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قد تثري  بارية " لرتمجة ريل رتمجيةري الل رتاري الرتع رتمجرياوا تريك ررتاري يرية  رتمجريثري ا ع دةمجة ريل برية "   اي ريل 

إىل جيس صةحاهةع تك رأحيةنة   ا م رت ن اةه إىل رتام رتملةجم نفةه تله جيةهع حيري  اايريا رت اريم ترية " 

رتمجصريفاة  رتمجدرتلليريل مري  رتمجري ريةعع إي م اري م إارياةاه إةمريةع إ ريةدل إىل أي رت  ري   يف  ك  ميزر م  إحدى

تريريريف مجف ريريرية رتمجة ريريريل ررتمجيةريريري ال قريريريد   ااريريريدر ميحايريريريةع دةمجة ريريريل تفريريريةي حيريريرية  صريريريةحاهةع بلريريري  رت قريريريك ن لاريريريةع 

  ررتك فريريريةبه تةمجياريريريك تريريريف رتمجلاريريرية  ررتمجثاةدريريرية ع اااريريرية مجللأاريريريل رتمجةريريريةةد" بيهريريريةع أمريريرية نوريريري  رتمجيةريريري ال دي ريريري  إىل تيريريرية

رتمج ولاف هبريذرت رتمج يرية   رتلريك حاريك رتمجة يرية  رتمجريذي  إيل  اىن م قفة مويية. ا ةو  هذه رتملدرتللل إذيادريلي 

رتل ة  مجيفةه رتام رتمج ية  رتمجية ي يف رتمجة ريل. رهيرية تحريلل رتمج ةريةأ   رتمج ةمجيريل رتمجرية ا ةريو  هريذه رتملدرتللريل إىل 

رتمجة ريل تيوري  رتمجيةري الم رهريك هيرية   موة  هة: كيف جت  ري  رتمجة ريل تةمجيةري الم رمرية هري  رتمجريدرتبو إىل ت صرييف

تاريريا رتمجي ريريل بريري  جريرييس وة اريريهةم رمريرية هريريو رتمج اريريةةك تل ريريل نةريري ال رألريريلى ذك  اريريلم أمجيةريري  رتمجة ريريل ررتحريريد" 

رتمجة رتب  دهة رتمج ية  رتمجيةري ي يف رتمجة ريل مج ثايري  رجري  ه رتلارييي هريلبي هم رمرية هريو رتيتصريةة  رتمجرية إيريز هريذرت 

 هو رت هدرتف رتمجة الرم حتاياهةم رتمج ية  رتمجة وم رمة هو أتوة ه رتمجفريلالم رمة

تثريري  رتمجة ريريل رتمجيةريريةةيل ب  مريرية ررتمجة ريريل رتمجيةريري ال حتداريريدرت نفريريس رتمجامريريةاة رتمجريرية تحلحهريرية مفريريةهيم رتمجري ةتريريل 

رتمجيةةةيل ررتإلتدرتع رتمجيةةةو ررتمجاص  رتمجيةةةيل أر غ  ذمجري  مري  رتمج ةري ية  رتمجاةة ريل بلري  أاريةي رتمج  ييريز بري  

رغ هريرية مريري  رتملصريريحلاة  رتمجريرية تيةاريريل  يف ب قريريل مريري  هريريذه  الاريريا رتمجيريري ع رت ج  ريريةبو أر رت ي اريريل أر رت يريريد 

رتإلتريريدرتع إمريرية أي اريريري ي أر   اريريري يع رقيةاريرية بلريري  ذمجريري  دةمجة ريريل رتمجامريرييل. قريريد اةريرية ع رتمجريرياوا إىل رتإلقريريلرت  أي 

إمة أي تري ي أر   تريري ي أارية كريةي جرييس وة اريهة. غري  أي هريذرت رتإلقريلرت  تواري  بري  م قريف قريد اريري ي اريلي ة 

مريرييل اريريةةمجيل مريري  هريريذرت رتمجاايريريكع رمجرييريريه ا يريريريل مباياريريل   تلتفريري   ةريريل  رتإلنريريرية ع أر غريري  اريريليم دي ريرية  ريري  ق
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قد تثري  بارية " لرتمجة ريل رتمجيةري الل رتاري الرتع رتمجرياوا تريك ررتاري يرية  رتمجريثري ا ع دةمجة ريل برية "   اي ريل 

إىل جيس صةحاهةع تك رأحيةنة   ا م رت ن اةه إىل رتام رتملةجم نفةه تله جيةهع حيري  اايريا رت اريم ترية " 

رتمجصريفاة  رتمجدرتلليريل مري  رتمجري ريةعع إي م اري م إارياةاه إةمريةع إ ريةدل إىل أي رت  ري   يف  ك  ميزر م  إحدى

تريريريف مجف ريريرية رتمجة ريريريل ررتمجيةريريري ال قريريريد   ااريريريدر ميحايريريريةع دةمجة ريريريل تفريريريةي حيريريرية  صريريريةحاهةع بلريريري  رت قريريريك ن لاريريريةع 

  ررتك فريريريةبه تةمجياريريريك تريريريف رتمجلاريريرية  ررتمجثاةدريريرية ع اااريريرية مجللأاريريريل رتمجةريريريةةد" بيهريريريةع أمريريرية نوريريري  رتمجيةريريري ال دي ريريري  إىل تيريريرية

رتمج ولاف هبريذرت رتمج يرية   رتلريك حاريك رتمجة يرية  رتمجريذي  إيل  اىن م قفة مويية. ا ةو  هذه رتملدرتللل إذيادريلي 

رتل ة  مجيفةه رتام رتمج ية  رتمجية ي يف رتمجة ريل. رهيرية تحريلل رتمج ةريةأ   رتمج ةمجيريل رتمجرية ا ةريو  هريذه رتملدرتللريل إىل 

رتمجة ريل تيوري  رتمجيةري الم رهريك هيرية   موة  هة: كيف جت  ري  رتمجة ريل تةمجيةري الم رمرية هري  رتمجريدرتبو إىل ت صرييف

تاريريا رتمجي ريريل بريري  جريرييس وة اريريهةم رمريرية هريريو رتمج اريريةةك تل ريريل نةريري ال رألريريلى ذك  اريريلم أمجيةريري  رتمجة ريريل ررتحريريد" 

رتمجة رتب  دهة رتمج ية  رتمجيةري ي يف رتمجة ريل مج ثايري  رجري  ه رتلارييي هريلبي هم رمرية هريو رتيتصريةة  رتمجرية إيريز هريذرت 

 هو رت هدرتف رتمجة الرم حتاياهةم رتمج ية  رتمجة وم رمة هو أتوة ه رتمجفريلالم رمة

تثريري  رتمجة ريريل رتمجيةريريةةيل ب  مريرية ررتمجة ريريل رتمجيةريري ال حتداريريدرت نفريريس رتمجامريريةاة رتمجريرية تحلحهريرية مفريريةهيم رتمجري ةتريريل 

رتمجيةةةيل ررتإلتدرتع رتمجيةةةو ررتمجاص  رتمجيةةةيل أر غ  ذمجري  مري  رتمج ةري ية  رتمجاةة ريل بلري  أاريةي رتمج  ييريز بري  

رغ هريرية مريري  رتملصريريحلاة  رتمجريرية تيةاريريل  يف ب قريريل مريري  هريريذه  الاريريا رتمجيريري ع رت ج  ريريةبو أر رت ي اريريل أر رت يريريد 

رتإلتريريدرتع إمريرية أي اريريري ي أر   اريريري يع رقيةاريرية بلريري  ذمجريري  دةمجة ريريل رتمجامريرييل. قريريد اةريرية ع رتمجريرياوا إىل رتإلقريريلرت  أي 

إمة أي تري ي أر   تريري ي أارية كريةي جرييس وة اريهة. غري  أي هريذرت رتإلقريلرت  تواري  بري  م قريف قريد اريري ي اريلي ة 

مريرييل اريريةةمجيل مريري  هريريذرت رتمجاايريريكع رمجرييريريه ا يريريريل مباياريريل   تلتفريري   ةريريل  رتإلنريريرية ع أر غريري  اريريليم دي ريرية  ريري  ق
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رهو رج   تية  تل و م  يز  يحلاةته رماة ةه رأهدرتدهع مري  هيرية رتمج  ييريز تريف مفهري مو رتمجيةريةةو ررتمجيةري يع 

 م قريف مج ترياب ت يرية  موريف رهري  م رتمجيةري ي ديايريك بلري  فهريدةمجيةةةو ادل بلري  أي م قري  رت  ريل رتمريلأ"ع أمرية م

ةريري الع ر  ريرية نريريد مريري  رتمجري ريريةع رتمجلجريريةل مريري  اري ريريا ب ريري  نةريري اة ايريريد   يف إاريرية  رتمج يريرية  رتمجيةريري ي ب  مريريةع يرتمج

دليس م  رتمجملر ي أي اري ي رتملؤمجف أر رتملةجم رتملأ" كو ايو  ب له تةمجية الع رهيرية ن و ريد بريدم رتيتري ي 

م مجيلكريز حريداثية بري  رتمجيةري ال يف مةأمجل رتمجو قل تف رتمج أمجيف ررتمجة لع رتنح قرية مري  اريؤرتل أمجرييس رتملريةجم مؤمجفرية

يف رتمجة لع رإي كريةي رتل يرية  رتمبريدا  بري  رتمجة ريل يف إارية  بيري رتي رتمجري ةتريل رتمجيةريةةيل يف   مج هرية رتوريد هة هري  

إقريريلرت   ريري   أي رتمجة ريريل ك ةتريريلع تريريك إي رجريري   مريرية اةريري   رتمجة ريريل رتمجيةريري ال هريري   مجيريريك بلريري  أي رتمجة ريريل مجيةريري  

  يحلاةته رأهدرتده ك ة اياةرل تايةي ذمج  يف هذرت رتمجولي. وة ال تا  لة   رتمجري ةتلع تك هو إن ة  ررتع

مجاريريريريريد كريريريريريةي مريريريريري  رتمجمريريريريريلر ي رتإلهريريريريرية " إىل هريريريريريذا  رتملفهريريريريري مف رتمل اريريريريرية تف رتمجلريريريريريذا  اةريريريريري و  ي أحيةنريريريريرية  

ك ةرت دفع د هري   رتمج يرية  رتمجيةري ي يف رتمجة ريل مريل تريدبرت ت اريف حمري   رتملريلأ" يف  ريةل رتمجة ريل رإاريهةمة ة ك رية 

يف. رهية اة  قفية مؤمجف هةم أنريز تشهريلرتف تةحري  كيريدي يف  ريةل رتمجة يرية  رهري  ركيفة يف هذرت رتمبا رتملول 

. اةري هدف هريذرت رتمجري ريةع "Portraits de Traductrices"جريةي  رمجيريكع ربي رتنريه  رتل بلري  ممري  نه 

إبة " رت ب اة  إىل رتمجيةةب رتملة ة  حمةر  إتريلرت  حمري  ه  رتمجفوريةل مري  لري ل ت اري  أب رية   رتوريا   رتةهري  

 ريريلع مجريريييفل  يف كثريري  مريري  رت حيريريةي إىل م ح ريريل رتمبيريريف رتمجريريذي الااهريري  إمريرية بريري  الاريريا تايفريرييس حريري ل رتمجة 

تاةريريريةال جتةهريريك حمريريري  ه  جتريريريةه  محلاريرية. راريريرييلى دي ريرية توريريريد أي رتمج يريريرية  رتمجيةريري ي اريريرييو ك بلريريري   رب لهريري  أ

حمةرمجريريل يتلريريا ذرتكريريل" و ريريد" يف رتملة ريريو تةريرييد حمريري  ه رت مج فريرية  إىل هريريؤ ب رتملة ريرية  رتمجاةتوريرية  يف رتمج ريريك يف 

رإريده تيري ع مري  رتمل ريلربيل رتمجزمييريل. رمجرييس رت مريريل مريدبة"  ي رتاري الرتعع دةمجري ةتريل ب  مرية رلري   رتة رية حريريريلرت 

بلريري  رتمجلجريريكع رهريريو تيريريد    ريري   رتدلمريرية  إىل حريريد أي ة إييريريز ر ريري  لةنريريل لةصريريل  ريرية تري اريريه رتملريريلأ"ع حيريري  
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ل"   هري  ديهريةع مسةهة رت ةحظ مريةتالع رمجية  ك ةتلع دةمجري ةتل رجد  مجللجك رهو رتمج ريلف توييريه رمفيفري

 أمة رتملريةتال دةمللأ" تة يفدمهة مجلاش ررتيتيةنل ررتإلغلرتب.

 ره  رتملوىن رتمجذي ا   إمجيه نزرت  قاةين:

 موذ " اة ايدي إذرت تحةرمج  بل  ولريل رتمجلجةل

 أ ع رتمجلجةل –ااوة  –دة  ع رتمجريا  

  ر  نريريريرييس مريريريريرية ذهريريريريريا إمجيريريريريريه رتملريريريريرية ين ررتمجواريريريريرية  مريريريريري  تاةريريريريرييم رت  ع إىل  أ ع نةريريريريريةةو  ر لريريريريريل  ريريريريري

رتمجلجريريةل... ربريريةت رت بلريري  رتمليفلريري او أاريريل ته رتمجريريذي ا صريريف تةمج ريريفةديل رقريري " رتمجوةافريريلع ر رت  ريري ه  تأنريريه اري ريريا 

 أ تة نةةةية.

رحىت يف رت  ع رتمجاليب ند رتإلهة " إىل هذرت رتمج رتق ع دفو أحد رتملاريةا  مري  مةريلحيل ملري مجي  تويري رتي 

 جاة  رتمللأ" رتمل زرجلل نالأ:مد ال رتمجيةةب يف جزب حي ك بي رتنة  رت  ره  لحريم رتمجزررت  أر ررت

 هةع حىت رمج   ةق  تذمج يف أ

 جيا أ  تري ي هية  أال  ررت" أر حرب أر أر رتق أر أق م

 دةمجزر  حةا رت بلرتف رتمللبيل

 ه  م  جيا أي ادتج

 كك مة اري ا يف تي ه

او ريريك إذي رتمج يريرية  رتمجيةريري ي يف رتمجة ريريل بلريري  ناريريك دوريريك رتملاةرمريريل رتمجريريذي جريريةهل  تريريه توريريا رتمجريةتاريرية  

رتملفريريريلرت  يف  ريريةل رتمجري ةتريريل ب  مريرية يف م رتجهريريل رتح ريريرية  رتمجلجريريك  ريريذه رتمجي ريريةل رتإلنةريريةينع إىل  ريريةل رتمجة ريريلع ر 

رتنريه  غريم توريا رت ل  درية  تريف رتملة رية   Jean De Lislesرا حريظ رتمجاةحري  رتمجرييريدي جريةي  رمجيريك 

 رتمجية اة  دشهن  ال اف يف رتمجياةل رتآلتيل:
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 إل  رتمجي  رتملصد  -

 بيلرتمجاا  ب  ن ع م  رتمل لر  -

 رتمجاود رتمجدرتل مجل ادمة . -

 رتمبم   يف رتمجلال ررتمج دلك ديهة -

 تلر  رتملة ل يف تل  هة -

ايا  دوك إل  رتمجريي  رتملصريد  بلري  م قريف بريةم مري  كريك مري  رتمجة ريل رمري  رتمجلاريلع دةمجة ريل تةمجيةريال 

 إىل رتملة ريرية  رتمجيةريري اة  مجيةريري  إبريرية " إن ريرية ع تريريك هريريو إتريريدرتع اريريدل بلريري  هيفصريرييل رتملريريةجم أر  رم قفريريهع وريرية

ادل بل  أي هذرت رتمج ية  ايحلا م  لليفلل مفةهيم رت مةنل رهفةديل رتمجة ريل ررتمجريي  رتملصريد  رحيرية  رتملريةجمع 

مجصريريريةر تريريريلر  رتمل قريريريف رتمجيةريريريري ي يف رتمجريريريي  رتملريريريةجم. دةمجلاريريريل ك ريريريرية تلرتهريريرية رتملة ريريرية  رتمجيةريريري اة  مجيةريريريري  يف أ رت" 

أهنريرية توريريس رتملريةنريريل رتمجدرنيريريل  مريري  صريريي  رتمجلجريكع  ريريذرت دهريريو حت ريك تصريري ةته ر أا ريريه مجوريةمع ك ريريةحمةاريد"ع تريريك إهنرية 

رتمجريريريرية تيريريريريزل ديهريريريرية رتملريريريريلأ".  ريريريريذرت توريريريريرب رتملة ريريريرية  رتمجيةريريريري اة  بريريريري   دمريريريريه  رتمبريريريريدا  تصريريريرييال رتملريريريريذكلع راو ريريريريدي 

جةهدرت  إىل رتمبدا  تصيغ رتملؤن ع رتق يةبة ميه  أي م  ميل  رتملولدلع ميل  أامرية رتمجةريلحلع ر رية أي رتمجلاريل 

وةمل  موهة ت بو اي هو إىل ت جيه رتمجريري م رتنح قرية مري  هو أ رت" مجلةلحلع تك هو رتمجةلحل نفةهةع دشهن  ا 

 رتمل قف رتمجية ي رتملي صل مجص   رتمللأ".

 Susanne de Lotbinière-Harwood (1991)تاريري ل ا اريريةي  ي مجريري تايي  هريرية ر  

لمجريرييس دوريريك رتمجة ريريل دوريري  حمةاريريدرتع دريريشي تريريةجم مويريريةه أي تألريريذ رتمجريل ريريلع راوريري  ألريريذ رتمجريل ريريل ألريريذ رتمجةريريلحلع 

  ن ل رتملة ة  رتمجية اة  دمةب مج ا ث ة  روة ال مجلةلحلل.دةمجة ل إذي يف

ريف مريري رت رت" ذمجريري ع تةريريو  رتملة ريرية  رتمجيةريري اة  إىل تريريأمف نريري ع مريري  رتمل ريريلربيل مجو لهريري ع رميريريل ذمجريري  

أر  مريريري  رتمل ريريريلربيل رتمج ة  يريريريلع يف نريريري ع مريريري  رتمجااريريري  بريريري  ذرتكريريريل" تةريريرييد حريريريلك ه  يف رتمبة ريريريلع داريريريد ب ريريريد  
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نص ص كةتاة  م  رتمجالي رتمجثةم  ب ل ك  اية ريل  مري  أجريك رتمجامريةب بلري  تةحث ةي إىل تل ل خم ة رت  م  

 Olympe de Gougesرأرملريا  ي كري    lëMadame de Staرتمجوا  اريلع رهري  مريدرتم  ي اري ةاك 

. رقد ب د  رتمجاةحث ةي إىل تم ف رتمجري ةع توليارية  ر  رتارية  Claire de Durasركل   ي  ركةي 

مجاريلي رتمجو ريلا   مري  تريأمجيف هريذه رت نح مج جيرية رتمجرية حت ريك بيري رتي رمادمة  توريس رت درية  رتمجية ال  ررتلل رت

. ر رية أي هيفصرييل رتمجرياح ي رتمجةري  رتررت  يف هريذه رتمجيصري ص م Translating Slaveryلتل ل رتمجوا  الل 

مري  حيري  بريز" رتمجرييفس ررتمجريلرتمريلع دريشي رتملة رية   رتمجو ريلا  تري  ت حةتا م  رتمجصري  " رتمجةريةةد" برييه  يف رتمجاريلي

ا رتمج ودا   بل  تل  رتمجص  " ملحةتا هة مري  رتمجي ري ذ  رتملثريةيل  رمجاري  رتمجرياح    ب دي أر  إىل إ لةل تو

توريريريريا ك ريريريرية ت صريريريري  ه  رتملية ريريريري   رتمجيةريريريري اة  يف رتمجاريريريريلي رتمجو ريريريريلا . رتوريريريريدهة ب ريريريريد  رتملة  ريريريريةي إىل إاريريريريلرت  

ةي إىل حتاياريريريه رهريريري  رتمج ولاريريريريف تريريرياوا رتمجريةتاريريرية  رتمجلريريري رت  اافريريريري  يف رتمج   ريريريياة  حريريري ل رت ريريريدف رتمجريريريريذي تةريريريوي

م رتجهريريل رتمجفريريريل رتمجةريريةةد. وريرية اريريرب  تريييريريف رتمجريريي  رجولريريه م يةاريرياة ررتمجفريريريل رتمجيةريري ي رتمل  ريريل  يف رتمبة ريريل. ريف 

ملحلريريل ألريري "ع م تريرية   رتملة  ريريةي يف ت جيريريه اريريهةم رتمجياريريد إىل م قريريف تلريري  رتمجريةتاريرية  رتمجريريث   أنفةريريه  مريري  

ع ورية اريرب  مري  جداريد رتمج ايري رت  رتمجرية مباري  نري  رتمجة ريل. هريريذرت اصريات رتاريةجةع رتمج رية اي رتمجالي رتمجثةم  ب ريل

ب ليل تة هدف للا ذرتكل" تمفو ن بة م  رتمل ريلربيل بلري  رتمبلكريل رتمجيةري ال يف رتمبة ريل. ريف إارية  تلارييي 

يةريريية  م ريلربيل هريذرت رتمج  جريهع تو ريد رتملة ريرية  رتمجيةري ال أامرية إىل رتمج يايريا يف تريرية اي رتمجري ةتريل بري  كةتارية  م

م اريريريريري م رت مج فريريريريرية  إمجريريريريرييه ع حمريريريريريةر   إبريريريريرية " رت ب اريريريريرية  مجري ريريريريريةت ه  بريريريريري  الاريريريريريا تل  هريريريريرية ررتمجريريريريريةراج  ريريريريرية رإتريريريريريلرت  

لص صريريي هة رغيةهريرية. ك ريرية اريري م أامريرية رت مج فريرية  إىل مة ريرية  رريريك رتمسهريري  نةريريية ميةريريية حتاياريرية مجريرييفس رت ريريدف 

  رتمجيةريريري اة  أهنريريرية تل ريريري  رهريريري  إتريريريلرت  إيريريريزه . راريريري م أامريريرية إبريريرية " تل ريريريل توريريريا رتملؤمجفريريرية  رتمجريريرية تريريريلى رتملة ريريرية

رأحيةنريرية تلةريريأ رتملة ريرية  رتمجيةريري اة  إىل تصريريايت توريريا رتمجة ريرية   غاريريل مريرييه  يف تل ريرية  اريرييال أر مال ريريلع 

تلايي رتمبم   رتمجية ي يف رتمجيصري ص رتملة ريلع ورية اريدل بلري  أي رتمجااري  بري  رتمل ريلربيل   ا ةريه  رتة رية  ري  
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ة تةريريري ييه رتيتحريريريريةع لرتمجاحلالكريريريول. تاريريريري ل رتملة ريريريوع تريريريك هريريريري  ب ريريريك م  رتصريريريريك يف رتمجفريريريريل ررتمجلاريريريريل يف م رتجهريريريل مريريريري

: لتري ريف رتمجة ريل ك  ة اريل يف Re-Belle et Infidèleا اريةي مجري تايي  يف ك ةهبرية لم  ريل " رلةةيريلل 

رتملؤن  ميريذ رتمجادرتاريل بري  أر رتقهريةع د  ريلربهة ا  ثريك يف إ  رت  رتمجري بو رتمجيةري ي  ري   رتمجي ريةل رتمجة ريو. رهريو 

هريريو مل يريريل هبريريةع كي ريريةل ايةاريريو اةريري هدف إتريريلرت  رتمجيةريريةب يف تاريدم نفةريريهةع بلريري  غريريلرت  رتمجري ةتريريل رتمجيةريري ال رتمجريرية 

رتمجلاريريل ررتمجوريريةم رجولهريري  حييريريف ديه ريريةلع تةل صريرية  إهنريرية جتلتريريل صريريوال مجلة ريريل يف تيريري  رت عع رهريري  بيريري رتي أحريريد 

. إنيريرية إذي أمريريةم م ريريلرع رتج  ريريةبو (Traduire dans la maison du père)رتملؤمجفريرية  رتمجيةريري ال 

رتمجريريريرية أقةمهريريريرية أحريريريريد رتمجاريريريريةحثف تريريريريف جو صريريريريلات رتاريريريري ية رت إىل رتمج فلقريريريريل رايةاريريريريو رمجاريريريري يع رناريريريري ل أامريريريرية إاريريريريدا مج  

 رتمجمريري ييل رتمجريرية مل هريرية يف رتمجة ريريل إيل رجريري   ب قريريل اريريلحل تريريف رتمجثاةدريرية  نفةريريهةع ررتإلاريريدا مج جية رتإلاريريدا مج جية

رتمجصلحيل رتمجة جتوك م  رتإلادا مج جية هددهةع ر  يهة ند رتمجة ل رتمجية ال رتمجة تو ريد إىل دريلي  قةت هرية بلري  

م ةهل رتمجري ةتل رتمجذك  ال     دوك مية ي ن برية مري  رتمجويريف رتمجيصريو رتمجصريلات رت رية ف إىل قلريا ب قريل توا 

رتمجةلحل رتمجاةة ل تف رت يةف. رالاريظ رتمجاةحري  جريةي  رمجيريك أي رتملة رية  رتمجيةري اة   مري  مولكريل رتمجااري  

مجاحلالكيريلع ب  رتمل لربيل يف     مة  اة : يف رتملةري  ى رتمجةيةاريو بري  الاريا رتمجامريةب بلري  هي يريل رتمجلاريل رت

مجل أكيريريد بلريري  رتملريةنريريل رتمجريرية جيريريا أي حت لهريرية رتملريريلأ" يف رتى  ريري ع ر  رتملةريري  ى رت ل قريريو  ورت ج  ريريةبررتملةريري  ى 

الدمريريري   Coauteuresررتملاصريريري   تريريريه أل قيريريرية  رتمجة ريريريلع حيريريري  ااريريريدم  أنفةريريريه  كريةتاريريرية  م ريريرية كة  

 ل.رت نزررتب يف رتمج ك اةبية  إىل دلي رتمسه  إىل جةنا رتام رتمجري ةع أر رتمجريةتا

را ةلريريري  حمريريري   رتملة ريريرية  رتمجيةريريري اة  أامريريرية يف تمريريري ف رتمجريريريي  رتملريريريةجم    بريريريل مريريري  رتمجو اريريرية  يف 

هريريريريك إهيريريريد أر مادمريريريل أر مريريريدلك اول ريريري  ديهريريرية  أاهريريري  يف رتمجريريريي  رتملريريريةجم ررتمجصريريريو تة  رتمجريريرية صريريرية د ه  يف 

وريا ت جيهرية  تةريةبد رتمجارية و أر تاري  ه إىل تب له ع راي ادي أحيةنرية رتمجريي  رتملريةجم. ك رية ااريدم  أحيةنرية 

أتوريريرية  رتمجريريريي  ر   تريريريه. رقريريريد او ريريريدي إىل تصريريرياياه إمريريرية يف رت ريريري رتمش أر  رتلريريريك رتملريريري  تةاريريري و ةل ب مريريرية  
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رتمج يصريريي  ررت قريري رتي. قصريريد إمسريريةع رتمجصريري تف رتمل ةريريةر ا  يف رتمجريريي  راريرية صريري   رتملة ريريل ررتملؤمجريريف أر رتملؤمجفريريل. 

ل رتمجو ريريك أر بلريري  رمجريرييس رت ريريدف مريري  هريريذرت رتمبمريري   رتملريري رت ي ررتملصريريةحا إنريرية  نريري ع مريري  رتمجد رتاريريل رتمجياداريريل حريري  

رت قريريك تةريريليب رتمجمريري ب بلريري  توريريا رت  رتنريريا رتإلتدرتبيريريلع تريريك إتريريلرت  رتمجاوريريد رتمجيةريري ي مجلة ريريل  ريري   أدريريا نمريريةيل 

 ررت ت.

رهيرية  لةصرييل ألريلى إيريريز رتمجة ريل رتمجيةري ال را ةلري  يف رت هريري اةل بلري  رتمجلاريل نفةريهة يف مةريري  اة  

ي رتمجلاريريل ك ريرية اريرياا  رتإلهريرية " مجيةريري  رتملوةريريم ررتمجياريري  ررتىريرية رت  ررتإل ةمجريريل ررتمجصريريلف ررتمجةكيريرياع بلريري  رتب اريرية  أ

راريرييلل حمةاريريد" تريريك هريريو تيريري  رت  ع ررتمجلجريريك ك ريرية كلاريريهة تريرية اي وة اريريل رتمجري ةتريريل ررتمجريريري م رتمجا ريريلي. مريري  هيريرية 

رتمجصريري   رتملريريذكل رتملةريرية تريريف رتمجةريريح   ررتملو لريريو بريريل  رتمجريل ريرية ع رتنرياريريةع رتملة ريرية  رتمجيةريري اة  بلريريو نةريريف 

يف ت رييك تفري نة. داريف احريل  رتاري و ةل بارية رت  دةمجلال لمجية   ل  مل " مجحلاا تفري نةع تك هو بةمك 

ركل ريريرية  تريريري حو رمجريريري   ري قصريريريد تريريريأي رتمجيةريريريةب أ   ملتاريريريل مريريري  رتمجلجريريريةلع اريريريؤ ي ذمجريريري  بلريريري  أي اصريريريات هريريريذرت 

رت دريريريريةرتي جريريريريزبرت مريريريري  تلكياريريريريل باليريريريريةل. رقريريريريد أ ى رتمجريريريري بو هبريريريريذه رتمباياريريريريل رتملة ريريريرية  رتمجيةريريريري اة  إىل إلمريريريريةع 

 ةمجيل أحيةنةع ك ة دول  إحدى رتملة رية  يف توةملهرية مري  رتمجريل ة  نفةهة مجي ع م  رتمج  ذاا ررتملةةبمجل رتإل

ع رمويريةه رتمجويريف To womanhandleمج ةري اد  دوري   لريل هري   To manhandleرتمجفوك رتإلنليزي 

تص ة  رتمجذك  الع رم  ذمج  أامة  ري ب مة رية  أللارية  إىل رتمجذي إة اه رتمللأ" بل  رتمجي  مج  ذااه م  

 ري   رتملريذكل  رت  بلريو رت  ةبريلع أر رتمج يصريي  بلريو تأنيري  توريا  تريلرت      رتملريذكل ررتملؤنري  كريي  ا ريك

... Peintresseر   Peintreع أرAuteureر  Auteurع أر Avocateر  Avocatرتملهريريريريريريري  
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ربري ي رتمجريدرتل رتىريل " يف تلنريةمج رتمجيريدر" مريث  يف إهرية " إىل رتمجاةحثرية  رتمبة ريلرت  مويريةع ا  جريا إ ريةدل رتمج ريةب 

بلري  أهلريه مري  رت يةريف. ررتمبريةل أي هريذرت رتمجري بو تةمجاوريد رتمجريذك  ي يف  مج أني  رتمجاا  رتمجول و مجيصات ميف اة

ة ع رإمنريرية هريري  جريريزب مريري  حلكريريل تيريرية ي إىل إقريريلرت  رتملةريريةررت" تريريف رت يةريريف يف ارتمجلاريريل   تيفريريل  تريريه رتملة ريرية  رتمجيةريري  

رتمجلاريريريريريلع دوريريريريري ي أي ناريريريريري ل  جريريريريريك رت ب ريريريريريةلع ناريريريريري ل أهريريريريريك رت ب ريريريريريةل مريريريريريث ع ربريريريريري ي رتمجول ريريريريريةب أهريريريريريك رتمجولريريريريريمع 

 نةريريرية  ىت بلريري  باريريرية رت  مريريري  قايريريك اريريرييدرت  جريريريةريريريل  رتمجداال مةاريريوع تريريريك ايةريريرياا ذمجريري  ررتمجداال مةاريريي ي رتمج

ارية  ع ناريري ل رتمجةريرييدرت  ررتمجةرية "ع ربريري ي باريرية " للةمجريد ر رج ريريه مجيلريري  م رفريةيع رهريري  اةريريةبدهة يف أب ريريةل 

رتمجايريريري لع ناريريري ل: للةمجريريريد رمجيلريريري  م رفريريريةي ا وةرنريريريةي يف أب ريريريةل رتمجايريريري ل مريريريث . غريريري  أي رتملة ريريرية  رتمجيةريريري رتنية  

مية اريرية  إىل إلمريريةع رتمجلاريريل مجو ليريريل غلتلريريل رك ريريف مريرية اة ةريريل يف رتمج ةريري ية  ررتملصريريحلاة  مريري  ذهريريأ أتوريريد 

رتمريريلأ  ماةتريريك  رجريريوع رهريري  رتمج اةتريريك رتمجريريذي نريريده يف رتمجوداريريد مريري   أى تيريريةل مريري  قي ريريل رتملريريلأ"ع مريري  قايريريك مريريث  

 Miماةتريك  Mi Mujerريف رتإلارياةنيل  Ma femmeماةتك  Mon mariرتمجلاة  دفو رتمجفلنةيل ند 

maridoدةإلحةمجل بل  رتمجلجك ت م برب رتمجزر  أمة رتإلحةمجل إىل رتمللأ" دي م ب  الاريا رت رييسع دريريأي رتمجلجريك  ع

مي ل   مزاة رتملريلأ" مجييفةااهرية تريةملأ ع تيي رية تفيريد كل ريل  جلريو مريث  مري  ا ريفريك ، ريةاة راريةيع ركريأي رتملريلأ" 

اصريك رتملريلأ" تمري   رتملري ريلم ملتاب جبةنا م  رتمجلجك ره  رتمجزر  دابع أمة دي ة  صه دةمجلاريل تةري ت مجريه تريأي 

رتمجريريذكل.  ريري  إذي أمريريةم حلكريريل تمريري  رتمجلاريريل  ةرتمجريريدرتل بلريريو رتمج  لريري . رنفريريس رتمج ريريوب دي ريرية  ريري  رتمجلا ريريف رتمجةريريةمجف

م    رتمجةؤرتل مج ةولهة م  ري ع تفرييري  ااريف بلري  ممري لرت ة يف مةري  اة  رتإل ةمجريل ررتمجصريلف ررتمجياري ع إىل 
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 وة رت  رتمجةريريةةد" بريري  رتمجة ريريل ذرت  رتمجاوريريد رتملة ريرية  رتمجيةريري اة  نريرية ا  تشبريرية " رتمجي ريريل يف توريريا رت اريريحريريد أي 

 Lesلرتمبةةي رتيتةةية ل رت ي او م  قايك مث  رتمجواة " رتمج ه " رتمجة هو بي رتي  حد ك ا ج    م نةي 

Belles Infidèles ع  وريىن أي رتمجة ريل رت يريد" تريري ي لةةيريل مجفصريكع داريد ب ريد  إحريدى رتملة رية  إىل

أي  Re-Belle et Infidèleيف تلريري  رت اريري وة "ع رهريري   مجل ريريلأ"رتل يريرية  بيريري رتي ايةريريف رتمجاوريريد رتمج ااريري ي 

 رتمل  ل " ررتيتةةيل.

ريف كك هذه رتملة  اة  رتمجة تحلقية إمجيهةع م تود رتملة ل هيفصة قةتوة يف رتمج ك ااي  تياريك رتمجريي  

تأمةنلع رإمنة أصات حمف  تلف ية ااف م قف رتمجيد مجليد أمةم رتملؤمجفع وة ام  م  ري  رتمج ةريةأل مفريةهيم مري  

يف رتمجة ريريل رحيريرية  رتملريريةجم رحاريري ق رتملؤمجريريف  رتإلاريريدا مج جو ررتمجاوريد رت مةنريريل ررتمبريريدر  تريريف رت ق اريريةي ررتمجة ريريلقايريك 

 نفةه ر  جل رتم  كه مجلي .

 

 رشيد برهون

 مدرسة الملك فهد العليا للترجمة
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