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Traduire intégralement en arabe littéral. Le thème doit être entièrement vocalisé.

Liminaire

Fethi BENSLAMA, Un furieux désir de sacrifice.
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Traduire intégralement en français le texte suivant :

مق ّدمة
هـذه مـحـاولـة أخـرى لـبـنـاء سـياق مشتـرك بيـن مـاضي الشـعـر
الـعـربـي وحاضره .تـنـهض هـذه الـمـحـاولة عـلى قـاعـدة الـبـيـت الـواحد.
ت يـقـوم عـلى ال ـــ فـكـرة  -الـ ـ ـوم ـضـة ،أو ال ـصـورة  -ال ـلـمـحـة ،أو
وهـو بـيـ ٌ
الـمـعنـى  -الصـورة.
َّف حكمةُ البـداهـة
هـنا يف البيت الواحد ،يـصفو اإليـجاز ،وتتك ـث ُ
وبـداهـةُ الـحكمة .هـنـا كـذلـك يـُرتـجـل العميـ ُق الغامض ،وتـتـعـانـق
الـرويـةُ والـشـفـويـة.
ال آخـر الم ـت ـح ـان ال ـتـجـربـة ،رؤيـ ـةً وك ـش ـف ـاً.
هـ ـك ـذا ي ـن ـف ـتـ ُح م ـجـ ٌ
هـي ،إذاً ،بع ـد «دي ـوان ال ـش ـع ـر ال ـعرب ـي ب ـأجزائـه األرب ـعـة» مـحـاول ـة
أخرى لبناء سياق إبـداعـي مشتـرك يف ٍ
ات
ماض عربـي تُـؤرجـحـهُ الن ـزعـ ُ
والـمـعـتـقـدات ،تـارةً يف ات ـجـاه ذاكـرةٍ ُملـتـبـسـة ،عدا أن ـها موضع صـر ٍاع
وتـنـازٍع واقـتـت ـ ٍال  -أحـيـان ـــ اً ،وتـارةً يف اتـجـاه مـسـتـقـبـ ٍل ال ذاكـرة لـه،
وليس له فـي الـحاضر مستن ٌد راسخ.
ع ـمل ـيـاً ،ت ـت ـي ـح هذه الـمـحـاولـة ل ـلق ـارئ الـذي ي ـحب الـس ـف ـر فـي
ات ـجاه الـذاكرة والت ـاريـخ والـماضي ،أن يـسـيـر خفـيـفـاً يف دروب الفكر
والـمخـيـل ـة حـيـث ت ـتـ ـبـجـس أشـع ـ ـةٌ مـفـردة ،مـف ـاجـئـة ،وت ـتـمـوج ي ـن ـابـيـع
شاهقة من اللذة والغبطة :غبطة الفكر ولذة الـحس والـمخيلة .أقول
حضور أيضاً.
ذلك وأعرف أن الشعر ليس ذاكرةً ،بل
ٌ
نـظـري ـاً ،ت ـتـيـح لـهذا الق ـارئ أن يـل ـتـقـي ،ب ـس ـه ـولـ ٍة ع ـال ـي ـ ٍة ،ذرو ٍ
ات
ُ
ماض غنـي ال يستنفد .وتيسـر له ،بسهولـةٍ
شعرية تُـي ِّسر له استحضار ٍ
ُ
عـالـيـ ٍة أيـضـاً ،إمـكـان الـتـأكـد مـن أن لـ ـغ ـة الـشـعـر هي ،أوالً وقـبـل كـل
ٍ
فن وإتقان.
شيءٌّ ،
اللـغـة فـي هذا كله ،تـتـجاوز كونـها أداة إيـصـ ٍال أو تـ ٍ
خاطب أو
ٍ
اكتشاف وإبداع.
تفاهم ،لتكون طاقة
أدونيس ،ديوان البيت الواحد يف الشعر العريب ،بريوت ،دار الساقي.٠٢٠٢،
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