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ل��م تكن ال�ب�ح��ور املختلفة ال�ت��ي اخ �ت��ار العرب
األقدمون أن ينظموا قصائدهم وفق أنساقها
اإليقاعية خاضعة ملنطق الصدفة العارضة،
بقدر ما تبدو متصلة بروح املكان الصحراوي
من جهة ،وبشجى النفس املتقلبة في انفعاالتها
ت��وت��را ً وعصفا ً وتشظيا ً وانبساطاً ،من جهة
أخ��رى .وم��ع أن معظم القبائل العربية كانت
تترحل في الصحارى القاحلة بحثا ً عن املاء
وال �ك�لأ ،ف��إن��ه ألم��ر الف��ت أن ُت�ن�ع��ت األن �س��اق
ال��وزن��ي��ة ب��ال �ب �ح��ور ،ال ب �ش��يء آخ���ر متصل
ب��ال�ي��اب�س��ة .ف�ق��د وج ��د ال �ع��رب ف��ي امل�ت�ت��ال�ي��ات
الزمنية لإليقاع ما يجافي الصالبة والثبات،
ل�ي�ت�م��اه��ى م��ع ح��رك��ة األم � ��واج ف��ي ص�ع��وده��ا
وه�ب��وط�ه��ا ال��دائ �م�ين م��ن ج �ه��ة ،وم ��ع التموج
امل �م��اث��ل للكثبان ال��رم�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ي��د ال��ري��اح
نسجها وتشكيلها بشكل دائ��م ،وف��ق ما يعبر
ام��رؤ القيس م��ن جهة أخ��رى .وألن لألمواج
هامشا ً أوسع للتبدل ،وللتعبير عن الوداعة أو
االضطراب ،فقد وقع االختيار على «البحور»،
لكي تكون أح��وال�ه��ا املتغايرة م�ع�ي��ارا ً لوتائر
اإليقاع وتشكيالته الصوتية والعصبية .هكذا
ب��دت ال�ب�ح��ور الشعرية ب�ج��وازات�ه��ا املختلفة،
ت��رج�م��ة إي�ق��اع�ي��ة وزم�ن�ي��ة مل �ك��اب��دات ال�ش�ع��راء
ومشاعرهم املتباينة ،ولضبطهم أثناء الكتابة،
متلبسني بحاالت الزهو أو الغضب ،االنتصار
أو االنكسار ،وبنشوة احلب أو مرارة الفقدان.
ول�ع�ل�ه��م ال ي �ج��اف��ون احل�ق�ي�ق��ة ب �ش��يء أول�ئ��ك
ال��ذي��ن يتحدثون ع��ن أن اإلره��اص��ات األول��ى
للقصيدة حتضر على شكل غمغمات إيقاعاتية
غ��ام�ض��ة ،م��ا تلبث أن تنحو ف��ي ف�ت��رة الحقة
نحو جتسدها اللفظي واألس �ل��وب��ي .وه��و ما
ي��ؤك��ده ق��ول ال�ش��اع��ر الفرنسي ب��ول فاليري
بأن «على الصوت أن يكون صدى للمعنى».
إذا كانت العالقة بني اإلنسان وبيئته احلاضنة،
ه��ي ال�ت��ي حت��دد الكثير م��ن سلوكيات البشر
وطبائعهم وص��والً إل��ى تعبيراتهم اإلبداعية،
ف ��إن األن��س��اق اإلي �ق��اع �ي��ة للشعر ال �ع��رب��ي لم
ت�ك��ن منفصلة ب ��أي ح ��ال ع��ن طبيعة احل�ي��اة
ال �ع��رب �ي��ة امل ��وزع ��ة ب�ي�ن ال��رح��اب��ة واالن� �غ�ل�اق،
ب�ين الرومانسية املفرطة وال�ق�س��وة املفرطة،
ب�ين احل��ب وامل� ��وت .وم��ن ب�ين ال�ب�ح��ور الستة
ع �ش��ر ل �ل �ع��روض ال �ع��رب��ي ،ق��د ي �ك��ون ال�ب�ح��ر
الطويل ،القائم على تعاقب تفعيلتي «فعولن»
و«مفاعيلن» م��رات أرب��ع ف��ي البيت ال��واح��د،
ه��و األك�ث��ر تعبيرا ً ع��ن روح امل�ك��ان الشاسع،
ال��ذي ميتد بال نهاية في أف��قٍ غامض املعالم.
وكما أن الصحراء العربية مؤلفة من كثبان
رملية مقوسة ،حتولها الريح واملطر وعوامل
الطبيعة األخ��رى إلى متتاليات شبه متناظرة
م��ن الصعود وال�ه�ب��وط ،ف��إن تفعيلتي البحر
الطويل حتققان األمر نفسه ،حيث يرمز اجلزء
األول من «فعولن» إلى حالة الصعود ،بينما

يرمز اجل��زء الثاني إلى حالة الهبوط .وكذلك
ه��و األم��ر م��ع «مفاعيلن» ،م��ع تعديل طفيف
متعلق ب �ت �ك��رار اجل ��زء ال �ث��ان��ي م��ن التفعيلة.
أم��ا الهدف اآلخ��ر ال��ذي يصيبه البحر الطويل
ف�ه��و يتعلق بتناغمه ال�ص��وت��ي وال��دالل��ي مع
حالة التنقل والترحال في املكان الصحراوي،
ال��ذي متثله ح��رك��ة اإلب��ل على وج��ه التحديد.
ف��إذا ك��ان بحر اخل�ب��ب ،بخاصة ف��ي صيغتي
«ف� ِع�ل��ن» و«ف� ْع�ل��ن» ،متصالً بإيقاع اخليول
خالل سيرها ،السريع أو البطيء في املفازات
الشاسعة ،ف��إن ه��ذا البحر يبدو متناغما ً مع
اإلي �ق��اع امل �ت �ف��اوت ف��ي وت �ي��رت��ه حل��رك��ة اإلب��ل
املترحلة ،حيث يتناغم املقطعان األوالن من
«ف �ع��ول��ن» و«م�ف��اع�ي�ل��ن» م��ع ح��رك��ة قائمتي
اجل�م��ل امل��رف��وع�ت�ين إل��ى األع �ل��ى ،فيما تتناغم
املقاطع الالحقة مع حركة هبوط القائمتني نحو
األرض .وإذا ك��ان التناظر الشكلي واض�ح�ا ً
متاما ً بني حت��دب املكان الصحراوي وحتدب
اإلب ��ل ،بخاصة ذات ال�س�ن��ام�ين ،ف��إن اإلي�ق��اع
«احملدودب» للبحر الطويل ،يقع على املستوى
ال��رم��زي في السياق نفسه ،معبرا ً ليس فقط
ع��ن ت �ض��اري��س امل��ك��ان وج �غ��راف �ي �ت��ه ،ب��ل عن
السينوغرافيا املوازية حلركة اجلسد املندفعة
إل��ى األم ��ام ت ��ارة ،وإل ��ى ال� ��وراء ت ��ارة أخ��رى.
على أن الداللة الثالثة إليقاع ه��ذا البحر ،هي
ت�ل��ك امل�ت�ص�ل��ة ب�خ�ل�ج��ات ال�ب�ش��ر وم�ك��اب��دات�ه��م
ال��ص��ع��ب��ة ،وس � ��ط ق� �ف ��ار ش��اس��ع��ة م��أه��ول��ة
باخلوف والقلق واملجابهة الدائمة مع اآلخر
اجل �ح �ي �م��ي .ول �ع��ل م��ا ي�ع�ط��ي ل�ل�ب�ح��ر ال�ط��وي��ل
مكانته التفضيلية بني نظرائه ،ليس ناجما ً عن
ط��ول��ه ال�لاف��ت ال��ذي يشي ب��ه النعت فحسب،
ب��ل ع��ن ك��ون��ه األق� ��در ع�ل��ى ص�ه��ر ال�ش�ح�ن��ات
ال��وج��دان �ي��ة وال�ت��أم�ل�ي��ة ل �ل �ش �ع��راء ،ف��ي بوتقة
إيقاعية شديدة امل��رون��ة والتنوع واالنسياب
الصوتي .ففي تفعلتيه املتعاقبتني م��ا يتسع
الن�ق�ب��اض ال�ن�ف��س وان�ف�س��اح�ه��ا وأن�ي�ن�ه��ا ،وم��ا
يواكب تطلعها املثلوم بالشكوك إلى املستقبل،
أو التفاتاتها املتحسرة إل��ى أط�ل�ال امل��اض��ي.
وهو يتسع للصيغ الكالمية املتبدلة بني اخلبر
واإلن �ش��اء ،ولصيحات التعجب واالستفهام
عند املنعطفات غير املنتظرة للمصائر ،ولصيغ
امل� � ��رارة وال �ت �ف �ج��ع ف��ي ق �ص��ائ��د ال ��رث ��اء ،كما
لصرخات النداء الغامض في براري الفقدان.
ليس من قبيل املصادفات البحتة تبعا ً لذلك ،أن
يعمد ام��رؤ القيس إل��ى نظم معلقته املعروفة،
التي تشكل أحد النصوص املؤسسة للشعرية
ال�ط��وي��ل ،سيجعله محطا ً ألن�ظ��ار البعض من
شعراء املعلقات ،مثل طرفة بن العبد وزهير
بن أب��ي سلمى ،والكثير من شعراء األط�لال،
فإن أكثر ما ميكن التوقف عنده ،هو الشغف
البالغ الذي أظهره شعراء احلب العذري بهذا
البحر ،الذي بدا وكأنه «املطية» األمثل حلمل

وجيب قلوبهم إلى مسامع حبيباتهن النائيات
وامل �ت �ش �ح��ات ب �ث��وب ال �غ �ي��اب .ك�م��ا أن ال�ط��ول
امل�ل�ح��وظ ل�ه��ذا ال�ب�ح��ر ،يتناسب مت��ام �ا ً م��ع ما
يتمتع به العاشق العذري من ن َفس طويل في
احلب واالنتظار الدهري للحبيبة الغائبة ،كما
في الصبر على آالم الفراق .ومن يقرأ دواوين
العذريني في مصادرها املختلفة ال بد أن يصاب
بالدهشة حني يكتشف أن أكثر من ثمانني في
املائة من قصائد هذه الدواوين قد مت نظمه على
البحر الطويل بالذات ،في حني يتوزع الباقي
على البسيط والكامل وبعض البحور األخرى.
وهو ما ينسحب على معظم ما كتبه جميل بن
معمر الذي يبدو وكأنه ،كسواه من العذريني،
مكتوب على خطوط التماس الفاصلة بني ضوء
احلب وعتمته ،كما بني سطح األرض وباطنها:
ولم تكن جتربة قيس بن امللوح العاطفية مبنأى
عن االحتفاء املماثل بهذا البحر ،واالتكاء شبه
الدائم على إيقاعاته املثخنة باألنني والشجن
ومت��زق��ات النفس .وإذا ك��ان البعض قد شكك

بوجود قيس الفعلي ،معتبرا ً أن قصة عشقه
الهذياني ليست س��وى ض��رب م��ن األساطير
التي ابتدعتها مخيالت الرواة ،فإن الشعر الذي
بني أيدينا هو حقيقة واقعة ال يرقى إليها الشك،
بكل م��ا يختزنه م��ن لهب ال��داخ��ل وف��وران��ات
العاطفة احمل�م��وم��ة ،وه��و م��ا منح «املجنون»
فرصة اخللود ،بقدر ما حوله إلى ملهم حقيقي
للعشرات من شعراء العالم وكتابه الالحقني.
كما ال منلك في هذا اخلصوص إال أن نالحظ
الفارق الشاسع بني شعر الطرديات والشعر
السياسي في العصر األم��وي من جهة ،وبني
شعر احلب عند قيس وأترابه العذريني من جهة
أخرى ،حيث النوعان األوالن يكرران الصيغ
والنماذج اجلاهلية بكل ما تتسم به من خشونة
وتعقيد وإغ��راب لفظي وتعبيري ،في حني أن
شعر العذريني كان يشف مع احلب إلى أبعد
ح��دود الشفافية ،ويبدو لشدة صدقه وكأنه
يسيل كما امل��اء ،م��ن أكثر جهات القلب صلة
بالعذوبة والتفجر التلقائي ومناجاة الغياب.

شركة مي افيفيم  2010م.ض تعلن عن رغبتها بتلقي عروض لصالح :
مناقصة علنية ذات مرحلتين  838/21لتلقي خدمات
تخطيط هندسي للمنظر الطبيعي والتطوير
الموعد االخير لتقديم االستفسارات :يوم اإلثنين 01/02/2021 :السااعة .15:00
الموعد االخير لتقديم العروض :في يوم الثالثاء  16/02/2021 -الساعة 12:00
للتفاصيل اإلضافية التواصل مع قسم المشتريات والتعاقد هاتف رقم 03-7736117:او
على البريد االكتروني .natalies@mei-avivim.co.il
وثائق المناقصة الكاملة يمكن تنزيلها من موقع االنترنت التابع للشركة
.www.mei-avivim.co.il

شركة مي افيفيم  2010م.ض تعلن عن رغبتها بتلقي عروض لصالح :
مناقصة علنية ذات مرحلتين  848/21لتلقي خدمات مساحة وترسيم في منشآت
و/او البنى التحتية للمياه والصرف الصحي ووالتصريف في مدينة تل ابيب يافا
الموعد االخير لتقديم االستفسارات :يوم اإلثنين 01/02/2021 :السااعة .15:00
الموعد االخير لتقديم العروض :في يوم الثالثاء  16/02/2021 -الساعة 12:00
للتفاصيل اإلضافية التواصل مع قسم المشتريات والتعاقد هاتف رقم 03-7736117:او على
البريد االكتروني .natalies@mei-avivim.co.il
وثائق المناقصة الكاملة يمكن تنزيلها من موقع االنترنت التابع للشركة
.www.mei-avivim.co.il

مناقصة علنية لتقديم خدمات تزويد وتركيب
عزل حراري ألنابيب ومنظومات تدفئة
نتيفي هتفعي ليسرائيل م.ض (״الشركة״)شركة حكومية بالكامل تنشر بذلك اعالن عن تقديم عروض لتقديم خدمات توفير وتزويد وتركيب عزل
حراري ألنابيب ومنظومات تدفئة في منشآت الشركة (في ما يلي:״ المناقصة״).
مدة التعاقد ستكون بحسب العقد الموقع هي لمدة  48شهر .ويحق للشركة التمديد بناء على االحتياجات الخاصة بالعقد بالتمديد لمدد تعاقد اضافية،
كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
اختيار الفائز ،من بين مقدمي العروض المستوفين للشروط ،والتي جوهرها مذكور ادناه ،والتي ستستند الى تقييم نقاط للجودة ( )30٪ونقاط السعر
( ،)70٪كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
الشروط المسبقة
أ .على مقدم العرض ان يكون شركة مسجلة حسب االصول في اسرائيل
ب .مقدم العرض لديه خبرة لخمس سنوات على االقل ،ضمن اطار الفترة التي تبدأ من تاريخ  1.1.2012وحتى الموعد االخير لتقديم العروض ،في توفير و
تركيب عزل حراري ألنابيب ومنظومات تدفئة ،خاللها تم تنفيذ  5مشاريع ،كما هو معرف تاليا ،لصالح  3زبائن على األقل ،بقيمة مالية ال يقل
عن  200،000شيكل ( بدون القيمة المضافة) لكل مشروع مستقل.
* بخصوص المذكور اعاله “مشروع” هو واحد او أكثر من األعمال التالية :تفكيك ،قياس وتركيب عزل حراري او انتاج عزل حراري جديد.
ج .مقدم العرض يدير دفتر حسابات ومسجل بحسب األصول وبحسب قانون تشغيل الهيئات العامة  ،1976-وتوجد لديه كافة التصاريح واالقرارات
المتعلقة بذلك.
معلومات عامة.
مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة www.ingl.co.il :تحت الرابط “مناقصات”.
طلبات االستيضاح يمكن الحصول عليها بواسطة مراسلة عزرا دنيال ،الى العنوان  daniel@ingl.co.ilحتى تاريخ  2/2/2021الساعة .16:00
أجوبة االستفسارات سيتم نشرها في موقع االنترنت التابع للشركة المذكور اعاله.
على مقدم العرض ارفاق العرض في نسختين  PDFمنفصلة ،وارسال ذلك لصندوق البريد االكتروني shai@ingl.co.il :وكذلك ,sivanl@fridman
وذلك حتى تاريخ  17/2/2021الساعة  .16:00يجب الكتابة على البريد االكتروني ”:مناقصة علنية لتوفير وتزويد عزل حراري لألنابيب ومنظومات تدفئة”.
نوضح انه بسبب وباء الكورونا ،تقديم العروض بشكل يدوي لن يتم استقبالها.
كل المعلومات المطلوبة بالنسبة للمناقصة في هذا اإلعالن تم استعراض ملخص فحسب لكن الصيغة الملزمة هي الواردة في
وثائق المناقصة .
يحق للشركة تغيير المتطلبات كما هو مذكور ومن ضمن ذلك تغيير المواعيد والشروط ،وكل ذلك كما هو مفصل في وثائق
المناقصة .على مقدم العرض متابعة االعالنات الواردة في موقع االنترنت اعاله .الشركة تحتفظ بإلغاء المناقصة ،بناء على رغبتها الحصرية.

