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نيوتن يحيي فان غوخ

دائرة
مرحب ًا عزيزي القارئ من
جديد ,اليوم �سنذهب مع ًا
�إلى املدر�سة لنتعلم در�س ًا
ق�����ص�يراً ،ت��ع��ال معي �إل��ى
ال�سطر التايل مع التحية.
العنوان هو جمرد دائرة,
�صحيح ؟ ،ال بل هو الرقم
خم�سة بالعربية ،و لكن
ه��و ال��رق��م �صفر يف اللغة
الإنكليزية �أو حرف الـ «،»o
و رمب��ا هو رم��ز الأك�سجني
يف الكيمياء ،فمن �سيح�سم
�صحة العنوان الذي لرمبا
�سي�شتد احلال �إلى خالف �أو
جدال؟
ال تنتظروا من كاتب املقال
الإجابة لأنني مع كل الأ�شكال
و الأرق���ام و الأح��رف التي
ذكرت وفق ر�أي كل من يقر�أ
الآن ،فرمبا منظورك �أنت
هو خم�سة بالعربية و من
�سيقر�أ هذا املقال بعد �ساعة
�سرياها جمرد دائرة ،و من
قر�أها قبلك �سيظنها �صفرا يف
اللغة الإنكليزية ،فما تراه
�صحيح ًا لي�س بال�رضورة �أن
ما يراه غريك �سيكون خاطئ ًا
و العك�س �صحيح ،كل له
زاويته و مفهومه للعنوان،
وكذلك هي الآراء و الأفكار
ال��ت��ي نتبادلها فما ت��راه
خاطئ ًا لي�س بال�رضورة �أن
يكون خاطئ ًا عند غريك،
ف��ح�ين نفهم �أن العنوان
لي�س �شك ً
ال واح��د ًا بل ي�أخذ
عدة �أ�شكال وفق مفهوم كل
�شخ�ص� ،سنفهم �أن كل ر�أي
قاله �شخ�ص �أو فكرة ي�سعى
لن�رشها ه��ي كالعنوان،
فن�ستنتج من در���س اليوم
يا �صديقي هو �أن ن�ستطيع
�أن نتعاي�ش و نتقبل مع كل
من يخالفنا فكر ًا �أو ر�أي � ًا
فهو يرى وفق مفهومه هو,
و لي�س وفق مفهومك �أنت،
فتخيل معي �أن يتم اق�صا�ؤك
و التحري�ض عليك من ِقبل
املجتمع ملجرد �أن��ك ر�أيت
العنوان دائرة ,و ُهم ر�أوه
الرقم �صفرا بالإنكليزية،
�أال تعتقد �أن الأم���ر الذي
مت اق�����ص��ا�ؤك عليه ه��و �أمر
�ساذج؟! ،كذلك �آراء و �أفكار
فهم
الأف����راد يف جمتمعك ُ
كالعنوان ال��ذي ق��ر�أت��ه ،
ف�إن مل تكن قادر ًا على تقبل
ر�أي خمالف لك فتذكر �شكل
العنوان ،و هذا قد انتهى
الدر�س و حان موعد الفر�صة
الأولى .ف�شكر ًا لوقتك .

«الكويت ...فع ً
ال غير»
�أوب��ري��ت «ال��ك��وي��ت ...ف��ع� ً
لا غ�ير» فكرة
و�إ�رشاف �أمني �رس اللجنة الدائمة لالحتفال
بالأعياد واملنا�سبات الوطنية ال�شيخة
�أمثال الأحمد اجلابر ال�صباح االن�سانة التي
حتر�ص على �إظ��ه��ار جانب �إيجابي كبري
يف املجتمع يتلخ�ص يف كلمتي «العطاء»
و«الوالء» للكويت وحدها ،وبتعاون وتن�سيق
م�ستمر بني وزارتي االعالم بكوادرها الفنية
والوطنية والرتبية بطالب وطالبات مبختلف
املراحل التعليمية ،وحقيقة ف�إننا ننتظر مثل
هذا الأوبريت عاما بعد عام ،فهو فعال غري،
حيث الأوبريت الذي قدم عبارة عن حزمة من
اللوحات املر�صو�صة واملكملة ،الواحدة
تلو الأخ��رى ،فهي لوحات م�ضيئة وباهرة
وف�سيف�ساء جميلة ورائعة جت�سد مفردات
ومعاين وقيم ًا وحقائق و�أفعا ً
ال مثلى تلتف
حولها الوحدة الوطنية الرا�سخة يف املجتمع
الكويتي عرب م�سرية تاريخ حافل بالإجنازات
والوقفات امل�شهودة� ،أوبريت «الكويت...
فع ً
ال غري» عمل ا�ستثنائي وفعال غري ،يعك�س
جهود ًا وطنية متوا�صلة بذلت يف �إنتاج هذا
العمل الفني على مدى ا�شهر ليكون املح�صول
والثمرة بهذه ال�صورة الراقية امل�ضيئة
أداء و�إخ��راج � ًا
واملبدعة ،كلمة وحلن ًا و� ً
بلوحات غنائية رفيعة امل�ستوى والذوق
املرئي وامل�سموع واحل�سي« ،الكويت...
فع ً
ال غ�ير»� ،أوبريت عرب ب�صدق امل�شاعر
واالحا�سي�س والأداء عن �صور وم�شاهد م�صورة
باحرتاف ناقلة احلالة الوطنية الكويتية
اال�ستثنائية التي تظهر يف ال��والء للوطن
ومبواقف ال�شدائد والرخاء ،والتي ت�ؤكد
على �أهمية الثقافة والوعي الفكري يف بناء
االن�سان احلا�رض وامل�ستقبل ال��ق��ادر على
حتمل امل�س�ؤولية الوطنية والتكاليف يف كل
املجاالت وامل�ستويات ،والعمل باملجمل
�أعجبنا كثرياً ،حيث الأداء احليوي واللحن
العذب وال�صوت اخلام واال�ضاءة اخلاطفة.
وقد �أعجبتني لوحة «�إال �صباح» من كلمات
من�صور ال��واوان و�أحل��ان �أحمد حمدان يف
�أوبريت «الكويت ...فع ً
ال غري» ملا حتمله
من ال��والء والفخر ،وكذلك لوحة «�أهل
ٍ
ومعان
احل��م��ي��ة» ،مل��ا ت�ضمنت م��ن قيم
للتعاون والتالحم وتناغم �أكرث من رائع،
ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ذاك��رة يف رب��ط الكلمات
واالحل����ان مل��ا ح��دث ال��ع��ام امل��ا���ض��ي يف
�شهر �أكتوبر من ارتفاع من�سوب االمطار يف
ال�شوارع واملناطق ،وما �شهدته البالد من
حالة ا�ستنفار بكل القطاعات على �أثرها
كانت فزعة �أهل الكويت يف ال�شدائد ج�س ًدا
وقل ًبا واح ًدا ،و�أكدوا فعال �أن الكويت  ..فعال
غري ،واحتوى العمل على كلمات جميلة من
ت�أليف من�صور الواوان و�أحلان حمد القطان
و�إخراج حممد بولند ،ومن كلماتها:
حذرونا وقالوا الغيمة قربت
الزموا البيت وع�سى هاحلالة متر
واملدار�س والوظايف عطلت
وال�سما �صبت ولوح اخلطر
ب�س �شفتوا الكويتي يومنّا طلع
ي�ساعد اخوانه وما حلظة جزع
اللي واقف باملطر ما هزه �شي
واللي رايح دوامه ما رجع
واحلفوا ما يرجعون لني متر بال�سالم
عفية يا عيال البالد انتو فعال موكالم

الفنان العظيم الذي رحل عن ال�ساحة مبكر ًا
تارك ًا لنا �إرثا فنيا ال يقدر بثمن ،وختم قوله
يف لو عا�ش فان غوخ �إلى ال�ستني من عمره
ملا وجدت يف العامل فنانا ال ير�سم الواقعية،
نعم ما قاله ايريك نيوتن يف عام  1910امر
حقيقي وواقع ال مفر من االعرتاف به واعتبار
فان غوخ فقيد الفن الذي قامت على يديه كل
�أ�س�س وقوائم الفن الت�أثريي ،ومنه تطور
الفن الواقعي فكانت التجريدية وال�رسيالية
والتكعيبية ،ومل ي�ستطع املتطفلون على الفن
اخلروج عن القواعد الواقعية واحلديث عن
ه�ستريية احلداثة �أو ما بعد احلداثة الزائفة
كما كان يقول فنان الع�رص احلديث بابلو
بيكا�سو ان الفن احلقيقي هو ما يطري ويطوف
�ضمن حدود احلقيقة الواقعية التي يت�أثر بها
الإن�سان ،فال يخرج يف التيه واملجهول بعيد ًا
عن تلك القواعد التي يبنى عليها كل تعبري
ح�سي ي��دور يف قناعة الفنان �أي�� ًا ك��ان ومل
يختلف رائد احلداثة التكعيبية مع ر�أي �أي ناقد
�أو فنان منذ ذاك الوقت الذي قال فيه بيكا�سو
هذا الر�أي قبل وفاته عام .1973

الفنان الت�أثريي الكبري فين�سنت فان غوخ
� 1890 - 1853أحد ا�شهر فناين هولندا الذين
ابتداء من
تطور على �أيديهم الفن االنطباعي
ً
ب��ول �سيزان  1906 - 1839وانتهاء بفنان
الع�رص املجدد بابلو بيكا�سو 1973 - 1881
احد ابرز رواد املدر�سة التكعيبية يف العامل
وبع�ض من ابتدع الفن التجريدي املقتب�س
من انطباعية �سيزان وتاثريية فان غوخ الذي
عرفه العامل بالفنان الذي قطع �أذنه من اجل
حبيبته ،وهذا طبع ًا غري �صحيح ،وما هو غري
افرتاء جاهل.
الفنان فان غوخ حتدث عنه الفنان الإنكليزي
الكبري ايريك نيوتن  ،1969 - 1893وكان
حديثه الرائع ب�صفته ابرز الفنانني الواقعيني
يف القرن الع�رشين بكل �إنكلرتا عندما ح�رض
اول معر�ض فني يقام يف لندن عام  1910وقبل
ا�شتعال احلرب العاملية الأول��ى ،حيث قال
نيوتن ان خ�سارة العامل كله مبوت الرائع
فين�سينت فان غوخ كبرية جدا و�أننا ك�أجيال
متتالية نع�شق الفن الواقعي ونعي�ش تاثريه
علينا ال جند �أمامنا و�سيلة غري التعلم من هذا
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بر الوالدين «»2-2
عقوق الوالدين للأجداد فهذا من جملة الأ�سباب
املوجبة للعقوق ،ف��إن كان الوالدان عاقني
لوالديهما عوقبا بعقوق �أوالدهما التفرقة بني
الأوالد ،فهذا العمل يورث لدى الأوالد ال�شحناء
والبغ�ضاء ،فت�سود بينهم روح الكراهية،
ويقودهم ذلك �إلى بغ�ض الوالدين وقطيعتهما
،و�سوء خلق الزوجة ،فقد يبتلى الإن�سان بزوجة
�سيئة اخللق ال تخاف الله وال ترعى احلقوق،
فتجدها تغري الزوج ،ب�أن يتمرد على والديه� ،أو
يخرجهما من املنزل� ،أو يقطع �إح�سانه عنهما،
�و بزوجها ،وت�ست�أثر به دون
ليخلو لها اجل� ّ
غريها ،قلة الإح�سا�س مب�صاب الوالدين فبع�ض
الأبناء مل يجرب الأُبوة وبع�ض البنات مل يجربن
الأمومة ،فتجد من هذه حاله ال ي�أبه بوالديه،
�سواء �إذا ت�أخر بالليل� ،أو �إذا ابتعد عنهما� ،أو
�أ�ساء �إليهما،عن عبد الله بن عمرو ر�ضي الله
عنهما قال :قال ر�سول الله�« :إن من �أكرب الكبائر
�أن يلعن الرجل والديه» قيل :يا ر�سول الله!
وكيف يلعن الرجل والديه قال ر�سول الله �صلى
«ي�س ُّب الرجل �أبا الرجل في�سب
الله عليه و�سلمُ :
�أباه وي�سب �أمه في�سب �أمه» ومن كان هذا حاله
ف�إنه يعر�ض نف�سه للعنة الله تعالى ،فقد روى
الإمام م�سلم يف �صحيحه عن علي بن �أبي طالب
ر�ضي الله عنه �أن النبي قال« :لعن الله من لعن
والديه» ،وعن �أبي هريرة ر�ضي الله عنه �أن
«ر ِغ َم �أَنْ ف ُُه
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قالَ :

حسبة مغلوطة

َ ،ر ِغ َم �أَنْ ف ُُه  ،قيلَ :م ْن يا ر�سول الله قالَ :م ْن
�أدرك والديه عند ِ
الكرب� ،أح َدهما �أو كليهما ثم مل
يدخل اجلنة» رواه م�سلم ،فعن �أبي �أمامة ر�ضي
الله عنه عن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
قال« :ثالث ٌة ال يقبل الله منهم �رصف ًا وال عدالً:
ٌّ
كذب بالقّ ّدر»  ،وعن عبد الله بن
عاق
ٌ
ومنان ُ
وم ٌ
عمرو ر�ضي الله عنهما �أن النبي �صلى الله عليه
ُ
و�سخط
و�سلم قال« :رِ �ضا الرب يف رِ �ضا الوالد،
الرب يف �سخط الوالد» عقوبة عقوق الوالد ان
العاق يف الدنيا ال ُيقبل عمله يف الدنيا وال
ُيثاب عليه يف الآخرة ال ُيبارك له الله تعالى
في�صاب بالفقر و�ضيق احلال ُي�صبح من
يف رزقه ُ
املكروهني يف الأر���ض وال�سماء ،فيبغ�ضه من
حوله ويكرهون معاملته وتلعنه املالئكة.ال
ويجازى مبثل ما فعل
ُيرفع له دعاء وال ُيقبل منه ُ
من �أوالده يف امل�ستقبل ال ينطق بال�شهادتني عند
اقرتاب الأجل يكون دعاء والديه عليه م�ستجاباً،
عقوبة العقوق يف الآخ��رة ،يعاقب العاق منذ
حلظة مماته ،حيث ُيعاقبه الله تعالى ب�صعوبة
النزع و�شدة �سكرات املوت �إذا مات �أبواه وهما
غا�ضبان منه ُيعاقب بدخول النار ،فالعقوق من
الذنوب املوجبة للعقاب ال ينظر الله له يوم
القيامة؛ لقول �أ�رشف اخللق واملر�سلني« :ثالثة
ال ينظر الله لهم يوم القيامة وال يزكّ يهم ومنهم
ّ
العاق لوالديه» ،ختاما يجب الإح�سان الى
الوالدين وبرهما وخدمتهما يف احلياة.

بكل صراحة

علي البصيري

الجازي طارق السنافي

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

atsenafi@gmail.com

بالم ِ
ِ
شمش

من أنت؟
طرحت �سابقا نف�س هذا ال�س�ؤال الفل�سفي،
وطرحته على �أع��زائ��ي ال��ق��راء وب�صدق كان
التفاعل طيبا ويثلج ال�صدر و�أ�شكر كل من تفاعل
معي من القراء الأعزاء واليوم �أعود لكم ب�س�ؤال
فل�سفي اخر كي نت�شارك التفكري وحتى نتعارف
على بع�ضنا البع�ض ب�شكل جيد ويفهم بع�ضنا
بع�ضا وان كان من خالل املقال فالهدف واحد
اال وهو الفائدة والتوعية وغريها من الفوائد
لهذا املجتمع املتعب مما فيه من �أ�سئلة مل
يجد الى اليوم البع�ض جوابا لها� ،إذا كانت
�إجابتك عن �س�ؤايل من �أن��ت؟ هو ذكر �إ�سمك
وكنيتك فهذا يرمز الى �أنك �إذا غريت ا�سمك فقد
�أ�صبحت �شخ�ص ًا �آخر� ،إذا حاول �أن جتيب عن
ال�س�ؤال دون �أن تذكر ا�سمك �أو عملك �أو مركزك
االجتماعي ،حاول الآن من ف�ضلك ! و�س�أبادر
الق��ول لك �أن��ا املوقع �أ�سفله �أق��ر و�أن��ا بكامل
قواي العقلية �أنك ال تعرفني وال تربطني بك �أي
�صلة� ،إال �أنك «غايل» عندي ف�أنت االن�سان الذي
ي�شبهني باالن�سانية .وحني �أنظر �إلى م�آ�سي
وبالوي النا�س دون �أن �أحرك �ساكنا �أو �أتكلم
ف�إنني ل�ست �أنا �إطالقا يا �سيداتي ويا �سادتي!
وحني �أتظاهر بعدم ر�ؤيتي لذاك امل�رشد البائ�س
الذي يلتحف �أكيا�س البال�ستيك ليدفع عن نف�سه
ق�سوة الربد يف برد الدول الأوروبية التي �أعي�ش
فيها و�أنا ل�ست �أنا حني �أعد اخلطى نحو العمل
دون �أن �أعري اهتماما ل�صوت تلك امل�سكينة

التي تلتم�س ك�رسة خبز لت�سكت �صوت بطنها
من اجلوع وانا ل�ست �أنا حني �أمر بذاك ال�صبي
املري�ض بال�رسطان �صاحب النظرات املنك�رسة
دون �أن �أ�س�أله عن حاله و�أداعبه لأر�سم على
�شفتيه �ضحكة �أفتقدها �أن��ا من نف�سي ،ف�أنا
مل تعد يل �صلة بي منذ �أول يوم و�ضعت فيه
قدمي يف هذه املدينة وه��ذه الب�رشية التي
تغريت كثريا والتي �شارفت على �أن جتهز على
�آدميتي دون �شفقة �أو رحمة حتى ما عدت �أعرف
نف�سي كما كانت تعرفني و�أعرفها ف�أنا املوقع
�أ�سفله �ألتم�س منكم �أن تبعدوين عني وعن هذه
احلياة التي تعي�شونها بكل ما فيها من حقد..
كراهية ..بغ�ضاء ..عداوة ..م�صالح ..و�أي
جرمية قد تظنون �أين �أت�شابه معكم فيها قد
�أرتكبها يف حق نف�سي وجمتمعي واالن�سان
واتركوين لأ�ستعيد �إن�سانيتي ف�أنا ل�ست �أحمق
يا �سادة ول�ست مري�ضا يف روحي �أو نف�سي فكل
ما يف الأمر �أنني �ضجرت من ت�آكل �آدميتي يف كل
يوم �إ�ضايف �أق�ضيه و�سط مدينة قا�سية ال ترحم
�أبناءها وب�رش غالظ ال يرحمون بع�ضهم البع�ض
وال يحرتمون كبريهم وال يوقرونه وال يعطفون
على �صغريهم وال يهتمون به ف�أنا االن�سان الذي
عرف طريقه واختار ال�سري فيه وحيدا لي�صلح
جمتمعه بعد �أن �أ�صلح نف�سه وليكون ان�سان ًا
خمتلف ًا عنكم بالقيم احلميدة وال�شمائل الفريدة
�إن �شاء الله ..فمن �أنت؟

الفا�سدون وما �أدراك ما الفا�سدون؟ هم
جمموعة من االفراد الذين يخرتقرون
جميع القوانني و ي�سلبون االم��وال و
يزورون كل ورقة وكل ا�سم وكل البيانات
ليح�صلوا على من�صب نافذ و«يلعبون»
ب��ع��ده��ا ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات و باللجان
والقوانني ويعف�سوا «الأويل والتايل»
ويورثوا هذه االفعال والت�رصفات الى
االجيال القادمة مع �ضمان حت�صينهم
من العقوبات و �ضمان عدم حما�سبتهم
وا�ستمرارهم ب�أعمال النهب والتزوير
وغريها.
ه����ؤالء ال��ف��ا���س��دون ج��دا ان��ت����شروا يف
اغلب ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات
وال�رشكات ،انت�رشوا و«نف�شوا ري�شهم»
اي�ضا! ه ��ؤالء الفا�سدون جدا ا�صبحوا
نافذين لدرجة ان لهم بطانة ومطبلني
وحماية وبديغارد وح�صانة خا�صة ،ال
ميكن حما�سبتهم لأن من �سيحا�سبه هو
�رشيكه يف الف�ساد فال ميكن للحرامي
اال ان يحمي احلرامي وزميل ال�رسقات
والتزوير.
فقد �صار الو�ضع اّ
«فلتي» والكل يجهر
بف�ساده وي��ع��رف �أن���ه «ل���ن» و «لن»
يحا�سب! �أو بعد الف�ضيحة وال�شو�رشة
االعالمية �سيختفي املو�ضوع نهائيا

و�سنن�سى الق�ضية ونن�شغل بق�ضية اخرى
وهكذا .واحلرامي حر طليق وم�ستمتع
ب�رسقاته.
بعد �سل�سلة الف�ضائح الأخرية من تزوير
ال�شهادات واجلامعات واكت�شاف ان طلبة
«دك��ت��وراه» تخرجوا بعد �سنة و طلبة
بكالوريو�س در�سوا يف ملحق ملدة �أ�سبوع
وطلبة ماج�ستري در�سوا بك�شك و�شقة حتت
ا�سم جامعة باال�سماء ،مل يخرج م�س�ؤول
واح��د لي�رصح ب��أن هذا التالعب �سيتم
وقفه و�ستتم حما�سبة التعليم العايل �أوال
والطلبة اخلريجني ثانيا! بل مت االكتفاء
بالنظر وال�سكوت.
جامعة
يف
ندر�س
جميل جدا ان
«ملحق»
ُ
مل��دة يومني فقط ونتخرج ون��ب��د�أ يف
العمل ،فقد وفرنا جهد ًا وم�صاريف و
ح�صلنا على منا�صب و�شهادات! واالجمل
انه لن تتم املحا�سبة و�سيتم ال�سكوت
عن هذا الو�ضع لأن الفا�سد جدا ال يريد
�أن يتنحى من من�صبه!
امل�شكلة احلقيقية �أن �أ�صحاب ال�شهادات
«اال�صلية» عاطلون عن العمل وا�صحاب
ال�شهادات املزورة مدراء وموظفون يف
اف�ضل قطاعات الدولة.
�آخر ال�سطر :نقول حا�سبوهم ...يقولون:
بامل�شم�ش.

