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  إهداء

  أهد� ثمرة جهد� المتواضع هذا إلى:

�ل األح�اب واألصحاب والخالن وعلى رأسهم القائد المغوار الذ� احتضن        

  وساند ودعم هذا ال�حث لیر� النور: إل�ك أنت أمــــــــّـــــــــــي.

الشموع التى تحترق في صمت لتنیر درب اآلخــــــر�ن: إلى �ل من عّلمنى  وٕالى �ل

  حــــــــرفــــــــــــا

  وٕالى �ل من �عاني غــــــــــر�ـــــــــــة ال�حث في بــــــــــــــــــــــالد�

ـــــات وٕالى �ل أولئك الذین امتطوا صهوة الـــــعـــــلـــــــــم �غ�ة ارتقاء أسمى درجــــــ

 المجـــــــــــد أو      ر�ــــــمــا أمـــــــال العتالء ســــّدة الحـــــــ�ـــــــم   

  إذا الشعب یوما أراد الح�اة

  فال بد أن �ستجیب القدر                                

  وال بد للیل أن ینجلي  

 وال بد للقید أن ین�سر                               
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  ش�ر

أتوجه �امتناني و ش�ر� إلى االستاذ المشرف: أ.د. را�ح دوب على �ل النصائح و 

التوجیهات التي أفادني بها. �ما أتوجه بجز�ل الش�ر و التقدیر إلى أ.د.ناصیف العابد 

لرعایته لطل�ة الد�توراه، و إلى األستاذ: �الل بن طالب رئ�س قسم الترجمة على �ل 

  .  التوجیهات و التعل�مات

و أتقدم بخالص الش�ر و التقدیر إلى �ل األساتذة، داخل الوطن و خارجه، على �ل 

  النصائح و التوجیهات التى أفادونى بها.

وال �فوتني أن أتوجه بخالص ع�ارات الش�ر و التقدیر و االمتنان إلى تللك األ�اد� األمینة 

  ت�ة         و السخ�ة التي جادت علي �عدید المراجع الق�مة في �ل من م�

 .UCL   وجامعة     THE British Library 

وال �فوتني في هذا المقام أن أتوجه بتح�ة ش�ر و تقدیر و امتنان و عرفان ألستاذ�: 

الد�تور عمار و�س للجهود التي بذلها في سبیل إعالء را�ة مدرسة الد�توراه في الترجمة، 

  و راحة ال�ال. و أدعو هللا أن �مد�م �موفور الصحة و العاف�ة
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  مقدمة:

یتناول هذا ال�حث مسألة اإلبداع�ة في الترجمة تحت عنوان''درجات اإلبداع�ة في        

لـ:ت.س.الیوت. دراسة تحلیل�ة مقارنة  The Waste Land » « الترجمات العر��ة لقصیدة

رد �ل لثالث ترجمات عر��ة''. و تر�ز الدراسة على الجانب االسطور� للقصیدة حیث یتم ج

األساطیر األصل، ثم تحلیل و دراسة الترجمات العر��ة الثالث لكل اسطورة ثم مقارنة 

  الترجمات ف�ما بینها لتحدید أكثرها إبداع�ة.

و تدور فصول هذا ال�حث حول إش�ال�ة طب�عة االبداع�ة في الترجمة، وتطرح        

المترجمون في ترجمة األساطیر في التساؤل التالي: ماهي اإلجراءات اإلبداع�ة التي یت�عها 

إلى اللغة العر��ة في محاولة لتقر�بها إلى القار� العر�ي؟ و  The Waste Landقصیدة 

نفترض أن المترجمین س�حاولون التوفی� بین المعنى والمبنى في القصیدة من خالل توظیف  

  االستراتیج�ات المالئمة لذلك.

�عد ق�امي �قراءات و�حوث أول�ة حول قض�ة المعنى وقد جاء اخت�ار� لهذا الموضوع        

في الترجمة و��ف�ة اإلحاطة بهذا المعنى ألن لب الترجمة یتمثل في نقل المعنى من لغة إلي 

أخر�. فقادتني هذه ال�حوث إلى حق�قة أن ال�حث عن المعنى في النص هو عمل�ة تأو�ل�ة 

اع�ة القار�( أو المترجم). ومن هنا �الدرجة األولى، والتأو�ل في األساس مبني على إبد

  جاءتنى ف�رة الق�ام بدراسة حول اإلبداع�ة في الترجمة.
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وقد تطرقت العدید من الدراسات إلى موضوع اإلبداع�ة في الترجمة خاصة في �عض        

 �B. Stefaninkذلك و  Mathilde Fontanet (2007)و ال�احثة J.Dancette (2007) المقاالت لل�احثة

 The و �عض ال�احثین في �تاب M.Holman(1998  (  تطرق  ). �ماI. Balasceau )2003و 

Practices of Literary translation ما وردت العدید من المقاالت إلى اإلبداع�ة في الترجمة� .

للكاتبتین:  Translation and Creativity  (  2006 )  حول اإلبداع�ة الترجم�ة في �تاب

perteghella Manuella  وLoffredo Eugenia. تطرق بول �وشمول  �ماP. Kussmaul  في �تا�ه

Training the Translator (1995) ما وردت �عض  .في فصله الثاني إلى اإلبداع�ة في الترجمة�

  الدراسات األكاد�م�ة حول اإلبداع�ة و استراتیج�اتها في الترجمة.

ي إلى استجالء طب�عة اإلبداع�ة في الترجمة و وأما عن أهداف هذه الدراسة فهي ترم       

  مظاهرها، إضافة إلى تحدید أهم االستراتیج�ات التى تسمح �ق�اسها، إلى حد ما. 

مدونة لهذا ال�حث   the Waste Landوفي هذا الس�اق، تم اخت�ار قصیدة الیوت        

السطور� الذ� �غلب لتوفر العدید من الترجمات العر��ة لهذه القصیدة، و�ذلك للطا�ع ا

علیها، فتحاول هذه الدراسة التر�یز على مقار�ة المترجمین لهذا الكم من األساطیر في 

محاولة لتقر�بها إلى القار� العر�ي دون غموض أو إبهام. ولهذا الغرض، تت�ع هذه الدراسة 

  منهجا وصف�ا تحلیل�ا مقارنا.
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قسم تطب�قي. وأما القسم النظر� ف�ضم وتأتي هذه الدراسة في قسمین: قسم نظر� و        

فصلین؛ الفصل األول: �أتي تحت عنوان ''التكافؤ في الترجمة و آل�ات الترجمة الشعر�ة'' و 

  �ضم م�حثین.

_الم�حث األول: �حمل عنوان''التكافؤ في الترجمة''، و یتطرق إلى إش�ال�ة األمانة و الخ�انة 

صل و الهدف. �ما �ستعرض تطبی� نظر�ة في الترجمة و طب�عة التكافؤ بین النص األ

  المالءمة في الترجمة.

_ الم�حث الثاني: �حمل عنوان ''مناهج الترجمة الشعر�ة'' و�تطرق إلى خصائص الترجمة 

األدب�ة عموما و الشعر�ة على وجه الخصوص. و �ستعرض تطبی� نظر�ة المالءمة على 

  ا المترجمون  في ترجمة الشعر.القصیدة الشعر�ة و أهم االستراتیج�ات التى تبناه

  الفصل الثاني �حمل عنوان ''اإلبداع�ة في الترجمة'' و �ضم م�حثین:       

_الم�حث األول: �أتي تحت عنوان''آراء و أ�حاث في اإلبداع�ة الترجم�ة'' و یتطرق إلى 

  مختلف الدراسات و اآلراء التى تدافع عن اإلبداع�ة في الترجمة.

حمل عنوان ''معاییر واستراتیج�ات اإلبداع�ة'' و�ستعرض مختلف المعاییر _الم�حث الثاني: �

  و االجراءات و االستراتیج�ات التى وضعتها عدید الدراسات واعتبرتها �مظاهر  لإلبداع�ة.
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  أما القسم التطب�قي ف�أتي في ثالثة فصول:           

 the Wasteالقصیدة األصل  _الفصل األول: �حمل عنوان '' تقد�م المدونة'' و�تطرق إلى

Land   و الترجمات العر��ة الثالث؛ و یتناول �الدراسة والشرح مختلف األساطیر الواردة في

  القصیدة.

_الفصل الثاني: �حمل عنوان''الدراسة التحلیل�ة المقارنة للترجمات''، و�تناول �الدراسة و 

  التحلیل و المقارنة الترجمات الثالث لكل أسطورة.

الثالث: �حمل عنوان'' تحلیل الدراسة المقارنة و استخالص النتائج'' و یتناول  _الفصل

تصن�فا لمختلف االجراءات و االستراتیج�ات الترجم�ة التى تم استخراجها من الدراسة المقارنة 

  للترجمات، ثم تحدید االستراتیج�ات األكثر إبداع�ة المستخدمة في الترجمات و تقی�م النتائج.

ألن �ل مسار من مسارات ال�حث یوجب تعاون وتضافر جهود عدة، فإنه ال �فوتني و        

األستاذ المشرف: ا.د. را�ح دوب على �ل ه �امتناني و ش�ر� إلى في هذا الس�اق أن أتوجّ 

النصائح و التوجیهات التي أفادني بها. �ما أتوّجه بجز�ل الش�ر والتقدیر إلى رئ�س قسم 

یف العابد لرعایتهم لطل�ة مدرسة الد�توراه. وأتوجه بخالص ع�ارات الترجمة و االستاذ ناص

  الش�ر لكل األساتذة داخل الوطن وخارجه على �ل النصائح و التوجیهات التى أفادوني بها. 
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  الفصل األول

  

  التكافؤ في الترجمة و آل�ات الترجمة الشعر�ة
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  المترجم في مواجهة النصج)   

  ة:وطئت
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التطو�ع، و مابین الحرف�ة والتكییف و منذ القدم اختلفت مناهج و طرق الترجمة  

مؤ�د ا بین مؤ�د لألمانة للنص األصل و�التالى التأكید على الحرف�ة، و اختلفت معها اآلراء م

من هذا المنظور ظلت الثنائ�ة المعروفة تألقه. لهدف والتأكید على ضرورة وضوحه و للنص ا

مانة قائمة في الترجمة؛ وظل صد� المثل اال�طالي المشهور"المترجم خائن" األ-الخ�انة

إن لب هذه القض�ة �عود إلى عدم وجود معاییر واضحة تحدد و تعرف �الح� المترجمین، 

قاء و ثقافي أو هو الت تكافؤلغو� أم  تطاب�طب�عة التكافؤ بین األصل و الترجمة، هل هو 

تسل�� الضوء على إش�ال�ة  �حاول هذا الم�حث رجمة؟التانصهار لآلفاق بین األصل و 

ؤ في مختلف المقار�ات الترجم�ة التكافؤ في الترجمة من خالل التطرق إلى مفهوم التكاف

  .الترجمة ین األصل و صوال إلى نظر�ة المالءمة التى تؤسس لتطاب� التأو�ل بو 

  استحالة الترجمة: 1)

ال�عض �استحالة  ارقر مترجمین إلى اعلى عات� الأدت صعو�ة المهمة الملقاة   

: هل الترجمة Les Belles Infidèlesفي �تا�ه  نوفي هذا الشأن یتساءل جورج مونالترجمة، 

التى  L’objection préjudicielleو �ستعرض إش�ال�ة" االعتراض المسب�" أ�  1؟مم�نة

ف بین اللغات والذ� تشیر إلى إستحالة الترجمة نظر�ا وهو �عتمد فى هذا على مبدأ االختال

 نة. ینتقد الدمیرال ما �فترضه مونیؤد� حتما إلى خسارة في النص وفي جوهره خالل الترجم

ن الترجمة �انت فر في التنظیر حول الترجمة، حیث إ�عتبر هذا الموقف �مثا�ة النقطة الصو 

                                         
89-es  pour la traduction, tel gallimard( 2002).pp: 88:Théorèm ;Traduire Ladmiral, Jean René1  
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یث عن موجودة منذ األزل وال تزال قائمة و�التالي هى عمل و نشا� مم�ن وال مجال للحد

وجهتى نظر فى هذا الشأن مستمدة من فلسفة اللغة، الموقف  2و�ستعرض ستاینر استحالتها.

األول �عتبر الترجمة مم�نة لكون اللغات تشترك في الكل�ات اللغو�ة العم�قة و أما 

أما الرأ� اآلخر ف�عتبر أن استقصاء هذه الكل�ات ختالفات فهى فى األساس سطح�ة. و اال

تعم�ما إلى الحد الذ� كثر تجر�دا و أمر �عید المنال �ما أنها ذات طب�عة أ�طر�قة منطق�ة 

فر من اإلقرار �اختالف غیر مناس�ة وال مالتالي تبدو هذه الكل�ات مضللة و و� تبدو ف�ه مبتذلة

 على هذا األساس �عتبر هذا الرأ� الترجمة الحق�ق�ة مستحیلة.  اللغات، و 

التى تولى األهم�ة مة أمرا ناتجا عن نظر�ة اللغة استحالة الترج �3عتبر م�شون�كو    

الهدف على أساس التالي تق�س التكافؤ بین األصل و �و  التراكیباللغو�ة و  القصو� للرموز

  اتشا�ه لغو� وألن اللغات غال�ا ما تختلف ف�ما بینها �عد الوصول إلى مثل هذا التشا�ه ضر�

، إذن ترجمة الشعر خصوصارجمة عموما و تمما یدفع إلى القول �استحالة ال من المستحیل

 تعود ادعاءات استحالة الترجمة إلى طب�عة التكافؤ المنحصرة في الجانب اللغو�.

 

  

   : ) صعو�ة الترجمة2

                                         
78.-:76 : After Babel, Oxford(1975). pp Steiner, George2 

79.-:78 ;édition vérdier( 1999),pp Meschonnic, Henri: Poétique du Traduire3  
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حجـــم قافـــات إلـــى حق�قـــة صـــعو�ة الترجمـــة و تعـــدد الث�قودنـــا االقـــرار �ـــاختالف اللغـــات و 

من لغة إلـى أخـر�، فیواجهـون تحـد�ا  المعاناة التى ��ابدها المترجمون في محاوالتهم نقل نص

صــ�اغة مضــاعفا: اســت�عاب جملــة أف�ــار ومعــاني األصــل ونقلهــا �أمانــة إلــى اللغــة الهــدف، و 

�قـول ) ��ون مستساغا لد� قرائه ش�ال ومضمونا، وفي هذا السـ�اق نص مترجم(النص الهدف

ول هـــــو ن الترجمـــــة هـــــي خدمـــــة ســـــیدین: الســـــید األإ Franz Rosenzweigی�افـــــنز فرانتـــــز رز 

العمل(األصـــل)، هـــو الكاتـــب، هـــو اللغـــة األجنب�ـــة. الســـید الثـــانى هـــو الجمهـــور المتلقـــى ولغـــة 

 :4الترجمة، و�عبر عن هذا قائال

‘’Traduire, c’est servir deux maitres: l’étranger dans son étrangeté, le lecteur 

dans son désir d’appropriation…’’ 

  ...هنا تظهر مأساة المترجمو  

أو لنقل للغة األجنب�ة وقرر استضافتها في   األصل فإذا انحاز المترجم للكاتب، للعمل

الفضاء الثقافي الخاص �ه، فقد �ظهر في عیون اآلخر�ن أجنب�ا، بل حتى خائنا. �ما �م�ن 

تر�یزه على مظاهر الثقافة و حتى للنص الهدف أن ��ون غیر واضح لد� قرائه إلمعانه 

  . األصل

 لثقافة الهدف فإنه حتما سینال رضان قرر المترجم تكییف العمل األصل مع أعراف اا إأمّ و 

 لكنه في المقابل س�عتبر خائنا للنص األصل.         ن، و المتلّقی

                                         
41-:40 : Sur la traduction edition Bayard 2004,pp Ricoeur, Paul4  
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                                                     : 5عبر شالیرماخر عن هذین التوجهین في الترجمة �مایلي ی�افنز قبل روز و 

‘’amener le lecteur à l’auteur’’ ou ‘’amener l’auteur au lecteur’’  

  :�6ما عبر في س�اق آخر قائال

« Either the translator leaves the author in peace…and moves the reader toward that author or the translator 

leaves the reader in peace…and moves the author toward that reader… »  

  أن یترك المترجم الكاتب في سالم و�نقل إل�ه القار�، أو أن المترجم یترك القار� في سالم و�نقل إل�ه الكاتب...'' ''إما

 :إش�ال�ة األمانة والخ�انة )المترجم و3

ولوج�ـة، الخ�انـة فـي الترجمـة إلـى �عـض المعط�ـات اإلدییرجع �ارمان إش�ال�ة األمانـة و 

�ـــانوا  16وهـــو تقــد�س اللغــة األم، حیـــث �عتبــر أن جمهـــور القــراء فــي القـــرن الـــ و�عطــى مثــاال

�ســـتمتعون �قـــراءة األعمـــال األدب�ـــة فـــي مختلـــف اللغـــات مـــن دون التســـاؤل حـــول األمانــــة أو 

الخ�انة لكونهم لم ینشغلوا بتقد�س اللغة األم أمام اللغـات األخـر�. فقـد ��ـون هـذا التقـد�س هـو 

 .7ب و مصدر �ل اإلش�ال�ات التى تطرحها الترجمةل

حینمـــا یتطـــرق إلـــى مأســـاة المتـــرجم بـــین  8وهـــى الف�ـــرة التـــى یتطـــرق إلیهـــا بـــول ر��ـــور

حیــث ینتقــد تقــد�س اللغــة األم لــد� القــار� و  ؛الهــدفلــنص األصــل و ا الخ�انــة، بــیناألمانــة و 

                                         
41-:40 : Sur la traduction, Op.Cit.pp Ricoeur, Paul5  

294.-Pym, Anthony: Natural and Directional Equivalence in Theories of Translation,in Target 19:2(2007),2716  

15.-:14 Berman,Antoine: L’épreuve de l’étranger.Edition Gallimard (1984); pp7  

11. -;Op.Cit,pp: 10 : Sur la traduction Ricoeur, Paul8  
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هـذا مـا أسـهم فـي لترجمـة، و ا من اللغـات األخـر� �فعـل امعارضته لكل ما �م�ن أن �ستجد فیه

حــال أن �حــاف� علــى اللغــة المتــرجم إلیهــا �عــرق ال اة المتــرجم الــذ� یتوجــب عل�ــه فــي هــذهمعانــ

التوجـه نـا�ع مـن االدعـاء به�منـة وسـمو اللغـة وهـذا  نقـي ال تشـو�ه شـوائب اللغـة المتـرجم منهـا.

 �دا�ـة صـور الوسـطى و مـع نها�ـة الع خـر� و�شـبهه ر��ـور �حـال الالتین�ـة مـثاللغات أاألم أمام 

               أمر���ـــة حال�ــــا. -حـــال الفرنســــ�ة فـــي العصـــر الكالســـ��ي وحــــال األنجلـــوالنهضـــة األورو��ـــة و 

لمعانـــاة مصـــطلح "مقاومـــة الترجمـــة" مـــن قبـــل اللغـــة المســـتقبلة فـــي وصـــفه  9و�ســـتعمل ر��ـــور

انـة للغـة الهـدف. �مـا هـو األمد المترجم نفسه أمام خ�ار وحیـد و إذ یج المترجم أمام هذا التوجه

یواجـــه المتـــرجم  محنـــة أخـــر� وهـــي "مقاومـــة الترجمـــة" مـــن قبـــل اللغـــة األصـــل؛ حیـــث یتشـــ�ل 

الــنص ��تلــة جامــدة تقــاوم �ــل محاولــة لفــك شــفرته مــن قبــل المتــرجم حتــى قبــل أن یبــدأ عملــه 

ى �التـاللـن تكـون فـي النها�ـة إال ترجمـة، و �سبب الخوف الذ� یتملـك المتـرجم مـن أن الترجمـة 

هــي فــي األصـــل ســیئة، و��قـــى هــذا الخــوف نوعـــا مــن الـــوهم الــذ� �ق�ــع فـــي مخیلــة المتـــرجم. 

من آمالـه فـي  �ات ال تحصى تجعل من عمله محنة و وحینما یبدأ الترجمة یواجه المترجم صعو 

خاصــة إذا تعلــ� األمــر بنصــوص شــعر�ة وفلســف�ة صــع�ا  ى ترجمــة جیــدة تحــد�االحصــول علــ

 ا تتطــاب� مــن لغــة إلــى أخــر� لخصــائص التر�یب�ــة والنحو�ــة نــادرا مــاحیــث المجــاالت الدالل�ــة و 

  یواجه المترجم تهمة الخ�انة للنص األصل.ف

                                         
13-;pp: 12 Ricoeur, Paul: Ibid9  
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 األصل و رجمة: مقاومة اللغة�عبر أنطوان برمان عن هذه المقاومة المزدوجة للتو 

 :10اللغة المترجم إلیها قائالمقاومة 

‘’…Le traducteur est ambivalent. Il veut forcer des deux cotés, forcer sa langue à se lester d’étrangeté, forcer 

l’autre langue à se dé-porter dans sa langue maternelle.’’  

یجبر لغته على التآلف مع ما هو غر�ب عنها، و�جبر اللغة األخر� على غر�ب األطوار، فهو �حاول فرض عمله في االتجاهین معا: ''المترجم 

 في لغته األم" (ترجمة شخص�ة) االنحالل

، �قتــرح بــول ر��ــور التخلــي عــن ف�ــرة أمــر صــعبهــذه المهمــة المزدوجــة  ألن تحقیــ�و 

من�ا ، و�أنــــه �عتــــرف ضــــ ...الهــــدف�معنــــى التطــــاب� التــــام بــــین األصــــل و  -الترجمــــة المثال�ــــة

ن ر�طــه م�ــالتــى ال منــاص منهــا. �مــا أن مفهــوم الترجمــة المثال�ــة �الخ�انــة و -بإشــ�ال�ة األمانــة

أمـا  ،"األمانـة"وهـو مـا �حقـ� ن الترجمـة المثال�ـة تمثـل ر�حـا للترجمـة �الر�ح و الخسارة، حیث إ

یـدفع إلـى وهـو مـا  ٕان تخلینا عنها ف�أننا نعترف �حصول ض�اع أو خسـارة مـا خـالل الترجمـةو 

ســا إال . ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن الــر�ح و الخســارة فــي الترجمــة ل�اتهــام المتــرجم �الخ�انــة

 .الترجمةتمى بین األصل و وهما ألنه ال مفر من اإلقرار �االختالف الح

 

ساة الترجمة إذا �حث مأعلى التغلب على محنة و جم قادر إلى أن المتر  �11شیر ر��ور

، لنقل تطاب� دون  équivalence sans identité   عن عالقات تكافؤ من دون تماثل

                                         
18-:17 ;pp ;Op.Cit Berman, Antoine:L’épreuve de l’étranger10   

43.-:41 ;pp ; Sur la Traduction;Op.Cit Ricoeur, Paul11  
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 -حوار متواصل-تش�یله عبر عمل�ات افتراض�ةفؤ و وال بد من ال�حث عن هذا التكا تماثل.

األجنبى مصطلح و�طل� على هذا التعا�ش والحوار بین األصل و  اآلخربین األصل و 

االستضافة اللغو�ة؛ حیث �ستضیف المترجم النص األجنبى في اللغة الهدف �ما �ستضیف 

  النص األجنبى المترجم ض�فا على اللغة األجنب�ة.   

بین النص األصل والهدف حیزا �بیرا في الدراسات الترجم�ة التكافؤ  احتلت ف�رةلقد 

افع ال�عض عن التكافؤ یدر�ات؛ إذ حول طب�عته عبر مختلف المقار�ات والنظواختلفت اآلراء 

سنحاول استجالء البراغماتي...أو  �دافع آخرون عن التكافؤ الداللي  أو الوظ�فى التر�یبى و 

                                                                                                                             ترجمة في الفقرة اآلت�ة.ف�رة التكافؤ في الوتوض�ح 

 نظر�ة التكافؤ في مختلف المقار�ات الترجم�ة: )4

     structurellevalence  Equiاللساني التر�یبي  التكافؤ  أ)

 دار�لنى؛اتفورد وفینى و �ني عدید الدارسین مثل �اكو�سون و �مثل هذا التوجه اللسا

  

  ) :Vinay et Darbelnet   )1958 *أ�حاث  فینى و دار�لني            

غة وما �قابلها في لغة ألفا� في له األ�حاث على أساس وضع تعابیر و قامت هذ

�انا �عتقدان أن وضع المقا�الت ل الذ� قاما �ه بین االنجلیز�ة والفرنس�ة. و هو العمأخر�، و 
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تسهیل التقابل على مستو� الع�ارات و غتین س�م�ن من الق�ام �الترجمة و الثنائ�ة بین هاتین الل

لكنهما �قران، . و االنجلیز�ةفرنس�ة و االسلو��ة المقارنة للنحو�ة من خالل �تابهما: التراكیب ال

م�س ثنائ�ة اللغة ال تمثل ف�ما �عد، أن هذه األزواج المتقابلة بین لغتین �ما هو حال القوا

ألفا� لغتین. و عقد من �ونها تقابل بین ع�ارات و أ جوهر و�نه الترجمة ألن الترجمة أوسع و 

الس�اق لتحدید المعنى ألن التكافؤ بین لغتین ما إلى االعتراف �أهم�ة المقام و � بههو ما أد

 .�12عتمد على الس�اق ول�س مجرد تقابل بین ألفا� و ع�ارات و نحو

  ):1959أ�حاث �اكو�سون( *           

13تعرض �اكو�سون 
Yakobson   الهدف، �عة العالقة بین اللغتین األصل و إلى طب

خالل عمل�ة الترجمة �صعب وجود ألفا� متكافئة بین لغتین، واعتمد في آرائه وأشار إلى أنه 

أقر بوجود اختالفات جوهر�ة بین ى العالقة بین ألفا� لغة األصل وألفا� اللغة الهدف و عل

قول والتراكیب والتعابیر االصطالح�ة؛ وهو ما أد� �ه إلى الاللغات على مستو� األلفا� 

 أخر� و�قوده هذا إلى اإلقرار �صعو�ة الترجمة. بین لغة و  ستحالة وجود تكافؤ تام�ا

نه لم �شر إلى الس�اق و تعد آراء �اكو�سون �عیدة عن الممارسة الیوم�ة للترجمة أل

  التعابیر بین اللغات.ل ظلت آراؤه منحصرة في األلفا� و المعنى خالل الترجمة بالمقام و 

                                         
in Language   ’’;cal Evaluation: A Criti Equivalence in Translation Theories“Despoina, Panou, 12

Studies :Vol.3.No1,pp :1-6 January2013..  

.; Ibid Despoina, Panou, Equivalence in Translation Theories: A Critical Evaluation13  



21 

 

  ):1965*أ�حاث �اتفورد(

بدوره على التطاب� اللغو� بین النص األصل و الهدف وهو Catford  اعتمد �اتفورد 

�عتبر التكافؤ في الترجمة مبنى على التطاب� اللغو� بین وحدات األصل ووحدات الهدف. و 

الت التى تحدث على النص الهدف مقارنة �األصل إلى تغیرات �التحو  �14صنف �اتفورد

تحلیله التجر�بى ألزواج من النصوص  من خالل 15لفظ�ة و نحو�ة و تر�یب�ة. و�ؤ�د �اتفورد

أن  التكافؤ النصي هو الحالة التي ��ون فیها نص أو جزء من نص في اللغة الهدف م�افئا 

لنص أو جزء من نص في اللغة األصل وف� معاییر محددة. وأشار أن الم�افئ الترجمى 

التى �م�ن  النصى األكبر(الذ� یتعد� الجملة) هو مجموع الم�افئات الترجم�ة الصغر� 

   التحق� منها تجر�ب�ا.

تعرضت أف�ار �اتفورد النتقاذ الذع ف�ما تعل� �طب�عة التكافؤ بین األصل والهدف 

وأهمل تأثیر العوامل الس�اق�ة التر�یب�ة ذا التكافؤ في الجوانب النحو�ة واللفظ�ة و فهو �حصر ه

لترجمة تتم بین عناصر لغو�ة �أن �ه ا�ما أنه لم یذ�ر تماما المعنى و  التار�خ�ةوالثقاف�ة و 

  معنى.  من دون 

  ):    6819   (*أ�حاث �اد�

                                         
’’ ;Op.Cit.: A Critical Evaluation Equivalence in Translation Theories“ : Despoina, Panou14  

233-:2 (1997)pp:207 9;in Target ‘’ The Concept of Equivalence in Translation Studies’’ erson,Sandra,Halv15  
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في عمله بوصف التكافؤ المعجمى من حیث التطاب� أو    Kade �16اد� قام

وصنف أر�عة أنواع للتكافؤ وهي: التكافؤ الكامل  الالتطاب� بین الوحدات المعجم�ة للغتین،

ار� �معنى وحدة تقابلها عدة وحدات، و التكافؤ وحدة، و التكافؤ االخت�-�معنى التطاب� وحدة

التقر�بي �معنى وحدة تقابلها جزء من وحدة، و التكافؤ المنعدم أو الالتكافؤ �معنى وحدة من 

وضع �اد� أنواع مختلفة للتكافؤ اللساني منها: التكافؤ الصوتى و الفون�مي و . و دون وحدة

ل �اد� في أ�حاثه المعنى و الس�اق و همأ  المورف�مي و المعجمى و النحو� و الداللى.

حصره في مجرد تطاب� عدد الوحدات المعجم�ة بین لغتین متجاهال أن اللغات تختلف في 

  التعابیر و األلفا� و النحو.

  

  : sémantiqueب) التكافؤ الداللي(الحرفي)  

المضمون  ن یؤ�دان على نقل�رمان اللذیال�احثین �نیومارك و  عدید �مثل هذا التوجه       

  نقال حرف�ا 

  ):1981*أ�حاث نیومارك(

                                         
Cit.                                ,Op. tudies:Halverson,Sandra, The Concept of Equivalence in Translation S in Cité16   
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صائص النص األصل في على ضرورة الحفا� على �ل خ Newmark 17یؤ�د نیومارك

�ز فهو یر  ،في اللغة الهدف تغییراتلق�ام بإضافات و ٕان اضطر المترجم إلى االنص الهدف و 

من   الهدفل و لى تكافؤ في الداللة بین األص�دعو إذن إعلى نقل المضمون نقال حرف�ا و 

 �Approaches toقترحه في �تا�ه  الذ�Semantic Translation خالل مفهوم الترجمة الدالل�ة

Translation (1981)   

  الحرف�ة ضد اإلثنومر�ز�ة    *آراء برمان:

ى األصل، �معن یر� برمان أنه ال بد أن یرتكز العمل الترجمى على الحرف�ة  للنص

عن اآلخر حتى یتم�ن األسلو��ة والتر�یب�ة التى تمیزه ة و أن �حاف� على خصائصه اللغو�

�ات �ل االستراتیجمر�ز� (الذات�ة) في الترجمة و -نوالتخلص من التوجه اإلثمن مواجهة و 

الخصائص الثقاف�ة ال ب و �ؤ�د أن القوالالتى تمیل إلى تشو�ه األصل وأقلمته مع الهدف. و 

طر�� استراتیج�ات التغر�ب التى تعمل على  تحاف� على ش�لها الممیز بترجمتها عن بد أن

وتؤد� إلى إغناء  llir l’Etranger comme Etranger’‘’accuei18 استضافة األجنبي �أجنبي

التي �عتبرها برمان توجها نحو equivalenceالثقافة الهدف، بدل االعتماد على تقن�ة التعادل 

 : �19قول في هذا الصددلألجنبي و  االذات وطمس

                                         
:Op.Cit Translation TheoriesDespoina, Panou, Equivalence in 17  

:1(1997), p51 , in Target 9Lane Mercier, Gilliane;Translating the Untranslatable18  

Ibid” ,Translating the Untranslatablee; “ Lane Mercier, Gillian 19   
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 ‘’remplacer un idiotisme par son équivalent est un ethnocentrisme …traduire n’est pas chercher des 

équivalences’  

    ل�حث عن التعادل بین لغة وأخر�''ترجمة الع�ارات الشائعة �ما �عادلها في لغة الهدف �عد توجها نحو الذات... فعل الترجمة ال یتمثل في ا ''إن

حول ''شخص�ة''موضوع�ة  نظرةاء برمان أنه �حاول أن �قدم لنا ر �ظهر جل�ا من آ

نه یدافع عن �ون الترجمة لها مهمة سام�ة هى تقد�م النص األمانة في الترجمة، حیث إ

األجنبي للقار� في حلته األصل�ة األجنب�ة و�التالي على المترجم أن �حاف� على غیر�ة 

ول�س في  (الحرف�ة) la lettre ورة في الكلمةاألصل. هذه الغیر�ة تتواجد وفقا لبرمان محف

�ل األفعال التى ترمى �الترجمة إلى خارج  . و �التالي فهو �شجب �شدةلوحده المضمون 

األصل و التى تحصر الفعل الترجمى في نقل المضمون و تطب�ع النصوص األجنب�ة مع 

لى تقن�ات التعج�م ن�ة عالمعاییر الجمال�ة للغة الهدف. بل إنه یؤ�د الترجمة الحرف�ة المب

  را�ة النص األصلالتأكید على غفة إلى التخلص من اإلثنومر�ز�ة و الهادوالالمر�ز�ة و 

مناقضة التوقعات األدب�ة للقار� واألنما�  الثقاف�ة المعروفة لد�ه، إضافة وألجل مفاجأة و  

مثل  ،برمانن اللغة الهدف. حیث إ الجمال�ة الكامنة فيت اللغو�ة و إلى توس�ع اإلم�انا

خ في الترجمة التوجهات السائدة عبر التار�أهم�ة للحرف�ة التى تقف في وجه  یولى ،وتيفین

  اآلخر. في میلها إلى محو ونفي

 وtraduction intertextuelle الترجمة النص�ة التشعب�ة نالح� أن برمان �میز بین  

ز�ة و استضافة األجنبي مر�- �نه الترجمة هو معارضة اإلثنو، و�عتبر الترجمة الحرف�ة
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و�رفض برمان تماما المناهج ذات  ، "welcome the Foreigner as a Foreigner �أجنبیته"

التوجه التواصلي في الترجمة والتي �عتبر أنها  �الضرورة تولي األولو�ة للقار� الهدف و 

و�التالي فإن  .hypertextualitéتؤد� إلى استخدام استراتیج�ات األقلمة و النص�ة التشعب�ة 

�نطو� على إعادة �میل أو ینحاز إلى النص األصل و  مفهوم برمان لمدونة آداب للترجمة

تعر�ف مفهوم األمانة في الترجمة: الترجمة الجیدة تحاكى النص األصل في مادته، وفي 

 اواحد حرفیته، و�التالي �حاف� هذا التعر�ف على الطب�عة المتأصلة في الترجمة: �ونها �ال

ومع هذا �قر برمان �أننا ال �م�ن أن نجد ترجمة خال�ة تماما من  .امضمون و یتجزأ، ش�ال ال

  مترجم أن ینقل المعنى ...''نص ''ال بد لكل :�20عض الخلل أو التشو�ه، و�ؤ�د قائال

                                                            "Toute traduction est, et doit etre, restitution du sens"  

الحرفي ألنه �عتبر التكافؤ   التكافؤ أنصار  ضمن  Ballard �21االر و�م�ن أن نصنف

�لمة و نسخ التراكیب م�ن المترجمین عبر -ن الترجمة �لمةالمثالي هو الحرف�ة، حیث إ

�ة ألنه التار�خ من الق�ام بوظائفهم �ما ین�غي. تبدو األف�ار التي �قترحها �االر نوعا ما غر�

ا قام �ه ش�شرون هو في هذا المنحى �ستدل �معدد الكلمات  في تحدید التكافؤ و �عتمد على 

و�دافع �االر عن موقفه هذا ��ون الترجمة حال�ا هي ع�ارة عن مز�ج من منذ قرون خلت...

                                         
, Op.Cit, p61Lane Mercier, Gilliane;Translating the Untranslatable20  

110-;85 9:1(1997) ; Créativité et traduction,in Target rd, MichelBalla21   
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الحرف�ة و إعادة التر�یب، وال �عتبر الحرف�ة منهجا ترجم�ا سیئا ما دام أنه ال یتعارض مع 

    �قر�ة الهدف.ع

  ج) التكافؤ الوظ�في(الدینامي) أو البراغماتي:

الهدف على مستو� الوظ�فة أو ین على التكافؤ بین النص األصل و أكد عدید ال�احث

تحدثت را�س عن التأثیر على المتلقى الستمالته و التأثیر أو تشا�ه المقام. تحدث نایدا عن 

اتهم �المقام �ولر فاهتموا في دراسس و فة األصل والهدف، أما �ا��ر وهاو تشا�ه وظ�

فى  situations أكدوا على ضرورة وجود تكافؤ براغماتى بین المقامین البراغماتي للحدث و 

  الهدف. األصل و 

  

  

  ):1965*أ�حاث نایدا(

المتلقي  ىهو إحداث تأثیر للنص الهدف علإلى التكافؤ الدینامى و  Nida یدعو نایدا

على القار� األصل. یذ�ر أن نایدا �ان یؤ�د على التأثیر القو�  �عادل تأثیر الرسالة األصل

الستمالة المتلقي و هذه الطر�قة استمدها من حمالت الت�شیر و التنصیر التى �ان �قوم بها 
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لد� �عض المجتمعات و الشعوب من خالل ترجمة اإلنجیل، ف�ان ��یف ع�اراته و تراكی�ه 

  . 22ر ف�ه أ�ما تأثیر�ش�ل �فهمه و �ستوع�ه المتلقي و یؤث

التكافؤ الذ� تبناه نایدا موجه في حق�قة األمر لخدمة غرض و یبدو أن الطر�قة أو 

انتقده تماما و�، وهو ما أشار إل�ه غانتسالر و محتل�س فق� لتمر�ر مضمون و ولوج�ا و ایدی

ة. المس�ح�لكون نایدا، من خالل ممارسة الترجمة الدینام�ة، �ان �ستمیل الجمهور العتناق 

و  receptor فضل لنایدا في وضع مفهوم المتلقى�شیر �احثون آخرون إلى أنه �عود الو 

  .23التأكید على دوره في العمل�ة الترجم�ة

ن هذا االتجاه الوظ�في أشار إل�ه نیومارك في مفهوم "الترجمة جدیر �الذ�ر أ

عو إلى إحداث �دالذ� یؤ�د ف�ه على القراء، و  communicative translationالتواصل�ة" 

هذا  قار� الهدف؛ ولو أن نیومارك �ان  �ستشهد فيافؤ في التأثیر على قار� األصل و تك

  سهلة الفهم.جمة أمثلة من الع�ارات الجامدة والقوالب الشائعة �طر�قة م�اشرة و الس�اق بتر 

  ): 1992*أ�حاث �ا��ر في التكافؤ البراغماتي (

النصي، على التكافؤ لتكافؤ النحو� و د أن أشارت إلى ا، �عBaker أكدت �ا��ر

هذا التكافؤ یتمثل في تشا�ه المعنى بین النص األصل و النص الهدف، و البراغماتي 

                                         
:Op.Cit :Despoina, Panou, Equivalence in Translation Theories in Cited 22  

.Ibid ::Despoina, Panou in Cited23  
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   هذا المعنى المضمنلمعنى المضمن في المقام الهدف، و المضمن في المقام األصل مع ا

implicature   في الم�اشر. ل�س المعنى الحر الذ� تنطو� عل�ه الرسالة األصل و هو المعنى

المعنى المضمن من المقام فالمترجم ال یر�ز على ما �قال م�اشرة، بل عل�ه استخراج هذا 

ما نعن�ه �التكافؤ  هذا. و 24نقله إلى المقام الهدف في حدود إم�ان�ة المترجماألصل و 

  البراغماتي، أ� تكافؤ أفعال الكالم فى الرسالة األصل مع أفعال الكالم في الرسالة الهدف.

  ):1997*أ�حاث  هاوس (

25تبنت هاوس
House  توصلت دراساتها إلى نموذج و  ر�ة براغمات�ة الستخدام اللغةنظ

 الهدف هو تشا�ه في الوظ�فة بینهما. ولهذا تتبنىمى حیث التكافؤ بین النص األصل و ترج

 ف�لتشیر إلى النص الهدف الذ� �حا translation    covert "الخف�ةالترجمة "هاوس مفهوم 

التى   translation  overtالصر�حة"   الترجمة" على نفس وظ�فة النص األصل، ومفهوم

  ��ون فیها النص الهدف مغایرا للنص األصل من حیث الوظ�فة.

أن التكافؤ في الترجمة هو  الذ� یؤ�د 26الس�اق آراء م�شون�كنورد في هذا �م�ن أن و 

ي فإن األمانة هى �التالغال النص، و �مة، في الوظ�فة وفي اشتتكافؤ في المعنى، في الق

                                         
n Translation Journal2000;i » Equialence in Translation, Between Myth and Reality : « Leonardi, Vanessa24  

», Ibid Equivalence in Translation : « Leonardi, Vanessa25  

; Op.Cit Meschonnic, Henri: Poétique du traduire26  
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�معنى آخر هي أمانة لبراغمات�ة  ال�ة النص ول�س للكاتب أو القار�؛لجمأمانة للمعنى و 

إن م�شون�ك من أنصار جمال�ة و شعر�ة  النص: أن �فعل النص المترجم ما �فعله األصل.

النص  الترجمة خصوصا أنه یر�ز على النصوص األدب�ة عموما، حیث یؤ�د على أن

المترجم یجب أن �حمل جمال�ة و شعر�ة النص األدبي، وال ینحصر في مجرد نقل مضمون 

  ومعاني األصل.

كافؤ هذا التوجه سائدا لد� مترجمى العصر الوس�� الذین لم یولوا أهم�ة للت        ونجــــــد

لي قد ترجموا وفقا لمع�ار المناس�ة للجمهور المتلقي؛ و�التاالهدف و التر�یبى بین األصل و 

یترجمون نوعا أدب�ا إلى نوع آخر من دون أن ینشغلوا �الش�ل: �ترجمة الملحمة إلى قصة 

 Jeanette جینیت بییر المواع� إلى مسرح�ة وهو ما أشارت إل�هرومانس�ة أو الخطب و 

Beer
 : في قولها  27

« (for medieval translators) …structural equivalence  between source and translation was not of prime 

importance. By the criterion of appropriateness to target audience a treatise properly  could  become poetry, 

epic became romance, and sermons drama-or vice versa! »  

�االعتماد على مع�ار المناس�ة للجمهور �بیرة. هم�ة لترجمة لم ��ن ذو أ األصل وابین ''(�النس�ة لمترجمي العصر الوس��)...التكافؤ التر�یبي 

   بدة شعر�ة، والملحمة إلى قصة رومانس�ة والمواع� إلى مسرح�ة...أو الع�س''المتلقي، �انوا یترجمون رسالة إلى قص

  اعتبروا هذه الترجمات ال ترجمة.صرة و انتقده أنصار نظر�ات التكافؤ المعا الرأ� الذ�هو و 

 : ظهور أو احتجاب المترجم في الترجمة نظر�ة فینوتى*

                                         
of Intercultural :Translation and Text Transfer, an Essay on the Principles  :Pym, Anthony in edCit27

communication. Peter Lang(1992). P:48  
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األقلمة في مانة والتعج�م و األعن إش�ال�ات التكافؤ و  venuti .L 28نوتىی�عبر ف

-(ظهور invisibility-visibility of the translatorالترجمة من خالل ثنائیته المعروفة:

 مال استراتیج�ات ترجم�ة عال�ةتخفى(احتجاب) المترجم). و �شیر تخفى المترجم إلى استع

اإلدیولوج�ة و صل ألقلمته مع الق�م الجمال�ة و الثقاف�ة لألتم�ن من محو الخصائص اللسان�ة و 

الس�اس�ة السائدة في اللغة الهدف، و�هذه الطر�قة �محو المترجم �ل ما �م�ن أن �شیر أو و 

  و ما �سمى اإلثنومر�ز�ةهقرأ النص المترجم و�أنه األصل. و یدل على مسار الترجمة حتى �

  

  :�29والردو في هذا الس�اق 18فى الترجمة، و�قول الشاعر الفرنسي للقرن 

« s’il y’a quelque mérite à traduire, ce ne peut être que de perfectionner, s’il est possible, son original, de 

l’embellir, de se l’approprier, de lui donner un air national… »  

  أن تعمل في حدود اإلم�ان على تحسین و تجمیل األصل، أن تلحقه �الذات وأن توطنه...''لترجمة ال بد ل'' 

التى أطل� ه على الترجمات األدب�ة حینها، و وقد �ان لهذا التوجه في الترجمة وقع

ترجمة فولتیر تعد لتى میزت الكالس���ة الفرنس�ة. و علیها اسم الترجمات الجم�الت الخائنات ا

                                         
, Op.Cit, p57Lane Mercier, Gilliane;Translating the Untranslatable28  

: La traduction et la lettre, ou l’auberge du Lointain, Edition Seuil(1991 ).p: 30 Berman, Antoine 29  
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من (  لهذا النقل الحرّ ال تكون تلك هي المش�لة" مثاالة: "تكون أو ألب�ات ش�سبیر الشهیر 

  :30)وجهة نظر برمان

« Demeure, il faut choisir, et passer  a l’instant 

De la vie  à la mort et de l’être au néant. »  

اتیج�ات المقاومة في الترجمة التى أما مصطلح ظهور المترجم ف�شیر إلى استخدام استر و 

تهدف إلى الحفا� على و تقو�ة تمیز النص األصل على مستو� الخصائص الثقاف�ة و 

اللغو�ة في النص المترجم و هذا �استخدام استراتیج�ات التعج�م في مواجهة استراتیج�ات 

  .31األقلمة، و�التالي یتم التأكید على ظهور وحضور المترجم في النص  الهدف

یبدو من خالل مصطلح احتجاب المترجم أن استراتیج�ات األقلمة تم�ن من الحصول   

من وجهة نظر  في النها�ة على نص مترجم على درجة عال�ة جدا من المقروئ�ة و المقبول�ة

؛ وأما في حالة ظهور المترجم فإن استراتیج�ات أثر للمترجمحیث ال ��اد �ظهر  القراء

 تكاد تغیبو صل �حاف� على خصائص الثقافة األنها�ة نصا مترجما التعج�م تقدم لنا في ال

  .32في اللغة الهدف الجمهور المتلقي �ه معاییر المقروئ�ة و القبول من وجهة نظرف

                                         
:38 ; Ibid.p Berman, Antoine: La traduction et la lettre30  

Mercier, Gilliane;Translating the Untranslatable, Op.CitLane 31  

62-it;pp:60Lane Mercier, Gilliane;Translating the Untranslatable, Op.C32  
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في الواقع تشیر الدراسات الحدیثة لفالسفة اللغة و منظر� الترجمة أن المترجم 

تیج�ات أكثر �فاءة، إن غ�اب ال�غیب أبدا عن النص المترجم حتى و إن استخدم استرا

المترجم ل�س إال "حضورا محتج�ا" تماما �ما هي األقلمة التى ل�ست إال "أجنب�ة متخف�ة" وال 

نعدها مطلقا معاكسة أو مضادة لألجنب�ة. إضافة إلى هذا، فإن استراتیج�ات التعج�م و 

ینها تبدو مبهمة إن لم األقلمة التى �شیر إلیها فنوتي ل�ست واضحة �ما أن الحدود الفاصلة ب

 .33تكن غائ�ة أصال

 

 

  

  :الترجمة الس�و�وس و*

�34قترح فرمییر
Vermeer   الغا�ة من الترجمة) الس�و�وس( مصطلح �عنى الهدف أو

الهدف و�تساءل ة تكافؤ في الس�و�وس بین األصل و �مع�ار للتكافؤ، و�أنه �فترض عالق

�ما أن �ل فعل له غا�ة �صبو إلیها، �ذلك لماذا ال نطب� هذا التوجه في الترجمة األدب�ة؟ ف

ما في ذلك �"…  له غا�ة أو هدف أو "س�و�وس اتواصل� الترجمة، �عتبرها فرمییر فعال

                                         
62-Lane Mercier, Gilliane;  Ibid; pp:6033  

312-95Translation and Original, in Target 19:2(2007) pp:2-; A literary work Laiho, Leena34  
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الترجمة األدب�ة، و�ستند في هذا على"األمانة" للنص األصل التى �عتبرها �هدف مم�ن أو 

أمینة  ى تحقی� ترجمة"س�و�وس" للترجمة، خاصة في حالة مترجمى األدب الذین" �سعون إل

  .35لألصل أقصى ما أم�نهم ذلك" -محاكاة-

تقید من في الترجمة األدب�ة �ونها تحد و  ینتقد العدید من الدارسین ف�رة الس�و�وس

ا التوجه الوظ�فى في هذ 36نیومارك ینتقد في هذا الصددو  .التأو�ل المفتوح للنص األدبى

صوص األدب�ة من تقل�صا لما تحمله النو  یر� فى مفهوم الس�و�وس اختزاالالترجمة ألنه 

�ذهب نیومارك و  المضمون،جمال�ة الع�ارة والكلمة واألسلوب واألداء والتصو�ر وقوة الرسالة و 

 : الغا�ة تبرر الوسیلة...ه الس�و�وس �المبدأ "التجار�"�ش�ّ �عیدا في انتقاده حین 

The end justifies the means تنحصر  �ة الكالس���ةالفن األعمالاآلداب و  ، و�أن

 !في مبدأ الس�و�وسها تق�م

  ) تطور الدراسات حول مفهوم التكافؤ:5

نة التكافؤ في األدب�ة فتح آفاقا جدیدة لم�اور الحاصل في الدراسات اللغو�ة و إن التط

إذ حاز هذا المفهوم على اعتراف مت�ادل من طرف �عض ال�احثین  الدراسات الترجم�ة؛

مظاهر ع مجال اللسان�ات ل�ضم ال�ما أن توسّ  دراسات التار�خ�ة الوصف�ة،ال اللغو�ین و أت�اع

                                         
312.-Ibid. pp:295 ,“ Translation and Original-A literary work ”; Laiho, Leena 35  

Cited in:Pym, Anthony; Exploring Translation Theories, NYand Routledge(2010)p5936  
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د تقار�ا بینهما اعتماد الدراسات األدب�ة على نظر�ة األنظمة ولّ المختلفة للتواصل اللغو� و 

ى تؤثر في عمل�ة إنتاج النصوص. الثقاف�ة التحول ضرورة دراسة وتحلیل العوامل الس�اق�ة و 

 ونهعلى نوع من اإلجماع حول �في الترجمة حاز مفهوم التكافؤ  �نتیجة لهذا التقاربو 

خ�ة و الثقاف�ة ألس�اب عدیدة، منها التار�  و�رجعه Kollerا �قر �ه �ولر هو مو  مفهوم نسبي،

  :37غیر لغو�ة، إذ �قولو لعوامل لغو�ة ونص�ة و 

« Equivalence is a relative concept in several respects: it is determined on the one hand by the historical-

cultural conditions under which texts are produced…And on the other by a range of sometimes 

contradictory…linguistic-textual and extra-linguistic conditions… ».  

وف التار�خ�ة والثقاف�ة التي تؤثر في إنتاج النصوص من جهة، ومن جهة أخر� إذ تحدده وتعرفه الظر  �اب متعددة:ألس " التكافؤ مفهوم نسبي

    ، المتناقضة أح�انا..."النص�ة و غیر اللغو�ة  -مجموعة من العوامل اللغو�ة

  

عالئقي تنضو� -مفهوم وظ�فى"التكافؤ على أنه Touryمن جهة أخر� �عرف تور� و 

و�صرح  "داء الترجمى المناسب عن غیره...تحته مجموعة من العالقات التى وجدت لتمیز األ

 :38قائال

« (equivalence is) not one target-source relationship at all, establishable on the 

basis of a particular type of invariant. Rather it’s a functional-relational 

concept  namely;that set of relationships…found to distinguish 

appropriate(…)translation… » 

                                         
Ado About Something;in  ;Much :Halverson, Sandra:The Concept of Equivalence in Translation Studies in Cited 37

Target 9 :2 (1997)pp:207-233  

Op.Cit. ; tudiesThe Concept of Equivalence in Translation S ; ra:Halverson, Sand inCited  38  
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تور� أن مفهوم التكافؤ ل�س تلك العالقة الخط�ة بین األصل و یبدو من إقرار �ولر و  

حتى تار�خ�ة والتى قات معقدة تحددها عوامل لغو�ة وثقاف�ة و الهدف، ولكنه ینطو� على عال

       یرها.تؤد� في النها�ة إلى إنتاج وتمییز الترجمة المناس�ة عن غ

 Relevance Theoryالمالءمة نظر�ة ) 6

حول  Relevance Theory نظر�ة المالئمة  Ernest Gutt �39قترح ارنست قوت

التكافؤ في الترجمة، و�نطل� من تقس�م الترجمة إلى ترجمة م�اشرة وترجمة غیر م�اشرة. فأما 

 آلخر هو الترجمة التى تتم منالنوع االترجمة التى تتم وفقا للس�اق و  النوع األول ف�شیر إلى

ع األول ینشئ تماثال بین األصل �فترض قوت أن النو دون الرجوع إلى الس�اق األصل. و 

الهدف على المستو� التأو�لى للنص من دون االعتماد على التراكیب اللغو�ة لكلیهما مما و 

اإلطار في هذا ألصل یتوصالن إلى نفس التأو�ل. و متلقي النص ال قار� الترجمة و یجع

الهدف" و ي أنه" تشا�ه تأو�لى بین األصل و �حصره فال�احث مفهوم التكافؤ التوجیهى و یورد 

إشارات تواصل�ة یتوجب  �عتبر أن اللغة ال تقدم إال الشئ القلیل حول المعنى، ل�س أكثر من

  ن. رف المتلّقیتأو�لها من ط

نا نجد أنه لم �شرح بتكافؤ دون تشا�ه فإن رجعنا إلى ف�رة ر��ور حیث �طالب إذا

الص�غ فى التراكیب و  واختالفا في المعنى  اح أن ��ون تشابهطب�عة هذا التكافؤ بل رجّ 

                                         
18-; Op.Cit. p: 17 Pym, Anthony :Natural and Directional Equivalence in Translation Theory39  
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خر، في عمل�ات افتراض�ة بین األصل واآل ٕاذا �ان ر��ور ی�حث عن هذا المعنىاللغو�ة. و 

�قول ر��ور تكافؤ دون تماثل أو معنى  فإن قوت �طل� على هذه االفتراضات التأو�ل:

أو�ل متماثل بین تشا�ه و�ضیف قوت تأو�ل متماثل، فعالقة التكافؤ في الترجمة هى إذن تم

أ� أن  و�ؤ�د قوت مثل ر��ور أن هذه العالقة هي تكافؤ مفترض؛ األصل و الترجمة.

التأو�ل في عمل�ة هذا ب قومو � 40المترجم" �فترض تأو�ال  متماثال بین األصل و الهدف"

 خر. حوار�ة بین األصل و اآل

 

  

  الهدف:هو تماثل في التأو�ل بین األصل و التكافؤ في الترجمة ا) 

النص الهدف ل�ست ل�ه أن العالقة بین النص األصل و یتبین لنا من �ل ما أشرنا إ   

مبن�ة على تشا�ه في التراكیب أو الوظ�فة أو التأثیر، بل هي تماثل في التأو�ل بینهما 

فتراضات التى �قوم بها جیئة و ذها�ا بین األصل و یتوصل إل�ه المترجم �مجموعة من اال

  الهدف.

                                         
;Op.Cit. : Sur la traduction; Paul Ricoeur 40  
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 ��Inferenceف�ة الق�ام بهذا التأو�ل من خالل استناده إلى مفهوم غرا�س:  �41شرح قوتو 

االستدالل. و�رتكز في هذا على الف�رة األساس: أننا ال نتواصل �اللغة لوحدها و لكن  أ�

أننا نستدل من الس�اق لتوظیف اللغة توظ�فا مالئما �العالقة بین اللغة و الس�اق المح��، أ� 

مة یتمثل في أن المعنى الذ� یتوجب نقله خالل الترجمة إن �نه نظر�ة المالء في الترجمة.

الس�اق الذ� و  من لغة إلى أخر� ینتج عن تطو�ع العالقة بین التراكیب اللغو�ة للنص األصل

وال �أخذ  �اق النص األصل و نا�ع منه،طار سأن التأو�ل یجب أن یتم فى إأ�  ترد ف�ه؛

  . الوظ�ف�ة�ما تدعو إل�ه نظر�ات التواصل و متلقى �عین االعت�ار ال

 ما على الجمهور المتلقيلتأو�ل و الذ� �م�ن من الق�ام �ا إن الس�اق األصل هو   

ول �فهم الخصوص�ات الس�اق�ة لألصل و�حاأن �عي و  لقى الترجمة ثان�ا) إالّ متالمترجم أوال و (

أن" الترجمة هى  �42ؤ�د بن بنانىیؤد� ذلك إلى طمسها. و  �قر�ها إلى ثقافته من دون أن أن

�ضیف أن عمل�ة التأو�ل ترتكز أساسا على ة تأو�ل مهما �ان جنس الكتا�ة" و دائما مسأل

  .فهم �ل عالقات التناص ف�هالنص و تحلیل 

   الحلقة الهرمینوط�ق�ة للفهم لد� ستاینر:) ب

                                         
:p18 Cited in: Pym, Anthony:Natural and Directional Equivalence, Op.Cit 41  

 . 159صص:  2009، 1عصفور، محمد: دراسات في الترجمة و نقدها. � 42
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�التالي �ل ترجمة لفهم یتطلب التأو�ل، و أن اأن الفهم �عنى الترجمة و  43نریؤ�د ستای   

في نوع من الحر�ة �ر� أن عمل�ة تأو�ل المعنى فى النص المترجم تتش�ل هى تأو�ل. و 

  التى تتم في أر�ع مراحل:  الهرمینوط�ق�ة

ما  هم أن النص األجنبى أمامه ال بد وأن �حمل فى ط�اتأن �عى المترج الثقة: وهى- 

ذا �حاول المترجم مقار�ة النص لهو  واجهة مع اآلخر لن تكون عق�مة�ستح� الترجمة، فالم

  فهمه.و 

  االستخالص: وهنا �قتحم المترجم النص و�ستخلص المعنى.-

التملك(اإلندماج): وهى عمل�ة حمل المعنى األجنبى إلى اللغة الهدف و توطینه في البیئة -

  اللغو�ة و الثقاف�ة الجدیدة.

التعو�ض: وهى أن �حاول المترجم إحداث توازن بین األصل و الهدف من دون إفرا� أو -

  تفر��؛ �معنى أنه ��یف دون أن �طمس اآلخر.

إن هذه الحلقة الهرمینوط�ق�ة التى �قترحها ستاینر للوصول إلى المعنى تظهر بوضوح 

المترجم لد� مقار�ته  م�ابدة لذ� ینطو� عل�ه �ل فعل تأو�لى، وهذا ما �فسرمد� التعقید ا

و أین یوجد   النصوص األدب�ة شعرا �انت أم نثرا؛ ف�یف له أن یؤول معنى هذه النصوص

                                         
313.-:312 ; pp ;op.cit :After  Babel Steiner, George43   
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هذا المعنى؟ هل المعنى هو ما تفصح عنه تراكیب النص أو هو قا�ع فى ذهن الكاتب أو 

  هو موجود خارج النص؟

 :المترجم في مواجهة النص) ج

�حاول فهم النص من خالل انصهار معارفه �اعت�ار المترجم قارئا واع�ا، فإنه 

النص، بین هذا الحوار المستمر بین القار� و المس�قة مع ما �مثل أمامه فى النص. إن 

و التأو�ل، وفى هذا الس�اق �قر التوقعات المس�قة و الك�ان النصى الموجود �مثل حر�ة الفهم 

ینة، أ� إال بتوقعات مع ر إن �ل مترجم مؤول و�قول �أننا ال �م�ن أن نقرأ النصامجد

على ضوء ما نستشفه من بن�ة النص تتم مراجعة هذه االفتراضات المس�قة بإسقا� مسب� و 

  . 44مرارا و تكرارا لیتش�ل فى النها�ة المعنى المراد من �ل قراءة

ینتقد العدید من ال�احثین الهرمینوطقیین األوهام التى تعتقد �الوصول إلى المعنى 

ن منطل� أن المعنى ال یوجد فى النص لوحده بل إنه یتش�ل فى عمل�ة الموضوعى للنص، م

بین النص و المتلقى ( عمل�ة جدل�ة أو حوار�ة)، و ال  un va et vien) (ذهاب و  إ�اب

�م�ن للمتلقى أن �فهم النص إال وفقا لم�تس�اته التى نعنى بها معارفه العامة. وهذا ما �طل� 

أن هایدقر �عتقد �أن هذه  �أنها "دائرة مغلقة". إالّ التى تعتبر و ئرة الهرمینوط�ق�ة" عل�ه"الدا

الدائرة ل�ست مغلقة بل إنها تم�ن من ولوج أعماق النص، ومع تقدم المتلقى في فهم النص 

                                         
 .13-12)صص:2003( �1قا، نظر�ة التأو�ل من أفالطون إلى جادامر، دار النهضة العر��ة �مصطفى، عادل: مدخل إلى الهرمینیوط 44
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محدودة وال عمل�ة الفهم غیر �عتبر  هر�ج�ا على فهم أكثر فأكثر مالءمة؛ و �أن�ستحوذ تد

�حاول أن یجعل من التوقعات المس�قة التى ی�اشر بها و  بل هى مفتوحة على التأو�ل تنتهى

دمار حقائقه. إن تصور ج �التواف� معه و االنسجام معالنص بوا�ة لالنفتاح على النص 

حق�قة �ص�ح شخص المتلقى و آلفاق و للفهم �حوار مع النص یؤد� في النها�ة إلى انصهار ا

  النص واحدة.

النص األصل و النص المترجم هو خلصت من �ل ما سب� إلى أن التكافؤ بین 

تماثل في التأو�ل من منطل� أن �ل عمل�ة ترجمة هي فهم و �ل فهم هو تأو�ل، و �التالي 

المترجم و النص، و�ظهر هذا التأو�ل من خالل الحوار المستمر بین  .�ل ترجمة هي تأو�ل

المعنى النها�ة  لیتش�ل في النص ه المس�قة وفقا لحقائ�مما یؤد� �ه إلى مراجعة افتراضات

  ترجمته و توصیله إلى القار�.المراد 

دور المترجم على  التى تؤ�د the Relevance Theoryنظر�ة المالءمة  قد تم اقتراحو        

هي و  النص الشعر� خصوصا،عموما و  �منهج�ة للتعاطى مع النصوص األدب�ة �قار� واع

ا سنتطرق هذا مالل مسار الترجمة و یدة الشعر�ة خقصالمنهج�ة التى تفصل عمل�ة تأو�ل ال

 إل�ه في الم�حث الموالي إضافة إلى مختلف االستراتیج�ات المت�عة في ترجمة الشعر.
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  ة:توطئ

دراسات و �حوث و محل  �انت قدم الترجمة ولهذاجمة األدب�ة قد�مة ر لتتعد ممارسة ا

والنظر في  صعو�اتهافي محاولة الستجالء خصائصها و و الكتاب استقطبت اهتمام النقاد 

آراء مختلفة في الترجمة األدب�ة عموما و مناهجها. ولهذا نستعرض في هذا الم�حث طرقها و 

و  منهج�ة قراءة القصیدة الشعر�ةما نتطرق إلى ، �الترجمة الشعر�ة على وجه الخصوص

  االستراتیج�ات المختلفة التى تبناها المترجمون عبر التار�خ في مقار�تهم النصوص الشعر�ة. 

  الترجمة األدب�ة:   آراء في )1

عموما، إذ أنها  عمل المترجممسیرة الترجمة األدب�ة مرحلة حاسمة في تعد ممارسة 

األدبي إضافة إلى  أسالیب الخطابتم�نه من استخدام وٕاتقان أدوات و مشوار المترجم و  تثر� 

 45ادموند �ار�  في هذا الس�اق، �عتبرو �عیدة. االطالع على والتعامل مع ثقافات مختلفة و 

اها فى ترجمة الترجمة األدب�ة عمال أدب�ا ول�س لغو�ا، �اعتماده على خبرة سنوات قّض 

وهو �عارض   ه فى الترجمة الفور�ة فى المحافل الدول�ة.إنتاجات أدب�ة شعر�ة موازاة مع خبرت

                                         
: Leboucher, Louis( dit G. Mounin), Les problèmes théoriques de la  Cited in45

traduction.Paris,Gallimard.1963.pp13- 14  
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البد أن  فى هذا ما یذهب إل�ه فیدیروف و فینى و دار�لنى من أن الترجمة ظاهرة لسان�ة و

  تتم دراستها فى إطار اللسان�ات.

وخاصة إذا أخذنا في  لإلنتاجات األدب�ة �م�ن اعت�ار الترجمة األدب�ة امتداداو 

 االترجمات األدب�ة جزء التى تعد The Polysystem Theoryظام المتعدد الحس�ان نظر�ة الن

تتأثر ��ل ا �ما أنها تؤثر في هذا النظام و ال یتجزأ من النظام العام لإلنتاج األدبي في لغة م

مثل األدیب الذ�  هذا فإن المترجم �مارس الترجمة األدب�ة القوانین التى تح�مه. ولراف و األع

  تراكم اإلبداع األدبي في لغة ما.و�الهما �سهم في إثراء و  لكتا�ة،یتعاطى ا

  متطل�ات الترجمة األدب�ة:)2

ٕاعادة إنتاج نفس تأو�ل قصد الكاتب و  فيعلى مجهود معتبر تنطو� الترجمة األدب�ة 

المتكلم و ونبرة الكاتب  النص اإلحاطة بروح على المترجمتر�یز  فینصب األصل تأثیر النص

في جعل الترجمة على درجة معقولة من  المتلقياالهتمام �فة إلى إضا األصل في النص

المقروئ�ة لد�ه سواء على مستو� األعراف اللغو�ة للكتا�ة أو األعراف الثقاف�ة الممیزة لكل 

هي في مضمونها األدب�ة تدور و تنسج حول أشخاص و ن النصوص إ 46نیوماركو�قول  لغة.

                                         
In English Translations of Sohrab Sepehri’s en Strategies ; Application of Lefever’s Sev :Kolahi, Sholah Cited in 46

Poems;MacroThink Institute, International Journal of Linguistics(2012),Vol04, N°4, p:453  
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االستعارة األصل�ة  أساس و �نه النص األدبي هو ما أنحوارات بین المتكلم و المخاطب، �

  أو المجاز الخ�الي حیث تكون لأللفا� داللة مجاز�ة تحمل حقائ� معنو�ة.     

أن �ع�س األسلوب الخاص للنصوص خالل الترجمة األدب�ة ذن �حاول المترجم إ

لمجاز �ة و التعبیر�ة خاصة في ااألدب�ة على ترجمته من خالل توظیف قدراته األسلو�

یؤد� ذلك إلى  االستعارة لتالئم أعراف وتقالید الكتا�ة األدب�ة في اللغة الهدف دونما أنو 

 لنص األصل.لدب�ة األخصائص الالتعد� على 

وجهة النظر التى تعتبر أن ترجمة عمل أدبي ال تتطلب من  47و�نتقد م�شون�ك

قن�ة التى تستدعى من اللغة الهدف ع�س الترجمة التالمترجم غیر إتقان اللغة األصل و 

المترجم معرفة متخصصة فى موضوع الترجمة؛ و�عتبر األمر تناقضا غر��ا ألنه یختزل 

�ؤ�د أن مع�ار التخصص �م�ن تطب�قه أ�ضا في . و األعمال األدب�ة في مجرد عمل�ة لغو�ة

مجال اآلداب: ال بد لمترجم الروا�ة أن ��ون روائ�ا وال بد من شاعر لترجمة الشعر...و 

 �ضیف أن أجود الترجمات الشعر�ة قام بها شعراء.  

                                         
; ;Op.cit Meschonnic, Henri: Poétique du Traduire47  
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أن اآلداب تنتمى إلى مجال الخطاب حیث األولو�ة لال�قاع و  �48ؤ�د م�شون�كو 

إلى  ،نقلولهذا فإن المترجم الذ� �متهن الترجمة األدب�ة یالعروض و االشتراك اللفظى، 

 ق�ة الممیزة.خصائصه الموس��ة النص�ة، شعر�ة الخطاب و جانب الملفوظات اللغو 

                                                                                                                

  الترجمة الشعر�ة:)3

 القد�مة  تطرح اإلش�ال�ةعقد أنواع الترجمة األدب�ة و تعد الترجمة الشعر�ة من  أ 

ا م �حتار في تعامله مع القصیدة الشعر�ة حول ما إذفالمترجالمضمون. المعروفة: الش�ل أو 

الرموز و ز على نقل الرسالة �مجمل الصور و �ر��ان س�میل نحو مضمون القصیدة و 

الشعر�ة  حتى وٕان سقطت منها �عض الجوانب الموس�ق�ة ت والمجازات التى تحملهااال�حاءا

ئص الشعر�ة للقصیدة حتى أو أنه یتوجب عل�ه الحفا� على الخصا من وزن وا�قاع وقاف�ة؛

تكون الترجمة عمال شعر�ا ال �تا�ة نثر�ة. و�ین هذین الرأیین یجد المترجم نفسه مجبرا على 

فا� على الجانبین معا: المضمون والخصائص الشعر�ة ا�فاء القصیدة الشعر�ة حقها �الح

أن ��ون هذا  ا على المترجم إالّ هو األمر الذ� یجعل ترجمة الشعر أمرا عص�ّ اال�قاع�ة، و 

   سا. األخیر �ات�ا مقتدرا أو شاعرا متمرّ 

 متطل�ات الترجمة الشعر�ة:)3-1

                                         
: Ibid. ,Henri Meschonnic48  
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 لهذا �ان ال بد و  الترجمة األدب�ةأنواع  لطالما اعتبرت الترجمة الشعر�ة أصعب 

هو ما تعبر عنه زو�ا �افلوفس�س فى و  نظم الشعر، لمترجم الشعر أن ��ون قادرا على

  . 49اعر، فى الوضع األمثل، إلى شاعر مثله"قولها:" تحتاج ترجمة الش

 حتى  بد لمترجمه أن ��ون نفسه شاعراأن الشعر قابل للترجمة وال �50ر� درایدنو 

  .لشعر� النص االتى تطغى على اهتماما خاصا لألسلوب والخصائص الش�ل�ة  یولي

ا جار�ه المعاشة و�صورهفإنه �عتمد على خالصة ت شعر�ةال تهقصید إذ ��تبالشاعر و 

ن وحي خ�اله ا�حاءات ورموز، إضافة إلى ما ینسجه مأحاس�سا ومشاعرا فى صور ب�ان�ة و 

تطغى الذات�ة و المشاعر و  لهذاو یجسده في مجازات وأسالیب �نا�ة واستعارة وتشب�ه. و 

متعددة ما بین الوزن واال�قاع  الخ�ال على النص الشعر� و�جد المترجم نفسه أمام تأو�الت

الدالالت غیر الم�اشرة، وتص�ح مهمة المترجم في مواجهة و  اتالمجاز ور و والقاف�ة والص

  المضمون. تي الش�ل و القصیدة مغامرة بین دفّ 

الب�ان�ة و ثر من حیث الجمع بین االستعارة والتشب�ه والصور ر�ما یلتقي الشعر مع الن

ص األدب�ة المجاز وحتى في الجانب السرد� ...إال أنه وٕاضافة إلى هذه الخصائالرموز و 

ن قراءة إ ...�قاعخالل الوزن و القاف�ة و االیتعداه إلى المظاهر الموس�ق�ة الممیزة للشعر من 

                                         
 .  157صص: 2009، 1رجمة و نقدها. �عصفور، محمد: دراسات في الت 49

In English Translations of Sohrab Sepehri’s ; Application of Lefever’s Seven Strategies  Kolahi, Sholah50

Poems;MacroThink Institute, International Journal of Linguistics(2012),Vol04, N°4, p:457  
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الع�ارات و و تأو�ل القصیدة �حتم على المتلقي أن یتعد� المعنى الحرفي الم�اشر لأللفا� 

  تنطو� علیها القصیدة الشعر�ة.اال�حاءات التى نة و لیتوصل إلى الدالالت المضمّ 

أن ترجمة الشعر توجب على المترجم أن یجعل المعنى أقل  51فالیر� الر�و ر� �و 

د لد� القار�ء االنط�اع الجمالي وضوحا، أ� �ضفي عل�ه نوعا من الغموض الذ� یولّ 

المقصود من طرف الشاعر. یجب أن تكون ترجمة الشعر عمال تفوق ق�مته الشعر�ة 

دالالت و قواعد نحو�ة جدیدة و �سهم  مضمونه، وهو ما �غني اللغة الهدف بتراكیب و

 �التالى في تطو�ر �عض خصائصها.  

  :�52عبر بول فالیر� عن صعو�ة التعامل مع القصیدة الشعر�ة في قولهو 

‘’ Si l’on s’inquiète de ce que j’ai voulu dire dans tel poème, je réponds que je n’ai pas voulu dire mais voulu 

faire ‘’  

تساءلنا عما أردت قوله في قصیدتي هذه أو تلك، أجیب أنني لم أكن أود أن أقول بل �نت أر�د أن أفعل"لو "  

فهو �شیر هنا إلى أهم�ة التأثیر الذ� تخلفه القصیدة على المستمع أو القار� أكثر مما تؤد�ه 

و  من خالل الوزن  في القصیدة، وهو ما�عنى أهم�ة الش�لالكلمات و الملفوظات لوحدها 

تش�ل الطب�عة الفن�ة الجمال�ة للشعر والتى  �ل هذه الخصائص الموس�ق�ةاال�قاع....القاف�ة و 

   مترجم مقتدر.  ال یتم�ن من االستحواذ علیها إالّ 

 ترجمة الشعر: مهمة مم�نة أم مستحیلة؟ )3-2

                                         
ocation de Saint Jérome.Gallimard(1946)Larbaud, Valery: Sous l’inv 51   

‘’Pour une approche scientifique de la traduction poetique’’, dans la revue des  :Khadraoui, Said, Cited in 52

Sciences Humaines, Université Mohamed Khider Biskra ; N°04,p :48  
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في مقاله"الوهم و الحق�قة" إلى أن الشعر، وعلى ع�س  �53شیر �ر�ستوفر �ودوال 

على میزاته  ات الكبیرة التي �م�ن أن تحتف� بخصائصها في الترجمة، ال �م�ن الحفا�الروا�

لكن إلى طب�عة ى صعو�ة ترجمة األوزان الشعر�ة و هذا ال �عود إلو  ؛و خصائصه في الترجمة

بل هو موس�قى مسترسلة في  فالشعر ال ینحصر في ع�ارات أو أوزان ،الشعر في حد ذاته

زها عن غیرها �میّ الذ� تنفرد �ه القصیدة الشعر�ة و الش�ل الخارجي  إن هذا .ع�ارات�لمات و 

  هو الذ� �ض�ع خالل الترجمة، وفقا آلراء �ودوال.

أن استحالة الترجمة تقع حینما �ستحیل وضع المالمح  54)1965(�اتفورد ر� �و 

�ة و بین استحالة الترجمة اللغو  �میزى النص الهدف لمقام النص األصل و المناس�ة وظ�ف�ا ف

أو خاص�ة من الخصائص  و یتعل� النوع األول �غ�اب م�افىء لغو�   .االستحالة الثقاف�ة

في اللغة الهدف إلحد� عناصر النص األصل وهذا �سبب االختالفات الكبیرة بین  التر�یب�ة

اللغتین. و�شیر النوع الثاني إلى غ�اب الس�اق المناسب في الثقافة الهدف إلحد� مظاهر 

  صل. الثقافة األ

ألنه  لغو� �حتكو�سون نظرة متشائمة في مسألة ترجمة الشعر من منظور �ا �تبنىو 

في الخطاب الشعر� عالقة دالل�ة تحمل معانى، �ما أن المظاهر التشا�ه الفون�مى  �عتبر

تمثل جان�ا من المعنى، ولهذا تكون الترجمة المثال�ة من  الموس�ق�ة و اال�قاع�ة للغة الموظفة

                                         
.Translatum  ;Part1 and Poetic Translation : Aiwei, Shi; TranslatabilityCited in 53

Journal,Issue5(www.translatum.gr)   

95-:94 Catford, J.C.,A Linguistic Theory of Translation.1965, pp54   



50 

 

 شخص�امعتبرا ذلك رأ�ا �رد عل�ه م�شون�ك و  �اكو�سون ضر�ا من المستحیل،ة نظر وجه

 ل�س طب�عة فى الشعر.و منفردا 

حرة قدر مة أن تكون حرف�ة قدر المستطاع و �شیر نیومارك إلى أنه"على الترجو 

ما �قال في لغة قابل للنقل �ؤ�د نایدا أن �ل المعانى والمفاه�م �م�ن ترجمتها و و  55الحاجة"

 ).من رأ�ه هذاالش�ل لكنه �ستثنى و  (ة أخر� إلى لغ

على ع�س ما یذهب إل�ه الكثیرون من أن الشعر �فقد قال�ه الممیز في الترجمة أو و 

�عتقد آخرون أنه من المم�ن ترجمة الشعر  -استحالة ترجمة الشعر-أنه غیر قابل للترجمة

إذا تمت الترجمة �ما وضوحا ، بل �م�ن حتى أن نز�ده تفص�ال و محافظین على ش�له الممیز

العدید من الشعراء ام د ققف حلة جدیدة. یل�سهاألن المترجم �عید إنشاء القصیدة و  ین�غى

�انت �ثیر منها ر�ن و بترجمة شعراء آخ المعاصر�ن مثل بودلیر وماالرمي وفالیر� وغیرهم

التحاور بین  لها المترجمون �أنها تدخل في إطار القوانین التى تح�مترجمات إبداع�ة حرة علّ 

  الشعراء والتي تعفیهم من القیود المفروضة عادة على المترجمین اآلخر�ن.

المط�ات في ال�احثین على استقصاء الصعو�ات و وعلى هذا األساس �عمل العدید من 

 صعو�اتالص نلخّ أن  م�نو� على وجه الخصوص الترجمة الشعر�ة.الترجمة األدب�ة و 

  الخصائص الشعر�ة.اآلل�ات األدب�ة و  ىف التى تواجه المترجم ألساس�ةا

                                         
 .  157صص: 2009، 1عصفور، محمد: دراسات في الترجمة و نقدها. � 55
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  :في الشعر  اآلل�ات األدب�ة )3-3

 اال�حاءاتة و الضمن� دالالتال اآلل�ات األدب�ة لجوء الشاعر إلى تشمل

connotations غال�ا الى استعمال اال�حاءات �عیدا عن الداللة الم�اشرة  �میل الشاعر، إذ

خالل التوظیف ال�ارز في أوج استخدام من  شعراللغة المجاز�ة في ال�ما تظهر  للكلمات.

هذه الصور  تخل�و  الشاعر مشاعر وأحاس�س دة التى تجسّ الح�ّ  الصور الب�ان�ةلالستعارة و 

من لغة إلى أخر�  هاأن ینت�ه إلى الدقة في نقل على المترجم بو�توجّ  خالل الترجمة صعو�ة

ي هذا الس�اق العدید من المجازات و�م�ن أن نورد ف �غض النظر عن عدد أو داللة األلفا�.

�ش�ه شعر المرأة الطو�ل �أوتار تعزف موس�قى  378في قصیدة الیوت؛ مثال في البیت 

 418ینسب الغناء و اإلنشاد للعشب، �ما �ستعیر في البیت  386هامسة، و في البیت 

اع''. �ما صفة الطاعة للزورق في ع�ارة'' استجاب الزورق مسرورا ...لألید� الخبیرة �الشر 

خاصة لیوت للعدید من أحداث القصیدة، و تشخ�ص المجاز جل�ا في تجس�م و یبدو استخدام ا

نه صور صوت الرعد في �لمات ذات معنى قسم الخامس في اسطورة الرعد حیث إفي ال

و�أن الرعد یتكلم. �ما وظف الیوت التشب�ه في قصیدته في مختلف أقسامها، نجد مثال 

لذ� جلست عل�ه �لیو�ترا �العرش الوضاء، و �عد المشهد الفاخر الذ� الیوت �ش�ه الكرسى ا
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�صف ف�ه �لیو�ترا ینتقل الیوت إلى مشهد فیلوم�ال حیث �ش�ه الصورة المعلقة فوق المدفأة 

القد�مة بنافذة تطل على مشهد غابي. �ما �ش�ه في القسم الثالث الماكنة ال�شر�ة �س�ارة 

  أجرة.     

الرموز وتز�دها �الغة و ة تغني القصیدة الشعر�ة �الصور و ألدب��ل هذه اآلل�ات ا  

الخ�ال ي �س�ح في جو حالم من األحاس�س والمشاعر بین الواقع و هو ما یجعل المتلقب�انا، و 

الرموز و جم بدوره س�حاول نقل هذه الصور و المتر و مرامى الشاعر،�ستكشف ف�ه مقاصد و 

  ب�انها.حسن مجازات في  نصه مراع�ا �الغتها و ال

  للشعر: ( الموس�ق�ة)الخصائص الش�ل�ة)3-4

للقصیدة من أهم الخصائص الش�ل�ة الممیزة للشعر عن النثر إذا  لوزن الشعر� �عد ا   

أخذنا �عین االعت�ار الشعر الموزون المقفى، أما إذا رجعنا إلى قصیدة األرض الی�اب 

ى �عض المقاطع الشعر�ة مع توظیف الیوت للقاف�ة ف فنالح� أنها جاءت في شعر مرسل

خاصة في بدا�ة القسم األول''دفن الموتى'' حیث نجد األب�ات تنتهى �ص�غة المصدر 

v+ing’’ إضافة إلى مواضع أخر� متفرقة في القصیدة. ونالح� أن استخدام القاف�ة یجعل ،''

قصیدة �ما جاءت العدید من مقاطع ال  األب�ات ذات ا�قاع شعر� موس�قي یتولد لد� قراءتها.

في نوع من الكالم المرسل النثر� خاصة في المقاطع التى تضم المحادثة بین شخص�ات 

القصیدة؛ مثل المحادثة الطو�لة التى دارت بین المرأتین في نها�ة القسم الثانى''لع�ة 
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أ�عد ما تكون عن الشعر المنظوم �ه وأقرب للكالم العاد� الیومى و شطرنج''، والتي �انت أش

 فى.المق

  

الممیزة للشعر تجعل الترجمة الش�ل�ة والموس�ق�ة الخصائص ل�ات األدب�ة و اآلهذه  نإ

في هذا النوع األدبى مهمة معقدة، فالمترجم یواجه صعو�ة نقل المبنى والمعنى، وهل �میل 

تتشعب إلى الحد ة للمضمون؟ ولهذا تختلف اآلراء و نحو ش�ل القصیدة أو �عطي األولو�

أف�ار لصعو�ة التوفی� بین نقل مضمون و  استحالة ترجمة الشعرف�ه ال�عض � الذ� �قر

  الموس�ق�ة من جهة أخر�.ة من جهة ونقل الخصائص الشعر�ة و وصور القصید

ه الخصوص �عتبر تحد�ا الشعر�ة على وجأن ترجمة النصوص األدب�ة عموما و رغم و 

ل�س أمرا مستح�ال ه فإنّ  دالليلى ض�اع أسلو�ي و في حاالت عدیدة ینطو� عو  صع�ا للمترجم

على �فاءة المترجم  والدلیل على ذلك وجود ترجمات ناجحة تشهد، حال من األحوال �أ�ّ 

 الخصائص واآلل�ات األدب�ة الحفا� علىمن خالل قدرته على  اشعر�ا ذوقالذ� �متلك 

 للنص األصل �ما یتواف� معها في النص الهدف. الشعر�ةو 

  :heoryT elevanceR heTر�ة المالءمة وفقا لنظ قراءة القصیدة الشعر�ة)5- 3

رون على المنظّ  تعد قراءة القصیدة الشعر�ة مرحلة حاسمة في ترجمتها ولهذا انصبّ 

الطرق التى تؤ�د على أهم�ة دور المترجم �قار� واع، ومن خالل وضع �عض المقار�ات و 
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ی� نظر�ة هذه القراءة یتم�ن من إنتاج ترجمة مناس�ة. وفي هذا الس�اق تم اقتراح تطب

  هي في األساس نظر�ة للقراءة.على النصوص األدب�ة و  The Relevance Theoryالمالءمة 

المترجم  التأكید على دورإن تطبی� نظر�ة المالءمة في الترجمة �عني في األساس 

اعتمادا على هذه القراءة الواع�ة(الفهم و �ش�ل فاعل �قار� واع یتجند لفهم النص األصل 

لقراءة  النظر�ة، ه، تتواف� مع هذمنهج�ةلهذا تم اقتراح . و مترجمانصا  �قدمالم�تسب) 

التى تحدد طر�قة  56في مایلي مجموعة من الفرض�ات. و ترجمتها بهدفالقصیدة الشعر�ة 

  �التواف� مع نظر�ة المالءمة: راءة القصیدة الشعر�ةق

، �معنى �حمل �هجوانفي مختلف  relevantمناسب الشاعر أن ما �قوله �فترض المترجم  -1

  ما �ستح� عناء القراءة.في ط�اته 

�لما �أدنى جهد، وهو ما �عنى من قراءته ل أكبر الم�اسب أنه س�حّص �فترض المترجم -2

الشعر� حتى و�واصل قراءة النص �قرأ و یؤول فالمترجم  زاد الجهد تضاعفت الم�اسب.

  قراءة شخص�ة یراها األنسب.�حصل على تأو�ل و 

ذهن�ا و تفاعال و حضورا من المترجم �تطلب غامض ومعقد و طب�عته  إن الشعر في-3

  في عمل�ة القراءة. م بذل جهد مضاعفوهذا ما �حتّ  ،عاطف�ا

                                         
text: Theory as an aid to Creativity’’, in Translation and Beier, Jean: ‘’Loosening the Grip of the -Boase56

Creativity; by Manuella perteghella et al. pp:48-50.   
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في ط�اته �جسد و ن األسلوب الشعر� �حمل في القراءة ألیتطلب الشعر جهدا أكبر  -4

  �ارات.العو �عیدا عن معنى األلفا�  تأو�لهاالمترجم یتوجب على ا�حاءات مضامین و 

�أنه �مر یجعل القار� �عا�ش صداها و هذا ما و للشاعر الحالة الذهن�ة �ع�س الشعر  -5

في ترجمته الشعور�ة س�حاول نقل هذه الحالة بنفس تجارب الشاعر. ولهذا فإن المترجم 

  األحاس�س.و من معا�شة نفس المشاعر لیتم�ن قراؤها بدورهم 

التحلي الواجب على المترجم التجند لتزام و حجم االمن خالل �ل هذه الفرض�ات یتبین    

مضامین و الشعر�ة تحمل رسالة ن القصیدة ، حیث إالنصوص الشعر�ة بهما لد� مقار�ته

تأو�ل�ا ب جهدا الشعر یتطلالمسترسلة، و قراءته المتواصلة و من أن �حصلها �حاول المترجم 

بدورها تحمل �ل�ة الشسلو��ة و كون خصائصه االولالغامضة و لطب�عته المعقدة را معتب

أن الشعر مرآة  ثنان حول حق�قةوال یختلف إ تأو�لها.مضامین ودالالت یتوجب على المترجم 

على اإلحاطة لهذا �عمل المترجم و تع�س ما یجول في خاطر الشاعر من أحاس�س ومشاعر 

  القار� ل�عا�شها بدوره في النص المترجم.بهذه التجر�ة الشعور�ة و نقلها إلى 

�حاول نجد أن الیوت  "األرض الی�اب" The Waste Landدنا إلى قصیدة الیوت ٕاذا عو    

أحداث تتعقد و تتشا�ك إذ  .األولىاة الحرب العالم�ة �صور لنا تجر�ة شعور�ة عا�شها غد أن

بها في مقاطع مختلفة من �ر�ّ و  من مختلف الثقافات اأساطیر الیوت ف یوظّ  القصیدة حینما

المترجم مجبرا على  لهذا ��ون ایرادها، و الهدف من م مغزاها و ب من فها �صعّ مّ م ةصیدالق
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تأو�ل ل�حصل في النها�ة على  األساطیر ف�ما بینهالر�� األحداث و بذل جهد مضاعف 

  الشاعر إلى قار� الترجمة. أحاس�س م�ن من خالله من نقل نفس مشاعر و مناسب یت

إذ أن �ل  ،لمقار�ة �ل قصیدة شعر�ة المنهج�ة المنطق�ة "نظر�ة المالءمة"بهذه الطر�قة تبدو 

المعروفة، على األقل ضمن�ا، في مقار�ة �ل تمثل المراحل تعتمد علیها الفرض�ات التى 

  من طرف المترجم. قصیدة شعر�ة

  :استراتیج�ات ترجمة الشعر)4

تراتیج�ات اختلفت معها االسو  رق ترجمة الشعر من مترجم إلى آخرقد ت�اینت طل 

أو هناك من �فضل الترجمة الحرف�ة ��یف أو �حاكى القصیدة األصل، و  منفهناك  المعتمدة؛

ا�قاع القصیدة األصل. �ما نجد توجها لد� �عض المترجمین في �میل نحو إعادة أصوات و 

طرق مناهج و ا�قاع القصیدة. ر أو شعر مرسل لتعذر نقل شعر�ة و ترجمة الشعر إلى نث

ن الترجمة الشعر�ة سنحاول تفصیلها في الفقرة ترجمون في میداممتعددة اقترحها منظرون و 

  الموال�ة.

  میر نابو�وف: �آراء فالد) 1- 4

�عتبرها الطر�قة الوحیدة التى تم�ن من نقل عن الترجمة الحرف�ة و میر نابو�وف �فالد یدافع

  المحاكاة ل�عدها عن الممارسة الترجم�ة. التكییف و  روح القصیدة، وهو في هذا ینتقد
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     : 57 ا الصددفي هذ و�قول 

« Literal rendering, as closely as the associative and syntactical capacities of 

another language allow,… the exact contextual meaning of the original. Only 

this is true translation… » 

مح �ه القواعد النحو�ة و الترجمة الحرف�ة في حدود ما تسنالح� أن نابو�وف یؤ�د على "

ن النقل الدقی� للمعنى في س�اقه األصل هو ما �م�ن من الحصول ، إالتر�یب�ة للغة األخر� 

  "على ترجمة صح�حة.

  في الترجمة: Drydenدن یمناهج درا)4-2

  بین ثالثة مناهج في الترجمة األدب�ة: �58میز درایدن

Metaphrase_ األصلى، أ� الترجمة الحرف�ة. هو النقل الحرفي لأللفا� في س�اقها: و  

Paraphrase_ تسلسل ألفاظها.  ي �غض النظر عن تر�یب الع�ارات و هو نقل المعان: و  

Imitation_ أ� المحاكاة، وتعنى الترجمة الحرة �حیث �عید س�ك و ح�ك القصیدة لتقد�م :

 الصور. عمل جدید �حاكى األصل في الوزن والقاف�ة و 

                                         
:Discourse and the Translator, Longman Group, UK Limited 1990.p14 Hatim, Basil,Mason,Ianin:Cited  57  

edition2008p26 nd,2Theories and Applicationsranslation Studies,Introducing T;in: Munday, Jeremy  Cited 58  
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على أنها تعنى  -التى عرفت فى القرن الثامن عشر- المحاكاة �59عرف محمد عصفورو        

یر�� النص األصلى �النص إال خ�� رف�ع تحدیث نص �الس��ى �حیث ال ی�قى من األصل 

  السلف ال�عید للخلف الجدید.  حیث یبدو لنا النص األصليو د، الجدی

عل�ه أن یجد حال  بل �المترجم أن یتجنب المنهج األول و الثالث، �ر� درایدن أنه حر�ّ و 

  :60فرها في الترجمة الجیدةاو�قدم �عض الم�اد�ء و الشرو� الواجب تو  وسطا بینهما

اللغة الهدف إضافة إلى ع�قر�ته أن ��ون متم�نا من اللغة األصل و ال بد لمترجم الشعر -

  في هذا الفن.

ع�اراته، اره و �ن من التقل�ات الخاصة ألف�ال بد من اإلحاطة بلغة الشاعر إضافة إلى التم-

  وهى الصفات التى تمیزه وتجعله ینفرد عن غیره من الكتاب.

  .وال بد من اإلهتمام �ذلك �الزخرفة الخارج�ة للقصیدة-

  . من دون تشو�ه الحفا� على معانى الكاتب موقرةوال بد من -

بورجز  الذ� وضعهفي ترجمة الشعر و و�ش�ه هذا التقس�م إلى حد ما التصنیف الثالثي 

esBorg61من خالل تمییزه بین المصطلحات األلمان�ة:  

 Umdichtung_ أنها ترجمة حرف�ة.هى قصیدة تنسج على منوال أخر�، و : و�  

                                         
 . 194محمد عصفور، الساب�، ص ص: 59

, Op.Cit; p26Theories and Applicationsranslation Studies,Introducing T;Munday, Jeremy60  

”; Professional  and HypothesesTheories Contemporary  Translating Poetry, “Matiu, Ovidiu:  in: Cited 61

Communication and Translation Studies(2008).pp:127-134.   
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:Nachdichtung _  أو المحاكاة.وهي الترجمة الحرة ،  

Ubersetzung _ : و�شیر إلى ترجمة المعاني و وهو مصطلح ألماني �عني الترجمة ،

  المضمون.

  

  في الترجمة: Dolet Etienne دول�ه  آراء ات�ان) 4-3

ر للترجمة أكبر منظّ  هالمترجم الفرنسي ات�ان دول� J.C.Margot �عتبر جون �لود مارغو      

  :62هيالتي وضعها للترجمة الجیدة، و  ةمن خالل الم�اد�ء الخمس

  .موضوع المادة المترجمةال بد للمترجم أن �فهم تماما معنى و -

  اللغة الهدف.و �اللغة األصل  متم�نا و ملما ��ون ال بد للمترجم أن -

و تحرم اللغتین  ى الكاتب�لمة، ألنها تؤد� إلى تشو�ه معن-ال یجب الق�ام بترجمة �لمة-

  الهدف من التعبیر القح.األصل و 

بدل نسخ تراكیب  اللغو�ة القحة في اللغة الهدفیتوجب على المترجم أن �ستخدم القوالب -

  مترجم.اللغة األصل في النص ال

إذ ال ��في  خاصا بتوازن و تناس� تراكیب النص؛اهتماما  أن یوليیتوجب على المترجم -

تسلسل ینساب إلى ذهن المستمع أوالقار�ء  ها فياخت�ار الكلمات المناس�ة بل ال بد من رّص 

  رقة. في سالسة ونعومة و 

                                         
16. -:15 ;pp Edition l’age d’Homme,(1979)Claude; Traduire sans trahir. -ot, JeanMarg 62  
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  م�اد� تایتلر في الترجمة:) 4-4

للترجمة  ا�قدم قواعد الذ�Tytlerلد� ألكسندر تایتلر  هات�ان دول�لم�اد� مشابهة  انجد آراء

  :�63مایلي

  یجب أن تقدم الترجمة نسخة �املة ألف�ار العمل األصل._      

  بد أن ��ون أسلوب و طر�قة الكتا�ة في الترجمة من نفس أسلوب األصل.ال_     

  الترجمة �سالسة ونعومة األصل.   بد أن تتمیز_ال    

وتایتلر متشابهة و متفقة  هدول�ن و دراید القواعد التى اقترحهاه الم�اد� و وٕاذ تبدو لنا هذ

التمرس التى اكتسبها �ل واحد منهم في ا، فإنها حتما تعود إلى الخبرة و متكاملة إلى حد مو 

ٕالى تجار�هم �ة الكالس��ة المترجمة من جهة، و تحلیله لألعمال األدبودراسته و على اطالعه 

ألن هؤالء المنظر�ن قد تمرسوا في دراسة و و  جمة من جهة أخر�.�ة في حقل التر الشخص

على وجه آلداب الكالس���ة فإن نظر�اتهم وال ر�ب تخص الترجمة األدب�ة و ترجمة ا

  الخصوص ترجمة الشعر. 

تزال  وال ى الترجمة في القرن العشر�نعلنت آراء عزرا �اوند ذات وقع �بیر �ما �ا

رغم االنتقادات الكبیرة التي نظر�ن المالعدید من المترجمین و م تلهالفلسف�ة  نظر�اته الشعر�ة

ة ش�ال من أش�ال النقد . �ان �اوند �عتبر الترجمطالت ترجماته لقصائد من الشعر الصیني

ألن القواعد الشعر�ة و  التعج�م استراتیج�ات ، وتبنى الترجمة الحرف�ة معتمدا علىاألدبي

                                         
 it; p27, Op.CTheories and Applicationsranslation Studies,Introducing T;Munday, Jeremy63  
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القد�مة تتطاب� تماما مع المعاییر الشعر�ة الصین�ة جماته دها �اوند في تر الجمال�ة التي جسّ 

  .64وقوة الصور و التى تتمثل أساسا في التعابیر الم�اشرة واالیجاز ودقة األلفا�

  الترجمة: فينظر�ة �اوند ) 4-5

ة (الحیو�ة) في اللغenergy مفهوم الترجمة قائمة على في Pound �65اوند  نظر�ة

الصور. و�تملك �اوند اعتقاد راسخ ل الدقی� للتفاصیل واأللفا� و ر�ز على النقحیث ی الصورةو 

هذه و�التالي �ل ما �ستح� الترجمة هو  ر الشعر یتمثل في عواطفه الج�اشةفي أن  سح

و�توجب على ل التى تزداد حیو�ة �قوة األلفا� المنتقاة في القصیدة، الغزارة العاطف�ة في األص

  في النص الهدف. واألحاس�س رجم إعادة إح�اء هذه العواطفالمت

�غذ� �اوند آراءه في الترجمة الشعر�ة بتجر�ته في ترجمة الشعر الصینى حیث لم و 

الموس�ق�ة ألنه �علم أن األش�ال التعبیر�ة ال �م�ن هتماما �بیرا �الخصائص الش�ل�ة و یول ا 

بر لشعر�ة عأن تتطاب� بین اآلداب المختلفة �ما أنه ال �م�ن إعادة إنتاج نفس الموس�قى ا

تم�ن �اوند من تخطى القیود الشعر�ة التى �فرضها الشعر التقالید الشعر�ة المختلفة. و 

إعادة إنشاء الصور الح�ة  وتأكیده على صینى من خالل اعتماده على الشعر الحرال

                                         
Ming Ming; On Ezra Pound’ Translations of Classical Chinese Poetry in Cathay; MA thesis ;York  ,Du 64

University:Toronto;Ontario(2018)   

in Professional  ; » and hypotheses  ating Poetry, Contemporary TheorieslMatiu, Ovidiu: «Trans 65

Communication and Translation Studies;2008: pp: 127-134.  
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الترجمة عمال  في هذا �له �عتقد أنه یجب أن تكون هو والمشرقة والقو�ة في اللغة الهدف. و 

  ال غیر. ا بذاتهفن�ا قائم

الشعر في ثالثة أنواع توجد في �ل اآلداب  66في س�اق ترجمة الشعر �صنف �اوندو 

هو نوع المیلو�و�ا و melopoeia ولكل نوع �قترح استراتیج�ة ترجم�ة معینة. النوع األول هو

تحدد ش�ل ا�  محملة بخصائص موس�ق�ة توجه و شعر� �ستحیل عمل�ا ترجمته لكون األلف

ه الخاص�ة الموس�ق�ة �م�ن أن �ستحسنها و یتذوقها األجنبى ذو الحس الفني المعنى. هذ

المرهف ولكن ترجمتها ال �م�ن أن تكون إال بلمسة إبداع�ة أش�ه ما تكون �ضر�ة ح�. النوع 

وهو نوع تكون ترجمته الكاملة مم�نة تقر��ا ألنه �عتمد  phanopoeiaالثاني هو الفانو�و�ا 

      ر الب�ان�ة لألصل في اللغة الهدف. النوع الثالث هو اللوغو�و�ا على إعادة إنشاء الصو 

logopoeia  شبهه برقصة الفنان على وتیرة الكلمات، �عتبر ترجمته مستحیلة ومع ذلك و�

تم�ن من فهم  إذا المترجم من إیجاد معادل في اللغة الهدف وقد یتم�نعادة ص�اغته، �م�ن إ 

اعتمادا على تجر�ته في ترجمة الشعر  67ألصل. و�حدد �اوندوتحدید المزاج الذهنى للكاتب ا

الصیني إلى جانب عدید الشعراء ثالثة مناهج رئ�سة في ترجمة الشعر: ترجمة الشعر إلى 

ترجمة الشعر الموزون إلى  شعر موزون. و�بدو رجمة الشعر الموزون إلى شعر حر و تو  نثر

                                         
Cit.;Op. » Translating Poetry Matiu, Ovidiu: «66  

Cit.»; Op. Translating Poetry : « Matiu, Ovidiu 67   



63 

 

المعانى أما المنهج الثالث فیر�ز على األول والثاني یر�ز على الصور و جل�ا أن المنهج 

  خصائص العروض في النص األصل. 

 :ندر� لوف�فیرأل االستراتیج�ات الس�ع) 4-6

�ر�ز على عمل�ة في دراساته الترجم�ة و منهجا وصف�ا Lefevere لوف�فیر �عتمد 

 ا�ا �القض اهتمامه وموازاة مع .ى تأثیر الس�اق على النص األصل والهدفعلالترجمة ذاتها و 

الترجمة  في ر العوامل الخارج�ة التى تؤثراالعت�ا أخذ لوف�فیر �عینسان�ة في الترجمة، الل

دراسته وتحلیله ومقارنته  �االعتماد علىألعراف والتقالید األدب�ة...و ا�عامل الزمان والم�ان و 

یج�ات االسترات لوف�فیر  قترح�،�catullusاتال�س ـ:ات انجلیز�ة لقصیدة شعر�ة للعدة ترجم

  :68التال�ة

الترجمة الصوت�ة(الفون�م�ة): تهدف إلى إنشاء الصورة الصوت�ة للقصیدة في اللغة الهدف -1

  من خالل إعادة إنتاج أصوات النص األصل.

الترجمة الحرف�ة: وهي تواف� المنهج األول لدرایدن، تهدف إلى تحقی� تكافؤ حرفي بین -2

نة للنص األصل. إال أن ال�احث �قر أن النص األصل و الهدف أمال في تحقی� األما

  الترجمة الحرف�ة أقرب ما تكون إلى الوهم.  

  الترجمة الموزونة: وهي إعادة إنتاج وزن القصیدة األصل في اللغة الهدف.-3

  تحو�ل القصیدة من الش�ل الشعر� إلى نثر.  يترجمة الشعر إلى نثر: وه- 4

                                         
82-Revised Edition. London and NY Routledge(1988).pp:81 ; Translation Studies. Bassnett, Susan 68 
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 لنص األصل في اللغة الهدف.و �ش�ه الترجمة �شعر مقفى: إعادة إنتاج قاف�ة ا-5

Arbberry  سیر الفیل على الحبل" في  هذا النوع من الترجمة �الحر�ة البهلوان�ة 69أر�یر� "

  ’’setting an elephant on a tightrope’‘ السیرك

الحر: یلتزم المترجم بترجمة القصیدة األصل إلى نفس الش�ل،  الترجمة �الشعر المرسل-6

  دون التقید �الوزن أو القاف�ة.أ� إلى شعر من 

المحاكاة. �شیر النوع األول إلى نوعین اإلمالة(القلب) و  التأو�ل: و �قسمه لوف�فیر إلى-7

الحفا� على مادة القصیدة و تغییر الش�ل. أما النوع الثاني ف�شیر إلى أن المترجم �قوم  

ل لینتج في النها�ة بترجمة حرة؛ فقد �عتمد على �عض العناصر الرئ�س�ة في النص األص

    قصیدته الخاصة.  

من الواضح أن االستراتیج�ات: الثالثة والخامسة و�درجة أقل السادسة تؤ�د على أهم�ة 

الش�ل في الترجمة الشعر�ة، ولكن لوف�فیر �شیر إلى أن المترجم، وفي غمرة انشغاله �الوزن 

  نص األصل.والقاف�ة، قد ینتج في النها�ة نسخة �ار��اتور�ة متكلفة لل

�قر ال�احث أن استراتیج�ة ترجمة الشعر إلى نثر تؤد� إلى " تشو�ه المعنى و الق�مة و 

و�توصل إلى أن نقل الش�ل الشعر� للقصیدة  70التواصل�ة و القواعد النحو�ة للنص األصل"

  الحفا� على المادة والمضمون أهم.خالل الترجمة مهم ولكن 

                                         
; Translation Studies. Op.Cit.p:82 anBassnett, Sus 69   

 Lefevere, André; Translating Poetry, Seven Strategies and a Blueprint(1975), Van Gorcum.p:4370  
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ر�یزة أساس�ة في نظم الشعر، فما لقصیدة مهم و قد الحدیث أن بناء او�ؤ�د رواد الن

ضرورة أن �عبر الشاعر عن نفسه شعرا بدال من �تا�ة النثر في ش�ل من أش�اله إال أن 

ن �ل ��ون ذلك تلب�ة لحاجة في نفس الشاعر. یتوجب على المترجم أن �أخذ في الحس�ا

  ألن معنى األلفا� الال �حصر عمله في نقل معنى األلفا� الخصائص الشعر�ة للقصیدة، و 

  

أن الخصائص الش�ل�ة تمثل جان�ا �بیرا  �71ؤ�د عنانى�م�ن أن ��ون مساو�ا للقصیدة. و  

نثر� هو ما�سم�ه المعنى الشعر� للعمل األدبي تمییزا له عن المعنى الو من معنى القصیدة، 

أن یتصد� لترجمة الشعر  ذ�لهذا یتوجب على المترجم الأو معنى األلفا� على حد�. و 

  ینقل إلى جانب المعاني و الصور الخصائص الشعر�ة للقصیدة.

  م�اد� هولمز في الترجمة الشعر�ة:) 4-7

إلى أر�عة مناهج رئ�سة معروفة تقلید�ا في ترجمة الشعر J. Holmes  )1988(�شیر هولمز

  :72وهي إلى شعر

  التقلید: و�ساو� التعج�م، �حاف� على الش�ل األصلي للقصیدة. -1

                                         
  

 )5عناني، محمد: فن الترجمة. لونجمان، القاهرة (�   71

.Translatum Journal,Issue5  2;Part ty and Poetic Translationin: Aiwei, Shi; Translatabili Cited 72

), access on (March2015)www.translatum.gr(   
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أو التشب�ه الوظ�في: وهي ایجاد التقلید أو العرف الشعر� المناسب في اللغة  الق�اس-2

  الهدف والذ� ��افىء التقلید الشعر� في اللغة األصل. 

  البناء العضو�: حیث �أخذ النص الهدف ش�له و ص�اغته الخارج�ة من المضمون. -3

�ل ومضمون ون عن شالص�غة الدخیلة: حیث �أخذ النص الهدف ش�ال أ�عد ما ��-4

  .هذا نوع من الترجمة الحرةالنص األصل، و 

حس على مستو� فهم النص األصل و  نطو� على جهد تأو�ليی ألن ترجمة الشعرو 

إلتمام العمل الترجمى  تظهر إبداع�ة المترجم أمرا أساس�ا شعر� في ص�اغة النص الهدف،

هذا  دراستها؟ى ق�اسها أو داع�ة و�یف السبیل إل؛ ولكن ما طب�عة هذه اإلبعلى النحو األمثل

مختلف داع�ة في الترجمة و اإلب الموالي من خالل التطرق إلى  ما سنستعرضه في الفصل

  .تعرضت لهااآلراء التى 
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  الفصل الثانى

  اإلبداع�ة في الترجمة
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 الم�حث األول

  آراء و أ�حاث في اإلبداع�ة الترجم�ة
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  :مخط� الم�حث األول

  ةتوطئ

  دان الدراسات الترجم�ة)می1

  الترجمة آراء تدافع عن اإلبداع�ة في )2

  ) الترجمة فعل إبداعي2-1

   Gui)أ�حاث غا� 2-2

  ) اإلبداع�ة الترجم�ة لد� نایدا2-3

  Guilfordأ�حاث قلفورد  )3

   wilssأ�حاث و�لس  )4 

  ؟ A secondary activity) هل الترجمة نشا� لغو� ثانو� 5 

  ین الكتا�ة األصل�ة و الترجمة: ) أوجه للمقارنة ب6

  )أ�حاث �وشمول7

  اإلبداع�ة و الحدس )8
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  ة:توطئ

الممارسین في حقل الترجمة ت اآلراء و تشعبت بین المنظر�ن والدارسین و لطالما اختلف

، مثل �ل الفنون و�التالي �ون الترجمة فنحول ماه�ة الترجمة، وانقسموا بین مدافع عن 

عي أن الترجمة علم ینحدر من مدافع یدّ و  .جان�ه االبداعيار ال مجال إلن� األخر�،

تقصي مختلف اآلراء سنحاول في هذا الم�حث . اللسان�ات و �ستمد منها أصوله و قوانینه

  التى تدافع عن اإلبداع�ة في الترجمة.

 ة:میدان دراسات الترجم) 1

إش�ال�ة تعداها '' ؟''هل الترجمة علمیدافع العدید من المنظر�ن عن �ون التساؤل 

الذ� یهتم  Translation Studiesة'' ''دراسات الترجمنه یوجد حال�ا میدان ، حیث إالزمن

 و �حاول توض�ح طب�عة التكافؤ بین النص األصل و الهدف مسار الترجمة�ال�حث في 

ر�ة و لكن ال �م�ن أن نعتبر هذا المیدان نظ .73في الترجمة تحدید طب�عة المعنىإضافة إلى 

أنه ال مجال للحدیث عن  ، أ�ترجماتمضبوطة إلنتاج قوانین �ة لتقد�م معاییر و علم

ومع وجود �م هائل من الدراسات واأل�حاث التى  لهذاو . في میدان الترجمةوصفات جاهزة 

�قي التأكید على الجانب و است�عدت ف�رة أن ''الترجمة فن'' الترجمات تعنى �الترجمة و 

تؤثر ف�ه العدید من الترجمة میدان شائك تتداخل معه و لكون  اإلبداعي للعمل�ة الترجم�ة

                                         
Op.Cit.Translation Studies, :  Bassnett, Susan73   
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لهذا و  .األنترو�ولوج�ا(علم االناسة)وعلم النفس والمعلومات�ات و �اللسان�ات الم�ادین األخر� 

تتطلب من المترجم جهدا إبداع�ا مضاعفا في فهم عمل�ة إبداع�ة ن الترجمة �م�ن القول إ

    ي اللغة الهدف.وٕاعادة ص�اغة الترجمة فالنص األصل 

  في الترجمة:آراء تدافع عن اإلبداع�ة )2

ما بین  مسألة اإلبداع�ة في الترجمة و اختلفت آراؤهم حولها� المنظر�نمن عدید ال اهتم

، و�أنه �حذر فجورج مونن �قابل اإلبداع�ة مع األمانة في الترجمة .مترددمرحب ومتخوف و 

  مسألة آخرون یر�طونها �و  خ�انة المترجم اإلبداع�ة إلىمن مغ�ة تحول جهود 

 74plausibilité interindividuelle la ،  یر إلى قدرة المترجم على تعلیل هذا المصطلح �شو

لد�ه و�التالى یتخلص من تهمة  معقولة لجعلهاخر وض�ح خ�اراته اإلبداع�ة للطرف اآلتو 

لمترجم للتصرف في النص �حر�ة اولهذا یبدو أن ف�رة اإلبداع�ة توحي لد� الكثیر�ن  الخ�انة.

الحرص على األمانة و الوفاء ضرورة على لهذا یؤ�دون و�أنهم �عتبرونها خ�انة، و المترجم 

لتعلیل مع اشترا� تقد�م المترجم �ما یجیز آخرون الحلول اإلبداع�ة للمترجم للنص األصل. 

ح بإعفائه من هو ما �سمو ن لد� المتلقیمقبولة و حتى تكون مفهومة لخ�اراته  منطقي توض�حو 

  تهمة الخ�انة.

  

                                         
447-32; Revue Meta, vol50,N°2,Avr2005,p.4 Temps de créativité en traduction : Fontanet Mathilde 74   



72 

 

   الترجمة فعل إبداعي:) 2-1

�ما الحال لد� الكتاب أو الترجمة في األساس فعل إبداعي "أن  �Qianyuan 75فترض

  �قول:و  "الرسامین

« La traduction est un acte essentiellement créateur au même titre que celui du 

peintre  ou de l’écrivain. »  

�ون الفعل الترجمي ال یتمثل في إعادة إنتاج نفس العدد من "منها  ورد عدة أس�اب لذلك�و  

نفس ق�مة ألمر بإعادة إنتاج نفس التأثیر و الع�ارات أو نفس المستو� التعبیر�، بل یتعل� ا

تى تفي الترجمة بوعودها جم حالمتر هذا �ستلزم جهدا إبداع�ا من و  األصل في النص الهدف،

  : 76ر عن هذا قائالبّ �عو  "�املة.

« Les exigences posées à la traduction ne relèvent …ni d’un nombre égal ni d’un ordre de 

grandeur égal  mais d’un même poids et d’un même effet. Sans l’apport créatif du 

traducteur, aucune traduction ne saurait être conforme à ses attentes. » 

  :   Guiأ�حاث غا� ) 2-2

  الترجمة في األساس عمل�ة إبداع�ة لعدة أس�اب: �77عتبر غا�

                                         
Cit; Op. Fontanet, MathildeCited in: 75   

; Temps de Créativité en Traduction. Op.Cit. Fontanet, Mathilde 76  

ity; Strategies for Interpreting Neologisms. ; Explorations in translational Creativ Niska, Helgein: Cited77 

Workshop Paper, Stockholm University(1998)   
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 ال �م�ن حصر الترجمة في عمل�ة تحو�ل نص أصلي إلى نص م�افئ حرف�ا فحسب، بل -

لك الق�م(العالمات) ذى العام و الشامل لألصل، �ما في �ش�ل جید المعن نقلیجب أن ت

  ص.الثقاف�ة المح�طة �الن

  یتوجب على المترجمین إعادة تش�یل أف�ار النص األصل في بن�ة (تر�یب) اللغة الهدف.-

  إن عمل�ة ال�حث و اكتشاف مقابل في اللغة الهدف لع�ارة أو لف� في اللغة األصل هي - 

  غال�ا عمل�ة إبداع�ة.

�ما أنه ال  ،ةبداع�أن �ط�قوا درجة من اإلترجمین في المجال التقني ال بد �ؤ�د غا� أن المو 

  الرسامین...مین وعمل الكتاب و یوجد اختالف رئ�سى بین عمل المترج

  :Ballardآراء م�شال �االر ) 2-3

ال بد من دمج تش�ل جزءا من العمل�ة الترجم�ة و  أن االبداع�ة 78م�شال �االر یؤ�د

�شیر �االر إلى أوجه عدیدة و  االستكشاف.ا في منهج�ة علم�ة من المالحظة و عناصره

إضافة إلى  أو التفسیر والشرحإلى التكثیف لإلبداع�ة في الترجمة، منها لجوء المترجم 

 relations »التحو�الت التى یوظفها المترجم على مستو� العالقات الضامة و المضمنة 

                                         
110.-Ballard, Michel: “Créativité et traduction”; in Target 9:1(1997).pp: 85 78   
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hypero-hyponymiques »  اإلحالة الصح�حة للضمائر في للتحرر من الحرف�ة المفرطة، و

   .لتجنب الغموضrelations cataphoriques et anaphoriques  التراكیب داخل الجملة 

ألف� واسعا أمام تفتح ا إن �ل هذه األف�ار التى تدعو إلى فسح المجال إلبداع�ة المترجم

تواف� أعراف و قواعد الش�ل�ة للغة األصل لتالئم و اللغو�ة و  قدراتتطو�ع ال للمترجم من خالا

�بدو أن �االر و من اآلراء تدعو إلى ض�� هذه اإلبداع�ة إن الكثیر فومع هذا اللغة الهدف؛ 

ما لم �قله الكاتب، و�دعو إلى وضع حدود یرفض اإلبداع�ة المفرطة التى تضیف إلى النص 

  :79و�قول في هذا الصدد قیود لهاو 

« La créativité intervient aux limites de la systématisation, mais elle se developpe aussi à partir de 

systématisation. C’est un jeu de compensation et d’équilibre, comme entre l’ancien et le nouveau…Le texte 

pour continuer de vivre a besoin d’utiliser un nouveau système, cette adaptation ne peut s’exercer sans 

contrôle, tant par souci de préserver une certaine identité que de maitriser une technique.»   

و�أن ذلك �حدث بین القد�م  انطالقا منها. االبداع�ة هي عمل�ة تعو�ض و توازن تتطور أ�ضا  ، ولكنها النظام�ةالحلول  نها�ةتتدخل اإلبداع�ة مع "

هو�ة  ، وذلك ألجل الحفا� علىدون قیود هذا التكییف والتعدیل. ولكن، ال �م�ن تطبی� ...إن استمرار�ة النص تحتم استخدام نظام جدیدوالجدید

 النص وألجل إتقان والتح�م في عمل�ة الترجمة."

حتى ال تؤد� إلى جعل إلى ض�� هذه اإلبداع�ة    Nittlova نیتلوفا تدعو ا الس�اقذفي هو 

  :80وتقول ،الترجمة أحسن من األصل

  

                                         
110.-.pp: 85traduction”; Op.CitBallard, Michel: “Créativité et  79  

12 -Philosophica73,2000.pp9 Knittlova, Dagmar, On The Degree of Translator’s Creativity. 80   
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« The text reads well but  elegant creativity  should not make the text sound better, more vivid than its original 

version, even if the translator is stylistically talented, gifted and inventive ».  

موهو�ا وحاذقا ي أن تجعل اإلبداع�ة الرائعة النص یبدو أجود وأكثر إشراقا من األصل، وٕان �ان المترجم  ، ولكن ال ین�غ" �قرأ النص �ش�ل جید

 ومبدعا أسلو��ا"

 Guilford �حاث قلفوردأ) 3

� ذالو  ،� قدمهذبداع�ة من خالل العمل الشامل ال�عتبر قلفورد رائد األ�حاث في اإل

فرها في �ل عمل یتسم �اإلبداع�ة، االمؤهالت األساس�ة الواجب تو �ضم سلسلة من القدرات و 

افة إلى إض ،flexibility طواع�ة الف�رمرونة و fluency، ، الفصاحةnoveltyومن بینها: الجدة

أن أهم میزة ف�ما ، من بین أف�اره العدیدة، �82قترح قلفوردو  .81التر�یبالقدرة على التحلیل و 

 یتعل� �اإلبداع�ة الترجم�ة هى الطالقة أو الفصاحة الترجم�ة(انس�اب�ة المعلومات)

fluency(fluidité)   التى تم�ن المترجم من إنتاج عدد �بیر من األف�ار في وقت قصیر، و

التر�یز في المسألة الترجم�ة المطروحة. �ما �م�ن أن � ف�ما بینها والقدرة على التمعن و الر�

لد� المترجم من  خالل قدرته على  مرونة و طواع�ة الف�ر « the flexibility » تظهر 

ة فتظهر في الترجمة وأما الجدّ  non-literalnessالتحرر من الص�غ الحرف�ة للنص األصل

ه الخصائص ذول الروتین�ة... و�م�ن أن تظهر هترجم في تجاوز الحلمن خالل جهود الم

لترجمات من خالل �عض اإلجراءات في التطبی� على عدید ا�ش�ل ملموس اإلبداع�ة 

                                         
», Op.Cit Temps de creativité en traduction  « tanet, Mathilde,Fon 81  

Ibid 82  
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، والتي س�أتي ذ�رها في آخر هذا تعتبر أكثر إبداع�ة مقارنة �أخر� الطرق الترجم�ة التى و 

   الفصل.

  : sswil أ�حاث و�لس) 4

معارف �ف�ر و إلى أن �ل فعل إبداعى یرت�� �صورة غیر م�اشرة  �شیر و�لس   

ها الفن�ة و التقن�ة و من بداع�ةعدة أنواع لإل . �ما �صنفق�مهوتجارب الشخص، و�أهدافه و 

  .83لألف�ار االبتكار� و  الجدید ها تعتمد دائما على الر�� والجمعولكن التنظ�م�ة

 هاءالدللفهم و هى المحصلة المشتر�ة  اإلبداع�ةأن في میدان الترجمة �عتبر و�لس و 

أن "أحذق المترجمین على  �ؤ�دو  المترجم، خ�المن خالل تداخل ذ�اء و�صیرة وحدس و 

  : 84قائال �متلكون ف�را  مطواعا ومبدعا"

« …the most competent translators possess  a malleable and creative mind… »  

 بنوع خاص من اإلبداع�ة �قرإلنتاج اإلبداعي و عادة اإ و�میز و�لس بین اإلبداع األصلي و 

أن نوع إبداع�ة المترجم  �فترضو  التأو�ل.�سیر النصوص على مستو� الفهم و یتح�م فى و 

غیر القار� في النصوص األدب�ة إذ أن العالقة بین الكاتب و �عتمد على نوع النص األصل؛ 

غا�ة  و�ص�ح األمر؛ شخص�ةكثر ذات�ة و أالمبدعة تكون المترجم �التالي فإن قرارات محددة و 

                                         
 354-Forum; in Target 7:2(1995), pp:347;Intuition in Translation. Komissarov, Vilen 83  

Op.Cit.; Explorations in Translational Creativity, Niska, Helge 84   
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في التعقید �النس�ة للمترجم عندما یتغلغل النص األصل في األعراف الثقاف�ة التي ال �م�ن 

          یتم�ن من إیجاد أعراف  مع هذا فالمترجم المبدعالهدف. و إیجاد مقا�الت لها في ثقافة اللغة 

األصل.                                                                                                                       لعام ألعراف اللغة تحمل المغز� اثقاف�ة مقار�ة في اللغة الهدف 

تطبی� اقتراح التقن�ة من ته لنماذج من الترجمات األدب�ة و تم�ن و�لس من خالل دراسو 

من منطل�  الترجمة فعل على عمل إبداعىالتى تمیز �ل فعل أو  المعروفةالمراحل األر�عة 

طلب استخدام وتت a problem-solving process هي عمل�ة حل مسألةأن الترجمة 

تحلیل تحدید و حیث یتم  )preparation  (التحضیر :هيهذه المراحل ، و مالئمةاستراتیج�ات 

الالزمة لحلها، وهو ما یتواف� مع مرحلة فهم النص  جمع المعلوماتالمشاكل الترجم�ة و 

�نتج المترجم عددا و الذهن�ة حیث تنطل� العمل�ات  ) incubation( التف�یر . ومرحلةاألصل

     . والمرحلة الموال�ة تتمثل في التخمینات للمشاكل الترجم�ة المطروحةو األف�ار  من

فتتمثل حیث �ضع المترجم حلوال، وأما المرحلة األخیرة  (illumination)االستنارة(ظهور الحل) 

  �ض�طها.یتأكد المترجم من خ�اراته و حیث  ) (evaluationالتقی�م في

و�عتبرها  تهایتساءل عن طب�عفإنه داع�ة المترجم إب�ؤ�د على �قر و و�لس مع أن و 

إال انطالقا من نص أصل،  لك ��ون المترجم ال �م�نه أن یترجمذر و�برّ  محل جدل قائم

إذن ال �م�ن للمترجم أن یتحرك أو ینطل� �ش�ل  ،ا النص ال �م�ن أن توجد ترجمةذفلوال ه
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بداع�ة في الترجمة أمرا مر��ا مفهوم اإلو�لس ا السبب �عتبر ذ. له85مستقل عن �اتب آخر

  :86و �شیر إلى النص المترجم على أنه رسالة ثانو�ة قائال مثیرا للجدلو 

‘’Translators do not commit their own ideas to paper, but reformulate the ideas  given to them by the author of 

the original text. They do not plan, organize or express an authentic message, but a ‘’  derived message ‘’, …  

عن ص�اغة أف�ار �اتب النص األصل. إنهم ال �ضعون مخططا وال ینظمون وال �عبرون "المترجمون ال ��تبون أف�ارهم الخاصة بل إنهم �عیدون 

  ثانو�ة"بل هي رسالة رسالة أصیلة، 

 بداع�ة الترجم�ة �إبداع�ة ثانو�ة�صف اإل حینما 87تنیو�ر وهى ذات الف�رة التى �عبر عنها 

  و�قول: ن �ل الترجمات تنحدر من نص أصلىإمن حیث 

‘’A translation is not created from nothing, it is woven from a semantic pattern taken from another text, but 

the threads-the TL linguistic forms, structures, syntactic sequences- are new’’  

�معنى الش�ل اللغو� للنص الهدف وتراكی�ه وتسلسله النحو�،  -بل تح�ك من نموذج داللي لنص آخر، إال أن خیوطها"ال تنشأ الترجمة من العدم، 

  �لها جدیدة."

  :88عمل المترجم قائال ؤ�د و�لس على الغموض الذ� ��تنف�و 

“…Translators  operate in a grey  zone between light and darkness ‘’ 

  '' �عمل المترجمون في نطاق رماد� مابین النور والظالم''

                                         
Op.Cit e Créativité en traduction.Temps d Fontanet, Mathilde: 85 

:Ibid Fontanet, Mathilde86   

.Op.Cit; Explorations in Translational Creativity, Niska, Helge;  in: Niska, Helge  edCit87   

John -Century, Focus on German.V29:1999 thWilss, Wolfram: Translation and Interpreting in the 20 88

Benjamins.p:173  
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؛ من جهة �عتمد على �اهل المترجمینصعو�ة المهمة الملقاة إشارة واضحة إلى  وهذه

جهدا یتطلب إنتاج الترجمة أخر� من جهة و  إلنتاج النص الهدفالمترجم على نص أصل 

  هذا هو الغموض الذ� عبر عنه و�لس. عفا، فوٕابداعا مضا

من  a re-creative  linguistic activityو�اثانالترجمة نشاطا لغو�ا إبداع�ا �عتبر و�لس  مع أنو 

 ، فإنه �عترف �اإلبداع�ة الترجم�ةمعین س�اقفى إطار عمل�ة إعادة إنتاج لنص  نهاحیث إ

ستراتیج�ات مناس�ة لفهم األصل استخدام اتطو�ر و على  القدرةفى  إبداع�ة المترجم فصن�و 

  :89 �قولو  ثان�ا عادة ص�اغة الترجمةإل أوال، ثم

« … translation creativity… does exist, and it is, as any type of creativity, a dynamic notion….(It) reveals itsel… in 

the skill to develop, in simultaneous confrontation with a source text and a target code, decoding and encoding 

strategies. »  

استراتیج�ات ینامي یتجلى في مهارة المترجم في تطو�ر ، وهي �أ� نوع من أنواع اإلبداع�ة مفهوم دمةاإلبداع�ة في الترجبوجود  'ال مفر من االقرار'

  ز اللغة الهدف''خالل المواجهة الم�اشرة مع النص األصل و رمو  الفهم والص�اغة

النص تأو�ل : في فهم و على مستو�ین بإبداع�ة المترجم�عد �ل هذا الجدل �عترف و�لس 

 ٕانتاج النص الهدف.ص�اغة و األصل، وفي 

 

 

   

                                         
Op.Cit.O; Explorations in Translational Creativity, Niska, Helgege, lska, HeCited in: Ni89  
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  ؟ activity secondary Aهل الترجمة نشا� لغو� ثانو� )5

ل�ا في آ لطالما اعتبرت الترجمة عمال ثانو�ا من الدرجة الثان�ة، لنقل فعال م�اشرا

متناول �ل شخص یتقن لغتین أو أكثر دونما حاجة إلى لمسة ابداع�ة للمترجم؛ وهو ما �عنى 

          دون اعت�ار �بیر. أن ممارسة الترجمة �انت مهنة

أن إذا أخذنا في الحس�ان تساءل العدید من ال�احثین عن طب�عة إبداع�ة المترجم ی

، �الرجوع إلى هذا النص األصلو نص أصل  المترجم ال �م�ن أن یترجم إال انطالقا من

على هذا األساس تكون إبداع�ة و مترجم منتج ثانو� مقارنة �النص األصل الفالنص و�التالي 

  . المترجم إبداع�ة ثانو�ة مقارنة بإبداع�ة �اتب النص األصل

األولو�ة في الساب�  اعتبرت أنو الهدف العالقة بین األصل و إلى  �اسنت تعرضت

للنص  أدنى منزلة"، ثم تحول االهتمام " نسخةتف�ان األصل أما الترجمة للنص�انت 

تبرها در�دا "تقمص استمرار�ة لألصل أو �ما �عالهدف"الترجمة" وأص�حت و�أنها �قاء و 

ف�ما أن المترجم ینجز ؛ أن �ال من الكاتب و المترجم متواطئان �90اسنت لألصل". وتعتبر

ن حیث إلكاتب ینشئ نصه انطالقا من قراءاته...نص أصل، �ذلك ا معتمدا علىترجمته 

إال أن ��ون  من االقت�اسات ، ��ل النصوص األخر�، هو ع�ارة عن نسیج"نص أصل"�ل 

   ...لى عمل من أعمال غیرهلم �سب� له مطلقا أن اطلع ع �ات�ه

                                         
.third edition, Routledge(2002)se; Translation Studi Basnett Susan90  
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�أتم لنص أصلي ال وجود ''أنه  Octavio Pazاو�تافیو�از  وفي ذات الس�اق �عتبر

�ل ألن الخارجي أوال، وثان�ا للعالم وفي األساس هي ترجمة ذاتها  لمة ألن اللغةمعنى الك

  :91و�عبر عن هذا قائال. ''أو ع�ارة لغو�ة أخر� لرمز أو ع�ارة لغو�ة هي ترجمة رمز 

« …No text is entirely original because language itself, in its essence, is already 

a translation:Firstly, of the non-verbal world and secondly, since every sign and 

every phrase is the translation of another sign and another phrase…” 

هذا  93Barnstone �علل �ارنستون ، و هو ترجمةأن فعل الكتا�ة عموما  92فالیر� �ؤ�د و 

إلى قصیدة  �شیرو  ترجمى فعلهو عن المعنى �شمل ال�حث الرأ� ��ون �ل عمل ذهنى 

میزات العمل الترجمى ألن الیوت اعتمد في �تا�ة تحمل على أنها "األرض الی�اب" اللیوت 

عمل لهذا �قر بودلیر أن الترجمة . و قصیدته هذه على اقت�اسات للعدید من الكتاب اآلخر�ن

 ٕاعادة الكتا�ة. متأصل في �ل فعل للكتا�ة و 

العام عنى �المراء السا�قة تؤ�د على فعل الترجمة یبدو مما سب� ذ�ره أن مختلف اآل

إلى مادة أخر� �عید تش�یلها أن الكاتب �أخذ المادة اللغو�ة و من منطل�  التحو�للتفسیر و ل

التر�یب�ة ل�حصل في النها�ة على التحو�الت والعمل�ات التف����ة و �عد أن �قوم بجملة من 

                                         
;Op.Cit.se; Translation Studi :Basnett Susan in edCit 91  

Through Constraint to  :Writing, Rewriting and Translation Beier, Jean-;Boase lHolman, MichaeCited in:  92

Creativity; in The Practices of Literary Translation:Constraints and Creativity .  

Ibid. : Beier, Jean-;Boase , MichaelHolmanCited in: 93  
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جملة من التحو�الت الترجم�ة وما ینطو� على النص المراد. في الواقع، إن فعل الكتا�ة عم

عن الممیزة له و  ،من الحصول على عمل أدبي �حمل �صمته الخاصةالتى تم�ن الكاتب 

ولكن ی�قى التساؤل األهم: ماذا عن الترجمة �مفهومها التقلید� في  ،�اقي الكتاب اآلخر�ن

  تا�ة األصل�ة عموما؟نقل نص من لغته األصل�ة إلى لغة أخر�، ما الذ� �میزها عن الك

     :و الترجمة �ةاألصل أوجه للمقارنة بین الكتا�ة) 6

هر أو صفات مشتر�ة بین الكتا�ة و ��اد یجمع رواد النقد الحدیث على وجود مظا

المترجم أو من الكاتب و الترجمة، سواء من حیث طب�عة المادة اللغو�ة التى �عتمد علیها 

 هما في عمله.د التى یخضع إلیها �ل منالقیو حیث 

د سلسلة من العمل�ات �علمترجم في عمله على نص أصل و في الواقع، �عتمد ا

الكاتب بدوره دة لغو�ة جدیدة هي النص الهدف؛ و �عید تش�یله إلى ماالتر�یب�ة التف����ة و 

أو حتى قصة في ینطل� من مادة معینة قد تكون صورة من الواقع أو ف�رة في خاطره 

�حصل في النها�ة التر�یب لالتف��ك و في عمل�ات من تفاصیل الح�ا�ة و �قوم بنسج ه مخیلت

التلم�حات اتب عمله مجموعة من االقت�اسات و قد �ضمن الكعمله األدبى األصلي. و على 
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هذا و  حولها فصول عمل أدبي أصلي.بها عمله األدبي أو لینسج منها و م ل�طعّ  لكتاب آخر�ن

 :94ما �عبر عنه ما��ل هولمان قائال

“ Original writing and translation, so it seems, have in common that they dismantle material and re-shape it 

into other material, whereby that transformation may involve change of medium or change of language, as in 

translation”  

الوسیلة تغییر في عمل�ة تف��ك المادة وٕاعادة تش�یلها إلى مادة أخر�، وخالل هذا التحو�ل قد یتم مة، على ما یبدو، األصل�ة والترج''تشترك الكتا�ة 

  �ما هي الحال في الترجمة'' أو تغییر اللغة

و�بدو أن هذه القیود تكون أثقل فعدیدة الكتاب القیود التى یواجهها المترجمون و أما و 

 حیث األمانة للنص األصلنت الترجمات مقیدة �مع�ار لطالما �امن جانب المترجم. ف

الحد الذ� یجعل آفاق الترجمة إلى آفاق النص األصل و  یوف� بینأن على المترجم یتوجب 

�ة في توظیف وله الحر سید أف�اره ��تب �ما�شاء  في حین �ان �عد الكاتب منهما أفقا واحدا،

یر�  األصلي الذ� �حمل �صمته الخاصة. لینشئ عمله األدبياالسلو��ة م�تس�اته اللغو�ة و 

الكثیر من النقاد أن الكاتب ال �ملك الحر�ة المطلقة في إنجاز أعماله األدب�ة بل إنه یخضع 

  التى یراعیها في �تا�اته. إلى �عض القیود األدب�ة و اللغو�ة و االجتماع�ة و الس�اس�ة

الكاتب ال �م�نه أن �صور الء النقاد هى أن ومن بین اآلراء التى یدافع عنها هؤ    

عن الواقع. �ذلك �فترض أن تفاصیل خاطئة الیراد الواقع �طر�قة مز�فة، �معنى ال مجال 

ومن بین هذه األعراف ه، تفي ثقافللكتا�ة السائدة األعراف األدب�ة مقید �احترام مجمل الكاتب 

                                         
 :Writing, Rewriting and Translation Beier, Jean-;Boase olman, MichaelHBeier, Jean: -;Boase Holman, Michael 94

Through Constraint to Creativity Op.Cit ;p :4   
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وحتى ي الشعر، أو ف في األدب المسرحى Concept of Unityالم�ان حدة الزمان و مفهوم و 

�ضم عددا معینا تنص على أن �ل نوع من أنواع القصیدة التى �عض القیود في نظم الشعر و 

في البیت الواحد أو  syllables  stressedالمؤ�دة عددا محددا من المقاطعمن األب�ات أو 

   .95عددا من القوافي في مواضع محددة

و  Censorshipقا�ة على النشرقض�ة الر نوع آخر من القیود المفروضة على الكتاب 

تجنب أو الخوض في �عض المواض�ع الحساسة یؤد� ب�عض الكتاب إلى تجنب هو ما 

هذا علنا أو حتى تجنب �عض التعابیر واأللفا� االدیولوج�ة أوالعرق�ة و آلراء إبداء �عض ا

نفسها  غة تفرضالخصائص اللغو�ة للّ حتى القواعد و و . 96أمال في أن یجد مؤلفهم طر�قا للنشر

 المعجم�ةما؛ ونعنى بها القواعد النحو�ة و التقید بها إلى حد الذ� ال یجد بدا من على الكاتب 

  الصوت�ة.و  األسلو��ة و

و�تساءل ما �ما �م�ن للكاتب أن �أخذ �عین االعت�ار الجمهور المتلقي لعمله األدبي، 

ما إذا �ان أو وصه، في نص اإذا �ان في إم�انه است�عاب مختلف اال�حاءات التى یوظفه

، أو ما إذا �ان هذا الجمهور مهتما ه من فهم مختلف التفاصیل العلم�ة�م�نمستواه التعل�مي 

                                         
5-:4 ;pp CitOp. :Beier, Jean-;Boase man, MichaelHol;  Holman, Michael95  

Ibid.Beier, Jean:-Boase;  Michael Holman,96  
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ووفقا للمعلومات التى  .ومحاولة فك ش�فراتها الغامضة للتعاطي مع النصوص المعقدة�فا�ة 

  .�97حاول أن ��یف عمله األدبيیجمعها الكاتب عن جمهور قرائه 

 الكاتب یخضع، إلى حد ما، إلى عدید القیودأن ذ�ره  ما سب� إذن �ظهر من �ل

ألن على التغلب على هذه القیود قادر هو مع هذا و  االجتماع�ةو  الس�اس�ةاألدب�ة واللغو�ة و 

فئة األعمال الفن�ة الراق�ة، فالكاتب إذن سیجعل ینتمى إلى �نهه هو عمل إبداعي عمله في 

�ذلك هو المترجم في مواجهة القیود المبدعة، و  ةاألدب� لهاعمأ حافزا إلنتاج من هذه القیود 

على فإنه ال مفر من أن یلجأ إلى استراتیج�ات إبداع�ة التى �فرضها عل�ه النص المترجم 

مقار�ته النصوص  الص�اغة اللغو�ة للتغلب على المط�ات التى یواجهها فيمستو� الفهم و 

     الشعر�ة خصوصا.األدب�ة عموما و 

صفة مالزمة اإلبداع�ة في الترجمة أن ن �ل ما سب� التعرض إل�ه مجل�ا �ظهر 

وهذه االستراتیج�ات "، �ةمن الدرجة الثان"أو �الثانو�ة للعمل الترجمى وال مجال لنعتها 

الصعو�ات التى �طرحها النص األصل، على ها المترجم للتغلب على القیود أو یوظفاالبداع�ة 

و لهذا فإن هذه ...االدیولوج�ةو الشعر�ة لثقاف�ة واألدب�ة و المط�ات اللغو�ة والدالل�ة واذ�ر 

:  a problem-solving activityاإلبداع�ة تدخل في س�اق اعت�ار الترجمة عمل�ة حل مسألة 

مختلفة في  یواجه المترجم مشاكل في عمله الترجمى فیوظف إبداعیته في ش�ل استراتیج�ات

                                         
  Through Constraint to Creativity Writing, Rewriting and Translation Beier, Jean:-se;Boa Holman, Michael 97

Op.Cit; pp: 5-6  
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نص مترجم یروق یتم�ن في النها�ة من إنتاج ل ص�اغة النص الهدفالفهم (أو التأو�ل) و 

سألة �ل عمل�ة حل م'' وفي هذا الس�اق �عتبر قلفورد أن  .مضموناش�ال و  لجمهوره المتلقي

  :98قائالهذا ما �شیر إل�ه و  ''الع�س صح�حهي في األساس عمل إبداعى، و 

‘’There is  something  creative  about all genuine  problem- solving, and creative production  

is  typically  carried  out  as  a  means  to the end  of  solving  some problem’’  

    في العمل الترجمي وال حاجة لتأو�لها �طر�قة أخر�.فهذا هو �نه اإلبداع�ة 

  أ�حاث �وشمول:) 7

  :99قائال لفهممسار ا خاللاإلبداع�ة في الترجمة  على Kussmaul یؤ�د �وشمول

« We usually  associate creativity  with production… writing and translating texts are typical creative activities. 

But what about comprehension, is there not  something like creative comprehension! »  

؟ أل�س هناك ما نسم�ه نشاطات إبداع�ة تماما. ولكن، ماذا عن الفهمتعد الكتا�ة وترجمة النصوص بي...عادة ما نجمع بین اإلبداع�ة واإلنتاج األد''

  الفهم اإلبداعي؟''

اإلبداع�ة التى یتحدث عنها �وشمول هنا هى حتما ما ینطو� عل�ه فعل الترجمة من فهم و و 

تیجة النصهار أف� تأو�ل للنص األصل خالل عمل�ة القراءة، فالفهم هنا هو تأو�ل النص �ن

  الكاتب و القار�(المترجم).

                                         
Cited in: Balascescu, Ioana et al, Défense et Illustration de l’approche hermeneutique; Meta v50, n2, 2005.98  

;Op.Cit. tivité en traductionCited in: Fontanet, Mathilde; Temps de créa99   
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في �حوثه إلى الجانب اإلبداعي في المسار الذهني للترجمة، وقام  �100وشمول أشار

بدراسته التجر�ب�ة على مجموعات من المترجمین معتمدا على بروتو�والت ف�ر �صوت عال. 

اع�ة خالل الترجمة، توض�ح المراحل األر�عة للعمل�ة اإلبد و توصل �وشمول إلى تأكید و

، الحل incubation، التف�یر  preparationوهي: التمهید والتى أكد علیها و�لس 

illumination  التقی�م، وevaluation  .   

مترجمة طور لدیها جانب أن عملها � Irina Mavrodin  101وتؤ�د إر�نا مافرودین

  ا الصدد:ذه ونها أن تتم الترجمة، وتقول فيالتي ال �م�ن من د اإلبداع�ة

« …Dans tout ce- disons-métier, de la langue, de la parole, la créativité sine qua non  dont  nous avons parlé, 

mon coté ludique  s’est  développé à travers la traduction ; il n’a pas  été  annihilé, tout au contraire…"  

من خالل لد�، تطورت  انشغلت ف�ه �اللغة و�الكالم، اإلبداع�ة الضرور�ة التي تطرقنا إلیها سا�قا، ما �مثل جانب اللعب '' خالل مسیرة العمل الذ�

  تندثر، بل على الع�س من ذلك...''ولم  الترجمة

  : اإلبداع�ة و الحدس) 8

ن �قر و�لس أ�أنهما واحد، المزج بینهما و  ون اإلبداع�ة �الحدس ور�ما یتمیر�� الكثیر 

�ؤد� و  « taking intuitive decisions is an act of creation » الحدس هو فعل إبداعي

                                         
;Op.Cit. Cited in: Fontanet, Mathilde; Temps de créativité en traduction 100  

; Défense et Illustration de l’approche hermeneutique; Op.Cit. Cited in: Balascescu, Ioana et al101   
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حتى یتم  فةتجر�ب�ة م�ثّ یخضع لدراسات وأ�حاث نظر�ة و  ال بد أنو  دورا أساس�ا في الترجمة

  .102صقلهو��ف�ة تطوره و تعر�ف الحدس لد� المترجم تحدید و 

نطاق أ�حاثها لكونه �مثل اد الحدس من تمیل الدراسات النظر�ة الحدیثة إلى است�ع

�صعب من مهمة المترجم في الذ� و الممارسة الیوم�ة للمترجم  الشخصى منالجانب الذاتى 

ول�س على أساس  الظنالتخمین و   على الحدس مبني أساسا الترجم�ة. تبر�ر خ�اراتهتعلیل و 

 تأخذ �حاث الترجم�ة األو البینص�ة للنص المترجم، للمظاهر النص�ة و  إجراءات تحلیل�ة 

   المضار�ة.و تحلیلي �عیدا عن الذات�ة و ال�حث ماهو موضوعى �موضوع للدراسة و 

  

 

 

  

                                         
354.-7:2 (1995);pp:347m, in Target; Intuition in Translation. Foru Komissarov, Vilen 102  



89 

 

  

  

  الم�حث الثاني

 معاییر و استراتیج�ات اإلبداع�ة
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  مخط� الم�حث الثانى:

  ةتوطئ

  )تعر�ف اإلبداع�ة1

  معاییر اإلبداع�ة في الترجمة) 2

  ات حول الترجمةمختلف المقار�في اإلبداع�ة )م�انة 3

  نظر�ات االبداع�ة  ال�عیدة عن آداب الترجمة )4

  لسان�ات النص و اإلبداع�ة في الترجمة )5

  النموذج الحلزونى) 6 

  دولیل ) آراء7

  ) االستراتیج�ات الترجم�ة االكثر إبداع�ة8

  ) أ�حاث جر�ت �ایر9

  آراء برمان ضد التوجهات المشوهة في الترجمة) 10
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  ة:توطئ

طب�عة جراءات والنماذج الترجم�ة لغرض توض�ح وشرح العدید من اإل ل�احثون ااقترح 

نجد معظم الدراسات جامع لإلبداع�ة وضع تعر�ف  لصعو�ةنظرا و  ،اإلبداع�ة في الترجمة

�احثة دونسات لل مثل النموذج الحلزونى استراتیج�ات اإلبداع�ةمظاهر أو تتطرق إلى معاییر أو 

النقا� هو ما سنفصل ف�ه في . و لمعاییر النص�ة لل�احثة نیتلوفااأواستراتیج�ات نیو�رت أو 

   الموال�ة.

  في الترجمة: تعر�ف اإلبداع�ة) 1

القدرة على اكتشاف حل جدید  اإلبداع�ة الترجم�ة بـ: Fontanet 103فونطنى تعرف

من دون على المؤهالت الذات�ة للمترجم، و لمش�لة ترجم�ة �االعتماد  مناسب أو مالئمو  أصلي

  .للجوء إلى �حث موضوعاتى أو مصطلحيا

إذن تنطل� هذه ال�احثة من ف�رة أن المترجم یلجأ إلي اإلبداع�ة عندما یواجه مشاكل 

ز هذه اإلبداع�ة بخاصیتى: الجدة و وتمیّ  ،في الفهم أو مشاكل في ص�اغة النص الهدف

 التى تخص عملها على نوع من اإلبداع�ةهذه ال�احثة تقصر  یبدو أن .المناس�ة للس�اق

م�ان محددین ولهذا تشتر� أن ال یلجأ المترجمون إلى مجموعات من المترجمین في زمان و 

حن �صدد دراستها في هذا ال�حث مصادر معلومات�ة خارج�ة. إال أن اإلبداع�ة عموما والتي ن

                                         
», Op.Cit. Temps de créativité en traduction Fontanet Mathilde: «103   
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تظهر من خالل �عض المعاییر  ة مالزمة للمترجم في عمله الیوميقدر  فتشیر إلى

نالحظها لد� دراستنا للترجمات أو مقارنتها. ولهذا ترجم�ة التى نلمسها و ات الواإلجراء

ال �غطى �ل جوانب اإلبداع�ة التى أشار إلیها هذا التى تقدمه ال�احثة محدود و  فالتعر�ف

  �وشمول.أو  قلفورد أو و�لس

  :اإلبداع�ة في الترجمة معاییر) 2

لإلبداع�ة الترجم�ة، جامع و صعو�ة في وضع تعر�ف مناسب یجد العدید من ال�احثین 

العالمات الممیزة التى یرتكز  �معنى، 104بداع�ةمظاهر اإل الحدیث عن معظمهمضل �فولهذا 

 : هىو علیها ال�احثون في میدان اإلبداع�ة 

  جدة المنتج: حیث أن العمل اإلبداعي یجب أن ��ون جدیدا _

لة الترجم�ة أتواف� مع المسالئما للس�اق، أ� یالمناس�ة: یجب أن ��ون المنتج مناس�ا وم_

  قید النظر.

  هي:، و �105قترح �احثون آخرون معاییر إضاف�ةو 

                                         
525.-:509 ;Meta XLVIII, 4,2003,pp » Modèles Explicatifs de la créativité en traduction  « Balasceau,Ioana et al,104  

Balasceau, Ioana et al, Ibid105  
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ل و یتغلب تحو�ل القیود: ونعنى �ه ت�س�� الصعو�ات حیث یتوجب على المترجم أن �حوّ _

  على القیود التي �فرضها عل�ه النص األصل.

یلقي على النص  یثو نعنى �ه أن درجة اإلبداع�ة ترت�� بتكثیف المعنى، ح التكثیف:_

مترجم من جعل ال ��ون النص مفتوحا تماما، بل یجب أن یتم�ن ال: درجة من االنغالق

  على درجة من الغموض.أف�اره 

ن الترجمة تشمل استراتیج�ات إبداع�ة متنوعة لتحقی� التوازن بین إ �106قول نیو�رتو 

یتوجب على المترجمین  حیث الجانب اإلبداعي لها؛لثانو� للترجمة و ا -أو الجانب -الطا�ع

النص األصل �سبب االختالف بین  خاصة فى النص الهدف لترجمة أن �ستخدموا آل�ات

    لغة الهدف، و�لخص وجهة نظره قائال:  الالوسائل التعبیر�ة للغة األصل و 

    “In the course of achieving  something  new, mediators … have to resort to novel ways of encoding an old 

message. They are forced to creativity  because the means of the TL are not identical  with those of the SL… 

creative uses of the TL are the result of the various problem-solving strategies applied to any piece of SL text »  

إنهم مجبرون على اإلبداع ألن . �مةلص�اغة رسالة قد  طرق جدیدةاستخدام یتوجب على المترجمین ، ما هو جدیدإلى م للتوصل في محاولة منه''

تأتي �نتیجة لتطبی� مختلف استراتیج�ات حل  للغة الهدفال تشا�ه تلك للغة األصل...إن االستخدامات المبدعة األدوات التعبیر�ة للغة الهدف 

  أجزاء نص اللغة األصل'' على أ� من مسألة

من األسالیب الترجم�ة التي �ضمنها نیو�ارت في إطار اإلبداع�ة عمل�ات التعو�ض و 

وتعد  الهدف. إعادة ه��لة لمظاهر النص األصل وفقا لما �مل�ه النصبالتي تسمح  التطو�عو 

                                         
, Op.Cit ” Explorations in translational Creativity ka, Helge; «Nis106   



94 

 

 �ا ماغال، و lexicalعمل�ات التعو�ض في األساس نحو�ة في حین أن عمل�ات التطو�ع لفظ�ة 

  ن معا.ین األسلو�یذه یلجأ المترجم إلى

أن قواعد اللغة تمنح المترجم قدرات إبداع�ة المتناه�ة و   Hornby 107وتشیر سنیل هورنبي

  اللغو�ة، وتقول: المقای�سه القواعد و ذللمترجم أن �قوم بتوس�ع مبدع له �م�ن

‘’…The language norm is in fact supremely flexible, it offers potential for creativity within the possibilities of the 

This is of crucial importance for the translator, especially the literary translator.’’ language system.   

وهذا شئ مهم جدا للمترجم خاصة النظام اللغو�.توفر إم�ان�ة لإلبداع�ة في س�اق ما �سمح �ه  ، فهيإلى حد �بیرتعد قواعد اللغة مرنة حق�قة، ''  

  في مجال الترجمة األدب�ة''

  مختلف المقار�ات حول الترجمة:في  اإلبداع�ةم�انة )3

في  غائ�ا ار�ات الترجم�ة �عد أن �انتطور مفهوم اإلبداع�ة عبر مختلف المق

عة نظر�ة تحول في قوق التف�یرالترجمة اآلل�ة فقد حصرت  حول الترجمة اآلل�ة. �حاثاأل

 ونن المسائل النظر�ة التي تطرحهاجورج م استعرضإذ أخذ اإلبداع�ة �عین االعت�ار؛ دون 

من  من خالل أمثلة ترجمة اآلل�ة. واستدرك ف�ما �عدولكنها �انت في الواقع مشاكل ال الترجمة

ة أن الترجمة ال �م�ن أن تخضع إلى قوانین ووصفات جاهزة في مطا�ق الترجمة الشعر�ة

 األسلو��ة المقارنةوتعتبر  .108ه�ذا بدأت ف�رة اإلبداع�ة تلوح في األف�لكلمة أخر�. و �لمة 

                                         
Niska, Helge; Explorations in translational Creativity, Op.Cit  in: edCit107   
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مرحلة أولى تجاه اإلبداع�ة �ونها تعدت مستو� الكلمة �وحدة للترجمة لتتعداه إلى مستو� 

  التراكیب.

 ن النص ال �حمل معنى ولكن �أتىإظهرت اتجاهات تقول  لسان�ات النصمع و 

�ارثز ت�عا لنظر�ات المعنى المقترحة من طرف روالن  متلقيالالنص عن طر�� المعنى إلى 

على مستو� القراءة  االعت�ارات فسحت المجال إلبداع�ة المترجمرتو إ��و. هذه األف�ار و و امب

عن أكثر دقة للنص مبتعدین �ش�ل �بیر لكن أفر� لسانیو النص في تحلیل أكثر فو  ،و التأو�ل

إلى درجة اشترا� تحلیل النص تحل�ال معمقا قبل الشروع في  مترجمالممارسة الیوم�ة لل

  .109ترجمته

ن الق�مة الخطاب�ة ألفعال إ، حیث المقار�ة البراغمات�ةتحتل اإلبداع�ة م�انة مهمة في و 

ال �م�ن استخراجها ، و contextual situation ىالس�اق لمقامترت�� �ا speech acts  الكالم

وهذا ما یجبر المترجم على ایجاد  كلمات الفرد�ة الم�ونة لها،لي للعن طر�� تحلیل دال

س الق�مة الخطاب�ة في نفس أفعال الكالم الم�افئة في اللغة الهدف ألجل التعبیر عن نف

  .110بداع�ة معتبرة من جانب المترجممما یتطلب إ الس�اق

                                         
», Op.Cit Modeles explicatifs de la créativité en traduction al: «Balasceau, Ioana et  109  
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الترجم�ة �ضع العمل�ة  فالمنهج الوظ�فيبداع�ة م�انة هامة فى خدمة الس�و�وس؛ لإلو 

معناه من الغا�ة التى  ىن �ل فعل خطابي یتلقإالتي تقول  في س�اق نظر�ة الفعل الخطابي

ن غا�ة الترجمة هي التى تحدد المعاییر الواجب إهذا ما یؤد� إلى القول و  �صبو إلیها.

 . األصل للوصول إلى غا�ة الترجمة تطو�عو تكییف هنا تظهر إبداع�ة المترجم فى و  احترامها

الهدف في   النص ىعلى متلق تأثیرالحفا� على إلى الوظ�فة النص  ىد� الحفا� عل�ؤ و 

  .111 على قار� األصل مستو� التأثیر

 من خالل استخدام حدس المترجم في ةنوط�ق�یالمقار�ة الهرمتظهر اإلبداع�ة في و 

في و تحلیل �عد� لتعلیل �ل خ�اراته. المعنى ولكن البد للمترجم أن �قوم ب ىاالستحواذ عل

الحدس "  Intuition foudroyante" هذا الصدد �ستخدم �عض ال�احثین مصطلحات مثل 

��قى ��تنف هذه لمناسب. و الحل ا "l’heureuse  trouvaille "ینتج عنه ذ�الالجامح، و 

لكون الدراسة الهرمینوط�ق�ة تعتمد على الحدس الذ� �مثل و إبهام  صطلحات غموضالم

یجاد ون في هذا الصدد إلى ایدعو ال�احث لهذاالموضوع�ة. و  عنالذات�ة و التجر�د �عیدا 

ماذج تفسیر�ة في العلوم ن�االعتماد على  دراسة الحدسأسس علم�ة و ملموسة لق�اس و 

   .112المجاورة

                                         
», Op.Cit Modeles explicatifs de la créativité en traduction Balasceau, Ioana et al: « 111  
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 �ل المقار�ات الترجم�ة المذ�ورة آنفا تأخذ �عین االعت�ار اإلبداع�ةجدیر �الذ�ر أن 

 -a problemلمناس�ة للس�اق، �ما تعتبر اإلبداع�ة االتى تستجیب إلى مع�ار� الجدة و 

solving activity.  

  نظر�ات اإلبداع�ة ال�عیدة عن آداب الترجمة:  ) 4

توجد نظر�ات لإلبداع�ة ال تأخذ �عین االعت�ار إال مع�ار الجدة؛ هذه النظر�ات ال 

-a Problem مسألةال تعتبر اإلبداع�ة �عمل�ة حل و  �ةالترجم �ات الممارسةتتواف� مع أخالق

Solving Activity ترتكز هذه النظر�ات على �ون النص األصل مصدر إلهام للمترجم، فهو .

حافز لإلبداع لد� المترجم الذ� ینطل� منه ل�طل� العنان لخ�اله. وال �أ�ه أصحاب هذا 

لكنهم �عتبرون أنه ��في أن �صرح �قة النص الهدف مع النص األصل، و التصور �مطا

�التالي ال داعي أن نناقش أبدا إن �ان أضاف �أن نصه هو ترجمة لمؤلف أصل و  جمالمتر 

قد أدت هذه لنص األصل. و أو غیر أش�اء وفقا لإللهام الذ� حفزه لد�ه استحواذه على ا

نة ٕایدیولوج�ة �عیدا عن مدوّ استخدامها ألغراض س�اس�ة و جمة و األف�ار إلى استغالل التر 

 Theت�ار ما �عد الكولون�ال�ةلت�ارات المناد�ة بهذه األف�ار . و من أهم ا113أخالق المترجم

Postcolonialism المناورات ت�ار" و" the Manipulation School.  توجه فرمییر و �م�ن أن ندرج

نه یؤ�د على أن الس�و�وس الذ� �حدده المترجم للترجمة هو الذ� في هذا الس�اق، حیث إ

                                         
516.-:515 ; Op.Cit. pp » dèles explicatifs de la créativité en traductionMo Balasceau, Ioana et al, « 113  
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في تغییر الوظ�فة األصل�ة اق یؤ�د على حر�ة المترجم �ملى طر�قة الترجمة، وفي هذا الس�

،  )the  (commissioner  المفوض) الهدف الذ� �سطره هو أو الو�یل(مع تكی�فها للنص و 

  وهو ما �عارض أخالق�ات الترجمة.

التف�یر حثون عن طر�� التجارب الحوار�ة و تندرج �ل األ�حاث التى قام بها ال�او 

في خانة التصور الذ� �عتبر اإلبداع�ة عمل�ة حل �Think-Aloud Protocolsصوت عال 

ل�س بترجمة تعل� بإبداع�ة في خدمة الترجمة و من هنا ندرك أن األمر یو  .ترجم�ةمش�لة 

 إبداع�ة في خدمة إدیولوج�ا.

ولهذا فإن هذا ال�حث سیتناول اإلبداع�ة من حیث أنها جانب أساسى فى عمل�ة     

اآلل�ات التى ینطو� علیها �نه مع �ل االستراتیج�ات و صر متكامل الترجمة وهى عن

أمرا ال بد منه لردم ألن البون شاسع بین الثقافات تظهر اإلبداع�ة لد� المترجم و  .الترجمة

ات المترجم اللغو�ة تقر�ب األصل إلى القار�، من خالل المزج بین مختلف قدر هذه الهوة و 

 صل.  الثقاف�ة للتغلب على صعو�ات األوالخطاب�ة و 

 :لسان�ات النص و اإلبداع�ة في الترجمة) 5

على أهم�ة لسان�ات  حدیثها عن درجات إبداع�ة المترجمفي معرض  114تؤ�د نیتلوفا

تشیر . و بداع�ة في الترجمة من دون إفرا�اإل وضحتآل�ات ترجم�ة تعرف و  وضعالنص في 

                                         
, Philosophica73, 2000. ”On the Degrees of Translator’s Creativity“ , Dagmar:Knittlova 114   
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ص؛ إال أنها تعترف أن إلى ضرورة وضع حدود إلبداع�ة المترجم وفقا لمعاییر لسان�ات الن

هذه الم�اد� النص�ة قد تكون عمل�ة إلى حد ما ألنه على المترجم أن �حاف� على القرائن أو 

  اییر النص�ة الواجب احترامهاتبرز الكات�ة معالنص�ة لألصل في النص الهدف، و المعاییر 

  Translation في �تا�ه نیو�رت ذ�رها التى تستمدها من معاییر النص�ةو  ،في النص المترجم

extas T
115
  : وهي �اآلتي 

عالقة الرا�طة و هو التوع�ة إلى ال of the message  intentionalityالقصد من الرسالة-1

  النصوص.المترجم و /بین مقاصد الكاتب 

  Grice �المعنى الذ� أشارت إل�ه م�اد�ء غرا�س acceptability :مقبول�ة النص-2

  .)ك�ف�ةالكم�ة، النوع�ة، العالقة، ال(

3-situationality مقام و �شیر إلى تكییف النص مع  )المحلي و الزمني لس�اقا( المقام

  الهدف ألجل القار�ء الهدف، ولكن �ل هذه التكی�فات تتم في حدود معینة. وس�اق النص

مد� أو حجم المعلومات التي یوصلها المترجم للقار�ء في اللغة الهدف یجب أن  -4

  نوع النص. یتطاب� مع وظ�فة و

                                         
”; Op.Cit.Explorations in translational Creativity Cité in: Niska, Helge:” 115   
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التناس�: یتوجب في عدید األح�ان إعادة بناء البن�ة المنطق�ة للنص على أساس فهم و -5

  است�عاب تناس� النص األصل.

تراكیب ترا�� بن�ة و ، إذ �شیر إلى هو مع�ار وثی� الصلة مع التناس�cohesion الترا��  -6

  �ل واحد منهما �ع�س اآلخر على المستو� السطحى للنص.و  النص

هو مع�ار قائم على التجارب السا�قة مع نصوص مشابهة، وقد  intertextualityالتناص -7

  ��ون له دعم قو� للمترجم في اخت�اره  لعناصر نص�ة أخر�.

تقس�م  نیو�رت، ولكن قد ��ون للمترجم نظرة  في وردت بهذا الترتیبالمعاییر النص�ة  هذه

 ترتیبها حسب عنصر األهم�ة لد�ه. أخر� في 

  النموذج الحلزونى:) 6

الص�اغة في الترجمة، ���ة الفهم و نموذجا حلزون�ا �شرح دینام Dancette 116اقترحت    

ي �تمثل فینتقل من الش�ل اللغو� األول و  اأن مسار الترجمة یت�ع منحى حلزون� إذ تعتبر

تعبیر المرورا �عمل�ات لغو�ة من الفهم و  هي الترجمةالنص األصل إلى ش�ل لغو� آخر و 

. و�ع�س هذا المنحى extralinguistiqueلسان�ة  غیرتحدث على مستو�ات لسان�ة و 

                                         
122-:108 ; pp »; Meta,v 52 n1,2005 Axes et critères de la creativité en traduction : « eanne et alDancette, J 116   
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اللغات والمعارف الشخص�ة في عالم و  ج التداخل أو التفاعل بین النصوصالحلزوني المزدو 

  الخطاب.

ستنتجتها �عد ق�امها اإلبداع�ة في مجال الترجمة األدب�ة اتقترح ال�احثة خمسة محاور تمیز و 

  :117تو�والت ف�ر �صوت عال، وهىبتحلیل برو 

*المحور الش�لي: و�تعل� �ص�غة و ش�ل الجملة، وص�غ وأدوات التكرار؛ إضافة إلى الص�غ 

الخطاب�ة التي توضح مواقف المتكلم و ص�غ التقدیر �استخدام ص�غ الظرف و المقارنة، 

النص   اعا�قالمترجمین أن ��ونوا واعین بـ إذ یتوجب على إضافة إلى المادة الصوت�ة.

المترجم، والترتیب الخاص لمختلف الص�غ النحو�ة و موس�ق�ة الجمل...�معنى �ل ما یتعل� 

  �ش�ل النص األصل.

ال�حاءات واالستنتاجات و اال�ماءات التي تنتج عن ملفوظات او یرت�� � *المحور السرد�:

  . les tropesالع�ارات المجاز�ةالنص و عن 

في lexemes للكس�مات  ) (connotationsالمضمنة  التدال*المحور الداللي: و �شمل ال

  مختلف أقسامها...

                                         
Dancette, Jeanne et al, Axes et critères de la creativité en traduction; Op.Cit. 117  
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 الترجمة*المحور الترجمى: في هذا المستو� تظهر قدرة المترجمین على االخت�ار بین 

من خالل السعي وراء تعابیر طب�ع�ة مع  الترجمة الحرف�ةو   l’hypertextualitéالتشعب�ة

  احترام اللغة األصل.

ص�غ قدرة المترجم على االنتقال بین : �شیر إلى intra-référentielالداخلى حالة*محور اإل

�استخدام ص�غ  إذ یبد� المترجمون وع�ا �بیراanaphorique et cataphoriques اإلحالة  

  في النص. اإلشارة و اإلحالة

ییز �ما تقترح ال�احثة في س�اق تحلیل اإلبداع�ة �عض المعاییر التي تسمح بتم          

�والت ف�ر �صوت عال بوضع الترجمات المبدعة من غیرها؛ حیث سمحت لها تجارب بروتو 

  :118مترجمین األكثر إبداعا وهيخصائص للمیزات و 

الداخلي أو النسیج النصي )  البناء(ظ�م * تتمیز الترجمات الناجحة بدرجة عال�ة من التن

  المح�م.

و أدب�ة النص  ا�قاعفي النص، �نقل عناصر المعنى  * یتم�ن المترجمون من ترجمة �عض

 مختلف أنواع المجاز.األدبي ونقل الوجه اإل�حائي للنص و 

  

                                         
»; Op.Cit. Axes et critères de la créativité ; « Dancette, Jeanne 118  
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  : دولیل آراء) 7

أنها عمل�ة من عمل�ات  لىفها ععرّ اإلبداع في الخطاب و  مسألة Delisle 119استعرض دولیل

��ون إال  وال "غیر معجمى"تحدید تكافؤالذ� یتمثل في وضع و المسار الذهنى  في الترجمة، 

�شرح مستو�ات تأو�ل الكلمات في الس�اق من �فسرو  ا االتجاهفي هذفي  س�اق معین. و 

ات الش�ل�ة ل�ست فق� مجموعة من العالقترجمة هي تأو�ل ثم إعادة تعبیر و منطل� أن ال

  الهدف.الدالل�ة بین األصل و 

 eportr النقلهى:و�ات لتأو�ل الكلمات في الس�اق و بین ثالثة مست �120میز دولیلو 

ل� و�تع .  discursive (création ( اإلبداع الخطابيو )  remémoration(  �یرالتــــــــــــذو

أما المستو� الثاني فیخص نقل المصطلحات المستو� األول بنقل األعداد وأسماء العلم و 

فیتطلب جهدا مضاعفا بواسطة تكافؤ معجمي مما یتوفر في المعاجم. أما المستو� الثالث 

تسمح هذه المستو�ات الثالث بتصنیف الطرق و اإلجراءات التي تدخل و أمل. التفي التف�یر و 

  في الترجمة ثم تحدید تلك األكثر إبداع�ة. 

سلما لتحدید التكافؤ في الخطاب من خالل: المستو� األول تقابله  �121قترح  دولیلو 

و� الثالث الترجمة الحرف�ة؛ المستو� الثاني �قابله إعادة التر�یب و الص�اغة؛ أما المست

                                         
110.-.Target 9:1(1997);pp:85» Créativité et traduction  « ; Ballard, Michelited in: C 119  

;Op.Cit. ; Créativité et traduction Ballard, Michel120  

Ibid.121  
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و�بدو أن  التحو�الت الثقاف�ة.و   التور�ةتظهر ف�ه ص�اغة تراكیب جدیدة والتفسیر والشرح و ف

  �المستو�ات األخر�.مقارنة المستو� الثالث �ضم استراتیج�ات أكثر إبداع�ة 

 االستراتیج�ات الترجم�ة األكثر إبداع�ة:) 8

            Understandingبــ:  في �تابها الموسوم   Anne schjoldagerرخولدج تقترح  

Translationعلى مستو� خالل عمل�ة الترجمة تراتیج�ات التي �عتمدها المترجم تصن�فا لالس

 منهذا التصنیف  تستوحي جولدخرو . microstrategies یج�اتاسترا ت-��روالم تسمیهاو النص 

ما''االسلو��ة المقارنة دار�لني في �تابهن�ات الترجم�ة التى قدمها فینى و اإلجراءات والتق

في  هاف�تصنتقدم ال�احثة و  .'' إضافة إلى �عض الدراسات األخر� للفرنس�ة و االنجلیز�ة

  :122ةستراتیج�ا ةعشر اثني  حوالي

« Direct transfer, calque, direct  translation, oblique translation, explicitation, 

paraphrase, condensation, adaptation, addition, substitution, deletion, 

permutation. » 

التفسیر، غیر الم�اشرة، الترجمة النسخ، الترجمة الم�اشرة، ، (أو االقتراض)النقل الم�اشر"

  "الحذف، التحو�ل.التعو�ض، اإلضافة، ، التكییف، التكثیفإعادة الص�اغة، 

                                         
Academica 2008. ; : Understanding Translation Scholdager,Anne122  
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إلى  ستراتیج�اتهذه اال م�تقسب قام �عض ال�احثیناعتمادا على هذا التصنیف و   

االستراتیج�ات ف  .123االستراتیج�ات األكثر إبداع�ةاالستراتیج�ات األقل إبداع�ة و  قسمین:

األولى أقل إبداع�ة �ونها تجعل المترجم یلتص� �النص األصل من دون تغییر أو  ثالثال

 فالنصوص المترجمة �استخدام على المستو� اللغو� أو الداللي.إضافة أو حذف أكان ذلك 

�اق�ة فهي تفتح آفاقا أما االستراتیج�ات ال ،حدها تكون أقل إبداع�ةهذه االستراتیج�ات لو 

   المترجم ولو أن ذلك ��ون بدرجات متفاوتة. واسعة أمام

الترجمة الم�اشرة وهو ما تحیل �ه إلى جدیر �الذ�ر أن جولدخر استخدمت مصطلح   

ت مصطلح الترجمة غیر الم�اشرة �ما استخدمما هو متعارف عل�ه �الترجمة الحرف�ة، 

�م هو ما یخالف التقسأنها تعنى الترجمة معنى لمعنى، و إلى �استراتیج�ة وأشارت في تعر�فها 

ل�ضم عدید أو المائلة) مان مصطلح الترجمة غیر الم�اشرة(ن �ستخددار�لني اللذیلد� فیني و 

لهذا، و التكییف. و  equivalence التعادلوالتطو�ع و  transpositionاإلجراءات الترجم�ة: التبدیل 

 تحر�ا للدقة في التصنیفو في االستراتیج�ات الترجم�ة الغموض و التداخل تجن�ا للتراكب و 

  :لالستراتیج�ات اإلبداع�ةاآلتي تصنیف النقترح 

 {substitution, permutation, adaptation, paraphrase, addition, deletion, 

condensation, explicitation}  

  }التفسیرالتكثیف، اإلضافة، الحذف،  إعادة الص�اغة،التعو�ض، التحو�ل، التكییف، { 

                                         
 (); Bachlor’s Thesis 2010 :Creativity in Translation .L.F, JuneHolst123  
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  أما االستراتیج�ات التال�ة فتعد أقل إبداع�ة أو الإبداع�ة.  

{direct  translation, calque, direct transfer}  

  })(أو االقتراضالترجمة الم�اشرة(الترجمة الحرف�ة)، النسخ، النقل الم�اشر {

تعنى �ه''ترجمة تأثیر أحد ل permutation نشیر أن جولدخر تستخدم مصطلح ''التحو�ل''

، ألغراض لغو�ة أو اسلو��ةالمقاطع في النص األصل في م�ان مختلف في النص الهدف، 

  . ''في الترجمة األدب�ة على وجه الخصوصوتستخدم هذه االستراتیج�ة 

من  المقارنة ف�ما بینها ن تحلیل و دراسة الترجمات و�االعتماد على هذه االستراتیج�ات �م�و 

  .إبداع�ة حیث أكثرها

  :Gerrit Bayer جر�ت �ایرأ�حاث ) 9

ثالثة إجراءات ترجم�ة تعتبرها  �124ایر  Bayerح ال�احثة في اإلبداع�ة الترجم�ةتقتر 

 �م التى قدمهاا على المفاهذجمى إبداعي. وتعتمد في تقس�مها هاألساس في �ل عمل تر 

 التى تطرقنا إلیها سا�قا.و  قلفورد و�وشمول

 

    

                                         
”, in:Behind the Unmeasurable Translational Creativity; How to measure the ”;et al Bayer, Gerrit 124

Mind:Methods, Models, and Results in Translation Process Research.by: Susanne Gopferich et al.pp:39-60.  
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  :125ه اإلجراءات هيذهو  

  Abstraction* معنى التجر�د�  

 Modification*  عدیلالتو �معنى التغییر  

 Concretisation* معنى التجس�م والتجسید�  

ترجم�ة أكثر  استراتیج�ات عمال المترجم في النص الهدف�شیر اإلجراء األول إلى است

ا أو تجر�دا أو حتى غموضا مقارنة �النص األصل. وأما اإلجراء الثانى ف�شیر إلى تعم�م

الرموز في النص األصل إعادة ص�اغة الع�ارات المجاز�ة و استخدام المترجم استراتیج�ات �

أو تغییر وتحو�ر في منظور أو وجهة نظر التعاطى مع أف�ار األصل. و�لجأ المترجم في 

تدق�قا مقارنة �النص حا و تجس�ما وٕافصاخدام أف�ار أكثر تفص�ال و إلى استاإلجراء الثالث 

  .لاألص

- ��روهو إعادة ه��لة للم �Gerrit تقترحه ذا التقس�م الثالثي الذیبدو لي أن ه

استراتیج�ات إبداع�ة والتى قسمها �احثون آخرون إلى  استراتیج�ات التى تقترحها آن جولدخر

 condensationالتكثیف �م�ن أن �ضم''التجر�د'' ول ن اإلجراء األإ، حیث و أقل ابداع�ة

 paraphraseإعادة الص�اغة  ف�م�ن أن ندرج ف�ه: التعدیل''  '' ف وأما اإلجراء الثانيذوالح

                                         
.”;Op.CitUnmeasurable Translational Creativity; How to measure the ”;et al Bayer, Gerrit 125   
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وأما اإلجراء  والتكییف. permutation) التبدیلالتحو�ل (أو و  substitutionوالتعو�ض

  .  additionواإلضافة explicitationالتفسیر مصطلح یلم �االستراتیج�ات التال�ة: الثالث فهو

 كثر إبداع�ة تم�ن من توض�ح وت�س�� اإلجراءات الترجم�ة الثالث:األ االستراتیج�اته ذفه

 . �ایر تقترحهاالتى  التجس�مو  )التغییرالتعدیل (أو التجر�د و 

ات اإلبداع�ة التى اقترحها ءاإلجرا�ل هذه االستراتیج�ات و أن  جدیر �الذ�ر 

وو�لس  أ�حاث قلفوردعلى ترتكز أساسا إنما تعود إلى و میدان الترجمة في  لف ال�احثون مخت

�ل الخصائص التى تمیز حیث أشار قلفورد في أ�حاثه إلى  في مجال اإلبداع�ة الترجم�ة.

أو الطالقة الترجم�ة، و طواع�ة الف�ر  fluencyهى: و  ،الترجمة فیها �ما فعل إبداعى

flexibility  الجدةو novelty .  

التمعن التر�یز و على قدرة المترجمین إلى ''الطالقة الترجم�ة'' فتشیر  فأما الخاص�ة األولى

هذا �ظهر عموما من و  والر�� ف�ما بینهاالمناس�ة الحلول عدید ایجاد و في المسألة الترجم�ة 

  المترجمون.خالل الترجمات الناجحة التى �ضعها 

ن خالل قدرة المترجمین على التخلص من الص�غ وأما خاص�ة طواع�ة الف�ر فتظهر م

ٕاعادة متل التحو�ل والتعو�ض والتفسیر و اإلجراءات الترجم�ة للنص �استخدام عدید الحرف�ة 

  الص�اغة.
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على التخلص من الحلول الروتین�ة الم�اشرة أما الجدة فتظهر من خالل قدرة المترجمین و 

هذا �عتمد أساسا على و  اإلضافةأوالتكثیف و �التكییف والتضمین �استخدام إجراءات ترجم�ة 

  .الس�اق الم��رو للنص المترجمبین الس�اق الماكرو ذها�ا جیئة و المترجمین انتقال 

مختلف  بجرد قصیدة ''األرض الی�اب''تحلیل تطب�قي خالل دراسة و في الجانب ال وسنقوم

بین األقل إبداع�ة و  ماتصن�فها دت في الترجمات الثالث، ثم ور اإلجراءات الترجم�ة التى 

ها في الجانب التطب�قي أن االستراتیج�ات اإلبداع�ة التى سنعتمد علی نشیر األكثر إبداع�ة.

إلضافة، الحذف، التكثیف، : التعو�ض، التحو�ل، التكییف، إعادة الص�اغة، اهي �اآلتي

  .التفسیر

سلوب التقد�م و على أنه أpermutation ل الدراسة التطب�ق�ة ''التحو�ل''وس�ظهر خال 

 substitution �ما �م�ن أن نشیر إلى التعو�ض التأخیر(وفقا للمعنى الذ� ذ�رته جولدخر).

ذ�ر العدید من ال�احثین و  .transposition lexicaleأو  التطو�ع�مصطلح التحو�ل المعجمي أو 

تراتیج�ات وه من االسعدّ و  Transposition syntaxique: ـأو ما �عرف بمصطلح التحو�ل النحو� 

لهذا سنعتمد في الجانب التطب�قي هذه االستراتیج�ة ضمن االستراتیج�ات و  اإلبداع�ة

 اإلبداع�ة.
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  :الترجمة في déformantes tendances lesالمشوهة  رمان ضد النزعاتراء بآ) 10

تحلیل في إطار تفسیرو  رجمةإلبداع�ة في التستراتیج�ات ل�ااإلجراءات المقترحة  تعد

� ینتقد الذضمنها برمان في نظامه التى توجهات من بین عدید ال اإلبداعى للمترجمالمسار 

من خالل ق�امه و  أو النص. la lettreالترجمات التى تر�ز على المعنى وتهمل الكلمة 

مشوهة للنص التى تعتبر من وجهة نظر برمان الكالس���ة الترجمات بتحلیل مجموعة من 

ة المشوه نظاما للنزعات�ضع برمان  الترجمة )آدابالق�ات(و �التالي �عیدة عن أخاألصل 

اللغو�ة التى �عتمد علیها  اإلجراءاتعمل�ات و �ضم هذا النظام مجموعة من ال. و في الترجمة

الشرح والت�س�� و التعم�م : التجر�د و من بینها نذ�رو ، ٕانتاج الترجمةص�اغة و عادة المترجم فى 

  ...126تراكیب األصل�ة للنصالالتنمی� وتغییر وتحو�ر الص�غ و و 

تشوه و آداب الترجمة �عتبر برمان �ل هذه اإلجراءات الترجم�ة �عیدة عن مدونة 

فهذا �عنى حتما لإلبداع�ة في الترجمة ف�رة على اإلجراءات المقترحة ٕاذا ط�قنا هذه الو األصل 

   .�عیدة عن الترجمةو مدونة آداب المترجم تخالف أن اإلبداع�ة 

من  نصوص أدب�ةعلى التحلیل الذ� �قدمه برمان �قتصر  لى أن هذاین�غى اإلشارة إ

الذ� �میزه عن غیره و الذ� النثر، و�ما هو معروف أدب�ا فإن �ل أدیب له أسلو�ه األدبي 

�ان بتشو�ه  االلغة و تطو�عها إلنتاج عمله الفنى من دون أن یتهمه أ�ّ �م�نه من استخدام 

                                         
Cit.;Translating the Untranslatable, Op. Mercier, Gillian-Lane126   
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 لیتم�ن من ا�فاء األصل حقه.عها �طوّ م لغة الترجمة و مترجم الذ� �ستخداللغة، و�ذلك هو ال

�ل هذا ى ��ثف، و حتالمترجم بتقد�م أو تأخیر، وقد �ضیف أو�عمم أو�فسر أو لهذا قد �قوم 

تطو�ع  لغة ات المترجم في ٕام�انوعلى قدرات و �عتمد على ع�قر�ة اللغة الهدف من جهة 

جراءات أن هذه اإلنعتبر ساس ال وعلى هذا األ .من جهة أخر�  الترجمة ألغراض مختلفة

فهى ال �م�ن أن تحرف الترجمة عن هدفها األسمى الذ� یدافع عنه برمان  تشوه األصل،

   من أجل توصیله إلى جمهور متلقى. إلى لغة أخر� هو نقل رسالة أو نص أصل و 

ونأخذ مثال اإلضافة �إجراء من اإلجراءات الترجم�ة حیث �عترف نایدا أن المترجم قد 

تفسیر لما هو و� الداللي للنص بل هى فق� شرح و جأ إلیها من دون أن �ضیف شیئا للمحتیل

. �ما 127مضمن فى األصل، وأ�ضا الحذف �النس�ة لنایدا ل�س إنقاصا في محتو� األصل

یدافع لوثر عن ترجمته حینما اتهمه رجال من الكن�سة أنه أضاف �لمة فى ترجمته األلمان�ة 

  : 128لإلنجیل قائال

« Je sais parfaitement …dans le texte latin et …le texte grec on ne trouve pas le mot solum… mais l’usage de 

notre langue allemande implique que lorsqu’on parle de deux choses dont on affirme l’une en niant l’autre, on 

emploie le mot ‘’solum’’ à coté du mot ‘’pas’’…    

حین نتحدث عن شیئین تتطلب أنه األلمان�ة قواعد لغتنا  ولكن  »   « solumغر�قي ال نجد �لمةو...النص اال ''أعرف تماما ...في النص الالتیني

 ...'' « pas »  مع �لمة « solum »�لمة نثبت أحدهما بنفي اآلخر نستخدم 

                                         
»,Op.Cit.p91. Créativité et Traduction « ; Ballard, Michel 127  

;Ibid. Ballard, Michel 128  
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یهدف من خاللها �ان إنما  ةعلى أساس أنها تشوه الترجمإن اإلجراءات التى أوردها برمان  

  هى ما �طل� علیهاو تقید الممارسة الترجم�ة تحدد و مدونة آداب للترجمة إلى اقتراح 

 Une éthique de la traduction  ترجمات الحرة التى میزت األعمال الكالس���ة أمام تلك ال

   المترجمة إلى الفرنس�ة في العصر الكالس��ى.

من دون �أجنبي في لغة الترجمة ى استضافة األجنبي یؤ�د برمان في هذا الصدد عل

: 129و�قول  تغییر...ت، �معنى من دون إضافة أو حذف أو و إلحاقه �الذاأاالستحواذ عل�ه 

« l’acte éthique consiste à reconnaitre et à recevoir l’Autre en tant qu’Autre »  

  على أنه اآلخر"تلق�ه و خر �اآلاالعتراف یتمثل في فعل األخالقي في الترجمة ال" 

أن  �ؤ�د و  وفقا لنظرة برمان. م�ن المترجم من تحقی� هدف األمانة في الترجمةما �ذا هو  

�االلتصاق �الكلمة  ال �م�ن أن یتم إالاستضافة األجنبى �ما هو من دون تحر�ف أو تشو�ه 

ة(للنص) فى األصل هي أمانة للكلم األصل و �التالي األمانة هناللنص و الدوال) أ( الحرف 

fidélité à la lettre.  

ینها ألن اللغات تختلف ف�ما ب �فهمهاالقار� و ال �م�ن ان تؤد� إلى ترجمات �ستس�غها برمان إن هذه الحرف�ة التى یتبناها 

ن غیرها ماإلضافة والحذف و ال بد من التحو�ر والتحو�ل و  و�التالي والتعبیر�ة النحو�ةمن حیث الخصائص التر�یب�ة و 

  .في اللغة الهدفمفهوم وواضح التى تم�ن من إنتاج نص مترجم األدب�ة األسالیب 

                                         
étranger.Edition Gallimard (1984).;L’épreuve de l’ Berman, Antoine 129  
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  )األساطیر الواردة في القصیدة6

  

  : ت.س.إلیوتـل  Land Waste Theقصیدة )1

عالم اإلبداع ة إلیوت في أسس لشهر الشعر� الذ�  العمــــــلالخراب صیدة األرض ق تعد

واعتمد . في نظم الشعر الحرن هذه القصیدة أرست تقالید نوعا ما جدیدة إمن حیث  األدبى

لدانتى و من التراث الشعر� العالمي  أخذهإاشارات اقت�اسات و إلیوت في نظم قصیدته على 

القد�مة  األساطیر�ما استوحى العدید من شخص�اته من  وغیرهم؛�اوند ش�سبیر و�ودلیر و 

. والتضح�ة والعطاء والحب والفروس�ة الموتوالح�اة و ال�عث التى تتحدث عن الخصب و 

على األقل من حیث ،المعادل الموضوعي في الشعر صاغ مصطلحمن  إلیوت أول نقال إو�

ف أو عر یلجأ إلى ایراد مجموعة من المواقإلى أن الشاوتشیر هذه التقن�ة  ،المصطلح

والتى  هى ذاتها التى تختلج روح الشاعرس�س عواطف وأحا ى القار� تثیر فاألحداث التى 

لشعراء  قصیدته أب�اتاإلى تضمین  دفعت إلیوتالتى  وهذه التقن�ة هي .�حاول ص�اغتها فن�ا

فش�ل  اإلس�ان�ةواإلغر�ق�ة و  السنس�ر�ت�ةو  �ة�طالاإلو  الالتین�ةة و األلمان�الفرنس�ة و �آخر�ن 

من غیر ترا�� أو تالحم أو تبدو في ظاهرها ر مختلفة أساطیمر��ة من قصص و صورا 



117 

 

جهدا ذات ا�حاءات عم�قة تتطلب من القار� الداللة و لكنها في ذهن إلیوت �الغة معنى و 

  .130اطالعا واسعا لإلحاطة �مضامینهامضاعفا و 

الحضارة الحدیثة من لتعقیدات  ث�ال حق�ق�اتمستهدف أن �الشعر البد یر� إلیوت أن 

أن �صور هو المنهج الذ� سار عل�ه إلیوت في قصیدته هذه حیث حاول و  ،اللغةخالل 

خراب ماد� على األرض  ؛الدمار الذ� آلت إل�ه أورو�ا غذاة الحرب العالم�ة األولىالخراب و 

  الم�اد� العل�ا لإلنسان في أورو�ا.و تفسخ الق�م �انحالل و خراب روحى و 

تتاح�ة اقت�سها من إحد� األساطیر بیت �ستهلها إلیوت �اف 434من وتتش�ل القصیدة 

لع�ة -2دفن الموتى-1الخمسة الم�ونة للقصیدة وهى:  األجزاءأو  ثم تلي األقسام الیونان�ة

    .ماقاله الرعد-5الموت غرقا-4موعظة النار-3شطرنج

 The Burial of the Deadدفن الموتى   :القسم األولأ)

إلى أن  ''األرض الخراب''حث قصیدة ال�النقاد الذین تناولوا �الدراسة و �شیر عدید 

على وجه الجزء الذ� �عبر ف�ه إلیوت عن ضحا�ا الحرب العالم�ة األولى هو  ''دفن الموتى''

في إحد� معارك الحلفاء على نهر  1915الخصوص صد�قه فردینال الذ� قتل في ر��ع 

                                         
نما جدیر �الذ�ر أن �ل التفاصیل و التفسیرات و الشروحات حول "األرض الی�اب" و �ل األساطیر الواردة فیها و التى أوردتها في هذا ال�حث إ130

)؛ 1995�3س.الیوت الشاعر و االسطورة( هي تعتمد على التحلیل و الدراسة و اآلراء التى قدمها �ل من لؤلؤة و یوسف الیوسف في �تابهما:ت.

) على التوالي؛ إضافة إلى عدید المصادر و الدراسات النقد�ة حول الفصیدة الواردة في قائمة المراجع في نها�ة ال�حث. 1986�1و ت.س.الیوت(

 دون أن أغفل عدید المقاالت على االنترنت التى تناولت القصیدة �الدراسة و النقد.
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صور  امالدمار الذ� لح� �أورو�ا من خالل استخدو و�صف وحش�ة الحرب  الدردنیل.

�مزج هذه الصور و  موحش على ع�س الشتاء الذ� �عده دافئامتناقضة فشهر ن�سان قاس و 

د �ما یور  �حن إلى ذ�ر�ات الش�اب.لماضى یبدو منها أن إلیوت یتوق و مع صور أخر� من ا

الماء الذ� �غرق و �ا�س الجذور  �حیىممثلة في الماء الذ� الح�اة الیوت صورا للموت و 

  .آالف الضحا�ا

  :ame of ChessA G لقسم الثانىاب)

قت�اسات و الكثیر من اال�ستخدم ف�ه إلیوت و  "لع�ة شطرنج"عنوان �حمل هذا القسم و 

خی�ة اإلنسان فى إلى فشل و ترمز  اسطورة فیلوم�ال. و �لهاو مثل شخص�ة �لیو�ترا األساطیر 

عتماده على هذه الخی�ات من خالل ا  و �صور إلیوت سام�ةتحقی� و بلوغ عالقات إنسان�ة 

   التفاهم مع اآلخر.التحاور و محاوالتها فى و فشل المرأة  شخص

  :Fire Sermon القسم الثالثج)

، من خالل مشاهد مختلفة، الح�اة فى و�صور ف�ه "موعظة النار"�عنونه إلیوت  

 فراغ روحيأصا�ه خواء ف�ر� و اإلنسان فاألرض موات و أورو�ا غذاة الحرب العالم�ة األولى 

 وهو ما یدنسعابرة اع رغ�اته الحس�ة �طر�قة دنیئة و �حث عن إش��ل أفعاله إلى  تحولتو 

فالعنوان  لالنسانق ار تحاأن هذه األفعال هى �مثا�ة  تبر إلیوتلهذا �عو ح�اة غیره و ح�اته 

  .إلى التو�ة من هذه الشهوات لتجنب االحتراقیدعو �أنه یبدو و موعظة النار 
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   :rDeath by Wate القسم الرا�عد)

ألنه �ح�ى  ''الموت غرقا''األحر� أو  ''الموت �الماءإلى ''في هذا القسم الیوت  �شیر

 هو أقصر جزء فيوالقسم الرا�ع هذا  ''فلی�اس الفین�قى'' في أعماق ال�حرحادثة غرق 

من الدنس  اإلنسان�وحى �أن الماء هو الذ� س�طهر و عشرة أب�ات إذ یتش�ل من  القصیدة

 ''فردینال''غرق صدی� إلیوت �ما �م�ن إحالة هذه األب�ات إلى صورة  .المقترف فى ح�اته

شخص�ة لهذا �م�ن اعت�ار و  على نهر الدردنیل. قضى فى الحرب العالم�ة األولى ذ�لا

  .صدی� الیوتلالمعادل الموضوعى فلی�اس الفین�قي 

    :What the Thunder Said القسم الخامسه) 

ل�حث عن هذا القسم یورد إلیوت صورا مختلفة لرحلة ا فى '' ماقاله الرعد''وعنوانه 

هو نسان معا و لالخالص اإلنسان من الجذب والقح� وٕاعادة الخصو�ة والح�اة لألرض و 

إلى و�عید  المقدس الكنغنهر  لیرو� المطر  م�شرا �قدوم البرق  ما�صوره إلیوت حینما �ضىء

من االو�نشاد �اقت�اس یدته �ما یختم الشاعر قص اخضرارها.خصو�تها و  األرض الی�اب

 -تعاطفوا -لبلوغ السالم األبد�: أعطوا �عتبره ح�مة لتعا�ش االنسان مع االنسانالهند�ة 

 .س�طروا

  في القصیدة: التناص)2
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التى اقت�س منها شخص�ات العدید من المصادر �حیلنا الیوت فى قصیدته هذه إلى 

فى االقت�اسات  ونصنف هذه allusionاسأو االقت�استخدم تقن�ة التلم�ح � أساطیروأحداث و 

 مف��ة من أول وهلةولهذا تبدو القصیدة  .ة و األسطور�ةاألدب�لتار�خ�ة و ا ثالثة أقسام هى:

   یجمع أطرافها.من دون را�� منطقى 

  : historical allusionsالتار�خ�ة االقت�اسات)2-1

عت بین الرومان و التى وقالیوت في قصیدته إلى إحد� المعارك التار�خ�ة  �شیر

من خالل البیت الذ� یناد� ف�ه  �، وهى معر�ة ما�القبل الم�الد 260في العام  ةقرطاج

وما�ال� هى مدینة  ..."�ا من �نت معي على السفن في ما�ال�"أنت  على صد�قه ستتسن

. و�بدو للقار� أن هذا حیث دارت وقائع المعر�ة من صقل�ةواقعة على الساحل الشمالي 

أن الشاعر �حیلنا في قصیدته هذه إلى الخراب نعلم غر�ب خاصة إذا �نا نوعا ما اس االقت�

فإذا �ه یلمح إلى معر�ة من معارك التجارة  غذاة الحرب العالم�ة األولىالذ� حل �أورو�ا 

دافع الر�ح  �سیرها المعاصرة مثل الحروب القد�مةب و �قول الحر و�أن إلیوت  القد�مة

أن شخص�ة ستیتسن لشاعر في إحد� الحواشى حول القصیدة �ما أوضح اارة. التجو 

خالل  جنود شار�و في معر�ة جوتالند ال�حر�ةهما إشارة إلى  (المتكلم في القصیدة)صد�قهو 

وٕاذا أخذنا �عین االعت�ار هذا التوض�ح من الشاعر نجد  .1916الحرب العالم�ة األولى عام 

: حاول أن �طاب� صورتین مت�اعدتین في معر�ة جوتالند محل�ال� امعر�ة مقد أحل أنه 
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القیود في تناقض صر�ح مع لعالمین الحصول على صورة متغیرة  أجل منالزمان و الم�ان 

   .ة الزمان و الم�انالتي تفرض وحدالشعر�ة التقلید�ة 

  

           

  : Literary Allusionsاالقت�اسات األدب�ة)2-2

وت من أعمال أدب�ة عالم�ة مثل مذ�رات �اقت�اسات قام بها الیقصیدة الیوت ملئ 

''الجح�م'' لدانتى و مسرح�ة ''الش�طان ش�سبیر و ''العاصفة'' و ''هاملت'' لو مار� الر�ش 

�عض الع�ارات من العهد  �ما اقت�س ،غیرها �ثیرو  بودلیر''أزهار الشر'' لو  و�ستراالب�ض'' ل

 .االنجیل)( التوراة و العهد الجدیدالقد�م و 

  :mythological allusions  االسطورىة �اساتاالقت)2-3

الفارس ال�احث عن إلیوت إلى العدید من األساطیر في قصیدته منها أسطورة �شیر 

في سوسوستر�س  العرافةالتى تستخدمها أوراق التارو سطورة واالملك الص�اد و  المقدسةالكأس 

عدید  وال�عث والزرع و الخصب طقوس الفرعون�ة حول األساطیر ، و لز�ائنها قراءة الطالع

   األخر�.القد�مة األساطیر 

  شخص�ات القصیدة:)3
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یر من مقطع یتغلكون المتكلم القار� ألول وهلة  تبدو القصیدة غامضة المعانى على

حیث نفترض أن المتكلم هو دون ساب� توج�ه و�بدو هذا جل�ا في بدا�ة القصیدة إلى آخر و 

 وفي األب�ات .شتاء وأمطار الصیف الم�اغتةودفئ الة الر��ع قسو حینما �صف الشاعر 

الموالى  وم�اشرة في المقطعابن عمها  الدوق هو شخص�ة مار� و الموال�ة نجد أن المتكلم 

وهذا األغصان حول الجذور و یتغیر المتكلم و�تساءل القار� من المتكلم الذ� �طرح اسئلة 

یتغیر في المقطع الموالي و  .الشاعروهو على ما یبدو  �قدم أجو�ةالمتكلم هو نفسه الذ� 

من دون أن صد�قها و��ادلها الحدیث التى تحادث المتكلم إلى شخص آخر وهو فتاة الزناب� 

خاصة في المقطع األخیر حیث یجد القار� صعو�ة في تمییز المحادثة واضحة تكون 

�ل مرة القار� مجبر في و �أحداثها و شخص�اتها المنوال وتسیر القصیدة على هذا المتكلم...

  المتكلم...لتحدید هو�ة مضاعف على بذل جهد 

  المعادل الموضوعي فى القصیدة:)4

األحداث دب�ة و لی�اب العدید من االقت�اسات األاستخدم الیوت في قصیدة األرض ا

ي فأحاس�س معینة و عواطف التعبیر عن لى إالتى �سعى من خاللها  التار�خ�ة االسطور�ة و 

حینما یتلقاها القار� فى عمل فنى  و ووقائعا أو أش�اء ر أحداثا �صو �معنى أنه ص�غة فن�ة؛ 

الیوت  هذا ما �طل� عل�هالكاتب، و ذات الشعور أو اإلحساس الذ� یختلج تستثیر ف�ه 

   معادل الموضوعي".مصطلح " ال
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أم�ننا أن ٕاذا أخذنا هذه التقن�ة الشعر�ة �عین االعت�ار في قصیدة األرض الی�اب و 

اإلحاالت االسطور�ة واألدب�ة ووظ�فة �ل  التى قام بها الیوت�اسات نفهم مغز� االقت

  تتناثر على طول القصیدة.التار�خ�ة التى و 

یرت�� مع ترتیب مح�م نس� و في الیوت یورد هذه االقت�اسات جدیر �الذ�ر أن   

�فهم تمعن، من أن ، �عد طول تف�ر و هو ما �سمح للقار� ترد ف�ه و  الذ�الس�اق الشعر� 

تحقی� ن القصیدة من �م�ّ هو ما من أب�ات شعر�ة، و �ر�طه مع ما �س�قه االقت�اس و  مغز� 

عدید �م�ن أن نورد و  توافره في �ل عمل فنى ذو ق�مة جمال�ة.الواجب االتساق االنسجام و 

الدارسین أن ؛ إذ �عتبر العدید من النقاد و األمثلة الستخدام إلیوت للمعادل الموضوعى

التى ، و "دفن الموتى"األول التى أوردها إلیوت في القسم ي الغر�� شخص�ة المالح الفین�ق

جان ماهى إال المعادل الموضوعى لصد�قه  ظهرت في إحد� أوراق العرافة سوسوستر�س،

�ما  الذ� قتل في أفر�ل في إحد� معارك الحرب العالم�ة األولى على نهر الدردنیل.فردینال 

من حزنه لفقدان صد�قه في األب�ات األر�ع األولى  و �صورأن الیوت �عبر عن هذه الفاجعة 

لمالقاة  حیث تمتزج الذ�ر�ات �الرغ�ة�أقسى الشهور و "دفن الموتى" حینما �صف افر�ل 

�ما �شیر إلى صد�قه و �أنه یتمنى لوأن صد�قه ال یزال على قید الح�اة.  ،صد�قه من جدید

ساطیر ل إله الخصو�ة في األالذ� �مثهذا من خالل اقت�اس شخص�ة فلی�اس الفین�قى 

على أنه �ان في أجمل �صف فلی�اس . إذ أن إلیوت في القسم الرا�ع"الموت غرقا" ،الفین�ق�ة
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الحزن و الشعور وهى أب�ات تثیر في نفس القار�  حلة و أنه أص�ح اآلن في أعماق ال�حر

عر إلیوت لفقدان �الفراغ و الخسارة لفقدان فلی�اس و هذه المشاعر فى الواقع ماهى إال مشا

  صد�قه في أعماق الدردنیل.

شارة إلى غرق صد�قه بل إنه یتحدث في القسم الثاني یتوقف الیوت عن اإل وال 

عن"خلیج الجرذان الذ� فقد ف�ه الموتى عظامهم" و هذا الخلیج ل�س إال المعادل الموضوعى 

التى أجزاء القصیدة  �ل هذه األمثلة و غیرها �ثیر تبرز بوضوح �یف أنلخلیج الدردنیل...

الذ� قضى في إحد�  قصة جان فردینال(صدی� إلیوت)تجمعها تبدو مف��ة ألول وهلة 

  معارك الحرب العالم�ة األولى.

�ة شعور�ة حق�ق�ة عا�شها الیوت وعانى و�التها وتم�ن من فاألرض الخراب هي تجر    

 لمعادل الموضوعى.�انت ر�یزتها األولى تقن�ة اتجسیدها في تجر�ة شعر�ة تصو�رها و 

  :الیوتترجمات قصیدة ) 5

  :the Waste Landالث ترجمات عر��ة لقصیدة تعتمد هذه الدراسة على ث

  ) 1980 (عبد الواحد لؤلؤة*األرض الی�اب للد�تور 

  )1986یوسف سامي الیوسف(الناقد *األرض الی�اب لألستاذ 

  )1996للد�تور ماهر شفی� فر�د(*األرض الخراب 
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  عبد الواحد لؤلؤة: المترجم)5-1

اللغات االنجلیز�ة و  ، یجیدعراقىمترجم و الد�تور عبد الواحد لؤلؤة هو �اتب وناقد         

 1962 في سنة حصل على الد�توراه في األدب اإلنجلیز� الفرنس�ة واإلس�ان�ة واأللمان�ة و 

النقد ي فلفات وتنوعت ما بین مؤ خمسین �تا�ا لؤلؤة ما �فوق  نشر في الوال�ات المتحدة.

إلى  "�النقدالمصطلح موسوعة "لكتب ق�مة أبرزها ترجمة الشعر، و ترجمات و األدب و 

التى  أعماله األدب�ة هم"األرض الی�اب" من أ  یدة ت.س.الیوتوتعد ترجمته لقص العر��ة.

األرض الی�اب، ونشرها في �تا�ه:" المهتمین �األدب الحدیث،و  الدارسینلد� القت استحسانا 

وقد  .)3(�1995ونشرت ط�عة منقحة عام  1980عامفي ط�عته األولى  القصیدة"عر و الشا

لخراب ل:أدون�س و ااألرض  وهي: ترجمات مختلفة لقصیدة الیوت س�قت ترجمة لؤلؤة

. واختلف المترجمون في ترجمة ترجمة لو�س عوضو ترجمة فائ� متى، و ، یوسف الخال

ض الخراب، إضافة إلى اختالفات �ثیرة في األر رض الی�اب و القصیدة ما بین األ عنوان

  تأو�ل المضمون.

  المترجم یوسف سامي الیوسف:)5-2

ألف العدید من الكتب في الشعر ، الیوسف �اتب وناقد فلسطینىسامى یوسف         

، الق�مة ، الشعر العر�ي المعاصربینها: مقاالت في الشعر الجاهلي من النقد،و 

، والتى تضم قصیدة مختارات من شعر إلیوتلترجمات منها: إضافة إلى �عض ا...المع�ارو 
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�ان �عاني  حیث في نهر ال�ارد بلبنان 2013الیوسف في صمت في رحل  األرض الی�اب.

  التشرد.الغر�ة و 

  ماهر شفی� فر�د: المترجم) 5-3

یر�و عن ثالثین �تا�ا في ناقد مصر� ألف ما الد�تور ماهر شفی� فر�د �اتب و          

ترجم قصیدة نافورة اللهیب... النقد، األدب و في ، �ةنقدمنها: دراسات الترجمة، و النقد ب و األد

 .1996عام نشرها في �تاب �عنوان"قصائد" و  الیوت �عنوان األرض الخراب

 ) األساطیر الواردة في القصیدة:6

نظم  تر�ز هذه الدراسة على الجانب االسطور� الذ� اعتمد عل�ه الیوت �ثیرا في       

قصیدته، حیث اقت�س العدید من األساطیر من ثقافات متعددة ووظفها في األقسام المختلفة 

العواطف التى عا�شها في تجارب مختلفة لالحاس�س و للقصیدة في ش�ل معادل موضوعي 

خالل ح�اته. ف�انت هذه األساطیر مصر�ة فرعون�ة و فین�ق�ة و هند�ة و اغر�ق�ة و من روما 

 القد�مة. 

  اسطورة أوراق التارو:  6-1

یورد الیوت في القسم األول ''دفن الموتى'' السیدة سوسوستر�س التى تعمل عرافة تقرأ        

البخت لز�ائنها �استخدام أوراق التارو، وهذه األوراق ذات منشأ فرعوني وتنسب إلى 'توت' 

تمثل شخص�ات مستشار أوز�ر�س الذ� �ان ملكا على مصر. �ما أن أسماء هذه األوراق 



127 

 

القصیدة: ال�حار الفین�قي، ب�الدونا، الرجل ذو الع�اكیز، عجلة الح�، التاجر أحاد� العین، 

اغر�ق�ة، �ما أنها -الرجل المشنوق. أما السیدة سوسوستر�س فیوحي اسمها �أصول مصر�ة

ترجمة شعب�ة حدیثة للسحرة المصر�ین الذین �انوا �عتمدون على رموز أوراق التارو في 

لتنبؤ �ارتفاع و انخفاض منسوب م�اه النیل و في التح�م و معرفة شؤون الخصب و الزرع. ا

ولهذا استخدم الیوت في قصیدته شخص�ة السیدة سوسوستر�س ووظفها �عرافة تستخدم أوراق 

  .59-43التارو في قراءة الطالع لز�ائنها، في القسم األول في األب�ات 

  ك الص�اد:اسطورة الكأس المقدسة و المل)6-2

أصابتها  The fisher kingالص�اد  تشیر اسطورة الملك الص�اد إلى أن �الد هذا الملك

اللعنة فتحول خصبها إلى ی�اب  �ما أص�ح الملك عق�ما و یتوجب لرفع هذه اللعنة وصول 

فارس من �الد �عیدة، وعل�ه أن یجیب عن أسئلة معینة. و یر�� الیوت هذه األسطورة 

المقدسة في إشارة إلى الكأس التى شرب منها المس�ح في العشاء األخیر، و  �أسطورة الكأس

ضاعت هذه الكأس و یبدأ ال�حث عنها و �صور هذا ال�حث في شخص الفارس ال�احث 

الذ� �صل إلى الكن�سة الخطرة و یتوجب عل�ه أن یجیب عن أسئلة و �حصل عندها على 

الفارس القادم من �الد �عیدة و الذ� یجیب عن الكأس وهنا یر�� الیوت هذا الفارس ال�احث �

تعید األرض خصو�تها ونضارتها. تسفع اللعنة عن �الد الملك و�شفى الملك و األسئلة فتر 

  نجد اإلشارة إلى هذه األسطورة في �عض المقاطع من القسم الثالث ''موعظة النار''و 
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الصعاب الیوت المخاطر و الرعد'' حیث �صف القسم األخیر''ماقاله ) و 202-197( األب�ات 

  التى تواجه الفارس في طر�قه إلى استعادة الكأس. 

التى یذ�ر فیها المتكلم   195- �187ما تشیر �عض تحل�الت هذه القصیدة إلى أن االب�ات 

أنه �ان �صطاد السمك في قناة موحشة خلف مصنع للغاز متف�را في أحداث قد مضت مثل 

ه الملك من قبل، إنما تحیلنا إلى شخص ''الملك الص�اد'' تحطم سفینة أخ�ه الملك و موت أب�

) إشارة إلى وصول الفارس 202-200ال�احث عن الخالص ل�الده، و في األب�ات األخیرة(

ال�احث الذ� تغسل أقدامه �ماء الصودا و ترافقه جوقة األطفال تنشد تحت الق�ة، لیتم �عدها 

  ایذانا بزوال اللعنة.  مهمته و �شفى الملك الص�اد، لتنطل� األفراح

  :اسطورة اله القمح:6-3

الى إحد� أساطیر وطقوس الخصب القد�مة التى  )73-71(األب�ات �شیر الیوت في       

اله - التى �انت تدفن تماثیل اآللهة في الحقولیزر في �تا�ه ''الغصن الذهبى'' و ذ�رها فرا

  حصول خصب و�عث. و ��ون هذا الدفن ایذانا ببدا�ة ح�اة جدیدة و  -القمح

  اسطورة النجمة ایز�س:) 6-4

و  ''،الشعر� ال�مان�ة'' أو ما یدعوه العربSirius �و�ب سیر�وس  الیوت إلى�شیر          

الذ� ذ�ره فرایزر في �تا�ه الغصن )، وهو النجم  75- 74في األب�ات ( Dogرمز له �ع�ارة 
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فجر براقا في المشرق یوم االنقالب إل�ه �الكو�ب الكلب الذ� �ظهر عند ال أشارالذهبى و 

الص�في تقر��ا حین یبدأ منسوب النیل �االرتفاع. و قد دعاه المصر�ون سوث�س أو نجمة 

ایز�س واعتبرت هذه النجمة ر�ة الح�اة التى تأتي لتندب حبیبها و توقظه من بین الموتى، 

ادته إلى الح�اة. وقد ساعدت الكالب(في االسطورة) ایز�س على جمع جثمان اوز�ر�س و إع

  أن الكلب صدی� لإلنسان. 74ولهذا �قول الیوت في البیت 

  اسطورة فیلوم�ال و الملك تیر�و:) 6-5

تشیر هذه االسطورة إلى تیر�و ملك 'تراق�ا' الذ� اغتصب فیلوم�ال أخت زوجته           

إخ�ار أختها لكن تم�نت فیلوم�ال من ها حتى ال تخبر أختها �ما حدث. و برو�نه، وقطع لسان

�فعلة تیر�و عن طر�� ح�اكة صورة من خیو� حر�ر، حیث تح�ى لها فیها مجمل القصة، 

وعندها تقرر الزوجة االنتقام من الملك تیر�و، فتقتل ابنهما''ایت�س'' و تقدمه مطبوخا لزوجها، 

و وتحضر أختها من الغا�ة التى ح�ست فیها إلى القصر لتشهد االنتقام، وحینما ��تشف تیر�

عندلیب لى سنونو و أختها و عندها تحولهما االلهة إ�ابنه �حاول االنتقام من زوجته و ما حل 

على التوالى. فأما فیلوم�ال العندلیب فتطیر في الغا�ات، وأما السنونو ف�ح� على سقوف 

-97المنازل. وقد ذ�ر الیوت هذه االسطورة في القسم الثاني ''لع�ة شطرنج'' في األب�ات 

  .206- 203لك في القسم الثالث ''موعظة النار'' في االب�ات و �ذ 103

  ) اسطورة تایر�س�اس:6-6
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�س�اس ذ�رت اسطورة تایر�س�اس في �تاب ''التحوالت'' ألوفید حیث �ح�ى أن تایر        

رأ� ذات مرة في الغا�ة أفعوانان یتعانقان فقام �ضر�هما، �ان رجال �ع�ش في (طی�ة) و 

أة( أصابته اللعنة) وظل �ع�ش في هذه الحال إلى أن صادفه نفس فتحول عندها إلى امر 

قد فتحول إلى طب�عته األولى �رجل. و المشهد �عد س�ع سنین، عندها عاود ضرب األفعوانان 

فأص�ح �قوم �التنبؤ لكل من �قصده أصیب تایر�س�اس �العمى فوهبت له اآللهة قدرات نبو�ة 

�ونه  �ح�م وشاهد في القصیدةدم هذه الشخص�ة لهذا فإن الیوت �ستخعند أسوار طی�ة. 

وتظهر هذه  �ضم تجر�ة مزدوجة للجنسین ولهذا فهو یوحد بین شخص�ات القصیدة جم�عا.

  .246-243و األب�ات 219-218الشخص�ة في القسم الثالث''موعظة النار'' في األب�ات

  ) اسطورة االلهة د�انا ر�ة العفاف:6-7

إلى إحد� )من القسم الثالث ''موعظة النار''  198-196 (�اتاألب فيالیوت  �شیر       

الذ� االسطورة إلى أن أحد الص�ادین و  الحب، حیث تشیر ةد�انا، اله ةاألساطیر حول االله

د�انا، وهناك رآها تستحم  ةالصید إلى م�ان تواجد االلهعى أكتیون قادته أصوات األبواق و ید

  تم�ن الص�ادون من اصط�اده مقتوال.ل إلى أیل و رفقة حور�اتها، فعاقبته االلهة وتحو 

  ) اسطورة الرعد:6-8

الیوت هذه االسطورة في القسم الخامس''ماقاله الرعد''، وهى مستوحاة من  ذ�ر      

المخطوطات الهند�ة القد�مة، ف�ما �عرف ب:األو�ینشاد التى جاءت في ش�ل محاورات 
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ى الرعد. إذ �ح�ى أن اله الرعد براجا�اتى شعر�ة. و ترتكز فصول هذه االسطورة على معن

اجتمع مع ثالث مجموعات: آلهة، جن و �شر وفي �ل مرة تسأله مجموعة �ل واحدة 

، فتؤول �ل مجموعة هذه الع�ارة �طر�قتها.  DAبدورها. وفى �ل مرة یجیب �ع�ارة 

عة الثان�ة من  �معنى''اعطوا''، والمجمو Dattaالمجموعة األولى من اآللهة أولت ع�ارة دا ب: 

�معنى''تعاطفوا'' أما المجموعة الثالثة من ال�شر Dayadhvamالجن أولت ع�ارة دا ب: 

وتنتهى االو�ینشاد الهند�ة �النها�ة   �معنى ''س�طروا''.Damyataفأولت ع�ارة دا ب: 

) والتى أوردها الیوت في  Shantih-Shantih-Shantihشانتي( -شانتي- الغنائ�ة: شانتى

  السالم الفائ�. -السالم الفائ� -صیدة، والتى تعني: السالم الفائ�ختام الق

  :الح� عجلة) اسطورة 6-9

في هذه الورقة تظهر إحد� أوراق العرافة سوسوستر�س؛ و عجلة الح� وردت في        

صورة االله الفرعونى انو��س حاكم األموات الذ� �سوقها إلى الظلمات و�ان رمزه رأس ابن 

  عنة ورأس �لب عند الرومان، وتقع الصورة على أحد جانبي عجلة الح�. آو� عند الفرا 

وفي الجهة الثان�ة صورة (تا�فون) الوحش في األساطیر اإلغر�ق�ة الذ� له مئة رأس، وترت�� 

ساطیر الفرعون�ة ورمزه األفعى و�دیر العجلة شخص �حمل صورته �اله الشر''سیت''في األ

  تاجا.س�فا و 
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  ة:توطئ

 The لثالث ترجمات عر��ة لقصیدةفي هذه الدراسة التحلیل�ة المقارنة  نحاول         

Waste Land  التى اعتمدها �ل االجراءات و نستخلص االستراتیج�ات نتوصل إلى و أن

ألن التعامل مع قصیدة شعر�ة في مجال للحفا� على المبنى والمضمون. و  ترجمته فيمترجم 

استراتیج�ات إبداع�ة للتغلب  یفوظحاولون تمر الهین فإن المترجمین س�الترجمة ل�س �األ

�ان الكم الهائل من خاصة إذا أخذنا في الحسالمط�ات التى تواجههم، و  الصعو�اتعلى 

  .  علیها الیوت في نظم قصیدته التلم�حات التى اعتمداالقت�اسات و 

  ترجمة عنوان القصیدة:)1

االختالف في ترجمة عنوان هو الثالث ما �شد انت�اهنا في هذه الترجمات أول        

شفی� ''األرض  فر�د �انت ترجمةإذ �انت ترجمة لؤلؤة والیوسف ''األرض الی�اب'' و القصیدة، 

حمالن ا�حاءات ن تاللتی ''الخراب''الی�اب'' وف في استخدام صفتي ''�بدو االختالو  الخراب''

عن األرض فتصیر  الماءمعنى غ�اب إلى  إحالة م�اشرة�حیل  الی�اب، فمصطلح مختلفة

ف�حمل دالالت متعددة منها . أما مصطلح ''الخراب'' نقول ''أرض ی�اب''و لهذا  جرداء قاحلة

التى  الكوارث الطب�ع�ة�فعل الحروب أو �فعل إحد� و خرا�ا أص�حت دمارا أن األرض 
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هذا المصطلح إلى األرض التى لم تعد بها ح�اة المدن. �ما �حیلنا و سببت انه�ار الم�اني 

   .فنقول ''أرض خر�ة'' ،هجرها مرتادوهاغذت بورا فماء أو خضرة و أو 

، إذ ورد المصطلحان في ''لسان و الی�ابال تفرق بین الخراب المعاجم العر��ة القد�مة و 

  .131'': ''أرض ی�اب أ� خرابمترادفین ''القاموس المح��''' والعرب'

العدید من األحداث التار�خ�ة حیث ذ�ر الیوت  ،إذا عدنا إلى س�اق القصیدة األصل       

و اعتمد على العدید من األب�ات من األدب مختلفة من ثقافات و اقت�س الكثیر من األساطیر 

الم�ة األولى خاصة لیوت �ان متأثرا بنتائج الحرب الع، فإننا ال بد و أن نتوقع ان االعالمي

تع�ش الدمار و حیث �انت أورو�ا   )1922(أنه نشر القصیدة في مرحلة ما �عد الحرب

الیوت صور �عض المشاهد و األحداث التى ، و لهذا نجد أن حربالخراب الذ� خلفته ال

�شیر من خاللها إلى ى �ان ، مثل معر�ة ما�ال� التلمح بها إلى الحرب العالم�ة األولى

الذین شار�وا في هذه  الذ� هو أحد الجنودوذ�ر اسم ستیتسون  1معارك الح.ع.إحد� 

   المعر�ة على نهر الدردنیل.

األول بوصف ن�سان(ابر�ل) أقسى �ما یتف� �عض الدارسین أن الیوت �فتتح القسم         

في هذا  أعز أصدقائه فردینالالشهور في تصو�ر لقساوة الحرب التي خسر فیها الیوت 

ید �ما �صور لنا الیوت في عد الشهر ذاته(أبر�ل) الذ� قضى ف�ه على نهر الدردنیل غرقا.

                                         
 .103)، المؤسسة العر��ة للدراسات و النشر.ص:1995( 3واحد: ت.س.الیوت، األرض الی�اب، الشاعر و القصیدة.�لؤلؤة، عبد ال 131
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. ورو�ا في فترة ما �عد الحرباالنحالل الروحي الذ� ساد أالمشاهد عبر القصیدة التفسخ أو 

لة ال�حث عن رحو إضافة إلى صورة الخراب، �صور لنا الیوت صورا عدیدة لغ�اب الماء 

�حث عن الماء خاصة في القسم الخامس ''ما قاله الرعد'' حیث یبدو المتكلم في رحلة  الماء

ألنه یجد �ل  الیناب�ع و اآل�ار عبر الصخور و الج�ال وفي �ل مرة تكون محاوالته خائ�ة، 

 أن �علن المتكلم مع نها�ة القصیدة عن هبوب ر�ح إلىو �أن األرض غذت ی�ا�ا، قد جفت 

  الع�اد.مطرا یرو� ال�الد و  آمال أن تحمل معها رط�ة

نالح� أن صورة الصور التى ضمنها الیوت قصیدته مشاهد و إذا تأملنا �ل هذه ال       

الخراب، خاصة أن الیوت تطغى على �اقي المشاهد للدمار و  ال�حث عن الماء تكادغ�اب و 

�أنه یختم قصیدته �الماء على و  صور رحلة ال�حث عن الماء في معظم مقاطع القسم األخیر

هو األنسب لهذا یبدو أن عنوان لؤلؤة ''األرض الی�اب'' . و أساس أن الماء هو الخالص

  �الس�اق الذ� �طغى على القصیدة.ترجمة ألنه یوحي م�اشرة 

جدیر �الذ�ر أن رحلة ال�حث عن الماء �م�ن أن تتقاطع مع رحلة الفارس ال�احث في        

، حیث یتوجب على الفارس تخطي المصاعب و الكأس المقدسةو ك الص�اد اسطورة  المل

عندها یتم�ن من شفاء الملك و المخاطر للحصول على الكأس المقدسة عند الكن�سة الخطرة 

لهذا �م�ن أن نعتبر الماء �رمز وظفه الیوت و  الع�اد.و�حصل الخالص لل�الد و فتزول اللعنة 
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أو لنقل خالص أورو�ا من نه �ما في االسطورة �نا�ة عن ال�حث عن الخالص من اللع

  االنحالل الذ� خلفته الحرب.الخراب و 

   

  مصطلح الزناب�:ل خاصةال الداللة) 2

الیوسف ترجمه لؤلؤة و  والذ� hyacinths مصطلحإلى  �35شیر الیوت في البیت        

خدمه شفی� في وورد المصطلح الذ� است :الزناب� في حین ترجمه شفی� ب:السنابل البر�ةـب

مختلف القوام�س حیث أشارت معظمها إلى "السنبل" في العر��ة. وورد في قاموس المعاني 

السوسن وردت مصطلحات الزنب� و عر��ة -و في قوام�س انجلیز�ة،  liliesأن الزناب� هى 

مصطلح السنابل هو على أن إذن یبدو هناك اجماع  �liliesمرادفات عر��ة لمصطلح  

ترمز ن األزهار التى قدمت لمار� هي أزهار إ �132قول لؤلؤة .طلح اإلنجلیز� للمص األنسب

لكون هذه األزهار تحمل نفس ولهذا قد ��ون اخت�ار لؤلؤة ألزهار الزناب� و تعبر عن الحب 

 الثقافي العر�ي  ون ترجمة لؤلؤة قد اعتمدت الم�افئالداللة و الرمز في العر��ة و �التالى تك

الذ� قتل  الزناب� هى صورة أدون�س(أو تموز) إله الحبأن ؤة �ر لؤلیذ ا�م .hyacinths لزهور

ثم القیت جثته في  النیلعلى ضفاف نهر وعل� على شجرة و �ان ضح�ة الحب و العطاء، 

                                         
  لؤلؤة، عبد الواحد: ت.س.الیوت، األرض الی�اب الشاعر والقصیدة. المرجع الساب�. 132
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م�عث و القتل ف�ان الصلب  زناب� و شقائ� نعمان؛فین�ق�ا ل�عود أدون�س على سواحل  ال�حر

  ح�اة و خصب.

  

  

  تر�س و أوراق التارو:العرافة سوسوس) 3

لي: وجاء البیت األول �مای 59- 43األب�ات سوسوستر�س في  �شیر الیوت إلى العرافة

  Madame Sosostris,famous clairvoyante   

أما  ال�صارة الشهیرة.، مدام سوسوستر�س لؤلؤة ترجم ب:  آلخر، مترجم من الترجمات اختلفت

شفی� قال:مدام سوزوستر�س،  صارة المرموقة.الیوسف ترجمها ب: السیدة سوزستر�س، ال�

ألننا ال نعرف إن إن نقحرة مصطلح مدام أفضل من ترجمته إلى  السیدة  .العرافة الشهیرة

فق� �نوع )  title( ، ولهذا یبدو أن الیوت استخدم هذه الصفةال متزوجة أم�انت هذه العرافة 

ل�شیر إلى ظاهرة انتشار ا في قصیدته من االحترام و التقدیر تجاه العرافة خاصة أنه یذ�ره

ال�صارة �انت أورو��ة "ن و�قول لؤلؤة إ األولى ورو�ا غذاة الحرب العالم�ةفي أقراءة الطالع 

ضرورة لترجمة المصطلح ولهذا ال  ،133"فهي مدام ول�ست مسز ذاولفي العادة أو غجر�ة 

في نقحرة اسم العرافة ترجمون �ما اختلف الم إلى العر��ة ألن نقحرته مناس�ة في هذا الس�اق.

                                         
 لؤلؤة، عبد الواحد: األرض الی�اب؛ الشاعر و الفصیدة.المرجع الساب�. 133
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النط� الصح�ح لهذا االسم ثم و یتوجب الرجوع إلى  ما بین سوسوستر�س و سوزوستر�س

إلى �عض و من خالل الرجوع  لتجنب �ل ل�س أو خل�. إلى العر��ة وفقا لهذا النط�نقحرته 

�ما  �مةمصر القد وتعود جذور هذا االسم إلىالقوام�س تبین أن ترجمة لؤلؤة هى األصح. 

  .شارع سوسوستر�س الیوم �عرف ب:القاهرة أن أحد شوارع 

 ’’Croom Yellow’‘ ألول مرة في روا�ة ألدوس ه�سليوردت شخص�ة هذه الیذ�ر أن  

�تابتها و هذه الشخص�ة �استعارة وقام الیوت  العرافة �sesostrisاسم  )1921"�روم یلو" (

  .eبدل  �oحرف 

 مصطلحو ، عرافةما بین �صارة و  clairvoyanteصطلح  المترجمون في ترجمة ماختلف و 

clairvoyant  االنجلیز� دفه اومر هو لف� فرنسيfortune teller وأما  .و�الهما �شیر إلى العرافة

، الة من الفعل �صر �ضم الصادمشت� على وزن فعّ فهو ص�غة م�الغة مصطلح ال�صارة 

تفیدان التن�أ و �ل من ال�صارة و العرافة  إذن ."�صر �األمر قبل وقوعه �معنى تن�أ �ه"�قال 

ما یخبئ القدر �عینها الداخل�ة  تستط�ع أن ت�صرن العرافة �قول لؤلؤة إ قراءة الطالع.

المعنى �مضمونا ه مصطلح ال�صارة ال�حائها ش�ال و ولهذا اختار في ترجمت لإلنسان

و�بدو المصطلح  .ةا واستخداما في العر��أكثر شیوعفهو مصطلح العرافة  وأما األصلى.

�ما أنه وا�حاءا �الس�اق األصل داللة و أكثر شعر�ة أبلغ و الیوسف الذ� استخدمه لؤلؤة 

مقارنة �ع�ارة العرافة التى یوحى مضمونها عموما �قراءة صاحبها یوحى �ح�مة و �صیرة 



140 

 

 سف)(الیو و مرموقة (لؤلؤة وشفی�)إلى: شهیرة famousواختلف المترجمون في ترجمة  .الطالع

وهى ف�رة ال �شیر إلیها  prestigious statusأو إلى الم�انة الرف�عة �شیر المصطلح األخیر 

لعرافة ذائعة أن االس�اق الذ� �شیر إل�ه الیوت أما الترجمة األخر� فتعبر عن . الیوت

هما ، و مشهورة على وزن مفعولمصطلح شهیرة على وزن فعیلة بدل  الصیت واستخدم 

�انت ص�اغتها حرف�ة م�اشرة و لكنها جاءت  وشفی� ترجمة لؤلؤة ، إذننمصطلحان مترادفا

  ."شهیرة" وأنسب لحسن اخت�ار الصفة أبلغ

ات في مجملها جاءت حرف�ة م�اشرة، و ترجمالنر� أن نا الترجمة الكاملة للبیت وٕاذا أخذ 

ا� المنتقاة األخر� ل�الغة األلف�الترجمات مقارنة  بلغ ص�اغةاأل �م�ن اعت�ار ترجمة لؤلؤة

   ودالالتها الموح�ة.

  Had a bad coldفي البیت الموالى �شیر الیوت الى اصا�ة العرافة بنزلة برد قائال:        

وٕاذا �ان لؤلؤة برد ما بین ز�ام و رشح و  coldاختلف المترجمون أساسا في ترجمة مصطلح 

ق�قة في هذا الس�اق: رة عامة غیر دز�ام فإن شفی� اختار ع�امصطلح أصاب في اخت�ار 

�ان حر� �ه اضافة ع�ارة نزلة برد ل��ون الس�اق مفهوما وداال على األصل ألننا   برد شدید

أما الیوسف ف�انت ؛ نفهم س�اقا محددا هو الز�اماالنجلیز�ة عادة حین نسمع هذه الع�ارة 

، "نى عرق الفعل رشح �ع"أن ورد في عدة قوام�س  موجع مألوفة: رشحع�ارته نوعا ما غیر 

أما في الس�اق الطبي فقد ، "الرشح هو ند� العرق على الجسد "�ما ورد في لسان العرب
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و یبدو  .المتخصصة وردت المصطلحات الثالث على أنها مترادفة في عدید المصادر

 .و شیوع استعماله في هذا الس�اق لداللته الم�اشرة و الواضحة مصطلح الز�ام هو األنسب

مون في وصف حدة الز�ام، الیوسف عبر برشح موجع و�ان األفضل أن اختلف المترج�ما 

ستكون أنسب بـ: ز�ام حاد و نزلة ت �ان رشح حاد، و�ذلك �النس�ة للترجمات األخر� �قول 

أبلغ و أنسب للس�اق لداللتها  "للبیت "أصابها ز�ام شدیدلؤلؤة و تبدو ترجمة  .برد حادة

  .الم�اشرة و الدق�قة

لى  یتحدث الیوت عن العرافة، و یخبرنا أنها تحمل مجموعة من أوراق البیت الموافي 

ما بین: لدیها رزمة ورق  وتختلف الترجمات with a wicked pack of cardsاللعب و�قول:  

وأما شفی� فترجم ب: وهى ، (الیوسف)، وهي ذات رزمة خبیثة من ورق اللعب(لؤلؤة)خبیثة

علیها  تدعى''التارو'' أو ''التاروت''رزمة الورق هذه و . تمسك مجموعة شر�رة من ورق اللعب

 یلف�ضان النلمعرفة مواعید تستخدم في مصر الفرعون�ة ، قیل أنها �انت طالسمعالمات و 

   ما یتعل� �طقوس الخصب و الزراعة و المواسم.و  وهطول األمطار

ي ع�ارة ف األنسبلؤلؤة و تبدو ترجمة  Withاختلف المترجمون في تأو�ل حرف الجر 

و�أنه وهى ذات  غر��ة ألنه �قول:ف�انت نوعا ما  (�معنى تملك) أما ع�ارة الیوسفلدیها

ال مالزم للعرافة اللعب ر�ما �عتبر الیوسف أن ورق  من العرافة �ائن جزء�عتبر ورق اللعب 

�استخدام شفی� ترجمة أما  .في أورو�ا یجعلها معروفة ماموجودها  أساس و هو �فارقها
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 في یدهاهذا الورق العرافة تحمل  ه یخبرنا أننوعا ما تخص�ص�ة و�أنفتبدو   تمسكالفعل 

�عد أن یخبرنا أنها العرافة عموما وهو ما ال �قوله الیوت، ألنه یبدو أن البیت �صدد وصف 

إذن  .�a full stopضیف أنها تملك ورق للعب و�ضع الیوت م�اشرة نقطة و ورو�ا أح�م نساء أ

حین  : وصف لحظة ق�ام العرافة �قراءة الطالعول هذا المقطع �طر�قة أخر� یبدو أن شفی� أ

االختالف بین المترجمین في تسم�ة أوراق اللعب ما بین  �ما نالح� الورق في یدها.تمسك 

  ."رزمة ورق"، "رزمة من أوراق اللعب" و"مجموعة من ورق اللعب"

لورق على ع�س الیوسف و �عة اتبدو ترجمة لؤلؤة عامة من دون تخص�ص ألنه ال �حدد طب

مابین رزمة و  packن حدداه على أنه ورق للعب �ما اختلفت ترجمة مصطلح شفی� اللذی

عادة ما �ستعمل التر�یب رزمة ورق بدل مجموعة ورق ألن الع�ارة االخیرة تعبیر و  ،مجموعة

اما الصفة عام على ع�س الع�ارة االولى التى تبدو من المتالزمات الشائعة في العر��ة. 

wicked ن إ �134قول لؤلؤة .: شر�رةـولها بفأشفی� أما  ،: خبیثةـترجمها لؤلؤة و الیوسف بف

أما شفی�  "هذه الرزمة التى تحملها العرافة تعرف �ل شىء و تخف�ه و هنا معنى الخبث"

وهو الشخص الشر�ر اذن تبدو صفة شر�ر أكثر  a wick personفترجم حرف�ا على شاكلة 

لشخص و ل�س للورق ألن المعنى الذ� �قصده الیوت هنا هو أن هذا الورق ال مالءمة ل

�م�ن أن نعتبر الترجمات الثالث حرف�ة و  �قول الحق�قة، ولهذا تبدو ترجمة لؤلؤة األنسب.

                                         
 الواحد: االرض الی�اب، الشاعر و القصیدة.المرجع الساب�. لؤلؤة، عبد 134
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م�اشرة حافظت على التر�یب األصل، مع استخدام نوع من االضافة و الشرح و التفسیر من 

تبدو ترجمة  و .�أن الورق هو ورق اللعبو شرحا حا ألنهما وضطرف الیوسف و شفی� 

�ما أن  ألن الترجمات األخر� جاءت في ص�اغة طو�لة و شارحةلؤلؤة األبلغ و األنسب 

بدل  ''تحمل''ستخدام الفعل و �م�ن أن ن .و بل�غااخت�ار لؤلؤة لأللفا� و التراكیب �ان مناس�ا 

فتكون الترجمة أكثر مالءمة و  "بیثةتحمل رزمة ورق خ": في ع�ارة �ل الص�غ السا�قة

     مناس�ة.

   تذ�ر:أول ورقة  ، وفيطالع ز�ائنهاالعرافة في قراءة  تبدأاألب�ات الموال�ة  في       

The drowned Phoenician Sailor     المالح الفین�قى  ترجمة هذه الشخص�ة ما بین:اختلفت

 إلى sailorمصطلح  و �شیر (شفی�)غر��، و ال�حار الفین�قي ال( الیوسف و لؤلؤة)الغر��

ذ�ر في الذ� فلی�اس الفین�قى إلى الیوت من خالل هذه الشخص�ة  یلمح .ال�حار أو المالح

الح�اة و الخصو�ة في األساطیر "، الذ� �ش�ل موته بدا�ة الموت غرقا"الجزء الرا�ع 

سفر �ال�حر، �ثیر ر�وب �ثیر الال�حار  أن رد في العدید من المصادر اللغو�ةو �ما  القد�مة.

�معنى طاقمها السفینة و �قال �حارة  أو �عمل علیها.یوجه السفینة من فهو أما المالح  ال�حر

، السؤال المطروح مترادفینأن مصطلحى ال�حار و المالح  یبدو إذن و مجموع العاملین فیها.

ورد في الجزء الرا�ع  أو أحد العاملین علیها؟هو هل �ان هذا ال�حار الفین�قى ر�ان السفینة 

غرق في اعماق ال�حر و یذ�ر في احد� الى المالح الفین�قى الذ� من قصیدة الیوت اشارة 
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  .ولهذا نتوقع انه �ان ر�ان السفینةانه �ان یدیر دفتي السفینة في اتجاه الر�ح...االب�ات 

فهو ار أما مصطلح ال�ح ولهذا �م�ن أن نعتبر أن مصطلح المالح هو األنسب للس�اق و

  ترجمة لؤلؤة و الیوسف األبلغ واألنسب للس�اق.إذن تبدو  .عاملف� 

، اختلف  here is the man with three stavesورقة أخر� هى ورقة العرافة �ما ذ�رت 

 : هنا الرجل ذو العصى الثالث، ـلؤلؤة ترجم بو تأو�له، هذا المقطع في ترجمة المترجمون 

حامل  هاكوترجم شفی� قائال:  ؛الثالثذا الرجل ذو الع�اكیز هاهو و  :ـفترجم بأما الیوسف 

  الثالث هراوات.

قالتها وهذه الع�ارة  here is:فتتاح�ةفي الع�ارة االأول اختالف بین هذه الترجمات  یبدو 

   .)ورقتك(و �أنها تقول للز�ون إل�ك ها نائلطالع ز�في س�اق قراءتها العرافة 

الع�ارة و�أنه أول  "هنا"في قوله  لؤلؤة ترجم حرف�ا ؛ذه الع�ارةله اختلفت تأو�الت المترجمین 

تفید و  ''هاهو ذا''الع�ارة �اسم اشارة أما الیوسف ترجم أو �معنى ''هذه ورقتك'' �ظرف م�ان 

تبدو ع�ارة  .الحرف�ةموافقا لع�ارة لؤلؤة و�بدو تأو�له التلم�ح إلى شخص ما في م�ان محدد 

قائلة  ورقتهتقدم لكل ز�ون التى  عمل العرافةه أولها في س�اق ألن شفی� األبلغ و األنسب

ماكرو لألب�ات ولم تتقید الس�اق التأخذ �عین االعت�ار شفی� إذن ترجمة ،�معنى 'إل�ك' "هاك"

   للع�ارة األصل.�الداللة الحرف�ة 
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 stave   اضحا بین الترجمات خاصة في مصطلحو نالح� اختالفا في الع�ارة التال�ة 

�النس�ة لتأو�ل هذه هراوات...خر: عصي، ع�اكیز و اختلفت تأو�الته من مترجم آل الذ�

و تلك العصي  إتمام مهمةیتوجب عل�ه  اأو شخص انها تمثل تاجر إ الورقة فهناك من �قول

و�عض  المهمة التمامصرار االلتزام و االما �عبر عن  تماسكو منغرسة في األرض بث�ات 

یبدو أن المترجمین أولوا هذه  .تشیر إلى الملك الص�ادص�ة ن هذه الشخالتأو�الت تقول إ

 stavesهذا الرجل �ستخدم هذه استخدم مصطلح الع�اكیز و �أن الع�ارة حرف�ا، الیوسف مثال 

تبدو ترجمة لؤلؤة   .و هو ما ال تشیر إل�ه تأو�الت هذه الورقة لالرتكاز علیها عند الحر�ة

مصطلح الهراوات لشفی� فهو نوع من أنواع  أما لمصطلح عصيمناس�ة في استخدامه 

، ال یوجد في الس�اق تستخدم �سالح " ذات رأس مدببعصا ضخمة"، الهراوه هى العصي

�سالح و لهذا یبدو مصطلح هراوة  هاستخدمو �الرجل �حملها هذه العصى أن على ما یدل 

  الس�اق األصل.�عید عن 

فق� شفی� أول ع�ارة رة في مجملها ن الترجمات جاءت حرف�ة م�اشإ إذن �م�ن القول 

here ولم یترجم التر�یب اللغو�  �الفعل هاك حیث أخذ الس�اق العام لألب�ات �عین االعت�ار

إال أن ترجمة شفی� لما ت�قى من البیت جاءت ثقیلة نوعا ما ألنه استخدم مصطلح  حرف�ا.

�یب�ا وضع الصفة بلغ تر الثالث'' قبل االسم و�ان األ'' معرفة ووضع الصفة العدد�ةهراوات 

حرف�ة و ف�انت . أما ترجمات لؤلؤة و الیوسف حامل الهراوات الثالث'' هاك'': �عد االسم
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، و رغم حرف�ة الترجمة دون حشو أو إضافة على التر�یب األصلم�اشرة �ما حافظت 

...'' �ما أن ع�ارة ''الرجل ذوللس�اق،  مالئمةو االسلوب  جاءت هذه الترجمات مناس�ة و�ل�غة

مصطلحات العصي و الع�اكیز نعد أن �م�ن �ما  ''حامل...''. �انت أبلغ من ع�ارة شفی�

  .أنسب للس�اق مقارنة �مصطلح ''هراوات''

اختلف المترجمون  ،And here the wheel: تقدم العرافة ورقة أخر�   الموالي في البیت       

أما  "وهاهو ذا الدوالب"ا الیوسف قال: أم "وهنا العجلة" بترجم هذا البیت: لؤلؤة في ترجمة 

وهما  ،مصطلح العجلة و الدوالبفي إذن االختالف �ظهر  "هاك العجلة"شفی� قال 

نشیر أن العرافة تشیر هنا إلى عجلة الح�  .}الدوالب، العجلة{ = wheel: مصطلحان  مترادفان

ولهذا یبدو  لغر��.دفة السفینة بین ید� المالح الفین�قي ا�ذلك  هيالزمن �ماأو عجلة 

 و أما ''الدوالب'' فهو مصطلح �عید عن س�اق األب�ات. مصطلح العجلة األنسب لهذا الس�اق

  .عموما �اشرة مناس�ة لس�اق األب�اتن الترجمات جاءت حرف�ة مونقول إ

وهى  ،And here is the one-eyed merchant العرافة ورقة أخر� تقدم  الموالي البیتفي        

هنا "، أما لؤلؤة قال: "و وهاك التاجر األعور" :شفی� ترجم بلتاجر أحاد� العین. ورقة ا

هذه ال�عض  یؤول ."هاهنا التاجر األحاد� العین"و : ـ، و الیوسف ترجم ب"التاجر وحید العین

 ن �ون هذا التاجر، �ما �م�ن القول إأعور على أنها �نا�ة عن �ون هذا التاجرالتسم�ة 

ال تفید أنه تاجر  تظهر عینا واحدةفي الورقة)  (إلى �ون الصورة جانب�ة إضافةوحید  العین 
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هو وجه الر�ح و الخسارة، أ� أنه ال یهتم إال �الجانب  یر� إال وجها واحدا من الح�اة

اثنین:  تأو�لینهذه الع�ارة تحتمل  �ما أن و هذا التأو�ل هو األقرب لس�اق األب�ات، .الماد�

هو أن هذا التاجر یر� الع�ارة تحمل معنى مجاز�  أو أنعین واحدة هذا التاجر له إما أن 

 تبدو ترجمة الیوسف األنسب�عین االعت�ار إذا أخذنا هذین المعنیین  .الح�اة من زاو�ة واحدة

لؤلؤة أ�ضا حاف� في ع�ارته على المعنى المزدوج و  األعورالعین بدل عبر ب: أحاد� ألنه 

 االثنینالمعنیین  نتحمالالیوسف ؛ إذن ع�ارتا لؤلؤة و لعینفي قوله وحید اللع�ارة األصل 

ون التاجر قد فقد �تحمل معنى واحدا هو شفی� التى  على ع�س ع�ارة للع�ارة األصل

أن الیوسف  الص�اغة اللغو�ة للترجمات نر�  ٕاذا عدنا إلى، و ��صر �األخر� ال�صر في عین و 

في ص�غة أحاد� العین التر�یب األصل وحافظا على ترجما ترجمة حرف�ة م�اشرة ؤلؤة و ل

المعنى �الحفا� على  سمحت هذه الص�غة اللغو�ةو  one-eyedمثل ص�غة ووحید العین 

هي و ترجم الع�ارة في ص�غة ''التاجر األعور'' ع�س شفی� الذ�  ،المزدوج للبیت األصل

لؤلؤة و نالح� اختالفا بین ع�ارتي و  .ترجمة ال توحي �المعنى المجاز� للبیت األصل

، توحى �معنى أحاد� النظر ولكن �ل ع�ارة " "وحیدو الیوسف في وصف العین في "أحاد�"

ترجمات ن ولهذا نقول إ ع�ارة األصل.المعنى المزدوج للمع وهو ما یتف� ...أحاد� الجانب

  للس�اق. األبلغ و األنسب جاءتلؤلؤة و الیوسف 

     which is blank,is something he carries on his back     (this card) في البیت الموالي       
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وهى خال�ة، هى  (وهذه الورقة) لؤلؤة ترجمها قائال:اختلف المترجمون في تأو�ل هذه الع�ارة، 

 ،تمثل شیئا �حمله فوق ظهره(وهذه الورقة) الخال�ة  ، أما شفی� قال:شىء �حمله على ظهره

إن فهم و تأو�ل  على �اهله،لهى شئ �حمله غة والیوسف ترجم قائال:( وهذه الورقة) الفار 

     forbidden to see   which I am:معنى هذا البیت یرت�� مع البیت الموالي

الرجل الساب�:  الرجل المقصود هنا هو الشخص�ة السالف ذ�رها في البیتأن جدیر �الذ�ر 

مما ش�ل جانبى تر� هذه الشخص�ة �أحاد� العین، فقد أشار �عض الدارسین أن العرافة 

في هذا البیت �عدم قدرتها  ولهذا تعترف العرافة الجانب اآلخر من الورقة�حجب عنها رؤ�ة 

: وهو blank ب: و لهذا وصف الیوت هذه الورقةرؤ�ة ما �حمله هذا الرجل على ظهره. على 

 أو أن شیئا ما �منع أو أو أنها مبهمة غیر واضحة ب�ضاء خال�ةالورقة  ما �شیر إلى أن

شئ �حمله رمز ء خال�ة وهى ب�ضاأن هذه الورقة �شرح لؤلؤة  العرافة.�حجب الرؤ�ة عن 

لكونها أصیبت  ،ال تستط�ع رؤ�ة هذا الشئ بوضوحالعرافة �علل لماذا  وظهره التاجر على 

أو لكون  ،عاجزة عن قراءة الورق جعلت العرافة و�التالي هذه الحالة المرض�ة بز�ام حاد 

مصطلح أن  ورد في العدید من المصادر اللغو�ة خبیثة تخبئ المعرفة.رزمة الورق هذه 

blank  ارة الورقة من خالل ع�و هى معان أشار إلیها المترجمون �عنى أب�ض، أجوف، فارغ

  شفی�.لكل من لؤلؤة و لیوسف أو ع�ارة الورقة الخال�ة الفارغة ل
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على مستو� �الغة التعبیر و  إذا رجعنا إلى ترجمات هذا البیت یبدو جل�ا االختالف بینها

الفارغة لهى وتبدو ع�ارة الیوسف أبلغ شعر�ة من خالل ع�ارته "هذه الورقة ، شعر�ة الع�ارة

و هذا �عود إلى الم التو�ید التى أضافها في ترجمته مما زاد اسلوب " على...شئ �حمله 

  .البیت رونقا و جماال

هذه  :''خاصة في قوله نثر منها للشعرللأقرب و  أما ع�ارة شفی� فجاءت نوعا ما طو�لة 

من دون حاجة إلى  "تمثل"فقد أضاف الفعل  ''�حمله فوق ظهرهالورقة الخال�ة تمثل شیئا 

و�ان  ،"شیئا تمثل'" ع�ارة إلى ’’is something ’‘ ترجم ع�ارة شفی�وهذا �عود إلى �ون  ذلك،

  .'�الضمیر''هى' في االم�ان تعو�ض هذا الفعل

ألنه تجنب  األنسباألبلغ و الذ� استخدمه الیوسف  اللغو�  التر�یبنعتبر �م�ن أن  إذن 

لؤلؤة و ، ' his back' تلفوا في تأو�ل مصطلح�ما نالح� أن المترجمین اخ .اإلطالة و الحشو

لظهر ما ورد في قاموس المورد لل�عل��ى ا �اهلهأما الیوسف فأوله ب: ظهره  ب: شفی� أواله

  .الجزء األعلى من الظهرل فهو وأما الكاه �قابل ال�طن،

فقد  ؛مشقات اإلنسانحمل أثقال و هو الذ� �ألن الكاهل  اغ��لا و س�یبدو اخت�ار الیوسف منا  

�ما أن  �ل�غة للبیت �أكمله.صائ�ة و وظف الیوسف الجزء للتعبیر عن الكل ف�انت ترجمته 

ترجمات جاءت في ، إذن نعتبر أن المناسب للس�اقوواضح و مصطلح ''الظهر'' لف� م�اشر 

 �رت�� تر�یب�ا�لة وهذا ألن البیت األصل طو�ل و حرف�ة م�اشرة و�انت نوعا ما طو مجملها 
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هو واال�قاع و  من القاف�ة امع البیت الساب�، ونالح� أن الیوت استخدم في هذین البیتین نوع

ت فلم تناغما شعر�ا، وأما الترجماو أضفى على االسلوب طا�عا جعل البیتین متوازنین و ما 

الحفا� عل�ه دون بترجمة مضمون األب�ات و تتقید بهذا اال�قاع أو القاف�ة بل اهتم المترجمون 

�ل�غة خاصة في ترجمة الیوسف الخت�اره ألفاظا . ف�انت الترجمات عموما مناس�ة و تشو�ه

    بل�غة.

 قائال:ترجم لؤلؤة :  �forbidden to see  which I amقول الیوتفي البیت الموالى        

و أما شفی� قال: وٕان فرض علي أال أراه و ترجم الیوسف قائال: شئ  محجو�ة عنى رؤ�ته

  .محظورة على رؤ�ته

ال�صر ألنه عادة ما نستخدم محجو�ة الذ� �الئم س�اق الرؤ�ة و استخدم لؤلؤة مصطلح  

 "�ته...رؤ محظورة"بدل ع�ارة  �صاراإلة حینما ال نتم�ن من الرؤ�ة و ع�ارة انحجاب الرؤ�

إذا رجعنا إلى البیت ...منها شعراأما ع�ارة شفی� فتبدو نثرا أكثر التى استخدمها الیوسف و 

 من رؤ�ة داخل الورقةتبدو قو�ة و تدل على أنها ممنوعة االصل فإن ع�ارة سوزوستر�س 

الورقة بل عبرت نها ال تستط�ع رؤ�ة تقل إفالعرافة لم  forbidden to seeهو ما تحمله ع�ارة و 

ولهذا تبدو ترجمة الیوسف توفي  �منعها من الرؤ�ة.و�أن شیئا ما  الرؤ�ةأنه �حظر علیها �

في ع�ارة نوعا ما عنه هو ذات المعنى الذ� حاول شفی� التعبیر و  الحرفي للبیت هذا المعنى

األصل، إذ للس�اق  لؤلؤة فجاءت نوعا ما مغایرة من حیث المعنىع�ارة أما و ...طو�لة و نثر�ة
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أن المعنى  إال "محجو�ة رؤ�ته"المتالزمة اللفظ�ة المترجم ستخدام ال أبلغ لغو�اتر�یب ال جاء

التى حافظت على المعنى الحرفي  "محظورة رؤ�ته" ترجمة الیوسف تغیر إلى حد ما ع�س

   للبیت األصل.

ذات قدرات فهى عرافة مشهورة في �امل أورو�ا أن العرافة سوزوستر�س هنا إلى  نشیر

لهذا آثرت القول و  االعتراف "ال أستط�ع رؤ�ة هذه الورقة"علیها ذا �صعب لهعجی�ة و 

  ...الرؤ�ة�منعها أو �حظر علیها ما  و�أن شیئا "محظورة...رؤ�ته"

في شفی� الیوسف و ترجمات �م�ن أن نعتبر إذا أخذنا �ل هذه الس�اقات �عین االعت�ار 

خدم فیها تغیر م�اشرة اسفجاءت ة لؤلؤ ترجمة  ومناس�ة للس�اق، أمامجملها حرف�ة م�اشرة 

 .المترجم تحو�ال أو تبد�ال نحو�ا أدت إلى تغییر نسبي في المعنى

 … I do not findعلى لسان العرافة:  في البیت الموالى �قول المتكلم       

  The Hanged  Man.Fear death by water                                                                                           

فلتخش الموت �الماء(الیوسف)  اال ، االنسان المشنوق  /لست أجد �انت الترجمات �مایلي:و 

خذ  الرجل المشنوق. (لؤلؤة) لست أر�/.اخش الموت �الماء الرجل المصلوب. أنا ال أجد/

  (شفی�).حذرك من الموت غرقا

المصلوب و  الرجل ما بین ى ت�حث عنها العرافةشخص�ة التالف المترجمون في تأو�ل اختل

التضح�ة ولهذا هذه الشخص�ة ترمز إلى الرجل المشنوق. العدید من الدارسین �عتبرون أن 
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نها ال تجد ورقة هذه الشخص�ة فهذا �شیر ضمن�ا إلى غ�اب هذه الروح من إعندما تقول 

رو�ا غذاة الحرب العالم�ة یبین من خاللها الیوت حال أو نفوس ال�شر، وهي الصورة التى 

من خالل الترجمات السا�قة یت�ادر  التى تجمع شمل أورو�ا.األولى في غ�اب الق�م االنسان�ة 

   الرجل المصلوب أم الرجل المشنوق؟ل حول تلك الشخص�ة: هل هى إلى الذهن تساؤ 

ا ٕاذو   Hanged أما مشنوق =  crucified : مصلوب=لغو�ا هناك اختالف بین المصطلحین

نجد هذه الورقة تحمل صورة مجموعة أوراق التارو االسطور�ة هذه الورقة في  إلى رجعنا

�عترف و  .إلى األعلى هرجالسفل و رأسه إلى األ شخص معل� على غصن في ش�ل صلیب

لؤلؤة أن هذه  �ؤ�دو  الیوت أنه �قت�س هذه الشخص�ة من أسطورة االله القتیل ابتغاء ال�عث،

�ما یتصل �المس�ح المصلوب طقوس الخصب القد�مة القتیل في  �االلهتتصل "الشخص�ة 

  .135ق�امته خصو�ة األرض"، و الذ� ��ون موته ح�اة العالم

 ،في ترجمته "الرجل المصلوب" �ستحضر صورةلؤلؤة ین االعت�ار نفهم أن نا هذا �عا أخذفإذ 

شفی� وسف و ت�ار على ع�س الیالس�اق الخارجي �عین االع لؤلؤة أخذو�التالي یبدو أن 

   .ترجما ترجمة حرف�ةلع�ارة األصل و التر�یب اللغو� لن التصقا �اللذی

ن الیوت ر�ما أل ولم �قل "الرجل المصلوب" الیوسف ترجم بــــــــــــ:"االنسان المشنوق"ونالح� أن 

لالشارة الى االله القتیل أو المس�ح  " The Hanged Man " ةحرف الكبیر األ�تب الع�ارة �

                                         
 لؤلؤة، عبد الواحد: األرض الی�اب الشاعر و القصیدة؛ المرجع الساب�. 135
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الذ� یبذل  بل هى رمز لالنسانرجال عاد�ا ب و�التالي هذه الشخص�ة ل�ست المصلو 

سان أنسب للس�اق فإن مصطلح االننا هذا في الحس�ان إذا أخذ الجل اإلنسان�ة.التضح�ات 

ومع هذا  .األنسببلغ و الترجمة األ ع�ارة "االنسان المصلوب"ولهذا تبدو  بدل مصطلح الرجل،

ات داللة عامة الن االنسان �م�ن أن ��ون رجال أو امرأة واذا �م�ن اعت�ار هذه الترجمة ذ

و�ناءا على ما سب� ذ�ره نخلص "، و �التالي رجل"تمعنا في الورقة جیدا نعرف أن الشخص 

ألنه ��فها مع داللة ورق التارو، أ� مع الس�اق الماكرو  ترجمة لؤلؤة هى األبلغإلى ان 

دما تقن�ة التكییف �طر�قة غیر م�اشرة مستخع�ارة ن لؤلؤة ترجم الولهذا نقول إ .لألب�ات

  .�طر�قة حرف�ة م�اشرةن ترجما بخالف المترجمین اآلخر�ن اللذی

  water by  Fear death"�الماء"العرافة السائل من الموت تحذرفي الجزء الثاني من البیت 

على � الدارسون اتف .و�أنها تتن�أ �ما س�حدث للمالح الفین�قى في الجزء الرا�ع من القصیدة

موت لغ�اب الماء قد ��ون الو  قد ��ون الموت غرقا؛ فعدید األوجه أن الموت �الماء �حمل

  . الجفاففي حالة القح� و 

و�شیر  ین�قي غرقاالرا�ع إلى موت ال�حار الف�شیر الیوت في الجزء  إذا رجعنا إلى القصیدة

. ولم یتب� غیر الصخور م�اه�عد أن غابت الفي الجزء الخامس إلى انتظار قدوم المطر 

الفین�قي في أعماق ال�حر یبدو الموت حادثة غرق المالح لنظر إلى الس�اق العام للقصیدة و �ا

  غرقا أقرب إلى س�اق القصیدة من الموت لغ�اب الماء.
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اء" أما "...الموت �المللع�ارة األصل انسخ فجاءت الترجمةالع�ارة حرف�ا الیوسف لؤلؤة و  ترجم 

. إذا للجزء الرا�ع من القصیدة الموت غرقا" وهو التأو�ل المواف�ل الع�ارة إلى "شفی� فأو 

من دون  تحمل �لي التاو�لین�الماء فهى على ما یبدو غامضة و  رجعنا الى ع�ارة الموت

على أساس الموت فقد تؤول على أساس الموت لغ�اب الماء"الجفاف" و قد تؤول تفصیل 

المالح الفین�قي الغر�� �انت قد رأت في إحد� أوراقها صورة  والن العرافة غرقا في ال�حر.

ة شفی� فاألحر� أن ترجموحذرت من الموت �الماء وحدث ما تكهنت �ه في الجزء الرا�ع 

  األبلغ."الموت غرقا" هى األنسب و 

أما ترجمة شفی� ف�انت غیر �أنها نسخ و  الیوسف حرف�ة م�اشرة إذن جاءت ترجمة لؤلؤة و   

  .فی� ترجم مستخدما تقن�ة التكییفن شم�اشرة أل

بین: اال فلتخش( الیوسف)، اخش( لؤلؤة) و  �fearما اختلف المترجمون في ترجمة الفعل  

  خد حذرك من...(شفی�)

ن إال أ الیوسف استخدما نفس الفعللؤلؤة و استخدموا ص�غة األمر، نالح� أن المترجمین 

في ص�غة رجم اآلخر فاستخدم الم التو�ید ص�غة األمر �انت م�اشرة لد� األول، أما المت

إلى الحذر، و�انت هذه الص�غة اللغو�ة بل�غة وأعطت للبیت الدعوة �التنب�ه والتذ�یر و توحى 

. إذن �انت الترجمات حرف�ة م�اشرة م�اشرةحرف�ة وقعا شعر�ا، أما شفی� ف�انت ترجمته 

                                                                                                                             مناس�ة للس�اق.                                        
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  ring          I see crowds of people walking, round in a:قراءة أوراقها قائلة وتواصل العرافة

أر� جموعا  األول، ترجم لؤلؤة ب:اختلف المترجمون في الص�اغة اللغو�ة للبیت في جزئه 

: إنما أر� جموع ـترجم بترجم الیوسف قائال: أر� حشودا من ال�شر وشفی� و  من الناس

 .الناس

؛ شفی� بدأ ترجمته �ص�غة التو�ید حرف�ة م�اشرة�انت نالح� أن الترجمات في مجملها  

أساسا التى أضفت نوعا من القوة و ال�الغة الشعر�ة على البیت الشعر�. و�ظهر االختالف 

، و هاتین الع�ارتین من المتالزمات اللفظ�ة الشائعة بین جموع من الناس و حشود من ال�شر

 عموما،لف� عام و شامل یوحى �س�اق العرق ال�شر� دو مصطلح ال�شر ، یبفي العر��ة

، و جاءت ع�ارة لؤلؤة أبلغ ولهذا �انت ع�ارة الیوسف ستكون أبلغ ب: أر� حشودا من الناس

بین  من دون إضافة حرف الجر "من"الذ� استخدم ع�ارة جموع الناس شفی� من ع�ارة 

 " لداللة للع�ارة االنجلیز�ة بإضافة حرف التعر�فاللفظین وهذه الع�ارة هى م�افئة من حیث ا

the"معنى:  ؛�the crowds of people  إال أن  شفی� "جموع الناس" استخدمها التي الع�ارة تكافئ

األنسب إلى األبلغ و جاءت دون حرف التعر�ف لهذا تكون ترجمة لؤلؤة ع�ارة الیوت األصل�ة 

  .جانب ع�ارة حشودا من الناس( و ل�س ال�شر)

"، یبدو أن یدورون في حلقة" على ترجمته إلىن الجزء الثانى من البیت اتف� المترجمو  

وهى ح�اة فارغة رتی�ة ال معنى لها إلى ح�اة هؤالء الحشود الیوت �شیر في هذه الع�ارة 
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، �حلقة و�أنه �قصد أنهم وقعوا في مش�لة أو بوتقة وال �ستط�عون الخروج منهاشبهها الیوت 

  جمون بترجمة هذه الع�ارة �طر�قة حرف�ة م�اشرة.المتر وقام 

�انت و للس�اق،  مناس�ة حرف�ة م�اشرة ن الترجمات جاءت�العودة إلى البیت �امال نقول إو  

   المناس�ة للس�اق األصل.الدالة و والع�ارات األبلغ لحسن انتقائه لأللفا� ترجمة لؤلؤة 

  اسطورة اله القمح:) 4

 إلى مدینة الوهم، وهو على األحر�  الشاعر �شیر '' 76-60''في األب�ات الموال�ة       

توحى للقار� �أنه في مدینة الوهم و  مشاهد''  76-69في األب�ات'' الیوتیورد  لندن.و �عني

تعبر یناد� على أحد أصدقائه رآه بین حشود ''الموتى'' التى ن المتكلم ، حیث إالالحق�قة

في إحد� سفن �ذ�ره �أنهما �انا معا صد�قه و جسر لندن، والغر�ب أن المتكلم یخاطب 

م أن الیوت �ان له الرومان، ونحن نعلالقرطاج و معر�ة ما�ال� القد�مة التى حدثت بین 

   على نهر الدردنیل. إحد� معارك الحرب العالم�ة األولىفي  صدی� مقرب قتل

إذ �سائل  ب�س؛جو الكوا�أسئلة تش�ه الهلوسة و حدیثه مع صد�قه و�تساءل و�واصل المتكلم 

�دأت تعطى ثمارا و وما إذا أورقت  حد�قتهفي  عن مصیر تللك الجثة التى ''غرسها''صد�قه 

   أم ال؟
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التى ذ�رها فرایزر القد�مة الخصب  وطقوس أساطیر�شیر الیوت في هذه األب�ات الى إحد� 

و ��ون  -محاله الق-تماثیل اآللهة في الحقولالتى �انت تدفن و  في �تا�ه ''الغصن الذهبى''

هذه األب�ات وهناك من یؤول وحصول خصب و�عث.  جدیدةهذا الدفن ایذانا ببدا�ة ح�اة 

  . صد�قهین المتكلم في القصیدة(الشاعر) و و ماض �عید بعلى أنها تشیر إلى دفن ذ�ر�ات 

                                    That corpse you planted last year in your garden :واألب�ات هى

Will it bloom this year?                              Has it begun to sprout?  

                       Or has the sudden frost disturbed its bed?  

زرعتها السنة الماض�ة في  لك الجثة التى: ت�اآلتىللبیتین األولین و�انت الترجمات 

غرسته في ستزهر هذه السنة؟(لؤلؤة) ذلك الجثمان الذ�  حد�قتك،/ هل بدأت تورق؟ هل

أتر� جثة العام  (الیوسف)،/ هل بدأ �شطأ؟ أتراه یزهر هذا العام؟حد�قتك العام الفائت

   .في هذا العام؟(شفی�)أتراها تینع  ،/ بدأت تؤتى ثمارها؟التى في حد�قتك زرعتهاالماضى 

ع�س شفی� الذ� قام بنوع من التحو�ل و حرف�ة م�اشرة على  الیوسفتبدو ترجمة لؤلؤة و 

مابین جثة  corpseع�ارة اختلف المترجمون في ترجمة الثاني؛ول و تر�یب البیت األالتبدیل في 

مراس�م الدفن للمیت حیث شارة إلى في اإل�ستخدم عادة ، هذا المصطلح األخیر جثمانو 

وفي هذا   نقول جثة الفقید'' والنقل جثمان الفقید إلى مثواه األخیر''نستخدم عادة ع�ارة 

�ما عبر المترجمون عن . الذ� �شیر إلى زرع و خصب تكون ع�ارة الجثة األنسبالس�اق 
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و�الهما �حمل و�حیل إلى  وهما: ''غرسته'' و ''زرعته''�فعلین یبدو أنهما مترادفین فعل الدفن 

ولهذا فهما  )له القمح( �ما تشیر إل�ه اسطورة امعنى توقع الحصول على نتیجة أو زرع

  .للس�اقمناسبین 

ذات وزن شعر� بل�غ  م�اشرة�النس�ة للتر�ی�ة اللغو�ة للترجمات جاءت ترجمة لؤلؤة حرف�ة  

ترجمة الیوسف في تأخیر هذا بین ترجمته و و�ظهر االختالف  ،�ظهر جل�ا لد� قراءة ترجمته

و الم�ان''في حد�قتك'' ف ظر ش�ه جملة تقد�م و ''العام الفائت'' إلى آخر البیت األخیر لع�ارة 

أثقل �اهل بل وقع أو وزن شعر�  لم ��ن ذا ( التقد�م و التأخیر)هذا التغییر في التر�یب

، وهذا �عود حتما إلى األلفا� المنتقاة من طرف �ل مترجم الع�ارة أقرب للنثر أص�حتو البیت 

المختارة من طرف لفا� األأنسب للس�اق مقارنة �ف�انت �لها أبلغ و لؤلؤة یختار ألفاظه �عنا�ة 

   ''الجثة، زرعتها'' �انت أبلغ من ''الجثمان، غرستها''الیوسف، مثال 

وورد في �عض  و''العام الفائت'' ''السنة الماض�ة'' جمان في ع�ارتى�ما اختلف المتر 

ألن استخدام لف� السنة  هي األنسب في هذا الس�اقالمصادر اللغو�ة أن ع�ارة العام الفائت 

��ون في حال توفر �عض القیود والتى ال تتوفر في هذا الس�اق ولهذا الس�اق رب لد� الع

لغرض الحصول على -ولكن یبدو أن الضرورة الشعر�ة ''العام الفائت''واألنسب استخدام عام 

  .لؤلؤة استخدام لف� ''السنة''حتمت على  -وزن شعر� 
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الفعل �ما أخر  البیت األولبدا�ة في في البیت الثاني أما شفی� فنالح� أنه أدمج االستفهام  

�حاول الحصول على نفس المترجم  ر�ما �انإلى نها�ة البیت األول في صورة تساؤل، 

ا�قاعا  نجدإذ وهذا ما نالحظه لد� قراءة البیتین  ''ثمارها'' ع�ارةو  ''زرعتها''القاف�ة بین الفعل 

 ،للبیتین التر�یب األصلىبتغییر ی� فلهذا الغرض الشعر� قام شف ،البیتینمتوازنا ینساب بین 

و  sproutفي ترجمة فعل تكن دق�قة لم للبیت الثانى رغم هذا اال�قاع یبدو أن ترجمة شفی� و 

أما الثانى  تعطى أوراقاتورق أو  �عنى فاألول الیوسفمقارنة بترجمات لؤلؤة و  bloom فعل 

لؤلؤة في البیت الثاني، الیوسف التى حاف� علیها  وهى المعانى، أو تعطي أزهارا ف�عنى تزهر

و�التالي فهو لف� �قال أشطأ الزرع �معنى أورق بدل 'یورق(الجثمان)' استخدم ع�ارة �شطأ 

وهذا مجانب للصواب ألن شفی� ترجم الفعل األول ب''تؤتى ثمارها'' یوفي المعنى األصل، 

وهذا المعنى نى ''تنضج'' �معترجم الفعل الثاني '' تینع'' معنى �شیر إلى ''تعطى أوراقا'' و ال

  الیوسف. و  لؤلؤة�ما ورد في ترجمة  مخالف لألصل الذ� �عنى تزهر أو تعطى أزهارا

إذن نالح� أن شفی� حاول جعل ترجمته نوعا ما شعر�ة ذات ا�قاع موس�قي من خالل  

ى معانى األفعال التالدقة في الترجمة الحرف�ة ولكنه لم یتحر  و تجنبإعادة ص�اغة البیتین 

نضج و إثمار وهذه ل�ست صورة دق�قة و�أنه �ان یتحدث �صورة عامة عن حدوث اختارها 

بل�غة و شعر�ة ونر� أن شفی� و الیوسف وظفا أداة استفهام�ة  لما �صوره الیوت في أب�اته.

نالح� أن األداة األولى تحمل في ط�اتها تلم�حا إلى أن  و بدل األداة ''هل''وهى ''أتر�'' 



160 

 

نى أن ��ون توقعه في محله وهو المعنى الذ� �حمله بیت الیوت الذ� یر�د تأكیدا یتمالسائل 

على ع�س  will الفعل المساعدمن خالل استخدام  �عثمن صد�قه في حصول خصب و 

فإن مع هذا و  ،بل هي أداة استفهام م�اشرة  أوتلم�ح معین ال توحى بداللةاألداة ''هل'' التى 

 المبنى و المعنى ف�انت أب�اته شعر�ة و بل�غة ومعانیها دق�قة من قد وف� في الجمع بینلؤلؤة 

   شعر�ة.و بل�غة حرف�ة م�اشرة  ف�انت ترجمةالمناس�ة  الع�اراتو  لفا�األاخت�ار خالل 

أم الم�اغت قد أقض مضجعها؟(لؤلؤة) أم أن الصق�ع  :البیت الثالث �انت ترجمته �اآلتي 

 وسف) أم تر� الصق�ع الم�اغت أقل� مرقدها؟(الیتراه أقض مضجعه الصق�ع الفجائى؟

  (شفی�)

هو سؤال �حمل في ط�اته الجثة، و عن مصیر تلك في هذا البیت الثالث یتساءل الیوت  

المفاجئ أثره لصق�ع �ان لإذ �شیر إلى ما إذا  عن السؤالین السا�قینالسلب�ة نوعا من اإلجا�ة 

دفن صورة اله إلى �شیر في هذه األب�ات  و ألن الیوت السلبي على نمو و إزهار هذا الزرع؟

في الحد�قة للحصول على خصب أو أنه �شیر على نحو غیر م�اشر إلى موت القمح 

تخدم ع�ارة �سم�عث ح�اة و خالص الجنس ال�شر�، فإنه  المس�ح الذ� تكون تضحیته

ص و ب الخصب و الخالغ�اوالتى تكون سب�ا لالصق�ع �نا�ة عن أخطاء ال�شر و انحرافاتهم 

  ض�اع التضح�ة و هو ما یؤرق هؤالء الذین قدموا تضح�ات في مرقدهم األبد�.
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ولهذا قدم  مع استخدامه ع�ارة تو�ید�ة ''أن الصق�ع...''حرف�ة م�اشرة  ؤة جاءتترجمة لؤل 

 'الفعل الماضى + قد'استخدم تر�یب  و�بدو أن لؤلؤة و أخر الفعل''أقض'' ع�ارة الفاعل

في  الفعل الماضىولو أنها تفید التحقی� عند استخدامها مع  �present perfectم�افئ لص�غة 

اللغة العر��ة وهذا التحقی� غیر وارد في هذا البیت ألن الیوت یتساءل فق� والفعل غیر 

استخدم التر�یب ذاك في  ولهذا نفترض أن لؤلؤة محق� الوقوع في هذا الس�اق(مجرد تخمین)

   نجلیز�ة.س�اق ترجمة الص�غة الزمن�ة اال

 أقو� ووع�ارة 'أقض مضجعها'  الفجائىجاءت ع�ارة الصق�ع الم�اغت أبلغ من الصق�ع و 

ارة رجمة نسخ لع�شفی� �تالتى جاءت في ترجمة  'أقل� مرقدها' ع�ارة منأنسب للس�اق 

البیت األول وجزء من تنتهى بنفس القاف�ة التى أنهى بها شفی� ونالح� أن هذه الع�ارة  الیوت

على نفس القاف�ة و في الحصول تلك إلى رغبته الثاني ف�م�ن أن �عود اخت�اره لأللفا�  البیت

  اال�قاع في األب�ات الشعر�ة الثالث.

للترجمات االخر� من خالل استخدام جملة فجاءت ترجمته في اسلوب مخالف أما الیوسف  

الص�اغة بل�غة و وهو ما جعل  إلى آخر البیت الفاعل و تأخیر' أقض'�الفعل  تبدأفعل�ة 

استهال البیت الشعر� �ع�ارة هى أنهما في بیتى الیوسف و شفی� و المالحظة الالفتة شعر�ة 

�ان عن البیت الساب� حیث وهنا جاء الس�اق مختلفا للتساؤل عن الصق�ع   تر�' +'أم

اختفاء هذا أما في هذا البیت فالشاعر متخوف من خصب و  أن �حدث إزهاریتمنى الشاعر 
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�الذات 'السلبي' ''تر�'' في هذا الس�اق لهذا یبدو لي أن استخدام  وصب �سبب الصق�ع الخ

 اص�اغته فيلؤلؤة  و�ان حر� �المترجمین التخلي عنها، ولهذا �انت ترجمةغیر مناسب 

حیث �ان هذا البیت استكماال للسؤال '  أم األداة '�س�طة و بل�غة و م�اشرة �استخدامه 

  'هل'.ساب� وال حاجة إلعادة أداة االستفهام في البیت الالمطروح 

بل�غة و إذن یبدو أن لؤلؤة قد وف� في ترجمته من خالل اخت�اره لع�ارات و ألفا� قو�ة  

ولهذا رغم أن ترجمته جاءت حرف�ة و م�اشرة وهو ما جعل ع�ارته شعر�ة و موزونة  الداللة

  حاف� المترجم على المبنى و المعنى دون إفرا� أو تفر��.

التحو�ل والذ� أضفى على الع�ارة نوعا التبدیل و ترجمته نوعا من  استعمل فيفأما الیوسف  

أما  ''''الفجائىاألسلوب مثل''تر�'' ولوال استخدامه �عض األلفا� التى أثقلت من الشعر�ة 

الع�ارات �ان و�بدو لي أن اخت�اره لأللفا� و �النس�ة لشفی� فحاف� على ترجمة حرف�ة للبیت 

و�ة لهذا ر�ما لم تكن ألفاظه قو طا �الحصول على نفس القاف�ة �ما األب�ات السا�قة مرت�

على ن شفی� فضل الش�ل و المبنى و اال�قاع خت�ارات لؤلؤة، لهذا �م�ن القول إ�ل�غة مثل او 

  المعنى و المضمون.
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  اسطورة النجمة از�س:) 5

�ستخرج الجثة الذ� س�حفر األرض و  لب''في البیتین الموالیین �حذر المتكلم صد�قه من ''الك

ي بیت الیوت نجد أنه رمز للكلب �حرف . إذا تمعنا جیدا فالتي زرعها إن هو لم �طرده �عیدا

فرایزر في �تا�ه الغصن الذ� ذ�ره  نجم الشعر� ال�مان�ةوهو �شیر بهذا إلى   Dogأ�  �بیر

   .فهو صدی� لل�شرولذلك  ذ�ر أنه �ظهر براقا عند ارتفاع م�اه النیل  والذهبى 

 :�اآلتي والبیتان

Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men                                      

Or with his nails he will dig it up again!   

والتى  The white Devil    و��سترمسرح�ة  نيأغا إلي إحد��شیر الیوت في هذین البیتین 

  ''و �ستخرجهم ثان�ة�أظافره سوف �حفر ف/ وٕاال لل�شر عدود الذئب عنها فهو أ�ع''تقول: 

أساطیر في إشارة إلى إحد�  ''الكلب'' الیوت ''الذئب'' و جعل م�انهو في هذا الس�اق غیر  

، ایز�س سطورة� ال�شر فهذا لكون الكلب، وفقا ألصدین الكلب إالیوت إذ �قول و  فرایزر؛

 .الموتى إلعادتها إلى الح�اة لم أشالءساعد في إعادة 

و أ�عد الكلب عنها، فهو صدی� لل�شر،/ وٕاال فس�حفر �أظافره : �اآلتيوجاءت الترجمات  

وٕاال ن�شه ثان�ة  /!(لؤلؤة) أوه لیب� الكلب على م�عدة منه، فهوصدی� ال�شر!ثان�ة�ستخرجها 
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�مخال�ه مرة الجثة الیوسف) أب� الكلب �عیدا، إنه صدی� ال�شر،/ و إال ن�ش ( !�أظافره

 (شفی�)!أخر� 

لجلب االنت�اه و   Ohاستخدم ع�ارة البیت االول �التحذیر من الكلب و بدأ نالح� أن الیوت  

  .جعل اسلوب التحذیر مؤثرا

بخالف المترجمین أ�عد م�اشرة �فعل األمر و�دأ الترجمة  �ع�ارة األصللم یتقید  لؤلؤة 

 مر��ة الیوسف استخدم ع�ارة ة حرف�ةفي ص�غنوعا ما  keep…far ترجما ع�ارةن االخر�ن اللذی

. و مناس�ااالسلوب بل�غا و شعر�ا و�بدو هذا  "أب�...�عیدا" " و �ذلك شفی�لیب�,,,على م�عدة"

من  اترجمة لؤلؤة �انت نوع ؛البیت الثانىفي  dig up الفعل �ما یبدو االختالف في ترجمة 

 (لألرض)حفرال :�عبران عن أفعالتخدام فعلین اسمن خالل األصل للفعل و التوض�ح الشرح 

في فعل االنجلیز� المر�ب ترجما الفعل ن الجثة بخالف المترجمین اآلخر�ن اللذی جاستخر او 

و�ان هذا االخت�ار  استخراج(الجثة) معنى واحد: ن�ش والذ� �حمل في ط�اته معنى الحفر و

أظافر و  إلى nailsرجمة مصطلح بل�غا و شعر�ا، �ما یبدو االختالف بین المترجمین في ت

وألن الس�اق في األب�ات یتعل� ب''الكلب'' فإننا عادة نقول مخالب الكلب أو الذئب  مخالب

للمصطلح  'نسخ' ع�ارة األظافرو  ولهذا ترجمة شفی� األنسب للس�اق وال نقول أظافر.

 األصل.
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مس أن الشاعر �حق� توازنا نلفإننا ولد� قراءتها قراءة متأن�ة رجعنا إلى أب�ات الیوت  إذا 

خاصة في البیت الثانى حینما أخر  �حق� ا�قاعا بینهما في نفس القاف�ةو  في هذین البیتین

  .شعر�ةف�انت الع�ارة بل�غة و  الظرفش�ه جملة و قدم الفعل و الفاعل 

�النس�ة للترجمات تبدو في مجملها نثر�ة و دون وزن أو ا�قاع و هذا �عود حتما إلى صعو�ة  

من السهل الوصول إلى فهم �ما أن س�اق ایرادها معقد ول�س  ذه األب�ات مبنى و معنىه

و و مرامى الیوت في االشارة إلى و المزج بین الجثة المدفونة و نجم الشعر� ال�مان�ة مقصد 

. ولهذا ال یجد المترجمون مفرا من الق�ام �الترجمة الحرف�ة و الذئب الذ� ین�ش هذه الجثة

خاصة في ترجمة األفعال المر��ة الواردة في األب�ات األصل �التر�یب األصل االلتصاق 

ایراد  ا الغرض ��ون تر�یز المترجمین على، ولهذلتجنب أ� تأو�الت قد تجانب الصواب

 من وزن و ا�قاع و قاف�ة.لك على حساب المبنى حتى وٕان �ان ذالرسالة األصل �ماهى 

الكلب �عیدا'' التى �انت م�اشرة  من خالل ع�ارة ''أب� ومع هذا یبدو أن شفی� أحسن الترجمة

الیوسف بل �انت إضافتها �ما فعل في بدا�ة البیت ع�ارة 'أوه'  داع إلضافة ولم یر و بل�غة

  رجمة الیوسف.النسخ فأثقلت تمن الحشو و  انوع

ر) ن البیت األول ینتهى �حرف الراء(ال�شمن القاف�ة أل �ما نالح� في ترجمة شفی� نوعا 

بنفس الحرف الراء(أخر�). و لهذا �انت ترجمة شفی� ترجمة حرف�ة مع ینتهى والبیت الثاني 

  �انت األبلغ.وألن ترجمته راعت المعنى و المبنى خل� نوع من القاف�ة 
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و�ذلك ترجمة الیوسف �انت  ترجمة لؤلؤة �انت حرف�ة مع نوع من الشرح و التوض�ح  

عن معنى نوعا ما �عیدة '' أ�عد الكلب عنها''  ن ع�ارةإ ''136م�اشرة. �قول أحد النقادحرف�ة و 

و�ذللك إلى أسلوب و لفظه  قرب إلى روح النصفاأل،  keep  الیوت في استخدامه الفعل

أوه...دع الكلب '': و االشارات أن تترجم هذه الجملة ه�ذاالمليء �الحر�ة الیوت الحسى 

   ''.�عیدا من هنا

   :(اسطورة المالح الفین�قي الغر��) h by WaterDeatالرا�ع  ترجمة القسم) 6

الذ� ظهر سا�قا  �شیر هذا القسم من القصیدة إلى شخص�ة فلی�اس، ال�حار الفین�قي الغر��

و توحي هذه الشخص�ة . ''�الماء'' �موته لعرافة سوسوستر�سوتن�أت ا في إحد� أوراق التارو

و�عد مثال االله المیت في ال�حر حیث �ان یرمى رأس تبإحد� أساطیر الخصب القد�مة 

وهى الصورة  في نها�ة رحلته �عد أن �حمله الت�ار.وقد عاد للح�اة من جدید  ذلك �ستقبل

تتحرك صعودا و نزوال مع  ات حین �صف الیوت جثة فلی�اس وهيالتى نصادفها في االب�

 أمواج الت�ار في أعماق ال�حر.

ین على مستو� ترجمة عنوان القسم الرا�ع من نلمس االختالف بین المترجماألولى وهلة لل

: الموت �الماء(لؤلؤة و الیوسف) و الموت ، و�انت الترجمة �اآلتيقصیدة األرض الخراب

في هذا القسم؛ حیث یواجهنا إن ترجمة شفی� للعنوان توحى �األحداث الواردة  .غرقا(شفی�)

                                         
 لؤلؤة، عبد الواحد:ت.س.الیوت، االرض الی�اب الشاعر و القصیدة. المرجع الساب�. 136
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أن ترجمة لؤلؤة و الیوسف إال سب�ه غرق هذه الشخص�ة الفین�ق�ة موت في أعماق ال�حر 

و �ظل الموال�ة �طب�عة الموت القادم في االب�ات وال توحى  �طر�قة النسخجاءت حرف�ة 

  .المعنى غامض

مع اطالعه على وفهمه لمحتو� األب�ات الواردة في هذا إذن شفی� �یف ترجمته للعنوان  

ع�س لؤلؤة و  فهى التكییغیر م�اشرة القسم من القصیدة لهذا �انت طر�قة الترجمة 

و تر�ا للقار� أن یؤول معنى ''الموت �الماء'' األب�ات لم ��ترثا بتأو�ل س�اق  نالیوسف اللذی

و لهذا  و �أنها نسخ لألصل؛ف�انت ترجمتهما ترجمة حرف�ة  �عد أن �قرأ القسم �أكمله.

  بل�غة. شفی� �انتترجمة 

 Phlebas the Phoenician, a fortnight dead/ Forgot theو البیتان االول و الثاني إللیوت هما:  

cry of gulls, and the deep seas swell   

صخاب النوارس، ،/نسي ت: فلی�اس الفین�قي، میت منذ اسبوعینجاءت الترجمات �اآلتيو 

ولجة ال�حر العمی�(لؤلؤة)فلی�اس الفین�قي، الذ� توفي منذ اسبوعین،/نسي صراخ النورس، 

أنسي اسبوعان،/ فلی�اس الفین�قي، الذ� انصرم على موته  یوسف)وموج ال�حر العمی�( ال

   (شفی�)و اصطخاب ال�حر العمی�ص�حة النورس، 

في البیت األول �ظهر أن المترجمین اتفقوا في ترجمة اسم الشخص�ة �طر�قة النقل الحرفي و 

س�اق و أنسب لل، تبدو ترجمة لؤلؤة أبلغ ص�اغة الجزء الثانيظهر االختالف في ترجمة 
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البل�غة و �عین االعت�ار ص�اغة الیوت  ألن هذا األخیر أخذ مقارنة �الترجمات األخر� 

ن ترجما اللذیوشفی� على ع�س ترجمة سامى  .فجاءت ترجمته �ذلك المختصرة و المعبرة

�انت ؛ مثال شفی� شعر�ةمن دون �الغة جاءت في ص�غة نثر�ة في ع�ارة طو�لة و ثقیلة 

عن '' و �ان في إم�انه التخلى انصرم''الفعل  و اسم الموصولام �استخدطو�لة ع�ارته 

مع اإلضافات �القول:''...�ان موته منذ اسبوعین...''أما الیوسف فاستخدم اسم الموصول 

على  العاد��صف الموت ألن ''توفي'' فعل الس�اق  عن'' والذ� یبدو �عیدا الفعل ''توفي

ف�ان األنسب  مات غرقا في أعماق ال�حرفلی�اس  �شیر إلى أنفراش الموت، إال أن الس�اق 

و�ان في االم�ان التخلي عن اسم  أو ع�ارة''  غرق منذ اسبوعین''استخدام فعل ''مات'' إذن 

  الموصول.

أن ص�اغتها إال  األنسب للس�اق؛ فهى ترجمة حرف�ة م�اشرةمة لؤلؤة األبلغ و �انت ترج 

التى تبرز  ''میت''أحسن لؤلؤة اخت�ار الصفة جاءت بل�غة مقارنة �الترجمات االخر�، فقد 

تم�ن المترجم من الجانب اللغو� (لورود هذه الصفة في القرآن الكر�م) و ة و قدرة و �الغ

  .إلمامه �معاني األصل

مع  جاءتترجمة شفی�  �ذلكو ، التوض�حشرح و ال في نوع من جاءت ترجمة الیوسفو  

  لتوض�ح و الحشو.الشرح و ا
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ومتشابهة، وجاء االختالف بینها في جاءت الترجمات عموما حرف�ة م�اشرة ي في البیت الثان 

في معنى الجمع أو الیوت استخدم الع�ارة األولى  .''swell'' و  '' the cry'' ع�ارةترجمة 

غیر مناس�ة للس�اق، ألننا عادة ما نستخدم مصطلح ، و لهذا تبدو ترجمة شفی� المصدر

الننا عادة ما نترجم  cryوسف جاءت ترجمة حرف�ة لمصطلح ان، و ع�ارة الیالص�حة لإلنس

و تبدو الیوسف المعنى الحرفي الم�اشر،  صراخ في اللغة العر��ة و لهذا أخذهذا اللف� إلى 

بدل ع�ارة '' تفعال''استخدم ع�ارة تصخاب على وزن ألنه  ع�ارة لؤلؤة في وزن غیر مألوف

لهذا  �ما أراد لؤلؤة ع�ارته في ص�غة تو�ید�ةر ،صخب المألوفة و المناس�ة في هذا الس�اق

  .هي عموما مناس�ة للس�اقو على وزن تفعال،  ص�غة الم�الغة''تصخاب''استخدم 

النوارس ألن األنسب للس�اق �م�ن أن نعد ترجمة لؤلؤة الیوسف و وٕاذا قارنا بین ترجمة لؤلؤة  

  .�ست�عد أن نعده صراخاو  جل�ة �صوتهاصخ�ا و تحدث 

ر العم�قة و ل�حارتفاع و علو م�اه افیها إلى فإن الیوت �شیر  swellإلى ع�ارة إذا رجعنا  

ترجمة لؤلؤة �انت مناس�ة للس�اق فقد استخدم . ش�ل موجات صعودها إلى السطح في

وهذا ینطب� على الس�اق، تردد األمواج و تالطمها مصطلحا بل�غا وهو''لجة'' والذ� �عنى 

و الذ� �شیر إلى تحرك و ارتفاع و مصطلح اصطخاب وشفی� بدوره أصاب في استخدام 

هیجان م�اه ال�حر و أما الیوسف فترجم بلف� �س�� وهو موج وهذه الترجمة نجدها في �عض 

 م�اه ال�حر العمی� ��ون في ش�ل أمواج.و�شیر الیوسف إلى أن ارتفاع  القوام�س العر��ة
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مقارنة  نسب و األبلغاألولكنها  حرف�ة و م�اشرةلؤلؤة لهذا البیت �انت یبدو أن ترجمة 

   .العم�قة الشاملةه و حسن انتقائها و دالالتها ا �عود ل�الغة ألفاظ�الترجمات األخر� و هذ

وت إلى هذا التاجر الفین�قى و هو �شیر إلی  And the profit and loss      في البیت الثالث

خسارة �ما ه حتما �مر �فترات في ال�حر فإن�تاجر للسلع و ال�ضائع و�ح�م مهنته فلی�اس 

�استثناء الیوسف الذ�  �ح و الخسارة''''و الر  حرف�ة م�اشرةو �انت الترجمات  ر�ح�فترات 

 س�اق التجارة، -''، وفي هذا الس�اق �الذاتالخسارة''بدل  ''الخسران''استخدم مصطلح 

ر موعود ألن ''الخسران'' �شیر إلى س�اق دینى، فالكافمصطلح الخسارة هو األنسب 

شفی� لهذا �انت ترجمات لؤلؤة و أ� الخسارة العظ�مة،  في الدن�ا و اآلخرة �الخسران المبین

 الذوق الشعر� یرجع ر�ما إلى �س�� قام بتقد�م و تأخیر ، و لو أن شفی� األنسب و األبلغ

   لمترجم.ل

و تالطم في األب�ات الموال�ة �صف الیوت حر�ة عظام الغر�� وارتفاعها و هبوطها مع مد 

  A current under sea/picked his bones in whispers.As he rose and fell: ، وهي �اآلتياألمواج

/ ف�ك عظامه : ت�ار �غور ال�حرو �انت �اآلتيحر�ة العظام  اختلفت الترجمات في وصف

. /عظامه في الهمساتالتق� ت�ار تحت ال�حر ( لؤلؤة)راح �علو و �سف ا. و إذفي همس

لقد نزع ت�ار یجر� تحت الماء/ اللحم عن عظامه في  (الیوسف)و یه��راح �صعد ا و�ینم

  (شفی�)همسات. إذ نهض ثم سق�
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( في ص�غة لهذا جعل الفاعل مقدماراع فیها االسلوب الشعر� حرف�ة م�اشرة ترجمة لؤلؤة  

فعل  (فعل+فاعل) �مابتر�یب الجملة الفعل�ةلم یتقید أخر الفعل ''ف�ك'' و و ش�ه جملة) 

بین البیت االول و الثاني فبدأ �ل منهما البیت اللذان قاما بنوع من الدمج  المترجمان اآلخران

  .العظام مع الت�ار ال�حر� االول �فعل �صف حر�ة 

 حشوا الع�ارة في مجملهإاطناب حتى بدت فیها شرح و ترجمة شفی� جاءت طو�لة نثر�ة  

 كیب مختصرة و بل�غة في أسلوب شعر� في ترامقارنة �البیت األصلي حیث عبر الیوت 

و �ان  یجر� تحت الماءالت�ار  ؛ شفی� شرح أن هذاال التفسیر و الشرح�میل إلى التضمین 

'' لقد نزع... اللحم  في ع�ارةو حشو آخر �ظهر  ��ف�ه أن یترجم ب: ت�ار في أعماق ال�حر

  عن عظامه...''

و هذا �عود ر�ما إلى  لفة عن اآلخرح� أن �ل مترجم أول حر�ة العظام �طر�قة مختونال 

غموض التر�یب األصل الذ� ات�ع ف�ه الیوت التضمین بدل اال�ضاح، ولهذا �م�ن أن نفهم 

في مع �عضها ال�عض  و جمعها أو أنه حر�هاالعظام عن اللحم أن الت�ار ال�حر� فصل 

.. ر�ما هذا �تلة واحدة.�عد أن �انت متفرقة هاهى اآلن و �أن هذه العظام  حر�ة واحدة

�مجرد همسات الصوت الناتج عن هذه الحر�ة ألن الیوت �صف المعنى األخیر هو األنسب 

  .أ� ل�ست قرقعة عظام قو�ة
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و لهذا قال: ''...نزع...اللحم...'' و هذا  تؤول البیت �المعنى األولیبدو أن ترجمة شفی�  

.ر�ما �قصد أن الت�ار ..ألنه قال: ف�ك عظامه  في همس نفس تأو�ل لؤلؤة على ما یبدو

بإحداث صخب قلیل هو نوع من  ها الواحد تلو اآلخرو أخذفصل العظام عن �اقي الجسد 

  مع هذا الت�ار ال�حر�. للعظامهى التقا� ؛ و�التالي في النها�ة الحر�ة الهمسات

امضا ولهذا عبر �ل ن البیت األصلي �ان نوعا ما غنا ��ل هذه التأو�الت نقول إإذا أخذ 

  الحفا� على التر�یب األصل المختصر أو الق�ام �الشرح والتفسیر.� جم �طر�قته:متر 

ترجمة حرف�ة جاءت  شعر�ة و �الغة مبنى و معنى لكونها لؤلؤة األكثرولهذا تبدو ترجمة  

ترجمة الیوسف �انت حرف�ة م�اشرة  .و شرحأما ترجمة شفی� ف�انت ترجمة تفسیر�ة  م�اشرة

�ما نسخ ع�ارة '' التق�''حرف�ا ب  pickedرات األصل فترجم الفعل و�بدو أنه التص� �الع�ا

under sea  و �ان األفضل قول ''ت�ار في أعماق ال�حر'' تحت ال�حر''في ع�ارة''. 

یوت إلى ارتفاع و انخفاض جثة الغر�� مع موج �شیر ال الثانيفي الجزء األخیر من البیت  

فجاءت ع�ارته سخ لألفعال في التر�یب األصل ، �انت ترجمة شفی� ر���ة و �أنها نال�حر

  س�اق ال�حر.�عیدة عن 

ولو أن ألفا� لؤلؤة مناس�ة للس�اق حرف�ة م�اشرة وسف فجاءت ترجماتهما أما لؤلؤة و الی 

من حیث علوها تارة و نزولها  �انت أبلغ و أنسب لوصف حر�ة الجثة مع األمواج ال�حر�ة
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أبلغ داللة من ''...�صعد وهي أفعال ''...�علو و �سف..''المد ال�حر� لهذا قالتارة أخر� مع 

   التى تصلح لس�اقات أخر� غیر س�اق ال�حر و الموج. و یه��...''

و�شیر ف�ه إلى  "’’He passed the stages of his age and youth �قول الیوت:في البیت الموالي 

  .وخاصة مرحلة الش�ابلذ�ر�ات من ح�اته استعادة فلی�اس 

، ولكن من ح�اة فلی�اس الش�ابترجماتهما إلى مراحل الشیخوخة و  الیوسف فيیر لؤلؤة و �ش 

لد� الفین�قیین ن فلی�اس هو اله الخصو�ة والتى تقول إإذا أخذنا االسطورة �عین االعت�ار 

فلی�اس ل�حر للحصول على خصب و �عث، و إذا سلمنا أن في االذ� �قتل و ترمى جثته 

و الد� �ان في ر�عان في نهر الدردنیل الیوت الذ� غرق لصدی� ي المعادل الموضوعهو 

�ان لم �عرف مرحلة شیخوخة و �التالي تأو�ل هذین المترجمین  ن�قىفلی�اس الفیفإن  ش�ا�ه

بدل  شفی� األنسب ألنه ترجم قائال:'' مرت �ه أطوار عمره و ش�ا�ه''خاطئا و تكون ترجمة 

  . ش�ا�ه''یخوخته و ن'' مراحل شع�ارة المترجمین االخر�

�ما أنه  االسطورة �عین االعت�ار ألنه أخذ ترجمة شفی� األنسب لس�اق األب�اتت لهذا جاءو 

 �الترجمة الحرف�ة �ما فعل لؤلؤة و الیوسفو لم یتقید  قام بتحو�ل وتبدیل في ص�اغة ترجمته

  (الیوسف)اب''في ''مر �مراحل شیخوخته و الش�اب''(لؤلؤة) و''اجتاز مراحل شیخوخته و الش�
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و التمعن وأخذ العبرة بهذه الشخص�ة الفین�ق�ة یدعو الیوت إلى االتعا� في األب�ات األخیرة 

بین الیهود� أو غیره و  ة إلى الجنس ال�شر� �له دون استثناءولهذا یوجه هذه الدعو  منها

  .  Gentile or Jew �عبر عن هذه الدعوة العامة قائال:

أكنت  أممى أم یهود�(لؤلؤة): �اآلتي التوض�حالحرف�ة والشرح و  ختلفت الترجمات ما بیناو 

  یهود�ا أم من االمم األخر�(الیوسف) یهود�ا �نت أم غیر یهود�(شفی�)

ع من النسخ في مع نو � على التر�یب االصل وقام بترجمة حرف�ة ونر� أن لؤلؤة حاف 

الیوسف التى  جمةاستخدام مصطلح أممي الذ� لف الترجمة في نوع من الغموض ع�س تر 

�ما قام المترجم مما جعل الترجمة واضحة و مفهومة جاءت في نوع من الشرح و اإلضافة 

وهذا �عود للضرورة الشعر�ة في  األصل للبیتبدل الترتیب  �قلب الع�ارة أ� تقد�م و تأخیر

''أ'' مع  األداةالمترجم. ونر� أن المترجم بدأ ترجمته � محاولة لخل� نوع من التوازن في البیت

وهو اسلوب بل�غ اعطى للع�ارة قوة وزادها  و لفت االنت�اه مناداة�أنها ص�غة لل ''�نت'' و

أكثر سالسة �حذف األلف''أ'' شعر�ة، و�ان في إم�ان المترجم أن �ستخدم ص�غة أبلغ و 

ا وتأخیر فعل الكینونة �مایلي: ''یهود�ا �نت أم من...'' وهى التر�ی�ة اللغو�ة التى بدأ به

أضاف  فبدل أن �قول شفی� ''یهود�ا أم غیر یهود�''ترجمته فجاءت ترجمته بل�غة  شفی�

لخل� نوع من التوازن  قام �قلب البیت بتقد�م و تأخیر و في نوع من المناداة''�نت'' ص�غة 

  . الشعر� في البیت
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 اشرةوهى ترجمة  حرف�ة م� gentileلمصطلح ع�ارة ''غیر یهود�'' ترجمة شفی� و استخدم 

شفی� في �ونها ترجمة حرف�ة م�اشرة مع نلخص ترجمة  �م�ن أندون شرح أو تفسیر، ولهذا 

للضرورة الشعر�ة؛ ولهذا و الق�ام بتقد�م و تأخیر  في نوع من التوض�ح)(إضافة فعل الكینونة

   .ت ترجمته األبلغراع شفی� المبنى و المعنى فجاء

�حار یدیر الدفة و یدعوه إلى االتعا� �قصة ي البیتین الموالیین یناد� الیوت على �ل ف

  :و �قول الیوت ا هو الیوم في أعماق ال�حر في عداد الغرقى.فلی�اس الذ� �ان یوما بیننا وه

     

    /, turn the wheel and look to windward O you who    

 Phlebas, who was once handsome and tall as you.                                                         consider   

هي ترجمة و  في البیت االول إلى'' أنت �ا من''في ترجمة ص�غة النداء الیوسف اتف�  لؤلؤة و 

�استخدام الضمیر ''أنت'' أما شفی�  تو�ید�ة ص�غةفي بل�غة  جاءتم�افئة للس�اق األصل، و 

وهى ترجمة بل�غة و  ''من داء ''�اوجاءت ترجمته م�اشرة �حرف الن حدف هذا الضمیرف

، the wheelمناس�ة للس�اق رغم غ�اب التو�ید. واختلف المترجمون في ترجمة مصطلح 

�حارا وهو یدیر الن الیوت یخاطب  ''الدفة''مصطلح ترجمة لؤلؤة �انت بل�غة �استخدام 

و �عین االعت�ار  س�اق االب�ات ''الس�اق الماكرو''هذا المترجم ''عجلة'' السفینة ولهذا أخذ 

و اللذان التصقا �التر�یب اللغو� للبیت الیوسف و شفی� على ع�س ترجم �مصطلح الدفة 
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الدوالب مصطلح ینتمى إلى اللغة  ترجما �المصطلحین ''الدوالب'' و ''العجلة'' على التوالي،

   التعبیر الشفو�.العام�ة و �ستخدم أكثر في 

قد �شیر هنا إلى عجلة الح� �ما وردت في إحد�  تشیر العدید من االراء إلى أن الیوت

حاكم انو��س االله الفرعونى تظهر صورة و في هذه الورقة أوراق العرافة سوسوستر�س 

عند الفراعنة ورأس �لب عند و� و�ان رمزه رأس ابن آالذ� �سوقها إلى الظلمات األموات 

 صورة (تا�فون)الثان�ة  . وفي الجهةعجلة الح�جانبي  ، وتقع الصورة على أحدالرومان

في مئة رأس، وترت�� صورته �اله الشر''سیت''الذ� له في األساطیر اإلغر�ق�ة الوحش 

  س�فا و تاجا.و یدیر العجلة شخص �حمل  ورمزه األفعى األساطیر الفرعون�ة

 مصطلحوخاصة في ترجمة ، البیت االولالجزء الثاني من في ترجمة اختلف المترجمون و  

windward و  تنظر صوب الر�ح(لؤلؤة) وت�مم شطر مهب الر�ح(الیوسف)و  :انت الترجماتف�

  تنظر في اتجاه الر�ح(شفی�)

حرف�ة م�اشرة مع شرح وٕاضافة حرف�ة م�اشرة أما الیوسف �انت ترجمته  ترجمة شفی� جاءت

تجاه الذ� �شیر إلى ''االمصطلح االنجلیز� أصا�ا في ترجمة یبدو أن الیوسف وشفی� و 

ه لم �ستخدم مصطلح ألن ا مختلفةأما لؤلؤة ف�انت ترجمته نوعا م '' ول�س ''الر�ح ذاته'الر�ح'

 ’و ترجم المصطلح االنجلیز�  ب: تنظر صوب look toالفعل یبدو أنه ترجم  '' والر�ح اتجاه''
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‘windward ألن ع�ارة  ترجمة لؤلؤة م�افئة للترجمات األخر�  وتبد ، ومع هذا’’الر�ح’‘إلى

  .تعني ''تجاه الر�ح''�ح'' ''صوب الر 

جاءت حرف�ة  لؤلؤةترجمة  نالح� أن �امال، لبیت األصل ترجمة ا إذن،  �الرجوع إلى 

   � �ضاهى شعر�ة و �الغة بیت الیوت.بل�غة و موزونة و ذات وقع شعر م�اشرة 

على �ما تحاف� ولهذا یبدو أن ترجمة لؤلؤة توفي المبنى و الوزن الشعر� للبیت األصل 

   ه و معناه عموما.داللت

: تأمل فلی�اس الذ� �ان یوما وس�ما وفارعا مختلفة �اآلتيجاءت البیت األخیر ترجمات 

(الیوسف) تذ�ر أن�قا فاره الطول مثلكمن �ان ذات مرة اتع� �فلی�اس، وهو  (لؤلؤة)/مثلك

  (شفی�)في مثل طولك ووسامتكفلی�اس، الذ� �ان یوما 

من قصة فلی�اس وهى أخذ العبرة ا على مغز� ع�ارة الیوت اتفقو المترجمین الثالث یبدو أن  

م�اشرة و ، ترجمة الیوسف و لكنهم اختلفوا في األفعال التى تعبر عن هذا المغز�  الفین�قى

من خالل  غیر م�اشرةفجاءت نوعا ما توحي �المعنى األصل أما ع�ارات لؤلؤة و شفی� 

�ل هذه و �م�ن اعت�ار  �طر�قة غیر م�اشرة ولكنالتى تؤد� إلى أخذ العبرة التأمل و التذ�ر 

    الترجمات حرف�ة م�اشرة.
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 أما الصفات التى تصف فلی�اس لؤلؤة و الیوسف في ترجمةونالح� اختالفا بین المترجمین 

النحو� فى الع�ارة ألنه قام بترجمة الصفات في شفی� فقام بنوع من التحو�ل و التبدیل 

ن ''فلی�اس الن الیوت �قول إ ةل�ال في الترجمو هو ما غیر المعنى ق ص�غة أسماء

، بل تشیر فق� إلى''في مثل هذا المعنى تمامافلم تقل شفی� ترجمة طو�ال مثلك'' أما �ان...

، ولهذا شفی� لم �قل...�ان طو�ال...مثلك، وجاءت طولك'' والطول ال �شیر إلى طو�ل

 إلى أسماء مجرورة �االضافةلكون مجموعة الصفات تحولت الترجمة تبدو نوعا ما متغیرة 

للتاو�ل، �ما جعل استخدام مثل  اوجعله مفتوحغیر المعنى نوعا ما فاسلوب االضافة هذا 

   .هذا االسلوب الترجمة نثر�ة دون وقع أو وزن شعر� 

التى جاءت بل�غة حسن انتقاء لؤلؤة لأللفا� یبدو جل�ا لؤلؤة و الیوسف ترجمة و إذا قارنا بین 

  �الیوسف.مقارنة وشعر�ة 

، ع�ارة لؤلؤة  أبلغ ب: ذات مرة هأما الیوسف ترجم یوما ب:once ترجم لؤلؤة الظرف مثال  

في ترجمة هذا البیت األخیر �میل لؤلؤة أن و�بدو لي و أنسب �ما أنها جاءت في لف� مفرد. 

جم ؛ تر و شارحةفي حین �ستخدم الیوسف ع�ارات مر��ة استخدام األلفا� المفردة البل�غة إلى 

؛ یبدو  الیوسف في لفظین: ''وهو من''إلى''الذ�'' في حین �انت ترجمة لؤلؤة اسم الموصول 

وزن أو ا�قاع شعر� لغرض الحصول على �طیل ترجمته �مفردات إضاف�ة و �أن الیوسف 

( إضافة االسم وقال: فاره الطول tallالصفة ما، و هذا االسلوب �ستعمله �ذلك في ترجمة 
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...وهنا نتأكد أن الیوسف �میل إلى االضافة �ستخدم الصفة: طو�ال أو فارعاولم  إلى الصفة)

و یبدو أن األمر یتعل� �غرض شعر� ألننا حینما نقرأ هذه إلحداث أثر ما و إطالة الع�ارة 

وال نجد  مع قراءة البیتو �أنه وزن شعر� �سترسل في البیت نجد نوعا من الشعر�ة الترجمة 

 � شعر ل �ل الع�ارات التى استخدمها الیوسف �انت ذات وقع ب مفرطةحشوا أو إضافة 

  بل�غ.

األلفا� و المترجم اخت�ار فیها و�ل�غة أحسن ترجمة لؤلؤة �انت حرف�ة م�اشرة  نإذن نقول إ 

موزونة و شعر�ة وحاف� فیها على المبنى و المعنى. أما ترجمة الیوسف  الع�ارات ف�انت

ومع هذا �انت ذات  الشرح و االسترسال في الع�ارةفجاءت حرف�ة مع نوع من االضافة و 

  وقع شعر�.

 الی�ابترجمة هذا الجانب االسطور� في قصیدة االرض و تحلیل دراسة في ختام 

الذ� و هو المالح الفین�قي الغر�� اله الخصو�ة والذ� �حیلنا إلى قصة فلی�اس الفین�قى 

أحاد� العین الذ� ال یر� من ن�قى وهو نفسه التاجر الفیأشارت إل�ه العرافة سوسستر�س 

یرمى في  الذ� �ان تمثالهنم� آلهة الخصب  ، وهوالح�اة غیر جانب الر�ح أو الخسارة

ال�حر أمال في حصول خصب؛ ال بد من االشارة إلى الصعو�ة التى یواجهها المترجمون في 

و خاصة أن  و تقر�بها إل�ه في صورة م�سطة.نقل مثل هذه األساطیر إلى القار� العر�ي 

على هذه االسطورة ترد في عمل أدبى من الصعب مجاراته و هو الشعر. ف�ان ال بد 
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أن �أخذوا موضع الجد االسطورة من جهة و الجانب الشعر� الذ� ترد ف�ه من المترجمین 

 مة المترجمین خاصة في �عض المقاطعو هذا العمل المضاعف صعب من مه جهة أخر�.

   ولم ��ن في إم�انهم ت�س�طها للقار�. التى ظل الغموض ��تنفها

في ترجمة هذه االسطورة في الم�اشرة الترجمة الحرف�ة ات�عوا یبدو أن المترجمین 

و من جهة على الجانب االسطور� حفا� ولة منهم للوهذا محاالمقاطع الشعر�ة معظم 

  .على ا�قاع أو وزن شعر� من جهة أخر� للحصول 

 transpositionالتحو�ل و التبدیل من مقاطع بنوع �ما قام المترجمون في �عض ال 

�ما استخدم  �ضاهى شعر�ة أب�ات الیوت.اال�قاع الشعر� أو لخل� نوع من الوزن 

المترجمون في �عض الس�اقات اجراءات ترجم�ة غیر م�اشرة مثل الشرح و التفسیر و 

التقد�م و  و اسلوب من القار� تقر�ب الرسالة الشعر�ة جل أل التكییفالتوض�ح و اإلضافة و 

لؤلؤة ونالح� أن الترجمة الحرف�ة الم�اشرة التى ات�عها  .التأخیر و الحذف ألغراض شعر�ة

ألن المترجم �ان یختار وذات وقع شعر� في معظم المقاطع الشعر�ة �انت مناس�ة و بل�غة 

ترجمته على  لهذا حاف� في والتى تالئم الس�اق الشعر� األلفا� و الع�ارات البل�غة و القو�ة 

في جل المقاطع  ترجمته بل�غةوهو ما جعل  و وفى معانى القصیدة حقها.المبنى الشعر� 

  .�المترجمین اآلخر�نالشعر�ة مقارنة 
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  فیلوم�ال و الملك تیر�وس أسطورة) 7

و التى  103- 97في األب�ات  اسطورة فیلوم�الیذ�ر الیوت في القسم الثانى''لع�ة شطرنج'' 

، ثم قطع حاكم تراق�ااغتصاب فیلوم�ال من طرف زوج اختها الملك تیر�وس قصة تشیر إلى 

عندلیب ن اآللهة أشفقت علیها فحولتها إلى إلسانها حتى التبوح �ما حدث، وتقول االسطورة 

 فانتقمت من زوجها و تحولت هى االخر� إلى طائر واستطاعت أن تخبر أختها �ما حدث

القصة و قد اقت�س الشاعر ین. مغردو عاشتا �طائر�ن وفرت مع فیلوم�ال إلى خارج القصر 

  للكاتب أوفید. ''التحوالت''  �تاب من

  :في االب�ات التال�ةو�عبر الیوت عن هذه االسطورة  

                                /  Above the antique mantel was displayed 

                               As though a window gave upon the sylvan scene/the change of 

philomel by the barbarous king/ So rudely forced; Yet there the nightingale/ Filled all the 

desert with inviolable voice/ And still she cried, and still the world pursues,/ ‘Jug Jug’ to dirty 

ears 

استوحى منها قصة في الحجرة والتى یر الیوت إلى صورة �انت معلقة في هذه االب�ات �ش

 بنافذة �طل منها على ذلك المشهد في الغا�ة في البیت الثانىوقد ش�ه هذه الصورة  فیلومیل

المشهد الغابي الذ� ذ�ره ملتون في ''الفردوس إشارة إلى هو في الحق�قة  وهذا المشهد

یلوم�ال'' إشارة االغتصاب ب''تحول فعن الیوت عبر � أن ونالح'  ’Paradise Lostالمفقود'' 
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ون في ترجمة واختلف المترجم. حیث ذ�رت هذه االسطورة '' ألوفیدالتحوالتمنه إلى �تاب ''

 /�نافذة تطل على مشهد غابي /یر�  العتی�وفوق رف المصطلى : هذا''التحول'' �اآلتي

و  (لؤلؤة) /ولكن العندلیب هناك ك البر�ر�،ذلك الملالتى اغتصبها بوحش�ة/ تحول ''فیلومیل'' 

/ صورة اغتصاب /( �ما لو أن نافذة تطل على المشهد الرعو�)فوق المدفأة العت�قة تبدت

فإن العندلیب هناك(الیوسف) �قحة �الغة، ومع ذلك  /الذ� �فرضه الملك البر�ر�  ،فیلومیل

/ ما صار إل�ه مشهد غابيعلى  / و�أنما النافذة تطل�ان الرائى یر� وعلى المدفأة العت�قة 

لف�؛ و رغم ذلك فقد مضى / في إكراهه ا، من جراء الملك البر�ر� مآل فیلوم�ال

  العندلیب(شفی�) 

ذ�را تحول فیلوم�ال و شرحا أن هذا التحول لؤلؤة و الیوسف نالح� في هذه الترجمات أن 

تغیر قد حصل على التر�یب األصل في معنى تحول و حاف� هو اغتصاب أما شفی� فقد 

قر�ا لؤلؤة و الیوسف  أن �عبر م�اشرة عن فعل االغتصاب. ولهذا یبدو أنلفیلوم�ال من دون 

وهو ما أم�نه أن �فهم من خالل الشرح و التوض�ح االسطورة إلى القار�( متلقي الترجمة) 

�حتاج إلى ال �ما أنه  هو اغتصاب مما ال �فتح أمامه تأو�الت أخر� أن س�اق األب�ات 

  .اجعة المصدر األصلي لالسطورةمر 
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و من خالل اعتماده على الترجمة الحرف�ة أما ترجمة شفی� فحافظت على غموض الع�ارة  

و��ون  و�فتح أمامه �ا�ا واسعا للتأو�ل یتساءل عن ماه�ة هذا التحولهو ما یجعل القار� 

  . األصل في مصدرها القار� مجبرا على مراجعة االسطورة

مصطلح تأو�ل في  البیت االولب�ات نر� اختالفا بین المترجمین في إذا رجعنا إلى األ

mantel والذ� �ستخدمه الیوت لإلشارة  و الذ� �عنى رف المستوقد أو الموقد أو المصطلى

( �ما ورد في �المشهد الغابي معلقة فوق هذا الرفتوحى الصورة المنقوشة التى إلى أن 

، یبدو أن ترجما المصطلح �المدفأة یوسف و شفی�الإال أن تفسیر البیت من طرف لؤلؤة) 

لؤلؤة ترجم المصطلح حرف�ا ألنه أخذ الداللة الموجودة في القوام�س أما المترجمان اآلخران 

ولهذا ال تبدو الترجمة ألن الرف جزء من المدفأة  فعبرا �الكل (المدفأة) عن الجزء(الرف)

  .في الترجمة اة أو إفراطناقصة أو خاطئة بل �م�ن أن نعدها ز�اداألخیرة 

، المدفأة بدل فوق �ما أن الصورة معلقة فوق المدفأة ولكن شفی� استخدم حرف الجر على  

ب�ات إال أننا نفهم من س�اق األللمدفأة إن حرف الجر على یوحى �أن الصورة مالمسة 

ف أنسب المدفأة دون أن تالمسها. ولهذا ع�ارة لؤلؤة و الیوسن الصورة معلقة فوق صل أاأل

  من ترجمة شفی�. 

نوعا ما حاف� الیوسف إذ  ؛على التحول وداللتهااختلف المترجمون في التعبیر عن الصورة 

أعاد مع تفسیر التحول في ع�ارة''صورة اغتصاب فیلومیل''  �ما على التر�یب األصل 
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 و، لذ� �فرضه''''ا الملك في ع�ارة شارحة و طو�لةالتى تشیر إلى  byحرف الجر ةاغ�ص

  توحي إذ، forcedلي واالمحرف الجر و الصفة في البیت یبدو أن الیوسف قام هنا �المزج بین 

   .بوحش�ة و فظاظة الفعل وهى مناس�ة للس�اق ترجمته

الثالث و الرا�ع، حیث قام بتفسیر و شرح بتغییر التر�یب االصل في البیتىن لؤلؤة فقام  أما

قائال: لرا�ع و تأخیر الجزء األخیر من البیت الثالث ابتقد�م الجزء األول من البیت  التحول

 so rudelyلع�ارة اغتصبها بوحش�ة، هذه الع�ارة األخیرة جاءت ترجمة حول فیلومیل التى ت

forced البیت الرا�ع، و أخر ع�ارة ''ذلك الملك البر�ر�'' إلى في البیت الرا�ع.  

ب�ات و شرح األوسمح بت�س�� ناس�ا هذا التقد�م و التأخیر في ترجمة لؤلؤة مولقد �ان  

  .االصل دون غموض أو حشو

أ�  تقد�م أو تأخیریبدو أنه حاف� على تر�یب األب�ات و ترتیبها دون  شفی��النس�ة لترجمة  

  مع �عض اإلضافة و التحو�ل. أن المترجم حاول ترجمة هذه األب�ات ترجمة حرف�ة

ل �ع�ارة �ان الرائى یر� وهى ع�ارة مبن�ة التحو لمشهد شفی� مترجم في البیت األول قدم ال 

شرح ع�ارة الیوت و أراد  و �أن المترجم على ع�س ع�ارة الیوت المبن�ة للمجهولللمعلوم 

بدل الع�ارة المبن�ة للمجهول ''�ان یر�'' (�ضم ال�اء)، من خالل إضافة ''الرائى'' توض�حها 

ذا التر�یب نت�اه إلى المشهد القادم، ولهظار واالن�شد األوأ�ضا �أن المترجم یر�د أن یؤ�د و 

 بل �ان بل�غا و مؤثرا و دعوة للقار� لم ��ن حشوا أو إطالة للتر�یب  المبنى للمعلوم للمترجم
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مبني المبني للمجهول إلى تر�یب للتر�یب  تغییر شفی�إذن نعتبر  لمتا�عة المشهد القادم

  .transposition انحو� اللمعلوم تعو�ض

ما ''طو�لة في ع�ارة شارحة حاف� على معنى التحول  نالح� أن المترجمالث فى البیت الث 

فحاف� في ترجمته على  طب�عة هذا التحول من دون أن �فسر ''صار إل�ه مآل فیلوم�ال

في  ر� عاستخدم هذه الع�ارة الطو�لة لغرض إحداث وزن ش و�بدو أن شفی� غموض الع�ارة

في  'ال�اء'من خالل القاف�ة و  في هذا المقطع �ات شفی�ألبهذا ما نلمسه لد� قراءتنا و البیت 

و  على التر�یب األصل حاف� المترجم، في الجزء الثانى من البیت '' یر�، الغابي، البر�ر�''

و�ان بإم�انه و هي ع�ارة طو�لة نوعا ما و ثقیلة  �ع�ارة ''من جراء'' byحرف الجرترجم 

  و شعر�ة. فتص�ح الع�ارة سلسة ''من''حذف حرف الجر 

 افعل التحول في ع�ارة تبدو ترجمة حرف�ة أو حتى نسخإلى  شفی� �شیر وفي البیت الموالي

غیر قو�ة  وتبدو هذه الع�ارة في إكراهه الف�: وقال المترجم so rudely forcedللع�ارة األصل 

فعل  ألن هذه االخیرة ال توحى بوحش�ة ''الف�''بدل  ''الوحشى''صفة و�ان األفضل استخدام 

  االغتصاب. 

ذ� أصاب أنه لم یوضح و لم �فسر للقار� طب�عة التحول ال ترجمة شفی� إذن یتبین من

 عود هذا الغموض إلى التصاق هذا المترجمو�فیلوم�ال و اكتفى �االشارة إلى ''إكراه ف�'' 
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ومحاوال في ذات الوقت الحصول  ،معنى وراح ینسج على منوالها بتر�یب األب�ات األصل

  .ا�قاع شعر�  و ذات أب�ات شعر�ة متوازنةعلى 

لمعنى بترجمة حرف�ة و شعر�ة حیث قام �انت بل�غة ن ترجمة لؤلؤة �م�ن إذن القول إ 

 ولال�ضاح في �عض االب�ات توض�ح و تفسیر التحول و قام بتقد�م و تأخیر الب�ات مع ا

  .الت�س�� �عیدا عن الحشو والر�اكة

مع تقر�ب االسطورة للقار� من خالل تفسیر و لالب�ات لك قام بترجمة حرف�ة الیوسف �ذ 

  .لؤلؤةلأللفا� لم ��ن في �الغة ألفا�  لكن اخت�اره شرح التحول

ول في تحو�ل المبني للمجهول إلى ص�غة في البیت األ أما شفی� فقام بنوع من التحو�ل 

عة التحول، أو یوضح طب�من دون أن �شرح  ب�اتو قام بترجمة حرف�ة لأل المبنى للمعلوم

في   ت شعر�ة موزونة و ذات ا�قاع شعر� �ما نلمس محاولة شفی� الحصول على أب�ا

  .توحیده للقاف�ة في �عض األب�ات

وظل �غرد �عد أن تحولت إلى عندلیب  فیلوم�الالیوت إلى الثة األخیرة �شیر في األب�ات الث 

  �صوته في أرجاء المعمورة دون توقف أو �لل أو ملل.

 تمأل القفر جم�عا �صوت ال �غتصب/اك/ولكن العندلیب هن ...:ترجمات �اآلتيوجاءت ال 

العندلیب ومع ذلك فإن ..../(لؤلؤة)زق،زق آلذان قذرة/،، و�قى العالم �الحقهاو�قیت تص�ح
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،/ ، والعالم ما ینى یثابر/ و هو ما ینى �صرخقد أفعم الصحراء جملة �صوت حرام هناك/

...مضى العندلیب/�مأل الصحراء �صوته الذ� ال ینثلم/ و  .(الیوسف)جغ جغ آلذان قدرة

   في قذر اآلذان(شفی�) "جج جج"،/ظل یتصا�ح، و الدن�ا ال تنى تتا�عه

لكنه لم �شر أن هذا أشار إلى الطائر العندلیب أن �ل مترجم نالح� في هذه الترجمات  

عن س�اق  ا�عیدالقار�  ولهذا ی�قىالطائر هو في األصل فیلوم�ال التى تحولت إلى عندلیب، 

أن الیوت �ستخدم  لث �م�ن�ما أنه إذا رجعنا إلى البیت الثا ظهور العندلیب في القصیدة

االغتصاب، إضافة إلى معنى  إلى عندلیبإلى تحول فیلومیل لإلشارة   the changeمصطلح 

ه �شیر و �أنshe العندلیب �ضمیر النسوة أشار إلى �ما نشیر أن الیوت في البیت السادس 

اإلشارة إلى هذا التحول بإضافة اسم فیلوم�ال المترجمین إم�ان ولهذا �ان في إلى فیلومیل 

...فیلوم�ال العندلیب ''في نها�ة البیت الرا�ع حیث ذ�ر العندلیب فتص�ح الع�ارة:  إلى الطائر

ى األقل عل �فهمأو �فهم أن فیلوم�ال هي العندلیب �م�ن للقار� أن بهذه الع�ارة  ''هناك...

دون تكییف   في إشارتها إلى العندلیب حرف�ةولهذا ظلت الترجمات  وجود عالقة ما بینهما.

  أو تطو�ع.

و �أنه �شیر العندلیب استخدم تاء التأنیث في إشارته إلى نالح� أن لؤلؤة في أب�اته هذه  

ولم �أخذا �عین  فأشارا إلى العندلیب في ص�غة  المذ�ر، أما المترجمان اآلخران فیلوم�الإلى 
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السادس( أو �األحر� إلى الذ� �حیل إلى العندلیب في البیت  sheالضمیر االعت�ار 

   .فیلوم�ال)

بدو أن الیوت ی و اختلف المترجمون فى مصطلح القفر أو الصحراءفي هذه األب�ات األخیرة 

ة أو ر�ما االماكن القاص�ة أو ال�عیدة أو النائ�في إشارة منه إلى  desertاستخدم مصطلح 

�مصطلح القفر أما المترجمان اآلخران فاستخدما و لهذا نجد لؤلؤة ترجم  .و الموحشةالخال�ة 

  .للمصطلح األصل�ترجمة حرف�ة(أو نسخ)  مصطلح الصحراء

لؤلؤة ترجم حرف�ا �قوله  inviolable voice ع�ارة الیوتترجمة �ما اختلف المترجمون في  

الیوسف وواضحة، أما ترجمة وهى ترجمة مفهومة �اته �معنى ال �م�ن إس صوت ال �غتصب

'' ولكن الع�ارة تبدو غیر ...حرام اغتصا�ه''ر�ما �قصد '' صوت حرام''نه قال أل ف�انت مبهمة

�معنى ال  ''�صوته الذ� ال ینثلم '':أما شفی� فترجم �ع�ارة و تفتح على عدة تأو�التم�تملة 

  وهو ما ینطب� مع الس�اق األصل. ،عل�هالوصول إل�ه أو إس�اته أو التعد� �م�ن 

ذات ألفا� بل�غة لهذا البیت األنسب للس�اق حیث جاءت حرف�ة م�اشرة تبدو ترجمة لؤلؤة  

لم فی� ف�انت ترجمته حرف�ة مع إطالة الع�ارة �اسم موصول أما ش مقارنة �الترجمات األخر� 

 �عض الكلماتفأضاف  ة�شعر  ر�ما أراد المترجم الحصول على ع�ارة��ن ضرور�ا للمعنى 

و غیر واضحة �النس�ة للیوسف �انت ترجمته حرف�ة نوعا ما مبهمة  للضرورة الشعر�ة

  .مثل: ''أفعم... جملة، صوت حرام'' لطب�عة األلفا� المستخدمة
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لؤلؤة �صوت العصافیر في البیت األخیر إلى صوت العندلیب والذ� ترجمه  �شیر الیوت 

 إلى جغ جغ �ما فعلالمصطلح فقاما بنقحرة جمان اآلخران أما المتر زق زق(الزقزقة)، 

أن الصوت الحق�قي محللى القصیدة  ، �شیر أحد في ترجمة شفی�الیوسف و جج جج 

استخدم  ، إذن یبدو أن لؤلؤةول�س زق زق التى هى زقزقة العصافیر للعندلیب هو جغ جغ

على وجه دلیب من دون تحدید صوت العن أش�الهالعام للطیور في أ�س� الصوت 

ص، أما ترجمة الیوسف ترجمة لؤلؤة جاءت عامة من دون تخص� نولهذا نقول إ الخصوص

و �انت مناس�ة ألنه حاف� على صوت العندلیب الذ� ف�انت نقحرة للمصطلح األصل 

ألنه استخدم الصوت'جج جج' غر��ة في قصیدته، وتبدو ترجمة شفی� نوعا ما وصفه الیوت 

ول�س 'جج  'جغ جغ'، و�بدو النط� السل�م لصوت العندلیب 'ج'إلى  gحیث نقحر حرف 

   .جج'

ال تزال تصرخ فیلوم�ال العندلیب إذا رجعنا إلى البیت ما قبل األخیر و الذ� �شیر إلى أن 

   �عض الشئغامض للبیت األصل وال یزال العالم یتا�ع...نالح� أن الجزء الثاني 

)ues  purs and still the world ( الیوت �شیر في ، أحد المحللین یر� أن وح على التأو�لو مفت

  یتا�عون األفعال الوحش�ة الوض�عةأولئك الذین ال یزالون یتا�ع...) إلى ال یزال العالم (ع�ارة 

قول لؤلؤة في �و  'و�قي العالم �الحقها' مثال ترجما: لؤلؤة أما الترجمات فاختلفت معانیه 

المالحقة هنا غامضة، هل و لكن مالحقة ال نها�ة لهما. ن ال�حث و التفسیره لهذا البیت إ
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أم أنها تظل محل مطاردة، یبدو أن لؤلؤة جعل ترجمته بهذا  تعنى متا�عة قصة فیلوم�ال

  الغموض ألنه یر� البیت األصل ذاته غامضا.

یوحى  أما الیوسف ف�انت ع�ارته نوعا ما حرف�ة''و العالم ما ینى یثابر'' هنا الفعل یثابر 

لك غامضة و ترجمة الیوسف �ذرة، یبدو أن واصلة و متا�عة فعل ما بنفس الوتیمعنى م�

تلك االفعال  ون یواصل �ع العندلیب أو أن أولئكیتاأن العالم ال یزال  أ� معاتحتمل التأو�لین 

  .عنها واولم یتوقف

جم�ع ال یزال �معنى أن ال'' و الدن�ا ال تنى تتا�عه''ف�ان تأو�له واضحا في قوله أما شفی�  

   �ستمع للعندلیب. ال یزالیتا�ع القصة و 

�عود إلى غموض البیت األصل و إذن یبدو أن االختالف في هذه الترجمات و غموضها  

ض في الترجمات وجعلها مفتوحة على هذا الغمو نسب الحفا� ولهذا فإن األصعو�ة تأو�له 

من دون شرح أو ت حرف�ة م�اشرة لؤلؤة و الیوسف التى �انوهو الحال في ترجمات  و�ل.للتأ

  تفسیر.

في األب�ات في القسم الثالث ''موعظة النار''  ، مرة أخر�،قد أشار الیوت إلى هذه االسطورةو 

 التال�ة:  203-206

Twit twit twit/ Jug jug jug jug jug jug/ So rudely forced/ Tereu  
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..�غا�ة الوحش�ة و�انت الترجمات �مایلي: ش� ش� ش�/زق زق زق زق زق زق/.

 Tereuاغتصبت./تیر�و(لؤلؤة)تو�ت تو�ت تو�ت/جج جج جج جج جج جج / في إكراهه الف�/ 

/ تیر�و أ� تیر�وس(شفی�) تو�ت تو�ت تو�ت/ جغ جغ جغ جغ جغ جغ/ ه�ذا اغتصبت �قحة

  (الیوسف)

و �ظهر أن الیوسف و شفی� قاما أصوات العندلیب  الیوت�صور 204و 203االب�ات  في

ن و یبدو أنه استخدم أصواتا یراها الصوتین إال أن لؤلؤة غیر الصوتین األصلیی ةبنقحر 

األنسب في اللغة العر��ة فقد استخدم الصوت ش� ش� بدل تو�ت تو�ت و حاف� على زق 

خاصة عند تقلید صوت  في العر��ة امألوفو�بدو الصوت ش� ش� زق بدل جغ جغ. 

بین مقلد و آخر، �النس�ة  �الحروف العر��ة العصافیر و لكن االختالف ��ون في الرسم

لألصوات المنقحرة فهى مألوفة وال یختلف اثنان في حق�قة الصوت تو�ت تو�ت الذ� نسمعه 

تقن�ة إذا �م�ن أن نعد نقحرة أصوات الطیور  �ش�ل دائم بین العصافیر  والطیور عموما.

صوات االنجلیز�ة إلى أصوات أما ترجمة لؤلؤة لأل مناس�ة لتالفي أ� تغییر في النص األصل

أخر� في اللغة العر��ة فهذا �عود حتما إلى اطالعه �البیئة العر��ة و خصائص طیورها و 

هذا ما سمح له �استخدام أصوات أخر� یراها األنسب و األبلغ من دون حاجة إلى االلتصاق 

  �األصل. 
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جمته و لذ� لم �فسر في تر اخاصة ترجمة شفی� حرف�ة تبدو الترجمات  في البیتین الموالیین

دون المرور �القسم الثاني'' لع�ة هذا القسم من القصیدة القار�  فإذا أخذلم �شرح إشارتها، 

 تتكون من خمسة أجزاء مستقلة عن �عضها ال�عض) ( ألن قصیدة األرض الی�اب شطرنج''

ی� غامضة شفجاءت ترجمة لهذا  .و��قى س�اقها غامضاداللة األب�ات لن �فهم فإنه حتما 

 مع أنهما فسرا بیت الیوتف�انت ترجماتهما حرف�ة أما لؤلؤة و الیوسف  دون شرح أو تفسیر

ولكن ی�قى الغموض �سود البیت  األب�ات تتحدث عن حادثة اغتصابالقار� أن و�فهم الرا�ع 

�ان ر�ما یتوجب إضافة دون تحدید هو�ته...المترجمان االسم تیر�و ولكن حیث ذ�ر  األخیر

 أن الفعل قام �ه تیر�و.إلى  ن طرف'' أو الفعل ''فرضه'' قبل االسم إشارة''م

حیث �انت القصة أخذوا القسم الساب� �عین االعت�ار ن المترجمین ر�ما القول إو�م�ن  

جاءت الترجمات حرف�ة و لهذا  أو اإلضافةو لهذا لم یروا من داع للتفسیر و الشرح واضحة 

  .شرح أو تفسیردون إضافة أو تر�یب األب�ات األصل على  م�اشرة حاف� فیها المترجمون 

 Tiresias  اسطورة تایر�س�اس)  8

حیث �ح�ى أن تایر�س�اس ذ�رت اسطورة تایر�س�اس في �تاب ''التحوالت'' ألوفید        

فقام �ضر�هما، ) و رأ� ذات مرة في الغا�ة أفعوانان یتعانقان طی�ة(�ع�ش في رجال �ان 

ى امرأة( أصابته اللعنة) وظل �ع�ش في هذه الحال إلى أن صادفه نفس فتحول عندها إل

�رجل. و  ىطب�عته األولفتحول إلى عندها عاود ضرب األفعوانان س�ع سنین،  �عدالمشهد 
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�ستخدم هذه لهذا فإن الیوت  نبو�ةفوهبت له اآللهة قدرات قد أصیب تایر�س�اس �العمى 

ولهذا فهو یوحد بین  للجنسینة مزدوجة �ونه �ضم تجر��مر�ز للقصیدة الشخص�ة 

و�ظهر تایر�س�اس في  ح�م في القصیدةو �ما أنه �عمل �شاهد  جم�عا، شخص�ات القصیدة

''موعظة النار''  في القسم الثالث ألول مرة معرفا بنفسه في ص�غة ''أنا تایر�س�اس''القصیدة 

 التال�ة: )219- 218(حیث ترد األب�ات

           I Tiresias,though blind, throbbing between two lives,          

   Old man with wrinkled female breasts, can see   

،/ رجل عجوز أختف� بین ح�اتین ،: أنا تایر�س�اس رغم العمىو جاءت الترجمات �اآلتي

 شیخ ذوا تایر�س�اس، المترجح بین ح�اتین/ و الأن ، أقدر أن أر�(لؤلؤة)أنثى متغضنین بثدیي

(الیوسف) أنا (في اللحظة الشفق�ة) ، أن أر� العمىرغم  ،أملك /المترهلیناألنثو�ین النهدین 

مجعدین، أقدر على ،/ عجوزا ذا ثدیین نسائیین تیر�ز�اس، و إن أكن ضر�را أهتز بین ح�اتین

  (شفی�)اإل�صار

س عدد االب�ات، مع الحفا� على نفنالح� أن المترجمین قاموا �الترجمة الحرف�ة لألب�ات 

راجع على ما اثنین و هذا الذ� أعاد تقس�م األب�ات إلى ثالثة أب�ات بدل �استثناء الیوسف 

الق�ام ب�عض و هو ما أد� �ه إلى في هذه األب�ات یبدو إلى ق�امه �الحفا� على نفس القاف�ة 

، إذن �ان الثالث البیتمن البیت األول إلى مثل تأخیر ع�ارة ''رغم العمى''  التقد�م و التأخیر

 الیوسف إنتاج ا�قاع في ترجمته مشابها لال�قاعللضرورة الشعر�ة، ور�ما حاول هذا التغییر 
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''...ذو استخدم في البیت الثانى ع�ارة و لهذا  livesو   blindالموجود في البیت األول بین 

 .المترهلین''النهدین االنثو�ین 

في ع�ارة ''رغم العمى'' حیث نحو� تحو�ل و تبدیل  لؤلؤة قام �الترجمة الحرف�ة للبیتین مع 

شفی� أما   إلى االسم''العمى'' و هو ذات التحو�ل الذ� قام �ه الیوسف blindالصفة   حول

 . �قم بتحو�ل نحو� على ص�غة الصفة و لم  فحاف�

حیث �صف  ،فمثال في البیت األوللفا�، اخت�ار األو�بدو االختالف بین المترجمین في 

عن هذه الحالة؛ عبر المترجمون �ألفا� مختلفة  ،تایر�س�اس أنه یتأرجح بین ح�اتین الیوت

واستخدم  ''أهتز'' لؤلؤة عبر �الفعل ''أختف�'' وهو أنسب من ترجمة شفی� الذ� ترجم �الفعل

'' ترجمة للص�غة النحو�ة األصل ''اسم الفاعل'' مترجحاسم الفاعل ''نحو�ة الیوسف الص�غة ال

throbbing وتبدو ترجمة لؤلؤة األبلغ و األنسب للس�اق . 

 

أما  old manحرف�ة لع�ارة �ترجمة العجوز الرجل �عن تایر�س�اس شفی� �ما عبر لؤلؤة و 

 ،خاصة �البیئة العر��ةومعاني ا�حاءات الذ� �حمل  ''الشیخ''مصطلح الیوسف فاستخدم 

، رغم ترجمة لؤلؤة للبیت الثاني �ما جاءت .ولهذا فإن ع�ارة ''الرجل العجوز'' أنسب للس�اق

ترجم ولو أنه متغضنین''  أنثى في ع�ارة ''ثدیياخت�ار األلفا� أبلغ لكونه أحسن  حرفیتها،
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ن ع�س المترجمین اآلخر�ن اللذی حرف�ا( أو نسخا) في قوله: بثدیى... على withحرف الجر 

  األصل.نى اكتساب وهو المعالذ� یوحى �معنى امتالك و  ترجما بلف�: 'ذو...'

مجعدین'' و�ان ثدیین نسائیین ''ألنه استخدم ع�ارة شفی� جاءت ع�ارته نوعا ما ثقیلة 

أما الصفة مجعدین فتؤد� المعنى األصل إلى حد  ''نسائیین''األنسب استخدام ''أنثو�ین'' بدل 

غ أبلألفا� لؤلؤة �انت أدق و  إال أنعموما مناس�ة للس�اق فجاءت  أما ترجمة الیوسف ما؛

  لیوسف.مقارنة �األلفا� ذات الداللة الواسعة في ترجمة اداللة 

ن ترجمة ف�م�ن القول إفي ترجمة هذه األب�ات إذا أخذنا أهم�ة الش�ل و الوزن الشعر� و  

ت و ، حیث لم یتقید �التقس�م األصل لألب�ااألنسب و األكثر شعر�ةالیوسف �انت األبلغ و 

ام بتقد�م و تأخیر لغرض الحصول على نفس القاف�ة و و ق أعاد ص�اغتها في ثالثة أب�ات

ل�عض ألفاظه ولهذا حاف� الیوسف على  رغم الداللة الواسعة لهذا حصل على أب�ات شعر�ة

 .ترجمته ف�انت األبلغ و األنسب فيالمبنى و المعنى 

ة و دق�قبتحو�ل نحو�، ألفاظه المنتقاة �انت مع ق�امه و م�اشرة ترجمة لؤلؤة �انت حرف�ة  

 و ترجمتها �املة�حاول الحفا� على المعاني األصل ، إذ یبدو أن لؤلؤة في دالالتهابل�غة 

م�اشرة المبنى و شعر�ة األب�ات. ترجمة شفی� جاءت حرف�ة وٕان �ان ذلك على حساب 

  الهتمام �الش�ل أو الوزن الشعر�. حاف� على معانى األب�ات �املة دون ا
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ثل أول ظهور لشخص�ة تایر�س�اس في القصیدة و لهذا حاول ن هذه األب�ات تم�م�ن القول إ

ل�فهم ب�ات اموا �الترجمة الحرف�ة لمعاني األفقالحفا� علیها �ما قدمها الیوت المترجمون 

نلمس محاولة الحفا� على �عض الخصائص  �ما ،القار� و یتعرف على هذه الشخص�ة

خالل إعادة تقس�م األب�ات أو الق�ام  لد� المترجمین من�القاف�ة و اال�قاع الشعر�ة لألصل 

  .و تأثیرا شعر�ا و �اخت�ار األلفا� التى تحق� ا�قاعاأبنوع من التقد�م و التأخیر 

الطالع و التعرف و لهذا �انت الترجمات عموما مناس�ة و مقبولة لكونها م�نت القار� من ا

شعر�ة و اال�قاع في �ما یلمس القار� نوعا من ال ،في صورة عامة شخص�ة تایر�س�اس على

  و هو ما �ضفي علیها طا�عا شعر�ا �عیدا عن رتا�ة الكتا�ة النثر�ة. المترجمة �عض المقاطع

في التنبؤ و اس مرة أخر� في األب�ات الموال�ة حیث نتعرف على قدراته و �ظهر تایر�س�

و  التى تعمل راقمة في م�تبالمرأة على ما س�حدث، خاصة في هذا المشهد بین التعرف 

و الموظف الشاب، حیث �قف تایر�س�اس �شاهد سب� له أن عا�ش هذا الموقف ض�فها 

   :230-228یتن�أ في س�اق هذه األب�ات �ما س�حدث في المشهد �ما یرد في األب�ات من 

I Tiresias, old man with wrinkled dugs/perceived the scene, and foretold the rest/I too 

awaited the expected guest  

              :246-243من  الحقا في األب�ات التال�ةو �ضیف 

And I Tiresias have foresuffered all/I who have sat by Thebes below the wall/ And walked 

among the lowest of the dead   
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/ تغضنین�ضرعین مأنا تایر�س�اس، رجل عجوز  :اءت ترجمات األب�ات األولى �اآلتيوج

أنا تایر�س�اس العجوز  (لؤلؤة)أنا �ذلك انتظرت الضیف المرتقب/رأیت المشهد و تن�أت �ال�ق�ة

 / وأنا اآلخر توقعت الضیف المرتقب/ استوعبت المشهد و تن�أت �ال�ق�ةذو النهدین المترهلین

اق�ه/ / أنا قد فهمت المنظر، وحدست �أنا تیر�ز�اس العجوز ذو الثدیین المجعدین الیوسف)(

   الضیف المتوقع(شفی�)قد �نت أنتظر أنا اآلخر 

البیت األول �ش�ه أحد األب�ات التى مرت من قبل و التى �عرف فیها تایر�س�اس �حالته 

و في البیتین الموالیین �شیر تایر�س�اس إلى قدراته على  التى عا�شها(رجل و امرأة)المزدوجة 

و هنا اختلف المترجمون في  foretoldو   perceivedمن خالل ع�ارتي   اإل�صار و التنبؤ

فالع�ارة األولى تشیر في س�اقها إلى فعل الرؤ�ة الذ� یتعد� مجرد النظر إلى ترجماتهم، 

ك شفی� و �ذلالوعى و الفهم و الت�صر وهو ما عبر عنه الیوسف في ع�ارة استوعبت 

وهو نوعا  ''المنظر''طلح إال أنه أكمل الع�ارة �مص فهمت وهى مناس�ة للس�اقاستخدم ع�ارة 

  .''المشهد'' �ما جاء في ترجمة الیوسف و لؤلؤةما �عید عن الس�اق فاألفضل استخدام 

یت المشهد'' و تبدو هذه الع�ارة ناقصة الداللة مقارنة �األصل رأ ترجم م�اشرة ب''هذا األخیر 

  ألنها ال توحى �الفهم و الوعى و الت�صر. 

الیوسف و ف�شیر إلى فعل التكهن و التنبؤ و هو ما أشار إل�ه  أما الجزء األخیر من البیت

حدس بل إن و أن الس�اق ال �شیر إلى و�بد أما شفی� فترجم �ع�ارة ''حدست...''لؤلؤة 
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تایر�س�اس سیتن�أ ب�ق�ة المشهد وفقا لما عا�شه أو مر �ه في ح�اته ولهذا فهو �عتمد على 

�م�ن القول ذا ول ال یتعل� األمر �حدس مجرد. ن و�قوم �فعل التنبؤ و التكهمعط�ات لد�ه ل

  الیوسف األنسب و األبلغ. ترجمة ن �ل الترجمات لهذا البیت �انت حرف�ة م�اشرة و جاءتإ

) �شیر تایر�س�اس إلى أنه سب� له أن عا�ش هذا المشهد 246-243 و في األب�ات الموال�ة(

فتن�أ �الموت و المرض لیتن�أ لهم، لونه �سأ�قصده الناس حیث �ان عند أسوار مدینة ''طی�ة'' 

 أنه نزل إلى العالم السفلي حیث زارلهذا �شیر في البیت األخیر إلى الذ� س�صیب طی�ة 

  . الموتى األدنى من

أنا الذ� جلست قرب /: و أنا تایر�س�اس سب� أن عانیت هذا �له�اآلتيو جاءت الترجمات 

قد سلف لي وأنا تایر�س�اس (لؤلؤة) األمواتو مشیت بین األدنى من  طی�ة في ظل الجدار/

( / ومن سار بین أح� الموتىتحت السور / أنا من قعد بجانب طی�ة(�ل ما حدث)أن عانیت

/ أنا الذ� جلس تحت حائ� طی�ة/ و ش� طر�قه الیوسف) و أنا تیر�ز�اس جر�ت ذلك �له

   .بین أكثر الموتى ضعة( شفی�)

من حیث التر�یب و اال�قاع واختلفت ف�ما بینها شرة تبدو الترجمات في معظمها حرف�ة م�ا

من خالل نفس القاف�ة  شفی� تم�ن من تحقی� نوع من اال�قاع في أب�اتهالشعر�، نالح� أن 

، ولكنه في المقابل یبدو أنه �ما نحس أب�اته شعر�ة موزونة لد� قراءتها في البیتین األخیر�ن
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على و أب�ات لؤلؤة �ذلك شعر�ة موزونة تبد �عض المعانى.ب�عض الدقة في ترجمة ضحى 

  . من غیر وزن أو ا�قاع بین األب�ات ع�س ترجمة الیوسف التى جاءت في طا�ع نثر� 

إذن من حیث المبنى و الش�ل الشعر� تبدو ترجمة شفی� األنسب و األبلغ، أما إذا رجعنا 

�حسن انتقاء ألفاظه و لكونه فتبدو ترجمة لؤلؤة األبلغ و دالالتها إلى ترجمة معانى األب�ات 

أما ع�ارة الیوسف فجاءت أن عانیت...''  سب�''استخدم ع�ارة مثال  تراكی�ه، في البیت األول

�ما أن اخت�ار الفعل 'سب�'  أن عانیت''قد سلف لي ''ع�ارة استخدم ثقیلة لكونه طو�لة و 

وهى  �له'في قوله 'جر�ت ذلك مغایرة تماما ، أما شفی� فاستخدم ع�ارة 'سلف' أفضل من

، الفعل األصلعلى المعاناة التى یوحى بها أنها ال تدل م�اشرة ولو للس�اق مناس�ة عموما 

  ور�ما جاء اخت�ار المترجم لهذه الع�ارة للضرورة الشعر�ة. 

، 'قعد'من الفعل  وهو أنسب للس�اق 'جلس'الفعل استخدم لؤلؤة و شفی� في البیت الموالي، 

...جلس 'قائال: 'تحت الجدار' ة البیت بدمج 'قرب طی�ة' مع �ما نالح� أن شفی� ترجم �ق�

و قام شفی�  .من دون دمجهما' أما لؤلؤة والیوسف فترجما �لتا الع�ارتین تحت حائ� طی�ة

لؤلؤة مع البیت الموالي، أما  للضرورة الشعر�ة لغرض الحصول على نفس القاف�ةبهذا الدمج 

مع أنهما اختلفا في ترجمة  األصل التر�یبلى الحفا� عو الیوسف فترجما البیت حرف�ا �

� في و الت�س�أما لؤلؤة فقام بنوع من الشرح  حرف�ا التى ترجمها الیوسفwall  below theع�ارة

اس �صف هنا جلوسه بین أسوار طی�ة �شاهد و ح�م، و ألن تایر�س� 'في ظل الجدار' قوله
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ألن  حائ�...'تحت 'أو  'تحت السور'ة بدل ع�ار  'خلف الجدار'جعل ع�ارته تعنى س�اق�ا لهذا 

و اختلف  ترجمة لؤلؤة األنسبو لهذا یبدو أن  الجلوس ال ��ون 'تحت' بل 'خلف' أو 'بجانب'

طی�ة ، و الس�اق �شیر إلى أسوار السورالمترجمون في مصطلحات الجدار و الحائ� و 

   .ل داللة عامةبدل 'الحائ� أو الجدار' التى تحم األنسب 'السور'ولهذا یبدو مصطلح 

إلى رحلة تایر�س�اس بین ألنها تشیر �انت ترجمة لؤلؤة األبلغ و األنسب في البیت الثالث، 

سواء في ع�ارة 'أح�  فتبدو �عیدة عن الس�اقأما الترجمات األخر�  العالم السفليالموتى في 

تى أو موقعهم الق�مة المعنو�ة للمو ...أكثر الموتى ضعة' التى تشیر إلى 'الموتى' أو ع�ارة 

االجتماعى، إال أن الس�اق األصل �شیر إلى م�ان و موقع الموتى و درجاتهم في العالم 

األنسب مقارنة �الترجمات فهى إذن األبلغ و  ترجمة لؤلؤة توحى بهذا المعنىو لهذا  السفلي.

  األخر�.

�ة الفهم و صع غامضةنوعا ما �انت المعانى  أنفي هذه األب�ات الثالث  �م�ن أن نعتبر 

و رحلته بین الموتى في  �شیر إلى قدراته النبو�ة و جلوسه عند أسوار طی�ةألن تایر�س�اس 

جم آلخر، جعل التأو�ل یختلف من متر و وهو ما صعب من مهمة المترجمین  العالم السفلي.

حیث نر� أن  أو المضمون.في مسألة االهتمام �الش�ل �ما اختلف المترجمون ف�ما بینهم 

وهو ما جعل بین األب�ات نفس القاف�ة تحقی� عمل على و هتم �اال�قاع في ترجمته شفی� ا 

�ان على شعر�ة موزونة. ومع هذا نالح� أن اهتمام شفی� �المبنى و الش�ل الشعر� ترجمته 
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اعتمد ، و تبدو ترجمة لؤلؤة حرف�ة م�اشرة حساب �عض الدقة في معانى األب�ات و دالالتها

معانى و مضمون لفا� المناس�ة و البل�غة والتى حاف� من خاللها على فیها على اخت�ار األ

نوعا ما ذات وزن شعر� ترجمته ، �ما تبدو �ذلك الرسالة األصل دون نقصان أو تحر�ف

و أن لؤلؤة وف� إلى حد و متناغمة ف�ما بینها، ولهذا یبدشعر� المنتقاة ذات وقع ألن األلفا� 

  ون.المبنى و المضم ما في الجمع بین

من دون  ولكن التراكیب �انت نوعا ما نثر�ة�النس�ة لترجمة الیوسف �انت حرف�ة م�اشرة  

و هذا �عود ر�ما لغموض  دق�قة و متطا�قة مع األصلوزن أو ا�قاع �ما أن معان�ه لم تكن 

  األب�ات األصل و صعو�ة تراكیبها.

�ة تایر�س�اس هى التى شخصن ت للقصیدة التى تقول إعض التحل�الیر �الذ�ر أن هناك �جد

خاطب نهر التا�مس و یتحسر تتكلم �ص�غة'أنا' في بدا�ة القسم''موعظة النار''، حیث نجده ی

ثم  �ما �ان.وما عاد ین�ض و غ�اب للح�اة ألن مرتاد�ه قد هجروه  فراغعلى ما آل إل�ه من 

ی��ي و یتذ�ر و لس تایر�س�اس حیث یتكلم نفس المتحدث، فهناك یج ینتقل إلى �حیرة ل�مان،

و و عظام أولئك الذین قضوا في الحرب. عظام الموتى، ر�ما هي عظام فلی�اس الفین�قى، 

�داللة على الموت و  �شیر إلى صوت العظام التى تحر�ها و تعبث بها أرجل الجرذان

في ایراد صور و�سترسل المتحدث  العفن الذ� أصاب األرض، فهى إذن األرض الخراب.

و یتأمل تحطم سفینة الح�اة، وهنا یورد أنه �ان �صطاد عند القناة الكئی�ة للموت و مختلفة 
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هذه األب�ات تشیر إلى ن و�قول العدید من المحللین إ الملك أخ�ه و موت الملك أب�ه من قبل.

وفي نها�ة المقطع الشعر� إشارة إلى  اسطورة الملك الص�اد و ال�حث عن الكأس المقدسة

و غناء األطفال وهو ما �شیر إلى شفاء الملك الص�اد و ات أصوات األبواق و المحر�

ي جاءت في �تاب الم�س تحصول الفارس على الكأس المقدسة، �ما ورد في االسطورة ال

  .                                            وستون: ''من الشعیرة إلى الرومانس''ج�سي 

   :و الكأس المقدسة الملك الص�اد اسطورة )9  

أصابتها  The fisher king الص�اد تشیر اسطورة الملك الص�اد إلى أن �الد هذا الملك       

وصول هذه اللعنة و یتوجب لرفع  أص�ح الملك عق�ما�ما  ی�اب  فتحول خصبها إلى اللعنة

هذه األسطورة الیوت و یر�� معینة. عن أسئلة فارس من �الد �عیدة، وعل�ه أن یجیب 

و  ،شرب منها المس�ح في العشاء األخیرإلى الكأس التى  لمقدسة في إشارةاالكأس  �أسطورة

و یبدأ ال�حث عنها و �صور هذا ال�حث في شخص الفارس ال�احث الكأس هذه ضاعت 

و �حصل عندها على عن أسئلة عل�ه أن یجیب  و یتوجبالذ� �صل إلى الكن�سة الخطرة 

القادم من �الد �عیدة و الذ� یجیب عن فارس لهذا الفارس ال�احث �اوهنا یر�� الیوت الكأس 

 و تستعید األرض خصو�تها و نضارتها.و �شفى الملك األسئلة فترفع اللعنة عن �الد الملك 

( ''موعظة النار'' من القسم الثالثفي �عض المقاطع األسطورة هذه و نجد اإلشارة إلى 
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و الصعاب ف الیوت المخاطر حیث �ص األخیر''ماقاله الرعد''و القسم  )202- 197األب�ات 

   إلى استعادة الكأس. التى تواجه الفارس في طر�قه

 التى یذ�ر فیها المتكلم  195- �187ات إلى أن االب�ما تشیر �عض تحل�الت هذه القصیدة 

متف�را في أحداث قد مضت مثل  أنه �ان �صطاد السمك في قناة موحشة خلف مصنع للغاز

، إنما تحیلنا إلى شخص ''الملك الص�اد'' أب�ه الملك من قبلو موت تحطم سفینة أخ�ه الملك 

) إشارة إلى وصول الفارس 202-200ألخیرة(في األب�ات ا، و ال�احث عن الخالص ل�الده

لیتم �عدها و ترافقه جوقة األطفال تنشد تحت الق�ة، الذ� تغسل أقدامه �ماء الصودا  ال�احث

   ایذانا بزوال اللعنة.اح طل� األفر لتن ،مهمته و �شفى الملك الص�اد

                                                                :�اآلتي 190-187ءت األب�ات األولى و جا

A rat crept softly through the vegetation/Dragging its slimy belly on the bank/While I was 

fishing in the dull canal/On a winter evening round behind the gashouse  

یجرجر �طنه الموحل على العشب/ انسل جرذ رو�دا خالل : و �انت الترجمات �اآلتي

لقد (لؤلؤة) / في مساء شتائى خلف مصنع الغازبینما �نت أصطاد في القناة الكئی�ة الضفة/

د في / حین �نت أصطا/ یجر على الضفة �طنه النحیلبین األعشابزحف جرذ بنعومة 

في خفة بین قد زحف فأر  (الیوسف)/ ذات أمس�ة شتائ�ة خلف مصنع الغازالترعة اآلسنة

أصطاد في القناة جلست علیها التى / على الضفة / و هو یجر �طنه الد�قةالمزروعات

   خلف مستودع الغاز(شفی�) البلیدة/ ذات أمس�ة من أماسي الشتاء
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 و لكن اختلف المترجمون في اخت�ار م�اشرةو  حرف�ة في مجملهانالح� أن الترجمات �انت 

  خر.من مترجم آل ت�اینت هذه األلفا� في دقتهااأللفا�، و 

�انت ترجمة شفی� للحیوان خاطئة ألن الس�اق یتحدث عن جرذ ول�س في البیت األول مثال  

األعشاب أو العشب في حین أن المصطلح األصل أشارا إلى ، �ما أن لؤلؤة و الیوسف فأر

لى معنى الن�اتات أو الزروع عموما، ولهذا یبدو مصطلح شفی� األقرب إلى الدقة أما إ�شیر 

الجرذ وتبدو ترجمة حر�ة �ما اختلف المترجمون في وصف  مصطلح العشب فغیر دقی�.

بل�غة و معبرة، و �ذلك ع�ارة شفی� �انت لؤلؤة األبلغ و األنسب للس�اق ألن ع�ارته �انت 

لؤلؤة و شفی� لم تلتص� و نر� أن ترجمات  ؛لمعنى األصلو توحى �ا مناس�ة للس�اق

في تر�یب عر�ي مناسب من دون نسخ أو �التر�یب اللغو� األصل بل صاغت المعنى 

في البیت  الظرفو قام بنسخ الفعل و أما الیوسف فقد التص� �التر�یب األصل  ر�اكة.

ولهذا �م�ن أن نعد هذه  ف...بنعومة..'' في البیت المترجماألصل إلى نفس التر�یب''زح

  نسخا.الترجمة 

و تبدو ترجمة لؤلؤة للبیت األول األبلغ و األكثر شعر�ة، لحسن اخت�ار األلفا� و�ذلك لكونه 

''لقد''  بدأ بیته بعلى ع�س الیوسف الذ� بدأ البیت الشعر� م�اشرة �الفعل الم�اشر''انسل'' 

  غیر ضرور�ة.ف�انت إضافة  'قد''ترجمته ب'و�ذلك شفی� بدأ ف�انت ترجمته أقرب للنثر 
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بتقد�م ع�ارة حرف�ة في حین قام الیوسف شفی� و لؤلؤة �انت ترجمة في البیت الثاني، 

ترجمة  مهم ألن��ن ذا تأثیر لم و لكن هذا التقد�م و التأخیر ، المفعول �ه و تأخیرالظرف 

'�طنه النحیل'' ألنه ، �ما أن الیوسف أخطأ في ع�ارة 'رغم حرفیتها تبدو أكثر شعر�ة لؤلؤة

' �ما ورد في  لزج، موحل، دب� إلى النحیل، في حین أن معناها هو' slimyأول ع�ارة 

  لؤلؤة و شفی�. ترجمات 

بل جعل البیت أقرب بیته المترجم �ع�ارة 'وهو' و هذا ما أطال بیته من غیر داع و�دأ شفی� 

 من غیر إطالة أو إضافة.موزونة مقارنة بترجمة لؤلؤة و الیوسف التى جاءت نوعا ما  للنثر

من  لحسن اخت�ار األلفا�األبلغ و األنسب  ، التى جاءت حرف�ة م�اشرة،لؤلؤةو تبدو ترجمة 

  غیر إضافة أو تحو�ل.

شرة و �ان االختالف بینهما في �انت ترجمة لؤلؤة و الیوسف حرف�ة م�افي البیت الثالث،  

اكدة ر والس�اق األصل یبدو أنه �شیر إلى قناة ، المتكلمشارة إلى الم�ان الذ� �صطاد ف�ه اإل

الخراب خاصة أنها تقع خلف مصنع الغاز ولهذا من المحتمل أن مهجورة توحى �الموت و 

المصنع. و تبدو ترجمة الیوسف مناس�ة ألنه استخدم ع�ارة هذا و نفا�ات تكون ملوثة ب�قا�ا 

''القناة الكئی�ة'' ة، أما لؤلؤة فاستخدم ع�ارة تعنى القناة الراكدة أو الملوث و التىالترعة اآلسنة 

العام للبیت األصل و لو أنه �ان في اإلم�ان استخدام ع�ارة و التى توحى نوعا ما �الس�اق 

  .التى توحى �أن القناة خال�ة و مهجورة أفضل وهى:''القناة الموحشة''
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رح و تفسیر و توض�ح یت مع ششفی� یبدو أنه قام �الترجمة الحرف�ة للب�النس�ة لترجمة  

إشارة إلى  ''التى'' �استخدام اسم الموصول من خالل ر�� هذا البیت �ما س�قه صیدلل لجلوسه

بهذه اإلضافة و ر�ما أن شفی� قام  ''أصطاد جلست علیها )التى('' ف ع�ارة اثم أضالضفة 

م استخد، �ما نالح� أن شفی� �غ�ة الحصول على وزن شعر� معینو اإلطالة لترجمته 

تستخدم '' إلى ''بلیدة'' ولكن هذه الصفة  dull، ر�ما ألنه ترجم حرف�ا ''القناة البلیدة''ع�ارة ''

ترجمة لؤلؤة إذن �م�ن أن نعتبر  على األحر� لإلنسان ولهذا تبدو غیر مناس�ة للس�اق.

لفا� المناس�ة للس�اق، ولكون هذه األلحسن انتقائه لأللفا�   واألكثر شعر�ةاألنسب و األبلغ 

  لد� قراءتها. أب�اتا شعر�ةتنساب تحدث وزنا في ترجمة لؤلؤة و تجعلها 

و لكنه استخدم الظرف ''حین'' في بدا�ة ترجمة الیوسف جاءت حرف�ة و مناس�ة للس�اق  

للوزن ن هذا الظرف أكثر مالءمة و مناس�ة البیت مقارنة بلؤلؤة الذ� استخدم ''بینما'' ف�ا

  الشعر� للبیت.

جمة ، حیث ترجما البیت تر بیت الرا�ع �انت نوعا ما متشابهة لد� لؤلؤة و الیوسفترجمة ال 

أما شفی� فیبدو مرة أخر� أنه یترجم البیت مع إطالة الع�ارة، فبدل أن �قول م�اشرة،  حرف�ة

 ''ذات امس�ة من اماسي الشتاء'' أطول في قوله: ''ذات أمس�ة شتائ�ة'' نجد أنه �ستخدم ع�ارة

مصطلح ''مستودع �ما نالح� أنه استخدم  وزن و ا�قاع شعر� في بیته. ر�ما إلحداث

''  gashouse''ترجمة شائعة لمصطلح ، إال أننا نجد عادة مصطلح ''مصنع الغاز'' الغاز''
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إذن إذا رجعنا إلى ترجمة  .یترجم عادة ''مصنع السمك''الذ�  fishhouseمصطلح موازاة مع 

، إال أن اخت�ار ن ترجمة لؤلؤة �انت حرف�ة م�اشرةقول إب�ات األر�عة مجتمعة �م�ن الاأل

دالالتها واضحة و مناس�ة و األلفا� لد�ه �ان بل�غا و مناس�ا في معظم األح�ان حیث أن 

و هذا �عود توحى �الس�اق األصل دون إطالة أو حشو، �ما تبدو األب�ات متوازنة و شعر�ة 

أو إطناب مقارنة بترجمة شفی� التى جاءت في �ة تر�ی�ا سلسا دون حشو حتما لع�اراته المر�

  منها للشعر.�عض المقاطع أقرب للنثر 

  :هى 194لى إ 191و األب�ات الموال�ة من 

Musing upon the king my brother’s wreck/ And on the king my father’s death before him./ 

White bodies naked on the low damp ground/ And bones cast in a little low dry garret, /  

أخي/ وفي موت الملك أبي من أتأمل في تحطم سفینة الملك  :جاءت الترجمات �اآلتيو 

ض�قة / و عظام مرم�ة في عل�ة في األرض الواطئة الرط�ة/ أجساد ب�ضاء عار�ة .قبله

قبله./ أجساد و موت أبي الملك من / أخى، الملك(لؤلؤة) و أتف�ر �حطام سفینة واطئة �ا�سة،

/ و عظام طوح بها في قبو صغیر الرطی�ة الخف�ضةب�ضاء عار�ة تستلقي على األرض 

./ في حطام أخى الملك/ و في وفاة أبي الملك من قبلهوأنا أف�ر  ،( الیوسف)جاف و خف�ض

ض�قة في غرفة صغیرة / و عظام ملقاة الرط�ةأجساد ب�ضاء عار�ة على األرض الواطئة 

     ،(شفی�)جافة على السطح
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تنسج على منوال األصل، و �ظهر االختالف في البیت األول حرف�ة م�اشرة تبدو الترجمات 

إلى حطام في اإلشارة  ،بین لؤلؤة و الیوسف من جهة و ترجمة شفی� من جهة أخر� 

''حطام أخى مثل التر�یب األصل بل صاغ ع�ارته ن شفی� لم یذ�ر السفینة، . حیث إالسفینة

''الملك الص�اد'' یتف�ر في  ذا رجعنا إلى الس�اق األصل لألب�ات نجد أن المتكلمالملك''، و إ

  موت أب�ه الملك.أخ�ه و أحداث مرت �ه �تحطم سفینة 

حیث یتف�ر  في مسرح�ة ''العاصفة'' أحد أب�ات ش�سبیر�ش�ه  192جدیر �الذ�ر أن البیت  

ب�ات لؤلؤة و الیوسف نفهم أن الحطام إذن لد� قراءة أ الملك''ألونزو''.األمیر فردیناند �أب�ه 

من دون اللجوء إلى تأو�الت و تحل�الت یتعل� �السفینة ونفهم عموما س�اق األب�ات 

أصل هذا عن ترجمة شفی� ت�قى غامضة و��قى القار� یتساءل القصیدة، في حین أن 

و  ضاحفي نوع من الشرح و التفسیر لغرض اال�الحطام. إذن قام لؤلؤة و الیوسف بإضافة 

للبیتین و تبدو ترجمة لؤلؤة  فترجم حرف�ا من دون إضافة أو توض�ح.الت�س�� أما شفی� 

أبلغ من ترجمة الیوسف، حیث استخدم الفعل أتأمل في و حاف� على توازن البیتین األولیین 

تقد�م ع�ارة الملك  �ذلك فيبدا�ة البیت الثاني، و في  في''بإعادة استخدام حرف الجر''

ع�ارة لهذا جاءت ترجمته متوازنة مقارنة بترجمة الیوسف الذ� جعل ' وقبل ''أبي'' و قبل''أخى'

ر�ما �ان تخدم الیوسف ع�ارة ''أتف�ر ب'' و �ما اس �عد ''أبي''الملك متأخرة �عد''أخى'' و 

  األكثر شعر�ة.هذا �انت ترجمة لؤلؤة األبلغ و . ول''أتف�ر في''األفضل قول
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�ان األفضل استخدام ''موت'' األنسب للس�اق ''وفاة أبي'' و  فی� استخدم ع�ارة�النس�ة لش 

  مثل المترجمین اآلخر�ن.

حیث شعیرة الخصب تشیر إلى األجساد هذه إلى أن �عض التحل�الت تشیر  193البیت في 

و إذا أخذنا هذا البیت مع  في ال�حر �ل عام ل��ون هنالك �عث.تمثال آلهة الخصب یرمى 

تشابها في الترجمة بین المترجمین، و�بدو أن الیوسف حاول ح� نال )194البیت الموالى(

بنفس الع�ارة ''الخف�ضة'' و من خالل إنهاء البیتین بین البیتین  لحصول على نفس القاف�ةا

في نوع من الشرح و  ''تستلقي''و نالح� أ�ضا أن الیوسف أضاف الفعل  ض''''الخف�

و لهذا جاءت ع�ارته نوعا ما  على الضفة ن هذه األجساد ممددةتوض�ح و �أنه �قول إال

و  هذا الفعلمن دون اضافة ، في حین أن المترجمین اآلخر�ن ترجما حرف�ا الع�ارة طو�لة

  . �انت الع�ارة مفهومة من دون غموض

في ع�ارة طو�لة شارحة في  garretفي البیت األخیر نجد أن شفی� ترجم مصطلح 

على ع�س المترجمین اآلخر�ن ها ترجمة تفسیر�ةو �أن على السطح''غرفة صغیرة قوله''

 االمصطلحات ''عل�ة'' و ''قبو'' على التوالي و �انت ألفاظ�استخدام ترجما م�اشرة اللذین 

في ص�اغة لشفی� و التى جعلت البیت الشعر�  أفضل من الع�ارة الطو�لة مناس�ة و بل�غة

  .ثقیلة نثر�ة
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 شعر�ة لحسن�انت األب�ات موزونة و ة م�اشرة و عموما نالح� أن ترجمة لؤلؤة �انت حرف�و 

م�اشرة مع الیوسف �ذلك ترجم �طر�قة حرف�ة و التراكیب دون إطالة أو حشو، و اخت�ار األلفا� 

الت�س��، �ما حاول الحصول على نفس القاف�ة ح واال�ضاح و خدامه إضافة لغرض الشر تاس

. شعر�ةلى البیتین ا�قاعا و ذا ما أضفى عالصفة وهاستخدام نفس �في البیتین األخیر�ن 

في البیت األخیر ع�ارة طو�لة لكنه استخدم �النس�ة لشفی� �انت ترجمته حرف�ة م�اشرة و 

   جعلت البیت یبدو نثر�ا.

و األكثر شعر�ة تلیها ترجمة الیوسف الذ� تم�ن من و لهذا �م�ن أن نعد ترجمة لؤلؤة األبلغ 

  شعر�ة في أب�اته.خل� ا�قاع و 

  د�انا، ر�ة العفاف: االله) اسطورة 10

�شیر الشاعر الیوت إلى إحد� األساطیر حول االله د�انا، اله 198إلى 196في األب�ات من 

عى أكتیون قادته أصوات الذ� یدالص�ادین و الحب، حیث تشیر االسطورة إلى أن أحد 

عاقبته االلهة فالصید إلى م�ان تواجد االله د�انا، وهناك رآها تستحم رفقة حور�اتها، األبواق و 

�ذ�ر الشاعر "جون دا�" في ن الص�ادون من اصط�اده مقتوال. و تم�و تحول إلى أیل و 

مسرح�ة ''مجمع النحل'' هذه االسطورة في قوله:''...�حمل صوت األبواق و الصید/ أكتیون 

إلى د�انا في الر��ع''، و لذا نجد الیوت في أب�اته �شیر �طر�قة غیر م�اشرة إلى هذه 

رة ولكنه �قدمها في ش�ل معاصر، حیث �حل صوت المحر�ات محل صوت الصید، األسطو 



211 

 

و �حل ''سو�نى''' محل '' أكتیون'' و تحل ''مسز بورتر'' محل '' د�انا''. و نشیر إلى أن 

سو�ني هو اسم شخص�ة موجودة في العدید من القصائد األخر� اللیوت مثل: ''سو�ني بین 

في �تا�ه'' ت.س.الیوت''  137'. و یذ�ر الناقد یوسف الیوسفالعنادل'' و'' سو�ني أغون�ستس'

أن ''سو�نى'' �شیر في هذه القصائد إلى قرد �ثیف الشعر و هو خالصة السوق�ة في اإلنسان 

المعاصر، و �ذلك هو سو�ني في هذه القصیدة، فهو رمز الحب الشهوانى الذ� ستقوده 

   �.أصوات المحر�ات إلى ''السیدة بورتر'' �ائعة الهو 

 : في هذه األب�ات �قول الیوتو 

But at my back from time to time I hear/ The sound of horns and motors, which shall bring/ 

Sweeney to Mrs.Porter In the spring.  

  :و جاءت الترجمات �اآلتي

 "سو�نى"صوت األبواق و المحر�ات، التى ستوصل/ من حین لحین/ ورائى و لكننى أسمع  

صوت  /أسمع خلفي ،بین الفینة و الفینة ،غیر أننى (لؤلؤة).في الر��ع "مسز بورتر"إلى 

لكنى ما أنفك (الیوسف) سو�ني إلى السیدة بورتر في الر��ع التى ستقل/األبواق و المحر�ات 

التى ستعید/ سو�نى / صوت األبواق و المحر�ات بین الحین و الحینأسمع من وراء ظهر� 

  (شفی�)بورتر في الر��ع إلى مسز

                                         
  82) ص:1الیوسف، سامي یوسف، ت.س.الیوت. دار منارات للنشر(� 137
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أما البیت ن الثاني و الثالث، حرف�ة م�اشرة، خاصة في البیتی هافي مجمل الترجماتجاءت 

الجملة أخر الشاعر ع�ارة و نوعا ما طو�لة األصل األول ف�انت الص�اغة اللغو�ة للبیت 

ولهذا نجد . ظرف التكرار قدم ش�ه جملة ظرف الم�ان ثم ش�ه جملةالفعل�ة إلى آخر البیت، و 

و ''أسمع'' الجملة الفعل�ة ، لؤلؤة قام بتقد�م التأخیرفي التقد�م و المترجمین االختالف بین 

أما الیوسف فقام ، م�اشرةو فجاءت ترجمته سلسة  الزمانالم�ان و  جعلها قبل ع�ارات ظرف

رف الفینة'' �ما وضع هذا الظاخت�ار ظرف الزمان''بین الفینة و أحسن و  ظرف الم�ان بتأخیر 

  موزونة.فجاءت ع�ارته شعر�ة و  في وس� البیت 

خلفي'' على ارة ظرف الم�ان ما بین ''ورائى و الیوسف في ترجمة ع��ما اختلف لؤلؤة و  

  .مقبولةالي، وهي ترجمات مناس�ة عموما و التو 

مما أثقل البیت  �انت ر���ة نوعا ما ألنه قال:''...من وراء ظهر�''فترجمة شفی�  أما

قبل �ما نالح� أن شفی� قدم الجملة الفعل�ة ''أسمع'' '' من ورائى''األنسب قول �ان و  الشعر� 

في نوع من التأكید و قبل الجملة الفعل�ة  أضاف ع�ارة ''ما أنفك''، و الزمانم�ان و ظرفي ال

ا أحدث ا�قاعا شعر�ا المتشابهة ممالقاف�ة نالح� لد� قراءة أب�ات شفی� نوعا من ، و الم�الغة

ر�ما لهذا السبب نجد شفی� قد اختار الفعل''تعید'' في البیت الثاني �ترجمة  بین األب�ات،

' �ما في ترجمات لؤلؤة و بدل الفعل ''توصل'' أو ''تقل'، رغم معناه الواسع ''bringلع�ارة''

تتناغم من أب�ات شفی� األلفا� األخیرة في �ل بیت  نالح� أنو  ،والتى تعد أكثر دقة الیوسف
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شفی� أولى أهم�ة أكبر لال�قاع والوزن الشعر�  لهذا نر� أنو حین/تعید/ الر��ع) ( الف�ما بینها

  . أقل دقةو تحمل دالالت واسعة ة المختار ٕان �انت األلفا� حتى و 

 الثالث اللذینالبیتین  الثاني و  �ما نشیر أن األب�ات األصل تحمل نفس القاف�ة خاصة

أما لؤلؤة و ، القاف�ة في أب�اتهشفی� أهم�ة لال�قاع و أولى  لهذا ''bring, spring''ینته�ان �مایلي: 

شفی� عبرا عن السیدة بورتر �ما نالح� أن لؤلؤة و  الیوسف فیبدو أنهما أغفال هذا الجانب.

وتبدو  الیوسف فاستخدم ع�ارة'' السیدة بورتر'' أمابنقحرة الع�ارة األصل، ب''مسز بورتر'' 

  نقحرة االسم األنسب في هذا الس�اق.

ت جاء عموماترجمات الن لهذه األب�ات �م�ن القول إ�العودة إلى الترجمة الكاملة ن إذ 

ما جعل األب�ات تبدو  هوو  ،عر�ةالتأخیر للضرورة الشحرف�ة م�اشرة مع �عض التقد�م و 

 �ما الم�الغةضاف �عض الع�ارات لغرض التأكید و أیبدو أنه شعر�ة، �النس�ة لشفی� موزونة و 

   التى تحق� هذا الغرض. ع�اراتاللفا� و األمن خالل اخت�ار  قاع أهم�ة أكبراال�أولى للقاف�ة و 

إلى  ، و�لمحمسز بورترالیوت مرة أخر� إلى  ) �شیر 202-201الموال�ة(في األب�ات 

أسطورة الملك الص�اد لحظة قدوم الفارس ال�احث الذ� تغسل قدماه عند مدخل الكن�سة 

�حصل فارس ل��مل مهمته و�شفى الملك الص�اد و تفاال بهذا الفتغنى جوقة األطفال اح

   الفارس على الكأس المقدسة.
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لغرض اال�ضاح واإلحالة  200و 199األب�ات  قبلها أوردو  202و201و نورد األب�ات 

  :تجنب الغموضالصح�حة و 

 O the moon shone bright on Mrs Porter/ And on her daughter/ They wash their feet in soda 

water/ Et, O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole!  

'' للشاعر قصیدة ''�ارس�فالألخیر �اللغة الفرنس�ة أخذه الیوت من  جدیر �الذ�ر أن البیت ا

الص�اد، و  ن �ارس�فال هو الفارس القادم لشفاء الملك، حیث إحول أسطورة الكأس بول فرلین

  لحظة احتفال�ة غسل األرجل.في الق�ة  تراف� الفارس جوقة األطفال تنشد

تغنیها  تمأخوذة من أغن�ة شعب�ة �ان 201-�199ما ورد على لسان الیوت أن األب�ات  

التى تقوم رفقة حظة قدوم الجنود إلى مسز بورتر و ل في الحرب النمساو�ةالموس�ق�ة الفرق 

  .ابنتها �غسل أقدامهم �ماء الصودا

/ �ا ألصوات األطفال تغسالن األقدام �ماء الصودا :تي�اال )202-201(و جاءت الترجمات

أصوات هاهى ذ�  فهما تغسالن أقدامهما �ماء الصودا/ (لؤلؤة)!هذه، تنشد تحت الق�ة

./ و �األصوات في م�اه الصوداإنهما تغسالن أقدامهما  (الیوسف)األطفال المترنمین في القبو

 ( شفی�)األطفال إذ �غنون داخل الق�ة

 their(feet)أحاال الضمیر الیوسف و شفی� أخطآ في تأو�ل البیت األول ألنهما نالح� أن 
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ابنتها، في حین أنه �عود على الجنود( �ما ورد في شرح األب�ات في على السیدة بورتر و 

  األعلى).

فنالح� أن الیوسف أخطأ في أما البیت الثاني وجاءت الترجمات للبیت األول حرف�ة م�اشرة  

مصطلح الق�ة �ما جاء األصح هو القبو و ألنه استخدم مصطلح  la coupole ترجمة مصطلح

   cellarشفی�، �ما أن مصطلح القبو هو لؤة و في ترجمة لؤ 

�انت نوعا ما شعر�ة، نالح� أن ترجمة الیوسف ترجمات هذا البیت حرف�ة م�اشرة و جاءت و 

إلى اسم الفاعل في   chantant اسم الفاعل لكونه ترجم ص�غةثقیلة في ع�ارة ''المترنمین'' 

ص�غة الفعل المضارع �ما فعل المترجمان العر��ة'' المترنمین''، و�ان األفضل استخدام 

  .شعر�ةو  موزونةحیث جاءت الترجمات سلسة و اآلخران، 

ر�ما لم ��ن س�اق ن األب�ات هذه جاءت صع�ة وغامضة للمترجمین و �م�ن أن نقول إ 

ثم یجمعها معا للداللة قت�س أب�اتا من مصادر مختلفة ورودها واضحا تماما ألن الیوت �

�مقاصد الیوت وفهم یجد المترجمون صعو�ة في االلمام لهذا ، و على ف�رة أو س�اق معین

على القار�( مر��ة جن�ا إلى جنب و �أنها قصاصات ورق�ة اقت�اساته خاصة أنها تبدو و 

ور�ما یرت�ك المترجم  الداللة. ةمضامین مرت�طو  رسائلالمترجم) أن یجمعها ل�ستخلص منها 

�ر�طها �اسطورة االلهة د�انا، وسو�ني في البیت الساب� و الیوت إلى مسز بورتر حین �شیر 
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لفرقة نمساو�ة  في أب�ات مقت�سة من أغن�ة شعب�ة�ابنتها �ر�طها ثم یذ�ر الیوت مسز بورتر و 

  .ألولىزمن الحرب العالم�ة ا�انت تنشدها 

بین أحداث الدمج و في فهم مقاصد الیوت من هذا التر�یب ن صعو�ة لهذا یجد المترجمو و  

ال یجدون بدا من الحفا� على المعانى الظاهرة ، و من زمن الحربواقع�ة أحداث اسطور�ة و 

 قد تثقل القصیدةدون إضافة تأو�الت أو شروحات  في ترجماتهملألب�ات األصل الم�اشرة 

مع االهتمام م�اشرة جاءت ترجماتهم حرف�ة  لذلك ؛في مقاصد الكاتبوقد تجانب الصواب 

     موزونة.و �الحصول على أب�ات شعر�ة 

  _رحلة الفارس ال�احث عن الكأس_الرعد اسطورة )11

�حیلنا هذا القسم إلى المصاعب التى یواجهها الفارس ال�احث عن الكأس المقدسة في  

الرعد الواردة القسم �اسطورة  �ما یختتم هذا طر�قه إلى و لحظة وصوله إلى الكن�سة الخطرة.

خطوطات وردت في الممحاورات شعر�ة االو�نشاد الهند�ة، هذه األخیرة ع�ارة عن في 

  الهندوس�ة القد�مة.

هذا القسم الخامس تقدم لنا األب�ات األولى من إلى أن تشیر العدید من تحل�الت القصیدة 

المس�ح حتى صل�ه. و في ) بدءا من اعتقال 330- 322ت صلب المس�ح( مشاهد من لحظا

�شیر الشاعر إلى رحلة ال�حث عن الماء، و �أنه �حث عن  )358-331األب�ات الموال�ة(
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الدمار و من أو خالص أورو�ا  خالص األرض الی�اب من القحل و الجفاف الذ� أصابها

  .الفراغ الذ� خلفته الحرب

لفارس ال�احث لحظة ا�صف الشاعر مشاهد تواجه ) 394-377 (و في األب�ات الموال�ة 

هذه الكن�سة موقع إضافة إلى وصفه  كابوس�ةال، منها الصور وصوله إلى الكن�سة الخطرة

  .الذ� ینبئ �أنها �ن�سة مهجورة المتهر� حالها القد�م و بین الج�ال 

  رحلة الفارس ال�احث عن الكأس المقدسة:من أب�ات الیوت التى تشیر إلى  ا�عض نوردو 

Awoman drew her long black hair out tight/ And fiddled whisper music on those strings  

إلى الكن�سة إلى لحظة وصول الفارس  )378-377(في هذین البیتینیبدولي أن الیوت �شیر 

�شعیرة التى تقوم و  و غسل قدم�ه، فهو ر�ما �صف لنا هذه المرأة التى �قابلها الفارس

ألحان  ، مجازا،طو�ل في ش�ل مسترسل تنساب منهشعرها األسود الو�صور لنا الغسل.

  موس�قى.

الطو�ل/ و عزفت ألحان همس على األسود امرأة شدت شعرها  وجاءت الترجمات �مایلي: 

عزفت / و شعرها الفاحم الطو�ل المضفور(لؤلؤة) راحت إحد� النساء تجر ك األوتارتل

د� النساء �س� شعرها األسود على هات�ك األوتار(الیوسف) قد أح�مت إحالموس�قى الهامسة 

  شفی�)على هذه األوتار(الطو�ل/ وراحت تعزف موس�قى هامسة 
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طر�قة التعبیر و قد أولوا البیت األول بنفس المعنى و لكنهم اختلفوا في یبدو أن المترجمین 

 مقارنة �الترجمات األخر� م�اشرة و مختصرة حرف�ة لؤلؤة  ، �انت ترجمةالتراكیب المستخدمة

فجاءت  draw out tightلع�ارة ''شدت'' �ترجمة �عود أساسا لكون لؤلؤة استخدم الفعل و هذا 

و بل�غة، و�م�ن أ�ضا أن نترجم هذه الع�ارة االنجلیز�ة إلى''شدت بإح�ام''، ع�ارته واضحة 

وأضاف ع�ارة المضفور، أ� أن الیوسف أول الع�ارة  أما سامى فاستخدم ع�ارة ''تجر شعرها''

حي �شعر مضفور ولكن الس�اق �عیدعن هذا ألن البیت الموالى �شیر إلى عزف على أنها تو 

م�ن أن ��ون ا وهو م�سو� منطل� و �التالي ال �و�أن المرأة تداعب شعرهألحان على أوتار 

 ''فاحم'' و �ان األفضل استخداملون الشعر في ص�غة �ما أشار الیوسف إلى  مضفورا.

    هر�ما ألنو جاءت ترجمته في ص�اغة طو�لة نوعا ما  خران''أسود'' �ما فعل المترجمان اآل

  .''الفاحم الطو�ل المضفور شعرها '' راحت...تجراستخدم ع�ارة 

لؤلؤة ترجم في في حین أن ''إحد� النساء''  �ما نالح� أن شفی� و الیوسف استخدما ع�ارة 

اختارا ع�ارة مر��ة خر�ن و �انت بل�غة و مناس�ة، و�بدو أن المترجمین اآل ع�ارة ''امرأة''

  ب�ات.الشعر� لأل لوزن ألغراض ا

مع بین المترجمین و موزونة حرف�ة م�اشرة و�انت متشابهة أما ترجمة البیت الثانى ف�انت 

''تللك البیت األول، في ترجمة شفی� یبدو أنه لم ینت�ه إلى أن البیت األصل �شیر إلى 
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في ص�غة م�الغة جعلت الیوسف ترجم نفس الع�ارة ، ونجد أن األوتار'' و ل�س ''هذه األوتار''

  .ع�ارته في ا�قاع شعر�''هات�ك األوتار''

�ما یخدم الوزن الشعر� في ن �ل مترجم یختار ألفاظه و ع�اراته اال �م�ن القول إواجم 

و هذا �عود النتقائه الم�اشرة و �انت أب�اته متوازنة أب�اته. فلؤلؤة ات�ع الترجمة الحرف�ة 

أما الیوسف ف�انت و خلو تراكی�ه من اإلطناب و الحشو. � البل�غة واضحة الداللة األلفا

''راحت'' في بدا�ة البیت األول لفعلاإلضافة و الشرح  �استخدام اترجمته حرف�ة مع نوع من 

  ألغراض اسلو��ة و شعر�ة.

''قد فعلف�انت حرف�ة م�اشرة مع بدا�ة البیت الشعر� �ص�غة الللبیتین شفی� أما ترجمة  

البیت الشعر� رونقا و ا�قاعا وجعلته متوازنا أح�مت'' و هذه الص�غة الفعل�ة أضفت على 

ن ترجمة شفی� إذن �م�ن القول إ ''وراحت''، فعل�ة بدأه أ�ضا �ص�غةمع البیت الموالي الذ� 

  �انت شعر�ة و�ل�غة مع قوة االسلوب و التعابیر.

  :من الكن�سة الخطرةمشاهد وت ) �صف الی381-379وفي األب�ات الموال�ة( 

And bats with baby faces in the violet light/ whistled, and beat their wings/ And 

crawled head downward down a blackened wall  

وخفاف�ش بوجوه أطفال في ضوء الشف�/ راحت تصفر، وتخف�  :جاءت الترجمات �اآلتيو 

تصفر الخفاف�ش وأخذت نزال على حائ� مسود(لؤلؤة) س / وتزحف متدل�ة الرؤو �أجنحتها
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النور الشفاف/ و تضرب �أجنحتها/و�رأس من�س ته�� جدارا مسودا  يبوجوه طفول�ة ف

البنفسجى/ تصفر، و تضرب في الضوء  خفاف�ش ذات وجوه طفل�ةولقد راحت  (الیوسف)

  على أسفل حائ� مسود(شفی�)�أجنحتها/ و قد دبت رؤوسها الزاحفة 

صورة مشهدا من المشاهد المرع�ة التى تح�� �الكن�سة وهو فى هذه األب�ات صور الیوت � 

   الطفول�ة.الخفاف�ش ذات األقنعة 

من دون الح� أن لؤلؤة حاف� على التر�ی�ة األصل لألب�ات وترجم ترجمة حرف�ة م�اشرة ن

لحرف�ة''الضوء خدم ع�ارة ''ضوء الشف�'' بدل الترجمة اتإضافة أو تحو�ل، ولكن لؤلؤة اس

ال ��اد یر� في لحظات تتسم بنوع من الظلمة لیوت �صف هذه الخفاف�ش االبنفسجى'' ألن 

  نعد هذه الترجمة''تكییف''.، ولهذا فیها نور

�معنى ضوء نور الشفاف'' ال''أما الیوسف فحاول شرح و توض�ح الع�ارة األصل في قوله 

   صل وقام بنسخه إلى العر��ة.خافت، وأما شفی� حاف� على التر�یب اللغو� األ

إذ أنه حاف� على البیت وزونة األب�ات و ص�اغتها بل�غة، لؤلؤة جاءت مو نالح� أن ترجمة 

، على متوازنة ف�ما بینها الموال�ة في ص�غة فعل�ةثم جاءت أب�اته األول في ص�اغة اسم�ة 

أدمج جزءا من إذ قام بنوع من التقد�م في أحد أجزاء البیت الثاني، الذ� ع�س الیوسف 

و طو�ال  فجاء البیت األول و�دأه �ص�غة فعل�ة''..أخذت ...تصفر''البیت الثاني مع البیت 
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عر�ة ه الشأب�ات ولهذا نجد الذ� �ان مختصرا جدامقارنة �البیت الثاني �ذلك البیت الثالث 

   .خر� مقارنة �الترجمات األ وتبدو نثر�ة في ص�اغتهاف�ما بینها،  توازن أو ا�قاع دون 

  

�ع�ارة  افتتح البیت األولو نالح� أنه ی� فجاءت حرف�ة م�اشرة في مجملها شفوأما ترجمة 

جعل االسلوب في نوع من اإلضافة لغرض بدل وضعها في بدا�ة البیت الثانى ''ولقد راحت'' 

ل ولجع و متوازنا �ما یبدو أن شفی� �ستخدم هذه الع�ارة في نوع من التأكید و الم�الغةشعر�ا 

   �عذو�ة و سالسة.تنساب  في البیت الموالي''الماض�ة'' الص�غ الفعل�ة

 اللغو�ة للبیتفي الص�اغة  ختالف واضحا بین المترجمینفي ترجمة البیت الثالث یبدو اال

  في بیت الیوت.وهذا �عود حتما إلى الصورة الغر��ة للخفاف�ش 

في ص�اغة اظا مناس�ة و بل�غة واضحة حیث استخدم ألفترجمة لؤلؤة �انت حرف�ة م�اشرة و 

فتبدو نوعا ما ذهن القار�، وأما ترجمة الیوسف لغو�ة سلسة جعلت الصورة واضحة في 

ع�ارة وقدم قبله مختصرة لكون المترجم قام بتقد�م وتأخیر في بیته، فأخر الفعل 'ته��' 

مع '' الحال''برأس من�س''، �ما قام الیوسف بدمج حر�ة الخفاف�ش على الحائ�''الزحف

في فعل واحد و لكن هذا الفعل الیناسب تماما هذا الس�اق  قائال''ته��''االتجاه نحو األسفل 

. �ما أن التقد�م و التأخیر الذ� قام �ه المترجم و �انت الع�ارة أقل دقة مقارنة بترجمة لؤلؤة

   .�قاعاال ووزن بل جعل البیت عار�ا من ال لم ��ن له وقع شعر� أو �الغي
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ر�ما �عود  في تصو�ر حر�ة الخفاف�ش فجاءت نوعا ما غامضة و معقدة مة شفی�أما ترج

فقام شفی� �النسج  في البیت األصل هذا إلى الص�اغة اللغو�ة المعقدة في وصف الرؤوس

عادة لنفس الع�ارة نوع من اإلفي هذه  ، ألنه قال''وقد دبت رؤوسها الزاحفة..''على منواله

تزحف و قد دبت رؤوسها ''یبدو أن المترجم یر�د أن �قول ، 'تدب تعنى تزحف'الفعل ألن 

ن ترجمة شفی� جاءت ص�اغتها اللغو�ة ثقیلة الستخدامه على أسفل...'' ولهذا نقول إ

و �انت الع�ارة ستكون مترادفات متوال�ة رغم أنه �ان �حاول شرح و ت�س�� البیت األصل 

  ...''. نزال على أسفلرؤوسها :'' و قد دبت أبلغ في ع�ارة

لحسن ن ترجمة لؤلؤة الحرف�ة الم�اشرة �انت األبلغ و األنسب س�اق�ا و شعر�ا نقول إ وٕاجماال

انتقائه الع�ارات و األلفا� من دون حشو أو إطناب، وهو ما جعل أب�اته تبدو متوازنة ف�ما 

  أو م�الغة. بینها من دون تكلف 

التأخیر و تحو�ل معجمى للفعل'' و �انت ترجمة الیوسف مختصرة لكونه قام �التقد�م و 

�النس�ة لشفی� جاءت ترجمته حرف�ة  .أقل دقةیه��'' وهذا ما جعل ترجمته ''یزحف'' إلى 

  م�اشرة و لكن ص�اغته اللغو�ة جاءت ثقیلة إلمعانه في الت�س�� و الشرح.

    �قول الیوت:) 384-382(الموال�ة في األب�ات

And upside down in air were towers/ Tolling reminiscent bells, that kept the 

hours/ And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells./ 
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/ تعد الساعات، في الهواء/ تدق نواق�س ذ�ر�  : وثمة بروج مقلو�ةو جاءت الترجمات �مایلي

ج قلبت رأسا على و أصوات تغنى من صهار�ج خاو�ة وآ�ار ناض�ة(لؤلؤة) وفي الفضاء برو 

من ، التى ت�قي على غناء/ الساعات و األصوات المن�عث / تقرع أجراس الذ�ر� عقب

بت أبراج/ تقرع أجراس وفي الهواء انقل (الیوسف)/ و اآل�ار الناض�ة.األحواض الخاو�ة

ناضب الخاو�ة و من الصهار�ج هنالك أصوات تغنى ض�طت الساعة./و التى  الذ�ر� 

   .(شفی�)اآل�ار

و �أنها �شیر إلى أبراج  وصل الیوت وصف مشاهد من الكن�سة الخطرة یواذه األب�ات في ه

  في الهواء. علقة م

حیث أن الص�اغة المعتادة نالح� في البیت األول أن الیوت قام بنوع من التقد�م و التأخیر 

 وتأخیر الصفة إلى ماsubjectوجعلها في محل الفاعل  towersلهذه الجملة تكون بتقد�م 

  �عد الفعل. 

اختلفت الترجمات في ص�اغة البیت األول و تبدو ترجمة لؤلؤة األبلغ و األنسب ألنه جعل 

''ثمة'' و التى زادت من شعر�ة البیت االسم أوال ثم ش�ه جملة الحال و بدأ بیته �ع�ارة بل�غة

  .توازنهو 

لالختالف لألصل  ولم تتقید �الص�اغة اللغو�ةن الترجمات في مجملها �انت حرف�ة ونقول إ 

قاما بتقد�م ع�ارة ظرف الم�ان وحوال ش�ه جملة لیوسف و شفی� ابین اللغتین. 
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ترجمة الیوسف بل�غة ألنه استخدم الفعل قلبت الصفة(مقلو�ة) إلى جملة فعل�ة، و�انت 

�انت ع�ارته هذه مناس�ة و وأضاف ص�غة تو�ید�ة''رأسا على عقب'' في نوع من الشرح ف

لى شعر�ة البیت و هو ما أثر عیوسف بدأ بیته الشعر� �ش�ه جملة الظرف ولكن ال بل�غة.

و �ان األنسب أن یؤخرها إلى نها�ة البیت حتى نحصل على نفس القاف�ة وجعله أقرب للنثر 

   )towers,hoursمع البیت الموالي �ما �ظهرفي بیتي الیوت( 

نسب اخت�ار األاسع و�ان وهو مصطلح و  استخدم مصطلح ''الفضاء'' الیوسف�ما نالح� أن 

   ''الهواء'' �ما ورد في الترجمات األخر�.

''انقلبت'' أما شفی� فقام بتقد�م ش�ه جملة الظرف و حول ص�غة الحال إلى جملة فعل�ة

 واستخدم مصطلح ''أبراج'' و األصح هو مصطلح ''بروج'' �ما ورد في الترجمات األخر�.

ا شفی� في ترجمته(تقد�م و تحو�ل نحو�) لم ��ن و�بدو أن �ل هذه التغییرات التى اعتمده

لبیت و�ان المعنى مغایرا نوعاما ل، بل إن ترجمته جاءت دون وزن أو ا�قاع اشعر� الها وقع

  و غیر دقی� تماما.  ألصلا

لحسن اخت�ار و األكثر وضوحا ولهذا تبدو ترجمة لؤلؤة الحرف�ة الم�اشرة األنسب و األبلغ 

ت الوقع الشعر� �ما �انت ترجمة الیوسف حرف�ة المعنى مع الق�ام ذااأللفا� و الع�ارات 

خاصة في المقطع  م�الغة جعلت ترجمته بل�غةبتقد�م و تأخیر و تحو�ل نحو� وٕاضافة ص�غ 
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أما ترجمة شفی� فجاءت نثر�ة عموما دون �الغة اسلو��ة أو وقع شعر�  األخیر من البیت.

   لمستخدمة.لر�اكة و عدم دقة األلفا� و التراكیب ا

حافظت على التقس�م األصل و  في البیتین الموالیین �انت ترجمة لؤلؤة و شفی� حرف�ة م�اشرة

ع�س الیوسف الذ� قام بإعادة ص�اغة البیتین في ترجمته وأص�حت تبدو ثالثة ب�ات لأل

جعل فة، إذ مختلالیوسف أول البیت الثاني �طر�قة أب�ات بدل بیتین و هذا �عود لكون 

( و �أن األصوات من الصهار�ج و اآل�ارتحاف� على عمل الساعات وعلى ان�عاث  األجراس

هذه األصوات هي ع�ارة عن رجع صد� األجراس ین�عث من األرض)؛ �م�ن أن نعد هذا 

  التأو�ل مم�نا ولكنه نوعا ما �عید. 

�ع أو ا�قاع بل یبدو في طاب�ات غیر شعر� و دون وزن الجدید لألومع هذا یبدو التقس�م 

مثل'' التي ت�قي على،  استخدم ف�ه المترجم ع�ارات إضاف�ة شارحة و مفسرةطو�ل  نثر� 

فجاء أسلوب  المن�عث'' والتي لم تكن ضرور�ة ألن الس�اق یتعل� �أب�ات شعر�ة ال نثر؛

  و الوزن و اال�قاع.الشعر�ة ال�الغة األب�ات في حشو و إطناب وضاعت منه 

، وترجمة أو تفسیر� ف�انت في مجملها شعر�ة دون حشو �النس�ة لترجمات لؤلؤة و شفی 

الثاني �انت أبلغ لد� لؤلؤة، إذ �ان البیت واضحا و مفهوما و�شیر إلى أن النواق�س  البیت

من القسم األول ''دفن الموتى''  67، و�ذ�رنا هذا البیت �البیت تحاف� على سیر الساعات

أما ع�ارة شفی� فجاءت الص�اغة  ات''،ث تعد الساعمار� وولنو حیث '' �ن�سة القد�سة 
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ر�ما �عود '' التي ض�طت الساعةفیها نوعا ما مبهمة في قوله:'' ...أجراس الذ�ر� اللغو�ة 

الخلل إلى الفعل ''ض�طت''، ألن الس�اق األصل لألب�ات �شیر إلى أن البروج المقلو�ة في 

اشتغال الساعات، أ� مرور الهواء �انت تدق نواق�س للذ�ر� تحاف� من خاللها على سیر و 

الزمن. إذن یبدو لى أن الص�غة اللغو�ة األنسب للبیت تكون �مایلي:'' �انت تقرع أجراس 

الذ�ر� التى تعد(أو تض��) الساعات'' و األبلغ أن نحذف الضمیر'التى'' �ما فعل لؤلؤة 

  أبلغ و أوضح و األنسب للس�اق. فتكون ترجمة البیت 

جمة لؤلؤة حرف�ة م�اشرة بل�غة و متوازنة خاصة في الع�ارة في البیت األخیر �انت تر 

المناس�ة ذات صهار�ج خاو�ة و ا�ار ناض�ة'' حیث �ان اخت�اره لأللفا� خیرة''المتوازنة األ

الوقع الشعر� واال�قاع الموس�قي. أما شفی� فهو اآلخر ترجم حرف�ا إال أنه أضاف ع�ارة 

، �ما أنه لم �حاول شعر� أو ا�قاع على وزن  ر�ما للحصول '' في بدا�ة البیتهنالك''

...الصهار�ج  في آخر البیت �ما فعل لؤلؤة بل ترجم قائال:''الحصول على ع�ارة موزونة 

و �ان في إم�انه ص�اغتها �طر�قة أبلغ في ع�ارة''الصهار�ج  و ناضب اآل�ار''الخاو�ة 

  الخاو�ة و اال�ار الناض�ة''. 

و هذا من خالل ات�اعه الترجمة الحرف�ة و األكثر شعر�ة  إذن �انت ترجمة لؤلؤة األبلغ

مع اخت�اراأللفا� و التراكیب البل�غة مع نوع من التكییف و التقد�م والتأخیر، للمعنى الم�اشرة 
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 و الشعر�ة �عیدا عن اإلضافات النثر�ة والحشو و اإلطناب الذ� الحظناه في أب�ات الیوسف.

  التكلف و التعقید.مة ل�ساطة االسلوب و خلوه من �انت ترجمة لؤلؤة واضحة و مفهو ف

بدا�ة من مح�طها الخارجى  �صف الیوت الكن�سة الخطرة )392-385(في األب�ات الموال�ة

  : )388-385(إلى ه��لها الداخلى، ونأخذ األب�ات األر�عة األولى

In this decayed hole among the mountains/ In the faint moonlight, the grass is 

singing/ Over the tumbled graves,about the chapel/ There is the empty chapel, 

only the wind is home. 

فوق في نور القمرالخابي، �غنى العشب/  : في هذه الحفرة النخرة بین الج�ال/هي الترجماتو 

في هذا (لؤلؤة) لر�ح.غیر االقبور المنقل�ة، حول الكن�سة/ ثمة الكن�سة الخال�ة، ال تؤمها 

/ في شعاع القمر الخافت، یتغنى العشب/فوق األجداث المتداع�ة، الجحر التالف بین الج�ال

في هذه الحفرة  (الیوسف)ال تس�نها إال الر�ح وحدهاهنالك الكن�سة المقفرة، / قرب الكن�سة

حول  ،و�ةفوق القبور المقل /، تشدو األعشابالنخرة بین الج�ال/ في ضوء القمر الشاحب

  (شفی�)ال �س�نه غیر الر�اح خاو/ هناك ه��ل اله��ل

�ما تشابهت ف�ما بینها في �عض م�اشرة نالح� أن الترجمات في مجملها جاءت حرف�ة 

العدید من النقاد ونذ�ر أن  مثل البیت األول الذ� �ان نفسه لد� لؤلؤة وشفی�، التراكیب

 ف�صفها رض الی�اب التى أص�حت خرا�ا.إلى األفي هذا البیت  الیوت یرمزأن اعتبروا 

decayed hole''''أو �ما قال الیوسف''الجحر التالف''. الحفرة النخرة  
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في حین أن  '' �اله��لchapelز في ترجمة شفی� الذ� ترجم مصطلح'' یبدو االختالف ال�ار  

�ة و الكن�سة خر �شیر إلى ''الكن�سة الخطرة''، ر�ما �ان المترجم �قصد أن هذه  الس�اق

ولهذا عبر عنها ولم یب� منها غیر اله��ل الخارجى  ( �ما ورد في س�اق االب�ات)مهجورة

ولكن هذه الترجمة غیر مناس�ة للس�اق ألنها ال توضح ، تطو�عف�انت هذه الترجمة  �اله��ل

المهجورة و الخاو�ة؛ ف�ان األحر� أن �حاف�  للقار� أن األب�ات تصف لنا الكن�سة الخطرة

في  آلخران حتى تكون الترجمة واضحةعلى المصطلح األصل �ما فعل المترجمان ا المترجم

  .ذهن المتلقي

وفي البیت الثاني تبدو الترجمات متكافئة و ص�اغتها مناس�ة، الیوسف استخدم ع�ارة  

''شعاع القمر'' و �ان األنسب ع�ارة''ضوء القمر'' و �ذلك ع�ارة شفی� التي تصف ضوء 

''الخافت '' أو ''ال�اهت'' أو �ما عبر  بل األبلغ في هذا الس�اق استخدام' القمر ''�الشاحب'

و نجد أن ترجمة شفی� للبیت الثاني �انت في مجملها بل�غة و موزونة ألنه . لؤلؤة''الخابي''

مما جعل هذا البیت یتناغم مع ما قبله �فضل األلفا�'' تشدو األعشاب''استخدم ع�ارة ''

  �ال البیتین.بها لتى ینتهي '' االج�ال و األعشاب

و نجد أن الیوسف وصفها �ما اختلف المترجمون في وصف القبور المح�طة �الكن�سة  

وغابت عنها �ل  انهارت وتساقطت تداعت و قائال:'' األجداث المتداع�ة'' و�أنها قبور

قبور فترجموا في ع�ارة'' الشفی� و بل�غا أما لؤلؤة و  شواهدها، و یبدو هذا المعنى قو�ا
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رأسا على عقب،  تانقلب أو �األحر� شواهدها و''...المقلو�ة'' �معنى أن بناءها ''المنقل�ة

بیت األخیر ما الأو  .ترجمة الیوسفلة على المعنى األصل �ما في الصفات دا وتبدو هذه

الداللة مثل بل�غة وألفا� الستخدامه ع�ارات و األكثر شعر�ة  بلغف�انت ترجمة لؤلؤة األ

ء البیت فجا بدل '' تس�نها'' )�معنى ''تقصدها''(''تؤمها'' وع�ارة  بدل ''هنالك'' 'ثمة''ع�ارة'

ت حرف�ة و م�اشرة إال أن ى جاءع�س ترجمة الیوسف الت ،و شعر�اموزونا الشعر� 

�ن أن یترجم في ثاني، حیث �ان �موخاصة في الجزء ال �انت طو�لةلبیت اللغو�ة ل ص�اغةال

أما موزون.  لجعل البیت في اسلوب شعر�  ' ال تس�نها غیر الر�ح''':ع�ارة أبلغ �اآلتي

 ''مصطلح الكن�سة بدل اله��ل، فتكون ن األصح استخدام ف�اللبیت األخیر ترجمة شفی� 

  هناك الكن�سة الخاو�ة، ال تس�نها غیر الر�اح''.

ه��ل لشفی� �استثناء ع�ارة ال(ن الترجمات جاءت حرف�ة م�اشرة ومناس�ة عموما إنقول إذن،  

  )، و مفهومة لد� القار� دون غموض أو تعقید.و التى �انت غیر مناس�ة للس�اق

  ) یواصل الیوت وصف الكن�سة:392-389في األب�ات الموال�ة (

It has no windows, and the door swings,/ Dry bones can harm no one./ Only a 

cock stood on the rooftree/ Co co rico co co rico 

/ العظام ال�ا�سة ال تؤذ� أحدا /،و ال�اب یتأرجح ،ال نوافذ فیها :وجاءت الترجمات �اآلتي

 انتصب على عارضة السقف/ �و�و ر��و �و�و ر��و(لؤلؤة) تعوزها النوافذ،ل�س غیر د�ك 



230 

 

على افر�ز وقف د�ك وحید ،/ ال تملك العظام الجافة أن تلح� الضر �أحد/ و ال�اب یترنح

،/ إن العظام �ال نوافذ و قد راح  �ا�ه یتطوح (الیوسف)�و�و ر��و �و�و ر��و/ السقف

/ �و�و ر��و وقف على شرف( الجمالون) / وما �ان هنالك غیر د�ك.� أحداذؤ ال�ا�سة ال ت

  �و�و ر��و(شفی�)

واضحة من دون تعقید أو غموض و هذا �عود إلى أب�ات  جاءت الترجمات حرف�ة م�اشرة

  واضحة و �س�طة من حیث المضمون و التراكیب.  الیوت التى جاءت

بدأ البیت األول  وسف مثالین في الص�غ اللغو�ة المستخدمة، الینالح� اختالفا بین المترجم

واستخدم في الجزء الثانى ص�غة اسم�ة( أ� قام  بجملة فعل�ة محافظا على التر�یب األصل

فجاء البیت الشعر�  رورة الشعر�ةبتحو�ل التر�یب األصل من ص�غة فعل�ة إلى اسم�ة) للض

لتحقی�  نحو�،، أما ترجمة لؤلؤة ف�انت في ص�غة اسم�ة، أ� قام بتحو�ل و تبدیل متوازنا

مع البیت  (الحاء)�ما یبدو أن لؤلؤة حاف� في هذا البیت على نفس القاف�ة وزن شعر� للبیت

لى ش�ه جملة صل إحول تر�یب الجملة الفعل�ة األ، شفی� �ذلك ( الر�ح/ یتأرجح)الساب�

 بیت شعر� متوازن لغرض الحصول على ''و قد راح''  و أضاف ع�ارةاسم�ة في بدا�ة البیت 

  . ( الر�اح/یتطوح)نفس القاف�ة مع البیت الساب��ما نالح� أن شفی� �ذلك حاف� على 

ن �ال منهما استخدم ص�غة اسم�ة شابهت ترجمة لؤلؤة و الیوسف حیث إفي البیت الموالي ت

، االختالف الوحید �ان في نحو�  أ� أنهما قاما بتحو�ل یت بدل الص�غة الفعل�ة األصلللب
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 ''’’can harm no oneإضافة شفی� ألداة التو�ید 'إن' في ص�غة م�الغة تواف� الع�ارة األصل

الیوسف أما ترجمة ، لغرض التأكید و الم�الغة الیوت أضاف الفعل المساعدإذ یبدو أن 

و �ان البیت الشعر� طو�ال خاصة في ع�ارة'' أن تلح� �غة فعل�ة في ص فجاءت حرف�ة

، و �ان في اإلم�ان ت�س�طها إلى'' أن في بیت شعر�  االتى تبدو حشوا و إطنا� الضر �أحد''

إذن یبدو أن الیوسف حاول ترجمة  في البیت.إلحداث توازن شعر�  تؤد�(تضر) أحدا''

  . م �شعر�ة البیتالمضمون �امال دون االهتما

في ص�غة فعل�ة تشا�ه  الیوسف ترجم ترجمة حرف�ة م�اشرةفي البیت الثالث نالح� أن 

بجملة  م�اشرة و لكنه اعتمد ع�ارات بل�غة فبدأ البیتفجاءت ترجمته حرف�ة  أما لؤلؤة األصل

الذ� �ان  عارضة السقف''�ما استخدم مصطلح'' ''ل�س غیر د�ك'' في ع�ارة بل�غةاسم�ة 

ترجمة شفی� �انت حرف�ة و م�اشرة غیر أن بیته جاء نوعا ما طو�ال خاصة  .مناس�ا للس�اق

اسم�ة طو�لة و لكنها بل�غة و في ص�غة  ’‘ only a cockمع بدایته، حیث ترجم ع�ارة'' 

البیت استخدم شفی� مصطلح ''شرف  شعر�ة'' وما �ان هنالك غیر د�ك''؛ في نها�ة

وحاولت ال�حث عن هذه الع�ارة  ما �قصد ''شرفة''''ر�rooftreeالجمالون'' ترجمة لمصطلح ''

یبدو مصطلح شفی� غر��ا و�ان األنسب ترجمته إلى''  في مصادر مختلفة لكن دون جدو�.

  السقف''.
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إلى العر��ة في الع�ارة المعروفة في البیت الموالي اتف� المترجمون على نقحرة صوت الد�ك  

   في �ل الثقافات''�و�و ر��و''.

لمترجمون طر�قة الترجمة الحرف�ة الم�اشرة و�انت الترجمات التى جاءت في ص�غة إذن ات�ع ا

، �ما نالح� أن لؤلؤة و اسم�ة أبلغ و أكثر شعر�ة من تلك التى �انت في ص�غة فعل�ة

 و مناس�ة �ما أول�ا أهم�ة للقاف�ة في �عض المقاطع. استخدما ألفاظا بل�غة بدرجة أقل شفی�

من  و الش�ل ما أم�نهم ذلكعموما أن یوفقوا بین ترجمة المضون  ولهذا �حاول المترجمون 

  أو م�الغة. من دون تكلفب�ات أو الوزن الشعر� لأل خالل القاف�ة

و أن صوت الد�ك ی�شر �قدوم الخیر و طرد األرواح الشر�رة،  138تشیر �عض التحل�الت

راج أو حل قادم في فإن الیوت ر�ما یورد صوت الد�ك في هذا الس�اق ل�شیر إلى انفلهذا 

األف�، ر�ما هي اشارة إلى أن الفارس أتم مهمته. ولهذا في البیتین الموالیین �شیر الیوت إلى 

�شیر إلى المطر الذ� �غیث وم�ض البرق و هبوب للر�ح ثم یذ�ر قدوم المطر؛ و �أنه 

ن القول إ �م�ن و �حمل الخالص لل�الد و الع�اد، إذن مع نها�ة هذین البیتیناألرض الی�اب 

، و زالت اللعنة و و شفي الملك الص�ادوحصل على الكأس الفارس ال�احث قد أتم مهمته 

  عادت إلى األرض خصو�تها و حیو�تها.

  

                                         
 لؤلؤة، عبد الواحد: ت.س.الیوت، االرض الی�اب.الشاعر و القصیدة. المرجع الساب�. 138
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  هما �ما یلي: )394-393( البیتان األخیرانو 

In a flash of lightning.Then a damp gust/ Bringing  rain  

(لؤلؤة) في انفالت ثم عصفة رط�ة/تحمل المطر : في لمحة برق.وجاءت الترجمات �اآلتي

( من ثم ه�ة رط�ة في ومضة برق. (الیوسف)/ رطی�ة تجلب الغیثالبرق. �عقب ذلك ه�ة

  جال�ة معها المطر(شفی�)الر�اح)/ 

التراكیب األصل خاصة أن نالح� أن ترجمة لؤلؤة جاءت حرف�ة م�اشرة حاف� فیها على 

أ� ص�غة فعل�ة تامة و هو األمر الذ� صعب من مهمة  الیوت لم �ستخدم في هذین البیتین

  المحللین الذین اختلفو في مسألة ما إذا نزل المطر فعال أو أنه قادم.

لتجنب التأو�الت و حتى ع�ارته''تحمل لؤلؤة تفاد� استخدام أ�ة ص�غة فعل�ة  لهذا یبدو أنو 

ن ترجمة ول إو لهذا نق .المطر'' ال تعنى أن المطر قد نزل بل تحمل الغموض في تر�یبتها

و ألفاظه بل�غة و وواضحة  م�اشرةجاءت حرف�ة لؤلؤة مناس�ة للس�اق، ترجمة شفی� �ذلك 

فجاءت '' معها ''جال�ةمع حرف جر اسم الفاعللكنه في البیت الثاني استخدم ص�غة 

 جلب''األبلغ استخدام ص�غة الفعل المضارع ''تثقیلة و�ان األنسب و الص�اغة اللغو�ة نوعا ما 

  لوحدها دون حشو أو إضافة. 

إلى مع ق�امه بتحو�ل الجزء األخیر من البیت األول الیوسف جاءت ترجمته حرف�ة م�اشرة 

�أنه حاول انى و البیت الثبإضافة فعل''�عقب'' و تأخیر الصفة ''رطی�ة'' إلى جملة فعل�ة 
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ث'' ذو الداللة الحصول على أب�ات موزونة، ونالح� أن المترجم استخدم مصطلح ''الغی

   التي توحي �س�اق الحاجة الشدیدة إلى هذا المطر الذ� س�غیث ال�الد و الع�اد. البل�غة

 مع انتقاء األلفا� البل�غة و المناس�ة، و حاولجمات حرف�ة م�اشرة واضحة إذن �انت التر 

بیت و تأخیر أحد ألفا� البیت األول إلى الالیوسف موازنة البیتین �ق�امه بتحو�ل نحو� 

   الثانى.

یبدو أن المترجمین لم یواجهوا تعقیدا اسلو��ا في هذین البیتین و هذا �عود إلى أن الیوت 

لیرمز إلى انفراج و انتهاء المعاناة و الجفاف و القحل الذ� أوردهما في هذا الس�اق �الذات 

لحل ممثال مر �ه ال�احث( أو المتكلم أو القار�) على مدار رحلته عبر الی�اب، و�ان هذا ا

�انت الص�اغة اللغو�ة للبیتین نوعا ما �س�طة من دون ص�غ فعل�ة  . وفي الماء أو المطر

، و�أن الیوت �قول إن البرق ی�شر �المطر ولكنه لم �عبر تعبیرا م�اشرا أو إشارات زمن�ة

قدوم المطر و لهذا ظلت داللة األب�ات غامضة و �قي التأو�ل یتأرجح بین ، بنزول المطر

   أو أنه قادم في األف�.فعال

 ى إلى نهر الكنغ المقدس في ع�ارة جدیر �الذ�ر أن الیوت �شیر في البیت الموال

''Ganga was sunken  '' في تأو�ل هذه الع�ارة، حیث أن الیوسف وقد اختلف المترجمون

ارة'' أولها ب''فاض الكنج''  و أما شفی� فأولها'' نضب نهر الكنج'' أما لؤلؤة فأولها في ع�

و لهذا ترجمة �ان �ان�ا قد غاض''. تشیر ع�ارة الیوت إلى أن هذا النهرقد جفت منا�عه 
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شفی� صح�حة وأماترجمة الیوسف فهى مجان�ة للصواب و ر�ما تعود إلى أنه ر�� هذا البیت 

ت �أن ق قدوم و نزول المطر و الذ� لم �حدث. أما لؤلؤة فأول البیمع البیت الساب� في س�ا

   ل منسو�ه و انخفض �ثیرا و یوشك على الجفاف.النهر ق

غموض هذه األب�ات األخیرة حول إذن �ظهر لنا من هذا البیت و الترجمات المختلفة له 

  نزول المطر من عدمه.

مما أر�ك المترجمین و جعل �عض فاألب�ات األصل �انت غامضة و غیر واضحة الداللة  

لذ� أول الع�ارة األصل �أن النهر قد فاض مثل حال الیوسف ا الترجمات مجان�ة للصواب

نصادف في ولهذا  النهر قد نضب.هو الع�س تماما: أ� أن في حین أن المعنى الصح�ح 

في غموضها و صعو�ة هذه القصیدة مثاال من �ثیر من الحاالت التى تظهر هذه األب�ات 

الت مجان�ة قد یؤد� بهم إلى تأو�و مما �صعب من مهمة المترجمین  العدید من المقاطع

  للصواب.

 اسطورة الرعد:)11

، ، جنثالث مجموعات �ل بدوره( الهةسألته اله الرعد إلى أن تشیر هذه االسطورة الهند�ة 

''دا'' (صوت الرعد) فأولت المجموعة األولى   Da) و �ان في �ل مرة یجیب �ع�ارة�شر

الثان�ة الصوت �ع�ارة مجموعة ''اعطوا''، و أولت الGiveالتي تعنى   Datta الصوت �ع�ارة



236 

 

Dayadhvam التى تعنىSympathise  ''  ''و أولت المجموعة الثالثة الصوت تعاطفوا

  . س�طروا Controlو التى تعنى  �Damyataع�ارة 

ر إلى أن خالص األرض السطورة في هذا القسم األخیر ل�شیو�بدو أن الیوت یورد هذه ا

إنما ��ون عن طر�� اعتناق ى الذ� لح� بها من الخراب و الدمار و الخواء الروحالی�اب 

التى تتلخص في: إعطاء الصدقات و التعاطف و االهتمام م�اد� هذه الح�مة الهند�ة 

 �اآلخر و الس�طرة على الذات.

 :في األب�ات الموال�ة )404- 399(تبدأ االسطورةو 

Then spoke the thunder/ DA/ Datta: What have we given ?/ My friend, blood 

shaking my heart/The awful daring of a moment’s surrender/ which an age of 

prudence can never retract. 

التى فسرتها مجموعة االلهة �اعطوا، و إلى الع�ارة األولى للرعد،  �شیر الیوت في هذه االب�ات

تصو�ر معنى لها تمثیل و ب�ات �حاول من خال�عد ع�ارة''داتا'' مجموعة من األ و�ورد الیوت

  هذا العطاء.

: ثم تكلم الرعد/ دا/ أعطوا: ماذا أعطینا؟/  �ا صد�قي، الدم یخض �اآلتي الترجمات نوردو  

قلبي/ الجرأة المرع�ة في لحظة استسالم/ ال �قو� على سحبها دهر من الحصافة(لؤلؤة) ثم 

قلبي/ الجسارة المروعة لبرهة الدم یرنح / أ� صد�قي، ؟نط� الرعد/ دا/داتا: ما الذ� أعطینا
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/  DA(الیوسف) وعند ذاك تكلم الرعد/ استسالم/ ال �ملك عصر من األناة أن ینتزعها

Datta :و االقدام المخیف على ماذا أعطینا؟/ إن الدماء تهز قلبي، أ� صد�قي/  : فلتع�

  (شفی�) استسالم لحظة من الزمان/ و هوما ال یلغ�ه عمر من الح�مة

مترجمین اختلفوا في طر�قة تقد�م وت�س�� هذه الع�ارات الهند�ة للقار� العر�ي، نالح� أن ال

لؤلؤة مثال قام بنقحرة صوت الرعد''دا'' ولكنه لم یورد المصطلحات الهند�ة الثالث، بل وضع 

حات ، ر�ما �ان من األنسب أن یذ�ر لؤلؤة المصطلإلى العر��ةم�انها م�اشرة الترجمة 

  �ضع أمامها الترجمة العر��ةإلى العر��ة ثم  وت الرعد، وذلك بنقحرتهاالهند�ة التى تؤول ص

-تعاطفوا-س�اق المصطلحات العر��ة الثالث''اعطوا الترجمة من تحدید حتى یتم�ن قار�  

أما الیوسف . دام�اتا''-دا�ادهفام-و�فهم أنها تكافئ المصطلحات الهند�ة''داتا س�طرو''

دون أن �ضع  د�ة الثالثالهنحات لالمصطو صوت عد صوت الر قام بنقحرة   فنالح� أنه

من طرف المتلقى و وهو ما �صعب من فهم س�اق االب�ات  العر��ة لكل مصطلح الترجمة

   األب�ات.تشرح مصادر أخر� تفسر و إلى س��ون مجبرا على اللجوء 

بل  بنقحرة صوت الرعد و المصطلحات الهند�ةلم �قم أن المترجم  نالح�في ترجمة شفی�، 

أورد في الترجمة صوت الرعد �الحروف األجنب�ة و �ذلك المصطلحات األجنب�ة دون 

 ،مصطلح ثم تلي األب�ات الموال�ةوضع ترجمة عر��ة لكل ب نقحرتها إلى العر��ة مع ق�امه

، بل �ان �األحرف الالتین�ة ما هيایراد المصطلحات األجنب�ة �یبدو غر��ا أن �قوم شفی� �
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�الترجمة الموافقة لكل مصطلح، ألن أب�اته تبدو ثم یت�عها  �طر�قة النقحرة األحر� أن ینقلها

� في حیرة و�دفعه إلى تقصي معناها في مز�جا من العر��ة و الهند�ة وهو ما قد یوقع القار 

. إذن، �عاب على قاموس للمصطلحات الهند�ة، ول�س األمر سهال أن تجد هذا القاموس

لغة �ستخدم الرسم الحرفي �الأن جنب�ة و �ان في إم�انه شفی� لجوءه إلى المصطلحات األ

  العر��ة.

و�م�ن أن نعد ترجمة لؤلؤة األنسب للس�اق و األكثر ا�ضاحا مقارنة �الترجمات األخر�،  

المصطلح الهند� وهو ما أغفله الیوسف ''أعطوا'' م�ان  على األقل أنه أورد الترجمة العر��ة

تجعل األب�ات واضحة في ذهن  دون ایراد ترجمة عر��ة لهاهند�ة نقحر المصطلحات الالذ� 

   وتسهل عل�ه فهم الس�اق العام. القار� 

عموما مع تشا�ه ترجمة لؤلؤة ) نالح� أن الترجمات جاءت حرف�ة 401لبیت الموالي(في ا

وشفی� واالختالف الوحید �ان في ص�غة فعل األمر، الذ� جاء في ص�غة الجمع لد� 

ما شفی� فأضاف الم التو�ید لص�غة المفرد''لتع�'' و�أنه یخاطب االنسان لؤلؤة''اعطوا'' أ

ألنه في النها�ة الخ�ار له وال  في نوع من الدعوة ول�س أمرا م�اشراو�ؤ�د عل�ه تأكیدا معنو�ا 

الستخدامه  األجمل اسلو��ا جاءت ع�ارة شفی� األبلغ و. ولهذا، أحد سیجبره على ذلك

   التو�ید في ع�ارته.
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ی� الذ� قام بتقد�م شفما عدا ترجمة  ) جاءت الترجمات حرف�ة م�اشرة402البیت الموالي(في 

لضرورة توازن التر�یب اللغو� للبیت لكونه استخدم أداة  وتأخیر الجزء األولالجزء األخیر 

وتبدو الترجمات عموما متوازنة و شعر�ة ولكن بیت الیوسف  .في بدا�ة البیت ''إن''التو�ید 

  فجاء البیت شعر�ا و موزونا. لبل�غ''أ�'' و�ان أبلغ من ''�ا''، حرف المناداة اابتدأه �

نسب لس�اق ؤلؤة فعال بل�غا''یخض'' و �ان األالمعانى استخدم لمن ناح�ة �الغة األلفا� و 

�الغة األلفا� أن ولهذا نالح�  .، مقارنة �الفعلین اآلخر�ن''یرنح، یهز''و الدماء القلب

   متناسقة و معبرة في اسلوب شعر� جذاب.�ارات و تراكیب لؤلؤة تجعل ع ودالالتها

) تبدو ترجمة شفی� األوضح من حیث معنى البیت أو المضمون 403في البیت الموالى(

لكون ع�ارته جاءت شارحة و مفسرة للبیت؛ ونفهم أن الیوت �شیر إلى العطاء في صورة 

التى تسیر ح�اتهم و�صورها  ت اإلنسان�ةالتنازالت التى تكون بین األفراد في إطار العالقا

طو�لة لكونها توضح و تشرح شفی� جاءت ع�ارته على أنها لحظات استسالم. ونجد أن 

مختصرة، أما ترجمات لؤلؤة و الیوسف و التى جاءت نوعا ما غامضة الع�ارة األصل 

  شفی� ونجد أن ع�ارة  نسجت على منوال األصل دون شرح أو تفسیرفجاءت حرف�ة م�اشرة 

لؤة و لؤ ل الع�ارات المعقدة و الغامضةنسب و أوضح من ''االقدام المخیف'' �انت أبلغ و أ

  .على التوالي  المروعة''''الجسارة الیوسف''الجرأة المرع�ة''و
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) �انت الترجمات في مجملها حرف�ة م�اشرة ومناس�ة للس�اق و �م�ن 404وفي البیت األخیر(

�م�ن أن نعوضها و ''ینتزعها'' ''سحبها''  اتع�ار  ع أنم بل�غةو الیوسف اعت�ار ترجمة لؤلؤة 

ولهذا ألن الس�اق یتحدث عن لحظة استسالم  فتص�ح الترجمة مناس�ةو'' یردها'' �ع�ارة''ردها''

  .یبدو األبلغ قول'' رد لحظة االستسالم'' ول�س سحبها أو انتزاعها

 ي'' غیر مناسب تماما للس�اقیلغفعل''ترجمة شفی� أ�ضا مناس�ة وواضحة فق� یبدو ال 

  .و�م�ن تعو�ضه �ص�غة'' یرد''

ف مع نوع من ن الترجمات في مجملها جاءت حرف�ة م�اشرة لد� لؤلؤة و الیوسإذن نقول إ 

مع ق�ام شفی� �الشرح و التفسیر واال�ضاح و ألغراض شعر�ة، ضافة و التقد�م والتأخیر اإل

  ألغراض شعر�ة و �الغ�ة.تقد�م والتأخیر و الاستخدامه لع�ارات التو�ید و الم�الغة 

  ) �شیر الیوت إلى تأو�ل المجموعة الثان�ة لصوت الرعد:414-410في األب�ات الموال�ة(

DA/Dayadhvam: Ihave heard the key/we think of the key,each in his 

prison/Thinking of the key,each confirms a prison  

لقد سمعت المفتاح/ نف�ر �المفتاح، �ل یؤ�د  دا/ تعاطفوا: :و�انت الترجمات الموال�ة

و�ل �حق� سجنا( ، / إننا لنف�ر في المفتاحلقد سمعت المفتاح(لؤلؤة) دا/ دا�ادهفام: سجنا

المفتاح/ إنا نف�ر في المفتاح، ف�ل إنى سمعت  فلتتعاطف: DA /Dayadhvamالیوسف)

     في سجنه/ �ل یؤ�د سجنه(شفی�)
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) مصطلح''دا'' �معنى''تعاطفوا'' ولهذا نجد الیوت �شیر في أب�اته (الجنة الثان�ةتؤول المجموع

وال بد من هذا المفتاح الذ� و الذات المنغلقة النفس أسجن نوع من السجن و�لمح �ه إلى إلى 

نالح� أن  الذات.التف�یر فق� في �م�ن من االنفتاح على اآلخر و التعاطف معه بدل 

و الثالث أما البیت الثانى  شرةجمة البیت األول ترجمة حرف�ة م�اتر  اتفقوا فيالمترجمین 

بیت واحد متشا�ه مع استخدام الیوسف لص�غة التو�ید في بیته في لؤلؤة و الیوسف رجمه فـت

و�انت ترجمته والتى زادته �الغة و شعر�ة. أما شفی� فحاف� على التقس�م األصل لألب�ات 

ن البیت مقارنة �الترجمات األخر�، ر�ما أل�الغة و شعر�ة حرف�ة م�اشرة ولكنها تبدو أقل 

  ما قبله.مع األخیر لم ��ن متوازنا 

- 417) لتؤول صوت الرعد �ع�ارة س�طروا في األب�ات(ثم تأتي المجموعة الثالثة(ال�شر

419:(  

DA/ Damyata:The boat responded/ Gaily, to the hand expert with sail and oar 

�مرح، للید الخبیرة �الشراع و دا/ س�طروا: استجاب الزورق/  :ترجمات التال�ةو �انت ال

�الشراع و �ابتهاج، للید الخبیرة دا/ دام�اتا: استجاب الزورق/ المجذاف(لؤلؤة) 

مسرورا للید المتمرسة  قد استجاب الزورق/ فلتس�طر: DA /Damyata(الیوسف) المجداف

   �الشراع و المجذاف(شفی�)
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ألب�ات �صور لنا الیوت مفهوم''س�طروا'' في صورة الزورق الذ� �س�طر عل�ه في هذه ا

النفس أو الذات و�قوده بیدین خبیرتین، و�أن الیوت یرمز من خالل هذا الزورق إلى صاح�ه 

متشابهة  م�اشرة بل�غةو جاءت الترجمات حرف�ة  صاحبها.تحت س�طرة التى یجب أن تكون 

  ة.عموما مع �عض الفوارق ال�س�ط

و  س�طروا- تعاطفوا-) �ع�ارات الرعد الثالث: اعطوا432في البیت(قصیدته لیوت و�ختتم ا

) یورد الع�ارة الهند�ة من األو�ینشاد: ''شانتي،شانتي، شانتي'' والتى تعنى 433في البیت (

  �ما فسرها الیوت السالم الذ� �فوق العقل.

ص عبر األرض الی�اب لیؤ�د أن خالالشاقة م الیوت هذه الرحلة الطو�لة و ته�ذا إذن یخت 

هذا ما سیجلب ال�شر�ة ��من في بذل العطاء والتعاطف مع اآلخر والس�طرة على النفس، و 

  �حل السالم فوق السالم.الخیر و 

) حیث نصادف ص�اد السمك( في تلم�ح إلى الملك 425-423جدیر أن أشیر إلى األب�ات (

  I sat upon the shore                   :  �صطادجالسا على الشاطئ الص�اد) 

                                            me  behind  plain the arid  fishing, with 

                           Shall I at least set my lands in order  

فسرها فقد  لمحللین.فا واسعا بین انجد اختال خلفي''، السهل القاحلو في تأو�ل البیت الثاني، ''

تعنى أن القحل و الخراب أص�ح من الماضى و قد زال اآلن ولهذا �ستعد ال�عض على أنها 
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وهناك  ( البیت الثالث)مملكته �ما ورد في البیت المواليالملك الص�اد إلعادة ترتیب شؤون 

ولهذا یر�  جسر لندن یتهاو� أن الیوت �ستند على األب�ات الموال�ة التى یورد فیها رأ� آخر 

وت �السهل القاحل خلفه هذا الرأ� أن األرض ال تزال خرا�ا و خواء وهو ما �شیر إل�ه الی

  عن ��ف�ة إح�اء مملكته من هذا الخراب.الملك إنما یتساءل م�اشرة، و 

هذه إلى دعم الرأ� األول، إذ یبدو لي �م�ن أن �قودنا الس�اق الذ� �سب� األب�ات الثالث  

أن زالت اللعنة و عد لى استعداد الملك إلعادة الح�اة و النظام إلى مملكته �أن الیوت �شیر إ

شؤون مملكته على أساس الح�مة الهند�ة ر�ما �ستعد الملك إلعادة ترتیب ارتوت األرض، و 

  س�طروا''.- تعاطفوا-الواردة في األب�ات السا�قة''اعطو
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  الفصل الثالث

  النتائجتحلیل الدراسة المقارنة واستخالص 
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  مخط� الفصل الثالث:

  توطئة

   ت الثالث)تقی�م و تحلیل للدراسة المقارنة للترجما1

 :The Waste Land)تصنیف اإلجراءات الترجم�ة المعتمدة في الترجمات الثالث لقصیدة 2

  )تقی�م النتائج3

  )تصنیف الترجمات اإلبداع�ة4

  الخاتمة
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  ة:توطئ

على الجانب لیل�ة المقارنة للترجمات الثالث في الفصل الساب� الدراسة التح انصبت       

االسطور� الذ� وظفه الیوت في قصیدته، حیث تم التطرق إلى مختلف األساطیر الواردة 

فیها �شرحها وتوض�حها، ثم استعراض األب�ات األصل التى وردت فیها �ل اسطورة، و 

الطرق التى أتي نستعرض أهم اإلجراءات و �ما �فو مقارنة الترجمات الثالث لكل واحدة منها. 

  تقر�ب األساطیر إلى القار� العر�ي.لنقل و ات�عها المترجمون 

  تقی�م و تحلیل للدراسة المقارنة للترجمات الثالث: )1

و  تقفي مختلف اإلجراءاتحاولت خالل عمل�ة المقارنة بین الترجمات الثالث        

أو دون وعي منهم، في محاولة  عن وعى رجماتهمتالتى تبناها المترجمون في  التقن�ات

   قصیدة الیوت. المعنى في ترجمةی� بین المبنى و لتوفل

�فاء األساطیر اعلى تبین حرص المترجمین بین الترجمات ومن خالل عمل�ة المقارنة       

فاستخدموا عدید اإلجراءات المتلقي. حتى تكون واضحة في ذهن  الشرححقها من اال�ضاح و 

و�ذلك  التو�ید ال�الغيو  التأخیرالتقد�م و و اإلضافة و والشرح �التفسیر  لهذا الغرضجم�ة التر 

إضافة إلى نقحرة العدید من المصطلحات و ، مضامین األب�اتالترجمة الحرف�ة لمعانى و 

  المتلقي العر�ي. األسماء لتقر�بها إلىالع�ارات و 



247 

 

�عیدا عن االلتصاق التطو�ع التكییف و  العدید من المقاطع إلى�ما لجأ المترجمون في        

و��فوا أ� الس�اق الماكرو حیث اعتمدوا على الس�اق العام لألب�ات �التراكیب األصل، 

أو الس�اق  لفا�لألاالعتماد على الداللة الحرف�ة دون �ما �الئم هذا الس�اق ترجماتهم 

  . الم��رو

 على transposition lexicalحو�ل تجلت عمل�ة التطو�ع في ق�ام المترجمین �التو         

أقرب إلى لجعلها أوضح و مستو� الوحدات المعجم�ة في العدید من التراكیب و الع�ارات 

تحو�ل من خالل  syntactic transposition، إضافة إلى عمل�ات التحو�ل النحو�ة المتلقي

بنى للمعلوم أو و الع�س، وتحو�ل المبنى للمجهول إلى مالجملة االسم�ة إلى جملة فعل�ة 

فعل أو ظرف و غیرها من التحو�الت التى تسمح اسم أو و تحو�ل الصفة إلى الع�س، 

المعاني و ترجمة وتسهل علیهم للمترجمین �التحرر من القیود اللغو�ة التى �فرضها األصل 

  دون غموض أو إبهام.و مفهومة �طر�قة سلسة الرسالة األصل 

فأولوا الش�ل في القصیدة الشعر�ة حس�ان أهم�ة المبنى و رجمون في ال�ما أخذ المت       

الحفا� على فحاولوا في قصیدته، اهتماما معتبرا للخصائص الشعر�ة التى اعتمدها الیوت 

ى للحفا� علالشعر�ة الموزونة و الع�ارات األلفا� و اهتموا �انتقاء و أب�ات مقفاة �ما في األصل، 

  شعر�ة القصیدة. و  ا�قاع



248 

 

المعنى و في درجة تر�یزهم على ذا الس�اق اختلف المترجمون ف�ما بینهم في هو        

المضمون األولو�ة و نجد لؤلؤة یوفي المعانى و إذ ؛ اال�قاع الشعر� أو على الوزن و المضمون 

أما شفی� فیبدو في العدید  ا�قاع متمیز.و ذات وقع شعر� ع�ارات بل�غة و یختار لذلك ألفاظا 

ٕان حتى و ما أم�نه ذلك القاف�ة وزن واال�قاع و األهم�ة للیولي ه أنالمترجمة من المقاطع 

نفس لهذا فهو، في سبیل الحصول على المضمون. و في المعانى و  ضحى ب�عض الدقة

تم�نه من ذلك حتى وٕان الع�ارات التى یختار األلفا� و ، في أب�اتهالوزن الشعر� و القاف�ة 

  .�ةودون الدقة المطلو  �انت دالالتها عامة وواسعة

التأخیر في �عض أجزاء �التقد�م و �ما قام المترجمون في �عض المقاطع الشعر�ة        

سواء للضرورة الشعر�ة، مقارنة �األصل  أو ز�ادة عددهاقاموا بدمج �عض األب�ات و األب�ات 

  نفس القاف�ة لألب�ات.على للحصول على ا�قاع شعر� أو 
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 :andThe Waste L لقصیدةالثالث  اتترجمالفي  الترجم�ة المعتمدة اإلجراءاتتصنیف )2

 

في الع�ارة األصل 

           قصیدة الیوت

ترجمة سامي   ترجمة لؤلؤة

  الیوسف

  ترجمة شفی� فر�د

Madame Sosostris  مدام سوسوستر�س(نقحرة 

  )االسم+نقحرة الصفة

السیدة سوزستر�س 

(نقحرة االسم+ترجمة 

  حرف�ة للصفة)

 مدام سوزوستر�س

  )فةاالسم والص (نقحرة

Famous clairvoyante   ال�صارة الشهیرة(ترجمة

  حرف�ة)

 تعو�ضال�صارة المرموقة(

  معجمى)

العرافة الشهیرة(ترجمة 

  حرف�ة)

Hyacinth         (تكییف)السنبل(ترجمة حرف�ة)  الزناب�(تكییف)    الزناب�  

Bad cold   (ترجمة حرف�ة)ترجمة حرف�ةبرد شدید  رشح موجع(ترجمة حرف�ة)  ز�ام شدید)(  

Wicked pack of cards  ترجمة رزمة ورق خبیثة)

    )حرف�ة

رزمة خبیثة من ورق 

 (ترجمة حرف�ة+اللعب

         إضافة)

مجموعة شر�رة من ورق 

  إضافة) +(تر حرف�ةاللعب

With                       (إعادة ص�اغة)شرح وتفسیرتمسك( وهي  )إعادة ص�اغةوهي ذات(  لدیها  (  
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The drowned 

phoenician Sailor  

المالح الفین�قي 

  الغر��(ترجمة حرف�ة+نقحرة)

المالح الفین�قي 

  الغر��(ترجمة حرف�ة+نقحرة)

ال�حار الفین�قي 

  الغر��(ترجمة حرف�ة+نقحرة)

Here is …  (ترجمة حرف�ة)ك(تعو�ض معجميها  هاهو ذا(تحو�ل نحو� )  هنا(  

The man with three 

staves  

لعصي الرجل ذو ا

  الثالث(ترجمة حرف�ة)

الرجل ذو الع�اكیز 

  الثالث(ترجمة حرف�ة)

هراوات(إعادة  حامل الثالث

  )ص�اغة

The wheel    (ترجمة حرف�ة)العجلة(ترجمة حرف�ة)  )ب(ترجمة حرف�ةالدوال  العجلة  

The One-eyed 

Merchant     

التاجر وحید العین(ترجمة 

  حرف�ة)

التاجر األحاد� 

  �ة)العین(ترجمة حرف

 التاجر األعور(تعو�ض

  معجمي)

… is something he 

carries on his back  

هي شيء �حمله على ظهره 

  (ترجمة حرف�ة)

 �اهلهعلى لهي شئ �حمله 

ت حرف�ة  (

  +تعو�ض+إضافة)

تمثل شیئا �حمله فوق 

  ظهره(ترجمة حرف�ة)

Which I’m forbidden 

to see  
محجو�ة عني رؤ�ته(إعادة 

  )ص�اغة

 حظورة علي رؤ�ته...شئ م

  (ترجمة حرف�ة)

...وٕان فرض علي أن ال أراه 

  (إعادة ص�اغة)

  

I do not find  +(إضافة) أنا ال أجد(تو�ید  

  ترجمة حرف�ة)

  تكییف)لست أر�(  لست أجد(ترجمة حرف�ة)

The Hanged Man   الرجل المشنوق(ترجمة االنسان المشنوق(ترجمة الرجل
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  )حرف�ة  حرف�ة)  )المصلوب(تكییف

eath by waterD  )الموت غرقا(تكییف)  )تر حرف�ةلموت �الماء(ا  )تر حرف�ةالموت �الماء  

I see crowds of 

people  
  أر� جموعا من الناس

  (ترجمة حرف�ة)

  أر� حشودا من ال�شر

  (ترجمة حرف�ة)

  إنما أر� جموع الناس

  )(إضافة+تر حرف�ة

That corpse   تلك الجثة(ترجمة

  حرف�ة)

جثة...(ترجمة حرف�ة   حرف�ة)ذلك الجثمان(تر 

مع إعادة ص�اغة 

  األب�ات)

Has it begun to 

? sprout  
هل بدأت تورق؟(ترجمة 

  حرف�ة)

هل بدأ �شطأ؟(ترجمة 

  حرف�ة)

؟( ثمارهاأبدأت تؤتى 

ترجمة غیر دق�قة ل�ست 

  الثمار بل األوراق)

Will it bloom this 

? year  
هل ستزهر هذه السنة؟ 

  (ترجمة حرف�ة)

یزهر هذا أتراه 

  العام؟(ترجمة حرف�ة)

في هذا  تینعأتراها 

  العام؟

(ترجمة غیر دق�قة 

  األحر� تزهر ال تینع)

Or, has the sudden 

frost disturbed its 

bed?  

أم أن الصق�ع   

الم�اغت قد أقض 

مضجعه أم تراه أقض 

تأخیر  الصق�ع الفجائى(

أم تر� الصق�ع الم�اغت 

أقل� مرقدها؟ترجمة 
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ها؟(ترجمة مضجع

  )حرف�ة

الفاعل و تقد�م المفعول 

  �ه)

  حرف�ة

(حاول شفی� في هذه 

االب�ات الحفا� على 

  نفس القاف�ة)

Oh, keep the dog far 

hence  
أ�عد الكلب 

  تكثیف+حذف)عنها(

أوه،لیب� الكلب على 

م�عدة منه(ترجمة 

  )+إضافةحرف�ة

أب� الكلب 

  )حذف+تر حرف�ة�عیدا(

Or with his nails he 

dig it up again!will   
وٕاال فس�حفر �أظافره و 

�ستخرجها ثان�ة(شرح و 

  تفسیر+ نسخ)

افره و إال ن�شه ثان�ة �أظ

(تقد�م و 

  )+تكثیفنسختأخیر+

وٕاال ن�ش الجثة �مخال�ه 

تقد�م و (! مرة أخر� 

  )+تكثیفتأخیر+تعو�ض

Phlebas, the 

Phoenician  

 فلی�اس الفین�قي(نقحرة

  )االسم والصفة

 ن�قي(نقحرةفلی�اس الفی

  )االسم والصفة

 فلی�اس الفین�قي(نقحرة

  )االسم والصفة

A fortnight dead   میت منذ

  اسبوعین(ترجمة حرف�ة)

  الذ� توفي منذ اسبوعین

  )تحو�ل نحو�  (إضافة+

� انصرم على موته الذ

  )اسبوعان(شرح وتفسیر

The cry of gulls   تصخاب النوارس(ترجمة

  حرف�ة)

صراخ النورس(ترجمة 

  )�ةحرف

ص�حة النورس(ترجمة 

  )حرف�ة
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The deep seas swell   لجة ال�حر العمی�(ترجمة

  حرف�ة)

وج ال�حر العمی�(ترجمة م

  حرف�ة)

  اصطخاب ال�حر العمی�

  )(ترجمة حرف�ة

A current under  sea  ار �غور ال�حر(ترجمة ت�

  )حرف�ة

 تعو�ضت�ار تحت الماء(

   )معجمي

ت�ار یجر� تحت الماء(شرح 

  معجمي) تعو�ضوتفسیر+ 

Picked his bones in 

whispers  

ف�ك عظامه في همس( 

  )تعو�ض معجمي

ظامه في التق�...ع

الهمسات( ترجمة 

  )حرف�ة

لقد نزع...اللحم عن 

امه في عظ

  )همسات(تفسیر وشرح

As he rose and fell و إذا راح �علو و �سف  

  )إضافة+ تر حرف�ة(

و�ینما راح �صعد و 

یه�� (إضافة+ترجمة 

  رف�ة)ح

إذ نهض ثم سق�( 

  نسخ) ترجمة

He passed the stages 

of his age and youth  

و  شیخوختهل مر �مراح

  )خاطئ تطو�عالش�اب( 

 شیخوختهاجتاز مراحل 

 تطو�ع و الش�اب(

  )خاطئ

 مرت �ه أطوار عمره و

  )ش�ا�ه( إعادة ص�اغة

Gentile or Jew  ) ترجمة أممي أم یهود�

  حرف�ة)

من أكنت یهود�ا أم 

خر�( تقد�م و األمم األ

  )+ شرحإضافة تأخیر+

یهود�ا �نت أم غیر 

قد�م و تأخیر+ یهود�( ت

  )+ شرحإضافة

O you who turn the 

wheel  

�ا من تدیر العجلة( تدیر  أنت �ا منتدیر الدفة(  أنت �ا من
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الدوالب(ترجمة حرف�ة+   حذف)ترجمة حرف�ة+

  )حذف

  ترجمة حرف�ة+ حذف) 

  

And look to 

ndwardwi 

  

وتنظر صوب 

الر�ح(ترجمة حرف�ة+ 

  تكثیف)

وت�مم شطر مهب الر�ح 

  )( تفسیر وشرح

وتنظر في اتجاه 

  الر�ح(ترجمة حرف�ة)

Who was once 

handsome and tall as 

you  

ا و الذ� �ان یوما وس�م

فارعا مثلك(ترجمة 

  )حرف�ة

وهو من �ان ذات مرة 

لطول أن�قا فاره ا

+ مثلك(ترجمة حرف�ة

  )إضافة

یوما في مثل الذ� �ان 

تحو�ل طولك ووسامتك( 

  نحو�)

Above the antique 

mantel,was 

displayed   

طلى وفوق رف المص

العتی� یر�(ترجمة 

  )حرف�ة

لمدفأة العت�قة وفوق ا

تر حرف�ة+  تبدت(

  تكثیف)

�قة وعلى المدفأة العت

إعادة �ان الرائى یر�(

  )ص�اغة+تكثیف+ شرح

The change of 

lPhilome 

میل(ترجمة تحول فیلو 

  )نقحرة + حرف�ة

ب صورة اغتصا

تفسیروشرح+ فیلومیل(

  )نقحرة

ه مآل ما صار إل�

فیلوم�ال(إعادة 

  )+نقحرةص�اغة

Filled all the desert   مأل الصحراء(ترجمة راء قد أفعم الصحتمأل القفر جم�عا(ترجمة�
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جملة(ترجمة   )حرف�ة

  )حرف�ة+إضافة

  حرف�ة+حذف)

e voicewith inviolabl   )صوت ال �غتصب�

  ترجمة حرف�ة)

�صوت حرام( ترجمة 

  نسخ)

  صوته الذ� ال ینثلم( �

  تفسیر)

and still she cried  و�قیت تص�ح( تحو�ل

  )نحو� 

نى �صرخ( وهو ما ی

  )إعادة ص�اغة

تحو�ل وظل یتصا�ح( 

  )نحو� 

and still the world 

pursues 

�قي العالم �الحقها( و 

  )نحو�  إضافة+تحو�ل

العالم ما ینى یثابر(  و

 تقد�م و تأخیر+تحو�ل

  )+ تعو�ضنحو� 

والدن�ا ال تني 

ا�عه(تقد�م و تأخیر+ تت

  إضافة)+نحو�  تحو�ل

Jug Jug جج جج(نقحرة)  نقحرة) جغ جغ(  ) زق زق(تكییف  

To dirty ears  آلذان قذرة ( ترجمة

  حرف�ة)

آلذان قذرة ( ترجمة 

  حرف�ة)

قذر اآلذان( تحو�ل في 

  )نحو� 

wit twit twitT )تو�ت تو�ت تو�ت(   تكییف) ش� ش� ش�

  )نقحرة

تو�ت تو�ت تو�ت( 

  )نقحرة

So rudely forced  لوحش�ة اغتصبت �غا�ة ا

  ) (تفسیر وشرح

ه�ذا اغتصبت �قحة( 

  )تفسیر وشرح

إكراهه الف�( إعادة  في

  )ص�اغة



256 

 

Though blind )تحو�ل رغم العمى

  نحو�)

حو�ل رغم العمى( ت

  نحو�)

ضر�را( ترجمة كن وٕان أ

  )حرف�ة

Throbbing between 

two lives 

أختف� بین ح�اتین( 

ترجمة حرف�ة+تحو�ل 

  نحو�)

ترجح بین ح�اتین( الم

  )ترجمة حرف�ة

أهتز بین ح�اتین( 

ترجمة حرف�ة+تحو�ل 

  نحو�)

  

Old man  )ترجمة رجل عجوز

   )حرف�ة

الشیخ( م�افئ 

  ثقافي(تكییف))

  تكثیف)عجوز( 

With wrinkled 

ale breastsfem  

بثدیى أنثى 

  متغضنین(ترجمة حرف�ة)

ذو النهدین األنثو�ین 

المترهلین( ترجمة 

  حرف�ة+تطو�ع+تحو�ل)

نسائیین  ذا ثدیین

مجعدین(ترجمة 

  ) و�ضعحرف�ة+ت

I… can see   أقدر أن أر�( ترجمة

  حرف�ة)  

أقدر على اإل�صار(   )و�ضعأملك أن أر�(ت

 ترجمة حرف�ة+تحو�ل

  ) نحو� 

eived the (I) perc

scene   

رأیت المشهد(ترجمة 

  حرف�ة)

استوعبت المشهد(ترجمة 

  حرف�ة )

أنا قد فهمت المنظر( 

إضافة وتو�ید+ تر 

  )حرف�ة
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And foretold the rest   وتن�أت �ال�ق�ة(ترجمة

  حرف�ة)

وتن�أت �ال�ق�ة(ترجمة 

  حرف�ة)

عو�ض+ وحدست �اق�ه(ت

  )إضافة 

I Tiresias have 

foresuffered all  

أنا تایر�س�اس سب� أن 

�له(ترجمة عانیت هذا 

  )حرف�ة+ نقحرة

وأنا تایر�س�اس قد سلف 

لي أن عانیت(�ل ما 

)(ترجمة حرف�ة+ حدث

  )نقحرة

 وأنا تایر�ز�اس جر�ت

 ذلك �له(

  ) و�ضعنقحرة+ت

I who have sat by 

Thebes below the 

wall  

أنا الذ� جلست قرب 

في ظل   طی�ة

الجدار(ترجمة 

حرة(تجن�س)+ ة+نقحرف�

  )تعو�ض

انب طی�ة جأنا من قعد ب

تحت السور(ترجمة 

  +نقحرة(تجن�س))حرف�ة

� جلس تحت أنا الذ

حائ� طی�ة( إعادة 

للبیت+  ص�اغة

  )نقحرة(تجن�س)

And walked among   ومشیت بین(ترجمة

  حرف�ة)

و من سار بین( ترجمة 

(لغرض  حرف�ة+إضافة

  )الوزن والقاف�ة)

ش� طر�قه بین( إعادة و 

  )�اغةص

the lowest of the 

dead  

األدنى من األموات( 

  ترجمة حرف�ة)

أح� الموتى(ترجمة 

  )حرف�ة

أكثر الموتى ضعة(إعادة 

ص�اغة(للضرورة 

  ) )الشعر�ة
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A rat crept softly   انسل جرذ

  )معجمي و�ضعترو�دا(

لقد زحف جرذ بنعومة( 

  ترجمة حرف�ة+إضافة)

في  فأرقد زحف 

إضافة+تحو�ل خفة(

خطأ في + نحو� 

  )مصطلح فأر

  

Through the 

vegetation  

و�ض عتخالل العشب(

  ) معجمي

و�ض عتبین األعشاب(

  ) معجمي

بین المزروعات(تر حرف�ة 

(  

Dragging its slimy 

belly  

یجرجر �طنه 

  الموحل(تر حرف�ة)

تر  (النحیلیجر...�طنه 

  حرف�ة غیر دق�قة)

یجر �طنه الد�قة(تر 

  حرف�ة)

Dull canal  الكئی�ة( ترجمة  القناة

  حرف�ة)

الترعة اآلسنة( ترجمة 

  )حرف�ة

  )القناة البلیدة( ترجمة نسخ

On a winter 

evening  

في مساء شتائي( 

  ترجمة حرف�ة)

ذات أمس�ة شتائ�ة(تر 

  حرف�ة)

ذات أمس�ة من أماسي 

  الشتاء(تر حرف�ة+إضافة )

Round behind the 

gashouse  

خلف مصنع الغاز( تر 

  حرف�ة+تكثیف)

خلف مصنع الغاز( تر 

  حرف�ة+تكثیف)

خلف مستودع الغاز(تر 

  حرف�ة+تكثیف)

Musing upon the 

king my brother’s 

wreck  

ي تحطم سفینة أتأمل ف

تر الملك أخي(

وأنا أف�ر في حطام أخي أتف�ر �حطام سفینة 
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  الملك(تر حرف�ة)  تفسیروٕاضافة)(أخى،الملك  إضافة)حرف�ة+

White bodies 

naked  

ب�ضاء  أجساد

  عار�ة(ترحرف�ة)

أجساد ب�ضاء 

  عار�ة(ترحرف�ة)

أجساد ب�ضاء 

  عار�ة(ترحرف�ة)

On the low damp 

ground  

في األرض الواطئة 

  الرط�ة(تر حرف�ة)

لقي على االرض الرطی�ة تست

  تفسیروشرح)الخف�ضة(

على األرض الواطئة الرط�ة(تر 

  حرف�ة)

And bones cast  (ترحرف�ة)و  طوح بها(تفسیروعظام   وعظام مرم�ة

  شرح)

  وعظام ملقاة(ترحرف�ة)

In a little low dry 

garret  

في عل�ة ض�قة واطئة 

  �ا�سة( ترحرف�ة+نسخ)

في قبو صغیر جاف و 

  خف�ض(ترحرف�ة)

في غرفة صغیرة ض�قة جافة 

  )طح(تفسیرو شرح على الس

But at my back 

from time to time I 

hear  

ع ورائى من ولكننى أسم

تقد�م ین(حین لح

  وتأخیر+إضافة)  

و غیر أننى، بین الفینة 

تقد�م الفینة، أسمع خلفي(

  إضافة )تأخیر +  و

ء لكنى ما أنفك أسمع من ورا

ظهر� بین الحین والحین(تقد�م 

إضافة و تو�ید و تأخیر +

  )+نسخ�الغي

The sound of horns 

and motors,  

صوت األبواق و 

  المحر�ات(تر حرف�ة)

 صوت األبواق و

  المحر�ات(تر حرف�ة)

صوت األبواق و المحر�ات(تر 

  حرف�ة)

Which shall bring     التى ستوصل(ترجمة

  )حرف�ة

 و�ض معجميعتالتى ستعید(   التى ستقل( ترحرف�ة)

  للضرورة الشعر�ة)

They wash their 

feet in soda water  

في م�اه  أقدامهماإنهما تغسالن �ماء  أقدامهمافهما تغسالن ن األقدام �ماء تغسال
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+ +حذفالصودا( تر حرف�ة

  )نقحرة

خطأ نقحرة+الصودا( إضافة+ 

  )الضمیر إحالةفي 

الصودا(إضافة وتو�ید+ 

  )الضمیر إحالةخطأفي نقحرة+

A woman drew her 

long black hair out 

tight  

ألسود امرأة شدت شعرها ا

  تكثیف)الطو�ل(ترحرف�ة+

راحت إحد� النساء تجر 

الطو�ل ا الفاحم شعره

  ) إعادة ص�اغةالمضفور(

قد أح�مت إحد� النساء �س� 

 تفسیراألسود الطو�ل(شعرها 

  )وشرح

And fiddled 

whisper music on 

those strings  

وعزفت ألحان همس على 

  تلك األوتار(ترحرف�ة)

وعزفت الموس�قى الهامسة 

  على هات�ك األوتار

  )نحو�  (ترحرف�ة+تحو�ل

 وراحت تعزف موس�قى هامسة

  إضافةتار(على هذه األو 

  )+ تر حرف�ةنحو�  +تحو�ل

And bats with baby 

faces  

وخفاف�ش بوجوه 

و�ض عأطفال(ترحرف�ة+ت

  ) معجمي

وأخذت الخفاف�ش...بوجوه 

لبیت طفول�ة(إعادة ص�اغة ل

االول و الثاني+ 

  )إضافة+تعو�ض معجمي

ت خفاف�ش ذات وجوه ولقد راح

تر حرف�ة+ طفل�ة(

  )يإضافة+تعو�ض معجم

In the violet light   في ضوء الشف�(ترجمة

  ) تكییف

في النور الشفاف(تعو�ض 

  )معجمي

في الضوء 

  البنفسجى(ترحرف�ة)

  

And crawled head 

downward down  

ل�ة الرؤوس نزال وتزحف متد

 +تحو�لتر حرف�ةعلى(

  )نحو� 

و�رأس من�س ته��(تقد�م و 

+ تأخیر+إعادة ص�اغة

  )تكثیف

 وقد دبت رؤوسها

الزاحفة على أسفل(إعادة 

 ص�اغة+إضافة+ تحو�ل
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  )نحو� 

a blackned wall  (ترحرف�ة)حائ� مسود( ترحرف�ة)  جدارا مسودا(ترحرف�ة)  حائ� مسود  

And upside down in 

air were towers  

وثمة بروج مقلو�ة في 

إعادة ص�اغة+ تقد�م الهواء(

  )نحو�  وتأخیر+ تحو�ل

وفي الفضاء بروج قلبت 

عقب(تقد�م و  رأسا عى

 تحو�لتأخیر+ 

  )و�ضعنحو�+ت

الهواء انقلبت وفي 

 تقد�م وتأخیر+ تحو�لأبراج(

  )نحو� 

Tolling reminiscent 

bells  

تدق نواق�س ذ�ر�(تر 

  ) نحو�  حرف�ة+تحو�ل

تقرع أجراس 

 الذ�ر�(ترحرف�ة+تحو�ل

  )نحو� 

تقرع أجراس 

 الذ�ر�(ترحرف�ة+تحو�ل

  )نحو� 

That kept the hours  و�ض عتساعات(تعد ال

  )+تكثیفمعجمي

ت�قي على غناء  التى

  الساعات

  )تفسیر وشرح(

التى ض�طت الساعة( 

 +تحو�لو�ض معجميعت

  )نحو� 

In this decayed hole   في هذه الحفرة

  النخرة(ترحرف�ة)

  في هذا الجحر التالف

  ) (ترحرف�ة

في هذه الحفرة 

  النخرة(ترحرف�ة)

In the faint 

moonlight  

 في نور القمر

  الخابي(ترحرف�ة)

في شعاع القمر 

  )و�ض معجميعالخافت(ت

في ضوء القمر 

  )الشاحب(تعو�ض معجمي

The grass is singing  ( ترحرف�ة)تشدو األعشاب(ترحرف�ة)  یتغنى العشب(ترحرف�ة)  �غنى العشب  

Over the tumbled فوق القبور المقلو�ةفوق األجداث (ترجمة فوق القبور المنقل�ة  
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graves  

  

+ تعو�ض حرف�ة (تر  متداع�ة(ترحرف�ة )ال  )+ تعو�ض معجميحرف�ة

  )معجمي

About the chapel  ( ترحرف�ة)و�ض عحول اله��ل( ت  قرب الكن�سة(ترحرف�ة)  حول الكن�سة

  )معجمي

There is the empty 

chapel  

مة الكن�سة ث

  )الخاو�ة(ترحرف�ة

لك الكن�سة هنا

  )المقفرة(ترحرف�ة

و�ض عتهناك ه��ل خاو(

  )عجميم

It has no windows    )إعادة ص�اغةال نوافذ فیها  

(  

ا النوافذ(إعادة تعوزه

  )ص�اغة

 �ال نوافذ(تكثیف+ تحو�ل

  )نحو� 

And the door swings  (ترحرف�ة)تفسیروقد راح �ا�ه یتطوح(  وال�اب یترنح(ترحرف�ة)  وال�اب یتأرجح 

  ) وشرح

Dry bones can harm 

no one  

ؤذ� ام ال�ا�سة ال تالعظ

تر أحدا(

حرف�ة+حذف+تعو�ض 

  )معجمي

التملك العظام الجافة أن 

الضر �أحد(  إعادة تلح� 

  )ص�اغة

ام ال�ا�سة ال تؤذ� إن العظ

حذف+تو�ید+تعو�ض أحدا(

   معجمي)

Only a cock   ل�س غیر د�ك(إعادة

  )ص�اغة

 تحو�ل ...د�ك وحید(  

  )نحو� 

نالك غیر وما �ان ه

  )وشرح تفسیرد�ك(

 Stood on the

rooftree  

انتصب على عارضة 

  السقف(ترحرف�ة )

وقف....على افر�ز 

  السقف(ترحرف�ة)

  وقف على شرف

  )(ترجمة حرف�ةالجمالون 
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Coco rico coco rico   و�و ر��و �و�و�

  ر��و(ترجمة نقحرة)

�و�و ر��و �و�و 

  ر��و(ترجمة نقحرة)

�و�و ر��و �و�و 

  ر��و(ترجمة نقحرة)

In a flash of lightning  لمحة برق(تعو�ض  في

  )يمعجم

و�ض عتفي انفالت البرق(

  )يمعجم

  في ومضة برق(ترحرف�ة )

Then a damp gust  (ترحرف�ة)عقب ذلك   ثم عصفة رط�ة�

  )ه�ة...رطی�ة(تحو�ل نحو� 

  ثم ه�ة رط�ة(ترحرف�ة)

Bringing rain  )نحو�  تحو�لتحمل المطر +

  )معجمي تعو�ض

و�ض تعتجلب الغیث(

  +معجمي

   )نحو�  +تحو�ل

جال�ة معها 

  )المطر(ترحرف�ة+إضافة

Then spoke the 

thunder  

وعند ذاك تكلم     ثم نط� الرعد(ترحرف�ة)  ثم تكلم الرعد(ترحرف�ة)

الرعد(ترحرف�ة+تعو�ض 

  )معجمي

DA  (نقحرة) دا (نقحرة)  دا  DA(اقتراض)  

Datta  (ترحرف�ة) داتا(نقحرة)  أعطوا  Datta: اقتراض

  )فلتع�(ترحرف�ة+تو�ید

  

What have 

? we given  

  )ماذا أعطینا؟(ترحرف�ة  ما الذ� أعطینا؟(ترحرف�ة)  )ماذا أعطینا؟(ترحرف�ة
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My friend, 

blood 

shaking my 

heart  

�قي الدم یخض �ا صد

إضافة+تحو�ل قلبي(ترحرف�ة+

  )نحو� 

ي، الدم یرنح أ� صد�ق

إضافة+ قلبي(ترحرف�ة+

  )نحو�  تحو�ل

م و قد�إن الدماء تهز قلبي، أ� صد�قي(ت

  )نحو�  تأخیر+تو�ید+تحو�ل

The awful 

daring  

  و اإلقدام المخیف(تر حرف�ة)  الجسارة المروعة(ترحرف�ة)  الجرأة المرع�ة(ترحرف�ة)

Of a 

moment’s 

surrender   

في لحظة استسالم(إعادة 

  ص�اغة)

لبرهة استسالم(اعادة 

  ص�اغة)  

شرح استسالم لحظة من الزمان( على

  )وتفسیر

Which an age 

of prudence 

can never 

retract  

على سحبها دهر ال �قو� 

من الحصافة(إعادة 

  +حذف)ص�اغة

ال �ملك عصر من األناة 

+ أن ینتزعها(إعادة ص�اغة

  )حذف

ا ال یلغ�ه عمر من الح�مة(إعادة وهو م

  )ص�اغة+حذف

Dayadhvam        (ترحرف�ة)دا�ادهفام(نقحرة)  تعاطفوا  Dayadhvamرف�ة+تو�ید):فلتتعاطف(ترح  

I have heard 

the key  

لقد سمعت   لقد سمعت المفتاح(ترحرف�ة)

  المفتاح(ترحرف�ة)

  إني سمعت المفتاح(ترحرف�ة+تو�ید)

We think of 

the key  

إننا لنف�ر في   نف�ر �المفتاح(ترحرف�ة)

  المفتاح(ترحرف�ة+تو�ید)

  إنا نف�ر في المفتاح(ترحرف�ة+تو�ید)

Damyata  س�طروا (ترحرف(دام�اتا(نقحرة)  �ة  Damyata ترحرف�ة+تو�یدفلتس�طر)  

The boat 

responded  

  قد استجاب الزورق(ترحرف�ة+تو�ید)  استجاب الزورق(ترحرف�ة)  استجاب الزورق(ترحرف�ة)

Gaily,  (ترحرف�ة)مسرورا(ترحرف�ة)  �ابتهاج(ترحرف�ة)  �مرح  
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to the hand 

expert with 

rsail and oa  

شراع و للید الخبیرة �ال

  المجذاف(ترحرف�ة)

للید الخبیرة �الشراع و 

  المجذاف(ترحرف�ة)

  للید المتمرسة �الشراع والمجذاف(ترحرف�ة)

I sat upon 

the shore  

جلست على 

الساحل(ترحرف�ة+تعو�ض 

  )معجمي

قعدت على 

  الشاطئ(ترحرف�ة)

إني جلست على الشاطئ(ترحرف�ة+إضافة 

  )) تو�ید(

  

Fishing              (ترحرف�ة)أصطاد(ترحرف�ة)  أصطاد(ترحرف�ة)  أصطاد  

With the arid plain 

behind me  

هل القاحل والس

 +تحو�لخلفي(ترحرف�ة

  )نحو� 

هل القاحل والس

 +تحو�لخلفي(ترحرف�ة

  )نحو� 

حل من وقد ترامى السهل القا

  )وشرح ورائى (تفسیر

Shall I at least set my 

lands in order  

األقل أما یتوجب علي في 

إعادة (ترتیب شؤوني

  )ص�اغة

هل أرتب أراضي على 

+ ألقل(إعادة ص�اغةا

  )تكثیف

نظم عا أن أأفتراني مستط�

أراضي على األقل(إعادة 

ص�اغة+تقد�م 

  )وتأخیر+تكثیف

  

  الترجم�ة المستخدمة �مایلي:من خالل هذا الجدول تظهر االجراءات 

في �م�ن أن نطل� عل�ه''النقل الم�اشر'' القتراض أو ما أو االمترجمون النقحرة _  استخدم 

أو في  ألشخاص أو أماكنمع أسماء علم  مس�اقات، و�ان هذا لد� تعاملهال العدید من
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واستخدم  لؤلؤة  الد�ك.اسطورة الرعد، أو أصوات الطیور و مصطلحات الهند�ة في ترجمتهم لل

 ستحوالي شفی� و  عشرة مرة أر�عحوالي ، والیوسف مرةحوالي احد� عشرة هذه التقن�ة 

  .ة مرةعشر 

على تقر��ا العدید من المواضع حیث حافظوا في �ما استخدم المترجمون الترجمة الحرف�ة _ 

وهنا أؤ�د أنني اعتبرت ''ترجمة حرف�ة'' �ل  للع�ارة أو البیت الشعر�. ''المعنى الحرفي''

المبنى  علىحد ما  إلىإضافة إلى حفاظها ترجمة تحاف� على المعنى الكامل للع�ارة األصل 

 شفی�، و مرة 64 مرة، والیوسف 83  واستخدم لؤلؤة الترجمة الحرف�ة  و التر�یب األصل.

  .مرة56

أ�عد عن الترجمة الحرف�ة في �عض المقاطع، ظهرت �عض الترجمات أقرب للنسخ و  _ �ما

  .حاالت3 ولد� شفی�ترجمات نسخ  2 الیوسف و لد� لؤلؤةف�انت 

�التكییف، وهو ما  االجراءات الترجم�ة غیر الم�اشرةام العدید من �ما ظهر جل�ا استخد _

  مواضع. 2ي فشفی� مواضع و لد� الیوسف و  5لؤلؤة في ظهر لد� 

موضعا ولد� 13 ، ولد� الیوسف فياضعمو 10  _ وظهر التحو�ل النحو� لد� لؤلؤة في

   موضعا.14 شفی� في
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فظهر  التعو�ض أو التطو�ع طل� عل�ه _ وأما ما تعل� �التحو�ل المعجمى أو ما �م�ن أن ن

 لد� شفی� فيو موضعا  12 حواليلد� الیوسف في موضعا و 11 حواليلد� لؤلؤة في 

  .موضعا16حوالي 

في لؤلؤة ظهر ذلك لد� و الشرح في ترجماتهم، ل�ا استخدام المترجمین للتفسیر و �ما �ان ج_ 

  موضعا. 13 لد� شفی� فياضع و مو  7 ، ولد� الیوسف فياضعمو  2

تتداخل مع _ �ما ظهر استخدام المترجمین لإلضافة في عدید المواضع و �ثیرا ما �انت 

وقد تجلت اإلضافة في س�اق  �ما ذ�رنا سا�قا؛ لجأ إلیها المترجمون التفسیر و الشرح التى 

 و التفسیر أو في مواضع التو�ید التى لجأ إلیها المترجمون في �ثیر من الحاالت.الشرح 

  .حالة 22 شفی�  ولد� حالة 13 حاالت، ولد� الیوسف 6 ؤةو�انت لد� لؤل

و�انت ''إعادة الص�اغة'' في عدید المواضع، ـ�ما یتجلى من الجدول استخدام المترجمین ل_ 

 في حواليولد� شفی�  اضعمو  10حواليولد� الیوسف في  اضعمو 8حوالي لد� لؤلؤة في 

  موضعا.13

حاالت ولد�  5 ، و�ان لد� لؤلؤة فيمةالمقاطع المترج �ما �ظهر الحذف في �عض_ 

  .حاالت 5 الیوسف في حالتین و لد� شفی� في
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 4 في حواليوالیوسف المواضع، ف�ان لد� لؤلؤة  في �عض �ذلك�ما نجد التكثیف _ 

  .حاالت 6في حوالي  شفی� حاالت ولد�

    ل( ما تطل� عل�ه جولدخر التحو�للتقد�م و التأخیر_ �ما �ظهر استخدام المترجمین 

permutation( في حوالي  وجاء التقد�م و التأخیرفي العدید من المقاطع المترجمة

       شفی�.لد�  اضعمو 7لد� الیوسف و حوالي  اضعمو 7لد� لؤلؤة، و حوالي   اضعمو 2

 3وردت حالة واحدة لد� لؤلؤة وا: �عض الترجمات التى لم تكن دق�قة تمام نالح�_ �ما 

  لد� شفی�.الت حا 4لد� الیوسف و  حاالت

  النتائج: تقی�م)3

ولكن  بداع�ةءات الترجم�ة اإلالمترجمین للعدید من االجرایبدو جل�ا استخدام        

  . استخدامها �ان متفاوتا من مترجم آلخر

الضرورة خالل �ان فق� في حاالت فللنقحرة واالقتراض دام المترجمین تخاسأما        

. و�ذلك �انت حاالت النسخ قلیلة حیث التص� وات�عض األص و ترجمة أسماء العلم

صعو�ة اللغة الهدف لغموض و في أعادوا ص�اغتها لمترجمون فیها �التراكیب األصل و ا

المجان�ة التأو�الت الع�ارة األصل فلم یجدوا بدا من الحفا� على التر�یب األصل لتجنب 

  .للصواب
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ذا �عود وخاصة لؤلؤة وهرجمة الحرف�ة على التاعتمدوا �ثیرا نالح� أن المترجمین و        

ولهذا حاول  دة شعر�ة من الشعر المرسل( الحر)تمثل في قصیحتما لكون النص المترجم ی

محاولة منهم و  رسائل القصیدة �ات�اع الترجمة الحرف�ةالحفا� على معانى و المترجمون 

ن للترجمة الحرف�ة یقد �ان استخدام المترجمو  اال�قاع لألب�ات األصل.المبنى و على الحفا� 

و النحو� التحو�ل جراءات ترجم�ة مختلفة �التقد�م والتأخیر و الحاالت بإ مقرونا في �عض

ذات نسیج نصى مح�م. جاءت األب�ات المترجمة متوازنة و اإلضافة، فو  التكثیفالتعو�ض و 

اته التراكیب ف�انت ترجمصوصا الذ� أحسن اخت�ار األلفا� و و�نطب� هذا على أب�ات لؤلؤة خ

  شعر�ة.و الحرف�ة بل�غة 

لجأ المترجمون في العدید من الحاالت إلى تكییف ترجماتهم مع الس�اق العام و        

�التر�یب األصل مثل ترجمة شفی� ''الموت غرقا'' بدل الترجمة الحرف�ة یتقیدوا للقصیدة ولم 

الترجمة الحرف�ة ' بدل إلى''الزناب�' '' hyacinth''الموت �الماء''. أو ترجمة لؤلؤة مصطلح '' 

س�اق وجعلت . وقد �انت �ل هذه الترجمات ''التكییف'' مناس�ة للمصطلح''السنبل''�استخدام 

لجأ لؤلؤة أ�ضا إلى تكییف أصوات الطیور مثل''زق زق'' أو و  ا�حاءا.األب�ات أكثر وضوحا و 

ل تقر�ب هذه و�أنه �ان �حاو إلى ''جغ جغ'' أو ''تو�ت تو�ت''،  ''ش� ش�'' بدل نقحرتها

  األصوات للقار� العر�ي فاستخدم أصواتا معروفة في البیئة العر��ة.
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اإلضافة بهدف تقر�ب وض�ح و التإلى التفسیر والشرح و �ما یبدو جل�ا لجوء المترجمین        

التفسیر  ونالح� أن شفی� قد استخدم ت�س�طها لد� القار� العر�ي.صور ورسائل األساطیر و 

ي تبدو لنا أب�اته الشعر�ة فلهذا و  ،من المترجمین اآلخر�ن��ثیر ة أكثر و اإلضافو الشرح 

  التفسیر �ش�ل �بیر.لمیله إلى الشرح و  نثر�ةحاالت �ثیرة 

في حاالت عدیدة محاولة منهم تجنب الغموض إعادة الص�اغة م المترجمون واستخد        

ى إعادة الص�اغة أكثر من و اإلبهام في �عض التراكیب األصل، و�بدو أن شفی� �میل إل

المترجمین اآلخر�ن، �ما في حالة التفسیر و الشرح، وهذا �عود لكون شفی� �حاول في العدید 

ولهذا  لألب�ات الشعر�ةالحصول على ا�قاع معین أو على نفس القاف�ة من المقاطع الشعر�ة 

  .ألصلاعلى المبنى الشعر�  محاولة للحفا� في و�عید الص�اغة نجده �ضیف و�شرح

�ما استخدم المترجمون التحو�ل النحو� في العدید من الحاالت وعلى نحو متكافئ        

وسلسة في ذهن القار�، و وهذا لجعل التراكیب المترجمة مفهومة الیوسف بین لؤلؤة و تقر��ا 

   تنساب شعر�ة لد� القار�.�ة من حیث جعل األب�ات متوازنة و للضرورة الشعر �ذلك 

میل المترجمین الستخدام التحو�ل المعجمى أو التعو�ض أو التطو�ع في  نالح�و        

في الع�ارات اإلبهام ف�ما بینهم وهذا لتجنب الغموض و  وعلى نحو متكافئالكثیر من الحاالت 

إلى التعو�ض بهدف �ذلك قد �میل المترجمون و األصل و ت�س�طها في األب�ات المترجمة، 

  مبنى.ناسب الس�اق الشعر� معنى و اخت�ار ألفا� وع�ارات تالئم وت
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فنجد المترجمین الثالث، لد� المقاطع المترجمة  في �عضالحذف و ورد التكثیف و        

المترجمین قد قاموا �حذف �عض األلفا� و الع�ارات التى لم تكن ضرور�ة في الترجمات 

م ع�ارات خدا�ما �ظهر التكثیف في استالمترجمة، ولكن �ان معناها مضمنا في الع�ارة 

معنى(�ما ولكنها أوفى داللة و مقارنة �الع�ارات األصل أكثر اختصارا مترجمة أقل ألفاظا و 

ة لد� لم ��ن في حاالت �ثیر التكثیف و الحذف استخدام أن  ونالح� �ظهر في الجدول).

إلى حرص المترجمین على ا�فاء النص األصل  �ما یبدو هذا �عودو  شفی�الیوسف و لؤلؤة و 

في الترجمة التكثیف أن استخدام الحذف و  تراكی�ه. یذ�رتعد� على معان�ه و الحقه دون 

هو ة و متوازنتنساب في تراكیب بل�غة و  اللغة وجعلها سلسةیبرز قدرة المترجمین على تطو�ع 

   مملة.إطالة  رة ومعبرة من دون حشو أوتصفي ع�ارات مخ ما �م�ن من تضمین معاني

متفاوتا حیث  (التحو�ل لد� جولدخر)ن للتقد�م و التأخیرو�بدو استخدام المترجمی        

بلؤلؤة، وهذا في محاولة منهم للحصول على أثر �ان مضاعفا لد� الیوسف و شفی� مقارنة 

اسلو�ي ما أو ا�قاع شعر� أو التوفی� بین قوافي األب�ات. و�بدو أن هذا التقد�م و التأخیر 

النص األصل یتمثل في قصیدة شعر�ة ال �ان ضرور�ا خاصة إذا أخذنا في الحس�ان أن 

  �تا�ة نثر�ة.

و�انت لد� لؤلؤة في تأو�له لبیت حول المالح دق�قة، �دت �عض الترجمات غیر و        

، '' أوله �مراحل الشیخوخة و الش�اب'' في حین أن البیت الفین�قي الغر��، في الجزء الرا�ع
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س التأو�ل لد� الیوسف. أخطأ الیوسف األصل یتحدث عن ''مراحل عمره و الش�اب'' وهو نف

إلى الجنود في هذا الضمیر �شیر  . ''their feet''أ�ضا مع شفی� في إحالة الضمیر في ع�ارة 

�ما نالح� أن شفی� اختار �عض  حین أن المترجمین أحااله على السیدة بورتر و ابنتها.

الجدول) والتى لم تكن في  (�ما هو موضح في''  تینعالثمار و ''األفعال غیر الدق�قة مثل 

  معناها مناس�ة للس�اق ولكنه استخدمها لغرض الوزن و القاف�ة. 

صعو�ة إلى غموض الع�ارات والتراكیب األصل و وتعود هذه الترجمات غیر الدق�قة        

في حین السطحي من جهة، ومن جهة أخر� قد ��تفي المترجمون �التر�یب األصل  تأو�لها

یوجد خارج النص من خالل مراجعة الس�اق األصل لالسطورة أو الس�اق  الدقی�أن المعنى 

التار�خى لألحداث، مثل س�اق غسل االرجل �ماء الصودا الذ� تقوم �ه السیدة بورتر و 

االغن�ة الشعب�ة التى تنشدها احد� الفرق الموس�ق�ة معرفة ، إذ یتوجب على المترجمین ابنتها

  الجنود إلى السیدة بورتر و ابنتها لغسل األرجل.قدوم  لحظة 1النمساو�ة خالل الحرب ع.

�ما نر� أن شفی� قد یختار األلفا� و الع�ارات التى تم�نه من الحصول على الوزن        

  الدالالت.في المعانى و دقة �عض الفي أب�اته وٕان �ان ذلك على حساب و القاف�ة 
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    تصنیف الترجمات اإلبداع�ة: )4

 اإلبداع�ة التى تبناها العدید من ال�احثین التحلیل الساب� أن االجراءات من یتبین لنا       

واضح في الترجمات الثالث و�ش�ل  �ات لإلبداع�ة في الترجمة تظهرعلى أنها استراتیج

   الجدول الساب�. یوضح ذلكوجلى �ما 

تحو�ل و التكییف والتعو�ض والمن  ،جراءات متفاوتة من مترجم آلخرفنجد هذه اال       

 .الشرحواإلضافة والتفسیر و  ٕاعادة الص�اغةالتطو�ع والتكثیف والحذف و 

الترجمات الثالث �انت ترجمات إبداع�ة، حیث استخدمت فیها ن إ قولإذن �م�ن ال       

نقل حرفي و اقتراض و نسخ و ترجمة حرف�ة إضافة إلى من  االستراتیج�ات األقل إبداع�ة

و التكییف و التفسیر و  تحو�لالمتمثلة في التعو�ض و الع�ة االستراتیج�ات األكثر إبدا 

قد �ان هناك تفاوت طفیف بین  وو التقد�م و التأخیر، و إعادة الص�اغة التكثیف و الحذف 

 .في استخدام هذه اإلجراءات اإلبداع�ةالمترجمین 

مة الحرف�ة �ش�ل �النس�ة للمترجم العراقي الد�تور لؤلؤة، الحظنا أنه اعتمد على الترج       

�امال دون تغییر أو تشو�ه، ومع أنه استخدم رسائل األب�ات حیث حاول نقل مضمون و �بیر 

اإلجراءات األخر� مع �عض هذه الحرف�ة لؤلؤة  ة الحرف�ة لمعاني األب�ات فقد قرن الترجم

ف�ة موزونة و شعر�ة، حیث أن هذه الحر  ف�انت أب�اته التحو�ل النحو� والتطو�ع و التكثیف�

لذلك ألفاظا و  �ختارو معاني األب�ات �حاف� على مضمون و تكن سیئة ألن لؤلؤة �ان لم 
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و متناغمة ف�انت أب�اته ذات بناء نصي مح�م حتى وٕان لم �عر اهتماما للقاف�ة  ع�ارات قو�ة

للضرورة ؤلؤة إلى التحو�ل النحو� في عدید المقاطع المترجمة �ما لجأ لو اال�قاع الشعر�. 

 ة من جهة و للحصول على تراكیب قحة و طب�ع�ة في اللغة الهدف. و �ذلك استخدم الشعر�

لجعل تراكی�ه و أب�اته واضحة و مفهومة دون في مواضع �ثیرة التطو�ع و التعو�ض 

تقر�ب الرسالة حیث حاول  لؤلؤة في مواضع قلیلةغموض أو الت�اس. أما التكییف فاستخدمه 

آخذا �عین االعت�ار الس�اق الم��رو و الماكرو لألب�ات،  ذلك ما أم�نهاألصل للقار� العر�ي 

من الموروث العالمي في أب�ات شعر�ة �ان عل�ه أن  و ألن المترجم �ان یتعامل مع أساطیر

وغیر محرفة، ولهذا �انت عمل�ات إلى القار� غیر منقوصة �حاف� علیها �ما هي و ینقلها 

في �عض و اإلضافة و إعادة الص�اغة و التفسیر  الشرح. �ما استخدم لؤلؤة التكییف قلیلة

ولهذا �ان ال مقاطع نثر�ة، المواضع دون إفرا� ألنه �ان �صدد ترجمة قصیدة شعر�ة 

 موزونة.ذا حاف� على أب�اته شعر�ة ة المملة، وه�اإلطال یتجنب الحشو و الشرح المفر� و

  .اإلطالةا حاجة للحشو و دونمالحذف و التكثیف اعتمد المترجم على  أ�ضا ولهذا الغرض

على یتبین من �ل ما سب� أن ترجمة لؤلؤة جاءت ترجمة إبداع�ة ألنه حاف� فیها        

�ما جاءت  محاولة تقر�بها للقار� العر�ي.�املة و المعنى من حیث نقل الرسائل االسطور�ة 

لتى یختارها لؤلؤة، � و التراكیب ال�الغة األلفامتوازنة ف�ما بینها  أب�اته الشعر�ة متناغمة و
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ومع  �ما وردت في القصیدة األصلأو اال�قاع حتى وٕان الحظنا أن لؤلؤة لم یتقید �القاف�ة 

   هذا فقد تمیزت معظم مقاطعه المترجمة بنسیج نصي مح�م.

إبداع�ة الستخدامه االجراءات المترجم الفلسطینى سامي الیوسف بدوره �انت ترجمته        

ولكن  ، حیث استخدم الترجمة الحرف�ة �ش�ل �بیرع�ة و األكثر ابداع�ةالترجم�ة األقل ابدا 

استخدامها �ان أكثر لد� لؤلؤة، و�ذلك استخدم الیوسف التحو�ل النحو� و التعو�ض أو 

ولكن بنس�ة أقل من بنس�ة متكافئة مع لؤلؤة، و استخدم التكییف في �عض المواضع التطو�ع 

في العدید من م التفسیر و اإلضافة و إعادة الص�اغة لؤلؤة. �ما نالح� أن الیوسف استخد

أ� أن الیوسف �ان �میل  المقاطع المترجمة و�انت نس�ة استخدامها مضاعفة مقارنة بلؤلؤة.

ولهذا جاءت العدید من في ترجمته إلى الشرح و التفسیر و اال�ضاح و اإلطالة في ع�اراته 

ولكن بنس�ة الحذف و التكثیف یوسف ال. �ما استخدم في ص�غة نثر�ةأب�اته الشعر�ة 

جاءت فیها العدید من حاالت �ما نالح� أن ترجمة الیوسف  لؤلؤة.ب (النصف) مقارنةأقل

حیث �انت  حاالت3النسخ و�انت بنس�ة مضاعفة مقارنة بترجمة لؤلؤة. �اإلضافة إلى 

ت النقحرة إلى حاالإذا عدنا و غیر دق�قة في حین �انت حالة واحدة لد� لؤلؤة. الترجمات 

نقول بنس�ة أكبر من لؤلؤة. وعلى أساس �ل هذه المعط�ات، أن الیوسف لجأ إلیها  نالح�

  مقارنة بترجمة الیوسف.ن ترجمة لؤلؤة أكثر إبداع�ة إ



276 

 

المترجم المصر� ماهر شفی� فر�د ف�انت ترجمته أ�ضا إبداع�ة الستخدامه  أما       

وأهم ما نالحظه على هذه لمترجمین اآلخر�ن. اجراءات ترجم�ة أقل و أكثر إبداع�ة مثل ا

ٕاعادة الص�اغة شفی� قد استخدم التفسیر واإلضافة و االجراءات الترجم�ة المستخدمة هو أن 

) وهذا ما یبین أن شفی� �ان �میل إلى الشرح و 1:3(بنس�ة �بیرة مقارنة بلؤلؤة، تقر��ا بنس�ة 

أن االب�ات �عوزها المقاطع المترجمة التفسیر واال�ضاح ولهذا �نا نلمس في العدید من 

ن هذه االجراءات الترجم�ة''التفسیر و نقول إ هناطا�ع الشعر� بل هي أقرب للنثر. و ال

هي �التاكید إجراءات ترجم�ة ابداع�ة و استخدامها في الترجمة اإلضافة و اعادة الص�اغة'' 

حیث تمیل  قصیدة شعر�ةعموما ینتج ترجمة إبداع�ة، ولكن األمر في حالتنا هذه یتعل� �

التوض�ح. ولهذا فإن استخدامها ألب�ات في طب�عتها إلى التضمین والتكثیف أكثر من الشرح و ا

أ�ضا نالح� أن  ترجمة.مالالقصیدة شعر�ة وا�قاع في ترجمة قصیدة شعر�ة یؤثر على بإفرا� 

شفی� ف شفی� استخدم الترجمة الحرف�ة و بنس�ة �بیرة ولكن أقل من لؤلؤة. و�ذلك وظ

. �ما وظف شفی� الحذف في �عض و�نس�ة أكبر من ترجمة لؤلؤةالنقحرة و االقتراض 

ى تعود والتشفی� . �ما ظهرت �عض الترجمات غیر الدق�قة لد� والتى �انت قلیلةالحاالت 

أساسا إلى �ون شفی� �حاول توظیف األلفا� و الع�ارات التى تم�نه من الحصول على 

الدقة في الداللة و المعنى؛ إذ و إن �ان ذلك على حساب  في أب�اته القاف�ة أو ا�قاع شعر� 

یبدو شفی�، وعلى خالف لؤلؤة، مهتما �المبنى و الش�ل الشعر� موازاة مع اهتمامه بنقل 

ألن األمر هنا یتعل� بترجمة قصیدة شعر�ة. و في هذا الس�اق �م�ن  المضمون و المعانى
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إعادة الص�اغة محاولة  التفسیر و اإلضافة وت �ثیرة في حاالأن شفی� قد استخدم أن نعتبر 

التوفی� بین المبنى و الش�ل الشعر� للقصیدة من جهة، و المعنى و المضمون من جهة منه 

أخر�. فإذا اعتبرنا أنه وف� في حاالت �ثیرة في الحصول على أب�ات مقفاة و موزونة، ّفإنه 

أب�ات طو�لة ��ثیر من الحشو و أ�ضا �انت ترجماته في عدید الحاالت ع�ارة عن 

فإذا أخذنا �ل هذه المعط�ات �عین االعت�ار یبدو أن شفی� حاول في ترجمته  اإلضافات.

التوفی� بین المبنى و المعنى وقد نجح إلى حد ما و �انت ترجمته إبداع�ة؛ ولكن نعتبر أن 

       ترجمة لؤلؤة أكثر إبداع�ة �ما تبین من عمل�ة المقارنة بینهما. 

تم هذه الدراسة المقارنة التصنیف نخ �ل ما أوردناه في هذا التحلیل و على أساسو   

ن ترجمة''األرض الی�اب'' للمترجم عبد الواحد لؤلؤة جاءت األكثر إبداع�ة في ترجمة �القول إ

  . The Waste Land’‘ ”الجانب االسطور� لقصیدة ت.س.الیوت:
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  :الخاتمة

لقصیدة في الترجمات العر��ة �حمل عنوان''درجات اإلبداع�ة  الذ� تطرق هذا ال�حث       

وحاول تقصي طب�عتها و مسألة اإلبداع�ة في الترجمة إلى '' " The Waste Land "لیوتات.س.

التى لها وصوال إلى تحدید مختلف االستراتیج�ات  مختلف الدراسات و اآلراء التى تعرضت

ثالث ترجمات على اجر�ت الدراسة التطب�ق�ة وقد تعرف و تمیز االبداع�ة في الترجمة. 

�زت على و ر ، "The Waste Land"امر��ي ت.س.الیوت -قصیدة الشاعر االنجلولعر��ة 

؛ حیث تم جرد مختلف األساطیر الواردة الجانب االسطور� الذ� وظفه الیوت في قصیدته

و تبیین و تم تحلیلها في القصیدة األصل ثم أخذت الترجمات الثالث لكل اسطورة 

لیتم تحدید الترجمات االبداع�ة و الترجمة األكثر  المستخدمة في �ل ترجمةاالستراتیج�ات 

 وتم التوصل إلى النتائج التال�ة: إبداع�ة.

و فسح المجال لخ�ال إن اإلبداع�ة في الترجمة �عیدة عن ف�رة التحرر من النص األصل   _

وهو ما ، �یف �شاء و �حذفو ینقح ر ف�ضیف و �غی في الترجمةل�صول و یجول المترجم 

إن اإلبداع�ة  بلو �عتبر المترجم خائنا للنص األصل و �ات�ه. یجعل الكثیر یر�طها �الخ�انة 

لیتغلب على الصعو�ات و  هي قدرة �امنة لد� المترجم یوظفها خالل عمل�ة الترجمة

  بداع�ة.اإل و تتجلى من خالل عدید اإلجراءات الترجم�ةالمط�ات التى تواجهه 
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قاصر لطب�عة العالقة  تصور_ إن ادعاءات الخ�انة في الترجمة إنما تعود في األساس إلى 

فهناك عالقة تكافؤ بین النصین ولكن في الترجمة،  التى تر�� النص األصل �النص الهدف

ما هو ، إنبین النصینأو داللي أو وظ�فى أو براغماتي  لغو� ال تتمثل في تكافؤ العالقة هذه 

هو تأو�ل و �التالي ؤ في التأو�ل، من منطل� أن �ل عمل�ة ترجمة هى فهم و �ل فهم تكاف

إذن یتوجب، لتجنب �ل ادعاءات الخ�انة في األساس عمل�ة تأو�ل.�ل ترجمة هي في 

وهي عالقة ترتكز على تكافؤ في  األصل و الهدفالترجمة، أن تكون هناك عالقة بین 

أن �غیر في بن�ات و تراكیب النص أو أن �ضیف أو أن بإم�ان المترجم التأو�ل. ومن هنا 

�حذف أو یوضح و ��یف ألجل توصیل و تبل�غ رسالة و مضمون النص األصل في النص 

  التحر�ف أو التشو�ه.الهدف إلى المتلقي، دون أن یتهمه أحد �الخ�انة أو 

تعو�ض و تظهر اإلبداع�ة في الترجمة من خالل عدید اإلجراءات اإلبداع�ة مثل: ال_ 

و لقد ظهرت هذه  .التكثیفو اإلضافة و الحذف و التطو�ع والتكییف و التحو�ل و التفسیر 

و جاءت  الترجمات الثالث لقصیدة الیوت. ف�انت �لها ترجمات إبداع�ةاإلجراءات جل�ة في 

  .األكثر إبداع�ةللمترجم عبد الواحد لؤلؤة  ترجمة ''األرض الی�اب''

و تحلیل المدونة لم ��ن �األمر ال�سیر ألن األمر یتعل� �قصیدة  _ جدیر �الذ�ر أن دراسة

 إشارات و رموز و ا�حاءات و تراث عالمي.لما تحمله من شعر�ة أرهقت النقاد و الدارسین 

و أدمجها في مختلف المقاطع  األساطیر في مختلف أجزاء القصیدةوقد وظف الیوت 
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األب�ات تبدو غامضة و مف��ة و دون  و جعلو هو ما صعب األمر على قرائها الشعر�ة 

معقدة، إذ لم تجالء خ�ا�اها مهمة صع�ة و اسلقد �انت عمل�ة فهم األساطیر و  را�� ف�ما بینها.

الترجمات قبل فهم و تحلیل األساطیر ��ن من المم�ن دراسة األب�ات الشعر�ة و مقارنة 

إشارات و تلم�حات من و�دمجها في أب�اته في ش�ل خاصة أن الیوت یذ�ر هذه األساطیر 

دون تفاصیل �بیرة. ولهذا �ان یتوجب ال�حث عن االسطورة �املة في مصادر خارج�ة و 

و  .القصیدةفي  ایرادهاالمغز� من فهم محاولة متعددة، و اإلحاطة �أحداثها و شخص�اتها و 

طع و اإلبهام ظل �ط�ع العدید من المقالم تكن هذه المحاوالت ناجحة دائما ألن الغموض 

الیوت ولهذا �عتبر الكثیر من الدارسین أن قصیدة ر�ة و�انت مغلقة عص�ة على الفهم،الشع

the Waste Land   التأو�لعلى مفتوحة إلى دراسات جدیدة وهي ال تزال في حاجة.  

�انت لترجمات الثالث ألن المدونة على ا إلجراءات اإلبداع�ةلم ��ن أمرا �سیرا  تطبی� ا_ 

ألغراض فلهذا �ان المترجمون �قومون �التقد�م و التأخیر ، الشعر المرسلقصیدة شعر�ة من 

لهذا و  ألغراض القاف�ة و اال�قاع،بدمج بیتین قام المترجمون في �عض الحاالت شعر�ة، و 

�ان من الصعب تصنیف هذه التقن�ات إلى جانب االجراءات االخر�. و لهذا حاولت أخذ 

على المعاییر التى اقترحتها عموما �االعتماد و ضمنى على نحهذه التقن�ات �عین االعت�ار 

، حیث اعتبرت هذه التقن�ات �مظاهر في نموذجها الحلزوني Dancette ال�احثة دونسات

  .لإلبداع�ة
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نني حاولت في هذه الدراسة التطرق إلى مسألة اإلبداع�ة أقول إ في ختام هذا ال�حث   

دة �ل ال�عد عن الترجمة الحرة أو الترجمة لخدمة �ان جل�ا أن هذه اإلبداع�ة �عیو في الترجمة 

ادیولوج�ا أو غیرها، بل هي قدرة �امنة لد� المترجم یوظفها لخدمة الترجمة في إطار آداب 

التى اإلبداع�ة من خالل اإلجراءات الترجم�ة تظهر هذه اإلبداع�ة . و و أخالق�ات الترجمة

  استعرضناها خالل أطوار هذا ال�حث.

التأكید على أن مسألة اإلبداع�ة في الترجمة قض�ة حدیثة العهد �الدراسة في  أودو        

ه تأتي هذو  إلى مز�د من ال�حث والتنقیب، وال تزال في حاجة ة�الترجمالدراسات میدان 

      . هللا�حول  لتكون بدا�ة لدراسات قادمةیدان و إضافة في هذا المم �لتقد �محاولة جادةالدراسة 
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  ملخص:ال

في الترجمات العر��ة لقصیدة درجات اإلبداع�ة ''، التى جاءت تحت عنوانتهدف هذه الدراسة

the Waste Land إلى تسل�� الضوء على موضوع اإلبداع�ة  ''الیوتتیرنز سوماس لـ: ت

أهم ثم تحدید  طب�عة و ماه�ة هذه اإلبداع�ةو توض�ح ألجل استجالء في الترجمة 

العالم�ة الواردة في في ترجمة األساطیر اع�ة التى ات�عها المترجمون االستراتیج�ات اإلبد

اإلبداع�ة في  قصیدة الیوت، و تقر�بها إلى القار� العر�ي. و قد تبین من هذا ال�حث أن 

الترجمة �عیدة عن ف�رة التحرر من النص األصل و فسح المجال لخ�ال المترجم ل�صول و 

ما یجعل الكثیر یر�طها �الخ�انة و �عتبر المترجم خائنا یجول في الترجمة  �یف �شاء، وهو 

للنص األصل و �ات�ه. بل إن اإلبداع�ة هي قدرة �امنة لد� المترجم یوظفها خالل عمل�ة 

الترجمة لیتغلب على الصعو�ات و المط�ات التى تواجهه و تتجلى من خالل عدید 

والتكثیف و  التحو�لوالتطو�ع و  ومن أهمها نذ�ر: التعو�ض لترجم�ة اإلبداع�ةاإلجراءات ا

 الحذف.التفسیر واإلضافة والتكییف و 
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Abstract: 

This research tackles the issue of creativity in translation and aims at defining 

its nature as well as the main creative strategies whereby translators relay the  

mythological aspect in the “ Waste Land” into Arabic trying to make it closer 

and more comprehensible for Arab readers.  we ended up with the conclusion 

that translational creativity is far from betrayal of the original text; it is a 

potential aptitude that enables translators to get over problems and difficulties 

encountered in their daily work. Since translation is considered as a problem-

solving activity, the translator needs to make use of this aptitude to carry out 

his/her task. Creativity manifests itself in a variety of creative strategies or 

procedures while translating; such as: substitution, explicitation, modulation, 

adaptation, condensation, addition, omission, permutation 
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Résumé : 

La présente étude s’inscrit dans une analytique de la traduction ou il est 

question de démystifier cette notion de créativité en se basant sur trois 

traductions arabes du poème anglais « The Waste Land » de: T.S.Eliot. Cette 

recherche vise à élucider la nature de la créativité en traduction et faire 

ressortir les stratégies créatives par lesquelles les traducteurs aboutissent à 

traduire l’aspect mythologique, prédominant le poème anglais, en arabe tout 

en le rendant  lisible et compréhensible pour le récepteur ( lecteur) arabe. Dans 

ce sens se pose la question de notre recherche: « Quelles sont les stratégies 

créatives adoptées par les traducteurs pour traduire l’aspect mythologique 

dans le poème anglais?». En analysant et comparant les trois traductions pour 

chaque mythologie, on a pu constater que les traducteurs se penchaient aussi 

bien sur le contenu( le message) du poème que sur la forme, et essayaient de 

rendre leur traductions les plus intelligibles possibles. Pour ce faire, ils ont 

adoptés plusieurs stratégies et procédures créatives, à savoir: la substitution, 

l’explicitation, la modulation, l’adaptation, la condensation, l’addition, 

l’omission, la permutation et la transposition. En fait, la créativité en traduction 

n’est pas laisser libre cours à l’imagination pour créer un nouveau texte 

dit ‘’créatif’’; mais  c’est une aptitude, chez le traducteur, soumette à ces deux 

critères de: nouveauté et acceptabilité; et  qui se manifeste dans la pratique 

traductive par la manipulation des stratégies créatives suscités. 

  

  

  

  

  



294 

 

  فهرس الموضوعات:

  د-.................................امقدمة...............................

  89- 1القسم النظر�.......................................................

  55-2ات الترجمة الشعر�ة...........الفصل األول:التكافؤ في الترجمة و آل�

  33- 1.............................الم�حث األول:التكافؤ في الترجمة......

   3-2.................................................حالة الترجمة)است1

  5- 4..................................................)صعو�ة الترجمة2

  8-5,,,,,,,,,.......................األمانة و الخ�انةاش�ال�ة  )المترجم و3

  8.....................)نظر�ة التكافؤ في مختلف المقار�ات الترجم�ة4

   11- 8..........................................ا)التكافؤ اللساني التر�یبي

  15-12.................................................ب)التكافؤ الداللي

  19-15..................................أو البراغماتي ج)التكافؤ الوظ�في

  21-19............جمة: ظهور أو احتجاب المترجم*نظر�ة فینوتى في التر 

  23-22,............................................الس�و�وس و الترجمة*

  24-23...........................) تطور الدراسات حول مفهوم التكافؤ5

  24..............................................) نظر�ة المالءمة6

   27-26..................فؤ في الترجمة هو تماثل في التأو�لا) التكا

  



295 

 

  28-27......................) الحلقة الهرمینوط�ق�ة للفهم لد� ستاینرب

  29-28..................................) المترجم في مواجهة النصج

  55-32..............................الم�حث الثاني: مناهج في الترجمة الشعر�ة...

  ةتوطئ

    33-32..........................األدب�ة....................) آراء في الترجمة 1

  34-33...............................................)متطل�ات الترجمة األدب�ة2

  35.......................................................)الترجمة الشعر�ة3

  37-35..........................................)متطل�ات الترجمة الشعر�ة3-1

   39-37...........................)ترجمة الشعر: مهمة مم�نة أم مستحیلة؟3-2

  41-40........................................في الشعر  )اآلل�ات األدب�ة3-3

  42-41............................ر)الخصائص الش�ل�ة( الموس�ق�ة) للشع3-4

   45-42......................)قراءة القصیدة الشعر�ة وفقا لنظر�ة المالءمة3-5

  45.........................................) استراتیج�ات ترجمة الشعر4

  46-45) آراء فالدمیر نابو�وف.........................................4-1

  46مناهج درایدن في الترجمة..................................... )4-2

  48) آراء ات�ان دول�ه في الترجمة..................................4-3



296 

 

  49-48) م�اد� تایتلر في الترجمة....................................4-4

  51-50...............) نظر�ة �اوند في الترجمة..........................4-5

54-51......) االستیراتیج�ات الس�ع لـ: أندر� لوف�فیر.....................4-6  

                                                                                       

  54............................) م�اد� هولمز في الترجمة الشعر�ة.....4-7

  98-56..........................لفصل الثاني: االبداع�ة في الترجمة............ا

  75-56.............................الم�حث األول: آراء و أ�حاث في اإلبداع�ة

  ةتوطئ

  57.....)میدان الدراسات الترجم�ة.................................................1

  58.......البداع�ة في الترجمة...................................)آراء تدافع عن ا2

  59........)الترجمة فعل إبداعي..............................................2-1

  60-59.........)أ�حاث غا�....................................................2-2

  61-60..........................................)آراء م�شال �االر.............2-3

  62...........)أ�حاث قلفورد...................................................3

  66-63...........)أ�حاث و�لس...................................................4

..69-67.....................)هل الترجمة نشا� لغو� ثانو�.....................5  

   73-69..............................ة بین الكتا�ة األصل�ة و الترجمة) أوجه للمقارن6



297 

 

  74-73..........................................................)أ�حاث �وشمول7

  75-74......................................................) اإلبداع�ة و الحدس8

98-76 ..............الم�حث الثاني: معاییر و استراتیج�ات االبداع�ة.................   

  ةتوطئ

  78-77.......)تعر�ف االبداع�ة...................................................1

  80-78.............................................) معاییر اإلبداع�ة في الترجمة2

  83-80........................)م�انة اإلبداع�ة في مختلف المقار�ات حول الترجمة3

  84-83............................) نظر�ات االبداع�ة  ال�عیدة عن آداب الترجمة4

  86-84................................) لسان�ات النص و اإلبداع�ة في الترجمة5

88-86....................................................حلزونى) النموذج ال6   

  89............................................................دولیل ) آراء7

  92-90.................................) االستراتیج�ات الترجم�ة االكثر إبداع�ة8

  95-92..................................................) أ�حاث جر�ت �ایر9

  98-96...........................) آراء برمان ضد التوجهات المشوهة في الترجمة10



298 

 

  259-99 ............القسم التطب�قي................................................

  115-99 ...............الفصل األول: تقد�م المدونة.................................

    100..........................)قصیدة األرض الی�اب........................1

  101.....األول:دفن الموتى................................................. ا) القسم

102 ......لع�ة شطرنج............................................. ب)القسم الثاني:  

102......موعظة النار.............................................ج)القسم الثالث:   

  102........الموت غرقا............................................. د)القسم الرا�ع:

310..........ماقاله الرعد........................................ه)القسم الخامس:   

  .103........................................................)التناص في القصیدة2

104...........التار�خ�ة.........................................)االقت�اسات 2-1  

  105.......................................................)االقت�اسات األدب�ة2-2

  105...................................................ت االسطور�ة)االقت�اسا2-3

  105.........................................................)شخص�ات القصیدة3

  106............................................)المعادل الموضوعي في القصیدة4

  108...........................................................)ترجمات القصیدة5

  108................................................)المترجم عبد الواحد لؤلؤة5-1

  109................................................)المترجم یوسف سامي الیوسف5-2



299 

 

  110- 109...............................................)المترجم ماهر شفی� فر�د5-3

  115- 110.............................................)األساطیر الواردة في القصیدة6

  226-116 ................الفصل الثاني: الدراسة المقارنة للترجمات....................

  ةتوطئ

  119-117.................................................)ترجمة عنوان القصیدة1

    120....................................) الداللة الخاصة لمصطلح الزناب�2

  121..............................)اسطورة العرافة سوسوستر�س و أوراق التارو3

  139.....................................................)اسطورة اله القمح4

  146.................................................لنجمة از�س)اسطورة ا5

  149.......................................)اسطورة المالح الفین�قي الغر��6

  164...................................................)اسطورة فیلوم�ال7

  175................................................)اسطورة تایر�س�اس8

  185............................................)اسطورة الملك الص�اد9

  193..........................................)اسطورة االلهة د�انا10

  199...............................................)اسطورة الرعد11

  

  259-227 ..........مقارنة و استخالص النتائج.........الفصل الثالث:تحلیل الدراسة ال



300 

 

  ةتوطئ

   228............................و تحلیل للدراسة المقارنة للترجمات الثالث)تقی�م 1

 231..............تمدة في الترجمات الثالث)تصنیف اإلجراءات الترجم�ة المع2

  250..........................................................)تقی�م النتائج3

  255..........................................)تصنیف الترجمات اإلبداع�ة4

      260..............................................................الخاتمة

  264 ...............................المصادر و المراجع...................

  273..لخص �العر��ة...................................................الم

  274....الملخص �االنجلیز�ة...............................................

275....الملخص �الفرنس�ة................................................  

  

  

 


