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الدكتور بسام البزاز لـ (الزمان):

صـارف اخلاصة الـعراقيـة في الساعة تقـيم رابطة ا
ـقـبل حـفل تـوقـيع الـثـامـنـة من مـسـاء يـوم االربـعـاء ا
ـصرفي وليد عـيدي مستـشار البنك كتاب اخلـبير ا
وسوم (مـكافحة غـسل االموال وتمويل ركزي الـعراقي ا ا
ـيـة  - دراسـة نـظـريـة االرهاب  –الـتـجـربــة الـعـراقـيـة والـعـا
وتطـبيـقـية). وقـالت بطـاقـة دعوة تـلقـتـها (الـزمان) امس (ان
ــركـزي عـلي حـفل تــوقـيع الــكـتـاب يــقـام بـرعــايـة مـحـافـظ الـبـنك ا

محسن العالق).
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ؤلف جـيد وإن العـادة كتـابـا جيـدا 
اضطـرب األمر والـتـرتيب في الـكثـير

من األحيان. 
{ مـن خـالل اطالعـك دكـــــــــتــــــــور اود ان
تـصــحح لي هل حـقــا ان بـعض تــرجـمـات
مـاركيـز يـنـقـصهـا الـدقـة بـسـبب الـنقل عن
لـغــة اخـرى غــيـر االســبـانــيـة,هل حـقـا ان
مــاركـــيــز في بـــعض تــرجـــمــاته هـــو غــيــر

ماركيز احلقيقي.?
- أيّة تـرجمـة وأيّ تفـسيـر أو رواية
ـــعـــنى  transmissionحتــــمل في
طـــيــاتـــهـــا شــيـــئــا مـن "الــتـــحــريف"
واخلـــــروج عـن األصل. ومـن هــــــنـــــا
ــقـولـة الـشـهـيـرة "الـتـرجـمـة جـاءت ا
خـيـانـة". روايـة تـنـقل إلى الـسـيـنـما.
حـادث اصـطـدام يـقع ويـنـتـقل خـبـره
عــبـر األلــسن ال عــبــر الــعــيـون. نص
يـنـقل من لـغة إلى لـغـة. فـمـا بالك إذا
كان بـ األصل والهدف لغـة وسيطة
ـنتج ثـالثـة? كـثرة الـوسطـاء تـشوّه ا
األصـلي أو تـغـيّـره وكـلـمـا ازداد عدد
األيدي في أيّة عملية ضاعت الوجهة
وتــاهت الــســفـيــنــة أو ربّــمــا غـرقت.
وكــلّـنــا يــذكــر مـا قــيل مـن أنّ جنـيب
محفـوظ بعـد أن شاهد فـيلـما أخذت
قـصـته من إحـدى روايـاته قـال: هذه
لـيـست روايـتي. وربّـمـا كـان مـاركـيـز
سـيـردد مـا قـاله مـحـفـوظ لـو أنّه قـرأ
ــتــرجــمــة عن غــيـر بــعض أعــمــاله ا

اإلسبانية.  
{ لو كـنت مـسؤوال عن كـلـية مـتـخصـصة
في تدريس اللغات فما هي اخلطوات التي
تــتــبــنــاهــا لـــتــطــويــر واقع تــدريس الــلــغــة

االسبانية.
- تـــطــــويـــر واقـع أيّ قـــسـم عـــلــــمي
يـستـدعي جـمـلـة من الـعـنـاصـر تأتي
اإلدارة الــعــلــمــيــة عــلى رأســهــا ألنّ
اإلدارة هي الـــطــرف الـــذي يـــخــطط
والــتـــخــطــيط كــمـــا أردد دائــمــا هــو
أسـاس كلّ تــطـويـر. من أسس جنـاح
ـتـخـصص الـقــسم الـعـلـمي الــكـادر ا
ــنــاهج الــعــلــمــيــة. مــا قــلــته هي وا
ـعـمول ـطلـوبـة وا ـثـالـيـة ا احلـالة ا
بـهـا في اجلـامـعـات الـرصـيـنة: إدارة

اء الـعذب مـترجـم قديـر ينـقل لـنـا ا
ــتــرجــمـون من بــئــر قــلــمـا يــجــد ا
اء الطريق اليهـا.هو ال يبتعد عن ا
الـــزالل الــذي تــدفـــقت مــنـه اعــمــال
مــاركـيـز وغــيـره من كـتــاب امـريـكـا
الالتــيـنـيــة النه مـتـرجـم ضـلـيع من
الـلغـة االسـبـانـيـة وكـذلك من الـلـغة
العربـية.كما ان مثـابرته في ترجمة
اعــــــمـــــال جـــــادة تـــــكـــــاد تـــــكـــــون
ـدى واضـحــة.تـرجم مـؤخـرا لـدار ا
ـور حـزينـة لـلروائي رواية ثـالثة 
الــكـــوبي كــابـــريــرا وهي تـــنــتــظــر
صدورهـا قريـبا.وقـد اشاد الـدكتور
بـسام البـزاز بهذه الـرواية وحتدث
عنها اكثر من مـرة.كما قلم يترجمة
رواية الـكوخ البالسـكو ابـانيـز عام
ـادورا عـام ,1992وروايـة حـيـاتي 
,2018وغـــــيــــــرهـــــا من االعـــــمـــــال
االدبــــيــــة.في هــــذا احلــــوار اردنـــا
مـــــعــــرفــــة بـــــعض اشــــكـــــالــــيــــات
ـترجم من التـرجمة,ومـا يحـتاجه ا

عدة ثقافية ولغوية.
ـفـهوم { قد يـكـون سـؤالي عن تـعـريف 
الـتـرجمـة تـقـلـيـديـا لـكـني اريـد ان اعرف
كـيف يـنــظـر الـدكـتـور بــسـام الـبـزاز الى
عمـلـية الـترجـمـة.او كيف يـعـرف لنـا هذه
العـملـيـة التي تـنقل افـكـار كاتب الى لـغة

اخرى.?
- الترجمة اصطالحا هي النقل من
لغة إلى لغة. لـكنّها في الواقع أكثر
مـن ذلك بـكـثــيـر ألنّــهـا لـيــست نـقال

لـــــلــــــكالم بـل هي نــــــقل لـألفـــــكـــــار
ــا وراء الـــكالم. هي واإلشـــارات و 
ؤلف ونقله بأقرب رام ا فهم (تام) 
أســـلـــوب إلى األصل. هـي إذن فــهم
في اللغة األصل وأسـلوب في اللغة
الــــهــــدف فــــلـــيـس تــــرجـــمــــة نص
رومــانــسي وتــرجــمــة آخـر صــوفي
ســواء ألنّ لـــكلّ مــنـــهــمــا مـــفــرداته
ه. حــتى وجـــمــلـه وأجــواءه وعـــوا
ضــمن الــغـــرض الــواحــد يــجب أن
يـكـون هـنـاك اختالف فـلـيـست لـغة
هــذا األديب وأســـلـــوبه هي ذاتـــهــا
لـدى اآلخـر. والــتـرجـمــة هي أيـضـا
: نقل لكـنّها أيضا تـقريب ب عا
عـالم الكـاتب وعالم الـقار من دون
حتـــــــريـف لـألول وال إذابـــــــة لـه في

الثاني. 
ـعــروف ان لـيس كل مـن يـعـرف { من ا
لغـة اجـنـبـية سـيـصـبح مـترجـمـا فـما هي
الـشـروط الـذاتـيـة الــتي تـصـنع مـتـرجـمـا

حقيقيا.?
ـتـرجم احلـقـيــقي هـو من يـتـقن - ا
الـلـغتـ ويـتذوقـهـما فـيـفهم األولى
فهم العارف ويـنقل إلى الثانية نقل
ـتــذوّق. أشـدد هــنـا عـلى الـعــارف ا
الصـفة "احلـقـيقي" واألفـعال "يـتقن"
و "يـفـهم" و"يـتـذوّق". الـلـغـتـان هـما
ـيـزان الـلـتـان ال غـنى له عن كـفـتـا ا
أيّ منـهما. بـعد شرط اللـغت يأتي
شــــــــرط االطـالع الــــــــواسـع عــــــــلى
: ثـقـافــة الـنص األصـلي الــثـقـافــتـ

ـــتـــرجـم ألنّ في الـــنص وثـــقـــافـــة ا
األجنبي مفردات وتعابير وإشارات
ورموزاً يتـطلّب (فهمها) لـتفسيرها
وفكّ شفرتها أوسعَ قدر من الثقافة
تـرجم وإال فسيـمرّ بـها مرور لـدى ا
الكرام وسيَتعب ويُتعب معه قرّاءَه.
هي بـكلـمـات قـلـيلـة امـتالك نـاصـية

 . لغت وثقافت
{ ان الترجمة ليست فعال فرديا بل هي
فعل جماعي ,فما هي اخلطوات للنهوض

بواقع الترجمة.?
- الــتــرجــمـــة مــظــهــر مـن مــظــاهــر
ـؤسسـاتي في الـنـشـاط الـثـقـافي وا
ــعــرفـة أيّ بــلــد ورافـد مـن روافـد ا
ـــعــنـــيــة بـــالــتـــرجــمــة واألطــراف ا
متـعددة منهـا ما تتمـثل مسؤوليتُه
ـتــرجم ومـنــهـا من هـو في إعـداد ا
مــــــســـــؤول عن رسـم ســـــيـــــاســـــات
ـا الـتـخـطـيط والـنـشـر والـتـسـويق 
ســيـــتــرجـم. فــالــعـــمــلـــيــة مـــعــقــدة
وجــمـاعــيـة شــأنـهــا شـأن أيّــة آلـيّـة
مـيكـانـيـكـيـة إذ تدخل فـيـهـا جـهات
وأدوات وقــــطع عــــديـــدة مـن هـــنـــا
ضرورة التنسيق والتخطيط ورسم
ــنــطــلق في الــوســائل واألهــداف. ا
ـانـنـا بـأهـمـيـة مـا نفـعل ذلك كـلّه إ
والــتــخــطــيط له وإال كــان تــرقــيــعـا

وإهداراً للوقت واجلهد.
ــاضي حـقق { في ثــمـانــيـنــات الـقــرن ا
مـترجـم اسمـه زكي انـيس حـسن جنـاحا
كبيـرا ح ترجم كـتاب الالمنتـمي لكولن
ـر بـتـجـربـة تـشبه كن ان  ولـسن.فهـل 

ما حدث في الثمانينات.?
- الــنــجـــاح الــكـــبــيــر أو الـــضــجّــة
مصدرها في العادة الكتاب. الكتاب
هـــو مـــا يـــصـــنع الـــضـــجــة ووراء
ؤلف بالطبع. الكتاب يقف الكاتب ا
وقـد صـار مـألوفـا أن تـتـرجم أعـمال
ؤلف الواحد باجلملة بعد الكاتب ا
تـرجم بـروزه وذيوع اسـمه. السـم ا
ـتـرجم ال يـحـيي أيـضـا وزنه لـكنّ ا
مـيتـا بل ليس من واجـبه أن يحيي
نـصـا مـيتـا أو في طـور االحـتـضار.
تـرجم اجلـيد يـخـتار في مع ذلك فـا

وكــــادر ومـــنــــاهـج. أمّـــا احلــــال في
الـكثـيـر من أقـسـامـنـا فال تـلـبي هذه
الشروط أو تلـبي جزءاً منها فضال
ظـاهر االجـتـماعـية عن الـكثـيـر من ا
والسلوكية السلبية التي دخلت إلى
اجلامعـة ومن هنا التخـبط والتلكؤ
الـــذي تــتـــصف به ومـن هــنــا رداءة
ـسـتـوى الـعـلـمي الـنـوعـيّـة وتـدني ا
ـتأخرة راتب ا الواضح ومن هـنا ا
ي جلـامعـاتـنـا في الـتـصـنـيف الـعا
وخروجها أحيانا عن كلّ تصنيف.
{ دكتور ال بد ان الـترجمة عـلمتك درسا
ما ,فما الـذي تعلـمته من عمـلك في مجال

الترجمة.?
- الـتـرجـمـة تـعـلـمكَ مـا يـعـلـمك إيـاه
الصـيد بـالسـنارة وحـيدا عـند ضـفة
النـهر. لكنّ الـصبر الذي تـعلمك إياه
الـترجمـة ليس صبـرا سلبـيا بل هو
صبر فـاعل دينـاميـكي منـشط للذهن
ألنّه يـسـتحـضر كل مـا في الذهن من
لغة وأسلوب وكلّ ما في الذاكرة من
جتــربـة وحـيـاة. والـتـرجــمـة تـعـلّـمك
حـيـاكـة الـعـبـارة وسـبـكـهـا أو إعادة
حـيـاكـتهـا وسـبـكهـا بـعـد أن نقـلـتـها
إلـى لـغـتك. إنّــهـا تــمـرين لــذيـذ عـلى
إعــادة اخلــلـق واإلبــداع. وهي بــعــد
ذلك كلّه خير اختبار للغتك األجنبية
ولغتك العربية وجناحك فيها معناه
جنـــاحك في عـــدة امــتـــحـــانــات: في
الـــلـــغـــة واالســتـــيـــعـــاب واإلنـــشــاء

والتعبير واألسلوب. 
{ ماذا في جعبتك من مشاريع?

- أمــامي قـائــمـة طــويـلـة مـن الـكـتب
الــتـي تــنــتــظــر الــتـــرجــمــة. قــريــبــا
ـدى ترجمة رواية ستصدر عن دار ا
ـور حزينـة" للـكوبي غـيّرمو "ثالثة 
كابريرا إنفانته وهي ثورة في عالم
الــســرد الــروائـي ضــمن ظــاهــرة الـ
 Boomالــتـي شــهـــدتـــهــا الـــروايــة
األمـريكـية الالتـينيـة. هي في الواقع
مــا عــادت ظـاهــرة بل صــارت تــيـارا
وحركة لهـا كتّابها وقراؤها. مع ذلك
فأنا أتطلّع إلى نـشر كتاب أحدهما
هــو تـطــبــيــقـات فـي الـتــرجــمــة بـ

الــعـربـيـة واإلسـبـانــيـة والـثـاني هـو
دراسـة مــقــارنـة خملــتــلف مــواضـيع
الـنـحـو بــ اإلسـبـانـيــة والـعـربـيـة
وهـو كـتـاب يـصبّ في دراسـة الـلـغـة
وفي الـــتـــرجـــمــــة أيـــضـــا ألنّ فـــهم
الـقـواعـد يـع عـلى فـهم الـنـصوص
وتـرجمـتـهـا. أتـمـنّى أن أجـد فـسـحة
ـنـاسـبـة والـكـافـيـة لـتـنـفـيذ الـوقت ا
ـــشـــاريع الـــتي هي خـالصــة هــذه ا
جتــربــتي الـــطــويــلــة مع الـــلــغــتــ

العربية واإلسبانية ومع الترجمة. 
{  ستعود إلى اجلزائر?

- سـأعــود بـحــصـيــلـة كـبــيـرة من
ــشـاعـر والــتـفـاؤل والــرغـبـة في ا
الــعـــمل. لــقــد أجنــزتُ الـــكــثــيــر..
تعرفتُ عـلى أصدقاء جدد وعززتُ
أواصــر احملـــبــة مـع الــعـــديــد من
طلبتي واطـلعتُ على آفاق جديدة
لـــلـــعـــمل في مـــجـــال الـــتـــرجـــمــة
والــنــشــر. ســأعــود إلى اجلــزائــر
بنشاط أكبر وهمّة أعلى وبحقيبة
شـاريع واألفـكـار أكـثر فـيـهـا من ا
ــــا فـــــيــــهـــــا من احلــــلـــــويــــات

والـــهدايا.   

 »UNý bLŠ√ bL×

سامراء

s Š œ«“u½

من بحر القريض إلى بحر العلوم
bŽu «Ë Ÿ«bÐù« q¹b¼

 ‚—UH*« b¹b'UÐ

وقفت بآخرة عـند عمل البـاحثة اجملتـهدة ( هديل إياد جـواد سكر الغزالي
عنون : ( الـعالمة محـمد بحـر العلوم واثـر الذاكرة احلـسية في ديوانه ) ا
حصاد الغربة ) واكـتنز العمل بـالنقد االجرائي الـتطبيقي مـتكأً على شعر
السـيـد مـحمـد بـحـر العـلـوم ومـفجـراً لـذواكـر مخـضـبة بـوقع االيـام وغـبار
الــــزمن خــــرجت الى الــــوسط االدبـي وهي تــــخـــتــــرق جــــدران الـــصــــمت
ـستضـلة بآل بـيت رسول الله واالستبـداد وتتمـوضع خلف آهات بـيئـتها ا
عليه الصالة والسالم  ومفصحاً عن ذاكرة شعب ومدينة وقباب فكان
فـرد واجملـمـوع التي ُسـتَـفَـز من ذاكـرة ا صوتـاً شـعـريـاً هادراً بـاحلـنـ ا
تشكّلت على نحو يـكشف عن لعبة تموضعـية تنهض من سطح الورقة الى
سطح الـلـوحـة لتـحـاكي آالم الغـربـة الروحـيـة واجلـسديـة وتـتشـبث بـذاكرة
االمكـنة لـتصـطلي بـنارهـا وفراقـها فكـل ذاك " حصـاد " وايُّ حصادٍ ? اذ
أراد الـشاعـر أن يـعـطي انـطـبـاعـاً بـأنه حـصـد زرعه في غـربـته هـو تـفاعل
الناس ومحـبتهم وأن هذا اإلفصـاح لهو حصـاد بطعم األلم خرج من روح
تزف احلرف مخـضباً بدمـاء السلطـة آنذاك والسيمـا أن الالفت في عنونة
ركـزية وجـود حمولـة واعية او غـير واعيـة عن معجم قصائـده ومقوالتـها ا
للغـربة والذكـرى واحلن واالنـتظـار واللقـاء والرحيل وقـد أجاد في توزيع
رتبطة باألمكنة كان واستحضار الشخصيات ا ادوارها ما ب الزمان وا
لـعـلـهـا تـخـفف من وطـأة الـغــربـة . وتـأسـيـسـاً عـلى مـا سـبق تـأتي دراسـة
الباحـثة اجلـادة (هديل الغـزالي) لتـواكب انفتـاح النص الـبحرعـلومي على
ــيـز يــحـسب لــهــا في أنـهــا من اوائل مـن اخـتــرق جـدار الــذاكـرة نـحــو 
احلسيـة لصعـوبتهـا تارة وحليـوية مشـهدها تارة اخـرى وقد ارتقـت مرتقا
صعباً  وجنحت فـيه  وذلك عن طريق االول هـو العينـة الشعريـة للسيد
وذجاً شعرياً لرجل دين يحـتم عليها التعامل معه بحر العلوم بوصفهـا ا
تطـلعة الى العيش بسالم على نحو يتمـاهى وشخصيته االنسـانية الفذة ا
تمرد  واألمر اآلخـر هو خطورة موضوع ومحبة وب فـرضيات الشعـر ا
الذاكـرة الذي ينـفتح عـلى مديـات تأويـليـة حتتـاج الى ثقـافة عـاليـة وذخيرة
معرفـية تعـينها عـلى التالزم بـ النص واإلجراء  فـضال عن أنها مـطالبة
بالولوج الى عالم السيد بـحر العلوم والتماهي مع دواخـله كيما تخرج لنا
بقراءات صـحيـحة . وهذه الـدراسة لم تطـوِ جنـاحيهـا عنـد شاطئ القـناعة
ا هـو كائن او مـتوافـر بل بقي سـهـمهـا ال يكف عن أن يـنفك عن الـقوس
دهش والفريد عبـر آخر مستجدات العنونـة التي ستأخذ طريقها ليحقق ا
نحـو الـتـقلـيـد في بـعض اجلامـعـات . والالفت لـلنـظـر في نـصوص الـسـيد
بحـر الـعلـوم وحـسن انتـقـاء البـاحـثة لـهـا أنهـا اكتـنـزت معـالم اجلـمال عن
طريق تـضـافـر احلـواس وائتالفـهـا في االشـتغـال عـلى جـمـاليـاته فـمـا ب
انـواع الـذواكـر مـجـتـمـعـة من الـشم الى الـذوقـيـة الى الـلـمـسـيـة ... تـرتـفع
نصوص السيـد بحر العلـوم فضالً عن تطبيق الـباحثة على نـحو يبرّز تلك
اجلـمـالــيـة والـتــقـاطـهـا بــاسـلـوب حــفـري بـديع يــكـشف عن بــاحـثـة واعـدة

كن أن يطبق على نصوص أخرى وموضوع 

بسام البزاز 


