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ثقافة وناس

فنون مشهدية

بدءًا من اليوم ،تنطلق
الدورة  17من «المهرجان
الدولي للحكاية الشفهية
والمونودراما» بمشاركة
ّ
خمسة ّرحالة حطوا في
«قبو كنيسة القديس
يوسف» ليفرغوا ما
في جعبتهم من كنوز
سفرهم الطويل عبر
العالم

«مهرجان المونودراما» ينطلق الليلة في «مونو»

ٌ
الحكواتي األول ...سندباد مسافر على بساط الكلمة
منى مرعي
ي ـ ـف ـ ـت ـ ـتـ ــح «م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح مـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــو» الـ ـ ـي ـ ــوم
«امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـس ــاب ــع عـشــر
للحكاية الشفهية واملونودراما» .تيمة
املهرجان هذا العام هي السفر .وعلى
ج ــري الـ ـع ــادة ،س ــوف ت ـتــم اسـتـضــافــة
خمسة حكواتيني فرانكوفونيني جدد
(فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــم) ل ــإب ـح ــار ف ــي عــوالــم
الترحال والتنقل.
بعد تيمات متنوعة تناولها املهرجان
كــاملــرأة ( )٢٠١٤والحب في كل حاالته

( ،)٢٠١٥يرى بول مطر ،مدير «مسرح
ّ
م ــون ــو» وأح ــد مـنـظـمــي امل ـه ــرج ــان ،أن
تيمة الـسـفــر ،الـتــي اخـتــارهــا مؤسس
امل ـ ـهـ ــرجـ ــان وقـ ـلـ ـب ــه ال ـ ـنـ ــابـ ــض ج ـه ــاد
دروي ـ ـ ــش ،ه ــي ت ـي ـمــة م ـف ـتــوحــة ،مــرنــة
وواسعة مناسبة للحكواتيني ،وقابلة
ل ـتــوريــط ال ـج ـم ـيــع ف ــي م ـس ــاره ــا .كما
أنـهــا تستطيع أن ت ـقـ ّـرب الحكواتيني
ال ـخ ـم ـســة م ــن ب ـع ـض ـهــم ب ـع ـض ــا .عـبــر
ت ــاوت ـه ــا ،تـمـلــك ال ـح ـكــايــة فـسـحــة من
الـ ـح ــري ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازي مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور،
فالجمهور هــو األس ــاس فــي الـعــرض.

ي ـس ـت ـش ـهــد بـ ـ ــول مـ ـط ــر ب ـب ـي ـت ــر بـ ــروك
الـ ــذي ت ـحــدث ع ــن امل ـس ــرح هـنــا واآلن،
فــأهــم عنصر فــي ال ـعــرض هــي عملية
التلقي واكـتـشــافــات الجمهور .كذلك،
فالسفر يملك هذا الهامش من الحرية،
ويستمد كل عرض مداه من الجمهور.
في العمل الحكواتي ،تصبح مساحة
الـتـفــاعــل مــع الـجـمـهــور ذات وقــع أشــد
تــأثـيـرًا ،إذ تتحكم بـمـســارات الحكاية
ول ــرب ـم ــا ت ـغ ـيــرهــا أح ـي ــان ــا .وفـ ــق بــول
مطر ،فالحكاية هي «نقل شفهي مئة

مارسيل
يرى
ّ
ساراغوزا أن «مهنة»
الحكواتي هي نوع
من المحافظة على
الحلم والطفولة

فــي املـئــة وآن ــي .ال نستطيع أن نكتب
ّ
حكاية» ،إذ أن «معظم الحكواتيني ال
يخططون ل ـتــاوة حكايتهم بطريقة
معينة وواح ـ ــدة كــل م ــرة ،وه ــم غالبًا
ما يبدلون حكاياتهم وفقًا لتطلعات
انفعاالت الجمهور».
يـ ـع ــود ب ـ ــول م ـط ــر إل ـ ــى ت ـي ـمــة ال ـس ـفــر،
مستشهدًا بحكاية سندباد في «ألف
ليلة وليلة» .إذا أردنا أن نبحث في كل
نـســخ حـكــايــة سـنــدبــاد فــي الـعــالــم من
بالد فارس إلى الهند ،ال نرى سندباد
مـســافـرًا .ن ــراه دائـمــا فــي مجلس يتلو
ح ـكــاي ـتــه أمـ ــام م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـن ــاس.
اذًا «س ـ ـن ـ ــدب ـ ــاد ل ـ ـيـ ــس م ـ ـسـ ــاف ـ ـرًا وال
مغامرًا فــي بــاد الـنــاس كما يقولون.
س ـنــدبــاد ه ــو أول ح ـك ــوات ــي ،والـسـفــر
يتم عبر الكلمة» .العالقة التي تجمع
حـكــايــة مــع جـمـهــورهــا تشبه إل ــى حد
م ــا ق ـصــة س ـن ــدب ــاد :ف ـس ـنــدبــاد الــرجــل
ً
الـعـجــوز اسـتـضــاف حـ ّـمــاال عـلــى مــدى
سبع ليال .وفــي الليلة السابعة ،عند
نـهــايــة ال ـح ـكــايــة ،اكـتـشــف ال ـحـ ّـمــال أن
مــن يـتـلــو الـحـكــايــة هــو س ـنــدبــاد .كما
اك ـت ـش ــف س ـن ــدب ــاد أن ال ـح ـم ــال كــذلــك
اسـمــه سـنــدبــاد .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يــرى

بول مطر أن في عالم الحكاية ،املرسل
واملتلقي هما وجهان للشخص نفسه،
ّ
أي أن هناك نوعًا من وحــدة روح بني
القائل واملستمع .األمــر أشبه بعالقة
انصهارية .لــوال وحــدة الــروح تلك ،ملا
نجح العمل.
حني سألنا بول مطر عن غياب اللغة
ّ
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي املـ ـه ــرج ــان ،أجـ ـ ــاب ب ــأن
املـنـظـمــن حــاول ــوا عـلــى م ــدى دورت ــن
أن يـنـظـمــوا امل ـه ــرج ــان بــال ـل ـغ ـتــن ،ما
أدى إلى التباسات لدى الجمهور .هذا
األمر دفعهم إلى تنظيم مهرجان آخر
بعنوان «مهرجان الحكاية الشعبية»
ّ
عام  .٢٠٠٩يقول بول مطر إن املهرجان
اس ـت ـمــر ع ـلــى م ــدى ث ــاث س ـن ــوات ثم
توقف بسبب غياب التمويل والدعم.
ي ــرى أح ــد حـكــواتـيــي املـهــرجــان الــذيــن
الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـن ــاه ــم ،مـ ــارس ـ ـيـ ــل سـ ـ ــاراغـ ـ ــوزا
(فــرن ـســا) ،أن ــه يـقــرر قصته ومـســارهــا
وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـج ـم ـه ــور الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـت ـق ــي ب ــه.
أحيانًا ،يجد أن بعض التفاصيل غير
مناسبة لجمهور مـعــن ،فــا يتلوها
بـكــل ب ـســاطــة .هـنــالــك لـعــب عـلــى كــام
اللبناني
فرنسي محلي قــد ال يفهمه
ّ
فيتجنبه بـطـبـيـعــة ال ـح ــال .وب ـمــا أن ــه
حكواتي للصغار والـكـبــار مـعــا ،يجد
ّ
ساراغوزا أن نطاق املشاركة والحرية
أك ـ ـبـ ــر وأوسـ ـ ـ ـ ــع م ـ ــع ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ألن ـه ــم
يتوقون إلــى االكتشاف بينما الكبار
ي ـقــولــون «أع ـ ـ ــرف» ،إذ ي ـك ــون تلقيهم
للعمل الحكائي مبنيًا على مخزونهم
املعرفي.
أمـ ــا ع ــن ب ــداي ــات ــه ك ـح ـك ــوات ــي ،فـيــذكــر
ّ
سـ ـ ــاراغـ ـ ــوزا أن األمـ ـ ـ ــر ب ـ ــدأ م ـ ــع ح ـبــه
ل ـل ـق ـصــص ولـ ـلـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ...ت ـح ــدي ـدًا
ج ــورج بــراس ـنــس .أن ت ـكــون حـكــواتـيــا
بالنسبة إل ــى س ــاراغ ــوزا هــو ن ــوع من
املـحــافـظــة عـلــى الـحـلــم وال ـط ـفــولــة ،هو
الذي بدأ بمهنة بعيدة عن املسرح وفن
الحكائي ،إذ عمل في مجال املعلوماتية
لكن حبه للحكاية بـ ّـدل مسار مهنته.
أما عن باقي الحكواتيني املشاركني في
املهرجان فهم نادين والش القادمة من
كـنــدا ،آيني إيفتني مــن الـجــزائــر ،مــارك
بوليون وبيار ديلي من فرنسا.
«امل ـهــرجــان ال ــدول ــي الـســابــع عـشــر للحكاية
ال ـش ـف ـه ـيــة وامل ـ ــون ـ ــودرام ـ ــا» 19:30 :م ـســاء
ال ـ ـيـ ــوم ح ـت ــى  20آذار (مـ ـ ـ ـ ــارس) ـ ـ ـ ـ ـ «ق ـبــو
كنيسة الـقــديــس يــوســف» (مـســرح مــونــو) ـ
لالستعالم03/224614 :

في صيدا ...١٩٦٩
شوهد للمرة
األخيرة!
ص ـي ــدا .ق ـه ــوة الـ ـق ــزاز .إن ــه عــام
 .١٩٦٩ب ـ ـ ــول مـ ـط ــر وزوج ـ ـتـ ــه
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوران ص ـ ـي ـ ــدا خ ـص ـي ـص ــا
لـ ـحـ ـض ــور ج ـل ـس ــة ال ـح ـك ــوات ــي
ابراهيم حكواتي (كنية عائلته
ً
هــي أص ــا حـكــواتــي بـعـيـدًا عن
امل ـه ـنــة) .ك ــان ذل ــك ال ـعــام قــد بــدأ
نـ ــوعـ ــا م ـ ــن ت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ــي م ـه ـنــة
الحكواتي .لذا قام آخر حكواتيي
صيدا بحصر كل جلساته في
شهر رمضان .لم يملك حكواتي
صيدا ديكورًا أو إكسسوارات.
كـ ـ ـ ــان ي ـس ـت ـع ــن ف ـ ـقـ ــط ب ـث ــاث ــة
عـنــاصــر ثــابـتــة أصـبـحــت جــزءًا
من كينونته :الطربوش ،والحطة
(أو ال ـشــال) والـعـصــا .بواسطة
األدوات ت ـل ــك ،كـ ــان ال ـح ـكــواتــي
يجسد كل الشخصيات ،عنترة
ب ــن شـ ــداد وخـصـمــه واألس ـ ــد...
كــان يتم تقسيم الجمهور إلى
ق ـس ـمــن :ال ـق ـســم ال ـ ــذي يـســانــد
ال ـ ـب ـ ـطـ ــل فـ ـيـ ـجـ ـل ــس إل ـ ـ ـ ــى ي ـم ــن
الحكواتي ،والقسم الذي يساند
خصم البطل فيجلس إلى يسار
ال ـح ـك ــوات ــي أو ال ـع ـك ــس .وك ــان
على كل فــرد أن يدفع ربــع ليرة
ثـمـنــا ل ـق ـهــوتــه ،ي ــذه ــب نصفها
ل ـل ـح ـك ــوات ــي .ك ــان ــت ال ـج ـل ـســات
ال ـتــي تـعـقــد فــي شـهــر رمـضــان
فــي قـهــوة ال ـقــزاز تـضــم الــرجــال
فقط .عند دخــول بــول وزوجته
يرافقهما الراحل أسامة العارف
وبـعــض األصــدقــاء ،لــم يعترض
أحــد .ولكن ما إن بدأ الحكواتي
حكايته حتى أدخل في حكايته
بيتني شعريني عن الــوردة التي
دخلت املنزل وبعثت الفرح ،في
مغازلة مبطنة لزوجة بول مطر.
ً
كــان مــذهــا فــي حـكــايــاه وأدائ ــه
وتفاعله مع الجمهور.

