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الملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل تناول أساليب ترمجة املتالزمات 
اللفظية من خالل حتليل جمموعة من املتالزمات اللفظية 
ال���ي مت اخ��ت��ي��اره��ا م��ن رواي����ة رج���ال يف ال��ش��م��س لغسان 
واملرتمجة  للكاتبة  اإلجنليزية  بالرتمجة  ومقارنتها  كنفاين، 
وذلك  Hilary Kilpatrick؛  هيالري كيلباتريك 
لغرض التعرف إىل مدى جناح الرتمجة اإلجنليزية يف نقل 
املتالزمات العربية واملعىن املراد منها، فضال عن التعرف 
ترمجة  ��ة يف  امل��رتمجمِ اعتمدهتا  ال��ي  املتنوعة  األس��ال��ي��ب  إىل 
املتالزمات. وقد اكتفينا يف سبيل حتقيق أهداف البحث 
باختيار عشر متالزمات لفظية، مخس منها امسية، ومخس 
أخرى فعلية، مث قمنا بتحليلها ومناقشة أساليب ترمجتها، 
واعتمدنا يف ذلك على تقسيم حسن غزالة للمتالزمات 
الي  القواعدي. وقد تبني أن األساليب  حبسب تركيبها 
قد  اللفظية  امل��ت��الزم��ات  ت��رمج��ة  يف  امل��رتمج��ة  استخدمتها 
ال��ذي حتمله  املعىن  أساليب حافظت على  تنوعت بني 
وأساليب  ال��ق��واع��دي،  تركيبها  وعلى  العربية  امل��ت��الزم��ات 
حافظت على املعىن دون الرتكيب القواعدي، وأساليب 
قدمت معىن جزئيا للمتالزمة، وأساليب أخرى جتاهلت 

املعىن متاما. 

الكلمات المفتاحية: املتالزمات اللفظية، ترمجة، العربية، 
اإلجنليزية، رواية رجال يف الشمس.

Abstract:

This study aims at addressing methods of 
translating collocations by analyzing a set of 
collocations selected from the Arabic novel 
“Men in the Sun” by Ghassan Kanfani and 
comparing them with their English translation 
by Hilary Kilpatrick, in order to identify 
how successful the English translation is in 
transmitting the Arabic collocations and their 
meanings and to identify the various methods in 
translating them. To achieve the objective of the 
study, ten (10) collocations have been selected, 
five (5) nominal and five (5) verbal to be 
analyzed and studied based on the grammatical 
structure model constructed and introduced by 
Hassan Ghazalah. The study indicates that the 
translator’s methods were diversified between 
those that preserve the meaning as well as the 
original Arabic grammatical structure, the 
methods that preserve the meaning without the 
original grammatical structure, the methods that 
partially transmit the meaning of the original 
collocation and other methods that ignore the 



GJAT | DECEMBER 2018 | VOL 8 ISSUE 2 | 122
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

meaning completely. 
المقدمة:

ل��غ��وي��ة م��وج��ودة يف ك��ل اللغات  ال��ت��الزم اللفظي ظ��اه��رة 
اإلنسانية، وال تقتصر على لغة بعينها. والتالزم اللفظي 
عبارة عن ألفاظ يلتصق ويتضام بعضها إىل بعض لتكون 
وح����دات ك��ل��ي��ة ث��اب��ت��ة، وذل����ك ب��ع��د أن ي��ك��ث��ر استعماهلا 
الناس، ومن مث فإن األلفاظ املكونة لتلك  وتداوهلا بني 
الوحدات ال تتوارد إىل الذهن يف صورة فردية، وإمنا يف 
تراكيب  بديهية وذات  بأهنا  تتميز  ص��ورة وح��دات كلية 

ثابتة يف معظم األحيان.

وتعود أصول املتالزمات اللفظية يف أي لغة إىل مصادر 
متعددة، منها الديين والتارخيي واألديب والثقايف واللغوي، 
وق��د تكون جم��رد ألفاظ بينها جتانس ص��ويت ألمِ��ف الناس 
اس��ت��خ��دام��ه��ا ع��ل��ى ذل���ك ال��ش��ك��ل، م��ث��ل ق��ول��ن��ا يف اللغة 

، وجهٌد جهيٌد.   العربية: كفَّى ووفىّ

القواعدي،  تركيبها  حسب  اللفظية  امل��ت��الزم��ات  وتتنوع 
ووظ��ي��ف��ت��ه��ا األس��ل��وب��ي��ة، وال��س��ي��اق ال���ذي ت���رد ف��ي��ه، تنوعا 
ك��ب��را، وم��ن مث ف��إن ترمجتها م��ن لغة إىل أخ���رى تشكل 
حتديا كبرا أم��ام أي م��رتج��م؛ إذ إهن��ا تتطلب أن يكون 
املرتجم على وعي باجلوانب اللغوية والثقافية يف اللغتني 
املصدر واهلدف، كما تتطلب منه أن يكون على معرفة 
واسعة مبعاين تلك املتالزمات اللفظية ودالالهتا السياقية 
يف كال اللغتني، ألنه دائما ما تتجلى أمامه إشكاليات 
التعامل معها،  املتالزمات وكيفية  بأساليب ترمجة  تتعلق 
فبعضها ميكن ترمجته ترمجة حرفية، أو معنوية أو تفسرية، 
يقف  لدرجٍة جتعله  املرتجم  يستعصي على  قد  وبعضها 

عاجزا أمامها.

ومن هنا، يأيت هذا البحث للكشف عن أهم أساليب 
ترمجة املتالزمات اللفظية من خالل تناول عشر متالزمات 
لفظية منتقاة من رواي��ة رج��ال يف الشمس وترمجتها إىل 

اإلجنليزية بالتحليل والتقومي والنقد. 

 تعريف التالزم اللفظي:
لغة: ترجع كلمة )التالزم( إىل م��ادة »ل. ز. م« 
ال��ي ت��دل على معىن االق��رتان وع��دم املفارقة، فقد 
ورد يف لسان العرب: »اللُّزوُم: معروف. والفمِعل َلزمَِم 
ي�َْلَزُم، والفاعل الزٌم واملفعول به ملزوٌم، لزمَِم الشيَء 
ي�َْلَزُمه َلْزماً ولُزوماً والَزمه ُمالَزَمًة ولمِزاماً والتَزَمه وأَلزَمه 
إمِيَّاه فالتَزَمه. ورجل لَُزَمٌة: ي�َْلَزم الشيء فال يفارمِقه” 

)Ibnu Manzor, 1980(.

املعاصرة حتت هذه  العربية  اللغة  وج��اء يف معجم 
امل��ادة: »ت��الزَم يتالزم، تالُزًما، فهو ُمتالزمِم. تالزم 
الشَّْخصان/ تالزم الشَّيئان َتعلَّقا تعلًُّقا ال انفكاك 

)‘Umar, 2008( .”فيه، تصاحبا

أم���ا كلمة )ال��ل��ف��ظ( ف��ق��د ج���اء يف ل��س��ان ال��ع��رب: 
فمِ��ي��َك، والفعل  َأن ترمي بشيء ك��ان يف  “اللفظ: 
َلَفظ الشيَء. يقال: لَفْظُت الشيء من فمي أَلفمِظُه 
َلْفظاً رميته. لفظ بالشيء يلفظ لفظا: تكلم، ويف 
التنزيل العزيز: ﴿ما يلفظ من قول إال لديه رقيب 
عتيد﴾، ولفظت بالكالم وتلفظت به أي تكلمت 

.)Ibnu Manzor, 1980( ”به

مستخدمة  مصطلحات  ع��دة  ت��وج��د  اصطالحا: 
للداللة على هذا املفهوم، منها: التالزم اللفظي، 
ال��داليل،  اللغوية، واالق��رتان اللفظي أو  واملصاحبة 
وال������رص������ف، وال�����ت�����ض�����ام، وال����ن����ظ����م، وغ�����ره�����ا م��ن 
اصطالحا  اللفظي  التالزم  ويُعرف  املصطلحات، 
بأنه: »جتمع تركييب جاهز تالزمت مفرداته، مث تواتر 
استعماهلا، فإذا ذكر أحد هذه املفردات استدعى 
اآلخ���ر، وه��و يعرب ع��ن جتربة اجلماعة، ل��ذا خيضع 
 )Al- Helwah, ل��ل��م��ن��ط��ق«  خي��ض��ع  وال  ل��ل��ع��رف 

2012(.
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واملكافئ ملصطلح التالزم اللفظي يف اإلجنليزية هو 
مصطلح  Collocation ويُعرف بأنه: “ كلمتان 
أو جم��م��وع��ة م���ن ال��ك��ل��م��ات ال���ي ت���رد م���ع بعضها 
البعض بشكل دائم وثابت يف خمتلف السياقات” 

.)Ghazalah, 2004(
وبناء على ذلك فإن التالزم اللفظي - كما نراه - يعين 
اقرتان ألفاظ بعضها ببعض ومصاحبتها الدائمة هلا، فإذا 
امل���الزم له،  اللفظ اآلخ���ر  ب��ال��ب��ال  ذُك���ر لفظ منها خطر 
كقولك: قرآن كرمي وحديث شريف، ووصفك للشخص 
بأنه طويل القامة أو سيء الطبع، وغرها من املتالزمات.

نشأة مفهوم التالزم اللفظي:
عند الغرب:

يعد اللغوي اإلجنليزي فرث أول من وجه االهتمام 
املعجمية بصفة عامة، والتالزم  الدراسة  أمهية  إىل 
قدم  وق��د   .)Bu Qadah, 2008( خ��اص��ة  بصفة 
فرث مفهوم املصاحبة، كما يقول ليونز، بوصفه 
جزًءا من نظريته الشاملة يف املعىن، وقد عد املستوى 
املصاحيب يف التحليل اللغوي مرحلة متوسطة بني 
املرحلة املقامية    Situational واملرحلة القواعدية 
أو  ي��ع��اجل، كليا  أن  اق���رتح  وق��د   ،Grammatical
جزئيا، م��ع  املعىن املعجمي، أي م��ع ذل��ك اجل��زء 
من معىن املفردات ال��ذى ال يعتمد على وظائفها 
يف مقام خ��اص، وإمن��ا على نزوعها إىل أن ترتافق 
يف السياقات. وجدير بالذكر أن أصحاب النظرية 
السياقية وعلى رأسهم فرث ال يهتمون مبا تشر 
إليه الكلمة يف اخلارج، وال مبا حتيل عليه، فإن معىن 
الكلمة يستمد حياته من السياق فقط، واالجت��اه 
ال�����ذي ت��ب��ن��اه ف����رث ي��ت��ل��خ��ص يف إم��ك��ان��ي��ة ت��ع��رف 
اهتمام  اق��ت��ص��ر  وق���د  قرينتها.  خ���الل  م��ن  الكلمة 
أح���د جوانبها  ع��ل��ى  اللفظية  امل��ص��اح��ب��ة  ف���رث يف 
ال��داليل، كما يقول باملر، فاملصاحبة  وهو املظهر 
عند فرث هي: “أن جتئ كلمة يف صحبة كلمة 

أخرى على حنو جيعلنا حبكم العادة واإللف نتوقع 
 )Al- Husayni, ”أن جتئ الكلمتان متصاحبتني
ت��رد كلمة night يف  امل��ث��ال  فعلى سبيل   ،2007(
ت��أيت يف جتمع مع   yad وكلمة ،dark م��ع جتمع 

.)‘Umar, 2008( sunny

مث ج��اء م��ن ب��ع��ده ف��ران��ك ب��امل��ر، حيث أث��ىن على 
عند   collocation االن��ت��ظ��ام   أو  املصاحبة  فكرة 
فرث، ويقر بأن االجتاه الذى تبناه فرث يف نظره 
يبدو معتداًل، ويرى باملر أن املصاحبة متثل االجتاه 
الكلمة م��ن خ��الل قرينتها، وقد  ب��ه تعرف  ال��ذي 
الحظ أن هناك من الكلمات ما يصاحب عددا 
كبرا من األلفاظ األخ��رى، كما الحظ أيضا أن 
املركبة ال تتصاحب مع  أو  املفردة  األلفاظ  بعض 
 passed :ف��ئ��ات م��ع��ي��ن��ة م���ن األل���ف���اظ، ف���ال ي���ق���ال
 The :مبعىن مات مع الشجرة، إمنا يقال away
died rhododendren مبعىن ذبل، ألنه من غر 
امل��ن��اس��ب اس��ت��ع��م��ال ال��ل��ف��ظ “م����ات” م��ع الشجر 
 )Al- وخاصة مع الغراس الي يسمع هبا أول مرة

.Husayni, 2007(

عند العرب:
ال��ت��الزم اللفظي  ال��ق��دام��ى إىل ظ��اه��رة  ال��ع��رب  تنبه 
وأش�������اروا إل��ي��ه��ا يف م��ص��ن��ف��اهت��م ل��ك��ن��ه��م مل ي��ض��ع��وا 
هل���ا ق���اع���دة، ف��ق��د ذك���ر اجل���اح���ظ يف ك��ت��اب��ه ال��ب��ي��ان 
ت��أيت مصاحبة أللفاظ  والتبيني أن بعض األل��ف��اظ 
أخ���رى معينة وق��د ال تستخدم م��ع أل��ف��اظ أخ��رى 
هل��ا نفس امل��ع��ىن، وق���دم أمثلة م��ن ال��ق��رآن ال��ك��رمي، 
ويف ه��ذا الصدد يقول اجل��اح��ظ: »وق��د يستخف 
بذلك  أح���ق  وغ��ره��ا  ويستعملوهنا  أل��ف��اظ��ا  ال��ن��اس 
منها، أال ت��رى أن اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل مل ي��ذك��ر يف 
القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب أو يف موضع 
يذكرون  ال  والناس  الظاهر،  والعجز  املدقع  الفقر 
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السغب ويذكرون اجلوع يف حال القدرة والسالمة، 
ك��ذل��ك ذك���ر امل��ط��ر؛ ألن���ك ال جت��د ال��ق��رآن يلفظ 
اخلاصة  والعامة وأكثر  االنتقام،  به إال يف موضع 
 )Al- ”ال يفصلون بني ذك��ر املطر وذك��ر الغيث

.Jahiz, 1998(
وق��د أش��ار أب��و ه��الل العسكري يف كتابه الفروق 
اللغوية إىل مفهوم التالزم اللفظي يف إطار حديثه 
عن التفرقة بني الكلمات املرتادفة، فقال: »فأما ما 
يعرف به الفرق بني هذه املعاين وأشباهها فأشياء 
اللفظان  عليه  يستعمل  ما  اختالف  منها  كثرة، 
اللذان يراد الفرق بني معنيهما«، وقد وضح هذا 
ب��ني )العلم وامل��ع��رف��ة( مصرحا:  التفرقة  م��ن خ��الل 
»واس��ت��ع��م��ال أه���ل ال��ل��غ��ة إي��امه��ا ي���دل ع��ل��ى ال��ف��رق 
بينهما يف املعىن، وهو: أن لفظ املعرفة يفيد متييز 
امل��ع��ل��وم م��ن غ���ره، ول��ف��ظ العلم ال يفيد ذل��ك إال 
ب��ض��رب آخ���ر م��ن التخصيص يف ذك���ر امل��ع��ل��وم«، 
وي��ش��رح ه��ذه ال��ع��ب��ارة ف��ي��ق��ول: »امل��ع��رف��ة أخ��ص من 
العلم؛ ألهنا علم بعني الشيء مفصال عما سواه، 
ي��ك��ون جممال وم��ف��ص��ال، فكل معرفة علم  وال��ع��ل��م 
 )Al- ‘Askari, 1997(. »وليس كل علم معرفة

وأش���ار اب��ن ف���ارس يف كتابه ال��ص��اح��يب إىل ال��ت��الزم 
اللفظي، فقال يف باب اخلصائص: “للعرب كالم 
بألفاظ ختتص به معان ال جيوز نقلها إىل غرها، 
يكون يف اخلر، والشر، واحلسن، وغره وف الليل، 
وال���ن���ه���ار، وغ���ر ذل�����ك”. مث ذك���ر ب��ع��ض األل��ف��اظ 
املتالزمة: “وال يكون )التأبني( إال مدح الرجل ميًتا. 
ويقال )غضبت به( إذا كان ميًتا، و)املساعاة( الزنا 
الناقة(  اجلمل( و)خ��أت  ب��اإلم��اء خاصة، و)أجل 
و)حرن الفرس( و)ونفشت الغنم( لياًل و)مهلت( 

)Ibnu Faris, 1979(. ”هنارًا

وع��ل��ى صعيد آخ���ر، أدرك ال��ث��ع��ال��يب وج���ود ظ��اه��رة 
التالزم اللفظي، ففي كتابه فقه اللغة وأسرار العربية 
قدم أمثلة كثرة لكلمات تتالزم دائما مع بعضها 
ببعض، منها يف فصل تقسيم السعة على ما يوصف 
ب���ه: »أرض واس���ع���ة، ب��ي��ت ف��س��ي��ح، ط��ع��ن��ة جن��الء، 
ال��ض��ي��ق:  ف��ض��ف��اض«، ويف ف��ص��ل تقسيم  ق��م��ي��ص 
»مكان ضيق، صدر حرج، معيشة ضنك«، ويف 
فصل احل��ب��س: »ح��ق��ن ال��ل��ن، حبس ال��ل��ص، كنز 
املال«، ويف فصل السقوط: »هوى النجم، انقض 
.)Al- Thaálibi, 2002( »اجلدار، خر السقف

وقد عين اللغويون العرب احملدثون بالتالزم اللفظي، 
ونذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر الدكتور 
 collocation أمحد خمتار عمر الذي تناول نظرية
ال���رص���ف أو  ب���ال���دراس���ة حت���ت م��ص��ط��ل��ح   theory
النظم، وذكر على لسان أوملان أن: “دراسة طرق 
العملي للمعىن  الرصف ميثل تطورا هاما للمفهوم 
ال��ذي رك��ز عليه ف��رث وأت��ب��اع��ه”، مث ذك��ر تعريف 
أوملان للرصف بأنه: “االرتباط االعتيادي لكلمة 
ما يف لغة ما بكلمات أخرى معينة، أو استعمال 
ع��ادة  استعماهلما  منفصلتني  معجميتني  وح��دت��ني 
 ،)‘Umar, 1998( ”باألخرى الواحدة  مرتبطتني 
م��ع جمموعة  ب��ارت��ب��اط كلمة منصهر  ل��ذل��ك  وم��ث��ل 
ال��ك��ل��م��ات: ح��دي��د – حن���اس – ذه���ب - فضة، 

ولكن ليس مع جلد مطلقا.

ضوابط التالزم اللفظي:
إن ت��الزم الكلمات واق��رتان بعضها ببعض خيضع 
اللفظي  ال��ت��الزم  بضوابط  تسمى  خاصة  لضوابط 
النحو  على  وه��ي   ،collocation restrictions

 )Al- Husayni, 2007( :التايل
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توافقية التالزم:
بعضها مع بعض، وتعتمد هذه  الكلمات  توافق  وتعين 
أن  ذل��ك  على  وم��ث��ال  اللغوية،  معلوماتنا  على  التوافقية 
كلمة )شاهق( ال تتفق مع كلمة )رجل(، بل تتفق مع 
أم��ا كلمة )ط��وي��ل(  كلمة أخ���رى فنقول: جبل ش��اه��ق، 

فتتفق مع كلمة )رجل(، فنقول: رجل طويل.

مدى التالزم: 
ون��ع��ين ب��ذل��ك امل����دى ال����ذي مي��ك��ن أن ت��ت��ح��رك الكلمة، 
ف��ه��ن��اك ك��ل��م��ات تتمتع مب���دى واس��ع  وتستعمل خ��الل��ه، 
مع  اجمل���يء  االس��ت��ع��م��ال، وميكنها  range يف   wide
أكثر من كلمة، فعلى سبيل املثال كلمة )أهل(، حيث 
ميكن أن يقال: أهل البيت، وأهل الكهف، وأهل العدل 
والتوحيد...إخل. وهناك كلمات ختضع لقيود مشددة يف 
اقرتاهنا بكلمات أخرى، مثل كلمة )أشقر(، فيقال: بنت 
شقراء، وال يقال فستان أشقر، أو سيارة شقراء. كما أن 
هناك كلمات متوسطة امل��دى، مثل كلمة )م��ات( فهي 
تقبل االقرتان باإلنسان واحليوان والنبات وليس باجلماد، 
فيقال: م��ات ال��رج��ل، وم���ات احل��ص��ان، وال ي��ق��ال مات 

البيت.

تواترية التالزم:
ن��وًع��ا من  متتلك  اللفظية  امل��ت��الزم��ات  أن  بذلك  ويقصد 
التواتر املتالزم لبعض الكلمات الي ال ميكن أن تتغر وال 
اللغة، وإمن��ا يعود األمر  تتبدل وال عالقة لذلك بقواعد 
التفاق املتكلمني باللغة واصطالحهم، فيقال يف العربية: 

طاف حول الكعبة، وسعى بني الصفا واملروة.

أنواع المتالزمات اللفظية:
تتنوع املتالزمات اللفظية العربية وتتعدد أشكاهلا، 
وق����د ب���ني ح��س��ن غ���زال���ة أن���واع���ه���ا ح��س��ب تركيبها 
ال��ق��واع��دي، وال��ل��ف��ظ��ي، واألس���ل���ويب، وك��ذل��ك وفقا 
ف��ي��ه. وفيما يلي ش��رح خمتصر  ت��رد  ال���ذي  للسياق 

)Ghazalah, 2004( :ألنواع املتالزمات

التركيب القواعدي للمتالزمات اللفظية:
يتنوع الرتكيب القواعدي للمتالزمات اللفظية ويتحدد يف 
أشكال خمتلفة، حصرها حسن غزالة يف عشرين نوعا، 
وقد وجدنا أهنا تندرج حتت قسمني اثنني من الرتاكيب، 
ف��إم��ا أن ت��ك��ون م��ت��الزم��ات امس��ي��ة؛ أي ت��ب��دأ ب��اس��م، أو 
متالزمات فعلية؛ أي تبدأ بفعل، وميكن اختصارها بإيراد 
الرتاكيب األكثر شيوعا حسبما تراءى لنا بعد النظر يف 

الرواية موضع البحث:

فمن أنواع المتالزمات االسمية:
ال��ت��الزم االمس��ي-ال��وص��ف��ي )اس��م+ص��ف��ة( م��ث��ل: ق��ول 	 

سديد، ورأي رشيد.
ال��ت��الزم االمس���ي )م��ض��اف+م��ض��اف إل��ي��ه( م��ث��ل: عني 	 

الصواب، وشروق الشمس.
التالزم اجلري )جار وجمرور+اسم يف حالة اإلضافة( 	 

مثل: يف طي الكتمان، وعلى شفا حفرة.
ال���ت���الزم االمس���ي )ال��ع��ط��ف( م��ث��ل: اخل��ط��أ وال���ص���واب، 	 

واملال والبنون، واهلدوء والسكينة.

ومن أنواع المتالزمات الفعلية:
ال��ت��الزم الفعلي االمس���ي اجمل���ازي )ف��ع��ل+اس��م حيمالن 	 

معىن جمازيا( مثل: يشق طريقه، ويشتد عوده.
يفوز 	  مثل:  )فعل+مصدره(  املصدري  الفعلي  التالزم 

فوزا، ويعلو علوا.
ال��ت��الزم الفعلي احل���ايل )ف��ع��ل+اس��م يف م��وق��ع احل��ال( 	 

مثل: خير صريعا، وينتصب واقفا.
ال���ت���الزم ال��ف��ع��ل��ي اجل����ري )ف���ع���ل+ج���ار وجم�����رور( م��ث��ل: 	 

جيهش بالبكاء، ويتوارى عن األنظار.

التركيب اللفظي للمتالزمات اللفظية:
اللفظية أكثر  اللفظي للمتالزمات  تبدو دراسة الرتكيب 
غموضا وتعقيدا من دراسة تركيبها القواعدي، وقد أدرج 
حسن غزالة عشرة أنواع خمتلفة للرتاكيب اللفظية، نكتفي 

بعرض بعضها على سبيل املثال والتوضيح:
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ال��ت��الزم امل��ت��ج��ان��س: وي��ت��ك��ون م��ن ك��ل��م��ات م��ن أص��ل 	 
لفظي واح��د ومن جنس واح��د، مثل: شهد شاهد من 

أهلها، وخطر له خاطر.
ليست 	  ويتكون من كلمات  املتجانس:  ال��ت��الزم غر 

من عائلة لفظية متجانسة، وال توجد عالقة لفظية مباشرة 
بينها، وهي متالزمات جمازية يف جمملها. مثل: طار من 

الفرح، وشعلة من الذكاء.
التالزم التوكيدي: ويهدف بشكل رئيسي إىل التوكيد، 	 

الفعلية املصدرية الي تتكون من  ويتضح يف املتالزمات 
فعل ومصدر من جنس الفعل، ويكون املصدر يف هذه 
عمال،  عمل  مثل:  للفعل.  مؤكدا  مطلقا  مفعوال  احلالة 
وق��ات��ل ق��ت��اال. كما يتضح يف ال��ت��الزم االمس���ي الوصفي، 
م���ث���ل: غ���ف���ور رح���ي���م، وح����ب ج����م. وك���ذل���ك يف ال���ت���الزم 

العطفي، مثل: مجلة وتفصيال، وسرا وعالنية.

التركيب األسلوبي للمتالزمات اللفظية:
اللغة،  يف  تؤديها  أسلوبية  وظائف  اللفظية  للمتالزمات 
وق��د ب��ني حسن غ��زال��ة مخسا م��ن ه��ذه ال��وظ��ائ��ف، ن��ورد 

بعضها على سبيل املثال والتوضيح:
التوكيد: لبعض املتالزمات وظيفة توكيدية تعد جزءا 	 

ال يتجزأ من معانيها، مثل: عال علوا، وقلة قليلة.
املبالغة: مثل: صال وجال، ولذ وطاب.	 
املتالزمات 	  متيز  أسلوبية  وظيفة  أه��م  وه��ي  اجلمالية: 

اللفظية بأنواعها. مثل: له باع طويل، ومكتوف اليدين.

سياقات المتالزمات اللفظية:
اخلطوة األساسية التالية يف فهم املتالزمات اللفظية بعد 
تكمن يف  واألس��ل��ويب  واللفظي  القواعدي  تركيبها  حتليل 
دراسة السياقات الي ترد فيها عند االستعمال، وقد أدرج 
نقدىّم  املتالزمات،  فيها  ت��رد  مثانية سياقات  غزالة  حسن 

بعضها على سبيل املثال والتوضيح:

السياق العام: وهي متالزمات تصلح لالستخدام يف 	 
أي نوع من أنواع السياقات اللغوية، مثل: شاء أم أىب، 

وعقد العزم.
ال��دي��ين: وه��ي متالزمات ذات أص��ل وطابع 	  السياق 

دينيني، مثل: ال جزاء وال شكورا، والعروة الوثقى.
ال��س��ي��اق ال��ث��ق��ايف: وه��ي م��ت��الزم��ات هل��ا خلفية ثقافية 	 

وطيدة حتتاج إىل فهمها وفهم سياقاهتا الي تستعمل فيها 
بشكل عام، مثل: خفي حنني، وأطفال احلجارة. 

رواية رجال في الشمس:
تعد رواي��ة »رج��ال يف الشمس« ال��رواي��ة األوىل للكاتب 
الفلسطيين »غسان كنفاين«، وقد صدرت الطبعة األوىل 
الثانية عن  ب��روت ع��ام م1963، وص��درت الطبعة  يف 
لبيضاء عام م1980. وقد  بالدار  العريب  الثقايف  املركز 
عام  ه��ي��الري كيلباتريك  الكاتبة  اإلجنليزية  إىل  ترمجتها 

م1990.
تبعات  ف��ص��ول وتتحدث ع��ن  م��ن سبعة  ال��رواي��ة  تتكون 
النكبة الفلسطينية عام 1948م على الشعب الفلسطيين، 
وتروي حكاية ثالثة فلسطينيني من أجيال خمتلفة، يلتقون 
من أج��ل إجي��اد حل ف��ردي ملشكلة اإلنسان الفلسطيين 
املعيشية؛ وذل��ك م��ن خ��الل اهل��رب إىل الكويت حيث 
النفط والثروة. أبو قيس الرجل العجوز الذي حيلم ببناء 
غرفة يف مكان ما خ��ارج املخيم، وأسعد الشاب الذي 
الشاب  وم���روان  الكويت وحب��ي��اة ج��دي��دة،  بدنانر  حيلم 
ال��ص��غ��ر ال����ذي حي����اول ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م��أس��ات��ه املعيشية، 
فشقيقه يف الكويت تزوج وتركهم دون معيل، وأبوه ترك 
أمه ليتزوج امرأة متلك بيتا، وأُلقيت مسؤولية إعالة العائلة 
على عاتقه، فيقرر الذهاب إىل الكويت. وتتمحور الرواية 
الثالثة  ح��ول ه��دف الوصول إىل الكويت، حيث يقرر 
اخليزران  أب��و  يقودها  اهل��رب واالختباء يف خ��زان شاحنة 
ال��ذي فقد رجولته يف ح��رب 1948م، وأص��ب��ح يعمل 
سائقا يف طريق الكويت. ويف نقطة احلدود وبسبب تأخر 
السائق ميوت الفلسطينيون الثالثة دون أن يقرعوا جدار 
اخلزان أو يرفعوا أصواهتم بالصراخ، وهي هناية رمزية تشر 
إىل أن البحث عن حلول فردية خارج الوطن والتخلي عن 
)Kanafani, 1980(. األرض ال يعين سوى املوت

وقد ترمجت الرواية إىل اإلجنليزية، والفرنسية، واهلولندي�ة، 
والتشيكية،  والنروجيية،  واألملانية، والسويدية، واهلنغارية، 
كما أنتج فيلم مبين على أحداثها بعنوان )املخدوعون( 
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وإخ��راج  للسينما  العامة  املؤسسة  إنتاج  ع��ام 1972م، 
العربية  الفيلم بعدد م��ن اجل��وائ��ز  ف�از  توفيق ص��احل، وق��د 

واألجنبية.

التعريف بالكاتب:
ول��د غ��س��ان كنفاين يف عكا ع��ام 1936م، وع���اش يف 
يافا حىت نكبة 1948م، واضطر للنزوح عنها مع عائلته 
واللجوء إىل لبنان، ومنه إىل دمشق حيث عاش فرتة من 
حياته وعمل مدرسا للرتبية الفنية، مث انتقل إىل الكويت 
ع���ام 1956م ح��ي��ث ع��م��ل م��درس��ا ل��ل��رس��م وال��ري��اض��ة، 
وخالل وجوده هناك بدأ العمل يف الصحافة، كما بدأ 
إنتاجه األديب. ويف عام 1960م انتقل كنفاين إىل بروت 
حيث عمل حمررا أدبيا لصحيفة أسبوعية، مث رئيس حترير 
صحيفة أخرى إىل أن أسس صحيفة اهلدف وظل رئيس 

حتريرها حىت اغتياله سنة 1972م.
أصدر غسان كنفاين حىت تاريخ وفاته املبكىّر مثانية عشر 
كتابًا، وكتب مئات املقاالت عن الثقافة والسياسة وكفاح 
الشعب الفلسطيين. ويف أعقاب اغتياله متىّت إعادة نشر 
مجيع مؤلفاته بالعربية، ومجعت رواياته وقصصه القصرة 
ومسرحياته وم��ق��االت��ه ون��ش��رت يف أرب��ع��ة جم��ل��دات، ومن 
أشهر رواياته: عائد إىل حيفا، أرض الربتقال احلزين، أم 
سعد، عن الرجال والبنادق، القميص املسروق، العاشق، 
ما تبقى لكم، عامل ليس لنا، الشيء اآلخر. وقد تُرمجت 
معظم أع��م��ال��ه األدب��ي��ة إىل سبع ع��ش��رة لغة ونُ��ش��رت يف 
أكثر من عشرين بلًدا، وقد حتولت اثنتان من رواياته إىل 
اليوم  فيلمني سينمائيني، وما زالت أعماله األدبية حىت 

حتظى باهتمام متزايد.

التعريف بالمترجمة:
Hilary Kilpatrick كاتبة  ه��ي��الري كيلباتريك 
ومرتمجة وأستاذة جامعية، درست اللغة العربية يف 
جامعة أكسفورد باململكة املتحدة، وعملت أستاذة 
جامعية يف عدد من اجلامعات األوروب��ي��ة، وتعمل 
السويسرية،  ل��وزان  باحثة مستقلة يف مدينة  حاليا 
العربية  اآلداب  حم���رري سلسلة  م��ن  واح����دة  وه���ي 

والشرق أوسطية، وقد نشرت عددا من املقاالت 
ع��ن األدب ال��ع��ريب احل��دي��ث وال��ك��الس��ي��ك��ي، كما 
العربية احلديثة. ومن  ال��رواي��ات  م��ن  ترمجت ع��ددا 
 Making the Great Book of Songs, :كتبها
 Love and Sexuality in Modern Arabic
 Literature, The Modern Egyptian

  .Novel: A Study in Social Criticism

تحليل المتالزمات اللفظية بالرواية:
مب��ت��الزم��ات لفظية  متتلئ رواي���ة رج���ال يف الشمس 
ع��دي��دة، وق��د وق��ع اختيارنا على عشر متالزمات 
منها للكشف عن طريقة تعامل املرتمجة كيلباتريك 
يف ت��رمج��ة امل���ت���الزم���ات ال��ل��ف��ظ��ي��ة م���ن خ���الل حتليل 
للوقوف  اتبعتها  ال���ي  وب��ي��ان األس��ال��ي��ب  ت��رمج��ت��ه��ا، 
على مدى جناح الرتمجة يف تأدية معاين املتالزمات 
اللفظية. وقد اعتمدنا يف اختيار املتالزمات اللفظية 
على أساس تركيبها القواعدي، وهو التقسيم األول 
الذي وضعه حسن غزالة. وعلى هذا األساس قمنا 
باختيار مخس متالزمات امسية، ومخس متالزمات 
ف��ع��ل��ي��ة ل��ت��ك��ون من����اذج حت��ل��ي��ل��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث. ك��م��ا أن��ن��ا 
اعتمدنا يف حتليل املتالزمات العربية على معاجم 
لسان العرب، ومقاييس اللغة، والصحاح باإلضافة 
اعتمدنا  امل��ع��اص��رة، كما  العربية  اللغة  معجم  إىل 
القاموسني  على  اإلجنليزية  الرتمجة  حتليل  أيضا يف 

.Cambridge و Oxford

وفيما يلي تحليل المتالزمات اللفظية المختارة:

أوال: المتالزمات االسمية:

صمت ُمطِبق: تالزم امسي وصفي، يتكون من اسم 	 
يليه صفة.

املتالزمة يف سياق وصفه مجال  تلك  الكاتب  استخدم 
الصباح على سطح الفندق الرخيص الذي كان مروان – 
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ثالث الشخصيات احملورية يف الرواية – ميكث فيه قبل 
ال��ذي يعمل  أن يبدأ رحلته إىل الكويت. وك��ان اخل��ادم 
يف الفندق قد رفع السرير إىل سطح الفندق ألن النوم 
يف داخ��ل الغرفة يف مثل ذلك القيظ وتلك الرطوبة أمر 
مستحيل. وعندما فتح مروان عينيه مع شروق الشمس 
ك��ان اجل��و رائ��ع��ا وه��ادئ��ا، وك��ان��ت السماء م��ازال��ت تبدو 

زرقاء، وكان الصمت مطبقا بكثافة.

ف���إن: »ال��ط��اء  اللغة  م��ا ورد يف مقاييس  وح��س��ب 
والباء والقاف أصٌل صحيٌح واحد، وهو يدلُّ على 
يُغطَِّيه، من  ثله ح��ىت  وض��ع ش��يء مبسوط على ممِ
ذلك الطََّبق، فتقول: أطبْقت الشيَء على الشيء، 
 )Ibnu Faris, »فاألول طََبق للثاين؛ وقد تطاب�ََقا
)1997، كما جاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة: 
“ أطبَق على يُطبمِق، إطباقًا، فهو ُمطبمِق، واملفعول 
)‘Umar, 2008( .”ُمطَبق، َصْمت ُمطبمِق: شاممِل

إن وصف الصمت بأنه مطبق يعين أنه يشمل املكان، 
ويبدو أن الكاتب باستخدامه تلك املتالزمة أراد املبالغة 
يف وصف الصمت يف ذلك الوقت املبكر الذي ال يزال 
الناس فيه نائمني، حىت أنه أضاف كلمة »بكثافة« لزيادة 
املبالغة؛ غر أننا نستطيع أن نفهم أن الكاتب كان يقصد 
من الصمت املطبق عدم مساع صوت الناس وعدم مساع 
الضجيج ال��ص��ادر ع��ن حركتهم ألن��ه ذك��ر - يف اجلملة 
السابقة - أن م��روان ك��ان يستطيع مس��اع ص��وت رفيف 

أجنحة احلمامات الي كانت حتوم يف السماء.

 :blanket ofإىل امل��ت��الزم��ة  امل��رتمج��ة  ت��رمج��ت  وق���د 
 silence

وحسب قاموس Cambridge فإن blanket تعين 
غطاء، والغطاء عبارة عن قطعة كبرة من الصوف.

 «blanket of ل����  احل���رف���ي���ة  ف���ال���رتمج���ة  ه����ذا  وع���ل���ى 
“silence ه��ي غ��ط��اء م��ن ال��ص��م��ت. غ��ر أن���ه ال 

ميكن االعتماد على املعىن احل��ريف وح��ده يف فهم 
 A thick blanket of silence covered عبارة
وه��و  جم��ازي��ا  م��ع��ىن  تتضمن  ألهن���ا  everything؛ 
مش��ول الصمت وس��ي��ادت��ه يف امل��ك��ان حبيث يصبح 
هذا الصمت وكأنه غطاء صويف يغطي املكان فال 

ُيسمع صوت فيه.

وبناء على ما سبق نستطيع أن نرى أن استخدام املرتمجة 
هلذه العبارة استخدام موفق ألهنا تؤدي املعىن امل��راد من 
املتالزمة العربية، كما أهنا يف الوقت نفسه حتافظ على 
املعىن اجملازي هلا، غر أن تركيبها القواعدي خيالف تركيب 

املتالزمة العربية.

غير مأمون العواقب: تالزم لفظي يتكون من مضاف 
ومضاف إليه.

ج����اءت ه����ذه امل���ت���الزم���ة ع��ل��ى ل��س��ان أيب ق��ي��س – أول 
الشخصيات احملورية يف الرواية - ردا على صديقه سعد 
ال��ذي ح��اول إقناعه بسهولة ال��ذه��اب إىل الكويت عرب 
البصرة عن طريق االستعانة باألدالء الذين يتولون هتريب 
الناس إىل الكويت عرب الصحراء، فكان رد أيب قيس أهنا 

مغامرة غر مأمونة العواقب.
و)م���أم���ون( ه��ي مفعول )أم����ن(، وح��س��ب م��ا ورد 
يف ل��س��ان ال���ع���رب ف����إن: »اأَلْم�������ن: ض���دُّ اخل���وف، 
التنزيل العزيز: وآَمَنهم من خوف. وقال ابن  ويف 
سيده: اأَلْمُن نقيض اخلوف، أَممِن فالٌن يْأَمُن أَْمًنا 
فإن:  وكذلك   .)Ibnu Manzor, 1980(»وأََم���نً���ا
“َع��قمِ��ُب ُك���لِّ ش���يٍء، وَع��ْق��بُ��ه، وع��اقمِ�����ب��تُ��ه، وع��اقمِ�����بُ��ه، 
رُه. واجلمُع: الَعواقمُِب  وُعْقَبُته، وُعْقباُه، وُعْقبانُه: آخمِ

)Ibnu Manzor, 1980(.”والُعُقُب

وك���ون األم���ر م��أم��ون ال��ع��واق��ب ي��ع��ين أن نسبة امل��خ��اط��رة 
العربية  الشائع يف  وم��ن  نتائجه،  خُتشى  فيه ضئيلة، وال 
اس��ت��خ��دام تلك ال��ع��ب��ارة منفية ب��� )غ���ر( فيقال إن األم��ر 
غر مأمون العواقب، ويستخدم هذا التالزم لإلشارة إىل 
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عمل فيه خماطرة وال يُطمأن إىل نتائجه، فأبو قيس خيشى 
الذهاب إىل الكويت عرب الصحراء ألن هناك خماطر مجة 
يف الطريق، ومن مث فهناك احتمال عدم وصوله وفشل 

اخلطة. 

 It’s a risk:وقد ترمجت املرتمجة املتالزمة إىل
 :Cambridge ق���ام���وس  ح��س��ب   Risk وم���ع���ىن 
احتمالية ح��دوث أم��ر سيئ. وق��د ورد يف قاموس 
فاجلملة  خم��اط��رة.  على  ينطوي  موقف   :Oxford
الي استخدمتها املرتمجة تعين أن هناك خماطرة يف 
السفر ع��رب ال��ص��ح��راء وم��ن احملتمل ح���دوث أم��ور 

سيئة خالل الرحلة. 
امل���راد من  امل��ع��ىن  م��ن  ف��ال��رتمج��ة إذن تتضمن معىن جزئيا 
املتالزمة العربية وهو وجود املخاطرة، لكنها ال تتضمن 
م��ع��ىن اخل���وف م��ن هن��اي��ة األم���ر وم���ن ن��ت��ائ��ج��ه. ك��م��ا أهن��ا 
ضحت متاما بالرتكيب القواعدي، ومل حتافظ على املعىن 

اجملازي الذي تتضمنه املتالزمة العربية.

في عز الحر: تالزم جرىّي، يتكون من حرف جر واسم 
جمرور.

استخدم الكاتب هذه املتالزمة على لسان أسعد – ثاين 
الشخصيات احملورية يف الرواية - أثناء حديثه مع سائق 
السيارة الي كانت ستعرب به احل��دود، وقد أنزله السائق 
من السيارة وطلب منه أن ميشي مسافة من الطريق على 
ي��د حرس  ل��ل��وق��وع يف  أخ���رى جتنبا  يلتقيه يف منطقة  أن 
ح��رارة  ليصف  املتالزمة  تلك  أسعد  فاستخدم  احل���دود، 
ال��ي تعيق املشي يف ذل��ك املكان وذلك  اجل��و الشديدة 

الوقت.  
وقد ورد يف مقاييس اللغة أن: » العني والزاء أصٌل صحيح 
 )Ibnu ”ٍة وق����وىٍّة وم��ا ض��اه��امه��ا واح���د، ي���دلُّ على ش���دىّ
العرب )يف عز الشيء( مبعىن  )Faris, 1997. ويقول 
ه وشدته وأقصاه، كأن يقال: يف عز الصيف أو  يف أوجمِ

الشتاء، ويف عز الشباب وهكذا. 

وبناء على هذا فإن “يف عز احلر” تعين يف الوقت الذي 

يصبح احلر فيه يف أوجه وأقصاه.
 When :وق��د ترمجت امل��رتمج��ة تلك امل��ت��الزم��ة إىل

the sun is at its highest

نالحظ أن املرتمجة استخدمت تعبرا اصطالحيا إجنليزيا 
مكافئا، واملعىن احلريف له هو وصول الشمس إىل أقصى 
ارت���ف���اع هل����ا، غ���ر أن امل��ق��ص��ود م��ن��ه ل��ي��س حت���دي���د م��وق��ع 
الشمس، بل التعبر عن درجة احلرارة الشديدة، فعندما 
تصل الشمس إىل أقصى ارتفاع هلا يصبح احلر يف أوجه 
وشدته؛ وهلذا فهو يعرب عن املعىن نفسه الذي تعرب عنه 
امل��ت��الزم��ة ال��ع��رب��ي��ة، وق���د اض��ط��رت امل��رتمج��ة ه��ن��ا للتضحية 

بالرتكيب القواعدي من أجل احملافظة على املعىن املراد.

على طرفي نقيض: تالزم جرىّي، يتكون من حرف جر 
واسم جمرور.

استخدم الكاتب تلك املتالزمة يف سياق عرضه لأفكار 
الي دارت يف رأس مروان عن أخيه زكريا الذي سافر إىل 
الكويت للعمل، مث تزوج هناك، وبعد ذلك أرسل رسالة 
إىل مروان خيربه فيها بزواجه، وبأن عليه أن يرتك املدرسة 
يف هذا السن الصغر ويبدأ العمل إلعالة العائلة. وكان 
مروان يفكر أنه وأخاه كانا دائما متناقضني، حىت أهنما 
ك��ان ي��ك��ره أح��دمه��ا اآلخ���ر، فلم يكن زك��ري��ا يفهم مل��اذا 
كان عليه أن يتحمل مسؤولية اإلنفاق على األسرة بينما 
يذهب م��روان للمدرسة، وم��روان كان يظن أن زكريا لن 
يفهم معىن أن يتعلم االنسان ألنه مل يواصل الدراسة وبدأ 

العمل مبكرا بعدما تركوا فلسطني. 
وقد صاغ الكاتب العبارة على النحو التايل: كل عمره 

كان على طريف نقيض مع زكريا.
وقد جاء يف لسان العرب أن: »الطَرُف، بالتحريك: 
الشي، واجلمع  والطائفة من  النواحي  الناحية من 
َأطراف، وقوله عز وجل: أَقمِممِ الصالَة َطَريف النهارمِ 
وزَُلفاً من الليل؛ يعين الصلوات اخلمس فَأحُد َطَريف 
فيه صالتا  اآلخ���ر  وال��ط��َرُف  الصبح  النهار ص��الة 
 )Ibnu Manzor, »الظهر والعصر ، ومها  يِّ الَعشمِ
ال��ش��يء  )1980، وج���اء ك��ذل��ك أن: “ن��اق��َض��ه يف 
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ناَقضُة يف القول: َأن 
ُ
ُمناَقضًة ونمِقاضاً: خاَلَفه. وامل

ي�َُتَكلَّم مبا يتناَقُض معناه. ونَقمِيُضك الذي خُيالمُِفك” 
.)Ibnu Manzor, 1980(

املتالزمة  باستخدامه تلك  الكاتب  وبناء على هذا فإن 
أراد املبالغة يف التعبر ع��ن ش��دة االخ��ت��الف ب��ني م��روان 
وزكريا، فكل منهما يف طرف معاكس لآلخر، ومن غر 

املمكن أن جيتمعا أو يتفقا على شيء.

 At odds :وقد ترمجت املرتمجة تلك املتالزمة إىل
with

وحسب قاموس Cambridge فإن odds at تعين 
اخلالف وعدم املوافقة.

وهذا يعىن أن الرتمجة مل تكن موفقة ومل تعط املعىن الذي 
أراده الكاتب م��ن اس��ت��خ��دام امل��ت��الزم��ة، فما ب��ني م��روان 
وزكريا مل يكن جمرد خالف على أمر ما قد ينتهي بتقريب 
وجهات النظر، بل هو اختالف جذري جيعل كل منهما 
يف ناحية معاكسة، ويعين استحالة تقابلهما أو اتفاقهما 
يف أمر من األمور، هذا باإلضافة إىل أن العبارة اإلجنليزية 

مل حتافظ على الرتكيب القواعدي للمتالزمة العربية.

م��ن ح��رف جر  ت���الزم لفظي يتكون  البصر:  ف��ي لمح 
واسم جمرور.

ج��اءت ه��ذه املتالزمة يف ال��رواي��ة يف سياق احلديث عن 
األف��ك��ار ال���ي دارت يف رأس أس��ع��د ح��ني س��أل��ه الدليل 
عما إذا كان سيعطيه النقود اآلن، ففكر يف املبلغ الذي 
اقرتضه من عمه ليدفعه مثنا لتهريبه إىل الكويت، وقد ظن 
أنه سيتمكن من رد املبلغ لعمه يف أقل من شهر؛ ألن 
النقود بسرعة  الكويت يستطيع أن جيمع  من يعمل يف 

شديدة يف وقت قصر.
وقد وردت هذه املتالزمة يف سورة النحل يف قوله 
��اَع��ةمِ إمِالَّ َك��لَ��ْم��حمِ الْ��بَ��َص��رمِ﴾  ت��ع��اىل: ﴿َوَم����ا أَْم����ُر ال��سَّ
)ال����ن����ح����ل،77(، وق����د ج����اء يف ت��ف��س��ر ال��ق��رط��يب: 
»اللمح النظر بسرعة؛ يقال حمله حملا وحملانا. ووجه 
التأويل أن الساعة ملا كانت آتية وال بد جعلت من 
 ،)Al- Qurtubi, 1964( »البصر القرب كلمح 

كما جاء يف التفسر الوسيط لطنطاوي: “اللمح: 
النظر ال���ذي ه��و يف غ��اي��ة ال��س��رع��ة. ي��ق��ال حمل��ه حملا 
وحملانا إذا رآه بسرعة فائقة، وملح البصر: التحرك 
أو من  م��ن جهة اىل جهة،  العني  السريع لطرف 

.)Tantawi, 1998( ”أعلى إىل أسفل
فاملراد من استخدام متالزمة )يف ملح البصر( - يف الرواية 
- اإلشارة إىل إمكان مجع املال بسرعة شديدة ويف وقت 

قصر.  

 In a :وق����د ت���رمج���ت امل���رتمج���ة ت��ل��ك امل���ت���الزم���ة إىل
twinkling of an eye

إجنليزيا مكافئا  تعبرا اصطالحيا  استخدمت  وقد 
ي��ؤدي املعىن احل��ريف ه��و: يف طرفة ع��ني. وحسب 
ق��ام��وس Oxford ف��إن ه��ذا التعبر يعين ح��دوث 
الشيء بسرعة شديدة أو يف حلظة واحدة؛ أي يف 
وقت شديد القصر. وهذا يعين أن استخدام املرتمجة 
له كان موفقا ألنه أدى املعىن املراد، باإلضافة إىل 
أن تركيبه القواعدي يشبه تركيب املتالزمة العربية.

غر أنه توجد مالحظة هنا جيب ذكرها وهي أن 
هذا التعبر يف اإلجنليزية يستخدم عادة يف سياق 
 In the twinkling of an :دي��ين وي��ق��ال ه��ك��ذا
 In a moment, in :فقد جاء يف اإلجنيل ،eye
 the twinkling of an eye, at the last trump:
 for the trumpet shall sound, and the
 dead shall be raised incorruptible, and

we shall be changed )The Holy Bible(.

وبناء على هذا ميكننا تفسر استخدام املرتمجة هلذا 
يكافئ  دي��ين  تعبر  اس��ت��خ��دام  أرادت  ب��أهن��ا  التعبر 
املتالزمة العربية املأخوذة من القرآن. ويف حالة ما 
ال��دي��ين غ��ر مقصود، فقد جرى  إذا ك��ان السياق 
 In the :ال��ع��رف على استخدام تعبر آخ��ر وه��و

.blinking of an eye
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ثانيا: المتالزمات الفعلية:
يشق طريقا: تالزم لفظي جمازي املعىن يتكون من فعل 

واسم.
املتالزمة يف سياق احلديث عن  الكاتب ه��ذه  استخدم 
األفكار الي دارت يف رأس أيب قيس، إحدى الشخصيات 
احملورية يف الرواية، حني استلقى على الرمال لريح جسده 
املنهك بعد س��ر ط��وي��ل، فشعر وك���أن األرض هل��ا قلب 
خيفق تعبا، وح��اول اخل��روج من املكان املظلم إىل مكان 

آخر مضيئ.

وح��س��ب م��ا ورد يف مقاييس ال��ل��غ��ة ف���إن »ال��ش��ني 
وال��ق��اف أص��ٌل واح��د صحيح ي��دلُّ على ان��ص��داٍع 
يف الشيء، مث حيمل عليه ويشتقُّ منه على معىن 
إذا  َأُشقه شقَّا،  الشيء  تقول شَققت  االستعارة. 
قٌّ وَمشقىّة، وذلك  صدعَته. ويقال أصاَب فالنًا شمِ
ت���ه ي��ش��قُّ اإلن��س��ان  األم����ر ال��ش��دي��د َك���أنَّ���ه م���ن ش���دىّ
ُل أَث�َْقاَلُكْم إمِىَل ب�ََلٍد  شقىّا. قال اهلل جل ثناؤه وحَتْممِ
)النحل 7(«  األَن�ْ��ُف��س  قِّ  بمِشمِ إالَّ  بَالمِغمِيهمِ  َتُكونُوا  ملَْ 

.)Ibnu Faris, 1979(
وق���د ج����اءت امل��ت��الزم��ة يف ال��س��ي��اق ال���ت���ايل: ك��أمن��ا قلب 
الكاتب  ولعل  النور.  إىل  قاسيا  طريقا  يشق  األرض... 
أراد باستخدام هذه املتالزمة أن يعرب عن مدى صعوبة 

السر يف ذلك الطريق للوصول إىل املكان املرجو.
 The heart :وقد ترمجت املرتمجة هذه العبارة إىل
 of the earth had been pushing its difficult

 way
 Push إىل أن الفعل Cambridge يشر قاموس
يفيد معىن استخدام القوة لتحريك شيء ما، غر 
أنه ال ميكن االعتماد على هذا املعىن احلريف لفهم 
عبارة Push its way وهو استخدام القوة لتحريك 
الطريق ألنه ال يتماشى مع املنطق. وهذا يعين أن 
يدل  جم��ازي  استخدام  العبارة  الفعل يف  استخدام 
على وجود صعوبات يف الطريق تستلزم بذل جهد 

كبر لسلوكه.

وعليه فإن استخدام املرتمجة هلذه العبارة استخدام موفق 
ألهنا تؤدي املعىن نفسه الذي أراده كاتب الرواية، كما 
أهنا تتضمن معىن جمازيا، وتركيبها القواعدي يشبه تركيب 

املتالزمة اللفظية العربية.

يرتجف هلعا: تالزم لفظي يتكون من فعل وحال.
جاءت هذه املتالزمة يف الرواية لتصف حال طفل صغر 
يقف جبانب السبورة يف الفصل املدرسي ويشعر خبوف 
ش��دي��د م��ن أس��ت��اذه امل���درس العجوز ال���ذي ميسك عصا 

بيده ويلوح هبا يف وجه الطفل. 
 )Al- » يعرف الصحاح اهللع بأنه »أفحُش اجلزعمِ
تلك  اس��ت��خ��دام  م��ن  إذن  ف��امل��راد   ،Razi, 1999(
امل���ت���الزم���ة ه���و وص����ف ح��ال��ة ش���دي���دة م���ن اخل���وف 

أصابت الطفل يف ذلك املوقف.

 trembling :وقد ترمجت املرتمجة تلك املتالزمة إىل
with anxiety

ومل تستطع امل��رتمج��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��رتك��ي��ب ال��ق��واع��دي 
للمتالزمة العربية. فاملتالزمة العربية تتكون من فعل يليه 
حال، أما الرتكيب اإلجنليزي فيتكون من فعل يليه جار 

وجمرور.
موفقا،  يكن  اختيار كلمة anxiety مل  أن   كما 
أن  جن���د   ،Cambridge ق���ام���وس  إىل  ف��ب��ال��رج��وع 
ان��ف��ع��ال؛ وه���و م��ا يعين  ق��ل��ق أو  ت��ع��ين:   anxiety
ال����ذي حتمله  امل��ع��ىن  ت��وف��ق يف أداء  ال��رتمج��ة مل  أن 
املتالزمة العربية. ورمبا كان من األفضل استخدام 
كلمة raef ألهن��ا تعطي معىن أق��رب للمعىن امل��راد 
 The child was :بالعربية، فتصبح الرتمجة كاآليت

.trembling with fear
تقوم القيامة: تالزم لفظي جمازي املعىن يتكون من فعل 

واسم.
ج��اءت ه��ذه امل��ت��الزم��ة يف ال��رواي��ة يف صيغة س��ؤال 
استنكاري سأله أبو قيس حني أحس باخلجل بعد 
معرفة  يكن على  أب���اه مل  أن  قيس  اب��ن��ه  أدرك  أن 
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ف��ج��اءت ه��ذه اجلملة على  ال��ع��رب،  سابقة بشط 
لسان األب: »طيب، وماذا يهمين أن أعرف ذلك 
 )Kanafani, »أو أن ال أعرفه، هل ستقوم القيامة؟

 .1980(
وقيام القيامة يعين هناية احلياة الدنيا الفانية وبداية أخرى 
إمِىَل  فمِيهمِ  ت�ُْرَجُعوَن  ي�َْوًما  أبدية، يقول اهلل تعاىل: » َوات�َُّقوا 
ال��لَّ��همِ مُثَّ ت�ُ���َوفَّ ُك��لُّ ن�َ��ْف��ٍس َم��ا َكَسَبْت َوُه���ْم اَل يُْظَلُموَن” 

)البقرة:281( 
سياقات  يف  العربية  اللغة  يف  امل��ت��الزم��ة  ه��ذه  وتستخدم 
وق��وع ح��دث عظيم  ع��ن  للتعبر  تستخدم  فقد  خمتلفة، 
يشعر ال��ن��اس م��ن عظمته وك���أن ال��س��اع��ة ق��د ق��ام��ت، أو 
ت��س��ت��خ��دم ل��ل��ت��ه��وي��ن م���ن ش����أن احل������دث، ف���ك���أن ال��ن��اس 
باستخدامها يريدون أن يقولوا إن ما حدث ليس شيئا 
عظيما كقيام ال��س��اع��ة. وب��ن��اء على ذل��ك ف��إن أب��ا قيس 
باستخدامه تلك املتالزمة أراد أن يُهون من شأن جهله 
بتلك املعلومة وأن يقول البنه إن عدم معرفته هبذا األمر 

ليس شيئا عظيما كقيام الساعة.

 Is it the end of the :وقد ترمجتها املرتمجة إىل
world?

وحسب ما ج��اء يف قاموس Oxford ف��إن عبارة 
معىن  معنيني؛  حتمل   The end of the world
حرفيا وهو هناية احلياة على األرض، ومعىن آخر 
جمازيا وهو وقوع كارثة حمققة. العبارة اإلجنليزية يف 
للتعبر ع��ن ح��دث كبر  األص���ل تستخدم جم��ازي��ا 
وعظيم وكأنه هناية الدنيا. ومن الشائع أن يستخدم 
 It’s فيقال:  ما سبق،  للداللة على عكس  منفيا 
not the end of the world للتهوين من األمر 
وللتعبر عن أن ما حدث ال يعد أمرا كارثيا وليس 

هناية الدنيا.

املستخدم أدى  التعبر اإلجنليزي  فإن  املنطلق،  من هذا 
املعىن املراد للمتالزمة العربية، كما أنه حافظ على املعىن 
اجملازي هلا، غر أنه مل حيافظ على الرتكيب القواعدي وال 
على التجانس، فاملتالزمة العربية تتكون من فعل واسم 

بينهما جتانس ألهنما مشتقان من جذر واحد، يف حني 
يفتقد التعبر اإلجنليزي هذا التجانس. 

وباإلضافة إىل ذلك، فاملتالزمة العربية تأيت يف سياق ديين 
يضيف إليها معىن ال يتواجد يف العبارة اإلجنليزية، فقيام 
القيامة ال يعين النهاية وإمن��ا هو بداية حلياة أخ��رى، أما 

العبارة اإلجنليزية فتعين هناية احلياة الدنيا فحسب.

دار دورة: تالزم فعلي مصدري يتكون من فعل ومصدره
اس��ت��خ��دم ال��ك��ات��ب ه��ذه امل��ت��الزم��ة يف س��ي��اق حديثه عن 
الطريق الذي سار فيه أسعد يف الصحراء بعد أن طلب 
منه املهرب أن ينزل من السيارة وأن يلف حول منطقة 
يعتقله حرس  أن  األق����دام خشية  على  مشيا  اإلت��ش��ف��ور 
احلدود. فصاغ الكاتب املتالزمة اللفظية يف العبارة اآلتية: 

لقد دار دورة كبرة حول اإلتشفور.
وقد جاء يف مقاييس اللغة: »الدال والواو والراء 

أصٌل واحد يدلُّ على إحداق الشيء بالشيء من 
 Ibnu Faris,( »حوالَيه. يقال داَر يُدور َدَورانًا
1997(. ويف لسان العرب: “يقال: َداَر َيُدوُر 
واستدار يستدير مبعىن إمِذا طاف حول الشيء 
 Ibnu( ”وإمِذا عاد إمِىل املوضع الذي ابتدأَ منه

.)Manzor, 1980
وهذا يعين أن أسعد مشى يف طريق دائري حول منطقة 
اإلت��ش��ف��ور م��ن اخل���ارج مكمال دورة واس��ع��ة جتنبا ملالقاة 

حرس احلدود املتواجدين داخل املنطقة.

 He had :وقد ترمجت املرتمجة هذه املتالزمة إىل
given h4 a wide berth

وقد استخدمت تعبرا إجنليزيا جمازيا ال ميكن ترمجته 
ترمجة حرفية ألنه يف تلك احلالة يفقد معناه اجملازي. 
 ،Cambridge وبالرجوع إىل ما جاء يف قاموس
فإن Give something a wide berth تعين جتنبه 
اختارته  ال��ذي  التعبر  أن  يعين  مما  عنه،  واالبتعاد 
املرتمجة قد أدى املعىن الضمين امل��راد من املتالزمة 
العربية وهو جتنب الدخول يف املنطقة، ولكنه يفتقر 
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إىل امل��ع��ىن ال���ذي أراده الكاتب وه��و ال��س��ر حول 
املنطقة من اخلارج يف دائرة واسعة املدى.

على  احملافظة  م��ن  يتمكن  مل  اإلجنليزي  التعبر  أن  كما 
الرتكيب القواعدي للمتالزمة العربية، وال على جتانسها، 
وال على الغرض التوكيدي هلا، فاملتالزمة العربية تتكون 
من فعل ومصدر بينهما جتانس إذ مها مشتقان من اجلذر 
عندما  املصدر  التوكيد؛ ألن  معىن  ذل��ك  نفسه، وحيمل 

يأيت من جنس الفعل يكون مؤكدا له.

تفوح رائحة:
ال��ذي  ال��ش��ارع  امل��ت��الزم��ة ليصف  استخدم الكاتب ه��ذه 
وجد مروان، ثالث الشخصيات احملورية يف الرواية، نفسه 
فيه بعدما خرج من دكان الرجل الذي يتوىل هتريب الناس 
إىل الكويت، فقد وجد نفسه يف شارع مسقوف مزدحم 

تفوح منه رائحة التمر وسالل القش الكبرة.
وحسب ما جاء يف لسان العرب فإن: »الَفْوُح: ومِْجدانك 
ال��ري��َح الطيبة. ف��اَح��ْت ري��ح امل��س��كمِ ت�َ��ُف��وُح وتَ��فمِ��ي��ُح ف�َ��ْوًح��ا 
وف�َْيًحا وف�ُُؤوًحا وف�ََوحانًا وف�ََيحانًا: انتشرت رائحته. وفاَح 
 )Ibnu Manzur, »تَ��َض��وََّع إمِذا  فَ��وح��اً  ي�َ��ُف��وُح  الطِّيُب 

.Madat Fuh(
يعطينا دالالت  امل��ت��الزم��ة  ه��ذه  ه���ذا، فاستخدام  وع��ل��ى 
خ��اص��ة برائحة معينة، وه��ي أن رائ��ح��ة ال��ش��ارع مل تكن 
سيئة بل كانت رائحة طيبة ألنه مسقوف ومزدحم، وال 
حيتاج الشخص االقرتاب من التمر وسالل القش ليشم 
تلك الرائحة فهي منتشرة يف أرجاء الشارع تصل إىل أنفه 

حيثما كان.

 : Andوق���د ت��رمج��ت امل��رتمج��ة ع��ب��ارة امل��ت��الزم��ة إىل
 found himself in the crowded covered
 street, which smelt of dates and big straw

baskets.
 وت��رمج��ت امل��ت��الزم��ة ال��ع��رب��ي��ة “ت��ف��وح رائ���ح���ة” إىل 
فإن   Cambridge قاموس  وحسب   ،”smelt“
الفعل smell يعين: امتالك الشيء صفة ما ميكن 
أن هذا  الواضح  بأنوفهم. ومن  إدراكها  لآلخرين 

املتالزمة  هب��ا  ال��ي ختتص  امل��ع��اين  إىل  يفتقر  الفعل 
ال��رائ��ح��ة الطيبة  ال��ع��رب��ي��ة، ف��دالل��ت��ه ال تقتصر ع��ل��ى 
فحسب، بل تشمل الرائحة اخلبيثة أيضا، كما أنه 
ال يعرب عن انتشار الرائحة يف املكان، بل يعطي 
إحي���اء ب��ض��رورة االق����رتاب م��ن ال��ش��يء للتعرف إىل 

رائحته.
فاختيار املرتمجة إذن هلذا الفعل مل يكن موفقا ألنه مل يؤد 
املعىن املراد من املتالزمة العربية، كما أنه مل حيافظ على 

تركيبها القواعدي وال على معناها اجملازي.

أساليب ترجمة المتالزمات اللفظية:
 بناء على ما تقدم من حتليل وشرح وتقومي للمتالزمات 
املرتمجة  أن  الحظنا  لإلجنليزية  وترمجتها  العربية  اللفظية 
اعتمدت ستة أساليب متنوعة لرتمجة املتالزمات اللفظية 

ميكن إمجاهلا يف اآليت:

الترجمة الحرفية: 
قامت املرتمجة باستخدام هذا األسلوب برتمجة كل كلمة 
مفردة يف املتالزمة العربية إىل كلمة أخرى مفردة مرادفة 

هلا يف اللغة اإلجنليزية.
وم��ث��ال ذل���ك ت��رمج��ة امل��ت��الزم��ة »ي��ش��ق ط��ري��ق��ا« إىل 

Push its way.

الترجمة المعنوية:
بتحديد معىن  األس��ل��وب  ه��ذا  باستخدام  املرتمجة  قامت 
امل��ت��الزم��ة ال��ع��رب��ي��ة، مث اإلت���ي���ان ب��ع��ب��ارة أو ت��ع��ب��ر أو مجلة 
إجنليزية حتمل املعىن نفسه حىت وإن خالفتها يف الرتكيب 

واأللفاظ، ومثال ذلك:
 A blanket ترمجة املتالزمة »صمت مطبق« إىل

 of silence covered
 When the ترمجة امل��ت��الزم��ة “يف ع��ز احل��ر” إىل

sun is at its highest
 the In ال��ب��ص��ر” إىل مل���ح  امل���ت���الزم���ة “يف  ت��رمج��ة 

twinkling of an eye
 The end of ترمجة املتالزمة “تقوم القيامة” إىل
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the world

الترجمة التفسيرية: 
بتحديد معىن  األس��ل��وب  ه��ذا  باستخدام  املرتمجة  قامت 
وهو  باإلجنليزية،  وتفسرها  شرحها  مث  العربية،  املتالزمة 
ما يعين أهنا قامت بتفكيك املتالزمات والتعويض عنها 

جبمل إجنليزية تفسرها وتوضح معناها.
وم��ث��ال ذل��ك ت��رمج��ة امل��ت��الزم��ة »ي��رجت��ف هلعا« إىل 

 Trembling with anxiety

الترجمة الجزئية:
ق��ام��ت امل��رتمج��ة ب��اس��ت��خ��دام ه���ذا األس���ل���وب ب��رتمج��ة ج��زء 
العربية وجت��اه��ل املعاين  امل��ت��الزم��ة  امل��ع��ىن املتضمن يف  م��ن 
األخرى، وقد يرجع ذلك إىل عدم قدرهتا على الوصول 
إىل مكافئ شامل وواف يف اإلجنليزية يتضمن كل املعاين 

املتضمنة يف املتالزمة العربية.
ومثال ذلك ترمجة املتالزمة »غر مأمون العواقب« 

It’s a risk الي

الترجمة التفسيرية الجزئية:
قامت املرتمجة باملزج بني أسلويب الرتمجة التفسرية والرتمجة 
ال��ع��رب��ي��ة وشرحها  امل��ت��الزم��ة  بتفكيك  ق��ام��ت  إذ  اجل��زئ��ي��ة، 
باإلجنليزية، غر أهنا فسرت جزءا من املعىن فقط وليس 

كل املعاين املتضمنة يف املتالزمة العربية.
 Give ومثال ذلك ترمجة املتالزمة »دار دورة« إىل

a wide birth

عدم الترجمة:
العربية  املتالزمة  بتجاهل  امل��رتمج��ة  قامت  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
املعىن  ت��ؤدي  أو تقدمي ترمجة إجنليزية ال  وع��دم ترمجتها، 

املقصود منها، ومثال ذلك:
 At odds ترمجة املتالزمة »على طريف نقيض« إىل

with
smell ترمجة املتالزمة “تفوح رائحة” إىل

نستخلص مما سبق أن األساليب الي استخدمتها املرتمجة 
ب��ني أساليب  تنوعت  ق��د  اللفظية  امل��ت��الزم��ات  ت��رمج��ة  يف 

ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى امل��ع��ىن ال����ذي حت��م��ل��ه امل��ت��الزم��ات العربية 
وعلى تركيبها القواعدي، وأساليب حافظت على املعىن 
جزئيا  معىن  قدمت  وأساليب  القواعدي،  الرتكيب  دون 

للمتالزمة، وأساليب أخرى جتاهلت املعىن متاما.

الخاتمة:
يتضح ل��ن��ا مم��ا س��ب��ق أن ت���الزم األل��ف��اظ واق����رتان بعضها 
ببعض يقدمان معاين خاصة وصورا مجالية بديعة تتجاوز 
يف معظم األحيان املعاين والصور الي تقدمها كل مفردة 
من مفردات املتالزمة على حدة. ولذلك فإن املتالزمات 
اللفظية حتتاج إىل عناية خاصة عند ترمجتها من لغة إىل 
اللفظية  املتالزمات  ترمجة  أساليب  تنوعت  وق��د  أخ��رى، 
ب��اخ��ت��الف امل��رتمج��ني، لكنها ال ت��ك��اد خت���رج ع��ن مثلث 
الرتمجة احلرفية، واملعنوية، والتفسرية. غر أن املتالزمات 
يف بعض األحيان تشكل عائقا أمام املرتجم، فقد يعجز 
اجلزئية  الرتمجة  فيلجأ إىل أسلوب  إجي��اد مكافئ هلا  عن 
للمعىن، أو أسلوب التجاهل التام إذا ضاقت به السبل. 
ال��ل��ف��ظ��ي��ة تتطلب عناية  وع��ل��ى ه���ذا ف��رتمج��ة امل��ت��الزم��ات 
خاصة من املرتجم، وتستلزم أن يكون على درجة كبرة 
من الكفاءة، وعلى معرفة واسعة باللغتني املصدر اهلدف 
حىت يتسىن له الوصول إىل أفضل ترمجة ممكنة حتافظ على 

املتالزمة يف شكلها ومعناها.
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