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أسوأ فيلم كويتي
وأفضل مسلسل

بعض األشياء تبلغ درجة من 
السوء الى حد أنها تصبح 
معها أيقونة ومشاعا بني 

الناس، بل انها من شدة السوء 
الذي وصلت إليه يصبح 

لها متابعون ومعجبون بل 
ومقلدون، وهذا ما حصل في 

 )the room( الفيلم األميركي
الذي أنتج عام 2003، والذي 

ومن شدة ما هو سيئ متثيال 
وإخراجا ومونتاجا اصبح له 
نوادي معجبني في عدد من 
الواليات املتحدة األميركية، 
بل انه ولشدة ما هو سيئ 

قامت هوليوود - بجاللة 
قدرها - وأنتجت عنه فيلما 

قام ببطولته العبقري جيمس 
فرانكو، ويلعب فيه دور ممثل 

ومخرج وكاتب الفيلم السيئ 
والذي يدعى جيمس ويسو.

> > >
الفيلم سيئ جدا إلى درجة أن 
مشاهدته ممتعة، تخيل فيلما 

بلغت به درجة السوء الى 
انه يتحول الى متعة، خاصة 

وانت ترى مشاهد تسقط 
وأداء متثيليا »سخيفا« للبطل 
وحوارات مبتورة وانفعاالت 

مبالغ فيها من أشخاص 
يعتقدون انهم ميثلون، وفعال 
الفيلم »الغرفة« غبي جدا إلى 
حد اإلمتاع، يكفي انه يدفعك 

للضحك.
> > >

وشهرة »األشياء« الغبية ال 
يعني انها حتمل قيمة ما، 

وان انتشار مثل تلك األشياء 
كبعض شخصيات السوشيال 

ميديا بشكل واسع غير 
مبرر أحيانا ورواجها بني 
الناس ال يعني أنها حتمل 

أي قيمة علمية أو ثقافية أو 
حتى قيمة اجتماعية، مجرد 

أشخاص يفعلون ما يفعلونه 
رغم علمهم قبل غيرهم أن ما 

يقدمونه شيء ال يفيد احدا 
على اي مستوى، تبقى قيمة 
وحيدة وهي اإلمتاع، ولكنها 
كقيمة ال تكفي الستمرارية 

مثل هذه األشياء كونها وقتية، 
اقصد ظاهرة وقتية تخضع 
ألهواء الناس، وتنتشر بال 

أسس علمية او إعالمية تخرج 
وتظهر ثم تبرز وتختفي، وها 

نحن نشهد حاالت اختفاء 
لكثير ممن تسيدوا مشهد 

السوشيال ميديا، واهم سبب 
لالنطفاءات السريعة انهم ال 
يستندون ألي قاعدة ثقافية 

أو علمية أو أكادميية أو حتى 
»بطيخية«.

> > >
طبعا حديثي يقتصر على 
اغلب مشاهير »الڤيديو« 

وليس تويتر، فهؤالء 
»الڤيديوهيون« هم ممتعون 
فقط، حالة إمتاع مؤقتة، ال 

اكثر، طبعا بعضهم حاول ان 
يخوض في السياسة ولكن 
ال احد يأخذهم على محمل 

اجلد، فهم بالنسبة للمتابعني 
مجرد أشخاص ممتعني ولكن 

ال تأخذ منهم ال علما وال 
معلومة وحتما ال تأخذ منهم 

رأيا سياسيا.
> > >

بعضهم سيئ إلى درجة انه 
صدر نفسه كمحلل سياسي، 
وهؤالء البعض هم من اكثر 

»الفيديوهيني« امتاعا ألنه 
تنطبق عليهم جملة اخلبير 

في مسرحية »على هامان يا 
فرعون« وهو يقول:»شغلكم 

كله غلط بغلط«.
> > >

طبعا هؤالء بصوب وبعض 
الفاشينستات الالتي يتحدثن 

عن القيم املجتمعية بصوب.
> > >

نعم بعضهم سيئون إلى درجة 
انهم أصبحوا مشاهير متاما 

كفيلم الغرفة، الشيء خطأ في 
شهرتهم، ولكنه واقع تفرضه 
حاالت غير مبررة، خاصة أن 
بعضهم اشتهر بجملة واحدة 

أو ڤيديو واحد أو أسلوب 
معني يكرره.

> > >
توضيح الواضح: مجرد 

نصيحة، من يحب متابعة 
اخليال العلمي عليه اال تفوته 

مشاهدة املسلسل اجلديد 
»Alrered Carbon«، فاألفكار 

الفلسفية التي يطرحها 
املسلسل أعمق بكثير من 

ظاهر القصة. 
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د.عصام عبداللطيف الفليج

 في يوم الثالثاء املاضي في هذه الزاوية عنونت مقالي
بـ »هيئة اإلعاقة تلعب مبستقبل املعاقني«، حيث تطرقت الى 
طلبة دفعة 2014 الذين التحقوا باجلامعات اخلاصة بناء على 
موافقة الهيئة دون أن تقوم الهيئة العامة لإلعاقة حتى اليوم 

بسداد رسومهم الدراسية.
حلقة اليوم هي أشبه بحلقة من مسلسل تركي، هل تعلم 

عزيزي القارئ أن الهيئة العامة لإلعاقة ترفض سداد الرسوم 
الدراسية لطلبة من ذوي اإلعاقة، وجتبرهم على اللجوء الى 

القضاء عن كل عام دراسي وحتّمل تكاليف الدعاوى القضائية 
كي ينالوا حقهم التعليمي عن كل سنة دراسية يدرسونها، 

على الرغم من أن الدستور الكويتي كفل التعليم املجاني وأن 
القانون كلف الهيئة بتقدمي الرعاية التعليمية للمواطنني.

نشر عبر بوابة أسئلة مجلس األمة، واملوجهة من النائب محمد 
هايف املطيري، أن هناك طلبة من ذوي اإلعاقة يدرسون في 
مدرسة »وقفية« مرخصة رسميا من الدولة وال تقوم الهيئة 
بسداد رسومهم الدراسية إال عن طريق احملكمة، حيث بلغ 

عدد األحكام القضائية اللي صدرت ضد الهيئة حتى اآلن 14 
حكما عن طلبة في نفس املدرسة حسب ما جاء في كتاب 

الوزيرة.
وما زالت الدعاوى القضائية جارية لبقية السنوات وبقية 
الطلبة وتستمر حلقات املسلسل التركي إلى ما ال نهاية، 

ويبدو أن نهج التضييق هو سياسة عامة تعمل الهيئة العامة 
لإلعاقة على تنفيذها جتاه املواطنني الكويتيني.

وسؤالي ملديرة هيئة اإلعاقة هو:
ملاذا ال يؤخذ باألحكام القضائية الصادرة من أعلى سلطة 

مختصة في فهم القانون وحفظ املال العام وهي أوجب في 
االحترام من رأي قانونيني )أيا كانت جنسياتهم( فهم ال 

يصلون إلى مستوى القضاء الكويتي في إثبات احلق؟
وملاذا ترهقون كاهل أولياء األمور بإرغامهم على رفع الدعاوى 

سنويا ضد الهيئة حتى يؤمِّنوا مستقبل أبنائهم؟
ومن املستفيدون من بقاء بل وزيادة عدد الدعاوى القضائية 

املتشابهة ضد الهيئة؟
هذه املمارسات تؤكد سياسة التعنت مع أولياء أمور املعاقني، 
وهدر للمال العام من خالل إشغال السلطة القضائية بنفس 
الدعاوى عن نفس الطالب بنفس املدرسة، وهدر للمال العام 

من خالل إشغال قانونيي الهيئة وإضاعة وقتهم بقضايا 
خاسرة ومعروفة نتائجها مسبقا.

يفترض من الهيئة العامة لإلعاقة أن »تقص احلق من نفسها« 
وترضخ ملا انتهت إليه األحكام القضائية بدال من الرفض 

والتعنت واتخاذ سياسة العسارة! وأن تكون مؤسسة مثالية 
في تطوير اخلدمات املقدمة للمعاقني، وواجهة مشرفة للكويت 

أمام العالم، ألنها تخدم قضية إنسانية في بلد اإلنسانية.
ومن هذه الزاوية، أدعو مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة العتبار هؤالء الطلبة أبناءها ووقف هذا العبث واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة حلل قضايا الطلبة في املدارس، وكذلك 

طلبة اجلامعات اخلاصة الذين تطرقت الى قضيتهم في املقال 
السابق.

ال يعرف السائح الغربي من مصر سوى اآلثار صباحا، وخان 
اخلليلي مساء، والكازينوهات ليال، إال أن فيها من األماكن 

الرائعة والشخصيات الالمعة التي قد ال يعرفها مرشدو 
السياحة أنفسهم. وأسوق إليكم منوذجا أخالقيا مصريا رائعا 

يستحق أن نرفع له القبعة.
وصل العب اجلودو املصري إلى الدور النهائي في دورة 

األلعاب األوملبية في لوس أجنيليس عام 1984م، وكان األجدر 
بالفوز باتفاق احملكمني والصحافيني الرياضيني آنذاك، وهي 

املرة األولى التي تصل فيها مصر للنهائيات، وسهر الكل 
يتابع ويدعو للبطل اإلسكندراني ليفوز بامليدالية الذهبية، ألنه 

سيواجه بطل أبطال العالم الياباني »ياسوهيرو ياماشيتا«.
تقدم الالعب املصري نحو الالعب الياباني بهدوء، وبدأ 

االشتباك والضرب على األقدام، إال أن البطل املصري لم يبادر 
بأي ضربة قدم جتاه الالعب الياباني، واكتفى بالشد اليدوي، 

وبدأ تسجيل النقاط لصالح الياباني، فصرخ به املدرب: اضربه 
في رجله الشمال وهات الدهب ملصر. فلم يسمع لكالمه، ميكن 

بسبب صوت اجلمهور أو التوتر أو اخلوف.. اهلل أعلم، حتى 
انتهت املباراة، وخسرها بالنقاط، وفازت اليابان بامليدالية 

الذهبية، وحصلت مصر على امليدالية الفضية.
وفي املؤمتر الصحافي بعد املباراة، سأله صحافي: ملاذا لم 

تنفذ تعليمات املدرب؟ 
فقال: وصلتني معلومة مؤكدة ان البطل الياباني مصاب 

بقطع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وأن أي ركلة قوية 
فيها ميكن أن تدمرها متاما، ولكنه أخفى اخلبر، وقرر اللعب 

والتضحية ألنه ميثل وطنه. 
فعلق الصحافي: وهذه كانت فرصة عظيمة لك انك تفوز، لم لم 

تستغل الفرصة وحتقق الذهب لبلدك؟
وهنا كان الرد التاريخي لبطل مصر: ديني مينعني أن أضرب 

مصابا وأهدد مستقبله من أجل ميدالية.
فوقف اجلميع يصفقون للبطل املصري محمد علي رشوان، 

ومنحته اللجنة املنظمة للدورة ميدالية ذهبية فخرية لكونه 
يستحقها فعال، وذاع صيته في العالم كله.

ثم كرمته منظمة اليونيسكو على تلك األخالق العظيمة، 
ومنحته ميدالية الروح الرياضية، وجائزة »أحسن خلق 

رياضي في العالم« من اللجنة األوليمبية الدولية للعدل في 
فرنسا لعام 1984م، ونال جائزة »بيار دي كوبرتان« باعث 
األلعاب األوملبية احلديثة الدولية لعام 1984م، وجاء ضمن 

أفضل ستة العبني في العالم عام 1984م، وقلده الرئيس محمد 
حسني مبارك أرفع األوسمة، كما منح جائزة اللعب النظيف 

عام 1985م.
وقد كرمه اليابانيون في طوكيو، واستقبلوه كملك متوج.

وتزوج رشوان اليابانية »ريكو« التي أعلنت إسالمها، وأجنبت 
له علي وعمرو وعلياء، ويعيشون جميعا باإلسكندرية بعد 

أن أصبح فيما بعد حكما دوليا مرموقا، وعضوا في االحتاد 
العاملي للعبة، ورجل أعمال إسكندرانيا.

نعم.. هذه األخالق املصرية تستحق الذهب، ورمبا لو فاز 
رشوان بامليدالية الذهبية، ملا حصل على نصف ما ناله من 

تكرمي وتقدير وحب في قلوب العالم، ويوجد في مصر آالف 
رشوان.

قال رسول اهلل ژ: »أال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة؟«، قالوا: نعم يا رسول اهلل. قال: »أحسنكم 

خلقا«.

ما قصة الـ 14 حكمًا 
قضائياً ضد هيئة اإلعاقة؟

األخالق املصرية 
تستحق ميدالية ذهبية

هندس

آن األوان

في عوالم التواصل االجتماعي ومع كل 
احتفالية خليجية تتعلق باإلبل تخرج 

علينا أنكر األصوات لتنهق وتنعق 
وتسطر الشتائم وهجمات االزدراء ضد 
اإلنسان اخلليجي والتندر على اهتمامه 

باألباعر. وكذلك األمر مع بعض املوتورين 
احلاقدين من العرب الذين كلما شطحوا 

نطحوا وراحوا يصفون أهل اخلليج، عند 
اول خصومة معهم، بأنهم بدو مغرمون 
باإلبل. وكأن اخلليجي يرتكب معصية 

كبرى حني يفخر بتراثه، ويتوجب عليه 
ان يتوب ويطلب الصفح ويتنكر لهذا 

التراث العربي األصيل وعوضا عن اجلمل 
يحتفل بدّب )الباندا( حتى ينال صفة 

املتمدن!
> > >

كانت الغابات في العصور القدمية تغطي 

اجلزيرة العربية وبعد التحوالت املناخية 
وتفاقم اجلفاف متدد التصحر فيها 

وتعاظمت الرمال فلم يجد سكان املنطقة 
أفضل من اجلمل )سفينة الصحراء( الذي 
اسعفهم في التنقل والعيش في الصحراء. 

فكانت املطايا، الرواحل، الركائب خير 
معني في السلم وفي احلرب. تغذي 

االنسان اخلليجي بلحوم اإلبل وشرب 
ألبانها، وغزل من وبرها ثيابه، واعتنى 

بها، وحولها إلى قاطرات جتارية في 
قوافل برية حتمل السلع إلى األسواق 

القصية، واحتلت اإلبل مساحات كبيرة 
في الشعر العربي القدمي والشعر الشعبي 
واألمثال الشعبية في الكويت والسعودية 

وقطر واالمارات وعمان والبحرين.
> > >

وفاء اإلنسان اخلليجي يتجلى بعدم 

تنكرنا لهذا احليوان النافع واصرارنا 
على االحتفال به وتنظيم سباقات الهجن 

ومزاين اإلبل، متاما، كمثل مهرجانات 
وسباقات اخليل في بريطانيا وسائر 

دول العالم التي كثيرا منها تتخذ حيوانا 
ما رمزا ومتيمة وطنية لها مثل األسد 

والنسر واحلصان. ومخطئ من يعتقد 
أن اجلمل مرتبط بالصحراء والبدو 

وحدهم. فاجلمل في املاضي وسيلة للنقل 
واالنتقال في القرى واحلواضر، وأشير 

إلى )قهوة بوعباس( املقهى املطل على 
الفرضة في مدينة الكويت القدمية. وقد 
كان لصاحب املقهى املرحوم رضا تقي 

أشكناني )جمل يجلب به املاء صباح كل 
يوم لقهوته من آبار الشامية( حسب كتاب 

»احلرف واملهن القدمية في الكويت« 
للباحث محمد عبدالهادي جمال. 

إن املعلومات اخلاطئة بالنسبة لعمل 
العالقات العامة في دول العالم الثالث هو 

ان العامل في العالقات العامة يتلخص 
عمله في حجز الفنادق لضيوف الوزارة 
أو الهيئة واملؤسسات احلكومية وكذلك 

الذهاب الى املطار إلنهاء إجراءات 
اجلوازات وتسلم العفش ومرافقة 

الضيوف الى الفنادق واجراء تسلم 
الغرف وبعدها مرافقتهم الى االجتماعات 

أو حضور الفعاليات التي حضر الضيوف 
بسببها.

وال يعلمون بأن هناك مادة تدرس في 
الكليات واجلامعات العاملية وكذلك جامعة 

الكويت وهناك تخصص لعلم العالقات 
العامة.

وذلك فإن املختص في العالقات العامة 
يجب أن يحصل على كادر خاص كأي 

تخصص آخر حيث يحصل املوظف 
املسؤول املختص باحلصول على كادر 

لذلك التخصص. إن العمل في مجال 
العالقات العامة له دور مهم يقوم به 

املختص في هذا الواجب عليه أن يكون 
ذا خبرة عالية باألمور املتعلقة مبجال 

عمله في أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة 
حكومية أو عمل خاص بأن يستطيع 
أن يوصل املعلومات لدى العاملني بها 
أو إلبراز عملها في املجتمع احمللي أو 

اإلقليمي أو الدولي.
ويقوم بعض البارزين في العالقات العامة 
في الدولة باالنضمام إلى جمعية العالقات 

العامة الدولية التي تعقد ندوات دولية 
يتم خاللها إجراء محاضرات يقوم بها 

العاملون في مجال العالقات العامة بشرح 
مواضيع كثيرة تهتم مبجال العالقات بني 
تلك الدول املختلفة ويشرح بعض النقاط 
التي قد قدمت من بعض األشخاص ضد 

تلك الدول، ويحاول احملاضر أن يقوم 
بكل شفافية وصدق بطرح األجوبة 

وتفيد األسباب التي تسيء إلى دولهم أو 
مؤسساتها احلكومية أو األهلية.

وهذه من األمور التي يجب أن يجيدها 
العامل في مجال العالقات العامة ونتمنى 

أن يقوم ديوان اخلدمة املدنية بإدراج 
كادر خاص ملن يعمل بهذا املجال. 

)ملن يهمه األمر(.

عادة ما ينشر اليابانيون طموحهم 
وأحالمهم اجلديدة عن طريق غرسها في 

النشء من خالل املانغا )مجلة الرسوم 
الكرتونية املصورة( ملا لها من شعبية 

كبيرة عندهم، وتتحول املانغا بعد ذلك 
إلى مسلسل كرتوني ينتشر بني النشء 
الياباني مع الفكرة واحللم ليزرع الفكرة 

فيهم، ومن ثم تبدأ الفكرة باالنتشار 
وبعد أن كانت حلما واحدا يقوم املجتمع 

كله بتحقيق احللم.
كانت لعبة البيسبول أشهر لعبة رياضية 

في اليابان، ولكن كرة القدم كما هو 
معلوم أشهر لعبة عامليا، فلكي تدفع 

احلكومة النشء لالهتمام بتلك اللعبة 
أتت فكرة مانغا كابنت تسوباسا كما 

يسميه اليابانيون، أو كابنت ماجد كما هو 
معروف بالدول العربية، وحتولت املانغا 

إلى مسلسل كرتوني تتمحور قصته من 
طالب باالبتدائية يحب كرة القدم، ويكون 

فريقه وتتسلسل أجزاؤه حتى يحصل 
على كأس العالم، وبعد ظهور كابنت 

ماجد ظهر نشء ياباني يهتم بكرة القدم 
ويحبها، وانتقلت اليابان نقلة كبيرة 
جدا في تلك اللعبة وبدأت في إحراز 

العديد من اجلوائز والفوز في العديد من 
املسابقات.

وإذا نظرت إلى حال اليابان في كرة 
القدم قبل ظهور كابنت ماجد في العام 

1981 وبعد ظهوره ستعرف الفرق 
مباشرة وكيف أثر في اليابان. وبالطبع 

لم يكن ذلك بفعل كابنت ماجد فقط ولكن 
كابنت ماجد كان هو االنطالقة لنشر 

احللم.
وهذه الطريقة اليابانية في االهتمام 

بغرس األفكار اإليجابية لدى أطفالهم 
ألن املجتمع ال يتغير في ليلة وضحاها 

واجليل الناشئ هو أساس التغيير، 
فمن ناحيتنا يجب أن ننظر إلى أفكار 

أجيالنا القادمة وإن نظرنا إلى أفكار 
جيلنا الناشئ حاليا فسنصدم باألفكار 

املوجودة لديهم، ولذلك يجب علينا نشر 
األفكار اإليجابية قدر اإلمكان لتحسني 
تفكير النشء ورمبا يكون حلمك أنت 

هو بنيان األساس فإن كانت هناك لديك 
جتربة إيجابية يجب نشرها بكل الطرق 

لعلها تصبح حلم مجتمع.
وفي النهاية، ليس معنى أن ننشر 

اإليجابي أال ننقد السلبي بل يجب أن 
ننقد السلبي ونعترف بأخطائنا، ولكن 
مع عدم نشر األشياء السلبية، ونشر 

اإليجابية بشكل أوسع وأكبر.

باعت أمه »عنز« حتى تعطيه قيمتها 
لينتقل بهذا املبلغ الزهيد من القرية الى 

احدى املدن بحثا عن العمل وطلبا للرزق. 
وفي املدينة املتوحشة كما يصفها حلظة 
وصوله إليها جمعته الصدفة برجل كرمي 

وشهم ال يعرفه وال تربطه به عالقة 
نسب. مد له يد العون ووقف إلى جانبه 

إلى أن حصل على الوظيفة ولم يتركه 
حتى بعد الوظيفة.. تبدلت حياته خالل 

فترة وجيزة وأصبح يرسل األموال 
إلى والدته وإخوته في القرية الذين 

تبدلت أوضاعهم لألفضل.. استمر في 
العمل وال يزال الرجل الكرمي يقف إلى 

جانبه يرشده إلى طرق التجارة والعمل 
ويسدي له النصح في مجاالت شتى 

استطاع من خاللها أن يصبح رجل أعمال 
متميز.. يقول هذا الرجل لم أمن ليلة 

واحدة إال وأنا افكر كيف استطيع رد 
اجلميل لهذا الرجل.. مضت األيام وتزوج 
وأجنب بنني وبنات وما زال الكرمي يقف 
إلى جانبه حتى وهو في احسن أحواله 

ساعد أبناءه وبناته للحصول على مراكز 
مهمة في املدينة.. يقول كان احرص مني 

عليهم وانا والدهم !! لم يشعرني يوما 
من االيام بانه صاحب فضل.. يقول مع 

مرور األيام حتولت من باحث عن عمل ال 
أملك سوى قيمة »عنز« أمي إلى صاحب 
ماليني وقصور وحتول أهلي واخواني 

الى أشخاص مميزين في قريتنا 
املتواضعة بل أصبحوا سندا للمحتاج 
هناك.. وبعد هذه العشرة الطويلة مع 

صاحب املعروف اختلف أفراد من 
قبيلتي مع هذا الرجل ووصل اخلالف 

إلى ذروته وأصبحت بني مطرقة القبيلة 

والقرابة بعاداتنا وتقاليدنا وبني سندان 
صاحب املعروف جتاهي وجتاه ابنائي 
وبناتي وبدأت الضغوط واملطالبات لي 

مبقاطعته وعدم زيارة مجلسه أما هو فال 
يزال يعاملني كما عهدته.. يقول العادات 

والتقاليد القبلية تلزمني بالوقوف مع 
أبناء عمي ضد خصمهم والقيم واملبادئ 
تلزمني بالوفاء لصاحب الفضل وصانع 

املعرف الذي لم يكن يوما يرجو مني 
رده.. فهل اكون املنسلخ من عشيرته 

وعزوته أم اكون ناكرا للجميل؟!.. تبدلت 
أفكاره من رد اجلميل إلى كيف يتحاشى 
اإلساءة لهذا الرجل.. استشارني قلت له 
إال نكران اجلميل ومن يدفعك إلى ذلك 
ال يستحق احترامك والعادات والتقاليد 

التي جتبرك لذلك من احترامك لنفسك أن 
ترفضها.. هذا ودمتم.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

hai200@hotmail.com
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