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 مواقف بحث

ت من اللغت لاإ دبلجت ألافالم املوحهت لألطفال هجليًز
إ*إلى اللغت العربيت

إ(1) قرقابوسعاد 

 مقدمت

يهدف مىكف البدث هرا ئلى الخهسف نلى زطىضياث دبلجت ألافالم اإلاىحهت 

ت واإلادبلجت ئلى اللًت الهسبيتلألؾفاٌ اإلاىخجت   ، نلما أن الدبلجت باللًت ؤلاهجلحًز

ؼ الطىث ألاضلي الري ًدخىي نلى خىاز اإلامثلحن بدىاز في ال نلىجلىم  لًت "حهٍى

، والري ًساعي جصامً ضىث اللًت الهدف مو خسهت الهدف ًىلل زطالت الىظ ألاضل

طدًم أن اإلامثلحن ًخيلمىن هره شفاه اإلامثلحن، خيث ئهه ًدفو اإلاشاهد الجدًد ئلى ج

هما أن دزاطدىا زهصث بشيل زاص نلى ألافالم  .(Cintas, 2009, p. 4-5)اللًت" 

والتي حظخلصم شسوؾا للترحمت لهره الفئت  ،فئت مهيىت جخمثل في ألاؾفاٌ ئلى اإلاىحهت

ت ظخلِبل في الترحمت ئذجماما مثل الىخابت لها،  الهمٍس
ُ
 ،جفسع نلى اإلاترحم مساناة اإلا

 ًددده Douglasوذلً ما ًإهد نليه دويالض )
ً
 أدبيا

ً
( "مادام أدب ألاؾفاٌ فسنا

اللازب بشيل زةيس ي، خيث جخم نمليت جددًث الىظ باطخلباٌ اللازب للىظ. هما 

اللازب أهثر بهحن الانخباز ًفػل مساناة الىظ/الهدف، أي جسحمت الىظ مو ألازر 

أخد أهىام الترحمت الظمهيت - الدبلجت خمحز ج(. Pederzoli, 2012, p. 72مً الياجب" )

                                                           

ت إلى أؾسوخت دهخىزاه *  اللغت خصوصياث دبلجت ألافالم املوحهت لألطفال من اللغت لاهجليًز
 .7102 ،جسذ ئشساف ألاطخاذ مدمد داود حامهت وهسان .العربيت

(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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ت "ولهل اإلاحزة الىخيدة التي  نً باقي أهىام الترحمت طىاء الشفهيت، أو ألادبيت -البطٍس

ت بشيل واضح هي هىم الىظ الري ًخهامل مهه  جّمحز الترحمت الظمهيت البطٍس

ججهل مىه  للىظ الظمعي البطسي مجمىنت مً الخطاةظ التياإلاترحم، خيث أن 

 نً يحره مً الىطىص 
ً
الىطىص الشفهيت  نلى طبيل اإلاثاٌمىفسدا ومخمحزا

  .(Martinaz-Sierra, 2012, p. 145) واإلاىخىبت"

إالبداًاث ألاولى للدبلجت

ت نلى اإلاظخىي الهلمي، والخىىىلىجي،  للد أدي الخؿىز الري خللخه البشٍس

ادة في اإلاهازف واإلاهلىماث التي أهخجذ في لًت مه ىت، فياهذ يوالخهليمي... ئلى ٍش

لًت  الخاحت الداةمت للترحمت بهدف هلل هطىص مىخىبت وأزسي شفهيت مً لًت ئلى

س ٌّظ  ما نلى الطىزة فلـ وهى  -ألاولىفي بداًاتها -لًاث أزسي. انخمدث الظيىما  أو 

دمج الطىث مو ً لىفهم ألافالم مً ؾسف حميو اإلاشاهدًً نلى ازخالف لًاتهم. 

 شاهدةىما الطامخت، دفهذ الخاحت إلابالطىزة وبداًت الظيىما الىاؾلت ونهاًت الظي

ٌ ًجاد خل لهاةم اللًت الري خائهره ألانماٌ الظيىماةيت اإلاىخجت في لًت مهيىت ئلى 

لها بيل " ،ون فهم ألافالم في اليسخ ألاضليتد في خحن أن الظيىما الطامخت شلذ ؾٍس

فهي مبييت نلى لًت ؤلاًماءاث وحهابحر  ،واهذ مفهىمت في الهالم بأطسهخيث ٌظس 

 .(Soh Tatcha, 1997, p. 69) أدث زىزة الطىث ئلى بسج بابل طيىماتي"للد فالىحه، 

جمثلذ في  والتي ،للد شهدث هره الفترة الهدًد مً اإلاداوالث إلشالت ناةم اللًت

ان ما اهدزس بهػها، والبهؼ آلازس طسنهجح الخىييف، الظترحت، واليسخ اإلاخهددة؛ 

  . وشاٌ

جؿلبذ جسحمت ألافالم هىنا حدًدا مً الترحمت ًلىم نلى هلل هطىص ججمو  للد

ا وان زاةجا ومألىفا مً كبل، أي بحن الطىزة والطىث، وهي هطىص مسخلفت نمّ 

 
ُ
ؾلم نلى الترحمت اإلاهخمت بترحمت ألافالم الىطىص اإلاىخىبت أو الىطىص الشفهيت. أ

ت "ولرا يالبا ما حهسف ا ت بأنها الترحمت الظمهيت البطٍس لترحمت الظمهيت البطٍس

 ًُ ت(-مسز نبر كىاجحن متزامىخحن ومىملخحن لبهػهما البهؼ )طمهيتجسحمت هظ  ، بطٍس

. ًخفسم (Martinaz-Sierra, 2012, p. 146) ججمو بحن مجمىنت مً السمىش الدالليت"
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ت مجمىنت مً ألاهىام والتي تهخم في مجمله ا بالظيىما، نً الترحمت الظمهيت البطٍس

ىن   .واإلاظسح والخلفٍص

ؼ الخىاز في اللًت ألاضلال جلىم دبلجت ألافالم اإلاىحهت لأل   ؾفاٌ فلـ نلى حهٍى

بىظ مترحم، ٌسجله ممثلىن أو مإدو أضىاث، بل ًػم أًػا أهىانا أزسي مً 

 الترحمت جخمثل في:

ً،  :أوال - جسحمت الىطىص الىخابيت والتي جكهس بالفيلم مثل الجىحًر

 وألاًلىهاث الىخابيت...ونىىان الفيلم، 

دبلجت مو مساناة التزامً  :جىلظم ئلىالتي جسحمت الخىاز )الطىث(  :زاهيا -

بت، وئلى  الشفهي بحن الطىث والطىزة زطىضا في الللؿاث اللٍس

 الخهليم الخس والخىاز الدازلي. مثلدبلجت دون مساناة التزامً الشفهي 

ً أطفل الشاشت الظترحت جيىن يالبا نلى شيل طؿس أو طؿ :زالثا - ٍس

 ترحمت الخىاز بلًت أحىبيت نً لًت الفيلم.ل

 نلى طبيل اإلاثاٌالاخخفاف ببهؼ ألاحصاء مً الفيلم دون جسحمت  :زابها -

 ألاياوي.

إالعالقت بين أدب ألاطفال ودبلجت ألافالم املوحهت لألطفال

حظخدعي دزاطت دبلجت ألافالم اإلاىحهت لألؾفاٌ الخؿسق لترحمت أدب ألاؾفاٌ، ئذ 

أن هالهما ٌظتهدفان الؿفل همشاهد أو هلازب، هما أنهما ٌشتروان في مجمىنت مً 

جطييف ألافالم اإلاىحهت لألؾفاٌ هجصء مً نلى بهؼ الباخثحن  الخطاةظ. أكدم

 أدب ألاؾفاٌ وغمها ئليه، و"لىً أوال مً اإلا
ُ
رهس بأن أدب ألاؾفاٌ هى نبازة هم أن ه

ًمىً أن ًيىن مفهىما حامها ليل مً أهاشيد ألاؾفاٌ،  ونليه،نً مطؿلح شامل. 

وألاياوي، والشهس والخياًاث الشهبيت، والىخب اإلاطىزة واإلاظسخياث ؤلاذانيت، 

ت  -هما ذهس أناله- والسطىماث واإلاجالث الهصليت. نالوة نلى ذلً هىان حجت كٍى

ت والىطىص مخهددة الىطاةـ غمً أدب إلدز  اج الىطىص الظمهيت البطٍس

 .(O’Connell, 2003, p. 107) ألاؾفاٌ في اإلاجخمو اإلاهاضس"
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حشترن ألافالم وأدب ألاؾفاٌ في مجمىنت مً الىلاؽ، وبالخالي أوال،  -

شيالياث ؤلا هت لألؾفاٌ وأدب الؿفل هفع اإلاىّح ًىاحه مترحم ألافالم 

هثحرة هي ألافالم اإلاأزىذة أو  .للؿفل انىحهم بانخبازهما خددًاثالو 

اإلالخبظت نً ألادب بطفت نامت أو أدب الؿفل، نلى طبيل اإلاثاٌ ال 

 الخطس فللد جم الخىييف الظيىماتي لظلظت هازي بىجس 

(Harry Potter( للياجبت حىان زواليىم )Rowling Joanne هما ،)

ب لخطبذ مالةمت للؿفل مثل أنيدث هخابت وجبظيـ زواًاث مً ألاد

، وكدمذ 0380( التي وشسث طىت Victor Hugoزواًت فيىخىز هيًى )

هفيلم مىحه لألؾفاٌ والتي خملذ هفع نىىان السواًت اإلاترحم ئلى 

ت )  (. the Hunchback of Notre dameاللًت ؤلاهجلحًز

ألافالم اإلاىحهت لألؾفاٌ  -د طىاءنلى خ-حظتهدف وحظخلؿب زاهيا،  -

الؿفل فئت ألاؾفاٌ همشاهدًً أو هلساء، ولرلً ًجب نلى  أدبو 

ت، وكدزاجه نلى الفهم والخّ  دليل اإلاترحم مساناة كدزاث الؿفل اللًٍى

والاطديهاب زالٌ الترحمت جماما مثل مساناتها مً ؾسف الياجب زالٌ 

اث ألاطلىب Nathalie Princeالىخابت. حشسح هخالي بساوع ) ( مظخٍى

هت فو ازخياز جبظيـ هخابت الىطىص اإلاىحالبظيـ وأطباب ودوا

ب ئلى ندم هفاءة الؿفل والتي  لألؾفاٌ "وحهىد هره البظاؾت بال ٍز

ت ب ندم كدزجه نلى  وأ ئمياهيخهخطىص الجخمثل في ندم الىفاءة اللًٍى

فهم كىاند اللًت )الهجاء، والسمىش اإلاؿبهيت، واإلافسداث، واللىاند( 

يت، وألادبيت، في ندم الىفاءة الثلافيت، واإلاهسفيت، والهلم هرلًو 

د وظبيا ]...[ فالبظاؾت بديهيت، ئن جللي الؿفل مددو والىفظيت. 

ت )اإلافسداث والىدى(، هما أنها ناؾفيت نلى مظخىي  زلافيت، ولًٍى

 (.Prince, 2010, p. 153-154الخبىت ونلى مظخىي الطىز" )

بحن اإلاشاهد الؿفل للفيلم في اليسخت ألاضليت  الازخالفمساناة زالثا،  -

وهى ما جلف نليه  ،واإلاشاهد الؿفل لليسخت اإلادبلجت ئلى اللًت الهسبيت

خا أوجيىان ) ( بشيل مفطل "الخالت والًسع حصء ال Riita Oittinenٍز
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ًخجصأ مً الترحمت هيل. فال ًترحم اإلاترحمىن أبدا ولماث مهصولت بل 

جإهد نلى ئذ  .(Oittinen, 2000, p. 3" )ولماث غمً وامل الظياق

ً انخبرته "ال  الحالتأن  شحرا مً ملىماث الترحمت، خيث حمنىطٍس

أوال -حشمل فلـ الصمان، واإلايان والثلافت ولىً أًػا ًيبغي أن أكٌى 

 كػاًا مثل: اإلاترحم هاوظان له نليدجه"  -وكبل ول ش يء

(Ibid., p. 10). هم واإلاترحمت  ألاضل ف كاةلت بأن "كساء الىطىصوجػي

خيلمىن لًاث مسخلفت كساء  مسخلفىن: ًيخمىن ئلى زلافاث مسخلفت، ٍو

لسؤون بؿسق مسخلفت، فداالتهم ئذن مسخلفت" ، زم (Ibid., p. 12) ٍو

مً زالٌ ؾسح الظإاٌ الخالي :"هل هره الترحمت  الًسع جيخلل لخلدًم

 
ُ
ترحم؟ إلاً حيدة لهرا الًسع؟ هل جخأزس الترحماث بماذا هترحم؟ مً اإلا

ث مسخلفىن نً ئن كساء الترحما .(.Ibid) هترحم؟ متى؟ وأًً؟ وإلااذا؟"

وخالت الترحمت جسخلف نً جلً الخالت  ،كساء الىطىص ألاضل

 . طىص ألاضلللى

الخلازب في هىنيت الىطىص هال مً الىطىص زابها وأزحرا، ًجهل  -

وءة اإلالسُ  ،اإلاىخىبت اإلاسفلت بالطىز، الىطىص اإلاىخىبت اإلاسفلت بالطىز 

ت حشو  للؿفل بطىث مسجفو رن في بهؼ تالىطىص الظمهيت البطٍس

بأن  (Eithene O’Connellح أًتن أوهىاٌ )خيث جطسّ  الخطىضياث،

اإلالسوءة بطىث مسجفو حظخهمل هفع اللىاجحن  "ول مً ألافالم والىخب

ت" وجىاضل مهللت  ،(O’Connell, 2003, p. 101) الظمهيت البطٍس

ىهيت اإلاىّح  هت للطًاز وشازخت ذلً وىن "مثل هره البرامج الخلفٍص

ت في هفع  همشاهدًً جخىاضل نبر وطاةل ؤلانالم الظمهيت البطٍس

الىخب اإلاسفلت بالطىز الىكذ، فهي لديها هفع اللىاطم اإلاشترهت مو 

واإلاىحهت لألؾفاٌ، خيث ئن هره الىخب اإلاسفلت بالطىز واإلاىحهت 

لألؾفاٌ جلسأ بطىث مسجفو مً كبل الىباز لألؾفاٌ الطًاز الرًً ال 

خمثل الازخالف بحن هره (.Ibid) ٌظخؿيهىن كساءتها بأهفظهم" . ٍو
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ى الىطىص في وىن الطىزة في هخب ألاؾفاٌ زابخت يحر مخدسهت نل

 نىع ألافالم.

إالتزامن بين الصوث والصورة

 
ُ
ت بطفت نامت و محّ مً بحن الخطىضياث التي ج الدبلجت ز الترحمت الظمهيت البطٍس

، ئذ ًخؿلب شسوؾا زالٌ نمليت هلله مً اللًت بطفت زاضت هي ؾبيهت الىظ

"في الىاكو، نلى اإلاترحم الظمعي البطسي مساناة ؾبيهت  ،ألاضل ئلى اللًت الهدف

بحن الظمعي والبطسي. هفع الىكذ  الىظ اإلاساد جسحمخه في الدبلجت، فهى ًجمو في

 بهحن الانخباز الطىزة والطىث..."ونليه أن ٌهيد ضيايت اإلاهنى مو ألازر 

(Soh Tatcha, 2009, p. 507) جإزس ؾبيهت الىظ الظمعي البطسي نلى نمل .

خيث أن "اإلاحزة ألاولى للترحمت جخمثل بيل جأهيد في وىن اإلاترحم ًىخب للهحن  ،اإلاترحم

 .(Le Nouvel, 2004, p. 45) وألاذن أي أهه ًىخب إلاخددر ومظخمو وليع للازب فلـ"

نمىد مً أنمدة فهى  ،بحن الطىث والطىزة بالتزامً والخىافم الخجاوعهسف ٌُ 

التزامً فلـ نلى الخىافم  طس خال ًل. ٍخىكف نليه هجاح اليسخت اإلادبلجتو الدبلجت 

الخىاز اإلاترحم بل ًخهدي ذلً بشيل مفطل ئلى ما بحن بحن خسهت الشفاه والفم و 

خمان ) كدمخه   (Candance Whitman-Linsenواهدوع لييظً ٍو

(O’connell, 2003 ،)شامال ودكيلا للتزامً في  خيث نسغذ جلظيما همىذحيا

 الدبلجت والري حمو ول حىاهب التزامً:

 زالزت أهىام فسنيت هي والخالي: : ًػم ً اإلاستي البطسي التزام

 : وهى جصامً خسهت الشفاه والفم مو الطىث التزامً الشفهي -

جصامً اإلالاؾو اللفكيت وحظاوي الصمً: مداولت اإلادافكت نلى  -

 ٌ الجمل.هفع ندد اإلالاؾو اللفكيت وؾى 

: ٌشمل هرا التزامً ؤلاًماءاث، والخطسف وحهابحر  التزامً الخسوي -

 الىحه.
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 : ٌشمل هى أًػا زالزت أهىام فسنيت جخمثل في: التزامً الظمعي الطىحي

ت - ت/الهىاضس الشهٍس : جخمثل في الىًمت، وؾابو الطىث، والترهيم  اللًت اإلاىاٍش

 وطسنت الاًلام.

 زطىضيت الىمـ الطىحي -

  الخطىضياث الثلافيت -
ّ
 : الل

ّ
 ىىاث.هجاث والل

 ظ جماما مثل باقي الىطىص.الىّ شيل زاص ب: ًخهلم ب التزامً الػمني

والخىاز  -خسهت شفاه وأفىاه اإلامثلحن- ًسلم التزامً اإلادزوض واإلاثالي بحن الطىزة

عجاب بها، والهىع ؤلااإلاترحم جىايما واوسجاما ٌظاهم في هجاح اليسخت اإلادبلجت و

سبىىا أزىاء مشاهدة فيلم، هى طمام الطىث  صخيذ خيث "ئن أهثر ش يء ًصعجىا ٍو

لت مً جىكف خسهت فم اإلامثل"   ًسسج مً فم الصخطيت بهد فترة ؾٍى

(O’Connell, 2003, p. 82). 

مو مساناة التزامً بحن الطىث والطىزة في اإلاشاهد التي جكهس  الخىاز  جسحمتجخم 

 ًُ ىلى الىحه بشيل واضح "في خليلت ألامس، خظب الظياق اإلانهي ؤلاطباوي، فاهه 

بت حدا وللؿاث الشفاه  هخمامالا  بت، واللٍس بالتزامً بالخطىص في الللؿت اللٍس

التزامً في خاالث الخهليم . وجىجص الترحمت دون (Chaume, 2004, p. 38) اإلافطلت"

 الخس والخىاز الدازلي والللؿاث البهيدة.

فيما ًخهلم ألامس بالتزامً اإلاستي البطسي فان ألافالم اإلاىحهت لألؾفاٌ وبالخددًد 

ً ال جخؿلب دكت هبحرة ونمال هبحرا وهاما لخلم التزامً والخىافم بحن  أفالم الخدٍس

شيالياث الىمىذحيت للتزامً الشفهي وؤلا الطىث والطىزة، ئذ أن "الجاهب الخلني، 

هي مىسفػت بشيل هبحر وذلً لهادة بدبلجت اإلامثلحن آلادميحن والخسوي اإلاسجبؿت في ا

  زاحو ئلى الخبظيـ الجظدي لخمثيل شخطياث السطىم اإلاخدسهت"

(O’Connell, 2003, p. 223.) 

إالتوطينأم التغريب للدبلجت؟  استراجيجيتأي 

اتهم ل وفلاد اإلاىكسون والدازطىن لترحمت أدب ألاؾفاٌ، خيث اهلظمىا حهّد  ىكٍس

 ً نلم الترحمت زالٌ في ئلى مجمىنخحن مخباًيخحن: ٌهخمد بهؼ الباخثحن واإلاىكٍس
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ب، خيث تهدف هره  جسحمت الىطىص اإلاىحهت لألؾفاٌ نلى اطتراجيجيت الخًٍس

الىظ ألاضل وؤلابلاء نليها في  الاطتراجيجيت ئلى اإلادافكت نلى الهىاضس الثلافيت في

وهى ما ًدىاطب مو أخد أهداف أدب  ،الثلافت الهدف دون حًيحرها أو جىييفها

ألاؾفاٌ واإلاخمثل في الخهٍسف بثلافاث أزسي مًاًسة لثلافت الؿفل. أما اإلاجمىنت 

  هتهاجاالثاهيت فخإهد نلى غسوزة 
ُ
س رِه اطتراجيجيت الخىؾحن لترحمت أدب ألاؾفاٌ، ئذ ج

أي الترحمت للازب ًسخلف نً كازب  ،سوزة مساناة اإلاترحم لًسع وخالت الىظبػ

الىظ ألاضل. ًيخلد الباخثىن الخىؾحن مدخجحن بأن هره الاطتراجيجيت لترحمت أدب 

خيث أن ألاؾفاٌ جسلم جىاكػا هبحرا بحن الترحمت وأهداف ووقاةف أدب ألاؾفاٌ، 

ؼ و  بداٌ مجمىم الهىاضس الثلافيت الىازدة في الىظ ألاضل بهىاضس مً ئحهٍى

بأهداف أدب ألاؾفاٌ التي جلىم نلى حهلم الجدًد  ًإدي ئلى ؤلازالٌالثلافت الهدف، 

"زمت جىاكؼ في كلب جسحمت أدب ألاؾفاٌ:  ،والخهسف نلى زلافاث يحر زلافت الؿفل

فاٌ في اللًت الهدف، وهرلً مً الشاتو أن جترحم الىخب مً أحل ئزساء أدب ألاؾ

مً أحل حهٍسف ألاؾفاٌ بالثلافاث ألاحىبيت، ولىً في هفع الىكذ، فان الهىاضس 

ألاحىبيت في خد ذاتها يالبا ما جمحى مً الترحماث والتي ًخم جىييفها بشيل هبحر 

بأن اللساء ألاؾفاٌ لً  خخجاجلال لخىاطب الثلافت الهدف، مما ًدفو اإلاترحمحن 

الىلد فلـ بل ئنهم  ىدولم ًخىكفىا ن (.O’Sullivan, 2005, p. 64) ٌظخىنبىها"

زالٌ نمليت كدمىا مجمىنت مً الخلٌى إلشيالياث الترحمت التي جىاحه اإلاترحم 

 هظ مىخىب في اللًت ألاضل ئلى هظ مترحم ئلى اللًت الهدف. جسحمت

ب والخىؾحن ليع بالجدًد في ً بحن الخئن اهلظام الباخثحن واإلاىكٍس نلم ًٍس

بأن "الطسام بحن مساناة  (Göte Klingbergكىث وليىلبرق ) طسحخيث ً ،الترحمت

  الىظ ألاضل ومساناة اللساء اإلاظتهدفحن ]...[ كدًم كدم الترحمت"

(Ballard, 2001, p. 10.) 

ب نلى ترحم ألافالم اإلاىحهت لألؾفاٌ ئلى اطتراجيجيت للد ماٌ واهخهج م الخًٍس

وذلً ما ًىهىع مً زالٌ جسحمت أطماء الهلم، والهبازاث  ،خظاب الخىؾحن

 الاضؿالخيت والهىاضس الثلافيت ألازسي.

إ  
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 املحافظت على أسماء العلم وغرابتها

للد جسحمذ أطماء الهلم الىازدة في مدوهت الدزاطت، والتي جمثلذ في أطماء 

دا، ئليىىز  ، كبيلت دمبرر، والض، لىزد فيىخىز، زاهجى، ألاشخاص نلى يساز: مٍس

بيجز... وأطماء حًسافيت: مدًىت جىجيىلتن، مدًىت دوزث، طىت العجىش، شالٌ الىاز، 

أهتي بظخى، طباهيش دايس، أطماء نلم أزسي: و صخساء اإلاهابي، ملاؾهت ميظىزي... 

 الىبالتي كدمها  ن، جىزجيال...وفم بهؼ أطاليب جسحمت أطماء الهلممىتري حا

(Ballard, 2001)  

أطلىب الاطخيظار نلى  لىلل مجمىنت مً أطماء الهلم اإلاترحم انخمد

والري ًخمثل في "جلدًم ملابل ول خسف مً خسوف اللًت اإلاطدز بدسف أو  يالطىح

لىم هرا ألاطلىب نلى اجفاكياث ئمالةيت  نالمت مً الىكام الطىحي للًت الهدف. ٍو

وفم هرا ألاطلىب جسحم ئذ  .(Darwish, 2010, p. 360) للًت الهدف وأبجدًتها"

دا، )Merida( زاهجى، )Rango) :نددا منها ( دوزث، Dirt( والض، )Wallace( مٍس

(Tottington،جىجيىلتن ) ت.دافكت نلى هفع ألاضىاث باللًت ؤلا مو اإلا  هجلحًز

نلى  هما أهه جسحم أطماء نلم أزسي وفم أطلىب الترحمت ألاهثر أو ألاكل خسفيت

( Vicar( زوح الًسب، )Spirit of the west( طىت العجىش، )Crone’s toothيساز)

 (Wee Dingwall)( اإلالىت أليىىز، Queen Elinorالياهً، أو أكل خسفيت مثل )

 الجىدي جىزلي. (Sergeant Turley)دًىًٌى الطًحر، 

أطماء الهلم وفم أطلىبحن مً بحن مجمىنت  جسحمت للد نمد اإلاترحم ئلى

 طخيظاروالتي جمثلذ في الا  (Michel Ballard) ألاطاليب التي كدمها ميشاٌ بالى

الطىحي والترحمت الخسفيت طىاء الجصةيت أو الياملت، وبرلً خافل اإلاترحم نلى 

يسابت أطماء الهلم بالثلافت الهدف وهى دليل نلى جىقيف اإلاترحم الطتراجيجيت 

ب.  الخًٍس

إ  
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 العباراث الاصطالحيت

جترحم الهبازاث الاضؿالخيت والتي ًلطد بها "شيل مً أشياٌ الخهبحر، أو نبازة، 

بت نً اللًت، يالبا ما جدمل مهنى مًاًسا للمهنى الىدىي واإلاىؿلي."  أو حملت يٍس

(Cuddon, 1998, p.991.) حهسع ( منى باًىسMona BAKER)  :أزبهت أطاليب

بهبازة اضؿالخيت جدمل هفع اإلاهنى وهفع الشيل، جسحمت بهبازة اضؿالخيت جسحمت 

جدمل هفع اإلاهنى وجسخلف في الشيل، وجسحمت بانادة ضيايت الهبازة الاضؿالخيت أو 

 (.Baker, 1992, p.72-74-77) خرف الهبازة الاضؿالخيت.

وفم ألاطلىب الثالث الري ًلىم  ضؿالخيتالا للد جسحم ندد هبحر مً الهبازاث 

 اللًت الهسبيت:في نلى ئنادة ضيايت الهبازة الاضؿالخيت 

 Put a pin in that. (Movie: Rango. Time: 51:19). 

بل  خسفيا التي جيىن "لىػو مشبيا في هرا"، للد جفادي اإلاترحم جسحمت الهبازة

ت   1"جأحيل الخدًث ئلى وكذ آزس"أناد ضيايت اإلاهنى الري جدمله في اللًت ؤلاهجلحًز

سل ذلً ئلى اللًت الهسبيت بـ"في وكذ الخم" ًُ باإلاهنى وهى ما جىاطب ، خيث لم 

 وكامىض الؿفل اللًىي.

خيث جسحمها  ،بشيل زاؾئ أزسي  اضؿالخيتئال أن اإلاترحم كام بىلل نبازاث 

ت له الهبازة الاضؿالخيت باللًت ؤلا جسحمت خسفيت أزلذ باإلاهنى الري جدم هجلحًز

 بـ"هل لدًً ذزي في أذهيً". مثل جسحمها خسفياو 

You got corn in your ears, mate? (Movie: Rango. Time: 27:57). 

إ  

                                                           
1 Put a pin in that: “Middle management way to say "let's come back to that later," or, 

"hold that thought." Increasingly popular in business speak. Possibly originally from 

World War II, referring to putting a pin back in a hand grenade so it won't go off”. Urabn 

dictionary [en ligne]. Disponible à l’adresse: http://www.urbandictionary.com. 
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 العىاصر الثقافيت

ف لخىيي 2مً ألاطاليب مجمىنت (Göte Klingbergكىث وليبلبرق )كدم 

ليطبذ  ايا زاضظتهلِ "حهدًل مىخىج ٌظتهدف مُ  الظياق الثلافي والري ًلطد به

، (Klingberg, 1986, p. 12) "مالةما لخطاةظ اإلاظخلبل الخليليت أو اإلافترغت

 لىً اإلاترحم هلل مجمىم الهىاضس الثلافيت الىازدة بمدوهت الدزاطت وفم مجمىنخحن:

الطىحي مو ئغافت  طخيظارالا الاخخفاف بالهىطس الثلافي وجسحمخه وفم أوال، 

 جفظحر:

I enjoy a hearty puttanesca. (Movie: Rango. Time: 17:07). 

( والتي هللها وفم أطلىب puttanescaإلافسدة )للد أغاف اإلاترحم جفظحرا 

الاطخيظار الطىحي، فترحمذ نلى الشيل "أخب ضلطت بىجاهيظيا" وللمدافكت نلى 

 (.heartyالتزامً الشفهي للخىاز في اليسخت ألاضليت واليسخت اإلادبلجت كام بدرف )

للد وقف اإلاترحم مجمىنت مً ألاطاليب التي حهدث الاخخفاف بالهىطس يا، زاه

ت، اطدبداٌ  الثلافي أو ئغافت جفظحر له، ئلى أطاليب أزسي شملذ الترحمت الخفظحًر

بي في زلافت اللًت الهدف أو الخبظيـ.  بملابل أو بملابل جلٍس
I do like a bit of Gorgonzola. (Movie: Wallace and Gromit: the curse 

of the were-rabbit. Time: 52:32). 

ت لىلل ) ( مً Gorgonzolaللد انخمد اإلاترحم نلى أطلىب الترحمت الخفظحًر

ت ئلى اللًت الهسبيت، فترحمها ب يث اطدبدٌ "الجبىت ؤلاًؿاليت" خـاللًت ؤلاهجلحًز

                                                           
كدم مجمىنت مً ألاطاليب جمثلذ في "ئغافت جفظحر: ًخم الاخخفاف بالهىطس الثلافي في الىظ  2

ظ ألاضل مو ئغافت جفظحر كطحر في الىظ اإلاترحم. ئنادة الطيايت: ًخم الخهبحر نّما حاء به الى
ت: جلدًم وقيفت الهىطس الثلافي واطخسدامها  ألاضل دون جىقيف الهىطس الثلافي. جسحمت جفظحًر
بدٌ الاطم ألاحىبي. جفظحر زازج الىظ: ًمىً أن ًلدم الخفظحر في الخاشيت، أو اإلالدمت أو ما شابه 

ئ في زلافت ذلً. اطدبداٌ بملابل في الثلافت الهدف: اطدبداٌ الهىطس الثلافي الخاص بملابل مياف
بي في زلافت اللًت الهدف. الخبظيـ: اطخسدام مفهىم شامل  اللًت الهدف. اطدبداٌ بملابل جلٍس
. الخىؾحن: ًخم مً  ونام بدٌ الخاص. الخرف: خرف اليلماث أو الجمل أو الفلساث أو الفطٌى

الىظ زالله هلل الهىاضس الثلافيت في الىظ ألاضل مو مساناة أن جيىن مفهىمت مً ؾسف كازب 
 (.Klingberg, 1986, p. 18) الهدف"
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اإلاشاهدًً ٌظهل فهمه مً كبل اللًت ألاضل بخفظحر الهىطس الثلافي الخاص في 

 ت اإلادبلجت ئلى اللًت الهسبيت.لليسخ

ت  ئال أن اإلاترحم في بهؼ الخاالث لم ًىلل الهىاضس الثلافيت مً اللًت ؤلاهجلحًز

 في الفهم.ا بهامئفي الخؿأ والري شيل  وكو، فىثحرا ما ئلى اللًت الهسبيت بشيل صخيذ
I’m off to the Wicherman’s festival in Stoneleigh. (Movie: Brave. 

Time: 49:37). 

ً زلافي  the Wicherman’sألاٌو )حن للد شملذ هره الجملت نلى نىطٍس

festival( والري ًدٌ نلى مهسحان مىطيلي ًسخخم باخساق )Wicherman زحل )

ب" وهي جسحمت ال جىلل اإلاهنى  مطىىم مً ألايطان السكيلت، جسحم بـ"مهسحان الخسٍس

خرف الهىطس الثلافي جم في خحن أهه  في الىظ ألاضل.والصخىت الثلافيت التي جدملها 

وفم أخد أطاليب ى اطم نلم، فللد وان بامياهه جسحمخه ( وهStoneleighالثاوي )

 (. Michel Ballardجسحمت اطم الهلم التي كدمها ميشاٌ بالى )

إهماذج عن جأثير الصورة على الترحمت

، ًجمو بحن الطىث والطىزةئن الدبلجت بطفت نامت جخمحز بؿبيهت هطها الري 

لى مجمىنت مً الهىاضس التي جإزس نلى ن خيث ٌشمل ول مً الطىث والطىزة

ملازهت الدبلجت بميادًً نلى  (Edmond Cary) وازي  كام ئدمىن أكدم  .الترحمت

أكص ى دزحت؟  " أال ججمو الدبلجت بحن ول الليىد؟ أليظذ جىييفا ئلى ٌ:ظاءأزسي فد

ؾًيان الطىزة جماما هما في هخب ألاؾفاٌ، هؿاق غيم إلاجمىنت مً اإلالاؾو 

  اللفكيت مثل البيذ الشهسي الىالطييي، ومساناة اإلاشاهد هما في اإلاظسح"

(Cary, 1985, p. 66.)  فىيف جإزس الطىزة نلى الترحمت؟ بهد جدليلىا إلادوهت

 لخأزحر الطىزة نلى الترحمت. هماذج زالراطخسساج الدزاطت جىضلىا ئلى 

إجرحمت خاطئت مىاسبت ملحتوى الصورة 

، زاؾئت للىظ ئال أنها جىاطبذ مو الطىزة اإلاهسوغت مثاال ًكهس جسحمتطىلدم 

اوسجمذ مو فانها  بالهىع لم حشيل جىاكػا بحن الطىث والطىزة بلخيث 

 الظياق الهام للمشهد.
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Wallace: every dog has his day
3
 (Movie: Wallace ant Gromit: the 

curse of the Were-Rabbit. Time: 1:12:31). 

ت مهن ى "ول واخد طيىاٌ ما جدمل هره الهبازة الاضؿالخيت في اللًت ؤلاهجلحًز

ىم نليًٌظخدله" أي " ول ولب ًىهم " ئال أنها جسحمذ جسحمت خسفيت ." ًىم لً ٍو

 خيث ،التي خملخه الهبازة الاضؿالخيت الصخيذ والدكيم لم جىلل اإلاهنى بيىم ممحز"

ت، ئال أندمله باللًت ؤلا باإلاهنى الري ج ذ هره الترحمتأزل طياق الخىاز  هجلحًز

 .4اوسجم مو الطىزة

إجرحمت خاطئت غير متىاسقت مع الصورة

ت ئلى اللًت الهسبيت  للد أزؿأ اإلاترحم في هلل اإلاهنى الصخيذ مً اللًت ؤلاهجلحًز

يسجم مو الطىزة وحاء الطىث مىاكػا للطىزة أن هظ الخىاز اإلاترحم لم ًهما 

 اإلاهسوغت.
Get your slimy, webbed phalanges off my boots. (Movie: Rango. 

Time: 15:59) 

ت ئلى اللًت الهسبيت "أزسج أضابو زحلً حاءث الترحمت في اليسخت اإلادبلج

التي جكهس "زاهجى" ًمظً  5الىديلت مً خراتي آلان" والتي شيلذ جىاكػا مو الطىزة

ادة نلى  الصخيذ بأؾسافه أي بيدًه خراء "بيجز". للد أزؿأ اإلاترحم في هلل اإلاهنى ٍش

ًدًً  أن الطىزة حاءث لخإهد نلى زؿأ اإلاترحم وألاصح أن جترحم بـ"أبهد أضابو

 الىديلت نً خراتي آلان".

إالصورة حددث املقابل الدقيق للترحمت

زؿأ اإلاترحم والخأهيد  لم ًخىكف جأزحر الطىزة نلى الترحمت فلـ مً زالٌ ئبساش

 -في بهؼ الخاالث-طاندث الطىزة  ،مو طياق اإلاشهد اوسجامهنليه أو مً زالٌ 

ت حاء الىظ باللًت ؤلا  . للدنلى ازخياز وجلدًم جسحمت دكيلت اإلاترحم واضفا هجلحًز

                                                           
3
 Every dog has it's day: saying said to emphasize that everyone is successful or 

happy at some time their life. (Bottomley, 2003, p. 361). 
 .10أهكس اإلاالخم الطىزة زكم  4
 .17أهكس اإلاالخم الطىزة زكم  5
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بطفت نامت ئال أن الطىزة كدمخه بشيل دكيم واطخهان اإلاترحم بها نىد  للمشهد

 .في اللًت الهسبيت الترحمت ليلدم اإلاهنى الدكيم
Merida: it’s a peace offering. I made it, for you! Special. (Movie: Brave. 

Time: 37:13). 

ت( في كامىض اللًت ؤلا peace offering) ًلطد بـ  : هجلحًز
Something said or given by person to show that they want to be 

friendly, especially to someone they have argued with. 

التي خددث الترحمت بشيل هبحر و  6انخمد اإلاترحم ئلى اللًت الهسبيت نلى الطىزة

ت، خيثمه الىظ باللًت ؤلا اإلاهنى الهام الري كّد  خًاع نًفوخطستها   هجلحًز

سحمذ
ُ
َبْزُتَها مً أحلً ًا أمي" وهي جسحمت  ج

َ
ئلى اللًت الهسبيت بـ"ههىت مطالخت ز

مو الطىزة، بدٌ الترحمت اإلاخهللت فلـ بالىظ دون الطىزة  ىاطبتخصخيدت م

ًِ بىفس ي".  "ئنها هدًت مطالخت، ضىهتها زطيطا ل

إالخاجمت

 جخمحز دبلجت ألافالم اإلاىحهت لألؾفاٌ بجىاهب جسحميت، وجلىيت وفىيت

في بهؼ الخاالث مساناة التزامً، ئال  والري ٌظترعي جسحمت الخىاز  : أوال -

أهه ال ًخؿلب دزحت ناليت مً الدكت وذلً بظبب الخبظيـ الجظدي 

. ئن باإلوظان جىهيت ملازهتحىه الصخطياث الىس و والخسوي لفم وشفاه و 

 أخد الهىامل اإلاصجهت والتي زامً اإلادزوض للطىزة وللطىث هى الت

ن ًكً أبل  ،اليسخت اإلادبلجت وؤلاعجاب بها جدفو اإلاشاهد إلاخابهت

خددر في ألاضل باللًت الهدف. وال ًخىكف الخىافم بحن جالصخطياث 

الطىث والطىزة نلى التزامً فلـ بل ٌشمل أًػا التزامً الظمعي 

أي جىاطب ألاضىاث اإلاسجلت للخىاز اإلاترحم مو الصخطياث  ،الطىحي

 في اللًت الهدف. 

جخليد الترحمت داةما بالطىزة وذلً ليىن الىظ نبازة نً زىاةيت  : زاهيا -

  ، خيثضىزة ال جخفىً زالٌ الترحمت-ضىث
ُ
لّيد الطىزة نمليت ج

                                                           
 .19أهكس الطىزة زكم  6
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  دّد الترحمت وج
ُ
برش زؿأ مً ازخيازاث اإلاترحم، ئذ ًمىً للطىزة أن ج

 .للىظ هلله ه ازخيازاجه وأطاليبأو جىّح الترحمت  فياإلاترحم 

ت اهخهج اإلاترحمىن زالٌ دبلجت ألافالم اإلاىحهت لألؾفاٌ مً اللً : زالثا -

ت ئلى اللًت الهسبيت  الخًٍسب خيث خافكىا نلى اطتراجيجيت ؤلاهجلحًز

ليسخت ألاضليت نلى خظاب الثلافت الهدف، هلمع ذلً مً زلافت ا

طماء الهلم، والظياق الهام للفيلم والهىاضس الثلافيت. أزالٌ يسابت 

هما أنهم كامىا بالخرف أو الخلليل مً خدة بهؼ الهبازاث وذلً 

 مساناة للمشاهد الجدًد.

ً وأزحرا  : زابها - نلم الترحمت الدازطحن لترحمت في أن اهلظام اإلاىكٍس

ٌصجو مجمىنت  أدب ألاؾفاٌ كاةم نلى أطاض أهداف أدب الؿفل.

ب  منهم اإلادافكت نلى الثلافت ألاضل نلى خظاب -اطتراجيجيت الخًٍس

الهلم أنهم احتهدوا إلًجاد خلٌى إلشيالياث  ، مو-الثلافت الهدف

انخماد اطتراجيجيت الخىؾحن  الترحمت. في خحن ًإهد آزسون نلى غسوزة

ً بالدزحت ألاولى نلى الثلافت الهدف،  نلى لترحمت أدب ألاؾفاٌ مسهٍص

 
ُ
ثلافت ألاضل النىاضس ول  فيه يفذالسيم مً أن جسحمت هظ ه

الخهٍسف في أدب ألاؾفاٌ ثلافت الهدف ًسل بأهداف اللخىاطب 

 بثلافاث حدًدة.
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