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هناك ذكريات جميلة تبقى يف ذاكرة الإن�سان ال تن�سى يقابلها على
ال�ضفة املقابلة لها ذكرى �سيئة جدا يود ذات الإن�سان �أن ينت�شلها
من عبق وروح الذاكرة ما حيي طول حياته .لله احلمد واملنة �أن
منَّ الله علينا بنعمة الإ�سالم فولدنا لأباء و�أمهات م�سلمني فهي
نعمة بحد ذاتها نح�سد عليها ،جبلنا بهذا الدين وكفلنا ب�أخالق
فالدين تعامل و�أخالق و�سمو �أخالق الإن�سان م�ؤ�رش على مدى رقيه
�أو انحداره.
هي الأخالق تنبت كالنبات� ..إذا �سقيت مباء املكرمات
هيهات هيهات تكتم يف الظالم م�شاعل «مقتب�س»
انتهت �أيامي القليلة بتن�سيق و�إعداد لرحلة منظمة من قبلي لزيارة
برنامج نغم ال�صباح ملحطة مارينا �إف �إم كمكاف�أة جلهودهن
وم�شاركتهن املثمرة يف ور�ش عدة� ،إ�ضافة للطالبات امل�شاركات
يف م�سابقة �أوائل الطلبة وقريبات القلب �إعالميات ن�شاط الإذاعة
املدر�سي  ،مت التن�سيق والرتتيب على �أكمل وجه و�أتت املوافقة
ووزعت موافقة �أولياء الأمور على الزيارة وحتديد اليوم املوعود
والتن�سيق مع �إدارة املتابعة والعالقات العامة يف املحطة ويف يوم
واحد �سابق لليوم املحدد هات يا �شكاوى وكالم زايد ماله �أول من
تال ومن خارج نطاق الدائرة املكافئة
«�أبلة �أخذينا معاج بالرحلة تكفني»
«بنات تكفون ال حتننون يا بي�صري فينا �شي يا بتتكن�سل الرحلة».
املتنب�أة نونو �صدقت يف تنب�أها و�أحا�سي�سها اجلميلة� ،أ�ستاذة
نوير �أنرف�ضت رحلتج بناء عليه �سوف ي�سمح لك بزيارة للمحطة
مع املعلمات فقط دون الطالبات ب�رشط احل�صول على موافقة �إدارة
الأن�شطة حاال.
متت املوافقة على الزيارة ومت �رشح التفا�صيل للقائمني على
الربنامج والو�صول باكرا للمحطة قبل املوعد املحدد بربع �ساعة،
ولكن ال�صدمة الكربى غياب ال�سيد ح�سن عن اال�ستقبال و�أخته
ال�سيدة �ضيافة وغياب �أختهما الكربى رحابة وقهوة زيادة �سكر مع
جمموعة بهارات مالهم �أي عالقة باملو�ضوع.
ما تعلمته من هذه الزيارة التي لن �أن�ساها طيلة حياتي و�سوف
�أتداولها حزاية �أحازي بها ال�صغار من �أمام �شباك ك�شك نونو ب�أن
الأخالق ي�سمو بها الإن�سان قد يرتفع بها �إلى �أعلى مقام وقد يدنو
بها �إلى �أ�سفل الدرجات.
قالوا وقلنا عن الأخالق:
و�أح�سن منك مل تر قط عيني
و�أجمل منك مل تلد الن�ساء.
�إمنا الأمم الأخالق ما بقيت
ف�إن هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا
 اخللوق �صدوق والعنيف �ضعيف والأ�صيل نبيل واحلليم حكيموال�رشيف عفيف.
 قال الله تعالى يف كتابه العزيز «ولو كنت فظا غليظ القلبالنف�ضوا من حولك» �آل عمران «.»159
 يف �سعة الأخالق كنوز الأرزاق.فمن ح�سن الأخالق كف الأذى وبذل املعروف وحالوة الل�سان وال�صرب
على النا�س.
 خزعبالت ق�ص�صية بيد ال�سيد خرافة *يحكى �أن هناك زائ��رة طرقت الباب بثالث طرقات على �أ�صحاب
املنزل فخرجت منه كوماري.
كوماري :نعم ماما �أنتي �شنو يبي.
حورية  :نادي ماما نادية.
كوماري  :زين ماما �أنتي يقعد هني ال يروح مني مناك.
نادية � :أهال حورية �شلوجن� ،أعتذر منج ما نقدر ن�ستقبلج اليوم
مرينا وقت ثاين ع�شان �أن�سق معاج على موعد ثاين.
حورية� :شكرا حبيبتي ب�س على فكرة نادية ترى �أنا خملية �شغلي
وياية �أزورج اليوم.
نادية  :حبيبتي حورية ما نقدر ن�ستقبلج يف بيتنا اليوم يعني فوق
�أجن ياية عندنا ومو يايبة معاج ال جاي وال قهوة وال حتى ماعون
حلو زافة خدامتنا كوماري.
حورية :متى زفيتها �أنا �أهي قالتلي قعدي هني ال يروح مني مناك.
نادية :مع ال�سالمة حورية �أعتذر منج عندي �شغل.
حورية � :شفيها هاذي �أنزين وين ابت�سامتج وين الأخالق وين ح�سن
ال�ضيافة وال�سيدة رحابة «انتهت»
 حكمة ونهايةاللهم اجعلني ممن ي�سمو ب�أخالقهم وي�شار عليهم حتى ولو يف
الغيبيات ،طاب �صباكم متابعيني �صباحي جميل كجمال �أخالقكم
و�أرواحكم دمتم يل.

ينتهج ال��ف��ن��ان ال��ر���س��ام امل�صور
الواقعي منذ قرون بالر�سم من موديل
واق��ع��ي ح��ي يقف ام��ام��ه متج�سدا
و�ضعية حم���ددة بح�سب مو�ضوع
اللوحة وتفا�صيل الق�صة �أو احلدث
املطلوب ت�صويره وقد كان عظماء
الت�صوير يف القرن الرابع ع�رش الى
ال��ق��رن الثامن ع�رش ي�سلكون هذا
امل�سلك يف ت�صويرهم الواقعي ابتداء
من دافن�شي الى الر�سام الهولندي
رامربانت  1669 - 1606الذي �سار
على درب �سلفه الإي��ط��ايل ميكيال
ك��ارف��اج��ي��و  1610 - 1571ال��ذي
اعتربه النقاد رائد الع�رص الباروكي
بعد ع�رص النه�ضة املنتهي يف القرن
ال�ساد�س ع�رش حيث اعتمد كارفاجيو
يف ت�����ص��وي��ره ع��ل��ى وق���وف بع�ض
الأ�شخا�ص �أمامه بنف�س الو�ضعية
املذكورة يف الكتب الدينية ما ت�سبب
بوقوع اخلالف والقطيعة بينه وبني
البابا والكني�سة يف تلك الفرتة
راف�ضني منه ت�صوير �أ�شخا�ص بعينهم
يعرفهم النا�س على انهم �شخو�ص
دينية مقد�سة عند امل�سيحيني والن
ما كان يقوم به كارفاجيو امر مهم
م�سلم به ي�ؤمن به الفنان املتمكن
���س��ار ع��ل��ى ن��ه��ج��ه ال��ك��ث�يرون من

م�شاهري فن الت�صوير الواقعي �أمثال
رامربانت وبيكا�سو 1937 - 1881
وقبله ك��ان جوزيف ترينرب وجون
كان�ستابل الربيطانيان و�أ�شهر من
ر�سم املناظر الطبيعية من الواقع
بتقنية ت�أثريية رائعة فاقت �أفق
اخليال وقليل عليها كلمة ابداع ،الفن
الواقعي من املوديل مدر�سة يجب
ان نتم�سك به ون�رص على ا�ستمراره
ال ان نحاربه وننحني امام ال�ضعفاء
ون�سلك م�سالكهم بحجة احلداثة وما
بعد احلداثة حجة مرتهلة فا�شلة ال
يدعي بها غري اجلهالء وقد �أده�شني
الفنان اليوناين كو�ستا�س لو�ستا�س
 2014 - 1933والفنان امل�رصي
القدير املعا�رص د.خالد ال�سماحي
 1970يف قدراتهم الفائقة اجلميلة
على ت�صويرهم ومتكنهم بجدارة من
الر�سم من موديل حي يقف �أمامهم �أو
طبيعة �صامتة �أو منظر طبيعي يعتمد
فيه الفنان يف ت�صويره على ر�ؤيته يف
متابعة املنظور ب�شكل متميز يخ�ضعه
لإح�سا�سه وفل�سفته املقتب�سة ب�أ�سلوب
واقعي وبلحظة حم��ددة يتجلى فيه
اخلط املج�سم والظل وال�ضوء واللون
ال��ذي هو �أ�سا�س اللوحة الواقعية
وللحديث بقية.
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قوانين العقل الباطن
 .1قانون االرتداد � :إذا حاولت ر�ؤية
�شخ�ص حتبه ج��دا بكل م��ا حتمل
الكلمة من معنى تف�شل كل الطرق
لر�ؤيته وعندما ين�رصف عن ذهنك
�ستقابله �صدفة حتم ًا .
 .2قانون النقاء � :إذا �سعيت لل�شهرة
عن طريق م�ساعدة غريك لن حت�صل
عليها ،و�إذا �سعيت مل�ساعدة النا�س
زحفت �إليك ال�شهرة طواعية .
 .3قانون التخاطر � :إذا فكرت يف
�شخ�ص مع توافق موجات غاما
ملدة دقيقتني قبل النوم مبا�رشة
ف�سوف ي���راك ذل��ك ال�شخ�ص يف
منامه حتم ًا .
 .4ق��ان��ون اجل��ذب � :إذا �ص َّدقت
فكرة و�آمنت بها و�أ�صبحت ت�شغل
 %80من خياالتك و�أفكارك ف�إنك
�ستحققها يف �أجل الحق لأن عقلك

عبدالعزيز خريبط
تويترAkhuraibet :
/http://khuraibet.blogspot.com

التعليم ...رؤية جديدة

أهمية الموديل للرسام

زيارتي لنغم الصباح

مقاالت

�سينفذ ذلك ب�أي و�سيلة .
 .5قانون املرا�سالت � :إذا �شعرت
باالرتباك وال�ضياع فج�أة بدون �سبب
ف�أعلم �أن هناك �شخ�صا يفكر فيك الآن
ويريدك ب�شدة .
 .6قانون �أولياء الله � :إذا �شعرت
معظم �أحالمك(مناماتك) تتحقق فهذا
يعني �أنك متار�س عم ً
ال خمل�ص ًا لله .
 .7قانون اال�ضطهاد � :إذا كان كل
النا�س الذين تقابلهم يغدرونك
ف��اع��ل��م �أن���ك ال�سبب يف �أف��ك��ارك
الت�شا�ؤمية التوقعية .
 .8قانون التوا�صل مع الطبيعة :
�إذا كانت حياتك �صعبة وحظك عاثر
ولكنك متلك �إح�سا�س ًا كبري ًا بالأمل
الت�ستطيع تف�سريه فهذا يعني �أن
�شيئا �سي�أتيك بامل�ستقبل و�سيغري
حياتك متاما .

مقابلة خا�صة بثت على القناة الأولى لتلفزيون دولة
الكويت ملعايل النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد للحديث عن
ر�ؤية «كويت جديدة  »2035م�ؤكدا هي ر�ؤية ومتنيات
ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
حفظه الله ورعاه باعتباره «الرجل املخ�رضم» الذي
عا�ش يف البالد عندما كان الإن�سان هو العن�رص املهم
يف الدولة ولي�س البرتول ،معتربا �أن ثراء الأ�رسة
والدولة كان ي�أتي من الإن�سان الكويتي لأنه الرثوة
التي ال تن�ضب.
و�أ�ضاف �أن �سمو �أمري البالد ،حفظه الله ،حر�ص من
خالل ر�ؤية «كويت جديدة» على حتويل الكويت الى
مركز مايل وجتاري عاملي ،و�أن يكون اعتماد الكويت
على الإن�سان بالدرجة الأولى مثلما كان يف املا�ضي
ولي�س على �أي��ة م�صادر �أخ��رى ،وق��د لفت انتباهي
حر�ص معايل النائب الأول طوال اللقاء اخلا�ص على
�أهمية املحافظة على الد�ستور وا�ستقالل الدولة والأمن
واال�ستقرار ،واحلر�ص على التعاون مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،والتعاون فيما بني �سلطات الدولة
وااللتزام بالقوانني والأنظمة والعادات والتقاليد،
وتقدير كرامة االن�سان ،والتنمية امل�ستدامة ورفع
م�ستوى التعليم واملحافظة على البيئة واال�ستثمار
الب�رشي يف الت�أهيل والكفاءة وتنويع م�صادر الدخل،
وتقلي�ص دور الدولة يف �سيا�سة التنفيذ وال�رصف �إلى
مرحلة اال�رشاف ،وتوجه الدولة يف كثري من امل�شاريع
التنموية واالقت�صادية لتحقيق غاية �سامية هي بناء
االن�سان والإن��ت��اج و�إح���راز مكانة متقدمة بني دول
العامل ،وقد يجدر تلخي�ص ما تناول وطرح يف اللقاء
من حماور مهمة حول الكثري من الق�ضايا وامل�شاريع
الكربى التي حتتاج م�شاركة يف اال�ستثمار العاملي
الدويل لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة �إال �أن هناك عائقا
ريا يعوق عن التقدم يف مثل هذه اخلطوات وذلك
كب ً
لعدم جهوزية القوانني اخلا�صة للدفع حول حتقيق
ر�ؤية «كويت جديدة».
وما يهمنا من حديث معايل النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد ما
�أ�شار فيه حول مرحلة خطرة من التعليم نعي�ش فيها
بعي ًدا عن وزارة الرتبية و�شعارات التطوير ،حيث �أكد
قائال مع الأ�سف �ستكون لدينا فرتة ،مكررا مع الأ�سف،
لي�ست �سعيدة يف تغيري مناهج التعليم ونوعية
التعليم ،فالدولة تنتج �أفرادا غري م�ؤهلني �سوى للعمل
املحدود ،وذلك لأن امل�ستوى العلمي ال ي�ساعدهم يف
التخطي والتجاوز لأنواع �أخرى من الوظائف ،لذلك
ينبغي التعاون يف هذه الفرتة ال�صعبة مع حتقيق
العدالة االجتماعية ،فمكانة تعليم وت�أهيل املواطن
الكويتي �ستخفف �أعباء كبرية على الدولة.
وقد �أ�شار �إلى م�رشوع مدينة احلرير ،وكان ال�س�ؤال
مرتبطا بنف�س مو�ضوع التعليم حيث الت�رصيح حول
�إعالن عن حتد كبري يف توفري � 400ألف فر�صة عمل،
فكان من معايل النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد الرد ب�أن
العامل يف جم��رى و�سباق نحو التغيري يف الطاقة
امل�ؤثرة على الآلة ،وما نطلبه على عجالة هو الرتتيب
يف التعليم لكن لن يبد�أ قريب ًا!..
فما هو واجب هو تطبيق ما جاء يف الد�ستور من �أن
التعليم هو م�س�ؤولية الدولة ،فلذلك ينبغي �أن تكون
هناك عملية لت�أمني التعليم ،فهناك تخاوف من فكرة
التفاوت يف ما بني خمرجات التعليم العام يف مدار�س
احلكومة والتعليم اخلا�ص من املدار�س اخلا�صة،
والنظرة املفارقة ،فال بد �أن نكون يف وع��ي لهذه
النقطة ،فالتعليم العام يلزمه املناف�سة مع التعليم
اخلا�ص والتفوق عليه!..
هذا بع�ض ما ت�ضمن يف جانب التعليم من اللقاء
اال�ستثنائي الذي ميكن م�شاهدته كامال عرب الكثري
من الروابط يف «يوتيوب» بعنوان «مقابلة ال�شيخ
نا�رص �صباح الأحمد عن مدينة احلرير ور�ؤية كويت
جديدة .»2035
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مشكلة التنمية بين قطاعين «»2-1
�أ�س�س التنمية يف دول العامل تبنى على
تعاون وا�ضح وحمكم بني القطاع العام
والقطاع اخلا�ص �أ�سا�سه مرجعيتان
حم��اي��دت��ان ،م��رج��ع��ي��ة قانونية،
ومرجعية اقت�صادية تدعمهما تقارير
�رضيبية لتحقيق ال�شفافية واجلدية يف
التطبيق .واذا كانت هذه املرجعيات
غري موجودة يف نظام الدولة ،فاالفتاء
القانوين متبعرث وكل جهة لها مرجعية
خمتلفة عن مرجعيات الآخرين ،كذلك
املرجعيات االقت�صادية فيها نف�س
الأم��را���ض امل��وج��ودة يف املرجعيات
القانونية ،لذلك فالقطاع اخلا�ص
والقطاع العام غري م�ؤهلني لقيادة
التنمية احلقيقية امل�ستدامة .ان
التنمية امل�ستدامة لي�ست م�شاريع
كونكريتية ،بل هي تنمية االن�سان يف
اخلطة من تعليم و�صحة وتربية وطنية
مالزمة للحركة االقت�صادية واالجتماعية
ال�شاملة ف�أين نحن من هذه املبادئ
املهمة يف خطة التنمية .ولتحليل
الو�ضع احل��ايل للمجتمع االقت�صادي
واالجتماعي بني القطاعني اخلا�ص
والعام نرى ان و�ضعنا ال يب�رش بتنمية
م�ستدامة حتقق �أمنيات االن�سان الكويتي
ورغبة �سمو �أم�ير البالد يف �أن نكون

دولة مهمة يف املنظومة ،كمركز مايل
وجتاري .وبالنظر الى درا�سة حتليلية
للقطاع اخلا�ص نرى �أنه غري م�ستعد
لقيادة التنمية ،لأن القطاع اخلا�ص
االقت�صادي والتجاري لي�س له مبادئ
معلنة لتطبيق التنمية ويلتزم بها علنا
يف حتقيقها والتي تخدم م�ستقبال وا�ضحا
للتنمية احلقيقية امل�ستدامة ،ويكون
�رشيكا حقيقيا يف ذل��ك ،لأن جميع
القوانني املنظمة للحياة االقت�صادية
واالجتماعية �صيغت بطريقة تخدم جتار
القطاعات وال تخدم املجتمع ال�شامل،
مبا فيها القطاع اخلا�ص ،ونراه حتى
من الداخل يف تنظيمه ال يعتمد على
الأ�س�س الفنية يف االدارة ،بل يعتمد
على طريقة املواالة من الأ�صحاب ،حتى
لو كانوا غري م�ؤهلني ،ونراه يحارب
لتعيني ا�صحابه يف كثري من القطاعات
احلكومية خلدماته اخلا�صة ولي�س
هناك ف�صل يف ذل��ك من حيث النفوذ
داخل قطاعات احلكومة خلدمته بطرق
غري �شفافة وغري منتجة للبلد كما هو
مطلوب ،لذلك نراه ي�شارك يف كثري من
اللجان والهيئات احلكومية ،وم�شارك
يف تعطيل التنمية.
يتبع

األقربون أولى بالمعروف
نف�سي تبي العز واحلاجات تغ�صبها
ترمي بها بني �أجاويد و�أنذايل
قائل هذا البيت ال�شاعر الكبري بديوي الوقداين،
املعروف «ب�شاعر احلجاز» ،والذي مت ّيز ب�شعره
ال��رائ��ع يف ع����صره ،وتناقلته الأج��ي��ال مل��ا له
من معان جزلة ،وكلمات معربة ،نظم �شعره
باحلكمة ،والغزل ،واملدح ،له جمموعة �شعرية
كبرية ،اعرتفت له جمال�س ال�شعر ودواوينه من
داخل اجلزيرة وخارجها ،ف�سمي «بفار�س» الكلمة
ومبدع «احلكمة».
�أر�سل يل هذا البيت �أحد الأ�صدقاء املتذوق لل�شعر،
التمعن والرتكيز على هذا البيت
وقال يل �أطلب منك
ّ
املميز ،مبعناه وتف�سريه.
ال�شك �أن هذا البيت معرب عن نف�سه ،ومن يقر�أه تطر�أ
عليه العزة واملعزة ،واالح�ترام وعدم اخل�ضوع
لرغباته ،التي ت�ؤثر على كرامته عند الآخرين.
الإن�سان ال ي�ستغني عن الآخرين ،ومن طبيعة احلياة
والب�رش التعاون ،وتبادل امل�صالح واملعاملة،
والأخذ والعطاء بني اجلميع ،يف حدود االحرتام،
وعدم �إ�شعار املحتاج بال�ضعف� ،أو ا�ستغالله لأنه
�صاحب حاجة.
فاحلياة ال تدوم لأحد ،وعلينا بالتوا�ضع والتقدير
وخا�صة للمحتاج ،فمن املمكن �أن ت��دور الأيام
وت�صبح �صاحب حاجة ،وي�أتي من قمت مب�ساعدته
يوما لكي يقف معك ،وي�ساعدك والأمثلة كثرية.
�أعجبني هذا البيت كثريا حلكمته وقوته ،ومن املهم

�أنك تعرف من تتجه �إليه عند احلاجة ال قدر الله،
و�أنك متيز الب�رش ،فمن املمكن �أن تنخدع ب�شخ�ص
ترى �أن حاجتك مق�ضية عنده ،ولكن للأ�سف �سوف
تن�صدم بالهروب والأعذار جاهزة ،وال يحتاج �إلى
التفكري ،فهو متعود على ت�رصيف املحتاجني،
والهروب منهم.
ومن املمكن �أنك جتد حاجتك عند �شخ�ص ال تتوقع
منه �أنه «�سنايف» ،ويقوم بالواجب على �أكمل وجه،
ويكرب بعينك حل�سن ت�رصفه ،وقيامه بالواجب.
كثري منا من متنعه عزته ،وهو ب�أ�شد احلاجة
مل�ساعدة الآخرين ،ويكون ال�صرب حله الوحيد،
وعلينا جميعا بالنظر ملن هم حولنا من �أ�صحاب
احل��اج��ات امل�ستحقني للم�ساعدات ،والبحث
عنهم بكل �رسية ،والقيام مب�ساعدتهم من جميع
النواحي ،وهذا ما و�صى به ديننا و�رشيعتنا
ا لإ�سالمية.
وال �شك �أن الأج��ر عظيم ،فكم من حمتاج يعاين
وا��سرت��ه من نق�ص امل��ال ،والأك���ل ،وامللب�س،
والديون ،وهم كثري يف ع�رصنا هذا ،الذي �أ�صبحت
املعي�شة �صعبة جدا يف زمن الغالء واجل�شع.
الأقربون �أولى باملعروف ،و�أحق من الغرباء ،وهم
كثريون ،وحولنا لي�س ببعيد عنا ،فمنهم اجلار
وال�صديق ،واملعرفة ،ولكن كما ذكرنا عزة النف�س
متنعهم من طلب احلاجة ،وعلينا الو�صول لهم،
وتقدمي ما ن�ستطيع مل�ساعدتهم ،وفك عوزهم،
فنحن الرابحون يف النهاية.

