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 إهــــــــداء

 

 
أهدي ثمرة هذا العمل الشاق إلى والدّي اللّذين كانا مصدر تشجيع وسند دائمين لي دون 

نور عيني في هذه الدنيا.  ،ملل أو كلل. وإلى إخوتي وخاصة إلى أختي هدى وأخي الصغير سليم

 كما أهدي هذا العمل إلى أعمامي وزوجاتهم وأوالدهم.

، جدتي مسعودة الهاشمي رحمها هللاعلى روح المتواضع أن يكون هذا العمل أردت و

 .وجدي عبد الرحمان يونسي رحمه هللاوجدي محمد سعدوني رحمه هللا، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 3 

 

 شـكـر كلـمـة

 

 
 

أكّنهما بكل أتم معنى  نبالشكر الجزيل واالحترام الكبير اللذييشّرفني أن أتقّدم 

إلشراف على هذه الّرسالة، على ت باي تفّضلتالّ  ثريا التيجاني ةلّدكتورل الكلمة

المستوى المعنوي برفع معنوياتي طيلة مدة البحث، وعلى المستوى المادي بتوفير 

الحاجة إليها ولم أتمكن من الحصول عليها  الكتب والمراجع المختلفة التي كنت بأمسّ 

ر التيجاني على تشجيعها المستم عية أو غيرها. كما أشكر الدكتورةفي المكتبات الجام

من أجل إنجاز هذه الرسالة وموقفها النبيل الذي جعلني أؤمن بإنجاز هذا العمل بعد 

شكرا خاصا للدكتور محمد الصالح  أزفّ . وكل العقبات التي عرفتها منذ البداية

تقديم االقتراحات التي بو ،بكوش الذي تفّضل بتصحيح األخطاء الواردة في البحث

 . البحثساعدتنا كثيرا في تقييد فصول هذا 

 

 بعيد.من من قريب أو  ساعدونيالزمالء واألصدقاء ممن جميع وأشكر 
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 مـقـدمــة

أسلوبا من األساليب اإلنشائية الطلبية التي تأتي لتأكيد شيء ما أو نفيه يعّد االستفهام            

جوهره تقريبا واحد، أو ألي غرض آخر. وعلى الرغم من اختالفه شكال بين لغات العالم، إال أن 

ن كانت تراكيب كل لغة تختلف عن  وتبقى األغراض العديدة التي يعّبر عنها نفسها حتى وا 

تراكيب لغة أخرى. وبما أن االستفهام يختلف باختالف اللغات، هل تتم ترجمته بطريقة واحدة؟ 

عها؟ وهل ينجح وكيف تتم ترجمة االستفهام من لغة إلى لغة أخرى وما هي التقنيات الواجب اتبا

المترجم دائما في ترجمة االستفهام وهو يواجه ثنائيتي الشكل والمضمون؟ وعلى ماذا تجب 

المحافظة عند ترجمة االستفهام بصيغه التي تختلف من لغة إلى لغة أخرى؟ وهل تبقى تقنيات 

الستفهامية؟ الترجمة ونظرياتها التي اقترحها المنظرون واللسانيون كافية ومفيدة لترجمة الصيغ ا

الدراسات التحليلية وما هي أقضل طريقة لفعل ذلك؟ وقد أنجزنا دراستنا التي تدخل ضمن 

 لإلجابة عن كل هذه األسئلة.  التقويمية

 إشكالية البحث

تعتبر ترجمة صيغ االستفهام من لغة إلى أخرى عملية صعبة نوعا ما ألن سياق          

م وحالته النفسية ومدى فهم المستمع لالستفهام وبالتالي االستفهام يتغير حسب موقف المستفه  

اإلجابة عليه. وينبغي على المترجم اإللمام بكل السياقات والمواقف التي يرد فيها االستفهام. وبما 

أن االستفهام من األساليب اإلنشائية، فإن طريقة طرحه واإلجابة عنه تتغير من شخص إلى آخر 

م، وبالتالي فإن طريقة طرح التساؤالت لديهم مختلفة. وتمّثلت ألن الناس مختلفون بطبيعته
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اإلشكالية الخاصة بالبحث في دراسة ترجمة صيغ االستفهام من اإلنجليزية إلى العربية باستعمال 

نموذجا إلنجاز هذه أ (Gone with the Wind)، واخترنا رواية مبدأ التكافؤ )الّشكلي والّدينامي(

ليتنا من تساؤالت مثل ما هو أفضل تكافؤ نترجم به صيغ االستفهام؟ وهل . وانبثقت إشكاالدراسة

؟ وهل تتم ترجمة في نظريته (Nida)ذين اقترحهما نايدا لالهو التكافؤ الشكلي أم التكافؤ الدينامي 

صيغ االستفهام شكال وجوهرا دون االهتمام بالمعنى أو الغرض، أم يسعى المترجم إلى ترجمة 

لتعبير عنها في النص األصلي مهما كان الشكل الناتج؟ وهل يمكن الجمع بين الفكرة المراد ا

التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدينامي عند ترجمة الصيغ االستفهامية دون اإلخالل بمعناها أو بشكلها 

كيف تتم ترجمة صيغ االستفهام باستعمال التكافؤ إذا علمنا مسبقا أن المكافئ أو بكليهما معا؟ و 

يأخذ دائما الّسياق بعين المعنوي الذي بل االستفهام  حرفيااألقرب ليس االستفهام  الطبيعي

ماذا وما هي نظرية الترجمة التي تعتمد على التكافؤ عند ترجمة صيغ االستفهام؟ و  االعتبار؟

عند هل يكون غرض االستفهام و  أضاف التكافؤ في الترجمة األدبية التي درسناها في هذا البحث؟

في اللغة اإلنجليزية، أم أن المترجم قام الكاتب في اللغة العربية هو نفسه الذي عّبر عنه  المترجم

لى  يه؟بترجمته بناء على فهمه للمعنى العام لالستفهام األصلي دون مراعاة الغرض الذي يؤدّ  وا 

 بنظرية نايدا في ترجمة صيغ االستفهام في مدونة البحث، وهل نجح في المترجميعمل مدى أّي 

 ذلك؟ وهل هناك نظريات يمكن أن يستعملها المترجم لترجمة صيغ االستفهام ؟

 وقد وضعنا مجموعة من الفرضيات نحاول اختبارها من خالل هذه الّدراسة.             

 فرضيات البحث

 تتم ترجمة صيغ االستفهام باستعمال الّتكافؤ بنوعيه الّشكلي والّدينامي.   -1
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ت أساسا للترجمة الدينية اإلنجيلية، ثم عيدا ذات أهمية كبيرة، فقد وضتعتبر نظرية التكافؤ لنا -2

 تم تطبيقها لتشمل أنواعا أخرى من بينها الترجمة األدبية.  

ياق الذي ورد ، والمهّم أن نأخذ بعين االعتبار السّ المقبول في الّترجمةالّتكافؤ  استعماليشترط   -3

 .فيه االستفهام

 ي ترجمة صيغ االستفهام باإلضافة إلى التكافؤ. يمكن استعمال تقنيات أخرى ف -4

إن الغرض الذي يعّبر عنه االستفهام في اللغة اإلنجليزية هو نفسه في اللغة العربية ألن  -5

ن تغّيرت طريقة طرحها.  في مختلف الثقافات والمجتمعاتتساؤالت الناس هي نفسها   حتى وا 

 أسباب اختيار الموضوع

الذي جعلنا نختار هذا الموضوع هو ندرة دراسات سابقة تتضمن  إن الّسبب الرئيس          

ختيار هذه الرواية بالذات دون غيرها من ولعّل أهّم سبب ال. ترجمة صيغ االستفهام في الرواية

. وعليه، روفة لدى نسبة كبيرة من الناسكونها غير معالروايات لتحليل ترجمة صيغ االستفهام هو 

واحد، أي القيام بتحليل ترجمة صيغ االستفهام الورادة في الرواية  ارتأينا ضرب عصفورين بحجر

 ف بها في إطار الترجمة األدبية. )وليس صيغ االستفهام في مجال آخر( وكذلك التعري

 تحديد موضوع البحث

 (Gone With the Wind) ذهب مع الريحمدونة تمثلت في رواية  تناولنا في بحثنا          

، واخترنا تحليل ترجمة صيغ (Margaret Mitchell)مارغريت ميتشل ة األمريكيللكاتبة 

من خالل ترجمتين هما ترجمة أحمد  االستفهام الواردة فيها من الّلغة اإلنجليزية إلى الّلغة العربية
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التي صدرت ترجمة دار البحار ، و في جزئينم  1958التي صدرت سنة  فؤاد ترزيزكي العرابي و 

 كذلك.  م في جزئين 2005سنة 

على التساؤالت التي و  ونقف من خالل الحوار الذي دار بين شخصيات هذه الرواية          

 راسةبالدّ تعرضنا لها طرحتها. وقد أظهرت هذه التساؤالت عددا معتبرا من أغراض االستفهام التي 

ؤ وتقنيات أخرى لتحليل ترجمة هذه الصيغ بناء على استعمال التكافاخترنا نظرية نايدا و  والّتحليل.

 للترجمة. 

 أهّمية البحث

يرد االستفهام في مواقف مختلفة ويعّبر عن أغراض متعددة حسب السياق. وتكمن           

الصعوبة في ترجمة صيغ االستفهام باعتبار أن الغرض يتغّير بتغّير السياق وحسب ما يوّد 

ى توفيق المترجم في ترجمة صيغ الشخص االستفهام عنه. وتأتي أهمّية بحثنا، إذن، لمعرفة مد

، وما هي ولغويااالستفهام من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية باعتبارهما لغتين متباعدتين ثقافيا 

الطريقة التي استعملها وهل كانت كافية للتعبير عن معاني االستفهام الواردة في الرواية ؟ ويبرز 

 ه يأخذ بعين االعتبار الشكل والمضمون.  هذا البحث أهّمية التكافؤ في الترجمة ألن

 أهداف البحث

تمثل الهدف من هذا البحث في إثراء المكتبات الجامعية الجزائرية والعربية لندرة           

الدراسات حول ترجمة صيغ االستفهام في األدب عامة وفي الرواية خاصة، وفي دراسة ترجمة 

طريقة األفضل في ترجمة صيغ االستفهام باستعمال صيغ االستفهام في الرواية، وفي تبيان ال

 التكافؤ. 
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 اإلضافات المنتظرة من الدراسة

ترجمة صيغ االستفهام في األدب الروائي وقمنا بتحليل ترجمة هذه الصيغ تمّيز بحثنا ب          

لنحو حسب الغرض الذي تؤديه والّسياق الذي وردت فيه. فأردنا من خالل هذا البحث الجمع بين ا

 واألدب والترجمة في دراسة واحدة. 

 تحديد المفاهيم

. وتتمثل هذه تحديد مصطلحات البحث وتعريفها تعريفا إجرائياتطرقنا في هذا البحث إلى 

 المصطلحات فيما يأتي: 

نص شفوي أو مكتوب من لغة معّينة إلى لغة أخرى مع مراعاة المعنى : هي نقل الترجمة -

وتشمل الترجمة كل ميادين البحث وتتداخل فيها كل العلوم المقصود في النص األصلي. 

 اإلنسانية والعلوم التجريبية. 

. وقد يستعمل االستفهام ال نقصد به طلب معرفة شيء لم يكن معلوما: االستفهام -

لالستعالم عن شيء لم يكن معروفا ألن المستفهم يكون على علم سابق به ويريد فقط تأكيده أو 

 عن تعّجبه أو توبيخ السامع أو دعوته إلى فعل شيء معّين أو نهيه عن ذلك. نفيه أو التعبير 

نقصد بصيغ االستفهام في إطار البحث، تلك الّصيغ الواردة في المدونة  :صيغ االستفهام -

 والتي عّبرت عن غرض من أغراض االستفهام كاإلقرار، والتوبيخ، والدعوة، والتشكيك وغيرها. 
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تناول قصة حقيقية أو خيالية. وهي أكبر حجما من القصة. : هي نص نثري يالرواية -

 وتشمل الرواية ثالثة مراحل ال بد من وجودها وهي البداية والعقدة والحّل.

: يقصد بها مختلف النظريات التي تناولت موضوع الترجمة وتساءلت نظريات الترجمة -

أم يجب على المترجم عما يجب ترجمته وما يجب تركه. وهل يمكن ترجمة كل كلمة في النص 

إعادة نفس معنى النص األصلي دون إعطاء األهمية لكل كلمة؟. وهل كل كلمات النص قابلة 

 لتترجم بكلمات أخرى أم هناك عناصر غير العناصر اللغوية تتم بها ترجمة الكلمات؟. 

، : نعني به المصطلح الذي أتى به أوجين نايدا الذي يرى بأن كل كلمة في لغة ماالتكافؤ -

 يمكن ترجمتها بمكافئ طبيعي أقرب في لغة أخرى. 

التي اعتمدناها في بحثنا، في عرض نماذج االستفهام التي وردت في وتمثلت الخطة           

رجمة قمنا بعرض التّ ، و ياق الذي وردت فيهالرواية األصلية باللغة اإلنجليزية وتحليل محتواها والسّ 

وقمنا بتقسيم بحثنا، على هذا وتحليلها وفقا لنظرية نايدا.  مثال في النص األصلي،العربية لكل 

وفصلين تطبيقيين، وخاتمة وقائمة  مدخل وأربعة فصول، فصلين نظرييناألساس، إلى مقدمة و 

 المصادر والمراجع والمالحق، وملخصي الّدراسة بالّلغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية. 

تطّرقنا في الفصل األول رواية األمريكية ومميزاتها. و الإلى البحث مدخل تطرقنا في و           

الفصل الثاني أسلوب االستفهام في اللغتين حّللنا في نظرية التكافؤ وبعض تظريات الترجمة. و إلى 

األول في عرض أسلوب االستفهام في  المبحث. وتمّثل مبحثينه إلى قسمنااإلنجليزية والعربية. و 

للغة المترجم منها، بحيث تناولنا تعريف االستفهام لغويا واصطالحيا اللغة اإلنجليزية باعتبارها ا

الثاني في عرض أسلوب االستفهام في اللغة  المبحثوعرض أنواعه وأغراضه وأدواته. وتمثل 

ه تعريف االستفهام وعرض أنواعه وأغراضقمنا ب العربية باعتبارها اللغة المترجم إليها، بحيث
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ثالثة ه إلى قسمنا، و الروايةالستفهام في توظيف ابدراسة تحليلية ل لثالثوأدواته. وقمنا في الفصل ا

 ضّمن نبذة عن حياة مؤلفة الرواية. ت، و المدونةعرض األول في  المبحث. وتمّثل مباحث

لتحليل توظيف وخصصنا المبحث الثالث . أسلوب الروايةعرض الثاني في  المبحثوتمّثل 

، وايةاالستفهام الواردة في الرّ  لفصل الرابع بتحليل ترجمة صيغافي وقمنا االستفهام في المدونة. 

األول أنواع  المبحثتناول و . مبحثينالتكافؤ. وقمنا بتقسيم هذا الفصل إلى نظرية باستخدام 

الترجمة باستعمال التكافؤ الشكلي أمثلة عن التكافؤ المستخدمة في ترجمة صيغ االستفهام و 

الثاني تحليل ترجمة  المبحث. بينما تناول مثالستفهام في كل حسب غرض اال والتكافؤ الدينامي

 نماذج االستفهام حسب السياق الذي وردت فيه. 

صعوبة استعارة بعض الكتب تمثلت في  وقد القينا صعوبات خالل إنجاز هذا البحث          

اني التي منحتنا وخاصة الرسائل الجامعّية. وفي هذا اإلطار، نشكر المشرفة األستاذة ثريا التيج

إطار نسخة من رسالتها في الدكتوراه لنستشّف منها منهجية البحث العلمي والتي مّكنتنا من وضع 

صعوبة إيجاد نسخة أصلية لترجمة المدونة ألن النسخة التي كنا  محكم لهذا البحث. كما صادفنا

النات في الجرائد اعتمدنا عليها في البداية ليست أصلية، ما جعلنا نسلك كل الّسبل من إع

الوطنية، والبحث في مواقع تحميل الكتب، ومراسلة مكتبات جامعية وطنية وأجنبية، وكذا مكتبات 

نفقات نسخ الرسالة على حسابنا، عدة مرات، بناء على أمر  ناحملتكما خاصة وطنية وأجنبية. 

ة في البحث. إضافة المشرفة وهي الطريقة التي رأينا أنها أفضل طريقة لتصحيح األخطاء الوارد

 إلى نفقات نسخ مختلف المراجع التي اعتمدنا عليها في البحث.
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 لدراســـة النظريـــــةا

 ومميزاتهاالرواية األمريكية : مدخل

   نظرية التكافؤ الترجمة و : ل األولالفص

 االستفهام في اللغتين اإلنجليزية والعربيةأسلوب : الفصل الثاني
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 دب األمريكي األمدخل: 

 

الرواية الشعر والقصة من جهة، و ، وهي األدب األمريكي أنواعتناول مدخل هذا البحث           

عرض أهم ثم قمنا بفي أمريكا.  هظروف بروز و  هإلى تعريفعر في الشّ تطّرقنا فمن جهة أخرى. 

م تزدهم إال شهرة عراء األمريكيين الذين برزوا في مجال الشعر وذكر بعض إنتاجاتهم التي لالشّ 

عر األمريكي الذي كتبه الزنوج والذي عّبروا فيه عن الشّ كما تناولنا بالتحليل  محلية وعالمية.

الذي نبغت في أمريكا، و  سويعر النّ الشّ قمنا بعرض ، األمر حرر. وزيادة على هذاآمالهم في التّ 

ومختلف هذه األخيرة، ريف تع في مجال القصةتناولنا فيه شاعرات عالميات أمثال ماريان مور. و 

ظروف ظهورها وأهم مميزاتها، إضلفة إلى الكتاب الذين عملوا على ، و تعريفات األدباء للقصة

أهم األدباء الذين برزوا في مجال  ،في األخيرعرضنا، لتي مرت بها. و وأهم الفترات ا ،تطويرها

 القصة والقصة القصيرة. 
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 الشعر والقصة  :أوال

نا استقينا المعلومات التي استخدمناها في مدخل هذا البحث شير بادئ ذي بدء إلى أنّ ن           

موجز  " بعنوان للكاتب بيتر هاي، الذي ترجمه إلى اللغة العربية هيثم علي حجازيمن كتاب 

 .تاريخ األدب األمريكي"

 مكتوبة فياألدبية الللتعبير عن رواد األعمال  يستعمل مصطلح األدب األمريكي          

 من روايات وقصص وقصص قصيرة وشعر. وهو امتداد لألدب الواليات المتحدة األمريكية

لذا فهو أدب فتي ال يرقى إلى أبعد من القرن السابع عشر، مقارنة باألدب ، اإلنجليزي البريطاني

ومن  ها،الفرنسي مثال. وكان األدباء األمريكيون يستوحون النماذج اإلنكليزية ويطبعون على غرار 

أجل ذلك اعتبرت آثارهم جزءا من األدب اإلنكليزي. و يعد هذا األدب ثمرة االستكشافات التي قام 

الموسوم  (John SMITH)بها األدباء. وتمثلت أول هذه االستكشافات في كتاب جون سميث 

 A true relation of such occurrences and accidents of noate as hath »بـ

happened in Virginia since the first planting of that collony»  

، فضال عن مؤلفات أخرى لنفس الكاتب والتي تعرفنا ببدايات االستعمار م1608الصادر سنة 

يوميات حول  (Edward WINSLOW)اإلنجليزي على أمريكا. كما سجل إدوارد وينسلو 

، ماستشوستس  (Playmouth)أحداث السنوات األولى على وصول مستعمري باليموث

(Massachussetts)  "األوائل على السفينة البريطانية "ماي فالور(Mayflower).  ويمكننا

  األدب األمريكي إلى ما يأتي: أنواعتقسيم 
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 الشعر -1

   في تعريف الشعر ما يأتي: Jeffrey wainwright يقول            

« Through evolution, the human vocal tract has become able to give voice 

to a variety of particular sounds and complex combinations of sounds. »  

(Jeffrey wainwright, 2005, 1) 

خالل التطور الذي عرفه اإلنسان، أصبح جهازه الصوتي قادرا على إعطاء صوت لعدة "أي: 

 " )ترجمتنا( .ةأنواع من األصوات والتركيبات الصوتية المعقد

أن هذه األصوات تكون ممتعة أكثر عندما تركب  Wainwrightوانطالقا من هذه الفكرة، يؤكد 

 مع بعضها البعض، وذلك في قوله: 

« The sounds of language are further enjoyed when they are combined in 

such sequences as a run of the same consonants (alliteration) or the 

repetition of certain words or rhythmic Patterns. »  

(Jeffrey wainwright, 2005, 1) 

أي: "تكون أصوات لغة ما ممتعة عندما يتم تركيبها وتتعاقب في شكل حروف ساكنة ومتشابهة 

 " )ترجمتنا( .متناغمة)أي الجناس االستهاللي( أو عند إعادة بعض الكلمات أو نماذج  

ونستنتج من هذا القول أن الشعر له ميزة خاصة تتمثل في تتابع األصوات على شكل نغمة 

على  -رغم وضوح المعنى الذي تعبر عنه–واحدة، عكس النثر العادي الذي ال ترد فيه الكلمات 

نسق واحد أي نغمة واحدة. ولقد عرف الشعر في أمريكا عدة مراحل منذ ظهوره. وسنحاول 

 استلهم ، )م 1765 -م1608). ففي مرحلة أدب المستعمرات هذا المدخلفي تلخيص أهمها 
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قصائدهم من أعمال كبار الشعراء الميتافزيقيين اإلنجليز أمثال دون  الشعراء األمريكيون

(Donne)  وهربرت(Herbert)  ومارفال(Mervell) وتم تدعيم الشعر باستمرار على مستوى .

التاريخ والسيرة  مؤلفات األمريكية األولى كانت مزيجا منفإن ال، وحسب بيير الغييتالكنيسة. 

كانت ، وأشار إلى أن المؤلفات النثرية كالقصة والقصة القصيرة والرواية الذاتية والعقيدة والشعر.

 (Pierre LAGAYETTE, 2001, 8)      غائبة في عهد المستعمرات.

 In »ما يأتي: والّطبيعة جمع بين الّشاعرالعر في الشّ دور عن  Allan Burns ويقول

American literature, poems about poetry are apt to assert the necessity of 

both originality and a connection between the poet and nature. » 

(Allan Burns, 2002, 143)   

رورة كل من األصالة القصائد الشعرية في األدب األمريكي من شأنها التأكيد على ض أي: "إنّ 

" )ترجمتنا(. ونستنتج من هذا القول أن الطبيعة شكلت منذ البداية .والربط بين الشاعر والطبيعة

فقد تراوحت مواضيع الشعر منذ ظهوره بين الفن والجمال ، جزءا ال يتجزأ من الشعر األمريكي

لحياة والموت والضياع والواجبات والحضارة والعالقات العائلية والعبودية والحرية والمجتمع والفرد وا

والخيارات، وما إلى ذلك من الموضوعات التي تمش الفرد والمجتمع األمريكي على حد السواء. 

وتميز شعراء هذه الفترة باالستعمال الكثير لالستعارة والتالعب بالكلمات. وعن أهم شعراء 

 Michael)سوورث مستعمرات منطقة أنجلترا الجديدة، نجد في مقدمتهم مايكل ويفل

Wigglesworth )الذي كان قسيسا. ويعّد كتابه (Day of doom)  أول م1662الصادر سنة ،

نسخة منه في أقل من سنة. وألف إدوارد  1800نجاح في تاريخ اإلصدار في أمريكا، حيث بيعت 

سنة  ( Preparatory meditations)كتابين، األول بعنوان  (Edward Taylor)تايلر 

، وكالهما يعالجان مسائل دينية. وبمرور (God’s determinations)والثاني بعنوان  م،1725
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السنين، تعددت مواضيع الشعر بين السخرية والفكاهة و الفن الغنائي. وأبرز الشعراء الذين تألقوا 

( الذي يعد أول شاعر ولد في منطقة Benjamin Tompsonفي هذه الفترة، بنجامين تومسون )

لجديدة.  وفي القرن الثامن عشر، وفي أوائل العهد الجمهوري، أصبحت كتابة الشعر إنجلترا ا

 Angela . وكان الشاعر يرى على أنه لديه مسؤولية اجتماعية. وفي ذلك، تقول لغرض تعليمي 

Vietto  :ما يأتي« Poems often addressed specifically public topics; poetry 

rarely served the primary purpose of simply expressing the personal 

feelings of the poet. Even when a poem was written to a specific person, 

whether a loved one or a historical figure, part of the purpose of the poem 

was to provide a model for social interaction ».(Angela Vietto, 2010, 5)  

أي: "تناولت القصائد، في الغالب، وبصفة خاصة، مواضيع ذات طابع عمومي. ونادرا ما حقق 

الشعر الهدف األول المنشود والمتمثل في التعبير ببساطة عن المشاعر الشخصية للشاعر. وحتى 

ن كانت القصيدة موجهة لشخص ما، حبيبا كان أو شخصية تاريخية، فإن جزءا منها يرد لتوفير  وا 

-وقد عرف القرن الثامن عشر ظهور الشعر األفرو " )ترجمتنا(..للتداخل االجتماعي نموذج

 Alex أمريكي أي الشعر الذي كتبه أمريكيون من أصل إفريقي كما يشير إلى ذلك كل من

PREMINGER و T. V. F. BROGAN : في قولهما 

« The Afro-Am. trad. in poetry reaches back  into the 18th c ». 

(Alex PREMINGER & T. V. F. BROGAN, 1993, 21)  

 ذكر " )ترجمتنا(. وي.أي: "يمتد الشعر األمريكي ذو أصول إفريقية إلى القرن الثامن عشر 

James WELDON JOHNSON  ّاعرةالش Phillis Wheatley (1753م/1754م-

يا إلى بوسطن وهي شاعرة القرن الثامن عشر، التي وصلت في سفينة شحن من إفريق(، م1784
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 . وأثارت هذه الطفلة البالغة سبع أو ثماني سنوات، اهتمام رجل غني من بوسطنم1761 سنة

 ذكاء Wheatley فاشتراها لتعمل لديه خادمة. والحظت السيدة. John Wheatley يدعى

 الطفلة، فقررت منحها فرصة إظهار موهبتها. ويعتقد أن فيليس بدأت كتابة الشعر حوالي سنة

 عندما تقول:  Elizabeth Thomason كما تشير إلى ذلك، م1765

« It is believed that Wheatley began writing in 1765. Her poem “An 

Elegiac Poem, on the Death of That Celebrated Divine, and Eminent 

Servant of Jesus Christ, the Reverend and Learned George Whitefield” 

gained her national and international attention when it was published 

locally in 1770 as a broadside pamphlet and then reprinted in newspapers 

throughout the American colonies and in England ». 
        (Elizabeth Thomason; 2001: 212) 

. وقد أثارت قصيدتها الموسومة )قصيدة م1765كتابة الشعر سنة  أي: "يعتقد أن ويتلي بدأت

رثائية بمناسبة وفاة خادم المسيح واإلله، الممّيز والشهير، القس والمتعلم جورج ويتفيلد( اهتماما 

. وكان هذا الصدور جانبيا م1770على الصعيدين المحلي والدولي، عند صدورها محليا سنة 

" .يدة في الجرائد في كل أنحاء المستعمرات األمريكية وفي إنجلتراومن ثمة، أعيدت طباعة القص

ديوانا شعريا  Phillis)ترجمتنا(. وبعد إثني عشر سنة من دخولها بيت آل ويتلي، أصدرت 

. م1773في لندن سنة  Poems on various subjects, religious and moralبعنوان 

دة. غير أنها لم توف حقها في التعريف بها موضوع اهتمام لمدة شهور عدي Phillisوأصبحت 

 ما يأتي:    James WELDON JOHNSON لألجيال التي تلتها، إذ يقول 

« Phillis Wheatley has never been given her rightful place in American 

literature. By some sort of conspiracy she is kept out of most of the books, 

especially the text-books on literature used in the schools. Of course, she 
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is not a great American poet—and in her day there were no great 
American poets—but she is an important American poet ».  
(James WELDON JOHNSON, 2008, 23)  

في األدب األمريكي. وبسبب تآمر ما، أبقيت بعيدة في معظم أي: "لم تعط فيليس مكانتها أبدا 

الكتب، ال سيما كتيبات األدب المستعملة في المدارس. وبالطبع، ليست فيليس شاعرة أمريكية 

" .ولكنها تبقى شاعرة أمريكية عظيمة -ولم يكن في عهدها شعراء أمريكيون ذات أهمية–عظيمة 

 Thomas، نستشهد بما قاله Phillis Wheatleyرضت له )ترجمتنا(. ولتأكيد التهميش الذي تع

Jefferson: « Religion has produced a Phillis Wheatley, but it could not 

produce a poet; her poems are beneath contempt ».(Op. cit, 26)   

نى من قلة أي: "لقد أعطى الدين فيليس ويتلي ولكنه لم يعط شاعرة ألن قصائدها تعتبر أد

نجلترا. وانقسم األدباء " )ترجمتنا(. .االحترام وقد أحدث شعر فيليس نقاشا في كل من أمريكا وا 

 Richardوالشعراء ما بين مؤيد ومعارض. حيث قال الكاتب المؤيد للعبودية، ريتشارد نيسبات 

Nisbet  اة مع الغير. أن قصائد فيليس ال تبرهن في شيء على قدرة األفارقة على التحرر والمساو

وما حققته فيليس  م1775، فقد دافع عن فيليس سنة Bernard Romansأما برنارد رومانس 

                                   (Dickson D. Bruce Jr., 2001, 50)حيث وصفها على أنها "طائر الفينيكس في عرقها". 

 .T. V. F و Alex PREMINGERأمريكي، حسب -وأول ما بدأ ظهور الشعر األفرو

BROGAN، عندما أّلفت لوسي تيري Lucy Terry وهي عبد امتلكها سيد يدعى Ebenezer 

Wells من ديرفيلد Deerfield قصيدة ،semiliterate  بعنوانBars Fight 28 يتكون من  

ومن الشعراء  . م1746سطرا، تصف فيها كيف هاجم الهنود منطقة ديرفيلد في شهر أوت سنة 

صاحب الدواوين الشعرية  George Moses Horton و Jupiter Hammonجد كذلك، السود، ن

 .The poetical works of George Mو )مThe hope of liberty (1829  الثالث:
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Horton (1845م)  و Naked Genius (1865م ) الذي تزامن مع نهاية الحرب األهلية

رن التاسع عشر، برز شعراء سود آخرون أمثال وتحرر هورتن من العبودية. وخالل الق ،األمريكية

Frances Ellen Watkins Harper (1825م1911 -م) و James M. Whitfield 

ولم يبلغ شعر السود شهرة  .(م1902-م1851) Albery A. Whitmanو (  م1870-م1830)

    بعنوان  Paul Laurence Dunbar الشعري الثالث للشاعر وطنية إال بعد صدور الديوان

Lyrics of lowly life وتألق شعراء آخرون في القرن التاسع عشر، نذكر من  . 1896 سنة

عمل على جعل أشعاره و . الشاعر والروائي والقاص Edgar Allen Poeبينهم: إدغار أالن بو 

موسيقية واهتم بالجانب الصوتي أكثر من اهتمامه بجانب المحتوى. وعّرف "بـو" الشعر على أنه 

(. ومن بين القصائد التي خلفها "بو"، نذكر قصيدة 1990،7)بيتر هاي،  ".موزون للجمال "إبداع

. أما عن النقد م1845سنة  التي صدرت، وقصيدة "الغراب" م1840سنة  التي صدرت"أجراس" 

األدبي، فقد عرف "بو" بكتاباته النقدية لمجلة "رسول األدب الجنوبي". وكان يعتقد أن النقد الفكري 

أمريكا. غير أن أدباء مثل جيمس راسل لوويل  نجع الوسائل لتطوير األدب القومي فيهو أ

، 1990" )بيتر هاي، .وصف النقاد )من بينهم "بو"( بأنهم "برودة براهين ومظاهر الرياضيات

، م1849(. وحذا كتاب آخرون حذو "رسل" وتهجموا على "بو" كناقد حتى بعد وفاته سنة 69

تا في شارع بالتيمور. كما عرفت أمريكا شاعرا آخر وهو هنري وودزوورث حيث وجد سكرانا ومي

بالتحدث مباشرة إلى قلوب الناس العاديين، مما  -خالفا لشعر "بو"–لونغفيلو، الذي امتاز شعره 

التي جعله يحظى بشعبية كبيرة. ومن أهم قصائد لونغفيلو، نذكر "بول ريفر يمتطي صهوة جواده" 

سنة  التي صدرت، و"أغنية هيواثا" م1847سنة  التي صدرت"إيفانجلين" ، وم1861سنة  صدرت

. وتمتاز كلها بالبساطة وسهولة الفهم. وبعد ذلك، تطرق لونغفيلو إلى المواضيع الدينية م1855

، والتي تصف م1879سنة  التي صدرتكما في قصيدته الموسومة بـ"ارتفاع المد انحسار المد" 
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من األدباء األمريكيين اآلخرين، يستمد )لونغفيلو( معظم أفكاره من  نهاية حياة إنسان. وكغيره

كما تجدر كتاب آخرين. وكان متمكنا من بعض اللغات األوربية كاأللمانية والهولندية والفنلندية. 

الذي كان محط إعجاب  (James Russell Lowell) اإلشارة إلى الشاعر )جيمس رسل لوويل(

، كتابا (م1848-م1846)سياسة، إذ كتب، خالل الحرب المكسيكية وطني. وكان شعره يتسم بال

وهو بمثابة هجوم على السياسة األمريكية. وتتمثل  (Biglow papers)موسوما بـ"أوراق بيجلو" 

، وهي شخصية ظريفة باإلضافة إلى (Hosea Biglow)الشخصية األساسية في "هوسيا بيغالو" 

، شخصية غبية تنضم إلى (Birdofredum Sawin) شخصية أخرى وهي "بيردوفريدوم ساوين"

األمريكية الجيش. وجاء الجزء الثاني من "أوراق بيجلو" لتأييد الشمال خالل فترة الحرب األهلية 

وويل( الموسوم أهمية من الجزء األول. وفي كتاب )ليقل (. غير أن هذا الجزء م1865-م1861)

، نجد وصفا استهزائيا لبعض م1848والصادر سنة ،  (A fable for critics)بـ "أسطورة النقاد

الذي يعّد أول شاعر   والت ويتمان إضافة إلى الشاعرالشعراء أمثال "بو" و"بريانت" و"إيمرسون". 

أمريكي اكتشف إمكانية الشعر الحر، وذلك خالل فترة التطور الهام في مجال الشعر، والذي أدى 

زية. وكان أسلوب )ويتمان( في الشعر سهال وخاليا من إلى تحرير الشعراء من التقاليد اإلنجلي

الزخرفات واألوزان والقوافي. وخالل الحرب األهلية، تطوع )ويتمان( ممرضا في فيرجينيا، إذ يقول 

 During the Civil War, Whitman served for » ما يأتي: David LEHMANعنه 

three years as a wound dresser and solace giver to injured soldiers in and 

around Washington ».    (David LEHMAN, 2006, 84)  

أي: "عمل ويتمان، خالل الحرب األهلية، ممرضا ومسعفا للجنود في منطقة واشنطن وضواحيها، 

" )ترجمتنا(. وكان من مناصري الشمال ومعجبا بالرئيس )لينكولن(. وعند مقتل .لمدة ثالث سنوات

 ، رثاه )ويتمان( بقصيدتين هما: )أيها القبطان، يا قبطاني العزيز( م1865ر، سنة هذا األخي
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(O captain !My captain)  )و )حين أزهر الليلك آلخر مرة في حديقة المدخل 

(When lilacs last in the dooryard bloom’d) . وفي القرن العشرين، اكتسى الشعر األمريكي

 م(–1935م1869) Edwin Arlington ROBINSON استعملأشكاال ومضامين جديدة. حيث 

      ما يأتي: Randall HOFFأشكاال شعرية تنتمي إلى القرن التاسع عشر. ويقول راندل هوف 

« He was the poet of the people, a people’s poet » (Randall HOFF, 2005, 261)  

قد أحب هذا الشاعر استخدام األلوان و " )ترجمتنا(. .أي: "لقد كان )روبنسون( شاعر الشعب

عنه القديمة السائدة في القرن التاسع عشر للتعبير عن أحاسيس وأحداث القرن العشرين. ويقول 

بيتر هاي ما يأتي: "وعلى الرغم من أن شعره المبكر كان يمتلئ باإلحساس بالضياع المعاصر 

(. ومعنى 148 ،1990" )بيتر هاي، .ةجديد القيم القديمة وّلت دون أن تحل مكانها قيم إال أنّ 

هذا القول أن روبنسون حافظ على الشعر التقليدي في التعبير عن أفكاره وأحاسيسه إاّل أّن ما 

كان ينادي به ينتمي إلى الماضي وليس له بديل في الحاضر. وغلب على شعر روبنسون 

ره باستعمال السوناتات الشكوك والمعتقدات الضائعة في عصره. ويتميز روبنسون في كتابة شع

بيتا( والرباعيات. ويظهر روبنسون متناقضا بعض  14)ومفردها سونيت وهي قصيدة تتألف من 

الشيء في شعره، إذ أنه يعبر عن أحاسيس تفاؤلية في قصائد ومتشائمة في قصائد أخرى. ويشير 

ذا اإلطار إلى أن شعر روبنسون يمتاز بالجهوية إذ يقول في ه Allan BURNSأالن بورنس 

 After the civil war, regionalism became a major movement in »ما يأتي: 

American literature…Regionalism in poetry can be represented 

by…Edwing Arlington Robinson …who produced ironic commentaries 

on the long-established and vestigially puritanical civilization of New 

England. » (Allan BURNS, 2002, 13)  
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أي: "بعد الحرب األهلية، أصبح الطابع الجهوي حركة هامة في األدب األمريكي. ومن بين من 

يمثلها نذكر أدوين آرلنغتون روبنسون الذي كتب تعليقات استهزائية تخص آثار حضارة إنجلترا 

" )ترجمتنا(. ومن بين قصائد روبنسون الشهيرة، نذكر: .الجديدة التطهرية التي عمرت طويال

 Miniver Cheevy، The torrent and the night،  (Captain Graig)الكابتن غريغ

before ،The children of the night،Tristram ، The man who died twice  . 

 ويقول راندل هوف عن الشاعر روبنسون ما يأتي: 

« Edwin Arlington Robinson is best known for his formal rhyming poems, 

surprise endings and characterizations of the human condition not typical 

of any particular literary movement. » (Randall HOFF, 2005, 426)  

فاجئة وتمثيل ظروف اإلنسان. أي: "يعرف أدوين آرلنغتون روبنسون بأشعاره الشكلية والنهايات الم

 Edgar(" )ترجمتنا(. أما الشاعر )إدغار لي ماسترز.وهذا ما ال نجده في أية حركة أدبية معينة

Lee Masters  (1890م 1950 -م) فقد أصدر ديوانا شعريا موسوما بـ)مقتطفات أدبية من ،

ان صعوبة الحياة . ويصور هذا الديو م1915سنة The spoon river anthology سبون ريفر( 

في المدن األمريكية الصغيرة. وتحوي كل قصيدة موضوع شخص ميت من سبون ريفر يتحدث 

من القبر. ووصف البعض هذا العمل على أنه "األكثر قراءة وحديثا عنه حتى يمكن القول أنه لم 

نهر  ماسترز في مدينتي بيتسبرغ ولويس تاون قربوقد عاش يكتب مثله في أمريكا فيما مضى". 

وصدرت لماسترز قصائد أخرى ومسرحيات سبون، مما يفسر تأثير ذلك على أعماله فيما بعد. 

 Theولكنها لم تحقق النجاح الذي حققه ديوانه الشعري األول. ومن بينها ديوانه الشعري الثاني 

blood of the prophets  وتتمة الديوان الشعري األول بعنوان  م،1905الصادر سنةThe 

new spoon river  وقد تم نقد هذا العمل، حيث يقول راندل هوف ما . م1924الصادر سنة
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 ,Masters’s later work was criticized as being hastily published »يأتي: 

serving as a vehicle to express his own political thoughts and 

opinions. »(Op. cit, 301)  

ز األخير على أنه تم إصداره على عجل وأنه يعكس أفكاره السياسية أي: "تم نقد عمل ماستر 

كتابا، ولكن يبقى ديوانه األول من أشهر ما  53" )ترجمتنا(. وكتب ماسترز .وآراؤه الشخصية

     Robert Frost  كتب. ومن أشهر شعراء القرن العشرين، كذلك، نذكر روبرت فروست

 Stopping by woods on a snowyصاحب عدة قصائد منها:  م(1963-م1874)

evening و A boy’s will، وNorth of Boston highlights   وThe death of the 

hired man  وA servant to servants . مرات وقد تحصل فروست على جائزة بولتزر عدة، 

مبني على ، ولكّنه روبنسون، قائما على األشكال الشعرية التقليديةشعر  على غراره، كان شعر و 

لغة مباشرة ونظرة متفائلة عكس روبنسون. ويقول راندل هوف عن الشاعر روبرت فروست ما 

 يأتي: 

« Robert Frost occupies a unique position in American poetry. He is more 

widely known than any other 20th-century American poet. » (Op.cit, 171)  

فروست مكانة مميزة في الشعر األمريكي. وهو من أشهر الشعراء في القرن  أي: "يحتل روبرت

" )ترجمتنا(. ويتناول شعر فروست الطبيعة  في جانبها .العشرين أكثر من أي شاعر آخر

 ذلك، يقول بيتر هاي ما يأتي: لطحي في البداية والذي ينزل تدريجيا إلى األعماق. و السّ 

ست المعروفة هي أشعار تتحدث عن الطبيعة، وتمتاز أن لها "وما يلفت  النظر في أشعار فرو 

سطحا ظاهرا من النعومة والبساطة. وفجأة يتكسر هذا السطح الخارجي البسيط واألملس كما 

"          .تتكسر بركة من الجليد تحت أقدامنا. وعندها يمكننا النظر إلى األعماق غير المتوقعة للمعاني
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 Stopping by woods by a snowy evening تعتبر قصيدةو (. 151 ،1990 )بيتر هاي،

إذ رغم تميزها بالشكل التقليدي إال أنها معاصرة في استعمالها  ،مثاال حيا على ما سبق قوله

لشخصية ذات حساسية منقسمة. ويتحدث الشاعر في القصيدة على لسان هذه الشخصية التي 

نسية. وتتلخص هذه القصيدة في وصف وجدت نفسها حائرة بين الواجب والجمالية الروما

عن القصيدة على لسان  David LEHMANالشخصية لمناظر في الغابة مغطاة بالثلج. ويقول 

  delight and ends in wisdom.»"« A poem "begins in فروست:

(David LEHMAN, 2006, 212)  

القرن العشرون بظهور الشعر  " )ترجمتنا(. كما تميز.القصيدة بالمتعة وتنتهي بالحكمة أي: "تبدأ

، م(1967 -م1878) Carl Sandburgالحر. وأهم الشعراء في هذا الميدان، نجد كارل ساندبرغ 

صاحب العديد من القصائد وقصص األطفال والسير الذاتية. وقد غلب على شعره اإليقاعات 

ة تلك التي تتحدث عن المتكررة. وال زالت قصائد ساندبرغ يقرأها تالميذ المدارس األمريكية خاص

 وقصيدته الوصفية، م(1914سنة )  Chicago الحرب. ومن بين ما كتب ساندبرغ، نجد قصيدة

Fog و  ،) م1916 )سنةCornhuskers (م1918سنة)،  وGood morning America (  سنة

ي ز كذلك الشعر األمريكي في القرن العشرين، ظهور الشعر النسوي الذي تألق فوما ميّ . (م1928

 و Marianne Moore جماليته ومحتواه على حد السواء. ومن بين شاعرات هذه الفترة، نذكر

Mina Loy و Lola Ridge و  Wallace Stevensو Genevieve Taggard و Elinor 

Wylie .ويقول تشارلز ألتييري Charles Altieri على لسان Mina Loy  :ما يأتي 

« Women must destroy, in themselves, the desire to be loved ». 

(Charles Altieri, 2006, 80)  
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" )ترجمتنا(. ومعنى .أي: "يجب على النساء تدمير كل رغبة في أن تصبحن محبوبات داخلهن

هذا القول أن مينا لوي ترى أن المرأة إذا بحثت عن الحب فستتخيل نفسها كما يتخيل الرجاال 

تؤيد غلبة الرجال. ومن الشاعرات البارزات،  fantaisie على أنفسهم. وبذلك، ستحدد هويتها بناء

 ما يأتي:  Stephen Fredman التي يقول عنها Marianne Moore كذلك، نذكر

« The modernist poet whose work articulates the most thorough and 

broad-ranging congruence with early twentieth-century feminism is 

Marianne Moore. » (Stephen Fredman, 2005, 76) 

الشاعرة  ماريان مور هي أكثر الشعراء المعاصرين، التي يعّبر عملها عن انسجام أوسع  أي: "إنّ 

" )ترجمتنا(. وتناولت ماريان مور موضوع المرأة. وتمتاز معظم .وضليع في القرن العشرين

نات االقرن العشرين على الساحة األدبية في قصائدها بالطول. وكانت حاضرة بقوة خالل عشري

 ما يأتي:  عن المبدأ الذي تبنته مور في كتابة الشعرتشارلز ألتييري يقول نيويورك. و 

« Moore tended to rely on intricate and shifting tones that play on and in 

precise description fused with complex formal patterns. » (Idem.)  

أي: "اعتمدت مور على نغمات معقدة  ومتغيرة تتميز بالتالعب بالكلمات. باإلضافة إلى وصف 

  ما يأتي:في الّسياق نفسه ندل هوف كما يقول را" )ترجمتنا(. .دقيق ذائب في قوالب شكلية مركبة

« Marianne Moore’s poetry combines precise visual observation, moral 

questioning, eclectic erudition, and verbal play together with fastidious 

attention to metrical and graphic shape in a way that makes her one of the 

most singular poets of the 20th century. » (Randall HOOF, 2005, 325)  
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قيقة والتساؤل الذهني و سعة اطالع، مع أي: "يجمع شعر ماريان مور المالحظة العينية الد

االهتمام بشكل تصويري وموزون. وكل هذا بطريقة تجعل منها واحدة من أبرز شعراء القرن 

" )ترجمتنا(. ومعنى هذا القول أن قصائد مور ال تنتمي إلى أية مدرسة أو أي تيار أدبي .العشرين

نظرا لجودة قصائدها، تحصلت مور على في أمريكا ألن أسلوبها ليس بالسهولة التي نتخيلها. و 

وجائزة بولتزر  ،وجائزة بولنغان للشعر م،1924سنة  (Dial) عدة جوائز أدبية منها جائزة دايال

واألكاديمية األمريكية للفنون  ،. واشتغلت مور عضوا بالمعهد الوطني للفنون واآلدابم1951سنة 

  واآلداب.

ميع العاملين في ميدان الشعر، بسعيها الدائم نحو ماريان مور معروفة لدى ج إنّ           

التفاصيل والدقة في اختيار الكلمات التي تعبر بها. ومن أهم إصدارات ماريان مور، نذكر 

poems ، و Observations، وSelected Poems ،و Are Years?  What ، 

ظهور شعر السود . وما ميز الشعر خالل القرن العشرين في أمريكا، كذلك، Neverthelessو

 The 1930s and »ما يأتي:  James Edward Smethurstمن أصل إفريقي. حيث يقول 

1940s saw the publication of significant works by such African-American 

poets as Gwendolyn Brooks, Sterling Brown, Countee Cullen, Waring 

Cuney, Frank Marshall Davis, Owen Dodson, Robert Hayden, Langston 

Hughes, Melvin Tolson, Margaret Walker, and Richard Wright ». (James 

Edward Smethurst, 1999, 3)  . أي: "عرفت سنوات الثالثينات واألربعينات من القرن

ار غواندولين العشرين نشر العديد من المؤلفات الهامة  لشعراء أمريكيين من أصل إفريقي على غر 

بروكس وستيرلينغ براون و كونتي كولين ووارين كوني وفرانك مارشال دافيس وأوين دودسون 

وروبرت هايدن والنغستون هوجس ومالفين تولسون ومارغريت والكر وريتشارد رايت". )ترجمتنا(. 

ت القليلة التي ولم يول الباحثون في هذه الفترة، شعر السود األهمية التي يستحقها. وكانت الدراسا



 

 27 

تمت في هذا المجال، فقد كانت ضمن دراسات أخرى أوسع أو بهدف دراسة فترة مبكرة من 

اإلنتاج األدبي. وقد الحظ العديد من الباحثين والمتخصصين في مجال الشعر أن أغاني الزنوج 

 ما يأتي:  Lauri Rameyفي منتصف القرن التاسع عشر، لها مزايا شعرية، حيث تقول 

« The poetical qualities of slave songs were noted by a number of early 

commentators …. Thomas Wentworth Higginson wrote that slave songs 

were “a flower of poetry. » (Lauri Ramey, 2008, xiii) 

العبيد. وكتب توماس أي: "لقد الحظ العديد من المعلقين الميزات الشعرية التي تتضمنها أغاني 

  ." )ترجمتنا(.عر: "أغاني العبيد هي زهرة الشّ قائالوانتوورث هيغينسون 

ويمكننا القول أن أغاني الزنوج قد شكلت بداية لظهور الشعر الذي كتبه األمريكيون من أصل 

 إفريقي. ومن جهته، يقول مارك تواين ما يأتي: 

« Utterly beautiful…In slave songs, America has produced the perfectest 

flower of the ages ». (Ibid)  

أغاني الزنوج رائعة بكل ما في الكلمة من معنى. وبفضلها أنتجت أمريكا الوردة األجمل  أي: "إنّ 

" )ترجمتنا(. وعلى الصعيدين التاريخي واالجتماعي، فإن أغاني العبيد قد .واألتم لكل العصور

سعيا من العبيد أنفسهم لبناء مجتمع يعمل لهدف معين، و لتجنب  شكلت نظام اتصال مشفر

اكتشافهم من طرف مالكهم عند تنظيم االحتجاجات والتجمعات، وكذا لوضع مخططات وطرقات 

للهروب. إضافة إلى  التحذير من دوريات الحراسة، ومنح دعم العبيد فيما بينهم والتشجيع على 

متمثلة في التحرر من العبودية. وتجدر اإلشارة إلى أن تألق االستمرار في الدفاع عن قضيتهم ال

 Jamesالنساء السود في مجال الشعر حدث في األربعينات من القرن العشرين. إذ يقول 

Edward Smethurst  :ما يأتي 
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« African-American women poets are noticeably absent from the various 

groups of writers associated with the Left until, at least, the establishment 

of the Federal Writers Project in 1935 » .(James Edward Smethurst, 1999, 9)  

أي: "كان غياب الشاعرات األمريكيات من أصل إفريقي واضحا في مجموعات الكتاب المنضوية 

 " )ترجمتنا( .م1935الكتاب الفيدراليين سنة  تحت جناح اليسار. وامتد ذلك إلى غاية قيام مشروع

 ، Phillis Wheatleyإضافة إلى الشاعرة ، James WELDON JOHNSONيذكر و 

شعراء زنوج آخرون ممن أنتجوا شعرا رديئا ولكنه يستحق الذكر ألنهم كانوا ناقصي التعليم والثقافة 

 ،George M. Horton ،Frances E. Harper ،James M. Bellالعامة. ومن بين هؤالء: 

Alberry A Whitman (Op. cit, 28)  

وتجدر اإلشارة إلى أن ما سبق ذكره من الشعراء والشاعرات ما هو إال عينة ألن الشعر في أمريكا 

 Ezraعرف بزوغ الكثير ممن ساهموا في تطوير الشعر. ومن هؤالء، نذكر باختصار إزرا باوند 

Pound (1885و  ،)م 1972 -مLouis ZUKOFSKY (19041978-م)والملفت في هذين . م

الشاعرين هو استعمالهما األفعال في القصائد بدل األسماء ألن األفعال أقوى من األسماء وأكثر 

في الّشأن نفسه  Jennifer Ashton جينيفر أشتون، وتقول ، حسب تعبير بيتر هايحيوية منها

 According to both Pound and Zukofsky ...nouns are weak »ما يأتي: 

because they function as more or less static names of things, tending, as 

Zukofsky puts it, “to confine thought, whereas verbs are strong and 

dynamic because they represent actions. »  

 (Jennifer Ashton, 2005, 119) 

وند وسوكوفسكي، فإن األسماء ضعيفة ألنها تشبه أسماء أشياء جامدة أي: "بالنسبة لكل من با

على األكثر أو على األقل. وتسعى األسماء، في رأي سوكوفسكي، إلى تضييق الفكر، في حين 

ولذا نجد هذين الشاعرين  )ترجمتنا(." .الحركة والنشاطترد األفعال قوية ونشيطة ألنها تمثل 
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صائدهما على استعمال األسماء. أما في القرن الواحد والعشرين، يفضالن استخدام األفعال في ق

 Michael Dowdyيقــول ، بحيث ر الشعر األمريكي وأصبح موضوع السياسة حاضرا بقوةتطوّ 

 I believe that poetry—both in printed form and in hip-hop »ما يأتي: 

performance—is not only a powerful cultural form in the United States, 

but that it is perhaps the best means for exploring contemporary American 

culture and the ways artists make their work political. » (Michael Dowdy, 

2007, X)  

ا في ا قويثقافي نوعاالمطبوع وأداء الهيب هوب، ليس فقط شكليه أي: "أعتقد جازما أن الشعر ب

ولكنه ربما يكون أفضل وسيلة الستكشاف الثقافة األمريكية المعاصرة  ،الواليات المتحدة األمريكية

" )ترجمتنا(. ونستنتج أن موسيقى .وكذا مختلف الطرق التي تمّكن الفنانين من جعل عملهم سياسيا

التي يستعملها الهيب هوب ساهمت بدورها في إنتاج شعر سياسي. وبمعنى آخر، فإن الكلمات 

مغنو الهيب هوب كفيلة بالتعبير عن أزمة سياسية أو حرب أو حث الشباب على الثورة وما إلى 

يرى أن موسيقى الهيب  مايكل داودي ذلك من المواضيع التي تمس الفرد والمجتمع. غير أن

ن هوب، في إطار الشعر، أنجح من القصيدة المكتوبة. وذلك راجع إلى أن مغنو الهيب يجدو 

. أما الشعراء الذين (message)أنفسهم أمام جمهور عريض مما يسمح لهم بنشر رسالتهم 

يكتبون شعرهم وينشرونه، فإن تأثيرهم على القراء بطيء مقارنة بموسيقى الهيب هوب التي تؤثر 

 ما يأتي:  Michael Dowdyعلى السامع في نفس الوقت الذي تؤدى فيه. وفي ذلك، يقول 

« Hip-hop artists are capable of accomplishing what active contemporary 

poets often strive to create.... They have a larger stage on which to interact 

with their audience, to create alternative images of justice, and to build 

potential political movements. Printed poetry, though, appreciates more 

slowly. Its impacts are often not as immediate as they are in hip-hop; thus, 

it is often difficult for many to see printed poetry as a political form. » 
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(Michael Dowdy, 2007, X) 

     

من شأن فناني الهيب هوب القيام بما كّد الشعراء المعاصرون وبذلوا مجهودات للقيام به.  أي: "إنّ 

حداث صور خيارية للعدل  كما أنهم يتوفرون على مساحة أوسع للتفاعل والتعامل مع جمهورهم وا 

نشاء حركات سياسية  أن محتملة. أما الشعر المنشور، فإن تأثيره بطيء وغير مباشر كما الشوا 

في موسيقى الهيب هوب. وعليه، فإنه من الصعب للكثيرين رؤية الشعر المنشور كشكل من 

ويعني هذا القول أن موسيقى الهيب هوب لها جمهور عريض " )ترجمتنا(. .أشكال السياسة

وبإمكانها التأثير على المستمعين أكثر مما يفعله الشعراء الذين ينشرون قصائدهم التي يقرأها 

  يتأثر بها في الحال. القارئ وال

  القصة  -2

بعد أن تعرفنا على ظروف ظهور الشعر األمريكي وأهم مميزاته والشعراء الذين                   

فة ضاوظروف ظهورها وأهم مميزاتها، إ نبغوا فيه، ننتقل اآلن إلى الحديث عن القصة األمريكية

يشير قاموس أكسفورد و التي مرت بها.  إلى الكتاب الذين عملوا على تطويرها وأهم الفترات

. م1877أي: قصة قصيرة، يرجع إلى سنة  (Short story)لإلنجليزية أن أول استعمال لكلمة 

(Paul MARCH-RUSSELL, 2009, 1)  

 Autobiography في كتابه الموسوم (Short story) كلمة Anthony Trollope وقد ذكر

القصة، كل نثر خيالي مكتوب، يكون أقصر من ب Trollope ويقصد. م1883الصادر سنة 

أما في الواليات المتحدة األمريكية، فقد تم تداول  .(Trollope)القصص السردية التي يرويها هو 

في كتابه  Raymond Williams كما يشير إلى ذلك، م1880 مفهوم القصة حوالي سنة

  (Paul MARCH-RUSSELL, 2009, 1) .1976 الصادر سنة Keywords الموسوم
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وقبل الخوض أكثر في القصة القصيرة، تجدر اإلشارة إلى اختالف األدباء في تسمية القصة 

 Robertو Rudyard Kipling و Thomas Hardyالقصيرة. إذ استعمل األدباء اإلنجليز أمثال 

Louis Stevenson  مفهوم(Tale) في حين عمد .E. M. Forster إلى تسمية قصصه 

 Henryاألدباء األمريكيون، فقد رفض بعضهم مثل هذه التسميات. ومن بينهم  أما .fablesبــ

James  (1916–1843)الذي فضل استعمال الكلمتين الفرنسيتين nouvelle و conte.  

أنه خالل السنوات األخيرة من القرن التاسع عشر،  إلى  Paul MARCH-RUSSELL ويشير

الذي يحيط بطبيعة القصة. وكان األدباء في هذه الفترة كان هناك الكثير من النقاشات واإلبهام 

للداللة على القصة. ضف إلى ذلك، كون الناشرين شجعوا  story و tale يستعملون مفهومي

صدور قصص كثيرة على الرغم من اختالف أنواعها األدبية ما بين رواية وقصة وكا ما اعتبر 

في مقدمته  Martin SCOFIELDويقول . (Paul MARCH-RUSSELL, 2009, 2) نثرا.

 Around the 1820s and 1830s the Americans » حول القصة األمريكية ما يأتي:

virtually invented what has come to be called ‘the short story’, in its 

modern literary sense.» (Martin SCOFIELD, 2006, 1) 

ت من القرن التاسع عشر، إخترع األمريكيون تقريبا ما أي: "خالل سنوات العشرينات والثالثينا

" )ترجمتنا(. ومن أوائل المنظرين .أصبح يسمى اآلن "القصة القصيرة"، بمعناها األدبي المعاصر

الذي عني بالقصة القصيرة، نجد إدغار أالن بو الذي عرف نجاحا ال مثيل له بفضل القصة 

 القصص األمريكية تمثلت في أوائل  أنّ ذكر مارتن سكوفيلد القصيرة. وي

The Sketch-Book of GeoVrey Crayon, Gent. سنة أو م1819سنة  التي صدرت 

 Irving للكاتب The Legend of Sleepy Hollow و Rip Van Winkle، و م1820

Washington. (Op. cit, 2) 
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. ولم يقتصر يلدسكوفولقد تأثرت هذه القصص الثالث بالفلكلور األلماني، حسب ما يشير إليه 

تأثير الثقافة األلمانية على هذه القصص الثالث فقط، بل امتد إلى قصص إدغار أالن بو الذي 

ما جاء في قصته التي  لوصف Fantasiestücke قرأ للكاتب األلماني هوفمان واستعمل كلمة

 1839 سنة التي صدرت Tales of the Grotesque and of the Arabesque تحمل عنوان

مرة أخرى، إلى أن تسمية القصة في اللغة اإلنجليزية  ،Martin SCOFIELD ويشير .م

التي تعني القصة القصيرة، فإن ذلك راجع إلى أن القصر يكون بالنسبة للطول،  short storyبـ

، بحيث يؤّكد مارتن أي أن الرواية أطول من القصة. مما يعني العكس: القصة أقصر من الرواية

  :سكوفيلد قائال

« When it comes to fictional prose, (it) means in practice anything 

between five hundred and fifteen thousand words, or between one and 

forty average printed pages. » (Op. cit, 4)  

ين خمسمائة و أي: "عندما يتعلق األمر بالنثر الخيالي، تعني القصة كل ما بلغ عدد كلماته ب

 Harriet وتذهب(. " )ترجمتنا.خمسة عشر ألف كلمة، أو بين واحد وأربعين ورقة مطبوعة

Devine Jump  قائلةم القصة القصيرة وتطورها إلى الحديث عن مفهو : 

« The short story, in its broadest sense, is as old as narrative itself – as 

long as there have been people to talk and people to listen, stories have 

been told. Myths, legends, folk and fairy tales, adventure stories, 

romances – we have all been familiar with the form since we were 

children. » (Harriet Devine Jump, 2001, 1)  

الواسع، قديمة قدم الحكاية. إذ كلما وجد أناس يتحدثون وأناس  القصة القصيرة، بمعناها أي: "إنّ 

القصص الشعبية  و األساطير و منذ صغرنا، على الخرافات ،تعودنايسمعون، رويت القصص. و 

  ." )ترجمتنا(.والقصص الخرافية وقصص المغامرات و الروايات الرومانسية
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قصص البلدان األخرى، كانت موجودة ونستنتج من هذا القول أن القصة األمريكية، على غرار 

منذ األزمنة الغابرة ولم تظهر فقط باكتشاف أمريكا. غير أن القصة األمريكية كما نعرفها اليوم، 

 Harrietقد ظهرت كما أسلفنا سابقا، في عشرينات وثالثينات القرن التاسع عشر. وتؤكد 

Devine Jump   نسائي خالل هذه الفترة في مع اإلشارة إلى تألق الشعر العلى هذا األمر

 it was during the course of the nineteenth century that the short … »قولها: 

story developed from a ‘low’ or popular genre to one which carried 

aesthetic and cultural prestige, and women writers made an important 

contribution to its evolution ». (Harriet Devine Jump, 2001, 1)  

أي: "تطورت القصة القصيرة خالل القرن التاسع عشر من نوع أدبي غير معروف إلى نوع أدبي 

وساهمت النساء األديبات مساهمة كبيرة في الثقافي. التبجيل  و شعبي يحمل في طياته الجمالية

النساء األمريكيات اللواتي لمعن في مجال القصة " )ترجمتنا(. ومن بين .تطوير القصة القصيرة

 Maryو   ،Anna L. Barbauld Vernon و  ،Maria Edgeworthالقصيرة، نذكر: 

Russell Mitford ، و Catherine Gore ، و Lady Margaret Majendie،  وMary 

Angela Dickens ، و Ada Leverson، و Margaret Oliphant Lee.   ولقد سمحت

 ،اسع عشر، بنشر عدد مهم من القصصالكتابة والنشر خالل النصف األول من القرن الت ظروف

قوانين النشر العالمية الناشرين في أمريكا بقرصنة األعمال اإلنجليزية وطبعها بثمن  أتاحتكما 

لجأ الكاتب ف. م1891زهيد. ولم يتم القضاء على مثل هذه األعمال غير القانونية إال بحلول سنة 

نشاء قصة أمريكية مستقلة، إلى لنشر أعماله في المجالت كوسيلة إلغار أالن بو، سعيا إد

فضلى، حسب اعتقاده، لكسب جمهور أدبي وجمهور قراء. وقد بدأ إدغار أالن بو، وبصفة 

، أن المجلة بخالف الكتب، هي الوسيلة م1837خاصة، خالل فترة االنهيار االقتصادي سنة 

الثقافة األمريكية. ومع التطور الذي عرفته القصة األمريكية، يجب على المناسبة للتعبير عن 
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 Deالواحد التمعن في فكرة )ديمقراطية الشكل( التي ذهب إليها المؤرخ والناقد الفرنسي 

Tocqueville Alexis  في كتابه الموسومDemocracy in America (1843  )حين  م

جديدة حيث تكون الطبقات االجتماعية مختلطة، وتكون يتساءل أي أدب ننتظره من الديمقراطية ال

  .المعرفة والسلطة، على حد السواء، مقسمتين ومنشطرتين.  

ونظرا إلى حجم القصة والوقت المستغرق لقراءتها، فهي تعادل ساعة واحدة من برنامج           

ن الكاتب الذي ال يقل تلفزيوني أو ساعتين من فيلم. وال يسعنا الحديث، في إطار القصة، إال ع

 The Minister’s Blackصاحب  Nathaniel Hawthorneشهرة عن بو و إرفين، وهو 

Veil  وYoung Goodman Brown   وThe ambitious guest إذ تجنب هذا الكاتب .

في بداية مسيرته، التطرق للحاضر من أجل الحديث عن الماضي وأسس نفسه كاتبا لما يسمى 

وكان هوثورن يقلد األدباء األوربيون ولم يكن يستفيد من الماضي  .(gothic)الخيال الغوطي 

كمنطقة غير مألوفة للسماح بنوع من الترخيص لمشاهدة أحداث الحياة التي حددها بمفهوم 

ووفاة بو، انتقل هوثورن من القصة  إلى الرواية بإطار  م1853 الرومانسية. ومع حلول سنة 

على مصادر تاريخية لكتابة أغلب أعماله األدبية مع تغيير بعض وقد اعتمد هاوثورن عصري. 

 :  ما يأتي Leland S. PERSON مع مواضيعه. وفي هذا الشأن، يقولالوقائع لتتناسب 

«He conducted his research, often reading extensively in historical 

sources, but he routinely changed facts to suit his imaginative purpose. » 

(Leland S. PERSON, 2007, 16)  

أي: "لقد اعتمد هوثورن في إنجاز أعماله بقراءة المصادر التاريخية بتوسع. ولكنه كان يغّير 

القصيرة  ة" )ترجمتنا(. ومن أهم القصص والقصص.لتتناسب مع أهدافه الخيالي باستمرار الوقائع

 Alice Doane’s و مThe gentle boy (1832  ،) :التي كتبها هوثورن نذكر ما يأتي
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appeal و  goodman Brown Young  يقول القس و  م.1835سنة الّصادرتانDutton  عن

 ما يأتي: مكانة هوثورن وما مّيز كتاباته، 

« The works of Nathaniel Hawthorne place him, in our judgment, in the 

first rank of American authors, in the department of imaginative 

literature. .... Mr. Hawthorne’s style of writing greatly pleases us. While it 

is lively, graphic, and picturesque, and occasionally forcible, it is very 

natural and quiet. There is nothing strained, and no painfully manifest aim 

and effort to be brilliant and effective. » (J.Donald CROWLEY, 2002, 135)  

أعمال هوثورن تضعه، حسب اعتقادنا، في صدارة األدباء األمريكيين في قسم األدب  أي: "إنّ 

الخيالي...إن أسلوب الكتابة الذي يتمتع به السيد هوثورن يسعدنا كثيرا. ويتميز بالحيوية والشكل 

و الروعة، والقوة أحيانا. ضف إلى ذلك، فإن أسلوب هوثورن طبيعي وهادئ، وال يوجد هناك 

وانتقل مركز األدب " )ترجمتنا(. .يء مرهق فيه وال غاية أو جهد متعب للتألق والفاعليةش

األمريكي عند نهاية الحرب األهلية، إلى الغرب وظهرت عهد أدبي جديد اتسم بالواقعية والفكاهة، 

 Bret)عني بموضوع الغرب األمريكي. وأول من برز في هذا المجال، الكاتب )برت هارت( 

Harte) (احب قصة )حظ المعسكر الصاخبص(The luck of roaring camp)  ، التي

. وتدور أحداثها في مخيم تعدين وسخ، كثر فيه المقامرون والعاهرات م1868سنة  صدرت

ومدمني الخمور، خالل ما يسمى بـ)الهجمة الذهبية(. وعند والدة طفل جديد، يتغير هذا المخيم 

ي. وباإلضافة إلى هذه القصة، كتب )هارت( قصة بعنوان والناس الذين يعيشون فيه، بشكل كل

، م1869سنة  التي صدرت (The outcasts of poker flat))منبوذون في شقة للبوكر( 

وفتاة مراهقة داخل شقة خالل عاصفة ثلجية. ولقد نالت  ،ومقامر محترف ،عاهرتين تتناول قصةو 

ا في الروايات واألفالم السيمانئية. ومن وشّكل نموذج قصص )هارت( شهرة واسعة في وسط القراء

وعند تحطيم  (Mark Twain)بين األدباء، كذلك، في "األدب الغربي"، نذكر مارك توين 



 

 36 

ثم إلى  (Nivada)القوارب البحارية خالل الحرب األهلية، سافر )توين( مع شقيقه إلى نيفادا 

، أصبحت شهرته 1865حيث عمل في إحدى الصحف. وفي سنة  (California)كاليفورنيا 

 The) ذلك عند صدور قصة قصيرة له موسومة بـ )الضفدعة النطاطة(وواسعة النطاق، 

celebrated jumping frog of Calaveras county) وتتناول هذه القصة قصصا سمعها .

التعدين في كاليفورنيا. وتتحدث عن شخص يبدو من مظهره صادقا لكنه يقوم  )توين( في مخيم

ي مسابقات للضفادع. وذلك، أنه كان يمأل معدة ضفدع منافسه بقطع معدنية صغيرة. بالغش ف

. وفي سنة (The trick)  وتعتبر هذه القصة مثاال لقصص الفكاهة الغربية المسماة بـ"الخدعة"

. وتمتاز (Life on the Mississipi)، صدر لـ)توين( كتاب )الحياة في المسيسيبي( 1883

بتناول موضوع أشخاص عاديين يقومون بخداع  -ن لم نقل كلهاإ–معظم قصص )توين( 

، بطل رواية )مغامرات (Hugh Finn) أشخاص أذكياء. وأشهر شخصيات )توين(، )هوك فين( 

. وتتحدث 1884سنة  التي صدرت  (The adventures of Huckleberry Finn)(هوك فين

عقب فراره مع عبد يدعى )جيم( عبر هذه الرواية عن مراهق يدعى )هوك( تترصده عقبات كثيرة 

نهر الميسيسيبي. ويقومان برحلة في مختلف المدن والقرى. وخالل تلك الرحلة، يتعرف )هوك( 

على شرور العالم ويواجه مشكلة قانونية خطيرة تتمثل في وجوب إرجاع )جيم( إلى مالكه. إال أنه 

، 1867ون قد خرق القانون. وفي سنة يرى أن العبد إنسان حر وال يحق ألحد امتالكه. وبذلك، يك

في   سافر )توين( إلى أوروبا واألراضي المقدسة في مهمة صحفية. وعندما نشرت رسائله

في  1869الجرائد، فتحت له أبواب الشهرة في كامل القطر األمريكي. وصدرت هذه الرسائل سنة 

الكتاب على نقد األوروبيين . ويقوم هذا (Innocents abroad)كتاب بعنوان )أبرياء في الخارج( 

والسياح األمريكيين الذين يزورون أوروبا. كما انتقد )توين( السياح الذين يزورون القدس ويكنون 

، كتب )توين( كتابا آخر عن السفر إلى أوروبا بعنوان 1880وفي سنة  مشاعر دينية زائفة.
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كبير الذي عرفه الكتاب . غير أنه لم يعرف الرواج ال(Tramp abroad) )صعلوك في الخارج(

تحت عنوان )مواجهة  1872األول. وكان هذا األخير بمثابة مقدمة لكتاب له صدر سنة 

المصاعب(، والذي يتناول رحالت )توين( في أقصى الغرب، ووصف الناس الذين التقى بهم من 

رين، عرفت وفي القرن العشرعاة البقر وسائقي مركبات الجياد مرورا بالمجرمين ورجال القانون. 

 و Tobias Wolffالقصة القصيرة األمريكية مرحلة جديدة حيث ألهمت الكتاب بالتألق، أمثال: 

Richard Ford و Bobbie Ann Mason  وMary Robison و  Dubus Andre و 

Richard Bausch. الفترة، على حياة فئات  وركزت مواضيع القصة القصيرة األمريكية خال هذه

االسبانية من -كالفئة العاملة، إضافة إلى حياة رعاة البقر و كذا الحياة األمريكيةاجتماعية معينة 

وبعد التطور الكبير الذي عرفته القصة  .Dagoberto Gilb و Sandra Cisneros خالل أعمال

القصيرة األمريكية خالل قرنين من الزمن، أصبحت نوعا أدبيا قائما بذاته وله جمهوره الخاص به 

 ما يأتي:  في هذا الشأن سكوفيلد يقولو جمهور الرواية والشعر. على غرار 

« The short story in the United States has undoubtedly established itself in 

two centuries as a major literary form and can no longer be seen merely as 

a kind of baby brother to the novel. » (Martin SCOFIELD, 2006, 237) 

أي: "إن القصة القصيرة في الواليات المتحدة األمريكية قد ثّبتت نفسها، بال شك، خالل عقدين 

 " )ترجمتنا(. .وايةللرّ ، مّما يوحي بالقول إّنه ال يّتسم بالتّبعية ، نوًعا أدبّيا هامامن الزمن
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 : الرواية األمريكية ومميزاتهاثانيا

 (puritans)م تعرف أمريكا، قبل الثورة، كتابة الفن الروائي ألن التطهريين ل             

حسب و يعتبرون هذا النوع من األدب خطرا على الشبان ألنه يغزو عقولهم باألفكار الالأخالقية. 

، أي قبل 1789بيير الغييت، فإن "األدب األمريكي، بمعناه الحقيقي، لم يكن موجودا قبل سنة 

 William HILL (للكاتب وليام هيل براون (The power of sympathy)ظهور رواية 

BROWN (.  (27Pierre LAGAYETTE ; 2001 : ) 

واية األمريكية إلى رواية كالسيكية ورواية معاصرة. ونبدأ اآلن بعرض الرواية قسم الرّ نوت

 الكالسيكية. 

 الرواية األمريكية الكالسيكية -1

ان في إنجلترا الجزء األول من رواية بعنوان "رحلة مهاجر" سنة نشر الكاتب التطهري جون بوني

. وقد شهد القرن الثامن عشر ازدهار الرواية االنجليزية وبروز كتاب على غرار دانييل 1678

وصامويل  (Robinson Crusoé)صاحب رواية روبنسون كروزو  (Daniel Defoe)ديفو 

 .(Clarissa) اية كالريسا الذي كتب رو  (Samuel Richardson)ريتشاردسون 

واتسمت الرواية األمريكية في هذه الفترة باستعمال لغة موجهة إلى المواطن العادي. كما كانت 

تقوم على وصف الحياة األمريكية الحقيقية. وكان على الروائيين األوائل أخذ الحيطة والحذر ألن 

الروائي، حيث منعت رواية "سلطان معظم السكان األمريكيين، آنذاك، كانـوا ال يتقبلون الفـن 

من  (William Hill Brown)للكاتب وليام هيل براون  (The power of sympathy)العاطفة" 

التداول ألنها، حسب زعمهم، باتت تشكل خطرا على األخالق واآلداب العامة. الشيء الذي جعل 

لى الرواية النصائح األخالقية الروائيين األمريكيين يؤلفون روايات مقبولة لدى القراء. فغلبت ع
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روايتها "معبد  (Susanna Rowson)والمواعظ الدينية، إذ وصفت الكاتبة سوزانا رووسون 

برواية الحقيقة ألنها جعلت القراء يبكون  1791التي صدرت سنة  (Charlotte temple)شارلوت" 

رة الممتدة بين سنتي على المصير المحزن لبطلة الرواية التي وقعت في الحرام. وعرفت الفت

التي  (Modern Chivally)، ظهور أول رواية هامة بعنوان "فرسان معاصرون" 1815و  1792

وتعد هذه الرواية ممهدا لألدب . « Hugh Henry Brackenridge »ألفها "هف هنري براكنريج" 

ور و كوب (Irving)أدى إلى بروز أدباء آخرين مثل إرفينغ . كما األمريكي ومؤشرا له

(Cooper) ومما ال شك فيه هو سيادة موضوع السياسة في الكتابات األمريكية األولى ورواج .

كتابه  (Benjamin Franklin) األدباء اإلنجليز. وبعدما أصدر بنجامين فرانكلين

(Richardson’s Pamela)  أصبح هناك تعلق بالروايات األوربية. ويمكن اعتبار 1740سنة ،

بفضل إسهاماته. وفضال عن رواية هيل براون، نجد   الكتابة األدبية األمريكيةفرانكلين من رواد 

 Susanna Haswell روسونلألديبة سوزانا هاسوال   (Charlotte Temple)رواية 

Rowson   ورواية  1791التي صدرت سنة(The algerine captive)  للكاتب المسرحي

قرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، "ظهر وفي نهاية ال .(Royall Tylor)روايال تايلور 

 أدب مستوحى من الرغبة في تأسيس هوية وطنية"، حسب تعبير بيير الغييت.      

            ) Pierre LAGAYETTE , 2001: 20 (                                                             

وأمست لألدب  (1783-1775)ورة األمريكية الث  القرن الثامن عشر، قامت في منتصفو 

القرن التاسع عشر، وخصوصا منذ الثالثينات من ذلك القرن  األمريكي هوية مستقلة. وفي الحرب

، شهد األدب األمريكي عصره الذهبي األول الذي 1865األهلية سنة  إلى غاية نهاية الحرب

  سيكيين من أمثال أمرسوناألمريكية حيث برز ألمع األدباء الكال عرف بعصر النهضة

(Emerson)  وثوريو (Thoreau) وهورثون  (Hawthorne) وملفيل (Melville)    ووالت
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هذه النهضة غير أن . (Edgar Allen Poe) وأدغار آلين بو (Walt Whitman) ويتمان

حرب كانت ظاهرة محلية و لم يتعد أثرها نطاق الواليات المتحدة األمريكية إال نادرا. وبعد ال

أصبح هذا األدب أحد اآلداب  العالمية األولى، شهد األدب األمريكي عصره الذهبي الثاني، وفيه

  (Ernest Hemingway) ومن أبرز أعالم هذا العصر، أرنست همنغواي .العالمية الكبرى

  William) فولكنر وليام  و (Francis Scott Fitzgerald) وفرنسيس سكوت فيتسجيرالد

Faulkner)   وغيرهم. ومن ميزات هذا العصر، تمجيد المثل العليا، وصفات االعتماد على

النفس واالستقاللية، واحترام اإلنسان، والتأكيد على الديمقراطية، وحب الطبيعة والخروج عن 

التقاليد األدبية من أجل كل إبداع جديد. كما يتميز األدب األمريكي بالفكاهة التي تعد ميزة عامة 

الرواية نوعا من األنواع األدبية الحافلة. إذ برز العديد من الروائيين األمريكيين الذين  فيه. وتمثل

سجلوا أسمائهم في التاريخ وحصل بعضهم على جوائز قيمة كجائزة نوبل لآلداب مثل أرنست 

 إلى أربعة مراحل وهي: ، في مجمله، هيمنغواي ويمكن تقسيم تطور األدب األمريكي الروائي

 )م1765-1608)األولى: أدب المستعمرات المرحلة 

تناول األدب األمريكي خالل هذه الفترة قصًصا عن أنشطة المستعمرين وحياتهم في          

األراضي الجديدة. باإلضافة إلى ذلك، عالج المواضيع األخالقية، واألشعار الدينية النصرانية 

وتوماس  (William Bradford) ادفوردوالسياسة. ومن أهم األدباء في تلك المرحلة، وليام بر 

وتميز هذا العصر بكتابة السير الذاتية على غرار ما كتبه  .(Morton Thomas)مورتون 

. 1729و  1685و بين سنتي  1679و  1673بين سنتي  (Samuel Sewall) صامويل سويل

مريكي. ثم ز تلك الحقبة التاريخية من المجتمع األوسمحت هذه السيرة باالطالع على ما ميّ 

روا من شكل السيرة الذاتية بإعطائها طابعا استذكاريا )أي متعلقا ظهرت مجموعة من األدباء غيّ 
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بالماضي(. وبذلك أصبحت السير الذاتية، على وجه العموم، مبنية على السخرية والفكاهة. وفي 

وسارا كيمبل  (Crèvecoeur)نهاية القرن الثامن عشر، لمعت السير الذاتية لفرانكلين وكرافكور 

 التي كانت معلمة وموثقا في بوسطن، تروي سيرتها المعنونة  (Sarah Kemble knight) نايت

(The journal of Madam Knight،)  ياب طويلة قامت بها إلى وتتمثل في رحلة ذهاب وا 

 :الذي أّلف سيرته الذاتية المعنونة (William Byrd).  وكذلك وليام بيرد 1704نيويورك سنة 

(The secret diary of William Byrd of West over )   والتي تروي تفاصيل حياة

الفالحة. وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل هذه الفترة، كانت المستعمرات األمريكية ثيوقراطية )أي: 

التي تهتم بالدين(. وسعت السلطة المدنية والكنائسية إلى تطبيق ما ورد في الكتاب المقدس. وأهم 

الذي أّلف كتابه األول  (Thomas Morton)دباء الذي لمعوا في هذه الفترة، توماس مورتون األ

ويروي هذا الكتاب  .(The new English Canaan)ذات طابع السخرية والتهكم، والموسوم بـ

عادات وسلوك المهاجرين األوائل إلى منطقة ماساتشوستس. ومع نهاية القرن السابع عشر، بدأت 

في االنحطاط نتيجة تزايد الثروات الفردية والهجمات المتتالية ضد العقيدة الكالفينية .  التطهرية

ومن ثّم ظهر أدب قائم على "االستعانة بالتاريخ لتأكيد طابع العناية اإللهية والمثالي للتجربة 

 (:10Pierre LAGAYETTE; 2001)التطهرية في العالم الجديد"، حسب تعبير بيير الغييت. 

الذي أّلف كتاب  (Cotton Mather)د أبرز األدباء في هذا المجال، كوتون ماثر ونج

Magnalia Christi) (Americana or the Ecclesiastical history of New 

England وكان الهدف من هذا 1702، أي:"األعمال الرائعة للمسيح في أمريكا" الصادر سنة .

 التي قام بها. الكتاب اإلشادة بخصال المسيح واألعمال
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 (1820-1765)المرحلة الثانية: عصر االزدهار األول 

القرن الثامن عشر. وأهم من  قت االهتمامات السياسية على االهتمامات الدينية خاللتفوّ          

(. إذ بعد إصدار بريطانيا قانون Benjamin Franklinبرز في تلك الفترة بنجامين فرانكلين )

، الذي ينص على أن كل الوثائق التجارية واإلدارية في 1765سنة  Stamp Actالطابع 

 المستعمرات األمريكية، يجب أن ترفق بطابع. وانتشرت االحتجاجات في أرجاء المستعمرات

مهمة. كما ظهرت  وكتبت ووزعت الكثير من الكتيبات الثورية ومنها أعمال ذات قيمة أدبية

السياسي رغبة قوية لالستقالل في  ية، فقد أشعل االستقاللأشكال أدبية جديدة بعد الثورة األمريك

 األوروبي واستقلوا بأعمالهم األدبية. فن األدب. وألول مرة، انفصل أدباء أمريكا عن ماضيهم

، مّيزها عدم 1820و  1750ويشير بيير الغييت إلى "ظهور ميدان صناعة الكتب بين سنتي 

 لفات األجنبية ال سيما المؤلفات اإلنجليزية". التناسق وانعدام التنظيم والتبعية للمؤ 

                                                                 (19Pierre LAGAYETTE, 2001 : ) 

وفي نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، "ظهر أدب مستوحى من الرغبة في 

 (   : 20Pierre LAGAYETTE, 2001)             تأسيس هوية وطنية".                 

 وتميزت الكتابات األدبية في أمريكا، في هذه الفترة، بانتشارها حيث تتواجد المجتمعات المستعمرة 

 أو ما يسمى، حسب بيير الغييت، "إنجلترا الجديدة". 

 (: 1865-1820)المرحلة الثالثة: عصر االزدهار الثاني 

، أدخل المحاضرون الجوالون المعارف الثقافية والعلمية إلى شتى 1826 بدءا من سنة        

مدن وقرى الواليات المتحدة األمريكية. وبذلك، نشأت جمعيات مختصة في هذا المجال على 
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غرار جمعية التاريخ القومي وجمعية دار الكتب التجارية. مما جعل العديد من المواطنين يترددون 

ما الشباب فكان حديثهم دائرا بين الحقبة الروحية الجديدة. إذ كان على أماكن المحاضرات. أ

مفكرو مدينة بوسطن غير راضيين بالوطنية القديمة وأرادوا استكشاف الحياة الداخلية. فقاموا 

 عن حياتهم.  بدراسة الفلسفات الهندية واأللمانية واإلغريقية. كما كتب العديد منهم مذكرات

ولم يّتجهوا إلى  ،يد من أدباء أمريكا حوالي منتصف القرن التاسع عشروظهر جيل جد          

إنجلترا بحثا عن اإللهام، بل كتبوا عن وطنهم وقومهم وقاموا بالتجريب في األشكال األدبية وقّدموا 

مواضيع وأفكاًرا جديدة. كما تطورت الواليات المتحدة األمريكية جذريا على المستوى االقتصادي، 

خطوط السكة الحديدية والطرق البرية. وأدى هذا إلى توافد المستعمرين الذين تزايد إذ أنشئت 

عددهم في تلك الفترة.  وفي ظرف أربعين سنة، تضاعفت مساحة الواليات المتحدة األمريكية 

وتضاعف معها اإلنتاج الوطني. وتجدر اإلشارة إلى أن األدب األمريكي ترّكز في القرن الثامن 

 القرن التاسع عشر، في ثالث مناطق من الواليات المتحدة األمريكية، وهي:عشر وبداية 

، إلى (Bierce)( وبيرس Harte( وهارت )Twain: حيث سعى أدباء مثل توين )منطقة الغرب

 تحديد الرقعة األدبية  في الغرب، ومنحوها طابعا خاصا يتمثل في الرومانسية والواقعية.

لمنطقة على وصف عادات وتقاليد الحياة اليومية والحرب. كما : يقوم أدب هذه امنطقة الجنوب

 Henri)ينبني على الجهوية. ومن بين الكتاب الذين تألقوا في هذه المنطقة، هنري تيمرود 

Timrod) ( وجون بندلتون كنيديJohn Pendleton Kennedy ووليام جيلمور سيمس )

(William Gilmore Simms). 

وفيها لمعت نخبة من األديبات الالئي اخترن هذا المكان ملجأ للجمال  :منطقة إنجلترا الجديدة

 Annie Adams)وأني أدامز فيلدز  (Sarah Hale)واإلحساس. ومن بينهن سارا هال 
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Fields) ( وماري ويلكنس فريمانMary Wilkins Freeman ويقوم أدب هذه المنطقة على .)

 يجب إغفال الحديث عن االستعباد، ابتداء وصف األمكنة. وعند الحديث عن أدب الجنوب، ال

، والذي رأى فيه اإلصالحيون، حسب تعبير بيير الغييت، "إنكارا ورفضا م1820من سنة 

     (Pierre LAGAYETTE, 2001, 49) للمبادئ التي يقوم عليه المجتمع األمريكي".

( Harriet Beecher Stowe) ويعطي كمثال على ذلك، الكاتبة هارييت بيتشر ستاو          

من خالل رواية ظهرت أوال على شكل مقال في جريدة  1851التي كتبت عن معاناة السود سنة 

(National era)   بعنوان "كوخ العم طوم" 1852ثم على شكل كتاب، سنة ،(Uncle Tom’s 

cabin)وقد القى هذا الكتاب نجاحا كبيرا فور صدوره وترجم إلى أكثر من عشرين لغة من . 

بينها العربية. ويتناول قصة عبد أسود مسن يدعى )العم طوم( الذي يجد فرصة للهرب لكّنه 

. وقد كان لهذا الكتاب تأثيرا (Sigmon Legree)يفّضل الموت على يد سيده )سيمون ليغري( 

بالغا على اتساع حملة الشماليين لمناهضة العبودية في الجنوب. وكان ذلك السبب الرئيسي لقيام 

 م1830. أما الفترة الممتدة بين سنتي م1861رب األهلية بين الشمال والجنوب سنة الح

، فتميزت بالتحرك السريع نحو الغرب. وبدأ الكتّاب عندئذ بالبحث عن أفكار أدبية تتعلق م1840و

بالحياة األمريكية. وكانت مدينة بوسطن وغيرها من المدن والقرى المجاورة تعم بالنشاط الفكري 

نادي  (Ralph Waldo Emerson)، أسس رالف والدو إيمرسون م1836ني. وفي سنة العقال

الفلسفة المتعالية الذي يقوم على رفض التطهرية المحافظة التي نادى بها األولون.  وكان اتجاه 

أعضاء هذا النادي قائما على المعتقدات واألحاسيس أكثر من كونه فلسفيا. ووضعوا أعمال 

الكبار على نفس القدر من األهمية مع تعاليم المسيح الذي كانوا يكنون له  شكسبير والفالسفة

 االحترام. 
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وحاولوا اكتشاف الحقيقة بواسطة اإلحساس والحدس ال عن طريق المنطق والخبرة. وقال أحدهم: 

 (.49، 1990)بيتر هاي،  "الحكمة ال تقوم على االختبار والتجريب، إنها تالحظ". 

الفلسفة انقسموا في النهاية إلى قسمين: قسم اهتم باإلصالحات االجتماعية  غير أن أصحاب هذه

وقسم اهتم بالفرد من بينهم إيمرسون وثوريو. وفس السنة نفسها، أصدر إيمرسون كتابا بعنوان 

الذي يتناول أفكار الفلسفة المتعالية، حيث يوضح أن اإلنسان ال يجب عليه  (Nature)"الطبيعة" 

 عة فقط، بل أن تقوم عالقتهما على المنفعة واالستفادة.استخدام الطبي

الذي تأثر  Henry David Thoreauوظهر أديب آخر، في تلك الفترة، وهو هنري دافيد ثوريو 

بكتاب "الطبيعة" وكرس حياته للفلسفة المتعالية. وقد جمعته صداقة مع إيمرسون. وفي سنة 

الضرائب. وكتب مقالة في السجن بعنوان  ، ألقي القبض على ثوريو بسبب رفضه دفعم1846

. وقد تأثر بهذا العمل كبار األدباء في تلك الفترة (Civil disobedience)"العصيان المدني" 

والقس والناشط  (Ghandi)والثائر الهندي غاندي  (Toslstoï)أمثال الكاتب الروسي تولستوي 

وقد عاش ثوريو بعد خروجه  .(Martin Luther King)األمريكي المغتال مارتين لوثر كينغ 

من السجن في كوخ على الشاطئ الشمالي األمريكي. وألف كتابا بعنوان "أسبوع على نهري 

. وفي سنة (A week on the Concord and Merrimack rivers)الكونكورد وميريماك" 

ويتحدث في  الذي نال به شهرة عالمية. (Walden)، كتب ثوريو كتابا موسوما بـ"والدن" م1854

هذا الكتاب عن كوخه الذي عاش فيه قرب البركة. وفضال عن إيمرسون وثوريو، نجد أدباء 

 Amos Bronson)آخرين من أصحاب الفلسفة المتعالية أمثال عموس برونسون ألكوت 

Alcott)  ومارغريت فوللر(Margaret Fuller)قاد بعض . غير أن هذه الفلسفة كانت محل انت

صاحب "قصيدة ما بعد العشاء"  (Oliver W.Holmes)هولمز أوليفر و. األدباء أمثال
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(Verses for after dinner)  وناثانيال هاوثورنHawthorne)  (Nathaniel صاحب كتاب

، والذي سخر فيه م1843الصادر سنة  (The Celestial Rail-road)"سكة حديد سيلستيال" 

ية هنا، إنما هي رمز إلى فشل أصحاب هذه الفلسفة من أصحاب الفلسفة المتعالية. والسكة الحديد

 (.  54 ،1990)بيتر هاي،  في تجاوز المحن.

ويميل هاوثورن إلى الكتابة عن المجتمع أكثر منه إلى الطبيعة. وتمتاز شخصياته بالغرور 

رن والحسد والرغبة في االنتقام. ومن أهم مؤلفاته التي أثارت إحساسا قويا تجاه التطهريين في الق

. وتتحدث عن امرأة (Scarlet letter)التاسع عشر للميالد، روايته الموسومة بـ "الحرف القرمزي" 

تدعى "هستر" تضع على ثيابها حرف "أ" لتظهر للعالم أنها زانية. ويحاول زوجها االنتقام بتدمير 

ن ما يعترف عقل عشيقها، الكاهن آرثر ديمسدال الذي يحاول اإلنكار في بادئ األمر، لكنه سرعا

ويموت. ويوضح هاوثورن في نهاية الرواية أن الحرف "أ" )أي الحرف القرمزي( هو رمز آلثام كل 

  : عن هذه الرواية ما يأتي Leland S. PERSONويقولالناس. 

« .... in 1850 (at the age of 45), he published The Scarlet Letter – a novel, 

and the longest, most complex work he had yet published. After that, he 

wrote virtually no short fiction for the rest of his career. Instead, he wrote 

additional long works ». (Leland S. PERSON, 2007, 33)  

 The Scarletسنة(، أصدر هوثورن قصة بعنوان  45)عندما بلغ  م1850أي: "في سنة 

Letter  وهي من أعقد األعمال وأطولها، التي لم يسبق له نشرها. وبعد ذلك، لم يكتب هوثورن

 أية قصة قصيرة أخرى خالل حياته. وبالمقابل، أّلف أعماال طويلة أخرى". )ترجمتنا( 

وقد اعتبر هوثورتن من خالل األعمال التي كتبها من أكبر أدباء القرن التاسع عشر، وال يقل 

 Theء أمثال بو وهنري جيمس. ورأى بعض النقاد أن شخصيات وأحداث قصة عظمة من أدبا
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Scarlet Letter  عكست الكثير من الحقائق التاريخية التي احتوتها مؤلفات القرن السابع عشر

في مرحلة المستعمرات. وهذا راجع، كما أسلفنا القول، إلى قراءة هوثورن لمصادر ومراجع تاريخية 

ة التي عرفها هوثورن إال أنه كان متشككا في جودة أعماله ونجاحها، إذ يقول متعددة. ورغم الشهر 

J.Donald CROWLEY :ما يأتي  

« Large were Hawthorne’s doubts about the merit and appeal of his 

writings that they remained with him even after the success of The Scarlet 

Letter transformed his career.”    (J.Donald CROWLEY, 2002, 9)  
أي: "كان هوثورن كثير الشكوك فيما يخص االستحقاق واالنجذاب اللذان يميزان مؤلفاته. ورافقته 

 " )ترجمتنا(.التي غّيرت مسيرته The Scarlet Letterهذه الشكوك حتى بعد نجاح رواية 

الذي كتب روايته األولى بعنوان  (Melvill)فيل" ومن أهم األدباء، كذلك، في نفس الفترة، "ميل

، والتي نالت شهرة واسعة نظرا للتفاصيل الواقعية م1846سنة  التي صدرت (Typee) "تايبي"

التي تسردها. وتدور أحداثها حول رجل يهرب من سفينته ويعيش في قبيلة "تايبي" التي تعتبر من 

إال أنهم سعداء بأكل البشر. ومغزى هذه الرواية  آكلة لحوم البشر. وعلى الرغم من حسن أخالقهم

هو: هل السعادة مرتبطة دائما باألخالق؟. وباإلضافة إلى هذه الرواية، كتب "ميلفيل" رواية "رد 

والتي تتناول مغامرات شاب بحار. أما عن الفكرة  م1849سنة  التي صدرت (Red-burn)بيرن" 

في تورط الناس في الشر. وفي روايته الموسومة "السترة العامة التي تغطيها هذه الرواية، فتتمثل 

، انتقل "ملفيل" من المجاز إلى الرمز. م1850سنة  التي صدرتو  (White jacket)البيضاء" 

واعتبر ذلك األمر تطورا هاما في األدب األمريكي. ويكمن الرمز في هذه الرواية في السترة 

، م1851ا لكنه لم يستطع ألنها رمز هويته. وفي سنة البيضاء التي أراد أحد البحارة التخلص منه

التي يمكن اعتبارها أعظم  (Moby Dick)صدرت رواية أخرى لـ"ملفيل" بعنوان "موبي ديك" 
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رواية في تاريخ األدب األمريكي، وذلك ألنها تعبر عن رمزية رحلة سفينة صيد الحيتان. ويمثل 

ويزود "ملفيل" القارئ بمعلومات واقعية حول الحوت األبيض )أو موبي ديك( القضاء والقدر. 

صيد الحيتان ليكون عالم "موبي ديك" واقعيا. فالشخصية الرئيسية )الكابتن آهاب(، إنسان مغرور 

وغير تقي، يريد القضاء على الحوت األبيض. وفي األخير، يموت غرقا في البحر بعد أن يهاجم 

كتبوا عن البحر، نجد ريتشارد هنري دانا  الحوت سفينته التي تتحطم. ومن الروائيين الذي

(Richard Henry Dana)  "سنة  التي صدرتصاحب رواية "سنتان أما صاري الموكب

. ونالت هذه الرواية، في ظرف زمني قصير، شهرة واسعة وتهافت على قراءتها الشباب م1840

 األمريكي لمدة تزيد عن قرن. 

طيين ببوسطن، المعروفين باسم "البراهمانيين" )أول كما كان عضوا في جمعية الكتاب األرستقرا

من أطلق هذا االسم هو أوليفر ويندل هولمز(. وكان هؤالء يعتبرون بوسطن المركز الفكري للقارة 

الذي ضم عددا من  (The Saturday club)األمريكية. وبعدها، أسسوا )نادي السبت( 

ر وجيمس رسل لوويل. وقد أصدروا، سنة األعضاء أمثال لونغفيلو وهاوثورن وهولمز ووايتيي

التي حاولت من  (The atlantic monthly)، مجلة بعنوان "مجلة األطلنطي الشهري" م1857

خاللها جمعية بوسطن التأثير على الحياة الفكرية في أمريكا. وألكثر من عشرين سنة، أضحت 

ية. ومن الكتاب األوائل الذين كتبوا هذه المجلة الموجه الرئيسي للفكر في الواليات المتحدة األمريك

في هذه المجلة، نجد )هولمز( الذي نشر فيها مقاالت بعنوان "أوتوقراطي مائدة اإلفطار" 

(Autocrat of the breakfast table)  ما جعله واحدا من أبرز م1857ابتداء من سنة .

فاجئة. وانطالقا منها، أبدع الكتاب في أمريكا. وامتازت هذه المقاالت بروح الدعابة واآلراء الم

)هولمز( في شعر الدعابة أو ما يسمى بـ"الشعر الخفيف". مما جعل القراء يستمتعون معه. وال 

يهتم )هولمز( بالفكرة العميقة أكثر من اهتمامه بالتعبير عن األشياء التي يحبها واألشياء التي 



 

 49 

لطب. ولذلك، أطلق عليها اسم يكرهها. وكتب )هولمز( مجموعة من الروايات تتناول موضوع ا

 Elsie)والموسومة بـ"إلسي فينر"  م1861سنة  التي صدرت"روايات طبية". ومن أروعها تلك 

Venner) التي تعتبر تهجما على الكالفنيين فيما يتعلق بالمسؤولية األخالقية. وتتناول هذه الرواية

وذلك راجع إلى كون ثعبان  قصة امرأة شابة وجميلة تدعى "إلسي"، عاشت حياة غير طبيعية.

سنة  التي صدرتلسع أمها قبل مولدها هي. وعالوة على هذا العمل، نجد رواية "المالك الحارس" 

 A mortal)، وتعّبر كسابقتها عن معاداة المواقف الكالفينية، ورواية "الكراهية المميتة" م1867

antipathy) ومن بين البراهمانيين، والتي تتناول موضوعا نفسيا م1885سنة  التي صدرت .

المعروف بكتابه الموسوم بـ"تاريخ الواليات   (George Bancroft)(كذلك، نذكر)جورج بانكروفت

الذي صدر في عشرة مجلدات بين سنتي  (History of the United States)المتحدة""

، (William Hickling Prescott). باإلضافة إلى )وليام هيكلنغ بريسكوت( م1874و م1834

يزابيال  The history of the reign of Ferdinand and)"صاحب كتاب "تاريخ فرديناند وا 

Isabella) ولقد رأى البراهمانيون في التاريخ أدبا وفنا. وكانوا يهدفون  .م1837، الصادر سنة

إلى تقديم مسرحيات عن أبطال تلك الفترة. وأفضلهم في هذا الميدان، )فرانسيس باركمان( 

(Francis Parkman) "صاحب كتاب "تجربة أوريغون (The oregan trail) التي صدرت 

 ، والذي وصف فيه تجاربه مع الهنود.م1849سنة 

 (:م1900-م1865مرحلة نهاية القرن التاسع عشر )

وزن ثقيل في األدب األمريكي، وساهموا بشكل  يتميزت هذه الفترة ببروز أدباء ذو            

ن الكتابة األدبية. ومن بين أولئك األدباء، نذكر )جورج واشنطن كابل( كبير في تطوير ف

(George Washington Cable) ،)وكاتب في مجال )اللون  وهو صديق ـ)مارك توين
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المحلي(. واختص )كابل( في الكتابة عن حياة الكرييوليين وهم الفرنسيون البيض الذين يعيشون 

 Madame). ومن بين مؤلفاته رواية )السيدة دلفين( (New Orleans)في منطقة )نيوأورليانز( 

Delphine) و رواية )الجنوب الصامت(  م1881سنة  التي صدرت (The silent South) 

 (Joel Chandler Harris)وال يعد الكاتب )جويل شاندلر هاريس(  .م1885سنة  التي صدرت

انه اجتهد في نشر ثقافة الزنوج في أقل شأنا من سابقه. إذ بالرغم من كونه أبيض البشرة، إال 

 Uncle)الجنوب األمريكي. ومن أشهر ما كتب )حكايات العم ريموس( في أربعة أجزاء وهي: 

Remus : his songs and sayings) )أغاني وأقوال العم ريموس( ،(Nights with Uncle 

Remus) )ليالي مع العم ريموس( ،(Uncle Remus with his friends) ريموس  )العم

، )العم ريموس والطفل الصغير( بين (Uncle Remus and the little boy)وأصدقاؤه(، 

، والتي ال تزال تصنع الشهرة إلى غاية اليوم. ويدور موضوع هذا م1892و  م1880سنتي 

الكتاب حول عبد أسود مسن يروي حكايات لطفل أبيض، على شكل قصص تجري على ألسنة 

لحيوانات تتصرف كاإلنسان. ونجد في كل هذه القصص أن الشخصية حيوانات. إال أن هذه ا

األضعف تستعين بعقلها للتغلب على الشخصية األقوى. وفي هذا رمز إلى عبيد الجنوب الذين 

قاوموا أسيادهم. وسيطر عدد من رجال األعمال خالل الحرب األهلية، على المجتمع في أمريكا. 

، رواية بعنوان م1873هم )مارك توين( الذي كتب، سنة وكان ذلك العصر عصر انحطاط. ما أل

كناية على اعتقاد الناس أن تلك الفترة عصر  (The gilded age))العصر المطلي بالذهب( 

ذهبي جديد. أما من حيث محتواها، فلقد تناولت هذه الرواية موضوع األخالق في أمريكا بعد 

السابقة، هو وصف كل الفضاء الجغرافي ال منطقة  الحرب األهلية. والجديد فيها مقارنة بالروايات

معينة. وتقوم الحبكة الروائية على مجموعة من الشباب تحطموا أخالقيا بسبب طمعهم في الثراء. 

 The adventures of)(وباإلضافة إلى هذه الكتب، ألف )توين( رواية )مغامرات توم سوير
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Tom Sawyer)   وشريران هما )توم(  . وتدور حول شابين سيئينم1876سنة (Tom) و

. وقد بنى )توين( روايته هذه على خلفية واقعية حيث صارت لدى (Hugh Finn))هوك فين( 

القارئ معرفة جيدة بالشخصيات والقرية إال أن )توين( جعل من )توم( رومانسيا ومن )هوك( 

ر اإلشارة إلى أن بعض مراهقا يعيش حياة قاسية وال ينظر إلى العالم بنفس رومانسية )توم(. وتجد

وباإلضافة إلى هذه  النقاد رأوا أن )توين( لما يكتب عن األطفال فإنه يؤدي ذلك بشكل جيد.

األعمال، كتب )توين( روايات وقصصا أخرى على غرار )يانكي من كونيكتكت في بالط الملك 

سنة  التي صدرت (the connecticut Yankee in king Arthur’s court) آلرثر(

التي  (The man that corrupted Hadleyburg) ، و)الرجل الذي أفسد هادليبرغ(م1889

التي   (The $ 30000 request)(دوالر 30000، وقصة )المطلوب م1900سنة  صدرت

 التي صدرت  (the mysterious stranger)(، ورواية )الغريب الغامضم1904سنة  صدرت

دام الصراع بين مثاليات األمريكيين ورغبتهم في . وتتسم كل أعمال )توين( باحتم1916سنة 

 (Realism)، شرع الكتاب األمريكيون في التوجه إلى الواقعية م1875المال. وبداية من سنة 

وقاموا بتصوير الحياة دون إغفال ما هو مؤلم أو بشع. ويعد )وليام دين هوولز( أول من وضع 

، فقد استعملها م1891ير مجلة )هاربر(، سنة نظرية الواقعية األمريكية. ولما أصبح رئيس تحر 

التي سالحا ضد الرومانسية األدبية. ومن بين الروايات التي كتبها )هوولز(، )مثال حديث( 

. وأظهر )هوولز( كرهه م1885سنة  التي صدرت، و)ارتقاء سيالس البهام( م1882سنة  صدرت

-و )ليوواالك( صاحب رواية )بن لألدب الرومانسي وعدد من الكتّاب أمثال )فرانك ستوكتون(

، مال معظم الواقعيين إلى األدب القائم على م1890 . وفي سنةم1880سنة  التي صدرتهر( 

. وكان )ستيفن كرين( أول أديب أمريكي برز في هذا الميدان، وصدرت (Naturalism)الطبيعة 

تدعى )ماغي( نشأت في . وتتناول قصة فتاة م1893له رواية بعنوان )ماغي فتاة الشوارع(، سنة 
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حي فقير في مدينة نيويورك. وبعد أن يخونها أصدقاؤها وعائلتها، تضل وتصبح عاهرة. وبذلك 

تتعرض لشتى أنواع العذاب والقساوة والعنف في المجتمع. وفي األخير تنتحر بإلقاء نفسها في 

 The red badge ofبـ، صدرت لـ)كرين( رواية موسومة م1895النهر. وفي سنة 

courage وسام الشجاعة األحمر( وقصة قصيرة بعنوان(The open boat  )القارب المفتوح(

. ويصور )كرين(، في أعماله، األماكن واألحداث والشخصيات تصويرا واقعيا. كما م1898سنة 

أنه يستخدم األلوان واألصوات، والشعر في بعض األحيان. وقبل وفاته بوقت قصير، كتب 

. وتجدر اإلشارة إلى أن الطبيعية التي كتب م1899ن )الحرب رحيمة( سنة مجموعة شعرية بعنوا

بها )كرين( بعيدة كل البعد عن الحياة السعيدة والهانئة. أما )هاملين غارالند(، وهو أديب طبيعي 

آخر، فقد كان متعاطفا مع الناس في كتاباته. ويتسم أدبه باالحتجاج. ومن بين ما كتبه، نذكر 

. وفي أواخر القرن التاسع عشر، ظهر أديب م1891ئيسية مطروقة( الصادر سنة كتاب )شوارع ر 

أمريكي ال يقل أهمية عن األدباء السالف ذكرهم. ويتعلق األمر بـ)أمبروس بيرس(. والمثير في 

أمر هذا األديب، هو كونه لم يكن ال من أنصار الواقعية وال من أنصار الطبيعية. فكان أسلوبه 

األحداث المرعبة مثل )إدغار أالن بو(، وال يهمه صراع الناس. ومن أبرز ما قائما على وصف 

بعنوان )جنود ومدنيين(،  م1891كتب )بيرس(، قصتين عن الحرب األهلية، صدرت األولى سنة 

بعنوان )وهل يمكن وجود تلك األشياء؟(. باإلضافة إلى رواية  م1893وصدرت الثانية سنة 

، وكتاب )قاموس الشيطان( الصادر سنة م1891سنة  درتالتي ص)الفارس في السماء( 

. ويعّد )هنري جيمس(، وهو من الكتاب الواقعيين، مراقب العقل والفكر، ولم يكن معنيا م1911

بالسياسة أو ظروف المجتمع. وتمتاز شخصياته بمراقبة الحياة وتحدث لهم أشياء ليست نتيجة 

، و)ديزي ميللر( سنة م1877اية )األمريكي( سنة تصرفاتهم. وكتب )جيمس( عدة روايات منها رو 

أفكار فتاة أمريكية سافرت إلى أوروبا فيها يصور التي  م1881، و)صورة سيدة( سنة م1879



 

 53 

وأخطأت الزواج من شخص كان يتركها وحيدة في الليل. ومع بداية منتصف الثمانينات من القرن 

البراهمانيين أو ما يسمى  التاسع عشر، حلت طبقة رجال األعمال في بوسطن مكان

بـ)األرستقراطية األدبية(. ما جعل أحد أعضاء مجموعة البراهمانيين، وهو )هنري آدامز( يصاب 

بالحزن ويقرر دخول عالم السياسة. إال أنه يفشل ويكتب روايتين، األولى بعنوان )الديمقراطية( 

. كما أصدر م1884 سنة التي صدرت، والثانية بعنوان )أسثر( م1880سنة  التي صدرت

)آدامز( كتابا تاريخيا موسوما بـ)تاريخ الواليات المتحدة األمريكية خالل إدارتي جيفرسون 

. وامتاز هذا الكتاب باستخدام األسلوب الشعري م1891و م1889وماديسون( خالل سنتي 

خرون في لمساعدة القراء على اإلحساس باألحداث الكبرى. وعالوة على هذا الكاتب، ظهر أدباء آ

وفيها  م1899سنة  التي صدرتتلك الفترة على غرار )فرانك نوريس( صاحب رواية )ماك تيغو( 

وصف للمناظر الطبيعية في كاليفورنيا. وقد تأثر هذا الكاتب باالتجاه الذي يقوم على فكرة 

قرن التاسع المسؤولية الفردية، أي أن اإلنسان يمكنه االختيار بين الخير والشر. وما مّيز نهاية ال

عشر في األدب األمريكي، هو عدم تقيد الكتاب باألدب األوروبي واألدب البريطاني كما كان 

الحال في السابق، بل أسهموا إسهاما مهما في األدب العالمي. ونفس الشيء يقال بالنسبة للفلسفة 

ليين ورجال وعلم االجتماع. ومع ظهور النظام الرأسمالي في تلك الفترة، أصبح كبار الرأسما

 األعمال يسيطرون على المجتمع األمريكي. 

     الرواية األمريكية المعاصرة: -2

. حيث شهدت هذه م1900تمتد جذور الرواية األمريكية المعاصرة إلى بداية سنة            

السنة بروز أعمال أدبية جديدة ألدباء ال يقّلون أهمية عمن سلف ذكرهم. ومن بين أولئك الكتاب، 

، وبطلها م1903سنة  التي صدرتنذكر )جاك لندن( الذي كتب قصته المشهورة )نداء البرية( 
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الكلب )بوك( الذي ينتقل من بيئة بسيطة في كاليفورنيا إلى بيئة جليدية في األالسكا. وكذلك قصة 

. ويرى )لندن( من خالل رواياته أن قوانين الطبيعة تحكم م1904سنة  التي صدرت)ذئب البحر( 

سنة  التي صدرتل شيء وكل إنسان، كما في قصته القصيرة الموسومة بـ)إشعال النار( ك

، والتي تتحدث عن رجل غبي من منطقة األالسكا يخرج في يوم عاصف وبارد. وكونه م1910

يحمل عود ثقاب، فقد حاول إشعال النار لمواجهة البرد. غير أن الطبيعة تهزمه ويموت من شدة 

ك لندن( ثقافة واسعة من خالل أعماله المختلفة. فقد اشتغل صيادا لطيور البرد. واكتسب )جا

منجم الذهب، ومزارعا غنيا. وكان  يالفقمة، وقرصانا، ومستكشفا، ومراسال حربيا، وعامال ف

داروينيا في تفكيره، ولم يمنعه ذلك من اتصافه باالشتراكية الماركسية في بعض رواياته مثل تلك 

 التي صدرت، و)العقب الحديدية( م1903سنة  التي صدرتلدرك األسفل( الموسومة بـ)شعب ا

. وبعد ذلك، تخلى )لندن( عن االشتراكية وأصبح من مؤيدي التعصب للعرق م1908سنة 

األبيض. وبالرغم من التغير في اعتقاداته الفلسفية، لم يمنعه ذلك من تأليف كتب ذات جودة 

التي صدرت بـ''الكتب التشهيرية''. وكان ذلك بين سنتي عالية. وسميت الروايات ومختلف الكتب 

. ومن بين تلك الكتب، كتاب )تاريخ شركات النفط( للكاتبة )أيدا تاربيل(، م1914و  م1900

للكاتب )دافيد  م1905، باإلضافة إلى كتاب )شجرة البرقوق( الصادر سنة م1904الصادر سنة 

سياسة. ومن أشهر كتّاب روايات التشهير، الكاتب جي.فليبس(. ويتناول الكتاب األخير موضوع ال

. وتروي قصة عائلة )ردكوس( م1906سنة  التي صدرت)ابتون سنكلير( صاحب رواية )الغاب( 

التي هاجرت إلى أمريكا لعيش حياة أفضل. غير أنها لن تعرف إال المآسي. وقد شّبه الكاتب 

سبق التطرق إليها. وعالوة على سنكلير،  )جاك لندن( هذه الرواية برواية )كوخ العم طوم( التي

برز كاتب عالمي آخر وهو )و.هنري( الذي كان يكتب قصة قصيرة كل أسبوع، وذلك بين سنتي 

. أما أشهر مجموعة قصصية كتبها )هنري( تلك الموسومة بـ)كرنب وملوك( م1905و  م1904
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يزال )و.هنري(، حتى  . وكان يستعمل أسلوبا صحفيا سهل الفهم. والم1904سنة  التي صدرت

 اليوم، واحدا من أروع كتّاب القصة القصيرة في أمريكا.

كما تميزت هذه الفترة، هو تأثير الصحف والمجالت على األدب، إذ كان للصحافيين األمريكيين 

الدور الكبير في هذا المجال، أمثال )ستيفن كرين( و)فرانك نوريس( اللذين سبقت اإلشارة إليهما. 

، والتي م1898اإلسبانية سنة -األديبان مراسلين صحفيين خالل الحرب األمريكية وعمل هذان

يقول بعض المؤرخين أنها بدأت على يد الصحفيين األمريكيين. أما المراسل الصحفي )ريتشارد 

هاردنغ ديفز(، فقد جمع تقارير هذه الحرب في كتاب بعنوان )مالحظات مراسل حربي( الصادر 

اإلشارة إلى أن القرن العشرين تمّيز بشبه توقف حركة األدب األمريكي، . وتجدر م1910سنة 

وبدت روايات الواقعية من طراز قديم. وفقد أدباء أمثال )جاك لندن( بريقهم كما توفي كل من 

)ستيفن كرين( و)فرانك نوريس(. وحّل محلهم كتّاب على غرار )ونستن تشرشل( "وهو غير 

و)العبور( الصادر  م1901وصاحب كتابي )األزمة( الصادر سنة السياسي البريطاني المعروف" 

 (James Branch Cabell)(. باإلضافة إلى هذا الكاتب، برز )جيمس برانش كيبلم1904سنة 

الذي كتب روايات رومانسية ساعدت القراء على الهروب من واقعية الحاضر إلى الواقعية  

، ورواية )الفارسية( م1907سنة  التي صدرتبسالة( الماضي. ومن بين رواياته الناجحة، رواية )ال

. ومع حلول سنة م1913سنة  التي صدرت، ورواية )روح ميليسنت( م1909سنة  التي صدرت

على يد الناقد )فان ويك  (autocriticism)، ظهر نوع جديد من النقد، وهو النقد الذاتي م1915

 ة تاريخ األدب األمريكي. الذي عمل على إعادة دراس  (Van Wyck Brooks)(بروكس

. م1925و سيرة )هنري جيمس( سنة  م1920كما كتب سيرة حياة )مارك توين( سنة         

سنة  (The flowering of New England)وبصدور كتابه المعنون )ازدهار نيو إنجلند( 
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 (، أصبح )بروكس( أول مؤرخ أدبيPulitzerعلى جائزة بوليتزر ) فضلهالذي حاز ب م1936

جاد في أمريكا. وشهدت هذه الفترة زوال المذهب التطهري وتحرير الناس من قيوده المتزمتة التي 

 (Sigmund Freud)(تمنع الحديث عن مواضيع حساسة كالجنس. وعندما ألقى )سيغموند فرويد

، عالم النفس الشهير، مجموعة من المحاضرات في أمريكا. مما ساهم في إلهام األدباء 

. وحتى قبل ذلك، برز روائيون تحرروا في كتاباتهم  من تلك القيود، وهما )إديت األمريكيين

سنة  التي صدرت (House of mirth)صاحبة رواية )بيت المرح(  (Edith Warton)وارتون( 

، و)ثيودور م1916سنة  التي صدرت  (Xingu)والقصة القصيرة الموسومة بـ)اكسينغو( م،1905

 التي صدرت  (Sister Carrie)صاحب رواية )األخت كاري( (Theodore Dreiser)درايزر( 

بسبب تجاهل األخالق المتزمتة التطهرية.  م1912والتي تم حظرها إلى غاية سنة  م1900سنة 

ولقد أبدى كل من )وارتون( و)كاري( حرية كبيرة في التعبير عن رغبات النفس اإلنسانية وتصوير 

ياق، ظهرت كاتبة أخرى وهي )ويلال كاذر(التي كانت عكس األحالم الكابتة فيها. وفي نفس الس

)دريزر(، تكره التفاصيل حول األماكن وتحبذ التفاصيل حول عالقات العمل والسياسة...الخ. 

وتميزت أعمال )كاذر( بوصف سكان نبراسكا حيث عاشت. ومن أهم ما كتبت، قصتها القصيرة 

 م،1913سنة  التي صدرتلهؤالء الرواد(  المشهورة بعنوان )الجار روسيسكي( وروايات )يا

. وابتداء م1918سنة  التي صدرتو)حبيبتي أنطونيا(  م،1915سنة  التي صدرتو)أغنية القبرة( 

، أصبحت )كاذر( مهتمة بالقصة التاريخية التي تصور فيها الماضي للهروب م1927من سنة 

 من الحاضر المرير.

لعشرينات، تناولوا موضوع الحياة في المدن في مطلع ا كتاب آخرونوظهر              

التي األمريكية الصغيرة. ومن بينهم )بوث تاركنغتون( صاحب رواية )عائلة أمبرسون العظيمة( 

. وتروي قصة عائلة غنية تحكم مدينتها. إال أنها تنهار بظهور الثورة م1918سنة  صدرت
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. وقد كان ديوان إدغار لي م1942الصناعية. وقد حولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي سنة 

ماسترز ملهما أساسيا للكاتب )شيروود أندرسون( في كتابه الموسوم بـ)واينسبرغ أوهايو( الصادر 

إلى القصة  (modernism). وقد عمل هذا الكاتب على إدخال تقنيات العصرانية م1919سنة 

غة اإلنجليزية الدارجة، واالهتمام األمريكية، والمتمثلة في األسلوب الكتابي السهل الذي يشبه الل

بالشكل أكثر من المحتوى مع استخدام عنصر الزمن. وقد تأّثر العديد من الكتّاب بتقنيات 

العصرانية هذه، أمثال )همنغواي( و)وليام فولكنر(. واعتبر الك تاب السالف الذكر من أروع ما 

بطة فيما بينها. وعالوة على هذا كتبه )أندرسون(، إذ يحوي مجموعة من القصص القصيرة المترا

، و )األبيض م1917سنة  التي صدرتالعمل، كتب )أندرسون( الروايات اآلتية: )رجال زاحفون( 

، م1924سنة  التي صدرت)قصة رواية قصة( ، وم1920سنة  التي صدرتالمسكين( 

مى بـ" . ومع حلول عشرينيات هذا القرن، ظهر ما يس1925سنة  التي صدرتو)الضحك القاتم( 

فترة الجيل الضائع". وسميت كذلك ألن الكثير من الكتّاب الشباب فقدوا مثالياتهم األمريكية، بينما 

هاجر آخرون إلى باريس على غرار )همنغواي( و)إدوارد كمينغز(. وقد وصف )ف.سكوت 

. م1920سنة  التي صدرتفيتزجيرالد( هؤالء الكتّاب في روايته المعنونة )هذا الجانب من الجنة( 

وتميزت كل روايات )فيتزجيرالد( بوصف هذا الجيل والتماس عودة أمريكا إلى السوء مع نهاية 

العشرينات. وباإلضافة إلى هذه الرواية، كتب )فيتزجيرالد( مجموعتين قصصيتين هما: )غانيات 

. أما م1922سنة  التي صدرتو)قصص عصر الجاز(  م1920سنة  التي صدرتوفيلسوفات( 

منغواي(، فقد تناول موضوع "الجيل الضائع" لما كان في باريس، حيث كتب روايته )أرنست ه

 .م1926سنة  التي صدرتاألولى الموسومة بـ)وتشرق الشمس أيضا( 

ويتلخص مضمون هذه الرواية في مجموعة من الشباب األمريكيين عاشوا في باريس        

وا عديمي الفائدة بعد ذلك. وقد طّور وكافحوا في سبيل وطنهم أيام الحرب. غير أنهم أصبح
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الذي كان يعاني منه الشباب.  Nothingness)همنغواي( في رواياته األخيرة مصطلح الفراغ أو 

وجدير بالذكر أن )همنغواي( كان يعتمد أسلوبا سهال وجمال قصيرة وبسيطة. وغالبا ما كان يكّرر 

ه، فقد كان يكتب بلغة عاطفية بإيحاء رواقي الجملة الواحدة للتّأكيد على المعنى. وفيما يخص لغت

باللغة اإلنجليزية( ))الرواقية مذهب فلسفي يقول بأن على  Stoïcism)من كلمة الرواقية أي:  

الرجل الحكيم التحرر من االنفعال وعدم التأثر بالفرح أو الحزن وأن يخضع من غير تذمر لحكم 

مجموعتين قصصيتين قصيرتين بعنوان )رجال الضرورة القاهرة(. ومن أعمال )همنغواي( نذكر 

. باإلضافة إلى م1949سنة  التي صدرتو )في عصرنا(  م1927سنة  التي صدرتبال نساء( 

والمبنية على الرمزية. وبداية من  م1929سنة  التي صدرترواية )وداعا أيها السالح( 

رين. فبعدما كانت الثالثينات، تغّير أسلوب )همنغواي( نتيجة محاكاته ألسلوب كتّاب آخ

الشخصيات "ضائعة"، أصبحت "قاسية" على غرار )هاري مورغان( في رواية )أن تمتلك وأن ال 

. وفي األربعينيات، انتقل )همنغواي( في كتاباته إلى التحدث م1937سنة  التي صدرتتمتلك( 

التي األجراس( عن العالقات القائمة بين األفراد مثلما يتجلى في روايته الموسومة بـ)لمن تقرع 

، تطّورت م1950سنة  التي صدرت. أما في رواية )عبر النهر إلى الغابة( م1940سنة  صدرت

شخصيات )همنغواي( مرة أخرى ليصبح بطل الرواية في مقام المؤلف. وهذا ما يظهر بوضوح 

 . م1925سنة  التي صدرت)النهر ذو القلبين الكبيرين( Big two hearted river في رواية 

سنة  التي صدرتولعّل أشهر رواية كتبها )همنغواي( تلك الموسومة بـ)الشيخ والبحر(            

والحائزة على جائزة بولتزر. وتتناول هذه الرواية قصة صّياد أسماك كوبي مسن يصطاد  م1952

في إحدى المرات سمكة كبيرة. غير أن أسماك القرش تأكلها. فيعود الشيخ إلى قريته حامال 

كل العظمي للسمكة. وعندها، يسخر السياح منه. إال أن عزمه لم يثنيه حينما انهزم ألنه كان الهي

قد أظهر شجاعة أثناء مقاتلة أسماك القرش. وما ال يجب إغفال ذكره، هو أن )همنغواي( تحصل 
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، وذلك م1961. غير أن حياته انتهت بشكل مأساوي، سنة م1954على جائزة نوبل لآلداب سنة 

وباإلضافة إلى )همنغواي(، برز )جون دوس باسوس(، وهو  تحر بإطالق النار على نفسه.لما ان

كاتب أمريكي آخر مّمن تناولوا موضوع "الجيل الضائع" في مختلف أعماله. فعلى غرار 

)همنغواي(، كان )دوس باسوس( سائق سيارة إسعاف خالل الحرب العالمية األولى. ومن كثرة ما 

 ودمار، أصبح يرى الحرب على أنها آلة ضخمة تسعى إلى تدمير األفراد. رآه من موتى وجرحى 

سنة  التي صدرتوكتب )دوس باسوس( أول رواية عن الحرب بعنوان )تكريس الرجل(           

ورواية )تحول  م1921سنة  التي صدرت. وكتب روايات أخرى منها رواية )ثالثة جنود( م1920

إلى غاية الحرب  م1900التي تتناول الفترة الممتدة بين سنة و  م1925سنة  التي صدرتمنهاتن( 

العالمية األولى. ويرى )دوس باسوس( أن فترة ما بعد الحرب بشعة والفن وحده قادر على حماية 

نقاذه. وفي سنة  ، صدر لـ)دوس باسوس( أول جزء من ثالثيته الموسومة م1930العالم وا 

الثاني واألربعين(. وتتميز أجزاء هذه الثالثية باستعمال بـ)الواليات المتحدة( بعنوان )النموذج 

التقنيات السينمائية كالمونتاج عند الحديث عن تاريخ األمة. وقد ذاع صيت الجزء األول في 

أوروبا وأمريكا، إذ قال الفيلسوف الفرنسي الشهير )جان بول سارتر(: "إنني أعتبر دوس باسوس 

( صدر سنة 1919ال هذا الجزء جزء ثان بعنوان )(. وت185ص"  ).أعظم كاتب في عصرنا

. ويصف الثورة الروسية وظهور الروح الثورية. أما األسلوب فكان أسلوبا سريعا وبعيدا م1932

عن العاطفة، باإلضافة إلى كونه مليئا بأصوات الواقع وصورة الحرب الرهيبة. ومقارنة بالجزء 

 م1936لثورة. وثالث هذه األجزاء صدر سنة األول، يحوي الجزء الثاني غضبا واضحا تجاه ا

بعنوان )األموال الضخمة(، ويصف أمريكا بعد الحرب. والمميز في كل هذه األجزاء الثالث، هو 

وعالوة على كتاب الجيل الضائع الذين سبقت  لألحداث، ما يجعل قراءتها سهلة. التصوير المفرط

رهه عالم ما بعد الحرب واإليمان بقيمة الفن. اإلشارة إليهم، ظهر )وليام فولكنر( الذي اتسم بك
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 التي صدرتومن بين الروايات التي أّلفها )فولكنر(، نذكر )أجر الجندي( وهي روايته األولى، 

 .م1929سنة  التي صدرت، و)سارتوريس( م1927سنة  التي صدرت، و)البعوض( م1926سنة 

، أصبحت الكتابات األمريكية تميل إلى 1929وفي الثالثينيات ومع األزمة المالية العالمية سنة 

النقد والواقعية الطبيعية واالجتماعية. ومن األدباء الذين لمعوا في هذا المجال، )ميشال غولد( 

التي الذي كان رئيس تحرير المجلة الشيوعية )نيوماسس(، وصاحب رواية )يهود بال أموال( 

جيرالد في أمريكا الخواء األخالقي وفي القرن العشرين، صّور سكوت فيتز . م1930سنة  صدرت

رنست همنجواي عن م1925لألثرياء األمريكيين في جاتسبي العظيم ) (. كما عّبر هرمان ملفيل وا 

( م1926شعور األمريكيين بالضياع بعد الحرب العالمية األولى في رائعتيه: الشمس تشرق أيًضا )

ت تقليدية مثل القابض في الجودار (. كما كتب أدباء أمريكا روايام1929و وداًعا للسالح )

( للكاتب ج. د. سالينجر. بينما ركَّز جيمس بولدوين و رالف أليسون على مشكالت م1951)

( واآلخر الرجل م1953الزنوج في المجتمع األمريكي، فكتب األول اذهب وقل ذلك على الجبل )

 .  (م1952الخفي )

من سنوات الخمسينات إلى غاية الثمانينات غزارة وعرفت الرواية األمريكية انطالقا             

وفي في اإلنتاج مع التطرق لشتى المواضيع التي تمس النفس البشرية والفرد والمجتمع والفلسفة. 

سنوات السيتينيات، شهدت الواليات المتحدة األمريكية جملة من االضطرابات االجتماعية والغليان 

ى التركيز على الحقوق المدنية وبروز النشاط النسائي المدني لم يسبق لهما مثيل. إضافة إل

واحتجاجات الطالب ضد الحرب على الفيتنام. وساهمت هذه الفترة في تعريف الروائيين بهوية 

 ما يأتي:  Kenneth Millard يقولالواليات المتحدة األمريكية. وفي هذا الشأن، 
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« For the novelist at the end of the twentieth century, this was the decade 

whose unique character most strongly informed the identity of the United 

States ». (Kenneth Millard, 2007, 46) 

أي: "بالنسبة لروائيي نهاية القرن العشرين، عّرفت هذه العشرية بقوة بهوية الواليات المتحدة 

سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، اعتنى الروائيون األمريكية". )ترجمتنا(. أما في 

األمريكيون بمواضيع العلم والحرب الباردة وحرب الفيتنام والسياسة والطب واألنترنيت. وأهم من 

 The Prisoner’ sصاحب روايتي  Richard Powersبرز في هذه الفترة، نذكر: 

Dilemma (1988)  وThe Gold Bug Variations (1991)ولقد عّبرت روايات . 

Powers  عن األحداث التاريخية وكيف أن حدثا ما في الماضي يؤثر على حدث ما في

 الحاضر.

 مميزات الرواية األمريكية: -3

تطغى على الرواية األمريكية مجموعة من الخصائص التي تميزها عن باقي روايات              

ن كانت تتشارك معها في خصائص أخرى. وتتمثل أهم مميزات الرواية  البلدان األخرى حتى وا 

 األمريكية فيما يأتي: 

معالجة مواضيع تتعلق بالفرد والمجتمع. حيث تتناول الرواية األمريكية موضوع الكآبة  -

والوحدة والذكاء والغباء والنصر والحرب األهلية والفلسفة وكل ما له عالقة بالمجتمع 

 لخمر والقمار وغيرها. األمريكي من آفات اجتماعية كا

معالجة موضوع الطبيعة. وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ضمن العديد من الروايات التي  -

 قمنا بعرضها. 
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تمّيزها بالحداثة مقارنة بالرواية الفرنسية مثال أو الرواية اإلنجليزية اللتان تمتدان إلى القرن  -

 الخامس عشر والسادس عشر. 

صرنة واستعمال تراكيب سهلة ولغة تقترب من المواطن تمّيز األسلوب األمريكي بالع -

 العادي وذلك عن طريق استعمال اللغة اإلنجليزية الدارجة. 

الرواية األمريكية تبقى من أشهر وال يسعنا القول، في األخير، إال أن                

القضايا على التفكير في  أنواع األدب النثرّي. فهي تُقّدم قصًصا شّيقة تساعد القارئ

األخالقية واالجتماعية أو الفلسفية. كما تحّث بعض الروايات على اإلصالح ويعتبر 

 بعضها اآلخر مجرد إمتاع وتسلية.
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 األول  الفصل

 نظرية التكافؤ الترجمة و 
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 نظرية التكافؤ الترجمة و : الفصل األول

 

 

. إلى موضوع الترجمة تطّرقا مختلفاّلها ظهرت في الترجمة نظريات عديدة تطّرقت ك          

ترى أّن الّترجمة عملية لغوية محضة يجب التي النظريات دت مبادئ هذه النظريات بين وتعدّ 

. ويعني هذا أّن كّل نص الترجمة الوظيفيةتدريسها ضمن اللسانيات، ونظريات أخرى تبنت موقف 

ال فال فائدة منه. وهناك نظريات أخرى تناولت الّترجمة ضمن زوايا  مترجم يؤّدي وظيفة معّينة وا 

وتناولت كل نظرية من هذه النظريات عملية الترجمة من جانب واحد، . عرضها فيما بعدأخرى سن

 إما اللغة المنقول منها أو اللغة المنقول إليها أو اللغتين معا. 

 وداربلني  (Vinay) وفيني(Federov) فيدروف كّل من التي يمثّلها  اللغويةفالنظرية          

(Darbelnet)  وكاتفورد(Catford)  ّن الّنص يتكون من كلمات تشّكل المادة غيرهم،  ترى أو

أّن مثال على اللغة. ويرى فيدروف  مع الّتركيزالموضوعية الوحيدة التي يتوّفر عليها المترجم 

 رجمة في نطاق لساني. إدراج نظرّيات التّ  ّول وينبغيعملية الّترجمة عملية لغوّية في المقام األ

للترجمة وهي  تقنياتبإدراج الّترجمة في الّلسانيات واقترحا سبع  ب فيني وداربلنيوطال         

 . وفيما يخصصرفوالتّ  ،والمقابلة ،والّتكييف ،والّتحوير ،والّترجمة الحرفية ،والّنسخ ،االقتراض

 Translation is an operation performed on » :قائاليعّرف الّترجمة فهو  كاتفورد جون 

languages: a process of substituting a text in one language for a text in 

another ». (John. C. CATFORD, 1965, 1)  

في لغة ما بنص آخر في لغة معّين ل في استبدال نص وتتمثّ ، اللغات بين عملية الترجمةتتّم  أي: "

 أخرى". )ترجمتنا(
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الّنظرية الّلغوية، غدا الّنص هو وحدة الّترجمة بعد أن كان المختّصون عندما تطّورت و          

   في الّترجمة يعتبرون الكلمة والعبارة أصغر وحدة للترجمة. وهذا ما تذهب إليه كل من مونا بايكر

(Mona Baker)   غابرييال سالدنها و(Gabriella Saldanha)  ما يأتيحيث تقوالن: 

« Linguistics has gradually moved from using words and clauses as the 

unit of analysis to considering texts as a whole and finally to seeing texts 

as instances of discourses that are constantly engaged in the dynamic 

representation and construction of knowledge and IDEOLOGY ». 

(Mona Baker & Gabriella Saldanha, 2009, 150) 
الّلسانيات انتقلت تدريجيا من استعمال الكلمات والعبارات وحدة للّتحليل إلى دراسة الّنص  "إنّ أي: 

بناء ككل. وأدى هذا الّتوجه إلى اعتبار الّنصوص أمثلة ألنواع الخطاب التي تندرج ضمن تمثيل و 

  " )ترجمتنا( .نشيطين للمعرفة واألفكار

من االنتقادات تتمّثل في أّنها تقّيد الّنص بالكلمات عة إلى مجمو الّنظرية الّلغوية  وقد تعرضت

والجمل وال تنظر إلى ما وراء المعنى الّظاهر. غير أّن هذه الّنظرية رّكزت على أّن الّترجمة 

عملية تتم بين الّلغات، لذا فإنه من الطبيعي ترجمة لغة معّينة بلغة أخرى على مستوى األلفاظ 

 لبشر في كل لغات العالم. والكلمات التي يتواصل بها ا

ودانيكا  (Mariane Lederer)ماريان ليديرير ، ظرية التأويليةالنّ وأهّم من مّثل         

الّنظرية، في بادئ األمر، على الّتكوين هذه وُطّبقت . (Danica Seleskovitch)سيليسكوفيتش 

كبير. ثم امتّدت إلى الّترجمة حيث كانت ذات تأثير في فرنسا  والّتعليم في مجال الّترجمة الفورية

 الّتحريرية التي تهتّم بالّنصوص البراغماتية، وكذا إلى تعليم الترجمة. أما بالّنسبة إلى المبدأ الذي

في ثالث مراحل  أن الترجمة تتدّرج ، ترى كل من ليدرير وسليسكوفيتشتقوم عليه النظرية التأويلية
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ع  األصلية والّتجرد من األلفاظفهم المعنى تتمّثل في  وهناك من سمى المرحلة .  ّصياغةادة الوا 

 . الثالثة بإعادة الّتعبير

وتعتبر الترجمة الحقيقية بالنسبة لماريان ليديرير، هي التي ال تتّم إاّل في إطار نصوص،         

 La traduction interprétative est »أي ضمن فكرة وسياق معّينين. وتقول في هذا الصدد: 

une traduction par équivalences, la traduction linguistique est une 

traduction par correspondances (…) la différence essentielle entre 

équivalences et correspondances : les premières s’établissent entre textes, 

les secondes entre des éléments linguistiques » (Lederer, 1994, 51). 
"إّن الّترجمة التّأويلية ترجمة بالتكافؤ بينما الّترجمة الّلغوية هي ترجمة بالمطابقة. ويكمن أي: 

ع الثّاني الفرق األساسي بين التكافؤ والمطابقة في أّن النوع األّول يتّم بين الّنصوص بينما يتّم الّنو 

  " )ترجمتنا( .بين الوحدات الّلسانية

ترى أّن هدف الترجمة هو القول، فإن النظرية التأويلية ترى غوية ة اللّ ظريفإذا كانت النّ           

أي ما يريد الكاتب قوله حّقا، سواء كان هذا القول بسيطا أو معّقدا. أما الّنظرية  ،أنها المقصد

التّأويلية فترى الّنص على أّنه وحدة مفتوحة بثالثة أبعاد تتمثل في البعد األفقي وهو الكلمات 

والبعد العمودي وهو ارتباط األفكار والبراهين، والبعد العرضي وهو عالقة الّنص المراد والجمل، 

ترجمته بنصوص أخرى. وتضع الّنظرية الّلغوية الّنص في موقف ُمحايد ومستقل عكس الّنظرية 

التّأويلية التي تتطّلب مشاركة القارئ في النص وتفسيره لما وراء القول، فتضع الّنص في بعده 

 واصلي. ويكمن هدف الّترجمة لديها في إعادة نفس تأثير الّنص األصلي. التّ 
  

والقت الّنظرية التأويلية، على غرار النظرية اللغوية، جملة من االنتقادات، إذ يرى فرانز          

واسع تبقى الفي مجال الترجمة التأويلية راسات الدّ وضع  أنّ  (Franz Pöchhacker)بوشهاكور 

 ما يأتي: قول فرانز بوشهاكور. ويغامضة
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« The position of interpreting studies within the broader discipline of  :يأتي

translation studies is curiously ambiguous ». (Franz Pöchhacker in Jeremy 

Munday, 2009, 128) 

لّلغة ألنها تختّص بالّترجمة الفورية، إّن الّنظرية التأويلية ترّكز فقط على الجانب الّشفهي " أي:

  ." )ترجمتنا(وهذا ما يجعل نطاقها محدودا مقارنة بمجال الترجمة الواسع.

للتعبير (Skopos) طلح مة، والتي استعمل مصفي الترج نظرية الغائيةوظهرت كذلك          

 اصطلحم ئيةغاأّول من استعمل نظرية ال (Hans J.Vermeer)هانس ج.فيرمير ويعتبرعنها. 

 في مجال الّترجمة في السبعينيات، كما اشترك في تأليف كتاب مع المترجمة كاترينا رايس اعلمي

(Katharina Reiss)   م1964سنة  األساس لنظرية عامة في الترجمةبعنوان . 

من كونها ظاهرة لغوية جامدة إلى  ،ما إلى حدّ  ،الّترجمةغائية نظرية الالوأخرجت          

ة النص ثقافترجمة عملية تهدف إلى التعريف برها أداة للتواصل بين الثقافات، أي أصبحت الاعتبا

ال تهتم فقط بترجمة الكلمات والنصوص لقراءتها في لغة ة قراء نص الترجمة، و في ثقاف األصلي

 ها. بأخرى غير اللغة األصلية التي كتبت 

وهي في بداية السبعينيات، ى نظرية أخر  (Evan ZOHAR)وطّور إيفن زوهار           

          . روسيافي العشرينيات من القرن العشرين في  التي ظهرتنظرية الّنظم المتعّددة 

وكانت هذه النظرية في البداية نموذجا لدراسة األنظمة األدبية ومن ثّم تحليلها ووصف وظيفتها. 

 On Literary Evolution( وم1924) The Literary Factالموسومان  Tynjanovكتابا وقد شّكل 

أساسا لهذه الّنظرية. ويعني إيفن زوهار بـ "األنظمة المتعددة"  تلك التي تتفاعل فيما بينها بطريقة 

األدب المترجم ما هو إال نظام من بين هذه األنظمة.  ديناميكية داخل نظام واحد. وعليه، فإنّ 

وجود بين المستويات المختلفة لكل نظام. ويكمن جوهر نظرية النظم المتعددة في التّنافس الم
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  (خوسي المبيرت وامتّدت نظرية النظم المتعددة، بعد ذلك، إلى أوروبا عقب المؤتمر الذي عقده 

 (José Lambert  في لوفان  1976مسنةLeuven  .)تحت عنوان )األدب والترجمة 

قافي العام للغة في اإلطار الثّ  رجمة نظام فرعي يدخلالتّ  أنّ  وترى نظرية النظم المتعددة       

  لتفاعل مختلف األنظمة فيما بينها.يست نظاما مستقال له قوانينه ولكنها خاضعة لوهي  الهدف،

نظرية النظم المتعددة، مثلها مثل النظريات األخرى، مجموعة من االنتقادات  وتلقت         

سات الترجمة للمؤلف جيريمي مدخل إلى درا ووصفت بالناقصة في أمور اقتطفناها من كتاب

االعتماد المفرط على المبادئ التي جاء بها شكليو سنوات العشرينيات. وهذا ما قد  مونداي، وهي

الميل إلى الّتركيز ، و يكون، حسب إيفن زوهار، غير مناسب للنصوص المترجمة في السبعينيات

ترجم في ترجمة بعض الصعوبات التي يواجهها المعلى نموذج تجريدي بدل الّتركيز على 

الّتشكيك في موضوعية النموذج الذي أتت به هذه النظرية، والمبالغة في تعميم ، و الّنصوص

 الترجمة على القوانين العالمية التي ترتكز على أدلة وبراهين نسبية. 

 كما يأتي: ، الترجمة م1984 التي ظهرت سنةنظرية الفعل الترجمي عّرف وت       

 « Translation is here conceived primarily as professional acting, as a 

process of intercultural communication whose end product is a text which 

is capable of functioning appropriately in specific situations and contexts 

of use ». (Mona Baker & Gabriella Saldanha, 2009, 118) 

   

أداء مهني وعملية اتصال بين الثقافات يكون منتوجها النهائي إّن الّترجمة في هذا المقام "أي: 

  " )ترجمتنا( .التّأقلم مع مواقف وسياقات خاصة عبارة عن نص من شأنه
 

حيث تشّكل الكتب بمعظم الّنصوص تتطّلب ترجمة تواصلية  بيتر نيومارك أنّ  ويعتقد         

قاالت، والصحف، والكتب اإلعالمية، والكتب المدرسية، والّدعاية الّسياسية غير األدبية، كالم
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والّتجارية، وغيرها، مادة نموذجية للترجمة التواصلية. أما الكتابات األدبية واإلبداعية التي تكون 

 نّ إفيها لغة المؤلف أهم من المحتوى، تصبح الترجمة الداللية هي األنسب. ويقول نيومارك 

المرحلة اللغوية قبل الخمسينيات والتي اهتّمت رجمة مّرت بأربعة مراحل تمثلت في نظرية التّ 

بالنصوص األدبية. وتعتبر، حسب نيومارك، مرحلة سابقة لّلسانيات، والمرحلة التواصلية خالل 

الخمسينيات، والتي اهتّمت بالّنصوص األدبية والّنصوص غير األدبية، والمرحلة الوظيفية التي 

ل الّسبعينيات واعتنت بالنصوص غير األدبية وبهدف النص والفكرة التي ينوي الكاتب ظهرت خال

، واهتمت بالّنصوص الوثائقية م2000توصيلها، ومرحلة الجماليات التي ظهرت خالل سنة 

والرسمية، واألعمال األدبية. ويقول جيريمي مونداي نقال عن بيتر نيومارك فيما يتعلق بهذه 

 ما يأتي:المراحل األربع 

« These four stages are cumulative, in the sense that they absorb without 

eliminating each other ». (Peter Newmark in Jeremy Munday; 2009: 21) 

الواحدة  أن تزيلتراكمية، أي أنها تغترف من بعضها البعض دون هذه المراحل األربع "تعتبر أي: 

 (Jeremy Munday, 2009, 21)األخرى". منها 
        

ونكون قد عرضنا أهّم الّنظريات التي عكفت على دراسة موضوع الترجمة. وال تعطي           

جّل هذه النظريات فكرة كاملة عن الّترجمة وقواعدها ألّن كل واحدة منها تهتّم بجانب من هذه 

جهود التي بذلها المنّظرون الجوانب ولم تهتم بالترجمة كعلم أوسع وأشمل. ورغم كل ال

والمختّصون في ميدان الّترجمة، يبقى تأثير هذه النظريات محدودا ألنها غير معروفة عند 

العاملين في هذا الحقل، ويبقى تطبيقها في الميدان معّرضا لعراقيل تتمثل في الهوة الموجودة بين 

على المترجم امتالك المؤّهالت التي  الجانبين الّنظري والّتطبيقي. وفي انتظار تجسيد هذه الفكرة،

لوع بالقواعد لمام الشامل بخصائص اللغة المصدر والضّ تمّكنه من إنتاج ترجمة مقبولة مثل "اإل
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معرفة خاصة بالموضوع الذي يترجمه وال يكتفي فقط بالجانب و  الحاكمة للغة المنقول إليها

الرغبة لدى المترجم، كذلك، " . ويجب أن تتوفر(38-39 ،2006)محمد حسن يوسف، ". اللغوي

ص سلوكه وكالمه ف وتقمّ النفسية الحقيقية أي موهبة المحاكاة والقدرة على أداء دور المؤلّ 

  .(40السابق،  )المرجع  ووسائله بأقصى درجة من االحتمال".

وفي األخير، نشّجع الباحثين في مجال الّترجمة للمضي قدما والعمل بكل القواعد           

ساليب التي تؤّدي إلى ترجمة مقبولة وخالية من الغموض، "ألن الترجمة، في واقع األمر واأل

السابق،  )المرجع" معادل أو مكافئ للنص األصلي وليس إيجاد مقابل شكلي لهعملية البحث عن 

59).   

بها لسبع التي جاء وتوجد تقنيات للترجمة باإلضافة إلى هذه النظريات، وهي التقنيات ا         

في نقل المعنى يصادف عقبات لغوية وحضارية  الذيفيني وداربلني قصد تسهيل عمل المترجم 

سبعة أنواع تندرج ضمن نوعين رئيسين، هما إلى فيني وداربلني  تقنيات وتنقسمبين اللغات. 

 الترجمة المباشرة والترجمة غير المباشرة. 

  المباشرة الترجمةأوال: 

وي في لسان لغبنية إلى  معّين لسانالترجمة المباشرة نقل بنية لغوية من نعني بمفهوم            

في النص األصلي بما يقابله في  حيث يتم تبديل كل عنصربخر. ويمكن أن تتشابه البنيتان آ

، وهي ثالث تقنياتة، فيتّم النقل مع المحافظة على الّشكل. وتحوي الترجمة المباشرة نص الترجم

  .والدخيل النسخ،الترجمة الحرفية، و 
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  الترجمة الحرفية. 1

األولى واحد بواحد بين اللغة  لفظيتقابل  ، وهيتسمى الترجمة الحرفية كذلك بالتنميط          

ترجمة  مثل غة المنقول إليها،غة المنقول منها واللّ تطابق كلي بين اللّ  كما أنها الثانية،واللغة 

 ".ر الوسيلةالغاية تبرّ " بـ: ، « The end justifies the means»الجملة: 

 : النسـخ 2-

إدخال لتركيب لساني في لغة معينة، ويتمثل في  صورة طبق األصليعتبر النسخ           

صواريخ "مثل  ،تركيب معنوي أو أسلوبي أو لساني جديد لم يكن معروفا في اللغة المنقول إليها

، بحيث نسخت اللغة في اللغة الفرنسية" Missiles sol-sol" في اللغة العربية، أي "أرض أرض

على مستوى أشباه الجمل، عادة ويتم النسخ  .sol-solالعربية تركيب اللغة الفرنسية في عبارة 

كما  ثغرات التي قد تكون في لغة معينة،أساسا لسد اليستعمل النسخ . و وليس الجمل بأكملها

  والتشبيهات. ،واالستعارات ،يةينتشر في معظم األحيان عن طريق العبارات االصطالح

 الدخـيل -3

 :يسمى الدخيل كذلك باالقتراض، ويعّرفه نيجال أرمسترونغ قائال          

« The process of borrowing is one of the ways in which a language 

renews its lexicon ».(Nigel ARMSTRONG, 2005, 143) 

 )ترجمتنا(  ."عّينة معجمهالغة مبها د تجدّ التي ق ائطريقة من الطر خيل الدّ  "إنّ أي: 

نما أتت عن طريق لغة أخرىاللّ  خيل كلمة لم تكن موجودة أصال فيالدّ  مفهوم يعنيو  عن  غة وا 

ثرائها األمر في في رأينا عيبا في اللغة بل عامال إل هذاال يعتبر و  .والترجمة طريق الحاجة

 أمير البحار مثل كلمة عربية 400ي على أكثر من بكلمات جديدة. فاللغة اإلنجليزية تحتو 

(admiral)، وقهوة (coffee)،  كحول و(alcohol) وسكر ،(sugar)عندالترجمان حافظ . وي 
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، (diplomacy) مثل: دبلوماسية ،المنقول إليها ةعلى النظام الصوتي والكتابي للغاالقتراض 

وتستعمل تقنية الدخيل في الترجمة  ...الخ. (senator)سيناتورو  ،(Pentagone) البنتاغونو 

الكلمات الدخيلة مصحوبة  وغالبا ما تكونلمأل النقص المعجمي الموجود في اللغة المنقول إليها. 

ويمّس الدخيل كل الوحدات اللغوية بما فيها الوحدة المعجمية التي تنتشر بتعريف على الهامش. 

  في اللغة المنقول إليها ألنها سهلة التداول فيها.

  الترجمة غير المباشرةثانيا: 

 ترّكز على تراكيبتقنيات تعتمد أسلوبا غير مباشر و الترجمة غير المباشرة تستعمل          

 ، والمقابلة أو التكافؤ،التكييفاالستبدال، و  :وهي اللغة المنقول إليها، وتحتوي على أربع تقنيات

كل النص ألنها ال تنقل ش ة الملتويةبالترجمأيضا  الترجمة غير المباشرة مىوتس .رفوالتص

 . دف الحصول على مكافئ لهبل تدخل تحويالت متفاوتة به كامال األصلي

 االستبدال  -1

كأن يتحول االسم في اللغة المنقول يتمثل االستبدال في تغيير الفئة النحوية للمدلول،           

في اللغة المنقول منها إلى اسم في اللغة الفعل يتغّير أو  ،منها إلى فعل في اللغة المنقول إليها

ة المنقول إليها أو المصدر في اللغة المنقول منها إلى فعل في اللغأن يتحول  أو ،المنقول إليها

 كما يأتي:  االستبدال ف فيني وداربلنيويعرّ  .العكس... الخ

« Nous appelons ainsi le procédé qui consiste à remplacer une partie du 

discours par une autre sans changer le message ». (Vinay & Darbelnet, 1977, 50). 
   

. "تغيير في الفكرة التي يتضمنهابجزء آخر دون  تغيير جزء من الكالمإّن االستبدال هو "أي: 

فقط دون اإلخالل  بل البعض منها النص األصلي عناصراالستبدال ال يغّير كل ومعنى هذا أن 

 لمعنى العام للجملة.با
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واالستبدال االختياري، إذ أّن االستبدال  االستبدال اإلجبارياالستبدال هما نوعان من  ويوجد      

اللغة المنقول إليها وال يمكن اإلخالل بها مثل القول في اللغة  قواعداإلجباري يجب إخضاعه ل

إلى الحاضرين تحّدث متها ب، وترج« He spoke to the audience easily»: اإلنجليزية

تطّلبت ترجمتها  غير أنّ  ،مفردة في اللغة اإلنجليزية (audience)كلمة  جاءتو . بسالسة

ولهذا سمي  المفرد في هذه الحالة.بال تقبل التي اللغة العربية )الحاضرين( في جمع استعمال ال

 االستبدال اإلجباري بهذا االسم. 

واعد اعدة واحدة من قبقيقّيد المترجم في الترجمة وال  يتيح حلوالري االستبدال االختياأما           

في اللغة الفرنسية التي تمكن ترجمتها   «Syndicat de gauche »عبارة مثل إليها اللغة المنقول

( أو اليسارباسم ) (gauche)يسارية إلى اللغة العربية، أي ترجمة االسم نقابة ب نقابة اليسار أوب

 (. بصفة )يسارية
 

بين اللغة المنقول منها واللغة في وجهة النظر والرموز  اتغيير يعتبر التكييف  :التكييـف -2

 :كما يأتي التكييف فيني وداربلنيوعّرف  المعنى.المنقول إليها مع الحفاظ على 

« La modulation est une variation dans le message, obtenue en changeant 

le point de vue, d’éclairage ». (Vinay & Darbelnet, 1977, 51) 
  )ترجمتنا(  " .توضيحنظر أو نقطة اليحصل بتغيير وجهة ، و فكرةر في الييتغالّتكييف هو " أي:

ونستنتج من هذا القول أن تقنية التكييف ليست فقط تغيير في الكلمات حين ترجمتها بل تغيير في 

اللغة من  « je n’ai plus faim »ها. فإذ أردنا ترجمة وجهة النظر حسب ثقافة اللغة المنقول إلي

وجهة النظر  تغّير فيبذلك يحدث و  "الحمد هلل"ـترجمتها ب ه يمكنالعربية، فإناللغة الفرنسية إلى 

 من ثقافة غربية إلى ثقافة عربية إسالمية. 
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  المقابلة -3

الوضع و لمعنى ّبران عن اعياألصلي ونص الترجمة عندما يكون النص ترد المقابلة          

 وترجمته بهذا «Like father like son»: اإلنجليزي مثلكال باستعمال بنيات مختلفةنفسهما 

ات المجازية والتعابير بصفة خاصة في بعض االستعار  المقابلة جد. وتو ك األسداالشبل من ذ

ينفخ في ترجمته بو  « Faire de vains efforts »:  القول في اللغة الفرنسية مثل البالغية

 Il est riche»  :  في اللغة الفرنسيةمثال بعض األمثال والحكمتستعمل المقابلة في و . الرماد

comme Medas» نده مال قارونوترجمته بع . 

  التصـرف-4

يعّد التصرف تقنية تعطي في الترجمة الفكرة نفسها كالتي وردت في النص األصلي           

ز على ثقافة نص اللغة المنقول إليها ركّ أنها ت إذمستوى األلفاظ والتركيب،  على كثيرولكن بتغيير 

 :ما يأتي ويقول فيني وداربلني عن تقنية التصرفومحيطه االجتماعي. 

« Ce procédé s’applique à des cas où la situation à laquelle le message se 

réfère n’existe pas dans LA, et doit être créée par rapport à une autre 

situation, que l’on juge équivalente, une équivalence de situations. » 

(Vinay & Darbelnet, 1977,52).  
 

النص  فيفكرة الالموقف الذي تعّبر عنه كون فيها التي يحاالت لافي الّتصرف ق طبّ يُ " أي:

غاير م بغي بالتالي إنتاجه توازيا مع موقف، ويناللغة المنقول إليهااألصلي غير موجود في 

 " .وضعيالبل بالمقا، وهو ما يسمى يفترض أن يكون مقابال له

مفردات أو نصوصا ليس لها مرادفات في صرف أكثر عندما يصادف المترجم ويفيد التّ          

 bonne( و)Bonne continuation)في اللغة الفرنسية  اللغة المنقول إليها كاألمثلة اآلتية

route(و )bon film(و )bon examen) اإلنجليزية على  اللغةلى رجمها فيني وداربلني إالتي ت
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 safe(، و )hope you enjoy the film) (، وbest of luck in the exam)  :بـ التوالي

journey و ،)Take care/all the best) . ويمكن ترجمة هذه العبارات إلى اللغة العربية بـ"حظا

على  وفقا في االمتحان"، و"استمتع بمشاهدة الفيلم"، و"أتمنى لك طريق السالمة"، و"إلى اللقاء"م

 . التوالي

ويمكن القول في األخير إن معظم أنواع الّترجمة األدبية قد عرفت تقنيات الترجمة السبع          

الحرفية(، والتي شّكلت )التحوير، والتكييف، والمقابلة، والدخيل، والنسخ، والتصرف، والترجمة 

نقطة التقاء ثقافتين ومجتمعين ولغتين، أي ثقافة النص األصلي ومجتمعه ولغته من جهة، وثقافة 

على هذا األساس، وبشكل نص الّترجمة ومجتمعه ولغته من جهة أخرى. وتساهم تقنيات الترجمة، 

اللغة المنقول منها التعريف ب، وفي خاصة على مستوى األلفاظ كبير، في إثراء اللغة المنقول إليها

 قواعدها النحوية والّتركيبية بتقديم ثقافتها وبيئتها لقارئ نص الترجمة. و 
 

 ظرية التكافؤ ن
 تعريف التكافؤ -1

 )نحو علم الترجمة) Toward a science of translatingمّيز نايدا في كتابه           

جمة وهما الّتكافؤ الّشكلي والتكافؤ الدينامي. ، بين نوعين من التكافؤ في الّتر م1964الصادر سنة 

ويقوم الّنوع األّول على نقل النص نقال آليا ويولي أهّمية للّشكل مع الحفاظ على المعنى، بينما 

 يقوم الّنوع الثّاني على تحويل الّنص األصلي إلى نص يعادله في نسبة التأثير على القارئ. 

معظم علماء الترجمة يطالب  نّ ، بحيث يقول إه نايداوجّ ويؤكد محمد حسن يوسف على ت         

باالهتمام بالمعنى وليس بالمفردات اللغوية، ذلك أنه إذا لم تقم الترجمة بالوظيفة اإليصالية، أي 

إذا لم يكن لها معنى لدى المتلقي، فإنها في هذه الحالة ال تكون قد بّررت وجودها". )محمد حسن 
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ا القول أّنه على المترجم االهتمام بمحتوى الّرسالة أكثر من (. ويعني هذ2006،25يوسف، 

 اهتمامه بالّشكل ألّنه في األخير، ما يهّم هو جوهر الفكرة األصلية. 

ومهما يكن من أمر، ال ينبغي الّنظر إلى الّترجمة من زاوية واحدة فقط ألنها كّل           

منقول منها ويعيرها كّل االهتمام على حساب متكامل، بمعنى أن ال يرّكز المترجم على اللغة ال

اللغة المنقول إليها، كما ال ينبغي أن ينساق وراء الّلغة المنقول إليها والّتركيز على ثقافتها وبالتالي 

 االبتعاد عن معنى النص األصلي.  

وما دام الّنص األصلي وّنص الّترجمة مترابطين في المعنى، يتعّين على المترجم          

االهتمام بالّنص األصلي لفهم داللته والفكرة التي يعّبر عنها. كما ينبغي على المترجم إنتاج نص 

آخر )نص الترجمة( يعّبر عن الفكرة نفسها التي يعّبر عنها النص األصلي، فيحافظ قدر اإلمكان 

على محتوى الفكرة األصلية دون أن يظهر نص الترجمة على أنه كذلك )أي مترجم عن نص 

 صلي(.أ
  

لتعبير باللغة المنقول إليها عّما تم "ا هي( Duboisإّن الترجمة، حسب تعريف دوبوا )          

، أي أن الّتكافؤ التعبير عنه باللغة المنقول منها مع االحتفاظ بالّتكافؤات الّداللية واألسلوبية"

غة المنقول منها والّلغة أساس الترجمة ومبدأ مهّم فيها، إذ ينبغي الحفاظ على التكافؤ بين اللّ 

المنقول إليها. ويكمن عمل المترجم في إيجاد تكافؤات بين الّنص األصلي ونص الّترجمة، ويسعى 

قدر اإلمكان إلى إعادة صياغة الفكرة التي ترد في الّنص األصلي. ويرى بعض منظري الّترجمة 

قة للنص األصلي في المحتوى أن قيمة العمل المترجم ال تتحّقق إاّل إذا كانت الّترجمة مطاب

 :كما يأتي والتأثير. وعّرفت مونا بايكر التكافؤ
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« The relationship between a source text (ST) and a target text (TT) that 

allows the TT to be considered as a translation of the ST in the first 

place. » (Baker, 1998, 77)  

عالقة بين نص الّلغة المنقول منها ونص الّلغة المنقول إليها. وتنتج هذه العالقة  فؤالّتكا"أي: 

 )ترجمتنا(  "نصا يعتبر ترجمة للّنص األصلي في المقام األّول.

واقترح نايدا المختص في الّلسانيات وترجمة اإلنجيل ما سّماه في الترجمة أقرب مكافئ           

أن اختالف وجهات الّنظر لدى منظري  وغابرييال سالدنهابايكر طبيعي. بينما ترى كل من منى 

 وتقوالن ما يأتي:الترجمة، أّدى إلى تناول الّتكافؤ من زوايا مختلفة ومتناقضة، 

« Equivalence is variously regarded as a necessary condition for 

translation, an obstacle to progress in translation studies, or a useful 

category for describing translations ».  

(Mona Baker & Gabriella Saldanha, 2009, 96) 
راسات حولها، أو صنفا مفيدا ر الدّ يعائقا لتطو أو  كافؤ شرطا ضروريا في الترجمة"يعتبر التّ أي: 

 )ترجمتنا(  " .لوصف أنواع الترجمة

ن )المنقول منها ى وجوب الحفاظ على الّتكافؤ بين الّلغتيتكمن في مد مشكلةولكن ال          

وهل يتم ذلك على مستوى واحد أو عدة مستويات ؟ وهل يكون على مستوى  والمنقول إليها(،

الشكل ما دام لكل لكل لغة شفرتها أم على مستوى القيمة التواصلية، مّما يعني إيجاد تكافؤات 

ذا كان الغرض من التكافؤ ه و إعادة صياغة الّنص األصلي وتحقيق التّناغم بين أفكار وظيفية؟ وا 

النص، فهل المترجم بحاجة إلى الحرية والتصرف ؟ وما هي حدود هذا الّتصرف؟ وقد يلتزم 

المترجم بصفته قارئ النص األصلي ومؤلف نص الّترجمة، بالتعامل مع المعنى أكثر من تعامله 

راجعة مستمرة ألنها ال تتّم دفعة واحدة، حتى يفهم مع الّلفظ. وقد يعمد إلى مراجعة ترجمته م

 المعنى الذي يقصده كاتب الّنص األصلي. 
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نصا قائما، وأن تعكس روح الّنص األصلي، وال لهذا السبب،  ،ينبغي أن تكون الّترجمةو           

حليلها تظهر أنها نقل آلي له. لهذا، يتعّين على المترجم تجاوز نقل أفكار الّنص األصلي إلى ت

ن اختالف الّتراكيب الّلغوية بين الّلغات يؤّدي إلى صعوبة انتقاء الخيارات  وشرحها والتّأمل فيها. وا 

األنسب للّترجمة، مّما يجعل عمل المترجم متأرجحا بين الحذف والزيادة والحفاظ على المعنى 

قام(، أم مكافئات المنشود. فهل يبحث المترجم عن مكافئات الُجمل، أم مكافئات المواقف )الم

األقوال، باعتبار التكافؤ أحد المفاهيم األساسية في الترجمة؟ إن كل هذه األسئلة تستلزم دراسة 

وتحليال دقيقين الستنباط محاسن الترجمة بالتكافؤ أومساوئها، إضافة إلى تحديد طريقة الّترجمة 

 المالئمة للّنص المراد ترجمته. 

ل الّتكافؤ ألن إيجاد مكافئات أو بدائل مفردات من الّلغة المنقول وكثرت االنتقادات حو           

منها إلى الّلغة المنقول إليها ال يعني بالضرورة األمانة والّدقة في الّترجمة. كما أن كل كلمة أو 

 Susanمفردة في لغة معّينة ليس لها دائما مكافئ في لغة أخرى. وتقول سوزان باسنيت )

Bassnett ):ما يأتي 

«The translation of idioms takes us a stage further in considering the 

question of meaning and translation. For idioms, like puns, are cultural 

bound »  . (Susan BASSNETT, 2002, 32) 

ترجمة ألن باستعمال التكافؤ ال تتم حرفيا : "  ترجمة األمثال من لغة إلى لغة أخرى إنّ أي: "

وفيما . عبارات الجاهزة تجعل المترجم يخطو خطوة بعيدة، ويأخذ في الحسبان المعنى والّترجمةال

  )ترجمتنا(  " .يتعلق بالعبارات الجاهزة مثل التالعب بالكلمات، تمّثل حدودا ثقافية

نّ  غة المنقول اللّ ت دالالغة المنقول منها باللّ  دالالتباستبدال تكون  هذه العبارات الجاهزةترجمة  وا 

أحاول في هذا البحث إثبات أهّمية التكافؤ في الّترجمة أو نفيها بعد عرض سكله،  ولهذاإليها. 

 أمثلة من المدونة. 
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 أنواع التكافؤ -2

والّتكافؤ الّدينامي.  ينقسم الّتكافؤ، حسب نايدا، إلى نوعين بارزين هما الّتكافؤ الّشكلي          

 ه انطالقا من ترجمة نصوص اإلنجيل. وقد أّسس نايدا عمل

  الّتكافؤ الّشكلي1 -2

يعتمد التكافؤ الشكلي على استبدال رموز لغوية في لغة معّينة برموز أخرى في لغة           

ذا قّدمنا المثال  ثانية مع الّتركيز على الّتطابق )جملة بجملة، ومفهوم بمفهوم، وشعر بشعر(. وا 

تكون ترجمتنا  ،« Le traité est resté dès lors lettre morte »اآلتي بالّلغة الفرنسية 

 lettreباستعمال الّتكافؤ الّشكلي: "بقيت المعاهدة منذاك حرفا مّيتا". نالحظ هنا أن عبارة )

morte ترجمت حرفيا بعبارة "حرف مّيت"، وهذا ما يتنافى مع تركيب الجملة بالّلغة العربية إذ )

وتهدف الترجمة أنه لم تطبق المعاهدة كما ورد في شروطها.  (lettre morte)يقصد بمعنى 

فهما جّيدا إال أنها قد تشّوه  النص األصليجعل قارئ نص الّترجمة يفهم بالّتكافؤ الّشكلي إلى 

 فكرة النص األصلي كما ورد في هذا المثال. 

ا عند الّترجمة بالّتكافؤ بعض العاملين في مجال الترجمة أن المترجم يبقى مقّيديعتقد و           

الّشكلي، وال يتمّتع بالحرّية في ترجمة ما يراه مناسبا، إذ ينبغي عليه إعادة صياغة المفردات 

يجاد مقابالت لها، باإلضافة إلى أّن المفردات  في الّلغة المنقول منها ليست  المعجميةنفسها وا 

 رجم. دقيقة أحيانا وتبقى مبهمة، مّما يشّكل عائقا كبيرا للمت

  الّتكافؤ الّدينامي -2-2

يعتمد الّتكافؤ الّدينامي على المعنى قبل الّشكل ويترجم الفكرة وليس المفردات. وبمعنى           

 قارئ على تأثير إلحداث مقبولين والّنحو األسلوب فيكون آخر، ينقل الّنص بعد إحداث تغييرات
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 هنّ أ على الدينامي التكافؤ نايدا فويعرّ  .قارئه في األصلي الّنص أحدثه الذي للتأثير مماثل الّترجمة

 .  ’the principle of equivalent effect‘ (Nida, 1964,159)المتكافئ أثيرالتّ  أساس

 ويتمثل دور المترجم في ترجمة معنى النص األصلي بطريقة تسّهل الفهم لقارئ نص الّترجمة. 

تحديد نوعية القارئ قبل  ، لتحقيق هذا الغرض،ناميوتستدعي الّترجمة بالّتكافؤ الّدي           

البدء في الترجمة )الّطبقة العامة، أو المثّقفون، أو الّطبقة الّسياسية، وغيرها(. ويعتبر نايدا من 

سها أبرز من تبّنى التكافؤ الدينامي، ويرى وجوب حفاظ المترجم على فكرة النص األصلي نف

لتأثير على قارئ نص الّترجمة مماثال للتأثير الذي أحدثه كاتب ينبغي أن يكون اوالتّأثير نفسه. و 

 الّنص األصلي في قارئ هذا الّنص. وقد لجأ نايدا إلى هذا النوع من الترجمة للحكم على جودتها. 

ذا ما عدنا إلى المثال السابق، فتكون الّترجمة بالّتكافؤ الدينامي كاآلتي: "بقيت            وا 

ورق". ونالحظ هنا أن عبارة "حبرا على ورق" قد عّدلت الّترجمة بحيث لم  المعاهدة حبرا على

تعطي مكافئات للكلمات بل لمعنى الجملة. ويعتقد نايدا أن الّتكافؤ الّشكلي يعيد الّنص بطريقة 

آلية ومشّوهة، لذا يدعو إلى اعتماد الّترجمة بالّتكافؤ الّدينامي الذي يتيح المجال للمترجم 

ه وذوقه الّشخصي، كما أن دور المترجم ال يتوقف عند النقل واستبدال رموز لغوية الستعمال حسّ 

برموز أخرى، بل يتعّداه إلى تفسيرها بتبسيط معناها والّتوسط الدينامي بين القارئ ونص الّترجمة، 

 ونقل تصرفات وعادات معّينة ليفهمها ذات القارئ. 

كافؤ الّدينامي إلى أن تكون العالقة بين القارئ الثاني ويسعى المترجم في الّترجمة بالتّ            

نفسه.  ونص الّترجمة هي العالقة نفسها بين القارئ األول والّنص األصلي، أي يحدث التأثير

 واّتهم نايدا المترجمين الذين ال يلتزمون بمنهج الّتكافؤ الّدينامي بضيق األفق ونقص الثّقافة. 

التكافؤ الدينامي هي النظرية التأويلية التي تمّثلها كل من ماريان وأقرب نظرية إلى           

ليديرير ودانيكا سليسكوفيتش بحيث تريان أّنه ينبغي على المترجم معرفة ما يوّد الكاتب قوله 
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كل قدر اعتمادهم أصحاب هذه النظرية على الشّ وال يعتمد ومعرفة الّسياق الخارجي لهذا المعنى. 

تم الترجمة دفعة واحدة بل تمّر عبر مرحلة تفكيك المعنى ومرحلة إعادة على المعنى. وال ت

 صياغة األفكار. 

وعلى العموم، فإن االهتمام بالشكل دون المحتوى )التكافؤ الشكلي( يفقد نص الّترجمة           

ّن االهتمام بالمحتوى دون الشكل )التكافؤ الدينامي( يعطي ترجمة تفت قر إلى وظيفته التواصلّية. وا 

وتجدر اإلشارة إلى الخصائص الفّنية، والقيمة األسلوبية الّنص األصلي والفكرة التي يعّبر عنها. 

 A linguisticالمعنون  يقول كاتفورد في كتابه ذاه. ولوالتكافؤوجوب التمييز بين التطابق 

theory of translation  (ما يأتينظرية لغوية في الّترجمة ): 

« A further distinction must be made between textual equivalence and 

formal correspondance ». (J. C Catford, 1965, 27) 

 " )ترجمتنا( التوافق الّشكلي.صي و مييز بين المكافئ النّ "يجب التّ  أي:

ويرى أّن المكافئ الّنصي في الّلغة المنقول إليها هو نص أو جزء من نص يكافئ نصا أو جزءا 

ن نص في الّلغة المنقول منها. ويتمّثل الّتوافق الّشكلي حسب كاتفورد في فئة معّينة في الّلغة م

المنقول إليها )وحدة، أو تركيب، أو عنصر من التركيب( تحتل قدر اإلمكان نفس الحّيز الذي 

 .الّلغة المنقول منهاتحتله فئة أخرى في 

تقريبية ألن تحديدها يتم حسب السياق اللغوي  ويضيف كاتفورد أّن هذه الفئات تكون          

الذي ترد فيه، وأّن المترجم الكفء يستطيع إيجاد مكافئ نصي لنص أو جزء من النص. ويقّدم 

 ةالتي ترجمت من الّلغة اإلنجليزية إلى اللغ « My son is six »مثاال عن ذلك في قوله: 

ترجمتها إلى اللغة العربية بـ: "ابني عمره ، والتي تكون « Mon fils a six ans »الفرنسية بـ: 

ّن مكافئ عبارة  ، غير أن كاتفورد وضع mon filsهي بالتأكيد  my sonست سنوات". وا 

 هذا المثال خارج الّسياق النصي.  ه اعتمدمالحظة صغيرة أسفل الصفحة مفادها أن
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 :ويواصل كاتفورد قائال          

« In place of asking for equivalents, we may adopt a more formal 

procedure, namely, commutation and observation of concomitant 

variation. In other words we may systematically introduce changes into 

the SL text and observe what changes if any occur in the TL text as a 

consequence » .(Ibid, 28) 

ي إجراء أكثر شكلية يتمّثل في "اإلبدال" ومراقبة التغيير المصاحب لذلك بدل "يمكن تبنّ أي: 

البحث عن مكافئات. وبعبارة أخرى، قد يدرج المرء تغييرات في النص األصلي ويترّقب حدوث 

  " )ترجمتنا(  .األمر في نص الّترجمة نتيجة لهذا -إن حدث–تغّير 

لما حدث تغيير في الّنص األصلي، يحدث تغيير بصفة آلية في ونستخلص من هذا القول أنه ك

نص الّترجمة. وقام كاتفورد باستبدال المثال األول لتوضيح هذه الفكرة بمثال ثان في اللغة 

    Votre »، والذي ترجمه إلى الّلغة الفرنسية بـ: « Your daughter is six »اإلنجليزية:

fille a six ans » إلى الّلغة العربية بـ"ابنتي عمرها ست سنوات". إذن، عندما  ، وتكون ترجمته

(، تغّير الفاعل في جملة الترجمة )أصبح filsتغّير الفاعل في الجملة األصلية )بعدما كان 

filleت عبارة حيث حلّ  تر قد تغيّ  ن جملة النص األصلي( أل"your daughter " ّمحل "my 

son" . ويشير . النص األصلير حتميا إذا ما تغيّ ة تغيرا الّترجمغيير في نص هكذا يحدث تّ و

كاتفورد إلى أّنه في أمثلة بسيطة  مثل هذه، يمكننا االعتماد على معرفتنا الّلغوية، إذ يمكننا 

اكتشاف المكافئات النصية بواسطة الحدس، إاّل أّن اإلبدال بالنسبة له هو بمثابة االختبار األخير 

حاالت يكون فيها التكافؤ معّقدا أكثر من المثالين السابقين.  للتكافؤ النصي، ويفيد أكثر في

ويواجه المترجم أحيانا عند الترجمة كلمات في الّنص األصلي ليست لها مكافئات في نص 

 : قائالالّترجمة. ويتوّسع كاتفورد في مفهوم الّتكافؤ 
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« Translation equivalence occurs when an SL and a TL text or item are 

relatable (at least some of) the same features of substance. » (Ibid, 50) 

"يحدث الّتكافؤ في الترجمة عندما يكون نص الّلغة المنقول منها ونص الّلغة المنقول إليها، أي: 

  " )ترجمتنا(  أو وحدة فيهما، لهما على األقل الممّيزات الجوهرية نفسها.

 أّن النص األصلي ونص الّترجمة يتقاربان في الجوهر الّنصي، أي القول اويعني هذ          

ياق بين النص األصلي ونص الّترجمة المعنى والسياق. إاّل أّن كاتفورد يؤّكد أّن تشابه السّ  في

يؤدي إلى صعوبة الّترجمة في بعض األحيان بحيث أّن هذه األخيرة متعلقة بالثقافة بمفهومها 

ويضيف أن كل كالم منطوق  ة شعب معّين وعاداته وممارساته الفكرية وغيرها.الواسع، أي حضار 

أو مكتوب ينتج ضمن بيئة اجتماعية خاصة في وقت محدد وفي مكان محدد بين عدد محدد من 

المشاركين )قراء، وأناس يتصلون فيما بينهم مباشرة(. وال يحوي النص المكتوب حسب كاتفورد 

لذي كتب فيه فقط، بل يحوي كذلك ممّيزات قد تتعلق بالمرجع الثقافي ممّيزات متعلقة بالزمان ا

 :ما يأتي للموقف. ويقول كاتفورد عن الموقف

« The situation, in other words, may be thought of as a series of 

concentric circles or spheres, of relevance to the text ». (Ibid, 52) 
على أنه سلسلة دوائر متعددة المراكز أو مجاالت ذات صلة وثيقة الموقف  "يمكن تعريفأي: 

 )ترجمتنا(  ".بالّنص

منفصال عن الّسياق الذي يكتب فيه أو ينطق خالله، بل يكون الّسياق  النص يردال و           

مة جزءا ال يتجزأ من النص وال يمكن إغفاله عند الترجمة. ويرى كاتفورد ضرورة وضع حدود للترج

انطالقا من مبدأ وجود الممّيزات الجوهرية نفسها بين الّلغتين المنقول منها والمنقول إليها. ويلّخص 

السمعية البصرية الترجمة بين وسائل اإلعالم هذه الحدود في نقطتين مهمتين هما أوال صعوبة 

تابتها في لغة والمكتوبة بسبب احتواء المجال السمعي البصري على إشارات وتصرفات قد تتعّذر ك
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مستويات بين ( و دراسة اإلمالءالترجمة بين المستويات المتوسطة للغة )الفونولوجيا و وثانيا  .أخرى

 ما يأتي:. ويقول نايدا صعبة كذلكالصرف والمفردات 

« Since no two languages are identical, it stands to reason that there can 

be no absolute correspondence between languages».   
(Eugene Nida, 1964, 156) 

 )ترجمتنا( " .ال توجد لغتان متشابهتان فيبدو منطقيا أّنه ال يوجد تطابق مطلق بين الّلغات "أي: 

التكافؤ نسبي بين اللغات وليس كامال، مّما جعل نايدا يستنتج أّنه ال وجود  أنّ  القول ومعنى هذا

 لترجمة دقيقة وتامة. 

 أهداف التكافؤ -3

 : ما يأتي إن استعمال التكافؤ في الترجمة ليس اعتباطيا، إذ يقول نايدا          

« Some translations aim at very close formal and semantic 

correspondence, but are generously supplied with notes and commentary. 

Many are not so much concerned with giving information as with creating 

in the reader something of the same mood as was conveyed by the 

original. » (Op. cit) 

"تهدف بعض أنواع الّترجمة إلى توفير تطابق معنوي وشكلي قريب جدا، ولكن هذه األنواع أي: 

اهتماما كبيرا بتقديم معلومات تهدف إلى تزّود بسخاء بمالحظات وتعليقات. وال يهتم الكثيرون 

" .تكوين إحساس لدى قارئ نص الّترجمة يشبه ذلك الذي أوجده النص األصلي في قارئه

ويقصد نايدا بالنوع األول من الترجمة التي تستعمل التكافؤ الّشكلي، بينما المراد بالنوع )ترجمتنا(. 

 ه، وبالتالي هي التي تستعمل التكافؤ الدينامي. الثاني هو الترجمة التي تهتم بإعادة التأثير نفس

إلى ثالثة عوامل هي فكرة النص  راجعاويكون االختالف في الترجمة حسب نايدا           

األصلي، والهدف الذي يرمي إليه كّل من مؤلف النص األصلي والمترجم، ونوع القراء الذين 
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الّشعر تولي أهّمية للّشكل دون إهمال  يستقبلون نص الّترجمة. ويرى من جهة أخرى أن ترجمة

المعنى، ولكن المعنى يرد في قوالب شكلية. ويؤّكد في الوقت ذاته، أنه من الّنادر جدا أن تعيد 

  يقول:، إذ الترجمة الشكل والمعنى بالدرجة نفسها

« In general, the form is usually sacrificed for the sake of content. » 

(Eugene Nida, 1964, 157) 
  "على العموم، يضّحي المترجم بالشكل على حساب المحتوى". أي: 

أّن الّترجمة تحاول قدر اإلمكان إعادة صياغة المحتوى )المعنى(. القول ويعني هذا           

ويشير نايدا إلى أنه إذا ترجمت القصيدة نثرا فإنه ال يعتبر مكافئا مناسبا للقصيدة األصلية ألن 

ن أعيدت صياغة فكرة القصيدة، ال ذلك ي قضي على روح القصيدة األصلية. وبالتالي، حتى وا 

ينبغي إهمال الّشكل ألّن ذلك أهّم في الّشعر منه في الّنثر. ويستشهد نايدا على ما سبق، بملحمة 

 في قوله :هوميروس باللغة اإلغريقية التي ترجمت إلى اللغة اإلنجليزية شعرا، 

« With nothing of the liveliness and spontaneity characteristic of Homer’s 

style. » (Op. cit) 
 )ترجمتنا( " .أسلوب هوميروس العفوي وحيويته الترجمة اإلنجليزية "لم تحوأي: 

ن الغرض من ترجمة الّنص هو ما يجعل المترجم يقّرر اختيار نوع إنايدا  ويقول          

ويبقى دوره األساسي هو نقل المعلومة شكال ومعنى من الّنص األصلي الترجمة التي يعمل بها. 

ه ال يمكن أنّ  إالّ  أنه يتوقف على اإلعالم واإلخبار، إلى نص الّترجمة، وهو دور إعالمي بحيث

القارئ أو ولكن يتوقع المترجم رد فعل  ،إلخبار فقطا هدفه اإعالمي امترجم نصّ  اعتبار كل نّص 

إلى الّتعبير عما يحّسه تجاه الّنص وال يكتفي فقط بالقراءة. ويقول نايدا، . ويدفعه ذلك المستمع

 انطالقا من فكرة عدم وجود مكافئات متشابهة تماما:

« One must in translating seek to find the closest possible equivalent » 
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(Eugene Nida, 1964, 159) 
  )ترجمتنا(  ".فئ ممكنلترجمة عن أقرب مكايجب البحث عند ا "أي: 

ويشير نايدا، في هذا اإلطار، إلى أن الّترجمة باستعمال الّتكافؤ الّشكلي تتطّلب وضع           

مالحظات عديدة أسفل الّصفحة من أجل توضيح الّنص وجعله مفهوما أكثر. ويجد قارئ نص 

اق، باإلضافة إلى فهم الّترجمة نفسه يحّدد هويته مقارنة بقارئ الّنص األصلي من خالل الّسي

 العادات والتّقاليد واألفكار والّتصرفات قدر اإلمكان. 

المذكورة في  Holy kissويقّدم نايدا مثاال لتوضيح األمر أكثر، ويتمثل في عبارة           

اإلنجيل، والتي تعني "القبلة المقدسة"، فيقول أّن ترجمتها ترجمة حرفيا قد تكون متبوعة بمالحظة 

أن هذه العبارة نوع من أنواع الّتهنئة في زمن العهد الجديد. ودون هذه المالحظة، ال يفهم  تفّسر

بـ"مصافحة شخص  (J.B.Phillips)وقد ترجمها ج. ب. فيليبس  القارئ المعنى الذي تعّبر عنه.

شخصا آخر مصافحة نابعة من القلب". ويتبّين أّن هذه الترجمة هي ترجمة باستعمال التكافؤ 

نامي المبني على مبدأ التأثير المماثل. ومّما ال شك فيه، أّن كل من يقرأ هذه الترجمة ال يحّس الدي

بالغرابة، بل يفهم الّسياق التّاريخي لورود هذه العبارة بفضل المالحظة التي تلي الترجمة في آخر 

 :  ما يأتي التكافؤ الديناميويقول تايدا عن الصفحة. 

« A translation which attempts to produce a dynamic rather than a formal 

equivalence is based upon the principle of equivalent effect. »  

(Eugene Nida, 1964, 159) 
تكافؤ دينامي أكثر من تكافؤ شكلي مبنية على مبدأ التأثير الترجمة التي تحاول إنتاج  أي: "إنّ 

 )ترجمتنا(  ".الّتكافئي

ويعني هذا القول أّن التكافؤ الدينامي يهدف إلى التأثير على قارئ الترجمة بالقدر نفسه           

الذي أّثر فيه الّنص األصلي على قارئه. فال يتبع طريقة الكلمة بالكلمة أو الجملة بالجملة، بل 
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نبغي أن يسعى إلى الّتعبير عن مضمون الرسالة األصلية وتوّقع ردة فعل قارئ الترجمة التي ي

 يقول نايدا: ، إذ تكون تقريبا معادلة لردة فعل قارئ النص األصلي

« The relationship between receptor and message should be substantially 

the same as that which existed between the original receptors and the 

message. » (Op. cit) 
كانت بين للعالقة التي بشكل كبير أن تكون مماثلة  فكرة ينبغيمتلقي والالعالقة بين الإّن "أي: 

 )ترجمتنا(  ". المتلقي األصلي والفكرة األصلية

 ويقول كذلك:

« The ultimate purpose of the translation, in terms of its impact upon its 

intended audience, is a fundamental factor in any evaluation of 

translation. » (Ibid, 162) 
أساسيا  ، عامالنتظرينالمستمعين الم يما يتعلق بالتأثير علىالجوهري فهدف الترجمة "يبقى أي: 

 )ترجمتنا(  "رجمة. يم التّ في تقو 

الذي إذا أعجب بنص الّترجمة وفهم الفكرة  تقاس الترجمة بمدى تأثيرها على القارئهكذا و 

فهمها قارئ النص األصلي، فإن تأثير الترجمة في هذه الحالة يعّد قويا. أما بالطريقة نفسها التي 

إذا تاه قارئ نص الترجمة في فهم الفكرة المقصودة، أو إن أخفق المترجم في إعادة صياغة فكرة 

النص األصلي لتتالئم مع قارئ نص الترجمة، يمكن القول حينئذ أن الترجمة رديئة ولم يقم 

 لمنوط بها. المترجم بالدور ا

الترجمة تقّيم على أنها جيدة إن استطاعت أن تؤثر في القارئ بالشكل نفسه الذي  إنّ           

أثر فيه النص األصلي في قارئه، وتقّيم على أنها رديئة إن فشل المترجم في إعادة صياغة فكرة 

 :ال ( قائLeonard Forsterالنص األصلي. ويضيف نايدا نقال عن ليونارد فورستر )
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« A good translation is the one which fulfills the same purpose in the new 

language as the original did in the language in which it was written.  » 

(Eugene Nida, 1964, 162) 
 به النص الذي وفى هالغرض نفسب منقول إليها"إن الترجمة الجيدة هي التي تفي في اللغة الأي: 

نبغي ي، فاعالميإص األصلي الهدف من النّ )ترجمتنا(. ويبقى  ".األصلي في اللغة التي كتب بها

ن كان الهدف من أيضا يفيد اإلعالم ةرجمنص التّ أن يكون  الدعوة إلى النص األصلي هو . وا 

إلى  ى ذلكأن تكتفي الترجمة باإلخبار فقط بل تتعد ينبغي، فال معّين أو النهي عنهعمل القيام ب

 النص األصلي. نفسه أو الّرغبة عنه، حسب ما ورد في  العملب الدعوة للقيام

ويرى معارضو الترجمة بالتكافؤ الدينامي أّن هذا المنهج لم يحدد ضوابط موضوعية           

وهذا ما يؤدي في للترجمة. فكل مترجم يترجم حسب ما يراه مناسبا ومالئما لقارئ الترجمة. 

لى فقدان روح الفكرة األصلية ألن المعنى غير موحد أو مشترك بل شخصي، كما انتقد األخير إ

بعض المنظرين نايدا إلتباعه توّجها سلوكيا )أي أن الترجمة تأثير واستجابة(، فال يمكن أن تكون 

الترجمة ذات استجابة مماثلة لدى كل القراء الختالف ثقافاتهم. كما أن نيومارك لم يوافق نايدا 

 لى اقتراحه هذا المنهج ألنه ال يمكن فصل المعنى عن الشكل. ع

اتهام نايدا الموجه إلى المترجمين الذين ال يلتزمون بالتكافؤ الدينامي بأنهم ضيقو أما و           

األفق، فهل يعني أن المسلمين ملزمون بالتقيد بالمنهج الدينامي ألن القرآن كتاب ينتمي إلى 

مع العلم التام أن هذا مستحيل ناسب مع هذا العصر؟ تحيين أحداثه لتت العصور القديمة ويجب

 لدى المسلمين ألن القرآن كتاب ال يحق ألحد تغييره أو تعديله بحجة تحيينه. 

أن الغرض من الترجمة هو الذي من خالل ما قمنا بعرضه، مفادها خلصنا إلى حقيقة و          

التوسع في المعنى والتأثير في القارئ، فإنه يهتم بالمحتوى  يحدد نوع التكافؤ. فإذا أراد المترجم

ذا سعى إلى الحفاظ على الّسياق الّلغوي ، ويستعمل التكافؤ الدينامي، أكثر من اهتمامه بالشكل وا 
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، وفي كلتا ال يمكن الحكمو للغة النص األصلي، ينصّب اهتمامه على الشكل أكثر من المحتوى. 

ها جيدة أو ضعيفة، ألن الغرض من الترجمة هو الذي يحدد طريقة على الترجمة بأنالحالتين، 

 الترجمة. 

وتجدر اإلشارة إلى أّنه بغّض النظر عن نوع التكافؤ المتبع في الترجمة، ينبغي تجاوز           

 . ثم إنّ ، أي فهمها ضمن الّسياق الذي ترد فيه( إلى فهمها دالليانحويافهم المفردات لغويا )

تكمن في الوصول إلى األصل بل في كيفية توصيل الرسالة إلى قارئ الترجمة دون الترجمة ال 

أن يشعر أنه بصدد قراءة نص مترجم. وتستنتج سوزان باسنيت مثال أّن التكافؤ في الترجمة ناتج 

 :ما يأتي عن العالقة بين اإلشارات فتقول

« Equivalence overall results from the relation between signs themselves, 

the relationship between signs and what they stand for, and the 

relationship between signs, what they stand for and those who use 

them. » (Susan BASSNETT, 2005, 35) 

ارات وما تعنيه، كافؤ أساسا ناتج عن العالقة بين اإلشارات نفسها والعالقة بين اإلش"إن التّ  أي:

 )ترجمتنا(  ".باإلضافة إلى العالقة بين اإلشارات وما تعنيه واألشخاص الذين يستعملونها

يحاول إعادة وهو ال يستهان به في الترجمة،  دورفؤ للّتكا نّ في األخير إويمكن القول           

التكافؤ سواء الشكلي  ويبقى .معا األصلية واألخذ بعين االعتبار الشكل والمضمونفكرة الصياغة 

ساندور أو الدينامي ذا طبيعة شخصية )أي غير موضوعية( ألن المترجم كما قال كل من 

 :  Ian Higgins )إيان هيجينز( و ( Sándor Herveyهيرفي )

« The translator remains the final arbiter of the imagined effects of both 

the ST and the TT. » (Ian Higgins & Sándor Hervey, 1992, 22) 

وقعة في كال الّنصين، النص األصلي ونص تأثيرات المتفي الالحكم النهائي المترجم بقى "يأي: 

 )ترجمتنا(  ".ةرجمتّ ال
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تطرقنا في الفصل الثاني إلى مختلف نظريات الترجمة وتقنياتها التي عمل بها           

مة. وعملت كل هذه النظريات والتقنيات على إيجاد حل المنظرون في العديد من ميادين الّترج

يمّكن المترجم من إنتاج ترجمة قريبة قدر اإلمكان من الّنص األصلي دون أن يهمل الشكل 

والمعنى، وأن يسعى دائما إلى التوفيق بينهما. وعّبرت هذه الّنظريات عن رؤيتها المحدودة فيما 

نيات الّترجمة الّسبع التي تبناها فيني وداربلني. وتناولنا يخص طريقة الّترجمة. كما تطرقنا إلى تق

كذلك التكافؤ وأنواعه باعتباره تقنية خاصة من تقنيات الترجمة أتى بها نايدا واعتبرها ذات أهمية 

 كبيرة في ميدان الّترجمة ألن كل كلمة في لغة معّينة لها مكافئ طبيعي أقرب في لغة أخرى.   
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 الفصل الثالث

 أسلوب االستفهام في الّلغتين اإلنجليزية  والعربية 
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 غتين اإلنجليزية والعربية: أسلوب االستفهام في اللّ الفصل الثاني

من هذا البحث أسلوب االستفهام في الّلغتين اإلنجليزية والعربية.  يتناول الفصل الثّاني          

في االستفهام في الّلغة اإلنجليزية، بينما  وينقسم إلى مبحثين رئيسين، ويتمثل المبحث األول

يتمثل المبحث الثاني في االستفهام في الّلغة العربية. ونتناول في كل مبحث أدوات االستفهام 

ونعتمد في البداية اللغة اإلنجليزية ألنها هي الّلغة المنقول المستعملة وأنواع االستفهام وأغراضه. 

     بية هي الّلغة المنقول إليها.منها في المدونة بينما اللغة العر 

 االستفهام في اللغة اإلنجليزية: األول المبحث

 : كما يأتي ( االستفهامGeoffrey LEECHيعّرف جيوفري ليتش )          

 « A type of sentence or clause which has an information gap » 

(Geoffrey LEECH, 2006, 97) 
هذا بتوضيح . ولنقوم "تتضمن فراغا على مستوى المعلومجملة أو شبه  جملةاالستفهام  "إنّ أي: 

: وترجمته بـ   When did you post the letters? » (Ibid) »األمر، نستشهد بهذا المثال: 

"متى تم إرسال الّرسائل بالبريد؟". ويكمن الفراغ هنا في الزمان الذي أرسلت فيه الرسائل. فطرح 

 (Ivan A. Sag)إيفان. أ. ساق . ويقول (Whenالزمان باستعمال األداة )السؤال لالستفهام عن 

 عن االستفهام:  ( Jonathan Ginzburg)ان جينزبورغ ثجونا و

« Although there has been a significant amount of work on interrogatives 

across a variety of languages, there are few comprehensive syntactic and 

semantic treatments of a wide range of interrogative constructions and 

uses in a single language. » (Jonathan Ginzburg and Ivan A. Sag, 2001, 1) 
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على الرغم من وجود دراسات هامة ومتعددة حول حاالت االستفهام في مختلف الّلغات، أي: "

سات التركيبية والداللية حول مجال واسع من تعابير واستعماالت االستفهام تبقى القليل من الدرا

 )ترجمتنا( " .في لغة واحدة

ويعني هذا القول أن اللغات تعاني نقصا في مجال دراسات صيغ االستفهام التي تنتمي           

لعربية حول إلى مجال األسلوب اإلنشائي الواسع. وتجدر اإلشارة إلى ندرة المراجع بالّلغة ا

االستفهام في الّلغة اإلنجليزية عكس المراجع باللغة اإلنجليزية التي تتناول موضوع االستفهام في 

اللغة العربية، ولهذا فإن المراجع التي اعتمدنا عليها لتحرير هذا الفصل هي في أغلبها مراجع 

خرى كأسلوبي التعجب باللغة اإلنجليزية. ويرد االستفهام، على غرار األساليب اإلنشائية األ

في اللغة االنجليزية بأداة استفهام وعالمة استفهام. ويأتي إما لطلب االستعالم عن شيء  والخبر،

أي: "من أنت؟"، حيث وردت  « ? Who are you »: باللغة اإلنجليزية كقولناأو تأكيده أو نفيه 

االستفهام كما يمكن أن يرد . ( اسم استفهام ووردت عالمة االستفهام في آخر الجملةwhoكلمة )

 طرح السؤال هي التي تبّين أن الجملة استفهامية.  نبرةدون عالمة االستفهام ولكن 

  :أنواع االستفهام في اللغة اإلنجليزيةأوال: 

هام الحقيقي إلى قسمين رئيسين هما االستفاالستفهام في اللغة اإلنجليزية ينقسم           

عمل أدوات االستفهام في اللغة اإلنجليزية للسؤال عن الفاعل والفعل وتستواالستفهام المجازي. 

  ( "من جاء؟"،came who ?، كقولنا: ))الحدث( والمفعول به والزمان والمكان وغيرهم

( "متى وصلت؟". When did you arrive ?( "ماذا فعلت؟"، و) did you do what ?) و

سماء العلم كما في المثال السابق، وعن االنتماء ( للسؤال عن أwhoوتستعمل أداة االستفهام )

ضميرا،  (what( "لمن هذا القلم؟"'. وترد)? To whom does this pen belong)  مثل قولنا :

 What( "ماذا تفعل؟"، أو صفة متبوعة باسم مثل: )? What are you doing ) كقولنا:
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movie does he speak about ?و . ( "عن أّي فيلم يتحدث؟( تستعملwhich ،لالختيار )

(  How(  "أّية برتقالة توّد أكلها؟". وتفيد ) (? Which orange do you want to eat كقولنا:

"كيف  How did) (this sauce? you makeعدة معان من بينها معنى الطريقة، كقولنا : 

( ? When shall we goقولنا: )( معنى الّزمان، كWhenحّضرت هذه الصلصة؟". وتفيد )

"لماذا  (?Why do you say this to me) لّسببية، كقولنا: ( اWhy)"متى سنغادر؟". وتفيد 

 Where do you( االستفهام عن المكان، كقولنا : )Where)تقول لي هذا؟". وتفيد 

live?) " ."أين تسكن؟ 

ّن            زية يعتمد على األمر الوظيفي من ترتيب أدوات االستفهام في اللغة اإلنجليالدافع وا 

ذا كنا الذي نستفهم عنه. فإذا كنا نستفهم عن القطبية )الطرفية(،  يرد الفعل المساعد أوال. وا 

أوال متبوعة  (Wh)نستفهم عن هوية عنصر مجهول، ترد أداة االستفهام التي تبتدئ بالحرفين 

ذا كان العنصر المجهول هو الفاعل، فإن  أداة االستفهام ترد بالفعل المساعد ثم الفاعل. وا 

أن أداة االستفهام ترد حسب  أي .(Angela Downing & Philip Locke, 2006, 185)أوال".

 أو الشخص، أو الحدث المستفهم عنه. الشيء، 

  االستفهام الحقيقي -أ

وتأتي أركان الكالم في االستفهام  يأتي االستفهام الحقيقي لطلب السؤال عن المجهول.          

أو فاعل وفعل إذا كان الفعل  ،ر بالترتيب أي فاعل وفعل ومفعول به إذا كان الفعل متعدياالمباش

أداة االستفهام حّلت : "من نجح؟". حيث التي تترجم « ? Who succeeded »الزما. مثل: 

« who »  ّالفاعل الذي يكون تقديره في الجواب على الشكل اآلتي:  محل« John 

succeeded» بفعل مساعداالستفهام المباشر  بدأ. ويمكن أن ي « auxiliary »  ثم فاعل ثم

: "هل أطفأت وترجمته بـ « ? Did you switch off the light »مثل قولنا: ، به مفعول
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الذي ورد قبل الفعل  you)الضمير (قبل الفاعل  (did)ونالحظ ورود الفعل المساعد الضوء؟". 

المساعد االستفهام في الّلغة اإلنجليزية عندما يكون . ويتصّدر الفعل (switch off)األساسي 

  . (to be)الفعل األساسي غير الفعل 

  االستفهام المجازي -ب

ألغراض غير تلك التي تنطبق على االستفهام الحقيقي. يستعمل االستفهام المجازي           

قصد التأثير على المستمع ويأتي عادة للتعبير عن التعّجب او االستهزاء او التوبيخ أو اإلنكار 

 النص المكتوب. في حالة المحادثة، أو على القارئ في حالة 

اسم أو بأحيانا في الجملة االستفهامية، قد يكون متبوعا  (to be)الفعل وعندما يرد           

 Is your، مثل من اإلعراب مفعوال به للفعل المذكور جملة اسمية أو ضمير، التي يكون محلها

homework ready ?)  الذي يترجم بـ:"هل وظيفتك المنزلية جاهزة؟" بحيث تلت الجملة االسمية

(your homework( الفعل )is) . 

ويندرج تحت االستفهام الحقيقي واالستفهام المجازي أنواع ثانوية من االستفهام منها      

كقولنا: ومفعول به إن وجد،  فعل وفاعلو أداة استفهام عناصره من الذي يرد بكّل االستفهام التّام 

Are you ready ?  حيث ورد الفعل : "هل أنت مستعد؟". فهذا استفهام تامAre  والفاعلyou 

 . readyالذي جاء ضمير المخاطب المفرد والمفعول به 

( : "أأنت جائع؟". وتقديرها في ? You hungryقولنا: )ويرد االستفهام المختصر نحو           

من الجملة األصلية.  Areإذ تم حذف الفعل  ،« ? Are you hungry »ليزية اللغة اإلنج

االستفهام الذي يستوجب وكذلك . بصفة خاصة في اللغة المنطوقةاالستفهام المختصر ويستعمل 

"هل  ،?Are you (ready to have the exam)كقولنا: الُمخاَطب أو الّسائل نفسه من الّرد 

نالحظ في هذا المثال  بالطبع أنت كذلك."  (Of course you are)أنت مستعد لالمتحان؟ / 
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يفترض أن الشخص المتقدم لالمتحان  -ربما أستاذ أو زميل–ورود االستفهام من طرف إنسان 

 على أتم االستعداد له فيجيب على السؤال الذي طرحه تأكيدا له. 

  االستفهام عن معلومة معينة -ت

الّسائل. وكمثال على ذلك، لدى هنا لطلب معلومة مجهولة يستعمل االستفهام            

: "هل ستمطر غدا؟". فالسائل هنا ال يعرف إن كان ( ? Will it rain tomorrow)  قولنا:

 يطرح هذا السؤال لالستعالم. قس سيكون جميال أم ال، فالطّ 

 استفهام العرض  -ث

األسئلة التي تطرح ة مسبقا على غرار يكون الّسائل في استفهام العرض يعرف اإلجاب          

 Who first discovered)األستاذ لتالميذه:  كقولمتحانات والمسابقات التلفزيونية، في اال

America ?)   ."فاألستاذ هنا يعرف اإلجابة مسبقا. والغاية من  : "من هو مكتشف أمريكا؟

برازها للرأ  ي العام. طرح هذا النوع من االستفهام هو عرض المعلومة وا 

 االستفهام الذي يستلزم القيام بفعل -د

كقولنا:  ، بل يدفع المجيب إلى القيام بفعلبإجابة كالميةال يكتفي هذا النوع من االستفهام 

(Could you pass me the salt please ? )  ."هل يمكنك إعطائي الملح من فضلك؟" :

على الشخص الذي طرح عليه هذا  ينبغي، بل فهذا االستفهام لن يكتفي باإلجابة بنعم أو ال

 السؤال أن يقوم بإعطاء الملح للسائل. 

 االستفهام بصيغة تعجبية -ذ

 Isn’t )يمكن استعمال الصيغة التعجبية لالستفهام دون انتظار رد أو إجابة كقولنا:           

that delicious ? ) ."!ما أحلى هذا الطعام" : ، 
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  ديدةاالستفهام عن معلومة ج -ح

عن معلومة معّينة في كون واالستفهام عن معلومة جديدة االستفهام  نييكمن الفرق ب          

الثاني، كقولنا: االستفهام م اإلجابة بينما ال يتوقع ذلك في األّول قد يتوقع المستفه  االستفهام 

(How much did you buy that book ? ) فال  .يبلغ ثمن الكتاب الذي اشتريته؟" : "كم

ولكن قد يتوقع السائل في يمكن أن يتوقع السائل ثمن الكتاب إن لم تتم اإلجابة عن سؤاله. 

 االستفهام عن معلومة معّينة سقوط المطر لوجود إشارات تدل على ذلك كالسماء المغّيمة مثال. 

  whباألداة المبتدأة بالحرفين االستفهام  -خ

م في االستفسار عن شيء محّدد أو شخص معّين أو يكمن الغرض من هذا االستفها          

 Where)ن والمكان والّطريقة. ومثاال عن ذلك قولنا: االّزممن الّظروف المحيطة به ، و حدث ما

are you going ?)  : ."رّكز االستفهام هنا على المكان الذي سيقصده إلى أين أنت ذاهب؟

هاب أو الّشخص الذي سيذهب معه. الشخص الذي طرح عليه السؤال، وال يهّمه زمن الذّ 

 To the maket, to school, to the)بـ: تقديرها المعلومة كاملة و وتستوجب اإلجابة تقديم 

mosque…)  : إلى السوق، إلى المدرسة، إلى المسجد...". وغالبا ما تأتي اإلجابة على"

دون استعمال إجابة  فقط بذكر الشيء المستفهم عنه whاالستفهام باألدوات المسبوقة بالحرفين 

    ، كقولنا:كاملة

« - Well, why don’t they just not make it so powerful to start with? 

Because it’s no so easy».   

 لماذا ال يجعلونه قويا جدا للبدء به؟حسنا،  -"

 ألنه ليس من السهل فعل ذلك".  -
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 They)ض أن ترد في اإلجابة التي تقّدر بـالتي كان يفتر الجملة  حذفنالحظ في هذا المثال 

don’t make it so powerful to start with…)جواب هذا على محتوى ال . ولم يؤثر

 . وتكون اإلجابة الكاملة كما يأتي: الوارد

«They do not make it so powerful to start with because it’s not so easy ».  

االستفهام التوكيدي واالستفهام  إلى فرعين هما whمبتدأة بالحرفين باألداة ال االستفهام ينقسمو 

  االختزالي والحذفي. 

 االستفهام التوكيدي  -1-خ

(، whالحرفين )الذي تكون فيه أدوات االستفهام تبتدئ بالتوكيدي هو االستفهام  إنّ           

؟". فعال  عرف الحقيقة"من ي : (? Who does know the truth)كقولنا: ( do)ويحوي الفعل 

. فيكون التأكيد فقطعلى سبيل  الذي يرد (does)الفعل ذكر دون واضحا يكون االستفهام قد و 

: "من يعرف  (? Who knows the truth) كما يأتي:  (does)االستفهام في حالة حذف 

 . الحقيقة؟"

  ستفهام االختزالي والحذفياال -2-خ

مستوى ال. ويكون االختزال على غة المنطوقةفي اللّ  ،فة عامةبصيرد هذا االستفهام،           

   What do you)وأصلها  ،أي: "ماذا تعتقد؟" (? What d’you think)كقولنا:  الصوتي،

think ?)  تم اختزال الفعل المساعد بحيث(do)  ويكون الحذف كما في المعنى واضحا. ورد و

أصل االستفهام وكان تتحدث بهذه الطريقة؟".  : "لماذا ( ? Why you speaking so): قولنا 

 :(Why are you speaking so ?)،  فتم حذف الفعل( المساعدto be)  ّفا الذي ورد مصر 

(are) مع ضمير المخاطب you وتجدر اإلشارة إلى أن االختزال أو الحذف في صيغ .

  .منطوقةعكس ما هو مسموح به في الّلغة ال يعتبر خطأ االستفهام عند الكتابة
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 االستفهام الخبري  -س

أو عن أحد حدث معلوم لديه مسبقا ندما يستفسر السائل عن الخبري عيرد االستفهام           

    ! So you were in Paris last week ? –Yeah   التفاصيل الخاصة، كقولنا:

  "نعم. - فقد كنت في باريس األسبوع الماضي؟ ،إذن بمعنى:

صال مع من المحتمل جدا أنه كان على اتّ  إذ ،ائل يعرف اإلجابةثال أن السّ من هذا الم يّتضح

وتقدير االستفهام هنا هو:  .آخرمن شخص تلقاها أو أن المعلومة  ،خص الذي سألهالشّ 

« Were you in Paris last week ? » هل كنت في باريس األسبوع الماضي؟". وترجمتها" :

عند مستوى عنصر من ية عند االختزال الصوتي أو الحذف ويرد االستفهام على شكل جملة خبر 

 الفعل على الفاعل كما هو الشأن في االستفهام العادي.  يتقّدموال عناصر االستفهام، 

، تمييزا بينه وبين الفعل األساسي في helping verbإن الفعل المساعد يسمى أحيانا           

ذا كان الفاعل معلوما، تتصد  Why »السؤال نحو:  (wh)ر أدوات االستفهام بالبادئة االستفهام. وا 

are they in a hurry ? »  أي: "لماذا هم في عجلة؟". ورد الفاعل في هذا المثال ضمير الجمع

التي تفيد السببية في أول السؤال متبوعة  (Why)(. وعليه، وردت أداة االستفهام theyالغائب )

 (. to beل )( وهي صيغة المضارع للفعareبالفعل )

 نحو قولنا:  ،أداة االستفهام محل الفاعل يكون الفاعل مجهوال، تحلّ عندما و           

« Who loves John ? » :  .نالحظ في هذا المثال أن الفاعل مجهول، إذ أننا ال"من يحب جون؟ 

 ، ألنّ فاعالوردت  Who. وعليه، فإن أداة االستفهام نعلم من هذا الشخص الذي يحب جون

هم يحبون قائمة من األشخاص من الممكن أنّ وتوجد . « Betty loves John »: قدير الجوابت

أي: "من  « ? Who teaches you »فعال مساعدا كقولنا: صيغة االستفهام هنا ال تحوي و جون. 

 .؟"يقوم بتدريسك/يعّلمك
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ذا كان المفعول به مجهوال، تتصدر أداة االستفهام السؤال متو             ،بوعة بالفعل المساعدا 

التي تقابل باللغة  « ? Who does John love »نحو قولنا:  ،فالفعل األساسي ،فالفاعل

 ،الجملة (Who)رت أداة االستفهام تصدّ وهنا خص الذي يحبه جون؟". الشّ  و: "من هالعربية

 . (love)فالفعل األساسي  Johnفالفاعل  (does)متبوعة بالفعل المساعد 

 هام االختيارياالستف -ش

يمنح هذا االستفهام االختيار بين إجابتين أو أكثر على سؤال يضّم عنصرين أو أكثر.           

 Would you like »: فالمثال .(or)بواسطة األداة في السؤال بط بين هذه العناصر ويتم الرّ 

coffee or tea ? » وتقتصر اإلجابة شاي؟القهوة أم تناول ال: "هل تريد الذي يمكن ترجمته بـ ."

 . إذا أراد المجيب تناولهما معا أو على كليهما( tea)أو  (coffeeإحدى الكلمتين )هنا على 

 االستفهام باستعمال األسئلة المذّيلة  -ص

 هذاف ويعرّ . رد فيه عبارة استفهامية تلحق بآخر السؤال لطلب التصديقتاستفهام هو           

 A short question which is added after a statement to »كما يأتي:كذلك االستفهام 

elicit a confirming response from the hearer. » (Geoffrey LEECH, 2006, 

 )ترجمتنا(  ".د من المستمعيضاف بعد جملة للحصول على جواب مؤكّ  "سؤال صغير، أي: (110

 You passed the exam, didn’ t »بعد جملة خبرية، كقولنا: العبارة االستفهامية وترد 

you ? » بحيث نجحت في االمتحان، أليس كذلك؟"أنت : "ويمكن نقلها إلى اللغة العربية هكذا ،

ووردت بعدها  ل من االستفهام جملة خبرية وهو خبر النجاح في االمتحان،طر األوّ الشّ جاء 

رجمة الحرفية لهذه . وتقدر التّ ة هذا الخبرصحّ  لتأكيدالتي جاءت  (? didn’ t you)مباشرة عبارة 

الجملة التي تسبقها، أي  بصفة تختلف عنن العبارات االستفهامية ترد ا  و ؟". أليس كذلك العبارة بـ"

  إذا كانت الجملة األولى منفية. مثبتة، وتأتي مثبتةأنها تأتي منفية إذا كانت الجملة األولى 
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 .« ? You have never met her again, have you »وقولنا في مثال آخر:           

الجملة الخبرية في ونالحظ هنا أن ، أليس كذلك؟". تلتق بها مّرة أخرى"لم ويمكن نقلها هكذا: 

للتأكيد على خبر عدم اللقاء مرة أخرى.  (have you) الشطر األول من االستفهام متبوعة بعبارة

ختلفة والممكنة التي ينتظرها السائل ويتضمن هذا النوع من االستفهام مجموعة من اإلجابات الم

  .ب كنفي اإلجابة أو تأكيدهاالمخاطَ من 

( في المثال did) مالمقدّ  المساعدمن الفعل  ،في اللغة اإلنجليزية ،العبارة االستفهامية تتكّونو 

ة ند ترجمة الجمليحذفان ع الّلذين(  you) روالفاعل المؤخّ ( في المثال الثاني haveاألول و )

. فعندما نقول أليس كذلك؟ في كلتا الحالتين :عبارةالهما محلّ  وتحلّ  فهامية إلى اللغة العربيةاالست

"هو هناك اآلن،  التي قد تترجم بـ ( ? He’s still there now, isn’t he )في اللغة اإلنجليزية: 

لت في الفعل تمثّ نالحظ في هذا المثال أن العبارة االستفهامية في اللغة اإلنجليزية و أليس كذلك؟". 

(is و ) الفاعل(he .) الفاعل إذا ورد ضميرا والفعل المساعد، كقولنا:كل من يغيب قد و 

 Ever read Mitchell’s novel ? 

No, never.  

 ألم يسبق أن قرأت رواية ميتشل؟ -

 ال، أبدا.  -

 (Mitchell’sوالمفعول به  (read)ورد الفعل و دون فاعل.  هذا المثالورد االستفهام في 

(novel  وظرف الزمان(ever)وتقدير الجملة هو .(Have you ever read Mitchell’s 

novel ?) . تضمن االستفهام األصلي الفعل المساعد و(have)  والفاعل )ضمير المخاطب

. وال يتم الحذف في جميع الحاالت، إذ أن هذه الطريقة ما هي إال تغيير في  you المفرد أنت(

ذا حذف الفاعل والفعل المساعد في الترتيب الكلمات. و  ان في االستفهام، يردمبحث الخبري من ا 



 

 102 

أتممت العمل، أليس لقد " :وترجمته بـ (? Finished the job, did you)، كقولنا: االستفهام

 كذلك؟". 

غالبا ما ترد في آخر السؤال، إال أنها أحيانا تأتي في وسط الكالم  األسئلة المذّيلةن إ          

 It is important for you, isn’t it, to learn a second »في اللغة المنطوقة، كقولنا: 

language ? » وردت عبارة  ."إنه لمن األهمية بمكان تعلم لغة ثانية، أليس كذلك ؟": وترجمته بـ

(isn’t it )للتأكد على ما قيل.  خبريةفي هذا المثال بين شطري الجملة ال 

 أو استفهام التحقق  استفهام الصدى -ط

ائل لعدم وضوحه في ذهن جزء من الكالم الذي نطق به السّ لتكرار االستفهام يرد هذا           

ة مع إدراج أداة استفهام تبتدئ جملة خبريكون االستفهام ب أو عدم فهم الفكرة كاملة. ويالمخاطَ 

 كقولنا: ، في آخر السؤال( whبالحرفين )

(My neighbour’s name is Peter ) :جاري اسمه بيتر.   -تترجم بـ 

(Your neighbour’s name is what ?)  :جارك اسمه ماذا؟   -تترجم بـ 

في كلمة ذي تمّثل المستمع فاته جزء من الكالم الذي قيل وال نالحظ في هذا المثال أنّ و           

(Peter) ّكان و . لديهغير مألوف  هذه المعلومة أو أن هذا االسم يستوعبه لم . وذلك إما ألن

في آخر ( what)السؤال الذي طرحه هو إعادة للكالم الذي قيل مع إضافة أداة االستفهام 

 ؤال نفسه وليس في اإلجابة عن السؤال،يرد في السّ وهو  و ما يسمى استفهام الصدى،وهالجملة، 

 جملة خبرية.  ردالتحقق من المعلومة التي تمنه هو غرض وال

 البالغي االستفهام  -ظ

في ذهن المستمع أو يرد هذا االستفهام غير حقيقي، لإلجابة عن استفهام آخر قد يكون           

اب في ذهن القارئ أو المستمع. ويبرز بشكل خاص عند األدباء والكتّ  هإلثارة السؤال نفسيأتي 
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قول سامي عمر ومثاال عن ذلك عن األسئلة التي يطرحونها. بأنفسهم إلى اإلجابة  نيلجأو الذين 

 Will these hopes be realized, and will these fantasies »في مذكراته ما يأتي: 

materialize and become true ? Yes,… »  ،(Sami Amr, 2009, 87) 

"هل يمكن أن تتحقق هذه األماني وهل تتجّسد هذه األوهام وتصبح حقيقة؟. ويمكن ترجمتها هكذا: 

هذا المثال أن الكاتب تساءل عن مدى تحقق األماني واألوهام، وأجاب  نعم...". ونالحظ في

 بالتأكيد على سؤاله. 

  االستفهام دون فعل مساعد و فاعل -ع

( في صيغتي المفرد والجمع you) وضمير المخاطبألفعال المساعدة قد ال تستعمل ا          

"هل انتهيت؟".  وترجمته بـ ( ? Finished yet ) قولنا:غير ضرورية في االستفهام المنطوق، ك

 . (? Have you finished yet) وتقدير الجملة األصلية هو:

 ال أو  نعمذو اإلجابة االستفهام  -غ

 Will)، كقولنا في التأكيد: البالنفي ب بنعم أوبالتأكيد اإلجابة  يتوقع هذا االستفهام          

you attend the party ? – Yes)  نعم". وقولنا في  -"هل ستحضر الحفلة ؟ " وترجمته بـ

وترجمته بـ"هل أتممت قراءة  (No – (? Have you finished reading the book)النفي: 

 ال".  –الكتاب؟" 

 االستفهام المتعدد  -ق

 عّدة أدواتمع  الذي يتضّمن سؤاال واحدا داخل جملة واحدة االستفهام المتعدد يوجد          

الحظ ن. و"من رأى من؟" وترجمته بـ (? Who saw who ) مثل: (whالحرفين )تبتدئ ب استفهام

 (Who)فأداة االستفهام . ختلفينفي موضعين م( Who) أداة استفهام واحدة في هذا المثال أن

، بينما مثال (Phillip)أو  (John)يمكننا تقديرها بـ إذ ،ل االستفهام تعرب فاعالالتي وردت في أوّ 
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في آخر االستفهام مفعوال به، ويكون تقديرها  نفسها  (who)األداة ول. ووردت المفعول به مجه

 .والفاعل مجهوالباسم من أسماء العلم بحيث تكون معلومة 

 أغراض االستفهام في اللغة اإلنجليزيةثانيا: 

ألغراض أخرى غير الغرض الذي وضع  ام في اللغة اإلنجليزية أحيانايستعمل االستفه          

يستعمل  الأو خبر ما، إذ أّن االستفهام  ومن بين هذه األغراض تأكيد أو نفي معلومة معّينة له.

 هو يدفع المخاَطب في بعض األحيان إلى القيام بعمل معّينإذ  دائما للغرض الذي وضع له،

 كماأغراض االستفهام في اللغة اإلنجليزية  همّ نلّخص أو  كالدعوة والعرض والشكوى والطلب.

 يأتي:

 التأكيد أو اإلقرار  -1

ه على صديق ا طرح سؤااللنفترض شخصو  .أو النفيلتأكيد أحيانا ليستعمل االستفهام           

 Did you really go to see her after the » يتعلق بما فعله هذا الصديق، فيقول له مثال:

accident ? » هذا المثال أن  من نتجنستبعد الحادث؟".  : "هل ذهبت فعال لرؤيتهاوترجمته بـ

ورد و  (her)ضمير الغائب المفرد المؤنث  استعمال من خاللمؤنث،  قام بزيارة شخص بالمخاطَ 

. ويمكن أن يفيد االستفهام اإلقرار دون  (really)أكيد من خالل استعمال كلمةالسؤال في طلب التّ 

   :، كقولنامثل هذه الكلمات واالكتفاء بذكر عناصر االستفهاماستعمال 

(How could you hurt him in such a way ?)  بهذه إيذاءه استطعت كيف "وترجمته بـ

 أنّ  ما هو مألوف غيرعناصر االستفهام حسب عدم ورود نالحظ في هذا المثال و الطريقة؟". 

 ر. يخوعالمة االستفهام الواردة في األ برةؤال يفهم من خالل النّ السّ 
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 الدعوة -2

 Why  كقولنا: للقيام بفعلب المخاطَ  ىدعي الستفهام عن الدعوة عندمايعّبر ا          

don’t)(you come and see me sometimes ?   لماذا ال تأتي لزيارتي "وترجمته بـ

 Could you please give)فهنا، ُيطلب من المخاَطب القيام بالزيارة. وكقولنا كذلك:  أحيانا؟".

me some water ?) لي بالماء من فضلك ؟"، إذ ُيطلب من المخاطب تقديم  وترجمته بـ"هل

  الماء للسائل. 

   العرض -3

  ب في صيغة سؤال، كقولنا:على المخاطَ  يعرض شيئيعني غرض العرض أن           

( Would you like to eat some bananas ? )  وكقولنا الموز؟". بعض  أكلتريد "هل

 ؟". وترجمته بـ "هل نقوم بزيارة للمدينة  (? Shall we organize a visit to the town)كذلك: 

  الشكوى -4

أو من شخص معّين أو من أي طارئ  أمر مايتمّثل غرض الشكوى في التذّمر من           

تب علينا "لماذا كُ ( وترجمته بـ ? Why do we have to suffer in life: )قولناك، حدث فجأةي

 (? Why is there to be injustice in the world)وكقولنا: الّشقاء في هذه الحياة؟". 

 وترجمته بـ "لماذا ينبغي وجود الظلم في العالم ؟ ". 
  

  الطلب -5

    Can you) كقولنا: يوّجه االستفهام هنا إلى المخاَطب لمطالبته بالقيام بفعل معّين،          

give me the pen ?) "ب القيام من المخاطَ  يطلب السائلإذ  ، ؟لم؟"أعطيتني الق هالّ وترجمته بـ

يستعمل . و (القلم )تقديمفعل البالقول بل بالقيام ب نا تقديم قلم الحبر له. وال تكتفي اإلجابةبفعل وه

"هل وترجمته بـ  (? Is Mrs Brown there)كذلك في المحادثات الهاتفية نحو قولنا: الطلب 
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في مكان  يدة براونالسؤال لالستعالم عن وجود السّ هذا طرح  إذ براون موجودة )هناك(؟" السيدة

على   (is) حيث تقدم الفعلب. وجاء ترتيب عناصر االستفهام مراعيا لشروط االستفهام معّين

 Would you)وكقولنا: ووردت عالمة االستفهام في آخر الجملة.  Mrs Brown)) الفاعل

please open the window ?) النافذة من فضلك؟"، إذ ُيطلب من  وترجمته بـ"هاّل تفتح

 المخاَطب القيام بفعل فتح النافذة للتهوية أو ألّي غرض آخر. 

  التحدي -6

 Can)كقولنا: ة مدى قدرة المخاَطب على فعل شيء محاولة معرفل يرد غرض الّتحدي          

you beat me ?)  ّغرض من ال "هل أنت قادر على أن تهزمني؟". نالحظ في هذا المثال أن

كما نالحظ مراعاة ترتيب عناصر  .المتكلمهزم أن يب على المخاطَ  اختبار قدرةؤال هو طرح السّ 

ثم الفعل  (you)الجملة االستفهامية يليه الفاعل (Can) االستفهام من تصدر الفعل المساعد 

 Do you really think)وكقولنا في سياق آخر:  .(me)  به المفعول ثم (beat) األساسي 

you are the most intelligent ?)  وترجمته بـ"هل تعتقد فعال أّنك األكثر ذكاء؟". ويمكن

تأويل صيغة االستفهام في هذا المثال بأن المخاَطب مغرور ويعتقد أنه األذكى، فتحّداه السائل 

 باستفهام يتعلق بمدى إيمانه بأنه األذكى. 

   االتهام -7

 كقولنا: ،ذنب اقترفه أو لم يقترفهسبب ب بلمخاطَ لتهام جيه االيتمثل هذا الغرض في تو           

(Was it you who tore the papers ?) "اّتهم   في هذه الحالة، ؟".األوراقأنت من مّزق أ

 It) . ويكون تقدير الجملة الخبرية كما يأتي:ق األوراقه هو الذي مزّ ائل المخاطب على أنّ السّ 

was you who tore the papers)  ّوكقولنا: . ق األوراق""لقد كنت أنت من مز(The agent 

in the bank participated in the robbery, didn’t he ?)  وترجمته بـ"شارك العون الذي



 

 107 

يشتغل في البنك في عملية السرقة، أليس كذلك؟". وتم طرح االستفهام هنا باستعمال السؤال 

 (. ? didn’t heالمذيل )

نتناولها في  أن هذه األغراض موجودة في اللغة العربية، ولهذا لنإلى  اإلشارةوتجدر           

   المبحث الثاني من هذا الفصل.

 

 الثاني: صيغ االستفهام في اللغة العربية مبحثال

أو من السامع  ويتوّقع جوابا من يندرج االستفهام ضمن األساليب اإلنشائية الطلبية          

ن اإلنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا كاألمر والنهي والتمني القارئ أو رد فعل من هما. وا 

 . واالستفهام والنداء والعرض والتحضيض

جملة خبرية. ويستنتج على أنه استفهام من النبرة المستعملة  يمكن أن يرد االستفهامو          

الحظ أن أداة االستفهام ال "معكم منه شيء". وورد هذا المثال جملة خبرية، ونفي الكالم كقولنا: 

تتصدر الجملة، وال توجد عالمة االستفهام في األخير، بحيث ال يمكن فهم االستفهام هنا دون 

كما يمكن أن يرد  اعتبار الّنبرة والّسياق، ألن القرائن التي ترد عادة في االستفهام غير موجودة. 

؟". وتقدير االستفهام دون قلب هو "أخت َمْن أن االستفهام بقلب ترتيب عناصر الجملة، مثل: ت 

  كاآلتي: "أنت  أخت َمْن؟". وتمثلت أداة االستفهام هنا في )من(. 

وقد يرد االستفهام في اللغة العربية مصحوبا بأدوات االستفهام في بداية الجملة،           

َأَلْيَس اللَُّه " قولنا: وتستعمل هذه األدوات أحيانا مقترنة بأداة نفي، نحو: أليس، ألم، أما، هاّل، ك

كما هو  دون تقديم الفعل على الفاعل يرد االستفهامو (. 8" )سورة التين، آية .ب َأْحَكم  اْلَحاك م ينَ 

الفاعل إذا بالفعل ثم ، متبوعة بأداة االستفهام بداية الجملةتصدر إذ ت اللغة اإلنجليزية،في األمر 

قول اهلل سبحانه  نت الجملة اسمية. ومثاال على ذلكذا كاكانت الجملة فعلية، أو الفاعل ثم الفعل إ
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ي"وتعالى:  يَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ت َجاَرٍة تُْنج  ْن َعَذاٍب َأل يمَيا َأيَُّها الَّذ  آية الصف، سورة " ).ُكْم م 

( ثم بقية الجملة. متبوعة بالفعل )أدلّ في بداية االستفهام في هذا المثال داة )هل( األوردت  . (10

َأإ َلٌه مََّع اللَّه  َقل ياًل مَّا  "ونورد مثاال عن االستفهام في الجملة االسمية في قول اهلل تعالى: 

. ونالحظ في هذا المثال ورود الهمزة في بداية الجملة 62) آية  " )سورة النمل،.َتَذكَُّرونَ 

 االستفهامية متبوعة باسم )إله( ثم بقية الجملة. 

 لعربيةأنواع االستفهام في اللغة اأوال: 

االستفهام الحقيقي واالستفهام  يرد االستفهام في اللغة العربية نوعين مهّمين هما         

  المجازي. 

 االستفهام الحقيقي 1-

االستفهام الحقيقي بهذا االسم ألن السؤال في حد ذاته يرد لالستفهام ال لغرض  ىسمي          

ويكون الجواب لتصديق واالستفهام التصوري. آخر غيره. ويشتمل على نوعين هما: االستفهام ل

أطلق عليه هذا النفي. و  كان المراد"ال" إن ـاإلثبات وبكان المراد في استفهام التصديق إن بنعم 

  :فيمثاال عن ذلك نذكر ق تساؤله من عدمه. و يصدتألن المستفهم يكون مترددا بين االسم 

           (.113)سورة األعراف، آية  ".َلَنا أَلْجًرا إ ن ُكنَّا َنْحُن اْلَغال ب ينَ َجاَء السََّحَرُة ف ْرَعْوَن َقاُلوْا إ نَّ "

أم  هل سيكافؤهمفموسى،  أن السحرة لما أدركوا فرعون سألوه إن هم قاموا بسحرهم وغلبوا تعنيو 

تفهاما . فأجابهم فرعون باإلثبات. وورد هذا االستفهام جملة خبرية غير أّن المفسرين اعتبروه اسال

ب ينَ  ": هكذا جاء بعده ألن الجواب َن اْلُمَقرَّ أما  (. 114، آية )المصدر نفسه" .َقاَل َنَعْم َوا  نَُّكْم َلم 

 (، أيالالنفي )أو  (بنعم)يجاب يس اإلعنه بالتعيين وليتم الجواب هو استفهام فاالستفهام للّتصور 

نفي ولكن بتعيين الشيء أو الشخص المعني أن االستفهام للتصور ال يقبل اإلجابة باإلثبات أو ال

في هذه الحالة. كما  نتستعمال نتيلال من أدوات االستفهام الهمزة و"أم"نذكر في الجواب. و 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1849&idto=1849&bk_no=49&ID=1912#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1849&idto=1849&bk_no=49&ID=1912#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1355#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1355#docu#docu
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ومتى. ونذكر في هذا الصدد قول اهلل تعالى: تستعمل فيه كل أسماء االستفهام مثل أين، وكيف، 

ق ينَ  َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ ن ُكنُتمْ  " (. وتفسير هذه اآلية أن الكفار ال 29" )سورة سبأ، آية .َصاد 

يسألون  ساعة وعدها اهلل لتكون حسابا لكل إنسان على هذه األرض، وهم وجوديؤمنون ب

 قيام هذه الساعة.  عن موعدمستهزئين 

  االستفهام المجازي -2

نم ينتظر جواباإن االستفهام المجازي ال            ا يأتي للتعبير عن غرض آخر غير حقيقيا، وا 

االستفهام للتجاهل،  هيأربعة أقسام إلى  هذا االستفهام ينقسم. و السؤال عن معلومة مجهولة

 وللنفي، ولإلقرار، واستفهام الصدى. 

كأنه عن أمر يتساءل المتكلم أن يسأل عنه المرء، أي تهويال للموقف الذي  االستفهام للتجاهليرد 

 . ويكون ذلك بغرض المدح أو الذم أو الرثاء أو غيرها، كقول الشاعر:هلميعال يعلم مع أنه 

 أقوم آل حصن أم نساء    يوما إخال وسوف إخال أدر 

رجال ، ولكن أخالقهم أخالق ويعني هذا البيت أن الشاعر يعلم أن القوم الذي يتحدث عنه هم 

  ء. نساء حتى يكاد الناظر يحتار أرجال هم أم نسا

عن شخص معين أو شيء ما بغرض نفي القضية، مثل ما جاء  االستفهام للنفيفي  ويتم السؤال

ر ين": قرآن الكريمفي ال  (، إذ29 ، آيةالرومسورة " ).َفَمن َيْهد ي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما َلُهم مِّن نَّاص 

 بهدايتهم. اهلل عن الّدين إن لم يقم  يهتدي الّضالونينفي اهلل في هذه اآلية أن 

يريد السائل تأكيد ما كان يفّكر به قبل عندما  يردهو و  لتأكيد المعنى، االستفهام لإلقرارويستعمل 

يَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت ُقْلَت ل لنَّاس   : "قول اهلل تعالىما ورد في  طرح السؤال، مثل َوا  ْذ َقاَل اللَُّه َيا ع 

ُذون ي َوُأمَِّي إ َلَهْين  م ن ُدون  اللَّ  اهلل يعلم أن عيسى عليه  ذ أنّ ، إ(116 آية المائدة، " )سورة.ه  اتَّخ 

قراره.  وهناك من النحويين من ذكر أنواعا السالم لم يفعل هذا الشيء، وسأله من أجل تأكيد ذلك وا 
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يفوته جزء من عندما المستمع الذي يصدر من  استفهام الصدىرى من االستفهام من بينها أخ

هم عنه، كقول شخص معين لصديقه: جاء محمد. فيرّد هذا الصديق الكالم الذي سمعه، فيستف

وبذلك يحصل تكرار الجملة الخبرية بجملة استفهامية تبتدئ بجزء خبري يليها  من؟ بقوله: جاء

 اسم االستفهام )من(. وهذا االستفهام موجود في لغات كثيرة غير أن النحويين لم يتناولوه بالدراسة.

هام المجازي أنواعا أخرى حسب الغرض الذي تعّبر عنه. ولكن نكتفي ويشمل االستف         

 بهذا القدر ألننا سنتكلم فيما بعد عن هذه األنواع التي تسمى حسب الغرض الذي تعّبر عنه.

  أدوات االستفهام في اللغة العربية ثانيا:

اسم. وتأتي حروف أدوات االستفهام في اللغة العربية إلى نوعين وهما حرف و  تنقسم           

االستفهام وأسماؤه في "عالقة توزيع تكاملي". أي ال يمكن أن ترد معا في الجملة. فإذا ورد 

 ال يمكننا قول: "أمن جاء؟". صحيح إذ  الحرف غاب االسم والعكس

ستفهام روف االخالفا لحوترد أسماء االستفهام، في بعض األحيان، في وسط الجملة            

؟"، يقتل منْ  متعددة في الجملة الواحدة مثل: "منْ كون كما يمكن أن ت دائما الكالم،التي تتصدر 

 أو "من قال ماذا؟".

 حروف االستفهام:  -1

تستعمل حروف االستفهام أساسا لطلب معرفة أمر جديد أو معلومة جديدة من           

          استعماال.  هاأكثر الهمزة تعّد : الهمزة و"هل" و"أم". و المخاَطب. وتتمثل هذه الحروف في

ألن "أم" ليست أصلية في الهمزة و"هل" تقتصر على يرى بعض النحويين أّن حروف االستفهام و 

عن أمر محّدد، يستعمل حروفا  االستفهام، بل طارئة عليه. وبما أن االستفهام هو طلب االستعالم

اه". )موسى طيار عن "أداة االستفهام إما حرف أو اسم يتضمن معنلهذا الغرض، إذ أن 

 (. 103 ،1989الجرجاني، 
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بخالف  ،، ويليها االسم والفعلنسبةوعن )أزيد هنا؟( يتم االستفهام بالهمزة عن مفرد           

)أفي البيت )شبه جملة( جمل الظرفية باإلضافة إلى استعمالها في ال ام األخرى،أدوات االستفه

فيها فعل ماض أو مضارع )أراجعت التي يرد الفعلية  ةالجملفي الهمزة وتستعمل . زيد(

 .                                                              دروسك؟(، و)أتراهن على فوز الفريق المحلي في مباراة الغد؟(

ويمكن أن ترد متصلة بحرف . هل فتحت الّشباك؟"كقولنا: "االستفهام )هل( حرف رد وي          

ساعدتني في حّل التمرين؟"، ومعناه: هل ساعدتني من فضلك في حل  كقولنا: "هالّ النفي )ال( 

التمرين؟". ويكون الجواب على )هل( بنعم أو ال. وتستعمل )هل( في مواضع أوسع من الهمزة 

ألن هذه األخيرة ال يمكن استعمالها في كل الحاالت من بينها قبل ال التعريف. بينما تستعمل 

 عريف والفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول والضمير والجملة الظرفية. )هل( قبل ال الت

مزدوجا في جملة واحدة. وتأتي همزة االستفهام في أول الجملة حرف االستفهام أم  ويكون          

 "أيذهب األمير أم الوزير؟".بينما ترد )أم( في وسط الجملة وتتصدر الجملة الثانية، نحو قولنا: 

ردت )أم( بين كلمتي األمير والوزير ألن السائل ال يعرف من هو المعني بالذهاب وينتظر جوابا. و 

 . ويتضمن االستفهام أسماء يتمّثل أهّمها فيما يأتي: (or)ويقابل )أم( في اللغة اإلنجليزية المكافئ 

 أسماء االستفهام:  -2

، هذا؟" "منْ  : كقولنامن ذوي العلم  الجنسللسؤال عن يستعمل اسم االستفهام )مْن(           

ويمكن أن يسبق اسم ومثال السكاكي: "مْن جبريل؟"  بمعنى هل هو بشر أو ملك أو جنّي. 

نحو قولنا: عمن  (والالم ،ومن ،مثل على)( أحيانا بحرف من حروف الجر االستفهام )منْ 

 (whom)أو ( who) ية ويقابل )من( في اللغة اإلنجليز  تبحث؟، ممن تخاف؟، لمن هذا القلم؟.

 . موقعها النحوي في صيغة االستفهامحسب  (whose) أو 
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نا: "ما الفرق بينك وبين قولالجنس، كعن  ويأتي اسم االستفهام )ما( لالستفسار          

بحرف الجر  ومثل: "ماعندك؟" بمعنى" أّي أجناس األشياء عندك؟". وتتصل )ما( أحيانا زميلك؟"،

أنت خائف كل  مَ قولنا: "ل  ك(. وتفيد حينئذ معنى لماذا، مَ )ل   تصبحلف الممدودة و فتحذف األ (الالم)

  في المثال األول.   في اللغة اإلنجليزية (What)"لماذا أنت خائف؟". ويقابل  ، أيهذا القدر؟"

 ،وينوب عن المفعول به ماذا( في أول الجملة أو في وسطها،اسم االستفهام )ويكون           

به ناب عنها اسم  كلمة )تفاحة( هنا مفعوالتعّد تفاحة". ف أكلتُ  ، والجواب:لنا: "ماذا أكلت؟نحو قو 

حرف الالم فيصبح حينئذ  )ماذا(اسم االستفهام االستفهام )ماذا( في السؤال. ويمكن أن يسبق 

في  نجليزية( في اللغة اإلWhatنحو قولنا: "لماذا لم تقم بواجبك؟". ويقابل ) ،يفيد السببية)لماذا( و 

 . المثال األول

 أيّ  -6

صفة تسبق الموصوف كقولنا: "أّي كتاب على شكل اسم االستفهام )أّي(  يكون          

إن اسم االستفهام )أّي( يستعمل للسؤال عما يمّيز أحد ؟". ؟" و"أّي صورة أعجبتكَ اخترتَ 

يًّاَأيُّ اْلَفر يَقيْ   "المتشاركين في أمر يعّمهم، كقول اهلل تعالى:  " )سورة مريم، .ن  َخْيٌر مََّقاًما َوَأْحَسُن َند 

 ". ؟ أصحاب محمد مْ أَ  نُ حْ نَ (، بمعنى "أَ 73آية 

"اختر أّي كتاب  عنى كل واحد نحو قولناويمكن استعمال )أّي( في غير االستفهام بم           

ب منه اختيار الكتاب بل يطل ،ال يسأل المتكلم هنا المستمع عن الكتاب الذي اختاره ، بحيثشئت"

وعلى نحو  ،وفي ،من، مثل الذي يريده. ويمكن أن تسبق أحد حروف الجر اسم االستفهام )أّي(

ّي شخص اعتمدَت في على أو ؟، في أّي غرفة وضعت حقيبتكَ و ؟، قولنا: من أّي طريق جئتَ 

 اسم االستفهام الوحيد الذي يعرب وال يبنى. )أّي( ويعتبر  كتابة مذكرتك؟
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؟"، نحو قولنا: "كم فصال قرأتَ نكرة مفرد دائما، اسم االستفهام )كم( قبل اسم ويكون           

َسْل َبن ي إ ْسَرائ يَل َكْم ستعمل للسؤال عن  العدد أو السعر، مثل ما جاء في القرآن الكريم: "وي

ْن آَيٍة َبيَِّنةٍ  نحو قولنا:"كم الساعة  ،لّسنالوقت وا يفيد )كم((. و 211" )سورة البقرة، آية .آتَْيَناُهم مِّ

االسم األول باأللف والالم ان، ( معّرفرمُ عُ )و  (الساعةبحيث جاء االسمان )ره؟"، مُ و"كم عُ  ،؟"

تصّدره فهناك من يرى جواز  ،االستفهام )كم(في اسم باإلضافة. واختلف علماء النحو  والثاني

وردت الكريم إذ  للسؤال في القرآن غير أننا نجد )َكْم( متصدرةوهناك من يرى العكس.  السؤال،

، البقرةسورة ) ".َقاَل َكْم َلب ْثَت َقاَل َلب ْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومٍ قول اهلل تعالى: " في ثالثة مواضع وهي

ْنُهْم َكْم َلب ْثُتْم َقاُلوا َلب ْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومٍ "(، و259آية   (، 19 آية ف،الكهسورة " ).َقاَل َقائ ٌل مِّ

ن يَن."و  (. 112 آية المؤمنون،سورة ) "َقاَل َكْم َلب ْثُتْم ف ي اأَلْرض  َعَدَد س 

قولنا: "كيف حالك؟، ك ،لحال أو الطريقةلسؤال عن ايستعمل اسم االستفهام )كيف( لو           

ر في المثال يظه غالبا في أّول الجملة متبوعا باسم كما أتيكيف أنهيت عملك بهذه السرعة؟". وي

في محل وقد يكون مبنيا دائما على الفتح يكون ، و يتبّين في المثال الثاني، أو بفعل كما األول

ذا أتى قبل اسم، رفع.  ويرد مبنيا في محل مفعول به أو مفعول مطلق أو حال أو خبر كان. وا 

               يعرب مبنيا على الفتح في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ.                        

 قولنا: كالّسببية و ماذا، ويفيد  كون اسم االستفهام )لماذا( من كلمتين هما لـ  يت          

ه: "ألنه حلم الطفولة" بالنسبة ويكون جوابالتمثيل؟، لماذا تحب السباحة؟"،  "لماذا اتجهت إلى

 للمثال األول، و"ألنها رياضة ممتعة" بالنسبة للمثال الثاني. 

أو  ؟،متى ذهبت إلى الحفلة :، مثلفيد زمن الماضيوتعّد كلمة )متى( اسم استفهام ي          

 : العراقي معروف الرصافي قول الشاعر، مثل الحاضرزمن 

 اهَ ودُ ـمُ جُ ا وَ هَ ـينُ ا ر  هَ ـنْ اَب عَ جَ ـنْ يَ فَ                     ا هَ اهُ ـبَ ت  انْ  وب  لُ ي القُ ـى ف  ـتَّ أَ تَ ى يَ تَ مَ  



 

 114 

تفيد المستقبل مثل قول قد مبنية على السكون في محل نصب مفعول فيه. و  ( هناوتعرب )متى

ق ينَ "اهلل تعالى:   (. 48 آية يونس،سورة ) ".وَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ ن ُكنُتْم َصاد 

ى َلك  َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّ حو قول اهلل تعالى: "اسم االستفهام )أّنى( ظرف مكان ن كونيو           

بمعنى )كيف( في قول اهلل  ، أو؟ لك هذا بمعنى من أين ،(37)سورة آل عمران، آية  "َهَذا.

يًّا " : تعالى (، 20 آية مريم،سورة " ).َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ل ي ُغالٌم َوَلْم َيْمَسْسن ي َبَشٌر َوَلْم َأُك َبغ 

عن )أّنى( ويعّبر . كانت طاهرةو  ولم يمسسها بشر من قبل أن تحملكيف يمكن مريم تساءلت 

يَبٌة َقْد  "ومعنى الّتعجب في قول اهلل تعالى:  الّزمن في قولنا: "أّنى تغادر؟"، َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُّص 

يرٌ  ُكْم إ نَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقد  ند  َأنُفس  ْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو م ْن ع  )سورة آل  ".َأَصْبُتم مِّ

 (.165عمران، آية 

؟". وال نتَ فيد المكان، كقولنا: "أين كُ ويأتي اسم االستفهام )أين( مبنيا على الفتح وي          

ذا أردنا)أين( ظرف يكون  التعبير عن فكرة مثل )في الجامعة اّلتي يدّرس فيها(، نستعمل  مكان، وا 

ت االستفهام في الّلغة العربية من حروف نكون قد عرضنا أدواكان )حيث( بدل )أين(. و ظرف الم

وأسماء. ونشير هنا إلى أن أدوات االستفهام يمكن أن تعّبر عن التعجب كقولنا: "أّي رجل؟"، 

 واالستبطاء "كم دعوتك؟"، واالستنكار "كيف تؤذي أباك؟" وغيرها من األغراض األخرى.

  أغراض االستـفهامثانيا: 

ن غرضه الحقيقي الذي يتمّثل في طلب معرفة الشيء قد يخرج اإلستفهام ع           

 واالستفسار عنه إلى أغراض أخرى سنذكر أهّمها: 

َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأنُتْم تُْتَلى َعَلْيُكْم آَياُت اللَّه  ول اهلل تعالى: قيفيد االستفهام التعجب، نحو قد  -1

م ب اللَّه  َفَقدْ  ْسَتق يمٍ  َوف يُكْم َرُسوُلُه َوَمن َيْعَتص  َراٍط مُّ َي إ َلى ص  أي  (،101آية  آل عمران،سورة " ).ُهد 

 وقوله أيضا:  ،وهم مصّرون على الكفرأن اهلل تعّجب من القوم الذين تتلى عليهم آيات القرآن 
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َن اْلَغائ ب ينَ "  كانو (. 20 آية مل،النسورة ) ".َوتََفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ل َي ال َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن م 

فرأى من  نظر د الطير، وذات مرةتفقّ  مجلسه الذي يجلس فيه سليمان عليه السالم إذا غدا إلى

ب سليمان عليه السالم من رؤية كل الحيوانات عجّ فت ،الهدهد إال أصناف الطير كلها من حضره

 باستثناء الهدهد، فسأل هذا السؤال. 

 دَ عْ بَ  مْ تُ رْ فَ كَ أَ  مْ هُ وهُ جُ وُ  تْ دَّ وَ اسْ  تعالى: "فأّما الذين اهلل ولكق يرد غرض التوبيخ في االستفهام -2

 آمنوا بالكتابكانوا قد يوّبخ اهلل هنا الكافرين الذين  ، إذ(106آية ،ل عمرانسورة آ)." مْ كُ ان  يمَ إ  

يًخا قال توبف وجوههم، عكس المؤمنين الذين تبيّض  وجوههم الُمَنزَّل، ويأتون يوم القيامة ُمْسَوّدة

ورد األمر نفسه في قول اهلل . و على اإليمان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم فرالكُ  مْ تُ رْ تَ خْ َأإ  لهم: 

أي  (،101آية آل عمران،سورة ) ".َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأنتُْم تُْتَلى َعَلْيُكْم آَياُت اللَّه  َوف يُكْم َرُسوُلهُ " :تعالى

نات التي نزلت عليهم والتي لى كفرهم على الرغم من البيّ ون عصرّ يخ اهلل الكافرين الذين يوبّ 

 . للّناس هاغُ لّ بَ ل ويُ و ساآليات التي يتلوها الرَّ وهي ، اهلل بوحدانيةبالتصديق أمرتهم 
1 

أما في حالة االستنكار فيقوم الشخص الذي يطرح السؤال باستنكار تصرف أو قول شخص  -3

ي الُعْميَ أَ ": الىتع اهلل قولآخر أو أشخاص آخرين، كما في  ُع الُصمَّ أو ُتْهد  )سورة  ".َفَأْنَت ُتْسم 

وكّل من قال  وهداية الُعْمي، مإسماع الصُّ (، أي ال يوجد أحد يمكنه ادعاء 40، آية الزخرف

عكس ذلك فهو إنكار ألن هذه الُقْدرة ليست متوفرة في اإلنسان باعتباره كائنا ضعيفا مهما َعُظم. 

ق ينَ لى: "تعااهلل قول وكذلك  (، وهو 40)سورة األنعام، آية  ".َأَغْيَر اللَّه  َتْدُعوَن إ ن ُكنُتْم َصاد 

َقاَل َأَقَتْلَت َنْفًسا َزك يًَّة ب َغْير  " :. وقوله أيضااستنكار للكفار الذين يعبدون األصنام بدل عبادة اهلل

ْئَت َشْيًئا نُّْكًرا ووردت هذه اآلية في قصة موسى عليه السالم . (74 آية ،سورةالكهف) ".َنْفٍس لََّقْد ج 

عندما كان مسافرا مع رجل، فلقيا غالما فقتله موسى. فاستنكر هذا الرجل ذلك الفعل وقال له 

  كيف َيقتل بشرا بغير مستند أو دليل يدينه.
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َعَلى  َأْصَطَفى اْلَبَنات  " :الكريمللتكذيب كما ورد في القرآن يأتي غرض االستنكار كذلك و           

، وفي هذه اآلية إشارة إلى تفضيل العرب عموما الذكور على (153آية الصافات،سورة ) ".اْلَبن ينَ 

اإلناث، فالكفار منهم يزعمون أن المالئكة إناث وينسبونها إلى اهلل، وينسبون الذكور إلى أنفسهم. 

جعلون أي يخاطب اهلل الكفار الذين ي ،(21 آية النجم،سورة ) ".َأَلُكُم الذََّكُر َوَلُه األُنَثى :"وكذلك

. ومع شهدوا خلق المالئكةي لمُهم بنات اهلل، و  ويقولون إن المالئكةور، وهلل اإلناث، كُ الذُّ نفسهم أل

ر  "وكذلك قوله: م بأن المرأة ال تساوي الرجل. كؤكدون مزاعمي ذلك ُذ َول يًّا َفاط  ُقْل َأَغْيَر اللَّه  َأتَّخ 

ب اهلل في هذه14" )سورة األنعام، آية .أَلْرضالسََّماَوات  َوا محمد صلى اهلل  هنبيّ اآلية  (، إذ ُيَخاط 

 ؟قل للكافرين: هل أعبد إلها غير اهلل الذي خلقني": عليه وسلم عندما دعاه الكفار لعبادة األصنام

لّله بي إن أراد الّله بي شرا، أو تضّرني إن أراد ا ومن هي هذه اآللهة التي تنصرني أو تحميني

  خيرا؟".  

ي ف  لَ  إّناا ترابا نَّ ا كُ ذَ ئ  أَ نحو ما ورد في القرآن الكريم: "يستعمل االستفهام للتعبير عن الّتهكم  -4

هنا حول صّحة البعث بعد الممات بتهكم، يتساءل الكافرون و   (.5، آية الرعدسورة ) ".يدد  جَ  قٍ لْ خَ 

عدما يصيرون ترابا في األرض، ويستبعدون بث الحياة فيهم من جديد بحقيقة فهم يستهزؤون ب

، (87 آية هود،سورة " ).آباؤنا عبدُ ما يَ  كَ رُ تْ أن نَ  كَ رُ مُ أْ تَ  كَ اتُ وَ لَ صَ تعالى: " أَ  اهلل كقولو . حدوث ذلك

يستهزؤون بالصالة المفروضة وكيف لها أن تأمر بترك عبادة األصنام التي  وم شعيبقَ أي أّن 

 .وعبدوها سها آباؤهم قبلهمقدّ 

أم  اتََّخُذوا آل َهًة مَِّن اأَلْرض  ُهْم "نحو قول اهلل تعالى: يرد غرض التحقير في االستفهام  -5

ُرونَ  يحتقر األصنام التي يصنعها الكفار من التراب (، أي أن اهلل 21" )سورة األنبياء، آية .ُينش 

اآلتي في البيت الشعري  ويعبدونها ألنها ال تستطيع إحياء الموتى ونشرهم، وكذلك ورود اإلستفهام

 للمتنبي يهجو كافور اإلخشيدي: 



 

 117 

ضـــــــــائري            أطنيـــــــــــن أجنحــــــة الّذبـــــــاب يضيــــــــر يحتقر  فــــــدع الوعــــــــيد فـــــــما وعيدك

لذباب الذي ال يحدث ا أجنحةطنين فهو مثل  ،د له أن تهديده ال يضّرهويؤكّ  لُمَخاَطبا هنا الشاعر

 ما يستدعي القلق منه.  

َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ب اْلَحقِّ َفَهل لََّنا م ن  "يرد التمني في االستفهام كما في اآلية اآلتية:  -6

ي ُكنَّا َنْعَملُ  وتعّبر هذه (. 53سورة األعراف، آية )" .ُشَفَعاء َفَيْشَفُعوْا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَّذ 

، ويتساءلون إذا يمكنهم العودة إلى يوم القيامةوجود شفعاء يتوسطون لهم ن يالكافر اآلية عن تمني 

 الدنيا ليتداركوا أخطاءهم واألعمال الشريرة التي قاموا بها.  

ل يعّبر االستفهام عن الّتردد عندما يكون الّسائل محتارا في اتخاذ القرار، وذلك نحو قولنا: "ه -7

متوّتر ربما ألّنه  د حول قبول الوظيفة الجديدة،الّسائل متردّ ، إذا سّلمنا بأن أتقّدم للوظيفة الجديدة؟"

 دون توقعاته.   ويخاف أن تكون الوظيفة الجديدةحالية أو ألنه يشغل وظيفة  حيال هذا األمر،

يَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َيا َأيُّهَ  "يرد غرض التشويق في االستفهام كما في قول اهلل تعالى:  -8 ا الَّذ 

ْن َعَذاٍب َأل يمٍ  يُكم مِّ (، إذ يشّوق اهلل الّناس حين يحّدثهم عّما 10 آية الصف،)سورة  ".ت َجاَرٍة تُنج 

ه لُ دخ  الذي يُ األمر معرفة هذا المستمع بطبيعة الحال يوّد و يوم القيامة. يحول دون دخولهم جهّنم 

 . وترد تتمة هذه اآلية " تؤمنون باهلل ورسوله" جوابا عن االستفهام. لود في النارويجّنبه الخ ةالجنّ 

 يرد غرض الحسرة في االستفهام  كقول الخنساء:  -9
 

 ي س  ــمْ ه يُ ـّتراب وفيـي الـف حُ ــ بصْ يُ أَ   يـف نفســهْ ه ولَ ـي عليف  هْ ـا لَ ـــفي

همزة  تاستعملمن شدة لوعتها وأساها، ف وهكذا تتحّسر الخنساء على أخيها الذي آل إلى التراب

 . االستفهام قبل الفعل )يصبح(

  للمعّري: كما في البيت الشعري  يرد الفخر غرضا من أغراض االستفهام -10

 لـكامـوؤها متـض سٍ ـفاء شمــبإخ        لهم  نْ ـمَ ري في البالد فَ ـكْ د سار ذ  ـوق
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عداءه لن يفلحوا في إخفاء شهرته مهما حاولوا أّن هنا يفتخر الشاعر في هذا البيت بنفسه ويقول أ

  . ألنه كالشمس تسطع في السماء وضوءها ظاهر للعيان

في ورد كما ، أي أن يحدث األمر فعال ببطء ال بسرعة، اإلستبطاء االستفهام غرض يفيدقد  -11

  :قول المتنبي

 اهـحا فَ وي فات  ـهـك يوَ ـحْ وت نَ ـوالم        بــع  ي لَ ـوف وٍ هْ في لَ  تَ ـى متى أنـحتّ 

االستفهام في هذا البيت على استبطاء تحقق الشيء المستفهم عنه وهو الكف عن اللهو  يدلّ 

ويسأل المتنبي هذا الّشخص الذي يلهو وينسى أن الموت تأتي فجأة دون سابق إنذار واللعب. 

 متى سيستمر على هذا المنوال.  

َقاُلوا َسَواء َعَلْيَنا َأَوَعْظَت َأْم  تعالى: " اهلل قول نحو يةالّتسو االستفهام ليعّبر عن غرض  يأتي -12

ينَ  ظ  َن اْلَواع   هم: لنبيّ  (. و تعني هذه اآلية أّن قوم هود قالوا136 آية الشعراء،)سورة  ".َلْم َتُكن مِّ

ا األوثان التي عبدها آباؤن ةنا فذلك عندنا سواء، ونحن مستمرون في عبادلم تنصح وأ ناإْن نصحت

  قبلنا. 

استحالة حدوث الشيء المستفهم عنه أو للتعبير عن في االستفهام  غرض التعجيز يرد -13

)سورة  ."ه  ن  ذْ إ  إاّل ب   هُ دَ نْ ع   عُ فَ شْ ا الذي يَ ذَ  نْ "مَ : القرآن الكريممثل ما ورد في  ،ضآلة احتمال وقوعه

ن حدث  اس إال الّله،لنّ فاعة لوتعني هذه اآلية أن ال أحد يستطيع الشّ (. 255 آية البقرة، عكس وا 

 ذلك، فهو معجزة. 

، أي استحالة حدوث أمر في الماضي أو في الحاضر أو ستحالةاإليفيد االستفهام غرض  -14

 : أم ثواب الهزانية ةالّشاعر كقول ، في المستقبل

 دي األدباــعن يغ  ــبْ يَ  يب ـ يْ شَ  دَ ـعْ ـبَ أَ           ي ـن ـ بُ دِّ ؤَ ـي يُ ـوابـأث قُ زِّ ـمَ يُ  أٌ شْ نَ أَ 

  ولدها الذي مّدته بالحنان والرعاية، وعندما كبر قابل كل ذلك باإلساءة.  عقوق وتشكو الشاعرة هنا 
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، أي أن يأمر السائل الُمَخاَطب بالقيام بأمر في صيغة يفيد االستفهام كذلك غرض األمر -15

"كن  في الجملة الخبرية هو استفهامية، كقولنا : "هل أنت مجّد في دراستك؟". وتقدير االستفهام

 مجّدا في دراستك". 

ع السائل الُمَخاَطب من القيام بامر معّين، وهو غرض الحظر أو المنع الذي يفيده قد يمن -16

 "أتخالف القانون؟"، أي "ال ُتخال ف القانون" أو "ممنوع مخالفة القانون". االستفهام، نحو 

كر السائل للُمَخاَطب أمرا قد فعله أو قد سيفعله ليبّث وقد يفيد االستفهام التهديد عندما يذ -17

، وال تخّول له نفسه فعل أمر سيء للسائل، نحو قولنا: "ألم َتَر ما َفعلُت بسمير؟". أي الخوف فيه

وتجدر اإلشارة إلى أن أغراض االستفهام، تستنتج من إني أهّددك بمعاملتك كما عاملت سميرا. 

                        ورد فيه االستفهام. خالل الّسياق والمقام الذي 

، باعتبار العربيةو اإلنجليزية  أسلوب االستفهام في الّلغتين الفصلهذا تناولنا في وهكذا          

األولى الّلغة المنقول منها في المدونة والثانية الّلغة المنقول إليها. والحظنا أن االستفهام يمكن أن 

 ة ل غرض االستفهام. يعّبر عن أغراض ُمخال ف
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 ـــةالدراسـة الّتطبيقي

 مدونة ال فيتوظيف االستفهام : الثالثالفصل 

تكافؤ مبدأ التحليل صيغ االستفهام طبقا ل: الفصل الرابع  
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 االستفهام في المدونةتوظيف  :ثالثالفصل ال

. وتناولنا وتوظيف صيغ االستفهام فيها مبحثين هما التعريف بالمدونة، إلى انقسم الفصل الثالث

، وتلخيص في المبحث األول تعريفا وجيزا للكاتبة وعرض أهّم مراحل حياتها الشخصية والمهنية، 

أهم اإلطارين الزماني والمكاني في الكدونة، إضافة إلى عرض قنا إلى . ثم تطرّ محتوى المدونة

 وظيف االستفهام في المدونة. وتحدثنا في األخير عن ت .المواضيع التي تناولتها

 

 التعريف بالمدونة: األول المبحث

التعريف بالمدونة، تناول حياة مؤلفتها التي استطاعت بلوغ  ارتأينا قبل التطرق إلى          

  الشهرة بفضل رواية واحدة، وهي مدونة بحثنا. 

 .عربيةومترجمي الرواية إلى اللغة ال مارغريت ميتشلنبذة عن الكاتبة أوال: 

  الكاتبة مارغريت ميتشل -أ

 طلنطاأبمدينة  م1900سنة  نوفمبر 8ميتشيل في  مريكية مارغريتاألكاتبة الولدت           

أصول  منووالدها  ايرلنديةكانت والدتها من أصول و جنوب الواليات المتحدة األمريكية. 

مسؤولية رعاية والدها وأخيها ألكسندر. وعملت ميتشل  تتحملتها توفيت والدوعندما . اسكتلندية

 . م1921سنة  (Atlanta Journal Magazine) صحفية في جريدة أطلنطا

، م1925سنة   (John Robert Marsh)جون روبرت مارشجت رئيس التحرير وتزوّ           

تفرغت لكتابة روايتها المشهورة والوحيدة و  واعتزلت الصحافة إثر كسر على مستوى رسغ قدمها.

(Gone With the Wind) ، ت ق. وال(م1936- م 1926) التي أكملتها في عشر سنواتو

 جائزة بليتزرلت على العديد من الجوائز األدبية منها وتحصّ ، هارواية نجاحا باهرا فور صدور ال

 . م1937 سنة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1925
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1937
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ورّكزت  األمريكية منظمة الصليب األحمرللعمل مع  ،الحرب العالمية الثانيةخالل  تطّوعت،و 

 ،فرنسافي  (Vimoutiers) فيموتيرسلمدينة  والطبية الغذائيةنشاطها في إيصال اإلمدادات 

 . م1949 سنةالفرنسية في  المدينةة الفخرية لتلك منحت لقب المواطنو 

 نةمن السّ  أوت 11 يوم مدينة أطلنطاب سيارةتعرضت مارغريت ميتشيل إلى حادث و            

ل الذي كتبت فيه روايتها الشهيرة إلى متحف وسط حّول المنز وتوتوفيت بعد خمسة أيام.  ،نفسها

  . م1997سنة  ماي 16يوم  اأطلنط

 Victor)فيكتور فليمنغللمخرج  م1939سنة  اسينمائي افيلمأخرجت رواية ميتشل و           

Fleming) الفيلم عشر جوائز أوسكار، ووضعه معهد الفيلم األمريكي في المرتبة هذا . وحاز

إلى  روايةالهذه ائمة األفالم األمريكية المائة األفضل في القرن العشرين. وترجمت الرابعة في ق

 واالسبانية.  ،والفرنسية ،لعربيةمنها ا العالم لغاتمعظم 

 مترجمو الرواية -ب

على عكس الترجمة الثانية التي اعتمدنا لم يذكر اسم المترجم في نسخة دار البحار          

 : تعريف وجيز لهذين المترجمينفيما يأتي . و عليها. ويتعّلق األمر بأحمد زكي العرابي وفؤاد ترزي

العربية في بيروت. تخرج من مدارس فلسطين الثانوية، وحصل : مدير الكلية أحمد زكي العرابي

 على ليسانس اآلداب من كلية اآلداب الشرقية ببيروت. له نشاط واسع في الّترجمة. 

التحق بكلية دار المعلمين  ،دراسته االبتدائية أن أنهىبعد ، و 1914ولد في غزة سنة : فؤاد ترزي

 ثمّ  .جتياز إلى التعليم العالي وشهادة في التربية والتعليمونال شهادة اال، 1928سنة  ،لقدسباالعرب 

على شهادة المعلمين  1936حصل سنة ، و 1931عين معلمًا في الكلية الرشيدية في القدس سنة 

ه حكومة فلسطين لحضور دورة تانتدب، و م1945سنة  ،عين مديرًا للمدرسة العامرية في يافاثّم  .العليا

سنتي في العراق ولبنان بين واشتغل  .م1947سة نظم التعليم فيها وذلك سنة تعليمية في إنجلترا لدرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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الفترة بكالوريا في  تلكخالل ونال ببيروت.  ثم نقل أستاذًا إلى الجامعة األمريكية، م1953و م1948

 .في موضوع اللهجات في اللغة العربية ،م1966سنة  ،ثم الدكتوراه ،الماجستيرشهادة ثم  ،اآلداب

سلم بن الوليد، صريع م كتابي ونذكر من مؤلفاته  .في حقل الترجمة وفي حقل اإلذاعة له نشاط

 .معية والبصرية المساعدة في تعليم اللغة العربيةالوسائل السّ ، و الغواني

   عن محتوى الرواية لمحة ثانيا: 

ليق على عنوان نوّد، قبل اإلشارة إلى األحداث التاريخية التي تناولتها الرواية، التع          

( في goneالرواية في الترجمة إلى اللغة العربية التي تبدو لنا ترجمة حرفية بحيث ترجم الفعل )

( بحرف الجر )مع(، وترجمت أداة withصيغة الماضي بالفعل )ذهب(، وترجم حرف الجر )

تيب. ونعتقد ( باالسم )الريح( على التر wind( بأداة التعريف )الـ(، وترجم االسم )theالتعريف )

أن ترجمة مثل )في مهب الريح( قد تكون مناسبة أكثر من العنوان الذي وضعه كل من العرابي 

ضافة إلى هاتين الترجمتين، فإن كل الترجمات إلى اللغة العربية  وترزي، ودار البحار للترجمة. وا 

دار األهلية باألردن  التي اطلعنا عليها في األنترنيت، تحمل كّلها ترجمة العنوان نفسها على غرار

        .(م1975)سنة  ودار القلم بيروت ،(م1980) ، ودار الشرق العربي بلبنان(م2005)

في والية جيورجيا التي تقع جنوب شرق الواليات المتحدة رواية التدور أحداث و           

لحرب األهلية ضمن الروايات التاريخية ألنها تناولت موضوع ارواية هذه التندرج و  األمريكية.

( وقد دارت رحاها بين الشماليين وبين م1865-م1861األمريكية التي دامت أربع سنوات )

الجنوبيين. ووصفت ميتشل أوضاع العائالت الجنوبية الغنية قبل الحرب عامة ومنطقة جيورجيا 

عد ما انشقاقها عن االتحاد لتشّكل فيما ب -إضافة إلى سبع واليات شمالية–خاصة، التي أعلنت 

يعرف بالكنفيدرالية. وكان الّسبب الّرئيس للحرب هو القضاء على العبودية في المناطق الجنوبية، 

والتي رأى فيها الشماليون تضييقا للحرية الفردية، بينما تمّسك بها الجنوبيون الذين اعتقدوا أّن 
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هاجم الجنوبيون قاعدة العبيد السود هم حّقهم المشروع. وتمّثل الّسبب الحقيقي والمباشر عندما 

في سومتر  م1861عسكرية أمريكية تابعة لالتحاد في الثاني عشر من شهر أفريل سنة 

(Sumter)  جنوب والية كارولينا. في 

وأشارت ميتشل على لسان الشخصية الّرئيسة في الرواية إلى أن سبب الحرب تمثل في           

المعارك الضارية التي دارت بين القضاء على العبودية. كما وصفت ميتشل أهّم 

الذي كان  (Sheridan)و شريدان  (Grant)بقيادة الجنرالين غرانت   (Yankees)(ز)اليانكي

يبث الرعب في قلوب الجنوبيين لما كان يتميز به من عنف وقساوة، والجنوبيين بقيادة الجنرال 

 . (Robert Lee)روبرت لي

الحرب األهلية واستعداد العائالت الجنوبية لها بتجنيد قبل  الرواية وصفا لماوتحوي هذه           

التي رّكزت أبنائها في الجيش، وتحضير الوسائل الالزمة لمواجهة اليانكي. وتحّولت مدينة أطلنطا 

من دور الُمتاب ع والُمترقِّب إلى الُمشار ك فعليا في أعنف عليها المؤلفة في وصف أحداث الحرب، 

بها، مما أدى إلى وفاة العديد من الجنود والمواطنين وجرح المئات منهم. المعارك التي قامت 

 وعّجت مستشفيات المدينة، وانتشر الخوف والّرعب في كل زاوية من زواياها. 

وتناولت هذه الرواية قصص الجنود الذين جرحوا والعائدين من الجبهة وهم حفاة           

لعت بين الجنود الشماليين والجنود الجنوبيين في ميادين وذكرت أهّم المعارك التي اندوجائعون. 

احتوت المدونة إشارة إلى نهاية الحرب األهلية األمريكية في شهر أفريل سنة الجبهات، كما 

 . (Johnston)باستسالم الجنرال الجنوبي جونستون  م1865
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 أسلوب الرواية:الثاني المبحث

ة على غرار أساليب األعمال الروائية األخرى، أي يحتوي كل جاء أسلوب هذه الرواي          

 عناصر الّسرد اللغوي من بداية وعقدة وحّل. 

 الحبكةأوال: 

، تقولهاأو  هافيوتفّكر بها  خصيات أو تحّس التي تفعلها الشّ  تتمّثل الحبكة في األمور          

 (Ansen Dibell, 1988, 6). ي تشّكل فرقا مع ما يحدث بعد ذلكوالت

بدأت مارغريت ميتشل روايتها بوصف عام ألجواء المعيشة في منطقة جيورجيا           

 الكثير الّشمالية قبل الحرب األهلية حيث كانت العائالت الغنّية التي يمتلك أغلبها مزارع القطن

 ذلك العصر. شخصيات يوجد وصف دقيق لكما واأليدي العاملة التي تتشّكل من الزنوج. 

ها تقاليد المجتمع بقدر ما فتاة طائشة ال تهمّ  (Scarlet)فمثال، عرفنا أن سكارليت            

عجابهم بهالفت ها يهمّ  كل ما ها للمال وفعل حبّ ألنها جميلة، إضافة إلى  أنظار الرجال إليها وا 

 منافسة التي كانتذات الطبع الهادئ  (Melanie)لحصول عليه. وعرفنا أن ميالني بوسعها ل

، أصبحت صديقتها الحميمة. كما اقتربنا أكثر من شخصية ريت في بداية الروايةفية لسكارليت خ

والتخلي عنها  االنتهازي الذي انتهى به األمر إلى الزواج من سكارليت (Rhett Butler)بتلر 

  بسبب المشاكل التي عرفتها عالقتهما. ذلكبعد 

 ه الرواية فيما يأتي: ويمكن تلخيص الحبكة الروائية في هذ          

 البداية -1

لم تتضمن هذه الرواية االستهالل كأن نقول "يحكى في قديم الزمان" أو "يروى" أو           

بوصف منطقة جيورجيا الجنوبية قبل  بدأت الكاتبة، إذ المعروفة غيرها من عبارات االستهالل

على حساب العمل المضني  الت الغنيةالحرب األهلية، والرفاهية والترف التي كانت تعيشها العائ
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ورّكزت ، عن بداية الحرب األهلية والظروف التي اندلعت فيها ثت ميتشلتحدّ و للعبيد في الحقول. 

، وعلى  (Tara)حقول القطن ومزرعة تاراالتي تملك الغنية  (O’Hara)وصفها على عائلة أوهارا 

سكارليت قبلت ثم  ابنة عمه.نه اختار الزواج منه أل تستطعسكارليت أشلي ويلكس الذي لم  حبّ 

 الزواج من شقيق ميالني. 

 العقدة -2

الذي قامت به سكارليت  كيفية دفع ديون المزرعة تارا، والنضالرواية في التمثلت عقدة           

فكانوا كّلهم يكّدون . ى المزرعةضرائب والحفاظ علالوأخواتها وميالني وبعض الخدم من أجل دفع 

كانت قطن لبيعه والحصول على ما يكفيهم لسد رمقهم عندما كانت الحرب في أوّجها. و في زرع ال

ل إلى ريت بتلر في ذهبت تتوسّ ف ،سكارليت تبحث عن أفضل وسيلة إليجاد الطعام وتسديد الدين

تكدح في خدمة األرض مثل  ووجدت نفسها أملهاخاب  ولكنّ  ها مبلغا من المال،السجن ليقرض

تخسر األرض التي الموت على أن العمل حتى ل وكانت تفضّ والفقر. قاء م الشّ الخدم وعرفت أيا

تركها لها والدها. ولكن كانت سكارليت تبحث عن حّل يؤّمن لها النهوض من جديد ودفع كل 

 الضرائب الكثيرة. 

 الحل -3

أصبح  رواية بزواج سكارليت بخطيب أختها سويلين فرانك كينيدي الذيالجاء الحل في           

غنيا بعد نهاية الحرب، بعد أن كذبت عليه وأخبرته أن أختها تزوجت عندما كان يقاتل في 

 استطاعت دفع ضرائب تارا واالستمتاع بحياة الرفاهية من جديد. الزواج، الجبهة. وبهذا 

 ،إذ أخذت حياة سكارليت منعرجا آخر بموت فرانك بنهاية سعيدة،هذا الحّل يبّشر ولم           

بتلر وعرفت حياتهما الزوجية نوعا من االستقرار في البداية ريت ة الثالثة من جت للمرّ وتزوّ 
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بعيدا وترك سكارليت التي بتلر ريت زوج سكارليت دت إلى رحيل مشاكل أّ حدثت سرعان ما و 

 شعرت بالندم. 

وهل  بتلررحيل ماذا جرى لسكارليت بعد فلم تذكر الكاتبة وجاءت نهاية الّرواية مفتوحة          

ل قبلت بقدرها وانصرفت إلى أمور أخرى كالتفكير بالمال مثال الذي طالما شكّ  أمه للبقاء؟ تتوّسل

سكارليت حين اختتمت جزءا مهما من حياتها؟. ال يعرف القارئ ماذا حدث في نهاية الرواية 

 بقولها : "سأفكر في هذا غدا في تارا، فغدا يوم آخر". 

وتوّسعت الكاتبة في استخدام زا كبيرا في الرواية. مان والمكان حيّ من الزّ  شغل كلّ و           

 أنواع المكان في وصف أحداث روايتها. 

 الزمان ثانيا: 

وية الحديثة لذلك انكبت الدراسات البن الزمن دورا مهما في بناء القّصة والّرواية، يؤدي"          

رواية ثالثة تضّمنت هذه ال(. و 1998،112يجاني، على بحثه ودراسته دراسة دقيقة". )ثريا الت

أزمنة رئيسة وهي زمن ما قبل الحرب واإلشاعات التي كانت تدور حولها، والزمن خالل الحرب 

وفي الفترة بإعادة التعمير.  ذي امتازما بعد الحرب ال ين، وأخيرا زمنحيث عانى الجنوبيون األمرّ 

وخاصة في جورجيا تعيش حياة هادئة وتملك المال كانت العائالت الغنية في الجنوب األولى 

والخدم، وتقيم الحفالت. وعندما اندلعت الحرب، تغّيرت ظروف الحياة وأصبحت قاسية حتى على 

ومن بينهم سكارليت وعائلتها  ،الصراع من أجل البقاءيوما أنهم قد يرغمون على الذين لم يفكروا 

ن لقمة العيش. وفي زمن ما بعد الحرب، اضطر التي أنهكها العمل في الحقول من أجل تأمي

 الحرب. تكّبدوها بسبب لعمل في الحقول وبيع القطن للتعويض عن الخسائر التي جميع الّسكان ل

ثم  تتحّدث الكاتبة عن حدث في فصل معّينولم يرد الزمن متسلسال، بل يصادف أن           

ى موضوع آخر ال عالقة له بالموضوعين نتقل إلى حدث آخر في الفصل الذي يليه وبعدها إلت
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األولين. فمثال نقرأ في الفصل الثاني عن طفولة والدة سكارليت، ونقرأ في الفصل الثالث كيف 

ذا قمنا بمقارنة كانت سكارليت تحّضر نفسها للحفل الراقص الذي سيقام في بيت عائلة ويلكس.  وا 

وفاة تشارلز زوج سكارليت في الجيش ا عن الفصلين الخامس والسادس، تتحّدث الكاتبة في أّولهم

سفر سكارليت إلى أطلنطا للمكوث عند بينما تتناول في ثانيهما بعد أسبوعين من زواجهما، 

وال يؤّثر . ، وال تتّبع ترتيبا كرونولوجياعلى دفعاتحداث تأتي األبعبارة أخرى، و ميالني وأشلي. 

القارئ الذي يستطيع فهم أحداث الرواية غياب رابط منطقي بين فصل والفصل الذي يليه على 

ن كانت غير متسلسلة.   حتى وا 

الحاضر زمن على ترّكز الكاتبةبل  ،ي متتابععلى زمن خطّ  الرواية لم تأتويعني أن           

زمن الحاضر في إلى زمن الماضي في الفصل الذي يليه، وتعود نتقل إلى لت معّين فصلفي 

أنواع من األزمنة وهي: الزمن القصير  ارغريت ميتشل ثالثةاستعملت مالفصل الذي بعده. و 

 ،اليوم أو الليلةتتراوح مّدته والزمن الرحب. "فالزمن القصير هو ما  ،والزمن المتوسط ،والمحدود

عدى أما الزمن الّرحب فهو ما ت، أيام وليال وبيناليوم أو الليلة تراوح بين والزمن المتوسط هو ما 

 . متّد إلى شهور وسنواتأليام والليالي ليا

. واعتمدنا ترجمة ترزي الثالثةكثيرة عن هذه األنواع من المدونة أمثلة خلصنا واست          

والعرابي في تقديم مكافئات هذه األمثلة ألنها )أي الترجمة( قامت بترجمتها كلها خالفا لترجمة 

 دار البحار التي أغفلت ترجمة البعض منها. 

   الزمن القصير -1

استعملت الكاتبة اليوم والشهر والسنة عندما تناولت الزمن القصير في الرواية. فعندما           

 that »تحّدثت عن جلوس سكارليت في مزرعة عائلتها مع التوأمين تارلتون، قالت الُمؤل فة: 

bright April afternoon of 1861 »  ان وبعد ظهر ذلك اليوم الُمشر ق من أيام نيس" (4)ص
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(. ونقصد بالجزء األول الترجمة العربية التي قام بها فؤاد ترزي الجزء األول 6)ص  "1861سنة 

وأحمد زكي العرابي التي تمت في جزأين، يحوي كل جزء ما يزيد عن أربعمائة وخمسين صفحة. 

 This morning » . وفي هذا المثال:م1861ونالحظ هنا ذكر شهر أفريل وفترة المساء وسنة 

we got away before she could catch us »   ( 6ص)، " وفي هذا الصباح، أسرعنا

يتحّدث التوأمان تارلتون عن خروجهما (، الجزء األول 11ا" )ص بالخروج، لئال تتمكن من ضبطن

من المنزل باكرا كي ال تراهم أمهما وتوّبخهما على فصلهما من الدراسة. وُذكرت فترة الصباح. 

لقصير في الرواية بين يوم واحد وفترة زمنية قصيرة محددة كالصباح والليل، إضافة وتراوح الزمن ا

( 47)ص  « It was ten o’clock in the morning »إلى زمنا أقصر يتمثل في الساعة: 

( في سياق الحديث عن سكارليت عندما كانت 86"كانت الساعة قد بلغت العاشرة صباحا" )ص 

 ظار حضور حفلة آل ويلكس.في انت  تتقّلب في سريرها

  الزمن المتوسط -2

استعملت الكاتبة األسبوع في ذكر الزمن المتوسط. فعندما تناولت موضوع زواج           

 Within two weeks Scarlet had become »سكارليت من تشارلز شقيق ميالني، قالت : 

a wife » الجزء  126بوعين" )ص ( "انتقلت سكارلت إلى الحياة الزوجية خالل أس81 )ص

 Five weeks » (. وعندما تحّدثت المؤلفة عن األسابيع التي تلت زواج سكارليت، قالت :األول

passed during which letters, shy, …came from Charles » ( "ومرت أسابيع 83 )ص

 128خمسة، وصلت أثناءها من تشارلز في كارولينا الشمالية رسائل غرام وهيام حيية" )ص 

 (. واستعملت المؤلفة كلمة )أسبوعين( وعبارة )خمسة أسابيع( للداللة على هذا الزمن. الجزء األول
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  الزمن الرحب -3

ورد الّزمن الّرحب في الرواية يتراوح بين شهرين وعدة شهور. فعندما تناولت الكاتبة           

( 134)ص  « The autumn months of 1862 swiftly went by » ، قالت:  م1862خريف سنة 

، إذ ذكرت كلمة (الجزء األول 218)ص  بسرعة" 1862"وهكذا تصرمت أشهر الخريف من عام 

(months) "شهور" . 

 Oh Ashley, you »سكارليت ألشلي حين كانت ميالني تحتضر: وعندما قالت           

should have known, years ago, that you loved her and not me »  ( 622)ص

، إذ الجزء الثاني( 492" )ص "آه يا أشلي، كان ينبغي أن تعرف منذ سنين أنك تحبها هي ال أنا

وكذلك عندما قال ريت لسكارليت عندما رفضت االحتفاظ  ( "سنين".yearsاستعملت كلمة )

 You will have your baby Scarlet if I have to  for the next nine »بالطفل: 

months » handcuff you to my wrist  ( "ستلدين طفلك يا سكارلت ولو 540)ص

(، الجزء الثاني 364ص اضطررت إلى أن أقّيدك إلى معصمي طيلة األشهر التسعة التالية" )

 للداللة على هذا الزمن.  "األشهر التسعة( "nine monthsوردت عبارة )

من الذي لم تنتبه إليه أو لم نتبّينه في حياة واستعملت المؤلفة الزمن المتقطع وهو الزّ           

 When Bonnie was four years old, Mammy began to grumble »شخصية ما: 

about the impropriety of a girl child riding a straddle in front of her pa wid 

her dress flyin' up »  ت مامي تدمدم وعندما بلغت بوني سنتها الرابعة، شرع" (605)ص

، الجزء الثاني( 466عن عدم اللياقة في ركوب بنت على "سرج أمام والدها وثوبها يتطاير" )ص 

ويعني هذا أّنه مّرت أربع سنوات على ميالد  ( "سنتها الرابعة"،four years oldإذ ذكرت عبارة )

عندما قال ريت الطفلة بوني ال نعرف عنها شيئا وال نعرف كيف عاشت في هذه الفترة. وكذلك 
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 I’m fourty five the age when a man »لسكارليت عندما كان يهّم بمغادرة المنزل نهائيا: 

begins to value some of the things he’s thrown away so lightly in youth » 
إّني في الخامسة واألربعين، السن التي يبدأ الرجل فيها في تقدير بعض األشياء ( "634)ص 

الجزء الثاني(، إذ نستخلص  511لتي كان قد ضرب بها عرض الحائط مستخفا في شبابه" )ص ا

بحيث ال نعرف ماذا   ت ضمنيا في الروايةمرور خمسة وأربعين سنة من حياة ريت بتلر جاء

 جرى فيها. 

ه ويالحظ القارئ أن للّزمن دور كبير إذ اختتمت الرواية بالزمن عندما هجر ريت زوجت          

 I’ll think of it all»سكارليت وكانت هذه األخيرة تتوسل إليه. ثم تقف فجأة وتقول: 

tomorrow, at Tara. I can stand it then. Tomorrow, I’ll think of some way 

to get him back. After all, tomorrow is another day »  ( "سأفكر بذلك 635)ص

اله عندئذ. غدا سأفكر بإحدى الوسائل إلعادته، وعلى كل حال كله غدا في تارا، فبوسعي احتم

(، إذ يتضح هنا أن الغد في نظر سكارليت يوم جديد الجزء الثاني 513)ص فإن غدا يوم آخر" 

تستطيع فيه التفكير بهدوء عما ستفعله من أجل استرجاع زوجها. ووردت كلمة )الغد( ثالث مرات 

 ألهميتها في الّسياق. 

 بحيث التي عرفتها الحرب خالل الفترات واية إشارة إلى فصول السنةفي الرّ وتوجد           

 م1864عن األمطار الباردة والرياح التي مّيزت شهري يناير وفبراير من سنة  الكاتبةتحدثت 

ديدة التي عرفها شهر جويلية من نفس السنة وسط المعارك التي كانت تدور بين والحرارة الشّ 

ويمكننا القول، حينئذ، أّن استعمال الّزمن في هذه الرواية، اكتسى أهّمية  الجنوبيين.ماليين و الشّ 

بالغة تجّسدت في وظيفة تاريخية ألننا اّطلعنا على أهّم األحداث التي مّيزت فترة الحرب وما 

 بعدها وكذا تفاصيل المعارك التي دارت بين الشمال والجنوب.    
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 المكان ثالثا: 
 

بناء صورة كاملة واية ويساعد القارئ على ة أو الرّ المكان يساعد في بناء شكل القصّ  نّ إ          

ويرى ميشال بوتور أّنه من الوهم الحديث عن مكان واحد في الرواية ألن  األحداث. سيرعن 

في هذا الشأن: ويقول القارئ ينتقل من مكان إلى مكان الستكمال بناء األحداث المتعاقبة. 

ذا ما بدا أن "وحسب معرف تي، ال وجود لرواية تجري جميع حوادثها في مكان واحد منفرد. وا 

 ،61الرواية تجري في مكان واحد، خلقنا أوهاما وتنقلنا إلى أماكن أخرى". )ميشال بوتور، 

ن كانت أحداث رواية ما تجري في مكان واحد فقط كالغرفة أو البيت، فإن   (،1971 أي حتى وا 

دة فيها، يعتبر انتقاال من مكان إلى مكان آخر. وال يمكن القول حينئذ أن وصف األشياء الموجو 

وتمّثل الغرفة أو البيت مكان واحد في مجمله ألنهما يحتويان على عناصر تعتبر بدورها أماكن. 

في المكان الداخلي كالغرفة والبيت والمطبخ، والمكان الخارجي كالمزارع  المدونة،المكان، في 

) ترجمتنا(،  نا عندما نضعها في سياقات مجازيةُيشّكالن ثنائية تبهر هول، وهما والجبال والسّ 

 حسب قول غاستون باشالر:

 « Dehors et dedans forment une dialectique d’écartèlement et la géométrie 

évidente de cette dialectique nous aveugle dès que nous la faisons jouer dans 

des domaines métaphoriques. » (Gaston Bachelard, 1961, 191) 

المكان الداخلي يقابله دائما مكان خارجي ألن اإلنسان بطبعه يحب البقاء في  إنّ           

األماكن الداخلية عندما يكون متعبا أو يريد االختالء بنفسه ويحّبذ األماكن الخارجية عندما يريد 

ج في نزهة لتغيير الجّو. ويكتسب المكان صفة شاعرية عندما يوضع االستمتاع بالطقس أو الخرو 

في إطار مجازي. واستعمل باشالر مفهومي المكان المفتوح للداللة على المكان الخارجي والمكان 

 المغلق للداللة على المكان الداخلي.  
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 المكان الداخلي -أ

عّرفت الكاتبةببيوت العائالت  ا بحيثرواية مفّصال ومنّوعالورد المكان الداخلي في           

الغنية وغرفها، كما وصفت عالم الفقراء والزنوج الذين كانوا يشقون ليعيش أسيادهم عيشة هانئة. 

   وانقسم المكان الّداخلي في المدونة إلى ما يأتي: 

ز كل ما فيه الّطابقين، ويرم ذيتجّسد البيُت في الرواية بشكل ُملف ت في بيت عائلة أوهارا، : البيت

إلى حياة الرفاهية والغنى قبل الحرب األهلية. ويقع هذا البيت وسط مزرعة تارا وهي تعني الكثير 

 للسيد جيرالد أوهارا. 

وأدى بيت أوهارا وظيفة اجتماعية عندما كان يلّم شمل العائلة في أوقات الفطور            

ها وميالني وبعض الخدم بعد نهاية الحرب والغذاء والعشاء، إضافة إلى إيواء سكارليت وأخوات

تالف المزرعة والدمار الذي لحق بأغلب بيوت المقاطعة. وذكرت مارغريت ميتشل بيت عائلة  وا 

الذي أقيمت فيه حفلة اإلعالن عن خطبة ميالني وأشلي.            ( Wilkesويلكس )

بال الضيوف ونوافذ كثيرة وشرفة قاعة كبيرة تمتد من مقدمة البيت إلى آخره جّهزت الستق ويتضّمن

ل على القاعة الكبيرة. وال يقلّ  هذا  أمامية وطابق علوي. أما في الطابق السفلي، توجد مكتبة ُتط 

البيت غنى ورفاهية عن بيت آل أوهارا. وكان بيت سكارليت وريت بتلر من أروع بيوت أطلنطا 

األهلية، حسب الُمؤل فة. ويوجد إلى جانبه وأكثرها أناقة في مرحلة إعادة اإلعمار في نهاية الحرب 

 بيت ميالني وأشلي الذي كان بيتا صغيرا ومتواضعا مثل أهله. 

ُذك رت الغرفة في مواضع كثيرة في الرواية بحيث اكتشفنا غرفة سكارليت في بيت والدها، : الغرفة

سكارليت وريت. وغرفة ميالني عندما كانت تحتضر، وغرفة بوني وهي ابنة سكارليت، وغرفة نوم 

 وعادة ما يتخّيل القارئ غرفته الخاصة عندما يقرأ عن غرف شخصيات الرواية. 
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 :ورشة الخشب

عندما تزّوجت سكارليت خطيب أختها )فرانك كينيدي( اشترت ورشة للخشب التي أدت           

اهمت هذه دورا اقتصاديا تمّثل في بيع الخشب لألشخاص الذين فقدوا منازلهم خالل الحرب. وس

الورشة في إعمار المنطقة بشكل مباشر، ومّكنت سكارليت من تحسين وضعها االقتصادي 

 واالجتماعي، ثم اشترت سكارليت ورشة ثانية. 

وُذك رت في الرواية أماكن أخرى على غرار المطبخ، وقاعة األكل، والمكتب، والمكتبة،            

 لزنوج. والمستشفى، والمالجئ، واألقبية، وأكواخ ا

ويبدو أّنه ال يمكن وصف مكان داخلي في الرواية دون وصف األثاث الذي يشّكله            

ودورها الُمه م في تقريب صورة المكان الحقيقي من ذهن القارئ من خالل وصف المكان في 

الرواية. ويكون هذا التقريب من خالل استحضار القارئ ألثاث منزله أو أثاث منزل جاره أو 

 يقه ويكون قد اجتمعت الصورة في ذهنه عن المكان الذي يقرأ عنه في الرواية. صد

 واستعملت الكاتبة هذه الطريقة في وصف األماكن الداخلية والخارجية التي ذكرتها. 

   المكان الخارجي -ب

ذكرت الكاتبة عدة أماكن خارجية في المدونة وتمثلت أهّمها في مزرعة تارا والجبال           

، وجيورجيا، وتينيسي ،ومدن مثل أطلنطا واألنهار من بينها نهر تشاتاهوشي،الل والتّ 

ونقتصر هنا على أهم مكان المتمثل في  وكذا بعض المناطق كسافانا. ونيو أورلينز، وتشارلستون،

 مزرعة تارا. 

لهذا االسم ألن تعتبر تارا في األصل إلهة عند اإليرلنديين، وربما يرجع اختيار ميتشل مزرعة تارا: 

صاحب هذه المزرعة السيد أوهارا من أصول إيرلندية. وتختص تارا بزراعة القطن الذي تجني منه 

عائلة أوهارا الربح الكثير. وتحّصل جيرالد أوهارا على هذه المزرعة عندما ربح في لعب الميسر. 
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ر سبتمبر. إاّل أنها أضحت وكان الخدم يكّدون يوميا لالعتناء بها وزراعة القطن فيها وجنيه في شه

 شبه خراب خالل الحرب األهلية وفرض عليها الشماليون ضرائب. 

ووجدت سكارليت )بطلة الرواية( المسؤولة الوحيدة عن المزرعة بعد موت السيد والسيدة           

أوهارا، فبذلت كل مجهودها من أجل دفع الضرائب. ولم تفلح في البداية بحيث زارت ريت بتلر 

ي السجن القتراض مبلغ من المال غير أنها عادت بخفي حنين، لكن التقت بخطيب أختها فرانك ف

كينيدي الذي غدا غنيا بعد الحرب. ولم تفّوت فرصة الزواج به بعد أن كذبت عليه وأقنعته أن 

 أختها سويلين تزوجت من رجل آخر عندما كان في الجيش. واستطاعت دفع كل الضرائب. 

من أهّم األماكن الخارجية في الّرواية، ومّثلت بقعة كبيرة من األرض، إضافة إلى  واعتبرت تارا

 البيت، والّلذان ُمن يا بخسائر كبيرة إثر نشوب الحرب.  

وقد أدى المكان دورا مهّما في هذه الرواية إذ عّرفت الكاتبة القارئ بالحيز الذي دارت           

لة القارئ إلى القرن التاسع عشر، وجعلت الكاتبة القارئ فيه األحداث، وشّكل إطارا يأخذ مخيّ 

يقاسم الّشخصيات أحزانها وأفراحها. كما أفادت في ربط أحداث الّرواية بصورة من الواقع، وأصبح 

 يرى انفعاالت الّشخصيات وتحّركاتها داخل الّرواية. 

الة في تقريب األحداث من وساهم كّل من الّزمان والمكان في هذه الرواية مساهمة فعّ           

ن  القارئ، وساعد الّزمن على معرفة الّتواريخ المهّمة في الحرب األهلية وسنوات ما قبل الحرب وا 

وصف المكان في الّرواية جعل القارئ يشعر وكأنه في ذلك البيت أو تلك القاعة، أو داخل ذاك 

 اضحة.  المطبخ، أو في ذلك الحقل ألن الوصف كان دقيقا وقّدم صورة و 
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 األسلوبرابعا: 

أسلوبا سهال في متناول جميع فئات القراء. غير أّنه تجدر اإلشارة إلى  استعملت المؤلفة          

استعمال ميتشل لغة إنجليزية خاصة بالزنوج لم يتعّود عليها القارئ مثل ما قالته مامي وهي 

 دعوة التوأمين تارلتون للعشاء:   الخادمة الزنجية ومربية سكارليت عندما عاتبتها على عدم

« Is de gempmum gone ? Huccome you din’ast dem ter stay fer supper, 

Miss Scarlett? Whar’s yo’ manners? »)16  ص(.  

"هل ذهب الّشابان التوأمان؟ ولماذا لم تبقيهما للعشاء، يا آنسة سكارليت؟ أين أخالقك وتربيتك؟ 

(. ولو لم يقرأ الترجمة بالعربية قد ال يفهم هذا القول. أما ترجمة كل من 34)ترجمة دار البحار، 

العرابي وترزي فوردت كاآلتي: "هل ذهب السيدان ؟ كيف لم تسأليهما البقاء للعشاء، يا آنسة 

، الجزء األول(. ومثال آخر على لغة 28سكارليت ؟... أين أخالقك التي بها تتخلقين ؟" )ص 

، ما قاله بيتر، وهو سائق عربة الخالة بيتي، لسكارليت لدى وصولها إلى الزنوج صعبة الفهم

 Miss Scarlett, mek yo, cu’tsy. Dar’s Miss Merriwether an’. Miss »أطلنطا:  

Elsing a bowin’ to you » (Margaret Mitchell, 137, tome 1) ، انظري يا آنسة"

 الجزء األول(.  ،136، ص دمان لك التحية". )د.بلسينغ تقسكارليت، إن السيدتين ماري وزر وا  

ويوجد في المدونة كثير من األمثلة من هذا النوع. واستعملت مرغريت ميتشل عند            

الحديث عن الشخصيات األسماء أو الضمائر المختلفة من ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب 

ليها كأن تقول مثال: "صاحبة العينين دون اإلشارة إليها باستعمال الّصفات التي تغلب ع

الزرقاوين" أو "الرجل ذي اليد الطويلة" إلى غير ذلك من الصفات. فعندما تحّدثت عن سكارليت، 

استعملت الكاتبة اسم "سكارليت" أو الضمير "هي" أو اسمها الكامل "سكارليت أوهارا". وينطبق 

 نفس القول على الّشخصيات األخرى. 
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ن أهّمية الضمائر في الّرواية في الوظيفة التي تؤديها بحيث "إذا تعّمقنا في دراسة وتكم           

عمل الضمائر، ظهرت لنا عالقتها الوثيقة بالبنى الّزمنية. ونجد المثال على ذلك في الحوار 

الداخلي الذي هو اّتصال لقصة تروى بصيغة المتكلم....فيروي الّشخص عندئذ قصته تزامنا مع 

(. وخير مثال على هذه العالقة الوطيدة 105 ،1971" )ميشال بوتور، .ي الوقت نفسهحدوثها ف

بين الزمن وضمير المتكلم في الرواية، نجده في الجملة األخيرة لسكارليت عندما تقول: )سأفكر 

في هذا غدا في تارا، فغدا يوم آخر( إذ نالحظ في هذا المثال أن فعل التفكير ارتبط بزمن الغد 

ارليت كانت منهكة القوى في ذلك اليوم ولم تستطع أخذ القرار. وارتبط الحوار الداخلي ألن سك

 )المونولوج( هنا ارتباطا وثيقا بزمن المستقبل القريب الذي تمّثل في الغد. 
 

 الثالث: توظيف االستفهام في الرواية مبحثال

على لسان شخصياتها للتعبير  احتوت الرواية على صيغ استفهام كثيرة أوردتها المؤلفة          

عما يختلج في داخلها من استعالم أو رغبة في القيام بشيء معين أو االمتناع عنه. وقد أحصينا 

ما ال يقل عن مائة وخمسين صيغة استفهامية استعملتها شخصيات الرواية بمعناها الحقيقي أو 

ظنا أن دار البحار قد أغفلت ألغراض أخرى كالتوبيخ والدعوة والتحدي واستحالة التحقق. والح

 ترجمة بعض هذه الّصيغ، بينما ترجمها العرابي وترزي كلها. 

وشّكلت صيغ االستفهام جزءا هاما من أجزاء الحوار بين الشخصيات، بحيث انبنى           

عليها تسلسل األحداث، ويصادف أن نجد في صفحة واحدة أكثر من استفهام واحد كالصفحة 

(. مما يجعلنا نميل إلى االعتقاد بأن 45(، والصفحة )22(، والصفحة )10)(، والصفحة 8)

األسلوب اإلنشائي الذي ينتمي إليه االستفهام، قد ساهم بشكل كبير في سير أحداث الرواية التي 

أثريت به. وعمدت ميتشل إلى توزيع صيغ االستفهام بين الشخصيات الغنية والشخصيات الفقيرة 
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خص فئة دون أخرى. وقد أخذت سكارليت حصة األسد في استعمال حسب السياق، ولم ت

االستفهام، فكانت تارة تريد التأكد من أمر معين، أو تدفع الشخص الذي تسأله إلى تنفيذ األوامر 

التي تصدرها تارة أخرى، أو تعّبر عن استحالة تحقق رغباتها المتعلقة بجمع المال ولو بطرق 

 ثاني أهم شخصيات الرواية التي استعملت صيغ االستفهام بكثرة.  غير شرعية. ويعتبر ريت بتلر

ونستنتج من خالل ما قلناه أن لالستفهام دور بارز في تكوين أحداث هذه الرواية قبل           

الحرب األهلية بحيث كان الناس دائمي التساؤل حول صدق اندالعها من عدمه، وتشعبها عند 

ئالت الغنية تتساءل باستمرار عن المستقبل الذي ينتظرها ألنها اندالع الحرب بحيث أضحت العا

ألفت حياة الرفاهية والغنى، وانفراج األزمة بين الشمال والجنوب الذي كابد خسائر بشرية ومادية 

هائلة. وال تخلو مرحلة من هذه المراحل من صيغ االستفهام الكثيرة التي أوردت بهدف "كسر 

في –ذي طغى على الرواية وجعلها أكثر حيوية. ولم تكتف المؤلفة روتين" األسلوب الخبري ال

باستعمال صيغة استفهامية واحدة في سياق نصي واحد، بل كثيرا ما تعّقب على  -بعض األحيان

       Pray for a peaceable settlementصيغة استفهامية بصيغة استفهامية أخرى، مثل: )

with the Yankees. After we've fired on the rascals at Fort Sumter? 

Peaceable? ) تسوية سلمية مع أهل الشمال؟...بعد أن سحقنا األنذال في  )أترجو( 66)ص

 ?What's it all about)، و (1ج.، 111ص ،قلعة صمتر؟ سلمية ؟ )تر: العرابي وترزي

What are they saying ? تر: ولون ؟ ( )حول ماذا يدور كل هذا اللغط ؟ ماذا يق69( )ص(

 .(1ج. 111 ص ،العرابي وترزي

ه إليه االستفهام، وأوردت الصيغ االستفهامية            صادرة عن المستفه م أو الشخص الذي وجِّ

ذا ما الحظنا تركيبها، يمكننا القول بأّن المؤلفة نّوعت بين  ولم تكن تخص واحدا منهما دائما. وا 

ه كل عناصره، واالستفهام المختصر الذي ترد فيه بعض استعمال االستفهام الكامل الذي ترد في
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عناصره فقط. وعلى العموم، استعملت كل أنواع االستفهام التي تطرقنا إليها في الفصل الثالث 

 )المبحث األول(. 

وتجدر اإلشارة إلى أن أسلوب االستفهام في هذه الرواية أورد في سياقات عديدة، ويعّبر          

ة، غير أن اللغة اإلنجليزية التي كتب بها تراوحت بين اإلنجليزية الفصحى عن أغراض مختلف

 nuss? Is dat air chile)واإلنجليزية العامية خاصة تلك التي يتحدث بها الخدم الزنوج، مثل: 

yo' و   (88( )ص(Nawsuh, Mist' Brent! Huccome you think Ah be spyin' on 

w'ite folks?)  (، و 10)ص(Is y'all aimin' ter go ter Mist' Wynder's?)  (13)ص .

وكثيرا ما استعملت صيغ االستفهام في بعض األحيان مقرونة بصيغة نفي في السؤال نفسه، مثل: 

(Don't you want to--to marry me? ) (، و 73)ص(Who are you to tell me I 

mustn't?)  و (1ج.120 ص ،بي وترزي)تر: العراحتى تقول لي يجب ؟ )من أنت  (75)ص ،

(Isn't there anything to be done, Doctor?)  و)(85)ص ،Don't you think so, 

Melly? ( (101)ص. 

وال يختلف إثنان ممن قرأوا الرواية بتمعن أن المؤلفة استعملت أنواعا عديدة من           

الد عن أحوال سكان توالف االستفهام كاالستفهام المباشر عندما سألت سكارليت والدها جير 

)كيف حال الجميع في   (22ص ) (?How are they all over at Twelve Oaksأوكس: )

(، واالستفهام غير المباشر عندما كانت سكارليت 1ج.  37ص ،تولف أوكس )تر: العرابي وترزي

  تتساءل إذا كانت إنديا غاضبة منها ألنها أخذت ستيوارت منها:

)She wondered if India resented very much her taking Stuart away from 

her( 

)وتساءلت فيما إذا كانت أنديا تستنكر كثيرا انتزاعها ستيوارت منها )تر: العرابي  .(61ص )

(، واالستفهام التام عندما سألت سكارليت كاتلين كالفرت في حفلة الشواء 1ج. 100 ص ،وترزي
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)وما هي قصته؟   (63ص ) (?What is the matter with him)عن ريت بتلر فقالت لها: 

ستفهام المختصر عندما سأل أشلي سكارليت التي ، واال(1ج.  102ص ،)تر: العرابي وترزي

)ص  (?A secret to tell me)كانت معه في المكتبة وأرادت أن تبوح له بشيء، فقال لها: 

، أو عندما سألت بوني ((1ج. 117 ص ،)تر: العرابي وترزي)أسّر تريدين البوح به ؟  (73

، (579)ص  (?Daddy, where you been)والدها ريت عّما كان يفعله خارجا، فقالت له: 

(، واالستفهام الذي يستوجب الرد عندما سألت سكارليت أشلي 2ج. 423)بابا، أين كنت؟( )ص 

 (you care--you do, don't you? Ashley, doإن كان فعال يأبه ألمرها، فقالت له: )

  118ص ،هل تحفل بي...أنت تحفل بي ...أليس كذلك ؟ )تر: العرابي وترزي )أشلي (73)ص

، واالستفهام عن معلومة معّينة عندما سألت ميالني ريت بتلر في الحفل الخيري قائلة: (( 1ج.

(And what are you doing so far from Charleston, Mr. Butler? 110( )ص)  

وأوردت  .((1ج.  180ص ،؟ )تر: العرابي وترزي عن تشارلستون عله هنا، بعيدا)وما الذي تف

استفهام العرض عندما سألت العمة بيتي سكارليت عقب سلوكها المشين في الحفل  المؤلفة كذلك

)آه يا  (121)ص  (?Oh, dear, what does the money matter)الخيري، فقالت لها: 

((. وكانت العمة بيتي تعلم علم 1ج.  196ص ،ر: العرابي وترزيعزيزتي، ماذا يفيد المال ؟ )ت

اليقين أن المال ال يصلح لغرض مهما كان نبيال إال إذا تم جمعه بالطرق الشرعية. وتحوي 

الذي يستلزم القيام بفعل عندما عرض ريت على سكارليت أن يساعدها في أخذ االستفهام الرواية 

 Shall I help you take him)العلوي، فقال لها: أبيها الذي قدم ثمال إلى الطابق 

upstairs?) هل أساعدك على الصعود به إلى الطابق الثاني ؟ )تر: العرابي  (127 )ص(

((، واالستفهام بصيغة تعجبية مثال عندما أعجبت ميالني بالثوب الذي 1ج.  205ص ،وترزي

 (What a lovely dress, darling)ارتدته سكارليت في حفلة عيد ميالد أشلي، فقالت لها: 
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(، واالستفهام 2ج.  410ص ،)يا له من فستان جميل يا حبيبتي )تر: العرابي وترزي (570)ص 

عندما سأل ريت زوجته سكارليت عن مصدر المال الذي حصل  whباألداة المبتدأة بالحرفين 

 Where on earth did Ashley get the)عليه أشلي وهو عاطل عن العمل، فقال لها: 

money?)  وتجدر اإلشارة إلى أن االستفهام باألداة المبتدأة بالحرفين (597)ص .wh كثير 

الورود في هذه الرواية ويتراوح بين االستفهام الحقيقي واالستفهام ألغراض أخرى. كما زخرت 

ت زوجها الرواية بأنواع أخرى من االستفهام كاالستفهام التوكيدي مثل ما قالته ميالني عندما سأل

)ص  (Who did mend your uniform ?)أشلي بعد عودته من الجبهة بمالبس رثة: 

، واالستفهام االختزالي عندما سألت سكارليت سام وهو أحد الزنوج عندما التقته صدفة في (163

 Sam, how'd you like to stay here in Atlanta and) الشارع بعد الحرب، وقالت له:

work for me?) (479 ص)  :سام، إلى أي حد ترغب في البقاء بأتالنتا والعمل لدي ؟ )تر(

، واالستفهام (d‘( إلى )wouldبحيث اختزل الفعل المساعد ) (2،ج  265ص ،العرابي وترزي

 But you don't credit God with)قائال: الحذفي عندما سأل ريت بتلر سكارليت 

understanding why you married Frank?) ( 509ص)  ولكنك لم تعزي الفهم إلى اهلل(

 بحيث تم حذف الفعل المساعد (2،ج  312ص ،عندما تزوجت فرانك ؟ )تر: العرابي وترزي

didوأصل االستفهام هو . :(why did you marry Frank?) كما استعملت المؤلفة .

الحصان فوق سكارليت إن كانت ستخبر أمها أنه قفز ب سأل جيرالد االستفهام الخبري عندما

( )ستخبرين أمك عما 20)ص  (?you'll be telling your mother on me): الحاجز 

، واالستفهام االختياري عندما سأل ريت سكارليت ((1ج. ، 34ص ،)تر: العرابي وترزيارتكبت 

 Do you prefer them in kennels or)الرجال كانت تفّضل، فقال لها: أّي نوع من 

mangers?)  تر: العرابي وترزي )هل تفضلينها في بيوتها أم في مذاودها؟... (548)ص(
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، واالستفهام باستعمال األسئلة المذيلة عندما قال فرانك لسكارليت عندما التقته (2، ج. 377ص

 I guess you know why I'm so anxious to make money)صدفة بعد انتهاء الحرب: 

quickly, don't you?   أنك تعرفين سبب كوني متلهفا جدا لجمع المال )أظن  (362)ص

 . (2، ج. 84ص ،)تر: العرابي وترزيبسرعة. أال تعرفين ؟ 

استفهام الصدى عندما أخبر التوأمان تارلتون سكارليت عّما قالته لهما  ضف إلى هذا          

حسنا... )  (8)ص  (Well, Miss Pitty told us)قريبة أشلي عن حفلة الخطوبة، فقاال لها: 

  ، وسألت سكارليت مباشرة بعد هذا:((1ج. ، 14ص ،)تر: العرابي وترزياآلنسة بيتي أخبرتنا

(Miss Who?)  اسم فاتها  ألنه ((1ج. ، 14ص ،)تر: العرابي وترزي( )اآلنسة من؟ 8)ص

  .، وهي تعرفها سابقاقريبة أشلي

تت ميالني بعد مرض ال زمها، وورد االستفهام البالغي كذلك في الرواية عندما ما          

وبقي ريت وسكارليت يتحدثان عنها. فقال ريت لسكارليت أنه يعتقد بأنها مسرورة لموت ميالني 

التي طالما حسبتها منافسة لها على حب أشلي. ورّدت سكارليت غاضبة بصيغة استفهامية 

(How can you talk so? Of course I appreciated her)  تطيع ( )كيف تس628)ص

أن تقول مثل هذا الكالم ؟ طبعا لقد كنت أقّدرها. وأّكدت سكارليت أنها كانت تكّن االحترام 

والتّقدير لميالني التي قاسمتها اللحظات السعيدة والّشقية، واالستفهام دون فعل مساعد وفاعل 

ا، فقال عندما سأل ريت سكارليت عن الوصية األخيرة التي تركتها ميالني قبل أن تلفظ أنفاسه

 (. 629)ص  (?What else)لها: 

 What else did she)ويكون تقدير السؤال بتوظيف الفعل المساعد والفاعل:           

say ?)فورد الفعل المساعد ، (did )والفاعل (she) االستفهام  -وبكثرة–. كما استعملت المؤلفة

رفة إن كان طفل إيمي قد تّم تعميده، على غرار سؤال جيرالد الذي أراد مع ،نعم أو الذو اإلجابة 
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( )هل عمد الطفل؟، )تر: العرابي وترزي 42)ص  (?Is the brat baptized)فقال لزوجته : 

)الصفحة نفسها(، واالستفهام المتعدد عندما كانت  )نعم( (Yes)((، ورّدت عليه : 1ج. ، 69ص

 What sentiments did he)سكارليت تتساءل وهي تقرأ رسائل أشلي الموّجهة إلى ميالني: 

express and with what warmth?)  أّي عواطف يزجيها، وبأّية حرارة ؟ )تر:  (129)ص(

وكانت سكارليت تريد التأّكد إن كان أشلي يحب زوجته فعال  .((1، ج.210ص  ،العرابي وترزي

  منذ زواجهما أم أّنه يحبها هي.

س به من أداوت االستفهام التي تناولناها في الفصل وأوردت مؤلفة الرواية عددا ال بأ          

الثالث من الجانب النظري. وسنقوم بعرض بعض صيغ االستفهام التي وردت فيها هذه األدوات. 

ونوّد اإلشارة إلى أّن بعض صيغ االستفهام احتوت على أكثر من أداة، وأّن البعض اآلخر احتوى 

ي يفهم من خالل السّياق. ونذكر من بين هذه األمثلة فقط على أداة االستفهام وحذف السؤال الذ

 If the people who  السؤال الذي طرحه ريت خالل حفلة جمع التبرعات، فقال للحاضرين: )

would be foolish enough to  whowars didn't make them sacred,  started

fight? ) ذا لم تجعل األمة التي تبدأ القتال من  (142 )ص الحرب أمرا مقدسا، فمن هو الذي )وا 

((. نالحظ هنا 1، ج.229ص  سيكون في منتهى الحمق ليخوض غمراتها؟ )تر: العرابي وترزي

للتعبير عن رأي ريت الذي يعتقد أّن الّشعوب التي تعلن  تحتها سطر (who) ورود أداة االستفهام

اع عن قضيتهم. ووردت أداة الحرب هي التي تجعل من الحرب نفسها مقّدسة ويتهافت الناس للدف

 What was it I was)في المثال اآلتي عندما تساءلت سكارليت قائلة:  (what)االستفهام 

worrying about when I went to bed last night?)  ما الذي كان يؤرقني 212)ص( )

عيش في ألنها كانت ت(( 1، ج 340وترزي ص  )تر: العرابيعندما آويت إلى فراشي ليلة األمس 

أتالنتا خالل الحرب وعانت األمّرين عندما كان جنود اليانكي يهاجمون المدينة ويقصفونها. 
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 اليانكي السيدات في منزل ميالني قائال: عندما سأل أحد جنودwhich) )ووردت أداة االستفهام 

(which of you ladies is Mrs. Wilkes?)  أّي منكن أيتها السيدات هي   (490)ص(

((، وكان يبحث عن أشلي زوج ميالني 2، ج.283ة ويلكس ؟ )تر: العرابي وترزي ص السيد

 الذي كان يعتقد أّنه شارك في عملية تبادل إطالق النار. 

( عندما سألت إنديا ريت بتلر الذي أحضر أشلي جريحا whyووردت أداة االستفهام )           

  (494)ص  (?Why did you bring him here to be arrested)إلى المنزل، فقالت له: 

ألنها كانت  ((2، ج 289)تر: العرابي وترزي ص )لماذا أحضرته هنا كي يلقى القبض عليه ؟ 

خائفة أن يعود جنود اليانكي ويلقون القبض على أشلي. ووردت باإلضافة إلى أداوت االستفهام 

 How can I ever)اآلتي:  التي تفيد الكيف في المثال (how)هذه أداوت استفهام أخرى وهي 

thank you enough?)  تر: العرابي  ! )كيف يسعني أن أشكرك كما تستحق (496)ص(

ورد على لسان ميالني عندما شكرت ريت بتلر على إحضاره (( الذي 2، ج 292وترزي ص 

 .المصاب إلى البيتزوجها 

 .Mr)ما في المثال اآلتي: التي تفيد الزمان ك (when)أداة االستفهام  وردت وكذلك          

Kennedy? When are they goin’ to bury)  تر: )متى سيدفنون السيد كنيدي ؟ ) (503)ص

عندما سألت واتلينغ بيل ميالني عن وقت دفن السيد كنيدي،  ((2، ج 303العرابي وترزي ص 

مواضع عديدة  التي تفيد المكان، والتي وردت في (where)وهو زوج سكارليت، وأداة االستفهام 

)أين أيلين في هذا  (56)ص  (?Where's Ellen this morning)من بينها المثال اآلتي: 

عندما سألت السيدة تارلتون جيرالد أوهارا عن زوجته  ((1، 1تر: العرابي وترزي ص الصباح ؟ )

 حين التقيا في طريقهما إلى مزرعة توالف أوكس لحضور حفلة الخطوبة. 
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ت بعض صيغ االستفهام في الرواية عن أغراض غير غرض االستفهام الحقيقي. وعّبر           

وقد صادفنا بعض األمثلة التي يتعدى فيها أسلوب االستفهام غرضه الحقيقي ليعّبر عن اإلقرار 

 والتوكيد والتوبيخ وغيرها. وفيما يلي نماذج من هذه األغراض. 

ه المالم على سمعتها ولم يمر على ترّملها عندما أخبر ريت بتلر سكارليت على أن          

 Who encouraged you to)أشهر حتى قامت بمراقصته في الحفل الخيري، قال لها: 

dance?) ((1، ج 244تر: العرابي وترزي ص ))من الذي شجعك على الرقص ؟  (151 )ص .

حدثون عن سكارليت ويفيد االستفهام هنا التوكيد بحيث أّكد ريت على أنه بسببه أصبح الناس يت

 بالسوء. 

 )ص (?Jealous, am I)وعندما تساءل ريت عّما إذا كان يغار من أشلي، قال:           

((. ويفيد االستفهام هنا اإلقرار 2، ج 418تر: العرابي وترزي ص ))غيور، أأنا كذلك؟  (575

 Oh, yes, I'm jealous of Ashley)بحيث يجيب ريت نفسه مباشرة ويّقر بما تساءل عنه: 

Wilkes) ()تر: العرابي وترزي: الصفحة نفسها()ولم ال؟( )  الصفحة نفسها.  

خبار الدكتور ميد بوفاة ابنه            وعندما طلبت سكارليت من ريت الذهاب إلى المستشفى وا 

 (159)ص  (get word to the doctor? Captain Butler, can you)بالجيش، قالت له: 

((. ويفيد 1، ج 256تر: العرابي وترزي ص ) هل بوسعك إبالغ النبأ للدكتور)كابتن بتلر 

خبار  االستفهام هنا الدعوة إلى القيام بفعل بحيث دعت سكارليت ريت إلى التنقل إلى المستشفى وا 

 الدكتور ميد بخبر وفاة ابنه. 

الشباب، رآها شاحبة  وعندما أخبر تشارلز هاملتون سكارليت أّن لينكولن دعا إلى تجنيد          

)هل يمكن أن أحضر لك كأس  (79 )ص( ?Can I get you a glass of water)فقال لها: 
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ماء . ويفيد االستفهام هنا العرض بحيث يعرض تشارلز على سكارليت شرب كأس ماء لتهدئ 

 من روعها. 

المدينة ال  وعندما سألت سكارليت ريت عن الناس الذين يتحدثون عنها بالسوء في          

 لشيء إال ألّنها كانت المرأة الوحيدة التي تخرج للعمل في مصنعها، فقالت له: 

 (Why do folks in this town treat me so scurvily and talk about me so?)  

 )لماذا يعاملني الناس في هذه المدينة بخسة بالغة، ويتحدثون عني هكذا ؟  (415)ص 

((. ويفيد االستفهام هنا الشكوى بحيث اشتكت سكارليت 2، ج 164 تر: العرابي وترزي ص)

لريت من الناس الذين يعتبرونها امرأة بال شرف ألنها تحّدتهم بالعمل خارج المنزل، في حين أّنها 

 كانت تفعل ذلك لضمان مستقبلها ومستقبل عائلتها.

أشلي خارج المنزل حتى  وعندما سألت ميالني سكارليت إن كان بإمكانها أن تبقي          

 Can you)الساعة الخامسة مساء كي ال يكتشف مفاجأة تحضير حفلة عيد ميالده، قالت لها: 

possibly hold him there till five o'clock?  هل بوسعك إبقاءه هناك حتى   (562)ص(

بحيث  ((. ويفيد االستفهام هنا الطلب2، ج 398الساعة الخامسة ؟ )تر: العرابي وترزي ص 

طلبت ميالني من صديقتها سكارليت أن تبقي أشلي خارجا لتكون الحفلة التي تحّضرها مفاجأة 

 له. 

وعندما كانت سكارليت متواجدة مع أشلي في مصنع الخشب، سألته إن كان  حقا يحّب           

)ص  (don't love me? Can you honestly say you)زوجته وال يحبها هي، فقالت له: 

)هل تستطيع أن تقول مخلصا )هل تستطيع أن تقول مخلصا إنك ال تحبني )تر: العرابي  (324

(. ويفيد االستفهام هنا التحدي ألّن سكارليت تتحدى أشلي أن يقول لها 2ج.  23،24:صوترزي 

 بأّنه ال يحّبها في حين تعتقد جازمة في قرارة نفسها أنه كذلك. 
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 التكافؤ  تحليل صيغ االستفهام طبقا لنظرية :الفصل الرابع

صيغ االستفهام الواردة في المدّونة وترجمتها إلى العربية باستعمال  تناول الفصل الرابع          

تحليل حث األول بعنوان هذا الفصل إلى مبحثين. أوردنا المب انقسمالتكافؤ الشكلي والدينامي. و 

ترجمة صيغ االستفهام حسب األغراض، وتجزأ إلى ثالثة أجزاء وهي الترجمة بالتكافؤ الشكلي، 

والترجمة بالتكافؤ الدينامي، والترجمة بالتكافؤ الشكلي والدينامي. وحمل المبحث الثاني عنوان 

ختلفة التي وردت فيها صيغ ترجمة صيغ االستفهام حسب الّسياق بحيث قمنا بدراسة السياقات الم

 االستفهام في المدونة. 

واعتمدنا في هذا الّتحليل على عرض أمثلة من ترجمة صيغ استفهامية مباشرة وصيغ           

 استفهامية غير مباشرة مع اإلشارة إلى الغرض الذي عّبر عنه االستفهام في كل مثال.
 

 حسب األغراض األول:  المبحث

  التكافؤ الدينامي / التكافؤ الشكلي والدينامي( )التكافؤ الشكلي / 

عد قراءة متمعنة للرواية والترجمتين بالعربية، والتي تمت على دفعات بهدف ترسيخ ب          

األفكار التي تضمنتها واستخراج الصيغ االستفهامية التي تفيد بحثنا، خلصنا إلى األمثلة حول 

االستفهام هنا تخّص اللغة اإلنجليزية ألن األمثلة مقتبسة  أنواع االستفهام. ونشير إلى أن أغراض

عن الرواية األصلية وليس من النسختين بالعربية. واستعملت المترجمون التكافؤ الشكلي أو 

 الحركي أو كليهما معا. 

 التكافؤ الشكلي -أ

الميالد سأل ريت سكارليت عندما كانت مستلقية على السرير، وال تريد الذهاب إلى حفلة عيد  -1

  « ? Are you ready for the reception» التي أقامتها ميالني لزوجها أشلي، فقال لها: 
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(. وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي: "هل أنت على استعداد للحفلة ؟" )ص 569)ص 

ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: هل أنت جاهزة للذهاب إلى الحفلة؟ الجزء الثاني(.  408

 الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوكيد.  230ص)

شبه الجملة )على استعداد(،  ( تمثلت في readyقّدمت الترجمة األولى مكافئا للصفة )و           

، forأضافت الترجمة الثانية كلمة )الذهاب( التي عّبر عنها في االستفهام األصلي بكلمة  بينما  

غة العربية وليست صريحة. ووردت كل من الترجمتين بالتكافؤ الشكلي والتي وردت ضمنيا في اللّ 

واستعملتا أداة االستفهام نفسها )هل( في بحيث حافظتا على ترتيب عناصر االستفهام األصلي، 

 الصدارة.  

 ما يأتي:  ،في غرفة ينام كل منهماقال ريت بتلر لسكارليت عندما قّررت أن  -2

« You have tired of me, haven’t you ? »  (. وردت ترجمة كل من العرابي 549)ص

وردت ترجمة دار الجزء الثاني(. و  377وترزي كما يأتي: "لقد مللت مني، أليس كذلك؟" )ص 

الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا  212 البحار كما يأتي: "لقد مللت مني، ألست كذلك؟" )ص

 غرض التوكيد. 

تين الشكل بعين االعتبار وترتيب عناصر االستفهام األصلي بحيث أخذت كل الترجمو           

(، ? haven’t you( يليه السؤال المذّيل ) You have tired of meجاء الجزء الخبري )

متطابقتين ما عدا اختالفهما في ترجمة السؤال وحافظتا على المعنى في الوقت نفسه. وجاءتا 

 على التوالي. المذيل )ألست كذلك؟( و )أليس كذلك؟( 

عندما كانت سكارليت وميالني متواجدتان في تارا، جاء العم بيتر سائق العمة بيتي. وما إن  -3

(. وردت 307)ص  « ? Auntie isn’t sick, is she »لمحته ميالني حتى سألته قائلة: 

الجزء  490ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي: "عمتي ليست مريضة، أليس كذلك ؟" )ص 
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الجزء  34، أليست كذلك؟" )ص عمتي بخيروردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "ألول(. و ا

 الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوكيد. 

الذي يعود على العمة بيتي،  is sheورد االستفهام األصلي باستعمال السؤال المذّيل و           

عمدت الترجمة التي سبقت االستفهام. و  Auntie isn’t sickوهو تأكيد للجملة الخبرية المنفية 

ليست مريضة(، وحافظت على ورود السؤال حرفيا بـ ) isn’t sickاألولى إلى ترجمة النفي 

شكلية ألنها الثانية ووردت الترجمة ( في آخر الجملة بمكافئه )أليس كذلك ؟(. ? is sheالمذيل )

سؤال المذّيل بعبارة )أليست كذلك؟(، وأخذت )عمتي بخير( وال كافئت الجملة الخبرية بجملة خبرية

 بعين االعتبار ترتيب عناصر االستفهام األصلي دون أن تهمل المعنى. 

 Auntieاستعملت كل من الترجمتين التكافؤ الشكلي، واختلفتا في ترجمة النفي )و           

isn’t sick ،)وأوردت الترجمة ( بحيث أعطت الترجمة األولى مكافئ منفيا )عمتي ليست مريضة

الثانية مكافئا خبريا )عمتي بخير(. ونستنتج أن كالهما وردتا بالتكافؤ الشكلي بحيث حافظتا على 

                          ترتيب عناصر االستفهام الوارد في النص األصلي.  

سألت سكارليت أشلي خالل حفلة الخطوبة عندما كانا متواجدين في المكتبة، قائلة:  -4

« Ashley, do you care – you do, don’t you? »  (. وردت ترجمة العرابي 73)ص

الجزء  118وترزي كما يأتي: "أشلي...هل تحفل بي...أنت تحفل بي...أليس كذلك؟" )ص 

األول(. ووردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "أشلي، أال تهتم ألمري، إّنك تهتم، أليس كذلك؟" )ص 

 يد االستفهام هنا غرض التوكيد. الجزء األول(. ويف 116

وردت الترجمة األولى شكلية بحيث أعطى المترجمان مكافئا لكل كلمة في النص و           

األصلي بنفس الترتيب الذي وردت به، فجاءت كلمة )أشلي( في الصدارة، فاالستفهام )هل تحفل 
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(، ثم you doئا للعبارة )أنت تحفل بي( مكاف(، ثم )do you careبي( وهو مكافئ االستفهام )

 أليس كذلك؟( مكافئا لـ)أليس كذلك؟(. السؤال المذيل )

قامت سكارليت بدور السائل والمجيب في آن واحد، وعمدت الترجمة الثانية إلى ترجمة           

( بـ)تهتم(. ثم you doبـ)هل تهتم؟(، والجواب على هذا االستفهام )( do you careاالستفهام )

. وتم الحفاظ على ترتيب االستفهامات المتعاقبة بـ)أال تهتم؟(( ?don’t youؤال المذّيل )ترجم الس

ومقابلتها بمكافئاتها في اللغة العربية، ضف إلى ذلك الحفاظ على موضع كلمة )أشلي( التي 

افؤ وردت في بداية الّسؤال المذّيل وترجمتها بالمثل. ويمكن القول حينئذ أّن استعمال الترجمة بالتك

 (care)الشكلي ظهر واضحا في هذا المثال دون أن يعني ذلك إغفال المعنى. وُترجم الفعل 

بـ)تهتم ألمري( و)تحفل بي( على التوالي، واستعملت الترجمتان التكافؤ الشكلي بحيث وردتا على 

 نفس شكل االستفهام األصلي وترتيب عناصره. 

ه ريت بتلر، والذي كانت قد تصّدقت به في عندما وضعت ميالني خاتم الزواج الذي أعاد -5

 I told you he was a »الحفل الخيري لفائدة ضحايا الحرب، سألت عّمتها بيتي قائلة: 

gentleman, didn’t I? »  ووردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "أخبرتك أنه (. 122)ص

ر البحار كما يأتي: "لقد ووردت ترجمة دا الجزء الثاني(. 198إنسان فاضل، أليس كذلك؟" )ص 

 الجزء األول(. ويفيد االستفهام هنا التوكيد.  176قلت لك إنه رجل مهذب، أليس كذلك؟" )ص 

حافظت كل الترجمتين على ترجمة السؤال المذيل بمكافئه )أليس كذلك؟(، ووردتا بالشكل نفسه 

م األصلي في هذا المثال مع استعمال كلمات مختلفة ولكنها مرادفات في الحقيقة. وجاء االستفها

أليس كذلك(. كما ترجمت كلمة ( وترجم بعبارة )? didn’t I) سؤال مذّيلعلى شكل 

(gentleman في حين بقي الشطر األّول من االستفهام الذي ورد )( بمكافئ لها )رجل مهذب

 جملة خبرية دون تغيير. 
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افؤ الّشكلي إذ تم الحفاظ على موضع ويمكن القول أّن الّترجمة هنا تمت باستعمال التك           

الّسؤال المذّيل الذي يرد دائما في آخر االستفهام، وعلى ترتيب الجملة الخبرية التي سبقتها 

التوكيد في هذا المثال هو ورود الجملة اآلتية بعد االستفهام  ودليل وجاءت الّترجمة واضحة.

 مباشرة: 

 (She said turning to Pittypat her smile through the teardrops on her bright face)  
(: )قالت ملتفتة نحو بيتي بات، وقد أضاءت ابتسامتها وسط حبات الدمه المنثورة على  122)ص

 ، الجزء الثاني، تر: العرابي وترزي(. 198وجهها( )ص 

ه أن عندما أخبر أشلي سكارليت عن رحيله القريب مع زوجته ميالني وابنهما، حزنت وترجت -6

 .You want me to say it ? All right, I’ll say it. I love youيقّر بأنه يحبها، فقال لها: 

(. وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "تريدينني أن أقولها؟ حسنا سأقولها. أحبك" 325)ص 

حسنا، ووردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "أتريدينني أن أقولها بصراحة؟ الجزء الثاني(.  25)ص 

 (. ويفيد االستفهام هنا غرض اإلقرار. الجزء الثاني 60فأنا أحبك". )ص 

كافأت عّبر أشلي عن مدى اهتمامه بسكارليت، وجاء هذا االستفهام ليؤّكد ذلك برأي صريح. و 

األصلي، بحيث بدأتا بالسؤال المطروح، ثم ترجمة الترجمتان بين ترتيب كل عناصر االستفهام 

)حسنا(، ثم جواب االستفهام. وقّدمتا المكافئات نفسها تقريبا لعناصر  بمكافئها( All rightعبارة )

 االستفهام األصلي. 

قالت سكارليت لزوجها ريت بعد ميالد ابنتهما بوني، أّنها ال تريد إنجاب المزيد من األطفال  -7

زي (. وردت ترجمة العرابي وتر 548)ص  « ? You know what I mean »وأضافت قائلة: 

وردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "أنت الجزء الثاني(. و  376كما يأتي: "تعرف ما أعني؟" )ص 

 الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوكيد.  210تفهم ما أقصد طبعا". )ص 
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قّررت سكارليت أن ال تعاشر ريت ألنها ال تريد إنجاب طفل آخر وأرادت تأكيد األمر           

(. وورد االستفهام األصلي Of course. وفهم هذا األخير قصدها إذ أعقب قائال: )لزوجها

في بدايته وعالمة االستفهام في آخره.  (Do)بترتيب الجملة الخبرية أي عدم ورود الفعل المساعد 

وجاءت الترجمتان حرفيتان، واستعملتا االستفهام الخبري. وأضافت الترجمة الثانية كلمة )طبعا( 

. ونالحظ ورود عالمة االستفهام في (of course)تعطي ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية التي 

الترجمة األولى وحذفها في الترجمة الثانية. وحافظت الترجمتان على المعنى دون إهمال الشكل 

والفكرة التي عّبر عنها االستفهام األصلي. ويفترض أن القارئ يفهم معنى االستفهام من خالل 

  . النبرة

عندما كانت النسوة يتحدثن عن سكارليت بالسوء، وقالت إنديا أنها ذات سمعة سيئة، وّبختها  -8

(. وردت 528)ص  « ? Jealous, am I »ميالني وقالت لها أن الغيرة أعمتها، فسألتها إنديا: 

(. ولم ترد ترجمة دار 1، ج 345ترجمة كل من العرابي وترزي كما يأتي: "غيورة أنا؟" )ص 

 البحار لهذا االستفهام. ويفيد االستفهام هنا غرض اإلقرار. 

حافظت ترجمة العرابي وترزي على ورود عناصر االستفهام األصلي بحيث أوردا           

( amالصفة )غيورة( قبل ضمير المتكلم المفرد )أنا(، باستعمال التكافؤ الشكلي وُحذف الفعل )

 .  ةالذي يفهم من خالل السياق في الترجم

أخبر ريت سكارليت أن كل شيء انتهى بينهما ألنه قد منح لها الكثير من الفرص عندما   -9

 What can I say to make you»لتستدرك أخطائها، ترّجته بالبقاء وقالت له: 

understand? »  وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "ماذا يمكنني أن أقول(632)ص . 

ويفيد االستفهام  ولم ترد ترجمة دار البحار لهذا االستفهام.(. 2، ج 509كي أجعلك تفهم ؟ )ص 
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هنا غرض اإلقرار ألن سكارليت أقّرت أّنها بذلت مجهودا كبيرا لتُفه م أشلي أّنها ُتحبه في حين 

 يبدو هو غير مكترث بها. 

هام  ة بحيث أبقى المترجمان على حرف االستفجاءت ترجمة العرابي وترزي حرفي          

(What .في الصدارة، وحافظا على ترتيب عناصر االستفهام األخرى ) 

 Is de" وّبخت مامي سكارليت عندما لم تقم بدعوة التوأمين تارلتون للعشاء، قائلة: -10

gempmum gone? Huccome you din' ast dem ter stay fer supper, Miss 

Scarlett?. Whar's yo' manners?"  ترجمة العرابي وفؤاد ترزي كاآلتي:  وردت (.16)ص

"هل ذهب السيدان ؟ كيف لم تسأليهما البقاء للعشاء، يا آنسة سكارليت ؟... أين أخالقك التي بها 

"هل ذهب الشابان  كاآلتي:دار البحار ترجمة وردت و ، الجزء األول(. 28تتخلقين ؟ )ص 

ويفيد (. 34 )ص "ين أخالقك وتربيتك؟أالتوأمان ؟ ولماذا لم تبقيهما للعشاء، يا آنسة سكارلت؟ 

  االستفهام هنا غرض التوبيخ.

من سكارليت. واحتوى االستفهام  قلة أدبعتبرت مامي عدم دعوة التوأمين للعشاء او           

الترجمة األولى األصلي على ثالثة صيغ استفهامية تفصل بينهما عالمة االستفهام )؟(. وقامت 

، ووردت كلمة )الشابان( حرفيا بكلمة )السيدان() gentlemen( أي (gempmum)بترجمة كلمة 

بكلمتين ( mannersعّبرت الترجمة الثانية عن كلمة )مكافئا لها في الترجمة الثانية التي 

وحافظت كل الترجمتين على ترتيب صيغ االستفهام الثالث (. كمترادفتين هما )أخالقك( و )تربيت

( Scarlett)يا آنسة سكارليت(. ونشير إلى أن اسم العلم ) وترتيب عناصرها مثل تأخير عبارة

 ( على التوالي. سكارلتتمت ترجمته بشكل مختلف بـ)سكارليت( و )

سألت العمة بيتي سكارليت بعد أن رآها الجميع في الحفلة الخيرية تراقص الكابتن ريت  -11

  ? Oh ! What will your mother say when she hears »بتلر، فقالت لها: 
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What will she think of me ? »  (. وردت ترجمة كل من العرابي وترزي 121)ص

(. الجزء األول 197كاآلتي: "آه ماذا ستقول أمك عند سماعها باألمر ؟ ماذا ستظن بي؟" )ص 

ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "ماذا ستقول أّمك حين تصلها األخبار؟ وماذا ستظن بي؟" 

ء األول(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوكيد بحيث أّكدت بيتي أن والدة سكارليت الجز  174)ص

 لن يعجبها ما فعلته ابنتها وستقوم بتوبيخها ال محالة. 

 What will your mother say whenيحتوي هذا المثال على استفهامين وهما )و           

she hears ? )( وOh ! What will she think of me ?  كانت سكارليت تعيش في .)

أطلنطا مع ميالني في بيت العّمة بيتي. وأحّست هذه األخيرة  باألسف والخزي ألّن أم سكارليت 

حافظت الترجمة األولى على أودعتها ابنتها أمانة في عنقها وهي تّحس أّنها لم تقم بواجبها. و 

( التي تعني الخيبة Ohلمة )شكل صيغة االستفهام األصلية المتكونة من استفهامين، وترجمت ك

 والتحسر، بمرادف لها )آه(. 

)تصلها ( بمعنى )تسمع( بجملة فعلية hearsوقامت الترجمة الثانية بترجمة الفعل )          

وهو المعنى المقصود. وأبقى المترجم على أداة االستفهام  ،أي باستعمال تقنية التمديد ،األخبار(

(Whatكما وردت في االستفهام ) ( األصلي. وحذف حرف التأّوهoh .) ويمكن القول حينئذ أن

باستعمال الّتكافؤ الشكلي في ترجمة االستفهام األصلي ككل، مع احترام بنية الّترجمة هنا تمت 

 الجملة العربية.        

 ?Butler « again »خاطب حارس السجن سكارليت عندما قدمت لزيارة ريت بتلر قائال:  -12

He's popular, that man  وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "بتلر مرة (. 743)ص

ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي:  الجزء الثاني(. 61أخرى؟ يا له من رجل محبوب" )ص 

الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض الدهشة  72"بتلر مرة أخرى؟، إنه رجل محظوظ" )ص 
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الّنساء اللواتي جئن لزيارة بتلر في السجن وتتدعين كّلهن  بحيث اندهش حارس السجن من عدد

أنهن شقيقاته. وكان هدف سكارليت من الزيارة هو الحصول على المال أكثر من االطمئنان على 

بكلمتين )مرة أخرى( ألن  (again)وضع بتلر داخل الّسجن. وقامت كل من الترجمتين كلمة 

واحدة للتعبير عن هذا المعنى. وجاءت الّترجمة مطابقة  اللغة العربية ال يمكن أن تكتفي بكلمة

( في االستفهام األصلي، ووردت كلمتا )بتلر( again( ثم كلمة )Butlerلألصل إذ ورد االسم )

 و)مّرة أخرى( بنفس الترتيب في الّترجمة. 

إلى وردت الصيغة االستفهامية نفسها في كال الترجمتين شكال ومعنى مع اإلشارة و           

 (. popular)استعمال مرادفين مختلفين )محبوب( و )محظوظ(  لترجمة كلمة 

عندما زارت سكارليت ريت في الّسجن قالت له أّنه كان وقحا معها وأّنها لم تسامحه على  -13

 After I offered up myself for my country and fought »تصّرفه، فرّد عليها قائال: 

barefooted in the snow ? »  (. وردت ترجمة العرابي وترزي على النحو اآلتي: 349)ص

"لقد تحطم أمل آخر، وذلك بعد أن وهبت نفسي لوطني، وقاتلت حافي القدمين في الثلج..." )ص 

وردت ترجمة دار البحار  كاآلتي: "بعد أن قدمت نفسي لبلدي وقاتلت حافي الجزء الثاني(. و  63

جزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض التعجي بحيث اعتقد ال 74القدمين في الثلوج؟" )ص 

ريت أن مشاركته في الحرب في ظروف صعبة قد أبهرا سكارليت وجعلها تغفر له، إال أن آماله 

خابت عندما أخبرته بأنها لم تغفر له. ولم يكن السؤال الذي طرحه ريت سؤاال حقيقيا، إذ اندهش 

 تسامحه رغم ما ضّحى به خالل الحرب. عندما أخبرته سكارليت أّنها لم 

كل كلمة مرادفة في المحل نفسه الذي وردت فيه الكلمة األصلية. مما يؤدي وجاءت           

تجدر اإلشارة إلى أن كلمة إلى القول بأن التكافؤ في ترجمة هذا االستفهام هو تكافؤ شكلي. ولكن 
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(snow)  جمع )الثلوج( باستعمال تقنية الباألولى، و  بالمثل في الترجمةالتي وردت مفردة، ترجمت

 . في الترجمة الثانية التكييف

 كانت سكارليت غارقة في التفكير بزواج ميالني وأشلي وتساءلت قائلة:  -14

How could he be planning to marry Melanie when he really loved her,) 

Scarlett?)  ي كاآلتي: "كيف يمكن أن يفكر في وردت ترجمة كل من العرابي وترز . (45)ص

الجزء األول(.  73حبا حقيقيا ؟" )ص  -سكارلت–التزوج بميالني في الوقت الذي يحبها هي 

كيف يمكنه أن يعّد للزواج من ميالني مع أن يحبها هي "كاآلتي: دار البحار رجمة ردت تو و 

 (. الجزء األول 80)ص  "سكارليت؟

شلي تعّجبت سكارليت من إعالن خطوبة أرض التعجب بحيث ويفيد االستفهام هنا غ          

كما نلتمس في هذا االستفهام نوعا  مغرم بها ال بميالني. وميالني، وهي تعتقد جازمة أّن أشلي

وحافظت من الذهول ألن سكارليت ال تريد تصديق خطوبة ميالني وأشلي رغم أنها حقيقة. 

( بعبارة reallyاألصلي، وُترجمت كلمة التوكيد ) رجمة األولى على ترتيب عناصر االستفهامالتّ 

)حبا حقيقيا( التي تتكّون من المفعول المطلق )حبا( والصفة )حقيقية(. ووردت هذه الترجمة شكلية 

حافظت على فكرة االستفهام األصلي وعلى غرض التعجب نفسه الذي أصاب على العموم، و 

عناصر االستفهام األصلي بحيث أوردت ب على ترتيت الترجمة الثانية كذلك وحافظسكارلت. 

 . ( في األخيرسكارليت)والمفعول به ( في البداية، كيفمكافئ أداة االستفهام )

واستعملت كل من الترجمتين مكافئين مختلفين للفعل في صيغة االستمرار           

(planning .على التوالي )ترجمتين ووردت كل من ال( بحيث ُترجم بالفعل )يفّكر( و)يعّد

 مفهومتين مع اختالفهما شكال. 
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سألت سكارليت ميالني عندما طلبت منها هذه األخيرة العودة معها إلى أطلنطا والسكن مع  -15

 « ? How can I leave here, Melly»عمتها إثر الخراب الذي حّل بالمدينة، فقالت لها:  

مغادرة تارا يا ميالني ؟" )ص (. وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "كيف يسعني 293)ص 

كما يأتي: "كيف أترك هذا المكان يا ميالني؟"  وردت ترجمة دار البحارالجزء األول(. و  468

(. ويفيد االستفهام هنا غرض االستحالة بحيث أصبحت سكارليت صديقة الجزء الثاني 28)ص 

ليت تحب تارا وال تريد الّتخلي ميالني وال تفارقها إاّل أّن ما طلبته منها مستحيل تحقيقه ألن سكار 

 عنها. 

وترجمت بـ)تارا(، ( here)قامت الترجمة األولى بترجمة سياق ورود ظرف المكان و           

بدل االسم ( بكلمة )ميالني( وهو االسم الكامل Melanie( وهي اختصار السم )Mellyكلمة )

( وهو )هذا المكان( ألّن االستفهام here. وقّدمت الترجمة الثانية مكافئا لظرف المكان )المختصر

هنا ورد في سياق تواجد سكارليت في مزرعة تارا التي تعتبر أعّز شيء لديها بعد عائلتها، وهي 

تعتبر مغادرتها مستحيلة. وورد اسم االستفهام )كيف( متصّدرا االستفهام على غرار الترجمة 

األصلي. وحافظت كل من الترجمتين ( في االستفهام Howاألولى، ومكافئا السم االستفهام )

 على ترتيب كل العناصر إذ تأّخرت كلمة ميالني كما وردت في االستفهام األصلي. 

دعا تشارلز سكارليت إلى الجلوس على مقعد بينما كانت تتحدث إلى ريت بتلر فقال لها:  -16

Shall we go sit on the bench?  كاآلتي: "هل  وردت ترجمة كل من العرابي وترزي (.79)ص

هاّل " كاآلتي: البحارووردت ترجمة دار الجزء األول(.  126عد ؟" )ص نذهب ونجلس على المق

ويفيد االستفهام هنا غرض الدعوة بحيث دعا . الجزء األول( 124هبنا لنجلس على المقعد؟" )صذ

 تشارلز سكارليت للجلوس على المقعد. 
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على ( Shall)الفعل المساعد ؤ الشكلي وقّدمت استعملت الترجمة األولى التكافو           

كر حيث ذُ بترتيب الكلمات (، وترجمته بأداة االستفهام )هل(، وحافظت على weالضمير الفاعل )

( Shall)المساعد لمقعد كما فعلت الترجمة الثانية التي ترجمت الفعل الذهاب ثم الجلوس على ا

 االستفهام األصلي.  أداة استفهام في ألن هذا الفعل بمثابةهاّل( ) بأداة االستفهام

عندما كانت سكارليت مجتمعة مع أفراد عائلتها في تارا عند العشاء، أثناء الحرب، سألها  -17

ص )  killin’, Miss Scarlett ? » «Ain' it 'bout time fer de hawgالخادم بورك قائال:

ذبح الخنازير يا آنسة سكارلت ؟"  . وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "أليس هذا أوان(279

ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "أليس الوقت مناسبا لذبح الجزء األول(.  447)ص 

 الجزء األول(.  6الخرفان، يا آنسة سكارليت؟" )ص 

ويفيد االستفهام هنا غرض الدعوة إذ يدعو بورك سيدته سكارليت إلى ذبح الخنازير.           

ذا ويبدو من سؤال ه أّن كالم الخدم السود مخالف في النطق بالنسبة للغة اإلنجليزية المألوفة. وا 

 Isn’t it time for hogأردنا استعمال اللغة اإلنجليزية المألوفة في هذا االستفهام، نقول حينئذ: 

killing, Miss Scarlett ? » . استعملت الترجمة األولى كلمة )خنازير( وهو مرادف صحيح

 على عناصر االستفهام األصلي حافظتووردت باستعمال التكافؤ الشكلي بحيث ، (hawg) لكلمة

 التي جاءت في آخر االستفهام.  « Miss Scarlet »مثل الترجمة الثانية، كعبارة 

وهي ( hawgمكافئا لكلمة )( الخرفانونشير إلى أن الترجمة الثانية قّدمت كلمة )          

د سبب هذا التحريف إلى أن بورك الخادم الزنجي على غرار الزنوج (. ويعو hogتحريف لكلمة )

 اآلخرين يتحدثون بتحريف كثير من المفردات.   

 What would a child »سأل ريت سكارليت عندما كانا يتجادالن حول أشلي، ما يأتي:  -18

do with the moon if it got it ? »  تي: "ماذا (. وردت ترجمة العرابي وترزي كاآل575)ص
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ووردت ترجمة دار الجزء الثاني(.  417ستفعل الطفلة بالقمر إن هي حصلت عليه ؟" )ص 

الجزء الثاني(. ويفيد   240 البحار كاآلتي: "ماذا ستفعل طفلة إذا حصلت على القمر؟" )ص

ها االستفهام هنا غرض االزدراء بحيث يعتقد ريت أن سكارليت طفلة مدّللة تطلب دائما تلبية رغبات

 مهما كانت، وهو ال يحّبذ هذا التصرف ويحتقره. 

تعني الطفل بشكل عام إاّل أّن السياق أوجب ترجمتها  (child)ونشير إلى أن كلمة           

( الذي itبـ)طفلة( ألن الكلمة تعود على سكارليت. وورد في االستفهام األصلي ضمير الغائب )

في . وقامت الترجمتان بترجمته (child)يعود على  يستعمل لغير العاقل ولكنه في هذا السياق

إن كلمة )قمر( تعود على أشلي الذي تحبه سكارلت السياق نفسه بضمير مستتر تقديره )هي(. 

وتريده زوجا لها. واستعملت الترجمتان االستعارة للتعبير عن ذلك بحيث ُحذ ف المشبه )أشلي( 

( بمكافئ لها )ماذا(. وجاءت الترجمتان whatستفهام )وُذك ر المشبه به )القمر(، وترجمتا أداة اال

متشابهتين تقريبا شكال وفكرة إذ حافظتا على ترتيب عناصر االستفهام األصلي واستعملتا 

 المفردات نفسها. 

عندما عرفت سكارليت من الدكتور ميد أنها حامل، أخبرت ريت أنها ال تريد إنجاب المزيد  -19

 Well, why not give it to Miss Melly ?. Didn’t »ائال: من األطفال، فرّد عليها ق

you tell me she was so misguided as to want another baby ? »  (. 540)ص

ألم تخبريني  !وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "على كل حال، لماذا ال تهبينه لآلنسة ميلي 

ووردت ترجمة دار البحار الثاني(.  الجزء 363أنها ضللت فغدت تريد طفال آخر ؟" )ص 

كاآلتي: "حسنا لم ال تعطيه لآلنسة ميالني؟ ألم تخبريني بأنها متلهفة جدا إلنجاب طفل آخر؟" 

الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض السخرية بحيث يعرف ريت جيدا أن  200)ص 

خرى، إال أّن ما أراد التعبير عنه سكارليت ال يمكنها التجّرد من صفة األمومة ومنح طفلها المرأة أ
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هو على سبيل السخرية من سكارليت التي أخبرته في وقت سابق أنها ال تريد إنجاب المزيد من 

 األوالد. كما يفيد هذا االستفهام االستهزاء ألن ريت استهزأ بقرار سكارليت عدم اإلنجاب. 

 Didn’t( و )? why not give it to Miss Mellyرد في النص األصلي استفهامان هما )و 

you tell me she was so misguided as to want another baby ? وحافظت .)

الترجمتان على ترتيب كل عناصر االستفهامين األصليين، وقّدمتا مكافئات لها. واختصرت 

امل بـ)ميلي( حرفيا في حين ذكرت الترجمة الثانية االسم الك (Melly)الترجمة األولى اسم العلم 

(  babyوالموصوف )( another)ميالني(. وحافظت كل الترجمتين على ترتيب الصفة )

 طفال آخر( و)طفل آخر( على التوالي أي بذكر الموصوف أوال والصفة ثانيا. وترجمتهما بـ)

 سألت سكارليت سائقي سيارات اإلسعاف عندما قدموا محّملين بالجرحى إلى أطلنطا قائلة: -20

"What news? What news?"   (. وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي: 195)ص

ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "ما الجزء األول(.  315"ما األخبار ؟"، "ما األخبار؟" )ص 

ويفيد االستفهام هنا غرض الخوف (. الجزء األول 242هي األخبار؟ ما هي األخبار؟" )ص 

بقلق وخائفة  ر الحرب التي بدأت تقترب معاركها من أطلنطاأخباترّقب كانت سكارليت تبحيث 

 .قد لحق بهم مكروه -وخاصة أشلي–من أن يكون من تعرفهم 

( Whatجاء االستفهام األصلي مكّررا مرتين واحتوى على كلمتين هما أداة االستفهام )و           

( على التوالي. األخبارو ) (ماقّدمت كل من الترجمتين مكافئا لكل عنصر بـ)، و (news) والفاعل

ونشير إلى أن الترجمة الثانية أضافت ضمير المفرد المؤنث الغائب )هي(، واستعملت قرينة تدل 

على  قلق سكارليت وترقبها لألخبار: "مشت على رؤوس أصابعها...سائلة كال منهم، وقلبها في 

 She tiptoed to dippersالجزء األول(، والتي ترجمت من النص األصلي ) 315حلقها" )ص 

to ambulance drivers and of each she questioned, her heart in her throat) .
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وأسرعت سكارلت نحو سائقي سيارات مثل هذه القرينة واكتفت بالمقدمة ) ولم تذكر الترجمة الثانية

 (. اإلسعاف وسألت كل واحد منهم

رعة تارا وقت العشاء، أصيب كل من في عندما سمع صوت الشماليين وهم يدنون من مز  -21

 ,What shall I do »البيت بالذعر من بينهم ميالني التي خاطبت سكارليت قائلة: 

Scarlett ? » (. وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كما يأتي: "ماذا أعمل يا  280)ص

ّي أن أفعل يا ووردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "ماذا علالجزء الثاني(.  449سكارلت؟" )ص 

يالني ويفيد االستفهام هنا غرض الخوف بحيث كانت م الجزء الثاني(. 10سكارليت؟" )ص 

إلى تارا بدليل استعمال ميتشل القرينة الدالة على ذلك والتي تتمثل  زخائفة من قدوم جنود اليانكي

المصدر، ) (trembled Her face was paper white and her whole body)في الجملة اآلتية: 

  (.نفسها الصفحة

الترجمتان على ترتيب عناصر االستفهام األصلي وورود كلمة )سكارلت( في  وأبقت          

األخير، واألخذ بعين االعتبار تقديم الفعل وتأخير الفاعل الذي تمّثل في ضمير المتكلم المفرد 

(I)  ه )أنا( في الفعل )أعمل( الذي جاء منفصال في االستفهام األصلي وضميرا مستترا تقدير

وأوردت كّل الترجمتين أداة االستفهام )ماذا( مكافئا ألداة االستفهام ومرادفه )أفعل( على التوالي. 

      .  وهو المكافئ الطبيعي األقرب (what)األصلية 

في مزرعة  أشليوبين في الحفل الخيري بشأن ما حدث بينها ريت بتلر سكارليت  تخاطب -22

)ص   « ?Oh, please, won't you forget that »له:  ت، فقالت اإلثني عشرالسندنيا

 195وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "ها، أرجوك، ألن تنسى ذلك الحادث؟" )ص  (.120

تلك  آه، من فضلك، أال تريد أن تنسى": دار البحار كاآلتيوردت ترجمة الجزء األول(. و 
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ويفيد االستفهام هنا غرض التوسل بحيث طلبت سكارليت من (. الجزء األول 170)ص "الحادثة؟

 ريت بتلر متوسلة بأن ينسى ما رأى في مكتبة السندنيات اإلثني عشر عندما تشاجرت مع أشلي. 

حافظت كل من الترجمتين على ترتيب كل عناصر االستفهام األصلي، وأضافتا كلمتي )الحادث( 

وحافظتا على كلمة . (that)رة )هذا( مكافئ اسم اإلشارة ( على التوالي السم اإلشاالحادثةو )

(Oh)  كلمة في الصدارة وترجمتها بـ)ها( و)آه( على التوالي، وترجمتا التي تفيد اآلهة والتوجع

(please )بالترتيب. )من فضلك(  ين مختلفين )أرجوك( وبمرادف 

ر بشغف عودة أمها من عندما كانت سكارليت جالسة مع أبيها على طاولة العشاء تنتظ -23

 Wouldn’t »بيت أشلي لتسألها عن مدى صحة خبر خطوبة أشلي وميالني، تساءلت قائلة: 

mother ever come home ? »   وردت ترجمة كل من العرابي وترزي نفسها (. 42)ص

وردت ترجمة الجزء األول(. و  69ترجمة دار البحار كاآلتي: "ألن تعود أمي إلى البيت؟" )ص 

الجزء األول(. ويفيد االستفهام هنا  76البحار كما يأتي: "ألن تعود أمي إلى البيت؟" )ص دار 

غرض التمني بحيث كانت سكارليت ضائعة وال تدري إن كانت شائعة خطوبة أشلي وميالني 

 يقينا، وتمنت عودة أمها قريبا لتأكيد هذه الشائعة أو نفيها. 

لمة بكلمة، وأخذتا بعين االعتبار موضع الفعل والفاعل جاءت الترجمتان متطابقتين كو           

في اللغة العربية إذ تقّدم الفعل )تعود( على الفاعل )أمي(. أما في االستفهام األصلي، جاء 

، وهذه خاصية من خصائص تركيب الجملة في اللغة (come)قبل الفعل  (mother)الفاعل 

ى العموم، يمكن اعتبار الترجمتين شكليتين ألنهما اإلنجليزية باستثناء حاالت نادرة كالشعر. وعل

لم تتصّرفا في ترجمة النص األصلي، وقّدمتا المكافئات نفسها لعناصر االستفهام مع احترام 

 ترتيبها في اللغة العربية. 
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 Do I »سأل ويلي غينون ريت بتلر في الحفل الذي نظمته السيدة إلسينغ، قائال:  -24

understand, sir, that you mean the Cause for which our heroes have died is not sacred? 

وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "هل أفهم يا سيدي أنك تعني أن القضية  (.141ص ) «

كما يأتي: دار البحار وردت ترجمة (. و 229التي مات أبطالنا في سبيلها ليست مقدسة ؟" )ص 

 "أن القضية التي مات أبطالنا في سبيلها ليست مقدسة؟ هل أفهم من كالمك يا سيدي"

ويفيد االستفهام هنا غرض التشكيك ألن ويلي اعتقد أن ريت شّكك في (. الجزء األول200)ص

 قدسية قضية الحرب التي مات من أجلها الكثير من الجنود الشماليين. 

على الفاعل )مات أبطالنا(  على ترتيب الكلمات مثل تقديم الفعلت الترجمتان حافظو           

جاءت كل من و . (have died)على الفعل (  heroes)غة اإلنجليزية التي تقّدم الفاعل لّ خالفا ل

الترجمتين متشابهتان تقريبا في التركيب واأللفاظ وحافظتا على ترتيب عناصر االستفهام األصلي، 

  . (Do)االستفهام وقّدمتا أداة االستفهام )هل( مكافئا للفعل المساعد وأداة 

كانت ميالني تتأّلم من  عندمان شخص يساعدها تبحث عتساءلت سكارليت عندما كانت  -25

 What could she do? How could she escape? Where could sheأوجاع الوالدة، قائلة: 

turn for help?  وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي: "وتساءلت، ماذا (. 226)ص

الجزء  365نها أن تفعل ؟ كيف يسعها الهرب ؟ أين تستطيع الهرع طلبا للمساعدة ؟" )ص يمك

لى من تلجأ " كاآلتي:دار البحار ووردت ترجمة األول(.  ماذا ستفعل؟ وكيف تتمّكن من الهرب؟ وا 

ويفيد االستفهام هنا غرض الحيرة بحيث (. الجزء األول 270وبمن تستنجد طلبا للمساعدة؟" )ص

سكارليت كيف تستطيع إيجاد طبيب لميالني التي توشك على الوالدة ألن كل أطباء  احتارت

 المنطقة كانوا مشغولين بمداواة  جرحى الحرب في المستشفى. 
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 صل بينها عالمات االستفهامصيغ استفهامية تفاالستفهام األصلي من ثالث تكّون و           

حسب الترتيب الذي ورد به، وبالحفاظ على ام )؟(، وقّدمت كال الترجمتين مكافئا لكل استفه

خصوصية اللغة العربية من تقديم وتأخير عناصر الجملة االستفهامية كتقديم األفعال )يمكن( و 

 )يسعها( و)تستطيع( على الفاعلين )الهاء( و)الهاء( والضمير المستتر وتقديره هي على الترتيب.  

الشماليين إلى المزرعة وبحثت عن مكان آمن كانت سكارليت خائفة لدى وصول الجنود  -26

لتخبئ فيه محفظة النقود التي وجدتها في جيب الجندي الشمالي الذي قتلته، وتساءلت قائلة: 

« But where to hide it ?. In the mattress ? Up the chimney ? Throw it in 

the well ? Put it in her bosom ?. بي وترزي كاآلتي: وردت ترجمة العرا(.  281)ص

"ولكن أين ستخبئ الحافظة؟ في الفرشة؟ في أعلى المدخنة؟ ترميها في البئر؟ تضعها في 

وردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "ولكن أين ستخفيها؟ هل الجزء األول(. و  450صدرها؟" )ص 

 10 أم تضعها في صدرها؟" )صتضعها في الفراش؟ أم فوق المدخنة؟ أو هل ترميها في البئر؟ 

 الجزء األول(.

ويفيد االستفهام هنا غرض الحيرة بحيث كانت سكارليت مشتتة األفكار ومحتارة في           

إيجاد مكان مناسب إلخفاء محفظة النقود التي كانت تمثل بالنسبة لها وفي ذلك الوقت بالذات 

حق المعرفة أن  موردا ماليا مهّما لشراء القليل من الطعام وهي في أوّج أزمة. وكانت تعرف

الجنود الشماليين ال يتوانون عن أخذها إذا ما علموا بوجودها. واحتوى االستفهام األصلي خمس 

 صيغ استفهامية فصلت بنها عالمة استفهام )؟(. 

قامت الترجمة األولى بتصريف األفعال الواردة في صيغ االستفهام األصلية غير أنها و           

نها خالفا للترجمة الثانية التي استعملت أداوت الربط )هل( و)أم( و )أو( لم تستعمل أدوات ربط بي

 ذي وردت عليه في األصل. وجاءتو)أم( على الترتيب. ووردت هذه الصيغ بالترتيب نفسه ال
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وحافظتا على السياق نفسه. ونشير إلى أن األفعال في النص  ،نالترجمتان متطابقتين وواضحتي

( جاءت غير مصّرفة، وصّرفت في الترجمتين مع ضمير Putو ) (Throw( و )hideاألصلي )

 المؤنث المفرد الغائب الذي يعود على سكارلت. 

عندما زارت سكارلت ريت في السجن، خرجت خائبة ألنها لم تتمكن من الحصول على  -27

 How could she ever go back to Tara andنقود منه لدفع ضرائب تارا فتساءلت قائلة: "

face them after her brave words?   (. وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: 358)ص

"كيف يسعها أن تعود إلى تارا وتواجه أهلها بعد تلك الكلمات المشجعة التي نطقت بها؟" )ص 

الجزء الثاني(. ولم ترد الترجمة العربية لهذا االستفهام في ترجمة دار البحار، واكتفى المترجم  78

ض مشهد خروج سكارلت من السجن بعد الزيارة التي قامت بها دون ترجمة حالتها النفسية. بعر 

ويفيد االستفهام هنا غرض الحيرة بحيث احتارت سكارلت في إخبار أهلها والخدم في تارا بأنها لم 

 تتمكن من الحصول على النقود لدفع ديون المزرعة. 

ؤ الدينامي، بحيث ترجمت ضمير الجمع الغائب استعملت الترجمة األولى التكافو           

(them) التي نطقت بها( مباشرة بعد الجملة االسمية "أهلها" حسب السياق، وأضافت عبارة )بـ

)الكلمات المشجعة(، ألنه في اللغة العربية يكون الفاعل الذي نطق بهذه الكلمات المشجعة 

حافظت الترجمة على ترتيب عناصر  مجهوال إذا لم نضع قرينة لذلك. وعدا هذه اإلضافات،

 االستفهام األصلي. 

عندما وجدت سكارليت بعض النقود في جيب أحد اليانكي الذي قتلته، خاطبت ميالني من  -28

)ص  ?Do you realize, Melanie, that this money means that we'll eatشدة الفرحة قائلة: 

ل تستنتجين يا ميالني أن هذه النقود تعني أننا وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "ه(. 270

 كاآلتي: دار البحار وردت ترجمة الجزء األول(. و  433سنجد ما نأكله؟" )ص 



 

 167 

ويفيد االستفهام  الجزء األول(. 318أتعلمين، يا ميالني، إّن هذه النقود تعني أننا سنأكل؟" )ص "

في أحد جيوب الجندي الشمالي،  هنا غرض الفرحة بحيث لم تصّدق سكارلت عثورها على نقود

 ولكم كانت فرحتها كبيرة عندما أدركت أنها تستطيع أخيرا شراء الطعام بها. 

التكافؤ الشكلي بحيث جاءت عناصر االستفهام بالترتيب استعملت كل من الترجمتين           

جاءت نفسه الذي وردت عليه في النص األصلي. وال يعني هذا القول إهمال المعنى، بل 

الترجمتان واضحتين وعّبرتا عن الفكرة التي تضمنها االستفهام. ونشير إلى أن كالهما استعملتا 

 وهي مفرد في النص األصلي إلى )نقود( وهي جمع.  (money) تقنية التحوير في ترجمة كلمة 

تساءلت سكارليت عن إمكانية الزواج بخطيب أختها فرانك كينيدي ألنه ثري وبالتالي  -29

 Can I make him forget Sue and propose to me real »ستطيع دفع ديونها، فقالت: ت

quick ?»  وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "هل أستطيع أن أجعله ينسى  .(362)ص

دار البحار ترجمة وردت و (. الجزء الثاني 84سولين ويعرض التزوج بي حقيقة، وبسرعة؟" )ص 

 الجزء الثاني(.  88ص) "ن أنسيه سولين وأدفعه لطلب يدي بسرعة ؟هل أستطيع أ" كاآلتي:

ويفيد االستفهام هنا غرض التمني إذ طلبت سكارليت تحقيق أمنيتها التي تتمثل في           

خبارها  ن كان ذلك بالكذب عليه وا  الزواج بخطيب أختها الغني لتتمكن من دفع ضرائبها حتى وا 

في الجبهة. والتقت سكارلت بخطيب أختها فرانك كنيدي عقب  أن أختها قد تزوجت عندما كان

زيارتها ريت بتلر في السجن، والذي أخبرها أنه ال يمكنه قرض المال لها لدفع ديون تارا. ولم ترد 

 تفويت الفرصة ودفع فرانك للزواج بها ألنه الحل الوحيد لمشاكلها المالية. 

معنى طلب يد الفتاة للزواج. وجاءت األصلي ( في النص proposeويفيد الفعل )          

استعملتا المكافئات نفسها، وحافظتا على ترتيب  متشابهتين تقريبا شكال ومعنى، بحيث الترجمتان
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عناصر االستفهام األصلي. ونشير إلى أن كالهما استعملتا تقنية التمديد في ترجمة اسم العلم 

(Sue) ولين( وهو االسم الكامل ألخت سكارلت. الذي ورد مختصرا في النص األصلي، بـ)س 

 التكافؤ الدينامي  -ب

عندما كان الكّل يتحّدث عن الحرب سأل عجوز إنديا خالل حفلة خطوبة أشلي وميالني -1

ووردت ترجمة كل (. 69)ص  « ?What's it all about? What are they saying »قائال: 

الجزء  111هذا اللغط ؟ ماذا يقولون؟" )ص من العرابي وترزي كاآلتي: "حول ماذا يدور كل 

الجزء  108ك؟ وعّم يتحدثون؟" )ص كما يأتي: "ماذا هنادار البحار ووردت ترجمة األول(. 

(. ويفيد االستفهام هنا غرض الفضول بحيث أراد الرجل معرفة ما يقوله الحاضرون في األول

 الحفلة وكان يعاني مشكلة في السمع. 

 What are they( و )?What's it all aboutالمثال استفهامين هما ) احتوى هذا          

saying?) . ،لّخصتا الفكرة ولم تقّدما و قامت كل من الترجمتين باحترام ترتيب االستفهامين

يقولون( بمكافئين مختلفين هما ) (are saying)مكافئات لكل عنصر على حدى. وترجمتا الفعل 

المذكورة في االستفهام الثاني بأداتي استفهام ( Whatاة االستفهام )و)يتحدثون( على التوالي، وأد

  . مختلفتين هما )ماذا( و )عّم( على التوالي

سألت سكارليت أختها كاتلين بمنزل السندنيات اإلثني عشر عندما رأت ريت بتلر ولم تكن  -2

. (63ص ) « ?Who is that nasty man downstairs named Butler »تعرفه من قبل: 

وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "من ذلك الرجل الوغد، المدعو بتلر، في الطابق السفلي؟" 

ذي يدعى ريت وردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "من هو ذلك الرجل الوقح ال(. و 102)ص 

ة رأت بتلر ألول مرة في حفل ؤال ألنها(. سألت سكارليت هذا السّ الجزء األول 98ص بتلر؟" )

 ، فهو استفهام حقيقي.  ينظر إليها باستمرار فأرادت أن تستعلم عنه الخطوبة وكان
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استعملت الترجمة األولى التكافؤ الدينامي بحيث وردت عناصر االستفهام باحترام ترتيب الجملة و 

( في آخر االستفهام، وهو )في الطابق downstairsفي اللغة العربية بحيث جاء مكافئ كلمة )

( وهو في صيغة الماضي، بصفة )المدعو(، وتم الحفاظ على named. وترجم الفعل )السفلي(

أداة االستفهام في بدايته. ويقال الشيء نفسه بالنسبة للترجمة الثانية التي حافظت على تصّدر 

( بمكافئها في اللغة العربية )من( وهي للعاقل. كما قوبل اسم Whoإذ ترجمت ) ،أداة االستفهام

( التي تعني )الطابق downstairs(. غير أّنه تم حذف كلمة )ذلك( بمكافئ له )thatاإلشارة )

 السفلي للبيت(. 

 nasty man)الذي يدعى(، وعبارة  بصلة الموصول namedوترجم اسم المفعول            

 manقبل الموصوف  nasty( حيث نالحظ أن العبارة اإلنجليزية أوردت الصفة الرجل الوقحبـ)

( على غرار الترجمة األولى الوقح( قبل الصفة )الرجللترجمة التي أوردت الموصوف )عكس ا

التي أوردت الموصوف نفسه قبل الصفة )الوغد(. وهذه خاصية كل من الّلغة اإلنجليزية التي تقّدم 

 ونولم يتبع المترجم .الّصفة وتؤّخر الموصوف، والّلغة العربية التي تقّدم الموصوف وتؤّخر الّصفة

     الحرفية في الترجمة. 

 سأل والد سكارليت ابنته عند عودته إلى البيت من منزل ميالني، فقال لها:  -3

«And if that's why you came out here to wait for me, why didn't you say 

so without beating around the bush? » )22 )ص      

ذا كان ذلك ما دفعك للخروج وانتظاري هنا، وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كما يأ تي: "وا 

 ورت ترجمة دار البحارو  الجزء األول(. 37فلماذا لم تقوليه رأسا دون لف ودوران ؟" )ص 

)ص لماذا لم تسأليني مباشرة دون لف أو دوران؟ إذا كان هذا سبب قدومك إلى هنا،  "كاآلتي: 

 توكيد. الجزء األول(. ويفيد االستفهام هنا غرض ال 46
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ن على مستوى المعنى أكثر منه على مستوى اللفظ بحيث ترجمت كل الترجمتي ووردت          

، واستعمل غة العربية )دون لف أو دوران(بمكافئ لها في اللّ  (beating around the bush)عبارة 

كن تم نسخ . ولدون إهمال الشكلالتكافؤ الدينامي إلعادة نفس التأثير الذي أحدثه النص األصلي 

االستفهام على االستفهام األصلي بحيث أوردت الترجمتان صيغة االستفهام التي ابتدأت بأداة 

 And if that's why youفي آخر الجملة، وأبقت على مكافئ جزء الجملة )(  whyاالستفهام )

came out here to wait for me ) .في الصدارة  

 After all, he’s  عن أشلي وميالني، فقال لها:خاطب ويل سكارليت في سياق الحديث  -4

her husband, ain’t he ? وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "إنه زوجها، (315)ص .

برغم كل شيء فهو "كاآلتي: دار البحار ووردت ترجمة الجزء األول(.  502أليس كذلك؟". )ص 

 التوكيد.  الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض 48 ص" )زوجها

لم تحافظ الترجمة األولى على كل عناصر االستفهام األصلي بحيث أغفلت ترجمة و           

، ولكنها حافظت على عناصر االستفهام األصلي بحيث (After allالعبارة الواردة في الصدارة )

 ( ain’t he)وحذف الّسؤال المذّيل بمكافئه )أليس كذلك؟(.  (ain’t he) ترجمت السؤال المذّيل

التي ترجمتها ( After all)التي أبقت على عبارة  ( في الترجمة الثانية?وكذا عالمة االستفهام )

. وما صيغة االستفهام في ونتجت ترجمة على شكل جملة خبرية .( برغم كل شيءبمكافئتها )

التعبير ينامي، و كافؤ الدّ التّ للقضية. وسعت الترجمة الثانية إلى استعمال  اتوكيدالنص األصلي إاّل 

نفسه الوارد في النص األصلي دون إعادة صياغته بحذافيره، عكس الترجمة األولى عن المعنى 

  التي أبقت على جوهر االستفهام المذّيل.

ونستنتج أن الترجمة األولى وردت أكثر أمانة عكس الترجمة الثانية التي وردت رغم           

 هذا واضحة ومفهومة. 
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 كارليت عندما عادت من ورشة الخشب حيث رأت أشلي، ما يأتي: سأل ريت س -5

« You wouldn’t object to having his children, would you-- and passing 

them off as mine ? » (. وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: 574 )ص 

الجزء  415ي" )ص واالدعاء بأنهم أطفال –"إنك لن تعارضي في إنجاب أطفاله، أليس كذلك 

ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "أعتقد أنك ال تمانعين في إنجاب أطفال منه، الثاني(. 

 الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوكيد.  238ونسبهم إلي" )ص 

(، would youوردت الترجمة األولى بدون عالمة استفهام في آخر السؤال المذيل )          

(، بكلمة )أطفالي(. my children( الذي يمكن تأويله بكلمتي ) mineضمير الملكية ) وترجم

( في وسط الكالم على غرار الترجمة الثانية would youوتم الحفاظ على العبارة االعتراضية )

في المقام نفسه. ووردت هذه األخيرة جملة خبرية وحذف السؤال المذّيل ألن  التي حافظت عليها

ن ريت كان  يعتقد جازما أّن سكارليت في حالة حصول حمل، لن تترّدد في نسبه إلى ريت حتى وا 

( بعد مكافئ االسم hisلم يكن كذلك. وأوردت كل من الترجمتين مكافئ صفة الملكية )

(children على التوالي، وهذه خاصية من خصائص اللغة )( كما يأتي )أطفاله( و )أطفال منه

اف قبل المضاف إليه. ويمكن القول حينئذ أّن الّترجمة هنا تمت بالّتكافؤ العربية التي تورد المض

 الّدينامي مع الحفاظ على المعنى الموجود في االستفهام األصلي.

سألت سكارليت خادمتها مامي عندما كانت في غرفتها تحّضر نفسها للذهاب إلى حفلة  -6

 Don’t you suppose men get » الخطوبة في مزرعة السندنيات اإلثني عشر، فقالت لها:

surprised after they’re married to find their wives do have sense ? »  ص(

"أال تظنين أن الرجال يدهشون بعد زواجهم، وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي:  (.51

البحار كما  ووردت ترجمة دارالجزء األول(.  83إذا ما اكتشفوا أن زوجاتهم واعيات؟" )ص 
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يأتي: "أال تظّنين أّن الّرجال يفاجأون بعد الّزواج عندما يكتشفون أن زوجاتهم على إدراك 

 الجزء األول(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوكيد.  88ومعرفة؟" )ص 

( وتمت ترجمته notوأداة النفي )( Doورد االستفهام األصلي منفيا بالفعل المساعد )و           

لى الّلغة العربية بهمزة االستفهام وحرف النفي ال. واستعملت الترجمة األولى صفة بالمثل إ

( وهي تقنية االستبدال. وترجمت الصفة do have sense)واعيات( مكافئة لعبارة )

(Surprised ،)( بالفعل )يدهشون( والجملة الفعليةafter they’re married ) التي تعني

مت بتقنية االستبدال نفسها في ة اسمية )حرفيا: )عندما يتزوجون( بجمل بعد زواجهم(. وُترج 

بالفعل )يفاجأون( في الترجمة  (surprisedالصفة )وترجمت الترجمة الثانية )بعد الّزواج(، 

وجاءت الترجمتان على إدراك ومعرفة(. ( بشبه جملة )do have sense) الثانية، والجملة الفعلية

 ستفهام األصلي دون إهمال الشكل.متقاربتين وركزتا على معنى اال

 Can I »تساءلت سكارليت إن كان بإمكانها أن تتزوج خطيب أختها، فرانك كنيدي، قائلة:  -7

get him? » ص (. وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "هل تستطيع الظفر به؟" 362 )ص(

(. ويفيد 88عليه؟" )ص البحار كما يأتي: "هل أستطيع الحصول . ووردت ترجمة دار ( 2، ج84

ألن سكارليت تقّر في أعماقها أنها تستطيع فرض سيطرتها على  االستفهام هنا غرض اإلقرار

 . الرجال بفضل جمالها وكالمها المعسول

بضمير ( Iعمدت الترجمة األولى إلى التحوير في ترجمة ضمير المتكلم المفرد )و           

مستترا في الفعل )تستطيع(، في حين حافظت الترجمة  فرد الغائب )هي( الذي وردالمؤنث الم

الثانية على الضمير نفسه الذي ورد مستترا في الفعل )أستطيع(. واختلفت الترجمتان في إعطاء 

 باستعمال التحوير وترجمته باسمين هما )الظفر( في عبارة )الظفر به( ( getمكافئ للفعل )
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القول حينئذ أن كال الترجمتين اعتمدتا التكافؤ  و)الحصول( في عبارة )الحصول عليه(. ويمكن

 الدينامي، ووردت الفكرة واضحة ومفهومة.  

أخبر أشلي الحاضرين في حفلة إعالن الخطوبة أنه في حال نشوب حرب بين الشمال  -8

والجنوب، فإنه سيدافع عن جيورجيا وأقّر أنه ال فائدة من االلتحاق بالجيش إن لم يدافع عن 

. وردت ترجمة (69 )ص Troop ? »   « Why else would I have joined the منطقته

(. ووردت ترجمة 1، ج 111العرابي وترزي كما يأتي: "أّي داع النضمامي إلى الفرقة؟" )ص 

اّل لماذا التحقت بالجيش؟" )ص  (. ويفيد االستفهام هنا 1، ج108دار البحار كما يأتي: "...وا 

 غرض النفي. 

( بـ)الفرقة( و)الجيش( على التوالي، ولكن Troopلفت الترجمتان في ترجمة كلمة )اختو           

المعنى الذي تعّبر عنه هاتين الكلمتين واحد، ويمكن اعتبارهما مترادفتين. واستعملت الترجمة 

( باالسم )انضمام(، وقامت الترجمة الثانية have joinedاألولى تقنية التحوير في ترجمة الفعل )

ه محافظة على الفئة النحوية نفسها بالفعل )التحقت(. ومنه، استعملت كل من الترجمتين بترجمت

 التكافؤ الدينامي بحيث لم تعيدا صياغة الشكل بقدر إعادة صياغة الفكرة. 

عندما قدم والد سكارليت إلى بيت العمة بيتي في أطلنطا ثمال برفقة ريت بتلر وخسر مبلغا  -9

 What will mother say when she »ألته سكارليت قائلة: من المال في القمار، س

hears ? »  (. وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي: "ماذا ستقول أمي عند 127)ص

الجزء األول(. ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "ماذا ستقول  207سماعها باألمر؟" )ص 

. ويفيد االستفهام هنا غرض التوبيخ بحيث الجزء األول( 186والدتي إذا علمت باألمر؟" )ص 

 تعلم سكارليت أّن والدتها ستغضب إذ علمت أن جيرالد قدم ثمال وخسر ماله في القمار. 
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علمت باألمر(، وأخذ المترجم بمعنى "تسمع" بـ )( hearsقامت الترجمة الثانية بترجمة الفعل )و 

إذ بدأ بالفعل )تقول( قبل الفاعل )والدتي( بعين االعتبار ترتيب عناصر الجملة في اللغة العربية 

. وجاءت الترجمة (sayقبل الفعل ) (motherخالفا لالستفهام األصلي الذي ورد فيه الفاعل )

، وبكلمة "أمي" لترجمة األولىبكلمة "والدتي" في ا( motherمفهومة وواضحة. وترجمت كلمة )

( بعبارة "عند سماعها باألمر" في hearsفي الترجمة الثانية، وهما مترادفتين. وترجم الفعل )

 الترجمة األولى، وبعبارة "إذا علمت باألمر"، وهي مرادفات كذاك. 

سأل والد سكارليت ابنته عندما قفل راجعا من مزرعة السندنيات اإلثني عشر ووجدها  -10

 Missy ? What are you doing out here without »خارج البيت تنتظر، فقال لها: 

your shawl? »  وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "ماذا تفعلين هنا خارجا دون (. 21)ص

ترجمة دار البحار كما يأتي: "ماذا تفعلين   الجزء األول(. ووردت 36أن تتشحي بشالك ؟" )ص 

الجزء األول(. ويفيد االستفهام هنا غرض التعجب بحيث  46هنا يا آنسة دون شالك؟" )ص 

ت عندما رآها خارج البيت في ساعة متأخرة، وهو عائد من مزرعة السندنيات تعّجب والد سكارلي

 اإلثني عشر. 

بالعبارة ( your shawl? withoutقامت الترجمة األولى بترجمة العبارة االسمية )و           

. ويمكن (Missy( بـ)هنا خارجا(، وحذفت كلمة )out hereالفعلية )تتشحي بشالك(، وعبارة )

الترجمة الثانية تقنية نئذ أن الترجمة الثانية وردت دينامية أكثر منها شكلية. واستعملت القول حي

بداية االستفهام األصلي، بمكافئها في الّلغة  ( التي وردت فيMissyالتصّرف في ترجمة كلمة )

التي تعني خارج البيت  (out)العربية )آنسة( وجاءت في وسط االستفهام المترجم كما حذف كلمة 

 ( حرفيا بكلمة )دون(. withoutونابت عنها كلمة )هنا(. وترجم كلمة )
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كان جيرالد وسكارليت خارج البيت يتحدثان عن خطبة أشلي وميالني، فاستنتج من خالل  -11

 Have you been running after a man who's not"الحديث أّن ابنته مغرمة بأشلي فسألها قائال: 

in love with you, when you could have any of the bucks in the County?"  (. 23)ص

وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "أتتبعين رجال ال يشعر بالحب نحوك، في الوقت الذي 

الجزء األول(. ووردت ترجمة دار البحار كما  38بإمكانك الزواج بأي من فتيان الوالية؟" )ص 

الجزء األول(. ويفيد  50مل لك الحب؟" )ص يأتي: "هل كنت تركضين خلف رجل ال يح

االستفهام هنا غرض التعجب بحيث استغرب والد سكارليت وتعّجب من كون ابنته تعلق آماال 

 على رجل ال يحبها وأعلن خطبته من إمرأة أخرى. 

بالترتيب نفسه،  أوردت الترجمة األولى مكافئات لكل عناصر االستفهام األصليو            

بعبارة ( Have you been running after a manتقنية التقليص في ترجمة عبارة ) واستعملت

 بعبارة( you could have any of the bucks) أتتبعين رجال(، وتقنية التصرف في ترجمة عبارة)

)بإمكانك الزواج بأي من فتيان الوالية (. ولم تعتمد الترجمة الثانية على الترجمة حرفيا بحيث 

خلف( وهو المعنى المقصود، كما ُترجمت التي تعني عادة )بعد( بكلمة ) (afterلمة )ُترجمت ك

يحمل لك الحب( وحذف ضمير ( بمكافئ لها في اللغة العربية وهو )in love with youعبارة )

( الذي يعني )هو( ألّن تركيب الجملة في اللغة العربية ال يسمح بذلك. وتجدر who)الوصل 

( Have you been running) يغة االستمرار الواردة في الجملة األصليةاإلشارة إلى أن ص

التي تعني حرفيا )أما زلت تركضين...( تمت ترجمتها بصيغة الماضي وحذف معنى االستمرار 

هل كنت تركضين...(. وعليه، يمكن القول أن الترجمة الثانية كانت دينامية أكثر منها شكلية، )

رة إلى أنها وردت ناقصة ألنها ترجمت نصف االستفهام. وتأتي ووردت واضحة لكن مع اإلشا

 ( في اللغة اإلنجليزية. man( مرادفة لكلمة )buckكلمة )
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عندما كان الجنود  طلبت سكارليت من كل واحد إخفاء األشياء المهمة من حيوانات وأكل -11

 ه األخيرة لتركهالشماليون يقتربون من المزرعة. وأخذت هي ابن ميالني بالرغم من توسالت هذ

 Do you think I’d let them get Ashley’s »معها. وخاطبتها سكارليت حينئذ قائلة: 

baby ? » (وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "هل تعتقدين أني سأدعهم ينالون  281ص .)

ّنني وردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "هل تظّنين بأالجزء األول(. و  449ابن أشلي بسوء ؟" )ص 

 الجزء األول(.  10سأدعهم يمّسون طفل أشلي بأذى؟" )ص 

ويفيد االستفهام هنا غرض االستحالة بحيث كانت سكارليت مصممة على إبعاد           

الشماليين من بيتها دون أن يظفروا بشيء ولن يضروا طفل أشلي، واعتبرت هذه الفرضية 

 getافؤ الدينامي بحيث ترجمتا عبارة )مستحيلة تماما. واستعملت كل من الترجمتين التك

Ashley’s baby ( بمكافئ لها في المعنى بـ)ينالون ابن أشلي بسوء ( و)يمسون طفل أشلي

 بأذى( على التوالي، وليس حرفيا )يصلون إلى طفل أشلي(. وورد المعنى واضحا. 

ع: بصوت مرتف سأل جيرالد أوهارا شخصا في حفلة السندنيات اإلثني عشر، قائال  -12

« God’s nightgown, man ! Pray for a peaceable settlement with the 

Yankees ? After we’ve fired on the rascals at Fort Sumter? »  (. 66)ص

وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي: "أعوذ باهلل منك أيها الرجل، أترجو تسوية سلمية مع 

الجزء األول(.  108نذال في قلعة صمتر؟ سلمية ؟" )ص أهل الشمال ؟...بعد أن سحقنا األ

أتريدني أن أصلي من أجل  !أيها الرجل !ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "يا رب السماوات 

ماليين ؟ وذلك بعد أن قمنا بضرب أولئك األوغاد في قلعة )صومتر(؟" )ص تسوية سلمية مع الشّ 

 نا غرض االستحالة. ويفيد االستفهام ه(. الجزء األول 104
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 God’s nightgown, man ! Pray forوجاء في االستفهام األصلي استفهامان وهما )  -13

a peaceable settlement with the Yankees ? ( و )After we’ve fired on the 

rascals at Fort Sumter?( وأوردت كل من الترجمتين كتابة اسم العلم .)Sumter بطريقتين )

على التوالي، وحافظتا على ترتيب االستفهامين. وتصّرفت الترجمة  )صومتر()صمتر( و مختلفتين

( بـ)أعوذ باهلل منك أيها الرجل(، واستعملت God’s nightgownاألولى في ترجمة عبارة )

( بـ)أهل الشمال(. وقامت الترجمة الثانية بترجمة عبارة  Yankeesالتكييف في ترجمة كلمة )

(God’s nightgown باستعمال تقنية التكييف. وتعني كلمة )( بعبارة )يا رب السماوات

(nightgown لباس النوم إذا وردت خارج الّسياق إال أن استعمالها هنا أصبح يفيد المعنى الذي )

( في صيغة غير ُمصرفة، وجاء ُمصرفا في الترجمة مع ضمير Prayعّبرت عنه. وورد الفعل )

( peaceable( والصفة )settlementالترجمتين الموصوف )المخاطب المفرد. وترجمت كل 

 بتقديم الموصوف على الّصفة خالفا لّلغة اإلنجليزية التي تقّدم الّصفة على الموصوف. 

تساءلت سكارليت عندما كانت في الحفل الذي نّظم لفائدة جمع التبرعات للمستشفيات،  -14

 Why had she been such an idiot as to marry Charles of allوعاتبت نفسها قائلة: 

people and have her life end at sixteen ?  وردت ترجمة كل من العرابي  (.108)ص

وترزي كاآلتي: "لماذا اختلط عقلها فتزوجت شارلس هاملتون من بين جميع الناس، لتنتهي حياتها 

دار وردت ترجمة . و الجزء األول( 176وهي ما تزال في السادسة عشرة من العمر ؟" )ص 

أي حماقة دفعت بها ألن تتزّوج تشارلز من بين جميع الّشبان وتنهي حياتها وهي كاآلتي: البحار 

ويفيد االستفهام هنا غرض العتاب (. الجزء األول 150في الّسادسة عشرة من عمرها؟. )ص 

تجاه تشارلز بل  بحيث تلوم سكارليت نفسها على الزواج في سن مبكرة، ولم يكن ذلك بدافع الحب

 للبقاء بالقرب من أشلي. 
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)اختلط عقلها(، باستعمال تقنية التمديد بعبارة ( Idiot)عّبرت الترجمة األولى عن كلمة و           

الترجمة الثانية ترجمت و شارلس هاملتون(. بذكر اسمه الكامل ) (Charles)وترجمت اسم العلم 

، ي اسمبكلمة )حماقة( وهباستعمال تقنية التحوير ة وهي صفة في اللغة اإلنجليزي (Idiot)كلمة 

التي تعطينا ترجمتها إلى  (شبان)التي تعني العامة من الناس بكلمة ( people)وترجمت كلمة 

أي بذكر فئة من المجتمع دون غيرها وهي فئة  (young people)اللغة اإلنجليزية كلمة 

ترتيب عناصر االستفهام األصلي، وقّدمتا ونشير إلى أن كال الترجمتين حافظتا على الشباب. 

 . ( على التواليتشارلز)شارلس( و) وهي (Charlesكتابة إمالئية مختلفة السم العلم )

خاطب أشلي سكارليت في مكتب والدتها يوم شّيعت جنازة والدها جيرالد، ألنها كانت خجلة  -15

(. 443)ص   ? You ashamed ? Why should you be ashamedمن حملها، فقال لها: 

وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "أنت تشعرين بالخجل ؟ لماذا ينبغي لك أن تشعري بالخجل 

ولماذا أنت تخجلين؟ كما يأتي: "دار البحار ترجمة وردت و الجزء الثاني(.  210؟". )ص 

فكرة أن (. ويفيد االستفهام هنا غرض النفي بحيث نفى أشلي الجزء الثاني 128 ص) تخجلين؟"

تعتقد سكارلت أن الحمل شيء مشين ينبغي أن تخجل منه، وطلب منها أن ال تستمر في تبني 

 هذه الفكرة. 

 Why)( و ? You ashamedاحتوى النص األصلي صيغتين استفهاميتين هما )و           

should you be ashamed ?)وجاء االستفهام األول حذفيا لحذف الفعل المساعد . (are) في 

استفهام، األولى بترجمته دون ذكر أداة وقامت الترجمة  .، والذي يقوم مقام أداة االستفهامبدايته

ضافة عالمة استفهام في آخرها، وتقنية التمديد في ترجمة الصفة  باستعمال جملة خبرية وا 

(ashamed  وضمير المؤنث المفرد )( بعبارة )تشعرين بالخجل( التي تحوي الفعل )تشعر

واستعملت تقنية التحوير في ب )الياء( وحرف الجر )الباء( واالسم المجرور )الخجل(. المخاط
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تضّمن االستفهام الثاني خمس كلمات قامت و باسم )الخجل(.  ( ashamed)ترجمة الصفة 

)وورد الياء في الفعل ن ي)الواو، لماذا، تخجل الترجمة الثانية بترجمتها بثالث كلمات فقط وهي

، في حين ترجمت االستفهام األول الذي احتوى (you) الضمير يقابلفاعال  ضميرا"تخجلين" 

( بمرادفين هما )أنت( و)تخجلين( وردا بنفس ترتيب عنصري  ashamedو) (Youكلمتين )

 االستفهام في النص األصلي. 

قدمت سكارليت إلى الّسجن لزيارة ريت بتلر في السجن و أخبرته أنها تحتاج إلى المال من  -16

أجل دفع ضرائب تارا، وستعطيه أقراطها الذهبية كضمان كما ستقوم برهن تارا لديه، فسألها بتلر 

وردت ترجمة  (.354)ص   « ?Now just what would I do with a farm » قائال:

وردت ترجمة دار الجزء الثاني(. و  71كما يأتي: "وماذا أفعل بمزرعة؟" )ص  العرابي وترزي

الجزء  78وما الذي سأفعله باألقراط؟ كما أن أسعار القطن تتدنى باستمرار" )ص البحار كاآلتي: "

الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض النفي بحيث نفى ريت بتلر أن تكون المزرعة تارا ذات قيمة 

 خاصة بعد الديون المتراكمة عليها، لذا فهو ال يريدها رهنا عنده. 

لى تقديم مكافئات لعناصر االستفهام األساسية وهي أداة رّكزت الترجمة األولى عو           

والمفعول به "ضمير مستتر تقديره أنا" ( I)والفاعل "أفعل" ( do)والفعل  "ماذا" (what) االستفهام

(farm) "وبتعبير آخر، استعملت الترجمة األولى تقنية التقليص بترجمة تسع كلمات "مزرعة .

لثانية االستفهام المتعلق بالمزرعة، ورّكزت على األقراط. خمس كلمات فقط. وحذفت الترجمة ا

( فاعال في االستفهام األصلي، وجاء ضميرا مستترا تقديره )أنا( في Iوورد ضمير المتكلم )

الترجمة. مع اإلشارة إلى ورود جملة خبرية في النص األصلي للداللة على رفض بتلر ألقراط 

 . (I'm not interested in earrings) سكارلت في قوله :
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 والدينامي الشكلي التكافؤ  -ج

 قال جيرالد يسأل زوجته إيلين لما عادت من عند الخادمة التي وضعت مولودا غير شرعي:  -1

« Is the brat baptized?" »  هل وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كما يأتي: ". (42)ص

"هل تم تعميد الطفل؟" لبحار كما يأتي: ووردت ترجمة دار ا، الجزء األول(. 69عمد الطفل؟" )ص

وجاء هذا االستفهام حقيقيا لالستعالم عن تعميد المولود الجديد بحيث لم (. الجزء األول 76)ص 

يعلم إن تم تعميد الطفل أم ال. ويمكن القول أن الغرض من هذا االستفهام هو يكن السيد أوهارا 

الطفل الّصغير المشّوش، غير أنها في ( bratة )كلم تعنيمعرفة حقيقة تعميد المولود الجديد. و 

 هذا المثال تعني الطفل الصغير حديث الوالدة.

( وترجمته بـ)ُعمد(، baptizedحافظت الترجمة األولى على الفعل المبني للمجهول )و           

النص  ( وهو أداة استفهام فيisوعلى تصّدر أداة االستفهام )هل( السؤال مكافئا للفعل المساعد )

وقامت الترجمة الثانية بترجمة الفعل نفسه بالمبني للمعلوم بحيث تقّدم الفعل )تّم( على األصلي. 

وابتدأت الّترجمة إلى العربية بأداة الفاعل )تعميد( مراعاة لترتيب االستفهام في اللغة العربية، 

ليه )الطفل(. ونستنتج االستفهام )هل( ثم الفعل )تم( ثم الفاعل )تعميد( وهو مضاف ثم المضاف إ

أّن الّترجمة تمت دون احترام ترتيب كل عناصر االستفهام األصلي أو وضع مكافئ لكل عنصر 

غير أّن المعنى جاء واضحا ومفهوما، ومالت الترجمة األولى إلى التكافؤ الشكلي في حين 

 . اعتمدت الترجمة الثانية على التكافؤ الدينامي 

دي الذي قدم مع جماعة من الجنود في ليلة الميالد في تارا، فقالت سألت ميالني فرانك كيني -2

 When you were in Macon, Mr. Kennedy, did you see India and Honey »       له: 

Wilkes ? »  (294)ص . 
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وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "عندما كنت في ميكون، هل رأيت إنديا وهوني و           

الجزء األول(. ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "هل رأيت إنديا وهوني  470)ص ويلكس؟" 

 (. الجزء الثاني 28وايلكز يا سيد كينيدي عندما كنت في ماسون؟" )ص 

كانت ميالني متلهفة لسماع أخبار عن زوجها أشلي الذي مازال بالجبهة ولم وعندما           

كينيدي وهو خطيب سويلين أوهارا شقيقة سكارليت، إذا كان  تظهر عليه أّي أخبار. وسألت السيد

قد رأى إنديا وهي أخت أشلي أو هوني وايلكز وهي قريبة أشلي عندما عرج على منطقة ميكون. 

 وجاء االستفهام هنا حقيقيا ألن ميالني لم تسمع أخبارا عن إنديا أو هوني منذ مدة. 

( وابتدأت بشبه جملة كما في Mr. Kennedy) حذفت الترجمة األولى اسم العلمو           

االستفهام األصلي. ولم تحافظ الترجمة الثانية على ترتيب عناصر االستفهام األصلي بحيث بدأ 

 When you were inوبشبه الجملة ) (? did you see India and Honey Wilkesبـ)

Maconتفهام المسبوق بالفعل ( عكس االستفهام األصلي الذي ابتدأ بشبه الجملة ثم االس

( بحيث ورد Macon(. ونالحظ أن الترجمتين اختلفتا في ترجمة اسم العلم )didالمساعد )

)ميكون( في الترجمة األولى و)ماسون( في الترجمة الثانية. ونحّبذ ورود هذه الكلمة في الترجمة 

 (.oينطق كافا عندما يرد قبل حرف ) cاألولى ألن حرف 

ين تارلتون ألوالدها لما كانوا جميعهم في االسطبل، في سياق الحديث عن قالت أم التوأم -3

 (. 06)ص  « ? Can’t you see he’s nervous, the big darling »الحصان: 

الجزء األول(.  11وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "أال ترون عزيزي الكبير هائجا؟" )ص 

الجزء  20حصاني العزيز؟" )ص – ترون أنه عصبي ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "أال

 األول(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوكيد. 
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( الذي يستعمل عادة لألشخاص، للتعبير عن heورد ضمير الغائب المذكر المفرد )          

غير العاقل وهو الحصان، وهذا أمر شائع في اللغة اإلنجليزية التي تستعمل ضمائر العاقل 

ر عن الحيوانات األليفة. ولم ترد كلمة "حصان" في الترجمة األولى ألنها تستنتج من خالل للتعبي

 the bigالسياق، والتي لم تحافظ على ترتيب عناصر االستفهام األصلي بحيث وردت عبارة )

darlingوبما أن السيدة تارلتون كانت تحب أحصنتها أكثر ( في وسط االستفهام في الترجمة .

ء آخر، فإنها عندما كانت تتحدث عنها يظن من ال يعرفها أنها تتحدث عن أبنائها. من أّي شي

 ووردت الترجمة واضحة ومفهومة. 

وحافظت الترجمة الثانية على الّشكل بحيث راعت ترتيب عناصر االستفهام األصلي           

الستفهام . ولم تذكر كلمة )حصان( في اوترجم كل كلمة حسب الّترتيب الذي جاءت عليه

(، غير أنها وردت في الترجمة الثانية التي أعطت مكافئا the big darlingاألصلي في عبارة  )

 أاّل(.        األداة )( والذي تمّثل في Can’tفي صيغة النفي )( canللفعل )

 What »سألت سكارليت أشلي عندما كانا متواجدين في مكتبة الّسندنيات اإلثني عشر قائلة:  -4

do you mean ? Don’t you want to marry me? »  (. وردت ترجمة العرابي 73)ص

الجزء األول(. ووردت ترجمة دار  118وترزي كاآلتي: "ماذا تعني؟ أال تريد أن تتزوجني؟" )ص 

الجزء األول(. ويفيد االستفهام هنا غرض 118 البحار كما يأتي: "أال تريد أن تتزّوجني؟" )ص 

 التوكيد. 

كانت سكارليت تتوق إلى الّزواج من أشلي ألّنها تحّبه وتعتقد جازمة أّنه يحّبها وال و           

وجدت الفرصة سانحة وعرضت عليه هذا الّطلب الذي أرادت من خالله التّأكد من فيحب ميالني. 

( ?What do you mean)مشاعره نحوها. ورد االستفهام األصلي متكونا من استفهامين هما 

شكال ومعنى مع احترام  ، ترجما في الترجمة األولى(?Don’t you want to marry me)و
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في الترجمة الثانية بينما ( What do you mean  ?حذف االستفهام األول )تريتيب ورودهما. و 

تمت ترجمة االستفهام الثاني على مستويي الشكل والمعنى، فوردت كل عناصر االستفهام على 

رتيب نفس عدا في بعض الخصائص الّلغوية مثل المفعول به مستوى الشكل مرتّبة التّ 

( الذي ورد ضميرا منفصال في االستفهام األصلي وضميرا متصال في الّترجمة. meالضمير)

وعّبرت الّترجمة عن المعنى نفسه الذي عّبر عنه االستفهام األصلي، مّما يؤدي إلى القول أن 

في حين استعملت الترجمة الثانية التكافؤ الدينامي، وورد  الترجمة األولى استعملت الّتكافؤ الشكلي

      المعنى مفهوما وواضحا في كلتيهما. 

خاطب ريت سكارليت عندما أطفأ أحدهم الضوء، فذعرت بوني وصرخت خائفة، قائال:  -5

Why didn't you come up here to see if the light was burning?  (559)ص .

ي وترزي كما يأتي: "لماذا لم تصعدي إلى هنا لتري إذا كان المصباح وردت ترجمة العراب

لماذا لم وردت ترجمة دار البحار هذا االستفهام كما يأتي: "الجزء الثاني(. و  393مضاء؟" )ص 

 (. ويفيد االستفهام هنا غرض التوبيخ. الجزء الثاني 220ص ) "تأت إلى هنا لتتفقدي الضوء؟

األولى شكلية بحيث ترجم المترجمان كل عناصر االستفهام األصلي  جاءت الترجمةو           

لم تحافظ الترجمة الثانية على شكل الجملة األصلية بالترتيب الذي وردت به في النص األصلي. و 

التي تعطينا  ، (to see if the light was burningوعلى ترتيب كلماتها، إذ ترجمت عبارة )

". ويمكن لتتفقدي الضوء" تية: "لرؤية ما إذا كان الضوء مشتعال"، بعبارةترجمتها الحرفية العبارة اآل

لذي ورد واضحا القول أن المترجم لم يحافظ على الشكل بقدر ما هّمه توصيل جوهر الرسالة ا

 . ومفهوما

خاطبت إنديا سكارليت التي ظنت أن أشلي كان ثمال بينما كان مصابا برصاصة، فقالت  -6

وردت ترجمة و (. 494)ص   ? You fool! Did you think he was really drunkلها: 
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 289هل ظننت أنه كان سكران حقا ؟" )ص  !كل من العرابي وترزي كاآلتي: "أيتها الحمقاء

 "وهل ظننت أيتها الحمقاء أنه فعال ثمل؟"كاآلتي: دار البحار ترجمة  ردت و الجزء الثاني(. و 

 تفهام هنا غرض التوبيخ. ويفيد االس الجزء الثاني(. 158 ص)

الترجمة األولى شكلية، وحافظت على المعنى الوارد في االستفهام األصلي، وترجمت  جاءت

إّن ( بمرادفين مختلفين عن الترجمة الثانية، وهما )سكران( و)حقا(. really( و )drunkكلمتي )

ذا ما نالحظه في هذا المثال الفاعل في اللغة اإلنجليزية يتقّدم على الفعل عكس اللغة العربية. وه

( في اللغة اإلنجليزية بينما وردت الصفة )الحمقاء( thinkقبل الفعل ) (fool)إذ جاءت الصفة 

 بعد الفعل )ظننت( في الّترجمة الثانية. وهذه ميزة كل لغة.

على  ولم تحافظ الترجمة الثانية على الّشكل وترجم الفكرة دون أن يهمل المعنى. والدليل          

ذلك أن الّترجمة تضّمنت نفس الفكرة التي تضّمنها االستفهام األصلي. وورد االستفهام األصلي 

، وورد في اللغة العربية متصدرا اسم االستفهام )هل(. مما يعني أّن (did)مبتدأ بالفعل المساعد 

( و drunk)متي المترجم لجأ إلى الترجمة بالتكافؤ الدينامي. وقامت الترجمة الثانية بترجمة كل

(really .على الترتيب )( بكلمتي )ثمل( و)فعال 

رفضت العرض. مما جعل  أّنهأخبر جيرالد سكارليت أّنه يود منحها مزرعة تارا هدية إاّل  -7

 ,Do you stand thereوالدها يغضب، والعائلة كلها مجتمعة حول طاولة العشاء، ويسألها قائال: )

Scarlett O'hara, and tell me that Tara –that land- doesn't mount to anything? ) (.24)ص 

وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي: "أتقفين هنا يا سكارلت أوهارا وتخبرينني بأن تارا تلك 

هل كاآلتي: ) دار البحارترجمة  وردتو الجزء األول(.  41األرض الثمينة ال تساوي شيئا ؟" )ص 

(. وأفاد االستفهام 56ص ) (يت أوهارا إن المزرعة تارا ال تساوي شيئا برأيك؟تقولين لي يا سكارل

هنا الّتوبيخ إذ لم يتقبل والد سكارليت رفض ابنته للمزرعة تارا التي تمثل كنز عائلة أوهارا 
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ومصدر رزق أساسي لكل العائلة. ويمكن إضافة غرض االستنكار بحيث يستنكر جيرالد كيف 

الحب للمرزرعة تارا وهي تدّر على عائلتها أرباحا كثيرة من عائدات بيع  لسكارليت أن ال تكنّ 

د سياق الحديث في الترجمة األولى قبل الدخول لتناول العشاء و ور تجدر اإلشارة إلى و القطن. 

خالفا للسياق الوارد في الترجمة الثانية، وجاءت شكلية بحيث تم الحفاظ على ترتيب كل عناصر 

 . االستفهام األصلي

وتعني حرفيا )هل تقفين ( Do you stand thereووردت في الترجمة الثانية عبارة )          

التي حذفت في  هناك؟(، والمقصود منها: "هل أنت الموجودة بيننا اآلن، تعتقدين أن ...؟"،

. وتصّرف المترجم باستعمال االستفهامية الترجمة دون أن يؤثر ذلك على المعنى العام للجملة

         بدأ التكافؤ الدينامي واإلبقاء على نفس التأثير الوارد في االستفهام األصلي. م

سأل ريت سكارليت والخدم عّمن أطفأ الضوء في غرفة بوني ألنها كانت تخاف من الظالم،  -8

 559 )ص « ? Who put out the light ?, Who left her alone in the dark »قائال: 

ل من العرابي وترزي كاآلتي: "من الذي أطفأ الضوء ؟ من تركها وحيدة في (. وردت ترجمة ك

 ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "من أطفأ النور؟" )صالجزء الثاني(.  393الظالم ؟" )ص 

 الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض التوبيخ. 220

سأل هذا السؤال ألنه استغرب كيف لم يكن ريت يعلم من قام بإطفاء الضوء حقا و و           

يقوم الخدم أو سكارليت بذلك ألّنهم يعلمون جّيدا أن بوني تخاف من الظالم. وردت الترجمة 

األولى شكلية بحيث حافظت على ترتيب كل عناصر االستفهام األصلي الذي ورد متكونا من 

علق حول من ترك بوني وحدها غير أن الترجمة الثانية حذف االستفهام الثاني الذي يتاستفهامين. 

. وعدا بعض التغييرات اللغوية، لم يتغّير معنى االستفهام بدليل وضوح الّترجمة. في الظالم

       ( بمرادفين مختلفين هما على التوالي )الضوء( و)النور(. lightوقامت الترجمتان بترجمة كلمة )
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لبعض الجنود من غرفتها ببيت ميالني سألت العمة بيتي سكارليت عندما كانت تلّوح بيديها  -9

 Have you lost your »في أطلنطا، ولم يمر على موت تشارلز سوى وقت قصير، قائلة: 

mind, honey, waving at men out of your bedroom window ? I declare, 

Scarlett, I'm shocked! What would your mother say?" » (. وردت  99)ص

ي وترزي كاآلتي: "هل فقدت عقلك يا حلوتي ؟ أتلوحين للرجال من نافذة غرفة نومك ترجمة العراب

الجزء األول(. ووردت ترجمة دار  162ماذا ستقول أمك ؟" )ص  !؟ لقد شدهت يا سكارلت

الجزء  144البحار كما يأتي: "هل جننت يا عزيزتي لتلّوحي للّرجال من نافذة غرفة نومك؟" )ص 

 (. األول

ويفيد االستفهام هنا غرض التوبيخ بحيث غضبت العمة بيتي من تصرف سكارلت التي           

ترّملت منذ وقت قصير وتجّرأت على التلويح بيدها للجنود من النافذة. وقد ذكرت الترجمة األولى 

سياق هذا الغضب كما يأتي: "دخلت بيتي بات الغرفة، تلهث كعادتها، وجذبت سكارلت بعيدا عن 

 )الصفحة نفسها(.  ،النافذة"

األولى التكافؤ الشكلي الذي حافظ على ترتيب عناصر االستفهام ترجمة الاستعملت و           

 Have youاألصلي، وهي واضحة ومفهومة. ونالحظ في الترجمة الثانية ترجمة الجملة الفعلية )

lost your mind )قنية التقليصالتي تعني حرفيا )فقدت عقلك( بفعل )جننت( أي باستعمال ت. 

هل( الذي ورد في االستفهام األصلي بأداة االستفهام )( Haveكما ترجم الفعل المساعد )

باستعمال تقنية االستبدال كذلك. ولم تحافظ الترجمة الثانية على الّشكل قدر محافظته على 

 ال ومعنى.         المعنى واستعمل الّتكافؤ الّدينامي دون أن يهمل الّشكل. ووردت الّترجمة مقبولة شك

 How did you »خاطبت سكارليت ريت بتلر عندما سمعت بإطالق سراحه، فقالت له:  -10

ever get out of jail ?»  وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي:  .(380)ص 



 

 187 

الجزء الثاني(.  111"كيف خرجت من السجن؟، سألته وهي تّواقة إلى تغيير الموضوع" )ص 

(. ويفيد الجزء الثاني 100)ص  "كيف أطلقوا سراحك ؟"كما يأتي: البحار  دارترجمة وردت و 

 االستفهام هنا غرض التعجب. 

( في الترجمة األولى تتعلق بالسياق الذي ورد فيه االستفهام، ويفهم تواقةُذكرت قرينة )و           

الت من األسئلة القارئ أّن سكارلت كانت منزعجة بدليل أنها كانت تريد تغيير الموضوع لالف

المحرجة التي كان ريت يطرحها عليها. وال يبدو هذا األمر واضحا للوهلة األولى من ترجمة دار 

تاء المتكلم وهو  (you)الضمير الفاعل مكافئ األولى  البحار لغياب هذه القرينة. وأوردت الترجمة

مفعوال به  (you)حّولت الترجمة الثانية ضمير المخاطب المتصل بالفعل )خرج(، في حين 

للضمير الفاعل الغائب )هم( بحيث استعملت تقنية التحوير ولم تحافظ على ترتيب عناصر 

االستفهام األصلي، مع أنها حافظت على الفكرة. ويمكن القول أن الترجمة األولى جاءت شكلية، 

      والترجمة الثانية دينامية. 

ن مدينة أطلنطا قد أحرقت بيوتهم، قائلة: ألت سكارليت فرانك بعدما سمعت منه أن سكاس -11

But how silly of them to come back if there aren't any houses! Where do they live? 
. وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "ولكن ما أغبى أن يعودوا إليها في الوقت (293)ص 

دار البحار ترجمة ووردت ول(. الجزء األ 468أين يسكنون ؟" )ص  !الذي ال توجد فيه بيوت 

ويفيد االستفهام (. الجزء الثاني 26 كاآلتي: "ولكن أين يعيشون ما دامت بيوتهم قد تهدمت؟" )ص

المعنى الحرفي: ال توجد ب (There aren’t any housesعبارة )وتعني الهنا غرض التعجب. 

 There aren’t anyالعبارة )قامت الترجمة األولى بترجمة أية بيوت )والفكرة أنها تهدمت(. و 

housesال توجد بيوت(، وحافظت على ترتيب كل عناصر النص األصلي الذي  ( حرفيا بعبارة(

يتكّون من عبارة تعجبية وعبارة استفهامية. ووردت الترجمة الثانية دينامية بحيث اقتصرت فقط 
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وتم حذف يغة االستفهام. على ترجمة االستفهام دون العبارة التعجبية التي أدرج مضمونها في ص

 فكرة غباء الناس الذين يعودون إلى مساكنهم األصلية مع أن الخراب ألّم بها بعد الحرب. 

 You in »عندما أخبر ريت السيدة إلسينغ أّنه التحق بالجيش خالل الحرب، سألته قائلة:  -12

the army ? What was your company ? Your regiment ? » ت ترجمة (. ورد 555)ص

الجزء  387فصيلتك ؟" )ص  –العرابي وترزي كاآلتي: "أنت في الجيش؟ ماذا كانت فرقتك 

كما يأتي: "أنت التحقت بالجيش؟ في أّية سّرية كنت؟ في أّي دار البحار ووردت ترجمة الثاني(. 

الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض الدهشة بحيث لم تصدق السيدة  214)ص  فوج؟"

ينغ فكرة التحاق ريت بتلر بالجيش ألنه  كان معروفا بحّب الذات والالمباالة بقضية الحرب، إلس

غير أنها فوجئت حين وصلها رد من الكولونيل كارلتون يؤّكد لها صحة ما سمعته من ريت بتلر 

كانت السيدة إلسنغ قد سمعت سابقا بالتحاق بتلر للخدمة في الجيش إال حول التحاقه بالجيش. و 

نها لم تصدق الخبر. وعندما أخبرها أنه قام بالتبرع للجمعية التي تنشط فيها، بدافع ذكريات أ

 زمالء السالح السابقين، اندهشت وسألته هذا السؤال. 

وورد االستفهام األصلي في ثالث جمل منفصلة عن بعضها البعض بعالمة االستفهام           

( دون ورود الفعل. in the army( وشبه الجملة )You)(، وتضّمن االستفهام األّول الفاعل ? )

( في to be( بحيث ورد الفعل )? Were you in the armyوتقدير االستفهام الكامل هو: )

( والفاعل What(. وتضّمن االستفهام الثاني أداة االستفهام )Wereصيغة الماضي )

(company وصفة )( الملكيةyour)  : لك، والفعل(was )عود على الفاعل الذي ي

(company) .( وتضّمن االستفهام الثالث عنصرين وهما الفاعلregiment وصفة الملكية )

(your.) 
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ستفهامات الثالث في النص األصلي، وحافظت استعملت الترجمة األولى مكافئات لالو            

األصلي على  ورّكز االستفهامعلى الترتيب نفسه الذي وردت به، وعلى شكل صيغ االستفهام. 

اسم الّسرية، ورّكزت الّترجمة الثانية على ريت بتلر باستعمال الفعل )ُكنَت(. ويمكن القول حينئذ 

أّن الّترجمة الثانية تمت بمراعاة اللغة المنقول إليها، وتكييف صيغ االستفهام األصلية لتتماشى 

نية اإلنجليزية ووضعته في قالب وقواعد اللغة العربية خالفا للترجمة األولى التي نسخت تركيب الب

 الترجمة. 

سألت سكارليت ريت عندما كانت معه على العربة عائدة من المستشفى الذي كانت تعمل  -13

 Rhett, look, down the street! That crowd of men! They aren't »: فيه

soldiers. What on earth... ? Why, they're darkies! »  رجمة وردت ت(. 185)ص

العرابي وترزي كما يأتي: "ريت، انظر إلى أسفل الشارع، ذلك الجمهور من الرجال ليسوا جنودا 

ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي:  (.300" )ص  !إنهم جنود  !...أّي شيء هم؟... كيف

الجزء األول(. ويفيد االستفهام  236؟" )ص !ما الذي يجري بحق السماء !"ريت انظر إلى الشارع

هنا غرض الدهشة ألن سكارليت اندهشت عندما رأت رجاال في الشارع ولم يتبّين لها بأنهم جنود 

 إال بعد مّدة. 

كامال في غير أنه جاء (، ? …What on earth) وورد االستفهام األصلي ناقصا          

لية بحيث ؟(. وردت الترجمة األولى شك!الّترجمة الثانية كاآلتي: )ما الذي يجري بحق السماء

حافظت على ترتيب عناصر النص األصلي وموضع االستفهام في الوسط. واستعملت الترجمة 

الثانية تقنية التصرف بحيث لّخصت فكرة النص األصلي وحافظت على صيغة االستفهام 

 وترجمتها بمكافئها.         

  عندما رأتهم في االسطبل، قائلة: أبناءها سألت أم التوأمين تارلتون -14
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« In Heaven's name, what are you four doing home again ? »  (. 06)ص

وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "باسم اإلله، ماذا أتيتم تعملون في البيت ثانية...أنتم 

(. ووردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "ماذا تفعلون أنتم األربعة الجزء األول 11األربعة؟" )ص 

تعّجبت ويفيد االستفهام هنا غرض التعجب بحيث الجزء األول(.   18أخرى؟" )ص في المنزل مّرة

 . خارج البيت وتفاجأت عندما رأتهم في االسطبلأم التوأمين تارلتون ألّنها اعتقدت أبناءها 

استعملت الترجمة األولى مكافئات لكل عناصر االستفهام األصلي دون أن تحافظ على و           

قّدمت عبارة )البيت ثانية( على عبارة )أنتم األربعة( اللتان وردتا خالفا لذلك في ترتيبها بحيث 

فت بداية  رّكزت الترجمة الثانية على المعنىالنص األصلي. و  أكثر من الشكل بحيث ُحذ 

االستفهام األصلي، ولكنها قامت بترجمة كل عناصر االستفهام بمرادفاتها في اللغة العربية 

لذي ذكرت به في األصل، مما يؤدي إلى القول أن الترجمة األولى رّكزت على بالترتيب نفسه ا

 الشكل دون إهمال المعنى، وأن الترجمة الثانية اهتمت بالفكرة دون إهمال الشكل. 

 Andسأل جيرالد أوهارا زوجته حين كانت تنصحه بطرد جوناس ويلكيرسون، قائال:   -15

where will I be getting another overseer who wouldn't be cheating me out of my 

eye-teeth?  وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كما يأتي: "ومن أين آتي بناظر (.  46)ص

كاآلتي: دار البحار ترجمة وردت و الجزء األول(.  76آخر ال يسرقني من بين أنيابي ؟" )ص 

ويفيد االستفهام (. الجزء األول 82)ص "ني؟ومن أين لي أن أجد وكيال أمينا ال يسرقني وال يخدع"

هنا غرض االستحالة بحيث اعتقد جيرالد جازما أّنه يستحيل إيجاد وكيل مالي نزيه ألن الناس 

 يبحثون دائما عن موارد مالية ولو بالكسب غير المشروع. 

 (overseerشكلية بحيث عّبر المترجمان عن كلمة )كانت الترجمة األولى واتضح أن           

     على التوالي.  من بين أنيابي"، و"("see"نظربـ"ناظر" )أي من  (out of my eye-teeth)وعبارة 
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)يسرقني ( وهما غّش )الذي يعني  (to cheat)لفعل استعملت الترجمة الثانية مكافئين لو        

أمينا( التي لم كلمة )وذكرت )الغّش(. األولي للفعل معنى الويخدعني( الّلذان يعّبران عن نفس 

وكل من الترجمتين في اعتقادنا . (eye-teethحذفت عبارة )األصلي. و نص في ال تكن

 صحيحتين وحافظتا على السياق األصلي الذي ورد فيه االستفهام.

 سكارليت في تارا مع أشلي، بعد الحرب، قال لها أّنه جبان فسألته: عندما كانت  -16

« Would a coward have climbed on the cannon at Gettysburg and rallied 

the men? Would the General himself have written Melanie a letter about a 

      coward?  » )وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "هل كان بوسع جبان أن ). 321 ص

ه يكتب رسالة إلى ميالني ، أكان الجنرال نفسيعتلي المدفع في جيتسبرغ ويستفز ه مم الجنود ؟

وردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "هل كان باستطاعة الجزء الثاني(. و  20" )ص عن جبان ؟

الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض  54رجل جبان أن يعتلي المدفع ويحشد الرجال؟" )ص 

ه وقب ل الّصدقة منها، االستحالة بحيث أرادت سكارليت الّتخفيف عن أشلي بعدما فقد بيته ومال

ونفت أن يكون جبانا ألن الجبناء ال يذهبون إلى الحرب وال يقودون الجيوش ألّنه من المستحيل 

 ذلك. ويتكون هذا المثال من استفهامين ينتهي كل منهما بعالمة استفهام )؟(

مكافئات جاءت الترجمة األولى حرفية بحيث حافظت على ترتيب االستفهامين وقّدمت و           

واستعملت  .بـ)الجنود(( menلكل عناصره، وانتقلت من العام إلى الخاص عندما ترجمت كلمة )

كلمات هي )هل( و)كان( بثالث ( Would)ترجمت الفعل المساعد تقنية التمديد بحيث 

( التي تعني )جبان( cowardترجمت كلمة )، بحيث و)بوسع(. ولم تكن الترجمة الثانية حرفية

( بثالث كلمات )هل كان باستطاعة(، Wouldمة )رجل( إليها، كما ترجمت كلمة )بإضافة كل

( وهي المنطقة التي حارب فيها Gettysburgوحذفت بعض الكلمات األساسية كاسم العلم )
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 Would the General himself haveأشلي في الجيش، كما حذفت االستفهام الثاني )

written Melanie a letter about a coward?  .( 

سأل أشلي سكارليت بعد أن اقترحت عليه الهروب وترك كل شيء وراءهما ألنها تعبت من  -17

 العمل في الحقول كخادمة لتؤّمن لقمة العيش لمن معها، قائال: 

      « Do you think I could go off and leave Melanie and the baby, even if I 

hated them both?  Break Melanie's heart? Leave them both to the charity of 

friends? Scarlett, are you mad? Isn't there any sense of loyalty in you? »   

(. وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "هل تعتقدين أن بوسعي الفرار وترك ميالني 324)ص 

الني ؟ أن أتركهما يعيشان على وطفلها، حتى لو كنت أبغضهما كليهما ؟ أن أحطم قلب مي

 24إحسان األصدقاء ؟ سكارلت، هل أنت مجنونة ؟ أليس عندك أّي شعور باإلخالص ؟" )ص 

وردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "هل يدور في خلدك أّنني أستطيع الهرب وترك الجزء الثاني(. و 

صدقة اآلخرين من  ميالني والطفل؟. هل أحّطم قلب ميالني، وأتركها والطفل يعيشان على

 الجزء الثاني(.  58)ص األصدقاء؟"

ويفيد االستفهام هنا غرض االستحالة بحيث عّبر أشلي عن استحالة ترك ميالني           

وطفلهما والهروب مع سكارليت التي اعتقدت جازمة أن أشلي يحّبها أكثر من زوجته ميالني 

 أّنها صعقت برّده. ونفى أشلي ما تعتقده وبإمكانه الهرب معها والتخلي عن زوجته وابنه إالّ 

سكارليت على أنه يستطيع ذلك، باإلضافة إلى أنه استنكر أنانية سكارلت التي كانت مستعدة 

للّتخلي عن األشخاص في أمس الحاجة إلى مساعدتها. وُذكر في هذا المثال خمسة استفهامات 

 منفصلة عن بعضها بعالمة االستفهام )؟(. 

تمت ترجمة كل هذه االستفهامات في الترجمة األولى بحيث عمد المترجمان إلى و           

( بـ"هل Do you think)التعبير عنها حسب الترتيب الذي جاءت به، وترجما بداية االستفهام 
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 Doبداية االستفهام ) . وقامت الترجمة الثانية بترجمة( باسم )الفرار(go offتعتقدين"، والفعل )

you thinkبـ )" ( هل يدور في خلدك؟"، وترجمة الفعلgo off وورد الفعالن ،)( باسم )الهرب

(Break( و )Leave و )( في صيغة غير صرفية في االستفهام األصلي وترجما بالفعلين )أحطم

)أترك( في صيغة المضارع مع ضمير المتكلم )أنا( الذي يعود على أشلي، على غرار الترجمة 

ثانية إلى الحفاظ على الفكرة التي تضّمنها االستفهام األصلي، وحذفت األولى. وسعت الترجمة ال

 Isn't there any)  ، واستفهامين هما Even if I hated them both))جزءا من االستفهام 

sense of loyalty in you?)و (Scarlett, are you mad?) .          

رسون عندما جاء يعرض عليها سألت سكارليت وكيل عائلتها السابق جوناس ويلك -18

« Friends?, Scarlett's voice was like a whiplash. When were we ever 

friends with the like of you?» ( 327ص) . :وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي

"أصدقاء؟، ارتفع صوت سكارلت كضربة سوط، متى حدث وكنا أصدقاء مع أمثالكما ؟" )ص 

وردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "أصدقاء؟ منذ متى صادقنا من هم على ني(. و الجزء الثا 30

 الجزء الثاني(.  64شاكلتك؟" )ص 

ويفيد االستفهام هنا غرض االستحالة بحيث عّبرت سكارليت عن استحالة مصادقة           

ينهما أناس مخادعين أمثال السيد ويلكرسون. وتضمن االستفهام األصلي استفهامين فصلت ب

الترجمة األولى شكلية  جاءت(. Scarlett's voice was like a whiplashالجملة اآلتية )

رجمت العبارة الفاصلة بحيث قّدمت مكافئات لكل عناصر االستفهام األصلي وبالترتيب نفسه، وت

الثانية التي  التي حذفت في الترجمة(، و ارتفع صوت سكارلت كضربة سوطبين االستفهامين بـ)

ت كلمة )أصدقاء( وهي ترجمة لكلمة مطابقة لألصل على المستوى التركيبي إذ وضعءت جا

(Friends في أول االستفهام كما في النص األصلي. وترجمت نفس الكلمة )-التي  -وهي اسم
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جاء في سياق وردت في موضع آخر من الجملة، بفعل )صادقنا( أي باستعمال تقنية االستبدال. و 

يد ويلكرسون حضر مع زوجته إيمي، إال أن الترجمة الثانية جعلتنا نعتقد أنه هذا المثال أن الس

مع اإلشارة إلى حفاظ المترجم حضر وحده بدليل استعمال كلمة )شاكلتك( وليس )شاكلتكما(، 

على ورود الكلمات المترجمة بنفس ترتيب االستفهام األصلي. وتراوحت الترجمة الثانية بين 

 الّتكافؤ الّشكلي، وجاء المعنى واضحا. الّتكافؤ الّدينامي و 

 Huccome you »رد العم بيتر على ميالني عندما سألته عن حالة عمتها بيتي، قائال:  -19

leave Miss Pitty by herseff lak dis w'en she so scary lak? » (307 ص) وردت ترجمة .

على هذه الصورة في الوقت الذي العرابي وترزي كاآلتي: "كيف يسعكما ترك اآلنسة بيتي وحدها 

وردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "كيف الجزء األول(. و  490تعرفان أنها شديدة الخوف ؟" )ص 

 الجزء الثاني(.  34تتركانها وحدها هكذا فريسة الوحدة والمخاوف؟" )ص 

والمهما ويفيد االستفهام هنا غرض العتاب بحيث عاتب العم بيتر ميالني وسكارليت           

على تركهما العمة بيتي لوحدها، واستغرب من تصرف ميالني التي تحّب عمتها كثيرا ألّنها 

بمثابة أّمها، ومع ذلك تركتها في أطلنطا وسافرت إلى تارا مع سكارلت. ونالحظ منذ الوهلة 

 (lak dis)لى استعمال اللغة اإلنجليزية الخاصة بالسود على لسان بيتر، فاألصل في عبارة األو 

 ( أي )هكذا(. Like thisهو )

حافظت الترجمة األولى على على ترتيب كل عناصر االستفهام األصلي، وذكرت و           

اآلنسة بيتي اسمها خالفا للترجمة الثانية التي استعملت ضمير المؤنث الغائب الذي يعود على 

 عناصر االستفهام األصلي.  العمة بيتي، واستعملت التصرف في ترجمة الفكرة بحيث لم تذكر كل

ونحّبذ الترجمة األولى ألنها عّبرت عن صيغة االستفهام األصلية بشكل أفضل من           

ال توجد قرينة في –الترجمة الثانية إذ وردت قرينة تدل على عتاب العم بيتر لسكارليت وميالني 
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 491اآلنسة بيتي وحدها..." )ص في قولهما: "ينبغي أن تشعرا بالخزي لترككما  -الترجمة الثانية

 . الجزء األول(

  «  ?Will you be an angel » فقالت لها:في حفلة عيد الميالد خاطبت ميالني سكارليت  -20

Will you receive with me?   وردت ترجمة كل من العرابي وترزي كاآلتي:  .(570)ص

الجزء الثاني(. ووردت  410"أستكونين مالكا ...هل لك أن تستقبلي الضيوف معي؟" )ص 

ويفيد  .الجزء الثاني( 232)ص كاآلتي: هل تستقبلين الضيوف معي ؟  ترجمة دار البحار

االستفهام هنا غرض التوسل بحيث توّسلت ميالني سكارليت من أجل مساعدتها في حفلة عيد 

 Will)لى ميالد أشلي. واحتوى االستفهام األصلي صيغيتن استفهاميتين، وُحذفت الصيغة األو 

you be an angel?) ين في الترجمة الثانية، وأبقت عليها الترجمة األولى التي ترجمت الصيغت

ألن  "استقبل" (receive)الترجمتين كلمة )الضيوف( إلى الفعل  معا بالترتيب نفسه. وأضافت كل

 السياق في اللغة العربية ال يّتضح بدونها. 

اجدا في منزلها بعد مدة قصيرة من وفاة زوجها فرانك، خاطب ريت سكارليت عندما كان متو  -21

)ص  ? Will you think over my proposition while I’m goneوعرض عليها الزواج قائال: 

(. وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "هل لك أن تفكري باقتراحي مليا أثناء غيابي؟" 511

كما يأتي: "أرجو أن تفكري بطلبي هذا ريثما حار دار البووردت ترجمة الجزء الثاني(.  315)ص 

الجزء الثاني(. ويفيد االستفهام هنا غرض الترجي ألن ريت بتلر ترجى  176أعود" )ص 

 سكارليت أن تفّكر في غيابه في االقتراح الذي طرحه عليها والذي يتعلق بالزواج منها. 

ستفهام األصلي، وترجمت عبارة جاءت الترجمة األولى موافقة لترتيب عناصر االو           

(I’m gone )بالمعنى الذي تفيده في هذا السياق )غيابي(، أي أن  (التي تعني )أنا ذاهب

اإلنسان عندما يذهب في مشوار، فهذا يعني أّنه غائب. واستعملت الترجمة الثانية تقنية التصرف 
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، (I’m goneحظ أن عبارة )كما نال .بحيث ترجمت االستفهام االصلي بجملة خبرية تفيد الطلب

العودة واعتمد المترجم مبدأ )تعرف الكلمات  عكسرجمت بضّدها )ريثما أعود( ألن الذهاب تُ 

      بأضدادها(. 

عندما دخلت سكارليت وميالني إلى الغرفة التي كان فيها أشلي ممددا جراء اإلصابة النارية  -22

 ? Is he dead »لوجه، فصاحتا قائلتين: التي تعّرض لها، ظنتا أنه مات ألنه كان شاحب ا

cried both girls together »  وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "هل هو (. 494)ص

 كما يأتي:دار البحار ترجمة وردت و الجزء الثاني(.  289مّيت؟" صاحت الفتاتان معا )ص 

الستفهام هنا غرض (. ويفيد االجزء الثاني 160"وصاحتا معا: هل حدث له مكروه؟" )ص 

 الخوف بحيث خافت كل من سكارليت وميالني عندما رأتا أشلي مصابا ومستلقيا ال يتحرك. 

استعملت الترجمة األولى التكافؤ الشكلي في ترجمة كل عناصر االستفهام األصلي و           

فرد المذكر وعناصر الجملة الخبرية التي جاء بعده، إذ جاءت أداة االستفهام )هل(، وضمير الم

، (he)الفاعل ، و (Is)الغائب )هو(، والصفة )مّيت( مكافئات للفعل المساعد وأداة االستفهام 

التوالي. ووردت كلمات الجملة الخبرية )صاحت الفتاتان معا( مرادفات على  ( dead)والصفة 

خالفا  وذكرت الترجمة الثانية. على الترتيب ( together( و)both girls( و)criedللكلمات )

وناب عنها االسم  (deadللترجمة األولى الجملة الخبرية أوال ثم االستفهام ثانيا، وحذفت الصفة )

وحّورت كلمة  .، وهي تقنية التحوير)مكروه( الذي ينتمي إلى نفس الحقل الداللي للصفة )ميت(

(girls)  بألف اإلثنين المتصل بالفعل )صاحت(. لترجمتها 

يالني عندما رأتها تبكي وهي تفتح رسالة وصلتها عبر البريد، فقالت سألت العمة بيتي م -23

" !(. وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "مات أشلي 122)ص   « ? Ashley’s dead»لها: 

الجزء الثاني(. ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: "هل أصيب أشلي بمكروه؟"  198)ص 
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م هنا غرض الخوف بحيث ترّقبت ميالني وعّمتها بيتي الجزء األول(. ويفيد االستفها  174)ص

 األسوء بوصول رسالة بريدية. 

( وتأخير isورد االستفهام األصلي خبريا دون مراعاة ترتيب عناصره من تقديم الفعل )و           

(. وجاءت الترجمة األولى خبرية كذلك وتتكّون من الفعل )مات( يليه الفاعل Ashleyالفاعل )

( بالفعل deadثم عالمة تعّجب في اآلخر. واستعملت تقنية التحوير في ترجمة الصفة ))أشلي( 

بجملة ( deadترجمت الصفة ))مات(، وهي التقنية نفسها التي استعملتها الترجمة الثانية عندما 

أصيب بمكروه(، وحافظت على ترتيب عناصر االستفهام في اللغة العربية إذ وردت أداة فعلية )

 م )هل( فالفعل )أصيب( ثم الفاعل )أشلي( ثم عبارة )بمكروه(. االستفها

مامي لميالني ما أجابها ريت بتلر عندما أخبرته أّن المولود الذي وضعته سكارليت روت  -24

 بنت وليس ولدا، فقال لها :

« Hesh yo mouf, Mammy ! Who wants a boy? Boys ain' no fun. Dey's jes' a 

passel of trouble »    (. وردت ترجمة العرابي وترزي كما يأتي: "اخرسي يا مامي 541)ص! 

الجزء  366الصبيان ليسوا متعة، إنهم مجرد إزعاج، إزعاج كبير" )ص  !من الذي يريد صبيا 

وردت ترجمة دار البحار كاآلتي: "أنت، كفي عن هذا، من قال إني أريد ولدا؟" )ص الثاني(. و 

يد االستفهام هنا غرض االستهزاء بحيث استهزأ ريت بميالد أوالد من ، الجزء الثاني(. ويف204

جنس ذكر ألنهم يثيرون المشاكل، وعّبر عن سعادته بميالد بنت له ولم يخّيب أمله خالفا لما 

 اعتقدته الخادمة مامي، فأّكد لها أنه ال يهّمه جنس الطفل بقدر ما يهّمه أنه طفله وهو سعيد به. 

شكل االستفهام األصلي، وترجمت كل عناصره بالترتيب الذي  الترجمة األولىوراعت           

الترجمة الثانية عّبرت عن فكرة االستفهام بتلخيصها، وحذفت بعض الكلمات وردت عليه. غير أن 

ه إليها االستفهام واإلشارة إليها بضمير المخاطب المؤنث  األساسية كاسم العلم )مامي( التي ُوجِّ
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( الذي يعود على ضمير الغائب المفرد المذكر بالفعل wants(، وترجمت الفعل )المفرد )أنت  

 )أريد( الذي يعود على ضمير المتكلم المفرد أنا.        

سألت سكارليت العم هنري عندما جاء إلى أطلنطا يحمل أخبارا عن الحرب قائلة:  -25

« Ashley isn’t – you haven’t heard anything – that he’s dead ? »  ص( 

ألم تسمع شيئا إنه...ميت؟"  –وردت ترجمة العرابي وترزي كاآلتي: "ليس أشلي (. 202

ألم تصلك أنباء –ووردت ترجمة دار البحار كما يأتي: " هل أصيب أشلي بمكروه ؟(. 327)ص

(. ويفيد االستفهام هنا غرض 246هل مات؟" )ص  -هل حدث له شيء؟  –جديدة عنه؟ 

 افت سكارليت من حدوث مكروه ألشلي في الجبهة. الخوف بحيث خ

( وصيغة استفهامية Ashley isn’t) وهي االستفهام األصلي صيغة ابتدائيةاحتوى و           

 that he’s( ثم تتمة الصيغة االبتدائية )you haven’t heard anything)اعتراضية هو 

dead ?)تفهام بحيث ذكرت مكافئ الصيغة . وحافظت الترجمة األولى على ترتيب عناصر االس

( ثم تتمة االستفهام األول  ألم تسمع شيئاثم الصيغة االعتراضية ) "ليس أشلي(االبتدائية )

. وأضافت الترجمة الثانية استفهاما )هل حدث له شيء؟( وهو مرادف االستفهام إنه...ميت؟()

( التي تتكّون من Ashley isn’t)هل مات؟( الذي جاء بعده، ولم تراع الشكل في ترجمة عبارة )

هل ( في صيغتها االختزالية باستفهام كامل )n’t( وأداة النفي )is( والفعل )Ashleyالفاعل )

( باستعمال تقنية االستبدال بالفعل )مات( في deadأصيب أشلي بمكروه ؟(. وترجمت الصفة )

          حين حافظت الترجمة األولى على فئته النحوية وترجمته بـ)مّيت(. 

ونستنتج من األمثلة التي قمنا بتحليلها أن الترجمتين استعملتا التكافؤ الشكلي مّرة والتكافؤ           

الدينامي مّرة أخرى، في ترجمة صيغ االستفهام الواردة في المدونة. ونعتقد أن الترجمة الثانية هي 

ترجمتها كّلها على شكل كامل أفضل الترجمتين وأكملها إذ رّكزت على معاني صيغ االستفهام، و 
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ومقبول، إضافة إلى أنها أدرجت القرائن التي تفيد أغراض االستفهام كاألفعال والصفات.ونشير 

إلى أن الترجمة الثانية التي تحصلنا عليها من تونس نادرة جدا واعتمدناها بعد مدة زمنية طويلة 

 من االعتماد على نسخة دار البحار مدونة في هذا البحث. 

 الثاني: المبحث

 ياق حسب السّ 

من خالل عرض األمثلة السابقة.  أدى الّسياق دورا مهّما في تحديد أغراض االستفهام          

والحظنا أّن الّنماذج التي تضّمنت نفس السياق، عّبرت عن نفس الغرض. وارتأينا للتوضيح أكثر، 

ردت فيه اعتمادا على مقام ورود جمع األمثلة التي تفيد نفس الغرض وتحليل الّسياق الذي و 

 االستفهام وكذا الحالة النفسية للسائل، كما يأتي: 

 سياق التحقق من الشيء في غرضي اإلقرار والتوكيد -1

في سياق مشترك وهو استغراب الّسائل من شيء معّين أو  وكيداإلقرار والتّ ورد غرضا           

من طرف شخص آخر. ففي أحد األمثلة،  استغرب تصّرف معين، إال أنه أراد أن يكون التأكيد 

والد سكارليت من تصرف ابنته التي كانت تطرح عليه عدة أسئلة في الوقت نفسه عن الحفل 

الذي حضره في بيت آل ويلكس. وكان كل ذلك بغرض معرفة حقيقة خطوبة ميالني وأشلي. وفي 

تعني، فإنها كانت حقا تعرف مثال آخر، عندما سألت سكارليت زوجها ريت عما إذ يعرف عما 

اإلجابة، ألننا عندما نطلب من شخص كنا نتحدث إليه حول شيء واضح إذا فهم قصدنا، فإننا 

ننتظر منه التأكيد على ذلك ألن اإلجابة معروفة لدينا مسبقا. أما في مثال آخر، استغربت 

ه عن حالتها منتظرة سكارليت رؤية العم بيتر قادما وأحست أن العمة بيتي ليست بخير، فسألت

اإلجابة بالتأكيد ألنه من المفترض أن تكون العمة بيتي بخير ألّنها لم تكن مريضة عندما غادرت 

سكارليت بيتها بأطلنطا. وعليه ورد االستفهام بغرض اإلقرار والتأكيد عندما يكون المستفهم في 
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ب أو السامع على ما كان حالة استغراب أو شبه متأكد من اإلجابة ويريد فقط أن يؤكد المجي

يعتقده هو )المستفهم(. وتمت ترجمة كّل هذه األمثلة بالمحافظة على الّسياق األصلي الذي وردت 

 فيه.

  التوبيخ والعتاب سياق الغضب واالستنكار في غرضي -2

ورد غرضا الّتوبيخ والعتاب في الغضب لحظة طرح السؤال بسبب تصرف سيء            

، ومستنكرا له. ففي مثال من األمثلة، غضبت الخادمة مامي من سكارليت صدر من المستمع

التي تركت التوأمين تارلتون يغادران دون دعوتهما إلى العشاء. وفي مثال آخر، لم تتقبل إنديا 

فكرة أن تكون سكارليت حمقاء باعتقادها أن أشلي ثمل ألنه كان مصابا في الحقيقة إال أن ريت 

 أنه ثمل كي ال يتهمونه بالمشاركة في تبادل إطالق النار مع الشماليين.بتلر أخبر الجنود 

سكارليت تلك الكذبة رفم أّنها ذكية ولم تعلم بالحقيقة إال بعد أن غادر الجنود ووّبختها  صّدقتو 

 إنديا. 

وفي مثال آخر، غضبت العمة بيتي من تصّرف سكارليت التي كانت تلّوح للجنود من           

ة ولم يمر على ترّملها سوى أشهر قليلة. وعليه، ورد االستفهام في هذه األمثلة، بعد أن الّنافذ

استنكر المستفهم )بكسر الهاء( الّتصرف الذي صدر من المستمع. ووردت الترجمة محافظة على 

 نفس درجة الغضب واالستنكار التي كان عليها المستفهم في االستفهام األصلي. 

  يرة في غرض التعجبسياق الذهول والح -3

ورد غرض الّتعجب في سياق الحديث عن الحب وذهول بطلة الرواية من تغّير الّرجل            

الذي ظّنت أّنه يحّبها واختار الّزواج بامرأة أخرى، وحيرتها على ما فعلته الحرب بالناس. ففي 

زوجة له رغم أن كل مثال من األمثلة، تعّجبت سكارليت من اختيار أشلي ميالني ألن تكون 

 ألن هذا ال يمكننفسه القرائن تشير، حسبها، إلى أنه يحبها هي. وكانت مذهولة في الوقت 
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عن السكان  ،من أطلنطاعاد آخر، فرانك الذي سياق في سألت سكارليت، أن يكون صحيحا. و 

عن  الذين تهدمت بيوتهم من جراء الحرب، متعجبة من حالتهم وحزينة وحائرة في نفس الوقت

المكان الذي سيقيمون فيه بعد أن أصبحوا مشردين، ألنه من المعلوم أن اإلنسان بال مأوى يكون 

عرضة لكل األخطار وال يمكنه أن يحيا حياة هانئة. أما في مثال آخر، تعّجبت السيدة إلسينغ 

يكن أخبرها ريت بتلر أنه كان في الجيش ألنها، وكل السكان، تعرف أن بتلر لم عندما وذهلت 

يقّدس قضية الحرب ضد الشماليين ولم يكن يعر اهتماما للتضحيات التي كان يقدمها سكان 

الجنوب لالنتصار في الحرب. وطرحت عليه هذا السؤال من شدة تعجبها وذهولها واندهاشها وكذا 

عدم تصديقها لهذا الخبر. ومنه، يغدو المستفهم متعّجبا عندما يكون حزينا أو حائرا أو غير 

 دق. و حافظ المترجم على الّسياق األصلي الذي ورد فيه غرض الّتعجب في كل األمثلة. مص

 ثقة أو فقدانها في غرض االستحالةسياق اكتساب ال -4

أو  في سياق الحديث الذي ينّم عن اكتساب الثقة ورد االستفهام الذي يفيد االستحالة          

لة، جاء السيد ويلكرسون وكيل عائلة أوهارا الّسابق فقدانها، والحديث عن الحرب. ففي أحد األمث

الذي طرده السيد أوهارا، من أجل شراء مزرعة تارا، وأظهر الّشفقة والّرأفة تجاه سكارليت 

القدامى، ردت عليه سكارليت بهذا  أصدقائهواالستهزاء من حالتها. وحين قال لها أنه أتى لزيارة 

أن تكون هي وعائلتها أصدقاء ألناس غير شرفاء مثله، مما  االستفهام لتؤكد له أنه من المستحيل

أفضى إلى طرده من عمله. وصار من المستحيل بالنسبة لسكارليت، بعد كل ما فعله في 

الماضي، أن تثق به من جديد. وفي مثال آخر، رأت سكارليت أن أشلي ليس جبانا البتة ألنه 

 عة. استطاع المشاركة في الحرب وكان دائما في الطلي

والجبان الحقيقي مستحيل أن يشارك في الحرب. وفي مثال أخر، كذلك، لم يشأ جيرالد           

 أوهارا الّصالة من أجل تهدئة األوضاع مع الّشماليين الذين قاموا )أي الجنوبيون( بمهاجمتهم 
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ذي يفيده في قلعة صومترا واعتبر هذا الّتصرف مستحيال. مع اإلشارة إلى أن غرض االستحالة ال

 االستفهام في هذا المثال، هو أقل درجة مقارنة مع المثالين السابقين. 

ن  ومنه، فإن االستفهام يفيد االستحالة عندما يكون الشيء المستفهم عنه مستحيل الحدوث وا 

حدث، فإن نسبة حدوثه قليلة جدا. وأخذ المترجم ذلك بعين االعتبار حيث ترجم كل هذه األمثلة 

 ي الّسياق األصلي. بما تفيده ف

  سياق االحترام في غرض الدعوة -5

ورد غرض الدعوة في سياق الّتعبير عن االحترام في مثالين. ففي المثال األول، دعا           

تشارلز سكارليت إلى الجلوس على المقعد مستعمال االستفهام وكان بإمكانه أن يقول لها مباشرة: 

 أّن استعمال االستفهام هنا ورد من باب االحترام ألننا عندما هيا نذهب للجلوس على المقعد، إالّ 

نريد من شخص معّين نكّن له االحترام أو ال نعرفه سابقا، أن يفعل شيئا أو يكف عن فعل شيء، 

نخاطبه باستعمال االستفهام شكال ودعوة مضمونا. وفي المثال الثاني، طلب  الخادم من 

تلك الفكرة. ومنه، فإن استعمال االستفهام من أجل الدعوة سكارليت ذبح خروف واقترح عليها 

لفعل شيء أو عدم فعله، يرد من المستفهم )بكسر الهاء( عندما يكون الّشخص الذي يسأله محل 

احترام لديه أو شخص غريب عنه. وورد نفس الّسياق األصلي في ترجمة هذين المثالين وحافظ 

 المترجم على نفس غرض الدعوة. 

  طلب نسيان حادثة أو طارئ في غرض التوسل سياق -6

ورد غرض الّتوسل باستعمال االستفهام في سياق طلب نسيان حادثة وقعت بين           

سكارليت وأشلي بينما كان ريت بتلر يشاهد كل ما يدور بينهما، في مثال واحد، إذ توّسلت 

أفصحت سكارليت له )ألشلي( سكارليت ريت أن ينسى الحادثة التي حدثت في بيت أشلي عندما 
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عن حبها وطلبت منه الهروب للعيش معا. وكان ريت بتلر في تلك الغرفة وسمع كل حديثهما، 

 وفي كل مرة، يذّكر ريت سكارلت بتلك الحادثة. 

ويرد التوسل في االستفهام عندما يريد المستفهم أن يفعل المستمع شيئا أو يكف عن           

قدرة على أمره أو إرغامه على ذلك. وفي الترجمة، استعمل المترجم نفس ذلك، ولكن ال يملك ال

الكلمات بترتيبها وترجمها بمكافئاتها في اللغة العربية ما عدا كلمة )الحادثة( التي أضافها 

 لتوضيح االستفهام. 

  سياق عدم تصديق أمر والحيرة في غرض التشكيك -7

في سياق عدم الّتصديق والحيرة في مثال واحد،  إذ  ورد غرض الّتشكيك في االستفهام          

لم يصّدق ويلي غينون أن ريت بتلر ال يعير لقضية الحرب أدنى أهّمية بينما يتدافع الجنوبيون 

للمشاركة فيها. وبعبارة أخرى، جعله هذا األمر يشّك في صحة القول بأن ريت ال يهتم بالحرب وال 

ويلي حائرا ومشّككا وال يريد تصديق هذا األمر ألن كل  تعني له المشاركة فيها شيئا. وكان

الجنوبيين كانوا عاقدين العزم على الّتضحية بكل ما لديهم من أجل االنتصار في الحرب ضد 

 الشماليين إال ريت بتلر الذي كان دائما يتحدث عن الحرب بنوع من السخرية واالستهزاء. 

عندما يكون المستفهم حائرا تجاه تصّرف أو قول ما ويرد الّتشكيك غرضا لالستفهام           

حيث أعاد المترجم سياق بالّسياق نفسه في الترجمة العربية، يوجد صدر عن المستمع أو غيره. و 

التشكيك من خالل استعماله مكافئ لالستفهام األصلي يدل على نفس الغرض الذي عّبر عنه 

 االستفهام األصلي. 

  والعجز في غرض الحيرة سياق الّشعور بالّضياع -8

سياق شعور شخصيات المدونة بالّضياع والعجز عن إيجاد ورد غرض الحيرة في           

ففي مثال من األمثلة التي قمنا بتحليلها، احتارت سكارليت ماذا تفعل لمساعدة ميالني الحلول. 
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م تجد أحدا بالقرب التي جاءتها آالم المخاض وكانت الحرب في أوجها وكانت الّطرق مقطوعة ول

منها لتطلب منه المساعدة. وتساءلت نتيجة الحيرة التي تملكتها والوحدة التي أحّست بها، عما 

يمكن فعله أو إلى أين تذهب بحثا عن المساعدة. وعندما يحس الّشخص، عادة، بالعجز عن 

ارليت بفضل إيجاد الحلول بنفسه، يخاطب نفسه عّله يجد حال لمشكلته. وبالفعل، استطاعت سك

ذكائها الخروج من البيت والمشي مسافة طويلة للبحث عن الدكتور ميد. وعندما وجدته، أخبرها 

بأّنه مشغول بمداواة الجرحى. ولكنها لم تستسلم وأرسلت الخادمة بريسي إلى ريت بتلر الذي قدم 

م األصلي وترجم بعربته إلسعاف ميالني. وأعاد المترجم صياغة نفس الّسياق الوارد في االستفها

 أحاسيس سكارليت بنفس الدرجة. ووردت الّترجمة مماثلة في الّسياق والغرض.  

  سياق استعادة األمل في غرض الفرحة -9

ورد غرض الفرحة الذي يفيد االستفهام في سياق الحديث عن استعادة األمل بعد فقدانه           

فظة مليئة بالنقود في جيب الجندي الشمالي تماما. ففي أحد األمثلة، عندما وجدت سكارليت مح

الذي قتلته، لم تصدق أنها ستأكل أخيرا بعدما فقدت األمل وأنهكها الجوع نتيجة تخريب المزرعة 

تارا وندرة األكل في معظم مناطق الجنوب. وكانت سعيدة ألنها وجدت الحل أخيرا ويمكنها اآلن 

 إطعام نفسها وميالني وطفلها والخدم. 

االستفهام يستعمل أحيانا للّتعبير عن الفرحة التي تغمر المستفهم بسبب وقوع حدث  إن           

أو فعل ينهي حزنه وقنوطه ويأسه. وأعاد المترجم هذا الّشعور حيث كان سياق الفرح العارم 

 واضحا في االستفهام الذي استعملته سكارليت. 

 سياق تحقيق شيء في غرض التمني -10

غرض الّتمني في سياق الّسعي نحو تحقيق هدف معّين. ففي مثال من األمثلة،   ورد          

تمّنت سكارليت الّزواج بخطيب أختها سويلين ألّنها كانت في وضع ال تحسد عليه بسبب الحرب 
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الذي أخذ منها الجاه والمال وحتى أعز األشخاص لديها. وأصبحت رّبان الّسفينة لمن حولها، 

ئل التي تمّكنها من العودة إلى حياتها الماضية إلى درجة أّنها تمنت سرقة وبحثت عن كل الوسا

خطيب أختها والزواج منه ألنه غني وتستطيع بفضل ماله دفع ديون تارا والعيش في رفاهية. 

وكان لها ما أرادت إذ تزوجت منه في النهاية. وورد تمني سكارليت في صيغة استفهام ألّنه ناتج 

 . إيجاد الحلول بطريقة أخرى عن حالة يأس وعدم

آخر، إن كانت ستفّكر بأمر الّزواج الذي عرضه موضع في سأل ريت من سكارليت، و           

عليها، وهو في الحقيقة يتمنى ذلك. وفي مثال ثالث، كانت سكارليت في حالة ال توصف من 

ا مع أمها التي تحبها الحزن ألنها سمعت بنبأ خطوبة أشلي وميالني. وكانت دائما تشاطر أحزانه

كثيرا والتي كانت غائبة عن البيت في تلك اللحظة، وتمّنت بشدة عودة أّمها إلى البيت لتواسيها 

 في مصابها. 

 سياق الذعر والترقب في غرض الخوف -11

ورد غرض الخوف في سياق الّتعبير عن الّذعر والّترقب. ففي مثال من األمثلة،            

ني ومن في البيت أصوات الجنود الشماليين قادمين إلى تارا وهم يتناولون عندما سمعت ميال

ن رؤية عربات مسكارليت كما ذعرت العشاء، ذعرت وخافت ثم سألت سكارليت عما يمكن فعله. 

. شراسة الحربكانت تترّقب أخبارا سارة رغم عندما  اإلسعاف قادمة وهي تحمل الجرحى الكثر

لخوف عن ايمكن القول أن االستفهام و عر والخوف اللذان تمّلكانها. الذّ شعورها بواستفهمت عن 

 إنما هو تعبير عن ذعر أصاب المستفهم أو ترّقب حدوث شيء مجهول. 

  سياق عدم الّتصديق في غرض الّدهشة -12

ورد غرض الّدهشة في سياق تصديق الخبر بصعوبة. ففي مثال من األمثلة التي           

ليل، اندهشت السيدة إلسينغ من كون ريت بتلر التحق بالجيش ألن الكل يعرف تعرضنا لها بالتح
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أّنه ال يقّدس قضية الحرب إلى درجة أن يدافع عن القضية في صفوف الجنوبيين. وكان سؤالها 

نابعا من عدم تصديقها هذا الخبر بسهولة. وفي مثال آخر، لم يصدق ريت أن سكارليت لم 

وف الجنوبيين وكان واحدا منهم، وتوّقع أن يحترمه الجميع بعد أن تسامحه بعد أن قاتل في صف

قاتل في سبيل قضّيتهم. وفي مثال ثالث، لم يصّدق والد سكارليت أن ابنته كانت تلهث وراء رجل 

 ال يبادلها الحب، فتعّجب منها واندهش من تصرفها. 

  سياق نفي الشيء في غرض االستهزاء -13

هزاء في االستفهام في سياق نفي الشيء المستفهم عنه. ففي أحد ورد غرض االست          

األمثلة، استهزء ريت بزوجته سكارليت حينما أخبرته أنها حامل وأنها ال تريد إنجاب المزيد من 

األطفال، فطلب منها منح الطفل لميالني إن كانت ال تريده. وفي مثال آخر، استهزأ ريت بمامي 

ل اإلناث على الّذكور. ويستعمل االستفهام لغرض االستهزاء عندما ال عندما أوحى لها أّنه يفضّ 

 يعني المستفهم سؤاله الذي طرحه من أجل الّلعب بمشاعر المستمع أو خذله. 

هذه إذن بعض األمثلة التي تناولت ترجمة صيغ االستفهام في المدونة باستعمال           

 ا إلى نتيجتين مهمتين تتمثالن فيما يأتي: الّتكافؤ بنوعيه الّشكلي والّدينامي. وخلصن

إن ترجمة صيغ االستفهام الواردة في المدونة باستعمال التكافؤ الشكلي، لم يؤثر إطالقا على  -

 فهم المعنى العام الذي عّبرت عنه هذه الصيغ،

إن ترجمة صيغ االستفهام الواردة في المدونة باستعمال التكافؤ الدينامي تماشت مع الشكل  -

ي وردت عليه تماشيا متوازنا، حيث أعطى المترجم نفسه حق الترجمة بما رآه يناسب المعنى الذ

 والفكرة معا، لم يؤثر كذلك في الفكرة العامة التي احتوتها هذه الصيغ.
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جد صعوبة نغة العربية ولم ص باللّ النّ  نارجمة العربية. بل بالعكس، قرأالغريب في التّ نلتمس لم و 

وازن . ضف إلى ذلك، كما وردت في الّرواية األصليةو تسلسل األفكار في فهم األحداث أ

المترجمون بين الّترجمة بالّتكافؤ الّشكلي والّترجمة بالّتكافؤ الّدينامي بطريقة جعلت الترجمة الحرفية 

لصيغ االستفهام أو لجزء منها والترجمة الحّرة تتفقان أكثر مّما تختلفان. وهذا بالضبط ما لمسناه 

 األمثلة السابقة.  في

ولم يطرح الّتكافؤ الّشكلي مشكلة في الّترجمة ألن اإلحاالت الثّقافية غير موجودة،            

ويمكن للقارئ فهم اإلحاالت التّاريخية دون صعوبة ألن األحداث التّاريخية وقائع يمكن التعبير 

لتي تقول بالترجمة بالتكافؤ عنها في كل الّلغات من دون إشكال يطرح. وعليه، فإن النظرية ا

الشكلي ليست مطلقة والنظرية التي تؤكد على الترجمة بالتكافؤ الدينامي ليست مطلقة. فالمترجم 

هو الشخص الوحيد المخول الذي يكتب نصا يوازي النص األصلي من حيث الشكل والمعنى. أو 

ينامي متكاملتين ألن الترجمة تبقى الترجمة بالتكافؤ الشكلي والترجمة بالتكافؤ الدبمعنى آخر، 

حين أن الترجمة الدينامية المطلقة  النص األصلي جوهره. في تفقدالشكلية المطلقة بإهمال المعنى 

دون أخذ الشكل بعين االعتبار قد تؤدي إلى االبتعاد عن المعنى الحقيقي للنص األصلي 

 وتشويهه. 

تناولنا فيه ترجمة صيغ االستفهام الواردة في  ألننا جوهر هذا البحث ويعّد الفصل الرابع          

. وقمنا بجمع عدد )الشكلي والدينامي( المدونة من اإلنجليزية إلى العربية باستعمال تقنية التكافؤ

من األغراض تحت فئة واحدة لسبب شكلي. ويعني هذا القول تفادي التطرق إلى غرض واحد ثم 

فالقارئ يمّل عندما يصادف العبارات اآلتية: "االستفهام اآلخر، ما يؤدي إلى الثّقل في الّترتيب. 

االستفهام حسب غرض  حسب غرض اإلقرار، االستفهام حسب غرض التوبيخ، االستفهام حسب غرض التعجب،
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في كل مرة. فمن األحسن صياغة هذه العبارات كاآلتي: "االستفهام حسب أغراض  االستحالة"

ة". وقمنا في هذا الفصل بتحليل ترجمة صيغ االستفهام حسب اإلقرار والتوبيخ والتعجب واالستحال

 ورودها في مختلف سياقات المدونة. 
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 ـمةخاتــ

بعرض أهّم ما توصلنا إليه من خالل تحليل ترجمة نماذج االستفهام التي  نانختم بحث          

 تتمثل هذه النتائج فيما يأتي: وردت في الرواية إجابة على التساؤالت التي طرحناها في البداية. و 

لم تؤثر ترجمة صيغ االستفهام الواردة في المدونة باستعمال التكافؤ الشكلي، على فهم الفكرة  -

العامة التي احتوتها هذه الصيغ. كما لم تؤثر ترجمة هذه الصيغ باستعمال التكافؤ الدينامي، على 

 شكل االستفهام أو تركيبه. 

كلي و الّتكافؤ الّدينامي نفس الغرض رغم اختالف المبدأ الذي يعتمده يؤدي كل من الّتكافؤ الشّ  -

المترجم في كّل منهما. والفرق بين استعمال التكافؤ الدينامي في الترجمة الدينية وفي الترجمة 

ال يجوز ألنه انتهاك لقدسية النص الديني وخاصة القرآن  الترجمة الدينية، هو أّنه في األدبية

ي الّترجمة األدبية، ال يشّكل التكافؤ الدينامي عيبا بل إثراء للغة المنقول إليها، الكريم. أما ف

 ويستعمل للتأثير على القارئ بنفس األثر الذي وجد في النص األصلي. 

لم يعط المترجمون ألنفسهم حرية مطلقة في ترجمة صيغ االستفهام حيث استعملوا الّتكافؤ  -

ما رأوه مناسبا. ولم يؤثر هذا على صيغ االستفهام المترجمة.  الّشكلي والّتكافؤ الّدينامي حسب

وبمعنى آخر، سعى المترجمون إلى التنويع بين الّتكافؤ الّشكلي والّتكافؤ الّدينامي وأخذ بعين 

 االعتبار شكل صيغ االستفهام ومعناها دون أن يخّل بالجوهر أو بالمعنى.  

رجمة صيغ االستفهام من اإلنجليزية إلى العربية بعين االعتبار الّسياق في ت ونأخذ المترجم -

 وظهر ذلك في الترجمة حيث حافظ على الّسياق األصلي الذي وردت فيه هذه الصيغ. 

على ما يسميه نايدا منهج التكافؤ في ترجمة صيغ االستفهام الواردة  يناعتمدت ترجمة المترجم -

 في المدونة. 
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بعض نظريات الترجمة التي تتناول جانبا واحدا  أضاف التكافؤ في ميدان الترجمة، على عكس -

فقط، شيئا جديدا وهو األخذ بعين االعتبار الشكل والمعنى في آن واحد، وتراوحت الترجمة بين 

التكافؤ الشكلي إذا رأى المترجم أن الكلمات أهم من المعنى، وبين التكافؤ الدينامي إذا أراد 

  النص األصلي فال يهّمه الشكل بقدر ما يهّمه المعنى.المترجم إعادة نفس التأثير الذي وجد في 

وجدنا في تحليل ترجمة صيغ االستفهام الواردة في المدونة أن الغرض المترجم في اللغة  -

 العربية هو الغرض نفسه الذي ورد في اللغة اإلنجليزية. 

غ المترجمة نجحت نظرية نايدا في ترجمة صيغ االستفهام الواردة في المدونة ألن قارئ الصي -

 . في كال الترجمتين اللتين اعتمدنا عليهما ال يجد صعوبة في فهم معناها

أخذ المترجمون ترتيب عناصر االستفهام في النص األصلي بعين االعتبار، وخاصة أدوات  -

 االستفهام وترجمها بمكافئاتها المناسبة. 

همت في تأكيد نظرية التكافؤ االستفهام في المدونة سا أمثلةاستنتنجنا من التحليل أن ترجمة  -

في الترجمة، التي تقول بترجمة الشكل تارة والمعنى تارة أخرى دون أن يؤثر ذلك على الفكرة التي 

 جاء بها النص األصلي.  

مما  السبعة الحظنا أن المترجمين جمعوا في بعض األمثلة بين التكافؤ وبعض تقنيات الترجمة -

 أثرى الترجمة وجعل األسلوب سلسا. 

 ونلم تظهر الترجمة العربية لصيغ االستفهام على أنها ترجمة بل بالعكس، قام المترجم -

بالترجمة اعتمادا على التكافؤ الدينامي في بعض المواضع وعلى التكافؤ الشكلي في البعض 

  .اآلخر. وهذا لم يمنع من فهم صيغ االستفهام باللغة العربية مضمونا وشكال

ن إلى الّتوفيق بين الّتكافؤ الّشكلي والّتكافؤ الّدينامي في ترجمة صيغ وسعى المترجمو           

االستفهام وعّبروا عن أغراض االستفهام نفسها التي وردت في الرواية األصلية. وتجدر اإلشارة 
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كذلك إلى أن المترجمين أخذوا بعين االعتبار الّسياق الذي ورد فيه االستفهام واستطاعوا التعبير 

كافئ وفكرة مماثلة للفكرة األصلية دون الميل إلى الشكل على حساب المحتوى أو عن سياق م

 العكس. 

إّن الّتكافؤ الّشكلي والّتكافؤ الّدينامي يندرجان تحت الترجمة ككل ويتفقان في إنتاج           

ترجم . وال يمكن اعتبار أحدهما هو الوحيد إلنتاج الترجمة ألن المترجمة قريبة من النص األصلي

يجد نفسه في مواقف تفرض عليه استعمال الّتكافؤ الّشكلي أو الّتكافؤ الّدينامي أو كالهما معا 

حسب الّسياق الذي ترد في صيغ االستفهام. وال بأس أن نعيد ما قلناه آنفا، أّن الّترجمة بالّتكافؤ 

ة المطلقة التي تهمل المعنى الّشكلي والّترجمة بالّتكافؤ الّدينامي متكاملتان، ألن الّترجمة الّشكلي

تجعل الّنص األصلي يفقد جوهره، في حين أن الترجمة الدينامية المطلقة التي تهمل الّشكل قد 

 تؤدي إلى االبتعاد عن المعنى الحقيقي للنص األصلي وتشّوهه. 

إلى أن كّلها ألننا توصلنا  تم إثباتهاوتكون بذلك الفرضيات التي عرضناها في بحثنا قد           

الّتكافؤ الّشكلي والّتكافؤ الّدينامي يؤّديان إلى ترجمة مقبولة إذا ما عرف المترجم كيفية التوفيق 

ويجب على المترجم في كّل الحاالت أن ال ينقاد وراء الّنص األصلي بل أن يكون يقظا  بينهما.

 ويتمّيز بحس الّنقد واالعتماد على الخيال باستمرار. 

 ت التي نختم بها بحثنا، نذكر ما يأتي: ومن أهم االقتراحا

نرى أّنه بالّرغم من تحّقق فرضيات التي عرضناها في اإلشكالية، نقترح أن تكون هناك بحوث  -

ن  مكّملة خاصة أّن المراجع حول ترجمة االستفهام من اإلنجليزية إلى العربية شبه منعدمة، وا 

 وجدت فهي قليلة جدا، 
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وضوع االستفهام بالّلغة اإلنجليزية عن طريق نشر بحوث باللغة الباحثين تناول م على نقترحو  -

العربية في هذا المجال ألننا وجدنا صعوبة بالغة في تناول موضوع االستفهام في اللغة اإلنجليزية 

بترجمة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من أجل تحرير ، مما جعلنا نقوم بالّلغة العربية المراجع ندرةل

 هذا البحث، 

ظنا من خالل إنجاز البحث أن تناول موضوع ترجمة صيغ االستفهام إلى اللغة العربية الحو  -

قليلة جدا بالّرغم من أنّ الباحثين باللغات األخرى كالفرنسية واإلنجليزية واأللمانية والروسية قد 

 قامت بدراسات تحليلية مقارنة كثيرة ومفّصلة في هذا المجال، 

سات حول هذه الرواية التي تكون بمثابة مقدمة لدراسات تمس كما نقترح القيام بإنجاز درا -

جوانب أخرى من هذه الرواية، ألننا لم نجد دراسة في ميدان الترجمة اعتمدت هذه الرواية أو 

جانبا منها كمدونة، مما جعلنا نعتمد على الدراسات التي تناولت الرواية من جانب أدبي يقوم على 

 وظروف تحريرها، وائي وأسلوبها الر تحليل مضمونها 

على رواية الباللغة اإلنجليزية من أصلية الترجمة بتوفير نسخ  مبحثمسؤولي  ونقترح على -

على نسخة قمنا في عملنا مستوى المكتبات وكذا نسخ مترجمة لها باللغة العربية، ألننا اعتمدنا 

اللغة  مبحثوكذا مكتبة الترجمة  مبحثبتحميلها من األنترنيت نظرا النعدامها على مستوى مكتبة 

، لنتحصل بشق األنفس على ترجمة ثانية من المكتبة الوطنية في اإلنجليزية بجامعة الجزائر

 .  تونس

رأيا شخصيا ال يعّبر إال عن صاحبة البحث التي ارتأت أن  هذه المالحظات وتعتبر          

نتمى أن يساهم هذا البحث في . و تهال التي واجهتنجز بحثا ليس من السهل إنجازه نظرا للعراقي

تطوير دراسات حول ترجمة صيغ االستفهام من اإلنجليزية إلى العربية خاصة في الّروايات 
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ألّن كل االختصاصات متكاملة وال يوجد من العلوم  وغيرها والجمع بين الّنحو واألدب والّترجمة

 بذاته.  ينفرداختصاص 
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 الملحق األول

  باللغة العربية مدونةالملخص 

في الواليات المتحدة األمريكية تحت  م1936صدرت رواية "ذهب مع الريح" سنة           

 Macmillan) بابليشرز النشر ماكميالنر عن دا (Gone with the wind) العنوان األصلي

Publishers)  الحرب األهلية بين  فترة ما قبلرواية هذه التتناول و صفحة.  1037واحتوت على

المتمسك باإلقطاعية والعبودية، ومرحلة وجنوبها )االتحاد( شمال الواليات المتحدة األمريكية 

 خاصة على أهل الجنوب وعواقبها الوخيمةمرحلة ما بعد الحرب وكذا الحرب الدامية والضارية، 

)تم ذكر هذا التاريخ في بداية  م1861وكان ذلك في ربيع سنة . الذين خسروا أمام الشماليين

الرواية( حيث كان سكان والية جورجيا الجنوبية ينعمون بحياة هادئة بعد أن أصبحت هذه الوالية 

 الكونفديرالية األخرى.  والية كونفديرالية تؤّيد العبودية كباقي الواليات

هذه الرواية تنتمي إلى الروايات  أنّ  (Graig CRANE) وذكر غريغ كراين          

الرومانسية، أي المغامرات الخارجة عن المألوف والغريبة والظروف الخارجة عن الطبيعة والبحث 

ة من الروايات "نعني بالرومانسية مجموعة متنوع الصعب واالنتصارات الخارقة. ويقول كراين:

تتناول مغامرات خارجة عن المألوف وظروفا غريبة وما وراء الطبيعة ورحالت البحث الصعبة 

  (Graig CRANE, 2007, 26)واالنتصارات الخارقة". 

«Romance designates a wide variety of novels featuring out-of-the-

ordinary adventures, mysterious or supernatural circumstances, difficult 

quests, and miraculous triumphs ». (Graig CRANE, 2007, 26)  

حول فتاة من عائلة أوهارا الغنية من مزارعي القطن االقطاعيين تتمحور هذه الرواية و           

ا واسمها سكارليت. وكانت عائلتها تسعى إلى جمع الثروة على حساب كّد العبيد الّزنوج وكذ

التّفاخر بالمظهر من خالل تنظيم الحفالت الكبيرة والمبالغة في احتساء الخمر والمقامرة والتنافس 
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على المال. وال تهتم العائالت الغنية في هذه المنطقة بالثقافة أو بالعلم أو بالفن، وكل شخص 

وتشير ينصب اهتمامه على هذه الميادين، يعتبر في نظرها غريب األطوار وضعيف الشخصية. 

 : فيما يأتي موسوعة بريتانيكا إلى مدى أهمية القطن بالنسبة للجنوبيين في ذلك العهد

« In foreign affairs, the South had been initially confident in “King 

cotton”, the crop that accounted for more than half the value of US 

exports before the war. » (Jeff  WALLENFELDT, 2010, 65) 
"كان سكان الجنوب، عندما يتعّلق األمر بالشؤون الخارجية، يعتمدون مبدئيا على منتوج أي: 

 ".القطن الذي يعتبر المحصول األهم، ويمّثل أكثر من نصف الصادرات في أمريكا قبل الحرب

 )ترجمتنا( 

في الرواية، شابة جميلة تحصل على  وكانت الفتاة سكارليت أوهارا، الشخصية الرئيسية          

كل ما تريده وال شيء يقف في طريقها لتحقيق مبتغاها. وكانت مغرمة في سرّية بأشلي ويلكس 

 الذي كان مهتما باألدب والشعر والموسيقى. 

ودخلت سكارليت آنذاك ربيعها السادس عشر غير أن الرياح تجري بما ال تشتهي            

أشلي خطوبته من ميالني هاميلتون ووقع الخبر كالصاعقة على سكارليت. الّسفن، بحيث أعلن 

وقبل ذلك، اغتنمت سكارليت آخر فرصة لها خالل الحفل الراقص الذي أقامته عائلة أشلي 

إلعالن خطوبة ابنهما وميالني، وحاولت إقناع أشلي بالهروب معها والزواج سّرا. إاّل أن أشلي 

التي كانا فيها، وبعدها حّطمت سكارليت المزهريات تعبيرا عن رفض بشّدة وخرج من المكتبة 

 غضبها وأسفها في آن واحد. 

ولم تكن تعلم أن ريت بتلر كان في نفس الغرفة مستلقيا على أريكة. وكان قد سمع            

الحوار الذي دار بينها وبين أشلي. وبعد هذه الحادثة، استعملت كل الطرق السترجاع أشلي من 

ها السفر إلى أطلنطا للمكوث عند ميالني وأشلي. وقبل ذلك، تعّرفت سكارليت إلى الكابتن بين
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ريت بتلر، وفي ذلك اليوم بالذات قبلت الزواج من أخ ميالني، تشارلز فقط للبقاء بالقرب من 

حبيبها أشلي. وبعد شهرين، توفي تشارلز في ميدان الحرب وترملت سكارليت وهي حامل في 

سة عشر. ووضعت مولودا سمته "وايد" الذي لم تكن تكّن له الحب. وسافرت إلى السن الساد

أطلنطا مع ولدها "ويد" الذي كان محل رعاية واهتمام كبيرين من طرف أفراد عائلة ميالني وحتى 

 الخدم والجيران وكان أشلي آنذاك يقاتل في الجبهة. 

ان خاصة بعدما حاصر الشماليون المدينة ولكنها بعد مدة قصيرة، عانت الفقر والحرم           

التي أصبحت حلقة تواصل بين جيشي فرجينيا وتنيسي ومركزا لصناعة األسلحة والذخيرة. وعملت 

سكارليت في المستشفى تداوي الرجال المصابين ولكنها لم تكن تطيق مظاهر الدم والروائح 

 الكريهة المنبعثة من المرضى عكس ميالني.

غّير هذا األمر رأيها بشأن ميالني التي كانت ترى فيها دوما الفتاة الخجولة  وقد            

والضعيفة. ولم تتمكن سكارليت من الهرب ألن ميالني كانت حامال، وتمت الوالدة في ظروف 

صعبة. ثم طلبت من ريت بتلر أن يساعدها للعودة إلى تارا ألن أمها مريضة. وانتهز هذا األخير 

 ها أن تصبح خليلته بعد أن أسّر لها بحبه. الفرصة ليطلب من

، سجن ريت في أطلنطا، م1865وعندما فاز الشماليون في نهاية الحرب األهلية سنة            

وعادت سكارليت إلى تارا لتجد والدتها قد توفيت وأباها مريضا عقليا. وأصبحت مزرعة تارا في 

ا. مما جعل سكارليت تطرق كل األبواب حالة يرثى لها بعدما فرض الشماليون ضرائب عليه

وتستعمل كل الوسائل في سبيل إنقاذ إرث العائلة. فذهبت تتوسل إلى ريت بتلر في السجن 

 ليقرضها مبلغ ثالثمائة دوالر، لكن دون جدوى. 

بعد ذلك، بخطيب أختها سويلين لتعرض عليه الزواج بعد أن كذبت عليه  والتقت،           

ها قد تزوجت من رجل آخر. لكن أختها أحزنها ما أقدمت عليه سكارليت التي وقالت له أن أخت
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كانت ستفعل المستحيل في سبيل إنقاذ تارا ولو بالطرق غير الّشرعية. وبعد أن خرج ريت من 

السجن، توسلت إليه مرة أخرى ليقرضها مبلغا من المال. وتم ذلك واشترت سكارليت طاحونة. 

سمتها "إيا" التي لم تعرها اهتماما. وفي هذه األثناء، عّززت عالقتها وبعد شهور، رزقت بطفلة أ

بميالني. غير أنها ستعرف فاجعة أخرى وهي وفاة زوجها الثاني وهو يطارد جماعة من 

 اللصوص. وأصبحت سكارليت حينئذ مدمنة على الخمر. 

وافقت ألّنها كانت دائما غير أن ذلك لم يمنع ريت بتلر من طلبها للزواج مرة ثانية، و            

تبحث عن حياة الّرفاهية ومستقبل أفضل. وبعد أشهر، رزقت بطفلة أسمتها "بوني". ولم تكن تكّن 

لها مشاعر األمومة. وكانت معظم الوقت منشغلة التفكير بأشلي. وموازاة مع ذلك، أصبحت سيدة 

 أعمال وقامت بشراء ورشات الخشب والمصانع. 

، بينما كانت تتحدث في الورشة مع أشلي لوحدهما، انتشرت شائعة بين وذات مرة           

الناس تفيد عن وجود عالقة بينهما. وفي مساء ذلك اليوم، أجبرها زوجها ريت على الذهاب إلى 

حفلة عيد ميالد أشلي أمال منه أن تطردها ميالني. غير أن ذلك لم يحدث ورّحبت ميالني 

يام قليلة سافر ريت وابنته بوني إلى الخارج،  ورجع بعد عّدة شهور بسكارليت أّيما ترحيب. وبعد أ

ليجد سكارليت حامال. وبعد شجار على الساللم، وقعت سكارليت وفقدت الجنين. مما جعل ريت 

 يطلب منها أن تنسى ما حدث واالستمرار في حياتهما الزوجية. 

على الحصان. وحزن ريت وسكارليت وتحّل مصيبة وفاة الطفلة بوني إثر وقوعها من            

عليها حزنا شديدا. وفي هذه األثناء، طلبت ميالني التي كانت حامال، مساعدة سكارليت بعد أن 

مرضت. وذهبت سكارليت لرؤيتها غير أّن ريت رآها تواسي أشلي ألن ميالني كانت تحتضر. 

نها تحّبه وال تحّب أشلي وأّنها عندئذ، قّرر الرحيل إلى األبد، وترك وراءه سكارليت التي أدركت أ

 تريد العيش معه ولكن بعد فوات األوان. 
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ألن غدًا يوم  ،ر بهذا غدًا في تاراسأفكّ واختتمت الرواية بمقولة سكارليت الّشهيرة: "           

والجدير بالذكر أن العديد من النقاد يعتقدون أن  هاية نهاية مفتوحة.وشّكلت هذه النّ  ".أخر

المذكورة في هذه الرواية، قد عاشت فعال. غير أن مؤلفة الّرواية مارغريت ميتشل قد  الّشخصيات

 أنكرت ذلك. 

مليون نسخة  أكثر منقد عرفت هذه الرواية نجاحا كبيرا إثر صدورها إذ بيعت منها و            

بينها  منمنحت جوائز أدبية كما وترجمت إلى ثالثين لغة منها اللغة العربية.  أشهر.في ستة 

من إخراج  م1939وحولت إلى فيلم سينمائي يحمل نفس العنوان سنة . م1937سنة  بليتزرجائزة 

فيكتور فليمنغ، ومدته أربعة ساعات تقريبا. وحصل الفيلم على عشر جوائز أوسكار في نفس 

 السنة بأحسن إخراج وأحسن سيناريو.    

موضوع الحب  تتناول إلى النساء ألنهاواعتبر بعض النقاد هذه الرواية موّجهة            

المستحيل بين سكارليت الفتاة المدللة وأشلي ويلكس الّرجل النبيل والهادئ والذي كانت كل 

اهتماماته تنصب حول الشعر واألدب والموسيقى وركوب الخيل والصيد. بينما تناسى أولئك النقاد 

يات المتحدة األمريكية وجنوبها أن الرواية تضمنت أحداث الحرب األهلية بين شمال الوال

اإلقطاعي وكذا انعكاساتها خاصة على الجنوب وتعتبر مرجعا أساسيا للمؤّرخين حول تاريخ 

 الواليات المتحدة األمريكية. 

إن قراءة الرواية قراءة سطحية تفضي إلى االعتقاد أنها حقا رواية غرام بين الثالثي            

غير أن شخصية سكارليت في الرواية بعيدة كل البعد عن مثال سكارليت وأشلي وريت بتلر. 

المرأة التي يحتذى بها، إذ تعتقد جازمة أن الّرجال كالمال، يمكنها الحصول عليهم كما تحصل 

نقاذ مزرعتها من الفناء األكيد،  على المال. وبعد خراب تارا، سعت سكارليت إلى جمع المال وا 

ى مشكل المال بالزواج من خطيب أختها سويلين، وأصبحت واستطاعت في النهاية التغلب عل
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سيدة أعمال تضاهي عشرة رجال. وتمّثلت شخصيات الّرواية في ثالثة أنواع هي: الّشخصيات 

الثّابتة والّشخصيات الّنامية والّشخصيات العابرة. وهي األنواع الثالثة التي أشارت إليها الدكتورة 

. (اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري دراسة) التيجاني في كتابهاثريا 

 ويعتبر ميشال بوتور وجود الشخصية في الرواية شيئا ال بّد منه إذ يقول ما يأتي: 

 "إن أبسط الحوادث في الرواية تفترض وجود ثالثة أشخاص: المؤلف والقارئ والبطل". 

الّرواية يجب أن تتضمن على األقل  (. ويعني هذا القول أنّ 1971 ،104)ميشال بوتور، 

 الشخصية الرئيسية )أو البطل( الذي يتفاعل مع أحداث الرواية ويخضع لتعاقبها. 

بعد قراءة الّرواية قراءة متمّعنة، خلصنا إلى أنها تضّمنت : المواضيع التي تطرقت إليها الرواية

واية أو ممن قرأوا هذه الرّ عدة مواضيع وليس موضوعا واحدا فقط )الحب( كما يظهر للكثيرين 

 سمعوا عنها. ونحاول هنا تلخيص هذه المواضيع التي تتمثل في: 

بين الحكومة الفيدرالية ممثلة  م1865وانتهت سنة  م1861: هي حرب اندلعت سنة الحرب األهلية

في االتحاديين وأحد عشر دولة جنوبية متمسكة باإلقطاع والعبودية. وكانت تعرف هذه الدول 

" التي أعلنت استقاللها عن الشمال. وكان يقود الواليات ةوبية باسم "الواليات الكونفديراليالجن

الّشمالية الرئيس أبراهام لنكولن والحزب الجمهوري الذي كانا ضد العبودية. وكانت الواليات 

 الجنوبية تحت رئاسة جيفرسون ديفس. 

القوات الكونفدرالية قوة ندما هاجمت ع م1861أفريل سنة  12هذه الحرب في   وبدأت          

( LisaTENDERICH FRANK. وتقول ليزا تاندريك فرانك )فدرالية في معركة فورت سومتر

معظم الباحثين يوافقون ما ذهبت إليه مارغريت ميتشل حين قالت أن الحرب للرجال ال  إنّ 

 للنساء، وذلك في قول ليزا: 
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« Until the past few decades, most scholars would have agreed with 

Margaret Mitchell’s narrator, who asserted in Gone with the wind, that 

war is men’s business, not ladies. »  (Lisa TENDRICH FRANK, 2008, XIX) 

ن "يوافق معظم الباحثين، في العشريات الماضية، على ما قالته المؤلفة مارغريت ميتشل حيأي: 

  )ترجمتنا( " .دت في روايتها على أن الحرب هي شأن الرجال بخالف النساءأكّ 

وتمّكن الشماليون خالل السنة األولى الندالع الحرب، من السيطرة على الواليات            

الحدودية وتأسيس قطاع بحري. وبدءا من السنة الثانية، نشبت معارك دامية وعنيفة  وبعد ذلك، 

وجعل منه هدفا للحرب ضد الجنوب. وساعد هذا اإلعالن إعالن تحرير العبيد، أصدر لنكولن 

على ظهور مقاومة في الجنوب قام بها األمريكيون األفارقة. وتمكنت البحرية األمريكية، في 

وتمكن الشماليون من السيطرة على  م1862الغرب، من الّسيطرة على مدينة نيو أورلينز سنة 

 . ا بتقسيم الواليات الجنوبية وفصلهامجرى المسيسيبي، وقامو 

كما حّقق روبرت لي وهو جنرال جنوبي انتصارات في الّشرق ضد االتحاديين. وفي           

، تم إيقاف تقدم روبرت لي في معركة غيتسبورغ ووجد صعوبة م1863 شهر جويلية سنة

طرة كّليا على الجنوبيين الّسي م1863. استطاع الّشماليون في أواخر سنة لالنسحاب إلى فرجينيا

على مستوى الجغرافيا واالستراتيجية والنقل. وفي السنة األخيرة للحرب، حاصروا مدينة أطلنطا 

ا أضعف الجنوبيين وأدى بهم إلى ممّ وانطلقوا نحو البحر بعد تهديم مساحات كبيرة من جورجيا، 

ما بعد الحرب مرحلة جديدة العبيد. وعرفت فترة  االنسحاب بقيادة روبرت لي وتم تحرير جميع

عرفت بإعادة التأسيس وتوحيد جميع الواليات. واعتبر حينئذ سعي الواليات الجنوبية إلى التغلب 

 على الشماليين واالحتفاظ بالعبيد حلما لم يتحقق على أرض الواقع. 

لكثير وكيف كان مالك األراضي يجنون الربح ا رواية إلى موضوع اإلقطاعيةال: تطرقت اإلقطاعية

 ود الذين يعملون ساعات في الحقول دون مقابل أو مقابل مبلغ زهيد. من العمل الكادح للسّ 
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: تكتسي األرض في الرواية أهمية بالغة، إذ تعتمد العائالت الغنية في جورجيا على ما األرض

رض هي تدره من أرباح من خالل بيع القطن. ويعتبر جيرالد أوهارا واحدا من هؤالء إذ يرى أن األ

الّشيء األهّم في العالم. وقال البنته سكارليت عندما رفضت أن يترك لها مزرعة تارا بعد وفاته: 

"هل تقولين لي يا سكارليت أوهارا إن المزرعة تارا ال تساوي شيئا برأيك؟". ويحمل هذا االستفهام 

لألرض التي  نوعا من التعجب واالستنكار. إذ كيف لسكارليت أن ال تحمل في قلبها ذرة حب

تعتبر مصدر الرزق األول ألسرتها؟. ولكننا من خالل قراءة الرواية، نكتشف أّن سكارليت سعت 

إلى إنقاذ هذه األرض وكدت من أجل الحفاظ عليها وذلك بالعمل شخصيا في الحقل، وهي التي 

 كانت تقول بأنها ال تساوي شيئا. 

ما عادت من أطلنطا خالل الحرب، آلمها ورفضت سكارليت كل عرض لشراءها. وعند           

ما وجدت عليه مزرعة تارا من خراب وجماد فلم تدّخر جهدا إال وبذلته في سبيل إحياءها. 

ونستنتج بناء على هذا، أن لألرض قيمة كبيرة لدى اإلنسان إذ هي كنز ال يفنى وميراث يجب أن 

وبّينت لنا ميتشل في روايتها تمّسك يحتفظ به وأن يتداوله في العائلة ألنه أثمن من كل شيء. 

 سكان الجنوب باألرض وحرصهم على خدمتها. 

: ال يختلف إثنان ممن قرأوا الرواية أن سكارليت أوهارا جسدت المرأة األمريكية الجنوبية المرأة

يد بإيجابياتها وسلبياتها، حيث مّثلت في بداية الرواية الفتاة الثائرة والطائشة التي ال تعترف بتقال

المجتمع الذي تنتمي إليه وال تعرف للحياء حدودا. فكانت تحصل على كل ما تصبو إليه ولو 

 باستعمال القوة أو التغاضي عن المبادئ واألخالق.

وعندما سمعت بخطبة أشلي وميالني، اعتراها غضب شديد واعتقدت جازمة أنها هي            

فيها الغباء والبساطة. كيف له أن يتزوج أخرى  من يجب أن تتزوج أشلي وليست ميالني التي ترى

  الها الساحر تنتظره بفارغ الصبر؟وهي أمامه بجم
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لقد نزل خبر خطبة أشلي وميالني على سكارليت كالصاعقة، ولم تتمالك نفسها في            

زواج حفلة الخطبة التي أقيمت في السندنيات اإلثني عشر، من االنفراد بأشلي واإللحاح عليه بال

لذلك أشد األلم. ومن سلبيات المرأة الجنوبية، كما  تمنها. غير أن محاولتها باءت بالفشل. وتألم

ورد في الرواية، الجري وراء المال ومحاولة اكتسابه ولو بالطرق غير المشروعة. فعندما آلت 

كان في مزرعة تارا إلى الخراب وتراكمت الديون عليها، توسلت سكارليت إلى ريت بتلر الذي 

السجن بأطلنطا. غير أن هذا األخير خّيب آمالها. وبعد ذلك، سرقت خطيب أختها سويلين فرانك 

الذي تزوجته من أجل ماله لمساعدتها في دفع ديون تارا. وحتى زواجها من زوجها الثالث ريت، 

نما ألجل المال.   لم يكن بدافع الحب وا 

وبية في الطمع وضرب العادات عرض الحائط، ومثلما جسدت سكارليت المرأة الجن           

مثلت المرأة في بعض اإليجابيات كمساعدة اآلخرين )خاالتها في تشارلستون وميالني عندما 

جاءتها آالم المخاض( ومعاناة الفقر والحرمان، إضافة إلى خدمة األرض بنفسها دون االعتماد 

خدم. وذلك دليل على قوة اإلرادة. دون أن على العبيد، وتقاسم كل ما تملك مع ميالني وابنها وال

 ننسى الشجاعة وحدة التفكير والقوة التي ساعدتها في تخطي األزمات المتوالية. 

ويمكن القول أن سكارليت رغم صفاتها السلبية ظهرت على أّنها شخصية قوية ومحبة            

كن سكارليت الّشخصية الوحيدة للغير وبإمكانها أن تقوم مقام الرجل عند حلول المصائب. ولم ت

التي جّسدت صورة المرأة الجنوبية في الرواية إذ نجد ميالني الهادئة والحنونة التي ال ترى في 

الّشخص إاّل الجانب اإليجابي. وباعتبارها شخصية ثابتة، أّدت ميالني دورها في الرواية على 

لرزانة من بداية الرواية إلى نهايتها، نمط واحد. فلم تكن ثائرة كسكارليت، بل اتسمت بالهدوء وا

 وكذا العمل على إسعاف المصابين من الجنود. 
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وكانت ميالني تحب سكارليت رغم كره هذه األخيرة لها في بداية الرواية لما بلغها خبر            

خطبتها مع أشلي. وباإلضافة إلى هاتين الشخصيتين، نجد إيلين أوهارا، والدة سكارليت، التي 

ية بوحب الخير لآلخرين. ولعل خير مثال عن المرأة السوداء في الرواية، المر  ءتسمت بالهدو ا

مامي التي تظهر مخلصة لعائلة أوهارا  ومتفانية في عملها. كما كانت دقيقة المالحظة وال تنخدع 

 بسهولة، خاصة في كل ما يتعلق بسكارليت التي ربتها منذ أن كانت رضيعة. 

ت الرواية العديد من مظاهر العبودية. فقد كانت العائالت الغنية في جورجيا : تضّمنالعبودية

تمتلك العبيد كما تمتلك األشياء. والملفت لالنتباه أن عائلة جيرالد أوهارا تعتبر خدمها كأفراد من 

العائلة وكانت األم إلين تعطف عليهم وال تنهرهم. وحتى سكارليت نفسها ذات الطبع الثائر والروح 

ألرستقراطية المتكّبرة، كانت تحب مربيتها مامي وتحترمها. ويقول كل من سوزان ماري غرانت ا

 : ما يأتي وبراين هولدن رايد

« This should surprise no one. The 4 million black slaves in 1861 were 

subjected to a system commanding the loyalty of the majority of the 

Southern white population whether they were directly implicated in 

slaveholding or not. » (Susan Mary GRANT & Brian HOLDEN REID, 2010, 249)  

 م1861"ال يجب أن يتفاجأ أحد عنما يعلم أن العبيد الذين بلغ عددهم أربعة ماليين سنة أي: 

سكان البيض الجنوبيين سواء كانوا مالكي عبيد أو غير يميزه اإلخالص للكانوا يخضعون لنظام 

  )ترجمتنا(  ".ذلك

يقول كل من سوزان ماري غرانت وبراين و ، وتم تحرير العبيد مع نهاية الحرب األهلية           

 :ما يأتي ، في هذا الّصدد،هولدن رايد

« By April, 1865, some half a million ex-slaves were involved in free 

labor activity in former Confederate territory under the sanction of Union 

authorities. Many more were technically still enslaved at the time of 



 

 236 

Appomattox, in areas of the South that Union troops had not yet 

reached….Large numbers, however, had managed to negotiate looser 

economic relations with owners in return for staying with them. »(Ibid,250) 
في أشغال حرة في إقليم  بعد تحريرهم، ، اشتغل نصف مليون عبيدم1865"مع نهاية سنة  أي:

خالل عهد الكنفيديرالية السابقة بموافقة سلطات االتحاد. بينما بقي عدد أكبر منهم عبيدا 

عالن نهاية الحرب  أبوماتوكس )وهي المدينة التي استسلم فيها الجنرال الكونفدرالي روبرت لي  وا 

األهلية(، في مناطق الجنوب التي لم يصلها االتحاد بعد.... غير أن عددا من العبيد قام 

 )ترجمتنا(  ".والبقاء معهم بالمقابل بمفاوضات ذات شأن اقتصادي مع مالكيهم

شغل الحب حّيزا واسعا من الرواية. ولعل هذا ما أدى إلى العديد من القراء والناقدين إلى  :الحب

اعتبار هذه الرواية رواية نسائية ورومانسية. ونجد عدة مظاهر من الحب بدءا بسكارليت التي 

أحبت أشلي ويلكس وأرادت الفوز به. ولكنها اصطدمت بواقع خطبته مع ميالني هاملتون. أما 

 بتلر، فكان يحب بصدق سكارليت، وتزوج منها بعد محاوالت عديدة وأصبح زوجها الثالث. ريت 

: طغى المال على مبادئ العائالت الجنوبية الغنية التي كانت تعتقد أّنه مصدر القوة المال

والسعادة الدائمة. ونجد في الرواية مظاهر مختلفة وعديدة من حب جمع المال والجري وراءه 

، حيث سعت سكارليت أوهارا وراء المال إلنقاذ مزرعة تارا. فسرقت خطيب أختها بشتى الطرق

الثري فرانك كينيدي لتتزوج منه. وتوسلت إلى ريت بتلر للمرة الثانية وأقرضها المال لشراء طاحونة 

 ثانية. 

بفترة قصيرة، تزّوجت ريت من أجل المال. من هنا،  وبعد أن توفى زوجها فرانك           

حظ أن مسألة المال مهّمة في هذه الرواية، وشّكلت مبدأ ال يستهان به من أجل عيش حياة نال

أفضل. وفي نهاية الرواية، تكتشف سكارليت أن المال ليس كل شيء ويمكن بلوغ السعادة بأشياء 
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أخرى ومبادئ أخرى غير المال. وكان ذلك بعد فوات األوان إذ هجرها ريت. وليست سكارليت 

 التي جسدت شخصيتها حب المال. فنجد ريت بتلر يمثل كذلك الطمع وحب جمع المال. الوحيدة 

: وجد الجنوبيون أنفسهم مرغمين على الكّد من أجل البقاء، خاصة الصراع من أجل البقاء

العائالت الغنية التي لم تكن لتتوقع يوما أن تعيش حياة الفقر والحرمان. فنجد سكارليت تخدم 

أجل كسب قوتها وقوت الذين كانوا معها على الرغم من احتجاج البعض  األرض بيديها من

 كمامي وبورك وبريسي الذي قالوا لها أنهم خدم في المنازل ال في الحقول. 

وكانت الوحيدة التي لم تكن تحتج أو تتذمر هي ديلسي. حتى أن سكارليت أخبرتها            

وضاع في تارا. وكذلك السيدة ميري ويذر التي أنها لن تنسى مساعدتها لها عندما تتحسن األ

كانت تبيع الفطائر ثم فتحت مخبزة. فقد أصبح كل شيء خرابا، وأّثرت الحرب األهلية بشكل كبير 

على الجنوب حيث ارتفع سعر المواد الغذائية كالشاي والقهوة، واأللبسة بعد حصار الموانئ وخلت 

 دكاكين الجزارين من اللحوم. 

والضمادات، وأصبحت نادرة. وكان معظم الجنود يمشون حفاة  ةوغال سعر األدوي           

 ويرتدون ألبسة بالية. ويصف غاري كاالغار وزمالؤه حالة الجنود خالل الحرب األهلية قائال:

« Because camp sites were chosen for military and not health 

consideration, soldiers suffered tremendous depredations. Inadequate 

drainage, ignorance of sanitary practices, and the natural carelessness 

associated with army life characterized Union and Confederate camps and 

produced a contaminated atmosphere. » (Gary.W. Callagher, 2003, 150) 
، مما أدى إلى معاناة ار مواقع المخيمات يتم وفق اعتبارات عسكرية وليس صحيةاختي"كان أي: 

الالمباالة الطبيعية المناسبة وجهل الممارسات الصحية و  قنوات الصرف غير. وكانت الجنود كثيرا
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ماليين والكونفدراليين. ونتيجة الشّ ، هي جّل ما مّيز مخّيمات التي رافقت ظروف الحياة في الجيش

 )ترجمتنا( " .أصبح جو المعركة ملوثالذلك، 

الظروف نتيجة حتمية لحصار الشماليين مدينة أطلنطا وعدة موانئ جنوبية  تلكوكانت           

األرباح مهما قّلت  ودرّ  ،وبيعه ،وزراعة القطن ،إذ لم يجد الجنوبيون وسيلة للصمود إال الكدّ 

بعض األحيان، مرغمين على ضيافة لكسب قوتهم. وكانت سكارليت ومن معها في تارا، في 

 الجنود الذين تم تسريحهم من الخدمة وتقسيم القليل من الطعام فيما بينهم. 
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 الملحق الثاني

 باللغة اإلنجليزية ملخص المدونة

           “Gone with the wind” is an American novel written by Margaret 

Mitchell and published in 1936 by McMillan Publishers. It dealt with the 

civil war in the United States of America between the Yankees (the 

North) and the Southerners who were for the maintaining of slavery. It 

also dealt with the reconstruction era after the war. The story started on 

autumn 1861 in Georgia.  
           The population was living a peaceful life after the State became a 

confederate which supported slavery like any other Confederacy State. 

The novel focused on Scarlett O’Hara, a young girl from a rich family of 

owners of cotton plantation. The O’Hara’s family aimed at wealth with 

less effort and more slaves. They and many other families in the 

neighbourhood used to organize big parties of drinking, gambling and 

money competing.  No care was given to education and art and everyone 

who was interested in them, was considered strange and weak. All what 

mattered was money and wealth.  

           Scarlett was a sixteen year old beautiful girl, living with her  

parents Gerald and Helen and her two sisters Careen and Sue Ellen in 

their plantation Tara. Scarlett was loved by all the men of the county but 

she was a spoiled child and nothing could stand before her to achieve her 

goals. She was secretly in love with Ashley Wilkes, a rich young man 

living in the Twelve Oaks, interested in literature, poetry and music. But 

the announcement of Ashley and Melanie’s engagement shocked Scarlett 

who was quite sure that Ashley loved her and not Melanie.  
           Melanie Hamilton was Ashley’s cousin but Scarlett found her 

stupid and not worthy of Ashley. During the engagement party, Scarlett 

tried by all means, to convince Ashley to run away with her and get 
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married in secret. That was in vain because Ashley went out of the room 

he was in with Scarlett, leaving her in a great anger.  
           To express her disappointment, Scarlett started throwing pots 

against the wall. But, she didn’t pay attention that Rhett Butler, a man 

from Charleston with the most terrible reputation, was taking a nap in the 

same room. They had a brief conversation and not a friendly one. Scarlett 

left the room with more anger and sadness. After that, she tried everything 

possible to conquer Ashley including travelling to Atlanta at Ashley and 

Melanie’s.  
           The same day, (at the engagement party), desperate, Scarlett 

accepted the proposal made by Charles, Melanie’s brother and got married 

with him within two weeks just to stay next to Ashley. Two months later, 

Charles passed away while he was in the battle field, leaving Scarlett 

pregnant and gave birth, few months later, to a boy she named Wade. But 

she didn’t love him as a mother should do.  
           Then, she went to Atlanta at Melanie’s while Ashley was serving 

in the army. Her son Wade was the centre of attention of the 

neighbourhood. Everyone had love and affection for him. The lovely days 

Scarlett knew in Atlanta were unfortunately short. There was the blockade 

and the misery that followed. Atlanta was a connection between            
Tennessee and Virginia’s two armies. Besides, it was the centre for 

weapons and ammunition. The civil war, at that specific moment, was at 

its culmination. Scarlett worked with Melanie in the hospital as nurses and 

unlike Melanie, she couldn’t stand the scenes of blood and nasty odours of 

wounded people. But she continued to work there and used to go on a 

walk with Rhett Butler who was coming to take her after work.              
 She was encouraged by Melanie’s patience. The same Melanie she 

considered silly and weak in the past. Scarlett wanted to come back to 

Tara but she couldn’t due to the blockade and because Melanie was 
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pregnant. She assisted her in her deliverance when she gave birth to a boy 

she named Burgar. Scarlett went to see Rhett to help her to reach Tara 

with Melanie. Rhett, taking advantage from the situation, asked Scarlett to 

be her mistress. A thing she refused.  
           At the end of the civil war in 1865 and the victory of the 

Yankees, Rhett Butler was jailed because he was suspected of killing a 

black man. Scarlett, Melanie and their two children came back to Tara 

which turned into mess and devastation. At the great surprise of Scarlett, 

the O’Hara’s house was still standing. But as soon as she was getting into 

home, she would know a tragedy: her mother Helen passed away the night 

before she arrived and her father Gerald went mad. Besides, the Yankees 

imposed taxes on Tara.  
           The war left the O’Hara’s deprived. So, Scarlet and everyone in 

the house (the servants, her two sisters and Melanie) were obliged to 

struggle to survive. Becoming the leader of the house, Scarlett did all her 

best to pay the taxes and to keep Tara. The plantation was the most 

precious thing before her eyes. First, she went to see Rhett in prison to 

borrow money. He argued that he didn’t have a cent. Then, she met Frank 

Kenedy, her sister’s fiancé, by chance and he invited her to his shop. He 

was now a rich man and intended to propose to Sue Ellen, Scarlett’s sister. 

Scarlett quickly had a great idea: to marry Frank before her sister in order 

to pay the taxes on Tara.  
           She lied to Frank telling him that her sister got married during the 

war because she couldn’t wait for him while he was serving in the army. 

Scarlett became Mrs Kennedy and could pay the taxes. She turned into a 

business woman. Everyone in Tara was disappointed regarding her 

behaviour especially Sue Ellen. But as usual, Scarlett didn’t give any 

attention to that. Meanwhile, Rhett was released and Scarlett went to see 

him to borrow money to buy a mill. Few months later, she gave birth to a 
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girl she named Ella but she didn’t love her either. She became a closer 

friend to Melanie. But she soon knew another tragedy: the death of her 

husband Frank while fighting some thieves.  
           Scarlett had remourse because she was convinced that it was a 

punishment from God for cheating on both her sister and her fiancé to 

marry him just for money. She became alcoholic. This was an opportunity 

for Rhett to propose to her. For the third time, Scarlet got married. She 

gave birth after few months, to a child from Rhett. A beautiful girl she 

named Bonnie. As for Wade and Ella, Scarlett didn’t love her. She was 

most of the time thinking about Ashley even when she was with Rhett.     
           They bought the most large and most beautiful house in Atlanta. 

She could buy factories and a saw-mill and she hired Ashley to be in 

charge of the business. Once, when she was alone with Ashley in the 

store, a rumour was spread about a relationship between them. That 

evening, Melanie organized a birthday party for Ashley. Rhett forced 

Scarlett to go expecting Melanie to dismiss her. But Melanie welcomed 

Scarlett and introduced her to the guests as a dear friend. Rhett was a little 

disappointed about the rumours.  
           Then, he decided to go abroad with Bonnie. When they were 

back after few months, Scarlet was pregnant. Rhett suspected being the 

father. He had a quarrel with Scarlett about that. While arguing, Scarlett 

fell downstairs and lost the baby. Rhett asked forgiveness and a second 

chance. But another tragedy would affect their marriage: Bonnie’s death 

while she fell off her hourse.  
           Both Rhett and Scarlett were deeply sad and affected. 

Meanwhile, Melanie who got pregnant again, sent for Scarlett assistance. 

Once there, she noticed that Melanie was dying and she had a 

conversation with Ashley. Rhett saw her consolating Ashley then, he was 

convinced that she was still having feelings for him. He decided to leave 
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her and go far away. By the time she was running home to tell Rhett that 

she really loved him and that she just realized that she was no more in 

love with Ashley, Rhett was preparing to leave. In spite of begging him, 

Rhett walked out of the door.  
           Scarlett stayed on the floor alone and crying in the big house. The 

novel ended by Scarlett’s famous statement: “I’ll think of it all tomorrow. 

[…] After all, tomorrow is another day”. This was an open end of the 

story. It is worthy to mention that many critics believe that the characters 

in the novel really existed in the past. But the author, Margaret Mitchell 

denied that fact.  

           After its publication in 1936, the novel knew a large success and 

more than one million copies were sold within only six months. It was 

translated into more than thirty languages including French, Arabic, 

Spanish and Italian. It also won the Pulitzer prize in 1937.  

In 1939, a movie of the same name was released to the cinema under the 

direction of Victor FLEMING.  

           The movie received 10 academy awards (8 competitive and 2 

honorary) including the best actress, the best director and the best picture. 

Some may find that Gone with the wind is a women’s novel. But it should 

be mentioned that despite the theme of love, there was the historical side 

of the civil war and slavery which characterized the it. In addition to other 

themes that we’ll give in details further.   

           It is worthy to say that Scarlett O’Hara character was totally far 

from the model of a good woman whose example should be followed. She 

undoubdetly thought that men were like money: she could get them the 

same way she could get money. Indeed, after Tara’s devastation, Scarlett 

did everything legal and illegal to pay the taxes and to save the plantation, 

even stealing her sister’s fiancé. At the end, she could overcome the 

money issue and become a woman who was worthy than ten men.   
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          The novel’s characters are divided into three categories: fixed 

characters, developing characters and ephemeral characters. These 

categories are mentioned in Dr Thuraya TIDJANI’S book annexed in the 

references. The novel dealt with love, money, anger, slavery, women and 

true events from the civil war. Thus, it should not be considered as a 

Romance but rather as a book involving different themes to express true 

events.  
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 الملحق الثالث

 ل تلخيصي لتقنيات الترجمة حسب فيني وداربلنيجدو 

 

Procedure Lexis Collocation/Group Message 

1. Loan/borrowing Fr. Bulldozer 

En. Fuselage  

Science-fiction 

À la mode 

Five o’clock tea  

Bon voyage  

2. Calque Fr. Economiquement 

faible 

En. Normal school  

Lutetia Palace  

 

Governor General  

Compliements de la 

saison  

Take or leave it  

3. Literal 

translation  

Fr. L’encre  

En. (The) ink 

L’encre est sur la table  

The ink is on the table  

Quelle heure est-il? 

What time is it? 

4. Transposition  Fr. Expediteur  

En. From  

Depuis la revalorisation 

du bois  

Since timber has 

increased in value  

Défense de fumer  

 

Thank you for not 

smoking  

5. Modulation  Fr. Peu profond  

En. Shallow  

Donnez un peu de votre 

sang  

Give a pint of your 

blood  

Complet  

 

No vacancies  

6. Equivalence  Fr. (mil) la soupe  

En. (mil) tea  

Comme un chien dans 

un jeu de quilles  

Like a bull in a china 

shop  

Château de cartes  

 

Hollow triumph  

7. Adaptation  Fr. Cyclisme  

Br En. Cricket  

US En Baseball  

En un clin d’œil  

In next to no time  

Bon appétit !  

Enjoy your meal  

 

Fr: French 

En: English 
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لملحق الرابعا  

 إنجليزية-ة/عربيةعربي-ةإنجليزياستعمال االستفهام معجم 

  Acknowledgment )اإلقرار(  

 ?Don’t you want to marry me أال تريد أن تتزوجني؟

 ?I told you he was a gentleman, didn’t I لقد قلت لك إنه رجل مهذب، أليس كذلك؟

 Why didn’t you say so without beating ؟لماذا لم تسأليني مباشرة دون لف أو دوران

around the bush? 
 ? You have tired of me, haven’t you لقد مللت مني، ألست كذلك؟

 You want me to say it ?. All right, I love أتريدينني أن أقولها بصراحة؟ حسنا، فأنا أحبك

you 

أعتقد أنك ال تمانعين في إنجاب أطفال منه، ونسبهم 

 إلي

You wouldn’t object to having his 

children, would you and passing them off 

as mine ?  

 Admiration  )اإلعجاب( 
    ? What a lovely dress darling !  ما أجمل فستانك يا عزيزتي

 Anger )الغضب(   

ولين لي يا سكارليت أوهارا إن المزرعة تارا ال هل تق

 تساوي شيئا برأيك؟

Do you stand there, Scarlett O'hara, and 

tell me that Tara doesn't mount to 

anything? 

Astonishment )الّدهشة( 

بعد أن قدمت نفسي لبلدي وقاتلت حافي القدمين في 

 الثلوج؟

After I offered up myself for my country 

and fought barefooted in the snow?  
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 Have you been running after a man who هل كنت تركضين خلف رجل ال يحمل لك الحب؟

is not in love with you ? 

 Missy ? What are you doing out here  ماذا تفعلين هنا يا آنسة دون شالك؟

without your shawl? 

ما الذي يجري بحق  !لى الشارعريت انظر إ

 ؟!السماء

« Rhett look, down the street! What on 

earth… ?  

 ? What are you four doing home again ماذا تفعلون أنتم األربعة في المنزل مرة أخرى؟

  Blame )التوبيخ(  
هل جننت يا عزيزتي لتلوحي للرجال من نافذة غرفة 

 نومك؟

Have you lost your mind, honey, waving 

at men out of your bedroom window ? 

 ?Whar's your manners أين أخالقك وتربيتك؟

 ? What will mother say when she hears ماذا ستقول والدتي إذا علمت باألمر؟

ماذا ستقول أمك حين تصلها األخبار؟ وماذا ستظن 
 بي؟

What will your mother say when she 

hears ?What will she think of me ? 

  ? Who put out the light من أطفأ النور؟

 Why didn't you come up here to see if the لماذا لم تأت إلى هنا لتتفقدي الضوء ؟

light was burning? 

 You fool! Did you think he was really وهل ظننت أيتها الحمقاء أنه فعال ثمل؟

drunk ? 

Confirmation )التّوكيد(    

 ? After all, he’s her husband, ain’t he .برغم كل شيء فهو زوجها

 ? Are you ready for the reception هل أنت جاهزة للذهاب إلى الحفلة؟
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 ?Ashley, do you care – you do, don’t you أشلي، أال تهتم ألمري، إنك تهتم، أليس كذلك؟

 ? Auntie isn’t sick, is she بخير، أليست كذلك؟ عمتي

 Can’t you see he’s nervous, the big حصاني العزيز؟–أال ترون أنه عصبي 

darling ?  

أال تظنين أن الرجال يفاجأون بعد الزواج عندما 

 يكتشفون أن زوجاتهم على إدراك ومعرفة؟

Don’t you suppose men get surprised 

when they are married to find their wives 

do have sense ? 

 ?I told you he was a gentleman, didn’t I لقد قلت لك إنه رجل مهذب، أليس كذلك؟

 ? You have tired of me, haven’t you لقد مللت مني، ألست كذلك؟

  ? You know what I mean أنت تفهم ما أقصد طبعا

ن في إنجاب أطفال منه، ونسبهم أعتقد أنك ال تمانعي

 إلي

You wouldn’t object to having his 

children, would you and passing them off 

as mine ?  

Confusion )الحيرة( 

ولكن ماذا بشأن تعاليم إيلين عن األخالق؟ وماذا 

 عن حبها ألشلي؟

But what about Ellen’s teachings of 

morals ? What about her love for 

Ashley ? 

ولكن أين ستخفيها؟ هل تضعها في الفراش؟ أم فوق 

المدخنة؟ أو هل ترميها في البئر؟ أم تضعها في 

 صدرها؟

But where to hide it ?. In the mattress ? 

Up the chimney ? Throw it in the well ? 

Put it in her bosom ?. 

لى من ماذا ستفعل؟ وكيف تتمكن من الهر  ب؟ وا 

 تلجأ وبمن تستنجد طلبا للمساعدة؟

What could she do? How could she 

escape? Where could she turn for help? 

Curiosity )الفضول( 
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 ? What’s it all about ماذا هناك؟ وعم يتحدثون؟

Desscalation )التّصغير( 

 What would a child do with the moon if it ولكن ماذا ستفعل طفلة إذا حصلت على القمر؟

got it ? 

Disbelief )التّشكيك(        

هل أفهم من كالمك يا سيدي أن القضية التي مات 

 أبطالنا في سبيلها ليست مقدسة؟

Do I understand, sir, that you mean the 

cause for which our heroes have died is 

not sacred? 

Eagerness / Suspense )التّرقب/التّلهف( 

ألم تصلك أنباء جديدة –هل أصيب أشلي بمكروه ؟

 هل مات؟ -هل حدث له شيء؟  –عنه؟ 

Ashley isn’t – you haven’t heard anything 

– that he’s dead ? 

  ? What news ? What news ما هي األخبار؟ ما هي األخبار؟

      Exclamation )التعجب(  

 ? Butler again رى؟بتلر مرة أخ

كيف يمكنه أن يعد للزواج من ميالني مع أن يحبها 

 هي سكارليت؟

How could he be planning to marry 

Melanie when he really loved her, 

Scarlet? 
 ? How did you ever get out of jail كيف أطلقوا سراحك ؟

ما الذي يجري بحق  !ريت انظر إلى الشارع

 ؟!السماء

« Rhett look, down the street! What on 

earth… ?  

 ? where do they live if there aren’t any houses ولكن أين يعيشون ما دامت بيوتهم قد تهدمت؟

 You in the army ? What was yourأنت التحقت بالجيش؟ في أية سرية كنت؟ في أي 
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  ? company ? Your regiment فوج؟

Fear لخوف()ا  

 ? Ashley’s dead هل أصيب أشلي بمكروه؟

ولكن أين ستخفيها؟ هل تضعها في الفراش؟ أم فوق 

المدخنة؟ أو هل ترميها في البئر؟ أم تضعها في 

 صدرها؟

But where to hide it ?. In the mattress ? 

Up the chimney ? Throw it in the well ? 

Put it in her bosom ? 

   ? Is he dead مكروه؟هل حدث له 

 ? What shall I do, Scarlet ماذا علّي أن أفعل يا سكارليت؟

Happiness )الفرحة( 

 Do you realize Melanie that this money means أتعلمين، يا ميالني، إن هذه النقود تعني أننا سنأكل؟

that we'll eat? 

 Impossibility )االستحالة(  

أجد وكيال أمينا ال يسرقني وال  ومن أين لي أن

 يخدعني؟

And where will I be getting another 

overseer who wouldn't be cheating me? 

هل يدور في خلدك أنني أستطيع الهرب وترك 

ميالني والطفل؟. هل أحطم قلب ميالني، وأتركها 

 والطفل يعيشان على صدقة اآلخرين من األصدقاء؟

Do you think I could go off and leave 

Melanie and the baby ? Break Melanie’s 

heart ? Leave them both to the charity of 

friends ? 

 Do you think I’d let them get Ashley’s هل تظنين بأنني سأدعهم يمسون طفل أشلي بأذى؟

baby ?  

أتريدني أن أصلي  !أيها الرجل !يا رب السماوات 

ل تسوية سلمية مع الشماليين ؟ وذلك بعد أن من أج

« God’s nightgown, man ! Pray for a 

peaceable settlement with the Yankees ? 

After we’ve fired on the rascals at Fort 
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 ?Sumter قمنا بضرب أولئك األوغاد في قلعة )صومتر(؟

 ? How can I leave here, Melly كيف أترك هذا المكان يا ميالني؟

 When were we ever friends with the like منذ متى صادقنا من هم على شاكلتك؟

of you ? 

هل كان باستطاعة رجل جبان أن يعتلي المدفع 

  ويحشد الرجال؟

Would a coward have climbed on the 

cannon and rallied the men ?  

Invitation/Suggestion   اح()الدعوة/االقتر  

أليس الوقت مناسبا لذبح الخرفان، يا آنسة 

 سكارليت؟

Ain’it’bout time fer de sheep killin, miss 

Scarlet ? 

 ?Shall we go and sit on the bench هاّل ذهبنا لنجلس على المقعد؟

Irony )االستهزاء( 

  ? Hush, you ! who wants a boy أنت، كفي عن هذا، من قال إني أريد ولدا؟

حسنا لم ال تعطيه لآلنسة ميالني؟ ألم تخبريني بأنها 

 متلهفة جدا إلنجاب طفل آخر؟

Well, why not give it to miss Melly ?. 

Didn’t you tell me she was so misguided 

as to want another baby ? 

 ? What would I do with them وما الذي سأفعله باألقراط؟

Negation لنّفي()ا  

ستطيع الهرب وترك هل يدور في خلدك أنني أ

هل أحطم قلب ميالني، وأتركها  ميالني والطفل؟

 والطفل يعيشان على صدقة اآلخرين من األصدقاء؟

Do you think I could go off and leave 

Melanie and the baby? Break Melanie’s 

heart? Leave them both to the charity of 

friends? 

 God’s nightgown, man! Pray for a »أتريدني أن أصلي  !أيها الرجل !يا رب السماوات 
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من أجل تسوية سلمية مع الشماليين ؟ وذلك بعد أن 

 قمنا بضرب أولئك األوغاد في قلعة )صومتر(؟

peaceable settlement with the Yankees ? 

After we’ve fired on the rascals at Fort 

Sumter? 

 ? How can I leave here, Melly كيف أترك هذا المكان يا ميالني؟
 

  ? Hush, you ! who wants a boy أنت، كفي عن هذا، من قال إني أريد ولدا؟

 ? What would I do with them وما الذي سأفعله باألقراط؟

 ? Why should you be ashamed تخجلين؟ ولماذا

رجل جبان أن يعتلي المدفع هل كان باستطاعة 

  ويحشد الرجال؟

Would a coward have climbed on the 

cannon and rallied the men ?  

Reproach )العتاب(    

 How leave miss Pitty by herself lak dis كيف تتركانها وحدها هكذا فريسة الوحدة والمخاوف؟

w’en she so cary ? 

تزوج تشارلز من بين أي حماقة دفعت بها ألن ت

جميع الشبان وتنهي حياتها وهي في السادسة عشرة 

  من عمرها؟

Why had she been such an idiot as to marry 

Charles of all people and have her life end at 

sixteen ? 

Solicitation )التوسل(    

 ?Oh, please, won't you forget that آه، من فضلك، أال تريد أن تنسي تلك الحادثة؟

Wishing )التّمني( 

هل أستطيع أن أنسيه سولين وأدفعه لطلب يدي 

 بسرعة؟

Can I make him forget Sue and propose to me 

real quick ? 

 Will you think over my proposition while I’m أرجو أن تفكري بطلبي هذا ريثما أعود
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gone ? 

  ?Wouldn’t mother ever come home يت؟ألن تعود أمي إلى الب

 

 

تم وضع هذا المعجم وترتيب أغراض االستفهام الواردة فيه حسب           

 مذكور في ثالكل مأبجدية األبجدية اإلنجليزية ألغراض االستفهام وحسب 

   كل غرض. 
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  الملحق الخامس

ملحق   المصطلحات وأسماء العلم    

 المدونة في المتن حسب األلفبائية اإلنجليزية
 

Adaptation تصـرف 
Alternative question استفهام اختياري 

Borrowing دخـيل 
  Calque نسـخ 

Communicative translation ترجمة تواصلية 
Compiling تنميط 

Confirmation تأكيد 
Direct translation ترجمة مباشرة 

 Dynamic equivalence تكافؤ دينامي 
  Echo and checking questions استفهام الصدى أو استفهام التحقق 

Equivalence مقابلة 
Ethical/aesthetic جماليات 

Formal equivalence تكافؤ شكلي 
Georgia جيورجيا 

Indirect interrogation استفهام غير المباشر 
Interpretive theory (Theory of sense) )النظرية التأويلية )نظرية المعنى 

Invitation دعوة 
John Robert Marsh جون روبرت مارش 
Language/speech  اللغة /الكالم 
 Linguistic theory النظرية اللغوية 
 Literal translation ترجمة حرفية 
Literary translation الترجمة األدبية 

Modernism عصرنة 

Modulation تكييـف 
Oblique translation ترجمة غير المباشرة 
Poly-system theory نظرية النظم المتعددة 

Pulitzer بوليتزر 
Reformulation  / re-expression إعادة الّتعبير 
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Skopos theory نظرية الغائية 
Sumter سومتر 

Tag question  السؤال المذّيل 
Translatorial action theory نظرية الفعل الترجمي 

Transposition استبدال 
understanding of discourse فهم المعنى 

Vimoutiers فيموتيرس 
 Yes/no interrogative questions االستفهام الذي جوابه نعم/ال 
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 الملحق السادس

 ملخص البحث بالّلغة الفرنسية 

 
           L’interrogation est une figure de style qui correspond à poser une 

question par le locuteur qui demande une information ou une validation.  

Elle peut être également utilisée pour une confirmation que le locuteur a 

déjà en tête, une exclamation, un blâme, ou pour tout autre but.  
          La manière de s’interroger diffère d’une personne à une autre bien 

que son contenu est le même. En d’autres termes, le fond de 

l’interrogation ne change pas, ce qui change c’est sa forme. De là, on peut 

se poser les questions suivantes : l’interrogation est-elle la même dans 

toutes les langues ? La traduit-on de la même manière ? Et quelles en sont 

les techniques ? Le traducteur, réussit-il à traduire l’interrogation à travers 

les différents contextes ? Se base-t-il sur la forme ou sur le fond ? Que 

doit-on garder lorsqu’on traduit une interrogation d’une langue à une autre 

et que doit-on supprimer ? Quelles sont les théories de la traduction et ses 

techniques proposées par les linguistes et les traductologues, qui sont 

utiles pour la traduction de l’interrogation, tout en prenant en 

considération les mots et le sens ? Traduit-on facilement l’interrogation 

dans un contexte littéraire ?  Et quelles en sont les difficultés rencontrées 

lors du transfert ? 

          Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, j’ai élaboré cette 

étude qui entre dans le cadre des études descriptives analytiques. Pour ce, 

j’ai choisi le roman (Gone with the wind) de Margaret Mitchell (1993), 

4ème édition, Time Warner Company, United States of America, et deux 

traductions en arabe en l’occurrence celle de Ahmed Zaki Al Urabi et 

Fouad Terzi intitulée ( ذهب مع الريح) , éditée par Dar Al Thaqafa, Beirut 

(1958) et celle éditée par Dar El Bihar, Beirut (2005) sous le même titre.  
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La méthode que j’ai adoptée a consisté en l’analyse de la traduction des 

différentes interrogations y figuran selon le principe de Nida (équivalence 

formelle et équivalence dynamique). Comme tout chercheur, j’ai 

rencontré des difficultés pour l’élaboration de ce travail, et qui se 

résument en ce qui suit :   

- Difficultés pratiques : Elles concernent les lois de la recherche qui font 

grand défaut dans nos bibliothèques universitaires. Dans ce contexte, je 

tiens à remercier Dr Thuraya TIDJANI pour sa glorieuse contribution 

lorsqu’elle m’a remis une copie de sa thèse de doctorat qui m’a beaucoup 

aidée dans la définition de la méthodologie et des éléments essentiels de 

ma recherche.  

- Difficultés matérielles : Elles concernent l’impression de la thèse en 

plusieurs exemplaires et à maintes fois, pour sa correction par Dr 

TIDJANI, sur mon compte. En plus de la photocopie des différents 

ouvrages utilisés dans cette recherche.  

          Quant au cadre général de mon travail, il se résume en ce qui suit :  

Problématique : La traduction de l’interrogation d’une langue à une 

autre, est une opération difficile. Cela est dû au contexte qui change selon 

les circonstances d’énonciation, l’état du locuteur et celui du destinataire.    

Le traducteur doit prendre tout çà en considération pour pouvoir rendre le 

sens de l’interrogation. Pour ce, il doit tenir compte des différents 

contextes et situations dans lesquels l’interrogation est énoncée. Partant 

du principe que l’interrogation est émise différemment d’une personne à 

une autre et d’un peuple à un autre, bien que l’idée qu’elle recouvre soit la 

même, on est amené à se demander quelle est la meilleure approche pour 

traduire cette interrogation.  Et si on part du principe de l’équivalence de 

Nida, qui stipule que chaque mot dans la langue source est traduit par un 

mot équivalent dans la langue cible, et compte tenu de notre travail qui 
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cherche dans la traduction de l’interrogation de l’anglais en arabe, on se 

pose, alors, les questions suivantes :   

- De quelle équivalence parle-t-on ? formelle ou dynamique ?,  

- Quelle est l’équivalence qui rend mieux l’interrogation ?, 

- Traduit-on la forme de l’interrogation ou son fond ? Peut-on traduire 

la forme et le fond de l’interrogation, ou doit-on se focaliser sur l’un 

d’eux uniquement sans prendre en considération l’autre ?,  

-  Comment peut-on traduire l’interrogation par équivalence tout en 

sachant que l’équivalent le plus proche ici ne concerne pas les mots mais 

toute l’interrogation et le contexte dans lequel elle est énoncée ?,  

- Quelle est la théorie la plus proche de l’équivalence lorsqu’il s’agit 

de la traduction de l’interrogation ?,  

- Quelle est l’importance de la traduction par équivalence dans le 

domaine littéraire ?,  

- Le but de l’interrogation dans la langue anglaise, est-il le même 

dans la langue arabe ? Si c’est le cas, comment le traducteur rend-t-il ce 

sens ?,  

- Comment la théorie de Nida sur l’équivalence a-t-elle pu contribuer 

à la traduction de l’interrogation dans le corpus ?,  

- Doit-on viser, lors de la traduction de l’interrogation, le sens sans 

prendre en considération les éléments de la traduction, ou au contraire, 

donner la priorité à ces éléments sur quoi l’interrogation se repose ?,  

- Les exemples de traduction de l’interrogation dans le corpus, ont-ils 

réussi à confirmer la théorie de Nida ?,  

- Outre la théorie de Nida, quelles sont les techniques de traduction 

utilisées dans la traduction de l’interrogation dans le corpus?,  
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         Il est temps maintenant d’avancer des hypothèses sur ce sujet. Ces 

hypothèses sont résumées comme suit :  

 

Hypothèses de la recherche :  

- La traduction de l’interrogation se fait par équivalence formelle et 

équivalence dynamique,  

- La théorie de Nida est d’une grande importance dans la traduction 

car elle est largement utilisée, surtout dans le domaine littéraire,  

- L’équivalence formelle et l’équivalence dynamique peuvent rendre 

l’interrogation de l’anglais en arabe,  

- D’autres techniques de traduction peuvent être utilisées dans la 

traduction de l’interrogation, outre l’équivalence,      

- L’interrogation dans la langue anglaise et l’interrogation dans la 

langue arabe, sont les mêmes mais ce qui diffère, c’est la manière de leur 

énonciation.  

         Avant de chercher dans ces hypothèses, je vais d’abord parler des 

raisons qui m’ont poussé à choisir le thème de la recherche.  

Choix du thème :  

- Non existence d’études antérieures dans le domaine de la 

traduction, concernant la traduction de l’interrogation dans la littérature,  

- Manque de la version originale du roman de Mitchell dans les 

bibliothèques universitaires algériennes (et même librairies privées), ce 

qui m’a poussée à utiliser une version numérique (4ème édition). Cela a 

attisé en moi de la curiosité de travailler sur quelque chose de rare et de 

découvrir un roman étranger qui a remporté un grand succès.  

- Gone With the Wind est d’une importance historique parce qu’il 

nous apprend en détail le déroulement de la guerre civile américaine et il 

décrit les différentes batailles qui ont eu lieu avec un style soutenu 
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remarquable. Ce qui constitue donc, une source pour les historiens. Il 

cache également un style littéraire où se mélangent les langages des Noirs 

américains, la classe bourgeoise et la classe moyenne,  

- A travers le dialogue et le monologue, ce roman contient des 

interrogations diverses à buts différents. J’ai tenté d’analyser la traduction 

par équivalence de certaines de ces interrogations,  

- Le choix du roman est venu essentiellement pour faire connaître ce 

chef d’œuvre au grand public car 98% des personnes interrogées 

(étudiants, enseignants des différents paliers et les directeurs des 

entreprises publiques et privées) ignorent l’existence de ce roman et n’ont 

aucune idée quant à son auteur. Ce qui m’a frappée, vu que ce roman qui a 

remporté plusieurs prix littéraires et réalisé comme film emportant 

plusieurs oscars, reste méconnu d’une très grande tranche de la population 

algérienne.   

 

Définition du thème de recherche : La définition du thème de la 

recherche, fait référence aux points abordés dans ma thèse d’une façon 

détaillée. Ces points sont définis à partir de la problématique qui porte sur 

la traduction par équivalence de l’interrogation de l’anglais en arabe. J’ai 

choisi le roman de Mitchell comme corpus. J’ai également pris en 

considération les notions du contenu, du temps et de l’espace, dans cette 

étude. Le contenu de l’étude est le roman précédemment mentionné. Le 

temps s’étend de 1861 à 1865, pendant la guerre civile américaine. Quant 

à l’espace, l’étude se focalise sur la Géorgie, au sud des Etats Unis.  Il est 

également question de la théorie d’équivalence de Nida qui dit que chaque 

mot dans la langue source est traduit par l’équivalent naturel le plus 

proche dans la langue cible. Ainsi, il s’agit d’analyser la traduction des 

différentes interrogations citées dans le roman.   
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Importance de la recherche : De par sa nature, l’énonciation de 

l’interrogation diffère d’une personne à une autre bien que l’idée générale 

exprimée soit la même. Si on vient à parler de plusieurs langues, on doit 

se demander comment la traduction rend-t-elle le sens exprimé dans 

toutes ces langues ? L’importance de ma recherche réside dans le fait de 

savoir à quel point le traducteur a-t-il réussi la traduction de 

l’interrogation en utilisant le principe d’équivalence, de l’anglais en arabe, 

tout en sachant que ces deux langues ont une origine et une  culture très 

différentes.  

 

But de la recherche : Cette recherche vise essentiellement deux volets : 

un volet théorique et un volet pratique. Le volet théorique se veut un 

enrichissement des bibliothèques universitaires, aussi bien algériennes 

qu’arabes, et ce, à cause du manque d’études sur le roman (Gone With the 

Wind), d’un côté, et sur la traduction de l’interrogation dans la littérature 

et le roman selon le but et le contexte, d’un autre côté. Le volet pratique se 

veut une conclusion visant à dégager l’importance de l’équivalence dans 

la traduction de l’interrogation. Par cette recherche, je vise également à 

corroborer le peu d’études qui a été réalisé dans ce sens.  
 

Définition des notions de la recherche : J’ai jugé nécessaire de définir 

les notions clé sur lesquelles se repose ma recherche. Ces notions se 

résument en ce qui suit :  

- Traduction : Rendre un texte écrit dans une langue par un texte écrit 

dans une autre langue en prenant en considération les éléments qui le 

constituent et le sens qu’il exprime. Le texte peut être un mot, une phrase 

ou un texte entier. La traduction inclut tous les domaines de la vie : 

sociologie, sciences naturelles, littérature et autres.  

- Interrogation : Une figure de style qui sert à demander une 

information quelconque. Elle peut être également utilisée pour confirmer, 
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infirmer une chose, s’exclamer, blâmer quelqu’un ou l’inviter ou dans tout 

autre but à part le questionnement.  

- Roman : Un texte en prose traitant une histoire vraie ou imaginaire. 

Le roman est plus développé que la nouvelle. Il se compose de trois 

phases : la situation initiale, l’intrigue et la situation finale.  

- Théories de traduction : Se sont les différentes théories qui traitent 

de la traduction, ce qui peut être traduit, ce qui ne l’est pas et quelle est la 

meilleure approche pour traduire ? Traduit-on uniquement par des 

éléments linguistiques ou peut-on intégrer d’autres éléments 

extralinguistiques pour les besoins de la traduction ?  

- Equivalence : une notion adoptée par Nida qui dit que tout mot dans 

une langue donnée, est traduit par son équivalent naturel le plus proche 

dans une autre langue appelée « langue cible ».   

             Sur la lumière de ce qui a été exposé, j’ai divisé ma recherche en 

une introduction, un chapitre introductif, quatre chapitres essentiels : deux 

chapitres théoriques et deux chapitres pratiques, plus la conclusion. J’ai 

alors dégagé le plan suivant :  

Chapitre introductif : Ce chapitre traite du roman américain et de ses 

caractéristiques. Après que le roman soit absent dans la période des 

colonies, il apparaît au début du 19ème siècle. Puis, les années vingt 

connurent l’apparition de la génération perdue, c'est-à-dire les écrivains 

américains jeunes qui perdirent leurs idéaux tels Hemingway. Durant les 

années trente, les écrivains américains se penchèrent vers la critique, la 

réalité et la société.  

           Des années cinquante aux années quatre-vingt, le roman américain 

a connu une fluidité dans la production et a traité les différents thèmes qui 

touchent l’individu, la société et la philosophie. Avec les perturbations 

sociales qu’a connues les Etats Unis dans les années soixante, le genre 
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littéraire romanesque est utilisé pour faire connaître l’identité des Etats 

Unis.  

           Des années soixante dix aux années quatre vingt dix, le roman 

américain a traité de la science, la guerre froide, la guerre du Vietnam, la 

politique, la médecine et l’Internet. On peut citer dans ce cadre Richard 

Powers. 

         Le roman américain, contrairement au roman français ou anglais, est 

nouveau et remonte au temps de la découverte du Continent américain. 

Comme il est mentionné précédemment, il traite différents thèmes qui 

touchent l’individu et la société.  
 

Chapitre premier : Ce chapitre traite de la traduction et de la théorie de 

l’équivalence formelle et dynamique. Il est également question des 

théories et techniques de traduction, entre autres, la théorie de Nida qui 

adopte le principe de l’équivalence. J’ai également traité les sept 

techniques de traduction de Vinay et Darbelnet. Dans la première partie 

consacrée aux théories de traduction, il était question de la théorie 

linguistique puisque les expressions interrogatives analysées dans cette 

recherche sont incluses dans la langue avant tout. Parmi les théoriciens 

qui représentent ce courant, on peut citer Fedorov, Vinay, Darbelnet, 

Catford, Mounin et Nida.  

          Catford dit que « la théorie de traduction est concernée avec un 

certain type de relation entre les langues et par conséquent, elle est une 

branche de la linguistique comparative » (J. C. CATFORD, 1965, 20). 

Nida, quant à lui, a insisté sur le fait que le traducteur est tenu de trouver 

un équivalent plus  proche du texte original et non pas une 

correspondance. Le traducteur se doit également de transmettre le même 

effet contenu dans le texte original. Peter Newmark prône également la 

théorie linguistique de la traduction puisque, selon lui, ce qu’on traduit 

n’est autre que les mots, et les pages d’un ouvrage ne contiennent que les 
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mots. Il ajoute que la théorie de traduction s’intéresse aux choix et 

décisions que prend un traducteur face à un texte à traduire et non aux 

mécanismes de la langue.  

          Newmark propose alors deux sortes de traduction : communicative 

et sémantique. La première vise à rendre le même effet contenu dans la 

langue cible (texte original) et la deuxième reproduit le sens contextuel 

dans cette langue. Pour Newmark, la plupart des textes requièrent une 

traduction communicative, ce qui va avec les articles de presse, les revues, 

les livres scolaires, la propagande commerciale et politique. Car ce qui 

importe ici est le message à transmettre et non les mots d’une langue. Par 

contre, dans les œuvres littéraires et créatives, la langue est plus prioritaire 

que le contenu. Quoi qu’il en soit, le traducteur ne doit pas seulement 

traduire les mots hors contextes mais doit également rendre le vouloir dire 

de l’auteur.  

           La théorie interprétative avec Marianne Lederer et Danica 

Seleskovitch de l’ESIT (Paris), voient que la traduction se résume en trois 

étapes : la compréhension, la déverbalisation et la reformulation. D’abord, 

comprendre ce que l’auteur du texte original veut dire (son vouloir dire) et 

non les mots. Car on peut comprendre tous les mots d’un texte sans 

pouvoir le traduire si on ne voit pas à quel sens ils renvoient. Ensuite, 

déverbaliser ce vouloir dire, c’est-à-dire oublier les mots qui le composent 

pour un moment et interpréter le sens caché. Marianne Lederer dit que si 

la deuxième étape est ignorée par le traducteur, cela peut conduire à une 

mauvaise traduction ou à une traduction littérale qui ne sert pas le vouloir 

dire de l’auteur. Enfin, reformuler ou ré-exprimer ce vouloir dire et le 

simplifier pour le lecteur de la langue cible.  

           Les théoriciens de ce courant avancent que pour arriver au but, le 

traducteur est tenu d’avoir la connaissance nécessaire qui englobe la 
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connaissance du monde extérieur, la compréhension du contexte et le 

vouloir dire de l’auteur du texte original.  

           En 1980, Jean Delisle a développé le travail de Seleskovitch en se 

basant sur l’analyse du discours et la linguistique textuelle. Ainsi il a fait 

ressortir trois étapes de la traduction qui sont :  

- L’étape de la compréhension : elle comporte la déverbalisation du 

sens du texte original ainsi que la définition du contenu conceptuel à 

travers le contexte.  

- L’étape de la ré-expression : elle comporte la reformulation du vouloir 

dire du texte original par la combinaison des idées qui le constituent.  

- L’étape de la révision : dans cette étape, le traducteur fait son choix 

final et produit un texte qui rend le vouloir dire du texte original et qui sert 

la compréhension du lecteur du texte cible.  

           Marianne Lederer considère que la vraie traduction est celle qui est 

produite dans le cadre d’un texte, c’est-à-dire, en présence d’un message 

et d’un contexte particulier. Elle dit dans ce sens : « la traduction 

interprétative est une traduction par équivalences, la traduction 

linguistique est une traduction par correspondances (…). La différence 

essentielle entre équivalences et correspondances : les premières 

s’établissent entre textes, les secondes entre des éléments linguistiques ».  

(Lederer, 1994, 51).  

           Certains théoriciens ont critiqué la théorie interprétative pour le fait 

qu’elle soit limitée. Franz Pöchhakcker pense que la position des études 

interprétatives dans le cadre d’une large discipline des études de 

traduction, reste curieusement ambiguë ». (Voir Munday, 2009, 128).   

           Vient ensuite la théorie du Skopos qu’a utilisée Hans J. Vermeer 

pour la première fois dans le domaine de la traduction. Il a également écrit 

un livre conjointement avec Katarina Reiss en 1964 intitulé Groundwork 
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for a General Theory of Translation. Ces deux théoriciens avancent que le 

but de traduire un texte et la fonction du texte traduit, sont deux éléments 

importants dans la traduction. Jeremy Munday dit à propos de la théorie 

du Skopos : « Skopos theory focuses above all on the purpose of the 

translation, which determines the translation methods and strategies that 

are to be employed in order to produce a functionally adequate result ». 

(J. Munday, 2001, 79).  

           C’est dire que le but essentiel de la théorie du Skopos détermine les 

méthodes et les stratégies qui sont à utiliser pour produire un texte 

adéquat fonctionnellement. La théorie du Skopos a fait sortir la traduction 

de son cadre linguistique étroit à un cadre plus large en la considérant 

comme outil de communication interculturelle. C’est-à-dire que la 

traduction sert désormais à faire connaître les cultures entre elles et non à 

traduire uniquement les mots et les textes et les lire dans une autre langue 

que la langue originale dans laquelle ils ont été écrits.   

           La théorie du Skopos reste parmi l’une des théories de traduction 

les plus importantes, et qui vise à développer la traduction et à améliorer 

sa qualité en usant la didactique.  

           Dans ce même chapitre, il était question de la théorie du poly-

système qui a fait son apparition en Russie dans les années vingt, par des 

formalistes. Dans les années soixante dix, Evan Zohar a développé cette 

théorie en Israël. Par poly-système, Zohar veut faire référence aux 

différents systèmes qui agissent entre eux à l’intérieur d’un seul système 

les englobant. Ainsi, il considère que la littérature traduite n’est qu’un 

système parmi d’autres.  

           En d’autres termes, la théorie du poly-système voit la traduction 

comme un sous-système entrant dans le cadre culturel général de la langue 

cible. La traduction est présentée comme un transfert au niveau des 

systèmes et non des langues. Ce qui nous mène à dire qu’elle est intégrée 
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à l’intérieur d’un contexte social et culturel plus large, qui doit être pris en 

considération lors de ce transfert.  

           La théorie du poly-système a été, à l’instar des autres théories, 

critiquée pour le fait qu’elle se base exagérément sur les principes des 

formalistes des années vingt, ce qui peut être non compatible pour les 

textes des années soixante dix, selon Evan Zohar. Il y a aussi la 

généralisation de la traduction sur les lois internationales qui se basent sur 

des arguments approximatifs. Néanmoins, les partisans de cette théorie 

recommandent aux traducteurs de connaître les normes et les lois qui 

régissent le système dans lequel la traduction est accomplie.  

           Vient enfin la théorie de l’action translatoriale. Cette théorie est 

développée en Allemagne par Justa Holz Mänttäri en 1984. La traduction 

est vue ici comme une action professionnelle et une opération de 

communication interculturelle dont le produit final (texte traduit) est 

capable de fonctionner d’une manière appropriée dans des situations et 

contextes spécifiques.  

           Dans le but de développer le contexte de la traduction au niveau 

pragmatique, Holz Mänttäri a fait recours à cette théorie, d’une part, et à 

la théorie communicationnelle, d’autre part. De cette manière, elle est 

arrivée à dégager les obstacles culturels auxquels un traducteur fait face 

lors de la traduction et comment en remédier devant les différents 

contextes. A travers cette théorie, Holz Mänttäri vise à fournir des règles 

théoriques et un cadre conceptuel, qui peuvent tracer les grandes lignes au 

profit des traducteurs professionnels.  

           Elle pense également que le traducteur doit prendre toutes les 

mesures nécessaires pour remédier aux obstacles culturels qui 

l’empêchent d’accomplir son travail. Comme il est tenu de savoir dégager 

le bon moment et les conditions aidant à produire sa traduction. Donc, il 
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sera seul responsable de la réussite ou de l’échec de la communication 

dans la culture cible.  

           Ce sont les théories de traduction traitées dans la première partie du 

deuxième chapitre. Toutes ont traité la traduction d’un seul côté sans en 

donner une idée complète sur des règles de la traduction au sens plus 

large.  

           Dans ce même chapitre, il est également question des techniques de 

traduction qui ont été relevées dans l’analyse de la traduction des 

expressions interrogatives dans le corpus. En fait, il s’agit des sept 

techniques de traduction de Vinay et Darbelnet, qui sont : la traduction 

littérale, le calque, l’emprunt, la transposition, la modulation, l’adaptation 

et l’équivalence. Les trois premières techniques font partie de la 

traduction directe, et les quatre dernières font partie de la traduction 

indirecte.  

           Le travail de Vinay et Darbelnet s’est basé sur la décomposition du 

texte à des unités de traduction, chaque unité a un seul sens. L’unité de 

traduction ici est l’unité lexicale. Ces techniques de traduction sont 

utilisées dans le domaine littéraire qui, le sait-on, n’est pas aisé à traduire 

car la langue de la littérature est une langue de créativité où les figures de 

style sont beaucoup utilisées. Le traducteur doit donc rendre cette 

créativité dans la langue cible.  

           De là, ces techniques contribuent largement à enrichir la langue 

d’arrivée, à expliquer et à analyser la langue de départ comme à définir 

ses règles.  

           J’ai également traité dans le deuxième chapitre, l’équivalence 

comme procédé de traduction. Mona Baker définit l’équivalence en 

traduction comme « la relation entre le texte source et le texte cible, qui 

permet de considérer le texte cible comme une traduction du texte source 

en premier lieu » (Baker, 1998, 77).  
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          Les deux types d’équivalence (formelle & dynamique) sont utilisés 

comme base dans cette recherche. Les expressions interrogatives 

analysées sont traduites soit par équivalence formelle, soit par équivalence 

dynamique.  

           Nida considère l’équivalence dynamique comme le principe de 

l’effet équivalent. C’est-à-dire rendre par la traduction le même effet 

contenu dans le texte source.  

           Mais il faut noter que la traduction de la forme sans prendre en 

considération le contenu (équivalence formelle), fait perdre au texte 

traduit sa fonction communicationnelle. Et traduire le contenu, donc le 

sens, sans donner de l’importance à la forme (équivalence dynamique) 

donne une traduction dépourvue des caractéristiques techniques et tue 

l’esprit du texte original.  

    Catford insiste sur le fait que l’équivalence en traduction intervient 

quand le texte source et le texte cible partagent les mêmes caractéristiques 

ou au moins quelques unes d’entre elles. Selon Catford, ces 

caractéristiques ne concernent pas seulement la période de temps dans 

laquelle le texte est produit, mais également des caractéristiques de 

référence culturelle et situationnelle.  

           Quant au but de l’équivalence dans la traduction, Nida considère 

que certaines traductions visent à donner une correspondance sémantique 

et formelle, et sont accompagnées de notes et de commentaires. D’autres 

traductions cherchent à créer un sentiment chez le lecteur semblable au 

sentiment créé chez le lecteur du texte original. Les premières sont celles 

utilisant l’équivalence formelle, et les deuxièmes, celles utilisant 

l’équivalence dynamique.  

           Selon Nida, la différence dans la traduction est due à trois facteurs 

qui sont : la nature du message (texte), le but que vise l’auteur du texte 

original et le traducteur et la nature des lecteurs qui reçoivent le texte.  
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           Susan Bassnett dit que l’équivalence, en général, résulte de la 

relation entre les signes eux-mêmes et ce qu’ils expriment. L’équivalence 

résulte également de la relation entre les signes, ce qu’ils expriment et de 

ceux qui les utilisent.  

           Le traducteur reste le seul arbitre dans le jugement final des effets 

imaginés des deux textes (source et cible), selon Ian Higgins (1992, 22).  
Chapitre deux : Ce chapitre est divisé en deux parties : l’interrogation 

dans la langue anglaise et l’interrogation dans la langue arabe. La 

première partie traite de la définition de l’interrogation, ses types, ses 

outils et ses buts dans la langue source (l’anglais).  

           Pour ce qui est de la définition de l’interrogation, Geoffrey Leech 

dit : « un type de phrase ou une partie de phrase qui a un vide informatif » 

(notre traduction), (G. Leech, 2006, 97). Ivan A. Sag & Jonathan 

Ginzburg disent : « bien que des études aient été réalisées autour de 

l’interrogation à travers les différentes langues du monde, peu de 

traitements syntaxiques et sémantiques de compréhension sur 

l’interrogation, reste utilisé dans une seule langue ». (Ginzburg & Sag, 

2001, 1). Dans la partie « types de l’interrogation en anglais », des 

catégorisations de plusieurs grammairiens ont été exposées.  

          Pour certains, l’interrogation se divise en directe et indirecte. La 

première vient en style direct (deux points, guillemets et emplacement du 

verbe avant le sujet). La deuxième ne respecte pas cet ordre puisqu’il y a 

absence des deux points et des guillemets et le sujet vient avant le verbe. 

Pour Roland Carter & Michael McCarter, l’interrogation en anglais se 

divise en :  

- Interrogation complète et interrogation concise : Comme dans les 

exemples suivants : « are you hungry ? » (int. Complète), « you 

hungry ? » (int. Concise). Concise parce qu’il y a absence du verbe are. 

Mais ceci n’empêche pas la compréhension.  
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- Interrogation qui demande réplique : ce type d’interrogation crée une 

réponse dans l’esprit de celui qui écoute. Celui qui pose la question peut 

parfois répondre lui-même comme dans cet exemple :  

« - Are you ready to have the exam? - Of course you are ».  

(Es-tu prêt pour l’examen?, -Bien sûr que tu l’es).  

- Interrogation à la recherche d’une information : celui qui pose la 

question ici ne connaît pas la réponse comme dans l’exemple suivant : 

« will it rain tomorrow ? », (Pleuvra-t-il demain ?).  

- Interrogation à la recherche d’une nouvelle information : La différence 

entre ce type d’interrogation et le type qui l’a précédé, est que dans le 

premier, on peut prédire la réponse. Dans cette catégorie, on peut citer 

l’exemple suivant : « How much did you buy that book ? », (Combien as-

tu payé ce livre ?). Ici, celui qui pose la question ne connaît pas le prix du 

livre, alors il recherche une information en posant cette question.  

- Interrogation Wh : les outils de traduction utilisés ici sont fréquemment : 

why, where, when, what, which, whose, en plus de how. Ce type 

d’interrogation recherche quelque chose de précis (personne, date, animal, 

chose, couleur…). La réponse vient déterminer la chose inconnue dans la 

question.  

- Interrogation wh emphatique : Ceci concerne l’introduction de 

l’auxiliaire (do/does) dans la question pour confirmation comme dans 

l’exemple suivant : « Who does know the truth ? », (Qui connaît la 

vérité ?). « Does » joue ici un rôle de confirmation puisque l’interrogation 

(Who knows the truth ? » est correcte.  

- Interrogation elliptique : Ce type d’interrogation est utilisé généralement 

en langue parlée comme dans l’exemple suivant : « What d’you think ? ». 

Il y a ici abbreviation de l’auxiliaire (do). Dans la traduction de cette 

interrogation vers l’arabe, l’ellipse n’est pas visible. Il est à noter que dans 

l’écrit, l’elliption n’est pas permise contrairement à l’oral.  
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- Interrogation alternative : ce type d’interrogation donne à choisir entre 

deux réponses ou plus sur un élément ou plusieurs comme dans l’exemple 

suivant : « Would you like coffee or tea ? ». On nous demande ici de 

choisir de prendre du café ou du thé. La réponse peut porter sur un seul 

élément (coffee), (thé) ou les deux en même temps ou aucun.  

- Interrogation déclarative : Elle vient dans l’apparence d’une phrase 

déclarative mais le ton nous indique qu’il s’agit d’une question. On peut 

citer l’exemple suivant : « You’re happy ? ». Dans le mode interrogatif, la 

question serait : « Are you happy ? », (Es-tu heureux ?).  

- Interrogation (questions tag) : L’interrogation ici est marquée par 

l’emplacement de la question à la fin après une phrase déclarative comme 

dans cet exemple : « You passed the exam, didn’t you ? », (Tu as réussi à 

l’examen, n’est-ce pas ?). Si la phrase déclarative est confirmative, la 

question tag est négative et vice versa. La question « tag » peut, parfois, se 

placer à la fin comme au milieu. « It is fine, isn’t it, to have a pet in your 

appartment ? », (C’est bien d’avoir un animal domestique chez toi, n’est 

ce pas?). Ici, la question tag (isn’t it) est placée au milieu de 

l’interrogation. Elle peut également être l’une des expressions suivantes : 

all right, yeah, okay, eh, don’t you think ? La tag question ne s’accorde 

pas en genre et en nombre avec le sujet de l’interrogation.  

- Interrogation de l’écho ou de vérification : il s’agit ici de reproduire une 

grande partie de la question, soit parce qu’on n’a pas bien entendu ou 

parce que l’idée reste floue. L’exemple suivant en est une parfaite 

illustration :  

« - My neighbour’s name is Peter »; (Mon voisin s’appelle Peter).  

« - Your neighbour’s name is what? », (Ton voisin s’appelle comment?). 
-  Interrogation négative : Ce type d’interrogation vient avec l’outil de 

négation (not) dans sa forme concise (n’t) après un verbe principal ou un 

auxiliaire. On peut citer l’exemple suivant : « Shouldn’t you work hard to 
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pass the exam ? », (Ne dois-tu pas travailler dur pour réussir à 

l’examen ?).  

- Interrogation rhétorique : Il s’agit de répondre immédiatement après 

avoir posé la question. Ce type d’interrogation est présent surtout en 

littérature. On peut citer l’exemple suivant : « Will these hopes be 

realized, and will these fantasies materialize and become true ? Yes…» 

(Sami Amr, 2009, 87). Ici, la réponse à la question posée est (yes) et c’est 

l’auteur lui-même qui répond immédiatement après avoir posé la question.  

- Interrogation sans auxiliaire ou sujet : Ce type d’interrogation ne 

contient pas d’auxiliaire ou de sujet mais le contexte laisse entendre la 

compréhension. Comme dans l’exemple suivant : « Finished yet ? ». 

L’interrogation dans sa forme complète serait : « Have you finished 

yet ? », « as-tu, avez-vous terminé ? ». Ainsi, l’auxiliaire serait (have) et 

le sujet (you). Dans ce type d’interrogation, il n’est pas faux d’omettre 

l’auxiliaire ou le sujet du moment que sa compréhension est présente. On 

l’utilise surtout dans la langue parlée.  

- Interrogation avec pronom sujet et sans auxiliaire : Quand le sujet dans 

une question est un pronom, l’auxiliaire peut être omis comme de dire : 

« She revising the lessons ? », « Révise-t-elle ses cours ? ». Le ton de 

poser la question nous permet de dire qu’il s’agit d’une interrogation. 

Dans l’écrit, c’est le contexte qui nous aide à le savoir. Nonobstant, 

l’interrogation où le pronom sujet est la première personne du singulier 

(I), n’est pas applicable pour ce qui a précédé. On peut citer l’exemple 

suivant : « Am I desturbing you ? », (Je te (vous) dérange ?). Le pronom 

sujet est I et l’auxiliaire est (Am). On ne peut pas omettre l’auxiliaire et 

dire : « I desturbing you ? ».  

- Interrogation qui a comme réponse oui/non : Ce type d’interrogation 

accepte uniquement comme réponse oui ou non comme dans l’exemple 

suivant :  
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« -Have you done the activities ?, As-tu fait les exercices ?». Si le sujet a 

fait les exercices, il répond par oui. Dans le cas contraire, il répond par 

non. Graham Lock a mentionné d’autres réponses telles : yup et yeah. (G. 

Lock, 1996, 181). Oui et non peuvent être suivis du sujet et du verbe 

uniquement comme de dire : « Is that a special price ? Yes, it is », (Est-ce 

un prix spécial ?, -Oui çà l’est). (Ibid).  

- Interrogation multiple : C’est une interrogation qui contient une seule 

question dans un seul énoncé mais avec plus d’un outil d’interrogation 

comme de dire : « Who saw who ?, Qui a vu qui ? ». (Robert Fiengo, 

2007, 108). L’interrogation qui contient plus d’une question est, selon 

Fiengo, appelée question unie comme dans l’exemple suivant : « where 

did you go yesterday and what did you do ?, Où est ce que tu es parti 

(vous êtes partis) hier et qu’as-tu (avez-vous fait ? ». Cette interrogation 

contient deux questions (where did you go yesterday ?) et (what did you 

do) reliées par la conjonction de coordination (and).  

           Une partie dans le chapitre trois sest consacrée aux outils 

d’interrogation utilisés dans la langue anglaise entre autres who, where, 

when, which, how, what, why et les formes composées whoever, 

wherever, whenever, whatever…en plus d’autres formes telles whose, 

whom… 

          La dernière partie consacrée à l’interrogation en langue anglaise a 

traité des valeurs de l’interrogation. Il est à noter que toutes ces valeurs 

sont dégagées à partir d’un contexte bien précis avec des indicateurs qui 

permettent de les situer. Parmi ces valeurs, on peut citer :  

- Valeur de confirmation : On suppose qu’une personne est malade et que 

son amie est allée lui rendre visite. L’amie vient de rencontrer une autre 

amie qui lui demande : « Did you really go to see her ?, Lui as-tu 

réellement rendu visite ? ». On suppose également que la visiteuse a dû 

parler à ses amis de la visite qu’elle comptait faire. C’est pourquoi, la 
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personne qui a posé la question sait déjà que cette visite a eu lieu mais elle 

attend une confirmation de son amie. Un autre exemple de cette valeur : 

« How could you be such a bad person ?, Comment pouvais-tu être une si 

mauvaise personne? ». On suppose que cette question eut été posée par 

quelqu’un à qui on a fait du mal et qui blâme la personne qui lui a fait ce 

tort. Donc, le fait d’être une mauvaise personne a bien existé avant de 

poser la question. Cette dernière est venue confirmer ce fait.  

- Valeur d’invitation : L’interrogation peut être utilisée dans le but 

d’inviter quelqu’un à faire ou à ne pas faire quelque chose comme dans 

l’exemple suivant : « Why don’t you come and see me sometimes ? », 

« Pourquoi ne viens-tu (venez-vous) pas me rendre visite parfois ? ». 

(Koshik, 1, 2005). 

- Valeur d’offre : Il s’agit d’offrir à quelqu’un quelque chose dans une 

forme interrogative comme de dire : « Would you like to eat some 

bananas ? », « Veux-tu (voulez-vous) manger des bananes ? ».  

- Valeur de réclamation : Cette valeur vient marquer la déception, l’ennui 

ou le chagrin comme dans l’exemple suivant : « Why do we have to suffer 

in life ? », « Pourquoi sommes-nous obligés de souffrir dans la vie ? ».  

- Valeur de demande : Il s’agit de poser une question dans le but de 

demander à quelqu’un de nous rendre service ou de nous donner quelque 

chose. La réponse est une action qui sera accomplie et non une parole. On 

peut citer l’exemple suivant : « Can you lend me a pen, please ? », 

« Peux-tu me prêter un stylo, s’il te plaît ? ». Les conversations 

téléphoniques entrent dans cette catégorie comme : « Is Mrs Brown 

there ? », « Mme Brown est-elle là ? ».  

- Valeur de défi : Cette valeur intervient pour tester le degré du défi chez 

quelqu’un comme dans l’exemple suivant : « Can you beat me ? », 

« Peux-tu (pouvez-vous) me battre ? ».  
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- Valeur d’accusation : Il s’agit d’accuser la personne à qui on pose la 

question justement ou injustement comme de dire : « How dare you to tear 

the paper into pieces? », « comment as-tu osé déchirer le papier en 

morceaux ? ».  

Là, se termine la première partie du chapitre trois. Dans la deuxième 

partie, j’ai traité de l’interrogation dans la langue arabe et j’ai suivi la 

même méthodologie que la première partie.  

          D’abord, une définition de l’interrogation est donnée. Ensuite, il y a 

eu énumération des types d’interrogation selon les grammairiens comme :  

- Interrogation réelle : Ce type d’interrogation vient pour s’interroger et 

non pour un autre but. Il se divise en interrogation de confirmation ou 

d’infirmation. La réponse à la première est نعم comme dans l’exemple 

suivant tiré du coran :  

 (. 113فرعون قالوا إن لنا ألجرا إن كنا نحن الغالبين" )األعراف،  وجاء السحرة"

(Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: "Y aura-t-il vraiment une 

récompense pour nous, si nous sommes les vainqueurs?", http://quran.al-

islam.com, 25.08.2012). Pharaon répond par : Oui, et vous serez certainement 

du nombre de mes rapprochés" (source précédente). 

La réponse d’infirmation est l’outil d’interrogation ال.  

L’interrogation réelle inclut également l’interrogation conceptuelle. Ce 

type d’interrogation demande la désignation de l’élément objet de la 

question comme dans le verset coranique suivant :  

(29"ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟" )سبأ،   

- Interrogation métaphorique : Joseph Hajjar divise ce type d’interrogation 

en :  

http://quran.al-islam.com/
http://quran.al-islam.com/
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1- Interrogation pour ignorance : Ici, on pose la question tout en 

connaissant la réponse mais on fait semblant de ne pas le savoir. On peut 

citer le vers suivant :  

أقوم آل حصن أم نساء    يوما إخال وسوف إخال أدر   

Ici, le poète se demande si ce peuple est composé d’hommes ou de 

femmes. Bien sûr, il fait référence aux hommes qui ont des 

comportements de femmes et il ne sait pas où les situer.  

2- Interrogation négative : On pose la question sous forme interrogative 

comme dans l’exemple suivant :  

, « Qui peut rendre au droit chemin celui que Dieu a fourvoyé ? » " فمن يهدي

 .(29؟" )الروم من أضل اهلل

           Cela implique que toute réponse est niée du fait que Dieu seul peut 

guider les gens sur le droit chemin ou les laisser dans leur ignorance.  

3- Interrogation de confirmation : On pose la question en connaissant déjà 

la réponse mais en cherche juste la confirmation comme dans le verset 

suivant :  

ذ قال اهلل ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟" )المائدة،  (116"وا    

(Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: "Prenez-moi, ainsi 

que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah?, http://quran.al-

islam.com, 25.08.2012). 

           Ici, Dieu pose la question à Jésus fils de Marie en lui demandant si 

c’est lui qui a demandé aux gens de le prendre lui et sa mère pour des 

dieux. Bien sûr, le Messager nie cette accusation en sachant que Dieu 

connaît déjà la réponse en lui répondant : 

لمته تعلم ه فقد ع"قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت                     

 (.116 نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عاّلم الغيوب" )المائدة في ما

http://quran.al-islam.com/
http://quran.al-islam.com/
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(Gloire et pureté à Toi! Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas 

le droit de dire! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a 

en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand 

connaisseur de tout ce qui est inconnu) (source précédente).  
4- Interrogation de l’écho : Ici, une partie de l’énoncé nous échappe. 

Alors, on pose une question pour exprimer cela comme de dire par 

exemple :  

 L’outil .(? Qui est venu) جاء من؟ .(Muhammed est venu)  جاء محمد

d’interrogation من est venu pour demander la désignation de l’élément de 

la phrase qui nous a échappé.  

           La deuxième partie du chapitre trois traite également des outils 

d’interrogation (lettres et noms) en langue arabe dont les plus utilisés 

sont :  

 La particularité de cet outil d’interrogation est que c’est le plus : الهمزة )أ( -

utilisé et certains grammairiens considèrent qu’il est l’origine des autres 

outils d’interrogation. On peut citer l’exemple suivant :  

(106"أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون" )آل عمران   (avez-vous mécru 

après avoir eu la foi?, http://quran.al-islam.com).  

           Dans ce verset, Dieu s’adresse aux gens qui se sont déraillés du 

droit chemin et leur dit de goûter à la souffrance le jour du Jugement.  

 ce qui ,ال Cet outil peut être rattaché à l’outil de négation : (est ce que) هل -

donne ( ّهال) comme de dire : «  ّالتمرين؟ساعدتني في حّل  هال  » (Peux-tu m’aider 

à résoudre cet exercice ?).  

http://quran.al-islam.com/
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 Cet outil d’interrogation est utilisé lorsque l’interrogation est :(ou) أم  -

double comme : "أيذهب األمير أم الوزير؟" (Est-ce le prince qui va partir ou le 

ministre ?). (A.F.L. Beeston, 1968, 102)  

 Cet outil d’interrogation est un nom utilisé pour s’enquérir des : (Qui) من -

personnes comme l’exemple suivant donné par El Sekaki : "من جبريل؟" (Qui 

est Djibril ?) (El Sekaki, 1987, 311).  

 Cet outil d’interrogation est un nom utilisé : (Quoi, qu’est-ce que) ما -

pour s’enquérir des objets comme de dire :"ما صنعت بأخيك؟" (Qu’as-tu fait 

de ton frère?). Il se peut parfois que ما s’attache à la lettre لـ, et devient لم 

qui veut dire alors pourquoi.  

 Un nom d’interrogation qui vient au début ou au milieu de : (Quoi) ماذا -

l’interrogation et remplace le complément d’objet direct, comme dans cet 

exemple : ماذا أكلت؟" (Qu’as-tu mangé ?). La réponse serait : أكلت تفاحة. Le 

mot تفاحة   est un complément d’objet direct exprimé dans la question par 

l’outil d’interrogation ماذا.  

 Cet outil : (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, quel(s), quelle (s)) أيّ  -

d’interrogation est un adjectif qui se place avant le nom qu’il qualifie 

comme dans l’exemple suivant : "أّي كتاب اخترت؟" (Quel livre as-tu choisi ?). 

(Le nom qualifié est كتاب (livre). L’outil d’interrogation  ّأي peut être 

devancé par des prépositions telles  في  ,من et على comme dans l’exemple 

suivant :  

  .(? Dans quelle chambre as-tu laissé ta valise) في أّي غرفة وضعت حقيبتك؟ 
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 Cet outil d’interrogation se place avant un nom comme de : (combien) كم -

dire : "كم فصال قرأت؟" (Combien de chapitres as-tu lu ?). Le nom فصال est 

placé après l’outil d’interrogation كم qui exprime le nombre. Il peut 

également exprimer le prix, le temps et l’âge.  

           Certains grammairiens arabes pensent que كم se place toujours au 

début de l’interrogation. D’autres, au contraire, voient que cet outil peut 

se placer au milieu. Mais dans le Coran, on le trouve au début de 

l’interrogation comme l’a mentionné Abdelkarim BARHOUM (2006, 4).  

 Cet outil est utilisé pour exprimer la manière ou le bien : (comment) كيف -

(ou mal) être comme dans l’exemple suivant : )كيف حالك؟( (Comment vas-

tu ?). Ici, كيف exprime le bien-être ou le mal-être.  

 Cet outil d’interrogation se compose de deux parties : la : (pourquoi) لماذا -

préposition لـ et l’outil d’interrogation   ماذا (quoi). Il exprime la raison 

comme de dire : لماذا تحب السباحة؟ (Pourquoi aimes-tu la natation ?)  

(Karin C. RYDING, 2005, 403) 

 Cet outil d’interrogation exprime le temps dans le passé, le : (quand) متى -

présent ou le futur comme dans le verset suivant :  ويقولون متى هذا الوعد إن"

 Ils (les non croyants) disent : Quand cette promesse)  )يونس،48( كنتم صادقين"

aura-t-elle lieu si vous dites vrai ?). Ici, le temps concerne le futur.  

 Cet outil d’interrogation peut exprimer ce que d’autres outils : أّنى -

d’interrogation expriment. Il peut exprimer le temps ("أّنى تغادر؟") (Quand 

iras-tu ?), la stupéfaction   ) 20،لم "قالت أّنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر و  )مريم
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 Elle dit (Marie) : Comment pourrais-je avoir un enfant alors que)  أك بغّيا"

je suis vierge ?). Il peut être également être utilisé dans le sens d’où est-ce 

que    ،(37)آل عمران   .(? D’où est-ce que tu as eu çà) ("أّنى لك هذا؟") 

 Où est-ce) ("أين كنت؟") Cet outil d’interrogation exprime l’espace : (où) أين -

que tu étais ?). Cependant, dans une phrase déclarative, cet outil est 

remplacé par l’adverbe de lieu hayth-u )حيث(.  

          Les valeurs d’interrogation en arabe sont presque les mêmes en 

anglais mais d’autres valeurs sont données dans cette partie 

telles l’exclamation, le blâme, l’indignation, l’ironie, le mépris, le souhait, 

le suspense, la fierté, la lenteur, l’égalité, l’impossibilité, l’ordre, 

l’interdiction et la menace.  

Un résumé de ces valeurs et des exemples, est donné ci-dessous :  

1- Exclamation : )101 ،وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهلل وفيكم رسوله" )آل عمران 

(Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous 

sont récités, et qu'au milieu de vous se tient Son messager?, http://quran.al-

islam.com, 25.08.2012).  

           Dans le verset coranique suivant, Dieu s’adresse aux non-croyants 

en s’exclamant sur le fait qu’ils continuent d’ignorer Son Message.  

2- Blâme :)106  ،فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم" )آل عمران ( À ceux 

dont les visages seront assombris [il sera dit] : ‹ Avez-vous mécru après 

avoir eu la foi ? › Eh bien, goûtez au châtiment, pour avoir renié la foi. 

http://albasyrah.over-blog.com, 25.08.2012).  
3- Indignation : )74 ،أقتلت نفسا زكية بغير حق )الكهف (As-tu tué une âme sans 

raison ?, notre traduction). 

http://quran.al-islam.com/
http://quran.al-islam.com/
http://albasyrah.over-blog.com/
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4- Ironie : )5 ،أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد" )الرعد" (Quand nous serons 

poussière, serons-nous recréés ?, notre traduction). Ici, les non-croyants 

ironisent sur le fait qu’il y a une vie après la mort.  

5- Mépris: )31 ،ولقد نجّ ينا بني إسرائيل من العذاب المهين َمن فرعون" )الدخان" 

(Nous avons sauvé les fils d’Israël de la souffrance. Qui est Pharaon ?). 

notre traduction. 

           Ici, Dieu exprime son mépris vis-à-vis de Pharaon qui n’est rien et 

se comporte comme un dieu.  

6- Souhait : )53 ،فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرّد فنعمل غير الذي كنا نعمل" )األعراف" 

(Y a-t-il des intercesseurs pour intercéder en notre faveur ? Nous 

renverriez-vous, de façon à ce que nous changions notre comportement et 

fassions de meilleures œuvres que ce que nous avons fait ?, 

http://www.coran-seul.com, 25.08.2012).   

           Ici, les gens qui n’ont pas cru au Message de Dieu, souhaitent 

retourner sur terre ne serait-ce que pour un moment pour faire le bien. 

Mais leur souhait est impossible puisque le Jugement a commencé.  

7- Suspense : )10 ،يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم" )الصف" 

(Ô vous qui avez cru! vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera 

d’un châtiment douloureux?, http://www.soufisme-fr.com, 25.08.2012).  

Cette interrogation est vite suivie de la réponse qui est restée un suspense :  

 même) ( Vous croyez en Allah et en Son messager) " تؤمنون باهلل ورسوله"

source).  

8- Fierté : Le vers suivant contient une interrogation qui exprime la fierté :  

 لـكامـوؤها متـض سٍ ـفاء شمــبإخ        ن لهم ـري في البالد فمـد سار ذكـوق

(Mon nom résonne dans tout le pays. Ils ne peuvent cacher la lumière 

immense du soleil) 

http://www.coran-seul.com/
http://www.soufisme-fr.com/


 

 283 

           Ici, le poète est fier du fait qu’il est notoire dans tout le pays et quoi 

que ses ennemis fassent pour salir son image, il restera toujours visible 

comme le soleil.  

9- Lenteur : Comme dans le ver du poète arabe El Mutanabbi :  

 اهـوي فاتحا فـهـوك يـوت نحـوالم        بــي لعـت في لهو وفـى متى أنـحتّ 

(Jusqu’à quand tu t’amuses et la mort s’empresse vers toi ?).   

           La lenteur réside dans le fait que la personne qui s’amuse ne fait 

pas attention à la mort qui vient vers elle et prend lentement son temps.  

10- Egalité :)136 سواء علينا أوعظت أو لم تكن من الواعظين )الشعراء    

(Que tu nous donnes des conseils ou non, c’est pareil pour nous). (notre 

traduction).  

           Dans ce verset coranique, les non croyants défient le Messager de 

Dieu en lui disant qu’ils ne croiront pas en lui qu’il les conseille ou non. 

(La chose est égale).  

11- Impossibilité : )50 ،هل يستوي األعمى والبصير )األنعام (Est-ce que sont 

égaux l'aveugle et celui qui voit ?) (http://seconvertir.forumr.net, 25.08.2012).   
(L’aveugle et le voyant sont-ils sur la même longueur ?). Bien sûr que 

non.  

12- Ordre : "هل أنت مجّد في دراستك؟" (Es-tu sérieux dans tes études ?). L’ordre 

implicite dans cette interrogation est : « Tu dois être sérieux dans tes 

études ».  

13- Interdiction : أتتعدى على الناس في وضح النهار ؟ (Agresses-tu les gens et en 

plein jour en plus ?). L’implicite est : N’agresses pas les gens.  

14- Menace : (Hussein Abdul-Raof, 2006, 116-117) "ألم تر ما فعلت بسمير؟"  

http://seconvertir.forumr.net/


 

 284 

(As-tu vu ce que j’en ai fait de Samir ?). C’est une menace implicite qui 

veut dire tu dois avoir peur car je peux faire de toi ce que j’ai fait de 

Samir.  

15- Miracle : )255 ،من ذا الذي يشفع عنده إاّل بإذنه )البقرة" ( Qui peut intercéder 

auprès de Lui sans Sa permission ?) (http://www.muslimislam.fr 25.08.2012) 

16- Plainte : L’interrogation contenue dans le vers suivant d’El 

Mutanabbi, exprime la plainte : 

 يــة صاحبـري أو خيانـة دهـانـخي           راـت ذاكـوما زل سىـني أنـأتحسب

(Crois-tu que j’ai oublié ?, non je me rappelle encore la trahison du temps 

et celle de mon ami).  

17- Confirmation : )75 ،ألم أقل لك إنّ ك لن تستطيع معي صبرا" )الكهف" 

(Ne t’avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?).  

           Cette interrogation est exprimée par un homme sage que le 

prophète Moise (Mussa) a raccompagné lors d’un voyage. La condition 

était que Moise ne pose pas de question quoi qu’il voie l’homme sage 

accomplir. Mais il n’arrêtait pas de le faire pendant tout le voyage.  

           A la fin, l’homme sage, pour répondre à ses questions, lui pose une 

question en lui confirmant qu’il (le prophète) ne pouvait pas rester sans 

poser de questions.  

           Ceci en ce qui concerne la partie théorique. La partie pratique est 

divisée, comme cité plus haut, en deux chapitres suivants :  

Chapitre trois : Ce chapitre procède à l’analyse des formes interrogatives 

dans le corpus. Ce chapitre est divisé en trois parties : la première partie 

comporte la présentation du corpus. Un aperçu est donné sur Margaret 

Mitchell. Née à Atlanta dans le Sud des Etats Unis en 1900, elle fut 

connue pour son seul roman Gone With the Wind, publié en 1936 et qui 

remporte plusieurs prix littéraires entre autres le Pulitzer.  

http://www.muslimislam.fr/
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           Dans ce roman, Mitchell décrit la guerre civile (1861-1865) entre 

les Yankees et les Sudistes pour abolition de l’esclavage. Les Yankees 

étaient pour l’abolition et les Sudistes voulaient à tout prix garder cet 

avantage d’avoir des Noirs travailler pour eux et les servir.  

           Gone With the Wind est réalisé en cinéma par Victor Fleming en 

1939 et remporte plusieurs oscars. En plus de la guerre de sécession, 

Mitchell a traité les thèmes suivants :  

- La terre : La terre dans le roman est d’une importance considérable. Elle 

représente des gains énormes pour leurs propriétaires. Ces derniers 

vendaient principalement du coton et considéraient la terre comme la 

chose la plus précieuse après leurs familles. La famille O’Hara ne déroge 

pas à la règle. Gerald, le père de Scarlet, personnage principal, a même 

proposé à sa fille la plantation Tara qu’elle a refusé. Mais après le ravage 

de la guerre et lorsque Gerald a sombré dans la folie suite à la mort de sa 

femme Helen, Scarlet, avec l’aide de Melanie et quelques Noirs fidèles, a 

travaillé dur pour faire revivre la plantation de sa famille ainsi que pour 

payer les taxes.  

- La femme : Le roman a traité le sujet de la femme à travers le 

personnage principal Scarlet O’Hara. Cette femme représente la femme 

américaine du Sud avec ses points positifs et négatifs. Au début, Mitchell 

nous décrit Scarlet comme une jeune fille matérialiste et rebelle que tous 

les hommes désirent épouser. Elle n’a d’yeux que pour Ashley. Elle ne 

respecte pas les traditions et obtient ce qu’elle veut lorsqu’elle le veut.    

          Quand elle apprend les fiançailles d’Ashley et de Mélanie, Scarlet 

devient folle de rage et fait tout ce qui est dans son pouvoir pour détruire 

cette relation mais en vain. Scarlet représente aussi des points positifs car 

après la fin de la guerre, elle décide de travailler la terre, elle qui a 

l’habitude de vivre dans l’opulence et pour qui les autres travaillent. Avec 

l’aide de Mélanie et des fidèles servants tels que Mamie, Tara fait des 
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rentes énormes de vente de coton. Scarlet finit par aimer Mélanie et ne 

plus la considérer comme sa rivale. La femme dans ce roman est aussi 

représentée par des personnages secondaires telles Mélanie, la timide et la 

naïve, Mamie, la servante qui a élevé Scarlet et l’aime comme sa propre 

fille et Darcy, la jeune servante noire chez la famille O’Hara.  

- L’esclavage : Le corpus a traité le thème de l’esclavage. Les familles 

riches du Sud disposaient des servants Noirs et leur ordonnaient des 

travaux pénibles, souvent sans salaire. La famille O’Hara, contrairement 

aux autres familles riches, aimait les servants Noirs qui travaillaient chez 

elle et Helen, la mère de Scarlet, avait de la pitié pour eux et ne les forçait 

jamais à travailler.  

           D’après S. Mary Grant & B.Holden Reid, quelques cinq cents mille 

esclaves ont été libérés à la fin de la guerre et sont allés travailler dans des 

activités libérales. Une partie de ces esclaves est restée chez leurs 

propriétaires après avoir mené des négociations sur les conditions de leur 

travail. (S. Mary Grant & B.Holden Reid, 2010, 249).  

- L’amour : L’amour est l’un des thèmes les plus abordés dans Gone      

With the Wind. Avant la guerre, Scarlet s’éprend d’Ashley Wilkes en 

cachette. Celui-ci annonce ses fiançailles avec sa cousine Melanie 

Hamilton. Ce qui fut un choc pour Scarlet car elle croyait qu’Ashley 

l’aimait de son côté.  

           Elle décide alors d’épouser Charles Hamilton, le frère de Melanie, 

rien que pour rester près d’Ashley. Mais voilà que la guerre éclate et 

Ashley est appelé à combattre au front. Après quelques mois de mariage 

avec Scarlet, Charles part à son tour au front et meurt au bout de deux 

semaines. Dans le développement des événements, Scarlet se marie de 

nouveau deux fois, avec Frank Kennedy et Rhett Butler.  

- L’argent : A travers tout le roman, Scarlet montre son amour pour 

l’argent et fait tout pour l’avoir. Veuve après un premier mariage, et pour 
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sauver Tara, elle demande d’abord l’aide de Rhett qui était en prison à 

Atlanta. Mais celui-ci la déçoit en lui disant qu’il ne possède pas un cent. 

Ensuite, elle vole le fiancé de sa sœur, Frank, qui est devenu riche après la 

guerre et réussit à payer les taxes sur Tara.  

           Elle achète deux ateliers pour menuiserie de bois. A la mort de 

Frank, Scarlet se marie avec Rhett, toujours par amour d’argent. A la fin 

du roman, elle découvre que l’argent n’a plus d’importance, qu’elle aime 

réellement Rhett et qu’elle peut vivre sans Ashley. Mais sa découverte 

vient en retard car Rhett la quitte pour de bon et elle ne réussit pas à le 

retenir.  

- Le combat pour la survie : Après la guerre civile, les gens du Sud se sont 

retrouvés anéantis et dévastés. C’est alors qu’ils commencent à travailler 

dans les plantations pour la survie. Scarlet en est l’exemple. Elle 

comprend enfin que pour survivre, elle doit travailler elle-même. Elle se 

met à la tête suivie de Melanie, Mamie, Darcy et les autres esclaves 

fidèles pour planter Tara et vendre le coton dans le but de gagner de quoi 

se nourrir. Ce n’était pas chose aisée mais Scarlet réalise que pour rester 

en vie, seul le travail collectif compte et qu’il faut s’impliquer pour 

résussir. Elle devient faible et perd sa beauté d’autrefois. 

           Ceci en ce qui concerne la présentation du corpus. Dans la 

deuxième partie du troisième chapitre, j’ai analysé les formes 

interrogatives  réelles.  

           

Chapitre quatre : Ce chapitre constitue le noyau de cette étude car il traite 

de la présentation de l’interrogation dans le corpus et l’analyse de sa 

traduction par équivalence. Il se divise en deux parties : les exemples 

d’interrogation traduits par équivalence formelle et équivalence 

dynamique, selon le but exprimé par l’interrogation dans chaque exemple.  
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           Il est également question de l’analyse de la traduction de 

l’interrogation selon le contexte dans lequel elle est énoncée.  J’ai relevé 

plus de soixante expressions interrogatives dans le corpus, exprimant 

plusieurs buts. Après leur analyse, une traduction de chaque expression 

est annexée à l’original. Puis, le procédé de l’analyse s’est effectué selon 

le contexte.  

           Première remarque à relever : le contexte existant dans l’original 

(anglais) est le même qu’en traduction (arabe). Ensuite, le traducteur a 

utilisé les mêmes indices qui mènent à considérer que telle expression 

interrogative exprime tel but. Le but exprimé dans l’original est le même 

qu’en traduction. Par exemple, l’expression interrogative « Do you think 

I’d let them get Ashley’s baby? ». Ici, Scarlet s’adresse à Melanie au 

moment où les Yankees s’approchent de leur maison à Tara lui assurant 

que jamais elle ne laissera le fils d’Ashley entre les mains de ces soldats.  

           Dans le contexte, Scarlet et Melanie avaient certes peur car quand 

les Yankees entrent une maison dans le Sud, ils volent tout ce qu’ils 

peuvent emporter et parfois, ils assassinent, violent les femmes et 

kidnappent les gens. C’est pourquoi, lorsque Scarlet voit la peur dans le 

visage de Melanie, Elle prend son courage et lui déclare sous forme 

interrogative que ce sera impossible d’abandonner le fils d’Ashley.  

           Ce contexte est répété en traduction en incluant les mêmes 

références. Un bon nombre d’expressions interrogatives expriment un 

même contexte. Les contextes et les buts relevés dans cette analyse, sont 

cités dans le tableau suivant :  
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Contexte But exprimé 

Vérification d’une information  Confirmation  

Colère et indignation  Blâme et reproche  

Choc et hésitation  Exclamation  

Gain ou retrait de confiance  Impossibilité  

Respect  Invitation  

Demande  Sollicitation  

Difficulté de croire & hésitation  Doute  

Sentiment de perte & d’incapacité  Hésitation  

Regain d’espoir  Joie  

Réalisation de quelque chose  Souhait  

Sentiment de peur et d’expectation  Peur  

Négation   Ironie  

 

           La traduction des expressions interrogatives du corpus de l’anglais 

en arabe par équivalence, n’a pas rendu le sens incompris. Les deux types 

d’équivalence utilisés lors de la traduction, ont donné au lecteur un texte 

compréhensible. Pour l’équivalence formelle, le traducteur a pris en 

considération le vouloir dire du texte original et a produit un texte 

équivalent dans l’idée et le contenu. Pour l’équivalence dynamique, le 

traducteur a su traduire l’idée générale du texte original sans pour autant 

faire fi des mots qui le composaient.  
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           Quant aux deux théories utilisées dans l’analyse, il s’agit de la 

théorie interprétative pour l’équivalence dynamique et la théorie 

linguistique pour l’équivalence formelle.  

           Une conclusion a récapitulé les résultats de cette étude sur la 

traduction de l’interrogation dans le roman ainsi que les 

recommandations. A la fin, j’ai également annexé les sources et les 

références qui m’ont servi dans ce travail, en arabe, en français, en anglais 

et en espagnol, en plus des sites Internet consultés. Des résumés du roman 

ont été annexés en langues arabe et anglaise, un glossaire anglais-arabe et 

arabe-anglais et un résumé de cette recherche en langue française et en 

langue anglaise.  

          En conclusion, et en réponse aux questions posées au début de 

cette recherche, je dirai ce qui suit :  

- l’équivalence formelle et l’équivalence dynamique jouent un même rôle 

dans la traduction malgré la différence du principe que chacune adopte. Il 

est à noter que l’équivalence dynamique en littérature est un 

enrichissement de la langue cible et vise à rendre le même effet contenu 

dans la langue d’origine. Mais ce n’est pas le cas pour la traduction de la 

religion puisqu’il est impératif de garder la sainteté du texte religieux.  

- le traducteur du corpus ne s’est pas donné une liberté absolue dans la 

traduction des expressions interrogatives mais il a varié entre 

l’équivalence formelle et l’équivalence dynamique selon la traduction du 

vouloir dire de l’auteur et la forme utilisée pour rendre tel ou tel vouloir 

dire.  

- le traducteur a pris en considération les différents contextes des 

expressions interrogatives. Sa traduction en arabe a repris les mêmes 

contextes de l’original sans pour autant abîmer le sens rendu.  
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- par rapport à d’autres théories qui étudient un seul côté de la langue, 

l’équivalence a pris dans le corpus les deux côtés de la langue (la forme et 

le vouloir dire).  

- les buts exprimés par les expressions interrogatives en anglais sont les 

mêmes dans la traduction.  

- aucune difficulté dans la compréhension des expressions interrogatives 

traduites en arabe, n’est à relever.  

- l’analyse des expressions interrogatives du corpus confirme la théorie de 

Nida selon laquelle la traduction peut être au niveau de la forme ou au 

niveau du sens sans que cela n’altère le texte original.  

- le traducteur a varié entre l’équivalence et les techniques de traduction. 

Ce qui a enrichi le texte traduit.  

- les expressions interrogatives traduites en arabe ne sont pas perçues 

comme telles car le traducteur a réussi dans la traduction tantôt par 

équivalence formelle et tantôt par équivalence dynamique.  

           Çà mène à dire que l’équivalence formelle absolue ou 

l’équivalence dynamique absolue ne peuvent exister car ignorer le sens 

fait perdre au texte son essence et ignorer la forme fait éloigner le 

traducteur du sens réel du texte original et l’altère.  

           De là, on peut dire que les hypothèses présentées au début de cette 

recherche ont été confirmées car on est arrivé à démontrer que 

l’équivalence formelle et l’équivalence dynamique donnent une traduction 

acceptable si le traducteur est à même de savoir comment combiner et 

varier entre elles.  

Cette conclusion se termine par les recommandations et propositions 

suivantes :  

- Des recherches complémentaires seront un enrichissement pour la 

traduction de l’interrogation de l’anglais en arabe et surtout l’élaboration 

des ouvrages sur cette traduction.  
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- Les chercheurs peuvent traiter de l’interrogation en anglais par la 

publication d’ouvrages en arabe traitant ce sujet puisqu’un problème de 

rareté d’ouvrages en arabe traitant l’interrogation en anglais est à relever.  

- D’autres études et analyses sur la traduction du roman Gone With the 

Wind seront d’un grand apport dans ce domaine car un manque est à 

relever dans ce sens.  

           A la fin, j’espère que cette recherche contribuera au développement 

des études sur la traduction des expressions interrogatives de l’anglais en 

arabe, particulièrement en littérature, puisque nous avons pu relever un 

manque dans les études dédiées à la traduction des formes interrogatives 

en littérature, ainsi qu’à la combinaison entre la grammaire, la littérature 

et la traduction en incluant d’autres disciplines puisque toutes sont 

complémentaires et il n y a pas une qui se tient isolée à part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 293 

 

 الملحق الّسابع

 ملخص البحث بالّلغة اإلنجليزية  

Summary  

 
           Questions are often asked by the speaker for information or 

approval.  They are also used to confirm an idea the speaker has had in 

mind, to blame the listener, to exclaim or for any other reason than asking 

for information.  
         The w ay of asking a question differs from one person to another 

though the content of the question is the same amongst people. In other 

words, the idea expressed within a question doesn’t change, what changes 

is everyone’s way to express it (the form). This leads us to ask the 

following questions:  Are questions the same in all languages? Are they 

translated commonly? Can a translator translate a question within the 

different contexts it is expressed in? Does he take into account the form or 

the content? What elements of the question should he keep in his final 

product while translating from a language into another? What are the 

different theories and techniques of translation that can help in the 

translation of questions regarding both vocabulary and meaning? Is it 

difficult to translate a question within a literary context where a number of 

elements should be taken into consideration? 

          This analytical and descriptive research is drawn up in order to 

answer all the questions mentioned above. In this regard, I dealt with  

(Gone with the wind), a novel by Margaret Mitchell translated into Arabic 

as ذهب مع الريح.  I analysed the original questions in English and their 

translation into Arabic according to Nida’s equivalence (Formal & 
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dynamic). As for the difficulties encountered during the research, are as 

follows:   

- Practical difficulties : This concerns the laws of research in our 

libraries, that are not helpful for post-graduation students. It is worthy to 

mention, here, that Dr Thuraya TIDJANI was of great help to me during 

all the stages of work. She gave me a copy of her thesis of doctorate 

which helped a lot especially in methodology.  

- Material difficulties : They concern the printing of many copies of 

my thesis for correction by Dr. TIDJANI. This also included the copy of 

many books used in the present research.  

The framework of the research was organized as follows:  

Problematic : The translation of questions from one language into 

another, is a difficult operation because of the context that changes 

regarding the circumstances of enonciation, the state of the speaker and 

the state of the listener. The translator should take all this into 

consideration while translating questions. To achieve this goal, he should 

also deal with the different contexts and situations in which questions are 

enonciated. From the fact that questions are asked differently by people 

all over the world, and the idea they express is the same, one should, then, 

ask what is the best approach for translating questions ? From the 

principle of equivalence of Nida that stipulates that every word in source 

language is translated by the most natural and closest equivalent in target 

language, the following questions were asked at the beginning of my 

research:  

- Which equivalence are we talking about? Formal or dynamic? 

- Which equivalence express well questions in the target language? 

- What is translated: the form of questions or their meaning? Is it 

possible to translate the form and the meaning of questions at the same  
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time or should a translator concentrate only on one of them without taking 

account of the other ? 

-  How is a question translated from a language into another using 

equivalence since the natural equivalent here doesn’t concern words but 

the whole question within the specific context it is enonciated? 

- What is the closest theory to the translation of questions? 

- How is the translation by equivalence important in literature? 

- Is the goal of asking a question in English the same as in Arabic? 

- If yes, how can a translator express this goal while translating? 

- How far did Nida’s equivalence theory contribute to the translation 

of questions in Gone with the wind?  

- Did the examples of translation given in the corpus succeed to 

confirm Nida’s theory?  

- In addition to the theory of Nida, what are other theories and 

techniques used in the translation of questions in the novel? 

         Now, it is time to put some hypotheses in this matter as follow: 

Hypotheses of research:  

- Questions are translated by both formal and dynamic equivalence,  

- The theory of Nida is of a great importance in translation because it 

is largely used especially in literature,  

- Both formal and dynamic equivalence can render the meaning of 

questions from English into Arabic,  

- Other techniques are used in the translation of questions in addition 

to the principle of equivalence,      

- Questions in both English and Arabic are the same but what differs 

is the manner of their enonciation.  
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         Before saying if these hypothesis are true or not, let’s state the 

reasons for which I have chosen this particular theme.  

 

Choice of the theme : I have chosen to deal with this topic for the 

following reasons : 

- Lack of translation studies on the translation of questions in 

literature,  

- Mitchell’s novel is of a great historical importance for it told us 

about the American civil war in detail and the different battles which took 

place. This makes an important source for historians when dealing with 

the history of the United States,  

- This novel is full of questions asked for a variety of goals others 

than asking for information,  

- The choice of the novel (Gone with the wind) came to make it 

known to a larger category of people since 98% of persons (students, 

managers, teachers and others) that I asked about the novel or his author, 

didn’t even know that such a novel has ever existed. I was astonished 

because a novel that won many prizes as a book and 11 Oscars as a movie 

of the same title, is still ignored by a great deal of people.   
 

Definition of the theme of the research : The definition of the theme of 

research refers to the content of thesis, which is defined from the 

problematic of the translation of questions by equivalence from English to 

Arabic in literature. In order to illustrate this, I have chosen the novel of 

Margaret Mitchell (Gone with the wind) as a corpus, taking into account 

the notions of content, place and time. The content of research is the 

novel, time is the American civil war (1861-1865) and place is the South 

of the United States (Georgia).  
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          The theme of research also includes the equivalence theory of Nida 

who says that every word in a source language is translated by the closest 

equivalent in a target language. In this regard, I am going to analyse the 

translation of questions mentioned in Gone With the Wind.   

Importance of the research : As mentioned previously, questions are 

asked differently from one person to another but the idea expressed 

remains the same. This concerns so far questions in one language. If we 

have to speak about many languages, we have to know how could 

translation render the meaning of questions while transfering them from 

one language into another. The importance of this study lies in how 

degree does the translator produce a good translation of questions from 

English into Arabic using equivalence, keeping in mind that the two 

languages are quite different originally and culturally.  

 

Goal of the research: This study essentially contains two parts: a 

theoritical part and a practical part. The theoritical part aims to enrich 

universities libraries (Algerian ones and others) for lack of studies on 

Gone with the wind, in one hand, and on the translation of questions in a 

literary context, in another hand. The practical part aims to analyse the 

translation of questions to show the importance of equivalence. It is also 

question of corroborating the few studies done in this prospect.  

 

Definition of the notions of research: It is necessary to define key 

notions of the research, which are as follow:  

- Translation: To transfer a text from one language into another 

language by keeping the elements it is constituted of and the meaning. 

The text may be a word, a sentence, a phrase or a whole text. Translation 

includes all the fields of life such as sociology, natural sciences, literature 

and chemistry, etc.  
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- Questions: They are used to ask for information as well as for other 

goals such as exclamation, reproach, invitation, curiosity, impossibility...  

- Novel: A text of prose dealing with a true or imaginary story. A 

novel is more developped than a short story, and it lies in three stages: 

initial situation, plot and final situation which can be open or closed.  

- Translation theories: These are theories dealing with translation, 

what should be translated, what shouldn’t be translated and the best 

approach for translation? Do we translate only by linguistic elements or 

can we integrate extra-linguistic elements for translation needs?  

- Equivalence: A notion of Nida who says that every word in a 

language, called a source language, is translated by its most natural and 

closest equivalent in another language, called target language.     

The research is divided, then, into four chapters: two theoretical chapters 

and two practical chapters, as follow:  

Introductory chapter: This chapter deals with the American novel and its 

characteristics.  

Chapter one: This chapter deals with some theories and techniques of 

translation, and with Nida’s theory of equivalence. It also deals with the 

seven techniques of translation of Vinay & Darbelnet.  

Chapter two: This chapter is divided into two parts: Interrogatives in 

English and interrogatives in Arabic. The first part is dealing with 

definition of interrogatives in English, types of interrogatives, 

interrogatives and goals of questions. The second part is dealing with 

definition of questions in Arabic, types of interrogatives and their goals.  

Chapter three: This chapter deals with the analysis of the use of 

interrogatives in Gone with the Wind, and it is divided into three parts: the 

first one deals with a presentation of the novel (biography of the author, 
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an introduction to the novel), whereas the second and the third parts deal 

respectively with true and rethoric interrogatives.  

Chapter four: This chapter deals with the analysis of the translation of 

interrogatives according to the theory of equivaence. It is divided into two 

main parts. The first part which deals with the goals of interrogatives 

translation is divided into three parts: 1. Formal equivalence, 2. Dynamic 

equivalence, 3. Formal & dynamic equivalence. The second part of 

chapter four deals with the translation of interrogatives according to the 

context within which they are enunciated.   

           The research includes a conclusion that contains the results about 

the translation of interrogatives in the novel as well as the 

recommendations I made. In addition to that, I annexed a table of the 

techniques of translation by Vinay & Darbelnet, two glossaries English – 

Arabic and Arabic – English of the goals expressed by interrogatives in 

the corpus, two summaries of the novel in Arabic and in English, a list of 

sources and references in four languages (Arabic, French, English and 

Spanish) in addition to two summaries of the research in French and in 

English.  
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	إهــــــــداء
	أهدي ثمرة هذا العمل الشاق إلى والديّ اللّذين كانا مصدر تشجيع وسند دائمين لي دون ملل أو كلل. وإلى إخوتي وخاصة إلى أختي هدى وأخي الصغير سليم، نور عيني في هذه الدنيا. كما أهدي هذا العمل إلى أعمامي وزوجاتهم وأولادهم.
	وأردت أن يكون هذا العمل المتواضع على روح جدتي مسعودة الهاشمي رحمها الله، وجدي محمد سعدوني رحمه الله، وجدي عبد الرحمان يونسي رحمه الله.
	كلـمـة شـكـر
	يشرّفني أن أتقدّم بالشكر الجزيل والاحترام الكبير اللذين أكنّهما بكل أتم معنى الكلمة للدّكتورة ثريا التيجاني الّتي تفضّلت بالإشراف على هذه الرّسالة، على المستوى المعنوي برفع معنوياتي طيلة مدة البحث، وعلى المستوى المادي بتوفير الكتب والمراجع المختلفة ال...
	وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء ممن ساعدوني من قريب أو من بعيد.
	مـقـدمــة
	يعدّ الاستفهام أسلوبا من الأساليب الإنشائية الطلبية التي تأتي لتأكيد شيء ما أو نفيه أو لأي غرض آخر. وعلى الرغم من اختلافه شكلا بين لغات العالم، إلا أن جوهره تقريبا واحد، وتبقى الأغراض العديدة التي يعبّر عنها نفسها حتى وإن كانت تراكيب كل لغة...
	إشكالية البحث
	تعتبر ترجمة صيغ الاستفهام من لغة إلى أخرى عملية صعبة نوعا ما لأن سياق الاستفهام يتغير حسب موقف المستفهِم وحالته النفسية ومدى فهم المستمع للاستفهام وبالتالي الإجابة عليه. وينبغي على المترجم الإلمام بكل السياقات والمواقف التي يرد فيها الاستفهام...
	وقد وضعنا مجموعة من الفرضيات نحاول اختبارها من خلال هذه الدّراسة.
	فرضيات البحث
	1-   تتم ترجمة صيغ الاستفهام باستعمال التّكافؤ بنوعيه الشّكلي والدّينامي.
	2- تعتبر نظرية التكافؤ لنايدا ذات أهمية كبيرة، فقد وضعت أساسا للترجمة الدينية الإنجيلية، ثم تم تطبيقها لتشمل أنواعا أخرى من بينها الترجمة الأدبية.
	3-  يشترط استعمال التّكافؤ المقبول في التّرجمة، والمهمّ أن نأخذ بعين الاعتبار السّياق الذي ورد فيه الاستفهام.
	4- يمكن استعمال تقنيات أخرى في ترجمة صيغ الاستفهام بالإضافة إلى التكافؤ.
	5- إن الغرض الذي يعبّر عنه الاستفهام في اللغة الإنجليزية هو نفسه في اللغة العربية لأن تساؤلات الناس هي نفسها في مختلف الثقافات والمجتمعات حتى وإن تغيّرت طريقة طرحها.
	أسباب اختيار الموضوع
	إن السّبب الرئيس الذي جعلنا نختار هذا الموضوع هو ندرة دراسات سابقة تتضمن ترجمة صيغ الاستفهام في الرواية. ولعلّ أهمّ سبب لاختيار هذه الرواية بالذات دون غيرها من الروايات لتحليل ترجمة صيغ الاستفهام هو كونها غير معروفة لدى نسبة كبيرة من الناس. ...
	تحديد موضوع البحث
	تناولنا في بحثنا مدونة تمثلت في رواية ذهب مع الريح (Gone With the Wind) للكاتبة الأمريكية مارغريت ميتشل (Margaret Mitchell)، واخترنا تحليل ترجمة صيغ الاستفهام الواردة فيها من اللّغة الإنجليزية إلى اللّغة العربية من خلال ترجمتين هما ترجمة أحم...
	ونقف من خلال الحوار الذي دار بين شخصيات هذه الرواية وعلى التساؤلات التي طرحتها. وقد أظهرت هذه التساؤلات عددا معتبرا من أغراض الاستفهام التي تعرضنا لها بالدّراسة والتّحليل. واخترنا نظرية نايدا لتحليل ترجمة هذه الصيغ بناء على استعمال التكافؤ و...
	أهمّية البحث
	يرد الاستفهام في مواقف مختلفة ويعبّر عن أغراض متعددة حسب السياق. وتكمن الصعوبة في ترجمة صيغ الاستفهام باعتبار أن الغرض يتغيّر بتغيّر السياق وحسب ما يودّ الشخص الاستفهام عنه. وتأتي أهميّة بحثنا، إذن، لمعرفة مدى توفيق المترجم في ترجمة صيغ الاس...
	أهداف البحث
	تمثل الهدف من هذا البحث في إثراء المكتبات الجامعية الجزائرية والعربية لندرة الدراسات حول ترجمة صيغ الاستفهام في الأدب عامة وفي الرواية خاصة، وفي دراسة ترجمة صيغ الاستفهام في الرواية، وفي تبيان الطريقة الأفضل في ترجمة صيغ الاستفهام باستعمال ا...
	الإضافات المنتظرة من الدراسة
	تميّز بحثنا بترجمة صيغ الاستفهام في الأدب الروائي وقمنا بتحليل ترجمة هذه الصيغ حسب الغرض الذي تؤديه والسّياق الذي وردت فيه. فأردنا من خلال هذا البحث الجمع بين النحو والأدب والترجمة في دراسة واحدة.
	تحديد المفاهيم
	تطرقنا في هذا البحث إلى تحديد مصطلحات البحث وتعريفها تعريفا إجرائيا. وتتمثل هذه المصطلحات فيما يأتي:
	- الترجمة: هي نقل نص شفوي أو مكتوب من لغة معيّنة إلى لغة أخرى مع مراعاة المعنى المقصود في النص الأصلي. وتشمل الترجمة كل ميادين البحث وتتداخل فيها كل العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية.
	- الاستفهام: نقصد به طلب معرفة شيء لم يكن معلوما. وقد يستعمل الاستفهام لا للاستعلام عن شيء لم يكن معروفا لأن المستفهم يكون على علم سابق به ويريد فقط تأكيده أو نفيه أو التعبير عن تعجّبه أو توبيخ السامع أو دعوته إلى فعل شيء معيّن أو نهيه عن ذلك.
	- صيغ الاستفهام: نقصد بصيغ الاستفهام في إطار البحث، تلك الصّيغ الواردة في المدونة والتي عبّرت عن غرض من أغراض الاستفهام كالإقرار، والتوبيخ، والدعوة، والتشكيك وغيرها.
	- الرواية: هي نص نثري يتناول قصة حقيقية أو خيالية. وهي أكبر حجما من القصة. وتشمل الرواية ثلاثة مراحل لا بد من وجودها وهي البداية والعقدة والحلّ.
	- نظريات الترجمة: يقصد بها مختلف النظريات التي تناولت موضوع الترجمة وتساءلت عما يجب ترجمته وما يجب تركه. وهل يمكن ترجمة كل كلمة في النص أم يجب على المترجم إعادة نفس معنى النص الأصلي دون إعطاء الأهمية لكل كلمة؟. وهل كل كلمات النص قابلة لتترجم بكلمات أخ...
	- التكافؤ: نعني به المصطلح الذي أتى به أوجين نايدا الذي يرى بأن كل كلمة في لغة ما، يمكن ترجمتها بمكافئ طبيعي أقرب في لغة أخرى.
	وتمثلت الخطة التي اعتمدناها في بحثنا، في عرض نماذج الاستفهام التي وردت في الرواية الأصلية باللغة الإنجليزية وتحليل محتواها والسّياق الذي وردت فيه، وقمنا بعرض التّرجمة العربية لكل مثال في النص الأصلي، وتحليلها وفقا لنظرية نايدا. وقمنا بتقسيم ...
	وتطرقنا في مدخل البحث إلى الرواية الأمريكية ومميزاتها. وتطرّقنا في الفصل الأول إلى نظرية التكافؤ وبعض تظريات الترجمة. وحلّلنا في الفصل الثاني أسلوب الاستفهام في اللغتين الإنجليزية والعربية. وقسمناه إلى مبحثين. وتمثّل المبحث الأول في عرض أسلو...
	وتمثّل المبحث الثاني في عرض أسلوب الرواية. وخصصنا المبحث الثالث لتحليل توظيف الاستفهام في المدونة. وقمنا في الفصل الرابع بتحليل ترجمة صيغ الاستفهام الواردة في الرّواية، باستخدام نظرية التكافؤ. وقمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين. وتناول المبحث الأول أنو...
	وقد لاقينا صعوبات خلال إنجاز هذا البحث تمثلت في صعوبة استعارة بعض الكتب وخاصة الرسائل الجامعيّة. وفي هذا الإطار، نشكر المشرفة الأستاذة ثريا التيجاني التي منحتنا نسخة من رسالتها في الدكتوراه لنستشفّ منها منهجية البحث العلمي والتي مكّنتنا من و...
	الدراســـة النظريـــــة
	مدخل: الرواية الأمريكية ومميزاتها
	الفصل الأول: الترجمة ونظرية التكافؤ
	الفصل الثاني: أسلوب الاستفهام في اللغتين الإنجليزية والعربية
	مدخل: الأدب الأمريكي
	تناول مدخل هذا البحث أنواع الأدب الأمريكي، وهي الشعر والقصة من جهة، والرواية من جهة أخرى. فتطرّقنا في الشّعر إلى تعريفه وظروف بروزه في أمريكا. ثم قمنا بعرض أهم الشّعراء الأمريكيين الذين برزوا في مجال الشعر وذكر بعض إنتاجاتهم التي لم تزدهم إل...
	أولا:  الشعر والقصة
	نشير بادئ ذي بدء إلى أنّنا استقينا المعلومات التي استخدمناها في مدخل هذا البحث من كتاب للكاتب بيتر هاي، الذي ترجمه إلى اللغة العربية هيثم علي حجازي بعنوان " موجز تاريخ الأدب الأمريكي".
	يستعمل مصطلح الأدب الأمريكي للتعبير عن رواد الأعمال الأدبية المكتوبة في الولايات المتحدة الأمريكية من روايات وقصص وقصص قصيرة وشعر. وهو امتداد للأدب الإنجليزي البريطاني، لذا فهو أدب فتي لا يرقى إلى أبعد من القرن السابع عشر، مقارنة بالأدب الفر...
	الصادر سنة 1608م، فضلا عن مؤلفات أخرى لنفس الكاتب والتي تعرفنا ببدايات الاستعمار الإنجليزي على أمريكا. كما سجل إدوارد وينسلو (Edward WINSLOW) يوميات حول أحداث السنوات الأولى على وصول مستعمري بلايموث(Playmouth) ، ماستشوستس (Massachussetts) الأوائل على ...
	1- الشعر
	أي: "خلال التطور الذي عرفه الإنسان، أصبح جهازه الصوتي قادرا على إعطاء صوت لعدة أنواع من الأصوات والتركيبات الصوتية المعقدة." (ترجمتنا)
	ونستنتج من هذا القول أن الشعر له ميزة خاصة تتمثل في تتابع الأصوات على شكل نغمة واحدة، عكس النثر العادي الذي لا ترد فيه الكلمات –رغم وضوح المعنى الذي تعبر عنه- على نسق واحد أي نغمة واحدة. ولقد عرف الشعر في أمريكا عدة مراحل منذ ظهوره. وسنحاول تلخيص أهمه...
	ويقول Allan Burns عن دور الشّعر في الجمع بين الشّاعر والطّبيعة ما يأتي:« In American literature, poems about poetry are apt to assert the necessity of both originality and a connection between the poet and nature. »
	(Allan Burns, 2002, 143)
	أي: "إنّ القصائد الشعرية في الأدب الأمريكي من شأنها التأكيد على ضرورة كل من الأصالة والربط بين الشاعر والطبيعة." (ترجمتنا). ونستنتج من هذا القول أن الطبيعة شكلت منذ البداية جزءا لا يتجزأ من الشعر الأمريكي، فقد تراوحت مواضيع الشعر منذ ظهوره بين الفن وا...
	أي: "تناولت القصائد، في الغالب، وبصفة خاصة، مواضيع ذات طابع عمومي. ونادرا ما حقق الشعر الهدف الأول المنشود والمتمثل في التعبير ببساطة عن المشاعر الشخصية للشاعر. وحتى وإن كانت القصيدة موجهة لشخص ما، حبيبا كان أو شخصية تاريخية، فإن جزءا منها يرد لتوفير ...
	« The Afro-Am. trad. in poetry reaches back  into the 18th c ».
	(Alex PREMINGER & T. V. F. BROGAN, 1993, 21)
	أي: "يمتد الشعر الأمريكي ذو أصول إفريقية إلى القرن الثامن عشر." (ترجمتنا). ويذكر  James WELDON JOHNSON الشّاعرة Phillis Wheatley (1753م1754/م-1784م)، وهي شاعرة القرن الثامن عشر، التي وصلت في سفينة شحن من إفريقيا إلى بوسطن سنة 1761م. وأثارت هذه الطفلة...
	وأول ما بدأ ظهور الشعر الأفرو-أمريكي، حسب Alex PREMINGER و T. V. F. BROGAN، عندما ألّفت لوسي تيري Lucy Terry وهي عبد امتلكها سيد يدعى Ebenezer Wells من ديرفيلد Deerfield، قصيدة semiliterate بعنوان Bars Fight يتكون من 28  سطرا، تصف فيها كيف هاجم الهنود...
	أي: "عمل ويتمان، خلال الحرب الأهلية، ممرضا ومسعفا للجنود في منطقة واشنطن وضواحيها، لمدة ثلاث سنوات." (ترجمتنا). وكان من مناصري الشمال ومعجبا بالرئيس (لينكولن). وعند مقتل هذا الأخير، سنة 1865م، رثاه (ويتمان) بقصيدتين هما: (أيها القبطان، يا قبطاني العزيز)
	(O captain !My captain) و (حين أزهر الليلك لآخر مرة في حديقة المدخل)
	(When lilacs last in the dooryard bloom’d). وفي القرن العشرين، اكتسى الشعر الأمريكي أشكالا ومضامين جديدة. حيث استعمل Edwin Arlington ROBINSON (1869م1935–م)
	أشكالا شعرية تنتمي إلى القرن التاسع عشر. ويقول راندل هوف Randall HOFF ما يأتي:      « He was the poet of the people, a people’s poet » (Randall HOFF, 2005, 261)
	أي: "لقد كان (روبنسون) شاعر الشعب." (ترجمتنا). وقد أحب هذا الشاعر استخدام الألوان القديمة السائدة في القرن التاسع عشر للتعبير عن أحاسيس وأحداث القرن العشرين. ويقول عنه بيتر هاي ما يأتي: "وعلى الرغم من أن شعره المبكر كان يمتلئ بالإحساس بالضياع المعاصر ...
	أي: "بعد الحرب الأهلية، أصبح الطابع الجهوي حركة هامة في الأدب الأمريكي. ومن بين من يمثلها نذكر أدوين آرلنغتون روبنسون الذي كتب تعليقات استهزائية تخص آثار حضارة إنجلترا الجديدة التطهرية التي عمرت طويلا." (ترجمتنا). ومن بين قصائد روبنسون الشهيرة، نذكر: ...
	ويقول راندل هوف عن الشاعر روبنسون ما يأتي:
	« Edwin Arlington Robinson is best known for his formal rhyming poems, surprise endings and characterizations of the human condition not typical of any particular literary movement. » (Randall HOFF, 2005, 426)
	أي: "يعرف أدوين آرلنغتون روبنسون بأشعاره الشكلية والنهايات المفاجئة وتمثيل ظروف الإنسان. وهذا ما لا نجده في أية حركة أدبية معينة." (ترجمتنا). أما الشاعر (إدغار لي ماسترز)Edgar Lee Masters  (1890م- 1950 م)، فقد أصدر ديوانا شعريا موسوما بـ(مقتطفات أدبية...
	أي: "تم نقد عمل ماسترز الأخير على أنه تم إصداره على عجل وأنه يعكس أفكاره السياسية وآراؤه الشخصية." (ترجمتنا). وكتب ماسترز 53 كتابا، ولكن يبقى ديوانه الأول من أشهر ما كتب. ومن أشهر شعراء القرن العشرين، كذلك، نذكر روبرت فروست  Robert Frost     (1874م-19...
	« Robert Frost occupies a unique position in American poetry. He is more widely known than any other 20th-century American poet. » (Op.cit, 171)
	أي: "يحتل روبرت فروست مكانة مميزة في الشعر الأمريكي. وهو من أشهر الشعراء في القرن العشرين أكثر من أي شاعر آخر." (ترجمتنا). ويتناول شعر فروست الطبيعة  في جانبها السّطحي في البداية والذي ينزل تدريجيا إلى الأعماق. ولذلك، يقول بيتر هاي ما يأتي:
	"وما يلفت  النظر في أشعار فروست المعروفة هي أشعار تتحدث عن الطبيعة، وتمتاز أن لها سطحا ظاهرا من النعومة والبساطة. وفجأة يتكسر هذا السطح الخارجي البسيط والأملس كما تتكسر بركة من الجليد تحت أقدامنا. وعندها يمكننا النظر إلى الأعماق غير المتوقعة للمعاني."...
	(David LEHMAN, 2006, 212)
	أي: "تبدأ القصيدة بالمتعة وتنتهي بالحكمة." (ترجمتنا). كما تميز القرن العشرون بظهور الشعر الحر. وأهم الشعراء في هذا الميدان، نجد كارل ساندبرغ Carl Sandburg (1878م- 1967م)، صاحب العديد من القصائد وقصص الأطفال والسير الذاتية. وقد غلب على شعره الإيقاعات ا...
	« Women must destroy, in themselves, the desire to be loved ».
	(Charles Altieri, 2006, 80)
	أي: "يجب على النساء تدمير كل رغبة في أن تصبحن محبوبات داخلهن." (ترجمتنا). ومعنى هذا القول أن مينا لوي ترى أن المرأة إذا بحثت عن الحب فستتخيل نفسها كما يتخيل الرجاال أنفسهم. وبذلك، ستحدد هويتها بناء على fantaisie تؤيد غلبة الرجال. ومن الشاعرات البارزات...
	« The modernist poet whose work articulates the most thorough and broad-ranging congruence with early twentieth-century feminism is Marianne Moore. » (Stephen Fredman, 2005, 76)
	أي: "إنّ الشاعرة  ماريان مور هي أكثر الشعراء المعاصرين، التي يعبّر عملها عن انسجام أوسع وضليع في القرن العشرين." (ترجمتنا). وتناولت ماريان مور موضوع المرأة. وتمتاز معظم قصائدها بالطول. وكانت حاضرة بقوة خلال عشرينات االقرن العشرين على الساحة الأدبية في...
	« Moore tended to rely on intricate and shifting tones that play on and in precise description fused with complex formal patterns. » (Idem.)
	أي: "اعتمدت مور على نغمات معقدة  ومتغيرة تتميز بالتلاعب بالكلمات. بالإضافة إلى وصف دقيق ذائب في قوالب شكلية مركبة." (ترجمتنا). كما يقول راندل هوف في السّياق نفسه ما يأتي:
	« Marianne Moore’s poetry combines precise visual observation, moral questioning, eclectic erudition, and verbal play together with fastidious attention to metrical and graphic shape in a way that makes her one of the most singular poets of the 20th c...
	أي: "يجمع شعر ماريان مور الملاحظة العينية الدقيقة والتساؤل الذهني و سعة اطلاع، مع الاهتمام بشكل تصويري وموزون. وكل هذا بطريقة تجعل منها واحدة من أبرز شعراء القرن العشرين." (ترجمتنا). ومعنى هذا القول أن قصائد مور لا تنتمي إلى أية مدرسة أو أي تيار أدبي ...
	إنّ ماريان مور معروفة لدى جميع العاملين في ميدان الشعر، بسعيها الدائم نحو التفاصيل والدقة في اختيار الكلمات التي تعبر بها. ومن أهم إصدارات ماريان مور، نذكر poems ، و Observations، وSelected Poems، و Are Years?  What،  وNevertheless. وما ميز ...
	ثانيا: الرواية الأمريكية ومميزاتها
	لم تعرف أمريكا، قبل الثورة، كتابة الفن الروائي لأن التطهريين (puritans) يعتبرون هذا النوع من الأدب خطرا على الشبان لأنه يغزو عقولهم بالأفكار اللاأخلاقية. وحسب بيير لاغييت، فإن "الأدب الأمريكي، بمعناه الحقيقي، لم يكن موجودا قبل سنة 1789، أ...
	وتنقسم الرّواية الأمريكية إلى رواية كلاسيكية ورواية معاصرة. ونبدأ الآن بعرض الرواية الكلاسيكية.
	1- الرواية الأمريكية الكلاسيكية
	نشر الكاتب التطهري جون بونيان في إنجلترا الجزء الأول من رواية بعنوان "رحلة مهاجر" سنة 1678. وقد شهد القرن الثامن عشر ازدهار الرواية الانجليزية وبروز كتاب على غرار دانييل ديفو (Daniel Defoe) صاحب رواية روبنسون كروزو (Robinson Crusoé) وصامويل ريتشاردسون...
	واتسمت الرواية الأمريكية في هذه الفترة باستعمال لغة موجهة إلى المواطن العادي. كما كانت تقوم على وصف الحياة الأمريكية الحقيقية. وكان على الروائيين الأوائل أخذ الحيطة والحذر لأن معظم السكان الأمريكيين، آنذاك، كانـوا لا يتقبلون الفـن الروائي، حيث منعت رو...
	) Pierre LAGAYETTE , 2001:20 (
	وفي منتصف القرن الثامن عشر، قامت  الثورة الأمريكية (1775-1783) وأمست للأدب الأمريكي هوية مستقلة. وفي الحرب القرن التاسع عشر، وخصوصا منذ الثلاثينات من ذلك القرن إلى غاية نهاية الحرب الأهلية سنة 1865، شهد الأدب الأمريكي عصره الذهبي الأول الذي عرف بعصر ا...
	المرحلة الأولى: أدب المستعمرات (1608-1765م(
	تناول الأدب الأمريكي خلال هذه الفترة قصصًا عن أنشطة المستعمرين وحياتهم في الأراضي الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، عالج المواضيع الأخلاقية، والأشعار الدينية النصرانية والسياسة. ومن أهم الأدباء في تلك المرحلة، وليام برادفورد (William Bradford) وتوما...
	ونجد أبرز الأدباء في هذا المجال، كوتون ماثر (Cotton Mather) الذي ألّف كتاب Magnalia Christi) (Americana or the Ecclesiastical history of New England، أي:"الأعمال الرائعة للمسيح في أمريكا" الصادر سنة 1702. وكان الهدف من هذا الكتاب الإشادة بخصال المسيح ...
	المرحلة الثانية: عصر الازدهار الأول (1765-1820)
	تفوّقت الاهتمامات السياسية على الاهتمامات الدينية خلال القرن الثامن عشر. وأهم من برز في تلك الفترة بنجامين فرانكلين (Benjamin Franklin). إذ بعد إصدار بريطانيا قانون الطابع Stamp Act سنة 1765، الذي ينص على أن كل الوثائق التجارية والإدارية في ا...
	ويشير بيير لاغييت إلى "ظهور ميدان صناعة الكتب بين سنتي 1750 و 1820، ميّزها عدم التناسق وانعدام التنظيم والتبعية للمؤلفات الأجنبية لا سيما المؤلفات الإنجليزية".
	(19Pierre LAGAYETTE, 2001 : )
	وفي نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، "ظهر أدب مستوحى من الرغبة في تأسيس هوية وطنية".                              (20Pierre LAGAYETTE, 2001 : )
	وتميزت الكتابات الأدبية في أمريكا، في هذه الفترة، بانتشارها حيث تتواجد المجتمعات المستعمرة
	أو ما يسمى، حسب بيير لاغييت، "إنجلترا الجديدة".
	المرحلة الثالثة: عصر الازدهار الثاني (1820-1865):          بدءا من سنة 1826، أدخل المحاضرون الجوالون المعارف الثقافية والعلمية إلى شتى مدن وقرى الولايات المتحدة الأمريكية. وبذلك، نشأت جمعيات مختصة في هذا المجال على غرار جمعية التاريخ القومي وجمعية دار...
	وظهر جيل جديد من أدباء أمريكا حوالي منتصف القرن التاسع عشر، ولم يتّجهوا إلى إنجلترا بحثا عن الإلهام، بل كتبوا عن وطنهم وقومهم وقاموا بالتجريب في الأشكال الأدبية وقدّموا مواضيع وأفكارًا جديدة. كما تطورت الولايات المتحدة الأمريكية جذريا على ال...
	منطقة الغرب: حيث سعى أدباء مثل توين (Twain) وهارت (Harte) وبيرس (Bierce)، إلى تحديد الرقعة الأدبية  في الغرب، ومنحوها طابعا خاصا يتمثل في الرومانسية والواقعية.
	منطقة الجنوب: يقوم أدب هذه المنطقة على وصف عادات وتقاليد الحياة اليومية والحرب. كما ينبني على الجهوية. ومن بين الكتاب الذين تألقوا في هذه المنطقة، هنري تيمرود (Henri Timrod) وجون بندلتون كنيدي (John Pendleton Kennedy) ووليام جيلمور سيمس (William Gilmo...
	ويعطي كمثال على ذلك، الكاتبة هارييت بيتشر ستاو (Harriet Beecher Stowe) التي كتبت عن معاناة السود سنة 1851 من خلال رواية ظهرت أولا على شكل مقال في جريدة (National era)  ثم على شكل كتاب، سنة 1852، بعنوان "كوخ العم طوم" (Uncle Tom’s cabin). وقد...
	وحاولوا اكتشاف الحقيقة بواسطة الإحساس والحدس لا عن طريق المنطق والخبرة. وقال أحدهم: "الحكمة لا تقوم على الاختبار والتجريب، إنها تلاحظ".  (بيتر هاي، 1990، 49).
	غير أن أصحاب هذه الفلسفة انقسموا في النهاية إلى قسمين: قسم اهتم بالإصلاحات الاجتماعية وقسم اهتم بالفرد من بينهم إيمرسون وثوريو. وفس السنة نفسها، أصدر إيمرسون كتابا بعنوان "الطبيعة" (Nature) الذي يتناول أفكار الفلسفة المتعالية، حيث يوضح أن الإنسان لا ي...
	وظهر أديب آخر، في تلك الفترة، وهو هنري دافيد ثوريو Henry David Thoreau الذي تأثر بكتاب "الطبيعة" وكرس حياته للفلسفة المتعالية. وقد جمعته صداقة مع إيمرسون. وفي سنة 1846م، ألقي القبض على ثوريو بسبب رفضه دفع الضرائب. وكتب مقالة في السجن بعنوان "العصيان ا...
	ويميل هاوثورن إلى الكتابة عن المجتمع أكثر منه إلى الطبيعة. وتمتاز شخصياته بالغرور والحسد والرغبة في الانتقام. ومن أهم مؤلفاته التي أثارت إحساسا قويا تجاه التطهريين في القرن التاسع عشر للميلاد، روايته الموسومة بـ "الحرف القرمزي" (Scarlet letter). وتتحد...
	ومن أهم الأدباء، كذلك، في نفس الفترة، "ميلفيل" (Melvill) الذي كتب روايته الأولى بعنوان "تايبي" (Typee) التي صدرت سنة 1846م، والتي نالت شهرة واسعة نظرا للتفاصيل الواقعية التي تسردها. وتدور أحداثها حول رجل يهرب من سفينته ويعيش في قبيلة "تايبي" التي تعتب...
	كما كان عضوا في جمعية الكتاب الأرستقراطيين ببوسطن، المعروفين باسم "البراهمانيين" (أول من أطلق هذا الاسم هو أوليفر ويندل هولمز). وكان هؤلاء يعتبرون بوسطن المركز الفكري للقارة الأمريكية. وبعدها، أسسوا (نادي السبت) (The Saturday club) الذي ضم عددا من الأ...
	مرحلة نهاية القرن التاسع عشر (1865م-1900م):
	تميزت هذه الفترة ببروز أدباء ذوي وزن ثقيل في الأدب الأمريكي، وساهموا بشكل كبير في تطوير فن الكتابة الأدبية. ومن بين أولئك الأدباء، نذكر (جورج واشنطن كابل) (George Washington Cable) وهو صديق ـ(مارك توين)، وكاتب في مجال (اللون المحلي). واختص ...
	2- الرواية الأمريكية المعاصرة:
	تمتد جذور الرواية الأمريكية المعاصرة إلى بداية سنة 1900م. حيث شهدت هذه السنة بروز أعمال أدبية جديدة لأدباء لا يقلّون أهمية عمن سلف ذكرهم. ومن بين أولئك الكتاب، نذكر (جاك لندن) الذي كتب قصته المشهورة (نداء البرية) التي صدرت سنة 1903م، وبطلها...
	كما تميزت هذه الفترة، هو تأثير الصحف والمجلات على الأدب، إذ كان للصحافيين الأمريكيين الدور الكبير في هذا المجال، أمثال (ستيفن كرين) و(فرانك نوريس) اللذين سبقت الإشارة إليهما. وعمل هذان الأديبان مراسلين صحفيين خلال الحرب الأمريكية-الإسبانية سنة 1898م، ...
	كما كتب سيرة حياة (مارك توين) سنة 1920م و سيرة (هنري جيمس) سنة 1925م. وبصدور كتابه المعنون (ازدهار نيو إنجلند) (The flowering of New England) سنة 1936م الذي حاز بفضله على جائزة بوليتزر (Pulitzer)، أصبح (بروكس) أول مؤرخ أدبي جاد في أمريكا. وشهد...
	وظهر كتاب آخرون في مطلع العشرينات، تناولوا موضوع الحياة في المدن الأمريكية الصغيرة. ومن بينهم (بوث تاركنغتون) صاحب رواية (عائلة أمبرسون العظيمة) التي صدرت سنة 1918م. وتروي قصة عائلة غنية تحكم مدينتها. إلا أنها تنهار بظهور الثورة الصناعية....
	ويتلخص مضمون هذه الرواية في مجموعة من الشباب الأمريكيين عاشوا في باريس وكافحوا في سبيل وطنهم أيام الحرب. غير أنهم أصبحوا عديمي الفائدة بعد ذلك. وقد طوّر (همنغواي) في رواياته الأخيرة مصطلح الفراغ أو Nothingness الذي كان يعاني منه الشباب. وجدير ب...
	ولعلّ أشهر رواية كتبها (همنغواي) تلك الموسومة بـ(الشيخ والبحر) التي صدرت سنة 1952م والحائزة على جائزة بولتزر. وتتناول هذه الرواية قصة صيّاد أسماك كوبي مسن يصطاد في إحدى المرات سمكة كبيرة. غير أن أسماك القرش تأكلها. فيعود الشيخ إلى قريته حام...
	وكتب (دوس باسوس) أول رواية عن الحرب بعنوان (تكريس الرجل) التي صدرت سنة 1920م. وكتب روايات أخرى منها رواية (ثلاثة جنود) التي صدرت سنة 1921م ورواية (تحول منهاتن) التي صدرت سنة 1925م والتي تتناول الفترة الممتدة بين سنة 1900م إلى غاية الحرب العا...
	وعرفت الرواية الأمريكية انطلاقا من سنوات الخمسينات إلى غاية الثمانينات غزارة في الإنتاج مع التطرق لشتى المواضيع التي تمس النفس البشرية والفرد والمجتمع والفلسفة. وفي سنوات السيتينيات، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية جملة من الاضطرابات الاجت...
	أي: "بالنسبة لروائيي نهاية القرن العشرين، عرّفت هذه العشرية بقوة بهوية الولايات المتحدة الأمريكية". (ترجمتنا). أما في سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، اعتنى الروائيون الأمريكيون بمواضيع العلم والحرب الباردة وحرب الفيتنام والسياسة والطب والأن...
	3- مميزات الرواية الأمريكية:
	تطغى على الرواية الأمريكية مجموعة من الخصائص التي تميزها عن باقي روايات البلدان الأخرى حتى وإن كانت تتشارك معها في خصائص أخرى. وتتمثل أهم مميزات الرواية الأمريكية فيما يأتي:
	- معالجة مواضيع تتعلق بالفرد والمجتمع. حيث تتناول الرواية الأمريكية موضوع الكآبة والوحدة والذكاء والغباء والنصر والحرب الأهلية والفلسفة وكل ما له علاقة بالمجتمع الأمريكي من آفات اجتماعية كالخمر والقمار وغيرها.
	- معالجة موضوع الطبيعة. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن العديد من الروايات التي قمنا بعرضها.
	- تميّزها بالحداثة مقارنة بالرواية الفرنسية مثلا أو الرواية الإنجليزية اللتان تمتدان إلى القرن الخامس عشر والسادس عشر.
	- تميّز الأسلوب الأمريكي بالعصرنة واستعمال تراكيب سهلة ولغة تقترب من المواطن العادي وذلك عن طريق استعمال اللغة الإنجليزية الدارجة.                 ولا يسعنا القول، في الأخير، إلا أن الرواية الأمريكية تبقى من أشهر أنواع الأدب النثريّ. فهي تُقدّم قصصًا ...
	الفصل الأول
	الترجمة ونظرية التكافؤ
	- لم تؤثر ترجمة صيغ الاستفهام الواردة في المدونة باستعمال التكافؤ الشكلي، على فهم الفكرة العامة التي احتوتها هذه الصيغ. كما لم تؤثر ترجمة هذه الصيغ باستعمال التكافؤ الدينامي، على شكل الاستفهام أو تركيبه.
	- يؤدي كل من التّكافؤ الشّكلي و التّكافؤ الدّينامي نفس الغرض رغم اختلاف المبدأ الذي يعتمده المترجم في كلّ منهما. والفرق بين استعمال التكافؤ الدينامي في الترجمة الدينية وفي الترجمة الأدبية، هو أنّه في الترجمة الدينية لا يجوز لأنه انتهاك لقدسية النص الد...
	- لم يعط المترجمون لأنفسهم حرية مطلقة في ترجمة صيغ الاستفهام حيث استعملوا التّكافؤ الشّكلي والتّكافؤ الدّينامي حسب ما رأوه مناسبا. ولم يؤثر هذا على صيغ الاستفهام المترجمة. وبمعنى آخر، سعى المترجمون إلى التنويع بين التّكافؤ الشّكلي والتّكافؤ الدّينامي ...
	- أخذ المترجمون بعين الاعتبار السّياق في ترجمة صيغ الاستفهام من الإنجليزية إلى العربية وظهر ذلك في الترجمة حيث حافظ على السّياق الأصلي الذي وردت فيه هذه الصيغ.
	- اعتمدت ترجمة المترجمين على ما يسميه نايدا منهج التكافؤ في ترجمة صيغ الاستفهام الواردة في المدونة.
	- أضاف التكافؤ في ميدان الترجمة، على عكس بعض نظريات الترجمة التي تتناول جانبا واحدا فقط، شيئا جديدا وهو الأخذ بعين الاعتبار الشكل والمعنى في آن واحد، وتراوحت الترجمة بين التكافؤ الشكلي إذا رأى المترجم أن الكلمات أهم من المعنى، وبين التكافؤ الدينامي إذ...
	- وجدنا في تحليل ترجمة صيغ الاستفهام الواردة في المدونة أن الغرض المترجم في اللغة العربية هو الغرض نفسه الذي ورد في اللغة الإنجليزية.
	- نجحت نظرية نايدا في ترجمة صيغ الاستفهام الواردة في المدونة لأن قارئ الصيغ المترجمة لا يجد صعوبة في فهم معناها في كلا الترجمتين اللتين اعتمدنا عليهما.
	- أخذ المترجمون ترتيب عناصر الاستفهام في النص الأصلي بعين الاعتبار، وخاصة أدوات الاستفهام وترجمها بمكافئاتها المناسبة.
	- استنتنجنا من التحليل أن ترجمة أمثلة الاستفهام في المدونة ساهمت في تأكيد نظرية التكافؤ في الترجمة، التي تقول بترجمة الشكل تارة والمعنى تارة أخرى دون أن يؤثر ذلك على الفكرة التي جاء بها النص الأصلي.
	- لاحظنا أن المترجمين جمعوا في بعض الأمثلة بين التكافؤ وبعض تقنيات الترجمة السبعة مما أثرى الترجمة وجعل الأسلوب سلسا.
	- لم تظهر الترجمة العربية لصيغ الاستفهام على أنها ترجمة بل بالعكس، قام المترجمون بالترجمة اعتمادا على التكافؤ الدينامي في بعض المواضع وعلى التكافؤ الشكلي في البعض الآخر. وهذا لم يمنع من فهم صيغ الاستفهام باللغة العربية مضمونا وشكلا.


