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ثقافة وفنون
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المترجم يزن الحاج: «نوبل» صارت بيضاء أوروبية!
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اب العرب، حيث رأى
ّ
أثار فوز الشاعرة األميركية لويز غلوك بجائزة نوبل لآلداب مؤخرًا ردود فعل متباينة من الكت

بعضهم أنها مجهولة بالنسبة إلى عاملنا العربي، معتبرين أننا مازلنا مقصرين في نقل اآلداب والثقافة العاملية من

خالل الترجمة. كانت هذه هي إحدى القضايا التي أثارها اللقاء الذي عقد على موقع «انستغرام» أول من أمس، وتابعته

القبس، مع الكاتب واملترجم السوري يزن الحاج، وذلك ضمن الفعاليات االفتراضية التي تقيمها منصة الفن املعاصر

«كاب». 

كانت قضية «نوبل» هي موضوع السؤال األول الذي وجهه الروائي إبراهيم فرغلي، املسؤول عن نشاط «املنصة»، ليزن

الحاج الذي أجاب بأن الشاعرة غلوك من الجيل الثاني بعد الشعراء الكبار، والذي يضم جون أشبري ومارك استراند

وآخرين، وأن هؤالء كانوا جديرين بالجائزة، ولكن يبدو، وفق قوله، أن «نوبل» قررت االختيار «األسلم»، باختيارها

امرأة، وفي مجال الشعر، حيث إن مجال الرواية األميركية يتضمن كتابًا عديدين، يعد االختيار من بينهم صعبًا، فهناك

على األقل ستة روائيني يستحقونها بعد رحيل الروائي الكبير فيليب روث.

ورد الحاج على من اعتبروا أن لدى العرب «هوسًا» بجائزة «نوبل» وأخبارها، قائال إن هذه الضجة التي تثار حولها

تشمل العالم كله، وإال ملا كانت التوقعات واملراهنات. هذا بالرغم من أن لجنة الجائزة غالبًا ما تخالف التنبؤات والتوقعات

اب من أفريقيا وآسيا لهم
ّ
السابقة على إعالنها، مشيرا إلى أن «نوبل» صارت مؤخرًا «بيضاء» أوروبية بتجاهلها لكت

شأنهم.

شبابيك

للحاج مجموعة قصصية بعنوان «شبابيك» صدرت مع بدايات الثورة السورية، غير أنه في حواره مع فرغلي قال إنه

«يفضل حرقها»، وان ما يستحق البقاء منها أو إعادة الطبع ربما يحتاج إلى إعادة انتقاء. أما عن اتجاهه إلى عالم

الترجمة فقال الحاج إنه بدأها صغيرًا، وبعد التخرج قرر أن تكون مهنته، كما أن الظروف املضطربة والتجاذبات

السياسية الحادة ألجأته للبحث عن مشروعه الخاص.

وفيما يتعلق بمالبسات اختيار األعمال املترجمة، أشار الحاج إلى أن األمر يتراوح بني اقتراحات الناشرين واختياراته

الخاصة، لكنه في جميع األحوال يشترط في النص املترجم حدا أدنى من الجودة. وعن املقارنة بني األدبني األميركي

واإلنكليزي، قال الحاج إنه يميل لألول باعتباره أكثر غنى وثراء، الفتا إلى أن األدب اإلنكليزي املرموق معظمه من

إبداعات كتاب املستعمرات السابقة من أمثال سلمان رشدي وزادي سميث.

بني األدبني العربي والعاملي
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للحاج صلة مزدوجة باألدبني العاملي والعربي، حيث أشار إلى أن بدايته مع القراءة بدأت بأعمال طه حسني من جهة،

والروائي الروسي فيودور دوستويفسكي من جهة أخرى. كما أنه يرى أن أدبنا العربي القديم لم ُيقرأ بشكل كاف ولم

ُيعط االهتمام الجدير به. وأنه في قراءاته للشعر الجاهلي ال يتساءل عما إذا كان الشعر منحوال أم ال، فاملهم أن القصائد

موجودة فعال وتمثل زمنا سحيقا، يمكن النظر إلى طبيعة بناء النص األدبي فيه. واألمر نفسه يتصل بشأن أديب

كالجاحظ، حيث يعتبر الحاج نصوصه أقرب من حيث بنيتها السردية إلى نصوص أدب ما بعد الحداثة.

تناول لقاء «كاب» االفتراضي مع املترجم يزن الحاج العديد من القضايا والنصوص اإلشكالية في ترجمتها؛ مثل

مسرحيات وسونيتات شكسبير في ترجماتها العربية املتفاوتة الدقة، وكذلك «دون كيشوت» الرواية األكثر شهرة، وأكد

الحاج أنه يقرأ الترجمات املختلفة للنصوص مقارنا بينها حيث تكون لكل مترجم وجهته في فهم النص.

يذكر أن يزن الحاج الذي بدأ الترجمة منذ عام 2013 أنجز الكثير من الترجمات األدبية والفلسفية منها «الفلسفة في

الحاضر» تأليف آالن باديو وسالفوي جيجيك، «مدينة الكلمات» أللبرتو مانغويل، «كيف يمكن لبروست أن يغير

حياتك» آلالن دو بوتون، «درس املعلم» لهنري جيمس، «حكايات القيوط» لهوميشوما وغيرها من األعمال.
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