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اجد الغرباوي وطارق الكناني قراءة في كتاب رهانات السلطة 

هرجان ليالي فاز العرض التونسي الكندي (الـشقف) للمخرج سيرين قـنون ومجدي بومطر بجائزة أفـضل عرض مسرحي متكامل في الدورة الثـالثة عشرة 
لكي أعربت ركـز الثقـافي ا سرح احلر الـدولي باألردن التي أسـدل الستار عـليهـا يوم اخلميس. وفي كـلمتـها عقب تسـلم اجلائزة بـحفل اخلتام عـلى مسرح ا ا

هرجانات العربية والدولية. ا تلقاه أعمال اخملرجات التونسيات من تقدير في ا اخملرجة سيرين قنون عن سعادتها 
وأهدت اجلائزة إلى روح والدها الراحل اخملرج عز الدين قنون صاحب فكرة العرض الفائز.

هرجان العرض السويسري (نساء) إخراج أنينا جيندريكو فيما ذهبت اجلائزة البرونزية للعرض التونسي (األرامل) إخراج وفاء طبوبي. وفاز باجلائزة الفضية في ا
ثلة مناصفة للسورية ندى احلمصى واللبنانية صوفيا موسى. هرجان فيما ذهبت جائزة أفضل  ثل في ا نعم شويات على جائزة أفضل  وحصل التونسي عبد ا
سـرحية و(إم سي ركـز العـربي األفريـقي للتـكوين والـبحـوث ا ومنـحت جلنة الـتحـكيم جـائزة الـسينـوغرافـيا لـعرض (الشـقف) أيضـا وهو من إنـتاج مـسرح احلمـراء وا
ـهرجـان بـ العـروض اجلـماعـية سبـابس) الـكنـديـة. وفي بيـانـها اخلـتامي أوصـت جلنـة التـحـكيم بـرئـاسة اخملـرج مـحمـد الضـمـور بالـفـصل في الدورات الـقـادمة من ا
هرجـان. كما أوصت اللجنة بإصـدار نشرة يومية الستعـراض النشاط اليومي للمـهرجان والتعريف بالفرق ونودراما على هامش ا ونودراما على أن تقام عـروض ا وعروض ا

سرح األردني والعربي. قدمة وكذلك االهتمام بإصدار كتيبات لتعريف الفرق األجنبية با شاركة ومضمون العروض ا ا
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الى مـساعـدة هذا الـطـرف اإلقلـيمي
او ذاك..

ـاضي يــقـول الـغـربـاوي عن جـدل ا
جـوابـا عـلـى سـؤال طـارق الـكـنـاني
ــعــارضــة تــفــتــقــد ــكن  ــهم (ال  ا
الــرؤيــا أيـــة جــدوى .. فــهـل تــتــفق
مـعي.. ??) يجـيب الغـرباوي:لألسف
ـعـارضـة عـبـارة عن كـانت قـرارات ا
ردود أفــعــال فــهي مــقــمــوعــة حتت

ضيفة .. إرادة الدول ا
وعن جــــدل احلـــــاضــــر يـــــتــــنــــاول
ـســتــشـار الــبــاحـثــان دور كل مـن ا
اجلنـرال قـاسم سلـيـمـاني عسـكـريا
وســــيـــــاســــيـــــا.. ودور جــــمـــــهــــرة
ـسـتـشاريـن الدولـيـ (وجـلهم من ا
تـحدة ..) ومدى الـتناغم الـواليات ا
او التـنـافر في الـتـأثـير عـلى الـقرار
الـعـراقي الــصـرف.. وجـرى الـبـحث
ـــكن ان نـــســـمــيه طـــويال فـــيـــمــا 
(العالقية ) الوعي اجلمعي العراقي
تقاطعة.. بنفوذ تلك االستشارات ا
ومن ب اكـثر الـرؤى جسـامة ودقة
واحـتــيــاجــا الى دراســات مـعــمــقـة
ومـــســـتـــفـــيــــضـــة وتـــســـتـــنـــد الى
سبق مع وضوعـية ال االنـحيـاز ا ا
او ضــــد هــــذا الـــطــــرف او ذاك مـــا
طـــرحه الـــكـــنـــانـي عن الـــربط بـــ
التـحلـيل السـايكولـوجي والتـحليل
ـوضــوعــة الـعــنف في الــســيـاسـي 
السـياسة ( ومـا اسمـاه بالـسادية )
او امراض الـفـوبـيـا بـانـواعـها.. او
كــمـــا اســمــاهـــا بــعــقـــدة الــشــعــور
بـــاالضـــطــهـــاد الـــتي تـــشــكـــلت في
وجــدان أولـئك الــسـيـاســيـ الـذين
وجدوا انفـسهم وفـجأة امـام مغا
الــسـلــطـة بـعــد طـول يــأس وفـقـدان
مـارسات رجاء.. ويـرى في بـعض ا
لــيــست اكــثــر من ســاديــة عــمــيــقـة
وكامـنة.. ورغـم انني وجـدت تطـرفا
في هــذا الــتـــحــلــيـل لــدى األســتــاذ
الـكنـانـي إال ان فيـه بـعض الـصـحة

تواضع ـ / في رأيي ا (خارج ا
ان ارتفـاع منـسوب اإلحلـاد احلاد
في الـشـرق األوسط واقـتـرابه الى
ـد.. يـعود ـكن ان نـسـمـيه بـا ما 
(وبــــدرجـــة كــــبــــيـــرة ) إلـى فـــشل
اإلسالم الــــســــيــــاسي وخــــطــــابه
األيـديولوجـي وتعثـر مشروعه في
بــنـاء دولــة مـؤســسـات في كل من
الـــعــراق ومـــصــر اكـــثــر مـــنه الى
جـــهــود فـــكــريــة بـــحــتــة لـــكــتــاب
ومـفـكرين مـلـحدين.. ودلـيـلي على
ذلك : انــقــطــاع الــشــارع عن ابــرز
ـــــثـــــلـي اإلسالم الـــــســـــيـــــاسي
وتقاطـعه معهم.. دون وجود بديل
سـيـاسي مادي وعـمـلي يسـتـقطب
اجلماهيـر ويوظف طاقاتها خارج
قدسة وال بديل متون النصوص ا
ــكـن من خالله عـــلــمـــاني فـــاعل 
انـقـاذ اجلمـاهـير من الـسـقوط في
وهـدة االحلــاد او وهـدة الــتـخـلف
ـــريع والـــســـلـــفــيـــة الـــضــارة .. ا

فكالهما مؤذ ومدمر.... (سالم..)
يهتم مؤرخو السياسة واالجتماع
وألغراض مهـنية صرفة ومن اجل
ـــوضـــوعـــيـــة بـــدراســـة تـــوخـي ا
الـتـغـيـرات الــدقـيـقـة والـتـعـديالت
الــشـكــلـيــة واجلـوهــريـة عــلى حـد
سواء في تبني الشعار وانعاكسه
ـــمـــارســة لـــكل احلـــركــات عــلى ا
السـياسـية واالجـتـماعـية الـفاعـلة

عــنــد صــنـاعــة االحــداث.. وكــتـاب
ـؤلـفيه األسـتاذ رهـانـات السـلـطة 
مـاجـد الـغـربـاوي واألسـتـاذ طارق
الكنـاني سفر خطير يـتوغل عميقا
في مــــحـــاولــــة فـــهـم حـــراك ابـــرز
هـيمنة على الـتيارات السيـاسية ا
السلطـة في عراق اليوم ..والبحث
عن جــــذور ايـــديــــولـــوجــــيـــتــــهـــا
وانــطالقـتــهـا تـنــظـيــمـيـا وفــكـريـا
وسياسيا وطبيعة حتالفاتها فيما
بـيـنـهـا وفيـمـا بـ دول اجلوار او
دول الـــعـــالم ومـــدى تـــمـــســـكـــهــا
بـالـثـوابت الــوطـنـيـة والـعـقـائـديـة

قياسا الى مصاحلها الضيقة..
لقـد تـطـلع طـارق الكـنـاني كـباحث
جريء ومـدقق عميـق لدراسة جذر
ــسـألــة مـن خالل إقــتــراح حـوار ا
طــويـل ومــعــمـق وجــريء (جــريء
جـــــدا ) مع رجل عـــــاش مــــحــــنــــة
ـعـارضـة الـوطـنـية االنـتـمـاء إلى ا
الـعـراقـيـة في عـز الـضـرب عـلـيـهـا
ـــــــــــطـــــــــــرقــــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــنـف
واالسـتبـداد..وعاش مراحل تـبلور
االنـــشــقــاقـــات في حـــزب الــدعــوة
اإلسالمــيــة عــلى صــعــيــد الــفــكــر
ــمـــارســة.. أعـــني به األســـتــاذ وا

الغرباوي..
ــؤلـفــان عن الـنــفـوذ لــقـد حتــرى ا
والـهـيـمـنـة األجـنـبـيـة فـي حـصول
تــلك االنــشــقـاقــات.. .. ثـم يـنــتــقل

ــؤلـفـان الـى احلـاضــر فـيــقـدمـان ا
دراســة مـسـتـفـيـضـة عن اسـتـمـرار
ذلك النـفوذ الذي يـتباين في شدته
بــــ جــــنــــاح وجــــنــــاح... وجـــدل
محاوالت التوفيق ب نفوذ القرار
األمـيـركي ونــفـوذ الـقـرار اإليـراني
ومــدى تــأثـيــرهــمــا عــلى رهــانـات
الـســلـطـة... ويـتـعـمق الـكـنـاني في
اسئـلته ليـصل الى كشف احلجاب
عن صـــدق الــــرغـــبـــة لــــدى تـــلـــكم
التـيارات في تـبنـي خطـابا عـراقيا
صرفـا ومدى قـدرتهـا ورغبـتها في
تــأصــيل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة
قراطيـة وتأصيل وطنـيتها .. الـد
من خالل عـالقــــات مــــتـــــكــــافــــئــــة
ورصينة منفلتة عن أطر االنصياع

لهذا الطرف او ذاك..
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ان االخـتالفـات الـشــكـلـيـة من اجل
الـتـمـايـز بــ هـذا اجلـنـاح يـؤشـر
الى عمق أزمة التيارات اإلسالمية
تطلـعة للـسلطة ..وافـتقادها الى ا
الـبــرامج الــسـيــاسـيــة الـواضــحـة
واتـكــائــهــا عـلـى مـقــوالت جــاهـزة
ـــذهب كـــالـــدفــــاع عن نـــصـــاعـــة ا
وحمـاية جـمهـور الطـائفة .. أسس
لـتـجـذر خـطـاب طـائـفي مـغايـر في
االجتـاه مشابه في الـطرح ....(وقد
يــطــول الــشــرح في بــيــان ايــهــمــا
أســبق في الــتــأســيس!! ) أدى في
ــطـاف الى زرع االسـافـ نـهـايـة ا
بـــ طــوائف الــشــعـب اخملــتــلــفــة
والــــذي أدى في دوره الى ضــــعف
دنية والدخول النزعة الوطـنية وا
في معارك ومهاترات ب االجنحة
ــتـهـافــتـة عــلى مـغــا الـســلـطـة ا
والــــــتـي وجــــــدت في اخلــــــطــــــاب
الطائفي الوسيلة االسهل واالجنع
ـغــا االنـتــخـابــيـة لـكــسب تـلـك ا
والـسـلـطويـة وقـد أدى كل ذلك إلى
هشاشة الـقرار الوطني واحتياجه
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قراءة بنصوص الشاعرة لودي جورج حداد

نـحــو اخلــاطـرة أو الــقــصـة أو أي
بـنـاء يُـفـقـد الـنّص أصـوله وبـنيـته
كمـا وجدتُ الـفكـرَ مـبثـوثاً بـشعـرية
ذكـية في طـيّات النّص وقـد اخترتُ
ثالثةَ نصـوص للـوقوف على مـنجز
الـــشــاعــرة بـــالــرغم مـن جــور هــذا
االختـيـار فـأن تـخـتـارَ وردةً لـيست
بــالــضـرورة تــمــثل الــبـســتـان وأن
تــخـتــارَ قـطــرةً لــيـسـت بـالــضـرورةِ
تـمثّلُ الـبـحر لـكن وجـدتني أحـتفي
بهذه النصوص وقد قمت بتفكيكها
وفق دراسـة أسلـوبيـة لـبيـان اجتاه
الـنّص عنـد الـشاعـرة (لـودي جورج

حداد).
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في هـــذا الـــنّص تـــضعُ الـــشـــاعـــرةُ
جـدليـةً بـ (الكـبـرياء) و(الـصمت)
فــهل كل كــبــريــاء هــو صــمت وهل

الـشـعـرُ يــضـربُ أطـنــابهُ في الـبـر
والبـحر ال يـحدّهُ زمـان وال مكان
وال يرتبـطُ بقيـودِ الواقع والـنظم
بل لـقـدسـيـته نُـسـبَتْ مـقـطـوعات
الى سـيـدنـا (آدم)-عــلـيه الـسالم-
في رثــاء ابــنهِ الـــقــتــيل(هــابــيل)
ؤرخـون العرب في حـيث يذكـرهُ ا

العديد من اخملطوطات :
تـغـيّـرتِ البـالدُ ومنْ علـيـهـا فوجهُ

األرضِ مغبر قبيحُ
ثمّ أنّ الـشعـرَ وُلـدَ مع ( في الـبدء
كانت الـكلمة) واستـمرّ ليكون مع
رايـــةٍ أخــرى (الــكــلــمـــةُ الــطــيّــبــةُ
ـهول من صـدقة) ومع هـذا الكم ا
الـشـواعر والـشـعراء في عـصـرنا
ومــــا ســــاعــــدت عـــــلــــيه وســــائل
ـــخــتــلـف أنــواعــهــا الــتــواصل 
نـتديات ـؤسسـات وا وتأسيس ا
التي أخـذت على عـاتقـها نـشر كل
شـيء وأقــــول كل شـيء وأعــــني
الـغث والـسـمـ حـيث يـسـتطـيع
تلقي والباحث والدارس حتديد ا
ـبـدعـ ومنْ حـفـروا في أسـمـاء ا
الــذاكــرة أشــعـارهـم في مــخـتــلف
الــعــصـور( اجلــاهــلي االسالمي
األموي الـعباسـي...حتى الـعصر
احلـــديث) ولـــكن مـــاذا ســـيـــذكــرُ
الـباحـثـون أو القـرّاءةُ من أسـماء
في الــقـــرن احلـــادي والــعـــشــرين
والـساحـة مشـوشـة وفيـها الـعدد

الـعـديـد ومـاذا سـتـتـناوشُ األقالمُ
في مبـثوثاتـها ومـا الذي سيـحفرُ
في صـــــفـــــائح ذاكـــــرة اجملــــتـــــمع
القـرائي وسطَ إعالمٍ يختالُ وسطَ
هوسِ احلظوة. نـتركُ هذه األسئلةَ
أمــام منْ يـعــنـيـهـم األمـر ونـنــتـظـرُ
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طـفـولـةُ الشـعـر الـعـربي كـانتْ لـغةَ
الـعـامّـةِ واخلاصّـة حـديـث الـعوام
واخلــواص مــجــالـس الــسالطــ
ــلــوك ومـجــالس الــصــعــالـيك وا
وحــلــقــات احلــانــات وهــكــذا كـان
الـشــعـرُ الـعــربي (ديــوان الـعـرب)
ولــسـان حــالــهم عــنــد صــغــيـرهم
وكــبـــيــرهم رجــالــهـم ونــســائــهم
ويـحـكــمه عـمـود الـشــعـر ويـقـيـدهُ
الـعـروض ويـظـل الـشـكل مـحـرابـاً
مقدساً ال مناص من تقليده حتى
وصــلـــنــا الى تـــمــرد الـــبــعض من
وضوع الشـعراء علـى الشكـل وا
واضـيع والكـتابة وهكذا جـرت ا
لــكــنــنــا نــرى أن طــواعــيــة الــلــغـة
الـــعــــربـــيـــة ووجـــود الــــتـــنـــويـــر
واالنفـتاح على حضـارات وثقافات
اآلخــر فـكّت جــدران الـتـحــجـر عن
بنـيـة الـشعـر الـعـربي لـيواصل مع
أصـالـته الـتـحـرر واالنـطالق نـحـو
اآلفـاق بـكـسـوةٍ جـديـدةٍ مـعـاصـرة
وهـكــذا كـانت األشــكـال الـشــعـريـة

تـأخـذ طـريـقـهـا في حتـريـر الـشـعر
والــــشـــاعــــر لإلنــــطالق واالبـــداع
ـستـوىً  ومسـتويـات للـتجـديد
فـالـقـافـيـة والـبـحـر الـشـعـري الذي
وسيقى كان موسيـقاه أصبحت ا
فـردات والتـكرار  في استـخـدام ا
ــوسـيــقى بـل وتـطــورت لــتــكــون ا
الباطـنيـة التي تنـسابُ ب ثـنيات
شارب النص فتعددت األشكال وا
ـــــــذاهب ـــــــدارس وا واألذواق وا
وكــــثُــــرتْ مــــعــــهــــا اخلــــصــــومــــة
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وأنا أقرأ يومـياً انثياالت وفيض
مـن الــنــتــاج بــهــرني نص ظــلــلتُ
أتـابـعهُ ألطـمـئن بـأنه لم يـكن نـصاً
واحـــداً جـــاء مـــحض صـــدفـــة بل
وجــدتُ الــنـصــوص األخــرى الـتي
قرأتُهـا لذات الشـاعرة يـتناسلُ من
ذات الـنــبع وجـدتُهُ نـصّــاً شـعـريـاً
مائزاً في موسيـقاه القدسية التي
تـنـسـابُ كـمـوسـيـقى أرغن بل هي
صالة فــيـهـا من اخلـوف والـفـرح
فـيـها من الـسـؤال والبـحث والـكدّ
لــلـحـصــول عـلى اجــابـة ســحـريـةٍ
تخرجُ من الـرتابـةِ واجلمود فـيها
ــبـــنى قــلق ـــعــنـى وا قـــلق بــ ا
جميل تقـشعرُ لهُ الـكلمةُ لـلحصول
عـلى الـصـدى وفي رؤى الـشـاعرة
شــطـــحـــات جتـــمعُ بـــ تـــصــوفٍ
متحرّر من ايقونة اجلسد والروح
وفلسفةٍ لم تكنْ متحجرةً  أو تقف
كـالطـاووس مـتفـاخـرةً بالـزهو بل
الـفــلـسـفــة الـبـســيـطــة الـتي تـضعُ
أوراقـهـا أمـام اجلــمـيع تـبـحثُ عن
اخلالص وفق منظـورٍ مفتوحٍ على

اآلخر.
ووجــدتُ في نـــصــوص الــشــاعــرة
الـلـبنـانـيـة األسـتـاذة(لـودي جورج
حـداد) مـبـنىً جـمـيال هـو االبـتـعاد
ـبـاشـرة عن الـسّــرد واخلـطـابـيـةِ ا
الـتـي تـخـرج الـنّص مـن الـشـعـريـة

تـتـوهُ احلـقـيـقـةُ في هـذا الـلـون من
َ كـــبــريـــائي الـــكـــبـــريــاء? (مـــا بـــ
وصــمــتِكَ ../تــاهَتِ احلــقــيـقــةُ/في
غـــيــــاهِبِ الــــظَّالمْ/اســــتــــيـــقــــظَتِ
الــعـــنـــاصِــرُ/) وحتـــيلُ الــشـــاعــرةُ
االحــاسـيـس الى جــســد (اشـتــعلَ
) و( وأحـرقَ األيـام).. أنـهـا احلــنـ
تــســأل عن الــكــبــريــاء الــذي يــكـادُ
يكـون غائباً فـهي تؤدجلُهُ وتضعهُ
في فـلــسـفـةِ الــصـمت والــذكـريـات
لــتــخــتــنـقَ في احلــنــاجــر وتــغص
األحداق منْ..? تشـيرُ الشاعرةُ الى
(األحـرف) ومــا هـذهِ األحـرف? ولِمَ
لم تــكنْ حــروفـا? فــاألحــرف تــعـني
كن أن يكـون كلمة أو عددا قـليال 
جملة ثم تسـتخدمُ الشاعرةُ مفردة
(كـــوب) ولم تـــســتـــخــدم (قــدح) أو
(كاس)..هي الـعدمية الـتي تنشدها

الشاعرةُ بعد ضجرٍ ومآسٍ ونواح
شـــحـــرور لــكـــنـــهـــا ومع كـل هــذه
ـتـاهــات والـصـمت تـقـول: (وأنـا ا
ـــلمُ بـــقـــايـــا الـــرُّوحْ/ألكـــملَ دربَ أ

السَّفرِ..).
Ø—U½Ë bOKł h½ ≠

كــيف تــمــسك الــشــاعـرةُ بــكــفــهـا 
اجلـليـد والنـار كـيف تبـني صورةً
? بـــ (اجلــلـــيــد بــ نـــقـــيــضـــ
وت واحلـياة) و والنـار) وبـ ( ا
(األرض والـســمـاء) ..هـنــا تـتـشـكل
الـثـنـائيـات قـوس قـزحٍ في تـركـيـبةِ
ـتـمـثل في الـنّص ثـم الـتـجـسـيـد ا
(حـلمٍ تـعرّى) جتـعل احلـلم جـسداً
يـتـعرّى يـتحـسسـه النـاظر تـطرح
كلّ أسـراره أمـام اجلـمـيع وجتـعل
للصباحِ ثـغراً ألن زقزقة العصافير
ورفـــرفـــة الــطـــيـــور تـــعـــلـن ســـفــر
الـــصـــبـــاح وحتـــيل اجلـــســـد الى
احـــاســــيس (فـــراشــــة من نـــور) 
وتغـزل الدهشةَ عـلى متون الرياح
تــلـعـبُ الـفــلــســفــة دورهــا في هـذا
الــنّـص الــذي يــجـــمع الــتـــنــاقض
والــتــضــاد وهــو يـســيــرُ كــمــسـار
الـنص الـذي قـبـله فـي القـلـق وعدم
االســـتــقـــرار بل وتـــظل األســئـــلــة
مـشرعـة أبوابـها لـلمـتلـقي ليـشارك
الـــــشــــاعــــرة فـي وضع مــــســــارات
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نص يـرتـبطُ بـكل الـقـلق االنـسـاني
وهو جزء من قـلق الشاعرة فالذي
كـــان مـــجـــهـــوالً في نـــصـــوصـــهـــا
الـسـابـقة يـأتي هـذا الـنّص لـيضع
الـنــقـاط عـلـى احلـروف ولـتــضـيئ
ظـلـمة وأجـوبـة لألسـئلـة فـفي هذا
الـنّص تـتــوهُ (الـشـاعـرةُ) في روح
زنـبقـة والـزنـبقـةُ تـنـبتُ عـلى كتف
غيم وتسـألُهُ وتنادي: ( كبّل يدي/
بـــسـالسل احلـــريّــــة) أيـــة حـــريـــةٍ
جميلةٍ حتياها وهي مكبلة بالسل
وهل احلـــريـــة لـــهـــا سالسل وهل

سالسـلها تـختلف عن الـعبودية
أسئلة تنثرها على رؤوسنا وفي
افكـارنا ثم تـصرخُ لـتقـول: ( أنا
قـيـثـارةُ الـتـأوّه/ وشـذا الـشـهـد/
وبــقـــايـــا األحــرف) ثم تـــســـتــرد
نـــفــســهـــا من مــخـــالب األوهــام
وتـسـأله أن يأخـذهـا اليه لـتـولدَ
فـــــيه أنـهُ نصّ رافض لـــــلــــواقع
ـليء بـالهـمـوم واألحزان ـرير ا ا
والــضـحــايــا والــدمــار أنهُ نص
يـــصــرخُ بـــكل مـــحــبـــة ويـــهــتف
ُــخــلّص.. اجلــمــيع بــانــتــظـــار ا
ـــنـــحــنـــا األمــان يــنـــتـــظــر منْ 
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في نــصــوص الــشــاعــرة (لــودي
جــورج حــداد) شـحن مــوســيـقي
ـقاطع بل يتـماهـى في جنـبات ا
تــرى الـــصـــورة الـــشـــعــريـــة في
ستـخدمـة التي تـتكثف فـردة ا ا
فـيهـا الصـورة مع اسـتيـحاء ظل
مـن ظالل احلـقـيــقـة وتـنــثـرُ بـ
دفـتي كل عــبـارة ســؤال حتـاولُ
ــتـلـقي مــشـاركـا فــيه أن جتـعل ا
لها فـي كتابـة النص وأن يـبحث
ب سطوره عن حلول وإجابات
ــطـيـة وال لم تــكن الـنــصـوص 
مــــكـــرورة  بـل تـــلج مــــواضـــيعَ
انـسانـيـة لم يطـرقـها الـبعض أو
الـغــالــبـيــة تــلـبـسُ نـصــوصــهـا
اجلرأة وأقصد اجلرأة للوصول
الى احلقيقة مع هارموني جميل
تـضادات وجمال من موسـيقى ا
الـــروح  واخـــتـــيـــارهـــا الـــراقي
ــفـردة الــتي تـخــتـزل لـلــفـظــة وا
عـبــاراة وجـمــلـة .. أرى أن هـذه
الشاعرة التي تقرأون نصوصها
الـيــوم الــشـاعــرة (لــودي جـورج
حـداد) سـتـتـرك بـصـمـةً واضـحةً
مائزةً متميزةً في شعرنا العربي
ــنــحى وهـذا وهي تــســلك هـذا ا

االجتاه.
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ـــتــصـــدين لـــلـــعــمل لـــدى بـــعض ا
الـــســيـــاسي . وال يـــنــســـحب عــلى
اجلـــمــيع.. فــهــنــاك من يــحــاول ان
يـحـقق حــلم الـعـدالــة الـقـد الـذي
(جــاهــد ) نــاضل من اجــله.. لــكــنه

بقي كصوت ضائع في البرية..
WILF  WÝ«—œ

ويــقـدم الــبـاحـثــان دراسـة مـعــمـقـة
ـالي واإلداري لـطــبـيـعــة الـفــسـاد ا
كن ان نـسمـيه باللـهاث على وما 
مـــغــا الـــســلـــطــة والـــذي يــعــوق
ـــؤســـســات تـــأصــيـل حــاكـــمـــيــة ا
ـكاتب ـدنيـة.. ودور ما يـسـمى با ا
االقتصاديـة لكل حزب او جناح في
استـشراء ظـاهرة الـعمـوالت والتي
وجــدت مــرتـــعــا خــصـــبــا إلفــســاد
مشروع بناء دولة مدنية ..وصعود

ـــا شـــكل مـــســـؤولــ فـــاســـدين 
ظـاهرة خـطـيـرة واضـحة لـلـعـيان..
أتلـف كل رهانـات الـعـفـة والـنـزاهة
ــشــروع الـذي كــانت تــقـدمه عـلى ا
ــعـــارضــة أبـــان نــضـــالــهـــا ضــد ا
الـدكـتاتـوريـة.. ويخـلص الـباحـثان
الى حـقـيـقــة ان اإلسالم عـبـارة عن
مـباد وقـيم أخالقـية ال عالقـة لـها
بــأي شـــكل من اشـــكـــال األنــظـــمــة
عاصرة السيـاسية واالقـتصاديـة ا
وإن الــوقــوع في شــراك الــســلــطــة
ورغـائبـها وصـراعاتـها ( فـيمـا ب

قـوى اإلسالم الـسـيـاسي نـفـسـهـا )
ـا هو مـؤذ جلـوهر اإلسالم اكـثـر 
مــفــيـــد... وهــو يــؤذي أيـــضــا أيــة
محاولة لبناء دولة قوية ومعاصرة
وعــــلـــيـه ال خــــيـــار إال فـي إبــــعـــاد

اخلـطاب الـديني او الـطائفي عن
خـيــارات الـســلــطـة ورهــانـاتــهـا

وهذا ما لم يتم حتققه بعد...
إن األجـيـال اجلـديدة وفـق طارق
الكناني وماجد الغرباوي تنتظر
حتـــوال شــامال فـي جــوهـــر فــهم
الــــدين وفــــهم مــــحــــدوديـــة دور
الــداعـيـة الــديـني واحــتـمــالـيـات
ســقـــوطه في فــخـــاخ الــســـلــطــة
وإغـراءاتـهـا واحـتـمـاالت حتـوله
مـن رســـول مـــحــــبـــة وسالم إلى
وحش كاسر ال يـقل في وحشيته
.. وعــنــدهــا عن أعــتى اجملــرمــ
ـــــكن ان نــــقــــول عــــلـى الــــدين
العفـاء.. وهذا هـو جوهـر رسالة
الــغــربـاوي والــكـنــاني.. اخلـوف

على الدين وليس اخلوف منه.

لودي جورج حداد
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