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علم واسع األبعاد يتصل باألمزجة وعلم النفس

اخبار السينما

فلسفة األلوان ..املعاني وأسس الذوق

فلس��فة األل��وان ،علم واس��ع األبعاد يتصل
باألمزج��ة وعل��م النف��س الجمع��ي والثقاف��ة
الحي��ة والذوق اإلنس��اني ،وه��و ال يقتصر على
المقتني��ات  ،ب��ل يمت��د إل��ى المعان��ي ،وأس��س
الذوق ،وخصب التفكير ،والمشاعر .ان األلوان
يه��وى ويعش��ق بن��اء عل��ى التكوي��ن األول الذي
كان��ت ل��ه مؤثراته ف��ي ذهنه وذاكرت��ه ..كم
هي مش��اعره وتأثره بالطبيعة التي من حوله؟
ه��ل يه��رب م��ن األل��وان المبهرجة إل��ى األلوان
الباهت��ة أو بالعكس! وربم��ا يعتقد البعض بأن
مث��ل ه��ذه االهتمام��ات ه��ي ش��كلية وال عالق��ة
لها بحياتن��ا وهمومنا ومجاالت تفكيرنا الذي
ينصب على ما هو أهم ،ونجيب على
ينبغي أن ّ
كل م��ن ينتق��د هك��ذا اهتمامات ،ان��ه لو يعلم
ك��م ّ
يضيع اإلنس��ان في مجتمعاتن��ا من وقته
واهتمامات��ه وتفكي��ره بتواف��ه األم��ور ،ألش��فق
على مجتمعاتنا قاطبة ..ولوجد بأن حياتنا ال
يمكنها أن تس��تقيم م��ن دون أن تزرع جملة من
المعان��ي الجدي��دة فيه��ا ،أو أن تخص��ب تفكير
أجياله��ا بطاق��ة كبرى من الجمالي��ات بعيدا
ع��ن الفوض��ى والدمام��ة والفجاج��ة والقباحة
والبشاعة!
األلوان تعبير صامت عن كل االنفعاالت
لم��اذا الل��ون االزرق؟ عل��ي أية ح��ال ،يبقى
األزرق ه��و س��يد األل��وان في عم��وم أوروبا  .لقد
أش��ارت جميع اس��تطالعات ال��رأي منذ الحرب
األخي��رة وبش��كل منتظ��م إل��ى ح��د كبي��ر بأن
الل��ون األزرق ه��و الل��ون المفض��ل ل��دى أكث��ر
م��ن نص��ف س��كان ق��ارة أوروب��ا ،وبف��ارق كبي��ر
عن األخضر الذي يش��كل اللون المفضل لدى
حوالى  %20منهم  ،ثم األحمر ما بين  %8و، 10
ثم أن هذا التفضيل لألزرق في فرنسا ،يبدو اقل
مم��ا ه��و في بعض البل��دان المجاورة لها حيث
تصل نس��بة الذين يرون به اللون المفضل إلى
حوالى  %60من مجموع السكان ..كما يالحظ
أن اللون األزرق هو المفضل ايضاً ،لكن بنس��ب
أقل ،في الواليات المتحدة األميركية وكندا
واس��تراليا وفي مختلف بل��دان العالم الغربي.
م��ع ذلك لم يكن اللون األزرق يحظى بتقدير
كبير لدى الرومانيين الذين كانوا يعتبرونه
«ل��ون البراب��رة» بينم��ا كانوا يفضل��ون أكثر
األبيض واألحمر واألس��ود «إن فلس��فة األلوان
تبدو أكثر اس��تقرارا معرفي��ا من خالل جهود
بع��ض العلم��اء والفناني��ن الذي��ن اس��تطلعوا
ال��رأي بصدده��ا ،وم��دى انس��جام اإلنس��ان م��ع
اللوحات المعبرة من خالل األلوان عن طبيعة
تتكلم ،أو إنس��ان يفكر .إن ما حصلنا عليه من

الفرنسية أوجدت الكثير من المفردات للداللة
عل��ى تباين��ات هذا اللون ال��ذي كان قد أصبح
عل��ى الموض��ة قب��ل فترة زمني��ة وجي��زة! هكذا
تم��ت الدالل��ة عل��ى األزرق الس��ماوي ،واألزرق
البح��ري واألزرق الليل��ي ،واألزرق الرم��ادي،
واألزرق الطاووس��ي ،واألزرق البترول��ي ،واألزرق
الغام��ق ،واألزرق ال�لازوردي ..ال��خ  .ولك��ن ؟ إذا
كان األزرق ب��كل تش��كيالته س��يد األل��وان ف��ي
اوروبا  ،فليس معنى ذلك انه سيد األلوان في
أرجاء المعمورة !
األزرق دلي��ل عل��ى الت��وازن واالنس��جام
والحرية

معلومات حول استكناه ألوان تعشقها البشرية،
يق��ود بالضرورة إلى المناداة بتأس��يس فلس��فة
جمالية في ثقافتن��ا وتفكيرنا ..وأدعو هنا إلى
غ��رس ه��ذه األفكار منهجيا ف��ي كتب التربية
والتعليم حتى يتربى اإلنس��ان في مجتمعاتنا
عل��ى مثل ه��ذه المعاني بدل اضطه��اد تفكيره
الغ��ض بالتعقي��دات وقت��ل روح الحي��اة بالكآبة
والغلظة واالسوداد ،وعليه فان أجيالنا إن كان
له��ا أن تخ��وض مغامراته��ا م��ن اج��ل فلس��فة
األلوان ،فان أجيال أمم أخرى قد غرست عندها
مختل��ف جماليات األل��وان ،وكان ينبغي على
الل��ون األزرق أن يخ��وض مغامرة كبرى ضمن
مختل��ف االتجاه��ات كي يتخل��ص من أثقال
البربري��ة والتوحش ،ويحظ��ى بالمرتبة األولى
ف��ي س��لم األل��وان ف��ي العال��م المعاص��ر ال��ذي
يتمي��ز بالتق��دم ف��ي مختلف المج��االت ..هذا
وكان ماس��يت اإلغريق��ي ق��د اتخ��ذ موقف �اً
س��لبياً م��ن هذا اللون ال��ذي كان الجرمانيون
يصبغ��ون أجس��ادهم به قب��ل خ��وض المعارك،
واعتب��ر «قيص��ر» ان��ه يجع��ل جن��ود البراب��رة
كـ«األشباح» عندما يتلونون به.
بداية المنعطف التاريخي
لك��ن الل��ون األزرق المخف��ي والمه��زوم،
ب��ل والملع��ون والش��رير أحيان��ا ف��ي الماض��ي
الصع��ب أصبح الي��وم يتربع على عرش األلوان
م��ع ريش��ة الفن��ان ادوار موني��ه ،ومجموع��ة
الرس��امين االنطباعيين وم��ع إبداعات الكتاب

في رسالة للمهرجان الدولي الـ  35لالفالم القصيرة بطهران

ف��ي رس��الة وجهه��ا للمهرج��ان الدول��ي ال �ـ  35لالفالم القصي��رة بطه��ران ،اكد وزير
الثقاف��ة واالرش��اد االس�لامي عب��اس صالحي انه على الساس��ة االمري��كان أن يعلموا بأن
الحضارة االيرانية نابعة من الثقافة والفن وال حدود لها وال يمكن فرض العزلة عليها.
واضاف صالحي في رسالة وجهها الى المهرجان ،اننا نعيش اياما يسعى فيها جزء
م��ن العال��م (امي��ركا) بتاريخ��ه الناش��ئ لاليح��اء بان اي��ران بحضارته��ا العريقة تعيش
العزلة.
وقال ،ان االدارة االميركية تنفق مليارات الدوالرات لتحقيق هذا الغرض من خالل
ممارسة الضغوط علينا للمساس بعالقاتنا السياسية واالقتصادية مع العالم .
وش��دد بالقول إنه على هؤالء أن يعلموا بان الثقافة والفن يش��كالن جوهر الحضارة
االيرانية وان هذا الجوهر ال تحده أي حدود لذلك في االيام التي نواجه فيها التهديد
والحظ��ر ،نش��هد تلق��ي اكبر ع��دد من الطلبات من مختلف دول العالم للمش��اركة في
المهرج��ان الدول��ي لالف�لام حي��ث تس��تضيف الس��ينما االيراني��ة وجوه��ا بارزة للس��ينما
العالمية وهذا ما يثبت بان صوت الفن يسمع ويجمع الشعوب ويمهد للحوار.
واع��رب وزي��ر الثقافة واالرش��اد االس�لامي عن امل��ه بان يوفر المهرج��ان الدولي هذا
فرص��ة لتعزي��ز التع��اون الس��ينمائي بي��ن اي��ران والعال��م ،آم�لا بنج��اح المعنيي��ن باقامة
المهرجان .
يذك��ر ان المهرج��ان الدول��ي ال �ـ  35لالف�لام القصيرة انطلق ي��وم الجمعة بطهران
ويس��تمر  5اي��ام به��دف التعري��ف بافضل النتاج��ات الوطنية والدولية ف��ي مجال االفالم
القصيرة وخلق فرص تنافسية بين منتجي هذه االفالم.
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يق��ع متحف الموس��يقى ف��ي زقاق «نم��ازي» بعد
تقاطع طرق ذو ثالثة أرجل في ش��ارع دربندي بس��احة
تجريش شمال العاصمة اإليرانية طهران.
وتم بناء «متحف الموسيقى» في ثالثة طوابق
وافتت��ح ف��ي ش��هر نوفمب��ر ع��ام  2010وذل��ك به��دف
الحف��اظ عل��ى التراث الموس��يقي الوطن��ي اإليراني،
وتقدي��م وتعري��ف المنتوج��ات القديم��ة وتكري��م
االس��اتذة وطالئع ورواد الموس��يقى .ويشمل متحف
الموس��يقى عل��ى مجموع��ة ص��االت تع��رض فيه��ا
أدوات الموس��يقی المتنوعة ومكتبة تخصصية تضم
كت��ب األدب والموس��يقى ،واس��توديوهات تس��جيل
الموس��يقى ،وورش��ة مراح��ل صن��ع آالت الموس��يقی

وإذا كان م��ن الش��ائع التعبي��ر ع��ن بعض
الدالالت لأللوان حيث يش��ير األبيض للسالم،
واألس��ود للح��داد ،واألحمر للعن��ف ،فإن األزرق
ق��د أصبح يدل من��ذ نهايات العصور الوس��طى
على الفرح والحب واالستقامة والهدوء  ..وقد
اس��تطاع هذا اللون بانتصاره أن يحتفظ بهذه
الدالالت كلها عبر جميع التبدالت السياسية
الت��ي م � ّرت به��ا ق��ارة أوروب��ا ،وخصوصا فرنس��ا
الت��ي ش��هدت ع��ام  1789ثورته��ا البورجوازي��ة
الكب��رى ..لك��ن بق��ي الل��ون األزرق ه��و اح��د
األلوان األساسية لعلم فرنسا المرسوم باألزرق
واألبي��ض واألحم��ر ،وحي��ث أن األبي��ض يش��ير
للنظ��ام الملك��ي ف��ي تاري��خ فرنس��ا واألحم��ر
للث��ورة ..أما األزرق ،فيتم اعتب��اره بمثابة دليل
عل��ى الت��وازن ،واالنس��جام والحري��ة ..اي ان��ه
لون وس��طي بي��ن اليمين واليس��ار ،مث��ل التيار
السياس��ي ال��ذي يعب��ر ع��ن الوس��ط الي��وم ف��ي
فرنسا.
أن اإلنسان هو ابن األرض ،واألرض كائن
ازرق ،كم��ا ب��دت واضح��ة من أعم��اق الفضاء،
وان التجان��س بي��ن األرض والس��ماء يش��كلها
قاس��م مش��ترك هو اللون األزرق ..فمن يرفض
الح��رب يه��وى الل��ون األزرق ،وم��ن ينس��جم مع
المحب��ة والس�لام يرغ��ب بالل��ون األزرق ،وم��ن
يري��د اله��دوء والتأم��ل ف�لا يجد بغيت��ه إال في
الل��ون األزرق! لق��د كان��ت هن��اك اختي��ارات
لألل��وان ف��ي العه��ود اإلس�لامية ،فاألبيض هو
رم��ز األمويي��ن ،واألس��ود ه��و رم��ز العباس��يين،
واألخض��ر ه��و رم��ز العلويي��ن والفاطميين أما
األحم��ر  ،فق��د اخت��اره كل م��ن أش��راف مك��ة
والعثمانيين ..إن لكل شعب من الشعوب اليوم
اعت��زازه بل��ون معي��ن أو لوني��ن للدالل��ة عل��ى
تاري��خ أو حاض��ر معينين ،وس��أفرد ح��ول هذا «
الموضوع »كتابة جديدة لقياس طبيعة رؤية
كل شعب من الشعوب.

اكتشاف جديد ينبئ بالحاجة إلعادة كتابة تاريخ الفن

وزير الثقافة :ال حدود للثقافة والحضارة االيرانيتني
وال يمكن فرض العزلة عليها
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الرمانس��يين ،وم��ع خلط��ة موس��يقى الج��از
االف��رو اميركي��ة الت��ي تنبع��ث رخيم��ة م��ا
بع��د منتص��ف الليل .ويحدد المس��يو ميش��يل
باس��تورو ع��ام  1000مي�لادي بداي��ة المنعط��ف
التاريخي الذي بدأ فيه اللون األزرق يرفع بعده
رأسه ش��يئاً فشيئاً بفضل التطور التقني ليس
في اآللة ،بل في التفكير وما تبعه من تغيير في
الذهنيات البش��رية مع تبدل األحاسيس شيئا
فش��يئا نح��و اله��دوء ،وتس��امي المش��اعر بي��ن
األرض والس��ماء .وترافق مثل هذا التغيير في
ظهور األزرق الغامق واألزرق الفاتح وما بينهما
م��ن تدرج��ات ف��ي العدي��د م��ن القط��ع الفنية،
وخاصة في قطع األثاث وعلى رأسها الخزانات
و«ديكوراته��ا» ،ث��م اس��تمر ه��ذا التط��ور! نع��م
لق��د تغير كل ش��يء اعتباراً م��ن القرن الثاني
عشر الميالدي ..فما أن مرت عدة عقود زمنية
فق��ط ،حت��ى ع��رف ه��ذا اللون �ـ األزرق �ـ طف��رة
كمي��ة ونوعي��ة كبي��رة .لق��د أصب��ح األزرق
عل��ى الموض��ة ف��ي األنس��جة واأللبس��ة وف��ي
الفن��ون والص��ور ..كم��ا تنبؤن��ا بذل��ك جملة
م��ن المص��ادر المادي��ة والكتاب��ات الوصفي��ة..
وزاد اإلنس��ان م��ن الفت��ه ل��ه كثي��را ،فلق��د
اجتاح ميدان النقش على الزجاج والرس��م في
المخطوطات ،بل وزاد كثيراً استخدام لفظة
«ازرق» ف��ي القوامي��س الش��ائعة .وف��ي الوق��ت
ال��ذي كان في��ه الالتيني��ون يج��دون صعوبات
كبي��رة م��ن اج��ل تس��مية الل��ون األزرق ،ف��إن
اللغ��ات المش��تقة ع��ن الالتيني��ة وعل��ى رأس��ها

خالف��ا لالعتق��اد الس��ائد بأن ّ
فن الرس��م على
ج��دران الكه��وف ظه��ر ف��ي أوروبا ،ينبئ اكتش��اف
جديد بالحاجة إلعادة كتابة تاريخ الفن ،ويتمثل
ه��ذا االكتش��اف ف��ي جداريات عثر عليه��ا بأدغال
إحدى الغابات شمال إندونيسيا.
فقد جاء في مقال بصحيفة التايمز البريطانية
أن��ه تم اكتش��اف رس��وم تحاكي مش��اهد م��ن حياة
الكائنات الحية على جدران كهف في غابة بجزيرة
بورنيو في شمال إندونيسيا ،يعود تاريخها إلى حوالي أربعين ألف عام.
وتش��ير تحلي�لات كيميائي��ة إل��ى أن تلك الرس��وم -وبعضها يصور بق��رة -تعود لما
قبل نحو أربعين ألف عام أو أقدم من ذلك ،وهو ما يجعلها أقدم تمثيل فني في التاريخ
للكائنات الحية .ويعزز ذلك االكتشاف الدالئل بأن تدفق اإلبداع اإلنساني انطلق في
نقطتين متقابلتين من عالم ما قبل التاريخ ،إذ يعتقد أن أقدم رسم بالكهوف في أوروبا
يوجد جنوب فرنسا ،ويصور مجموعة من الحيوانات ،ويعود لحوالي  37ألف عام.
ويق��ول بين��ي س��بيكين م��ن جامعة يورك إن االكتش��افات الجديدة في جنوب ش��رق
آس��يا لعبت دورا مهما بش��أن أصول الفن ،وهو ما يعني أنها أقدم من التصور الذي كان
سائدا حول الموضوع .ومنذ تسعينيات القرن الماضي ،تم اكتشاف كهوف في مناطق
جبلية نائية في شمال إندونيسيا ،وفيها آالف الرسوم واألشكال التي تعود لحقبة ما قبل
التاريخ.
وإلى عهد قريب ،كان االعتقاد سائدا في أوساط المهتمين بتاريخ الفن ،بأن الفن
يرتب��ط بالمزارعي��ن ف��ي العصر الحج��ري الحديث أو القديم ،وأن ما أنجز من رس��وم في
تلك الحقبة ال يفوق تاريخه حوالي خمسة آالف عام.

ومكتبة تخصصية تحوي كتب األدب واملوسيقى

متحف املوسيقى في طهران ..يضم اآلالت املوسيقية الوترية والنفخية وااليقاعية

وجناح لبيع السلع الثقافية ومقهى وكنوز المتحف

ال��ذي يش��مل االالت الموس��يقية الوتري��ة والنفخية
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وااليقاعية مثل العود والفلوت والطبل والدف و....

اخملرج السوري «باسل الخطيب» في مهرجان املقاومة السينمائي
يش��ارك المخ��رج الس��وري «باس��ل
الخطي��ب» بفيلم��ه الس��ينمائي «األب»
ف��ي القس��م الدول��ي لفعالي��ات مهرج��ان
المقاومة الس��ينمائي بدورته الخامس��ة
عشر.
ويعتب��ر المخ��رج باس��ل الخطي��ب
م��ن المخرجي��ن الع��رب القالئ��ل الذين
تطرق��وا لموض��وع المقاومة وفلس��طين
وقد قدم إلى اآلن آثارا حظيت بجمهور كبير.
تج��ري أح��داث فيل��م األب ع��ام  2015حيث يحاصر تنظيم «داع��ش» اإلرهابي إحدى
البل��دات الس��ورية .يح��اول أهله��ا النج��اة بحياتهم .ونش��هد ف��ي الفيلم ص��راع أب يحاول
إخراج عائلته من البلدة وإنقاذها من الموت.
باس��ل الخطي��ب المخ��رج الفلس��طيني الس��وري م��ن موالي��د  1962بهيلفرس��وم
الهولندية والتي عادت عائلته الفلس��طينية بعد عام من مولده إلى س��وريا لتقيم هناك
بصفة نهائية .بدأ مسيرته الفنية في مجال السينما والتلفزيون في العام  1989وقد قدم
حت��ى اآلن أكث��ر م��ن  35عم�لا درامي��ا تلفزيونيا وأكث��ر من  11عمال س��ينمائيا جديرة
بالثناء والتقدير.
وبغض النظر عن المكانة المتميزة التي تحتلها الدراما السورية في العالم العربي
ف��إن لباس��ل الخطيب لمس��ة مميزة عبر تقديم��ه أعماال تلفزيونية وس��ينمائية تاريخية
واجتماعية وروائية هامة جدا والتي خلدت اسم باسل الخطيب عبر تميزها؛ حيث يتابع
ماليي��ن المش��اهدين الع��رب الدرام��ا الس��ورية خاصة المسلس�لات التي يخرجها باس��ل
الخطيب.
يذك��ر أن ال��دورة الخمس��ة عش��رة لمهرج��ان أف�لام المقاوم��ة يق��ام م��ن الس��ادس
والعشرين وحتى الثالثين من نوفمبر الجاري في العاصمة اإليرانية طهران.

 8أفالم إيرانية في مهرجان برشلونا لألفالم اآلسيوية
تستضيف العاصمة اإلسبانية برشلونا
ع��دة أفالم إيرانية ضمن مهرجان برش��لونا
لألفالم اآلسيوية لهذا العام.
واقيمت هذه الدورة منذ نهاية أكتوبر
المنصرم وتستمر حتى یوم غد  11نوفمبر.
وتش��ارك كل م��ن أف�لام «الزائ��دة
الدودية» للمخرج حسين نمازي و«أصحاب
الفل��ل» للمخرج��ة منير قيدي في القس��م
األصل��ي للمهرج��ان ،و«األموم��ة» للمخرج��ة رقي��ة توكل��ي في قس��م بانورام��ا« ،أربعين
أصل��ع» للمخ��رج ص��ادق دقيق��ي و«أح��داث الظهيرة» للمخ��رج محمد حس��ين مهدويان
و«لينا» للمخرج رامين رسولي بإنتاج إيراني أفغاني هولندي مشترك في قسم المواهب،
و«ورق الروح» للمخرج إبراهيم مختاري في قس��م نتبك ،و«آذر» للمخرج محمد حمزه
اي في القسم الخاص بالمهرجان.
وتش��ارك ف��ي ه��ذه ال��دورة م��ن المهرج��ان أف�لام م��ن أفغانس��تان وأس��تراليا وب��وان
وبنغالديش وكمبوديا والصين وهونغ كونغ والهند وأندونيسيا واليابان وكازاخستان
وكوريا الجنوبية وقرقيزيا وماكائو وماليزيا ومنغوليا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين
وسنغافورة وطاجيكستان وتايلندا إلى جانب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

َنه ٌْي ...وعَ َتب

ف��ي الحال��ة األول��ى :ح��واٌر بي��ن طر َف ْي��ن ،أَ ْخ ٌذ
و َردٌّ ،قي � ٌل وق��ال ،خ ٌ
�لاف ف��ي وجه��ات النظ��ر ،تبا ُي� ٌ�ن
ف��ي اآلراء ،انقس��ا ٌم ف��ي التوج��ه ،إال أن��ه ف��ي واق��ع
الح��ال أحدهم��ا على ح��ق واآلخر ِخال ُف��ه ،أي على
باط��ل .وال��ذي عل��ى باطل ُيس��يء التص��رف َّ
ويت ِب ُع
مس��اراً غي��ر أخال ِق� ّ�ي بتجليات��ه المختلف��ةَ :غ ْص ُب
ح� ّ�ق ،رف��ع صوت ،قل��ة احترام ،حركات اس��تفزازية
وتصرف��ات غير عقالئية ،تس��لح بالكذب واس��تعانة
بالح��رام ،وغيره��ا م��ن المس��لكيات ال ُمش��ينة التي
ُتظهر دناء ًة في مس��توى فاعلها .وفي المقابل ،ر ّد ُة
فع� ٍ�ل طبيعي��ة م��ن المظلوم ،س��نقتصر على بعض
مصاديقها ـ ذات الطابع السلبي ـ والتي قد تتجسد
بش��تم الظال��م واالنهي��ال علي��ه باأللف��اظ البذيئة
ونحوها من اإلس��اءات الكالمية المنبوذة عند أهل
العق��ل والتعقل وذوي األلب��اب الحضارية والعقول
الراقي��ة .وعلي��ه ،ف��ي هكذا س��ياقات ،حيث التهجم
الس��لبي الظال��م وال��رد غي��ر المنضب��ط ...نق��ول:
وع َتب.
ْيَ ...
َنه ٌ
ف��ي حال��ة ثاني��ة ،في مي��دان اإلج��اراتُ ،م َؤ ِّج ٌر
�تأجر ،ح��ان وق��ت الدف��ع واالس��تالم ،وإعط��اء
و ُمس� ِ
الح��ق لصاحب��ه ،فيطالب األخي��ر بحقه فال يلقى
تجاوب �اً ،يح��اول م��رة وأخ��رى ،حثيث �اً وتداوم �اً،
فيضي��ق ذرع «ال ُمطا َل��ب» وينفج��ر غضب �اً ومعلن �اً
ع��ن ع��دم نيت��ه الدف��ع ،لتك��ون النتيج��ة المقابل��ة
انهيال الش��تائم من المغصوب حقه على الغاصب
ودب من مفردات كذائية
هب ّ
و«تزفير» اللسان بما َّ
مذمومة ومرفوضة ،يرفضها الدين والعقل ،لنعاود
ونك��رر المقول��ة ذاته��ا ـ للمن َت ِه��ك والمن َت َه��ك ـ
وع َتب.
ْيَ ...
ومفادهاَ :نه ٌ
لم��س ف��ي عال��م
أم��ا ثال��ث الح��االت ،فق��د ُت َ
الخدم��ات االجتماعي��ة ،الس��لطة والحك��م ،حي��ث
الرئي��س والم��رؤوس ،ف��األول ُمن� ٌ
�اط ب��ه تقدي��م
الخدم��ات ولوازمه��ا للثان��ي ،وإذ ب��ه يتخ��ذ م��ن
التقصير منهجاً ومن السبات منز ًال ومن التقاعد
مآ ًال مبكراً ،ويغدو مُغ ّرداً في صومعة من «التخدر»
ال يُع َل��م زم��ان اس��تيقاظه لت��زداد األوض��اع س��وءاً
وانهي��ارا ،فتحض��ر الطريق��ة المقيت��ة م��ن الطرف
اآلخ��ر :ش��ت ٌم وألفاظ فاحش��ة ...فيحض��ر التعليق
وع َتب.
ْيَ ...
ذاتهَ :نه ٌ
ال ب��أس برابع��ة ،وذا ف��ي محض��ر األب َو ْي��ن
ُالح� ُ
�ظٌّ ،أم تطل��ب م��ن ضناه��ا خدم��ة ،وه��ي
ق��د ي َ
ئب ل��ه أعن��اق
ف��ي واق��ع الح��ال كن � ٌز أُخ � َر ِو ٌّي َت ْش � َر ُّ
األولي��اء الصالحي��ن إذ أنه��ا تقذف به��م أميا ًال في
َّ
الباري(جل وعال) ،بيد
ُس� َّ�لم االرتقاء والتقرب م��ن
َ
ْ
ً
َ
أن الغالم «المس��كين» ينتف��ض ُمتأفئفا ال يعجبه
ٍّد
�بب تاف ٍه أو آلخر أتفه ـ فيرد ـ بئس��ما َر
الحال ـ لس� ٍ
ـ عل��ى َم� ْ�ن أنجبت��ه ورعرعته وتحملت المش� ّ
�اق في
تنش��ئته ويرفض تلبيتها ،هذا فض ًال عن المكاسب
َّ
الترقوي��ة الت��ي فوّتها على نفس��ه ف��ي لحظة غفلة
يعتريه��ا جه ٌل وقلة عزيمة وفق��دان بصيرة ،فتعود
«منب��ع المحبة وإكس��ير الحن��ان» بالدعاوي غير

المس��ؤولة ـ كال لس� ِ�ت مع��ذورة يا غالي��ة ـ على م ْ
َن
مر في زمان ما في حشاها ...فتأتينا العبارة ذاتها:
َّ
وع َتب .محط ٌة خامس��ة ُت َع ِّرج بنا الى األحياء
ْيَ ...
َنه ٌ
الس��كنية ،حي��ث الواح��د ُيج��اور ج��ا َره ،فتب��وح لن��ا
الجي��رة بالتحامات ُّ
تنفض مفرداتها على حس� ٍ�ن في
التعام��ل وس��و ٍء في التعاطي ،وف��ي الثانية روايات من
قبي��ل «ماء يتس��اقط م��ن األعلى» و«موقف ق��د أُ ِخ َذ
غصب �اً» و«ص��راخ يعل��و» و«هت��اف يدن��و» و«كهرباء
ُق ِط َعت» وما ِش � ْئ َت فاس��تكمل من األمثلة ،فيس��تنفر
ُجرياً على لسانه َ
فاحش ال َك ِل ِم ودنيء
ال ُمستض َعف م ِ
َ
وع َتب.
ه
ن
نفسها:
الوضعية
الى
ال ِع َبر ...فنعود
ْيَ ...
ٌ
أم��ا س��ادس الح��االت وس��ابعها وم��ا بعدهم��ا
فنتركه��ا ِل ُم َخ َّيلة الق��ارئ العزيز ونذهب نحن الى
َل ْم َلم��ة تقييمي��ة تفيدن��ا بقاع��دة عام��ة مش��تركة
ْي عن المنكر للظالم...
لجميع الحاالت ومفادهاَ :نه ُ
وع َت� ٌ�ب عل��ى طريق��ة َر ّد المظل��وم عندم��ا تك��ون غير
َ
أخالقي��ة وبعي��دة عن المس��ار األدبي .فعل��ى الظالم
 بش��كل ع��ام  -أن َّيتق��ي اهلل ف��ي عب��اده ويك��ف ع��ن
الظلم واإلجحاف ،وعلى ال ُمستأجر أن يقوم بمهامه
 إيصال ال ُمستحق ألهله  -حين ُد ُن ّو موعده ،وعلىالحاكم أن يدرك أن السلطة مسؤولية خطيرة في
عنق��ه ق��د ترق��ى به ال��ى أعل��ى ِع ِل ّيين كم��ا أنها قد
تودي به الى أس��فل س��افلين ،وعلى االبن  -واالبنة -
أن يكونا على حذر في التعامل مع األب َويْن والحرص
عل��ى ع��دم إزعاجهم��ا  -فض� ً
لا عن إغضابهم��ا  -وأن
يخفضا لهما جناح الذل من الرحمة ،وعلى الواحد
التنبه  -بشدة  -على عدم أذيَّة الجار من حيث يدري
أو ال ي��دري ،ومعاملت��ه بحض��ارة وإنص��اف والترف��ع
عن توافه األمور وصغائرها (وطبعاً هذا منحى عام
يشمل جميع الخلق وليس فقط الجار) ،ويُستط َرد
المس��لك الحس��ن والتص��رف الخل��وق ف��ي باق��ي
الحالت وتفرعاتها.
أم��ا الوقف��ة ف��ي دائ��رة العت��ب ،فتس��تقر عل��ى
إرشا ٍد عام يقضي بأن على المظلوم عدم التهور وأن
ُرجع
يحذر من فلتات لس��انه ،ففاح��ش القول لن ي ِ
ح ّق��ه وق��د ال يض��ر الظالم بش��كل مباش��ر ،بل على
ُنزل من
العك��س فإنه يضر نفس��ه ويس��يء إليه��ا وي ِ
قيمته��ا المعنوية وتوجهها المس��لكي ،فالمطلوب
مجابهة الظلم بالطرق المشروعة والقانونية واهلل
ؤجر و َن ِظرٌة
ال ُمو َِّفق .وعليه ،عليك بالصبر أيها ال ُم ِّ
ال��ى َم ْي َس��رة ،وابتع��د ع��ن التجري��ح أيه��ا المواطن
وانتق��د باألط��ر القانوني��ة ،وإياكم��ا واالنج��رار
خلف الدعوات الشيطانية  -أيها األ َبوَان الحبيبان
 والت��ي ال تخرج من قل َب ْيكما على األغلب ،وتمهَّلأيه��ا المتض��رر م��ن الج��ار وب��ادل اآلخ��ر بالتي هي
أحس��ن لع��ل اهلل يُح ِدث بعد ذلك أمرا ،و ُتس��تط َرد
وجوه الخير في باقي الحاالت ،لتنمو حصاداً باهراً
في تلك الدار ،فما كان هلل ينمو ،وال يضيع عنده
عم��ل عام��ل منك��م م��ن ذك��ر أو أنث��ى ...واهلل خير
الرازقين ...وال ُم َعوِّضين.
أبو تراب كرار العاملي

