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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون مشهدية

صموئيل بيكيت في بيروت ...تجربة متعددة الوسائط واألصوات

هاشم عدنان :كل هذا الصخب على مشارف «النهاية»
مسرحية «يا ويلي
النهاية» التي تنطلق
مساء الغد ،وتستمر حتى
 5أيار (مايو) ،هي قراءة
معاصرة لبيكيت على
صعيد اإلخراج والترجمة
التي نقلت إلينا المناخات
العبثية بوقع محلي.
يستعيد المخرج اللبناني
مجموعة من أعمال
ضمن
الكاتب اإليرلندي ّ
أجواء قاتمة ومكثفة
تحمي ّالوقع الداخلي
والمتوتر لمونولوغات
شخوص تألقت في
أدائها ،إلى جانب المخرج
والمترجم ،كارول عبود
وساسين كوزلي
روان عز الدين
نقل هاشم عدنان أصــوات صموئيل
ـى م ـنــزل قــديــم فــي ب ـيــروت.
بيكيت إل ـ ّ
ّ
مهجورًا
ـل
ـ
ظ
وفضاء
رة،
مقش
جــدران
ّ
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،ه ـ ــو اآلن مـ ـس ــاح ــة م ـك ــث ـف ــة
ّ
العبثية
لـلـنـصــوص وامل ــون ــول ــوغ ــات
للمسرحي اإليرلندي .بهذا يستكمل
امل ـخ ــرج الـلـبـنــانــي م ـ ّـد خ ـيــوط الـنــص
إلــى البيئة املـحـلـ ّـيــة ،بــاخـتـيــاره جــزءًا
منسيًا من البيئة العمرانية نفسها،
تحديدًا بيت «مانشن» (زقاق البالط)
ّ
القديم ،داخــل حـ ّـي يحمل كــل معاني
ال ـه ـجــر .خ ـي ــار س ـي ـنــوغــرافــي ل ــم يــرد
عدنان التنازل عنه ،وال التغيير من
مــام ـحــه بــاس ـت ـث ـنــاء ق ـمــاشــة س ــوداء
مسدلة ،وطــاولــة مستطيلة ال تتسع
بالكفني،
إال لرؤوس مطأطأة ومخبأة
ّ
ولـ ـك ــرس ــي ،ف ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة ،ال ي ـتــوقــف
ّ
ّ
متيبس
عــن ال ـهــز تـحــت جـســد ام ــرأة
ومـ ـ ـت ـ ــروك .ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـس ـت ـك ـمــل ع ــدن ــان
ّ
الخاصة ،بعد عمله لسنوات
تجربته
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ّ
تحولت
مــع «فــرقــة زق ــاق» املسرحية.
التجربة الفردية للمسرحي اللبناني
إلى ورشة جماعية دعا إليها فنانني
م ـت ـعـ ّـددي ال ــوس ــائ ــط ،بــاإلضــافــة إلــى
تعاونه مع املترجم «ديك الجن» .هنا،
يصبح العمل الجماعي البيئة األمثل
لـفـتــح ح ــوار س ـيــاســي ،ج ـمــالــي ،فني
ّ
يظهر
يعلنه عــدنــان فــي مانيفستو
ّ
ّ
كخلفية ملسرحية
عـنــاصــر م ـت ـعـ ّـددة
«ي ـ ــا ويـ ـل ــي ال ـن ـه ــاي ــة» الـ ـت ــي يـسـتـمــرّ
عرضها حتى  5أيار (مايو) :الخراب
واملدينة والعودة إلى البدايات واللغة
بــوصـفـهــا م ـســرحــا لـبـحــث مـتــواصــل
حول ّ
هويات جماعية ضمن نصوص
غ ـ ــارق ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل .ف ـ ــي تــرج ـم ـتــه
ملـ ـس ــرحـ ـي ــات ب ـي ـك ـي ــت الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة مــن
السبعينيات والثمانينيات ،استنطق
املـتــرجــم «دي ــك الـجــن» إيـقــاعــا ،ووقعًا
موسيقيًا محليًا وخــاصــا لشخوص
بـ ـيـ ـكـ ـي ــت الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـج ـ ّـس ـ ّـد ح ـي ــرت ـه ــا
بــالـعـطــب ال ـج ـســدي ،بـتــوقــف الحركة
والـعـجــز أم ــام املـصــائــر الـبـشــريــة .أمــا
اإلخـ ـ ـ ــراج ،فـيـتـلـقــى هـ ــذا االس ـت ـن ـطــاق
ال ـص ــوت ــي .إذ يـعـطـيــه امل ـس ــاح ــة لكي
ّ
ـوتــره وت ـ ّ
ـردده وصخبه
ينضح بكل تـ
الــداخ ـلــي امل ـش ـحــون الـ ــذي تـتــألــق في
أدائ ــه ك ــارول عـبــود وســاســن كوزلي
وهاشم عدنان واملترجم نفسه .ماذا
تعني اسـتـعــادة رائ ــد مـســرح العبث،
وت ـقــديــم أع ـمــالــه ف ــي ب ـي ــروت ال ـي ــوم؟
ّ
ل ـعــل ال ـعــوالــم املـغـلـقــة ،وامل ـش ـ ّـرع ــة في
الــوقــت نفسه عـلــى سـيــل مــن نهايات
ال ت ـح ـت ـم ـل ـهــا ال ـج ـم ـج ـم ــة هـ ــي ال ـتــي
تأتينا بــاإلجــابــة ،حــن يصير الكالم
هــذرًا ،وتخبطًا ،وأصــواتــا ،وهلوسة،
ال تـحـتــاج إل ــى فــم أو لـســان أو سبب
ملموس لكي تتناهى إلى مسامعنا.
هكذا فــإن أعـمــال بيكيت التي جــاءت
م ـحـ ّـمـلــة ب ـهــواجــس ال ـح ــرب الـعــاملـ ّـيــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وإن لـ ــم ي ـك ــن ذلـ ـ ــك بـشـكــل
م ـب ــاش ــر ،ت ـج ــد م ـك ــان ـهــا ف ــي ب ـي ــروت
املحاطة باملوت والــرازحــة تحتل ثقل
حروبها ،وفــق عــدنــان .كــأن بعث تلك
األعـ ـم ــال ّ الـكــاسـيـكـيــة ت ــأت ــي كــدعــوة
إلى التوقف أمام موكب املوت الكبير،
ّ
وأمام النهايات املحتمة .يضم عرض
«يــا ويـلــي النهاية» خمسة نصوص
ومــونــولــوغــات لبيكيت هــي «هيديك
امل ـ ّـرة» ( ،)1975و«مـفــاصــل ترتعش»،
و«مـ ــش أنـ ــا» ( ،)1972و«ف ــاص ــل ديــر
ّ
ّ
القمر» ( )1980و«ضــلــك عــم تهزيال»

كارول عبود والمترجم وساسين كوزلي وهاشم عدنان في «يا ويلي النهاية» (كوستانس فالم)

( .)1980رغــم غنى تجربته الكتابية
ب ــن ال ـش ـع ــر وال ـن ـث ــر وامل ـ ـسـ ــرح ،ثـ ّـمــة
انطباع سائد بأن بيكيت كأنما كتب
نصًا مسرحيًا واحدًا طوال حياته ،أو
أن نتاجه املكتوب جــاء تنويعًا على
هــذا الـنــصّ .أمــا أعماله األخـيــرة ،فقد
تخففت من السياق الدرامي،
كانت ّقد ّ
يسهل تدفقها كمونولوغات تائهة
ما

مسرحيات قصيرة ،هي:
خمس
ّ
«هيديك المرة» ،و«مفاصل
و«مش أنا»ّ ،و«فاصل دير
ترتعش»ّ ،
القمر» و«ضلك عم تهزيال»
حول النهايات واملوت في املسرحية.
ي ـس ـت ـث ـمــر اإلخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ه ــذه
املساحة املتداخلة من األصــوات ومن
شخوص مصابة بمرض الــزمــن .أما
ّ
خمسة مــونــولــوغــات إلــى
خـيــار ض ــم ّ
الـعـمــل ،والـتـنــقــل فـيـهــا بــن املـشــاهــد،
فـ ـتـ ـص ـ ّـب ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ب ـ ــذك ـ ــاء ،فــي
أسلوب بيكيت ومناخاته وحواراته
ال ـع ـب ـث ـي ــة ضـ ـم ــن م ـس ــرح ـي ــة واحـ ـ ــدة

تبدو كما لو أنه كتبها هكذا بنفسه.
ّ
عـ ــدنـ ــان ي ـس ـت ـه ــل ال ـع ـم ــل مـ ــن مــدخــل
املبنى الـبـيــروتــي الـقــديــم بمقطع من
نــص «مـفــاصــل تــرت ـعــش» .يصطحب
ّ
املتفرجني إلــى الــداخــل« :قــاعــد بليلة
ع ـطــاول ـتــو وراس ـ ــو ب ــن إي ــدي ــه شــاف
ح ــال ــو قـ ــام وراح ...ل ـح ــد م ــا بـعــديــن
هوي كمان انطفى ...بعدين راح بلش
يروح» كأن هذه الرحلة التي ّ
يمر بها
شخص ينزلق إلى موته ويبقى واعيًا
ل ــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ه ــي اس ـت ـهــال،
ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـ ـ ـ ــراوي ل ـك ــل ش ـخــوص
املسرحية ،بما فيها نفسه والصوت
الــذي يخرج مــن مكان مــا .هنا يلتزم
َ
طرح بيكيت لـ «هيديك ّ
املرة»
اإلخراج
وت ـ ـصـ ـ ّـوره ل ـثــاثــة أصـ ـ ــوات مختلفة
ّ
تـ ـش ــك ــل ف ـ ـتـ ــرات م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ح ـي ــاة
الرجل (ساسني كوزلي) بني الكهولة
والطفولة ،فيقترح اللهجة البقاعية،
والـهـمــس ،والطبقة املرتفعة للفصل
ب ـ ــن األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات /األزم ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـث ــاث ــة.
أصـ ـ ـ ـ ــوات ت ـ ـخـ ــرج م ـ ــن مـ ــاضـ ــي رج ــل
بيكيتي بامتياز .وجهه الذي ينعكس
(ضمن فيديو) على القماشة السوداء
(سينوغرافيا :دافيد حبشي وحسني

ن ـخــال) ،يعبث بــالــوقــت وبــالــذكــريــات
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وامل ـت ـخ ـي ـل ــة ،وب ـح ـض ــور
ال ــرج ــل الـ ــذي ي ـت ـفــادى ال ـحــاضــر ،إمــا
باتجاه املاضي ،وإما عبر الزحف إلى
النهاية .يعتمد الطرح اإلخراجي على
اإلضــاءة ،واملوسيقى (رامــي الصباغ
وس ـ ـ ـ ــارة ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي) ،ل ـل ـع ـب ــور بــن
(دراماتورجيا :عدنان،
املونولوغات
ّ
ّ
املتفرج
صحناوي واملترجم) .يتنقل
بني مشهد وآخــر ،من رأس إلى رأس،
واللغة هي الهالة األساسية التي يبرع
عــدنــان فــي ّ إخــراجـهــا ضمن مناخات
داكنة ومكثفة تحمي الوقع الداخلي
لألصوات .السكون ال ّ
يحركه إال سيل
م ــن ال ـه ــذر وال ـت ـه ـي ــؤات ،ت ـحــدي ـدًا في
مونولوجات كارول عبود التي تألقت
ّ
ّ
بـتــأديــة «ضــلــك عــم ت ـهــزيــا» ،و«مــش
أن ـ ــا» ال ـ ــذي يـسـتـحـضــر س ـي ــرة امـ ــرأة
وجدت نفسها فجأة في السبعني من
ّ
يتجسد امل ــوت فــي نوع
عـمــرهــا .هنا
ال ـت ـش ـظــي ال ـج ـس ــدي ،ع ـبــر تـمـثـيــات
تطالعنا على شاشات مختلفة ،منها
هــاتــف محمول بيد ك ــارول« .مــا عاد
فــي ل ــزوم لـلـحـكــي» يـ ـ ّ
ـردد ال ـق ــارئ في
مشهد مــن «فــاصــل ديــر الـقـمــر» الــذي
يؤديه ساسني كوزلي واملترجم على
طــاولــة واح ــدة .خـيــاالن أو تجسيدان
َ
لشخص واح ــد .يجلسان متقابلني،
ـارئ (امل ـت ــرج ــم) ي ـق ــرأ ،وكـلـمــا أراد
ال ـق ـ ّ
الـ ـت ــوق ــف أو إغـ ـ ــاق ال ـك ـت ــاب قــاطـعــه
املستمع (كــوزلــي) بضربات متتالية
على الطاولة .ومع هذا ،ال يبقى هناك
مــا يـقــال ،ألن «ال ـكــام املـبــاح انتهى».
يمشي اإلخراج مع الصوت مع إيقاعه
ّ
وتدفقه ،وفــق الترجمة حافظت على
سياقات
عوالم بيكيت ،مقترحة لها
ّ
ومـ ـف ــردات مـحـلـ ّـيــة م ــن خ ــال الـتـنــقــل
ب ــن الـلـبـنــانـيــة وال ـف ـص ـحــى .وبــرفـقــة
الـ ـع ــرض ،دع ــا ع ــدن ــان م ـج ـمــوعــة من
الفنانني إلــى إنـجــاز تجهيزات فنية
(ص ــوت ،فـيــديــو )...خــال فـتــرة العمل
ع ـلــى امل ـســرح ـيــة ،ه ــم داف ـي ــد حـبـشــي،
وس ــارة صـحـنــاوي ،ورام ــي الـصـبــاغ،
وجـنــى طــرابـلـســي ،وكونستانز فالم
وهاشم عدنان ،والريسا فون بالنتا،
وحسني نخال.
«يا ويلي النهاية» :من  2إلى  5أيار (مايو)
نشن» (زقاق البالط ـ بيروت) ـ الدخول
ـ َ«م ِ
مـجــانــي ـ الـحـجــز لـلـعــرض املـســرحــي على
ihjoz

َ
اإليرلندي الذي اعتنق العبث فلسفة حياة

محمد ناصر الدين
تـحـتــل أع ـم ــال اإلي ــرل ـن ــدي صـمــوئـيــل
بـيـكـيــت مــوق ـعــا ف ــريـ ـدًا فـ ــوق خــارطــة
األدب ال ـعــاملــي .م ـســرح بـيـكـيــت ـ كما
رواي ــات ــه ـ أش ـبــه ب ـمــونــولــوج داخ ـلــي
ضـخــم ،ينتصر فـيــه الـعــالــم الــداخـلــي
ل ــإنـ ـس ــان عـ ـل ــى الـ ـع ــال ــم الـ ـخ ــارج ــي.
وم ــن داخ ــل األصـ ــوات امل ـت ـعــددة لهذا
املــونــولــوج ،تنبثق شخصيات تثير
وتدهش وتضع أقدامها بثبات وثقة
ع ـلــى املـ ـس ــرح .ق ـلــة ه ــم ال ـك ـت ــاب مـثــل
بيكيت الذين حكموا بـضــرورة هجر
لـغـتـهــم األم م ــن أجـ ــل اب ـت ـك ــار كـتــابــة
جديدة (كتب بيكيت قسمًا كبيرًا من
أعماله بالفرنسية) .قد ُيظلم مسرح
بيكيت حني ُينعت بـ «مسرح الفكرة
امل ـجــردة» ،ألن عمله املسرحي يشهد
عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــؤس والـ ـ ــوحـ ـ ــدة املـ ـ َ
ـازمـ ــن
ل ـ ـل ـ ـشـ ــرط اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ،والـ ـصـ ـع ــوب ــة
الـجــذريــة للكينونة أو الـفـعــل .عبثية
ب ـي ـك ـي ــت ال تـ ـن ــاف ــي أن ـ ـ ــه ي ـب ـح ــث فــي
كتابته عن املواجهة ومقاومة البؤس
واالنـ ـس ــاخ وت ـس ــرب ال ــزم ــن .ك ـمــا أن
الــدعــابــة ت ـكــاد ت ـكــون األصـ ــل الـثــابــت
ف ــي ع ــال ــم بـيـكـيــت املـ ـج ـ ّـرد واملـمـتـلــئ
بالهامشيني مــن املتسكعني والـ ّ
ـرحــل
واملـ ـنـ ـفـ ـي ــن وامل ـ ـه ـ ـ ّـرج ـ ــن والـ ـعـ ـج ــزة
وامل ـ ــرض ـ ــى امل ــرب ــوط ــن إلـ ـ ــى ال ـح ـي ــاة
بخيط رقيق ،خيط هذرهم وعبثهم.
الـكـتــابــة ل ــدى بـيـكـيــت أق ــرب إل ــى لغة
الـ ـشـ ـع ــر ،ف ـخ ـل ــف الـ ـط ــرف ــة أو ال ـ ُـب ـع ــد
ُ
ال ـن ـف ـســي ت ـس ـم ـع ـنــا ص ــوت ــا م ـت ـف ــردًا:
ت ـش ـكــل ال ـل ـغ ــة الـ ـع ــام ــل ال ــرئـ ـي ــس فــي
الــدرامــاتــورج ـيــا ...عــامــل مـهــدد دائمًا
ّ
واإلم ـح ــاء فــي الـعــدم،
بـفـقــدان املـعـنــى
لكنها لغة دائمة االنبعاث (حتى في
العري املطلق ألعماله األخيرة) لتعلن
عن الرغبة في العيش.
ي ـع ـت ـبــر ب ـي ـك ـيــت الـ ـث ــال ــث ف ــي ث ــال ــوث
«غ ــرب ــاء» ص ـن ـعــوا امل ـس ــرح الطليعي
فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،هــو
ويوجني يونيسكو وجــورج شحادة.
ول ـئــن ألـهـمــت تــاعـبــات أل ـفــرد جــاري
اللفظية يونيسكو ،وأرخ ــت غنائية
لــوركــا بظاللها على أعـمــال شـحــادة،
فــإن البصمة الــواضـحــة الـتــي طبعت
الحوار الداخلي في أعمال بيكيت هي
من إرهاصات لقائه بمواطنه الكبير
جيمس جويس في عشرينيات القرن
ّ
وتعرفه إلى العوالم الداخلية
املاضي

ال ـت ــي يـبـتــدعـهــا ج ــوي ــس ف ــي رائـعـتــه
«ع ــول ـي ــس» .ول ــد ج ــوي ــس ع ــام ١٩٠٦
ف ــي ض ــاح ـي ــة ف ــوكـ ـس ــروك امل ـي ـس ــورة
فــي دبـلــن ،وهــو االب ــن الـثــانــي لعائلة
بروتستانتية محافظة .منذ العاشرة
مــن عـمــره ،سيقصد الفتى صموئيل
«ترينيتي كــولــدج» ـ أقــدم جامعة في
إيــرلـنــدا ـ ـ لـلــدراســة .هـنــاك ،سيتعرف
إل ـ ـ ــى أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن رون ـ ـسـ ــار
وراس ــن وكــورنـ ّـي ولـيــون بــول فــارج.
وفي دروس اإليطالية ،سيتعرف إلى
أع ـمــال ب ـي ـتــرارك وآري ــوس ــت ودان ـتــي.
ب ـعــد ل ـقــائــه ب ـجــويــس وب ـم ـش ــورة من
ه ــذا األخ ـيــر ،نـشــر بيكيت ع ــام ١٩٢٩
ً
عمال نقديًا أوليًا يتناول فيه أعمال
دانتي وبرونو وفيكو وجويس .وفي
السنة ذاتها ،سينشر عمله القصصي
األول  Assumptionفي دورية أميركية
ت ــدي ــره ــا ال ـن ــاق ــدة األم ـي ــرك ـي ــة أوج ــن
جوالس .عام  ،١٩٣٢ينتقل بيكيت إلى
باريس ،حيث ينجز ترجمة لـ «املركب
ال ـس ـك ــران» لــرام ـبــو إل ــى اإليــرل ـنــديــة،
ولترى أولى رواياته «مورفي» النور
ع ــام  ١٩٣٨بـعــد  ٣٦رســالــة رف ــض من
ِقـ ـب ــل الـ ـ ـ ــدور الـ ـب ــاريـ ـسـ ـي ــة .سـيـنـتـظــر
بـيـكـيــت ف ـتــرة طــويـلــة لـيـعــرف شـهــرة
،١٩٥٣
مسرحية تـجــوب اآلفـ ــاق :ع ــام
ّ
رائـعـتــه «فــي انـتـظــار غ ــودو» ستشق
ط ــريـ ـقـ ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح ع ـ ـبـ ــر امل ـ ـخـ ــرج
روج ـيــه بـلــن وت ـعــرف رواج ــا منقطع
النظير ،كما سيشهد عرضها معارك
بــالـلـكـمــات ب ــن امل ـشــاهــديــن ،لتعتبر
نـقـطــة ت ـح ـ ّـول م ــن امل ـس ــرح الـتـقـلـيــدي
إلـ ــى املـ ـس ــرح الـ ـح ــدي ــث ...ت ـب ــدأ معها
ّ
وتكر
مسيرة بيكيت ككاتب درام ــي،
س ـب ـحــة األع ـ ـمـ ــال الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ،إض ــاف ــة
إلــى نصوص نثرية وقصصية عــدة.
ـف ب ـي ـك ـي ــت أيـ ـض ــا اه ـت ـم ــام ــه
لـ ــم يـ ـخ ـ ِ
بالعالقة بني الكلمة والصورة ،فكتب
لـلـتـلـفــزيــون م ـق ـطــوعــات ع ــدي ــدة مثل
«ثــاث ـيــة األشـ ـب ــاح» ( ،)١٩٧٧و«ل ـكــن
ال ـغ ـيــوم» ( ...)١٩٧٧أث ـنــاء إقــامـتــه في
بــاريــس إب ــان ان ــدالع الـحــرب العاملية
ال ـث ــان ـي ــة ،ان ـض ــم ب ـي ـك ـيــت إلـ ــى خـلـ ّـيــة
س ــري ــة ل ـل ـم ـقــاومــة ال ـفــرن ـس ـيــة تـسـ ّـمــى
«غلوريا» ليتولى ترجمة املعلومات
من اإلنكليزية لهذه الخلية ولتكافئه
الحكومة الفرنسية بصليب الحرب
بعد هزيمة أملانيا الـنــازيــة .سنوات
مــا بعد الـحــرب ،ستشهد غ ــزارة لدى
بيكيت في نشر القصص والقصائد

فـ ـ ــي دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات بـ ــاري ـ ـس ـ ـيـ ــة م ــرم ــوق ــة
مـ ـث ــل «دف ـ ــات ـ ــر الـ ـ ـف ـ ــن» ،و«فـ ــون ـ ـتـ ــن»،
«ترانزيسيون» و«األزمنة الحديثة»...
ّ
دوري ــات جمعت كتابًا وفنانني مثل
اندريه بروتون ،وبول إيلوار ،وجورج
دوتـ ــويـ ــت ،وج ـ ــان بـ ــول س ــارت ــر ممن
سيشترك معهم بيكيت في نقاشات
ف ــي ص ـم ـيــم ال ـث ـقــافــة واألدب وال ـف ــن،
وي ـت ـكـ ّـرس بـيـكـيــت كــاتـبــا ف ــي املـســرح
وال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـت ـل ـف ــزي ــون والـ ــراديـ ــو
ُ
وت ـ ـع ـ ــرض م ـس ــرح ـي ــات ــه ف ـ ــي ج ـه ــات
الـ ـع ــال ــم األرب ـ ـ ـ ــع .ح ـق ـبــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
ستنطبع بـفــوز بيكيت بالعديد من

يشهد على
عمله المسرحي
َ
البؤس والوحدة المالزمين
للشرط اإلنساني

ديك الجن:
هناك
طبقتان
في نصوص
بيكيت:
طبقة
ّ
ميتافيزيقية
وطبقة
ّ
رثائية

الـجــوائــز األدبـيــة ّ
أهمها «نــوبــل» عام
ّ
 .١٩٦٩بعد سنوات ،وكلما اقتربنا من
تاريخ وفاته عام  ،١٩٨٩اتجهت كتابة
بـيـكـيــت ن ـحــو األسـ ـل ــوب املـيـنـيـمــالــي
والتجريبيّ .
تلونت بتيمات تضفي
عليها طــابـعــا مــن ال ـظــرف والـتـشــاؤم
وتكثر فيها «حفريات» بيكيت األثيرة
ح ـ ــول ال ــوق ــت واالنـ ـتـ ـظ ــار وال ــوح ــدة
واليأس واألمل ،حيث ينتشل بيكيت
اإلنساني ًمن مشاكله الثانوية
الواقع
ً
ويقدمه لعبة حية مضغوطة كمارد
ف ــي ق ـم ـقــم .ق ــد ي ـك ــون م ـس ــرح بيكيت
صعبًا ،وهــذا ما يقوله بيكيت نفسه

حول عمله األهم «في انتظار غودو»:
«إننا أمام عمل يقدم تعبيرًا صريحًا
مـبــاشـرًا ،فــإن أنـتــم عـجــزتــم عــن فهمه
وإدراكه ،فالعيب فيكم وليس فيه .وما
ذلــك إال ألنـكــم تـعـ ّـودتــم أن ت ــروا شكل
ً
العمل الفني منفصال عن مضمونه.
ّ
تعودتم أن تتلقوا املضمون من غير
أن ت ـك ــاب ــدوا ت ـجــربــة ال ـش ـك ــل» .نقطة
ان ـطــاق بيكيت تــأتــي مــن ت ـحــت ،من
الــواقــع ،فتبلغ بــه بفعل عمق النظرة
وش ـمــول ـهــا وبـســاطـتـهــا امل ــؤذي ــة حـ ّـد
ال ـت ـجــريــد وال ــام ـن ـط ــق بـحـيــث يـبــدو
الـ ـتـ ـج ــري ــد أشـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـفـ ـن ــون ال ــواق ـع ـي ــة
وأكثرها ّ
تعصبًا للحقيقة اإلنسانية
في كل زمان ومكان .املسرحي الراحل
ع ـص ــام م ـح ـف ــوظ ال ـ ــذي قـ ــدم تــرجـمــة
«في انتظار غودو» للمرة األولى إلى
الـعــالــم الـعــربــي عـلــى خشبة «مـســرح
ب ـي ــروت» ع ــام ( ١٩٦٧إخـ ـ ــراج شكيب
خوري ـ بطولة روجيه عساف ونبيه
أبــو الحسن وشكيب خ ــوري ورينيه
شـ ـم ــال ــي) قـ ـ ــال عـ ــن ب ـي ـك ـي ــت« :ي ـق ــول
ّ
يونيسكو إن املسرح قبله لم يكن غير
ّ
بــولـيـســي ،وي ـقــول بيكيت إن املـســرح
قبله كــان سيكولوجيًا في أحسن ما
كانه .لكن السيكولوجي والبوليسي
والواقعي لم يكن كافيًا للتعبير عن
حـقـيـقــة ال ـع ـصــر ،وكـ ــان امل ـس ــرح على
وشك أن يعود إلى الوراء لعدم قدرته
ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة ح ـت ــى جـ ـ ــاء بـيـكـيــت
ورفــاقــه ،فــأعــادوه على قدميه بعدما
كان واقفًا على رأسه ،عكس ما ُي ّ
خيل
لكثيرين».

البرنامج
يشتمل بــرنــامــج «يــا ويـلــي النهاية»
في «منشن» (زقاق البالط ـ بيروت)
على أنشطة ّ
متنوعة هي:
ـ من  2حتى  5أيار ـ الساعة :20:30
عرض «يا ويلي النهاية» مقتبس من
أرب ــع مـســرحـ ّـيــات قـصـيــرة لبيكيت
(لبننة منشورات «صنوبر بيروت»
ّ
«مش
تحت عناوين« :هيديك املــرة»ّ ،
أن ــا»« ،فــاصــل ديــر الـقـمــر»« ،وضــلــك
عم ّ
بتهزيال») يحمل توقيع املخرج
ّ
هــاشــم عــدنــان وأداء ك ــارول عــبــود،
وهــاشــم ع ــدن ــان ،وســاســن كــوزلــي
وديك الجن مترجم بيكيت.
ـ  2أي ـ ــار ـ ال ـس ــاع ــة  4ب ـعــد ال ـظ ـهــر:
ح ـل ـق ــة ن ـ ـقـ ــاش «م ـ ـشـ ــاويـ ــر ـ ح ــول
امل ـ ـ ّسـ ــرح وامل ـ ـس ـ ــار» تـ ـط ــرح أس ـئ ـلــة
املسرحي وراهنيته
تتعلق بالعرض
ّ
وشـكـلــه بـمـشــاركــة ك ــل م ــن :أســامــة
ح ــال ،أوريـلـيــان زوق ــي ،وعـمــر أبي
ع ـ ـ ــازار ،ح ـن ــان الـ ـح ــاج ع ـلــي ـ يــديــر
النقاش هاشم عدنان.
ـ  3أيار ـ الساعة  4بعد الظهر :حلقة
نقاش (قديش عقدة الكالم عاللغة)
حـ ـ ــول الـ ـلـ ـغ ــة ورغـ ـبـ ـتـ ـن ــا بــال ـك ـتــابــة
والـ ـ ـق ـ ــراءة بــال ـعــام ـيــة وال ـص ـع ــوب ــات
الـتــي تتخلل هــذه العملية والحلول
املقترحة بمشاركة :سحر مندور،
جنيد سري الدين ،سوزان أبو غيدا،
آن ــا ايــريــارتــي ـ تــديــر الـنـقــاش هالة
البزري.
ـ  4و 5أي ــار ـ مــن الـعــاشــرة صباحًا
حـتــى ال ــواح ــدة بـعــد الـظـهــر :مشغل
تــرج ـمــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـن ـشــورات
«صنوبر بيروت» حول استكشاف
اإلم ـك ــان ـي ــات ال ـكــام ـنــة داخـ ــل بعض
ال ـن ـص ــوص ال ـي ــون ــان ـي ــة والــات ـي ـن ـيــة
والفارسية والفرنسية واإلنكليزية
والسبل املشروعة وغير املشروعة
لـ ـلـ ـت ــرجـ ـم ــة ل ـل ـغ ـت ـن ــا ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
النصوص املذكورة.
ـ  5أيار ـ الساعة  4بعد الظهر :توقيع
كتاب «كيف الحال» (بيكيت ـ )1961
آخر إصــدارات منشورات «صنوبر
ب ـ ـيـ ــروت» ّب ـح ـض ــور امل ـت ــرج ــم دي ــك
الجن .تتخلل التوقيع قراءات ملقاطع
من النص وتجهيز صوتي.

ّ
بيكيت اللبناني ديك الجن مصغيًا الى نبض اللغة
عالمة فارقة في عالم دور النشر اللبنانية والعربية
كــان إنشاء «صنوبر بـيــروت» عــام  ٢٠١٤وترجمة
كتاب «رســول العري» لفؤاد حبيش .الــدار أسستها
هالة البزري مع شقيقها وياسمين طعان لتنضم
إليهم المصممة والرسامة اللبنانية جنى طرابلسي.
يضع هــذا الـمـشــروع المتكامل على رأس أولــى
أولــويــاتــه عــدم تـحــول الكتاب إلــى منتج تجاري
يتحكم بقيمته منطق البيع والشراء أو انضمامه
إلى القائمة الصغرى أو الكبرى إلحدى الجوائز ،بل
بالنظر إلى النصوص جماليًا مثل َ«صرح من الكالم
المعروض َعلى الطبيعة البشرية بشكل مطلق،
كمحاولة لخلق عالم ،كما يوضح ديك الجن الذي
نقل خمسة من أعمال صموئيل بيكيت (1906ـ ـ
 )1989إلــى العربية هــي« :رفـقــة» (« ،)٢٠١٤شر
قــول ونظر» (« ،)٢٠١٤إلــى األعسر ســر» (،)٢٠١٤
«م ـفــاصــل تــرت ـعــش» ( )٢٠١٤و«ك ـيــف ال ـحــال»

( ،)٢٠١٨المترجم كتب في آخر كل ترجمة «نقلت
آثار بيكيت إلى العربية على مناهج لغوية أربعة
هي نهج العامة صرفًا ،ثم نهج العلماء صرفًا،
ثم النهج المتناوب وهو أن يتتابع النهجان بتواتر
يقرره النص ،ثم النهج المخضرم وهو أن يصهر
النهجان في تالوة واحــدة» .نحن إذًا أمام نظرية
متكاملة في الترجمة .ولئن بدت نصوص بيكيت
أقرب إلى قصيدة النثر في «إلى األعسر سر» ،يالحظ
االهتمام الخاص للشاعر أنسي الحاج بهذا العمل
وبغيره .فتسييل لغة بيكيت ولبننتها في األعمال
األخـّـرى ونقلها إلــى لغة الـشــارع والـنــاس ،ال تجعل
العبث راهنًا فحسب ،بل تعطي للنصوص
معلم
ً
م ــدى هــائــا فــي التلقي وال ـتــأويــل والمسرحة
وإعــادة صقل اللغة بــروح جديدة .من هنا كان
الحوار مع «ديك الجن» ،الذي أجابنا عن أسئلتنا بما
يشبه مناهجه األربعة في ترجمة بيكيت

¶ كيف انطلقت فكرة ترجمة أعمال غير معروفة لبيكيت
لـلـقــارئ الـعــربــي؟ وه ــل املـعـيــار الـفـنــي هــو ال ــذي ّ
رج ــح هــذه
األعمال على غيرها؟
ّ
 في فــرق كبير بني العمل الثقافي والعمل الفني.ُالـعـمــل الـثـقــافــي بـيـنـظــر إل ــى ال ـن ـصــوص م ــن خــال
أطــر متل الـســوق ،وال ـقــارئ ،والجمهور ومــا ُي ـ ُ
ـدرك،
ّ
ُّ
وال ـكــاتــب وم ــا ُي ـ ّم ــث ــلّ ...أم ــا الـعـمــل ال ـفــنــي فبينظر
للنصوص على أنـهــا صــرح مــن الـكــام مـعــروض ع
الطبيعة الـبـشـ ّ
ـريــة بشكل مـطـلـ ّـق ،كـمـحــاولــة لخلق
عــالــم .وبالتالي ،فــي العمل الـفــنــي ،النص بيفرض
ح ــال ــه وب ـع ــدي ــن بـيـجــي الـ ــ«كـ ـي ــف» .م ــا ف ــي «ك ـيــف»
ّ
ّ
ثقافية بتكون هيي
حيثية
مهيمن ،يعني مــا فــي
اإلطار وبيجي النص بيقعد عاقل مطرحه بقلبها.
¶ لــو أردن ــا تقديم مــا يشبه الـبــورتــريــه لــأعـمــال الخمسة
املترجمة ،ماذا يمكننا القول بخصوصها؟
 كانت الخمسينات عند بيكيت مرحلة روايات األنا،و َكــان «كيف الـحــال» مسك الختام بني هالروايات،
َ
هجر بيكيت النص النثري
ونحر األنــا .من بعدها ّ
مـ ّـدة عشرين سنة تقريبًا .ملــا رجعله ،صــوب نهاية

ّ
حياته ،ألــف أربعة نصوص استكشف فيها أسرار
ّ
الحي الناطق متى ما انتزعت
شو بيحصل للكائن
ّ
عنه صفة األنــا .شو آدم بال أنــا؟ بـ «رفـقــة» ،صوت،
ون ــور طــالــع مــن ال ـصــوت .ب ـ «ش ـ ّـر قــول ون ـظــر»ّ ،
وج
آلهة املــوت .بـ «إلى
مريم الـعــدرا ،وابتسامتها قـ ّـدام
ّ
األعسر ســر» منروح ألبعد ،ما بيفضل من أساس
ّ
البشرية كلها ّإل تعويذة ّ
شريرة ،يمكن تكون هيي
ً
الـلــي أص ــا خلقت عــاملـنــا ،وكــانــت سبب الـشــر فيه.
ً
ّ
وبــ«مـفــاصــل تــرّتـعــش» ،وأخ ـي ـرًا ،بيبطل أص ــا في
ّ
وبتبلش تبيّ
كائن ّ
حي .بيصفي في واحد مرحوم،
معه طريق الرحمة.
¶ ورد ف ــي تـصــديــر «رف ـق ــة» و«ش ـ ـ ّـر ق ــول ون ـظ ــر» و«إل ــى
األعـســر ِســر» أن الشاعر الــراحــل أنسي الـحــاج شــارك في
قراءة النصوص .ما كان دور أنسي بالتحديد؟
ّ
ّ
محبته
يحب الشعر أكتر من
 األستاذ أنسي كانلـنـفـســه .رض ــي يـقــرا ّهــالـنـصــوص مـعــي ويعطيني
إمـبــريـمــاتــور ،مـفــاده إن ــي مــش نــاشــر شــي ه ـ ّـوي ما
كتير،
قـبــل فـيــه .رض ــي ،مــع إن ــو ك ــان يــأ
ســف عـلـيــي ّ ً
ّ
محبة
العامية .رضي
ليش رامي حالي هالرمية ع
بالشعر.

¶ يوصف مسرح بيكيت بمسرح التجريد .هــل يتوافق
التجريد مع اللغة العامية وهي لغة حسية َ
نقلت بعضًا من
أعماله إليها؟
 ل ـغــة بـيـكـيــت امل ـســرحـ ّـيــة لـغــة حـ ّـسـ ّـيــة ك ـت ـيــر ،ج ـ ّـدًا.ّ
ّ
ّ
االجتماعية إي ،لكن مفعمة
الحيثيات
مجردة من
بوقائع حياة الجسد (أكل وشرب وحركة وتوابعه)
والروح (أمل وسخط وذاكرة وتوابعه).
¶ هل نجحت الترجمة في إعادة خلق عالم بيكيت ولغته
نقلهما إلى العامية اللبنانية ،وكيف كان وقع الترجمة
عند ّ
على املتلقني؟
النجاح ،فأنتم أدرى ،والله أعلم .الوحيدين
 ّأما عنِ
ال ـلــي ك ــان عـنــدهــن تـعـلـيــق ع م ــوض ــوع فـصـحــى أو
ّ
عــامـ ّـيــة ،كــانــوا صـحــاب املـصـلـحــة :صحفيني كــتــاب
ن ــاق ــدي ــن إل ـ ـ ــخ .ال ـج ـم ـه ــور ت ـف ــاع ــل مـ ــع ال ـن ـص ــوص
ّ
وشاعريتها.
¶ «إلى األعسر ِسر» مترجمة بالكامل للفصحى« ،مفاصل
ترتعش» للعامية ،واألعمال األخــرى َ
بني بني .هل من رؤية
معينة العتماد العامية أو الفصحى كلغة للترجمة؟

ّ
ميتافيزيقية
 في طبقتني بنصوص بيكيت ،طبقةّ
رثائية .واحدة بدها فصحى وواحدة بدها
وطبقة
ّ
عامية .الفرق كان واضح وفارض نفسه ع املترجم.
ّ
¶ هــل اطلعت على ترجمات أخــرى لبيكيت ،مثل ترجمة
ً
عصام محفوظ لـ «في انتظار غودو» مثال؟
 ما ُقرأت شيئًا ُ
أذكر ُه.
¶ الـكـتــب صـ ــادرة عــن «صـنــوبــر ب ـي ــروت» وف ــق رؤي ــة في
العناوين واألغلفة والترجمة مختلفة عن السائد واملألوف.
ما هي هذه الرؤية؟
ّ
 هالة (البزري) هيي من ّأسس الدار ،ونحنا ما كناّ
إل رفــاقـهــا ،أنــا وياسمني (ط ـعــان) .وبعدين دغــري
ّ
انضمت إلنا جنى طرابلسي ،وخلقت شكل كتابنا.
ّ
ّ
ّ
منحبها كلنا.
«صنوبر بيروت» ما بتنشر إل كتب
شو يعني؟ يعني منحس بجمالها ،ومنعتقد إنها
بتعيش مية سنة وش ـ ّ
ـوي ،وجنى راسـمــة الغالف،
وهالة موافقة ع النص .هيدا عندنا ّ
هوي الحبّ.
َ
ابتكرت معجمًا لغويًا صغيرًا عند الترجمة للعامية
¶ كأنك

لتسهيل الـقــراءة وتعويض الحركات الخاصة بالفصحى،
هــل ه ــذا ن ــوع مــن ال ـس ـتــانــدارد أو املـقــايـيــس ال ـتــي يمكننا
اعتمادها عند نقل أي نص إلى العامية؟
ّ ّ
كل .هيدي ّكلها إشيا ّ
خاصة بترجمتي أنا
 أل ثمّ
ّ
املشرعني
لكتب معينة .مش معروضة ّكستاندرد.
عندي إجالل كبير إلهن بس مني أحدهن.
¶ هل ما زال بيكيت راهنًا اليوم بعد ثالثني عامًا من وفاته؟
 بيكيت أل مــا عــاد راه ــن ،رحــل .بــس النصوص ياصاحبي الكريم معها مدى كبير ،هائل.
¶ اختيار كاتب صعب مثل بيكيت وترجمته إلى العامية
في نوع من تسييل لغته لتكون أقرب للغة الشارع والناس،
هل هو استفزاز للعقول الكسولة والوجبات الجاهزة في
الثقافة واألدب؟
ً
ُ
َ
 أنا ال ُّأحبّ اإلستفزاز .وال أحمل رسالة .أرى ،كما
َ
أنت ترى ،إنو ّفي كسل فكري من جهة ،ومقابيله
ّ
ّ
في أغذية محضرة بتسهل استمرارية هالكسل،
ويمكن هيي اللي أوجدته .بس ما عندي ّ
أي أمل
واجــه هالحالة وصــارعـهــا .مساقبة إنــو رغباتي

بتبعدني عنها .بقول الحمدلله.
¶ ماذا عن العمل الفني املشترك مع هاشم عدنان؟
ّ
 أل ـ ــف ه ــاش ــم ع ــدن ــان ف ــري ــق اش ـت ـغــل ان ـط ــاق ــا منّ
مسرحيات كنت أنا مترجمها .الفريق حس باإللفة
ّ
وجسدها.
اللي بني عالم بيكيت وعاملنا.
¶ هل من أعمال أخرى قادمة؟
ّ
 ف ــات ــح م ـش ـغــل ت ــرج ـم ــة .ع ــم ن ـحـ ّـضــر تــرج ـمــاتعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ألف ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــون ،ولـ ـ ـي ـ ــوح ـ ــن ـ ــا ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــول،
ولـ ـسـ ـبـ ـيـ ـن ــوزا ،ولـ ـص ــديـ ـقـ ـن ــا ا ّلـ ـحـ ـبـ ـي ــب ش ــري ــف
م ـج ــدالن ــي ،وك ـم ــان مل ــار يــوحــنــا الـصـلـيـبــي ،في
عنده لطائف رائعة ّ
ّ
وحب ،عم
سماها كالم نور
نترجمها .وشــاء ت األقــدار إني بالصدفة عثرت
ـام بها ُ
ع مخطوطة لترجمة ،قـ َ
أحدهم ،هاي عم
بحكيك بــالـقــرن الـتــاســع عـشــر ،لــروايــة للماركي
ّ
دو ســاد إسمها «أيــام فـلــورابــا» .وهــاي األصــل
الـفــرنـســي مـنـهــا م ـف ـقــود ّ .ب ــس عـثــرنــا ع تــرجـمــة
للغتنا ،وإن شالله بتتحقق وبتنتشر.
محمد...

