف أمره وصدقهم أورغون يف النهاية، وابلتايل فإن املتتبع ألحداث 

قارائ أم متفرجا يدرك أبن النهاية ستكون كشف أورغون حلقيقة طرطوف أي أن متلقي املسرحية سيتكهن 

مباشرة بذلك ألن موليي ملح يف بداية املسرحية وحتديدا يف الفصل األول إىل أن واحدا من أفراد عائلة 

ه، وهذا التكهن أو النبوءة بنهاية املسرحية ما هو أورغون سيكشف له يف األخي خبث وخداع طرطوف ل

إال دائرية نصية معلنة تفضي إىل االنغالق، بدأت من العرض وانتهت ابحلل ولكنها شهدت قبل ذلك 

 تعقيدا شائكا.    

ورمبا فتح هذا االنغالق الباب على مصراعيه للمرتمجني مشاطي وبوملرقة للتغاضي عن بعض األشياء اليت     

ها الحقا، رغم حماولتهما التقيد ابألصل، حيث جاءت كما يلي ابلنسبة ألحجام املسرحيات سنصوغ

 الثالث:



 مسرحية طرطوف األصلية: 

صول 
الف

 

1 2 3 4 5 

اهد 
ملش

ا
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

ات 
كلم

ال
 

3608 3680 3321 3635 3431 

سطر 
األ

 

425 397 360 390 390 

 مسرحية طرطوف املعربة: 

صول 
الف

 

1 2 3 4 5 6 7 

اهد 
ملش

ا
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 

ات 
كلم

ال
 

2859 3296 2723 2893 1177 1164 6

1

7 
سطر 

األ
 

260 382 272 265 114 113 6

1 

 : اجملزأرة مسرحية طرطوف  

صول 
الف

 

1 2 3 4 5 

اهد 
ملش

ا
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 



ات 
كلم

ال
 

1703 1351 1230 1340 597 

سطر 
األ

 

190 194 218 230 187 

 

عند قراءة هذا اجلدول نالحظ أنه كلما تصاعد دفق الكلمات يف األصل كلما قل يف الرتمجتني، وهو ما     

 laأدى إىل اخنفاض تزامين يف عدد األسطر، وهو ما يشي إىل أن كال املرتمجني قاما ابلتكثيف 

concentration  وهو نوع من التنحيل يف الرتمجةune économie ذف وذلك يقوم أساسا على احل

من خالل استخدام أقل عدد ممكن من الكلمات يف اللغة اهلدف تنوب عن عدد كبي من الكلمات يف 

نصوصهم، وهذا ما تؤكده الدراسات اإلحصائية اليت  145اللغة األصل، رغم أن املرتمجني عادة ما ينفخون

( )كوشران 1991 -1990( ودوريو )1977ختص أحجام الرتمجات واليت قامت هبا فيين وداربلين )

Cochrane 1995 :177 وهو  % 10( واليت كشفت عن أن نسبة النفخ يف الرتمجات جتاوزت حدود

ما يدل على ميول املرتمجني إىل اإلطالة واإلضافة والتصريح والتتمي وذلك بسبب حرصهم على اإليضاح 

الكايف من إعادة الصياغة يف واحلذر من خسارة املعىن وأحياان بسبب التسرع وعدم إعطاء الرتمجة الوقت 

 اللغة الثانية.

غي أن هاتني الرتمجتني لطرطوف جاءات خمالفتني ملا عودتنا عليه الرتمجات اليت عادة ما تتعدى األصل يف     

 أحجامها، واجلدول املوايل يوضح أكثر الفروقات احلجمية يف الرتمجتني:

 
وهو مصطلح استخدمه منظرو الرتمجة من أمثال دوريو ودوليل وغيهم لنقد   e foisonnementLنقصد ابلنفخ   145

 الرتمجات كبية احلجم مقارنة ابألصل. 



  عدد األسطر:  عدد الكلمات:  املسرحيات: 

 الفروقات احلجمية  1962 17675 طرطوف األصل ملوليي 

كلمة حمذوفة أي   2946 1467 14729 طرطوف املعربة ملشاطي 

سطرا   495ما يعادل 

 حمذوفا

 1019 6221 طرطوف اجملزأرة لبوملرقة 

 

كلمة حمذوفة أي   11454
سطرا   943ما يعادل 

 حمذوفا

 

 املعادلة اآلتية:  نقرتحوالحتساب نسب التكثيف يف الرتمجتني      

 .  X 100عدد الكلمات احملذوفة يف الرتمجة/ عدد كلمات النص األصل  

 وابلتايل عند تطبيق احلساب اآليت على الرتمجتني نتحصل على النسبتني اآلتيتني:

 %  x  100    =16,66  17675/  2946تعريب مشاطي:  

 % x 100  =64,80  17675/ 11454جزأرة بوملرقة:  

 إن املثي لالنتباه عند قراءتنا هلذين الناجتني، هو فارق نسبة التكثيف بني التعريب واجلزأرة واملقدر ب :    

، وهذا ما يؤكد اعتماد بوملرقة على التكثيف والتنحيل أكثر من % 48,14=  16,66 – 64,80

عدد الكلمات راعينا الكلمة على أهنا كتابة يسبقها مشاطي، وجتدر اإلشارة إىل أننا عند احتسابنا ل



ويلحقها مسافة بيضاء كما اعتبان أدوات الربط واملفاصل وحروف اجلر كلمات، يف هذا الصدد، ندرج 

 املثال املوايل الذي نعتبه خي دليل على ذلك:

 

 

 

 عدد الكلمات:  نص احلوار: 

 ف 
يي:

 ملول
وف

طرط
3

 1. م 

Dorine : 
Ha, tout doux ; envers lui, comme envers votre Père, 
Laissez agir les soins de votre Belle-Mère. 
Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelque crédit ; 
Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit, 
Et pourrait bien avoir douceur de coeur pour elle. 
Plût à Dieu qu'il fut vrai ! la chose serait belle. 
Enfin votre intérêt l'oblige à le mander ; 
Sur votre hymen rompu elle veut le sonder, 
435Savoir ses sentiments et lui faire connaître 
Quels fâcheux démêlés il pourra faire naître, 
S'il persiste au dessein de nuire à votre espoir. 
Son Valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir : 
Mais ce Valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. 
440Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. 

 

 

 

 

 كلمة    134

 ف 
طي:

ملشا
ف 

رطو
ط

3
 1. م 

 دورين: 
متهل يف ما خيصه وخيص والدك، ودع السيدة تقوم مبسعاها ألن هلا دالّة على  
ترتوف، وهو يراتح إىل كل ما تنصحه به. وال بد من أن يضطره لطفها إىل  
مسايرهتا. أملي كبي يف أن نبلغ حتما ما نصبو إليه. ستفاحته هي أبمر  

القسر ال   الزفاف وتسب غور عواطفه، وتفهمه مدى الشر الذي سينجم عن 
سيما يف موضوع الزواج. وهناك أمل كبي أيضا إبقالعه عن هذه الفكرة، إذ  

 إن خادمه أبلغنا أبن سّيده لن يلبث أن جييء إىل هنا.  

 

 

 كلمة   104

 

 



ف  
ة: 

وملرق
ف لب

رطو
ط

3
1. م 

 

Dorine : 
 خلي احلال اسي 

 تروحلو مرت ابابك خي 
 هي عندها عليه أتثي 

 يسمع ليها   Tartuffeهي  
 راهو كي النشافة حتت رجليها 

 روح عييط عليها 
 قلها تكلمو فلموضوع 

 ونعرفو الصح من املخدوع 

 كلمة   32

 

 إن هذه النتائج توافق تقريبا النسب التالية: 

ابلنسبة للنسخة املعربة،ترجم مشاطي : ¾ تقريبا من عدد كلمات األصل أما ابلنسبة للنسخة اجملزأرة، فقد 

بوملرقة: ¼ تقريبا من عدد كلمات األصل. ورمبا يعود اعتماد هذا القدر من التكثيف والتنحيل يف ترجم 

 الرتمجتني إىل سببني مها:

: وذلك يف تعريب مشاطي الذي نقل حرفيا نص Les servitudes linguistiquesالقيود اللغوية  -

بسبب القيود  الصدفة من جهة ومن جهة اثنيةموليي دون إضافة أو نقصان حىت جاء نصه مكثفا مبحض 

اللغوية اليت تفرضها العربية كأصول التدوين والصرف والنحو وما إىل ذلك، رغم أن اللغة العربية لغة شارحة 

وغي مباشرة تعتمد كثيا على اجلمل املطولة والتكرار واإلطناب مقارنة ابللغة الفرنسية اليت تعتب لغة موجزة 

كما أن الرتمجة يف حد ذاهتا شارحة مبفهومها اللغوي ومفهومها اإليديولوجي ألهنا جتعل من مقارنة هبا،  

ممارسها وهو املرتجم حياول توصيل الفكرة إىل املتلقي الثاين مهما كان الثمن والثمن عادة يكون الشرح 

 . Le foisonnementوالتفسي واجلمل املطولة أو بعبارة أخرى النفخ  

: وذلك يف جزأرة بوملرقة الذي أنقص عمدا Les options traductionnellesمجية أو اخليارات الرت  -

من عدد الكلمات واألسطر ألنه مل يرتجم حرفيا نص موليي بل راوغ أحياان حبذفه لبعض املقاطع اليت ال 

قله وهذا حتدث وقعا يف نفس املتفرج بسبب وعيه وانتقائه لصياغات تتماشى مع طبيعة نصه واسرتاتيجية ن



ليس إال دليال قاطعا على احرتامه أكثر لطبيعة النص املسرحي الذي يقوم على اإلضمار واملسكوت عنه  

 كي يرتك جمال التأمل للمتفرج على نص موليي واستقبال املقاطع اهلزلية بروية حىت يضحك بوعي وتلقائية.

 . التنصيصات: 2.1

اان ابلتوجيهات أو التلميحات الركحية يف نسخيت طرطوف أحي إن قراءة التنصيص املسرحي أو ما يسمى    

العربية واجلزائرية، يستلزم منا أوال، النظر إليه يف ضوء ما قدمته نظرية املسرح احلديثة من تصورات حول هذا 

ال يعدو كونه نصا خارجيا جدا يفتتح املسرحية أو فصال من  la didascalieاملفهوم، فالتنصيص املسرحي 

و مشهدا من مشاهدها أو يتخلل حواراهتا إلرشاد القارئ كي يتسىن له الدخول يف عامل املتخيل فصوهلا أ

 ورسم عرض املسرحية يف ذهنه. 

عادة ما يكون التنصيص املسرحي قصيا ألنه تلميح يف األساس موجه للدراماتورج ابلدرجة األوىل سواء     

ه( و/أم املخرج املسرحي و/أو ابلدرجة الثانية للقارئ، أكان من ممارسيه )ممثال أو مصمما للديكور أو غي 

هو  Vinaver (1993)( وفينافي 1985) Issacharoffأما ما تؤكده دراسات كل من إيساشاروف 

 استنادها على رؤية مفادها أن التنصيص ليس له أنواع فقط بل له وظائف تتمثل يف:

 : ويشمل:les didascalies de fonction verbaleالتنصيص املسرحي ذو الوظيفة اللفظية   .1

: وهو خاص بتسمية الشخوص يف بداية les didascalies nominativesالتنصيص املسرحي الرمزي  -

 ند بداية أي فصل أو مشهد.املسرحية أو ع

: وهو خاص أبفعل الكالم: كأن les didascalies énonciativesالتنصيص املسرحي اإليضاحي  -

 نقول: وحده أو حبضور شخص اثن...إخل.

: وهو خاص ابملخاطب الذي يتحدث les didascalies énonciatricesالتنصيص املسرحي التلفظي -

 فالن. إليه املتكلم كأن نقول: خماطبا



: وهو خاص إبيقاع أو نغمة الصوت   les didasclalies mélodiquesالتنصيص املسرحي اللحين -

  كأن نقول: مستشيطا غضبا، أو صارخ أبعلى صوته ... إخل.    

  les didascalies de fonction non verbaleالتنصيص املسرحي ذو الوظيفة املعنوية  .2

 ويشمل:

: وهو خاص ابإلمياءات ومبكانة الفضاء les didascalies visuellesالتنصيص املسرحي املرئي  -

 املسرحي وظهور الشخصيات خالل سي املشاهد وفيه أيضا:

: وهو خاص بتعريف املكان الذي جتري فيه أحداث les didascalies locativesالتنصيص املكاين  -

 املسرحية.

: وهو خاص ابحلركات واالنتقاالت من حالة إىل les didascalies kinésiquesالتنصيص احلسي  -

 حالة، كأن نقول، مطأطئا رأسه.

: ويتعلق بذكر مالمح  les didascalies à valeur psychologiqueوذو القيمة السيكولوجية

 شخصية أو وصف حالة، كأن نقول مثال: بفظاظة، أو بروية، أو تدمع عيناه ... إخل. 

خالصه من هذه املعطيات النظرية أن للتنصيص املسرحي وظيفتني األوىل تداولية والثانية إن ما ميكن است    

 سيميائية حيث ميكن حصرمها كاآليت:

ويشمل التنصيص القابل للعرض  :les didascalies dynamiquesاملسرحي الدينامي التنصيص  -

 حركيا وإميائيا وصوتيا ومرئيا.

واملرئي أيضا  ويشمل التنصيص احملسوس : les didascalies statiquesوالتنصيص املسرحي الثابث  -

 كالديكور والفضاء املكاين والزماين واللباس. 

تلميحات ركحية تنوعت بني تنصيص ضمين وتنصيص مصرح به، والشيء  ولييطرطوف مل وقد ختلل    

 نفسه ابلنسبة للرتمجتني، وقد أفضت قراءتنا هلذه املدوانت الثالث إىل ما يلي:



 طرطوف لبوملرقة:  طرطوف ملشاطي:  طرطوف ملوليي:  املسرحيات: 

عدد  
 التنصيصات: 

64 58 60 

 

تبني هذه املقارنة اإلحصائية أبن التنصيصات يف الرتمجتني متقاربة يف العدد ابملقارنة مع األصل وهذا     

حييلنا إىل القول أبن كلتا الرتمجتني حاولت احرتام طبيعة النص املسرحي الذي من ميزاته ثراؤه ابلتوجيهات 

تنصيصات، وجتدر اإلشارة إىل  5إىل  3الركحية رغم وجود بعض التنصيصات احملذوفة اليت تراوحت بني 

اليت تقدم شخوص املسرحية ( les didascalies initialesأننا استثنينا احتساب التنصيصات املبدئية )

واهتممنا أكثر ابلتنصيصات الوظيفية اليت طبعت كامل نص موليي واجلدول املوايل  العالقات القائمة بينهاو 

 تنصيصات طرطوف:يوضح أكثر كيفية نقل  

 الفصول واملشاهد 

 تنصيص طرطوف ملوليي 
 ة  تنصيص طرطوف لبوملرق  تنصيص طرطوف ملشاطي 

Acte I. Sc1. 
Montrant à Cléante. حذف 

 
 حذف
 

 

 

 ال يوجد 
 

 ال يوجد 

Acte I. Sc1. 
Madame Pernelle se 

rend chez son fils 
Orgon et s’en prend à 
sa femme Elmire et ses 
enfants. Damis le fils 
et Mariane la fille, 
pour leur mauvaise 

conduite à l’égard du 
Tartuffe. 

Acte I. Sc1. 
Donnant un soufflet à Flipote. 

 حذف تصفع فليبوت 

 



 .Acte I. Sc1 ال يوجد  ال يوجد 
Pernelle )à Dorine(. 

 .Acte I. Sc1 ال يوجد  ال يوجد 
Cléante rit à ces mots. 

Acte I. Sc2. 
C’est une servante qui parle. 

هنا تتكلم إحدى اخلادمات،  
 وتواصل دورين قوهلا 

 حذف

 

 ال يوجد 

 

 ال يوجد 

Acte I. Sc3. 
Elmire revient après 
avoir accompagné sa 
belle-mère Madame 

Pernelle jusqu’à la 
porte de sortie. 

 

 ال يوجد 

 

 ال يوجد 

Acte I. Sc3. 
Elmire s’adressant à 
son frère Cléante 

Acte I. Sc5. 
Il veut s’en aller. 

 حذف يهم ابخلروج 
 

 .Acte II. Sc1 ال يوجد  ال يوجد 
Orgon (il appelle sa 

fille) 

Acte II. Sc1. 
Il regarde dans un petit cabinet. 

 .Acte II. Sc1 ينظر إىل غرفة صغية 
Orgon (il regarde dans 

un petit cabinet) 
Acte II. Sc1. 

Mariane se recule avec surprise. 
 .Acte II. Sc1 ترتاجع مدهوشة 

Marine se recule avec 
surprise 

 .Acte II. Sc2 ال يوجد  ال يوجد 
Orgon )à Dorine( 

Acte II. Sc2. 
A lui-même. 

Acte II. Sc2. 
Elle l’interrompt toujours au moment 
qu’il se retourne pour parler à sa fille.  

 .Acte II. Sc2 تقاطعه وهو يلتفت ليكلم ابنته 
Elle l’interrompt 

toujours au moment 
qu’il se retourne pour 

parler à sa fille. 



Acte II. Sc2. 
Se retournant vers sa fille.  

 حذف يلتفت إىل ابنته ويواصل كالمه 

Acte II. Sc2. 
Elle se tait lorsqu’il tourne la tête. 

 .Acte II. Sc2 تصمت حني يدير رأسه 
Elle se tait lorsqu’il 

tourne la tête. 
Acte II. Sc2. 

Orgon se tourne devant elle, et la 
regarde les bras croisés. 

يلتفت إليها ويقف أمامها  
 مكتوف اليدين 

Acte II. Sc2. 
Il se tourne devant 

elle, et la regarde les 
bras croisés. 

Acte II. Sc2. 
Il se met en posture de lui donner un 

soufflet ; et Dorine à chaque coup 
d’œil qu’il jette, se tien à droite sans 

parler.  

يستعد لصفع دورين، بينما هي  
تنتصب أمامه بقامتها اهليفاء،  
بدون أن حُتري جوااب، مث يتابع  

 هو كالمه 

 حذف

Acte II. Sc2. 
À Dorine. 

 حذف حذف

Acte II. Sc2. 

Dorine, en s’enfuyant. 

 حذف وهي هترب 

Acte II. Sc2. 
Il veut lui donner un soufflet et la 

manque. 

 حذف حياول أن يصفعها وال يصيبها 

Acte II. Sc3. 
Elle veut s’en aller. 

 تريد أن تذهب.  هتم ابالنصراف

 .Acte II.Sc3 ال يوجد  ال يوجد 
Elle se tourne vers la 

porte. 
Acte II. Sc4. 

Il fait un pas pour s’en aller et revient 
toujours. 

يتقدم خطوة كأنه يريد اخلروج مث  
 يعود 

 حذف

Acte II. Sc4. 
Il s’en va ; et lorsqu’il est vers la porte, 

il se retourne. 

خيرج. وعندما يصل إىل الباب  
 يلتفت 

Acte II. Sc4. 
Valère s’en va, et vers 
la porte il se retourne. 

Acte II. Sc4. 
Elle va l’arrêter par le bras, et Valère 

fait mine de grande résistance. 

متسك بذراعه، ويتظاهر هو  
 مبقاومتها. 

 حذف

Acte II. Sc4. 
Elle quitte Valère et court à Mariane. 

 .Acte II. Sc4 مراين. ترتك فالي، وتسرع إىل 
Dorine elle quitte 
Valère et court à 



Mariane 
Acte II. Sc4. 

Elle quitte Mariane et court après 
Valère. 

 .Acte II. Sc4 ترتك ماراين، وتسرع إىل فالي. 
Dorine elle quitte 
Mariane et court à 

Valère 
Acte II. Sc4. 

Elle les tire l’un et l’autre. 
 .Acte II. Sc4 تشدمها معا الواحد حنو اآلخر. 

Elle les tire l’un et 
l’autre. 

 .Acte II. Sc4 ال يوجد  ال يوجد 
Dorine à Valère 

Acte II. Sc4. 
Valère, en donnant sa main à Dorine. 

 .Acte II. Sc4 وهو ميد يده إىل دورين. 
Valère, en donnant sa 

main. 
Acte II. Sc4. 

Mariane, en donnant aussi sa main. 
 .Acte II. Sc4 وهي متد يدها. 

 . ماراين تقدم يدها 

 .Acte II. Sc4 ال يوجد  ال يوجد 
Valère s’adoucit. 

Acte II. Sc4. 
Mariane tourne l’œil sur Valère et fait 

un petit sourire. 

حتّول مراين نظرها إىل فالي،  
 وتبتسم.

Acte II. Sc4. 
Mariane en souriant. 

Acte II. Sc4. 
À Valère. 

 .Acte II. Sc4 ختاطب فالي. 
Dorine à Valère. 

Acte II. Sc4. 
Valère, à Marine. 

 حذف حذف

Acte II. Sc4. 
Mariane, à Valère 

 حذف ختاطب فالي. 

Acte II. Sc4. 
Il fait un pas et revient. 

 حذف يعود. يتقدم خطوة مث  

Acte II. Sc4. 
Elle les pousse chacun par l’épaule. 

 حذف وهي تدفع كال منهما بكتفه. 

Acte III. Sc2. 
Tartuffe, apercevant Dorine. 

 حذف يبصر دورين. 

Acte III. Sc2. 
Il tire un mouchoir de sa poche. 

 حذف يسحب منديال من جيبه. 

Acte III. Sc2. 
Dorine, en soi-même. 

 حذف ختاطب نفسها. 



 .Acte III. Sc3 ال يوجد  ال يوجد 
Il se met à préparer la 

venue d’Elmire. Il 
prend un livre et se 
met à lire. Elmire 
apparait, le regard 

inquiet. 

 .Acte III. Sc3 ال يوجد  ال يوجد 
 يبقى ينظر إليها إبعجاب. 

 .Acte III. Sc3 يوجد ال  ال يوجد 
 تنظر إليه. 

 .Acte III. Sc3 ال يوجد  ال يوجد 
 جيلس جبانبها. 

Acte III. Sc3. 
Il lui serre le bout des doigts. 

 .Acte III. Sc3 يصافحها برؤوس أصابعه. 
Tartuffe (enveloppant 
Elmire sous sa cape) 

Acte III. Sc3. 
Il lui met la main sur le genou.  

 .Acte III. Sc3 حذف.
Tartuffe (Il lui met la 
main sur le genou). 

Acte III. Sc3. 
Elle recule sa chaise, et Tartuffe 

rapproche. 

ترجع مقعدها إىل الوراء، ويقرب  
 ترتوف مقعده حنوها. 

Acte III. Sc3. 
Elle recule sa chaise, 

Tartuffe (rapproche la 
sienne). 

Acte III. Sc4. 
Damis, sortant du petit cabinet où il 

s’était retiré. 

وهو خيرج من غرفة صغية حيث  
 كان خمتبئا. 

Acte III. Sc4. 
Damis (sortant du 
petit cabinet où il 

s’était caché(. 
Acte III. Sc6. 

Orgon, à son fils. 
 .Acte III. Sc6 لولده. 

Orgon, à son fils. 

 .Acte III. Sc6 ال يوجد  ال يوجد 
Tartuffe se met à 

genoux pour recevoir 
les coups 

Acte III. Sc6. 
S’adressant à Damis. 

 حذف. خياطب داميس. 



Acte III. Sc6. 
À Tartuffe. 

 .Acte III. Sc6 لرتتوف. 
Orgon )à Tartuffe( 

 .Acte III. Sc6 ال يوجد  ال يوجد 
 ليهم. ينظر إ

 .Acte III. Sc6 ال يوجد  ال يوجد 
Damis )à Tartuffe(. 

Acte III. Sc6. 
À son fils. 

 .Acte III. Sc6 البنه. 
Orgon )à son fils(. 

Acte III. Sc6. 
À Tartuffe. 

 حذف. لرتتوف. 

Acte III. Sc6. 
À son fils. 

 حذف. البنه داميس. 

Acte III. Sc6. 
Orgon, à son fils. 

 حذف. البنه اثنية. 

Acte III. Sc6. 
Orgon, à Tartuffe. 

 حذف. لرتتوف. 

Acte III. Sc6. 
À son fils. 

 ذف.ح البنه. 

Acte III. Sc6. 
À Tartuffe. 

 حذف. لرتتوف. 

Acte III. Sc6. 
À son fils.  

 حذف. البنه. 

Acte III. Sc7. 
À Orgon. 

 حذف. ألوركون. 

Acte III. Sc7. 
Il court tout en larmes, à la porte par 

où il a chassé son fils. 

يسرع، والدموع تنهال على  
خدَّيه، وهو يتوجه إىل الباب  

 حيث تَ َوارى ابنه املطرود. 

 حذف.

 

 .Acte IV. Sc2 ال يوجد  ال يوجد 
Dorine )à Cléante(. 

Acte IV. Sc3. 
À Mariane. 

 .Acte IV. Sc3 ملراين. 
À Mariane. 

Acte IV. Sc3. 
Mariane, à genoux. 

 حذف جاثية على ركبتيها. 

Acte IV. Sc3. 
Orgon, se sentant attendrir. 

 حذف وهو على وشك أن يلني. 



Acte IV. Sc3. 
Elmire, à son mari. 

 حذف  لزوجها أوركون. 

Acte IV. Sc3. 
Parlant à Cléante et à Mariane. 

 .Acte IV. Sc3 ختاطب كليانت وماراين. 
Parlant à Cléante et à 

Mariane. 

 .Acte IV. Sc3 ال يوجد  ال يوجد 
Les deux se retirent. 

Acte IV. Sc4. 
À son mari, qui est sous la table. 

ختاطب زوجها املختبئ حتت  
 الطاولة. 

Acte IV. Sc3. 
Elmire )parlant à son 
mari, qui est sous la 

table). 
Acte IV. Sc5. 

Elle tousse pour avertir son mari. 
 حذف تسعل لتنّبه زوجها. 

Acte IV. Sc5. 
C’est un scélérat qui parle. 

 حذف حذف.

Acte IV. Sc5. 
Elmire, après avoir encore toussé. 

 حذف بعدما سعلت مرة أخرى. 

Acte IV. Sc6. 
Orgon, sortant de dessous la table. 

 .Acte IV. Sc5 خيرج من حتت الطاولة. 
Orgon, (sortant de 
dessous la table). 

Acte IV. Sc6. 
Elle fait mettre son mari derrière elle. 

 حذف حذف.

Acte IV. Sc7. 
Orgon, en l’arrêtant. 

 .Acte IV. Sc6 وهو يوقفه. 
Orgon, (en l’arrêtant). 

Acte IV. Sc7. 
Elmire, à Tartuffe. 

 حذف لرتتوف. 

Acte V. Sc7. 
Tartuffe, à l’Exempt. 

 حذف لضابط األمن. 

 

 .Acte V. Sc3 ال يوجد  ال يوجد 
Dorine )à Orgon(. 

 .Acte V. Sc3 ال يوجد  ال يوجد 
On frappe à la porte. 

Orgon )à Dorine(. 

 .Acte V. Sc4 يوجد ال  ال يوجد 
Dorine )à Monsieur 



Loyal). 

 .Acte V. Sc5 ال يوجد  ال يوجد 
Orgon )à sa mère(. 

 .Acte V. Sc6 ال يوجد  ال يوجد 
Valère )à Orgon(. 

 .Acte V. Sc7 ال يوجد  ال يوجد 
Tartuffe (stoppant 
tout le monde). 

 .Acte V. Sc7 ال يوجد  ال يوجد 
Tartuffe )à Loyal). 

 .Acte V. Sc7 ال يوجد  ال يوجد 
Tartuffe )étonné(. 

 .Acte V. Sc7 ال يوجد  ال يوجد 
Loyal lui passant les 

menottes  
 .Acte V. Sc7 ال يوجد  ال يوجد 

Loyal à tout le 
monde. 

Acte V. Sc7. 
Orgon, à Tartuffe. 

 .Acte V. Sc7 خياطب طرطوف. 
Orgon, à Tartuffe. 

 .Acte V. Sc7 ال يوجد  ال يوجد 
Et tout le monde. 

 

مشاطي  جدول حصر التنصيصات املسرحية للنسختني املرتمجتني ابملقارنة مع األصل أبن يتضح من     

تقيد بتنصيصات نص موليي فجاء تنصيصه منتظما ومقابال لألصل، بينما جاء تنصيص بوملرقة اعتباطيا 

 إعادته كما هو وبني اإلضافة واحلذف، حيث:تباين بني  

 فيما يتعلق ابلنسخة العربية:  .1

قام مشاطي بنقل أغلب التنصيصات حرفيا إىل العربية ويدل ذلك على إدراكه ألمهية التنصيص يف     

النص املسرحي الذي ال يعدو كونه نوعا من التناص اللغوي أو الروائي إن صح القول، وذلك ألن الكاتب 

أحياان ليضع هذه التنصيصات لتصبح فيما بعد توجيهات ركحية للدراماتورج سواء أكان خمرجا أم  يتدخل



ممثال ولكنها ابملقابل تتخلل حوارات ومشاهد املسرحية املكتوبة، كما أن ترمجة مشاطي هلذه التنصيصات 

يف بعض اهلفوات،  وسالسة التعبي، رغم وقوعه جاءت ممزوجة ابلرتمجة واإلنشاء الذي نقصد به أدبية

 ويبدو ذلك جليا يف املفردات اليت وظفها لنقل بعض هذه التنصيصات مثل: 

اليت يقابلها يف الباب حيث تَ َوارى ابنه املطرود  يسرع، والدموع تنهال على خدَّيه، وهو يتوجه إىل  -

 Il court tout en larmes, à la porte par où il a chassé son fils. (Acteنص موليي:  

III. Sc7.) ، واملالحظ يف هذه الرتمجة أن الوحدة الرتمجيةtout en larmes  واليت تعين يف الفرنسية

Avoir les larmes aux yeux  مثال،: والدموع يف عينيه أو وعيناه دامعتني كان من املمكن نقلها

أو جمهشا ابلبكاء )وهو تصريح بنتيجة سيالن الدموع( أو والدموع متأل عينيه أو الدموع تتساقط من 

عينيه، أو الدموع تسيل من عينيه أو الدموع تنهمل من عينيه أو فاضت عيناه ابلدموع ... إخل وهي  

  والدموع تنهال على خدَّيه لرتمجية، غي أن مشاطي فضل نقلها ب : كلها مقابالت داللية هلذه الوحدة ا

عوض إحدى تلك املقابالت، وهذا ما يعتب إنشاء لغواي يف حمله ألن التنصيص يبني أن أورغون 

خياطب طرطوف يف املشهد الذي يلي مشهد طرده البنه داميس، وهو متجه بسرعة حنو الباب الذي 

شهد السابق ومتأثر إبهانة ابنه داميس لرجل تقي وورع )يف نظره( كطرطوف خرج منه ابنه املطرود يف امل

ويف الوقت نفسه متأثر مبا وصل إليه األمر حىت أجب على طرد فلذة كبده داميس ابإلضافة إىل أتثره 

بطيبة قلب طرطوف )ابلنسبة ألورغون( وهذا ما ورد يف سياق احلوار الذي ورد بينه وبني طرطوف 

 مشاطي كما يلي:  والذي عربه

ترتوف: جمرد التفكي هبذا الَعُقوق يعذب نفسي ويسحقها ... ما أفظع هذا العمل البذيء ...قليب 

 يتفتت أملا، وال أستطيع أن أتكلم. أكاد أموت غما من جراء هذه املعاملة السيئة.

ملطرود(: أيها أوركون: )يسرع، والدموع تنهال على خديه، وهو يتوجه إىل الباب حيث توارى ابنه ا

 األمحق، سأندم إذا ساحمتك، أؤدبك على الفور. 



ال يستدعي من املرتجم التعبي عنه وهو أتثر  tout en larmesوهذا التأثر عب عنه موليي بعبارة     

أبجهش ابلبكاء رغم أن العبارة فيها نوع من اإلنشاء )متالزمة لفظية( ألن أتثره ليس إال جمرد بعض 

وهو ما   والدموع تنهال على خدَّيه تذرفها عيناه رغما عنه، فكان أن نقلها املرتجم ب : الدموع اليت 

 حدث فعال يف تنصيص موليي حيث أسرع أورغون حنو الباب واغرورقت عيناه ابلدموع. 

يعد مسة إجيابية ألنه نقل الفعل  والدموع تنهال على خدَّيه ال خيفى أن اختيار املرتجم لعبارة      

وهي فعل كالمي   tout en larmesي اللغوي ابلفعل الكالمي التأثيي أي بعبارة أخرى نقل:  الكالم

لغوي غايته اإلخبار له عدة مقابالت يف اللغة العربية أشران إليها أعاله بفعله التأثيي يف اللغة العربية  

راك بوقع اجلملة وهو اهنيال الدموع على خديه ويبدو أن هذا االختيار مل أيت صدفة بل كان عن إد

األصل فالدموع تنهمل على اخلدين وليس على الكتفني مثال وعالقة اخلدين ابلدموع تربط احلقيقة 

ابلتمثيالت الذهنية للقارئ، ويتمثل الفعل التأثيي يف هذه الوحدة الرتمجية يف التأثر ونتيجة أتثر 

ه أدرك الطبيعة املرئية للتنصيص أورغون كان غرق عينيه ابلدموع، فأصبح تنصيص مشاطي مباشرا ألن

 وهو حسي سيكولوجي. 

 Il veut s’en aller :يف األصل وهو ما يقابلهما على التوايلهتم ابالنصراف، و يهم ابخلروج،  -

(Acte I. Sc5)  وElle veut s’en aller )Acte II. Sc3.( ، نالحظ أن التنصيص األصل األول

يف اجلملتني هو الذي يتغي فتارة يكون ضمي الغائب  Le sujetهو نفسه الثاين ولكن الفاعل أي 

 Leواترة أخرى ضمي الغائب املؤنث يف الفرنسية    Le pronom personnel ilاملذكر يف الفرنسية  

pronom personnel elle  كان سيكون واحدا ابستثناء  عربيةإىل ال اجلملتنيابلتايل فنقل و

وهو ما جنده يف الرتمجة يف ايء املضارع يف فعل اجلملة األوىل واتء املضارع يف فعل اجلملة  الفاعلني

 Leزمن املضارع الفرنسي: املصرف يف  vouloirالذي يقابل الفعل  مَّ هَ الثانية وهو نفس الفعل 

présent  ومل يكتف املرتجم بنقل بقية عناصر اجلملة ابلطريقة نفسها بل قابل الوحدة الرتمجية الثانية ،



s’en aller   بشبه اجلملة: ابخلروج يف اجلملة األوىل وبشبه اجلملة: ابالنصراف يف اجلملة الثانية، ومها

 Le prénomتتكوانن من: حرف جر + اسم أي جار وجمرور، فأصبح: حرف اجلر الباء يقابل 

personnel complément : en   واخلروج واالنصراف يقابالنLe verbe pronominal 

s’aller ، ومن البديهي أن تكون ترمجةIl/Elle veut s’en aller   مثال: يود/تود املغادرة أو يريد/تريد

إننا نتحصل الذهاب، وابلعودة إىل الرتمجة العكسية لتنصيصي مشاطي: يهم ابخلروج وهتم ابالنصراف ف

وهو ما ال يوازي اإلحياء  En partant/ Prête à partirو  En sortant/ Prêt à sortirعلى: 

الداليل للتنصيص األصل، ما قد يولد انطباعا خاطئا لدى متلقي الرتمجة سواء أكان قارائ، أم ممثال أو 

االنصراف، ألن األوىل متفرجا، فالرغبة ابخلروج ليست كاخلروج وكذلك الرغبة ابالنصراف ليست ك

تعين أن فعل اخلروج/ االنصراف مل يتم بعد بينما الثانية تعين أن هذين الفعلني مها يف طور اإلجناز، 

والفرق بني اخلروج واالنصراف، هو أن اخلروج هو ترك أو مغادرة البيت بينما االنصراف هو الذهاب 

خلروج مرتبط ابلرجوع خالفا لالنصراف الذي فعل ا رجوعا أو غي ذلك واملغادرة واملضي قدما أي أن

ببساطة يكون اخلروج من حيز حمدد بينما االنصراف ال يرتبط حبيز  حيتمل معىن الرجوع وعدم الرجوع،

حمدد وهذا هو الفرق بني الفعلني، فاملثال األول مرتبط أبورغون الذي يريد اخلروج بعدما سأل صهره  

ن رد صهره ابلنفي مما جعل أورغون حيييه ويتأهب للخروج من كليانت إن كان يريد شيئا أم ال فكا

البيت أما الثاين فهو متعلق مباراين اليت تتأسف على قرار والدها املتمثل يف تزوجيها من طرطوف واليت 

تستسلم لليأس واحلزن وتعرتف خلادمتها دورين اليت حتاول مساعدهتا بشىت الطرق للم مشلها مع حبيبها 

 ارها احلزين معها تتأهب للخروج وليس لالنصراف مثلما فعل مشاطي. فالي ويف حو 

يف حقيقة األمر، إن وقع مفردة االنصراف سليب نوعا ما مقارنة مبفردة اخلروج، فعندما نغضب على     

شخص موجود خالل املوقف الكالمي نصرخ قائلني مثال: أغرب عن وجهي أو وحيك ماذا تفعل أو 

انصرف ال أطيق أن أرى وجهك واالنصراف يف التنصيص املعرب أقرب إىل هذا أخرج من هنا فورا أو 



ا اجلملتني يف كلت vouloir مث إن املرتجم نقل الفعل الفرنسيالسياق من اخلروج رغم أتديته للمعىن، 

الذي يعين استعد وليس أراد، أي أن املرتجم مل ينقل اللفظ اللغوي بل اللفظ الداليل ابلفعل العريب َهمَّ 

وهو ما  )une modulation métaphorique)أي أنه نقل السببية ابلنتيجة وهو تطويع جمازي 

 .Il veut lui donner un soufflet et la manque (Acte IIنلحظه أيضا يف تنصيص آخر:  

Sc2.) فعها وال يصيبها. حيث نقل الفعل الفرنسي حياول أن يصvouloir  هذه املرة ابلفعل العريب

حاول، وهو نتيجة اإلرادة فبما أنه يريد صفعها فهو سيحاول ذلك والشيء نفسه ابلنسبة للتنصيصني 

السابقني: هو/ هي تريد أن خترج أي أهنا ستستعد للقيام بذلك، ومن منظور تداويل، نقل الفعل 

لغوي بفعل الكالم اإلجنازي وهذا النقل يقوم على دينامية الرتمجة اليت حتدد مظهر املمارسة الكالمي ال

 اخلطابية من قبيل احملاولة أو االستعداد للقيام بشيء عوضا عن الرغبة فيه. 

 Orgon se trouve devant elle, et la : إليها ويقف أمامها مكتوف اليدين  يلتفت  -

regarde les bras croisés )Acte II. Sc2.( ،تنصيص أنه يتكون من ست نالحظ يف هذا ال

  و   Orgon se trouveوحدات ترمجية لغوية وداللية، وهي: الوحدتني الوظيفيتني )الفعل والفاعل(: 

 devant elleوالوحدة اجلدلية  وهي وحدة متماسكةet  وفائدهتا الربط وla regarde  وهي وحدة

، ورمبا هذا التقسيم هو الذي وهي وحدة مسكوكة )داللية( les bras croisésمتماسكة أيضا و 

يفسر لنا أكثر طريقة ترمجته هلذا التنصيص، فاملرتجم تعمد نقلها مبا يقابلها حسب فهمه وتصوره، 

البعض منها  ولكنه قام بتبديل مواضع بعض هذه الوحدات أي قدم وحدات وأخَّر أخرى وأغفل نقل

رغم أن معناها: ينظر إليها وليس يلتفت إليها مث إن الوحدة  ب : يلتفت إليها la regardeفمثال: نقل 

تدل على أن الفعل يكمن يف النظر إىل دورين  Orgon se trouve devant elle اليت وردت قبلها

 إليها آنيا،وليس يف االلتفات إليها ألنه يقصد بذلك وقوفه أمامها مكتوف اليدين وابلتايل فسينظر 



وهذه هي مقامية السياق، وابلتايل فمن غي املنطقي أن يقف أمامها دون النظر إليها أو ملتفتا إىل 

 ، وهنا مساس مبقبولية السياق.     غيها مث عند وقوفه يلتفت إليها

،  أغفل Il lui serre le bout des doigts (Acte III. Sc3) يصافحها برؤوس أصابعه:  -

 Il lui serre leاملرتجم يف هذا املثال نقل إعالمية اجلملة وذلك ألن مجلة موليي جاءت واضحة: 

bout des doigts  وس أصابعه، ورمبا يعود سبب أي يشد أطراف أصابعها وليس يصافحها برؤ

 Il lui serre la main avec le bout desإغفاله يف نقل هذه اجلملة إىل قراءهتا ابلطريقة اآلتية: 

doigts  وهو ما يقابلها يف العربية: يصافحها أبطراف أصابعه، فموليي يقصد تعمد طرطوف التقرب

من إملي من خالل حركة شد يديها وهو ما يعب أيضا على توسله هلا كي أن تقبل ما يكنه هلا من 

خص ، عندما نشد على أطراف أصابع يد الشففي الثقافة العربية، يف ما يتعلق إبلقاء التحيةمشاعر، 

 Battesti (2001  :218:)الثاين فنحن نعب عن نواايان يف التقرب منه ويقول ابتيسيت  

» Demander à quelqu’un de s’approcher. Lorsque la personne que 

l’on veut faire venir est proche, les quatre doigts se referment sur la 

main ouverte, une ou plusieurs fois, la paume est tournée vers le ciel 

et placée au niveau de la poitrine.146 «. 

 . فيما يتعلق ابلنسخة اجلزائرية:  2   

تثبت املقارنة التقابلية هلذه التنصيصات بتنصيصات النص األصل يف اجلدول أن هذه التنصيصات     

 من جهة، ومن جهة أخرى، تنوع بعض   ذاجاءت يف لغة موليي أي ابلفرنسية وليس ابلعامية اجلزائرية، ه

هذه التنصيصات بني االقتباس والكتابة. وما توضحه املعطيات إذن، أن هناك مركزية لغوية تطغى على 

 
ومفاده: »أطلب من شخص ما أن يقرتب. عندما يكون الشخص الذي تريده أن أييت قريب منك، ستالحظ أن     146

وأن راحة اليد متجهة حنو السماء وموضوعة على مستوى   األصابع األربعة تنغلق على اليد املفتوحة، مرة واحدة أو أكثر،
 الصدر«. 



النسخة اجلزائرية ولكن بطريقة غي مباشرة تتجلى يف التنصيصات وأمساء الشخوص، وإذا اقتصر األمر على 

اللغة الفرنسية يف ترمجته واقتباسه   ى هتاون املرتجم بوملرقة يف تبيند التنصيصات، فسيدفعنا إىل التساؤل عن م

 هلذه التنصيصات. 

إن اإلجابة عن هذا السؤال، ستدفعنا ال حمالة إىل احلديث عن ظاهرة اهليمنة اللغوية أو بعبارة صرحية ما     

يسمى ابالستعمارية اللغوية، اليت أصبحت يف عشرايت القرن املاضي تساهم يف تكوين هوايت لغوية 

زائرية الذي آلت إليه يف لعرقيات جغرافية، وهي هوايت جنمت عن عواقب استعمارية، وهو حال العامية اجل

تنبذ »خضم سياق ما بعد االستعمارية والعوملة الذي أسس هلا هوية مبنية على أسس ما بعد استعمارية 

( مؤسسة على التهجني 292: 2014)ديب  «فكر اخلصوصية بقدر ما تنبذ فكر الكونية املائعة

اسا بفكرة الالتكافؤ اليت نشأت عن واالختالط وحىت التشويه اللغوي، مث إن سياق العوملة مرتبط أس

 (. 292  –  291:  2014إيديوجليا اقتصادية ورأمسالية مركزية حبثة )ديب  

أن املرتجم واقع أساسا يف فخ املركزية ما بعد االستعمارية، ورغم دة إىل تنصيصات بوملرقة، نستنتج ابلعو     

ة نوعا ما من زاوية ترمجية وذلك ألن عملية طابوهية العبارة ملا هلا من داللة ووقع صادم إال أهنا مألوف

الرتمجة، مبفهومنا وحسب اعتقادان وممارستنا هلا، انتقال من املركزية إىل الطرفية، والرتمجة اتبعة لألصل 

 وليست متبوعة على خالف األصل، ونقصد ابملركزية ما بعد االستعمارية اليت وقع فيها املرتجم:

مة موضوع ا عن مالءنقله إىل العامية: وهذا االختيار مل يكن فقط انجتأوال: اختياره لنص موليي و  -

اجملتمع اجلزائري فحسب بل أيضا بسبب طرفيته، إن صح القول، أي بسبب فكر املسرحية لسياق 

 وإيديولوجية وسياسيةاحنيازه وتبعيته إىل املركزية الفرنسية، ومركزيته ما بعد االستعمارية هنا ثقافية 

نه كان ابستطاعته اختيار نص مسرحي اجنليزي أو بلغة أخرى عوضا عن نص مسرحي ابألساس، أل

فرنسي، ابإلضافة إىل حمافظته على أمساء الشخوص الفرنسية اليت جعلها تتحاور فيما بينها بعامية 

 فاهلوية»هوية جديدة تقوم على التشويه اجلزئي لألان واآلخر ، من منظور إجيايب، ما صنع جزائرية، وهو 



هي ابلضرورة ثقافة، لكنها ثقافة متارس بوصفها اختالفا: اختالفا يف الذات، واختالفا مع الذات. وإن 

ثقافة ال تكون سوى تكرار للعيين وتتحجر يف التجاهل أو الالمباالة ابآلخر، وتتعامى عن االختالف 

 «ون سلفا ثقافة ميتةاملتصاعد داخل ذاهتا، يف ذاهتا األشد محيمية، لن تستحق اسم الثقافة، وستك

من املثاقفة اللغوية واالجتماعية،  ( ويعتب هذا التشويه اجلزئي يف حد ذاته نوعا305: 2014)بكاي 

: 2014)بكاي  «اآلخر الغائب كثيف احلضور فينا، دائم احللول واملثول، دائم التجسد،»ذلك أن 

ة وشد رابط الواثق مع اآلخر غي أنه، من منظور سليب، طمس أي أثر هلوية متلقي الرتمج( 306

)موليي( وهو مرتبط مبا يسمى بفلسفة اخلروج عن الذات وحماولة الدخول يف اآلخر وولوج عامله على 

ورطة وتسميم »( 183: 1999حساب مقومات األان وهو منطق يعتبه األستاذ خبيت بن عودة )

 .    «احبة لألباألم، أو لألصل الذي يتطابق مع الدينامية الش  –استعاري للغة  

للمسرحيني )املمثلني واملخرجني وغيهم( من خالل  هيمنة اللغة الفرنسية عند خماطبة بوملرقةاثنيا:  -

اليت كان إبمكانه وضعها ابلعامية أو العربية ذلك أساسا يف التنصيصات املضافة تنصيصاته، ويتجلى 

ه لتنصيصات موليي ووضعها كما هي ما خيص عدم نقليف  الفرنسية إذا التمسنا له عذرا عوضا عن

 بلغته الفرنسية. وميكن هنا االستعانة ببعض األمثلة:

Madame Pernelle se rend chez son fils Orgon et s’en prend à sa femme 

Elmire et ses enfants. Damis le fils et Mariane la fille pour leur mauvaise 

conduite à l’égard de Tartuffe. (Acte 1. Sc1.) ،إبمكانه إضافتها ابلعامية أو  حيث كان

العربية وليس ابلفرنسية كأن يقول مثال: تروح السيدة برانل لعند وليدها أورغون وتلوم زوجته إملي 

 ووالدها اللي هوما داميس الولد وماراين الطفلة على تصرفاهتم السيئة مع طرطوف. 

- Il lui serre le bout des doigts (Acte III. Sc3) :Tartuffe (enveloppant 

Elmire sous sa cape) :  خالفا ملا جاء يف ترمجة مشاطي هلذا التنصيص إىل العربية )يصافحها



برؤوس أصابعه( فقد قام بوملرقة هنا ابلتصرف يف نقل اجلملة، مع أنه ال يعتب نقال مبعىن الكلمة ألنه  

يظهر جليا، إضافة إىل ما ذكرانه هنا أعاله حول طرفيته اللغوية، أنه كتب تنصيصه ابللغة األصل، و 

متيقن أبن نصه على الركح سيكون ممثال ومنطوقا بلغة عامية جزائرية وليس بلغة فرنسية وذلك ألن 

هذه التنصيصات ستصبح حركات وأصوات ألشياء وأحياان متثالت ابللباس والديكور، والذي يشد 

نصيص، هو إدراك املرتجم بوملرقة ألثر التنصيص األصلي، حيث يشي هذا التنصيص االنتباه يف هذا الت

إىل نوااي طرطوف اخلبيثة جتاه زوجة صديقه املزعوم أورغون، فيبدأ املشهد إبفصاحه هلا عن مشاعر 

احلب املزيف اليت يكنها هلا من خالل احلوار الذي جيري بينها وبينه حبضور ابن زوجها داميس الذي 

نصت خفية عليهما ليشهد على خبث طرطوف ليس فقط أبذنيه بل أيضا أبم عينيه بواسطة متثيل  يت

هذا التنصيص وهو حماولة تقرب طرطوف جسداي من إملي وذلك من خالل شد أطراف أصابع يديها 

وهو تعبي جسدي عن مشاعره حنوها، وهذا ما عب عنه بوملرقة من خالل حركة جسدية أيضا تتمثل 

اولة التقرب منها من خالل تغطيتها بعباءته أي شدها إليه بواسطة لف رداء عباءته حوهلا وهو يف حم

تعبي حركي يدل على نفس األثر الذي يرتكه التنصيص األصل لدى متفرج العرض، ولعل سبب 

 تصرف بوملرقة يف هذا التنصيص يعود إىل سببني رئيسيني:  

لتقرب طرطوف وملسه ليدي إملي كونه  ل املتلقي اجلزائريتقبيعود لعدم  رمبا :اختالف التعبي -1

تعبي عن مشاعر احلب، شخصا غريبا عنها مقارنة بزوجها، ذلك أن شد أطراف أصابع اليدين هو 

وأحياان يصافح وأيخذ بيده إىل قلبه للتعبي على حمبته  فاجلزائري يصافح بيديه تعبيا عن التحية

ابلتقبيل على اخلدين أو على اجلبني إذا كان الشخص املتلقي للتحية أحد الوالدين ، أو للشخص الثاين

أو عجوزا وهو تعبي عن املودة اجتاه الشخص املتلقي للتحية وهي مسة ثقافية اجتماعية عربية يف 

، ويف هذا الصدد، يقول ابتيسيت فالعرب حييون بتحية اإلسالم وحييون ابملصافحة والتقبيل ،األساس

(2001  :207/208/218:) 



» Saluer un groupe : En entrant dans une pièce contenant une 

assemblée, on salue tout le monde )en serrant la main — voir plus 

loin( dans le strict ordre de sa droite à sa gauche, quelque importante 

que soit une personne au milieu. On marque un temps plus long avec 

les personnalités ou on les embrasse. )…( Salutations plus amicales ou 

familiales : Le serrement de main est suivi de bises sur la joue (les 

joues se touchent et le baiser se donne en l’air bruyamment(. )…(.Les 

mains qui se rencontrent pour se serrer peuvent claquer au moment 

du contact, ce qui est une marque d’amitié familière et de 

complicité. 147«. 

فلو نقل بوملرقة التنصيص كما هو والذي يصبح بعد ذلك حركة وتعبيا جسداي على الركح، ليس فقط     

رحية اليت يشهد أحداثها مباشرة وآنيا املتفرج اجلزائري بل بشد طرطوف أصابع يدي إملي يف حكاية املس

شد املمثل الذي يؤدي دور طرطوف ألصابع يد املمثلة اليت تؤدي دور إملي، فرمبا كان ذلك سيثي امشئزاز 

 Serrer la «املتفرج الذي كان سيعب عنه ابلتصفي أو الصراخ ألنه خادش حلياءه كجزائري مسلم، 

main est une tradition qui peut être agréable, comme très désagréable «.    

( لذلك فضل نقله حبركة لف طرطوف لعباءته حول إملي دون ملسها، Debray 2017 :116)ديباي 

وذلك ألن مالمسة الرجل للمرأة ابستثناء زوجها يندرج حتت خانة الطابوهات االجتماعية فهو أصال من 

 : احملرمات يف اإلسالم

 
عند حتية جمموعة نتحي ابملصافحة والتقبيل على اخلدين وهي دليل على قوة الصداقة املألوفة والتوافق  »ومفاده:   147

 . «الودي 



        » Entre hommes et femmes : Les contacts physiques sont 

proscrits, sauf s’il existe une relation de parenté très rapprochée «. 

( 208: 2001)ابتيسيت   

، يبدو أن بوملرقة مل أيت هبذه فكرة العباءة أو ما يسمى ابلبنوس يف الثقافة االجتماعية اجلزائرية -2

الفكرة من العدم، فلف طرطوف لعباءته حول إملي ليس فقط حماولة تقرب منها، بل أيضا طريقة لتعبي 

ابلفرنسية عوضا عن مصطلح  capeطرطوف عن املشاعر اليت يكنها إلملي، ورمبا كان اختياره ملصطلح  

burnous ة، ويفرتض أن أصل كلمة برنوس يعود إىل انجم عن ترمجته ملصطلح برنوس ابلفرنسي

واليت   ,bîrrus - rrhus, byrrhus, burrhusاليت تعين أمحر و/أو أيضا  burrusالكلمة الالتينية 

  Gaffiotفرداء العباءة أو ابألحرى البنوس )قافيو  (Une sorte de capote)تعين معطفا بقلنسوة 

 Dictionnairesعريف الذي جاء يف قاموس (، وهو ما يتفق متاما مع الت219/ 232: 1934

des Antiquités Grecques et Romaines    لدارميبيغDaremberg (1892 :712  ) : 

» Birrus ou burrus. – Vêtement dont le nom indique la couleur rousse, qui 

était sans doute celle de la laine grossière dont il était fait : notre mot burre en 

vient. On sait d’ailleurs par des témoignages positifs que l’étoffe en était rude, 

épaisse et velue ; et c’est par là que le birrus, introduit tard à Rome, sous 

l’empire, différa d’abord de la LACERNA ; les deux noms ont été 

quelquefois employés l’un pour l’autre et quelque fois aussi opposés l’un à 

l’autre. Tous deux désignent un pardessus, une capote que l’on mettait par les 

mauvais temps et, à cause de cela, pourvue d’un capuchon 

)CUCULLUS(… «.  

فرضية احنذار كلمة برنوس من هذا األصل الالتيين ألن  إن هذا األصل الالتيين للكلمة يدل على صحة

: Muller  (1845البنوس األمازيغي حماك من الصوف أو الوبر ما جيعله مييل إىل احلمرة، حىت أن مولر 



   :Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes( يف قاموسه 79

أدخلوها يف استعماهلم اللغوي اليومي وهي تعين يف لغتهم معطفا ذكر أبن اإلسبان أخذوا كلمة برنوس و 

  Les Mauresمغلقا مزين بقلنسوة يرتديه املسافر وهو حماك بنسيج خاص يقيه من املطر، كما أن املوريني 

  El Brigaوذهب البيقة ، وهي قبيلة أمازيغية مشال إفريقية Les Zénètesتبنوا املصطلح من الزانتيني 

ي خضع النزايح داليل الذ  bure( إىل القول أبنه ينحذر من اجلذر الالتيين نفسه 1669: 1992)

 « est connu  Le nomويقصد به انزايح املعىن من اللون إىل نوع القماش، كما أن تسمية البنوس:

aussi bien de l’arabe que du berbère. Les Kabyles et les Mzabites désignent ce 

vêtement sous le même nom : abernus, mais ils l’appellent aussi abidi / 

ibidi. Dans le dialecte berbère de l’oued Ghir, le nom est abernus et en 

.148« abemuh. tamahaq   

يعي  الذي يقابله مصطلح برنوس يف العامية اجلزائرية عبثا بل ألنه capeإن بوملرقة مل يوظف مصطلح     

أبن البنوس هو عالمة من عالمات اهلوية اجلزائرية، ألنه حيمل يف طياته داللة ثقافية كبية، فالبنوس يرمز 

للنبل والعفة والطهارة واحلكمة والشرف واهلمة والسيادة والغىن والزينة، وهو رداء أو حلاف يرتديه الرجل أو 

الصوف يغطي كامل الظهر وحىت الرأس ويكون  املرأة لالحتماء من قساوة طقس الشتاء وهو حماك من

مفتوحا من األمام وطويال عند األطراف حبيث ميكن غلقه يف الوسط عند الرقبة خبيط أو بطرز خاص أو 

من اليمني إىل اليسار أو العكس وجعل الباقي يتدىل حول أحد الكتفني، وفيه أشكال متنوعة كالطويل 

واختيار بوملرقة هلذه الكلمة  ن األلوان كاألمحر واألبيض واألسود.والقصي والدائري واملستطيل انهيك ع

يتماشى أيضا مع سياق العائلة البورجوازية اجلزائرية األصيلة اليت تعي قيمة البنوس كرداء، ونظرا هلذا القيمة 
 

  املالبس  إىل هذا النوع من مزاب وبنو  لالقبائ  ويشي. واألمازيغية العربية  اللغتني يف  ة معروف  التسمية»ومفاده:   148
وابللغة    أبرنوس االسم ،  يغ لواد  األمازيغية  ابللهجة .  abidi / ibidi أيض ا يسموهنا   لكنهم ،   أبرنوس:  ابلتسمية نفسها 

 . «أمبوه.  الطارقية 



: 2016ضرب به مثال شعبيا جزائراي ابمتياز: العام اللي نقول ندير َخيُتوس نبيع البنوس )خدوسي 

(، وهو يعين السنة اليت أطمح إىل النجاح فيها أفشل فيها، واخليتوس رداء من الصوف وورد هنا 109

للداللة على النجاح أي السنة اليت أريد أن أكسب فيها، عوضا عن ذلك أبيع البنوس أي أبيع كل ما 

 أملك حىت أخسر كل شيء.    

 احلوارات: .  3.1

وهو يعب عن كيفية  يعتب احلوار املسرحي الركيزة األساسية اليت يقوم عليها النص املسرحي واملسرحية،    

وهو شكل من أشكال اخلطاب  التعبي الدرامي، فالنص الدرامي يكون عادة على شكل حوارات،

شخص حقيقي املسرحي، وألنه تقليد للغة املنطوقة على لسان آخر )حديث شخصية خيالية على لسان 

وهو املمثل(، فهو مشافهة يف لغة شفوية، ألن املعىن املراد قوله يتجسد يف لغة منطوقة وليس مكتوبة أما يف 

النص املسرحي املكتوب فتنقل الشفوية إىل لغة مكتوبة فتصبح مشافهة، فنحن عندما نتحاور نرتدد 

نقطعه وال نكمله وأحياان نلف وندور مث  ونصمت وننفعل وننتبه ونكرر ونتمتم ونسرتسل يف الكالم وأحياان

نعيده أو نستدركه وأحياان ال نقول ولكننا نقول إما قصدا أو بزلة لسان وعادة ما نكون مباشرين، ألن 

وهو عادة ما يكون يف احلاضر  احلوار أسلوب مباشر، وهو دائما آين وحايل وفيه نوع من االستمرارية،

اث يف املاضي وعادة ما يستخدم ضمائر املتكلم واملخاطب أكثر من ابستثناء احلوارات اليت تسرد أحدا

 (. Pruner 2012  :20-25ضمائر الغائب )بروني  

ألنه جيمع بني املكتوب واملنطوق وهو يدخل يف نطاق  hybrideواحلوار املسرحي املكتوب هجني     

فصول وعرض وحدث صاعد مجالية النص املسرحي، وهو مقسم متاشيا مع حمتوى املسرحية من مشاهد و 

وأسباب اخلالف واألزمة وحبكة وهي أقصى درجات التعقد واالنفعال ويعقبها مباشرة احلدث النازل الذي 

يعب عن انتهاء التوتر وأخيا احلل أو اخلامتة. ولعل أبرز ما ميز ترمجة حوارات موليي إىل العربية واجلزائرية، ما 

 سرحية األصل واملعربة واجملزأرة:يظهره النظر يف بعض األمثلة من امل



 : 1املثال    

 الفصل األول. املشهد الرابع: 

 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

Orgon : 
Ah ! mon frère, bonjour. 
Cléante : 
Je sortais, et j’ai joie à vous voir de 
retour. La campagne à présent 
n’est pas beaucoup fleurie. 
Orgon : 
Dorine ... Mon beau-frère, 
attendez, je vous prie ! Vous 
voulez bien souffrir, pour m’ôter 
de souci, Que je m’informe un 
peu des nouvelles ici. Tout s’est-il, 
ces deux jours, passé de bonne 
sorte ? Qu’est-ce qu’on fait céans ? 
comme est-ce qu’on s’y porte ? 
Dorine 
Madame eut avant-hier la fièvre 
jusqu’au soir, Avec un mal de tête 
étrange à concevoir. 
Orgon 
Et Tartuffe ? 
Dorine 
Tartuffe ? il se porte à merveille, 
Gros et gras, le teint frais, et la 
bouche vermeille. 
Orgon 
Le pauvre homme ! 
Dorine 
Le soir, elle eut un grand dégoût, 
et ne put au souper toucher à rien 
du tout, Tant sa douleur de tête 
était encore cruelle ! 
Orgon 
Et Tartuffe ? 

 هنارك سعيد، اي أخي.   أوركون: 
كنت على أُهبة اخلروج،   كليانت:

ويسرين أن أراك عائدا، فالبية اآلن غي  
 مزهرة متاما بعد، كما أمتىن. 

اي دورين ... أرجوك أن تنظري   أوركون: 
بعني العطف إىل زوج أخيت، وأن  
ختففي اهلم عين مبا تزودينين به من  
أنبائك السارة. أمحد هللا على أن كل 
األمور يف هذين اليومني انقضت على  
خي. قويل يل: ماذا جيري هنا؟ وكيف  

 حالك اآلن؟.  
لقد انتابت احلمى السيدة يوم   دورين: 

ىت املساء ورافقها  أمس والزمتها ح 
 صداع شديد ال يطاق. 

 وماذا حل بصاحبنا ترتوف؟. أوركون:  
ترتوف يتمتع بصحة جيدة،   دورين: 

وهو ممتلئ شحما وحلما، وخداه ورداي  
 اللون.  

 مع ذلك، مسكني هذا الرجل. أوركون:  
مساء داهم السيدة قرف  دورين: 

غريب، ومل تستطع على املائدة أثناء  
على فمها، وقد  العشاء أن تضع لقمة 

 أرهقها الصداع. 
 وترتوف ماذا دهاه؟ أوركون:  
لقد تعشى وحده أمامها، وبكل  دورين: 

خشوع التهم حجلتني كاملني مع  
 نصف فخذ مفروم. 

اي له من مسكني قليل الشهية   أوركون: 
 حقا. 

Orgon  

 مسائكم ابخلي 
Cléante 

 أهال وسهال بيك. 
 كنت خارج. 

 الطفلة ابلكالم لو ما حكمتين هذ 
Orgon  

 وين راك ماشي اي نسييب 
 هذي يومني وأان غايب على بييت ... 

خبوين واش راكم؟ واش حالكم؟  
 واش راهي صحتكم؟ 

Dorine 

 اللة، طول الليل ما جاهاش النوم ... 
 احلمة وراسها سخون 

Orgon  

 ؟Tartuffeو 

Dorine 

 الابس عليه واش خيصه 
Orgon  

 ... مسكني ... هذاك الراجل  
Dorine 

اللة ابيت ة فوق اجلمر ... ابلسخانة  
 والسطر ... حىت لطلوع الفجر ... 

Orgon  

 ؟Tartuffeو 

Dorine 

زاد مسان ... كال زوج جاجات وكيلو  
 بنان ... 

Orgon  



Dorine 
Il soupa, lui tout seul, devant elle, 
Et fort dévotement il mangea deux 
perdrix, Avec une moitié de gigot 
en hachis. 
Orgon 
Le pauvre homme ! 

 مسكني ... هذاك الراجل ...    

 

نثري شعري،  حيتوي التدقيق يف هذا املشهد املسرحي وخاصة املشهد األصل جنده عبارة عن حوار عند 

على مجيع عناصر احلوار ونقصد هبا حضور الشخصيات الثالث وتبادل األدوار بني سائل وجميب، اترة 

أورغون واترة دورين أما حضور كليانت يف بداية املشهد فكان فقط بسبب انتظاره ألورغون من أجل إلقاء 

 ر املشهد الثالث الذي يسبق هذا املشهد.التحية عليه وهو ما يلحظه املتتبع ألحداث املسرحية يف حوا

لكن املثي لالنتباه هو احلضور الفعلي اجلسدي لدورين وأورغون  وتبادل األقوال بينهما مع غياب احلوار     

، ألن أورغون يسأل عن أحوال عائلته طيلة غيابه وعن un faux dialogueاحلقيقي، فهو حوار كاذب 

ي مهتم بعائلته بقدر ما هو مهتم حبال طرطوف يف غيابه حىت أنه يقاطع أحوال دورين ولكنه يف احلقيقة غ

لتجيبه دورين يف احلال وأبدق التفاصيل عن  ? Et Tartuffeدورين كل مرة بسؤال عنه يكرره كل مرة 

أي أن أورغون حاضر ولكنه غائب  Le pauvre hommeحاله فيد عليها ابجلملة نفسها كل مرة 

على كالمها عن أحوال والدته السيدة برانل وزوجته إملي رغم صلة القرابة اليت تربطه  عندما تستدرك دورين

 هبما، وهي أقوى من صلة الصداقة اليت تربطه بطرطوف. 

ذلك ما نلحظه أيضا يف ترمجيت هذا املشهد، إذ يبدو أن املرتمجني مشاطي وبوملرقة تفطنا هلذا التباعد     

La discordance ورغون أو ابألحرى حضور دورين وتيهان أورغون عند حديثها عن حالة بني دورين وأ

والدته وزوجته، فلم ينقصا شيئا من هذا احلوار، وعبا عن اهتمام أورغون أبمر طرطوف، وهو األمر 

 احملسوس يف التلفظ املشهدي الذي يؤدي إىل هذا املعىن فيلتقطه املتلقي سواء أكان قارائ أم متفرجا. 



مشاطي يف ترمجته العربية لردود أورغون على تعليقات دورين عند سؤاله عن حال طرطوف مل غي أن     

اليت كررها أورغون   ! Le pauvre hommeحيافظ على وقع تكرار اجلملة مثلما هو احلال يف األصل: 

ته كل مرة واليت تولد الضحك لدى املتلقي، بل تصرف يف تركيب اجلملة دون املساس ابملعىن وهو شفق

اي له من مسكني قليل الشهية  . و ومع ذلك، مسكني هذا الرجلجتاه طرطوف، فكانت الردود كاآليت: 

يف الفرنسية يف كلتا  pauvreالصفة  واملالحظ هنا أن مشاطي كرر كلمة مسكني واليت تقابلها حقا.

 Le pauvreفرنسية اجلملتني ألنه كان واعيا بوقعها الداليل على املتلقي، فعوضا عن ترمجة اجلملة ال

homme !  :كي  دواال لفظية اليت تعتبمع ذلك ، أضاف مرة مسكني هذا الرجلمبا يقابلها حرفيا مثل

ترتوف يتمتع بصحة جيدة  مع اجلملة احلوارية السابقة  La para-verbalitéحيافظ على التوازي اللفظي 

وهي إضافة تضفي تدفقا يف احلوار كما تدخل يف إطار  وهو ممتلئ شحما وحلما، وخداه ورداي اللون

التأليف ابعتبار اللغة العربية شارحة، ومرة أخرى تصرف جزئيا على مستوى اجلمل فعوضا عن اإلجابة ب : 

أي أن املرتجم فضل نقل الفعل الكالمي ، اي له من مسكني قليل الشهية حقانقلها ب : مسكني هذا الرجل 

 Le pauvreكالمي التأثيي، فموليي يقصد إاثرة الضحك من خالل فعل تكرار عبارة  اإلجنازي ابلفعل ال

homme !  أما مشاطي ففضل عدم تكرارها ونقلها هذه املرة بتصريح القول الضمينLe sous-

entendu  فيها وهو قلة شهية طرطوف يف نظر أورغون، أي أن مشاطي اهتم بقصدية القول واختار

 ضا عن املعىن غي املباشر، كما نلحظ يف هذا املقام السياقي القائم بني دورين وأورغون:املعىن املباشر عو 

Dorine 

Il soupa, lui tout seul, devant elle, 

Et fort dévotement il mangea deux perdrix, Avec une moitié de gigot en 

hachis. 

Orgon 

Le pauvre homme !  



إن غباوة وعدم تبصر أورغون حلقيقة األمور )خبث طرطوف(، هو ما نقله كال املرتمجني أيضا، غي أن     

االختصار والتكرار( يف ردود أورغون ولعل اختياره (بوملرقة ركز على الفعل التخاطيب أو سياق الكالم 

أورغون واملتلقي أورغون( أي للتكرار يعود إىل وعيه ابلدور اإلتصايل املضاعف لشخصية أورغون )املرسل 

أهنا تسأل وترد على نفسها كل مرة دون االكرتاث كثيا ملا تقوله دورين، فأورغون هو املرسل وهو املتلقي يف 

    ؟ ... مسكني هذاك الراجل.  Tartuffeوترمجة بوملرقة:  

 : 2املثال  

 الفصل الثالث. املشهد الثالث 

 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

Tartuffe 
L’amour qui nous attache aux beautés 
éternelles. N’étouffe pas en nous 
l’amour des temporelles ; Nos sens 
facilement peuvent être charmés. Des 
ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses 
attraits réfléchis brillent dans vos 
pareilles ; Mais il étale en vous ses plus 
rares merveilles. Il a sur votre face 
épanché des beautés. Dont les yeux sont 
surpris, et les cœurs transportés, Et je 
n’ai pu vous voir, parfaite créature, Sans 
admirer en vous l’auteur de la nature, Et 
d’une ardente amour sentir mon cœur 
atteint, Au plus beau des portraits où lui-
même il s’est peint. D’abord 
j’appréhendai que cette ardeur secrète. 
Ne fût du noir esprit une surprise 
adroite ; Et même à fuir vos yeux mon 
cœur se résolut, Vous croyant un 
obstacle à faire mon salut. Mais enfin je 
connus, ô beauté toute aimable, Que 
cette passion peut n’être point coupable, 
Que je puis l’ajuster avecque la pudeur, 

 ترتوف 
اجلمال الذي جيتذبنا إىل البهاء  
السماوي ال خينق فينا حب األطايب  
الزمنية. وحواّسنا تستهويها بسهولة  
معظم املتع اليت كوهنا الباري، ومجاله  
سبحانه وتعاىل ينعكس على  

اب  خملوقاته. وقد زرع بني ضلوعنا قلو 
رقيقة مفعمة حبا ترتوي مبعاين  
اجلمال، فتجلي أنظاران وتبهج 
أفئدتنا. وأان ال يسعين أن أراك  
كخليقة كاملة األوصاف بدون أن  
أعجب من خالل مواهبك مبقدرة 
مبدع األكوان، وقد صنع اإلنسان  
على صورته ومثاله. قبال، كنت  
أخشى حبرص مرتدد على مصيي من  

إايمها خطرا   عينيك الساحرتني معتبا 
على خالصي، حىت خبت ودادك  
ووفاءك، فأمنت شر االنزالق، من  
جراء ما ملسته فيك من احلياء واإلابء.  
فرتكت لعواطفي احلبل على الغارب  
تسبح يف أجواء طيبة قلبك وطهارته.  

Tartuffe 

 اله أان قليب حجر 
Elmire 

 حسبت فالدنيا شي ما حياللك 
Tartuffe 

هو فيا ختمامك .. اان اي  هدا 
صح اي امراءة .. حيب لالخرة  

 .. 
لكن ما ديريش روحك ما  

تفهميش ... حنب الطبيعة ...  
وكل ما حيمى   حنب الزين ... 

فالعني ... وانيت بزينك الفتان  
 حمان   سلبتيين وزدتيين 
Elmire 

 تعقل اي انسان 
Tartuffe 

واش من عقل بقاء واان منك  
حبييت   وادا راين يف حرقى ...

احلقيقة ... بيك اان نسعد واال  



Et c’est ce qui m’y fait abandonner mon 
cœur. Ce m’est, je le confesse, une 
audace bien grande. Que d’oser de ce 
cœur vous adresser l’offrande ; Mais 
j’attends en mes vœux tout de votre 
bonté, Et rien des vains efforts de mon 
infirmité ; En vous est mon espoir, mon 
bien, ma quiétude, De vous dépend ma 
peine ou ma béatitude, Et je vais être 
enfin, par votre seul arrêt, Heureux, si 
vous voulez ; malheureux, s’il vous plaît. 

واآلن، ال أتردد يف االعرتاف أبين بت  
أركن إىل علو أخالقك ورحابة صدرك  

ئي اضطراب  لتعاجلي ميويل وهتدّ 
نفسي مبا ملسته فيك من حسن  
الرعاية والتشجيع على مواصليت  
التهادي يف رايض الغبطة واهلناء. إذ  
أضحى يف وسعك أن تتحكمي 
مبشاعري وحتكمي علي ابلسعادة أو  

 ابلشقاء كما يشاء هواك.    

 نشقى 
 
 

 

لعل نظرة سريعة إىل رد طرطوف على إملي يف هذا املقطع من هذا املشهد يشي إىل أن مقام اخلطاب     

جلي يف كالم طرطوف األصل، وهو ما نلحظه أيضا يف ترمجة مشاطي الذي عمد إىل نقله حرفيا مع 

وملرقة مل يعر يف حني أن ب La tiradeخاصيته واملتمثلة يف طول احلديث أو ما يسمى ابحلديث املطول 

اهتماما ملقام اخلطاب بقدر ما أعاره ملقام الدراما، ويظهر ذلك يف اإلجياز واالقتصاد يف املفردات، فهذا 

احلديث املطول لطرطوف الذي ورد يف األصل هو يف حقيقة األمر اعرتاف منه إلملي مبشاعره، وهو جزء 

قته أي ورعه الزائف بطريقة غي مباشرة، وهو من حبكة املسرحية ألنه يعتب حداث صاعدا يكشف فيه حقي

حديث تتجلى فيه القصدية واإلعالمية أكثر من املعايي النصية األخرى، فطرطوف يقصد أنه مستعد 

للتضحية مبكانته الدينية الزائفة يف سبيل نيل حب إملي وهو ما خيبان به، ولعل هذا األمر هو الذي دفع 

ن حبذافيمها، ونلمس ذلك من خالل البعدين الرتمجي )حرفية النقل( مبشاطي إىل نقل هذين املعياري

 والكتايب )طول احلديث(. 

غي أن األمر خمالف متاما ملا قام به بوملرقة، حيث أنه نقل قصدية )البعد الغائي( من خالل تقطيع     

طول حوارا بني احلديث املطول لطرطوف إىل أجزاء وإدخال إملي وهي حمور حديثه، فأصبح احلديث امل

طرطوف وإملي يؤدي ابملتفرج إىل التفاعل املرئي على الركح أكثر منه مسعي وداليل، ذلك أن املتفرج الذي 

حيضر ويشاهد عرض املسرحية األصل يف هذا املقطع يتفاعل مسعيا مع طرطوف، فحركة عيين املتفرج تبقى 



ل على انتهاء احلديث عند آخر مجلة له اثبتة على جسد املمثل الذي يتقمص دور طرطوف وهو ما يد 

وعدم استمراريته، بينما املتفرج الذي حيضر عرض مسرحية بوملرقة تتحرك عيناه اترة ابجتاه املمثل الذي 

جيسد دور طرطوف واترة ابجتاه املمثلة اليت جتسد دور إملي، فتصبح حركة عينيه دائرية حىت أيلف مصدر 

واري والتبادل الصويت بني املمثلني، فهناك حركية واستمرارية تواصلية أو الصوتني وذلك بسبب االنتظام احل

ابألحرى تداول صويت على الركح بني طرطوف وإملي وهو ما خيلق فضاء مسرحيا وحواراي  حبث ا يقوم على 

نسق تصاعدي بني الشخصيتني يؤدي تدرجييا إىل الكشف عن خواطر طرطوف والكشف عن رمزية هذه 

عوضا عن فضاء نفسي )ختيلي( يعيشه املتفرج مثلما هو احلال يف نص طرطوف ملوليي، ويظهر الشخصية، 

هذا التصاعد يف التسلسل احلواري يف وضعية التلفظ بني املرسل )طرطوف( واملتلقي )إملي( يف ما يسمى 

 : Le dispositif énonciatifجبهاز التلفظ  

امك .. اان اي صح اي امراءة .. حيب لالخرة .. لكن ما  حسبت فالدنيا شي ما حياللك/ هدا هو فيا ختم 
وكل ما حيمى فالعني ... وانيت بزينك   ديريش روحك ما تفهميش ... حنب الطبيعة ... حنب الزين ... 

وادا حبييت   حمان/ تعقل اي انسان/ واش من عقل بقاء واان منك راين يف حرقى ...  الفتان سلبتيين وزدتيين 
  نسعد واال نشقى. احلقيقة ... بيك اان 

كما أن نقل بوملرقة حلديث طرطوف املطول بطريقة احلوار يدل على اهتمامه جبمالية العرض واإليقاع     

الذي تثريه العامية املقفاة وهو ما  األسلويب، أو ابألحرى اإليقاع النغمي يف التداول الصويت بني املمثلني

، إضافة إىل األثر الكوميدي الذي يولده احلوار القائم بني اصطلحنا عليه ابلبعد الركحي يف اجلانب النظري

اتعقل اي إنسان/  إملي وطرطوف فمبدأ التعارض الذي يقوم عليه هذا احلوار يولد الضحك لدى املتفرج )

على خالف احلديث املطول يف النسختني األصلية  (واش من عقل بقاء واان منك راين يف حرقى ... 

والعربية الذي يولد تفاعال عاطفيا لدى املتفرج، ألن املمثل الذي يقوم بدور طرطوف سيسرتسل يف حديثه 

جاهرا بقوله يف قوة وجدية وفخامة ألفاظ وتدفق حرارة احلوار اليت تؤدي إىل الكشف فقط عن مشاعر 



لرمسان التخطيطيان اآلتيان يلخصان لنا طريقة نقل املرتمجني هلذا احلوار املطول طرطوف اليت يكنها إلملي، وا

 لطرطوف:

 طرطوف 

 

 إملي                                 طرطوف                                                           

 

                                                                     إملي   

 ترمجة مشاطي.                                                         ترمجة بوملرقة. 

 : 31رسم ختطيطي رقم  

 :  3املثال  

 الفصل األول. املشهد األول. 

 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

Madame Pernelle 
Allons, Flipote, allons, que d’eux je me 
délivre. 
Elmire 
Vous marchez d’un tel pas qu’on a peine 
à vous suivre. 
Madame Pernelle 
Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus 
loin ; Ce sont toutes façons dont je n’ai 
pas besoin. 
Elmire 
De ce que l’on vous doit envers vous on 
s’acquitte. 
Mais, ma mère, d’où vient que vous 
sortez si vite ? 

 السيدة برانل:  
 هيا، اي فليبوت، نتخلص منهم. 

 أملي: 
أراك تسرعني اخلطى بصورة ال متكنين  

 من تتبع سيك. 
 السيدة برانل: 

، اي كنيت، وال  دعك من اجملاهدة
ترافقيين أكثر مما فعلت، فلست  

 حباجة إليك. 
 أملي: 

من أتديته  علّي واجب ال بّد يل 
حنوك. ولكن، اي أمي، ملاذا خترجني 

 هكذا ابكرا؟. 

Madame Pernelle se 
rend chez son fils 

Organ et s’en prend à 
sa femme Elmire et ses 
enfants. Damis le fils et 
Mariane la fille, pour 

leur mauvaise conduite 
à l’égard de Tartuffe. 

Pernelle : 

 بركايين اي عروسيت بركايين 
 طبايعكم عياوين 

Elmire : 

حاسبيين نعطيك واش تساليين  



.. راك خارجة ولسانك حار  
.. واش ما عجبكش يف هذ  

 الدار اي سيدي ... 

 

جاء احلوار األصل يف هذا اجلزء من املشهد مسرتسال ومنسااب بني السيدة برانل وإملي وهو حوار ميّهد     

ملوضوع املسرحية حيث يقدم فيه موليي للمتفرج على لسان شخصية السيدة برانل شخوص املسرحية 

صيصي ابألساس. يظهر ذلك الواحد تلو اآلخر بطريقة غي مباشرة ابإلضافة إىل اتصافه ابإلرشادية فهو تن

...   .Vous marchez d’un tel pas qu’on a peine à vous suivreيف ردود إملي للسيدة برانل 

Mais, ma mère, d’où vient que vous sortez si vite ?  حيث يوضح لنا جواب إملي األول

 أن السيدة برانل متشي بسرعة حىت تعذر على إملي مسايرهتا. 

لرد الثاين فيوضح أن السيدة برانل تستعد للخروج من البيت ابكرا ابإلضافة إىل رد السيدة برانل أما ا    

 Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin ; Ce sont toutesالذي ختللهما 

façons dont je n’ai pas besoin.  الذي تطلب فيه من السيدة إملي عدم مرافقتها ألهنا ليست

 حباجة هلا. 

إن البعد الركحي جائز أكثر من البعد الرتمجي يف نقل هذا احلوار ألنه يقوم على سياقات خارجية تتمثل     

يف حركات جسدية كأصوات كعوب أحذية املرأتني برانل وإملي وعصا السيدة برانل وغيها من املظاهر 

 ( كاآليت:26:  2013لسياقية غي اللغوية األخرى وهذا هو اخلطاب املنطوق الذي عرفه حممود عكاشة )ا

هو الذي ينجزه قائله شفاهة إىل متلق، وتدخل و الشفهي، وهو األصل يف اخلطاب، اخلطاب املنطوق أ»

ف مبقام اخلطاب أو فيه عناصر تعبيية صوتية وغي لغوية، ويشارك فيه السياق اخلارجي، وهو الذي يعر 

املقال، ويتميز هذا النوع ابلسهولة واالختصار وقصر اجلمل، وتكثيفها يف وحدات بسيطة مباشرة، 

واالتصال املباشر املوجه، واإلحاالت اخلارجية، والفواصل االعرتاضية، وحمفزات التلقي، والتنبيهات  



مع التلقي، وتعديل توجيه اخلطاب حسب والعناصر الصوتية التعبيية، والتعبيات اجلسدية، والتكييف 

 «درجة التلقي.

املرتجم مشاطي انتبه إىل هذا األسلوب اخلبي للتنصيص يف هذا احلوار فعوضه  أنيف هذا اإلطار، يبدو     

مبا يقابله يف اللغة العربية، رغم تقليصه ملستوايت اإليقاع الداخلي أو ما يسمى ابلتناغم الصويت يف بعض 

 Allons, Flipote, allons, que : الرتمجة مثلما فعل يف اجلملة األوىل للسيدة برانل املواضع من 

d’eux je me délivre.  : ويظهر ذلك جليا يف إغفاله  هيا، اي فليبوت، نتخلص منهم. اليت قابلها ب

اليت تكررت مرتني يف اجلملة األصلية، إذ كان من املستحسن أن يكررها لتتناغم  Allons  : لتكرار كلمة

لتحدث وقعا مجيال يضيف هيا، اي فليبوت، هيا، نتخلص منهم موسيقيا مع املقطع الثاين من اجلملة: 

نكهة سردية للحوار ابعتبار التكرار أسلواب من األساليب اإلنشائية ينعكس مجاليا على بصرية وصوتية 

 املشهد التمثيلي على الركح. 

ابلفرنسية واليت   Laissezحيدث األمر نفسه ابلنسبة للجملة الثانية للسيدة برانل اليت تكررت فيها كلمة     

بوملرقة الذي مل ينتبه لتنصيصية وإيقاعية  رتجماملولكن من دون تكرارها، على عكس  دعك نقلها مبقابلها 

احلوار فحسب بل حىت ألسلوب التكرار، حيث تصرف مباشرة وفصل التنصيص األول عن حمتوى احلوار 

 Madameوصرح مباشرة للممثلني واملتفرجني يف بداية املسرحية حيث جاء التنصيص كاآليت:  

Pernelle se rend chez son fils Organ et s’en prend à sa femme Elmire et ses 

enfants. Damis le fils et Mariane la fille, pour leur mauvaise conduite à l’égard 

de Tartuffe.  وما يثي اإلنتباه هو أن اجلزء األول من هذا التنصيص ميكن أتديته ركحيا من خالل

بيت ابنها الذي هو جزء من بيتها من خالل املؤثرات الصوتية واملادية، مثال: دخول السيدة برانل إىل 

الديكور واللباس )الوشاح أو غطاء الرأس الذي يدل على قدومها واستعدادها للخروج بعد حني( وإحداث 

صوت حبركة قدميها والعصا الذي يساعدها على التقدم حنو األمام عند املشي وتسريع خطاها، أما اجلزء 



يديها داميس وماراين وكنتها إملي بسبب تصرفهما غي الالئق حنو الثاين الذي يدل على معاتبتها حلف

يف  طرطوف فهو ال مادي على الركح ولكنه سيتجلى صوتيا وجسداي من خالل احلوارات املوالية القائمة

 املشهد بني السيدة برانل وبني أفراد عائلتها. 

السيدة برانل للخروج يف مجلة إملي الثانية، كما أن بوملرقة أبقى على فكرة التنصيص املتمثل يف استعداد     

وقلص من حجم احلوار فعوضا عن وضع أربعة ردود وضع اثنني وذلك حبذف مجلة برانل األوىل ومجلة إملي 

األوىل، فأصبحت اخلادمة فليبوت غي موجودة يف منت احلوار وحىت على الركح، وقد يعود سبب حذفه 

يبوت اليت ال دور هلا يف املسرحية إال الوقوف جبانب السيدة برانل يف هلاتني اجلملتني وجود اخلادمة فل

املشهد األول من املسرحية دون أن تتكلم أو تنطق حبرف، فإبقاؤها يف النص قد يؤدي ابملخرج إىل إحضار 

ممثلة تؤدي هذا الدور الذي ال طائل من ورائه سوى مرافقتها للسيدة برانل يف بداية العرض وهو ما 

 ف إدارة الفرقة مكافئة هلذه املمثلة ماداي. سيكل

إن حذف اخلادمة فليبوت يف جزأرة بوملرقة يدل على رمزية شخصية السيدة برانل اليت جتسد دور املرأة     

العجوز يف اجملتمع اجلزائري رغم حمافظة بوملرقة على التسميات الفرنسية للشخوص، فسيميائية املرأة العجوز 

ري توحي ابلقوة واالتكال على النفس دون االستعانة خبادمة أو مساعدة الغي والتسلط يف اجملتمع اجلزائ

واحلكمة واالحرتام. وهذا ما تفعله السيدة برانل يف النسخة اجملزأرة حيث تدخل على السيدة إملي معاتبة 

 إايها لعدم إكرامها هي وأبنائها لضيفها طرطوف. 

م اخلطاب الذي يتمثل يف التكرار ولكن بتصرف، ذلك ألنه حذف عالوة على ذلك، نقل بوملرقة مقا    

اجلملة األوىل للسيدة برانل اليت فيها موضع التكرار ونقل مباشرة مجلتها الثانية اليت ورد فيها تكرار 

Laissez   كي حيافظ على إيقاعية احلوار ومل يكتف هبذا احلد، بل أضاف بركاوين اليت نقلها ب :  بركاوين

فكلمة  ، طبايعكم عياوين  بركايين اي عروسيت بركايين  زء مقطعا يتماشى نغميا معه وهو كاآليت: هلذا اجل

Laissez  يف الفرنسية وردت يف صيغة األمرL’impératif  بضمي اجلمع املستثر يف الفرنسيةNous  



فيظهر يف  Laissez أما ابلنسبة إليقاعية تكرار كلمة  ،رانل وكنتها إمليالذي يعود على املتحدثة السيدة ب

واليت يصطلح عليها   Sفونولوجية الكلمة من خالل دالالت األحرف وخاصة يف مضاعفة الصائتة

وهي نبة صوتية فيها نوع من الشد والضغط والتوكيد عند النطق  La consonne doubleابلفرنسية 

اليت تتكون منها  La semi-consonneك الشيء، ابإلضافة إىل بغية إجناز فعل الكالم وهو األمر برت 

  .وهي عالمة من عالمات إعراب الفعل يف صيغة األمر ezالكلمة  

مرتني حيث عوض هذا الضغط الصويت بكلمة بركاوين ذلك تقريبا ما فعله بوملرقة عندما كرر كلمة     

اليت تبدأ ابلباء وتلتقي فيها مع الراء عند بداية نطق الكلمة، ذلك أن حرف الباء صوتيا يوحي  بركاوين

ابلشدة والقوة فهو أساسا صائت شفهي كما أن التقاءه حبرف الراء الذي يعتب من الناحية الصوتية صائتا 

ذي جعل التفخيم حيدث ذلقيا ألنه خيرج من رأس اللسان عند نطقه فهو صوت لثوي وهذا االلتقاء هو ال

يف حد ذاهتا جهازا نطقيا حييل إىل فعل كالمي  بركاوينوتكرارها حىت أصبحت كلمة  بركاوينعند نطق 

مث إن اختياره لكلمة  بركاوين ... بركاوين.ودرامي وهو الصراخ وحيدث يف الوقت نفسه نغمة إيقاعية : 

يعود إىل  استعماهلا املتداول يف لغة اجلزائريني، وهي كلمة  Laissezيف العامية واليت تقابل كلمة  بركاوين

عربية خضعت للتشويه أصلها من البكة، فهناك من يقول بركا، بركاك، بركات، فيه الباكة، براكة وزايدة، 

وغيها، كلها تدل على احلمد والشكر واالكتفاء والقناعة مبا لدى الشخص، لكنها مع التطور الزمين للغة 

، ويكفي من الكفاية أي يكفي Stopاستعماال دالليا سلبيا آخر يتمثل يف التوقف عن فعل شيء أخذت 

 Petitوالكفاية بركة، والبكة من التبك وكلها تدور يف املعىن األول للكلمة وهو ما جاء يف قاموس 

Dictionnaire arabe-français et français-arabe : )Idiome d’Alger(  (1836 :26 :)

Barka    أي بركه تعينAssez/ . 

    :  4املثال    

 الفصل اخلامس. املشهد السابع واألخي. 



 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

  Tartuffe 
Tout beau, Monsieur, tout beau, ne 
courez point si vite, Vous n’irez pas fort 
loin pour trouver votre gîte, Et de la part 
du Prince on vous fait prisonnier. 
Orgon 
Traître, tu me gardais ce trait pour le 
dernier ; C’est le coup, scélérat, par où 
tu m’expédies, Et voilà couronner toutes 
tes perfidies. 
Tartuffe 
Vos injures n’ont rien à me pouvoir 
aigrir, et je suis pour le Ciel appris à tout 
souffrir. 
Cléante 
La modération est grande, je l'avoue. 
Damis   
Comme du Ciel, l'infâme, 
impudemment se joue!  
Tartuffe  
Tous vos emportements ne sauraient 
m'émouvoir, Et je ne songe à rien, qu'à 
faire mon devoir.  
Mariane  
Vous avez de ceci, grande gloire à 
prétendre, Et cet emploi pour vous, est 
fort honnête à prendre.  
Tartuffe   
Un emploi ne saurait être que glorieux, 
Quand il part du pouvoir qui m'envoie 
en ces lieux. 
Orgon  
Mais t'es-tu souvenu que ma main 
charitable, Ingrat, t'a retiré d'un état 
misérable?  
Tartuffe  
Oui, je sais quels secours j'en ai pu 
recevoir;  

 ترتوف   
مهال، اي سيدي، مهال، وال تسرع  
هكذا. لن تذهب بعيدا كي جتد 
ملجأ ، ولن تلبث أن تسجن أبمر  

 األمي. 
 أوركون 

تبا لك من خائن حقي. حفظت يل  
هذه النهاية التعيسة إىل آخر املطاف.  
هذا ضرب منك يثبت مكرك  
واحنطاط أخالقك، وقد توجت به  

 غدرك الدينء. 
 ترتوف 

إهاانتك لن تفيدك، ولن تؤديين، ألين  
 معتاد على أمثاهلا.  

 كليانت 
 أان أعتقد أن االعتدال خي احللول. 

 داميس 
 كم يهزأ اجملرمون بعدالة السماء. 

 ترتوف 
مهما بلغ احتداد غيظك لن يؤثر  
 علّي. وأان ال يهمين إال القيام بواجيب. 

 مراين 
التصرف يشرفك،  أنت تظن أن هذا 

وأنت هبذا العمل الذي قد جنيت  
 أوفر األرابح ماداي ومعنواي. 

 ترتوف 
عملي طبعا ال يعتب انجحا إال إذا  

 متمته حسب األصول. 
 أوركون 

هل تتذكر أايدي البيضاء عليك، اي  
انكر اجلميل، وكم من معروف 

 أسديت إليك، أيها اجلاحد النذل؟ 
 ترتوف 

Tartuffe (stoppant tout 
le monde) 

 احبس واين ماشي 
 ما عندهم وين اخبيواك 

 ابمر من السلطان  
 للسجن جينا نديواك 

Orgon 

 خبيت درت فيك النيا 
 واليوم درت عليا 

Tartuffe 

 تشتمين لكن ما عليهش 
 نشتمك ريب ما يبغيش اان ابش  

Damis 

 ابش تشتمو ريب ما يشتيش  
 او ابش ختدعو ما عليش 

Tartuffe 

 قولو واش تقولو ما تزعزعونيش 
اان انءدي واجيب وكالمكم ما  

 يهمنيش 
Mariane 

 مازالك تتمسخر 
 وابعمايلك تفتخر 

Tartuffe 

 قدام الناس راسي مرفوع  
 او يف خدميت راين قنوع 

Orgon 

ن  نسيت اشكون جبدك م 
 الذيل 

 خنتو وملا فاق بيك 
 خفت منو يشكي بيك 



Mais l'intérêt du Prince est mon premier 
devoir!  
De ce devoir sacré, la juste violence 
Étouffe dans mon cœur toute 
reconnaissance ;  
Et je sacrifierais à de si puissants nœuds, 
Ami, femme, parents, et moi-même 
avec eux.  
Elmire  
L'imposteur!  
Dorine  
Comme il sait, de traîtresse manière, Se 
faire un beau manteau de tout ce qu'on 
révère! 

به  أجل، ال أزال أتذكر كم جدت 
علي من رعايتك وعونك. غي أن  
تنفيذ قرار األمي هو اليوم أوجب  
واجبايت. وتتميم هذا الواجب املقدس  
خينق يف أعماقي عاطفة عرفان  
اجلميل. وأان مستعد أن أضحي يف  
هذا السبيل بصديقي وزوجيت وأهلي،  

 حىت بذايت أان أيضا معهم. 
 أملي 

 ما أحقرك من شرير بغيض. 
 دورين 
ظهرت أخيا على جليتك، أيها  لقد 

املنافق الغدار، وتبني أنك أسفل  
 األوغاد. 

 فضحتو مع السلطان 
 ضربين وبكى 

 وسبقين وشكى 
Tartuffe   )à Loyal( 

 هيا طبق االمر 
   

 

 

يالحظ من املعطيات الواردة يف اجلدول أن هناك فارقا كبيا بني حوار النسخة اجملزأرة واحلوار األصل على    

خالف حوار النسخة املعربة الذي يتكافأ شكليا مع النسخة األصل، فاملقارنة بني هذه املعطيات تبني أن 

 L’adaptationإىل التصرف الداخلي أحجام احلوارات متفاوتة بني األصل والنسخة اجملزأرة ويعود ذلك 

intrinsèque  الذي قام به على املستوايت اللغوية الدنيا كرتكيب احلوار، ويتجلى ذلك يف حذف بعض

الشخصيات احملاورة ككليانت وإملي ودورين وهو تطويع ال يؤثر يف مغزى احلوار، إذ نالحظ يف املقطع 

أي أنه مجع شخصيات خمتلفة )طرطوف وأورغون  Un polylogueاألصلي أن احلوار جاء متعددا 

وكليانت وداميس وماراين و غيهم ...( نتج عنه تعدد لألصوات، كما أن احلوار انساب دائراي وليس 

عموداي، ونقصد بدائرية احلوار حضور الشخصية الرئيسية وهي طرطوف اليت متثل حمور احلوار كل مرة عند 

صيات تتحدث عن خبث طرطوف مبن فيهم أورغون الذي  حديث أي شخصية أخرى ألن كافة الشخ

كشف أمره بعد الوثوق به طويال، على عكس احلوار العمودي الذي يكون مسرتسال لكن عب ردود 

شخصيات يكمل بعضها بعضا وال تستعيد فيها أي شخصية حديثها بل تكون فيها األصوات متتالية، 



ي متكافئة على املستوى التداويل )تداول املكانة احلوارية(  بعبارة أخرى تكون الشخصيات يف احلوار العمود

والعكس صحيح يف احلوار الدائري الذي  Des co-énonciateursوابلتايل تصبح مشاركة يف التلفظ 

 تكون يف الشخصية الرئيسية مرسلة ومستقبلة يف كل مرة ومهمينة على املساحة الكالمية يف احلوار. 

موليي الذي حضرت فيه شخصية طرطوف كالميا ست مرات مقارنة ذلك ما جنده يف حوار     

ابلشخصيات األخرى كأورغون: مرتني، ومرة واحدة ابلنسبة لكل من كليانت وداميس وماراين وإملي 

ودورين، والشيء نفسه ابلنسبة للنسخة املعربة حيث حافظ مشاطي على عدد ردود الشخوص مثلما هي 

 وبنفس التداول الكالمي. 

غي أن بوملرقة يف نسخته اجملزأرة مثلما ذكران سابقا حذف ردود كليانت وإملي وداميس وذلك ألنه يدرك     

متاما أبن كالمها ال يضيف شيئا ملغزى احلوار بل هو جمرد إطناب يسهب فقط يف احلوار من خالل إعادة 

عاتبة والشتم ولكنه أبقى على ما قاله أورغورن يف رده األول على طرطوف وكذلك رده الثاين من قبيل امل

وجودها ركحيا، و يف مقابل ذلك، نقل شكل احلوار وهو املتعدد وديناميته أي دائريته حيث حافظ على 

 La temporalité deوجود ردود طرطوف رغم إجيازه لكالمه فحدد الشبكة الزمنية ألفعال األقوال 

l’énonciation حوار موليي هي شخصية رئيسية ألهنا تعتب ، ألنه أدرك متاما أن شخصية طرطوف يف

على وضعية التلفظ  Le continuum communicationnelمهيمنة يف اجملموعة االتصالية  شخصية

Le sur-énonciateur   وألن ابقي الشخصيات ليست إال جمرد شخصيات اثنوية خاضعة لشخصية

خالل حمدودية الشبكة وذلك من  Des sous-énonciateursطرطوف املهيمنة على وضعية التلفظ 

الزمنية التلفظية فكل شخصية ترد مرة واحدة على األكثر على ردود طرطوف آخذة بعني االعتبار مبدأ 

، الذي سجل حضوره التلفظي أكثر من مرة، أما ابلنسبة للتدرج املوضوعي للحوار التداول ابستثناء أورغون 

La progression thématique :فالرسم البياين اآليت يوضح طريقة نقل املرتمجني هلذا املقطع احلواري 

 طرطوف                                                         طرطوف                    



 

 

كليانت  داميس           ماراين   إملي   دورين                 داميس                          ماراين   

 لواايل

 أورغون                            أورغون                                                    

 ترمجة بوملرقة                                                                 ترمجة مشاطي                 

 : 12رسم ختطيطي رقم  

أكثر ( à thème constantاثبتا ) ويعين ذلك أن التدرج املوضوعي يف كلتا النسختني جاء نوعا ما    

رغم كثرة املشاركني يف هذا احلوار الذين تراوحوا بني سبعة إىل أربعة ( à thème éclatéاعتباطيا ) منه

طرطوف وأغلب الردود متعلقة به وهو ما خلق نوعا من  هو ((Le thèmeوذلك ألن موضوع احلوار 

يف الرتمجتني ساهم يف تفعيل دائرية احلوار من انحية اإلرسال واالستقبال،  Des rèmesالتفاعل الكالمي 

، وهو دليل كاف حىت حنكم على كال Des proposيف احلوار وهم خماطبون ومسند إليهم  فاملشاركون 

-La cohérence macroاملرتمجني إبدراكهما ألمهية حتقيق االنسجام على مستوى البنية الكبى 

structurelle  :الكتلة احلوارية (La masse dialogiqueمن خالل نقلهما النسجام البىن الصغرى )  

structure-icroLa m  (  :املتحاورين مع طرطوفénonciateurs-es sousL).      

 : يف الرتمجتني  ية . املؤشرات الزمانية والفضائ 4.1

تعتب العالقة بني الزمان والفضاء يف املسرح عالقة تكميلية فالفضاء هو ذلك الزمان الذي يكون داخل     

الفضاء يستخدم الزمن خالل قيادته لعني »املكان أو ذلك املكان الذي يكون داخل الزمان، وابلتايل إن 

: 2006)العزاوي  «لزمين للمشاهدةاملتفرج داخل الفضاء، إذ ال ميكن بناؤه ذهنيا إال من خالل التتابع ا



( هذا ابلنسبة للعرض أما ابلنسبة للنص، فالفضاء يصبح معنواي ألنه جيعل القارئ يتخيل صورة أو 220

 عاملا مكانيا للنص وهو أساسي يف العملية اخلطابية املسرحية. 

( 473: 1997رحي )من هنا وجب التفريق بني املكان والفضاء املسرحيني، فقد جاء يف املعجم املس    

املوضع الذي يقدم فيه العروض املسرحية، سواء أكان بناءا شيد خصيصا هلذا الغرض،  »أن املكان: 

كصاالت املسرح، أم مدرجات اهلواء الطلق أو أي حيز مكاين يستخدم يف ظرف ما لعرض مسرحي 

عضواي مها حيز اللعب الذي يتم )شارع، مقهى، ساحة، ... إخل( ويشمل ابلضرورة على حيزين مستقلني 

 . «فيه األداء، وحيز الفرجة وهو مكان املتفرجني

ذلك اجلزء من الفضاء املتخيل الذي يتحقق »(: 339: 1997كما يعرف الفضاء املسرحي أبنه )    

بشكل ملموس ومرئي على اخلشبة، أي مكان احلدوث ... الذي يتم تصويره على اخلشبة بعناصر الديكور 

، وابلتايل فالفضاء نوعان: فضاء نصي أو درامي وهو رمزي وفضاء ركحي أو «سوار وحركة املمثل.واالكس

 مسرحي وهو مرئي. 

واحلديث عن الفضاء الدرامي، يرتتب عنه احلديث عن وظيفته يف اخلطاب املسرحي، فالفعل املسرحي     

إلضافة إىل املعطيات الزمنية اليت ال يتحقق دون املؤشرات املكانية كالتنصيص واحلوارات التنصيصية، اب

  « Le temps est une donnée plus abstraite que l’espace»تتصف برتابط شديد وابلتجريد: 

، والزمانية يف املسرح تتجلى أيضا يف التنصيص املسرحي الذي يتجسد على الركح (63: 2012 ي)برون

ا من خالل احلوار الذي تتلفظ به أساسا يف بواسطة الشخوص ولباسها )كالشخصية التارخيية( وخطاابهت

حيز زمين حمدود ألنه يوفر أحياان للمتفرج أو القارئ معلومات عن التسلسل الزمين لألحداث ابإلضافة إىل 

 : ( هناك نوعان من الزمنية يف املسرح106:  1996معطيات أخرى كالديكور، وحسب فورستييه )

» L’enchâssement d’un spectacle dans un autre introduit deux nouvelles 

temporalités, et un nouveau temps théâtral. Si l’on se place sur le plan des 



spectateurs intérieurs, on constate une nouvelle fois l’opposition entre le 

temps » réel « – la durée de la représentation intérieure – et le temps fictif – la 

durée de l’action de la pièce intérieure –, ces deux temporalités se 

superposant dans les séquences continues de la pièce, et s’écartant l’une de 

l’autre à l’occasion des ruptures dans le déroulement de l’action «149.   

املسرحي ال تقتصر فقط على املعطيات الداخلية للنص   املرتجمنستخلص أن مهمة  وفقا هلذه املعاجلة،    

كاللغة ومكوانته الصوتية ووحداته الداللية بل تتوسع أكثر لتتعدى فكرة قابلية عرض نصه على الركح، 

لتغدو ترمجة حية ذات تفاعل دينامي مستمر نتيجة املعطيات اخلارجية كاإليقاعية والزمانية واملكانية اليت 

 ي على بعض التحليالت االجتماعية والثقافية والتارخيية. تفتح فكر املتلق

لكي نفهم املقصود من هذه اخلالصة، سنحلل بعض العينات النصية من النسختني العربية واجلزائرية      

لطرطوف وجتدر اإلشارة هنا إىل أننا سنركز على النسخة اجملزأرة ودراستها مبقارنتها ابألصل والرتمجة العربية 

العكس، وذلك بواسطة ضبط املؤشرات الزمانية واملكانية يف الرتمجتني ومقارنتها مبواضعها يف األصل  وأحياان

 حىت وإن كانت غي موجودة.

 

 

  

 املثال األول: 

 طرطوف ملوليي 
 بداية املسرحية قبل الفصل األول 

 طرطوف ملشاطي 
 بداية املسرحية قبل الفصل األول 

 طرطوف لبوملرقة 
بعد املشهد األول وقبل بداايت  

 
متفرج  إقحام عرض يف عرض آخر يصنع زمنني خمتلفني، وزمن مسرحي جديد، وإذا وضعنا أنفسنا حمل »ومفاده أن:    149

العرض سنالحظ مرة أخرى التناقض احلاصل بني الزمن احلقيقي أو مدة العرض الداخلي والزمن اخليايل مدة عمل املسرحية  
 . «الداخلية فيتداخل الزمنني عند استمرار املسرحية ويتباعدان عند حدوث انقطاعات يف املسرحية وهكذا 



 حواراته  

La scène est à Paris  األحداث جتري يف ابريس 

Madame Pernelle se rend 
chez son fils Organ et s’en 

prend à sa femme Elmire et 
ses enfants. Damis le fils et 
Mariane la fille, pour leur 

mauvaise conduite à l’égard 
de Tartuffe.  

 

وهذا ما قام من املعمول به يف األدبيات املسرحية، اإلشارة عند بداية كل مسرحية إىل الفضاء الدرامي،     

به موليي يف بداية مسرحيته حيث قبل بداية املسرحية حيث وضع أمساء الشخوص وعرف بصلة القرابة 

تورج إىل مكان حدوث والعالقات االجتماعية اليت تربط بينهم كما وضع مجلة تنصيصية ترشد أي دراما

واملالحظ أن تنصيص موليي كان خمتصرا جدا ومباشرا من انحية ذكر  La scène est à Parisاملسرحية: 

املكان )ابريس( ومل يشر إىل املكان احملدد وهو منزل أورغون يف بداية املسرحية بل كان غي مباشر يف ما 

يها أسرة أورغون وذلك ألنه كان واعيا أبن املشهد يتعلق هبذه النقطة وصرح فقط ابملدينة اليت تعيش ف

األول من املسرحية حييل إىل أن األحداث جتري مبنزل أورغون من خالل احلوار الذي دار بني إملي والسيدة 

برانل اليت تلوم زوجة ابنها وأحفادها على تصرفهم غي الالئق على حد قوهلا اجتاه طرطوف والذي ختللته 

 لرتمجة احلوارت سابقا.   3ثلما ذكران يف املثال  مؤشرات فضائية م

من املنطقي أن يفهم القارئ ألول وهلة أن األحداث جتري يف إحدى غرف املنزل، وهو الشيء نفسه     

الذي قام به مشاطي عندما ترجم تنصيص موليي دون زايدة أو نقصان، غي أنه ابملقابل، أغفل ترمجة 

 Une équivalenceضا عن نقلها ابسرتاتيجية التكافؤ اللغوي اجلملة من الناحية اللغوية فعو 

linguistique  أي أن ينقل اجلملة حرفيا ولكن ابحرتام القواعد النحوية والصرفية للغة العربية، ارتكب

ألنه أدخل ميزة لغوية خاصة ابللغة الفرنسية وهي  Une interférence linguistiqueتداخال لغواي 



عوضا عن بنائها ابلفعل مباشرة إذ كان من  Le verbeمث الفعل Le sujet عل بناء اجلملة ابلفا

 املستحسن أن يقول: جتري األحداث يف ابريس. 

يف نص موليي، فقد جاءت صورهتا الداللية يف حملها من  scèneأما كلمة أحداث اليت تقابلها كلمة     

الناحية السياقية، فلو نقلها مبداخل لفظية أخرى كتلك املوجودة يف القواميس ثنائية اللغة )مثال قاموس 

املعاين اإللكرتوين( من قبيل: منظر أو مسرح أو مشهد أو منصة، ألصبحت ترمجته خاطئة من الناحية 

أن نقول أن املنظر أو املسرح جيري بباريس والشيء نفسه ابلنسبة لكلمة منصة ومشهد،   الداللية، فال ميكن

-La sousفلو نقل مشاطي مجلته ب : جيري املشهد يف ابريس، فستصبح ترمجته واقعة يف فخ القهقرى 

traduction  جزء من املسرحية كما أنه لغواي ال ميكن أن نقول جيري ألن املشهد يقتصر فقط على

 شهد بل جتري أحداث املشهد.امل

أمابوملرقة فقد تصرف يف نقل هذا املؤشر املكاين ألنه مل ينقل بل كتب مباشرة تنصيصه ابللغة الفرنسية     

الذي جاء يف بداية املشهد األول يف احلوار الذي  Une didascalie impliciteوهو التنصيص الضمين 

لرد الثاين للسيدة إملي الذي يدلنا على وجود السيدة برانل يف منزل دار بني إملي والسيدة برانل وحتديدا يف ا

 أورغون واستعدادها للخروج : 

Elmire : 

De ce que l’on vous doit envers vous on s’acquitte.  

Mais, ma mère, d’où vient que vous sortez si vite ? 

 اليت ال تعيش معهم من املنزل:  مث أضاف لتنصيصه سبب استعدادها خلروج السيدة برانل

…et s’en prend à sa femme Elmire et ses enfants. Damis le fils et Mariane la 

fille, pour leur mauvaise conduite à l’égard de Tartuffe.    

 :على عكس ما جاء يف نص موليي ويظهر ذلك يف الرد الثالث للسيدة برانل من املشهد األول للمسرحية

Madame Pernelle : 



C’est que je ne puis voir tout ce ménage-ci,  

Et que de me complaire on ne prend nul souci. 

Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée : 

Dans toutes mes leçons j’y suis contrariée,  

On n’y respecte rien, chacun y parle haut,  

Et c’est tout justement la cour du roi Pétaut. 

كامال واستخرج التنصيص  La scène est à Parisال شك أن بوملرقة حذف تنصيص موليي األول     

ووضعه يف بدايتها، لكن املثي لالهتمام هو أن عدم  الضمين املوجود يف حوار املشهد األول من املسرحية

نقل هذا التنصيص أبي طريقة كانت سواء ترمجة إىل العامية أو إعادة كتابته ابللغة الفرنسية، يعتب عدم 

، فتنصيص موليي كان واضحا من خالل املعلومة املستقاة إقرار منه أبن األحداث جتري يف مدينة ابريس

 + )thème + verbe )expositifمنه وهي املكان الذي هو ابريس، حيث جاءت مجلته مكونة من: 

propos يف الفرنسية كما أهنا جاءت يف وضعية زمنية حالية ويف طور اإلجناز situation active Une . 

م نقله إىل العامية أو العربية مثلما هو الشأن ابلنسبة ملشاطي، لكن لذلك من اليسي على أي مرتج   

بوملرقة جتاوزه ابحلذف ونزعم أنه تعمد ذلك ألنه يريد من املتفرج التأقلم مع مسرحيته اجملزأرة منذ بداية 

املسرحية وكأن األحداث ال جتري بباريس بل يف اجلزائر ويف الفضاء القائم بني الشخوص على لسان 

مثلني الذين يلتقون يف الفضاء الركحي ويتحدثون عامية جزائرية ال تشوهبا شائبة وختلو من أي تداخل امل

رغم إبقائه على األمساء األصلية للشخوص. ولذلك ليس من  Une diglossieلغوي أو ثنائية لغوية 

واجلدول اآليت يبني يف ترمجته على لسان الشخوص  ses allusionsالغريب تكرار كلمة الدار وتلميحاهتا 

 ذلك:

الشخصية، رقم الفصل  
 واملشهد 

 مقابالهتا يف األصل  كلمة الدار يف طرطوف لبوملرقة 

Elmire. Acte I.   اي   الدار ... واش ما عجبكش يف هدMais, ma mère, d’où vient que vous 



Sc.1.  ...سيدي sortez si vite ? 
Pernelle. Acte I. 

Sc1. 
...اعلمو بلي راين نسال يف هد  

 ... الدار 
Sachez que pour céans j’en rabats de 
moitié, 

Dorine. Acte I. 
Sc.2. 

 ال يوجد   ...   للدار   ... بصح من هنار جابه 

Elmire. Acte I. 
Sc.3. 

 Je veux aller là-haut attendre sa نستناه حىت يدخل ... لبييت  ... نطلع  
venue. 

Orgon. Acte I. 
Sc.4. 

... هذي يومني وأان غايب على  
 ... بييت 

Tout s’est-il, ces deux jours, passé 
de bonne sorte ? 

Dorine. Acte I. Sc.4   جاء  ... أان نطلع نقوهلا سيدي راه
 ... 

Et je vais à Madame annoncer par 
avance la part que …  

Orgon. Acte I. 
Sc.5. 

 Enfin, le ciel chez moi me le fit ...   لداري ... عرضت عليه وجبته  
retirer,  

Orgon. Acte II. 
Sc.2. 

نشرب دوااي وخنرج يضربين    نطلع ...  
 ... هلواء 

Et je vais prendre l’air pour rassoir 
un peu  

Elmire. Acte III. 
Sc.3. 

 ال يوجد  السرير   من املرض حكمت 

Damis. Acte III. 
Sc.5. 

 ال يوجد  ...  فالدار ... اللي واللنا ابربو  

Orgon. Acte III. 
Sc.6. 

اي وحد العيداري    داري ... أخرج من  
 ... 

Sus, que de ma maison on sorte de 
ce pas, 

Cléante. Acte IV. 
Sc.1. 

 ال يوجد  الدار. ... اللي شعلت يف هد  

Cléante. Acte IV. 
Sc.1. 

... ملا الولد يهجر ابابه ... وختليه  
 والديه ...  لدار يرجع  

Que du logis d’un père un fils soit 
exilé ? 

Tartuffe. Acte IV. 
Sc.1. 

 Que mon cœur l’appréhende et et نتعاشرو.   الدار... ويف هد  
veut le ménager, … 

Cléante. Acte IV. 
Sc.1. 

 ال يوجد  ابابه يهرب...  دار ... ومن  

Tartuffe. Acte IV. 
Sc.4. 

يوجد  ال ...   الدار... رحيت بواندم يف    

Tartuffe. Acte IV. 
Sc.6. 

 J’ai visité de l’œil tout cet راهم فارغني ...  البيوت ...  
appartement 

Orgon. Acte IV. 
Sc.6. 

 Il faut, tout sur-le-champ, sortir de الدار ... أو ما نزيدش نشوفك يف هد 
la maison 

Tartuffe. Acte IV. 
Sc.6. 

 ,La maison m’appartient ...   داري رجعت   دارك ...  



Monsieur Loyal. 
Acte V. Sc.4. 

اللي فيها تسكنو   الدار ... اقول بلي 
 راهي مكتوبة ابمسو... 

La maison à présent, comme savez 
de reste,  
Au bon Monsieur Tartuffe 
appartient sans conteste. 

 Monsieur Loyal. 
Acte V. Sc.4. 

 Un ordre de vuider d’ici, vous et les ... رزقو ... خترجولو من  
vôtres, 

 

نالحظ يف اجلدول املبني أعاله أن كلمة دار مبا فيها تلميحاهتا مثل كلمات: بيت، نطلع، سرير،     

( مرة يف جزأرة بوملرقة مقارنة ابلنص األصل الذي تكررت فيه 21البيوت، رزق، تكررت إحدى وعشرين )

 ( تلميحات وهي على التوايل: 08( مرة موزعة على مثاين )16مقابالهتا ستة عشر )

Sortez, céans, là-haut, retirer, logis, ménager, appartement, d’ici … 

( 04اليت تكررت أربع ) maisonوأربع دالالت ضمنية ابإلضافة إىل مقابلها األول يف السياق وهو كلمة 

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على إدراك بوملرقة للداللة السيميائية لكلمة دار ووقعها على  مرات.

املتلقي اجلزائري سواء كان مسعيا أو مرئيا أي متثالهتا على الركح من خالل الديكور واملكان، فالدار يف فكر 

 . «احلرمة»اجلزائري هي األم، والعائلة ومل الشمل واألمان ومنبع احلنان وذكرايت الطفولة والشرف أو

ب بل هي أيضا مرتبطة ابحلدث أما كلمة دار يف اجلزأرة فليست ذات وظيفة لغوية وداللية فحس    

التواصلي فهي ترتبط ابلرتكيبة االجتماعية ابإلضافة إىل املعىن السياقي ونقصد به سياق الفضاء املسرحي، 

اللي واللنا ابربو يف هد  أو  املرض حكمت السرير فمثال يف الرتمجات اليت ال يوجد هلا مقابل مثل: من 

مضافة وال يوجد هلا مقابل، أي أن بوملرقة أدرك أمهية  -ذكران مثلما –، جاءت كلها بتصرف لكوهنا الدار

احلدث التواصلي ووضعية التلفظ على لسان الشخوص، فخلق ما يسمى ابلتكافؤ املوازي بغية اإلفادة 

وهو مفهوم اقرتضناه من عامل األنثروبولوجيا مالينوسكي  Une équivalence interlinéaireالداللية 

Malinowski  كاتفورد(Catford 1965 :3-20 أي أن بوملرقة خرج من إطار اجلملة احلوارية )

L’inter-phrase du dialogue  )للجملة وانتقل إىل ما يسمى ابإلطار العلوي أو اخلارجي )الفضائي



وهذا االنتقال يفرضه جمال اخلطاب املسرحي، وهنا ابلتحديد  L’extra-phrase du dialogueاحلوارية 

نزعات املرتجم وخاصة اإلدراكية، أما التفكيكية فتظهر خاصة يف الرتمجات اليت هلا مقابالت يف  تظهر

 النص األصل مثل: 

إذ كان من  Que mon cœur l’appréhende et veut le ménagerويف هد الدار نتعاشرو: 

قة فضل نقلها بتصريح ، لكن بوملر املمكن نقلها إىل العامية ب : شحال قليب يتمىن يكون معاه ويعاشرو

فطرطوف يف وضعية اخلطاب يقصد أنه يتمىن معاشرة  L’explicitaion de l’indicibleاملسكوت عنه 

، وهو ما يسميه أيضا مالينوسكي نقال عن كاتفورد التكافؤ اجلاري داميس يف بيت أورغون الذي يعيش فيه

L’équivalence en marche   .ذو نوع داليل 

انطالقا من حتديد نوع ترمجة بوملرقة يتبدى لنا أتثي القيمة الروحية واألخالقية للدار يف نفسيته، بيد أن     

الدار يف اجملتمع اجلزائري تعتب من مصادر التنشئة االجتماعية فهي السند العاطفي واملادي للفرد، كما أهنا 

فأصال فكرة مسرحية طرطوف تدور أحداثها  تساهم يف رسم وتشكيل هوية الفرد اجلزائري يف جمتمعه،

وسط عائلة أتوي يف كنفها طرطوف، الشخصية املخادعة اليت أتىب أن تستسلم إىل غاية كشفها على 

حقيقتها من طرف رب األسرة أورغون الذي اخندع هبا، والدار هلا قائد روحي وهو كبي العائلة وعادة ما 

جلد متوىف أو ال يستطيع أداء مهامه السلطوية على أكمل وجه يكون األب أو اجلد أو اجلدة إذا كان ا

ألسباب إما صحية أو اجتماعية. واعتبارا هلذه املسلمات، نستنتج أن توظيف بوملرقة لكلمة دار مل يكن 

غرضه التلميح إىل الفضاء املسرحي فقط بل وعن وعي أيضا إىل األمهية الالمادية للدار لدى املتفرج 

 اجلزائري.  

 ثال الثاين: امل 

 استعماالت الفعل جاء يف اجلزأرة  

 طرطوف ملوليي:  طرطوف ملشاطي:  طرطوف لبوملرقة: 



Cléante. Acte I. Sc.1.  
  جيووا ما فيها ابس هدو انس لعندان  

 نتشاوفو وحنكيو 

، اي سيديت، أن ال يكّلم  هل تريدين 
   أحدان اآلخر؟  

Hé ! voulez-vous, Madame, 
empêcher qu’on ne cause, 

Elmire. Acte I. Sc.3. 
  جيتيش مليح كي ما   أنت عملت

 معاان 

أنت سعيد، ألنك مل أتت لتستمع إىل  
 احلديث الذي خاضته محاتك 

Vous êtes bien heureux de 
n’être point venu  

Orgon. Acte II. Sc. 2. 
 Il)عال واش أكي حتوسي 

reprend)  تتجسي  جييت وال 

استطالعك  ماذا تفعلني هنا؟ حب 
دافع قوي، اي صديقيت، لكي أتيت  
 وتسرتقي السمع هكذا أثناء حديثنا. 

La curiosité qui vous pousse 
est bien forte, Mamie, à 
nous venir écouter de la 

sorte 
Orgon. Acte II. Sc.2. 

 جايك راين  
 ال يوجد  ال يوجد 

Orgon. Acte II. Sc.2. 
 نسكتك  جنيأسكيت لدرك  

عن مقاطعيت، والزمي السكوت،  كفي 
بدون أن تواصلي تدخلكي يف ما ال  

 يعنيكك وما ال تدركني فحواه. 

Cessez de m’interrompre, et 
songez à vous taire, sans 

mettre votre nez où vous 
n’avez que faire. 

Valère. Acte II. Sc.4 
 خب  جاين راه  اي أنيسة 

سيديت، نبأ  ساراا  مسعت منذ اللحظة، اي 
 على ما أظن ... 

On vient de débiter, 
Madame, une nouvelle 

Dorine. Acte III. Sc.1 
 جا  ها هو  

 .Il vient ها هو قد أقبل 

Tartuffe. Acte III. Sc.2 
 قدام عينيا جييت  انيت يل  

 ال يوجد  ال يوجد 

Dorine. Acte III. Sc.2 
 راين نسمع فيها  جات   راهي

ها أان أمسع وقع أقدامها. أجل، هي  
 . بذاهتا قد وصلت. وأان أترككما معا 

Je l’entends, ce me semble. 
Oui, c’est elle en personne 

… 
Elmire. Acte III. Sc.3 

 نتكلم معاك يف السرت  جيت 
ويسّرين أن يكون أحد حاضرا هنا  

 ليسمعنا.  
Et je suis bien ici aise ici 
qu’aucun ne nous éclaire 

Elmire. Acte IV. Sc. 3 
 جيي اخرجوا انتوما قبل ما  

 ال يوجد  ال يوجد 

Elmire. Acte IV. Sc. 3 
 اخفض صوتك جا  راهو 

 ال يوجد  ال يوجد 

Orgon. Acte V. Sc. 3 
 تدافعي عليه   جييت انيت اثين 

 Comment ماذا تقولني؟ 

Orgon Acte V. Sc. 3 
 اما   جيتيش كون ما  

 Vous me feriez damner, ma أنت تظلمينين، اي أمي، 
mère.  



Valère. Acte V. Sc. 6 
 اآلن  جيتك لكن  

 Je viens vous affliger أن آيت إلزعاجك. 

Monsieur Loyal. Acte V. 
Sc. 7 

 نديوك  جينا للسجن  

 On vous fait prisonnier ولن تلبث أن تسجن 

 

إفادة بني و  الزمين غرضها يف التأشي يف هذه األمثلة، تنوعت استعماالت الفعل جاء يف الرتمجة بني إفادة    

وضع يف أغلب األحيان كمقابل ويف بعض األحيان كإضافة، ولفهم وظائفه   غرضها يف التأشي املكاين، وقد

الفعل جاء لغة قبل حماولة فك شفرته يف العامية  ما يتعلق ابلفضاء، ال بد أن حندد من الناحية املسرحية يف

 اجلزائرية:

 ورد يف معجم املعاين اجلامع اإللكرتوين أن الفعل جاء:

َئة   ، ِجئم  ، جييء يف جاءَ  / ب  جاءَ  / إىل جاءَ  / جاءَ  •  – جمَِيء ، واملفعول جاءٍ  وِجيئة  ، فهو َجي م

، بِِه ُمَقيَّدا  : قَاَدهُ  َجاءَ ، َجاءُه اخَلَبُ السَّارُّ : َوَصَلهُ ، يف الَوقمِت املنَُاِسِب : أََتى َجاءَ : يقال للمتعدِّي

َبارُُه : َوَصَلتم  َجاءتم ، َعُلوهُ بِِفعمٍل ُمنمَكٍر : أَتَ ومُه ، ِارمَتَكُبوُه ، ف َ  َجاءوا ، إِلَيمِه : أاََتُه، َقِدَم ِإلَيمهِ  َجاءَ ، َأخم

َر : فَ َعَلُه ، قَاَم بِهِ  َجاءَ   البشرى، جاءت ،األمُر : حَدث، حتقَّق جاءَ ، الَغيمُث : نَ َزلَ  َجاءَ ، األَمم

جاأَي فالان  فجاَءه : غلبه يف ، ذِكرُه يف الكتاب جاءَ  يف املقال : ورد جاءَ  / يف الصُّحف جاءَ 

 .  اجملئ

يستفاد مما ذكر، أن الفعل جاء متعدد املعاين، فبني الداللة املكانية )جاء يف الوقت املناسب: وصل إىل     

مكان يف الوقت احملدد( وبني الداللة الزمنية )جاء األمر: حتقق اآلن وحدث يف الوقت احلايل( املتضمنتني 

وتنتقل بطريقة منسقة يتلقاها القارئ أو املتفرج ابالستعانة ابلوسائل اخلارجية اليت فيه تتقارب الدالالت 

حتيط ابلفضاء املسرحي مباشرة، ومما يلفت انتباهنا أن الفعل جاء يف جزأرة بوملرقة ليس خاضعا إىل تسهيل 

سياقه املعنوي،  جيي( فقط بل أيضا إىل إحياءات ضمنية خترج عن –اهلمزة وإبداهلا واوا وهاء واي )جا 



واليت تقابل  نتشاوفو وحنكيو جيوواما فيها ابس هدو انس لعندان فاجلملة احلوارية األوىل يف اجلدول مثال: 

بدورها ترمجة حرفية  هي اليتيف ترمجة مشاطي   هل تريدين، اي سيديت، أن ال يكّلم أحدان اآلخر؟مجلة 

اليت   ,Hé ! voulez- vous, Madame, empêcher qu’on ne causeجلملة موليي األصلية: 

ورد فيها الفعل جاء يف صيغة مجع الغائب بداللته اليت توحي ابملكان أو القدوم إىل البيت لكنه ال يغطي 

 :(اإللكرتوين  Larousse)قاموس   تعين causerألن كلمة  ، causerمعىن كلمة  

1. S'entretenir familièrement avec quelqu'un sur un sujet quelconque. 

2. Familier : Parler à quelqu’un sur un sujet quelconque.  

جاءت يف سياق مجلة موليي احلوارية مبعىن التحدث إىل شخص يف موضوع ما وألن  causerابلتايل كلمة 

مجته الفعل الفرنسي ورد يف صيغة النفي فالقصد يف مجلة موليي هو ابلتحديد ما جاء به مشاطي يف تر 

وبطبيعة   تريدين، اي سيديت، أن ال يكّلم أحدان اآلخر؟  هل احلرفية اليت تفي ابلغرض السياقي للجملة: 

حتمل يف طياهتا معىن: ال أييت أي أحد إلينا لكي يكلمنا، ومبا أنه أييت فهو   ال يكلم أحدان اآلخر احلال،

يراان ونراه. وابلتايل فمقارنة ذلك مع ترمجة بوملرقة، يدل على أن املقصدية حتققت يف ترمجته حيث صرح 

ر ومها ولكنه أضاف له تصرحيا آخ جيوواابلداللة الضمنية للفعل الفرنسي مبا يقابله فوضع كمقابل له: 

ألنه يعي متاما أن وضع الفعل جاء وحده يف اجلملة ال حيقق  نتشاوفو وحنكيوفعالن آخران يف العامية 

وهو نوع من التتمي يقتضي ترمجة  la dilutionاملقصدية فصرح بداللته من خالل الرتمجة ابلتذويب 

 تكّون وحدة ترمجية وظيفية عنصر من النص املصدر بعدد كبي من العناصر يكمل بعضها بعضا دالليا حىت

 (.30:  1999يف النص اهلدف )دوليل 

 كما أن الفعل جاء يف ترمجة بوملرقة تعددت معانيه بني املكان والزمان حيث أنه:     

 : اإليقاع .  1



عال واش ورد أحياان للداللة على االنقطاع يف زمانية األحداث وإحداث اإليقاع مثلما هو األمر يف اجلملة: 

 :اليت تقابلتتجسي،    جييتوال   (Il reprend)أكي حتوسي  

écouter de la venir  La curiosité qui vous pousse est bien forte, Mamie, à nous

sorte أن بوملرقة نقل اجلملة األصلية حبذافيها ولكنه عوض كلمة  نالحظ هناMamie  يقابله بتنصيص

التوقف برهة عن احلديث مث إعادة االسرتسال يف احلديث، وذلك تفاداي منه جعل أورغون على الركح 

ل أن ينادي اخلادمة دورين مبقابلها اي صديقيت لكي ال حيدث لبسا لدى املتفرج اجلزائري، فمن غي املعقو 

ذلك أن هذه الكلمة يف  Mamieينادي رب العائلة خادمته بيا صديقيت، وهو املقابل احلريف لكلمة 

،  maوضمي امللكية  amieمشتقة من اإلسم الفرنسي  CNRTLاألصل حسب ما جاء على موقع 

عك دافع ماذا تفعلني هنا؟ حب استطالها مبا قبلها فجاءت مجلته حرفية: أردفنقلها حرفيا و لكن مشاطي 

   وتسرتقي السمع هكذا أثناء حديثنا.أتيت  ، لكياي صديقيتقوي،  

 . الزمان: 2

اء واألمثلة كثية يف هذا السياق، للداللة على الزمان، إذ جند الزمان جمسدا يف فعل املكان ج رد أحياانو 

 وميكننا االستشهاد ابملثالني املواليني:

 débiter, Madame,  vient deOn: واليت يقابلها يف األصل : خب جايناي أنيسة راه  اجلملة: -

une nouvelle ،  فجاءت  ترمجة مشاطي هو بذلك وظف الفعل جاء يف العامية للداللة على الزمن أماو

بيد أننا يف اجلملة احلوارية   مسعت منذ اللحظة، اي سيديت، نبأ  ساراا على ما أظن ... : على النحو التايل

ومن صيغة  La préposition deجمردا من حرف اجلر الفرنسي  venirاألصلية، ال ميكننا قراءة الفعل 

 leصيغة زمنية يف الفرنسية تفيد املاضي القريب ألهنا تعتب  L’infinitif الفعل املصدر أي غي التصريفية 

passé antérieur العربية الفصحى سنبين اجلملة ابلفعل الثاين إذا أردان نقل اجلملة األصلية إىل  ابلتايل

débiter  هذا يعين أن اخلب تلقاه املتلقي وانتهى ولكن اآلن، أو  للتونقول مثال: لقد تلقيت خبا ، كأن



ائق فقط، فالفعل صار يف املاضي ولكن القريب جدا من احلاضر، وهو ما انتبه له مشاطي قبل ثوان أو دق

أما يف العامية اجلزائرية   سارا على ما أظن ... مسعت خباإىل مجلته: منذ اللحظة أيضا عندما أضاف 

اَ ت ملَّقِ فيمكن القول:   َبم ُدركم َبم ُدرمَكا.  َجاين أو    ،يتم خم   خم

ية أو شيئا من هذا القبيل ألنه يدرك أبن مقامدركا دون إضافة  راه جاين خب لكن بوملرقة اكتفى بوضع     

، فجملتا فالي السابقة والالحقة يف املقطع احلواري  عل من املتفرج يعي مباشرة زمنية الكالماخلطاب جت

ذلك أن وقوف املمثل الذي يتقمص ، خال قليب حمي  راه جاين خب اي آنيسة تدالن على ذلك وهي: 

شخصية فالي على الركح خياطب مباشرة ماراين وهي اآلنسة اليت يتحدث عنها، فيناديها وخيبها أبنه مسع 

خبا مل يرق له حىت جعله يف حية من أمره ويريد أن يتأكد معها. فالزمنية تكمن هنا يف مقامية اخلطاب 

La situationnalité ملتفرج مباشرة عند مشاهدة املشهد ويلتقط املسكوت عنه اليت سيلتقطها ا

l’indicible  دون اإلفصاح عنه على لسان املمثل املؤدي لدور فالي.  يف هذا الوقت   أو دركا   وهو 

ويف  ، Vous me feriez damner, ma mèreاليت تقابل يف األصل  اما: جيتيشو كون ما  مجلة: -

لن خنوض هنا أكثر يف حتليل الرتمجة ألن األمر واضح جدا لكننا  تظلمينين، اي أمي، أنت تعريب مشاطي 

 Vous me feriezالذي ال ميكن نقله منفصال عن مجلة  damnerسنشي إىل أمر مهم وهو الفعل 

damner,  ألنه يكمل معىن الكلمات داخل اجلملة الفرنسية، إذ يعين مثلما جاء يف القاموس الفرنسي

Larousse  :اإللكرتوينFaire damner quelqu’un : l’exaspérer  ويعين ذلك: عّصبه أو أاثر

غضبه أو ضايقه، وابلتايل لو نقلنا اجلملة األصلية حرفيا إىل العامية فستصبح كما يلي: ايما راكي قلقتيين، 

فة اجلزائرية فهي من  لكن وقعها سيكون سيئا على املتلقي اجلزائري،  وذلك ألن مكانة األم مقدسة يف الثقا

األصول ومن الناحية الدينية، هناك خط أمحر ال جيب جتاوزه مع الوالدين، واآلية الكرمية من سورة لقمان، 

َنا ا ، خي دليل على ذلك إذ يقول سبحانه وتعاىل:  14اآلية   ٍن  َوَوصَّي م ن ا َعَلٰى َوهم نَساَن ِبَواِلَديمِه مَحََلتمُه أُمُُّه َوهم إلمِ

ُكرم يل َوِلَواِلَديمَك ِإيَلَّ المَمِصيُ  ِ َأِن اشم  .  َوِفَصالُُه يف َعاَمنيم
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لن تتحقق وهذا ما تنبه له بوملرقة، فلطف وقع  L’acceptabilitéوابلتايل فإن مقبولية الرتمجة احلرفية     

اجلملة بنقلها بفعل كالم إجنازي وهو التحسر بغية حتقيق الغاية اخلطابية قائال على لسان الشخصية 

، أي أنه من شدة غضبه على والدته ولعدم قدرته على لومها، يتحسر عن  كون ما جيتيش اماأورغون: 

يتمثل يف الداللة السياقية يف  نيا ابمتياز ألن املعىن الذي حيمله هناكوهنا والدته، فأصبح الفعل جاء زم

حىت أن مستوى فعل الكالم وهو اإلجنازي مثلما ذكران زمين ابمتياز، ، لو مل تكوين أمي ... املاضي أي: 

وهو ما جيعل متفرج العرض يسبح خبياله حبيث يرجع ابلزمن إىل ، ... لو مل تكون والديت منذ صغري أي 

وراء وهو نوع من اإلنقطاع الزمين يضفي نوعا من اإليقاع الدائري من خالل االستمرار والرجوع إىل الوراء ال

وهو تقنية زمنية ترجع ابملتلقي  L’anachronieمث العودة إىل احلاضر، وهو ما يسميه برونر ابملفارقة الزمنية  

لنسبة لتعريب مشاطي، فقد وضع مقابل عبارة إىل الزمن املاضي مث تعيده إىل الزمن احلاضر واألمر نفسه اب

Vous me feriez damner,  وهو تلطيف لغوي غايته أيضا حتقيق املقبولية  أنت تظلمينين، عبارة

  Vous me feriez damnerاخلطابية لدى املتلقي العريب، على خالف التعبي الفرنسي يف نص موليي

 عادي.الذي يتقبله املتلقي الفرنسي بشكل  

 . املكان:  3

نديوك، أي جئنا أو قدمنا من مكان ما إىل  جيناورد الفعل جاء أحياان للداللة على املكان مثل: للسجن 

يف تعريب  لن تلبث أن تسجنو On vous fait prisonnier هنا بغية أخذك إىل السجن، اليت تقابل: 

ث والذي يعين )قاموس املعاين اجلامع مشاطي الذي نقل بدوره داللة املكان وذلك إبضافة الفعل العريب لبِ 

ث ا ،  يَلَبث  يف لِبثَ /   ب   : لِبثَ لِبثَ اإللكرتوين(:   ث ا لَب م  :  به  َملمُبوث  واملفعول  ،  ولَِبث  البث  فهو  ،  ولُب م

ُص ابملكان  لِبث ُص  لِبث / الشَّخم َع ِسِننَي {  -مَكث فيه وأقام :: يف املكان الشَّخم ِن ِبضم جم } فَ َلِبَث يف السِّ

ِفِهمم َثاَلَث ِمائٍَة ِسِننَي َوازمَداُدوا ِتسمع ا{  -  . أن فَعل كذا : مل يتأخَّر عن فعله لِبث ما -}َولَِبثُوا يف َكهم

ٍل َحِنيٍذ{ لَِبثَ  } َفَما  -أبطأ وأتّخر :   .َأنم َجاَء ِبِعجم



يالحظ هنا أن الفعل لبث يدل اترة على الزمان واترة على املكان، ولكن داللة الفعل يف تعريب     

 حىت تسجن.  تتأخر  مشاطي زمانية فهو يقصد: لن

راين نسمع فيها، واليت تعين: إهنا قادمة وأان أمسع وقع خطاها على األرض، فقد  جاتأما مجلة راهي 

ألهنا تصبح تنصيصا من خالل إحداث صوت وقع أقدام على الركح،   جاءت داللة الفعل جاء فيها مكانية

. وأان أترككما  هي بذاهتا قد وصلت. أجل، أمسع وقع أقدامها ها أان وهو ما يتماشى مع ترمجة مشاطي : 

 Je l’entends, ce me semble. Oui, c’est elle enصرح ابلقصد املوجود يف األصل:الذي    .معا

personne …  ، 
، يف جزأرة بوملرقة، نلحظ أيضا استعماالت أخرى ألفعال تلمح للمكان وأحياان جاءإضافة إىل الفعل     

للزمان يف العامية مثل: حط ومشى وخرج ودخل ورجع وقعد وراح وجاب، وقد مجعنا بعضا منها يف 

 اجلدول املوايل:

 طرطوف ملشاطي مقابل الفعل يف   مقابل الفعل يف طرطوف ملوليي  طرطوف لبوملرقة: 
Valère. Acte II. Sc.4. 

 ال يوجد  ال يوجد  رجليا  حنط ما عرفتش وين  

Mariane. Acte II. Sc.4. 
 أان ال أمتىن أحلى من هذا املصي  .A la bonne heure وختلي قليب جمروح   تروح أنت درك  

Dorine. Acte II. Sc.4. 
وبركاكم من    رايح   وين راك أرجع  

 الفضايح 

Pour moi, je pense 
Que vous perdez l’esprit 
par cette extravagance ; 

Et je vous ai laissé  tout du 
long quereller, 

Pour voir où tout cela 
pourrait enfin aller. 

Holà ! Seigneur Valère. 

أما أان فاعتقد أنكما كليكما قد فقدمتا  
الرشد هبذا التصرف الصبياين، إذ  

تركتكما تتابعان شجاركما بغباء، قل  
يل، اي سيدي فالي، إىل أين سيبلغ  

بكما هذا التمادي. إىل أين، اي سيدي  
 فالي؟   

Damis. Acte III. Sc.1. 
 نقولو كلمتني  Tartuffeل     منشيو

Et qu’à l’oreille un peu je 
lui dise deux mots.  .وسأمهس يف أذنه كلمتني قارصتني 

Tartuffe. Acte III. Sc.2. 
 ليك   قاعدأان ما نيش  

Ou je vais sur-le-champ 
vous quitter la patrie أو أغادر هذا املكان فورا 

Tartuffe. Acte III. Sc.3. 
 حبذاي خي   تقعدي 

J’en suis ravi de même, et 
sans doute il m’est doux,   ،يسعدين أن ألتقي بك على انفراد 



Tartuffe. Acte III. Sc.3. 
 ال يوجد  ال يوجد  داخلني خارجني 

. Tartuffe. Acte III. Sc.6. 
 نتقدم نزيد ليك  

Et j’en veux à genoux 
souffrir l’ignominie, 

وأان مستعد أن أجثو على ركبيت وأحتمل  
 وزرها من قبيل املذلّة والعقاب 

Cléante. Acte IV. Sc.1. 
 ريب  جابك 

Et je vous ai trouvé, 
Monsieur,  ،ولقد وجدتك، اي سيدي 

  

نالحظ يف ما يتعلق ابجلملة احلوارية األوىل يف هذا اجلدول، أهنا إضافة أي أن بوملرقة تصرف كي يشرح     

أكثر وضعية فالي عندما جاء ليواجه ماراين بعدما علم خبب رغبة والدها أورغون تزوجيها من طرطوف، 

، اليت تفيد داللة املكان عند قراءهتا منفصلة عن سياق املوقف رجليا حنط ماعرفتش وين فوضع مجلة: 

ما عرفتش وين حنط  وعبارة  ما لقيتش روحي وما فهمتش واش نعمل، الكالمي، ولكنها يف سياقه تعين 

 Ne pasالفرنسية:  L’expression idiomatiqueهي ترمجة حرفية للعبارة االصطالحية  رجليا 

savoir où mettre les pieds  واليت تعين: عدم معرفة املرء ما يقحم نفسه فيه، واليت يعود أصلها

   Kastnerواليت تعين )كاستني  Ne savoir sur quel pied danserللعبارة االصطالحية الفرنسية: 

1866  :623 :) 

» Au propre, c’est ne savoir de quel pied il faut partir pour commencer ou 

continuer  un pas ; au figuré, c’est balancer, hésiter, ne savoir à quoi se 

résoudre, quelle contenance tenir, quel parti prendre. C’est aussi être à bout 

de ressources, avoir perdu tout espoir, tout appui. Celui qui ne sait sur quel 

pied danser est bien près de sa chute .«  

وهو ابلفعل  حيتار يف أمرهو يرتدد  أو ال يعرف املرء طريقه يفهم من هذا التعريف أن العبارة الفرنسية تعين     

ما يقصده بوملرقة على لسان فالي، ففالي حائر يف أمره وكأنه فاقد لألمل ويف الوقت نفسه مرتدد يف ما 

ن أو اخلضوع له واالستسالم واالبتعاد عن مراين يتعلق بدفاعه عن حبه ملاراين ومواجهة قرار والدها أورغو 



ال حتمل يف متنها أي كلمة ذات أصل فرنسي إال ما عرفتش وين حنط رجليا ونسياهنا هنائيا، ورغم أن عبارة 

أهنا تعتب يف حد ذاهتا مجلة فرنسية من الناحية اإليديولوجية رغم أهنا من الناحية السيميائية تعتب مألوفة 

 أن عامة اجلزائريني يستعملوهنا للتعبي عن حيهتم جتاه أمر ما. وعادية حىت  

يتجلى هذا اجلانب اإليديولوجي يف االستعمارية اللغوية، ويف هذا الصدد، يشي عامل اللغوايت األستاذ     

( إىل أن اجلزائري يف الوقت الراهن أصبح بطبعه مييل إىل هتجني عاميته بني 135: 2008خمتار نويوات )

عربية والفرنسية بعد حتمسه لتعريب لسانه خالل السنوات األوىل بعد االستقالل وحتديدا ما بني سنوات ال

لكن هذه العزمية أصاهبا فتور يكاد يكون شامال، فضعف مستوى اخلطاب  »الستينات و السبعينات، و 

لة عريب وآخر فرنسي( أو العام وصارت اللغة هجينة ال شرقية وال غربية أو هي شرقية غربية )جزء من اجلم

إذا رأيت خطااب حلمتُه  “غربية حمضة. وأكثر ما يكون ذلك يف املدن الكبى، ومن الكلمات املأثورة: 

ولعل هذا هو التفسي الوحيد الختيار بوملرقة  للعبارة . ”«عربية وسَداهُ فرنسي فاعلم أن صاحبه جزائري

 املذكورة أعاله.

)احلرفية( لألفعال  اجلدول املبني أعاله، وابالستناد إىل الرتمجة العكسية يف ومرورا لألمثلة األخرى    

 املذكورة: 

  et laisser mon cœur blessé )ou brisé(  allerTu vas yوختلي قليب جمروح/   تروح أنت درك  

et ne vendez pas la  où allez! vous  Revenez !? / وبركاكم من الفضايح رايح  وين راك أرجع 

mèche  

 Tartuffe pour lui mettre les points sur les i voir Je vais  / نقولو كلمتني  Tartuffeل     منشيو

  pour vous servir disponibleJe ne serai pas /ليك   قاعدأان ما نيش  

 si proche de moi assiseieux d’être st mC’e / حبذاي خي تقعدي  

 sortantet en  rentrant En اخلني خارجني/ د 

 ’encore vers vous avanceJ  /نتقدم نزيد ليك  



  emmenéDieu vous a  /ريب  جابك 

 . أرجع وين رايح ...( ( أو احلقيقي )درك تروح ...حتيل إىل داللة املكان سواء املتخيل )جند أن غالبيتها 

 املثال الثالث: 

 يف العامية اجلزائرية الدالة على املكان  التعابي اجملازية والعبارات االصطالحية

 مقابل الفعل يف طرطوف ملشاطي  مقابل الفعل يف طرطوف ملوليي  طرطوف لبوملرقة: 
Pernelle. Acte I. Sc.1. 
 نبقالكم هنا كي مسمار جحا 

Et qu’il fera beau temps 
quand j’y mettrai le pied. 

عندما يتغي الوضع من   لن أعود إال 
 األساس 

Dorine. Acte II. Sc.2. 
بنتك راهي فالعاليل كيفاش تعطيها  

 للبوهايل 

Votre fille n’est point 
l’affaire d’un bigot : لن تكون ابنتك ضحية تزمت مبالغ 

Mariane. Acte II. Sc.3. 
 واش حبيتين ندير ... نفرفط وال نطي

 
.Quoi ?  ماذا تقولني؟ 

Dorine. Acte II. Sc.3. 
   أرمي روحك يف بي 

 

.Non, vous serez, ma foi ! 
tartuffiée.  ال بّد من أن تصطبغي بصبغة طرطوف 

Valère. Acte II. Sc.4. 
 حناك مين وعطاك للذيب 

 ال يوجد  ال يوجد 

II. Sc.4.Valère. Acte  
 ما تبقاش غارق يف حبورو 

Vous préviendra peut-être 
en un pareil dessein 

وأان لن أكون غبيا كي ال أدافع عن  
 كراميت املهانة، وإابئي املهدور. 

Damis. Acte III. Sc.1. 
 مسعت خب وطاح عليا كي الرعداي 

Que la foudre sur l’heure 
achève mes destins,  

ُمم هذا   لتحرقين الصواعق إذا مل أجلم
 الدجال وأضعه عند حّده. 

Dorine. Acte III. Sc.1. 
 راهو كي النشافة حتت رجليها 

Et pourrait bien avoir 
douceur de cœur pour elle.  

وال بّد من أن يضطره لطفها إىل  
 مسايرهتا. 

. Tartuffe. Acte III. Sc.3. 
 ال يوجد  ال يوجد  قريب نطي كي شفت وجهك املني 

. Acte III. Sc.3. 
 انيت وردة يف املشموم 

Vous devez vous en 
prendre à vos charmants, 

فاحلق على سحرك اجلذاب الذي  
 أسرين حاملا أبصرت روائع أنوثتك، 

Elmire. Acte III. Sc.3. Et votre réthorique en   أان أستمع إىل خطابك البليغ ونفسي



 termes assez forts à mon الثقة اللي وضعتها فيك 
âme s’explique. 

 مراتحة إىل دور أقوالك. 

III. Sc.4.Damis. Acte  
 اليوم نعتلك الدالع وين يتباع 

Pour confondre l’orgueil 
d’un traître qui me nuit, 

Pour m’ouvrir une voie à 
prendre la vengeance 

ك املتشامخ  ألهد عجرفة هذا املتهتِّ 
الذي يستحق التنديد. ولكي أابدر إىل  

 االنتقام من خبثه ومراوغته. 

 

Sc.3.Elmire. Acte IV.  
واللي ما يف كرشو تني ما خياف من  

 النار 

Et crois que d’un refus la 
discrète froideur, N’en est 

pas moins puissante à 
rebuter un cœur 

وأعتقد أن رفضا مبطّنا  ابلبود ليس أقّل  
 قسوة لرتويض قلب تّيمه اهلوى. 

 

تعج جزأرة بوملرقة ابلتعابي اجملازية والعبارات االصطالحية نظرا لثراء العامية اجلزائرية هبذا النوع من األقوال     

املأثورة الذي يتصف ابلغموض واملعاين الضمنية، ابإلضافة إىل متيز الكتابة املسرحية ابملسكوت عنه، 

ستهلكة ومستوردة مستقاة من فكر غريب وأحياان عريب فالعامية اجلزائرية عادة ما تستعمل ألفاظا خمتلطة وم

أتّصل وجتّدر يف خميلة وكيان اجلزائري بواسطة هذه العبارات اهلجينة والدخيلة على ثقافته االجتماعية، حىت 

أضحت شعبية التداول وسهلة التناقل انهيك عن تداخلها وتشابكها على املستوايت املعجمية والنحوية 

بهر يف جزأرة بوملرقة أن أغلبها وردت كشواهد فضائية، ترمز للمكان أو الزمان، حيث والصرفية، لكن امل

 اكتست أحياان طابع املثل الشعيب وأحياان طابعا فكاهيا من خالل الوضعيات الكالمية العفوية. 

بتتبع مسار وتطور هذه العبارات اترخييا ولكن بطريقة رجعية سنجد جلها أتى بسبب االنزايحات     

االستعمارية اليت جنم عنها ما يسمى ابالنزايحات االستبدالية، وهبذا الطرح، نكتفي فقط ابلبحث عن أصل 

هذه العبارات اليت استعملها بوملرقة واليت تبدو يف ظاهرها حمسوسة ولكنها يف الغالب تؤسس لشعرية 



ا اجملازي اإلحيائي )خضر محد انزايحية استبدالية تنتقل ابملتلقي من عاملها احلريف املعجمي إىل عامله

 (، ولعل أول ما يستوقفنا يف هذه الرتمجات املبينة يف اجلدول السابق العبارات اآلتية:260:  2017

يف هذه العبارة التشبيهية ننهل من زمنني: األول يتمثل يف الزمن احلاضر  نبقالكم هنا كي مسمار جحا:  -

، وهو ما يصطلح عليه بروني مسمار جحافيه نوع من االستمرارية والثاين يف الزمن املاضي  نبقالكم هنا

 Et qu’il، واألمر مل يتعدى حدود اجلملة األصلية L’anachronie( ابملفارقة الزمنية 67: 2012)

fera beau temps quand j’y mettrai le pied. ، يف ألن املقصودية حتققت ذلك أن السيدة برانل

هذا املقطع احلواري تقول أن الوقت حان كي تتدخل يف أمور العائلة بعد الفوضى )على حد تعبيها( اليت 

 شهدهتا. 

تعين أهنا ستبقى يف البيت مثل مسمار جحا، ويعود أصل  نبقالكم هنا كي مسمار جحا ذلك أن عبارة     

اث العريب تروي أن جحا، هذه هذا التشبيه الذي أصبح مثال مع الوقت إىل حكاية شعبية من الرت 

: 2013الشخصية التارخيية جمهولة اهلوية قياسا إىل ما جاء به العقاد يف كتابه جحا الضاحك املضحك )

(، ابع بيته ألحد التجار واشرتط عليه ترك مسمار له يف احلائط كذكرى له يف منزله، وهو ما وافق عليه 83

يوميا على صاحب املنزل ويتحني أوقات الوالئم صباحا ومساءا  املشرتي، وبعدما مت البيع بدأ جحا يرتدد

حبجة اإلطمئنان على مسماره حىت جعل صاحب املنزل يفر منه اتركا كل شيء خلفه، فصار مثال يضرب 

على عدم االستسالم والتفريط يف األشياء القيمة مهما يكن الثمن واملكوث يف مكان ولو كان غي مهم. 

فنلحظ العكس متاما ألن السيدة برانل تتوعد بعدم الرجوع إىل البيت إىل يف حال  أما يف ترمجة مشاطي

تغي الوضع، فمن مشاركة يف هتدئة األوضاع اليت آلت إليها العائلة إىل غي مشاركة متاما يف ذلك، وهو ما 

 .  un contre sensيعتب خمالفة يف ترمجته  

رمي روحك يف  أ /واش حبيتين ندير ... نفرفط وال نطييل/ بنتك راهي يف العاليل وعالش تعطيها للبوها -

الثقة   /قريب نطي كي شفت وجهك املني /راهو كي النشافة حتت رجليها /ما تبقاش غارق يف حبورو  /بي



: كل هذه العبارات اجملازية جتعل من املتفرج اللي ما يف كرشو تنب ما خياف من النار /اللي اوضعها فيك 

 يتخيل مكاان غي ملموس يف الفضاء املسرحي: 

لية القوم: أي من خيارهم إحياء للمكان العايل ولكن املقصودية هي العزة والشرف، نقول هو من عِ   العاليل:

 وأشرافهم )معجم املعاين اجلامع اإللكرتوين(.

لكن املقصودية هي السخرية من الفرح يف سياق الكالم أي أتريدنين أن إحياء للسماء و نفرفط وال نطي: 

 أطي فرحا من السعادة.  

حيث مت تسهيل اهلمزة فيها وهي ظاهرة صوتية يف العامية اجلزائرية تفيد ختفيف وتيسي النطق  أي بئر  بي: 

، ويقصد هبذا (280: 2008ألن النطق يف العامية الفصحى شاق ويتطلب جهدا عضليا قواي )خان 

اإلسم يف العبارة االصطالحية اهلالك ويبدو أبن بوملرقة أدرك وقع اجلملة األصلية اليت وضعت يف سياق 

فلو نقلها حرفيا كان إبمكانه  .Non, vous serez, ma foi ! tartuffiée.ساخر مثي للضحك 

على خالف مشاطي الذي فهم املعىن لكن مجلته ال  ال ال درك تويل اللُّطمفم ممَطرمطمَفة،احلصول على: 

عالقة هلا ابألثر السيميائي وهو الضحك، ومجلة موليي تعين أن دورين تنبه ماراين أنه يف حال صمتها 

يعين   أرمي روحك يف بيواملوافقة على قرار والدها ستصبح ال حمالة زوجة طرطوف، وهو ما يقصده بوملرقة 

بذلك إذهيب إىل اجلحيم واجلحيم هنا طرطوف أي وافقي على اجلحيم الذي على لسان دورين ويعين 

 ستعيشينه مع طرطوف.  

: تلميح يقصد به حبر اهلوى، واجلملة جاءت يف سياق عتاب فالي ملاراين عندما مسع خبب زواجها من حبورو

 ما يف حبه. طرطوف قائال هلا: واللي نساك أنساه وما تبقاش غارق يف حبورو، أي ال تبقى هائ

تعين سيصتبح كاخلامت يف  كي النشافة حتت رجليهاتلميح يف البنية السطحية للجملة إىل املكان،  رجليها: 

إصبعها، تتحكم فيه مثلما تشاء. وامللفت لإلنتباه هو املشبه به وهو النشافة اليت تعين خرقة تستعمل 

رض واجلدران وغيها من أشياء الديكور يف لتنشيف املاء، واخلرقة قماش ابل قدمي رث يستخدم ملسح األ



املنزل وعادة ما توضع على األرض ملسح األرجل عند الدخول إىل املنزل، وهو ما كان يقصده بوملرقة يف 

 استعماله هلذه العبارة.

 يتخيل املكان واملقصود هو الفرح والغبطة والسرور.  تلميح إىل السماء، جيعل املتلقينطي:  

  الثقة اللي تلميح إىل النفس، والتلميح مرتبط ابلفعل الذي قبل هذه الكلمة والذي يكملها دالليا،  فيك: 

الشخص املتلقي نفس املوجودة يف نفس الشخص املعين تؤخذ مت توضع يف ، وكأن الثقة فيك  اوضعها 

نا يظهر فضاء االنتقال من مكان متخيل )معنوي( إىل مكان متخيل ، وهاملكان لتصبح النفس هي 

  )معنوي( آخر.

والتلميح هنا أيضا مرتبط بكلمات اجلملة ككل واليت يكمل بعضها  ،وجهنم تلميح للبطن : والنار  كرشو 

تنب ما  اللي ما يف كرشو ، le cotexteبعضا من الناحية الداللية أو مايسمى ابملناص أي السياق اللغوي 

م، وقد وردت هذه الرتمجة للداللة على غيه، أيمن شر جهن واملقصود من ال يسيء إىل خياف من النار، 

استباق احلدث الزمين أي أن إملي تشي إىل أنه يف الزمن البعيد لن حيدث شيئ ما دامت بريئة ومل تقع يف 

      فخ طرطوف.   

ا يف املشموم، واملشموم ابقة أو حزمة والزمن اآلين املستم ختيل املكان املشموم:  - ر، فأنت وردة اآلن وغد 

أزهار ذات رائحة زكية جدا نظرا الحتوائها على أنواع حمددة من األزهار مثل الفل واليامسني وهو حال 

 املشموم التونسي.

وقع اجلملة قوي جدا، واملكان يكمن يف فضاء االنتقال من امللموس إىل  حناك مين وعطاك للذيب:  -

امللموس ولكن دائما يف حيز املتخيل، ولعل ما يستوقفنا يف هذه اجلملة عند مساعها للمرة األوىل هو داللة 

الذئب، فالذئب من احليواانت اليت هلا رمزية اترخيية تطورت على مر العصور وختتلف حسب الثقافات 

ألداين، فالذئب يف الثقافة الغربية رمز للوفاء مثله مثل الكلب فالفرنسيون مثال عادة ما يرددون عبارة وا

C’est une fidélité de loup  شدة الوفاء، أما يف الثقافة اجلزائرية والعربية عموما فهو رمز  ايقصد هبو



ن األليف: الكبش أو اخلروف أو للخبث واملكر واخلداع، وعادة ما جيتمع يف احلكاية مع خصمه احليوا

النعجة أو املاعز، والكثي من األمثال الشعبية توظف رمزية هذا احليوان يف الثقافة اجلزائرية، نسوق عددا 

 /(181/78/186/194: 2016منها عن خدوسي )

  الذيب اللي قراه    /الذيب، ما تبكي الراعي/ املرأة ختاف من الشيب قد ما ختاف النعجة من  الذيبما جتوع  

بني النعاج. إضافة  ذيبما يسرحوه الغنم/  الذيب /الذيبحفظو السلوقي/ مَزينه اي حلبيب لو ما فيه رحية 

 Leلى والذئب إىل هذه األمثال فإن بعض احلكاايت، وهي الشعبية تروي دائما قصصا عن ذلك، مثل لي

petit chaperon rouge   حكاية قطيع الغنم والذئب املستوحاة من أسطورة الذئب واملعزة واجلدي اليت

 Les Fables de Laيف مؤلفه الشهي الذي مجع فيه أساطي احليواانت  La Fontaineكتبها الفونتني 

Fonataine قام ابستدراج صغار املعزة السبعة يف غياب هذه األخية  اليت تروي قصة الذئب املاكر الذي

أفلت واحد منهم بعدما اختبأ منه، وبعد رجوع والدهتم املعزة، قص عليها و  فأكل ستة منهم حىت خدعهم

اجلدي املتبقي القصة كاملة فما كان منها إال أن ذهبت وأنقذت صغارها الذين بقوا أحياء يف بطن الذئب 

نه حني كان انئما بواسطة مقص مث مألت بطنه ابحلجارة وخاطته، وعندما استيقظ إذ أخرجتهم من بط

 شعر ابلثقل والغثيان حىت مات. 

حتملنا هذه القصة على القول أن بوملرقة كان واعيا جدا عند إضافته هلذه اجلملة اليت ال مقابل هلا يف     

ع يعلم حبقيقة طرطوف ابستثناء أورغون األصل، فالذيب الذي يقصده فالي هو طرطوف نفسه وألن اجلمي

والسيدة برانل، فقد شبهه فالي ابلذئب ألنه على يقني مبكره وخبثه وخداعه ونفاقه، واجلملة هنا رغم أهنا 

حتمل يف طياهتا داللة املكان إال أهنا زمنية ألن فيها استباقا حلدث مل حيدث بعد، وهو ما يصطلح عليه 

 ،  Le prolepseاق الزمين يف املسرح  ( ابالستب67: 2012) بروني

وهو مثل شعيب يضرب عند التهديد والوعيد وعادة ما يضرب بفاكهة  اليوم نعتلك الدالع وين يتباع:  -

وقد جاء يف هذا املقطع احلواري للداللة  اليوم نوريلك الزنباع وين يتباع،الليمون اهلندي أو الزنباع فيقال: 



على اكتشاف داميس أمر حترش طرطوف بزوجة أبيه إملي، وهو أيضا ختيل ملكان ال يوجد يف الفضاء 

 املسرحي.

أي تلقيت نبأ  وسقط عليَّ كالصاعقة )سقط علي اآلن يف مكاين(  مسعت خب وطاح عليا كالرعداي: -

انية، فاخلب أاتين اآلن وتلقيته كالصاعقة، والصاعقة من الفعل العريب َصَعَق والداللة هنا زمنية أكثر منها مك

ا وقع الكارثُة النَّاَس : أذهلتهم ، كان هل صَعقتِ واملفعول مصعوق )معجم املعاين اجلامع اإللكرتوين( ويقال: 

ملالحظ هنا أن اجلزأرة تكافئ ، واالنَّبُأ السَّيُِّئ : نزل عليه كالصَّاعقةصَعقه  ،صعقه نبأ مفجع  ،شديد عليهم

achève mes  Que la foudre sur l’heureيف شقها الثاين الشق األول من اجلملة األصلية 

destins,  :وطاح يف العامية مبعىن نزل والرعداي من الرعدة والرعد يف العربية وقد طاح عليا كي الرعداي ،

 جاء يف لسان العرب البن منظور:

. وأرمَعد القوم وأَبَرقوا: أصاهبم رعد وبرق. وأرمَعد القوم وأَبَرقوا: الذي يسمع من السحابالصوت : الرعد 

  .وترَعد رعمدا  وُرعودا  وأَرمَعدت : صّوتت لإِلمطار تَ رمُعد  ورَعدت السماءأصاهبم رعد وبرق. 

 الرعدة.فارتعد، وترعدد: أخذته  أُرمعد  ، وقد  النافض يكون من الفزع وغيهالّرعَدة:  و 

 فرائصه عند الفزع.  دت: االضطراب، تقول: أرعده فارتعد. وأُرمعِ االرتعادو 

   .يسقط معها قطمعُة انر الذي  الصوُت الشديد من الرعدة  الصاعقة هي    و

ابلرعداي عوضا عن ، la foudreوابلتايل، فالفرق بني الصاعقة والرعد طفيف، ولذلك عندما نقل بوملرقة 

تغي سياق املوقف، ألن املقصودية مل تتحقق يف ترمجة بوملرقة ولكنها الصاعقة فالداللة السياقية مل تتغي بل 

رغبة والده يف تزويج أخته ماراين    حتققت يف ترمجة مشاطي فداميس يتوعد ويهدد طرطوف بعد مساعه خلب

ُمم هذ ولداميس:  بينما يف ترمجة بوملرقة داميس يشتكي  ، ا الدجال وأضعه عند حّده لتحرقين الصواعق إذا مل أجلم

وهي ترمجة إبضمار عناصر من النص املصدر جيب أن تبقى مثبتة يف النص اهلدف  من تلقيه خبا سيئا.

 . La sous-traductionوهو خطأ يسمى ابلقهقرى يف الرتمجة  



 . دراسة املنت 2

 . ترمجة مواضع الضحك: 1.2

 : 1املثال  

 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

Orgon : 

Ah ! mon frère, bonjour. 

Cléante : 

Je sortais, et j’ai joie à vous voir 

de retour. La campagne à présent 

n’est pas beaucoup fleurie. 

Orgon : 

Dorine ... Mon beau-frère, 

attendez, je vous prie !  

Vous voulez bien souffrir, pour 

m’ôter de souci,  

Que je m’informe un peu des 

nouvelles ici. 

Tout s’est-il, ces deux jours, 

passé de bonne sorte ? 

Qu’est-ce qu’on fait céans ? 

comme est-ce qu’on s’y porte ? 

Dorine 

Madame eut avant-hier la fièvre 

jusqu’au soir,  

Avec un mal de tête étrange à 

concevoir. 

Orgon 

Et Tartuffe ? 

Dorine 

Tartuffe ? il se porte à merveille, 

Gros et gras, le teint frais, et la 

bouche vermeille. 

Orgon 

Le pauvre homme ! 

Dorine 

Le soir, elle eut un grand dégoût, 

et ne put au souper toucher à rien 

du tout, 

Tant sa douleur de tête était 

encore cruelle ! 

Orgon 

Et Tartuffe ? 

Dorine 

Il soupa, lui tout seul, devant elle, 

Et fort dévotement il mangea 

deux perdrix,  

 هنارك سعيد، اي أخي.   أوركون: 
كنت على أُهبة اخلروج،   كليانت:

ويسرين أن أراك عائدا، فالبية اآلن  
 أمتىن. غي مزهرة متاما بعد، كما 

اي دورين ... أرجوك أن   أوركون: 
تنظري بعني العطف إىل زوج أخيت،  
وأن ختففي اهلم عين مبا تزودينين به  
من أنبائك السارة. أمحد هللا على أن  
كل األمور يف هذين اليومني انقضت  
على خي. قويل يل: ماذا جيري هنا؟  

 وكيف حالك اآلن؟.  
لقد انتابت احلمى السيدة يوم   دورين: 

ىت املساء ورافقها  أمس والزمتها ح
 صداع شديد ال يطاق. 

 وماذا حل بصاحبنا ترتوف؟. أوركون:  
ترتوف يتمتع بصحة جيدة،   دورين: 

وهو ممتلئ شحما وحلما، وخداه ورداي  
 اللون.  

مع ذلك، مسكني هذا أوركون: 
 الرجل. 

مساء داهم السيدة قرف دورين: 
غريب، ومل تستطع على املائدة أثناء  

لقمة على فمها، وقد العشاء أن تضع 
 أرهقها الصداع. 

 وترتوف ماذا دهاه؟ أوركون:  
لقد تعشى وحده أمامها،  دورين: 

وبكل خشوع التهم حجلتني كاملني 

Orgon  

 مسائكم ابخلي 

Cléante 

 أهال وسهال بيك. 
 كنت خارج. 

 لو ما حكمتين هذ الطفلة ابلكالم 

Orgon  

 وين راك ماشي اي نسييب 
 هذي يومني وأان غايب على بييت ... 

خبوين واش راكم؟ واش حالكم؟ واش  

 راهي صحتكم؟ 

Dorine 

 اللة، طول الليل ما جاهاش النوم ... 
 احلمة وراسها سخون 

Orgon  

 ؟Tartuffeو 

Dorine 

 الابس عليه واش خيصه 

Orgon  

 مسكني ... هذاك الراجل ... 

Dorine 

اللة ابيت ة فوق اجلمر ... ابلسخانة  

 والسطر ... حىت لطلوع الفجر ... 

Orgon  



Avec une moitié de gigot en 

hachis. 

Orgon 

Le pauvre homme ! 

Dorine 

La nuit se passa tout entière 

Sans qu’elle pût fermer un 

moment la paupière ; 

Des chaleurs l’empêchaient de 

pouvoir sommeiller, 

Et jusqu’au jour près d’elle il 

nous fallut veiller. 

Orgon  

Et Tartuffe ? 

Dorine 

Pressé d’un sommeil agréable, 

Il passa dans sa chambre au sortir 

de la table, 

Et dans son lit bien chaud il se 

mit tout soudain, 

Où sans trouble il dormit jusques 

au lendemain. 

Orgon 

Le pauvre homme ! 

Dorine 

A la fin, par nos raisons gagnée,  

Elle se résolut à souffrir la 

saignée ; 

Et le soulagement suivit tout 

aussitôt. 
Orgon 

Et Tartuffe ? 

Dorine 

Il reprit courage comme il faut 

Et contre tous les maux fortifiant 

son âme,  

Pour réparer le sang qu’avait 

perdu Madame, 

But à son déjeuner quatre grands 

coups de vin. 

Orgon 

Le pauvre homme ! 

Dorine 

Tous deux se portent bien enfin ; 

Et je vais à Madame annoncer par 

avance 

La part que vous prenez à sa 

convalescence. 

 مع نصف فخذ مفروم. 
اي له من مسكني قليل   أوركون: 

 الشهية حقا. 
انقضى الليل بطوله ومل  دورين: 

يغمض للسيدة جفن. ألن احلمى مل  
و حلظة. فسهران  تدع هلا جماال كي تغف

 إىل جانبها تقريبا حىت طلوع الفجر.  
وترتوف؟ أرجوك أن تعلميين  أوركون: 

 ماذا فعل؟. 
غلب النعاس عليه فانتقل من   دورين: 

غرفة الطعام إىل حجرة النوم، ويف  
سريره الدافئ انم حاال بدون أي  

 إزعاج حىت صباح الغد.  
يف آخر األمر، نزّو عند  أوركون: 

لسيدة أبن تُفَصد،  إحلاحنا رضيت ا
 فما عّتمت أن اراتحت. 

 وترتوف، كيف تصرف؟ أوركون:  
استعاد شجاعته كاملعتاد،  دورين: 

وبدون أي قلق عّوض للسدة عن  
الدم الذي فقدته ابلفصمد. وأثناء  
تناوله طعام اإلفطار جترع أربعة كؤوس  

 من اخلمر. 
يف احلقيقة، مسكني هذا أوركون: 

 الرجل املثايل. 
ا حتسنت صحة االثنني أخي دورين: 

معا. ها أان ذاهبة ألنبئ السيدة 
ابستفسارك عن نقاهتها ومتاثلها إىل  

 العافية.     

 ؟Tartuffeو 

Dorine 

زاد مسان ... كال زوج جاجات وكيلو  

 بنان ... 

Orgon  

 مسكني ... هذاك الراجل ... 

Dorine 

اللة زاد عليها احلال ... صفارت  

 وجسمها حنال ... 

Orgon  

 ؟Tartuffeو 

Dorine 

كال حىت شبع ... تقرع وطلع لفراُشه  

 يتمتع ... 

Orgon  

 الراجل ... مسكني ... هذاك 

Dorine 

اللة ما اتكل ما تشرب ... طول الليل  

 وهي تتعذب ... 

Orgon  

 ؟Tartuffeو 

Dorine 

انض الصباح فطر ... ابلزبدة والعسل  

 احلر

Orgon  

 مسكني ... هذاك الراجل ... 

Dorine 

اللة صبحت ما عليهاش ... أان نطلع  
 نقوهلا سيدي راه جاء. 



 وراهو يتمىن لك الشفاء ... 

 

نالحظ يف النسخة اجملزأرة أن مواضع الضحك يف األصل ال تكمن فقط يف التكرار الذي يتمثل يف      

واترة   ? Et Tartuffeيف ردود أورغون، اترة يف  Le comique de  répétitionكوميداي التكرار 

ولكن أيضا يف تسلسل الردود وانسيابيتها أو ابألحرى االستمرارية يف حوار  ! Le pauvre hommeيف

دورين واملقاطعة النامجة عن ردود أورغون الذي يعود كل مرة إىل موضوع طرطوف عوض إخباره مبا حدث 

مع والدته السيدة برانل وزوجته إملي وهو أيضا تلميح للزمانية أو ما يسمى ابملفارقة الزمنية 

L’anachronie،  ابإلضافة إىل وقع املفاجأة الذي يظهر يف حوار دورين كل مرة بردود أورغون الرادعة مما

أدى إىل إحداث انقطاعات هزلية تؤدي بدورها إىل إحداث أثر الضحك الذي يتزايد تدرجييا مع تواتر 

د اليت جتعلنا نضحك الردود، بعبارة أخرى، إهنا تلك العالقة الكالمية بني أروغون ودورين يف هذا املشه

والشيء نفسه ابلنسبة للعالقة الضمنية بني أورغون وطرطوف، ويبدو أن املرتجم بوملرقة تفطن هلذه العالقة 

 ! Ah وحاول إحداث األثر نفسه يف الرتمجة ولكن ابلتحرر من القيود اللسانية للنص األصل، فعندما نقل:

mon frère, bonjour  : أسلوب التطويع اجملازي  ابستعمال مساكم ابخليبLa modulation 

métonymique،  فقد نقل اجلزءfrère  فقد فهم تبادل احلديث ألن  أنتمابسم ضمي مجع مسترت وهو

أورغون ملوليي يف هذه اجلملة احلوارية خياطب كليانت فقط بينما أورغون لبوملرقة خياطب كليانت ودورين، 

 وهو ما يسمى تعليميا برتمجة اجلزء ابلكل. 

اين، يف هذا الصدد، نفرتض أن أورغون موليي ال يلقي عادة التحية على دورين ألهنا خادمة ابنته مار     

وبسبب الطبقية االجتماعية اليت كانت سائدة يف فرنسا يف ذلك العصر، بينما أورغون بوملرقة ألقى التحية 

على دورين، أي أنه يقدرها اجتماعيا وهو ما يعتب سليما من الناحية الثقافية، ويتجلى ذلك أيضا يف رد  

يف النسخة األصل، وهي عبارة جماملة الذي ليس له مقابل أساسا أهال وسهال بيك كليانت على بوملرقة 



Une formule de politesse  تستعمل بصفة تقليدية يف السياق االجتماعي اجلزائري، فقد جرت

 Daumasالعادة أن تكون التحيات يف اجلزائر حارة وحبفاوة، ويف هذا السياق، خصص دوماس 

لغة الشعب اجلزائري واملستعملة  ( جزءا من حبثه حول دراسة هذه العبارات املدرجة يف194: 1865)

ويبر اختياره لذلك املوضوع   Formules de la Civilité Arabeخالل احلقبة االستعمارية يف كتابه

       قائال:       

 » Lorsque l’on est appelé à vivre avec le peuple arabe, ce qu’il importe le plus 

essentiellement de connaitre, après sa langue, ce sont les formules et les règles 

de sa politesse 150«. 

  ونزعم أن بوملرقة قد فهم أمهية إلقاء التحية لدى اجملتمع اجلزائري عند الدخول إىل املنزل.   

 :  L’analyse atomistiqueاآلن نسخة بوملرقة أبمنوذج التحليل اجلزئي    فلنحلل

وذلك ألنه  une interférence phonétiqueة األوىل أبن بوملرقة ارتكب تداخال صوتيا نالحظ للوهل

حىت  Orgon, Cléante et Dorineحافظ على األمساء الفرنسية للشخصيات مثلما هي صوات وكتابة  

( يعتب التداخل أبنواعه خطأ 44: 1999أنه مل يتكبد عناء نقلها حرفيا إىل اللغة العربية، ووفقا لدوليل )

 يرتكبه املرتجم عندما يدخل يف النص اهلدف ميزة لغوية خاصة ابلنص املصدر. 

نالحظ أيضا أن جزأرة بوملرقة أكثر إجيازا مقارنة ابلنسخة األصلية حىت أننا لو حاولنا تطبيق الرتمجة     

العكسية انطالقا من النسخة اجملزأرة سنتحصل على نص آخر ال يطابق نص موليي لكن يكافئه سيميائيا،  

تنوع بني تطويعات  Une adaptation intrinsèqueوذلك ألن بوملرقة جلأ إىل تطويع داخلي للنص 

 Des modulationsوتطويعات جمازية  Des modulations grammaticalesحنوية 

métonymiques  :وفيما يلي أمهها 

 
 .   «كان من املهم أن نعرف إضافة إىل لغته مبادئ وصيغ أدبه عندما دعوننا للعيش مع الشعب العريب،  »ومفاده:   150



 Gros et gras, le teintواليت تقابل يف اجلزائر:  واش خيصه ...: مثال يف: L’impliciteاإلضمار     

frais, et la bouche à merveille : ماذا ينقصه عن   ابلعامية اجلزائرية تعين حرفيا:واش خيصه ...  ف

 Gros et gras, le teint frais, et la bouche àوهي املقصودية اليت حتققها مجلة موليي:  اآلخرين؟

merveille :غي  مسني وخشني، الوجه انير والفم مرسوم ، ولذلك كان من املمكن لبوملرقة أن يقول مثال

الداللة الضمنية للجملة بغية احملافظة على األثر الكوميدي وهو الضحك، ألن اجتماع  أنه فّضل نقل

يثي الضحك وذلك بسبب اإليقاع املوسيقي عند نطق الكلمتني  grasو  grosالكلمتني الفرنسيتني 

، يكون على املستوى الصويتف، Le comique de motsمتتاليتني وهو ما نسميه بكوميداي الكلمات 

الذي يكون  La voyelle a مغلقا على خالف حرف العلة La voyelle oحرف العلة الفرنسي 

 : جمتمعتني وذلك ألن   grasو   grosمفتوحا، ولذلك يتوّلد الضحك عند نطق الكلمتني  

» Parfois, le traducteur a la chance de pouvoir jouer sur la structure 

phonologique de l’expression idiomatique qui correspond exactement à 

.151« l’expression originale  ماجنانو(Manganot 2010 :45 .) 

)نطق الفتحة حلرف الصاد بطريقة مفتوحة مع  ه خيصّ ولذلك ارأتى بوملرقة إاثرة الضحك بواسطة كلمة 

الصاد واهلاء.  Les consonnes fictives arabesالشدة( يف خمارج أصوات الصوامت الومهية العربية 

ففي علم األصوات النطقي، يكون أثر نطق حرف الصاد قواي ألنه صوت صفيي ابمتياز مثله مثل الياء 

،  خيّصه وهذا ما حيدث متاما عند نطق الصامت الصاد يف كلمة  ا،والزاي ابإلضافة إىل كونه صوات تفخيمي

مث يتحرر مع الصامت  Les incisives de la boucheذلك أن صوت الصامت يَ عمَلق بني قوارض الفم 

  Tartuffeمن سر الضحك يف النسخة اجلزائرية، واألمر نفسه ابلنسبة لالسم اهلاء وهنا ابلتحديد يك

 
  االصطالحي للتعبي  الصوتية  البنية  على  اللعب على قادر ا ليكون  حمظوظ ا املرتجم يكون ،   األحيان بعض  يف» :  ومفاده  151

 . « . األصلي التعبي  متام ا  يطابق الذي



هو الذي يولد  a والصائت املفتوح eو  uمع الصائتني مها والتقاء fو   tللحرفني  التأثي الصويتن وذلك أل

. وابلتايل فانغالق و انفتاح الفم ? Et Tartuffeيف  Etبكلمة حك لدى املتلقي ولكن يف اجتماعها الض

لشخصية طرطوف أي أن  مث انغالقه أو ابألحرى اهلبوط والصعود الصوتية هي اليت تكون الطبيعة املضحكة

 Et، وعلى هذا املنوال، ترجم بوملرقة فقط un stimilus du risibleاالسم يف حد ذاته مثي للضحك 

وهو ما يؤدي إىل  Tartuffe( ومجعه ابلكلمة الفرنسية ومبا يقابلها يف العربية وهو حرف العطف الواو )

 تعايل القهقهات والصيحات.

ألن  الضحك ! Le pauvre hommeإضافة إىل ما سبق، يثي أيضا رد أورغون األصل املتمثل يف     

جسد هذا األثر ولكن إبعطاء أمهية أكثر لرد دورين اليت تتفاجأ كل مرة بعد تكرار أورغون السؤال بوملرقة 

توجد قوة ان ...، زاد مسان ... كال زوج جاجات وكيلو بن عن أحوال طرطوف، ففي ردها املتمثل يف: 

، ففي ثقافة اجلزائريني، ال خيلو أي طبق تقليدي من اللحم كيلو بنان و زوج جاجات داللية يف العبارتني: 

أبنواعه البيضاء أو احلمراء، ولكن من غي املعقول أن يتناول شخص وجبة تتكون من دجاجتني وكيلو من 

بقطعة من اخلبز ولكن إذا أراد الشبع، يتناول وجبة املوز، فاجلزائري عادة يستطيع ختفيف إحساسه ابجلوع 

غنية تتكون من طبق تقليدي غين حيتوي غالبا على اللحم )شواء أو دجاجة يف الفرن أو عجائن مزينة 

بقطع كبية من اللحوم احلمراء و/أو البيضاء( ابإلضافة إىل فاكهة مومسية وأحياان املوز الذي رغم توفره إال 

 .  Un fruit de luxeلفواكه األكثر شعبية وترفا  أنه يظل من بني ا

وهنا يكمن سر   … L’adjectif pauvreمن انحية أخرى، تظهر القوة الداللية لرد أورغون يف الصفة     

حىت أن بوملرقة حافظ على حلظة االنتظار بني اخلطاب الساخر لدورين الذي يتضمن نوعا من الضحك، 

، وابلتايل فإن وقع املفاجأة أو غي املتوقع هو الذي يولد الضحك، أورغون  ورد L’incongruitéالفظاظة 

و، كال زوج جاجات  آوهذه املفاجأة هي اليت تثي الضحك ألن املتفرج يتوقع ردا ألورغون من هذا القبيل: 

فاجلدير ابلذكر إذن هو أن  مسكني ... هذاك الراجل...، عوضا عن:وكيلو بنان وماراهش عيان؟ 



الذي جيعل   الضحك ال يتولد بسبب شخصية طرطوف وهي الشخصية الرئيسية بل بسبب أورغون الساذج

كسة أورغون ومباغتتها كل (، فمعا 82:  2007من األسوأ مجيال وهو نوع من املبالغة واملعاكسة )برجسون 

مرة هو الذي يولد الضحك لدى املتلقي، وتتجلى مباغتته لدورين يف نبة صوته اليت توحي هبدوئه ومكانة 

 طرطوف لديه ابإلضافة إىل ثقته العمياء فيه. 

 

 : 2املثال  

 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

ORGON  

Que faites-vous là? La curiosité 

qui vous presse, est bien forte, 

Mamie, à nous venir écouter de la 

sorte. 

DORINE  

Vraiment, je ne sais pas si c'est un 

bruit qui part, De quelque 

conjecture, ou d'un coup de 

hasard; Mais de ce mariage on 

m'a dit la nouvelle, Et j'ai traité 

cela de pure bagatelle.  

ORGON  

Quoi donc, la chose est-elle 

incroyable?  

DORINE  

À tel point, Que vous-même, 

Monsieur, je ne vous en crois 

point. 

ORGON   

Je sais bien le moyen de vous le 

faire croire.  

DORINE  

Oui, oui, vous nous contez une 

plaisante histoire.  

ORGON 

Je conte justement ce qu'on verra 

dans peu.  

DORINE  

Chansons.  

ORGON  

Ce que je dis, ma fille, n'est point 

ماذا تفعلني هنا؟ حب   أوركون: 
استطالعك دافع قوي، اي صديقيت،  

وتسرتقي السمع هكذا اثناء  لكي أتيت 
 . حديثنا 
حقا، أان ال أعرف إن كانت   : دورين 

هذه إشاعة تنطلق عن سابق تفكي  
وتصميم، او هي جمرد صدفة عابرة.  
غي أن هذا النبأ، حاملا بلغين، إعتبته  

 حمض هراء. 
هل تظنني أن املسألة ال   أوركون: 

 تصدق؟. 
إىل درجة أين ال أصدق أيضا   دورين: 

 عنه. حديثك أنت 
أان أعرف طريقة جتعلك  أوركون: 

تصدقينه كأنه يقني ال يرقى إليه أدىن  
 شك. 

نعم، نعم، أنت تقص علينا   دورين: 
 حكاية طريفة. 

أان أخبك مبا سيشهده أوركون: 
 اجلميع قريبا أبم العني. 

هذا كالم ال أساس له من  دورين: 

Orgon (à Dorine) 

أنت واش ديري هنا، بالك تكون مسعتنا  

)à lui-même(   عالواش راكي

والجييت   (il reprend)حتوسي 

 تتجسسي 

Dorine 

 مسعت وكذبت واآلن راين أتكدت.  

  Marianeموش حق عليك تزوج 

 هلذاك العراين 

Orgon  

واش دخلك أنت ... أان ابابها وهي  

 بنيت، يف هذ الدار ما متشي غي كلميت

Dorine 

 هذا ماهوش حق وال منطق ... 

Orgon  



jeu.  

DORINE  

Allez, ne croyez point à Monsieur 

votre père, Il raille.  

ORGON  

Je vous dis…  

DORINE   

Non, vous avez beau faire, On ne 

vous croira point.  

ORGON  

À la fin, mon courroux… 

DORINE  

Hé bien on vous croit donc, et 

c'est tant pis pour vous. Quoi! se 

peut-il, Monsieur, qu'avec l'air 

d'homme sage, Et cette large 

barbe au milieu du visage, Vous 

soyez assez fou pour vouloir… 

ORGON   

Écoutez. Vous avez pris céans 

certaines privautés Qui ne me 

plaisent point; je vous le dis, 

mamie.  

DORINE Parlons sans nous 

fâcher, Monsieur, je vous supplie. 

Vous moquez-vous des gens, 

d'avoir fait ce complot? Votre 

fille n'est point l'affaire d'un 

bigot. Il a d'autres emplois 

auxquels il faut qu'il pense ; Et 

puis, que vous apporte une telle 

alliance? À quel sujet aller, avec 

tout votre bien, Choisir un gendre 

gueux… ORGON  

Taisez-vous. S'il n'a rien, Sachez 

que c'est par là, qu'il faut qu'on le 

révère. Sa misère est sans doute 

une honnête misère. Au-dessus 

des grandeurs elle doit l'élever, 

Puisque enfin de son bien il s'est 

laissé priver Par son trop peu de 

soin des choses temporelles, Et sa 

puissante attache aux choses 

éternelles. Mais mon secours 

pourra lui donner les moyens De 

sortir d'embarras, et rentrer dans 

ses biens. Ce sont fiefs qu'à bon 

titre au pays on renomme; Et tel 

que l'on le voit, il est bien 

gentilhomme.  

DORINE  

Oui, c'est lui qui le dit; et cette 

 الصحة. 
إن ما أؤكده لك ليس لعب  أوركون: 
 أطفال. 

ال تصدقي ما يعلنه والدك.  دورين: 
 ألنه ميازحنا.. 

 أؤكد لك ...   أوركون: 
مهما أكدت، لن يصدقك  دورين: 

 أحد منا يف هذا الشأن اخلطي.  
لن أمتكن من كظم غيظي  أوركون: 

 أكثر مما فعلت اآلن. 
وإذا صدقناك فهذا لن يكون   دورين: 

من صاحلك. ما قولك، اي سيدي،  
وأنت رجل عاقل، وحليتك اليت خطها  
الشيب تضفي عليك الوقار، تريد أن  

 ترتكب محاقة بل جنوان. 
أنت تسمحني لنفسك  أوركون: 

ابلتطاول علي. وهذا طبعا ال يرضيين،  
 اي صديقيت. 

أرجوك أن جتاذبين أطراف دورين: 
تستاء، اي سيدي.  احلديث بدون أن 

هل تريد أن هتزأ ابلناس بتدبيك هذه 
املؤامرة الوضيعة؟ لن تكون ابنتك  
ضحية تزمت مبالغ. هناك مواضيع  
أخرى جيب عليك أن تفكر هبا. مث  
ماذا يفيدك مثل هذا الزواج؟ وما  
الذي أغراك الختيار مثل هذا الصهر  

 اللئيم؟ 
أصميت، واعلمي أنه هلذا أوركون: 

ل طرطوف، إذ أنه ظل  السبب يُبجَّ 
يف بؤسه شريفا، وال بد من ارتفاعه  
لذلك فوق العظمة األرضية مبا أنه  
حرم نفسه من األموال واألابطيل  
املادية. ومن جراء اهتمامه الزهيد  
ابملشاغل الدنيوية ترينه يتعلق ابملباهج 

منطق ... أان اللي  منطق ما هوش 

عندي احلق نزوج ونطلق الشي اللي  

ننويه الزم يتحقق واللي ما عجبوش  

 احلال ينطق 

Dorine 

اي سيدي عالش تتقل قراك أنت اللي  

 عندك احلق ... وكالمك يطبق 

لكن، لو كان نتكلمو ابلعقلية ونسمع 

 ليك وتسمع ليا،  

 اي سيدي 

بنتك راهي فالعاليل كيفاش تعطيها  

 للبوهايل 

وايك يقولو بنت امللوك ما أيخذها 

 زوايل 

Orgon  

الزوايل اي مهبولة ... هو اللي صلواته  

 ماشي مقبولة 

سيتو معدولة ...   Tartuffeأما 

 وغدوة عند الرب اجلنة ليه حملولة 

 أان عندي املال وهو عندو لفعال 

أان مبايل وهو بفعالو وهكذا حنا لثنني  

 نقدرو نتعادلو 

Dorine 

أنت اللي تقولو شوف سع   الكالم هذا 



vanité, Monsieur, ne sied pas bien 

avec la piété. Qui d'une sainte vie 

embrasse l'innocence, Ne doit 

point tant prôner son nom, et sa 

naissance ; Et l'humble procédé 

de la dévotion, Souffre mal les 

éclats de cette ambition. À quoi 

bon cet orgueil… Mais ce 

discours vous blesse, Parlons de 

sa personne, et laissons sa 

noblesse. Ferez-vous possesseur, 

sans quelque peu d'ennui, D'une 

fille comme elle, un homme 

comme lui? Et ne devez-vous pas 

songer aux bienséances, Et de 

cette union prévoir les 

conséquences? Sachez que d'une 

fille on risque la vertu, Lorsque 

dans son hymen son goût est 

combattu ; Que le dessein d'y 

vivre en honnête personne, 

Dépend des qualités du mari 

qu'on lui donne ; Et que ceux dont 

partout on montre au doigt le 

front, Font leurs femmes souvent, 

ce qu'on voit qu'elles sont. Il est 

bien difficile enfin d'être fidèle. À 

de certains maris faits d'un certain 

modèle; Et qui donne à sa fille un 

homme qu'elle hait, Est 

responsable au Ciel des fautes 

qu'elle fait. Songez à quels périls 

votre dessein vous livre.  

ORGON  

Je vous dis qu'il me faut 

apprendre d'elle à vivre.  

DORINE  

Vous n'en feriez que mieux, de 

suivre mes leçons.  

ORGON   

Ne nous amusons point, ma fille, 

à ces chansons ; Je sais ce qu'il 

vous faut, et je suis votre père. 

J'avais donné pour vous ma 

parole à Valère; Mais outre qu'à 

jouer on dit qu'il est enclin, Je le 

soupçonne encor d'être un peu 

libertin; Je ne remarque point 

qu'il hante les églises.  

DORINE  

Voulez-vous qu'il y coure à vos 

heures précises, Comme ceux qui 

السماوية. غي ان إسعافنا يساعده 
على إجياد الوسائل الضرورية  

رزاقه، وحسب أحواله  السرتجاع أ
 يعتب رجال كرميا حمرتما. 

نعم، هذا ما يدعيه هو عن  دورين: 
ذاته. لكن تشاخمه ال ينسجم مع ما  
يتظاهر به من التقوى اليت، على  
أساس احلياة اجملردة املتقشفة، جيب  
أن تتحلى ابلباءة والنزاهة، بدون أن  
يتكل كثيا على عراقة حسبه ونسبه،  

رارة إميانه اليت  بل على تواضعه وح
متاشي طموحه. فلماذا يتمسك  
ابلتعايل والكبايء؟ هذا احلديث جيرح  
إحساسك. فلنتكلم إذا عن شخصه،  
ولندع نبل أصله جانبا واصدقين هل  
جتد مناسبا اقرتان مثل ابنتك برجل  
نظيه؟ وهل أتمل من هذا الزفاف 
السعادة واهلناء، عندما تضطر  
ا  العروس إىل قبول شريك حياهت

مرغمة؟ جوهر القضية يكمن يف أن  
يكون للعريس صفات كرمية تؤهله  
ملنحها الوفاء واإلخالص كما أتمل.  
ألن بعض األزواج من طراز معني 
ليسوا جديرين مبا على العروس أن  
تضعه فيه من ثقة غي حمدودة، وإال  
تعرضت إىل شر املخاطر اليت تنال  
منها إن أساءت االختيار أو كانت  

 ضية.  غي را
ال أكتمك أن علي أن  أوركون: 

أعرف منها أساليب احلياة اهلنيئة اليت  
 هتفو إليها. 

األومىل بك أن تتلقى مين   دورين: 
 بعض الدروس يف هذا املوضوع. 

دعينا من التلهي هبذه الوايف،   أوركون: 

إىل راه صادق يف فعالو، قيس قبل ما  

تغيس بالك يغرك وتعطيه بنتك، شوف  

قبل واستعلم أ هو مؤمن وال جمرم،  

تعطيه بنتك وتصبح اندم، ايك يقولو  

لبنت قلبها تعطيه لراجل اللي تبغيه،  

واللي ابلسيف تديه تعيش معاه يف  

جحيم ... وبالك ترجعه رخيس قطيم،  

 ن هو املسؤول؟ ابابها اي مهبول  وشكو 

Orgon  

هذي غناية قدمية اي بنيت حلنينة ما  

 تعمريش راسك بيها 

Mariane 

 Valèreلكن اي اباب راك وعدتين ل  

Orgon  

Valère ... ؟ راين جايكValère   ما

 يصليش وسيتو ما تعجبنيش 

Mariane 

Valère   ما هوش كيما خرين يصليو

ا حيبش يوريه  للعينني، إميانو يف قلبو م

 وال يفتخر بيه 

Dorine  

قادر ريب يهديه يعود ميشي للكنائس  

 ويتخاطفو عليه لعرايس 

Orgon 

Tartuffe   خي عليه وفالدين واين



n'y vont que pour être aperçus? 

ORGON  

Je ne demande pas votre avis là-

dessus. Enfin, avec le Ciel, l'autre 

est le mieux du monde, Et c'est 

une richesse à nulle autre 

seconde. Cet hymen, de tous 

biens, comblera vos désirs. Il sera 

tout confit en douceurs, et 

plaisirs. Ensemble vous vivrez, 

dans vos ardeurs fidèles, Comme 

deux vrais enfants, comme deux 

tourterelles. À nul fâcheux débat 

jamais vous n'en viendrez, Et 

vous ferez de lui tout ce que vous 

voudrez.  

DORINE  

Elle? elle n'en fera qu'un sot, je 

vous assure.  

ORGON  

Ouais, quels discours!  

DORINE  

Je dis qu'il en a l'encolure, Et que 

son ascendant, Monsieur, 

l'emportera Sur toute la vertu que 

votre fille aura.  

ORGON  

Cessez de m'interrompre, et 

songez à vous taire, Sans mettre 

votre nez où vous n'avez que 

faire.  

DORINE  

Je n'en parle, Monsieur, que pour 

votre intérêt. (Elle l'interrompt 

toujours au moment qu'il se 

retourne pour parler à sa fille.) 

ORGON  

C'est prendre trop de soin; taisez-

vous, s'il vous plaît.  

DORINE  

Si l'on ne vous aimait…  

ORGON  

Je ne veux pas qu'on m'aime. 

DORINE  

Et je veux vous aimer, Monsieur, 

malgré vous-même.  

ORGON  

Ah!  

DORINE  

Votre honneur m'est cher, et je ne 

puis souffrir Qu'aux brocards d'un 

chacun vous alliez vous offrir. 

اي ابنيت. أان أدرى الناس مبا جيب علي  
أن أفعله كأب عطوف. لقد وعدت  

ه إايها. وقد فهمنت  زوج أفالي أبن 
أنه مييل إليك، مع أين أظنه متماهل  

 قليل اإلميان. 
هل تريد أن يتودد إليك   دورين: 

مراوغا، ويتظاهر مبا ليس فيه  
 حقيقة؟. 
أان ال أطلب رأيك يف هذا  أوركون: 

الشأن. واعلمي أين لست غبيا، وأين  
أجد فعال يف هذا الزواج حتقيق أحلى  
أمنياهتا. وأان على يقني أبن هذا 
العريس ال غاية له إال إسعادها،  
وأهنما سيقضيان العمر كله متفامهني 
متحابني، وأنه من جهته سيفعل كل  
ما يرضيها وما أتمل هي أبن يغدقه  

 ا من العطف واحلنو ..  عليه
بينما هي، بعدم رضاها،   دورين: 

 ستدفعه إىل احلماقة واهلوس. 
 ما هذا الكالم السخيف؟.   أوركون: 
ال أتوقع إال ما ستأتينا به   دورين: 

األايم حتما، ألن فضيلة ابنتك، اي  
سيدي، يف هذا الوضع غي املعقول،  

 ستنقلب ال حمالة إىل لؤم وغباء. 
اطعيت، والزمي  كفي عن مق  أوركون: 

السكوت، بدون أن تواصلي تدخلك  
 يف ما ال يعنيك وما ال تدرين فحواه. 

أان ال يهمين إال مصلحتك   دورين: 
وصاحل ابنتك )تقاطعه وهو يلتفت  

 ليكلم ابنته(. 
تطفلك تعدى كل احلدود.   أوركون: 

 أرجوك أن تصميت. 
لو مل أكن أحفظ لشخصك   دورين: 

 مودة فائقة لكنت ... 

خيليه، وأنت لوكان  تديه ... تعيشو  

 متساعدين ... ترحبوها دنيا ودين 

Dorine  

ال دنيا ال دين وختلص ابلسكني بالك  

 ونعودو فالتبهديل الطفلة متيل 

Orgon 

 اسكيت ال ذرك جني نسكتك 

Dorine  

 أان اي سيدي هندرلك يف صالحك 

Elle l’interrompt toujours au 

moment où il se retourne 

pour parler à sa fille 

Orgon 

 ما عندك ما دخلك ... 

Dorine  

 حنا راان حنبوك، وما نرضاولكش هلالك 

Orgon 

 اسكيت يرحم ابابك 

Dorine 

 حنا راان حنبوك 

Orgon 

 اسكيت انعلبوك 

Dorine 

  Marianeسبين ما عليهش ... بصح 

 للعراين ... قليب ما يبغيش 

Orgon 



ORGON  

Vous ne vous tairez point? 

DORINE  

C'est une conscience. Que de 

vous laisser faire une telle 

alliance. ORGON  

Te tairas-tu, serpent, dont les 

traits effrontés…  

DORINE Ah!  

vous êtes dévot, et vous vous 

emportez?  

ORGON  

Oui, ma bile s'échauffe à toutes 

ces fadaises, Et, tout résolûment, 

je veux que tu te taises.  

DORINE  

Soit. Mais ne disant mot, je n'en 

pense pas moins.  

ORGON  

Pense, si tu le veux; mais 

applique tes soins À ne m'en 

point parler, ou… suffit. (Se 

retournant vers sa fille.) Comme 

sage, J'ai pesé mûrement toutes 

choses. DORINE  

J'enrage De ne pouvoir parler. 

(Elle se tait lorsqu'il tourne la 

tête.) ORGON  

Sans être damoiseau, Tartuffe est 

fait de sorte…  

DORINE  

Oui, c'est un beau museau. 

ORGON  

Que quand tu n'aurais même 

aucune sympathie Pour tous les 

autres dons… (Il se tourne devant 

elle, et la regarde les bras 

croisés.) DORINE  

La voilà bien lotie. Si j'étais en sa 

place, un homme assurément Ne 

m'épouserait pas de force, 

impunément; Et je lui ferais voir 

bientôt, après la fête, Qu'une 

femme a toujours une vengeance 

prête.  

ORGON  

Donc, de ce que je dis, on ne fera 

nul cas?  

DORINE   

De quoi vous plaignez-vous? je 

ne vous parle pas.  

ORGON  

 ان ال أطلب مودة أحد. أ  أوركون: 
سأكرمك رغما عنك اي   دورين: 
 سيدي. 

 هذا مجيل حقا. أوركون:  
راحة ابلك غالية عندي، وال   دورين: 

 أطيق أن ينتابك أي غم أو ندم.  
أال تريدين أن تلزمي  أوركون: 

 السكوت أخيا؟ 
ضميي ال يطاوعين على  دورين: 

 تركك تتمم هذا الزفاف غي املرغوب. 
ستصمتني، أيتها األفعى،  أوركون: 

 وقد بلغت بك الوقاحة ... 
أأنت حتسب نفسك تقيا   دورين: 

 ورعا وتستسلم إىل الغضب؟. 
نعم، ألن صبي نفذ جتاه  أوركون: 

كل هذه احلماقات، وأان مصمم على  
 إسكاتك. 
ليكن ما تريد. وإذا مل أنبس  دورين: 

ببنت شفة، فهذا ال يعين أين غيت  
 تفكيي. 

فكري كما تشائني، ولكن  ن: أوركو 
قفي عند حدك ) يلتفت إىل ابنته  
ويواصل كالمه(. ال أريد أن أمسع أية  
كلمة أخرى يف هذا املوضوع. كفى،  
فأان كرجل انضج راجح العقل، قد 
قيمت جوانب هذه القضية، وأعرف 

 جيدا ما نويت على إمتامه. 
سأجن، إن أان سكت كما  دورين: 

ر  تطلب مين. )تصمت حني يدي
 رأسه(. 

فضال عن أن ترتوف ليس  أوركون: 
رجال مستهرتا، أان أعرف ما يتسم به  

 من الصفات احلميدة. 
ال أنكر أنه وسيم الطلعة.   دورين: 

 كلبة وما حتشميش 

Dorine 

املؤمن ما يشتم وحيشم كي يتكلم وأنت  

راك شتمتين وللكلبة مثلتين، هكذا بال  

 ما تعلم ترمي بنتك للهم وهذا هو الظلم 

Orgon 

لفعى، أنت حنش كيفاش حىت  أنت  

 ما زرقتكش 

Se tournant vers sa fille 

 قلت لك أان بالك ... 

Dorine 

 ترمي بنتك هلالك 

(Elle se tait lorsqu’il tourne 

la tête) 

Orgon 

Tartuffe  إنسان 

Dorine 

 عراين 

Orgon 

Il se tourne devant elle, et la 

regarde les bras croisés 

 بقى حىت قدر إذن ما 

Dorine 

 مانيش قاعدة هندر 

Orgon 



Qu'est-ce que tu fais donc? 

DORINE  

Je me parle à moi-même. 

ORGON  

Fort bien. Pour châtier son 

insolence extrême, Il faut que je 

lui donne un revers de ma main. 

(Il se met en posture de lui donner 

un soufflet; et Dorine à chaque 

coup d'œil qu'il jette, se tient 

droite sans parler.) Ma fille, vous 

devez approuver mon dessein… 

Croire que le mari… que j'ai su 

vous élire… Que ne te parles-tu? 

DORINE  

Je n'ai rien à me dire.  

ORGON  

Encore un petit mot.  

DORINE   

Il ne me plaît pas, moi. ORGON 

Certes, je t'y guettais.  

DORINE  

Quelque sotte, ma foi 

ORGON  

Enfin, ma fille, il faut payer 

d'obéissance, Et montrer, pour 

mon choix, entière déférence. 

DORINE, en s'enfuyant.  

Je me moquerais fort, de prendre 

un tel époux. (Il lui veut donner 

un soufflet, et la manque.) 

ORGON   

Vous avez là, ma fille, une peste 

avec vous, Avec qui, sans péché, 

je ne saurais plus vivre. Je me 

sens hors d'état maintenant de 

poursuivre, Ses discours insolents 

m'ont mis l'esprit en feu, Et je 

vais prendre l'air, pour me 

rasseoir un peu. 

 لكن هذا ال يكفي. 
حىت إن مل تري فيه أية مزية  أوركون: 

حسنة، ال يسعك أن تنكري أنه  
موهوب )يلتفت إليها ويقف أمامها  

 مكتوف اليدين(. 
ا قد وصلتها هكذا مجيع  هدورين: 
، لو كنت أان  مسكينة  . حقوقها 

مكاهنا كصبية برسم الزواج، ملا  
رضيت بتاات أبن أجب على قبول مثل  
هذا النصيب الرديء. وإن مت ما ال  
أرغب فيه، سأريه بعد الزواج ما  
تستطيع املرأة على كل حال أن تلجأ  

   إليه من احليل ووسائل االنتقام. 
أؤكد لك أن حرفا واحدا وأان أوركون: 

 لن يتغي مما قد قررت اإلقدام عليه. 
أان ال أوجه  ؟ ملاذا هذا الوعيد دورين: 

 . كالمي إليك 
ملن توجهني إذا حديثك  أوركون: 

 هكذا بعناد؟. 
 أان أخاطب نفسي. دورين:  

مجيل جدا. ولكي أعاقبك  أوركون: 
على وقاحتك، ال بد يل من أن  
أصفعك وألقنك درسا لن تنسيه  

دى العمر. )يستعد لصفع دورين،  م
بينما هي تنتصب أمامه بقامتها  
اهليفاء، بدون أن حتري جوااب، مث  
يتابع هو كالمه( عليك اي ابنيت أن  
تقنعيها ابستجابة رغبيت وتنفيذ قراري 
... جيب أن تدركي أن الزوج الذي  
... اخرتته هلا ... ملاذا ال تنطقني 

 اآلن؟. 
 له. مل يبق لدي ما أقو دورين:  

أما أان فلي أيضا كلمة أخية  أوركون: 
 أضيفها. 

تزيدي كلمة نعطيك طرحية الكالب  

 ... )مع ابنته( وين عدان يف الكالم؟  

Dorine 

طرحية الكالب وزواجها مع هداك 

 الداب )هترب( 

Orgon 

خنلو هذا املوضوع ملرة اخرى ... نطلع  

 نشرب دوااي وخنرج يضربين اهلواء.  



لن يعجبين ما ستتلفظ به  دورين: 
 حضرتك. 

 أجل، هذا ما أتوقعه منك.   أوركون: 
أقسم لك أبين لست محقاء  دورين: 

 كما تظن. 
أخيا، اي ابنيت، ال بد لك  أوركون: 

من حتريضها على إطاعة أوامري  
وإعارة اختياري هلا ما يستحقه من  

 االهتمام واإلذعان. 
)وهي هترب(: أان أزدري  دورين: 

ابملوافقة على االقرتان هبذا العريس  
 املفروض. 
)حياول أن يصفعها وال  أوركون: 

: حقا أنت اي ابنيت حظك  يصيبها( 
تعيس وافكارك قاصرة. وأان يصعب  
علي أن أعيش بصحبتك بعدما بدا  
منك من نفور وعناد. اعتقد أين لن  

بعد اليوم قرير العني  أستطيع أن أحيا
وقد ملست ما تنطوي عليه نواايك من  
مترد وعقوق. ال بد يل من اخلروج  
بعض الوقت لتنشق اهلواء الطلق،  
لعلي أستعيد أنفاسي اليت كادت  

 وقاحتك أن ختنقها. 
 

 

ويبدو   إن هذا املشهد ابلتحديد، جيسد فكرة تطاول اخلادمة دورين على أورغون دفاعا عن ماراين ابنته،    

أن موليي حياول أن يضحك اجلمهور املتفرج بعد املشهد األول الذي متيز ابجلدية )لقاء أورغون اببنته 

فالي(، فجعل من أورغون شخصية ماراين وحماولة إقناعها خبياره املتمثل يف تزوجيها بطرطوف عوضا عن 

حمورية تبز يف إطار متناقض، ويتجلى ذلك أساسا يف سخافته بسبب تصديقه لطرطوف ودفاعه اجلاد عنه، 

وقد ركز موليي يف هذا السياق على البعد اإلجتماعي للمشهد من خالل عالقة السيد واخلادمة )أورغون 



يف الكالم وعدم قدرته على إسكاهتا رغم طلبه منها ذلك ودورين(، ويتجلى ذلك أيضا يف استمرار دورين 

وإحلاحه الذي يظهر يف تكرار الطلب كل مرة عندما ال جيد ما يقوله وهتديده هلا أحياان جبمل حوارية تفيد 

 ذلك:

Taisez-vous, s’il n’a rien, […]/  Je ne demande pas votre avis là-dessus./ 

Cessez de m’interrompre, et songez à vous taire, sans mettre votre nez où 

vous n’avez que faire./ C’est prendre trop de soin : taisez-vous, s’il vous 

plaît./ Vous ne vous tairez point ?/ Te tairas-tu, serpent, dont les traits 

effrontés ?/ […] Et tout résolument je veux que tu te taises./ […] mais 

applique tes soins. À ne m’en point parler, ou … Suffit./ Donc, de ce que je 

dis on ne fera nul cas ?/ Qu’est-ce que tu fais donc ?/ […] Il faut que je lui 

donne un revers de ma main./ Que ne te parles-tu ?. 

األكثر شيوعا يف الكوميداي ومبقارنة هذه اجلمل األصلية ابلرتمجات  ويعتب التكرار من أساليب الضحك   

جند أن كال املرتمجني مشاطي وبوملرقة مل يغفل نقل هذه اجلمل احلوارية ألورغون اليت تفيد إسكات دورين 

 وهي كاآليت:

 جزأرة بوملرقة:  ترمجة مشاطي: 

أصميت/ أان ال أطلب رأيك يف هذا الشأن/ كفي عن  
مقاطعيت، والزمي السكوت، بدون أن تواصلي تدخلك يف  

ما ال يعنيك وما ال تدرين فحواه/ تطفلك حتدى كل  
احلدود. أرجوك أن تصميت/ أال تريدين أن تلزمي السكوت  

أخيا/ ستصمتني، أيتها األفعى، وقد بلغت بك  
ولكن   ] ...[صمم على إسكاتك/ وأان م  ]...[الوقاحة.../ 

قفي عند حدك/ وأان أؤكد لك أن حرفا واحدا لن يتغي مما  
قد قررت اإلقدام عليه/ ملن توجهني إذن حديثك هكذا  
بعناد؟/ ال بد يل من أن أصفعك وألقنك درسا لن تنسيه  

  واش دخلك أنت/ اسكيت ال ذرك جني نسكتك/ ما عندك 

ما دخلك .../ اسكيت يرحم ابابك/ اسكيت انعلبوك/ كلبة  

وما حتشميش/ أنت لفعى، أنت حنش كيفاش حىت ما  

 زرقتكش/ تزيدي كلمة نعطيك طرحية لكالب/.   



 مدى العمر/ ملاذا ال تنطقني اآلن؟ 
  

إن أول ما ميكن مالحظته يف جزأرة بوملرقة هو إسقاط بعض الرتمجات هلذه اجلمل، على خالف     

أال   و أرجوك أن تصميتمشاطي الذي نقل كافة اجلمل إىل العربية أبسلويب التفخيم واجملاملة اترة مثل: 

مقاطعيت، والزمي  كفي عن و أصميتوبصيغة األمر اترة أخرى مثل:  تريدين أن تلزمي السكوت أخيا

حىت أنه على صعيد قراءة املشهد، ال نضحك كثيا ألن أغلب ، السكوت، ولكن قفي عند حدك ...إخل 

تعابيه العربية املستعملة ال حترك فينا أدىن شعور ابلضحك، وحىت يف سياق العرض، نفرتض أن املتفرج لن 

و يف املمثل الذي يضحك وإن ضحك فسيضحك ألن جو العرض سيفرض ذلك ونلمس هذا اجل

سيتقمص دور أورغون الساذج يقلد صوته يف أتدية احلوار الذي يتصاعد تدرجييا حىت يبلغ حدة الغضب 

 من خالل النبة الصوتية للممثل. 

حياول  إضافة إىل احلركات اليت يقوم هبا املمثل على الركح واليت متثل التنصيص يف النص املكتوب مثل:     

ستصمتني،  ، كما ميكن للمتفرج أن يضحك عند نطق املمثل لبعض اجلمل مثل: اأن يصفعها وال يصيبه 

ال بد يل من أن أصفعك وألقنك درسا لن تنسيه مدى العمر،  و   أيتها األفعى، وقد بلغت بك الوقاحة ...

والضحك هنا لن يتولد بسبب تكرار طلب السكوت بل بسبب قوة الكلمات املستعملة يف السياق 

   أصفعك وألقنك درسا لن تنسيه مدى العمر.و  الوقاحةو   األفعىاحلواري وهي:  

إن الدالالت املعجمية هي اليت تولد األثر املضحك ابإلضافة إىل نطقها الذي يتطلب قوة ممزوجة بنبة     

الغضب، وهنا يصبح الضحك مرهوان ابلتوليد الصويت وتوليف الكالم، وحىت ابإلدراك الصويت، فمثال عند 

، اليت توحي أبن أورغون يشعر بنوع من االزدراء حنو دورين، جتعل املتفرج ينتظر منه شتيمة أيتهانطق عبارة 

اليت تظهر ذلك غي أن  serpentاليت هي ترمجة حرفية لكلمة  األفعى قوية وهو ابلفعل ما توحي به كلمة

 فحلقية جمهورة، ما جعل وقعها جاء أقوى بسبب التقاء الصوامت الفاء مع العني، فالفاء شفوية أما العني



صوت الفاء يتأثر بصوت العني بعده وهو ما خلق انفجارا صوتيا بعدما كان جمرد احتكاك، يولد أثرا 

 مضحكا لدى السامع. 

 Le procédé deاملالحظ أن مشاطي أطال يف ترمجته قليال ابستعمال أسلوب النفخ     

foisonnement  أن أصفعك وألقنك درسا لن تنسيه مدى العمر ال بد يل من  مثل: يف بعض املواضع  

، ذلك أن اجلملة Il faut que je lui donne un revers de ma mainيقابلها يف األصل: اليت 

لكن مشاطي أىب أن ينقلها هكذا بل أضاف ال بد يل من أن أصفعها بكف يدي، األصلية تعين حرفيا:

سمى على املستوى التعليمي يف الرتمجة ابلعبارة وهو ما ي وألقنك درسا لن تنسيه مدى العمرإليها 

وهو مستحسن يف الرتمجة كونه يضفي نوعا من اإليقاع األسلويب على اجلملة ولعل  Le clichéاملستهلكة 

لن يضحك املتلقي مثلما هو احلال يف النص األصل أصفعك تنبه إىل أن التوقف عند حدود كلمة  مشاطي

فعل الصفع ملموس وتلقني وهو تكرار داليل ألن  لن تنسيه مدى العمر وألقنك درسا عبارة  ولذلك أضاف

سألقنك درسا لن تنساه  فاملعىن جمازي عندما نقول حسي أو ابألحرى جمازي،  ميكن أن يكون الدرس

وهلذا السبب أطال مشاطي يف ترمجة هذه اجلملة ألنه يعي أن مصدر سأصفعك، عوضا عن مدى العمر 

اليت رغم قوهتا من الناحية الصوتية النطقية )التقاء  أصفعكالضحك يقع يف العبارة اجملازية وليس يف كلمة 

ة الصوامت: الصاد مع الفاء اللذان يعتبان مهموسني والعني اجملهورة( إال أهنا أقل وقعا ملا هلا من دالل

عريب(، فحسب برغسون  -ضمنية وهي الضرب على اخلذ بكف اليد مبسوطة )معجم املعاين اجلامع عريب

(، أييت الضحك عندما نسعى إىل احلصول على املعىن احلقيقي املوجود داخل السياق لكننا 57، 2007)

 حنصل على معناه اجملازي بواسطة ألفاظ تكونه.

 Uneبوملرقة بل على العكس متاما جاءت ترمجته تلخيصية إن هذه اإلطالة مل تشهدها ترمجة     

traduction synoptique  مقارنة برتمجة مشاطي ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل الرتمجة أبسلوب

املفرََّدة  Le fusionnement des idéesودمج األفكار  L’économieاالقتصاد يف عدد املفردات 



قلص من عدد تدخل أورغون أي إحالة الكلمة له وظهوره يف  على شكل مجل وجعلها مجلة واحدة، مما

، x 100اليت نقصد هبا: تكرار ردود السكوت/ جمموع مجيع التكرارت    املشهد، فعند حسابنا لنسبة التواتر

 يف الرتمجتني ابملقارنة مع األصل نتحصل على النتائج اآلتية:

 اجملزأر:املشهد   املشهد املعرب: املشهد األصل:  املشاهد:
عدد حضور أورغون حواراي  

 يف املشهد: 
30  30  17 

عدد ردود أورغون  اليت  
 يطلب فيها سكوت دورين: 

11  11 08 

 0,4705=  17/ 08 0,3666=  30/ 11 0,3666=  30/ 11 احلاصل: 

 = x 100 0,3666 نسبة التواتر: 
36.66 % 

0,3666 x 100 = 
36.66 % 

0,4705 x 100   =
47,05 % 

  

إن هذه النتائج تشي ال حمالة، إىل اهتمام املرتجم بوملرقة إبضحاك املتلقي دون اخلروج عن احليز الداليل     

 Theحىت أن تكراره جاء متنوعا أحياان يف ما خيص اللفظ وهو ما يسمى ابلتكرار البسيط  للمشهد،

simple repetition  وهو ما يسمى ابلتكرار   عىنوأحياان يف ما خيص امل اسكيتحيث جنده يف املفردة

تزيدي   و واش دخلك أنت الذي جنده يف عبارات معينة مثل  The complex repetitionاملركب 

كما أن ردود أورغون املتعلقة بطلب سكوت دورين جاءت متعاقبة خاصة كلمة نعطيك طرحية لكالب، 

اسكيت يرحم ابابك/ اسكيت   اسكيت ال ذرك جني نسكتك/ ما عندك ما دخلك .../ الردود األوىل منها: 

وهذا التعاقب يف احلوار  انعلبوك/ كلبة وما حتشميش/ أنت لفعى، أنت حنش كيفاش حىت ما زرقتكش،

الذي تتخلله مشاكسة دورين أو ابألحرى معاكستها له من خالل عدم التزامها الصمت هو يف حد ذاته 

 مبعث للضحك.



واملالحظ أيضا يف ترمجة هذا املشهد، أن دورين كانت تتظاهر بعدم تصديقها خلب تزويج ماراين ابنة 

 أورغون وسيدهتا من طرطوف حيث سخرت من ورعه وإميانه ووصفته ابجملنون يف اجلملتني املواليتني:  

 :1اجلملة  

Ah ! Vous êtes dévot, et vous vous emportez ?  

أأنت حتسب نفسك تقيا ورعا وتستسلم إىل  كان واعيا أكثر بنقل أثر السخرية: مشاطي  أن يبدو     

ألنه نقل املؤمن ما يشتم وحيشم كي يتكلم، وأنت راك تشتمين وللكلبة مثلتين، أكثر من بوملرقة: الغضب؟ 

 اجلملة حرفيا، حىت أنه حافظ على وقع االستفهام، وهو استفهام تقريري رغم بدايته حبرف االستفهام

كما أن املرتجم نقل التناقض والسخف املوجودين يف اجلملة، وهي سخرية انتقادية تقوم على  اهلمزة،

التهكم وحتط من مقام أورغون حيث جتعله سخيفا ليس فقط يف أعني دورين بل أيضا يف أعني املتفرج 

اه كل هذه  نعم، ألن صبي نفذ جت)الذي يضحك قليال ولكنه ما إن يتوقف حىت أييت جواب أورغون 

ليجعله يسرتسل يف ذلك بسبب وقع املفاجأة، ألن املتفرج ينتظر  احلماقات، وأان مصمم على إسكاتك( 

عوضا عن جوابه اإلقراري. وهو ما أما زلت تتكلمني؟ أو كفي عن مقاطعيت كل مرة ردا آخر على حنو: 

منهج جديل يعتمد على االستفهام مع »وهي:  L’ironie socratiqueيسمى ابلسخرية السقراطية 

)وهبة  .«ضطر إىل تصحيح نفسهالتظاهر ابجلهل بقصد جعل الطرف اآلخر يف احملاورة يديل برأي خاطئ يُ 

 (. 198:  1984واملهندس  

ة آخذا بعني االعتبار الرسالة اليت يريد موليي إيصاهلا على لسان دورين وهي أن أما بوملرقة فقد نقل اجلمل    

ل عليه، دون أن يهتم أبثر السخرية املؤدي املؤمن عند الغضب يتمالك نفسه فهو حليم ال جيهل وإن ُجهِ 

ع املتفرج حىت إىل الضحك، ورمبا أثر انسياقه مع إيقاع القوايف ومواضع النب على وقع اجلملة يف نفس السام

، وهي شتيمة يف العامية اجلزائرية توحي ابالزدراء الذي ميكن أن اليت وضعها يف هذه اجلملة الكلبة أن كلمة 



يولد الضحك يف سياق هذا املوقف، مل أتت بنتيجة. ألن الكلب رغم أنه حيوان أليف يعرف بوفائه 

لإلنسان إال أنه منبوذ ثقافيا ويستعمل عادة للهجاء والسخرية، ويعود السبب يف ذلك إىل ما له من معان 

وغين عن بيان لفظة )الكلب( »طت وأتصلت جذراي مبفهومه يف الثقافة العربية اإلسالمية: ودالالت ارتب

هي لفظة هجاء وازدراء وسب يف الثقافة العربية اإلسالمية، فالكلب حيمل من معاين النجاسة أكثر مما 

 (.169: 2014)إمساعيل   «حيمل من معاين الوفاء الشائعة يف الثقافة الغربية على سبيل املثال.

 :2اجلملة  

Vous soyez assez fou pour vouloir ... 

لكن األمر خيتلف عندما وصفت دورين أورغون ابجملنون، ألن بوملرقة حرص أكثر من مشاطي على نقل     

وشكون هو املسؤول؟ ابابها اي  األثر املضحك ذلك أنه لعب على ورقة السؤال واجلواب يف اآلن نفسه: 

  ا إذ  ل و مهب  ويل راح ت يدا أن نقل هذه اجلملة حرفيا لن أييت بنتيجة، مثل ترمجتها ب : ألنه كان يعي جمهبول، 

، ويظهر جيدا أن الضحك يتولد يف جواب االستفهام، ابلتايل فإن ترمجته جاءت مكافئة وظيفيا حبيت ...

une équivalence fonctionnelle على  ا ركزت على املظاهر اللغوية والسياقية والثقافية للجملةألهن

بل ركزت  اليت أغفلت نقل األثر املضحكتريد أن ترتكب محاقة بل جنوان خالف مشاطي ترمجة مشاطي 

 . une équivalence paradigamtiqueعلى اجلانب االستبدايل  

 

 : 3املثال  

 الفصل الرابع، املشهد اخلامس

 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

Tartuffe  

On m'a dit qu'en ce lieu vous me 
  Tartuffeقيل يل أنك تودين حمادثيت   : ترتوف 



vouliez parler.  

Elmire  

Oui, l'on a des secrets à vous y 

révéler : Mais tirez cette porte 

avant qu'on vous les dise, 

Et regardez partout, de crainte de 

surprise : Une affaire pareille à 

celle de tantôt, N'est pas 

assurément ici ce qu'il nous faut. 

Jamais il ne s'est vu de surprise de 

même, Damis m'a fait, pour vous, 

une frayeur extrême, Et vous avez 

bien vu que j'ai fait mes efforts 

Pour rompre son dessein, et 

calmer ses transports. Mon 

trouble, il est bien vrai, m’a si fort 

possédée, Que de le démentir je 

n'ai point eu l'idée: Mais par là, 

grâce au Ciel, tout a bien mieux 

été, Et les choses en sont dans 

plus de sûreté. L'estime où l'on 

vous tient, a dissipé l'orage, Et 

mon mari, de vous, ne peut 

prendre d'ombrage. Pour mieux 

braver l'éclat des mauvais 

jugements, Il veut que nous 

soyons ensemble à tous moments; 

Et c'est par où je puis, sans peur 

d'être blâmée, Me trouver ici 

seule avec vous enfermée, Et ce 

qui m'autorise à vous ouvrir un 

cœur Un peu trop prompt, peut-

être, à souffrir votre ardeur. 

Tartuffe  

Ce langage, à comprendre, est 

assez difficile, Madame, et vous 

parliez tantôt d'un autre style. 

Elmire  

Ah! si d'un tel refus vous êtes en 

courroux, Que le cœur d'une 

femme est mal connu de vous! Et 

que vous savez peu ce qu'il veut 

faire entendre, Lorsque si 

faiblement on le voit se défendre! 

Toujours notre pudeur combat, 

dans ces moments, Ce qu'on peut 

nous donner de tendres 

sentiments. Quelque raison qu'on 

trouve à l'amour qui nous dompte, 

On trouve à l'avouer, toujours un 

peu de honte; On s'en défend 

d'abord; mais de l'air qu'on s'y 

 يف هذا املكان. 
نعم لدي أسرار أريد أن   : إملي 

أكشفها لك، فأغلق هذا الباب، قبل  
أن أبدأ بسردها، وانظر إىل كل  
اجلهات خشية أن يفاجئنا أحد. ألن  
القضية، كما حدثت منذ برهة،  
ليست حتما من صاحلنا. فعلينا أن  
حندث كل مباغتة، ما دام داميس قد 

عين خبصوصك أقوال مريعة للغاية.  أمس
وأنت رأيت أبم عينك كيف بذلت  
أان أقصى جهودي ملعارضة فكرته،  
وختفيف حدة عواطفه. لقد اضطربت  
قليال، ولكين بعون هللا ما لبثت أن  
امتلكت أعصايب، بدون أن أتوصل  
إىل تكذيبه، فصارت األمور بصورة 
آمنة. والفضل يعود إىل ما نكنه لك  

التقدير الذي بدد الغيوم  مجيعنا من 
املتبددة يف اجلو املنذر ابلعاصفة، ال  
سيما أن زوجي ال يسعه أن حيمل  
لك يف صدره أية ضغينة. ولكي جنابه  
األقاويل املشككة حبقنا، شاءت  
الظروف أن نكون معا ابستمرار يف  
معظم األوقات. وهذا شجعين بدون  
أن أخشى أية مالمة، على اجمليء إىل  

وعلى االنفراد بك بكل   هنا وحدي، 
أمان، وأاتح الفرصة ألكشف لك  
مكنوانت صدري وأن أتعرض رمبا  

 حلرارة عواطفك احملرقة.    
هلجتك هذه يصعب   : ترتوف 

تفسيها، اي سيديت، ألنك منذ فرتة  
 كنت تتكلمني أبسلوب مغاير. 

إذا أغضبك رفضي، فهذا دليل   : إملي 
على أنك ال تفهم كنه قلب املرأة  
على حقيقته، وأنك ال تدرك جيدا ما  

 قالويل حتتاجيين 
 لكن عالش هنا ابلذات جبتيين 

Elmire 

 عندي كالم نقوهلولك 
 اغلق داك الباب 

 حلد يشوفك 
 أأتكد من ملكان 

 ادا كاين فيه إنس وال جان  
 حاجة كيما هدي 

 تطلب مكان خايل او هادي 
 املرة اللي فاتت كنا واحدان 

Damis  فاجئنا وخدعنا 
 شفتين واان حناول فيه 
 ابش يسكت ونرضيه 

 او ما قدرت نرغمو على السكات 
 ت سالمات. واحلمد هللا جاز 

 انت هنا مسموع وحمبوب 
 واللي يرضالك الشر مغلوب 

 زوجي حتدى كل الناس 
 او قال ما فيها ابس 

 اكلمها واان ماشي مشكاك 
 وعلى هذا راين هنا معاك ... 
 انت ادا قلبك ليا راه مشووق 

 اان كدا ليك قليب بيك راه تعلق   
 

Tartuffe  

ام م م ... رحيت بصري يف قصري  
 بواندم فالدار رحيت 

خايف تصرايل حكاايت الديب مع  
 حلمار

Elmire 

 واش من حكاية 
Tartuffe 

 احلمار قال لديب 
 ارواح تشوف 



prend, On fait connaître assez que 

notre cœur se rend; Qu'à nos 

vœux, par honneur, notre bouche 

s'oppose, Et que de tels refus 

promettent toute chose. C'est vous 

faire, sans doute, un assez libre 

aveu, Et sur notre pudeur me 

ménager bien peu: Mais puisque 

la parole enfin en est lâchée, À 

retenir Damis, me serais-je 

attachée ? Aurais-je, je vous prie, 

avec tant de douceur, Écouté tout 

au long l'offre de votre cœur ? 

Aurais-je pris la chose ainsi qu'on 

m'a vu faire, Si l'offre de ce cœur 

n'eût eu de quoi me plaire? Et 

lorsque j'ai voulu moi-même vous 

forcer À refuser l'hymen qu'on 

venait d'annoncer, Qu'est-ce que 

cette instance a dû vous faire 

entendre, Que l'intérêt qu'en vous 

on s'avise de prendre, Et l'ennui 

qu'on aurait que ce nœud qu'on 

résout, Vînt partager du moins un 

cœur que l'on veut tout? 

Tartuffe  

C'est sans doute, Madame, une 

douceur extrême, Que d'entendre 

ces mots d'une bouche qu'on 

aime; Leur miel, dans tous mes 

sens, fait couler à longs traits  

Une suavité qu'on ne goûta 

jamais. Le bonheur de vous 

plaire, est ma suprême étude, Et 

mon cœur, de vos vœux, fait sa 

béatitude; Mais ce cœur vous 

demande ici la liberté, D'oser 

douter un peu de sa félicité. Je 

puis croire ces mots un artifice 

honnête, Pour m'obliger à rompre 

un hymen qui s'apprête; Et s'il 

faut librement m'expliquer avec 

vous, Je ne me fierai point à des 

propos si doux, Qu'un peu de vos 

faveurs, après quoi je soupire, Ne 

vienne m'assurer tout ce qu'ils 

m'ont pu dire, Et planter dans 

mon âme une constante foi Des 

charmantes bontés que vous avez 

pour moi.  

Elmire. Elle tousse pour avertir 

son mari.  

تقصده من وراء تلميحها حني 
تدافع، وإن بضعف، عن كرامة  
عواطفها. وال يغرب عن ابلك أننا  
حنن اجلنس اللطيف نقاوم حبيائنا  
املعهود، من يهامجنا يف مثل هذه 

بسهام احلب  املواقف، ومن يرشقنا 
الذي يهيمن على كياننا مع أننا  
نعرتف أبننا نشعر ابدئ ذي بدء 
ببعض اخلجل والرتدد، ولكن حيال  
اإلحلاح، ال نلبث أن نرمي سرحنا  
ونستسلم راضني. وخالفا ملا ينطوي  
به لساننا من متنع سطحي فإن رفضنا  
يعين يف أغلب األحيان تنازال غي  
مشروط. ومبا أن املوضوع أضحى  
حبكم املنتهي، أفال يدل ذلك على  
أين لست مرتبطة مبشيئة داميس.  
أرجوك أن تصدقين أو مل يكن لطفا  
مين أن أصغي إىل نداء قلبك، طبعا  
ألن مناجاتك قد أسرت فؤادي.  
وعندما أحلحت أان عليك لرتفض  
الزواج املرتقب كما أعلن عنه، أو  
ليس ذلك من طريف حتريضا على حل  

هبذه الطريقة، يعين   عقدتنا املستعصية 
أن إعتاق قلبك من حب غيي يعب  
عن أغلى أمنيايت أبن أحتكر هواك أان  

 وحدي. 
هذا، اي سيديت، فائض من  ترتوف: 

مودتك، ومساعي هذا الكالم العذب  
من شفتيك، يسيل كالعسل من  
فمك احللو، وكالرحيق ينتشي به  
شوقي إليك، وكالبلسم يشفي جراح 

عذابه.   هيامي الذي طالت أايم
فسعاديت تكمن يف نيل رضاك، وقليب  
ال يبتهج إال بفرحة لقائك، وها هو 

 قرب حلافري تقرا حلروف 
 ارواح تشوف 

 قرب حلافري تقرا حلروف 
 ملا قرب الديب مسكني 

 خطفو بصكة بني العينني 
 وزعمة الديب ما يتكلحش 

 واحلمار ضرابتو ما تسمحش 
 

Elmire 

 واش هد لكالم 

Tartuffe  

 مشيت احليلة 
 اي جلميلة 

Elmire 

 ! كي فاش؟ 
 راين ما فهماش 

Tartuffe  

 عالش 
الشي اللي فالسابق عرضتو عليك  

 ارفضتيه 
 كيفاش اليوم بدات ارجعيت ليه 

Elmire 

 املراة تعز نفسها 
 وما تفتح ابب دارها للغريب 

 حىت تتأكد منو حبيب 
 ضتواان راف  Marianneزواجك مع 

 وانت راك فاهم الشي اللي اان قاصدتو
راين جيت نفهمك بلي قليب راهو  

 متمسك بيك 
Tartuffe  

 كالمك هدا راهو عسل 
 واللي يسمعلو يفشل 

 العسل اان حنبو 
 او يعيا الشاعر ايقول 

 ميدح فالعسل واحسانو 
 ما اجييش كلي ايدوق مغرف ابلسانو



Quoi! vous voulez aller avec cette 

vitesse, Et d'un cœur, tout 

d'abord, épuiser la tendresse? On 

se tue à vous faire un aveu des 

plus doux, 

Cependant ce n'est pas encore 

assez pour vous ; Et l'on ne peut 

aller jusqu'à vous satisfaire, 

Qu'aux dernières faveurs on ne 

pousse l'affaire?  

Tartuffe  

Moins on mérite un bien, moins 

on l'ose espérer ; Nos vœux, sur 

des discours, ont peine à s'assurer 

; On soupçonne aisément un sort 

tout plein de gloire, Et l'on veut 

en jouir, avant que de le croire. 

Pour moi, qui crois si peu mériter 

vos bontés, Je doute du bonheur 

de mes témérités; Et je ne croirai 

rien, que vous n'ayez, Madame, 

Par des réalités, su convaincre ma 

flamme.  

Elmire  

Mon Dieu, que votre amour, en 

vrai tyran agit! Et qu'en un 

trouble étrange il me jette l'esprit! 

Que sur les cœurs il prend un 

furieux empire! Et qu'avec 

violence il veut ce qu'il désire! 

Quoi! de votre poursuite, on ne 

peut se parer, Et vous ne donnez 

pas le temps de respirer? Sied-il 

bien de tenir une rigueur si 

grande? De vouloir sans quartier, 

les choses qu'on demande? Et 

d'abuser ainsi, par vos efforts 

pressants, Du faible que pour 

vous, vous voyez qu'ont les gens? 

Tartuffe  

Mais si d'un œil bénin vous voyez 

mes hommages, Pourquoi m'en 

refuser d'assurés témoignages? 

Elmire  

Mais comment consentir à ce que 

vous voulez, Sans offenser le 

Ciel, dont toujours vous parlez? 

Tartuffe  

Si ce n'est que le Ciel qu'à mes 

vœux on oppose, Lever un tel 

obstacle, est à moi peu de chose, 

Et cela ne doit pas retenir votre 

يستجدي منك هنا بعض احلرية  
ليجرؤ أن يرجو، ولو قليال، إكتمال  
هنائه. فأان أعتب عباراتك تدبيا لطيفا  
حلملي على العدول عن زواج وشيك.  
وإذا تسىن يل أن أصارحك مبنتهى  

ل لك إين  الوضوح، ال أتردد عن القو 
ال أثق كثيا مبجاملتك البارعة املبطنة  
اليت تعطيين من طرف لسانك حالوة  

 وتروغ مين كما يروغ الثعلب. 
)تسعل لتنبه زوجها(: ماذا   إملي: 

تقول؟ هل تريد أن تستنفد عواطفي  
الرقيقة بسرعة؟ لقد حبت أبعز  
مشاعري، وأنت ال جتدها كافية  
  لرتضي غرورك، وتريد أن حترج موقفي 

 لتستغل ميويل وأشواقي.  
كلما قل استحقاق االنسان  ترتوف: 

عطف حمبوبه، كلما قلت جرأته يف  
أمل احلصول على وصاله. وكم من  
إلتماس رجوانه وصعب علينا أتمينه.  
وكم ظننا كسب الود سهال فخابت  
آمالنا، وكم ضمنا قطاف املتعة قبل  
اليقني بنضوجها. هكذا أان الذي  

بة قلبك بت  خلت نفسي أستحق طي
أشك بسعادة، ظننتها ومهية ألين مل  
أمتكن من إقناعك، اي سيديت،  

 بصدق حمبيت. 
اي إهلي. ما أقسى هواك الذي  إملي: 

جياهبين ابستبداد، وما أفظع القلق  
الغريب الذي يلف به روحي. فهو  
يريد أن يفرض علي سلطانه،  
وابلعنف يصر على بلوغ أمانيه، إىل  

فس الصعداء،  حد أنك ال تدعين أتن 
بل تطوق امكاانيت، وحتجز حرييت،  
وتتمادى يف استغالل ضعفي للوصول  

Elmire 

 بلعقل واش هد الزربة 
 تزاين الرحبة ايك املهل 

Tartuffe  

 اان من الطرحة للرحة 
 اان شد مد 

 واللي احبين ما يرتدد 
 اان خببطيه يب صرعيه 

 واللي حنبو ما نبقاش نتئمل فيه 
 القط الشحمة خيطفها 

 واللي شقا على نسيبتو اصواطها  
Elmire 

 انت حبك تع خطيف 
 واان حيب ما مندوش ابلسيف 

 انت الشي اللي تبغيه 
 ابخلف تديه حتواس  

 اعطيين وقت خنمم فيه 
 او كيما قال املطرب  
 ابش تدي واش حتب 

روحلها ابملساعفة حىت تنال من  »
 «خدها العكري تقبيييييييييييييييييييلة 

Tartuffe  

اان ابملساعفة تبانلي الطريق  
 طوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلة 

Elmire 

 الشغل ملليح اط                                                                                                اول

Tartuffe  

 نته                                                                               اولاان كي نشوفك 

Elmire 

 الزم تكون صب                                                                                                          ار

Tartuffe  

                                             اركي نشوفك تشعل فيا الن           

Elmire 

 ايك الصابر ين                                                                                                             ال



cœur.  

ELMIRE  

Mais des arrêts du Ciel on nous 

fait tant de peur.  

Tartuffe 

Je puis vous dissiper ces craintes 

ridicules, Madame, et je sais l'art 

de lever les scrupules. Le Ciel 

défend, de vrai, certains 

contentements; (C'est un scélérat 

qui parle.) Mais on trouve avec 

lui des accommodements. Selon 

divers besoins, il est une science 

D'étendre les liens de notre 

conscience, Et de rectifier le mal 

de l'action Avec la pureté de notre 

intention De ces secrets, Madame, 

on saura vous instruire; Vous 

n'avez seulement qu'à vous laisser 

conduire. Contentez mon désir, et 

n'ayez point d'effroi, Je vous 

réponds de tout, et prends le mal 

sur moi. Vous toussez fort, 

Madame. 

Elmire  

Oui, je suis au supplice.  

Tartuffe  

Vous plaît-il un morceau de ce jus 

de réglisse?  

Elmire 

C'est un rhume obstiné, sans 

doute, et je vois bien  

Que tous les jus du monde, ici, ne 

feront rien.  

Tartuffe  

Cela, certe, est fâcheux.  

Elmire  

Oui, plus qu'on ne peut dire. 

Tartuffe  

Enfin votre scrupule est facile à 

détruire, Vous êtes assurée ici 

d'un plein secret, Et le mal n'est 

jamais que dans l'éclat qu'on fait. 
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ce qui fait l'offense; Et ce n'est 

pas pécher, que pécher en silence. 

Elmire, après avoir encore toussé. 

Enfin je vois qu'il faut se résoudre 

à céder, Qu'il faut que je consente 

à vous tout accorder; Et qu'à 

moins de cela, je ne dois point 

prétendre Qu'on puisse être 

 إىل مآربك. 
إن كنت حقا بعني احلذر  ترتوف: 

  والنفور تنظرين إىل مكارمي، ملاذا 
حتولني دون إفساح اجملال أمامي  

 ألثبت لك صدق عزمييت. 
كيف تسألين أن أوافق على  إملي: 

اليت  مطلبك، بدون أن أغيظ السماء 
ال تغفل عن تذكيي بشرائعها  

    . املقدسة؟ 
لو كنت تتمسكني مبشيئة   ترتوف: 

السماء ملعارضة رغبايت، فإن جتاوزها 
ليس ابألمر اهلام العسي يف نظري.  
وهذا ال جييز لفؤادك أن حتبسي هواه  

 عين.  
مهال، مهال. تذكر ما هتددان به  إملي: 

السماء من عقاب إن خالفنا  
 وصاايها. 

أان قادر على تبدبد خماوفك  ف: ترتو 
الواهية، اي سيديت. وكذلك أان ابرع  
يف إسكات تبكيت ضميك، رغم 
بعض احملرمات اليت تشيين إليها.  
فهناك دوما متهيدات تسهل األمور  
وال تعسرها، وحسب احلاجات توجد 
وسائل علمية لتوسيع نطاق الضمائر  
وتقليص شر القبائح، بفضل حسن  

قصد. وانطالقا من  النية وصالح ال 
هذه األسرار اخلفية عن معظم البشر،  
اي سيديت، ميكنين أن أزودك  
بتوجيهات شيقة تستطيعني أنت  
مبفردك تطبيقها. فما عليك إال  
مراضاة خاطري بدون تردد أو وجل.  
وأان املسؤول عن العواقب بتحملي  
وحدي سوء املصي. ولكن ما لك  

 تسعلني هكذا بشدة، اي سيديت؟.  

Tartuffe : 
 حنواااااااااااااااااااااااااااااااااااالكي نشوفك 

Elmire : 
 زواج ليلة ختمامو سنواااااااااااااااااااااااااات

Tartuffe : 
 اان كي نشوفك يروحويل لفران                                  ات

Elmire : 
 ابالك تزدم فاحليط 

Tartuffe : 
 نشا هللا نروح شرويط 

 نتخرط خريط 
 برطيط نوايت 

 هيا ازريب ال ايفيقو ابلتخطيط 
 وايروح ابلقط ابلشريط  

Elmire: 
 اي راجل انت مومن واان مومنا 

 كيفاش نعصيو ربنا 
Tartuffe: 
 البادي اضلم وانت خاطيك 
 الدنب عليا ما هوش عليك 
Elmire: 
 اين خايفة من هد الدنب 

Tartuffe: 
 اي مراة اان املدنب 
 انيت ما ختافيش  

 نتعاقب اان اللي 
 وانيت ما تتعاقبيش 

Elmire: 
 شوف ابالك زوجي انض ايدور  

 تتزاقا علينا وتتكشف االمور 
Tartuffe:  
 راجلك مسكني هللا غالب 

 اشوف بعينيه وايكدب 
Elmire: 



content, et qu'on veuille se rendre. 

Sans doute, il est fâcheux d'en 

venir jusque-là, Et c'est bien 

malgré moi, que je franchis cela: 

Mais puisque l'on s'obstine à m'y 

vouloir réduire, Puisqu'on ne veut 

point croire à tout ce qu'on peut 

dire, Et qu'on veut des témoins 

qui soient plus convaincants, Il 

faut bien s'y résoudre, et 

contenter les gens. Si ce 

consentement porte en soi 

quelque offense, Tant pis pour qui 

me force à cette violence; La 

faute assurément n'en doit pas 

être à moi.  

Tartuffe   

Oui, Madame, on s'en charge, et 

la chose de soi…  

Elmire 

Ouvrez un peu la porte, et voyez, 

je vous prie, Si mon mari n'est 

point dans cette galerie.  

Tartuffe  

Qu'est-il besoin pour lui, du soin 

que vous prenez? C'est un 

homme, entre nous, à mener par 

le nez. De tous nos entretiens, il 

est pour faire gloire, Et je l'ai mis 

au point de voir tout, sans rien 

croire.  

Elmire  

Il n'importe, sortez, je vous prie, 

un moment, Et partout, là dehors, 

voyez exactement. 

 

 وطأة الظروف تضايقين.    ي: إمل 
هال تناولت جرعة من نقيع  ترتوف: 

 السوس هذا؟ 
سعايل من النوع املستعصي،  إملي: 

وأان واثقة أبن سوس الدنيا كلها لن  
 يشفي غليلي. 

 هذا حقا مزعج. ترتوف:  
 أكثر مما تتصوره. إملي:  

إعلمي أن من اهلني هتدئة  ترتوف: 
ن  واطمئناضميك. فكوين هنا أبمان 

ألن ال أحد يعلم بوجودك معي.  
واعريف أن فداحة الذنب تكمن يف  
إذاعته على املأل، وأن الفضيحة بني 
الناس هي نتيجة اإلعالن عن اإلمث،  
إذ ليس من خطيئة ظاهرة عندما تظل  

 سرا دفينا. 
) بعدما سعلت مرة أخرى(:  إملي: 

أخيا أرى من األنسب أن أساير،  
تلتمسه مين، وأن  وأن أقبل مبنحك ما 

ال أظن سوءا ابستسالمي إليك، ما  
دامت الغاية جين بعض املتعة. ال  
شك يف أن هناك حماذير بتعدي  
احلدود. غي أن الربح على قدر  
املشقة، وليس من هناء بدون عناء،  
كما أن دون قطف الوردة ال بد من  
حتمل أمل أشواكها. فما علينا إال  

املوافقة  الرضوخ إىل نصيبنا. ومبا أن 
تتضمن بعض الذنب، فاملسؤولية تقع  
على من يدفع إىل العصيان، وال  

 سبيل إىل تلّبسي هبذا اجلرم. 
أجل، اي سيديت، سأحتمل  ترتوف: 

الوزر وحدي، والقضية يف جوهرها 
  ... 

أرجوك أن تفتح الباب قليال،  إملي: 

 روح افقد ملكان 
 وشوف كاش مكان 

 ورا حليوط والبيبان 
 



لنرى إن كان زوجي يتمشى يف هذا 
 الرواق. 

للمباالة به. فهو  ال حاجة ترتوف: 
رجل، والقول فيما بيننا، يقاد من  
أرنبة أنفه. فكل أحاديثنا ال عالقة له  
هبا، وأان قد أسقطته من مجيع  

 حساابيت. 
مع ذلك، أرجوك أن تطل حلظة   إملي: 

 وتلقي نظرة على ما جيري يف جواران.     
 

يعتب هذا املشهد من أهم املشاهد يف املسرحية سواء من الناحية الكوميدية أو الناحية الركحية، وذلك     

ألنه جيمع بني األثر الضاحك وهو املرجو من الناحية األوىل واحلبكة من الناحية الثانية، وابلعودة إىل 

يداي املوقف وكوميداي الصفات وكوميداي الناحية األوىل جند أن موليي وظف ثالثة أنواع من الكوميداي:كوم

التكرار الذين امتزجوا مبواقف تتجلى يف مواجهة كالمية بني طرطوف وإملي يف بعض املواضع تكمن خاصة 

يف كيفية إقناع طرطوف أبهنا صادقة وال تفكر إطالقا يف خداعه من جهة، ومن جهة أخرى، يف كيفية 

أو التفكي يف زوجها واليت تتظاهر بدورها أبهنا على وشك الوقوع  إقناع إملي إىل االستسالم له دون حرج

يف فخه وذلك لتعجيل خروج زوجها أورغون املختبئ حتت الطاولة فتجد نفسها وحيدة ومرتبكة يف مواجهة 

طرطوف رغم سعاهلا املتكرر ونبة صوهتا العالية، و هو نفسه االرتباك الذي نلمسه من خالل ردودها الذي 

 تكرر بعض العبارات يف رد واحد من قبيل:   جيعلها

Il faut se résoudre, il faut que je consente, il faut bien s’y résoudre… 

ولعل هذا  االرتباك هو الذي خيلق األثر الضاحك، وهو ارتباك انجم عن أقوال واعرتافات طرطوف هلا     

إطالتها يف الردود واليت جتاوب معها طرطوف  من جهة وعدم خروج أورغون من حتت الطاولة، ولعل أيضا

دون تردد ووقع االنتظار كل مرة عندما تتحدث لردة فعل أورغون املختبئ يسهمان بشكل كبي يف خلق 



 Onاألثر الضاحك مرة اثنية يف املشهد نفسه، ابإلضافة إىل استعماهلا لضمي غي العاقل يف الفرنسية 

معا وذلك ألن كالمها واستفزازها موجهني أساسا له غي أنه أىب أن الذي تقصد به أورغون وهي نفسها 

خيرج ولكنها تتفاجأ بردود طرطوف الذي فهم أهنا تقصده هو وهي معا. وهو ما يسمى ب : سوء الفهم 

Les malentendus . وأمام هذا التنوع اهلائل من القيود النصية واملسرحية، استطاع مشاطي نقلها كما

حرفية هي إىل العربية ولكن دون أن أيخذ بعني االعتبار وقع الرتمجة لدى القارئ أو املتفرج، فجاءت ترمجته 

مي وأنه يقرتب جافية ختلو من أي حركية ودينامية جتعل املتلقي يضحك ويدرك أبنه أمام أوج احلدث الدرا

 شيئا فشيئا من اكتشاف أورغون حلقيقة طرطوف بطريقة تدرجيية، ويظهر ذلك يف املقاطع اآلتية:

 مشاطي  موليي 

Elmire, après avoir encore toussé.  

Enfin je vois qu'il faut se résoudre à céder/ 

Qu'il faut que je consente à vous tout 

accorder/  Il faut bien s'y résoudre,  

 ) بعدما سعلت مرة أخرى(:  إملي:  

وأن أقبل مبنحك ما   /أخيا أرى من األنسب أن أساير 

 تلتمسه مين/ فما علينا إال الرضوخ إىل نصيبنا.  

   )La tournure impersonnelle )Qu’ilنالحظ يف املقاطع األصلية، تكرار ما يسمى ابلفرنسية    

ويفيد الوجوب الكلي يف  ilوالذي يستخذم استثناءا مع ضمي الغائب  Falloirمتبوعة ابلفعل الفرنسي 

إملي ردت على طرطوف  أي أن ( Après avoir encore toussé)قد سبقها تنصيص موليي و  الفرنسية،

شكليا لكن كالمها يف األساس موجه إىل زوجها أورغون املختبئ حتت الطاولة ولذلك استخدمت هذا 

ثاين األسلوب، غي أنه يف النسخة العربية، جند أن مشاطي مل حيافظ على هذا األسلوب يف املقطع األول وال

ألنه نقل الوجوب الكلي بوجوب جزئي وذلك  une sous-traductionحيث ارتكب قهقرى 

واملتعارف عليه يف بناء املقاصد أن اجلزئي ال يستلزم الوجوب، وهو ما أشار إليه الشاطيب يف كتابه املوافقات 

فقد كان من  من األحسن،جاءت بصيغة أفعل التفضيل ومبعىن  من األنسب(، ذلك أن عبارة 2003)

أخيا أرى من  عوضا عن  اير وأن نقبل مبنحك ما تلمسه مناب أن نس أخيا جياملمكن نقل املقطعني: 



ولعل صيغة اجلمع يف العربية أبلغ وأقوى وقعا من ، وأن أقبل مبنحك ما تلتمسه مين  /األنسب أن أساير 

صيغة املفرد ذلك أن إملي توجه كالمها إىل زوجها أورغون املختبئ حتت الطاولة وهلا هي شخصيا والدليل 

 وهو نقل حريف لتنصيص موليي)بعدما سعلت مرة أخرى( ص املوجود يف بداية رد إملي على ذلك التنصي

 الذي يدل على أن كالمها موجه منذ البداية إىل زوجها. بينما نقل املقطع الثالث حرفيا. 

 واألمر ال ينطبق على النسخة اجملزأرة، ألن بوملرقة تالعب ابلنص األصل من انحية احلوار، إذ جند:    

مرة مقارنة بعدد حضوره يف املشهد األصل الذي يعادل  16دد حضور طرطوف يف هذا املشهد اجملزأر: ع

مرة يف املشهد األصل. رغم  12مرة يف املشهد اجملزأر و 16مرة واألمر ابلنسبة لعدد حضور إملي:  12

ليص حمتوى الردود قصر طول املشهد اجملزأر نصيا ونطقيا على الركح، ويظهر هذا التالعب أكثر يف تق

والرتكيز على اجلانب السمعي من انحية النغم وعلى اجلانب السيميائي من انحية األثر ونقصد به 

الضحك، ابلتايل فبوملرقة كان يعي جيدا أمهية هذا املشهد يف مسرحية طرطوف فحاول إيصال احملتوى من 

فرج السامع وجيعله يتفاعل مع احلدث خالل األثر الضاحك، وهذا اللعب على احلبلني جيلب انتباه املت

الدرامي من خالل الضحك. كما أن بوملرقة تالعب أيضا ابلتنصيص األصل أي أنه حذف التنصيص من 

هذا املشهد مجلة وتفصيال وعوضه بتقنية اإلطالة يف النطق من الناحية الصوتية على الركح، مثلما يظهر يف 

 املقاطع التالية:

Elmire 

 خطيف انت حبك تع 
 واان حيب ما مندوش ابلسيف 

 انت الشي اللي تبغيه 
 حتواس ابخلف تديه 

 اعطيين وقت خنمم فيه
 او كيما قال املطرب
 ابش تدي واش حتب

 « روحلها ابملساعفة حىت تنال من خدها العكري تقبيييييييييييييييييييلة»
Tartuffe 

 طوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلة اان ابملساعفة تبانلي الطريق 



Elmire 

 الشغل ملليح اط                                                                                                اول
Tartuffe 

                 اولاان كي نشوفك نته                                                               

Elmire 

 صب                                                                                                          ارالزم تكون 
Tartuffe 

 كي نشوفك تشعل فيا الن                                                       ار
Elmire 

                                                                         الايك الصابر ين                                     
Tartuffe : 

 كي نشوفك حنواااااااااااااااااااااااااااااااااااال
Elmire : 

 زواج ليلة ختمامو سنواااااااااااااااااااااااااات 
Tartuffe : 
 لفران                                  اتاان كي نشوفك يروحويل 
Elmire : 

 ابالك تزدم فاحليط
 

بعبارة أخرى، نقل بوملرقة سعال إملي الذي يدل على تنبيهها لزوجها أورغون املختبئ حتت الطاولة     

 L’accentuation deابإلطالة يف نطق أو ما يسمى ابلتشديد على نطق املقطع اللفظي ما قبل األخي 

l’avant-dernière syllabe  أو ما يسمى أحياان ابلفرنسيةL’accent tonique  وهي حركة صوتية

يقوم هبا املمثل عادة على الركح للفت انتباه املتفرج السامع، لكن بوملرقة وظف هذه اإلطالة يف النطق 

 لغرضني:

األول، مثلما ذكران سابقا، يكمن يف تعويض التنصيص األصل املتمثل يف سعال إملي، والسعال يصبح     

املقطع اللفظي ما قبل األخي، واجلدير ابلذكر هنا أن  صوات على الركح وهو ما حافظ عليه يف إطالة نطق

اإلطالة النطقية يف العربية تقوم على إطالة نطق الفتحة والضمة والكسرة ليصبحوا ألف مد و واو مد وايء 

 ( عندما أشار إىل ذلك: 72،  2016مد على التوايل، ويف هذا الصدد يقول اجلنادبة )

دمة صناعة اإلعراب، مشيا إىل بعض املواطن اليت  ذكر ابن جين تطويل احلركة يف مق»

ميكن أن تطول فيه احلركات الطويلة )حروف املد(، )...(. ومما جتدر اإلشارة إليه، أن  



لطول احلركة ارتباطا وثيقا ابلنب، ففي العربية مثال، تطول احلركة، فيصبح املقطع منبورا  

 . « أحياان،

، من خالل سذاجة ردود طرطوف على إملي اليت توجه كالمها له والثاين يكمن يف خلق األثر الضاحك    

ولزوجها املختبئ أورغون، وهذا يعين أن هناك ازدواجية يف التلقي: تتضح يف املتلقي األول وهو طرطوف،  

الظاهر على الركح يف جسد املمثل، يرى إملي وال يرى أورغون، واملتلقي الثاين وهو أورغون الذي يرامها 

 معا طرطوف وإملي، ابإلضافة إىل اعتباطية املخاطبة اليت يلمسها املتفرج حصرا بني إملي وطرطوف اإلثنني

وأورغون املوجود يف الوسط دون أن ينطق بكلمة، فتقوم إملي إبطالة نطق املقطع اللفظي األخي بغية تنبيه  

قي نفسه عوضا عن زوجها أورغون زوجها املختبئ حتت الطاولة، فيتجاوب معها طرطوف ابلشكل النط

أورغون الذي تستعجل خروجه من مكان اختبائه برد فعل سريع، لكنها سرعان ما ترد على طرطوف مطيلة 

أكثر يف النطق وهكذا حىت تزداد وتعلو نبة الصوت وهو ما خيلق هذا األثر املضحك. وهذا الرتكيب 

 حمدد.  الصويت حيقق تواصال ركحيا وتلقيا مضبوطا وفق مبدأ تداويل

 . رمزية شخصية طرطوف يف النسختني العربية واجلزائرية: 2.2

وهي عادة ما تبىن على األشياء املادية كالديكور أهم أجزاء السينوغرافيا  تعد الرمزية يف املسرح أحد    

واللباس ومظهر الشخوص والفضاء املكاين واإلطار الزماين وامللحقات واملكمالت كاإلضاءة واملوسيقى 

تلف األصوات وغيها من املادايت األخرى اليت حتيلنا إىل استنباط داللة رمزية المادية تنبثق عنها قوة وخم

أتثيية تسكن روح املتلقي سواء أكان قارائ أم متفرجا، وهو ما يدفعنا إىل القول أبن املسرحية نسق رمزي 

 يعتمد على التأويل والقدرة على قراءة ما بني السطور. 

إن هذا ما ينطبق على مسرحية موليي لطرطوف اليت أخذت طابعا رمزاي يدعوان إىل حب اكتشاف      

حمتواها من خالل العنوان الذي حيمل اإلسم الشاد وغي املألوف ابإلضافة إىل التفكي يف مغزاها، وهو اسم 

الفصل األول مبشاهده هذه الشخصية احملورية، فشخصية طرطوف األصلية جاءت حمورية رغم غياهبا يف 



اخلمسة كما أهنا جاءت ضدية فهي شخصية ضد مجيع الشخصيات األخرى مبا فيها أورغون الذي وثق 

هبا وسلمها كل ما ميلك يف سبيل الصداقة )املزيفة( اليت جتمعها وهي شخصية دائرية متعددة األوجه، 

 خطية العرض أحياان. حركية ابمتياز ألهنا تغي سلوكها بطريقة اعتباطية دون مراعاة 

رغم أن العرض ال يستمر دون وجودها وتفاعلها مع األحداث بواسطة احلوارات وحرارهتا من خالل     

إصدارها ألصوات تتباين بني الصراخ والنغم واإليقاع الكالمي العادي والقهقهات والغناء وغيها من 

تصاعد نسقها النفسي تدرجييا إىل غاية املظاهر النطقية األخرى، فطرطوف هو تصوير لشخصية خمادعة ي

سقوطها يف أيدي القدر الذي ال مفر منه، وذلك منذ بداية املسرحية إىل هنايتها، وانتصار القدر ضد هذه 

الشخصية الشريرة بسبب أفعاهلا الشنيعة ضد حميطها )الشخصيات احملبة للخي(، فطرطوف شخصية حمورية 

ايد من خالل تركيبتها السيكولوجية فتارة تتظاهر ابلتقوى والورع ولكنها شخصية ضد اجلميع تدبر املك

حبسب وجودها مع الشخصيات واترة تظهر على حقيقتها من النفاق واخلداع واترة أتخذ صفة اإلنسان 

النصوح احملب خلي غيه. فشخصية طرطوف حتمل يف طياهتا فكرة رمزية )املتدين اخلبيث(، وهو ما جنده يف 

كن مع بعض الفروق الطفيفة بني الصورة الرمزية للشخصية العربية والصورة الرمزية للشخصية الرتمجتني ل

 اجلزائرية اليت سنختصرها كاآليت:

: 1984شخصية ذات ثالثة أبعاد مثلها مثل أي شخصية مسرحية )ابكثي  طرطوف العريب:

اترة أخرى، وتتمثل  ( جتسدت مالحمها على لسان الشخصيات الثانوية اترة وعلى لساهنا هي74

 هذه األبعاد يف: 

الكيان املادي: ويتعلق األمر ابجلانب الطبيعي، أي اجلسدي أو الفيزيولوجي لشخصية طرطوف العريب اليت 

ال ختتلف كثيا يف طبيعتها عن شخصية طرطوف الفرنسي ذلك أن املرتجم مشاطي رسم الشخصية مطابقة 

 الرتمجة احلرفية.  نتيجة انتحائه السرتاتيجية    هلا متاما

 وخي دليل على ذلك األمثلة املوالية:



 الوصف:  املشهد:  الفصل: 

طرطوف يتمتع بصحة جيدة، وهو ممتلئ شحما وحلما، وخداه ورداي  دورين:  4 1
اللون. ... لقد تعشى وحده أمامها، وبكل خشوع التهم حجلتني كاملني مع  

فانتقل من غرفة الطعام إىل حجرة  نصف فخد مفروم. ... غلب عليه النعاس 
 النوم، ويف سريره الدافئ انم حاال بدون أي انزعاج حىت صباح الغد. 

 دورين: ال أنكر أنه وسيم الطلعة، ...   2 2
 

 دورين: ... أذانن محراوان وبشرته زهرية اللون، ...  3

 أورغون: ... وها قد سقط القناع عن وجهك الذميم.  7 4

أورغون: هل تعتقد أن وراء حسن املظهر املؤثر، خيفي هذا الرجل شخصية   2 5
 غامضة مزدوجة، ونفسا شريرة؟   

 دورين: مبثل هذه القامة الضخمة، ...  1 6

 

وقف مشاطي يف هذا املواضع عند جتسيد شخصية طرطوف من الناحية الفيزيولوجية وحتديدا يف ما يتعلق 

ومن  ، ...إخلوسيم الطلعة، حسن املظهر املؤثر،  القامة الضخمة، بشرة زهرية اللون مبظهرها اخلارجي 

ويبدو أنه تعمد إعطاءه هذه الصورة املادية ممتلئ شحما وحلما، انم بدون أي انزعاج،  الناحية الصحية

لكي حيافظ على مكانتها الرئيسية يف املسرحية )البطل(، وهو ما جعله يقع يف فخ شخصية البطل 

األسطوري أو فخ الفكر الدرامي التقليدي الذي يصور الشخصية الرئيسية على أهنا مجيلة وحسنة رغم 

دراكه خبطورة خلفية الشخصية واملتمثلة يف صفاهتا السيئة كاخلداع والنفاق، واملثي لإلنتباه أنه حافظ على إ

  تقدمي هذه الشخصية على لسان الشخصيات األخرى مثلما فعل موليي وليس على لساهنا هي حتديدا.    

مثل انتمائها الطبقي يف اجملتمع معامل الشخصية من الناحية االجتماعية  ويقصد به الكيان االجتماعي: 

ودورها االجتماعي، ويبدو أن مشاطي قد أدرك الرتميز االجتماعي الذي وضعه موليي فنقله مثلما هو، 

 وميكن االستشهاد هنا ابألمثلة املوالية:  



 الوصف:  املشهد:  الفصل: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقواله. السيدة برانل: هو رجل خي جيب االستماع إىل   1

داميس: ماذا تقولني؟ أترضني أبن ينتقدان مراوغ مثله يغتصب السلطة ويستبد  

 بدون أن نتمكن من لومه، كما هو حال هذا املتشامخ علينا؟  

دورين: نعم، سلوكه يزرع الشكوك يف النفوس ألنه نكرة جمهول حياول أن يرتبع  

الناس أبنه يلبس   على عرش املبات. بينما هو لص حقي خسيس النوااي. يوهم 

 مسح التوبة وهو أكب احملتالني. يدعي السيادة والكرامة وهو أغىب العبيد السفلة. 
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دورين: ... لقد اعتبه إبنها كأخيه وأحبه أكثر من أمه وابنه وابنته وزوجته،  

وجعله أمني سره الوحيد ومستشاره يف أعماله يدهلل ويعانقه وحينو عليه أكثر من  

أعز صيقة محيمة. هذا الذي يرغب يف تصدر املائد، ويزدرد املآكل مبقدار ما  

يتدبر أمره لكي يتنازل له عنها  يتناوله ستة أشخاص، وينتقي أطيب املآكل و 

. ... أخيا هو  « رعاك هللا » حيب أن يقول له اجلميع  « تّدشى » اآلخرون، وإذا 

املهوس وحده يظن أنه حمور كل ما يف احلياة، وأن البطل، ويعجب ويتباهى به  

اجلميع، ويؤتى على ذكره يف كل مناسبة. أبسط أفعاله تبدو له كمعجزات،  

أهنا خطب راننة. وأنه هو الذي يعرف جيدا كل األشخاص  ويعتب كافة كلماته ك 

الذين حيتالون عليه ويتلذذون ابلسخرية منه، فال ينقطع عن التنديد هبم، وال  

يرتدد عن تلقينهم الدرس تلو الدرس كلما سنحت له الظروف بذلك. مث ينتقل  

قديس وحنن  إلينا ليعاملنا نظيهم ابستعالء ومشوخ، ويلقي علينا مواعظه كأنه نيب 

 من أاتبع ابليس. 

 أوركون: يف احلقيقة، مسكني هذا الرجل املثايل.    4



أوركون: هو رجل ... رجل ... أخيا هو رجل يتقن جيدا علومه، ويتذوق   5

 السالم بعمق، وينظر إىل الناس كأهنم جهالء. 

 أوركون: ... إنه شخص عايل املقام،  1 2

هلذا السبب يبجل ترتوف، إذ أنه ظل يف بؤسه،  أوركون: أصميت واعلمي أنه  2

شريفا، وال بد من ارتفاعه لذلك فوق العظمة األرضية مبا أنه حرم نفسه من  

األموال واألابطيل املادية. ومن جراء اهتمامه الزهيد ابملشاغل الدنيوية ترينه يتعلق  

رية  ابملباهج السماوية. غي أن إسعافنا يساعده على إجياد الوسائل الضرو 

 السرتجاع أرزاقه، وحسب أحواله يعتب رجال كرميا حمرتما. 

دورين: نعم، هذا ما يدعيه هو عن ذاته، لكن تشاخمه ال ينسجم مع ما يتظاهر  

به من التقوى اليت، على أساس احلياة اجملردة املتقشفة، جيب أن تتحلى ابلباءة  

على تواضعه وحرارة   والنزاهة، بدون أن يتكل كثيا على عراقة حسبه ونسبه، بل 

إميانه اليت متاشي طموحه. فلماذا يتمسك ابلتعايل والكبايء؟ هذا احلديث جيرح  

إحساسك. فلنتكلم إذا عن شخصه، ولندع نبل أصله جانبا واصدقين هل جتد  

 مناسبا إقرتان مثل ابنتك برجل نظيه؟ 
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داميس: ... وكأن السماء أهلمتين إىل التواري يف هذا املكان، ألهد عجرفة هذا  

املتهتك املتشامخ الذي يستحق التنديد. ولكي أابدر إىل االنتقام من خبثه  

ومراوغته، وهو خيدع والدي بتسهيل مصاهرته، هو الرجل السافل املخادع الذي  

 ة عن احلب والزواج واآلخرة.  يسرت مآربه الدنيئة مبحاضراته املغرضة املنافق 

6 

 

 داميس: ماذا تقول؟ هل سحرتك أقاويل هذا احملتال إىل هذا احلد؟. 

 داميس: من؟ أان؟ تريد أن أطلب السماح من هذا الوغد احلقي؟ 
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 أوركون: كيف جيسر على إهانة إنسان قديس كهذا؟ 

أوركون:... سأحتدى وأغيظ كل حميطي جبعلك وريثي الوحيد. لذا سأهبك مجيع  

أمالكي وأرزاقي. فأنت أعز صديق لدي وسأجعلك صهري زوج ابنيت. وهكذا  

تصبح من أقرب املقربني إيل، أكثر من ابين ومن زوجيت ومن كل أنسبائي. فهل  

 يسعك أن ترفض هذا االمتياز الذي أعرضه عليك مبلء رضاي.  

أوركون: ... فلقد استضفت رجال وأصغيت إىل شكواه، واعتبته كأخ حمب،   3 5

وحاولت أن أواسي هلفته، وأن أسدي إليه مجيال، فوعدته بتفريج كربته وبتزوجيه  

 ابنيت ومنحه كل أرزاقي... 

السيد لوايل: اي سيدي، أان مل يعد يل شأن معك. فهذا الشخص ابلغ راشد   1 6

وعاقل لطيف. وهو كمالك سابق مطلع على هذه اإلجراءات، وليس حباجة إىل  

 االعرتاض على أنظمة العدالة.  

 

املولييية، من نالحظ من خالل هذه األمثلة، أن مشاطي أعاد الصورة االجتماعية لشخصية طرطوف 

خالل الرتكيز على تصوير الطبقة االجتماعية اليت تنتمي إليها أي انتقاهلا من حالة البؤس والفقر إىل حالة 

فلقد استضفت رجال وأصغيت إىل شكواه، واعتبته كأخ حمب،  : )السيادة ودجمها عائليا مع أسرة أوركون 

وحاولت أن أواسي هلفته، وأن أسدي إليه مجيال، فوعدته بتفريج كربته وبتزوجيه ابنيت ومنحه كل أرزاقي...(  

النفسية تطغى أكثر على الصورة االجتماعية لشخصية طرطوف العريب، ذلك أن أغلب رغم أن الصورة 

املسرحية حياولون الكشف عن حقيقة طرطوف للسيدة برانل وأوركون الذي ال الشخوص منذ بداية 

يوافقونه الرأي ولكنه ما يفتئ أن يتنبه لذلك ويكشف حقيقة طرطوف متأخرا، وهو ما قام به موليي يف 

 نصه، وهذا هو البعد الثالث لشخصية طرطوف العريب.



ة ومساعيها وسلوكها وطبائعها وميوالهتا وعقدها ويقصد به املعايي األخالقية للشخصي الكيان النفسي: 

النفسية، ويقودان احلديث يف هذا املقام، إىل أن مشاطي صور شخصية طرطوف من مجيع النواحي النفسية  

حىت طغى هذا البعد على مجيع أبعادها ورمبا يعود السبب يف قيامه بذلك إىل إدراكه أمهية الرسالة املولييية 

  ن يف فكرة املظاهر خداعة أو ال تغرنك املظاهر، واألمثلة املوالية تبني أكثر هذه الرسالة:  للمسرحية اليت تكم

 الوصف:  املشهد:  الفصل: 

دورين: إذا أصغى اإلنسان إىل حكمه وصدقها، ال بد له من أن ميتنع عن   1 1
 ارتكاب اجلرائم، ألن هذا الغيور على الفضيلة يراقب كل أفعالنا. 

هو يعتب ذاته قديسا أمامكم، وال يفيض ابطنه يف الواقع إال لؤما  دورين: أجل، 
 ونفاقا ومراءاة. 

كليانت: هي تسخر منك وتضحك عليك. وبدون أن أقصد إغضابك أسألك     5
 بكل نزاهة، هل لقيت يف حياتك نظيه صاحب أهواء خبيثة ومزاج مسج؟ 

 كليانت: هذا ما حيمله من عواطف إنسانية.  
أوركون: لو رأيت كيف عرفته لكنت صادقته بال إمهال. فكل يوم يصلي خبشوع  

طب أنظار اجلميع مبا يظهره من التقى، واحلسرة  وهو يتقرب إيل بوداعة ويستق 
 على ما بدر منه من تقصي يف الواجبات.  

كليانت: ... وميتنع عن االلتفات إىل مثل خزعبالت هذا احملتال الذي ال خياف  
 هللا وال حيرتم املقدسات.  

أوركون: فضال عن أن ترتوف ليس رجال مستهرتا، أان أعرف ما يتسم به من   2 2
 الصفات احلميدة.   

3 

 

 داميس: لتحرقين الصواعق إذا مل أجلم هذا الدجال وأضعه عند حده.  1

3 

 

 

ترتوف: من انحية التقوى، أان لست مميزا عن سائر الرجال. وعندما أنظر إىل ما  
السماوية، تتبني يل احلقيقة الواقعية رغم أن قليب ينقاد بدون  يتجلى يف الينابيع 

تبصر إىل امللذات األرضية. على كل حال، اي سيديت، أان رجل من البشر ولست  
 مالكا. ... 

 ترتوف: وال تنسي أين كسائر الرجال مركب من حلم ودم. 

4 

 

هذا اخلبيث  داميس: ... ما دام املتشامخ الوقح مل يفز إال إبغضايب، كذلك 
اللعني الذي سيطر على تفكي أيب مل يكسب سوى كرهي وبغض فالي. فما  

 على اجلاحد إال اتقاء عقاب السماء على ما جنت يداه من آاثم. 



ترتوف: نعم، اي أخي، أان جبان ودينء بل أحقر الصعاليك. وكل حلظة من   6
حيايت حافلة ابملساوئ، ومليئة ابجلرائم والذنوب. وأعتقد أن السماء ستقاصصين  
بسبب ما ارتكبته من عصيان ومترد على شرائعها. لذا ال أتبجح برغبيت يف الدفاع  

لي كمجرم،  عن نفسي. فصدق ما تشاء تصديقه، وصب جام غضبك ع 
واطردين من أمام وجهك إذا أردت، فلن يقيين خجلي وأسفي من استحقاق  

 املزيد من اللوم والعقاب.  
أوركون: أيها األمحق، هل جترؤ بكل هذه النقائص أن تسود بياض صفحة الرجل  

 الفضيل الطاهر؟ 
داميس: ماذا تقول؟ هل توصل هذا املنافق املرائي الذي يرتدي ثوب اللطافة  

 فة زورا وهبتاان، أن حيملك على تصديقه وتكذييب؟ ...   والع 
ترتوف: ... ال، ال، لقد خدعتك الظواهر فعال. فأان لست، مع األسف، ما  
يظنه اجلميع يب، إذ أهنم يعتقدون أين رجل خي وصالح. بينما يف الواقع أان ال  

 أساوي فلسا واحدا.  
 اع ثقيت من هذا الرجل التقي.  أوركون: وبدون حياء يعادونه وحيرضونين على انتز 

 دورين: إنه خبيث حمتال، وإذا فوجئ ال يتأخر عن األذى.   3 4

4 

 

أملي: ... وأنوي أن أنزع القناع عن وجه هذا املرائي الدجال. وسأبني لك نواايه  
اخلبيثة الوقحة، إبطالق سراح أفكاره اجلهنمية من عقاهلا. وكل ذلك، ألظهره  

 لك على حقيقته البشعة.  

أوركون: ... يف احلقيقة هذا الدجال بلغ أقاصي اخلسة والدانءة، وتصرفاته   6 
 مزعجة للغاية.  

أوركون: ... عليك أن تلجم أشواقك الدنيئة اآلمثة. آه منك، اي رجل اخلي   7
والصالح. كم كنا مغرورين بتزمتك، وكم أنت سافل يف انسياقك وراء شهواتك  

صبا على نفاقك ودجلك أكثر مما فعلت حىت  املنحطة. ... فلم أعد أطيق 
 اآلن. 

أملي: ... وقد أقدمت أان على هذه الوسيلة لفضح خداعك واحتيالك، أيها  
 الدجال اللئيم. 

5 1 

 

 

أوركون: ما قولك؟ هل تعتقد أن وراء حسن املظهر املؤثر، خيفي هذا الرجل  
 شخصية غامضة مزدوجة، ونفسا شريرة؟ ... 

كليانت: ... وألجل حمتال سافل غدر بك وغشك حبجة ظاهرها بريء وابطنها  
 سبحان العليم، أخذت تشك بكل الناس وتعتقد أهنم كلهم على شاكلته، ...  

أوركون: ... ومل يكفه ما يضمره من غش وخداع وابتزاز فهددين ابلويالت   3
 مستغال طيبة قليب كي يضعين يف املأزق الذي صدقته وحاولت انتشاله منه.  
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1 

 

السيد لوايل: ... فهذا الشخص ابلغ راشد وعاقل لطيف. وهو كمالك سابق  
 مطلع على هذه اإلجراءات، وليس حباجة إىل االعرتاض على أنظمة العدالة.  

 أملي: عليكم أن تثيوا حفيظة اجلاحد عدمي االنصاف. ...  2

3 

 

 

بك منذ ساعة إىل  فالي: ... فالوغد اللئيم الذي ظل زمنا طويال ميالئك، وشى 
 األمي، ... 

أوركون: ال أنكر أن هذا اجملرم كشف عن حقيقة نفسه، فتبني أنه أشر فتكا من  
 الوحوش الضارية.  

7 
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أوركون: تبا لك من خائن حقي. .... هذا ضرب منك يثبت مكرك واحنطاط  
 أخالقك، وقد توجت به غدرك الدينء. 

 بعدالة السماء. داميس: كم يهزأ اجملرمون  
أوركون: هل تتذكر أايدي البيضاء عليك، اي انكر اجلميل، وكم من معروف  

 أسديت إليك، أيها اجلاحد النذل؟ 
 أملي: ما أحقرك من شرير بغيض. 

دورين: لقد ظهرت أخيا على جليتك، أيها املنافق الغدار، وتبني أنك أسفل  
 األوغاد. 

 الغيور على فوز الفضيلة    كليانت: ابألمس كنا نظنك الرجل الكرمي 
 اليت كنت تدعيها. ... 

 أوركون: ... هذا هو اجملرم البغيض ... 
 كليانت: ... واترك هذا الوغد إىل مصيه البائس. 

 

وصف هذه الشخصية من انحية سلوكها وطبائعها، وقد اعتمد يف وصفه هلا  عمله على  وقف مشاطي يف

على أسلوب لغوي ومجايل وهو اإلطناب ونلحظ ذلك يف تنوع الصفات بني طرطوف املنافق واجملرم وغيها 

 مثلما هو مبني يف اجلدول املوايل:

 البغيض  الغدار  الشرير  اجلاحد  الدينء  الدجال  اخلبيث  احملتال  اجملرم  املنافق 

 اجلبان  اللعني  املتشامخ  النذل  احلقي  املاكر  القديس  املخادع  املرائي  الوقح 

انكر  عدمي   املستهرت  السافل  الغشاش  اخلائن  الوغد  اللئيم  الصعلوك  احلقي 



قليل  

 اإلميان 

 اجلميل  اإلنصاف 

 

يدل على تشديد مشاطي على الصورة إن دل هذا التنوع يف استعمال الوصف اللفظي على شيء فإمنا   

حياء لكشف حقيقة الرمزية للشخصية الرئيسية من خالل طباعها وسلوكها، حىت أن قوة الوصف واإل

من حيث أهنا تتخذ عدة أمساء أو صفات تلخص  »تصبح شخصية طرطوف داال طرطوف للمتفرج كي 

لسان مدلوالت جاءت على  ، فطرطوف الدال كصورة رمزية لديه عدة(57: 2015)مدقن  «هويتها

يقال عنها بواسطة مجل متفرقة  أما الشخصية كمدلول، فهي جمموع م ا»، الشخصيات الثانوية للمسرحية

أو بواسطة تصرحياهتا، وألقواهلا وسلوكها، وهكذا فإن صورهتا ال تكتمل إال عندما يكون النص  يف النص

فطرطوف اترة هو ( 58: 2015)مدقن  «املوضوع.احلكائي قد بلغ هنايته، ومل يعد هناك شيء يقال يف 

املنافق واجملرم واترة هو الغشاش انكر اجلميل، كما هو مبني يف اجلدول أعاله، وهذه الصفات السلوكية ما 

هي إال استعماالت لغوية تسهم يف عدم الوقوع يف فخ التكرار املفرط وإضافة إيقاع أسلويب يتمثل يف 

يف خداع اآلخر والتحايل عليه مبوضوعية ترمسها يف حقائق  »الكتاب اللغة وعادة ما يستخدم اإلطناب، 

)بنت .« …عن طريق اللغةتساهم يف الرمزية املنطقية لتضليل الوعي املدرك هلا، ومكاشفة اخلفااي املكبوتة 

 ( 172:  2015املعمورة  

وقد ذهب مشاطي إىل التشديد على اجلانب النفسي لشخصية طرطوف وذلك للرتكيز على الرمزية 

السيكولوجية اليت تقوم على اجلانبني االجتماعي واملادي، ويتجلى ذلك يف الرسالة املولييية اليت تقوم على 

ة واجتماعية من انحية فكرة املظاهر اخلداعة، ففكرة املظاهر مادية من خالل البنية اجلسمانية للشخصي

الدور الذي تؤديه يف اجملتمع وهو رجل الدين حسن الوجه التقي العفيف أما فكرة خداعة فهو ما تضمره 

الشخصية من مكر وخداع يتعلق بباطن الشخصية أي نفسها وروحها وحقيقتها الداخلية، وقد اعتمد 



ويف بعض األحيان عن طريق التذييل مشاطي على ظاهرة لغوية شائعة وهي اإلطناب عن طريق الرتادف 

أي إضافة حكمة هلا عالقة بسياق الكالم، وقد ورد الرتادف ألغراض بالغية تتمثل يف اإليضاح بعد 

اإلهبام والتأكيد والرتغيب يف قبول النصح وزايدة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكالم ابلقبول 

(، أي أن مشاطي ركز على فعل الكالم اإلجنازي 143: 2015ول وأحياان ملقام التعظيم والتفخيم )الغ

( نقال 168: 2012لنقل الداللة الرمزية لطرطوف العريب، واإلطناب كما تعرفه األستاذة سامية بن ايمنة )

 عن أيب هالل العسكري: 

إلقناع، وأفضل قال أصحاب اإلطناب: املنطق بيان، والبيان ال يكون إال ابإلشباع، والشفا ال يقع إال اب »

الكالم أبينه، وأبينه أشج إحاطة ابملعاين، وال حياط ابملعاين إحاطة اتمة إال ابالستقصاء، واإلجياز للخواص، 

واإلطناب مشرتك فيه اخلاصة والعامة، والغيب والفطن، والريض واملراتض، وملعىن ما أطيلت الكتب 

ية ما أحاط إحاطة اتمة ابملقاصد املرادة، وقد حتقق ذلك . فأبني األفعال الكالم«السلطانية يف إفهام الرعااي

ابإلجياز أواإلطناب، لكن يبقى األول مرتبطا ابخلواص، أما الثاين فيتعلق يف أساسه ابخلواص والعوام ذوي 

املستوى البسيط، ومنه يتضح كيف أن العسكري قد راعى يف هاتني اخلاصيتني الكفاءة االتصالية للمتلقي 

     .    «فسها على املتكلم.اليت تفرض ن

فمشاطي إذن، قدم لنا صورة طرطوف العريب يف صورة املخادع التقليدي أو التسمية الشائعة له واليت 

يف شبه اجلزيرة  الصورة النمطية لإلعرايب املنافق اليت تكونت وهي، ترسخت يف الذاكرة العربية الشعبية

املتنيب: إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته*** وإن أنت أكرمت اللئيم والدليل على ذلك قول الشاعر  ،العربية

صفات  زل يف كتابه احلكيم سورة كاملة يفأن ، وبعيدا عن سياق طرطوف العريب،حىت أن هللا عزوجل متردا،

املنافقني وآايت يف سور أخرى تتحدث عنهم مثلما هو احلال يف سورة التوبة وذلك بسبب معاانة النيب 

الذي مل يسلم من ويالت املنافقني ومكائدهم، قدم لنا مشاطي هذه الصورة من   عليه وسلمحممد صل هللا

منظور ترمجي حبث أي أنه مل يتكبد عناء خلق هذه الصورة بل جاءت بعفوية نتيجة اسرتاتيجية التعريب  



، ورغم أن اخلصائص اليت انتحاها منذ البداية رغم حمافظته على البيئة األصلية وأمساء الشخوص املولييية

كالصور البالغية وكثرة استعماله للمحسنات البديعية تطغى على صورة   الكتابية والنصية لرتمجة مشاطي

الشخصية الكوميدية وهو ما تسبب يف فقدان األثر الكوميدي وهو الضحك الذي يعتب الوقع الدرامي 

خلطاب الدرامي إال أهنا أخفقت يف تعميق املنشود من الرتمجة، أي أن الرتمجة رغم أهنا جنحت يف نقل ا

األثر الكوميدي بسبب طغيان الروح اجلمالية الدرامية، كما أن مما جيدر التنويه به هنا أن طرطوف العريب 

قبل أن يدمج يف الفكر والرتاث اإلنساين جنده أصال منصهرا يف بوتقة املرجعية العربية، ومما يكرس هذا 

ثلما ذكران أعاله، غي أن مشاطي أضاف هلذه املرجعية صبغة مسيحية  تتوافق  االجتاه هو فكرة النفاق م

تقريبا مع الرمزية الدينية يف طرطوف املولييي، واملشهد الثالث من الفصل الثاين غين هبذه املدلوالت، 

 وميكن االستشهاد ببعضها: 

السعادة  ألنك هتدف دائما إىل  امللذات األرضية أملي: على ما أعتقد، أنت ال تعلق أمهية كبية على 

 السماوية. 

. وحواسنا تستهويها  األطايب الزمنية ترتوف: اجلمال الذي جيتذبنا إىل البهاء السماوي ال خينق فينا حب 

 ينعكس على خملوقاته...   سبحانه وتعاىل ، ومجاله  الباري   بسهولة معظم املتع اليت كوهنا 

الصيام  ترتوف: ... أان رجل من البشر ولست مالكا. ... وتغلبت على كل ما بذلته من جهود يف دنيا 

 .  والصالة والزهد 

وذلك الشرتاك عند قراءة هذه احلوارات، نستطيع أن خنلط بني املرجعيات اإلسالمية واملرجعية املسيحية، 

ونستدل هنا  ،سبحانه وتعاىلو  والصالة، الصيام يف بعض التعابي مثل: الدين املسيحي مع اإلسالمي

الذي وظف فيه هذه  النور الباهر يف الدليل إىل الكتاب املقدس،، (1964) بكتاب القديس منسى يوحنا

، ابإلضافة إىل عبارة السعادة السماوية اليت ورد 182و 137و 125و 100و 71العبارة يف الصفحات 

، وقد وردت أيضا يف  61يف الكتاب نفسه يف الصفحة  نقيضها: السعادة األرضية عوضا عن الدنيوية



، يف فصل الصحاح العشرون، غي أن مشاطي الكنز اجلليل يف تفسي اإلجنيل: إجنيل مىتكتاب وليم إدي، 

الرب )كليانت،  من موضع إىل املرجعية املسيحية ويظهر ذلك يف بعض األلفاظ مثل: أشار يف أكثر

بذور »والقديس وغيها من األلفاظ األخرى، أما عن الزهد، ف قد كانت  الفصل السابع، املشهد األخي(،

حياة الزهد والرهبانية وجدت يف أصول املسيحية األوىل، فالعهد اجلديد مل خيل من إشارات عن حتريض 

الناس على اإلنصراف للعبادة مىت استطاعوا ذلك، هذا فضال عما جاء يف أقوال القديس بولس من حث 

 (. 139:  2015)عبد الفتاح عاشور    «لعزوبة اليت تعتب ركنا من أركان حياة الزهد والرهبانيةعلى حياة ا

وهو ما نراه يف طرطوف العريب الذي مل يتزوج ليس ألنه عزف الزواج بغية التزهد بل ألجل التسرت وراء     

أهوائه وخبائثه. وهي صورة طرطوف املولييي ابلتايل فمشاطي صور شخصيته بناء على اسرتاتيجية الرتمجة 

ملرقة حيث متكن هذا األخي من رسم احلرفية اليت انتهجها يف نقل احلوارات، وهو ما ال جنده يف جزأرة بو 

     صورة واقعية لطرطوف اجلزائري عن سابق ختطيط وترصد.   

 طرطوف اجلزائري:   

بىن بوملرقة هذه الشخصية وصقلها بطريقة ذكية من خالل لغتها وتفكيها وسلوكها حىت حتمل يف داخلها 

ة يف رؤيتها وكي يتم قبوهلا ركحيا من املتفرج عمقا فكراي وفلسفيا جيعلها ترتقي بنفسها دراميا وتكون معاصر 

اجلزائري الذي لن يرتدد ولو للحظة يف جتسيم الصورة الكاريكاتورية لطرطوف اجلزائري مبجرد مساعه 

للحوارات اجملزأرة، ورغم أن اخلصائص الفنية واجلمالية تطغى أكثر على اجلزأرة إال أن بوملرقة مل يتوان للحظة 

 وقع واألثر الدراميني، واألمثلة املوالية تلخص ذلك:عن الرتكيز على ال
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اجلزائري هنا رهن جمموعة من التكهنات اليت يطرحها وصف بوملرقة هلذه الشخصية على لسان إن املتفرج 

ومن هذا   الشخصيات األخرى، فطرطوف اجلزائري خبيث إىل درجة تشبيهه اببليس والشيطان الرجيم،

اجلانب حتديدا، اكتست شخصية طرطوف اجلزائري طابعا رمزاي حمضا جردها من جوهرها النفسي 

فمن املميزات اخلاصة »ومرجعيتها االجتماعية بقدر ما رسخ هويتها الرمزية هبدف تعميق دالالهتا ورموزها، 

مالحمها الشكلية اليت غالبا ما الغموض واإلحياء والداللة مث االبتعاد قدر اإلمكان عن حتديد  ابلشخصية

(، وهذا اإلحياء والداللة  484: 2015)هبلول نقال عن بوجيرة حممد  «مبالمح فكرية، وأبعاد دالليةتعوض 

هو ما جاء به رواد املدرسة اللسانية الوظيفية أو ما يسمى عادة مبدرسة براغ من أمثال إميل بنفنيست 

تمامهم على املضامني اليت حتملها الشخصية السردية عامة سواء  وأندريه مارتيين وغيهم الذين انصب اه

الروائية أو القصصية أو غيها من األجناس األخرى اليت ال تتعدى حدود القراءة، واليت ال تتحدد مالحمها 

إال بتشارك القارئ وإدخاله يف العملية التفاعلية كي يشكل صورهتا حبسب أهوائه وتصوراته ومرجعياته 

(، خالفا للشخصية املسرحية  484/485: 2015ة والفكرية واالجتماعية والبيئية أيضا )هبلول الثقافي

اليت ختضع صورهتا لتفاعالت عدة تبدأ مع القارئ األول سواء أكان دراماتورجا أم مرتمجا الذي يتصورها 

طة شخص آخر على طريقته يف حدود قراءته مث يصقلها وحيوهلا إىل شخصية أخرى قابلة للتجسيد بواس

وهو املمثل الذي له كيانه وفكره كإنسان قبل أن يؤثر عليه مبرجعياته وميثلها على الركح بطريقته اليت تؤثر يف 

املتفرج ليصبح هو آخر متفاعل يف العملية االستقرائية للشخصية املسرحية، فيؤثر عليها هو اآلخر بروحه 

ضاء التخيل وحيصر يف الصورة األوىل اليت شكلها املتفرج وفكره زمنيا واترخييا وهكذا دون أن يغلق جمال ف

ألول مرة عند مشاهدة املمثل الذي جيسد الشخصية على الركح. وابلتايل فطرطوف اجلزائري هو ذلك 

اخلائن الذي جتذر يف الذاكرة اجلماعية اجلزائرية، والدليل على ذلك موروثنا الشعيب كاألمثال اليت تدل على 

 (: 2016ذلك مثل )خدوسي

 اي مزوق من برا واش حالك من داخل  خاين ويف يدو مشعة 
 يف الوجه مرااي ويف الظهر مقص  الفايدة ما هي يف الزين، الفايدة يف اخللق والزين 



 أحباب أحباب والنية ما تنصاب  اللسان حلالح والقلب ذابح 
 العريب إذا تقصر، وإايك من العريب إذا تعرب إايك من   ما ختافش من الغين إذا جاع وخاف من الفقي إذا شبع 

 أعط الدوارة للقط يغسلها والغنم للذيب حيرسها  ال ختاف من احلجرة ورد ابلك من احلصية تعثرك 
 أملس يف وجهك وأحرش يف قفاك  أعطينا الورد للحمار يشمه كاله 

 والدوين ما تنفع فيه مالحة البصلة ما تصبح تفاحة   أان ابملغرف لفمه وهو ابلعود لعيين 
 جاء من التايل وقال اي مايل  كالسردوكة، توكله عام ما يعيشك ليلة 

 وجدهتا ذكارة فيها الناموس  حسبتها كرمة فيها الناموس 
خالط العطار تنال الشموم، خالط احلداد تنال احلموم،  

 خالط السلطان تنال اهلموم 
 خسارة املسمار يف العود الراشي 

 دخلته ايكل لفريك، رجع ليا شريك  الدفلة ما ترجع تفاح 
 ذيب بني النعاج  الذيب ما يسرحوه النعام 
 السن تضرب للسن والقلب فيه اخلديعة  زاد البارح وأصبح سارح 
 الشيب والعيب  الشبعان مادرى ابجليعان 

 ، قال أان خالها قالوا اهتلى ايلفار  طي الليل: مع الطي خيرج جنحيه، ومع الفار خيرج وذنيه 

 اللي نسلم عليه يقطعلي شاريب  كي طبلتلو يرقصلك 

 اخلادع ما يوادع  كاللي يفرش احلرير للحمي 

 

إن هذا الثراء والتنوع يف األمثال الشعبية اجلزائرية اليت تعتب مادة مروية شفوية ابمتياز تدل على اخلداع 

والنفاق واخليانة، ليست إال دليال قاطعا على عمق رمزية املخادع وأتصلها يف ذاكرة اجملتمع اجلزائري، فهو 

د دخوله إىل بيته، أو ذلك السياسي الذي ذلك اخلائن عموما سواء كان ذلك الذي خيون ثقة صديقه مبجر 

خيون ثقة شعبه، أوذلك احلركي الذي مسي كذلك خليانته وطنه وأصدقاءه الثوار إابن االستعمار، أو غيها 

من الصور االجتماعية األخرى اليت جتدرت يف اجلزأرة لتستوعب العالمات الثقافية للنص األصل عوضا عن 

 االندماج والتغلغل فيه. 

غم بعض املزالق اليت وقع فيها املرتجم كتجاوز حدود الذات من قبيل حمافظته على أمساء الشخوص ر     

األصلية وغيها من املزالق األخرى، اليت حىت وإن قلنا أبهنا مزالق تظل، من الناحية الرتمجية احلداثية،  



ان واآلخر واليت عادة ما تنغلق عناصر ثقافية تساهم يف عملية التثاقف أو ما يسمى تداوال العالقة بني األ

 األان يف إطار اآلخر املغلق رغم حتررها منه عموما بسبب حبها لذاهتا.    

 . مواضع الغيية يف النسخة اجلزائرية:  4.2

 La théâtralité est fondée(:  22:  2012)برونر    فكرة أن املسرحة تقوم على الغيية  انطالقا من    

sur l’altérité فإن جزأرة طرطوف أيضا غيية وتقوم على اآلخر ابعتبارها مسرحية أو بعبارة ،

وكما هو معلوم، فإن الرتمجة وسيلة الستقراء اآلخر يف الذات واستجالئه من خالل عوامل لغوية أو  أخرى،

اي ولغواي ثقافية أو إيديولوجية أو عقائدية، وحىت لو أردان تفنيد هذه املسلمة، فالرتمجة تظل نتاجا فكر 

أساسه ومنطلقه اآلخر، فاآلخر دائما حاضر يف الذات املستقبلة له سواء ابلنص أم ابلفكر حىت وإن سعى 

بني عدة ثنائيات: القرابة/ الغرابة والكتابة/ القراءة  »املرتجم إىل جتنيس نصه. ذلك أن املرتجم يتنقل 

أىن له  ن جيلب الكاتب إىل القارئ ولكن وأب واخليانة/ الوفاء، فهو مطالب أبن جيلب القارئ إىل الكاتب 

(. كما أن الرتمجة انفتاح على اآلخر، وبديهي أن يكون األان 76: 2010)اخلويلدي  .« أن يستطيع 

l’eccéité  ِ152اآلخر  يف أيمن  de l’autre l’héccéité  «    فإذا تعذر االنفتاح، تعذرت الرتمجة اليت توجب

فإذا انغلق األان على وجوده األكمل واعتصم به عاداا أن  » ، « ضرورة االنفتاح إن مل تكن هي االنفتاح ذاته 

ومركزية   (logocentrisme) « مركزية املوضع » كل شيء يدور يف فلكه، نشأت مجلة من املركزايت: 

على الصعيد    (sociocentrisme)« مركزية اجملتمع » الفردية أو اجلمعية، و  )égocentrisme( الذات 

)جنيب إبراهيم   . « املنبثقة منهما انبثاق النتيجة من أسباهبا  (logocentrisme) اجلمعي، ومركزية اللغة 

2013).  

 وعلى هذا النحو، تتفاعل الذات مع اآلخر، فاآلخر ال يكون بدون حضور الذات ذلك أن: 

 
 (. 2013إبراهيم مصطلحان خاصان ابلفيلسوف الفارايب )جنيب   152



» …le rapport est crucial dans la construction de l’identité, car toute identité 

se construit en fonction de » l’altérité « ou des » altérités «, par rapport aux 

» autres «et sous le regard extérieur des » autres « 153«.   بونوا(Benoit )146 :2008  

ابلتايل، فاهلوية موجودة لكنها مرتبطة ابلغيية، وهذا ما فعله بوملرقة حيث أقحم يف نسخته اجملزأرة لطرطوف 

عريب ألفاظا ذات أصل فرنسي، حىت وإن اعتبت مزالق يف اجلزأرة، بسبب هيمنة األلفاظ ذات األصل ال

على عاميته، إال أهنا تعتب عالقة حتمية ومطلقة بني الذات اجلزائرية واآلخر الفرنسي نتيجة عوامل اترخيية 

 une traduction  154ما بعد استعمارية، وابلتايل متيزت  ترمجته مقارنة برتمجة مشاطي ابلتحريف والتقليد

parodistique تدور يف فلك اهليمنة اإليديولغوية ما بعد ، وعلى ما يبدو، اقرتن ذلك مبنظومة سيميائية

االستعمارية، حىت أن ترمجته اتسمت بنوع من املقاومة بني العامية اجلزائرية والفرنسية اللغوية جنم عنها 

ألن مشروعه كان يف األساس يتعلق ابملثاقفة أي مثلما عب عنه كوردونييه يف  «ترمجة غي مرتمجة تقريبا»

 (: 47:  2002سياق آخر )

» Il s’agit, de traduction en traduction, d’apporter à sa culture des éléments 

culturels constitutifs nouveaux qui lui permettront peu à peu d’envisager les 

relations d’altérité plus sereinement, en meilleure connaissance de cause, et 

d’améliorer la communication et la compréhension interculturelles dans le 

monde de demain «155.  

 ونستشهد هنا ابملثالني اآلتيني:
 

العالقة حامسة يف بناء اهلوية ألن كل هوية تقوم على غيية أو غيايت خمتلفة مقارنة ابآلخرين أو حتت  »ومفاده أن:   153
 .    «مراقبتهم

 (.  91: 2010مصطلح وضعه ألول الفيلسوف األملاين الشهي قوته )اخلويلدي   154

  النظر  من  متكنها  ثقافتها  إىل جديدة مؤسسية   ثقافية عناصر جلب خالل من ،  ترمجة  إىل  ترمجة  مسألة إهنا » :  ومفاده  155
 . « الغد عامل يف   الثقافات بني  والتفاهم.  االتصال  وحتسني ،   أفضل معرفة   مع  ،  أكثر  هبدوء اآلخر  عالقات يف  تدرجييا  



 . 2. م2ف
 

Orgon 
 وغدوة عند الرب اجلنة ليه حملولة 

Dorine 
 قادر ريب يهديه يعود ميشي للكنائس ويتخاطفو عليه لعرايس 

 

يرتاءى لنا بوضوح الصراع الذي يعاين منه املرتجم من الناحية الفكرية، فجملة أورغون اليت يتحدث فيها 

اليت تدل على هللا تعاىل ألهنا وردت بدون  الربعن طرطوف املسيحي من جهة، ومن جهة أخرى كلمة 

هنا تشي إىل غي هللا إال ابإلضافة ابستثناء إضافات حمددة مثل رب العباد أو رب األرابب أو إضافة، أل

غيها من اإلضافات األخرى اليت تشي إىل هللا عزوجل، وكلمة الرب يف هذه اجلملة وردت مبعىن الرب يف 

مشيئة الرب، إنه حكم السياق املسيحي، ألن املسيحيني يوظفون هذه الكلمة يف عبارات معينة مثل: هذه 

واليت تدخل ضمن حيز فكري إسالمي حمض ذلك أنه،  اجلنة ليه حملولةالرب... إخل، ومن جهة اثنية مجلة 

حسب اعتقاد املسيحيني نسبة إىل ما ورد يف اإلجنيل العهد القدمي، املسيحي ينتقل عند موته مباشرة إىل 

عض الصحابة املبشرين ابجلنة وبعض املسلمني،  اجلنة األبدية، على خالف املسلم الذي، ابستثناء ب

يتعرض لعقاب يف اآلخرة وال يذهب إىل اجلنة مباشرة بل بعد عقاب أو شفاعة من الرسول حممد صل هللا 

 عليه وسلم ومغفرة من هللا،  

ابلتعايش  وهذا هو صراع الذات مع اآلخر الذي خلق نوعا من املثاقفة أو ما نطلق عليه حنن شخصيا     

تداخل السياق اللغوي للذات مع السياق   ونقصد به  La coexistance contextuelle السياقي 

خر يف الذات  الفكري لآلخر، وال حيدث هذا التعايش إال يف الرتمجة، ذلك أهنا قناة تواصلية تبث روح اآل

 . احلاضرة و روح الذات يف اآلخر الغائب 

 وقد اتسمت جزأرة بوملرقة بنوعني من الغيية ومها:

  الغيية اللسانية: 



البد أن نشي هنا إىل أننا ال نقصد هبا الغيية املتعلقة إبقحام مؤشرات لغوية خاصة ابآلخر كاقرتاض      

اليت  l’altérité pragmatique 156ضا تلك الغيية التداوليةكلماته أو تطبيع كلماته يف اللغة فقط بل أي

تطبع العملية التفاعلية يف احلوارات املسرحية ويف الشخصيات من انحية االسم الغريب والكالم بعامية 

 اجلزائري، وهذه الغيية تواصلية ابألساس، وذلك ألن:

»  Les concepts décrivant la démarche )participants, fonctionnement, gestion 

du discours) signifient implicitement que l’étude langagière s’écarte de la 

langue pour entrer dans une logique communicationnelle où l’altérité est 

envisagée comme le cadre d’un évènement participatif «157.   :2010 دوفاي وقوراني(

175 .)  

 ة املوالية توضح ذلك:وهو التفاعل الذي ملسناه يف النسخة اجلزائرية، واألمثل

 

 مواضع الغيية  الفصل/ املشهد 

 1. م1ف 
 

 Marianne, Pernelle et Flipote, sa servanteأمساء الشخوص ابلفرنسية وتقدميها: 
 Cléante rit à ses motsالتنصيصات ابللغة الفرنسية: 

Pernelle 
 ... طوموبيالت  شبان وشاابت كرارس و 

 5. م1ف
 

 4. م4ف

Orgon 
 ... فالكنيسة دميا نلقاه إصلي ويعبد فاهلل... 

Tartuffe 
 لفراانت   أان كي نشوفك ايروحويل 

 

 
 L’altérité dans les théories deيف كتاهبما  Dufaye, Gournayمصطلح وظفه دوفاي وقوراني   156

l’énonciation (2010 :175 .) 

  عن  تبتعد  اللغة  دراسة  أن  ضمني ا تعين ( الكالم  إدارةو  األداء، و  املشاركون، ) العملية  تصف  اليت  املفاهيم»ومفاده أن:   157
 . « .تشاركي حلدث  إطار ا اآلخرون  يعتب  حيث تواصلي منطق يف  للدخول   اللغة



 

يالحظ جليا يف هذه األمثلة، أن هناك إقحاما للغة الفرنسية بطرق شىت، اترة بكتابة الكلمات واجلمل 

أبحرف اللغة نفسها، واترة أخرى بتطبيع الكلمات الفرنسية أي إبخضاعها إىل قواعد اللغة الثانية وهي 

 العامية اجلزائرية واليت منشؤها األول اللغة العربية. 

 La variétéقة وظف أسلوبني من الناحية العملية، يندرجان يف سياق التنوع اللغوي يتضح أن بوملر     

linguistique  :ومها 

 و Pernelleويتجلى ذلك يف أمساء الشخوص املسرحية مثل:  La diglossie. الثنائية اللغوية: 1

Orgon  والتنصيصات مثلما هو مبني يف اجلدول هنا أعالهCléante rit à ses mots  ، وغيها. وتظهر

وهذه الثنائية متثل تصارع اللغة الفرنسية والعامية   هذه الثنائية اللغوية بني العامية اجلزائرية واللغة الفرنسية،

اجلزائرية يف ذهن املرتجم وذلك نتيجة احتكاك الثقافتني الفرنسية واجلزائرية منذ احلقبة االستعمارية، 

ألهنا لغة مكتوبة هلا ميزاهتا ومنطقها أما العامية فتمثل La variété haute فالفرنسية متثل التنوع الرفيع 

كيالر -)اتبوري ألهنا متثل لغة الشعب اليومية واستعماله التداويل هلا. La variété basseالتنوع الوضيع 

Tabouret-Keller   2006  :114.) 

يد أن نعرج على تعريف هذه : قبل اإلشارة إىل األمثلة، نر La glottophagie. االفرتاس اللغوي 2

الظاهرة اليت نشأت بسبب البلدان االستعمارية وعدم التوازن بينها وبني الدول املستعمرة أي بسبب الغالب 

 واملغلوب وهيمنة هذا الغالب على هذا املغلوب لغواي وثقافيا وفكراي واجتماعيا، فاالفرتاس اللغوي ليس إال: 

» Le processus par lequel une langue se trouve mangée. Plus précisément, le 

terme » glottophagie « rend compte des dégâts linguistiques causés par 



l’idéologie de la supériorité des races et des langues de l’Occident blanc.158 « 

 .(48 : 2009 سوشي )

، حيث افرتست اللغة الفرنسية املثمثلة يف كلميت راانتالف و  الطوموبيالت ويظهر ذلك يف كلميت     

automobiles   وfreins  مع احلفاظ على عالمة اجلمع، فأضحت الكلمة األوىل يف مجع  عربيةالاللغة

املؤنث السامل على وزن فاعالت مع إضافة أداة التعريف العربية ال، أما الكلمة الثانية فخضعت إىل أتنيثها 

 ا كانت كلمة مذكرة يف الفرنسية مث أسقط عليها مجع املؤنث السامل.يف العربية بعدم

 : culturelle-L’altérité socioالغيية االجتماعية الثقافية  

ألن بوملرقة مل يكتف فقط ابحملافظة على أمساء الشخوص وتتمثل هذه الغيية حتديدا يف السياق الديين،     

انتمائها الديين، فهي شخوص مسيحية تتكلم العامية اجلزائرية، هذا ما ابلفرنسية بل حافظ أيضا على 

 جيعل املتلقي يدخل يف دوامة اآلخر املندمج يف جمتمعه بواسطة اللغة، واألمثلة املوالية توضح ذلك:

 

 مواضع الغيية  الفصل/ املشهد 

 3. م4ف 
 

Mariane  
 ... هنجر وندخل دار األخوات املسيحيات 

Orgon 
األخوات املسيحيات الالت لبنات ما يديرو غي اخلي وهذا يسعدين كثي بنيت تعيش معاهم وهوما  

 يعبدو موالهم

 

 
ومفاده: العملية اليت جتد فيها اللغة نفسها مأكولة أو ابألحرى وأكثر دقة حييلنا مصطلح االفرتاس اللغوي إىل    158

 . «األضرار اللسانية اليت تتسبب فيها إيديولوجية تفوق أعراق ولغات الغرب األبيض 

   



إن هذه الرتمجة من شأهنا أن تساهم يف طمس اإلحالة إىل مفهوم مسيحي جزائري، وهو ما حيدث     

بدوره طمسا للهوية اجلزائرية، فرغم جتلي أنساق الغيية الدينية إال أن التناقض ابد، وهذه الغيية لألسف 

 تنزع اخلصوصية اجملتمعية اجلزائرية اليت تقوم على اإلنّية اإلسالمية. 

ال شك أن هذه الغيايت قبل أن تكون كذلك يف النص اجلزائري، كانت أساسا مظاهر لثقافة اجتماعية      

دينية يف النص األصل، فعوض أن تنتقل من حالة التجريد الثقايف إىل حالة املثاقفة، انتقلت مباشرة إىل 

ا يف األعراف هتمنظومة ثقافة لغة ما، وتغيب مثيال كثي من األلفاظ يففكم تتواجد  »حالة التفكيك، 

وقد يرجع األمر يف ذلك إىل االختالف العقدي، أو  !الثقافية واالجتماعية لقاموس مفردات لغة أخرى

(. وهنا ننتقل إىل تكريس ثقافة االختالف 456: 2014)العزب  «.تباين اهلوية الثقافية من عامل إىل آخر

: 2014فالسفة االختالف والتفكيك من أمثال دريدا وكريستيفا وغيمها )بكاي اليت لطاملا دعى إليها 

ال ينظر إىل ما يقبل الرتمجة يف بعد واستقالل وانفصال عن ما ال »(. ذلك أن فيلسوف التفكيك 302

أي جيعل الطرفني يبتعدان عن بعضهما يف  .(traduisible/ intraduisible)يقبل. إنه يفكك الثنائي: 

ب. ... فما ينبغي ترمجته هو ابلضبط ما ال يقبل، أي ما يبدي متنعا ومقاومة وعنادا وغرابة، وألجل اقرتا

  (.271:  2014)بنعبد العايل   .« ذلك فهو لن نفك عن الرتمجة

فهناك اهنزام له وانتصار لألان مث انتصار له  ، قبول ما ال يتقبله اآلخرانطالقا مما سبق، تغدو الرتمجة جمرد     

واهنزام األان وهكذا دواليك حىت تصبح الرتمجة قابعة يف عامل األان اترة ويف عامل اآلخر اترة أخرى، وهذا ما  

)األصليون أو اهلدفيون(، واملخطط اآليت يبني حالة   جيعلنا ننفي مسلمة انتماء املرتجم ألحد تياري الدميال

 املرتجم بني األصل والرتمجة: 

 

 اآلخر                                             

 املرتجم        .....                                                    .....



 

 الذات                                          

 فالرتمجة هنا: 

» Déconstruit l'identite dans ce qu'elle a de figé et de figeant, de fixé et de 
fixant, elle ne trouve pas sa place dans les nombreuses dichotomies qui ont la 
vie dure : ≪ fidélite ≫ à l'esprit/ ≫fidélite ≫ à la lettre, identité/alterité, 
forme/sens, etc. C'est dans l'intersubjectivite que se meut la traduction, dans 
le rapport qui se joue, le dialogue qui s'instaure entre le ≪ je ≫ et le ≪ tu ≫, 
entre le Même et l'Autre. «159  .)40 :2002 كوردونييه(   

إن هذه الوتية الرتمجية اليت تتم السيورة الرتمجية من خالهلا حتدد طبيعة املسار الذي انتهجه بوملرقة يف    

 الوصول إىل النهاية املرجوة.جزأرة نصه، وابلتايل  

 . قراءة أنثروبولوجية يف ترمجة وجزأرة هناية مسرحية طرطوف: 4.2

الصراع بتسارع يف املسرح حىت يصل إىل عقدته، فيظهر حل العقدة شيئا فشيئا حىت يصل إىل  رجيتد    

 داخلةغي مت عاقبةالنهاية، ذلك أن النص املسرحي عادة ما يكون منتظما متسلسال خطيا أحداثه مت

النهاية مفتوحة أو مغلقة، وانفتاحها أو انغالقها ليس له عالقة قد تكون صعود وهبوط، و يتخللها أحياان 

 ابنفتاح أو انغالق النص الذي سبق أن أشران إليه يف موضع من مواضع هذا البحث. 

نقصد ابالنفتاح، انفتاح النهاية على التأويل وهنا تصبح هناية النص هناايت، أما االنغالق فهو الوقع     

تفرج، ذلك أن هناية الباطل مثال ظهور احلق، وهناية الشر انتصار اخلي وهناية احلياة املنتظر من القارئ أو امل

املوت وهكذا ومبا أن هذه النهاية ال تكون إال إذا كانت هناك بداية، فهي ال تنتهي وال تتوقف عند 

  .حدودها بل تستمر وتسرتسل حىت خترج من حيز االنغالق وتدخل يف حيز الالهناية

 
مثل: الوفاء   الكثية الثنائيات يف مكاان دجت وهي ال ،يف اجلماد واجملمد ويف الثبات واملثبت  اهلوية كتفك»ومفاده:   159

  و  ان األ بني  القائم  احلوار ففي هذه الذوات املتفاعلة ك. إخل  ، املعىن  / املبىن  ،  يةي الغ /  اهلوية ،  لحرف ل. أو الوفاء /  للروح 
 . «تتحرك الرتمجة   واآلخر



جزء ال يتجزأ من احلياة بني الباحثني، ابعتبارها  جادا أثي حول هذه النهاية على اختالف نقاش لطامل    

اليومية للمرء فهي موجودة يف كل حركاته وفكره وتفكيه ومعتقداته وقيمه وثقافته، فأهدافه هناايت مسطرة 

 وحياته مرتبطة بنهاية جمهولة وكذلك احلال ابلنسبة للنهاية األدبية.  

( النهاية النصية نظاما ثقافيا يقوم على ضوابط 77-76: 1981يف هذا الصدد، تعتب كريستيفا )    

( يذهب إىل ذكر الفرق بني 127: 2007وممارسات اجتماعية وثقافية وهو الطرح الذي جعل مخري )

يكون النص ( حيث marquée... فاألوىل تتميز ببداايهتا املعلمة )»النصوص األدبية القدمية واحلديثة: 

النصوص املبجمة حسب  أن مبجما منذ بدايته وتكون النهاية مرسومة سلفا. أما يف الثقافة احلديثة فإننا جند 

هنايتها، حيث تكون هناايهتا معلمة وحامسة يف حتديد دالالت النص، ألن النص هو مغامرة كتابية ال تعرف 

( الفكرة ولكن يف إطار املسرح إذ ترى 2005 :37) Egger. وتشاركه إجيي «.داللتها إال مع هنايتها

 أن هناك نوعني من النهاايت يف املسرح: 

» … une fin conclusive où les conflits sont résolus, les nœuds dénoués ; une 

fin soudaine sans résolution ni apaisement, par décision abrupte et arbitraire 

du seul auteur et non comme conséquence des actions des personnages 160«.     

حييلنا إىل هذا املوقف إىل القول أن النهاية تتحدد معاملها يف فضاء اآلخر وليس يف فضاء املرسل أو     

ه النهاية. وفضاؤه ما هو إال عامله اليومي ابإلضافة إىل تراكمات صانعها، واآلخر ليس إال متلقيا هلذ

اجتماعية وثقافية وأحياان اترخيية وإيديولوجية نشأت يف ظل تتبعه ملسار أحداث النص اليت متهد هلذه 

 النهاية املرتقبة.  

نهاية مصنوعة إن ما جنده يف نص طرطوف ملوليي، الذي يعتب من النصوص األدبية القدمية، هو أن ال    

سلفا يف ذهن املتلقي الذي ينتظر فقط الكشف عنها يف آخر املسرحية، وهي إزالة قناع الورع والتقوى عن 
 

  مفاجئ   بقرار ،   اسرتضاء أو  حل دون مفاجئة   هناية  ؛ والعقد  النزاعات، حلفيها  يتم حيث  حامسة  هناية...  »  ومفاده:   160
 . «الشخصيات  ألفعال نتيجة ك   وليس  الوحيد للمؤلف  وتعسفي 



ويبدو أن املرتمجني مشاطي وبوملرقة قد   وجه طرطوف والكشف عن حقيقته أمام أورغون والسيدة برانل،

 الرتمجة، نستشهد هبذه النهاايت:درسا جيدا هناية ترمجة املسرحية، وقبل حماولة استجالء هذه  

 مسرحية بوملرقة  مسرحية مشاطي  مسرحية موليي 

TARTUFFE, à l'Exempt. 

Délivrez-moi, Monsieur, de la 

criaillerie, Et daignez accomplir 

votre ordre, je vous prie. 

L'EXEMPT  

Oui, c'est trop demeurer, sans 

doute, à l'accomplir. Votre 

bouche à propos m'invite à le 

remplir; Et pour l'exécuter, 

suivez-moi tout à l'heure Dans la 

prison qu'on doit vous donner 

pour demeure.  

TARTUFFE  

Qui, moi, Monsieur?  

L'EXEMPT  

Oui, vous.  

TARTUFFE  

Pourquoi donc la prison? 

L'EXEMPT  

Ce n'est pas vous à qui j'en veux 

rendre raison. Remettez-vous, 

Monsieur, d'une alarme si chaude. 

Nous vivons sous un Prince 

ennemi de la fraude, Un Prince 

dont les yeux se font jour dans les 

cœurs, Et que ne peut tromper 

tout l'art des imposteurs. D'un fin 

discernement, sa grande âme 

pourvue, Sur les choses toujours 

jette une droite vue, Chez elle 

jamais rien ne surprend trop 

d'accès, Et sa ferme raison ne 

tombe en nul excès. Il donne aux 

gens de bien une gloire 

immortelle, Mais sans 

aveuglement il fait briller ce zèle,  

Et l'amour pour les vrais151, ne 

ferme point son cœur À tout ce 

que les faux doivent donner 

d'horreur. Celui-ci n'était pas pour 

le pouvoir surprendre, Et de 

pièges plus fins on le voit se 

défendre. D'abord il a percé, par 

ses vives clartés, Des replis de 

 :  )لضابط األمن(  ترتوف 
أرجوك أن ختلصين من هذا الصراخ 
املزعج، وأن تنفذ األوامر الصادرة 
إليك اليوم إللقاء القبض عليه وإمتام  

 مهمتك هذه. 
 ضابط األمن:  

أجل، علي أن أابدر إىل عمل ما  
جئت ألجله. لذدا، إتبعين حاال إىل  

 السجن الذي أصبح اآلن مأواك. 
 ترتوف:  

 من، اي سيدي، أان؟ 
   ضابط األمن: 

 نعم أنت بذاتك. 
 ترتوف: 
 أسجن؟. وملاذا  

 ضابط األمن: 
ال حساب لدي أؤديه لك. )خياطب  
أوركون(: تنبه اي سيدي، من غفلتك.  
حنن نعيش يف ظل أمي عادل يكره 
الغش وحيارب الفساد، أمي يسهر  
على مصاحل رعاايه، ويعاقب اجملرمني،  
وال يغمض له جفن حىت يرد لك ذي  
حق حقه بدون أن يتلهى ابألابطيل  

حني جاء من  وتنطلي عليه احليل. 
يشكوك إليه، كشفه على حقيقته  
وفضح نواايه العدائية اجلانية. لقد  
عرف هذا العاهل الصاحل كيف يتبني 
نذالة خصمك وعقوقه وسائر  

ألنه دقق يف أوراقك اليت  مساوئه. 

Tartuffe )à Loyal( 

 هيا طبق االمر  

Loyal 

 حينا 

 كيما راك هتدر 

 هات هنا يديك 

 درك أان نديك 

 يف السجن انرشيك 

Tartuffe )étonné( 

 اشكون أان يف السجن 

Loyal lui passant les menottes 

 انعم انت 

Loyal à tout le monde 

 سلطاننا حكيم

 ما هوش هبيم 

 او ما هوش واحد كيف هدا 

 اللي ايعقبها عليه 

 السلطان يكره الغش والرشوة 

 او ما يفصل يف حىت شكوة 

 حىت يظهر الغامض واملغموم 



son cœur, toutes les lâchetés. 

Venant vous accuser, il s'est trahi 

lui-même, Et par un juste trait de 

l'équité suprême, S'est découvert 

au Prince un fourbe renommé, 

Dont sous un autre nom il était 

informé; Et c'est un long détail 

d'actions toutes noires, Dont on 

pourrait former des volumes 

d'histoires. Ce monarque, en un 

mot, a vers vous détesté Sa lâche 

ingratitude, et sa déloyauté; À ses 

autres horreurs, il a joint cette 

suite, Et ne m'a, jusqu'ici, soumis 

à sa conduite, Que pour voir 

l'impudence aller jusques au bout, 

Et vous faire, par lui, faire raison 

de tout. Oui, de tous vos papiers, 

dont il se dit le maître, Il veut 

qu'entre vos mains, je dépouille le 

traître. D'un souverain pouvoir il 

brise les liens Du contrat qui lui 

fait un don de tous vos biens, Et 

vous pardonne enfin cette offense 

secrète Où vous a, d'un ami, fait 

tomber la retraite; Et c'est le prix 

qu'il donne au zèle qu'autrefois 

On vous vit témoigner, en 

appuyant ses droits; Pour montrer 

que son cœur sait, quand moins 

on y pense, D'une bonne action 

verser la récompense ; Que 

jamais le mérite, avec lui, ne perd 

rien, Et que mieux que du mal, il 

se souvient du bien.  

DORINE  

Que le Ciel soit loué!  

MADAME PERNELLE 

Maintenant je respire.  

ELMIRE  

Favorable succès! MARIANE  

Qui l'aurait osé dire? ORGON, à 

Tartuffe.  

Hé bien, te voilà, traître…  

CLÉANTE  

Ah! mon frère, arrêtez, Et ne 

descendez point à des indignités. 

À son mauvais destin laissez un 

misérable, Et ne vous joignez 

point au remords qui l'accable. 

Souhaitez bien plutôt, que son 

cœur, en ce jour, Au sein de la 

كانت حبوزته، والعقد الذي خوله  
استمالك أرزاقك. وقد صفح عنك  
رغم ما وجهه إليك من إهتامات،  

على اإلشادة مبا بذلته يف  وحرص 
املاضي من غيتك، وأيد حقك. ألنه  
يتشبت بتأمني احلق والعدالة لكل  

 أتباعه املساملني. 
   دورين: 

الذي قيض لنا هذا احلاكم  احلمد هلل
   النبيه احلكيم. 
 السيدة برانل: 

 ها أان اآلن أتنفس الصعداء. 
 أملي: 

 هذا حقا جناح ابهر. 
 مراين: 

 ظهار احلقيقة من كان قادرا على إ
 )خياطب ترتوف(   أوركون: 

 هذا هو اجملرم البغيض ... 
 كليانت: 

كف، اي أخي، عن هذا احلديث  
التافه، وال تتدىن إىل هذا املستوى  
الساذج، واترك هذا الوغد إىل مصيه  
البائس، وال تشغل ابلك برتهاته. بل  
أطلب من هللا أن يهديه إىل الطريق  
املستقيم، ويقوم إعوجاجه، ويرده إىل  
حظية الفضيلة. واسأل املوىل أن  

على   حيمي أميان الفاضل ليظل ساهرا
استتباب األمن والعدل. واذهب  
واجثو على ركبتيك واشكر الرب على  

 ما أوالك من النعم يف ظله الوارف.  
 أوركون: 

أجل، هذا قول سديد،. هيا منثل  
أمام العزة اإلهلية لنشكر أفضاله،  
ونبارك امسه اجمليد الكرمي. مث نتمم 

 او يعرف الظامل من املظلوم  

 ابلنسبة ليك اي انسان  

 السلطان شافك يف امليدان 

 او عرفك شجاع ماوش جبان 

 يتكوى من يديه أو رجليه او 

Madame Pernelle 

 والناس الكل تشفى فيه 

Orgon )à Tartuffe( 

 اطلقوين عليه  

 اليوم نربيه 

Cléante 

 خليه  

 ما تواسخش يديك فيه 

 ايك الرخس ملاليه 

Et tout le monde 

   !!!!!!!!!!!الشيه 

 !!!!!!!!!!! الشيه 

 !!!!!!!!!!! الشيه 

 !!!!!!!!!!! الشيه 

 !!!!!!!!!!! الشيه 

 



vertu fasse un heureux retour; 

Qu'il corrige sa vie, en détestant 

son vice, Et puisse du grand 

Prince adoucir la justice; Tandis 

qu'à sa bonté vous irez à genoux, 

Rendre ce que demande un 

traitement si doux.  

ORGON  

Oui, c'est bien dit; allons à ses 

pieds, avec joie, Nous louer des 

bontés que son cœur nous 

déploie: Puis acquittés un peu de 

ce premier devoir, Aux justes 

soins d'un autre, il nous faudra 

pourvoir; Et par un doux hymen, 

couronner en Valère, La flamme 

d'un amant généreux, et sincère. 

 

واجباتنا حنو عدله ورعايته، ونكلل  
ج هذين العريسني،  أفراحنا مبباركة زوا 

وقد لبيا نداء قلبيهما كحبيبني عزيزين  
 سعيدين. 

    

  

يالحظ يف هناية نص موليي أن هناك تعاقبا للشخوص يف احلوار، حيث أن كل واحد منهم يتلفظ        

ببعض الكلمات معلقا على النهاية املأساوية اليت آل إليها طرطوف ويف الوقت نفسه ميحو ما تلفظت به 

ط األمن، حيث، الشخصية اليت سبقته يف احلوار ابستثناء بداية النهاية اليت دارت بني طرطوف وضاب

 .  En boucleابستثناء بدايتها اليت جاءت حلقية   En cascadeعلى شكل متالحق  جاءت النهاية 

تبدو التجليات الدينية بوضوح يف هناية موليي وذلك من خالل بعض العبارات اليت تلفظ هبا كليانت     

 وأورغون يف آخر حوار هلما يف املسرحية: 

Cléante : Souhaitez bien plutôt, que son cœur, en ce jour, Au sein de la vertu fasse un 

heureux retour; Qu'il corrige sa vie, en détestant son vice, Et puisse du grand Prince 

adoucir la justice; Tandis qu'à sa bonté vous irez à genoux, Rendre ce que demande un 

traitement si doux.  

Orgon: Oui, c'est bien dit; allons à ses pieds, avec joie, Nous louer des bontés que son 

cœur nous déploie: Puis acquittés un peu de ce premier devoir, Aux justes soins d'un 

autre, 



على كشف حقيقة طرطوف بل يف  يظهر أن موليي سعى إىل وضع هناية سعيدة للمسرحية ال تقتصر    

املوافقة على تزويج أورغون اببنته فالي وهي جتليات اجتماعية كان سينتظرها أي متلق هلذه املسرحية ألن 

 تتبعه للمسرحية منذ البداية جيعله يقتفي أثر النهاية تدرجييا. 

رتاف ابخلطأ وتصحيحه )أورغون لعل صنع موليي هلذه النهاية انبع من رؤية ثقافية خالصة تتمثل يف االع    

الذي كاد أن خيطئ ويوقع ابنته ماراين يف يد احملتال طرطوف من خالل تزوجيه هبا( ابإلضافة إىل بثه روح 

التسامح واحملبة رغم ارتكاب الذنوب واألخطاء، وهي أيضا رؤية ثقافية لكنها متخضت عن قيم دينية  

هاية حبذافيها دون أن حيرف األصل أو ينقص من فكرة مسيحية، وهو ما تنبه له مشاطي الذي نقل الن

 موليي فجاءت ترمجته لنهاية املسرحية كاآليت:

أطلب من هللا أن يهديه إىل الطريق املستقيم، ويقوم اعوجاجه، ويرده إىل حظية الفضيلة. واسأل املوىل أن حيمي  كليانت: 

واذهب وأجثو على ركبتيك واشكر الرب على ما أوالك من النعم  أميان الفاضل ليظل ساهرا على استتباب األمن والعدل. 

 يف ظله الوارف.  

أوركون: أجل، هذا قول سديد،. هيا منثل أمام العزة اإلهلية لنشكر أفضاله، ونبارك امسه اجمليد الكرمي. مث نتمم واجباتنا حنو  

 داء قلبيهما كحبيبني عزيزين سعيدين. عدله ورعايته، ونكلل أفراحنا مبباركة زواج هذين العريسني، وقد لبيا ن 

تظهر التجليات الدينية من خالل توظيف مشاطي لبعض الكلمات الضاربة يف جذور الدين املسيحي     

منثل  هيا  وأيضا:على ما أوالك من النعم يف ظله الوارف،  على ركبتيك واشكر الرب  واجث  واذهب  مثل:

ذلك أن  لنشكر أفضاله، ونبارك امسه اجمليد الكرمي. مث نتمم واجباتنا حنو عدله ورعايته،  اإلهلية  أمام العزة 

املسلم ال جيثو على ركبتيه بل يركع ويسجد هلل عزوجل يف صالته ليحمده ويشكره على نعمه وأفضاله. أما 

عتبار تالحق بوملرقة فقد نقل األثر املرجو وهو الكشف عن حقيقة طرطوف ولكن دون األخذ بعني اال

احلوارات والردود بني الشخوص والعمل على إظهار التجليات الدينية، بل على العكس متاما ذلك أنه 

حذف كل الرتمجات اليت تدور يف خانة الدين وحذف التجليات االجتماعية اليت هلا عالقة بزواج ماراين 



منطية سائدة تتمثل يف العنف والنكاية  من فالي، وعوضها بتجليات اجتماعية جزائرية حتمل يف طياهتا صورا

 والشتيمة والصراخ وإشفاء الغليل واالنتقام وغيها يتجلى ذلك يف احلوارات التالية:

Orgon )à Tartuffe( 

 اطلقوين عليه اليوم نربيه 

Cléante 

 الرخس ملاليه خليه ما تواسخش يديك فيه ايك  

Et tout le monde 

 !!!!!!!!!!! الشيه   !!!!!!!!!!! الشيه   !!!!!!!!!!! الشيه   !!!!!!!!!!! الشيه   !!!!!!!!!!! الشيه 

هذه الصور النمطية سهلت إاثرة الضحك يف هناية املسرحية، وهو ما يتوازى سيميائيا مع النهاية     

السعيدة ملوليي رغم أن بوملرقة مل يلمح ولو بكلمة ملوافقة أورغون تزويج ابنته بفالي، فاملتفرج على مسرحية 

لذي خيرج ضاحكا بسبب صراخ اجلميع موليي خيرج من قاعة العرض مبتهجا والشيء نفسه ملتفرج بوملرقة ا

وتكرارها أكثر من مرة، ما يعين أن بوملرقة قد أجاز يف هناية ترمجته رجع الصدى  الشيه وتلفظهم بكلمة

L’effet de résonance  وهو وقع صويت انجم عن تكرار الكلمة بطريقة متواترة من طرف الشخوص

اليت اشتقت من الفعل  الشيهنزعم أن استعماله لكلمة ويساهم يف إشفاء غليل املتفرج اجلزائري، ألننا 

 يدل على إشفاء الغليل استنادا إىل ما جاء يف لسان العرب  البن منظور أن:   شهاالثالثي  

َعثَ  َشِهيتُ  شها: َهى  الشيء ، ابلكسر ؛ قال ابن بري : ومنه قول الشاعر : وَأشم النَّوَم قلُت له : ارمحتَِلم  َيشم

بكََّرِت وَشِهَي الشيَء وَشهاهُ ، ِإذا ما   هاهُ  النُُّجوُم َأعمَرَضتم واسم َتهاُه وَتَشّهاُه : َأَحبَّه وَرِغب فيه َيشم َوة  واشم  َشهم

.  

ُهو  وَشها َيشمهى  قال اأَلزهري : يقال َشِهيَ  َتهى ، وقال :، قال ذلك أَبو زيد  َيشم   . ِإذا اشم

وةٍ  اقرتاحُ  :والتََّشهِّي  وةٍ  بعد  َشهم   . ، يقال : َتَشهَِّت املرأَُة على زوِجها فَأشهاها َأي َأطمَلبها َشَهواهِتا َشهم

وُة  تَ ُهون ؛ َأي يَ رمَغُبون فيه من الرجوع ِإىل الدنيا . غيه : الشَّهم وقوله عز وجل : وِحيَل بينهم وبني ما َيشم



  . معروفة

َتهى        . وَتَشهَّيمُت على فالن كذا .وطعام  َشِهيٌّ َأي ُمشم

يف العامية اجلزائرية تستعمل من ابب  والشيه فيك وابلتايل فإن شها الشيء يعين أحبه لدرجة التشبت به، 

الشماتة، فعندما نشتم شخصا ونتمىن حصول مكروه له وإن وقع له ذلك نقول هللا الشيه فيك أي 

 اشتهيت أن يقع لك ذلك الشيء املكروه ابلنسبة لك.   

 خامتة الفصل: 

كال املرتمجني حاوال قدر اإلمكان نقل مسرحية طرطوف مبا حتويه من يتضح لنا من خالل ما تقدم أن      

دالالت وإحياءات ضمنية، رغم االختالف الطفيف يف ما يتعلق ابالسرتاتيجيات اللغوية ذلك أن مشاطي 

مجة األوىل راكنة ختلو من نقل إىل مجهور قراء عرب بينما نقل بوملرقة إىل مجهور جزائري متفرج، فجاءت الرت 

أي أثر درامي سواء أكان كوميداي أم إيقاعيا، ابإلضافة إىل خلوها من النغمات واألصوات والوقفات 

واإليقاعات الداخلية املوجودة يف نص موليي مثل القوايف، أما الرتمجة الثانية فجاءت حية مليئة ابخلطاابت 

 ومقاصد موليي لتسهيل إيصاهلا للمتفرج اجلزائري من خالل بناء الدرامية اليت سامهت يف بناء وتشييد معاين

حوارات مقفاة وإيقاعية سامهت يف خلق األثر املضحك وجعل املتفرج اجلزائري يتفاعل معها بطريقة 

 من ممكن عدد أكب فظحل اإلجياز إذا كان بوملرقة قد استخدم. حية مفارقة نواجه حننسريعة. إذن 

 . اللغة  تلك  يف حكاضال  راألث  نفس  لتكرار  آخر بديل  لديه  يكن  مل  ألنهفذلك    اهلدف  لغةيف ال الكلمات

أن  أو الرتمجة حساب على األثر الضاحك هذا ارهل جيب عليه أن خيت: كبية  "معضلة" أمام إن املرتجم

 اختيار ابلضرورة ليست املشكلةإن  ؟ خيار أليسيجح الكفة  األثر؟ هذا حساب على الرتمجة ارخيت

 تصبح الكلمات أن  ذلك إىل أضف. كالمها  وليس منهما واحد اختيار ولكن ،هذين اخليارين من واحد 

 القيمة يفقد  فسوف ، فقط النص كلمات  على يعمل املرتجم كان   إذاف سياقها، يف ملموسة داللة ذات

 الختالفاتومليئ اب لغواي، قدمي موليي نص أن إىل هنا اإلشارة وجتدر. الثانية اللغة يف للضحك ةالدينامي



فضحك موليي (. La diachronie et la synchronie de la langue) والزمانية املكانية

 فإن  ، ذلك إىل ابإلضافة. مسرحياته عاملية من الرغم على 2000 سنوات ضحك مل يعد 1669 لعام

 اسم حيملفمثال  ، كبية  مشكلة شكلتترمجة موليي  يف L’étude onomastiqueالتسمياتية  الدراسة

Tartuffe املرتجم أجنزها اليت املسرحية هذه مصرنة إىل هنا اإلشارة ميكن. لسخريةعلى ا داللة نفسه 

األثر نفسه  بذكاء جالل حيث نسخ "طرطوف" من بدال" متلوف الشيخ" ،1887 عام يف جالل عثمان

حتيل متلقي املصرنة إىل أن طرطوف كان رجل دين )أو إمام  شيخ مع نقل صويت، فكلمة الرتمجة يف

فجاءت على وزن  متلوفمسجد( ألن املصريني يف هلجتهم ينادون إمام األزهر أو املسجد ابلشيخ، أما 

طرطوف صوتيا ومحلت داللة املخادع ألن متلوف مشتقة من الفعل تلف، إذ نقول عادة تلف رأيه مبعىن 

جزأر  ، أخرى وبعبارةأ ، اهلوية فقدان مشكلةابإلضافة إىل . طرطوف املوليييةفسد وهو جوهر شخصية 

 .ابلفرنسية  الشخوص  أبمساء  احتفظ  لكنه اللغةبوملرقة  

 األثر على احلفاظ مع  األساسي النص حتقيق تقريبا   املستحيل من البداية، منذ  أنه أنفسنا أقنعنا قدل

 :وهي  ،  كبية  لصعوابت  ختضع موليي ضحك  ترمجة  فإن   ،  لتحليالتنا  وفق ا  ألنه  حك،الضا

 .املرتجم  يواجهها  اليت  الصعوابت  إحدى  هي الزمانية  الفجوة  ،سابقا  أشران  أن سبق  كما:  رخييالتا  البعد   -

ا قدمية اللغة: النصي البعد -  قابلة غي عديدة أصبحت مجل أن حيث احلالية، الفرنسية ابللغة مقارنة جد 

 املألوف السجل: اللغوية السجالت من لعديدل موليي استخدام ، ذلك إىل ابإلضافة. اليوم لالستخدام

Le registre familier املتوسط    السجل  مث  ،  األول  املقام  يف le registre courantالدائرية  والبنية  la 

structure circulaire مما صعب نقل. التقليدي املنطق عن حتيد اليت  واملفاهيم الكلماتو . للمسرحية 

 .األصلية  األساليب

 .احلايل  ابلسياق  هلا  عالقة  ال  السياقية  البيئة:  الثقايف  البعد   -
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 اخلامتة 

تظل ترمجة املسرح املرآة العاكسة ملا يدور يف سياق اجملتمع اآلخر من أحداث وقضااي رغم أهنا ترتبط ارتباطا 

وثيقا مبجتمع الذات ابعتبار متلقي الرتمجة العنصر األول الذي يتعامل معه املرتجم ويهدف إىل إرضائه أبي 

الوصل. فتارة يستهجن الكاتب شكل من األشكال، وهو السبب الذي جيعله يتأرجح بني الفصل و 

ويستحسن املتفرج واترة أخرى يستحسن الكاتب والقارئ ويستهجن املتفرج وهكذا. وحاله اليوم مع 

أتثيات العوملة املتعددة واملختلفة ابختالف السياقات املكانية والزمانية جتعل من ترمجة املسرح مسامهة إما 

فها. وهذا ما يقودان إىل القول أبن العوملة تفكيكها أو إضعايف احملافظة على العالقات وتوطيدها أو  

احلوار أو مها أيضا اختيار للنصوص القابلة أو الغي قابلة للرتمجة أي مها اختيار لتفعيل املسرحية والرتمجة 

النقص الذي تعاين رغم  املسرحية أن الرتمجة ، لذلك ليس من الغريب وحنن يف عصر العوملة أن جند إلسكاته

سلبيات العوملة وتياراهتا املتعددة ال تزال تشغل حيزا هاما يف الرقي احلضاري والثقايف للشعوب ويف منه و 

 لتواصل الثقايف والتفاعل احلضاري.تفعيل ا

القارئ  ،من أصعب ميادين الرتمجة ألن املرتجم يف مواجهة أكثر من مستقبل واحد إذن إن ترمجة املسرح     

الفن يف أن يكون ضليعا  يهإن كان ذلك بطريقة غي مباشرة، لذلك يتوجب علو املخرج و املتفرج و 

املسرحي حىت ولو كان أديبا، فمن األفضل له أن يعتب نفسه انقال للنص يف لغة أخرى و خمرجا للعرض  



كي تنجح ترمجته و أن حياول االستحواذ على قلب اجلمهور ابلقدر املمكن، و تتجلى صعوبة الرتمجة 

ألن املسرح يف حد ذاته ترمجة فهو ينقل يف نقل ثنائية النص والعرض واجلمع بينهما بطريقة متبادلة  ةاملسرحي

املكتوب إىل اخلشبة أي ما كان يقرأ يصبح مرئيا و مسموعا، لذلك يتميز النص املسرحي عن غيه من 

فيات اليت حتملها كل فكرة ابإلضافة إىل األبعاد الثقافية و االجتماعية و اخلل-النصوص األدبية األخرى 

مسرحية و اليت ميكنها أن متس مباشرة بثقافة و فكر اجملتمع املستقبل إما سلبا أو إجيااب لذلك ال تكفي 

وقد حاولنا يف هذه الدراسة أن  .ترمجته فقط بل ترمجة سياقاته و أوضاعه، بطريقة جتعلنا نضحك أو نبكي

ن أعسر املشاق اليت يواجهها املرتجم، ذلك أن اللغة املسرحية ال نبني مدى صعوبة الرتمجة املسرحية ألهنا م

تقبل الرتمجة احلرفية املطلقة، كما أنه يصعب نقل خصوصية تعبي الشخصية الدرامية، لذلك جيب على 

حىت جيد هلا الصورة اللغوية و احلركية املالئمة لصورهتا يف  هاملرتجم أن يعايش كل شخصية مسرحية على حد 

ولذلك غالبا ما جند املرتمجني املسرحيني يلجئون إىل أسلوب التصرف خاصة يف حالة االختالف النص، 

م ذوق املتفرج العريب ألهنا كانت توجه للعرض أكثر منها ئالكبي بني ثقافيت اللغة املنت واهلدف لكي تال

ات تولد استجابة للقراءة، فهم ليسوا أمام مجل وفقرات فقط بل هم أيضا يف مواجهة سياقات و وضعي

لذلك اقتصرت هذه الدراسة على اإلحاطة أبهم  مضحكة. ومفرحة أ مكانت حزينة أألدى متلقيها سواء 

اجلوانب املتعلقة بتعريب وجزأرة مسرح موليي، وقد أردان من خالهلا أن نسهم فيها ولو بشيء بسيط يف 

وجزأرة طرطوف ملوليي وخلصنا إىل  تعريباسرتاتيجيات موضوع الرتمجة املسرحية من خالل البحث يف 

 اآلتية:  ستنتاجاتاال

فقط بنقل النص املسرحي دون   ي جيب على مرتجم املسرح أن يكون ملما بتقنيات املسرح وال يكتف  .1

 األخذ بعني االعتبار مقبوليته يف سياق العرض. 

حيز الكتابة ودخلت إىل  . ال ميكن أن نطلق على ترمجة مسرحية ما ترمجة مسرحية إال إذا خرجت من 2

، مما يقتضي  حيز العرض وفضاء املتفرج وجعلته يتفاعل معها أبي طريقة كانت من خالل األثر الذي تولده 



الرتكيز على عامل الفرجة يف الرتمجة املسرحية والذي ال يتحقق إال بعامل قابلية ختيل النص، وهو ما حييلنا  

مالن يف ترمجة املسرح وال ميكن االستغناء عنهما ذلك أن  إىل القول مرة أخرى  أن النص والعرض متكا

املرتجم ال ميكن أن ينقل عرضا أبكمله دون اللجوء إىل نص مكتوب والعكس صحيح أيضا ألنه يستطيع  

 نقل النص املكتوب ولكن مسرحته ال تكتمل إىل ابلعرض.  

كانت شاملة وتتجاوز حدود اللغة من  . ال ميكن للجزأرة املسرحية أن تكون جزأرة مبعىن الكلمة إال إذا  3

خالل جتريديها ثقافيا من السياق األصل وإدماجها يف السياق اهلدف ونقصد بذلك االستغناء عن أمساء  

العلم األصل وتعويضها أبمساء علم تعود على مساعها املتفرج اجلزائري ابإلضافة إىل تكييف األطر الزمانية  

 يتعلق ابلعناصر الدرامية املتعلقة ابلعرض.   واملكانية من خالل التنصيص وكل ما 

. ختضع عملية اجلزأرة إىل مخس مراحل وهي على التوايل: الرتّدد واالفرتاض والتشكيك والتعديل  4

واالنزايح، على خالف عملية الرتمجة اليت عادة ما ختضع لثالث مراحل وهي: ما قبل عملية الرتمجة والنقل  

 وإعادة الصياغة.  

رتمجة املسرحية عموما على اللغة واإليقاع وفضاء العرض بينما تعتمد اجلزأرة على هذه  . تعتمد ال 5

املكوانت الثالث ابإلضافة إىل إقحام املتفرج اجلزائري يف العملية الرتمجية لكي يكون هناك سياق وتسييق  

 يف حمله.   une contextualisation algérienneجزائري  

قاس من حيث الشكل مبعادلة حسابية ميكن أن تساهم يف ضبطها الحقا،  . ميكن للرتمجة املسرحية أن ت 6

وملا ال أن تسهم يف ضبط الرتمجة بصفة عامة من الناحية الشكلية، رغم أن أغلب املسلمات اللسانية تشي  

 إىل أن الرتمجة غي أمنوذجية لسبب واحد وهو خضوعها لذاتية املرتجم.   

واجلزأرة املسرحية تنجح ابلرتمجة يف سياق اآلخر واآلخر هو املتفرج  ويف األخي، نستنتج أن الرتمجة   

ابألساس وليس القارئ فقط، ذلك أن الرسالة املسرحية يف الرتمجة واجلزأرة موجهة أساسا إىل متلقي الرتمجة  



كما أن املرتجم ال يتعامل مع متلقي النص األصل بل مع متلقي ترمجته، وال ميكن أن حيدث ذلك إال 

خلروج عن اإلطار اللغوي واالنتقال إىل اإلطار الثقايف واإليديولوجي لآلخر ألن اآلخر ليس إال نتاجا اب

لذلك حان الوقت أن هنتم ابملرتجم وأن يقوم البحث عليه كي  جملموعة من العوامل املتأثرة ابلذات املهيمنة.

ح التغيي هبت دون أن أتخذ بعني حيدث كل ما ذكرانه ابعتباره القائم على هذا الفعل النبيل ألن ري

االعتبار املواد الدخيلة، لذلك دائما ما نردد عبارتنا: يكفينا استيادا من الثقافات الغربية ألنه حان دوران  

افاتنا كما كي نصدر ثقافتنا إىل الغرب، ومن األفضل أن نقوم حنن بذلك كي تصل آداب جمتمعاتنا وثق

 .هي شفافة و دون شوائب

جيعلنا نطرح سؤاال آخر ميكن أن يفتح قنوات أخرى للبحث ويوفر آفاقا مضيئة لرتمجة  هذا الطرح،إن     

 املسرح  وهو كاآليت:

كيف للمرتجم أن ينقل املسرح دون التأثر ابلذات والرتكيز على عوامل اآلخر؟ وما هي االسرتاتيجيات اليت  

   متكنه من ذلك؟     
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Acte 1 

Scène Première  

Madame Pernelle et Flipote, sa servante Elmire , 

Mariane, Dorine, Damis, Cléante  

 

Madame Pernelle se rend chez son fils Orgon et s’en prend à sa femme 

Elmire et ses enfants.Damis le fils et Mariane la fille, pour leur 

mauvaise conduite à l’égard du Tartuffe. 

 

Madame Pernelle 

 بركايين اي عروسيت بركايين 
 عياوين  طبايعكم 

Elmire 

 حاسبيين نعطيك واش تساليين .. 
 راك خارجة و لسانك حار... واش ما عجبكش يف هذه الدار اي سيدي ... 
Madame Pernelle 

 العار واش مسعت وذين من خبار اي عروسيت... العيب و  
 دار بين رجعت خيمة بال ستار و اان كالمي فيها ما عندو حىت عتبار. 

Dorine  

 سيدي... 
Madame Pernelle 

 أنت اي القداشةراكي يل للك خدمية 
 كفين فمك، شدي قدرك حني كلوفك و اتكلفي هبمك. 

Damis 

 بصح اي جدي... 
Madame Pernelle 

 روف... افتح عينك و شوف ... ح ما كان حىت لكن...أنت غيب اي بين... غيب... غيب بثالث  
 أان جدك... وأمك عماتك... ميات ملرة قلت لباابك... أنت يل جتيب له هلالك... 

Mariane 

 أان نضن... 
Madame Pernelle 

 خمبل... اخته... أنت اي ستوتة ... ظريفة وكالمك معسل... و حقيقتك حنش  
 

Elmire 



 لكن اي سيدي... 
Madame Pernelle 

 اي عروسيت، اي مرت بين ماتلومينيش لو نقولك سيتك ما تعجبنيش... 
 هذو والد بين يتامى علميهم احليا و الشهامة 

 الطفل كبي والطفلة كبية كونيلهم قدوة فالسية 
 والطفلة طارت ... كما كانت أمهم هللا يرمحها...تربيتهم ضاعت. الطفل طاش  

 و أنت دميا البسا مقرطسة و حمرقسة اللي تعجب راجلها تعجبو بفعايلهاماوش 
 ابحلماير  يف شوارهبا و اخلوامت يف صوابعها 

Cléante  

 بصح... 
Madame Pernelle  

 أنت اي السي خوها و نعزك. و لو جيت أان يف مكان بين...عمرك ما خنليك جتيين... 
 الراقية... انس األصل ما اتبعها... نقوهلالك ومسعها    كالمك غي على ملعيشة 

 مين... أان صريح وهذا طبعي ما نقدرش خنيب الشي اللي يف قليب 
Damis 

 اي جدي... راه ضريف و مرتيب   Tartuffeبال شك يعجبك  
Madame Pernelle  

 راجل اتع خي حشومي و اتقي، اي ولد بين راين منك حزين و غاضب 
 تسمعلوش و هو يتكلم كي ما  

Damis 

 هذاك بولكلوف، أان ما منسعلوش... 
 سيدي ما حيب ال ضحك ال فشوش و اللي يفرح ما يعجبوش... 

Dorine  

 كيفاشنسمعوله اي سيدي. وهو كل شيء يراقبه. 
 و اللي نديروه يف عينه جرمية ما يعجبوش. 

Madame pernelle 

 للجنة يوصلو و الشي اللي يراقبه يف حقه... نصاحيو  …ابين جابه يراقبكم و ينصحكم 
 يرضالكم اخلي أرضاولو اخلي... 

Damis 

 اي جدي، ال اباب ال أنت إال الغي ... يرغمين لرضاله اخلي... 
 هذا رجل حقي... وما يستاهل ال قدر و ال تقدير... 

Dorine  



 و هللا ال عجب داران يصرف فيها غريب؟ 
 الفار صبح حيكم يف مالني الدار؟   جاء حفني و عراين و موسخ كي 

Madame Pernelle 

 صاحيتو اي املضيفني... نتوما انس مرفهني هو راجل مسكني... راس مالو هو الدين... 
Dorine 

 صدقين اي سيدي...ايل يفتخر ابألخالق راهو ممزي ابلكذب و النفاق... 
Madame Pernelle 

 فيكم غي فامكم هلدا واش تليقوا.. 
Dorine 

 ما انمنو ال هو ال الغي ما انمن غي ابلرتبرهني... 
Madame Pernelle 

 بني العبد ومواله عندي ثقة يف هللا. أنتما تكرهوه مناه كل واحد فيكم عارف خرايب خوه 
 ينصح فيكم اي جهال و ماهوش من اجل املال. 

Dorine  

 التشناف.   درك و عندها زمان ملا جيوننا حباب وال ضياف وجه يكحال من 
 داخل خارج يلعن فينا...ىهاي خالت هاي جالت لكن اليوم بركات نقوهلاهلا اي سيدي ... 

 يضل مينشر يف السية و هو من داخل ميت ابلغية... 
Madame Pernelle 

 احشمو... اعرفو واش تقولوا... 
 ما هوش وحده اللي يلعن فيكم... الناس كل اشغلت بيكم...  

 قدام اببكم 
 شبان و شاابت كرارس وطوموبيالت ... هذا رايح هاذي جات. 

 هذا هابط هذا طالع يف البيوت جمامع جمامع 
 حس وتقربيع... سوق و مافيه حىت نفعة وال بيع 

 نكذب قلي و نقول هذا ما شي صحيح... 
 ماشي مليح...   الناس راهي هتدر و هذا 

Cléante  

 ما فيها ابس ، هاذو انس لعندان جيووا...نتشاوفووحنكيو... ماوش على هذا البعي 
 احملداب... حنا نفرط يف احلبيب و الصاحب...ما خيفاكش العبد راهو مصاب... 
 و لو داخل داره و قافل عليه الباب... يقوقا هذا جمراب و هارب من لصحاب... 

 لو راه ابلكمامة... هيا انبقيكم ابلسالمة... ايك الكلب ينابح و 
Dorine  



 مرت اجلربوع اللي قاتلهم الشر واجلوع...   Daphnéهذا الكالم جاك من عند جارتنا  
 يقرصوا فالناس كاللفوع هي تلقط من دار لدار و راجلها ينشر فاالخبارآي طلت شي ما يفوهتم و نساو نفوسهم 

Madame Pernelle  

 ؟ اللي يضربوا هبا املثل...   Oranteخليين ... و اجلارة  Daphnéمن  
 الشي ايل تديرو فيه ما يقبله العقل... 

Dorine  

 هذيك كي رجعت شبه الفطية جبدت زعما روحها الكبية... 
 دارت العجب ابلطية عندما كانت بصحتها وصغية... 

 اللي كانت البارح اليوم كي كبت وعجوزت زعما ندمت... خالت حىت لليوم و ظهر هلا  
 فيه تعوم حرام فاحش و مشوم... 

 آي فاقو )على ابلنا( اليوم كي ما بقاتش صغية ... حكمتها الفدة والغية 
 شعرها كشرد حلمها جلد و جهها شاب و فمها راب و زادوتقوسو رجليها شكون اللي يقبل بيها 

 العنقود فاقو بيك آمو كشرود )على ابلنا( هذي حكايت اللي ما حلقش  
Prenelle à Dorine 

 الليت كي تبدا تشتم و تسب تقول عليها رايس )زعيم( خيطب 
 لدار...   Tartuffeبصح درك جناوبك كيما حنب... ولدي ما دراش العار كي جاب  

 اء مبعوث كي املاء للحوت. هذا السيد راهو من السم 
Tartuffe   ...جاء يرشدكم للطريق املستقيمة ابه جيبدكم للكبية 

 الزم تسمعو له و تعطيوله قيمة... احلفالت. الزايرات، الشطيح، الرديح. 
 كل يوم مهرجان هذا ما يرضي غي الشيطان ما تفكرو ال يف الدين وما تسمعو كالم زين 

 غافلني... امبحرين...مرهوجني... 
Cléante rit à ces mots 

 نت اي مهبول... اضحك أ 
 أعلموا بلي نسال يف هذه الدار...نبقالكم هنا كي جحا و املسمار 

  



Scène 2 

(Cléante – Dorine) 

 

Cléante  

 طيف... ما خلى ما بقى كالان اي ل 
 واش عجبه فيه؟ Tartuffeو  

Dorine  

 راجل شهم و وشجاع   Orgonصح سيدي  
 امليدان. و دافع على موالان السلطان كي كان يف  

 بصح من هنار جابه لدار... 
 سيدي تقول عليه هبل، طكطك اتعمى واىل عوار... 

 مس له يف عينيه وما تقيسلوش يف هذاك الغدار... ما تعرف واش عجبو فيه؟ 
 يعطيله خواي و حيبو الروح للروح و قلبه لسراره مفتوح... 

 ديه... فالغدا و العشا املخية ليه ...رجع حيبو أكثر من مرته و وال 
 عند سيدي هو الكل. هو الصح وحنا الباطل... 

 كالمه رجع مقدس و أفعاله كلها معجزات 
 اخلبيث، عارف سيدي اتعمى وطاح يف الفخ ابه هو علينا يتنفخ 

 لعبها علينا ابلدين و النصوص.. و يعطينا يف الدروس... 
 كامل منه منا مانعني...عند رائيه مناش صاحلني . 

 لوق و ال مطلعاته لفوق اهبدهلا و يديرها طوط على احليوط... ايل يلقاء شعرها مط 
 وحد النهار شاف كتاب اتع الدين مغلف بقماش زين ابه ما يوسخوهش اليدين... 

 قلعو و رماه و قال و اي جمرمني 
 الكتاب اتع الدين عمرو ما يتغلف بقماش الشياطني... 

  



Scène 3 

Elmire revient après avoir accompagné sa belle-mère Madame 

Pernelle jusqu’à la porte de sortie 

 

Elmire s’adressant à son frère Cléante 

 أنت عملت مليح كي ما جيتش معاان... سيدي مسعنا كالم قبيح... 
Cléante  

 واش قال لكم؟ 
Elmire 

 امسح يل راين شفت راجلي أوصل نطلع لبييت نسناه حىت يدخل 
Cléante 

 أان نسناه هنا خي... ابش نقولو مساء اخلي 
Damis 

 إعارض و إفسد Tartuffeعلى خطوبة اخيت اهدر معاهقدقد راين خايف 
Cléante  

 واش إخواف فيك اخلطبة ألختك مايش ليك 
Damis 

 خبيت متعلق أان اتين يل أخته متشوق    Valèreكلكم تعلمو إذ كان  
Dorine 

 سيدي راه وصل 
  



Scène 4 

« Orgon –Cléante –Dorine » 

 

Orgon  

 مسائكم ابخلي 
Cléante 

 اهال وسهال بيك 
 كنت خارج 

 لو ما حكمتين هذ الطفلة ابلكالم 
Orgon 

 وين راك ماشي اي نسييب  
 هذي يومني و اان غايب على بييت... 

 راكم؟واش حالكم؟ واش راهي صحتكم؟ خبوين واش  
Dorine  

 اللة، طول الليل ما جاهاش النوم 
 احلمة وراسها سخون 

Orgon  

 ؟   Tartuffeو  
Dorine  

 الابس عليه واش خيصه 
Orgon  

 مسكني ... هذاك الراجل... 
Dorine  

 اللة ابيتة فوق اجلمر...ابلسخانة و السطر...حىت لطلوع الفجر... 
Orgon  

 ؟   Tartuffeو  
Dorine  

 جاجات و كيلو بنان... زاد مسان...كال زوج  
Orgon  

 مسكني... هذاك الراجل... 
Dorine  

 اللة زاد عليها احلال... صفارت و جسمها حنال... 
Orgon  

 ؟   Tartuffeو  



Dorine  

 كال حىت شبع...تقرع و طلع لفراضه يتمتع... 
Organ 

 ؟   Tartuffeو  
 ابلزبدة والعسل احلر انض الصباح فطر...  

Orgon  

 مسكني ...هذاك الراجل 
Dorine  

 اللة صبحت ما عليهاش... أان نطلع نقوهلا سيدي راه جاء 
 و راهو يتمىن له الشفاء... 

  



Scène 5 

(Orgon et Cléante) 

 

Cléante  

 اي راجل واش بيك 
Dorine    راهي تضحك عليك 

 اليوم نساك يف مرتك و والدك؟ كيفاش؟ هذا الراجل جبتو فقي و حاسك...  
Orgon  

 احبس ...هذا الراجل ما تعرفوش أنت كيف ما نعرفه أان... 
Cléante  

 عرفنا بيه بيهآسيدي و هنينا 
Orgon  

 أان كيفاش عرفته؟ فالكنيسة دميا نلقاه إصلي و يعبد فاهلل... واحد النهار قصدتوه... 
 ابلدموع... من كثرة العبادة واخلشوع... ملا قربت ليه... شفت عينيه يسيلوا  

 تصدقت عليه بنصيب من املال طلع عينيه... خزرن فيا وقال... 
 كايناللي فقر و أحتج مين...كي تعطيه كلي عطيتين 

 هذا الصفة اللي لقيتها فيه طمنتين... 
 عرضت عليه وجبته لداري... وما شفت منو و بكثي و حىت على زوجيت إغي... 

 ة نبهين من اللي حيب خيطفها مين( )شحال من مر 
 زيد حنني، ما تقدرش تعرف شحال راه حنني... واحد النهار ما رقدش يومني... 

 ندم وأتسف...عندما قتل بكل عنف منوسةحطتله فوق األنف... 
Cléante  

 حنني على الناموس و على الناس جيبد املوس... 
 نا كيما أنت مغفلني بركاين من التمسخي...ما هوش هكذا الدين و ال حسبت 

Orgon  

 واش تعرف أنت فالدين ابش تفيت على املؤمنني... 
 اقفل فمك اي مسكني وال تصبح من النادمني 

Cléante  

 هذا هو التفكي ايل داان للبي.. اقفل فمك اي فالن ال يطيحولك لسنان 
 الفارس يف امليدان إابن شجاع وال جبان 
 كيفاش تفرق افتح عينيك شوف و دقق ابش تعرف  

 بني املومن و املنافق بني احلقيقة و اخليال بني النية و احملتال 



 بني اللي يشوف و املعوار... بني بني الصحيح و املزوار 
 فالدنيا كاين الصح و كايناملدرح 

 كاين ايل وجهه ملاع و كاين اللي البس قناع )مقنع( 
 واش كاينفالزرداب... كاين الصادق و كاين الكذاب و ما حيسبلك حساب حىت تشوف  

 افتح عينك و شوف شوية فالعباد...لكل واحد عقلية... وكل واحد عيبه خافيه... 
 عمره ما ينعتلك واش تكره فيه...الناس املؤمنني الغالط ينصحوه... 

 و الناس الغشاشني لعسل يدغلوه و الشي املليح يغفلوه... 
Orgon  

 يضوي فالليل أنت الشمعة أنت القنديل بال شك أنت عامل جليل أنت الفنار اللي  
 أنت اللي ليك كل العلوم متيل و مجيع الناس قدامك هباليل 

Cléante  

 أان مانيش عامل جليل و ماهوش كل العلوم ليا متيل 
 وما عندي من العلم إال القليل 

 لكن ريب بصرين و نعرف منيز بني اللي يضرين و اللي ينفعين  
 و كاين انس يتاجروا بيه...   اي أخي الدين عنده ماليه... 

 اللي حيبو الدين ابلصح و بصحيح حيكمو على العبد بواش فيه مليح 
 الغالطينهيواهواملسئ ابليت هي أحسن يهديواه 

 وما يستعملوش العصا ابه يربيواه... كاين شيوخ و شحال من شيخ قعد أمسو فالتاريخ 
 رجلني رابو ابللسان حللو و الكالم الزين موش ابلفلقة على ال 

 موش من هذا الناس    Tartuffeكانو رجل ذهب 
Orgon  

 خلصت اي إنسان 
Cléante  

 نعم هذا ما كان  
Orgon  

 إذن يف المان 
Cléante  

 املوضوع األول خلصناه و الثاين ذرك أان نبداه 
Valère   عطيتو كلمة اي نسييب فيما خيص خطوبته يبMariane 

Orgon  

 انعم اعطيته كلمة لكن... 
Cléante  



 راك عطيته كلمة ابش جييك خيطب بنتك... 
Orgon  

 قول له كلمتني... 
Cléante  

 واش مها اي حلنني؟ 
Orgon  

 قولوماانش قاعدين 
Cléante  

 الكلمة هي راس املال ... و إال تبدلت األحوال؟ 
Orgon 

 يقدر يصي 
Cléante  

 وما هو املصي؟ 
Orgon  

 كل شيء ابملكتوب 
Cléante  

 الطفل راه يستىن فاملكتوب... تعطيه بنتك و إال هللا ينوب؟ 
Orgon  

 هذاك هو حمسوب 
Cléante  

 الزم خنب الطفل ابللي الزواج راح يبطل 
  



Acte 2 

Scène 1 

« Orgon  - Mariane» 

 

Orgon (il appelle sa fille) 

Mariane, Mariane 

Mariane 
 نعم اي اباب 

Orgon  

معاك أرواحي عندي كالم    
Mariane 

 عالواشتحتجتين 
Orgon (il regarde dans un petit cabinet) 

 اآلن راان وحدان لكن شويف كاش من يسمعنا 
 أنت اي بنيت نعزك و هذي صراحة شح فيك نوع من القباحة بصح بنت حالل 

Mariane 

 و أان اي اباب معزتك فيها نسال 
Orgon 

ضى عليك  احسن ما قوليت وهذا واجب عليك و اان ابش نر   
 وتكبي يف عيين الزم تطيعيين 

Mariane 

 نطيعك اي اباب و شي ما يفرق بيناتنا 
Orgon  

 الضيف للي عندي   Tartuffeطيب اي بنيت... واش تقويل يف   
Mariane 

 واش نقول فيه أان ؟ ؟ ؟ 
Orgon  

 ما زالت ما قلت شي و انت تقلقيت 
Mariane 

 أسال اي اباب و اان نعطيك اجلواب 
Orgon  

 هذا كالم صواب أنت اي بنيت...اآلن راكي كبيت الزم لك راجل بقلبك يتصل  
 اونيس... خيتو ليك عريس.. Tartuffeواان يف هذا اجلليس  

Mariane recule avec surprise 



Mariane 

 واش؟؟؟ واش؟؟؟ واش؟؟؟ 
Orgon  

 الواشواش ينقب لك عينيك 
Mariane 

 اي اباب هللا يهديك  
Orgon  

 ين و يهديك يهدي 
 مكتوب ليك   Tartuffe و  

Mariane 

 فيه عيوب    Tartuffeحشاه املكتوب ... و ال   
 اي اباب موش من هب ودب أنقول عليه هذا ليا كتب 

Orgon 

 لعايليت ينتسب  Tartuffeتقبلي وال تقبليش كتب وال ما كتب... أان حاب  
 فيه حىت تكعرير وما فيها ال تناقشيين و نعطيك التفسي هذا قراري وما  

Mariane 

 اي اباب انعل إبليس 
Orgon 

 ينعلو و خيزيه 
 واش شفيت فيه؟    Tartuffeو  

  



Scène 2 

Dorine – Orgon – Mariane 

 

Orgon (à Dorine) 

 
 )à lui-même(أنت واش ديري هنا بالك تكون مسعتنا  

 وال جييت تتجسسي   (il reprend )عاللواشآكي حتوسي  
Dorine 

 كذبت و االن راين أتكدت مسعت و  
 هلذاك العراين   Marianeموش حق عليك تزوج  

Orgon  

 واش دخلك أنت... أان ابابها و هي بنيت 
 يف هذا الدار ما متشي غي كلميت... 

Dorine  

 هذا ماهوش حق وال منطق... 
Orgon  

 منطق ماهوش منطق... أان اللي عندي احلق نزوج ونطلق الشي اللي ننويه الزم يتحقق 
 واللي ما عجبوش احلال ينطق 

Dorine  

 اي سيدي عالشتتقلق راك انت اللي عندك احلق ...و كالمك يطبق 
 لكن ، لو كان نتكلمو ابلعقلية و نسمع ليك و تسمع ليا 

 اي سيدي 
 بنتك راهي فالعاليل كيفاش تعطيها للبوهايل 

 و ايك بنت امللوك ما ايخذها للزوايل 
Orgon  

 مهبولة... هو اللي صلواته ماشي مقبولة الزوايل اب  
 سيتو معدولة ... و غدوة عند الرب اجلنة ليه حملولة   Tartuffeأما  

 أان عندي املال و هو عندو لفعال 
 هكذا حنا لثنني نقدرو و نتعادلو   أان مبايل و هو بفعالو و 

Dorine  

 هذا الكالم أنت اللي شوف سع ى راه صادق يف فعالو 
 بالك يغرك و تعطيه بنتك   قيس قبل ما تغيس 



 شوف قبل و استعلم أ هو مؤمن و ال جمرم 
 تعطيه بنتك و تصبح اندم 

 ايكقولو لبنت قلبها تعطيه لراجل اللي تبغيه 
 واللي ابلسيف تديه تعيش معاه يف جحيم... و بالك ترجعه رخيس قطيم 

 و شكون هو املسؤول ؟ ابابها اي مهبول 
Orgon  

 نينة ما تعمريش راسك بيها هذي غناية قدمية اي بنيت حل 
Mariane 

  Valèreلكن اي اباب راك وعدتين ل   
Orgon  

Valère     ... ؟ راين جايكValère    ما يصليش و سيتو ما تعجبنيش 
Mariane 

Valère  ؟ ما هوش كيما خرين يصليو للعينني 
 إميانو يف قلبو ما حيبش يوريه و ال يفتخر بيه 

Dorine  

 يعود ميشي للكنائس و يتخاطفو عليه العرايس قادر ريب يهديه  
Orgon  

Tartuffe    خي عليه و فالدين واين خيليه 
 و انت لوكان تديه... تعيشومتساعدين... ترحبوها دنيا و دين 

Dorine  

 ال دنيا ال دين وختلص ابلسكني بالط الطفلة متيل و نعودوفالتبهديل 
Orgon  

 اسكيت ال ذرك جني نسكتك 
Dorine  

 اي سيدي هندرلك يف صالحك أان  
Elle l’interrompt toujours au moment ou il se retourne 

Pour parler à sa fille  

Orgon  

 ما عندك ما دخلك... 
 

Dorine  

 حنا راان حنبوك. و ما نرضاولكش هلالك 
Orgon 



 اسكيت يرحم ابابك 
Dorine  

 حنا راان حنبوك 
Orgon  

 أسكيت انعلبوك 
Dorine  

 للعراين... قليب ما يبغيش   Marianeسبين ماعليهش... بصح  
Orgon  

 كلبة وما حتشميش 
Dorine 

 املؤمن ما يشتم و حيشم كي يتكلم و أنت راك شتمتين و للكلبة مثلتين 
 هكذا بال ما تعلم ترمي بنتك للهم و هذا هو الظلم 

Orgon  

 أنت لفعى، أنت حنش كيفاش حىت ما زرقتكش 
Se tournant vers sa fille 

 قلت أان بالك... 
Dorine  

 ترمي بنتك هلالك 
(Elle se tait lorsqu’il tourne la tête) 

Orgon 

Tartuffe   ... إنسان 
Dorine  

 عراين  
Orgon  

Il se tourne devant elle ; et la regarde les bras croisés 

 إذن ما بقى حىت قدر 
Dorine  

 ما نيش قاعدة هندر 
 

Orgon 

 تزيدي كلمة نعطيك طرحية الكالب...)مع ابنته( وين عدان يف الكالم؟ 
Dorine 

 طرحية الكالب و زواجها معهداك الداب )هترب( 
Orgon  



 شرب دوااي و خنرج يضربين اهلواء. خنلو هدا املوضوع ملرة أخرى... نطلع ن 
 

 

  



Scène 3 

Dorine – Mariane 

 

Dorine  

 تكلميواش بيك ساكتة، تعقنيت؟ قويل حاجة،  
Mariane 

 واش حبيتين نقول... 
Dorine  

 هذا الشيء ما هوش معقول ما يقبل بيه غي املهبول 
Mariane 

 واش حبيتين ندير... نفرفط و ال نطي.. 
Dorine 

 أرفضي، عيطي، عارضي... 
Mariane 

 راين يف خطر ساعديين وال ننتحر    Dorineاي  
Dorine  

 وعاله؟ كل مشكل عندو دواه تنتحري  
 هذا املشروع قويل لباابك خيطيه و الراجل اللي تديه أنت اللي ختييه 

Mariane 

 القايلي حل و خرجيين من هذا اهلم... 
Dorine 

Valère    مخميت فيه؟ 
Mariane 

 هذا السؤال واش تقصدي بيه 
Dorine  

 حتبيه؟ Valèreصح  
Mariane 

 حنبو ومنوت عليه 
Dorine  

 تكذيب عليه شكيت  
Mariane 

 راان لثنني متفامهني   Dorineواش بيك اي  
 

Dorine  



 ولزواجكم قابلني؟ 
Mariane 

 حنلفلك بيمني 
Dorine  

 الفم حملول و القلب مقفول 
Mariane 

Valère    ما هوش يرضع يف صبعوميشي لبااب إكلمو و يقنعو 
Dorine  

 وانت طبقي يديك حىت تطفر فيك حتركي واش بيك 
 زاد عماك أصبحيت حتبيه   Tartuffeوال أنت اثين صارلك كي ابابك  

Mariane 

 نندب عليه... 
Dorine  

 املهم راجل، واين هو املشكل 
 يديك للدوار و يسكنك فالفجوج ... تتفرجي فالنوار و تطلي على املروج 
 حيوط عليك سوار و مينع عليك خلروج... يربيك ابلدبوز غزالة مع عجوز 

 عرايسالقراقوز و انت زاهية فرحانة كي  
Mariane 

 أسكيت اي شيطانة .. 
 بركيك بال متسخي و قوليلوواش ندير 

Dorine  

 أرمي روحك يف بي 
Mariane 

 لو كان هذا هو اجلواب أان فيك ظين خاب 
 وابش ننجى من هذا النار بقاتلي غي املوت ابالنتحار )تريد أن تذهب( 

Dorine  

 بغيت نقلقك و نعرف واش اللي يف قلبك ارجعي راين غي  
 أان دورك نتكلم و جنيك من ذاك اهلم 

Elle se retourne vers la porte  

 راه قادم    Valèreآه  
Scène 4 

Valère –Mariane-Dorine 

 



Valère 

 اي أنيسة، راه جاين خب خال قليب متحي 
Mariane 

 عندك احلق تتحي اباب سنطح و راسو حتجر 
 بال ما هندر   Tartuffeندي حتم علي  

Valère  

 ما كان اله قدامي تعكسيه...أنت من االول راضية بيه 
Tartuffe   ابش يكون هو زوجك   إذا عجبك أان راين مسمحلك 

Mariane 

 هذا هو الرد منك؟ 
Valère  

 أان خرجت من قلبك 
Mariane 

 هذا هو ختمامك؟ 
Valère  

 ما عرفتش وين حنط رجليا 
Mariane 

 واحد ما هو حاسب اي واان  
Valère 

Mariane   هذا شحال و اان دايخ وابابك علي شايخ 
 ابقي يدي فيا وجييب... واليوم أخ آ بقرة ما فيك حليب 

Mariane 

 ما تقولش هذا الكالم اي احلبيب 
Valère 

 ابابك ما شرفتوش نكون نسيب... حناك مين واعطاك للذيب 
Mariane 

 الذيب اباب سيفو عليا 
Valère  

 خايف تكذيب عليا و لقيتيها سبة ابش تشيخي بيا 
Mariane 

 إذن راك حاب تسمح فيا 
Valère 

 أان مانيش لعبة بني يديك كيفاشحبيتيين ما نسمحش فيك 



 و انت عبد آخر بني عينيك 
Mariane 

 حبيت   Valèreأان يف قليب غي  
Valère 

 ما ننساهالو   بركايك من التسيتيت أان اللي يعكسين ما نعبالو و عمري 
 اللي نساك أنساه ما تبقاش غارق يف حبورو 

 و اللي ابعك ابلفول بيعوبقشورو 
Mariane 

 كالمك هذا قاسي و زاد وجعلي راسي 
Valère  

 أان نروح نشوف اللي تليق بيا حنبها وماتسمح فيا... 
Mariane 

 أنت ذرك تروح وختلي قليب جمروح 
Valère  

 القرار بعد الشي ايل صار هذا هو  
Mariane 

 أان راحية هنبل 
Valère  

 اان يل نستاهل 
Mariane 

 إذا راك شايف حبنا فشل روح ريب يسهل 
Valère s’n va, et vers la porte il se retourne 

 ما تعيطيليش؟ و ما حتكمينيش؟ 
Mariane 

 خيي طماع، هذا تدالع 
Valère 

 إذن الوداع 
 

Mariane 

 الوداع 
Dorine 

 رايح و بركاوكم من الفضايح ارجع وين راك  
Valère 



 راهي هي يل بدات   Dorineخليين اي  
 وماوش مين جات حىت وصلنا هلذ احلال 

Dorine 

 ما عليش، أرجع وكل شييسهال 
Mariane 

 خليه يروح أان عليه ما نبكي ما نوح 
Dorine elle quitte Valère et court à Mariane 

 أرجع أنت اثين 
 املعاين وابركاك من  

Valère 

 مبياة مسوح Tartuffeخليها تروح و تدي  
Dorine elle quitte Mariane et court à Valère 

 بركاو اي جمانني و أرواحو هنا لثنني 
Elle les tire l’un et l’autre 

Valère  

 على وجهك أن نرجع و نشوف واش نسمع 
Mariane 

 أان كذلك، دقيقة و مبعد نطلع 
Dorine 

 ام، عيب عليكم و احلل راهو بني يديكم بركاوكمملخص 
Valère  

 مسعيت واش كانت هتدر؟ 
Dorine 

 مسعت وكنت ننتظر 
Mariane 

 شفيت كيفاش كان يفكر 
 

Dorine 

 لثنني راكم غالطني و مسعو ليا فلحني 
 بعد ما مسعت وشفت هاذ الشي اللي فهمت 

 فيها هي راهي تبغيك أنت تبغيها هي ما تفرط فيك و أنت ما تفرط  
Mariane 

 راهي من جات 



Dorine et Valère 

 هات يدك اآلن 
Valère en donnant sa main 

 نعطيك يدي عالش؟ 
Dorine 

 )ماراين تقدم يدها(   Marianeهايت يدك اي  
Mariane 

 نعطيك يدي اعالش؟ 
Dorine 

 ابش تتصاحلو و تبكاو من التغشاش 
Valère s’adoucit 

 مازالك غضبانة عليا؟ 
Mariane en souriant 

 عالش هكذا تقلق فيا؟ 
Dorine  

 ما الزمش يكون   Tartuffeامسعو ليا... أنت زواجك من  
 و انت ليها ما الزمش ختون...هي ابابها ما يهموش..تدي ايل حتبو و ال اللي ما حتبوش 
 لكن حنا ما نسكتوش...أنت كل مرة القاي لباابك سبة.. ابش نطولووانجلو اخلطبة... 

S’adressant à Valère 

 و أنت روح شوف حلباب و لصحاب 
 ومرت ابابك ندخلوها فلحساب 

 ابش نكشفو هذاك النصاب 
Valère 

Mariane   نعول على ريب ومبعد عليك 
 ايك أنت ليا واان ليك 

Mariane 

 أان مرا حرة 
 نديك، يصرا واش يصرا 

Dorine à Valère 

 أنت ابش ما يفيقوش بيك 
 ليك ما تقرب ليها ما تقرب  

 هيا أنت أخرج من هنا... 
 و أنت أخرجي منهيك... 



  



Acte 3 

Scène première 

Damis-Dorine 

 

Damis 

 مسعت خب او طاح عليا 
 كي الرعد بيا 

 خليتو الناس تشمت فيا 
 و اان ما نيش عارف راسي من رجليا 

Dorine 

 تعقل اي إنسان 
 ابابك عطاه كلمة 

 وهذا ما كان 
Damis 

 كمني أان الزم نكشف هد  
 نقولو كلمتني Tartuffeومنشي ل   

Dorine 

 خلي احلال أسي 
 تروحلو مرت ابابك خي 

 هي عندها عليه أتثي 
 يسمع ليها   Tartuffeهي  

 راهو كي النشافة حتت رجليها 
 روح عييط عليها 

 قلها تكلمو فلموضوع 
 ونعرفو الصح من املخدوع 

Damis 

 الزمين حنضر 
Dorine 

 تتهاور ال... اخرج نعرفك  
 و اجلو يتعكر 

 
Damis 



 حنضر بال ما هندر 
Dorine  

 ها هو جا، اخرج واال تسرت 
  



Scène 2 

Tartuffe-Dorine 

 

Tartuffe 

و حمتاجة...   على كل حمتاج   ما تنساش...أ هتاال...راين ماشي للمصال... وبعدها منشي نوزع الصداقة    Lorent 
 وايل يطلب ابه اشوفين.. 

 بعد أ وايل... قولو راه خرج ومن  
Dorine 

 اي كيييت 
Tartuffe 

 واش بيك انيت... واش بغييت... 
Dorine 

 عندي وصييا ليك... 
Tartuffe 

 قبل ما تكلميين هللا يهديك 
 طيك خودي هد املنديل أغ 

Dorine 

 واش بيك 
Tartuffe 

 اسرتي روحك حرام عليك 
Dorine 

 وانت ما هوش حرام عليك... 
Tartuffe 

 عليا أان ما هوش حرام  
 انيت يل جييت قدام عينيا 

 اسرتي روحك هللا يهديك 
 نعود نتغرونتبال بيك 

 هيا واش احتجيت اي واجه الديك 
 وازريب ال نروح و اخنليك 

 اان ما نيش قاعد ليك 
 

Dorine 

 أان ما عندي ما ندير بيك 



 لكن مواليت تسىن فيك 
Tartuffe 

 موالتك مادابيا 
 من روحي وعينيا 

Dorine 

 تعرف تتغزل انت اثين  
 وكي تشوف ملرة تتهاول 

 حسبتك مصنوع من اخلشب 
 ما تعرف عشق وال حب 

Tartuffe 

 اسكيت اي بنت الكلب 
Dorine 

 مومن و تعرف تسب 
Tartuffe 

 اسكيت اي حملشما 
Dorine 

 أان يف نفسي متحكمة 
 وما أغرين حىت رجل و لو غطس روحو فلعسل 

Tartuffe 

 اخرجي عليا لنهبل 
 عليها مولتك طوليت  

Dorine 

 راهي جات راين نسمع فيها 
  



Scène 3 

Tartuffe 

Il se met à préparer la venue d’Elmire. Il prend un livre et se met à 

lire. Elmire apparait, le regard inquiet. 

 

Tartuffe 

 امسحي يل...نسيت نفشي عليك السالم...احلمد هلل كي راكي خبي 
 نطي كي شفت وجهك املني راين فرحان قريب ا  

Elmire 

 من املرض حكمت السرير...درك احلمد هلل راين خبي... 
Tartuffe 

 ليل وهنار نطلبلك فالشفاء...ابش تراتحي و نتكلمو فاخلفاء... 
Elmire 

 نتكلمو يف اخلفاء؟ نتكلمو و اان واقفا؟ 
Tartuffe 

 يل حلكااي   تقعدي حبدااي خي...هكدا ما يسمعنا حىت خملوق... كي حتكي 
Elmire 

 جيت نتكلم معاك فالسرت...يف أمر أمهك و امهين أان أكثر... 
Tartuffe 

 تكلمي اي سيدة...اتكلمي...)يبقاء ينظر إليها إبعجاب( 
Elmire 

 قويل الصح و ما ختبيش عليا )تنظر إليه( 
Tartuffe 

 ...)جيلس جبانبها( قريب و اهدري أان ما نسمعش مليح...غي كي يكون العبد حبدااي  
Elmire 

 تكلم أنت و اان نسمعك 
Tartuffe 

 يف ما خيص الناس ايل اجيو عندك...كي نشوفهم داخلني وخارجني 
 قولت ما مهش مرتبيني 
 وما عجبتنيش السية 

 فاحلقيقة كانت بيا الغية 
 

Elmire 

 من كالم الناس الزم أنت حتميين 



Tartuffe (enveloppant Elmire sous sa cape) 

 حنميك ونغطيك 
 وما خنلي حد اقرب ليك 

Elmire 

 قولتلك حتميين 
 ماوش تطفي 

Tartuffe (il lui met la main sur le genou) 

 ساحميين 
Elmire 

 ويدك هنا عالش 
Tartuffe 

 وايين يدي ما شفتهاش 
Elmire 

 حني يدك اي غشاش 
Tartuffe 

 عجبين لقماش 
Elmire 

 واش بيه القماش 
Tartuffe 

 فيهش التكماش ارطب وما  
Elmire 

Elle recule sa chaise كيفاش 
Tartuffe (rapproche la sienne) 

 واين راحيا 
 عالش هاراب عليا 

Elmire 

 هندر معاك 
 لو كان تسمع ليا 

Tartuffe 

 تفضلي اي عينيا 
Elmire 

 مسعت خب 
 من زوجي صدر 



 مسعت حب يعطيك بنتو 
 لكن اان ما أمنتو 

Tartuffe 

 هد املر لكن ما عطيتوش امهية نعم تكلم معااي يف  
 اان عيين يف شي آخر...ما زال شوية بعيد عليا 

 ريب يعطيين الصب حىت تتحقق األمنية... 
Elmire 

 اي كانت ما حاجتك ابألمور الدنيوية... 
Tartuffe 

 حرام عليك ا البنية 
Elmire 

 حسبتك تفكر غي فالقب 
Tartuffe 

 اله اان قليب حجر 
Elmire 

 فالدنيا شي ما حياللك حسبت  
Tartuffe 

 هدا هو فيا ختمامك...أان صح اي امرأة...حيب لآلخرة.. 
 لكن ما ديريش روحك ما تفهميش...حنب الطبيعة...حنب الزين... 
 وكل ما حيمى يف العني...وانيت بزينك الفتان سلبتيين و زديتيين حمان 
Elmire 

 تعقل اي إنسان 
Tartuffe 

 واان منك راين يف حرقى... واش من عقل بقاء  
 وادا حبييت احلقيقة...بيك اان نسعد واال نشقى 

Elmire 

 بركاك من الغورور...انت راجل مشكور و ابالمان مشهور 
 

Tartuffe 

 صحيح راين مومن...واملومن ايك انسان...وهاو قدامك البهان 
 حيب ليك راهو ابن...و قدامك راين حشمان... 

 اك هاد الشي دنوب...لومي زينك الفتان... انيت اي احملبوب...ادا ج 



 انيت وردة فاملشموم...واان مانيش ملك معصوم...ايك اان انسان و القلب حلمة... 
 شكون يلوم القط قدام الشحمة...وزيد اان ما نيش كما خراين. 

 الشي ايل نديرويسمعو بيه الوادنني... 
 اقسملكبالشرافيايل سره عندي ما عندواعالش اخاف 

Elmire 

 وزوجي؟ نسيته واش بيك؟ 
Tartuffe 

 طلقيه واان نديك 
Elmire 

 نسيت الثقة اللي وضعها فيك لو كان منشي هندرلو عليك؟ 
Tartuffe 

 صحيح كالمي هذا راهو جرحك...لكن برمحة اللي يف قلبك 
 يف حيب ليك تعدريين...ويف هد األمر تسرتيين. 

Elmire 

 تلغيه.. وما تزيدش تفكر فيه...   Marianeابه هذا السر خنبيه الزم زواجك من  
Valère    ...هو يبغيها و هي تبغيه...خليها تديه 

  



Scène 4 

Damis - Elmire -Tartuffe 

 

Damis (sortant du petit cabinet ou il s’était caché) 

 يتباع.. احكمتك اي وحد اخلداع...اليوم نعتلك الدالع واين  
 اليوم زعايف فيك نفشه...اباب اثيق فيك و انت حاب تغشه.. 

Elmire 

 اي ولدي تعقل...وكل شي ابملهل... 
Damis 

 أواه اي مرت اباب...هد الشي ما يتخبا.. 
 الشي ايل مسعته يف هد املكان ...نسمعو لبااب و اجليان... 

Elmire 

 ابليس...بركاك من تواسويس   انعل Damisتعقل اي  
Damis 

 هدي فرصة االنتقام...اليوم نفضحك اي ولد احلرام. 
Elmire 

 هتدن ما تتقلقش...احكم فمك ما تتكلمش 
Damis 

 خيدع اباب واان نشوف...اليوم نفضحو هد احللوف. 
Elmire 

 املرأة اللي كل من عاكسها...متشي ختب راجلها 
 ما ختافش عليه 

 وما عندها حاجة فيه 
 لو كان انت ما تتكلم 

 الزم يعلم هو  
 ويويف ابلعهد اللي فالسر 

 واي دار ما دخلك شر 
Damis 

 ما حتاوليشتنمعيين و ابلكالم تقنعيين 
 أان من الفرحة راين نطي ابش نفضح هد احلقي 

  



Scène 5 

Damis - Elmire –Tartuffe- Organ 

 
 اي اباب راهوجا النهار 
 نكشفو هد الغدار 

 ايل والان ابربو فالدار 
 دايرالثيقة فيه أنت  

 و هو خيدع فيك 
 بوادنيسمعتو يقول عليك 

 لزاوجتك 
 )طلقيه و اان نديك( 

 وهي مناش تبغيك 
 مسكينة خبات عليك 

Elmire 

 أان ما حبيتشنعلمو 
 خفت عليه وعلى صحتو 

 اان هتمين راحتو 
 واعلمو كلكم 

 وابابكم اولكم 
 أان ثيقيت ما تنباع 

 وما اغرنيش اخلداع. 
  



Scène 6 

Organ -Damis - Tartuffe-  

 

Organ 

 هد الشي مستحيل 
Tartuffe 

 اي أخي هد الشي قليل 
 راين قابل التبهديل 

 أان رخيس وما نسواش 
 و رحية العباد ما فياش 
 من حقك تزعف عليا 
 ومن حقك تشك فيا 

 الزمك حتاوزين 
 ومن دارك خترجين 

Orgon à son fils 

 آه اي وحد اخلبيت 
 حاب تتحايل 

 فالراجل و تتهم  
Damis 

 هو اللي بكالمو ملعسل 
 علينا يتحابل 

Tartuffe 

 اي اخي يف هد البلية ما حتاولش تدافع عليا 
 اللي كما أان غلط 

 الزمو يتصواط 
 وابلشطرب يتضرب 

Tartuffe se met à genoux pour recevoir les coups 

Orgon à Tartuffe 

 اي راجل قوم 
 بال شك انت متهوم 

 مظلوم واان عارفك  
Damis 



 تعرف تتمسكن اي وحد اجلن 
Orgon 

 اسكت اي خبيت 
Tartuffe 

 خليه اقول 
 كالموراهو معقول 

 وانت اشتمين بلي فيا و اللي ما فياش 
 قويل ي ا رخيسيايل ما تسواش...قويل اي كداب اي نصاب...قويل اي غشاش... 

 نسلم... واان ما نقولكش اعاله...نزيد ليك نتقدم...وعلى راسك  
Damis 

 تعرف تتكلم ...اي جمرم 
Orgon 

 اسكت اي خبيت...هاتويل عصى هاتويل عصى 
Tartuffe 

 وهللا ما متسو و هللا ما متسو...اان اللي نزيد نسلم على رائسه... 
Orgon 

 شوف الناس ملالح...اللي يعرفوا قيمة السماح... 
Damis 

 لكن اي اباب... 
Orgon 

 اسكت قلت لك اسكت 
Damis 

 اب راك تعرفه ابملضهر...و تدافع عليه ابجلهر اي اب 
 عارفو اش يكون...هد راه ابليس... 

Orgon 

 اسكت قلت لك اسكت...االن راين فهمت...فهمت اعالش تتهموا فيه... 
 حابني تكرهوين فيه...هكدا حناوزه و يروح عليكم... 

 وما يبقاش اللي ارابيكم..)ينظر اليهم( امسعو ليا كلكم: 
 قررت نعطيه بنيت...ونقربه من عايليت...و فالوارث...غي هو اللي يورثين... راين  

Damis 

)à Tartuffe(   اان هلد القرار و هللا ما نقبل 
 وانت اي اللي مزواق من برا 



 واش حالك من داخل 
Orgon à son fils 

 اخرج من داري اي وحد العيداري 
Damis 

 اين خارج وما نواليش 
Orgon 

 ما امهنيش 
 رى كول حلشيش ابت ب 

 ما تغيضنيش 
Tartuffe 

 ال ال ال خليه يرجهع 
 اان اللي نروح ابش حنس ابلراحة 

 وراسي ما يبقاش يوجع 
Orgon 

 انت تقعد هنا 
 كي مسمار جحا 

Tartuffe 

 راين خايف من كالم الناس 
 و زوجتك تدخلك الوسواس 

Orgon 

 زوجيت بنت انس 
 وانت ما ختافش خالص 

 نكتبهم عليك درك الرزق و الوارث  
 و يرجعو كي النشافة حتت رجليك 

Tartuffe 

 على موراد هللا 
Orgon  

 مسكني هيا نكتبو قدام الشاهدين و مكرة يف احلسادين... 
Acte 4 

Scène 1 

Cléante et Tartuffe 

Cléante 

 راهو جابك ريب 



 ابش نقولك واش يف قليب 
 الناس لكل راهي سامعا 
 وقصتك صبحت شايعا 

 ماهوش على الشي اللي صار كالمي  
 مكن جيتك ابش نطفي النار 

 اللي شعلت يف هد الدار 
 امسع ليا اي راجل 

 اهتمك فالباطل   Damisحىت ولو  
 العبد الزم اكون الجل 

 املسامح كرمي 
 وهللا غفور رحيم 

 ايك يغضب هللا يف ارضو ومساه 
 ملا الولد يهجر ابابه 

 اان نطاب منك تعفو عليه 
 لدار والديه وختليه يرجع  

Tartuffe 

 اان ما دابيا 
 وهللا شاهد عليا 

 اان ما عندي حىت حقد عليه 
 نعزو وبروحي نفديه 

 لكن هو قلبو ما يصفاش 
 ورب السما ما يرضاش 

 بعد التهمة نقابلو 
 و يف هد الدار نتعاشرو 

 اان من عندي راهو مسموح 
 تكن ادا رجع اان نروح 

 الناس اللي كي لكالب تنابح 
 راهو تسامح Tartuffeتقول  
 يضرب عليه النح   Damisابش  

 وبالكش حاكم عليح الصح 



 واان هد ما نقبلوش 
Cléante 

 هدا كالم مغشوش 
 راك من احلقيقة تتهرب 

 حتاول تغش وتكذب 
 ما هوش هدا هو السبب 

 اللي خالك حتب 
Damis   يتعقب 

 ومن دار اببه يهرب 
 مع رافع السما ما متشركش 

 يهمكش وحسابو مع عبدو ما  
 هو اللي حياسب 
 هو اللي يعاقب 
 هو اللي يرحم 

 وانت راك تعلم 
 اللي صايف وما فيه سواد 
 ما خياف من كالم العباد 
 راين فامهك وانت فهمين 

 ومكان اله هتفين 
Tartuffe 

 اان راين مسحتلو اي الصاين 
 لكن بعد ما هتمين 

 اان ما نقابلو و هو ما يقابلين 
Cléante 

 راك رابح فيها جنعلو القاضية انت  
 وقسمتو يف الوارث كيفاش تقبل تديها 

Tartuffe 

 قسمتو يف الوارث 
 اان ماين طامع فيها 

 وانت تعرف 
 ابللي الدنيا وما فيها 



 راين ورااي راميها 
Damis   اان خفت عليه 

 كل هد الثروة بني يديه 
 راهي يف جهنم ترميه 

Cléante 

 قسمتو هو فيها حر 
 يربح و اال خيسر 

 دخلك فيه انت واش  
Tartuffe 

 املال مالو وهو فيه حر 
 لكن خايف عليه ايضيعو فاخلمر 

 واان حاب فاجلنة نبنيلو قصر 
Cléante 

 رد املال ملاليه 
 خلي الطفل يرجع لوالديه 

 واالمر ربنا يقضيه 
Tartuffe 

 ساحمين فاحلقيقة... 
 راهي الثالثة و عشرين دقيقة 

 الواجب الديين يناديين 
Cléante 

 ريب روح صلي... ساحمك  
Scène 2 

Elmire – Mariane –Dorine - Cléante 

 

Dorine à Cléante 

 هيا اي سيدي القاان حل 
 الطفلة راهي فقدت لعقل 

 ابابها صمم يف ما قال 
 وحنا ما بقاان حال 

 هي جنمعو قواتنا 
 ونتصداو هلد االمر ايل هولنا 



 
Scène 3 

Orgon- Elmire – Mariane –Cléante -Dorine  

 

Orgon 

 راكم هنا متجمعني 
 درك نفرحكم كاملني 

àMariane 

 جبتلكمعااي هد العقد 
 وانيت عارفة واش بيه نقصد 

Mariane 

 اي اباب هللا يهديك 
 اان تربييت يديك 

 طايعاتك ومقدراتك 
 وهدا من واجيب 

 لكن على وجه ريب 
Valère حابةمعاه نعيش 

 حترمنيش منو ما  
 نعطيك الطفلة    Tartuffeانت قلت ل  

 ونزيدك نص من الثروة 
 اعطيهالو كاملة ادا حتب 

 واان نعطيك مايل ونزيد الدهب 
 اللي خالهتويل قبل ما متوت اما 
 وفكين هللا يهديك من هد الغمة 

 وال نلحق املرحومة 
 هنجر أو ندخل دار االخوات 

 املسيحيات 
Orgon 

 االخوات املسيحيات 
 نات الالت لب 

 و ما يديرو غي اخلي 



 وهد يسعدين كثي 
 بنيت تعيش معاهم 

 ومها يعبدو يف موالهم 
Dorine 

 كيفاش... 
Orgon 

 هقفلي فمك اي بوكماش 
Cléante 

 واش 
 ما هندروش معاك خالص 

 ما ننصحوكش 
Orgon 

 كالمكم ونصاحيكم 
 احكموهم ليكم 

Elmire 

 راين حايرة فيك اي رجل 
 هد الشي ما خاليل عقل 

 اللي نقولولك عليه الشي  
 تكدبو واال تنفيه 

 تقول يسحر فيك 
 واال عمالك عينيك 

Orgon 

 قوليلي اي ال اليت 
 واش عندك هايت 
 اان ما شفتكش 

 كي كان بين يتهم فيه 
 نطقيت ابش تصدقيه 

Elmire 

 اان من بنات االصول 
 وما منشي غي ابملعقول 

 ما نيش من اللي تدقها شوكة 
 تقول راين مريضة ومهلوكة 



 ما نتقلق ما نزعف اان  
 عرضي نظيف 

 وماين خايفة نتكشف 
 واش اللي صار 

 املندبة كبية  
 وامليت فار 

 و اللي ما يف كرشو تنب ما اخياف من النار 
Orgon 

 هتمتو الراجل وتقولو واش صار 
 ديرو واش الديرو اان خديت القرار 

Elmire 

 راك تكدب 
 واش تقول لو كان تشوف او تسمع 

 الشي الواقع بوادنيك او عينيك  
Orgon 

 نشوف او نسمع 
Elmire 

 نعم تشوف او تسمع  
 وتفيق ابخلداع 

Orgon 

 بركايين راين رايح نتصرع 
 لكن كيفاش 

Elmire 

 خطة و حيلة 
 ادخل حتت الطاويلة 

 اان نغطيك 
 و الباقي خطيك 

Dorine 

 هو اتين حيلي او زنديق 
 راين خايفة منو ايفيق 

Elmire 

 اخلداع والطماع 



 ريب يعميه 
 روحي عايطي عليه 

Parlant à Cléante et à Mariane 

 اخرجوانتوما قبل ما جيي 
Les deux se retirent 

Elmire (parlant à son mari qui est sous la table) 

 اتطمن  ما ختافش 
 هدي خطة ابش اتمن 

 راين راحية نتجاوز احلدود 
 ابش نواصلو للمقصود 

 ابش انت تسمع و تصدق 
 املوانفق خدامي هد  

 ادا ابلغت شواي 
 ما تلومش عليا 

 ما هيا غي كوميداي 
 متسك ابملشاعر 

 حىت تسمع أقوال هد الداعر 
 وادا شفتو راح بعيد 

 اخرج ليه بغش شديد 
 احرم زوجتك البوبية 

 ما ختليهاش تروح ضحية 
 اا شط 

 راهوجا اخفض صوتك 
 خيب روحك 

 رود ابلك تتحرك... 
  



Scène 4 

 

Tartuffe  

 حتتاجيين قالويل  
 لكن عالش هنا بداجتبتيين 

Elmire 

 عندي كالم نقوهلولك 
 اغلق داك الباب 
 ال حد اشوفك 

 ااتكد من املكان 
 اد كان فيه انس وال جان 

 حاجة كيما هدي 
 تطلب مكان خايل او هادي 

 املرو اللي فاتت كنا واحدان 
Damis فاجءان و خدعنا 

 شفتين واان حناول فيه 
 ابش يسكت و نرضيه 

 قدرت نرغمو على السكات او ما  
 واحلمد هلل جازت سالمات 
 انت هنا مسموع او حمبوب 
 واللي يرضالك الشر مغلوب 

 زوجي احتدى كل الناس. 
 او قال ما فيها ابس 

 اكلمها واان ماين مشكاك 
 وعلى هدا راين معاك... 

 انت ادا قلبك ليا راه مشووق 
 اان كدا ليك قليب بيك راه تعلق 

Tartuffe 

 رحيت بصري يف قصري رحيت بواندم فالدار ام م م ...  
 خايفتصرايل حكاية الديب مع حلمار 

Elmire 



 واش من حكاية 
Tartuffe 

 احلمار قال للديب 
 ارواح تشوف 

 قرب حلافري تقرا حلروف 
 ارواح تشوف 

 قرب حلافري تقرا احلروف 
 ملا قرب الديب مسكني 
 خطفوبصكة بني العينني 

 او زعمة الديب ما يتكلحش 
 واحلمار ضرابتو ما تسمحش 

Elmire 

 واش هاد الكالم 
Tartuffe 

 مشيت احليلة 
 اي جلميلة 

Elmire 

 كي فاش؟ 
 راين ما فهماش 

Tartuffe 

 عالش 
 الشي اللي فالسابق عرضتو عليك رفضتيه 

 كيفاش اليوم بدات ارجعيت ليه 
Elmire 

 املراة تعز نفسها 
 او ما تفتح ابب دارها للغريب 

 حبيب حىت تتاكد منو  
 اان رافضتو   Marianeزواجك مع  

 وان تراك فاهم الشي اللي اان قاصدتو 
 راين جيت انفهمك بلي قليب راهو بيك متمسك 

Tartuffe 

 كالمك هدا راهو عسل 



 واللي يسمعلو يفشل 
 العسل اان حنبو 

 او يعيا الشاعر يقول 
 ميدح فالعسل واحسانو 

 ما جييش كلي ايدوق مغرف بلسانو 
Elmire 

 واش هد الزربة بلعقل  
 ايك ابملهل تزاين الرحبة 

Tartuffe 

 اان من الطرحة للرحة 
 اان شد مد 

 واللي احبين ما يرتدد 
 اان خببطي هيب صرعيه 

 واللي حنبو ما نبقاش نتنمل فيه 
 القط الشحمة خيطفها 

 واللي شقا على نسيبتواصواطها 
Elmire 

 انت حبك اتع خطيف 
 واان حيب ما مندوش ابلسيف 

 ايل تبغيه انت الشي  
 حتواس ابخلف تديه 

 اعطيين وقت خنمم فيه 
 او كيما قال املطرب 
 ابش تدي واش حتب 

 "روحلها ابملساعفة حىت تنال من خدها العكريتقب ييييييييييييييييلة" 
Tartuffe 

 اان ابملساعفة تبانلي الطريق طوي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلة 
Elmire 

                                             اول الشغل ملليح اط   
Tartuffe 

 اان كي نشوفك نته                                     اول 



Elmire 

 الزم تكون صب                                                 ار 
Tartuffe 

 كي نشوفك تشعل فيا الن                         ار 
Elmire 

 صابر ان                                                                ال ايك ال 
Tartuffe 

 اان كي نشوفك حنوااااااااااااااال 
Elmire 

 زواج ليلة ختماموسناووووووات 
Tartuffe 

 ايروحوليلفرن                            ات اان كي نشوفك  
Elmire 

 بالك تزدم فاحليط 
Tartuffe 

 نشا هللا نروح شرويط 
 نتخرط خريط 
 نوايت برطيط 

 هيا ازريب ال ايفيقو ابلتخطيط 
 وايروح ابلقط الشريط 

Elmire 

 اي راجل انتم ومن واان مومنا 
 كيفاشنعصيو ربنا 

Tartuffe 

 البادي اضلم وانت خطيك 
 عليا ماهوش عليك الدنب  

Elmire 

 راين خايفة من هد الدنب 
Tartuffe 

 اي مراة اان املدنب 
 انيت ما ختافيش 
 اان اللي نتعاقب 

 وانيت ما تتعاقبيش 



Elmire 

 شوف بالك زوجي انض ايدور 
 تزاقا علينا و تتكشف االمور 

Tartuffe 

 راجلك مسكني هللا غالب 
 اشوف بعينيه و ايكدب 

Elmire 

 ملكان روح افقد  
 اوشوف كاش مكان 

 ورا احليوط والبيبان... 
  



Scène 5 

Orgon-Elmire 

 

Orgon (sortant de dessous la table) 

 

 طفاين الغشاش او زادين لكالم الشني 
Elmire 

 اختبا اي رجل 
 راهو درك يرجع فاحلني 

Orgon 

 هدا يسمى طحني   madameااوواه اي  
Elmire 

 صدقت االن اي مسكني 
Elle fait mettre son mari derrière elle  

  



Scène 6 

Tartuffe-Elmire –Orgon 

 

Tartuffe 

 كل شياهو ابلتمام 
 البيوت راهم فارغني 

 او راان غي حنا لتنني 
Orgon en l’arrêtant 

 احبس اي شيطان 
 اان كنت فيك غلطان 

 او درت فيك ملان 
 اعطيتك بنيت 

 طمعت يف زوجيت 
 قال هدا هو حال اللي  
 دختلو شريك معااي 
 او خندموا ابحلالل 

 اعطيتوالفايدة 
 اطمع يل يف ؤاس املال 

 اخرج اي وحد الغدار 
 او ما نزيدش نشوفك يف هد الدار 

Tartuffe 

 ااي فاقو 
 اوال 

 دارك رجعت داري 
 هدا قرارك ماوش قراري 

 هدا دواقو 
 او جايكدواقو 

 اثنيني 
 الشي اللي درتو كي كنت صغي 

 األمي فاحلرب مع  
 انت كتبيوواعطيتيهويل 



 خنبيه 
 اان اليوم لالمي نديه 

 ونشوفو واش احكامو فيه 
Elmire 

 واش قاعد اقول 
Orgon 

 اان اللي كنت مهبول 
 درت امانة فالصندوق 

 واعطيتواخيبيها 
 احسبتو خواي 

 و اليوم وااليل عدواي 
 او حاربين بيها 

Elmire 

 فهمنا اي راجل 
Orgon 

 االمر ما هوش ساهل 
 هيا نطلعو الفوق 

 بالك نلقاو الصندوق.. 
  



Acte 5 

Scène 1 

 

Cléante  

 احبس فهمنا 
 ابش نعرفو واش نديرو 

 ونفشلوتدبيو 
Orgon 

Argas   ملا كان يف اجليش 
 اكتب وثيقة 

 واش كاين فيها ما عالابليش 
 قاللي هدي امانة اي صديق 

 صوهنا واحفظها 
 او ما الزمش السلطان ايفيق 

 بيناتنا هدا سر  
 او لو كان يفيق 

 راحت حياتنا 
 حطيتها يف صندوق صغي 

 واعطيتها هلد احلقي 
 درت النية واقريت فيه اخلي 

 خرجلي نكي وشيطان 
 وراح يفضحين مع السلطان 

Cléante 

 حسب ما افهمت 
 راك غارق للوادنني 

Orgon 

 اان ما بقيت انمن حىت واحد 
 يداعا ابلدين 

Cléante 

 كاينني  املومنني الناس  
 او موجودين 

 ماوشهلى جال هد املوانفقني 



 حنا هنجمو و نكرهو الدين 
Orgon 

 استغفر هللا 
 ساحمين جهلت 
 و تدروالت... 

  



Scène 2 

Damis- Orgon -Cléante  

 

Damis 

 

 اي اباب بعد ما مسعت ابملوصيبة 
 جاتين صعيبة 

 نقعد بعيد عليك 
 أو ما جنيش نسءل عليك 

Orgon 

 راين يف حية اي بين  
 او غارق يف غرفة كبية 

Damis 

 اطلقين عليه او خطيك 
 اان درك منو هننيك 

Cléante 

 اي بين ما تلعبهاش بطل 
 العنف ما عندو واين ايواصل 

  



Scène 3 

Madame Pernelle – Mariane – Elmire – Dorine – Orgon - Cléante 

 

Madame Pernelle 

 واش هد اهليلولة 
Orgon 

 خالت ا مهبولة أي  
 تغمضو عينيا و عميت 
 جبت لدار هد اخلبيت 

 شربتو سكنتو وكلتو  
 وقريب لبنيت زواجتو 
 واين وصلتين حمبتو 

 للعود اللي سقيتو بيه اتكويت 
Madame Pernelle 

 خورافات 
 العبد ملليح 
 دميا يهدرو 

Orgon 

 انيت اثين جييت تدافعي عليه 
Madame Pernelle 

 تقول الناس دميا عندها واش  
 والفم احمللول 

 الفلوس يرجعوا غول 
Orgon 

 اي ما 
 راين مسعت بوادنيا 

 وشفت بعينيا 
Madame Pernelle 

 العبد لو كان جاء يصدق واش ايشوف......... 
 

 

Orgon 

 اي ما 



 راين نقولك هداك حلوف 
Madame Pernelle 

 كيفاش 
 درك ارجع ديب بعد ما كان خروف 

Orgon 

 اي ما 
 كون ما جيتيش اما 

 درك نقولك كلمة 
Dorine à Orgon  

 هكدا ملا حبينا نقنعوك 
 كنت تكدب 
 اليوم كدبوك 

Orgon 

 اقفلي فمك انيت 
Cléante 

 اي انس 
 راان نضيعوا فالوقت 

 ومن كالمكم راين قلقت 
 هيا شوفولنا حل 

Orgon   راهو احصل 
On frappe à la porte 

Orgon à Dorine 

 روحي شويف اشكون وصل.. 
  



Scène 4 

Monsieur loyal 

 
 السالم عليكم اي رجالة 

 جيتكم ومعااي رسالة 
 للعدالة    Tartuffeفيها شكواة من ال   

 
 الرسالة فيها قرار 
 اقول بلي الدار  

 اللي فيها تسكنو 
 راهي مكتوبة ابمسو 

 او راهو من حقو 
 خترجولو من رزقو 

Orgon 
 رزقو 

 اااه  يكون حنكمو 
 ن...ن... نشنقو 

Cléante 
 تسرعش ابلعقل ما  

Damis 

 اان كون حنكمو 
 نشرب دمو 

Dorine à Monsieur Loyal 

 انت واش تسحق 
 خلي العدالة حتكم ابحلق 

Monsieur Loyal 

 كواغطو صحاح    Tartuffeو  
 و انتوما 

 الليلة تباتو هنا 
 وخترجوا غدوة الصباح 

Cléante 
 اسيدي قص علينا 



 هات الرسالة او روح اخطينا 
Monsieur Loyal 

 الرسالة و بقاو على خي هادي  
Orgon 

 اللي ما شافكش خي 
 
 
 
 
 

  



Scène 5 

Orgon à sa mère 

 
 و االن واش قليت 
 امنيت وال مازليت 

Madame Pernelle 

 حاجة ما ختطرش فالبال 
 الشي اللي امسعتو 
 حقيقة واال خيال 

Dorine 
 قيس قبل ما تغيس 

 هكدا قالو الناس 
 والنحاس اللي يفرقوا بني الدهب  

Orgon à Dorine 

 انيت اسكيت علينا 
Cléante 

 هيا نشوفو واش ايليق بينا 
 ونعرفو راسنا من رجلينا... 

 
 

  



Scène 6 

Valère à Orgon 

 
 راين منك زعفان 
 لكن جيتك االن 

 بعد ما مسعت اخلب 
 يل يقول راك يف خطر 

Orgon 
 اي ولدي هللا يسرت 

Valère 
 عندي حبييب وزير 

 االمي خيدم مع  
 قايل نسيبك يف خطر 

Tartuffe راه بيه غدر 
 الصندوق اللي فيه السر 

 مدو للسلطان والسلطان امر 
Orgon 

 واالمر فيه خي و االشر 
Valère 

 راهو حمكوم عليك للسجن يتكركر 
Orgon 

 واشنهو ختمامك 
Valère 

 اهلربة تسلك 
Orgon 

 او كيفاش اي قافز 
Valère 

 كل شي راهو جاهز 
 فالباب الكروسة  

 فيها ماكلة وشراب 
 اان اللي نسوق ونديك 

 عند حبايب خنبيك 



Orgon 
 هللا يرضي عليك 

 امسحلي واش درت فيك 
 ومن اليوم بنيت راهي ليك... 

  



Scène dernière 

Mr loyal – Valère – Orgon etc ... 

Tartuffe (stoppant tout le monde) 

 

 احبس وين ماشي 
 ما عندهم وين خيبواك 

 السلطان ابمر من  
 للسجن جينا نديواك 

Orgon 
 خبيت درك فيك النيا 

 واليوم درت عليا 
Tartuffe 

 تشتمين لكن ما عليهش 
 اان ابش نشتمك ريب ما يبغيش 

Damis 

 ابش تشتمو ريب ما يشتيش 
 او ابش ختدعو ما عليش 

Tartuffe 
 قولو واش تقولو ما تزعزعونيش 

 اان انءدي واجيب و كالمكم ما يهمنيش 
Mariane 

 ما زالك تتمسخر 
 وابعمايلك تفتخر 

Tartuffe 
 قدام الناس راسي مرفوع 
 او يف خدميت راين قنوع 

Orgon 
 نسييت شكون جبدك من الذيل 

 
 خنتو و ملا فاق بيك 

 خفت منو يشكي بيك 
 فضحتو مع السلطان 



 ضربين وبكى 
 سبقين وشكى 

Tartuffe à loyal 
 هيا طبق االمر 

Loyal 
 حينا 

 هتدر كيما راك  
 هات هنا يديك 

 درك اان نديك 
 يف السجن انرشيك 

Tartuffe étonné 
 اشكون؟ اان يف السجن؟ 

Loyal lui passant les menottes 

 انعم انت 
Loyal à tout le monde 

 سلطاننا حكيم 
 ما هوش هبيم 

 او ما هوش واحد كيف هدا 
 اللي يعقبها عليه 

 السلطان يكره الغش و الرشوة 
 حىت شكوة او ما يفصل يف  

 حىت يظهر الغامض واملغموم 
 او يعرف الظامل من املظلوم 

 ابلنسبة ليك اي انسان 
 السلطان شافك يف امليدان 

 او عرفك شجاع ماوش جبان 
 
 

 أو يتكوى من يديه او رجليه 
Madame Pernelle 

 والناس كل تشفى فيه 



Orgon à Tartuffe 

 اطلقوين عليه  
 اليوم نربيه 

Cléante  

 خليه 
 تواسخش يديك فيه ما  

 ايك الرخس ملاليه 
Et tout le monde 

 الشيه!!!!!!!!! 
 الشيه!!!!!!!!! 
 الشيه!!!!!!!!! 
 الشيه!!!!!!!!! 
 الشيه!!!!!!!!! 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


