Cours de thème littéraire - séance du 7 octobre 2020 (séance Teams) - texte 1-1

Traduction collective : les variantes sont indiquées avec des couleurs différentes. Elles sont
proposées dans l’unique but d’élargir le champ des traductions possibles, qui ont leur propre
cohérence. Dans un examen ou un concours, les variantes sont à proscrire formellement.

كان عرق بارد يسيل على ظهره فقد ظهر له وجه فوتران القاس ي .كانت هيئة بطل السجن وهو
ً ً
ّ
يتصبب عرقا باردا
كان ظهره
يمسك يد بطل حفلة الرقص ّ
تغير بالنسبة إليه وجه املجتمع .وما هي إال هنيهة حتى ملح الشقيقتين
مدام دي رستو ومدان دي نوسينجن ،فكانت الكونتسة رائعة املظهر بكل مجوهراتها املستعرضة والتي
كانت ال
(فقد كانت الكونتسة)
محالة تثقلها حيث تتزين بها آلخر مرة .ورغم شدة كبريائها وحبها لم تكن تتحمل بسهولة نظرات زوجها.
لم تكن تتحمل بسهولة نظرات زوجها رغم شدة كبريائها وحبها
محبتها إليه  /له من ّ
ومهما بلغ كبرياؤها وحبها ّ /
القوة  /الشدة فلم تكن تتحمل بسهولة تطليعات
زوجها إليها.
ً
لم يكن ذلك املشهد من تلك املشاهد التي يمكن لها أن تجعل أفكار راستينيك ّ
أقل حزنا.
ً
ولم يكن ذلك املشهد ليجعل (أفكار ) /خواطر راستينيك ّ
أقل حزنا.
ولم يكن ذلك املشهد من شأنه أن يواس ي ّ /
يخفف خواطر راستينيك
فبعد أن كانت تتراءى له فوتران في العمود إلايطالي ،بدأ ّ
يتخيل آلان خلف مجوهرات الشقيقتين
السرير الكامن الذي كان يرقد عليه السيد غوريو.
(وكما رأى فوتران وراء اللواء إلايطالي) وكما رأى في العقيد  /الكولونيل إلايطالي السيد فوتران فرأى
حينئذ  /وقتئذ  /عندئذ تحت مجوهرات الشقيقتين السرير الصغير الذي كانت جثة السيد  /ألاب
ً
غوريو مستلقية عليه.
وحين خان ّ
تصرفه السوداوي الكونتسة سحبت  /نزعت ذراعها.

فنزعت الكونتسة ذراعها عندما خانها تصرفه السوداوي.
فنزعت الكونتسة إذ غشها  /خدعها تصرفه السوداوي.

ً ً
كان ظهره يتصبب عرقا باردا فقد ظهر له وجه فوتران ﭐلقاس ي .كانت هيئة بطل
ّ
ﭐ ّ
لسجن وهو يمسك  /يمسك بيد بطل حفلة ﭐلرقص تغ ّير بٱبـﭐلنسبة إليه وجه
ّ
ﭐملجتمع .وما هي إال هنيهة ح ّتى ملح ﭐلشقيقتين مدام دي رستو ومدام دي
نوسينجن .أ ّما ﭐلكونتيسة ،فكانت رائعة ﭐملظهر بك ّل مجوهراتها ﭐملستعرضة وﭐلتي ال
ّ
محالة تثقلها حيث تتزين بها آلخر مرة .ومهما بلغ كبرياؤها ومحبتها إليه من ﭐلشدة
فلم تكن تتحمل بسهولة تطليعات زوجها إليها .لم يكن ذلك ﭐملشهد من شأنه أن
يواس ي خواطر راستينيك .وكما رأى في ﭐلعقيد ﭐليطال ّي ﭐلس ّيد فوتران فرأى حينئذ
تحت مجوهرات ﭐلشقيقتين ﭐلسرير ﭐلصغير ﭐلذي كانت جثة ﭐلس ّيد غوريو
ً
مستلقية عليه .فنزعت ﭐلكونتسة ذراعها إذ خدعها تصرفه ﭐلسوداوي.
Autre proposition de traduction

كان ظهره ي تصبب عرقاً بارداً وفوتران ي بدو له بوجهه ﭐلقاسي .وكان مشهد بطل
ﭐلسجن ،وهو يصافح بطل ﭐلفلة ﭐلراقصة ،ي غي بٱلنسبة إليه وجه ﭐلمجتمع .فسرعان ما لمح
ﭐلشقيقت ي مدام دي ريستو ومدام دي نوسينجان .كانت ﭐلكونتسة رائعة ﭐلمنظر مع جيع موهراتا
ﭐلمست عرضة ﭐليت كانت ال مالة من ﭐلمر ﭐلشائك حيث (كانت) تملها للمرة ﭐلخية .ومهما ب لغ
كبياؤها ومبتها من حد ،ل يكن لديها ﭐلقدرة لمواجهة نظرات زوجها .ف لم يكن ﭐلمشهد من شأنه
أن يفف وطأة ﭐلزن يف خواطر راستينياك ﭐلسوداوية .ويف حي رأى يف فوتران ﭐلعقيد ﭐإليطال رأى
تت موهرات ﭐلشقيقت ي ﭐلسرير ﭐلذي كان ﭐلب غوريو مست لقياً عليه .ف ن زعت ﭐلكونتسة ذراعها من
غش تصرفه ﭐلسوداوي.
من مشاهد من ﭐلياة ﭐلباريسية (الب غوريو) لونوري دي بالزاك

Traduction texte 1 – 2
Traduction collective : deux propositions, très légèrement modifiées, servent de base à une traduction
construite collectivement. Seule la deuxième proposition est entièrement vocalisée.

الثاني من يونيو
ً
لقد تدهورت حالتي من جديد ،فما ذا أصابني ؟ لم يعد البرومور  /البروميد يجدي نفعا ،والاستحمام
أيضا ال فائدة ترجى منه .أحيانا لكي أجهد جسدي ،وإن كان شديد التعب بالفعل ،أذهب ّ
ألتنزه في غابة
رومار .ظننت في البداية أن النسيم الخفيف واللطيف واملحمل بعبق العشب وألاوراق يضخ في عروقي
دما جديدا وفي قلبي طاقة جديدة .تتبعت مسلك صيد كبير ،ثم انعطفت باتجاه ال بوي عبر منعرج
ضيق يمر ّ
ّ
بصفي أشجار شديدة العلو ،تشكل سقفا أخضر وكثيفا ،يقارب في لونه اللون ألاسود ويمتد
بيني وبين السماء .وفجأة ،اعترتني رعشة ،ليست رعشة برد وإنما هي رعشة قلق غريبة.

من الهورال  /لو هورال لغي دو موباسان.
ّ
الثاني من يوينو.
ً
لقد ساءت حالتي من جديد ،ما ذا أصابني ؟ فٱلبروميد لم يجد نفعا وﭐلستحمام كذلك.
ذهبت قبل قليل إلى غابة رومار لرهاق  /لنهاك جسمي رغم أنه تعب  /متعب .ظننت في ﭐلبداية أن
ﭐلهواء ﭐلنقي  /ﭐملنعش  /ﭐلعذب وﭐلخفيف وﭐ ّلناعم وﭐملليء برائحة  /بعبق ﭐلعشب وﭐألوراق يصب /
ً
ً
ً
ً
ً
يضخ دما جديدا في عروقي وطاقة جديدة في قلبي .فأخذت  /سلكت طريق صيد طويل ،ثم ﭐنعطفت
ّ
ّ
نحو ال بوي في مم ّر ض ّيق بين صفين من ﭐألشجار ﭐلشاهقة ﭐلعل ّو  /وﭐلرتفاع  /للغاية ،وﭐلتي كانت تشكل
ً
ً
ً
بيني وبين ﭐلسماء سقفا (غليظا  )/كثيفا أخضر ﭐللون يميل إلى ﭐلسواد  /يكاد يسود  /شبه أسود.
ً
ً
ًً
فٱنتابتني فجأة رجفة ،لم تكن من ﭐلبرد بل كانت رجفة غريبة من ﭐلقلق.
من "الهورال  /من لو هورال" لغي دو موباسان.

Autre proposition de traduction

ومن جديد زادت حاليت سوءاً .ما ذا دهاين إذن ؟ ال ﭐلبومور وال ﭐلٱستحمام
ﭐلمتكرر يديان ن فعاً .خرجت وَتولت يف غابة رومار كي أتعب جسدي مع أنه كان قد أصابه
ﭐإلرهاق .فظن نت يف أول ﭐلمر أن ﭐلواء ﭐلعذب وﭐلفيف وﭐلمليء بروائح ﭐلعشاب وﭐلوراق كان
ي ب عث إىل شراييين دماً مستجداً وإىل ق ليب طاقةً جديد ًة .سلكت درب صيد واسعاً ث ت لفت نو ال
بوي عب ر مر ضيق ب ي صفي أشجار ذات علو شاهق غي متناه وضعت ب يين وب ي ﭐلسماء سقفاً
أخضر وكيثفاً وشبه أسود .ف فجأةً ﭐنتاب تين رعشة  :ل تكن رعشة ب رد ،بل رعشة ق لق.

من لو هورال لغي دو موباسان

