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يتحاشى اآلباء تدريس ابنائهم حلاجتهم 
للوقت الكبير واجلهد البدني والتركيز 

الذهني اال ان فوائده كثيرة وكبيرة جدا 
اذ احسنا توظيفه التوظيف الصحيح في 
االقتراب من األبناء ومعرفة آخر اخبارهم 

االجتماعية وعالقاتهم داخل وخارج 
املدرسة، والوقوف على حقيقة وضعهم 

الدراسي، ومعرفة اهم املعوقات واملشاكل 
التي يواجهونها في حياتهم.

ومن فوائد تدريس األبناء كذلك الوقوف 
حتى على أوضاعهم الصحية التي عادة 

ال يبوح بها األبناء اال بهذه اجللسات 
اخلاصة، وكذلك اشعارهم بأهميتهم 

واهمية تفوقهم وجناحهم النفسهم اوال 
ثم ألهليهم وملجتمعهم، فضال عن اهمية 
االقتراب العاطفي والوجداني معهم، رغم 
ما يعتري التدريس احيانا من انفعاالت 
غضب، وهذا امر طبيعي ضمن احلدود 

املعقولة.
وحني كنت منهمكا في مراجعة مادة 

العلوم مع ابني في الصف السابع مررنا 
على قوانني علم الفيزياء، وقد أردت التأكد 

وقتها من مدى فهمه واستيعابه لقانون 

الشغل وهو )الشغل= القوةx االزاحة( لفت 
نظري قاعدة مرتبطة بهذا القانون تقول 
)في حال بذلت قوة ما - مهما كبرت تلك 
القوة - إلحداث فعل ما او حتريك جسم 
ما ولم يتحرك ذلك اجلسم ولم يتزحزح 

عن مكانه، فلن يعد ذلك شغال(.
فإنه رغم القوة الكبيرة املبذولة ورغم 

الزمن الكبير املنقضي في سبيل احداث 
ذلك الفعل اال ان الشغل الناجت ال يعدو ان 
تكون قيمته صفرا كبيرا، اي كأننا مبعنى 

آخر لم نفعل او ننجز شيئا، او باملثل 
الكويتي »كأنك يا زيد ما غزيت«.

فسرحت وقتها للحظات عن تدريس ابني، 
وتأملت تلك اجلهود الضخمة املبذولة 
في مجاالت احلياة الواسعة من عدد 

كبير من األفراد او املؤسسات ونتائجها 
ولألسف صفر، ان لم تكن سالبة، وهذا 

ينبئك مبقدار اجلهود واألوقات الضائعة 
واملهدرة مبجتمعاتنا بسبب سوء اإلدارة 

وغياب الرؤية. فتجد احلكومة تذهب 
باجتاه االستثمار في احد املشاريع 

لكي تزيد وتعدد وتنوع مصادر دخلها 
وايرادها، اال انه ونتيجة لغياب التخطيط 

والرقابة تكون اخلسارة محققة وعكس ما 
ارادت، وجتدها كذلك تذهب باجتاه تكويت 

الوظائف احلكومية وتعلنها حملة وطنية 
وتضع لها برنامجا زمنيا، فتكون النتيجة 
ولألسف بعد كل هذا اجلهد والوقت بدائل 
كويتية ضعيفة وغير مدربة وغير مؤهلة 
للعمل، وسرعان ما تتسرب من الوظيفة 
فضال عن ان تكون بديال منافسا للعمالة 

الوافدة.
وجتد الطالب في دراسته يبذل ساعات 
طويلة يقضيها مع كتبه املدرسية بزعم 

الدراسة ولكن كل ذلك اجلهد والوقت 
املبذول من هذا الطالب ال يعدو ان يكون 
هباء منثورا ألن التركيز كان في أضعف 

حاالته، وبالتالي النتيجة سلبية حتما، 
فالقضية ليست وقتا نقضيه ولكنها 
نوعية اجلهد املبذول لتحقيق الهدف 

املطلوب.
وجتد املرأة في بيتها تقضي الساعات 

الطوال مع أبنائها باملنزل بغرض التواصل 
معهم وتوجيههم ولكنها تقضيه ليس 
بقلبها ومشاعرها، فمن الطبيعي انه 

لن يحصل تقدم في العالقة مع األبناء، 

والسبب نوعية اجلهد املبذول لتحقيق 
ذلك الهدف السامي.

وجتد األب يقضي ساعات طولة خارج 
البيت بغرض جمع املال ألبنائه ليضمن 
لهم حياة كرمية، وفي املقابل تركهم ولم 

يعرفهم بقيمة ما يبذل من جهد في سبيل 
إسعادهم، فتجدهم ال يقدرون ذلك اجلهد 

املبذول من والدهم ألجلهم فيضيعون 
املال ويطلبون املزيد، فهل حتققت تلك 
السعادة التي سعى ذلك األب من اجل 

حتقيقها؟
فنحن في تلك احلاالت أحوج ما نكون الى 
حتديد ماذا نريد بوضوح، وان نكون على 
معرفة ودراية بأفضل الطرق لتحقيق ذلك 
من غير تضييع لألوقات في امور ثانوية 

تبعدنا عن جوهر ما نريد، سواء كنا افرادا 
او مؤسسات.

فالشغل، كما عرفه اهل الفيزياء، هو 
القوة املبذولة لتحريك جسم ما من مكانه 

مسافة ما او تنفيذ فعل ما، فإن لم يتحرك 
اجلسم او ينفذ الفعل مهما بلغت القوة 
املبذولة، فلن يعتبر ذلك شغال بأي حال 

من األحوال ولن يعد إجنازا.

ال أعتقد ان هناك من لم مير بنواحي األلم 
في حياته.. االبتالء من اهلل وهو وحده 

القادر على كشف ما في اإلنسان..
قد تتزامن املصائب على الفرد، متتالية 
متعاقبة، يقف الواحد منا متأملا وخائفا 

ومتسائال لكن ألن اهلل إذا أحب شخصا 
ابتاله يعطيه نوعا من الصبر والقوة 

والثبات منتظرا فرجا من عنده سبحانه..
جترع اإلنسان بعض أنواع احلزن يغوص 

به في متاهات األلم رمبا يصيبه باليأس 
لوال ثقته باهلل ولوال إميانه..

تختلف أسباب احلزن وطرق تألم كل 

إنسان من فرد آلخر.. بعضها يكسرنا 
بعضها يقوينا بعضها يجرنا لنوع من 

التألم مختلف عن غيره.. توغل األلم داخل 
النفس البشرية مزعج ومدمر تتحجر منه 
الدموع فال هي نازلة وال هي مختفية تظل 

عالقة لتجرح القلب أكثر فأكثر..
هناك جروح تفتح من قبل ولد أو زوج أو 
مسؤول أو قريب أو غريب.. كلها تكسرنا 
رغم القوة التي نتصف بها.. تترك ندوبا 
قد تظل فترة من الزمن ال تعاجلها أدوية 

طبيب.
ال أعتقد التألم صفة اإلنسان وحده.. 

جميع الكائنات احلية حتسه وتعيشه لكن 
العقل البشري يزيده سوادا وعتمة وحدة..
حاجتنا لطبيب نفسي في هذا الزمن نوع 

من العالج وإن لم يؤمن به الكثيرون.. 
الرقية عن طريق شيخ دين عالج.. 

قراءة القرآن الكرمي فيها شفاء رباني.. 
للبعض قدرات خاصة ملعاجلة التألم منها 

ممارسة الهوايات كتابة.. رسم.. موسيقى.. 
للرياضة دورها املهم من جري أو مشي أو 
سباحة.. نستطيع امتصاص إحساس األلم 

قبل أن يعرج بنا لظلمات االكتئاب..
مع تطور العلم بات للجلسات العالجية 

دور وحضور ندوات تنشط الطاقة 
االيجابية لكي تقضي على السلبية..

الغوص في القراءة نسيان ورحمة.. نحن 
حسب إمكانياتنا وقدراتنا نعالج الواقع 

املؤلم الذي منر به..
بات ملواقع التواصل االجتماعي دورها 
امللموس في القضاء على األلم وإشغال 

النفس ليبعدها عن أسباب احلزن..
لنا العديد من طرق احملافظة على النفس 
املتأملة والقلب املوجوع.. ال بد من إيجاد 

احللول حتى ال يفقدنا األلم عقولنا 
وصحتنا وعافيتنا.. 

العمل اجلماعي مفتاح لنجاح كثير 
من املشاريع وحجر أساس في بناء 

اإلنسان واملجتمعات، بل إن من 
سمات العصر احلديث العمل ضمن 

فريق عمل متناغم ومنظم ومدروس، 
وهو مطلب حضاري للتغلب على 
مشكالت العمل الفردي، وهو ال 

يقتصر على ميادين العمل بل إنه 
يطول اجلانب األكادميي واملستوى 

األسري واالجتماعي وميتد إلى جميع 
مجاالت احلياة، ومن هذا املنطلق 

يعتبر العمل اجلماعي سر تقدم معظم 
دول العالم، وال يخفى على أحد أن 

العمل اجلماعي املنظم ركيزة أساسية 
لكل جناح.

ومن املؤكد أن اهلل، عز وجل، عزز 

مفهوم العمل اجلماعي بأن جعله 
فطريا في مخلوقاته وذلك للعظة 

والعبرة كمثل النحل والنمل، وكذلك 
ابتدأ احلياة على األرض بخلق 

سيدنا آدم وأمنا حواء ليبني لنا أن 
اإلنسان اجتماعي بطبعه وأن عمارة 
الكون وخالفة األرض ال تقوم على 
الفردية، وإمنا على تضافر اجلهود 
املتنوعة وتكامل املهارات والكفاءات 

بني أعضاء الفريق، وإن كثيرا من 
العبادات قائمة على العمل اجلماعي، 

وزد على ذلك أن اهلل يبارك في العمل 
اجلماعي ويحث عليه، وال يفوتنا أن 
االختراعات برزت بالعمل اجلماعي، 

صحيح أن الفكرة فردية لكن التطبيق 
واإلنتاج جماعي.

ولنجاح فريق العمل ال بد من 
قائد كفؤ رائد في قيادته وإنسان 
في تعامله، وقد أجمعت الدراسات 

والبحوث جميعها على صفة أساسية 
للقائد املتميز وهي الصادق األمني، 

وهي الصفة التي اشتهر بها نبي 
األمة احلبيب املصطفى محمد ژ، 

فاملصداقية واألمانة صفات أساسية 
في إدارة وتوجيه الفريق والوصول 

به إلى بر األمان والريادة.
وإلى جانب ذلك أنا أعتقد أن الفريق 
الناجح يحتاج إلى بنية حتتية قوية 

قائمة على رؤية ورسالة وأهداف 
واضحة جلميع أقطاب الفريق، وكذلك 

يحتاج الفريق إلى أعضاء محترفني 
مبدعني تربطهم قواسم مشتركة 

وعالقة حميمة راقية، عالوة على ذلك 
يحتاج الفريق إلى بيئة جذابة محفزة 

تكرس مبدأ اجلماعة والشورى 
واالحترام وتوزيع األدوار، عالوة 

على ذلك تغرس فيهم مبدأ اإلحساس 
باملسؤولية املشتركة في حتقيق 
األهداف وزيادة وجودة اإلنتاج 

فكل ما سبق ذكره جزء بسيط من 
مقومات فريق العمل الناجح املتميز.

ولن تنهض األمة العربية واإلسالمية 
إال بإمياننا الصادق بأهمية العمل 

اجلماعي، والعمل يدا بيد في توعية 
املجتمعات بأنه لن تسود احلضارة 

اإلسالمية ولن تعود اإلنسانية 
إلنسانيتها إال بالعمل اجلماعي ضمن 

فريق فعال متميز.
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نحن شعب أنعم اهلل علينا بخيرات 
ال تعد وال حتصى، لنا وملن استقر 

معنا في هذا الوطن املضياف 
الذي حتتوي رقعته الصغيرة 148 
جنسية من مصادر حكومية. هذا 
الوطن الغالي على قلوبنا يجب أن 

نحافظ عليه من فنت اإلشاعات التي 
متأل أجهزت التواصل االجتماعي، 
واصبح هناك سبق يفتخر به من 
األول في نشر أي معلومة متس 

أشخاصا أو عوائل أو مؤسسة أو 
شركة أو منتجا. اإلشاعة هي خبر 
أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في 

املجتمع بشكل سريع وتتداول بني 
العامة ظنا منهم في صحتها. 

دائما ما تكون هذه األخبار شيقة 
ومثيرة لفضول املجتمع والباحثني 

وتفتقر هذه اإلشاعات عادة إلى 
املصدر املوثوق الذي يحمل 

أدلة على صحة األخبار. ومتثل 
هذه الشائعات جزءا كبيرا من 

املعلومات التي نتعامل معها. ولكن 
مهال فالقرآن الكرمي يذكر هذه 

اآلية الكرمية )يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 

تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمني( ال تثق بأي إنسان 
ينقل اليك أي خبر.

يجب ان نضع اهلل نصب أعيننا 
ونضع هذه اآلية الكرمية في عقولنا 
ونطبقها فالفاسقون واملنافقون كثر، 
وهناك فن في التكنولوجيا احلديثة 
يقوم بتركيب مقطع على صور ال 

متس الواقع وتترك األثر السيئ على 
األفراد والعوائل. اتقوا اهلل وعليكم 

وأد اإلشاعة قبل أن تكبر وتستفحل 
في هذا الوطن الطيب. 

يجب علينا كمسلمني أن نتحرى أي 
خبر يصلنا أوال قبل احلكم بصحته 

من عدمها. حتى ال نقوم بتصرف 
كرد فعل نندم عليه في املستقبل. 

وصدق اهلل العظيم في كل ما اخبرنا 
به في القرآن الكرمي ورسوله ژ. 
دعوا أهل االختصاص يبينون لنا 

احلقيقة ونحن نثق بأهل القرار 
واهلل يستر على املسلمني، ويحفظ 

اهلل الكويت ومن سكن معنا فيها 
ومن فيه خير فأهالً وسهالً فيه 

ومن به شر وفنت وإخالل بأمن هذا 
الوطن فاهلل حسيبه ولن يفوز.

احفظوا الوطن من الشائعات والفنت 
حفظكم اهلل

د.غنيمة محمد العثمان الحيدر
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 مرض

وقفة
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صقر الغيالني

سعد المعطش

يقوم الفن بكسر القواعد لكي يبدع ويطرح ما هو جديد، وتعتبر 
السينما احد الفنون التي تلقى إعجابا في شتى بقاع العالم وذلك 

ألنها تسلي املشاهد بطريقة مختلفة عن باقي الفنون الندماج 
الصوت مع الصورة بطريقة مبتكرة. وبطبيعة احلال ميثل الفن 

انعكاسا لثقافة البلد الذي يصدر منه، وتستخدم هوليوود األفالم 
لتغيير الوعي أو غرس فكرة معينة ليس بأسلوب نظرية املؤامرة بل 
باعتباره فنا يخضع حلرية التعبير. وبال شك يعد اإلعالم األميركي 

من اقوى اإلعالم في العالم، فكم فكرة ترسخت لدينا حول دول 
العالم مثل قساوة األملان والروس وعندما نزور هذه البلدان في 

الطبيعة جند ان ما صورته هوليوود لم يكن احلقيقة بل عكس ذلك. 
منذ فترة مت منع فيلم العائلة »اجلميلة والوحش« تلك القصة 

الشهيرة التي نستذكر بها ذكريات الطفولة وايضا املسلسل الذي 
عرض في الثمانينيات قبل ظهور الفضائيات في سماء العالم. 

منع الفيلم بسبب وجود شخصية مثلية صريحة تقوم بحركات 
ال يتقبلها اجلمهور العربي بشكل عام رغم ان الكثير من الصغار 
قد ال ينتبهون الى هذه األمور ولكن يجد اآلباء انزعاجا من هذه 

املشاهد خصوصا انها تعود األطفال على ان اختيار الشخص 
مليوله اجلنسية يعتبر حرية شخصية وهو أمر يعارض قيم الدين 

اإلسالمي. ولم تكن هذه املرة األولى التي يتم طرح شخصية مثلية 
في أفالم األطفال بل قامت ديزني بتقدمي شخصيتني مثليتني في 

فيلم األطفال »Finding Dory« ولكن رمبا لم ينتبه األطفال لهذه 
الشخصيات في مجتمعنا العربي كون هذا النوع من العالقات ال 

يظهر بشكل صريح في املجتمع لكي يتم الربط فتتم هذه العملية 
منذ زمن شيئا فشيئا وهي ليست وليدة اللحظة.

طرحت هوليوود أفالما عن املثلية عدة مرات، وهناك أفالم مت 
تقدميها بشكل جيد من حيث القصة واالخراج والتصوير منها فيلم 

»Milk« بطولة »شون بني« والذي يتحدث عن الناشط السياسي 
»هارفي ميلك« ومدافعته عن املثلية بصورة صريحة في الواليات 

املتحدة األميركية في وقت لم تكن املثلية مقبولة. وهناك ايضا 
فيلم »Brokeback Mountain« والذي حصل على جائزة األوسكار 

ويتحدث عن رعاة بقر مثليني وعالقتهما الشاذة في مجتمعهم 
الذي ال يتسامح مع هذا النوع من العالقات. لذا استخدمت هوليوود 
األفالم بطريقة قصص جتلب التعاطف مع املثليني لكي يتم تقبلهم 

في املجتمع، فمن الواضح ان هوليوود تطرح قضايا عديدة في 
أفالمها ليس فقط من باب التسلية والكسب املادي بل لتسليط 

الضوء على قضايا املجتمع ولكي يتم القبول باالختالف والتعدد، 
فهي مصممة بالدرجة األولى للجمهور األميركي ثم للجمهور العاملي. 
ومن واقع متابعتي لألفالم منذ الصغر، أرى ان ما تعرضه هوليوود 
يتم تقبله مع األيام حتى يصبح واقعا، فعندما كنا صغارا لم نتقبل 

ان تكون املرأة هي بطلة الفيلم، وذلك ألننا نشأنا في مجتمع ذكوري 
وغالبية ابطالنا سواء في التاريخ او في القصص املتداولة هي ألبطال 
ذكور ولكن اليوم نتقبل بطولة املرأة بصدر رحب، بل قد نستغرب 
عندما يغيب دور املرأة عن أحد أدوار البطولة. وبنفس الطريقة مت 

ضم السود في األفالم بعد احلصول على حقوقهم في الواليات 
املتحدة األميركية حتى حصولهم على أدوار البطولة، لذا قد يهاجم 

البعض هذه الشخصيات املثلية في األفالم، ولكن بعد حني سيصبح 
هذا املشهد عاديا جدا وسنعتاد عليه وقد يشتاط البعض غضبا ألنه 
ال يود أن يرى اوالده هذه املشاهد ويتقبلها عندما يكبر بأن الشذوذ 

حرية شخصية وليس أمرا نهى عنه اإلسالم.
ما دورنا حيال ذلك؟ ال نستطيع ان نطوع شركات اإلنتاج لرغباتنا 
وأخشى أن تصبح الشخصية املثلية في األفالم مقبولة خصوصا 
انه مت اإلعالن عن فيلم قادم للعائلة وهو »Power Rangers« حيث 

هناك تلميحات في أحد مشاهد الفيلم عن املثلية ألحد ابطال الفيلم 
ما يعني ان هناك موجة تغيير قادمة. نحن ال منلك اال ان نعلم أبناءنا 

التفريق بني الصواب واخلطأ، حيث أصبحت الهواتف واألجهزة 
اللوحية مبتناول كل طفل يستطيع من خاللها الدخول الى وسائل 

التواصل االجتماعي ومواقع الڤيديو ملشاهدة هذه األمور ألن العالم 
اصبح مفتوحا ومترابطا بشدة وقيم الدولة األقوى ستلقى على 

باقي العالم.

كثيرة هي األمور التي أتضايق منها، لكنني أخفيها وأكتمها بصدري، 
فلو ذكرتها لكان ذكرها دليال على أن املثل القائل »ال يعجبه العجب 
وال الصيام في شهر رجب« ينطبق علي، وحينها أجزم بأن كثيرا 

منكم ومعكم أبنائي وإخواني لن يقبلوا مني أي رأي.
لكن أمرا واحدا ال أحبه وأتفاخر بأن أعلنه هو أنني ال أحب من 

ينسب جناح اآلخرين لنفسه دون أن يشير للمسبب الرئيسي لهذا 
النجاح وهو أمر مشابه لسرقة األفكار من اآلخرين مثلما يحدث 

في الدواوين وهو قد سرقها من ديوان آخر أو السرقات في أمور 
احلياة الوظيفية.

فهناك من يحاول أن يسرق أفكار املوظفني الصغار لينسبها لنفسه 
ويقدمها للمسؤولني على أنها أفكاره وإبداعاته، وهو نفس ما 

يحدث من الطلبة اجلامعيني الذين يقدمون بحوثهم لبعض الدكاترة 
فيرفضونها ويكتشفون بعد فترة من الزمن أنها نشرت بعد تعديل 

طفيف باسم من قدمت له ورفضها سابقا.
في األسبوع املاضي مت رفض قانون حماية املزورين للجنسية، 
وخرج علينا من ينسب عدم مترير القانون لنفسه، وقد انطلت 
أحاديثهم على كثير من الناس، لكنها لن تنطلي على من يعرف 

اجلداول احلسابية البسيطة »جمع، ناقص، ضرب، قسمة«.
املؤيدون في املجلس عددهم 27 نائبا ورفض 36 وامتنع 1، فلوال 

تصويت احلكومة برفض القانون ملر القانون وجنح اآلخرون 
فيما يريدون، فهل يحق لكائن من كان أن ينسب هذا األمر لنفسه 

وينسى دور سمو الشيخ جابر املبارك وحكومته على مصلحة 
الكويت؟!

بعد أن ذكرتكم باجلداول احلسابية فإن لكم أن تستخدموها كما 
تريدون وخصوصا في اجلمع حني جتمعون من كانوا يريدون 

حماية املزورين وبعدها عليكم بجدول الضرب، واضربوا من 
يستحق الضرب وحينها انسبوا النجاحات ألنفسكم وفهمكم كفاية.
أدام اهلل من قسم احلقوق وأعطاها ألهلها، وال دام من يريد جمعها 
لنفسه فقط وال يريد أن يستخدم جدول الضرب إال على أهواء من 

أمره.

الشذوذ 
والوحش
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