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تحية
ّ

فؤاد رفقة اختاره الشعر وأحرقته القصيدة
ّ
ّ
تكرم ّالجامعة اللبنانية
األميركية الشاعر في
مسرحة لـ «مرثية طائر
القطا» ،بمشاركة رفعت
طربيه وأمني الباشا وسليمان
بختي وإيفون الهاشم
سناء الخوري
ع�ل��ى ع�ت�ب��ة ال�ث�م��ان�ين ،م��ا زال فؤاد
رف �ق ��ة ( )1930ي �ب �ح��ث ف � ً�ي عالمات
ال � ��زم � ��ن اآلخ� � � � ��ر ،م� �ف� �ض�ل�ا مساءلة
ال � �ك � �ي � �ن� ��ون� ��ة ب � �ع � �ي � �دًا ع � � ��ن اإلعالم
والتكريمات ال��رن��ان��ة .ال�ش��اع��ر الذي
ك��ان أح��د رواد مجلة «ش�ع��ر» ،أنجز
في برلني عام « 2007تجربة خاطفة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ف��اج�ئ��ة» ن�ش��ره��ا ال �ع��ام املاضي
ف ��ي ك� �ت ��اب ب �ع �ن ��وان «م ��رث �ي ��ة طائر
ال�ق�ط��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت�ج��رب��ة ش �ع� ّ
�ري��ة» ع��ن «دار
ن �ل �س ��ن» .وه� � ��ذه ال �ت �ج��رب��ة تحديدًا
ه��ي م �ح��ور االح �ت �ف��ال ال ��ذي تشهده
ب� �ي ��روت م �س��اء ال �ج �م �ع��ة  12شباط
(ف�ب��راي��ر) ال�ح��ال��ي ،تكريمًا للشاعر،
ّ
اللبنانية
ب �م �ب��ادرة م��ن «ال �ج��ام �ع��ة

ّ
األميركية» وباالشتراك مع ناشره...
االح � �ت � �ف� ��ال ي �ت �م �ح ��ور ح� � ��ول قراءة
ش �ع� ّ
�ري��ة م�س��رح� ّ�ي��ة ل�ت�ل��ك القصيدة،
ّ
وسط رسوم أمني الباشا التي زينت
الكتاب ،وفي رؤية إخراجية لرفعت
طربيه .سيقرأ املمثل اللبناني برفقة
ال�ت�ش� ًك�ي�ل��ي امل� �ع ��روف ،م��رث�ي��ة «فاء»
ك ��ام� �ل ��ة ،ت��راف �ق �ه �م��ا امل �غ �ن� ّ�ي��ة إيفون
ال �ه��اش��م وس�ل�ي�م��ان ب�خ�ت��ي صاحب
«دار نلسن».
ّ
ّ
األميركية»
ة
اللبناني
«الجامعة
في
ً
ح�ي��ث ّ
درس رف�ق��ة ط��وي�ل�ا ،سيقترح
ط��رب�ي��ه إذًا ق��راء ت��ه امل�م�س��رح��ة التي
تختفي خ�ل��ف ال �ن��ص ،وت�ن�ط�ل��ق من
ش �خ��وص��ه .ع�ل��ى ام �ت��داد  45دقيقة،
حكاية شاعر
سيستعيد الجمهور ّ
اختفى مع املرأة التي تتلقى رسائله.
يبدأ كل شيء مع بطلة قصيدة رفقة
إذ ت��دخ��ل م�خ�ب��أه« ،آم�ل��ة ف��ي العثور
على أثر يكشف سر اختفائه ،وبينما
هي تقلب ركام أوراقه املبعثرة تحت
ال ��رط ��وب ��ة ،وق �ع��ت ي��ده��ا ع �ل��ى ورقة
بالكاد م�ق� َ�روءة« :ال��وي��ل ملن يختاره
الشعر .عرفت أنه لن يعود ،فاألسفار
إلى معابد الشعر أبدًا ودائمًا تنتهي
ف��ي ال�ح��ري��ق».س�ف��ر الغياب ه��ذا كما
كتبه رفقة ،رسمه أمني الباشا حفنة

غيوم ،وشمسًا ،وثالثة طيور ،ووجه
ام� ��رأة وم��رك��ب ف��ي ي � ّ�م .ووس ��ط هذه
الرسوم ،ارت��أى طربيه تقديم «رؤية
بسيطة ،تحترم ش�ع� ّ
�ري��ة ف��ؤاد رفقة

يحضر الحزن تيمة
أثيرة وتجربة
كيانية
ّ
وره��اف��ة بنيته ال�ش�ع� ّ
�ري��ة» .ويشرح:
«ج� ّ�م��دن��ا ال �ح��رك��ة مل�ص�ل�ح��ة الشعر،
وحاولنا أن نقترب من الخفر الذي
ّ
نحاسية
يرشح من النص» .على آالت
م ��ن ال �ت �ي �ب��ت ،س �ي��رت �ج��ل القارئون
ّ
«السكونية
إي � �ق� ��اع� ��ات ت �س �ت �ل �ه��م
وال �ص��وف� ّ�ي��ة ف��ي أش �ع��ار رف� �ق ��ة» .في
«مرثية طائر القطا» تلتقي قصيدة
النثر ،بفن ّ
القصة ،مستعيرة لغتها
من املسرح ،وشخوصها من الفلسفة
وامل�ي�ث��ول��وج�ي��ا .يهبط س �ق��راط (أول

الفالسفة) وأورفيوس (أول الشعراء)
ع �ل��ى «ف � ��اء» ف��ي م��رك �ب��ه« .ص� ��وت ما
الحقيقة :س�ق��راطٌ :ت��رى أن��ك ال ترى.
أور ّف � �ي ��وس :ع��اش��ق ف��ي ش �ف��ة املوت
ي�غ��ن��ي ل�ل�ح�ب�ي�ب��ة .ف ��اء :ش��اع��ر يحفر
ف��ي امل��وج ط��ري�ق��ه» .وت�ج��در اإلشارة
إل��ى أن تيمة ال �ح��زن ح��اض��رة ّ
بقوة
ف��ي ال�ك�ت��اب ،مثلما ه��ي ح��اض��رة في
«عودة املراكب» و«شاعر في رارون»
ال�ص��ادري��ن ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي أيضًا.
وامل �ع ��روف أن رف �ق��ة ت�ش� ّ�ب��ع بالشعر
من مدرسة ريلكه ،وهو املترجم األول
ّ
العربية.هل يجد
للشعر األملاني إلى
«ف� ��اء» س �ع��ادت��ه ف��ي ال �ش �ع��ر؟ كطائر
القطا ،يخوض الشاعر غمار رحالت
الم�ت�ن��اه�ي��ة ،ب�ح�ث��ًا ع�م��ا ي ��روي ��ه ...في
ّ
املرثي ّة ،يتالشى طيف الشاعر
نص
ت��دري�ج��ًا ،حتى يصرخ «أي�ه��ا الشعر
ينهي
اإلل� � �ه � ��ي أرح � � �ن� � ��ي» ،ق� �ب ��ل أن ّ
الكورس املأساة« :كان شاعرًا فتخطى
ال�ح��دود إل��ى مناطق اآلل�ه��ة ،والويل
ملن يتخطى هذه الحدود :أورفيوس،
فاوست ،هلدرلن ،نيتشه».
 6:30مساء  12شباط (فبراير) الحالي ـ ـ
ّ
اللبنانية
«مسرح أوروي��ن ه��ول» ،الجامعة
ّ
األميركية ـ ـ ـ لالستعالم01/786456 :
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