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العبو الدوري السعودي كثيرو السقوط ُوع ٌ
رضة لإلصابات!
من المهم ً
جدا أن يهتم المختصون بملف كرة
القدم في السعودية للقوة الجسمانية واألطوال
لــاع ـب ـيــن ،فــال ـعــالــم ش ـهــد أســاط ـيــر ب ـك ــرة ال ـقــدم
ِقصار القامة مثل« :مــارادونــا وبيليه وميسي»
ولكن هــؤالء ال يتكررون إال فيما نــدر ،ومــع ذاك

يـهـتـمــون بصحتهم وقــوت ـهــم الـجـسـمــانـيــة ،في
حين أن العبي الدوري السعودي كثيرو السقوط
ٌ
ف ــي ال ـم ـل ـعــب ُ
وعـ ــرضـ ــة ل ــإص ــاب ــات بـسـبــب عــدم
االهتمام بالتغذية واإلعداد الجسماني.
كما على العب كرة القدم أن يحافظ على نفسه

من خالل الحفاظ على تناول الوجبات في وقتها
الـمـحــدد مــع «روزن ــام ــة» طـبـيــة لـمـعــرفــة المفيد
والـ ـض ــار م ــن ال ـط ـع ــام ،ف ــإن ك ــان ال ــاع ـ ُـب قـصـيـ َـر
الـقــامــة ف ــاألح ــرى أن يمتلك ق ــوة جسمانية كي
ُيعطي بالمستطيل األخضر.

اعتادت الثقافة البصرية لدينا
في اإلعالم أن تكون الصور
المصاحبة في تقارير اليوم
العالمي للمرأة «نساء مسلمات
يلتحفن العباءات والفقر» وفي
ذلك من اإليحاء ما فيه.

حريث
الريشة
مازن الرمال

للتواصل مع الكاتب
t.alarady@saudiopinion.org

ُ
ُ
الغالبة في
الثقافة
المرأة العالمي
يوم ِ
ِ

رأي:

م ــاذا لــو قــامــت مــؤسـســات ثقافية بـبــث تقارير
مصحوبة بـصــور لنساء تستغل أجـســادهــن في
اإلعالن التجاري؟ أو في الدعارة المقننة؟ كما هو
حاصل في الثقافة الغربية .بين هاتين الصورتين
الواقعية والمتخيلة ،يغرد بعض الطيبين عندنا
تــأكـيـ ًـدا عـلــى أن ال ـمــرأة هــي األم واألخ ــت والبنت
والزوجة ،وكأن ً
أحدا قال بخالف ذلك.
ً
كثيرا من األيــام العالمية خرجت عن كونها
إن
ً
ً
ً
ً
مـشـتــركــا إنـســانــيــا إل ــى كــونـهــا «تـعـبـيــرا ثـقــافــيــا»
يـصــوغــه المتغلب حـضــاريــا وب ـ ــأدوات المغلوب
ً
أحيانا كما هو الشأن اإلعالمي المعاصر ،وهذه
ٌ
ٌ
سنة كونية ال حياد عنها ،فهذا رسول الله -صلى
ال ـلــه عـلـيــه وس ـل ــم -وض ـمــن وع ـيــه ب ـحــركــة تــاريــخ
أمـتــه يـقــول بـتــداعــي األم ــم عـلــى أم ــة اإلس ــام وفــق
قانون الفاعلية ،فالمسلمون كثيرون ً
عددا لكنهم
غ ـثــاء ب ــا تــأث ـيــر وال م ـنــاف ـســة .ه ــذا ال ـت ــداع ــي في
واقعنا المعاصر هو حضاري دون شك ،ويتمثل
بــالـفــاعـلـيــة الـثـقــافـيــة والـفـكــريــة والـمـنـجــز الـنــاتــج
عنها.
ف ــي حـ ـ ـ ــوارات م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل اش ـت ـب ــك ال ـي ــوم

كتبه نيابة عن فريق العمل سلطان العقيلي

طارق البلوي

الـعــالـمــي لـلـمــرأة مــع الـتـيــار الـنـســوي ،وه ــو حالة
فكرية مؤدلجة لها أصول وقواعد معرفية غربية
ليس هنا مجال تناولها .هــذا االشتباك انعكس
ً
عموما في
بشكل سلبي على تقييم وضع المرأة
مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،فكانت محاوالت
تقزيم أي منجز سابق يتعلق بــالـمــرأة ،وإحــداث
قـطـيـعــة م ــع ق ـيــم األس ـ ــرة ك ـن ــواة ضــام ـنــة لـســامــة
المجتمع واستقراره.
وما زالــت أخطاء النماذج المغلقة تعمل عملها
في فكر الكثير ممن يتعرض إلشكاالت المرأة ،مما
أشــاع ثقافة «الفزاعات» واختلط الحابل بالنابل
ً
عسيرا.
وأصبح تحرير القضايا واإلشكاالت
فــي واق ــع مجتمعنا الـسـعــودي وقـضــايــاه يجب
تـفـكـيــك هـمــومـنــا ومـشـكــاتـنــا بـطــريـقــة أم ـي ـنــة ،ال
ي ـصــح ون ـح ــن ن ـت ـعــرض ك ـك ـيــان ل ـكــل هـ ــذا ال ـع ــداء
والترصد من دول ومؤسسات إعالمية ،ال يصح
أن يتصدر للمشهد ومعالجته مــن هــو مسكون
بالنقمة على مجتمعه وال من هو مهزوم مغلوب
في شأن الهوية وال من هو قادر على التمام لكنه
يعجز عن المواجهة.

يكتبون في العدد القادم

سراج أبو السعود

بشرى األحمدي

تركي رويّع

محمد الشمري

سما يوسف

سعاد العريفي
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من الصفوف الخلفية يقتحم
األضواء ويتخطى الرقاب
وضوابط األفضلية واألقدمية،
مواهبه كالمية ،ونتاجاته
سرقات أدبية وإدارية ،يعيش
على أكتاف غيره.
للتواصل مع الكاتب
A.Almuttwi@saudiopinion.org

المدير السرمدي!
ُ
رأي:
ليقطف ثـمــارهــم ونصبهم وه ــم يسجلون
االنجاز تلو االنجاز لكنه يجيره في النهاية
لسعادته المثقلة باألنا ومتالزمات وجعها
وجهلها وظلمها.

حديث الصورة
ً
نظريا لالرتقاء بالتعليم ،وتطرح الحلول المثالية للتطوير،
قد تصاغ أجود الخطط
لكنها لن تنجح طالما أنها بعيدة في رؤيتها عن مالمسة واقعنا التعليمي ،ولم تنطلق
منه وإليه بواقعية.
كثيرة خطط التطوير والبرامج التي استهدفت النهوض بالتعليم في العقد الماضي،
ُ ْ
لكنها – لألسف -لم تحدث نقلة نوعية كما كان اإلطار النظري لها ،فقد أه ِد َرت الجهود
ُْ َ
وأن ِفقت األموال.

ناصر الخياري – كاتب رأي

قصة هذا وأمثاله غريبة عجيبة ،فهو مسالم
في الوجه مبتسم حد الترف ،يــوزع مشاعره
األنيسة على موظفيه في الطرقات واالقسام،
مــؤلــف مــرهــف الـحــس لــه أع ـمــال  -ال صفية -
أش ـبــه بــال ـحــول ـيــات ف ــي ظ ـهــورهــا ول ـيــس في
جودتها ،كونه يستعيرها من بعض معارفه
وأحيانا يدفع المعلوم لصاحبها المطمور
والـمـغـمــور لـيـتـنــازل عــن حـقــوقــه الـفـكــريــة عن
ذلك العمل.
ّ
م ــن ال ـلــه عـلـيــه بــال ـســامــة ،فـفــي ك ــل تشكيل
ُ
إداري تــراه من الذين أنعم عليهم بالتجديد
مــرة بعد م ــرة ،فـعـشــرات السنين وأقدميتها
تـجـعـلــه كــال ـف ـنــان ال ـش ـع ـبــي ،ك ــل م ــا م ــر عليه
الزمن زاد وهجه واشتد عوده ،وتعتق صوته
أكثر وأكثر ،ليس ألنــه جميل الصوت متفرد
الموهبة ،ولكن األذن تعودت سماعه وتحملت
نشازه فأصبح الخيار الوحيد في ظل انكفاء
األصوات النزيهة وبعدها عن زحام األضواء
ووهجها.
ُ
ثقافة استيطان الكراسي االدارية الصغيرة
فــي المنظومات االداري ــة بهذا الخط الزمني
المديد محدودة ،ولكن البعض يكسرون هذه

علي أحمد املطوع

ال ـقــاعــدة بــأقــدمـيـتـهــم وت ـقــادم ـهــم ف ــي الـمـكــان
نفسه والمهمات ذاتها.
ح ـض ــوره االداري ف ــي ال ـم ـنــاس ـبــات الـعــامــة
يشبه العمادة لبعض الفنانين في نقاباتهم
الفنية الــذيــن يعطيهم الــزمــن قيمة إضافية
كــون ـهــم األق ـ ــدم تـمـثـيـ ًـا وان ـت ـ ً
ـاج ــا وحـ ـض ـ ً
ـورا،
وص ــاح ـب ـن ــا ي ـح ـضــر ف ــي م ـن ـظــوم ـتــه كـعـمـيــد
ً
للمديرين األقــدم واألكثر رسوخا في خارطة
الهياكل التنظيمية لتلك االدارات.
ثقافة الرسوخ في المواقع االدارية والمكوث
فيها تـظــل مــوجــودة عـنــد قـلــة مــن العاملين،
ولـ ـك ــن وجـ ــودهـ ــا ي ـع ـكــس ح ــال ــة م ــن الـ ـت ــردي
االداري ،وعدم مسايرة المفترض والصحيح
من المناهج االداري ــة التي تدعو الــى التنوع
والتجديد.
صــاحـبـنــا «ال ـف ـل ـتــة» ذل ــك ال ـمــديــر الـســرمــدي
ي ـس ـت ـع ــد ل ــاحـ ـتـ ـف ــال بـ ــ«ي ــوبـ ـيـ ـل ــه» ال ـف ـض ــي،
بحضور مـكــرر مسرحي على كــرســي االدارة
وهو ُيمني نفسه بأعوام مديدة وأزمنة قادمة
ْ
جــديــدة تحيله كالمشعوذُ ،يــؤ ِمــن بالخرافة
يأتيه العوام والجهلة وحدانا وزرافــات ،فهو
فــي نـظــرهــم م ـثــال يـحـتــذى بــه وس ـيــرة عطرة
يجب االقتداء بها ،في حين أنه في قرارة نفسه
يعلم ويعلم الراسخون في الفهم والمنتفعون
م ـنــه ،أن ــه دج ــال أفـ ــاق ،ي ـكــذب ليبقى وينافق
ليستمر.

ثقافات جديدة غيرت من طعمنا ولوننا
ومشاعرنا ،بحيث يفترض زوراً أن من
يستخدمها يعتبر في منتهى الرقي ،وأنه
متسامح منفتح على اآلخر.
للتواصل مع الكاتب

S.ALNAHRI@saudiopinion.org

«حَ َّبك بُ رص»
ٌ
وأنــه قمة في الــذوق ورائـ ٌـع في تكوين الصداقات،
ولـكـنــه واقـ ــع يـهــز بـنـيــان ال ـحــب الـحـقـيـقــي الحميم
ً
رخيصا يعطى لمن
العزيز النقي النادر ،ويجعله
ال يستحقه.
يقابلك من ال تعرف عنه الكثير ،ولم تتلمس حدود
شخصيته ،ولم ترافقه ً
يوما ،ويفاجئك بأن ينادي
ً
مؤكدا إذا أعجبه كالمك:
عليك :حبيبي! وأن يقول لك

رأي:

شاهر النهاري

أنـ ــا ل ـس ــت ض ــد إش ــاع ــة ال ـ ـمـ ــودة ،ول ـس ــت م ـع ـق ـ ًـدا،
ُ ِّ
ولكني أفضل أن أستخدم كلمة الحب العزيزة لمن

ً
جلوسي بالطائرة ،التي كنت معلقا فيها بحزامي
يـ ً
ـومــا ،فــا أعتقد أنــي حبيبه ،وال أظــن أن لديه من

أحطم حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ،مــن أهل

يستاهلها ،ومن يستحق استحالل عرش مشاعري،
ولـمــن أعــرفــه ج ـيـ ًـدا ،وأت ــوق لــرؤيـتــه ،وأث ــق بجميع

الـمـعـطـيــات الـعـقـلـيــة الـمـحـســوســة م ــا يـكـفــي ألف ــرح

الهمم ،بتسميتهم بالخرس.

بكلمته التي يلقيها فــي غير موضعها ،ويتركني

معطياته وتاريخه ،ونــوايــاه ،ووقفاته ،وأعــرف أنه

أحاول المزج بينها وبينه ،وال أتمكن.

يستحل معظم ف ــراغ أوق ــات ــي ،وي ـمــون عـلــى دخــول
قلبي مـتــى ش ــاء ،وأمـ ــوت أن ــا ق ـهـ ًـرا لــو ت ــرك سكناه

من نوع السحالي ،فال أتمكن من إهانة البرص ،وال

ً
بعيدا عن عالقات مواقع
رجاء دعوا كلمة حبيبي

الـ ـت ــواص ــل ،وع ـ ــن ع ــاق ــات ال ـم ـص ــادف ــة ال ـص ــوري ــة،

ذلك الشخص عندما يقول لي :يا حبيبي ،يشعرني

وال ـم ـعــرفــة الـلـحـظـيــة ،لـتـظــل كـلـمــة «حـبـيـبــي» فــوق

بــأنــه يـصـفـعـنــي ع ـلــى وج ـه ــي ،بـقـبـضــة م ــن حــديــد،

ع ــرش ـه ــا م ـح ـب ـبــة ،ت ـخ ــص ف ـق ــط م ــن ي ـس ـكــن قـلـبــي،

يرتديها بطل أفــام كرتون خــارق ،تفقدني رؤيتي،

وأطلقوا على عالقاتنا السهلة الممجوجة كلمات
مـثــل :عــزيــزي ،زمـيـلــي ،أخ ــي ،حـتــى ال يـصــاب قلبي

حبيبي والله .وأن يزيد بنفس قوة دهشتك :يا حبني

الدافئة بين أضلعي.
ً
أما ذلك ،الذي ال أعرفه مطلقا ،أو أنه ربما شاركني

وتنتزعني عــن مـكــانــي ،فــأكــاد ساعتها أال أتمالك

فكأنه يخرج قلبك من جوفك ،ويدوس عليه بأقدام
ً
مؤكدا على أن محبتك رخيصة.
سخافته،

مجموعة «واتــس آب» لم أشعر به فيها ،أو أنــه قد

نفسي ،وأت ــوق ألن أجــاوبــه :حبك «ب ــرص» وعشرة

بداء الرز «نصف المستوي» والــذي يهدد األحشاء

رآني مرة عند زميل مشترك ،أو جاور كرسيه كرسي

خرس .ولكني أتذكر حقوق الحيوان ،حتى ولو كان

بانفجار.

فيك! كل ذلك ودون أي مناسبة ،ومن غير مقدمات،
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ُ
ُ
اإلنسان في فترات متفاوتة ما
يمر
بين شدة ورخاء ,غضب وهدوء ,توتر
وسالم؛ فمن الطبيعي أن ُيعطي
اإلنسان ردودً ا مختلفة بناء على ما
يعترضه أو ما تعترضه من مواقف.

ُ
سبع
سافرْ ،ففي األسفار
فوائد ،هكذا يقولون .ولذا
أحببت السفر بمشقته وتنوعه
وتفاصيله ،باعتبار السفر أفضل
وسيلة لغسل الهموم.

للتواصل مع الكاتب

للتواصل مع الكاتب

s.alahmad@saudiopinion.org

ُ
فلسفة السفر

رأي:
وأفضل وسيلة لزيادة المخزون الثقافي
والمعرفي ،وأفضل مجهر لمعرفة الصديق
بالدرهم والدينار.
زرت أربــع وأربعين دولــة ورصــدت هذه
المحطات بعمقها الحضاري والثقافي،
وم ـقــالــب ه ــذه الـمـحـطــات ،وجـمــالـيــاتـهــا،
ومتعتها ،ووجعها ،فوجدت ألهل السفر
غاية وأنا غايتي غير ،فهناك من يسافر
للمتعة والترفيه فقط ،وهناك من يسافر
للبحث والتقصي والثقافة المعرفية ،أو
العلمية أو كليهما ،وه ـنــاك مــن يسافر
لـسـيــاحــة ال ـف ـنــادق يـتـلــذذ بــالـجـلــوس في
ب ـه ــو الـ ـفـ ـن ــدق ،والـ ـتـ ـج ــول فـ ــي م ـطــاع ـمــه
ومقاهيه ،وال يفكر في التجول ،ومشقة
الـسـيــاحــة الحقيقية ،وه ـنــاك مــن يسافر
فيقلب بــرنــامـجــه وســاعـتــه البيولوجية
ً
ً
رأسـ ـ ــا ع ـلــى ع ـقــب بــال ـس ـهــر ل ـي ــا وال ـن ــوم
ً
ن ـ ـهـ ــارا ،وال أب ــال ــغ إذا ق ـل ــت :إن الـبـعــض
ال ي ـشــاهــد ال ـش ـمــس م ـنــذ وص ــول ــه للبلد
ال ــذي اخـتــاره للسياحة لحين مغادرته،
وه ـن ــاك م ــن يـنـظــر لـلـسـفــر ب ـقــاعــدة «حــج
ً
وبيع مسابح» فيمارس السياحة أوقاتا،
والتجارة أو البحوث العلمية في أوقات

صالح احلمادي

يـخـتــارهــا بطريقته ،وه ـنــاك مــن يخطط
ل ـل ـس ـفــر ب ــدق ــة م ـت ـنــاه ـيــة ،وع ـك ـس ــه ال ــذي
يتجه للسفر كفكرة بدون تخطيط ويقع
فــي عــدة مطبات ويعتبر ح ــاوة الرحلة
فــي م ــرارات ـه ــا ،بــل ال أبــالــغ إذا قـلــت لكم:
إن ال ـب ـعــض م ـمــن أع ــرف ــه ج ـي ـ ًـدا ال يــرتــب
ً
نهائيا بحجة أن الحجز يخنق
حجوزاته
أنفاسه ويقيد حياته ،ويفضل السفر ثم
يختار العودة عشوائيا.
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ال ـس ـفـ ُـر مـتـعــة وف ــن ومـ ـه ــارة ،فــالـسـفــر مع
األسـ ـ ـ ــرة لـ ــه رون ـ ـقـ ــه وس ـ ـعـ ــادتـ ــه وب ـه ـج ـتــه،
وال ـس ـف ــر م ــع األصـ ــدقـ ــاء ي ـك ـشــف ال ـجــوانــب
السلبية واإليجابية في جميع المشاركين
ً
ً
بالرحلة ،ويضفي على الرحلة قيمة أدبية
في التعامل ،ويكشف التنازالت التي تزيد
من قيمة اإلنسان ورفعته بين أصدقائه.
ً
الـسـفــر م ـن ـفـ ً
ـردا مـنـهـ ٌـي عـنــه لـكــن لــه أيــضــا
نكهته ومـمـيــزاتــه .تعالوا إلــى كلمة ســواء،
اتركوا سياحة الخارج فقد وصلتكم رسالة
واضحة وصريحة من تركيا وما ينتظركم
هـنــا ،واتـجـهــوا لسياحة الــوطــن ،ففيها كل
ال ـف ــوائ ــد ،واس ـت ـم ـت ـعــوا بــالـسـفــر ف ــي سـمــاء
النسيان.

تقسيمات العمر معروفة
لدى الجميع ،والتي تبدأ من
الطفولة المبكرة إلى مرحلة
المراهقة ثم مرحلة الشباب.
للتواصل مع الكاتب

m.alshuwaier@saudiopinion.org

ُ
ملزمة
التدوين

ُ
فمرحلة الــرجــولــة ثــم الكهولة فالمشيب،
المقعد الــذي بعده يعود اإلنسان كالطفل،
وبهذا التقسيم العمري تمر على اإلنسان
حوادث كثيرة فهل دونها أم ال؟
ٌ
هـ ـن ــاك اخ ـ ـتـ ــاف ب ـي ــن م ــن ع ـ ــاش ف ــي ه ــذا
الزمن الذي تميز برغد العيش والتقدم في
العلم والطب واالختراعات والتكنولوجيا،
وبين من عــاش في سنين القحط والجوع
والبحث عــن لقمة العيش فـقــط ،حيث كان
اإلنسان في السابق همه األول البحث عن
قوت يومه وال يستطيع أن يصرف انتباهه
إلى أمور أخرى.
َ
َّ
َ
وال ـس ــؤال ه ـنــا :م ــن مـنــا دون مــاحـظــات
عمره منذ شبابه إلــى كهولته؟ وقــد يسأل
البعض كيف يكون التدوين؟ التدوين يكون
برصد أغلب المواقف التي مرت علينا سواء
ك ــان ــت ه ــذه ال ـم ــواق ــف جـمـيـلــة أو مـحــرجــة،
والطريقة السهلة والممتعة هو أن نتعود
ع ـلــى أن ي ـكــون ب ـجــانــب مـضـجـعـنــا بالليل
«آي بــاد» الخاص بنا أو ملزمة بها أوراق
وقلم ،فعند بداية خلودنا للنوم نكتب ما
مر علينا من مواقف ،ومن زيــارات وإنجاز
لألعمال الناجحة أو غير ناجحة ،وال يتم

رأي:
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محمد الشويعر

تدوين األدوار التي نقوم بها بشكل يومي
مثل جلوسنا مع العائلة أو مع األصحاب
واألصـ ــدقـ ــاء ،فــال ـتــدويــن ال ـيــومــي إذا أمـكــن
يكون برصد سريع لما مر عليك من مواقف.
السفر والرحالت في اعتقادي هي من أهم
األشـيــاء التي ندونها فــي ملزمة التدوين،
ُ
ف ـم ــراح ــل ال ـح ـيــاة ال ـت ــي نـعـيـشـهــا ال نشعر
بسعادتها وقيمتها ولذتها إال إذا تقادم
عليها ال ــزم ــن ،وق ــد ي ـكــون ال ـتــدويــن م ـ ً
ـزودا
ً
ً
إبداعا وجمال ،وال
بالصور ليكتمل العمل
ضير أن نراجع تدويننا لتعديله واختزاله
فيما بعد وح ــذف مــا نــريــد حــذفــه وإضــافــة
ً
م ــا ن ــري ــد إض ــاف ـت ــه ل ـي ـكــون ٌمـ ــركـ ــزا وواف ـ ًـي ــا
ف ــي مـعـلــومـتــه ،وال ـف ــائ ــدة ال ـك ـبــرى ال ـتــي قد
نجنيها مــن الـتــدويــن عندما نفتح مدونة
ال ـع ـم ــر ب ـع ــد سـ ـن ــوات وي ـش ــاه ــده ــا األب ـن ــاء
واألحفاد ويطلعون على تاريخ مدون بدقة
وم ـصــداق ـيــة ل ـيــس ف ـيــه أي تــزي ـيــف ،وب ـهــذا
يـصـبــح ال ـف ــرد مـنــا ل ــه تــاري ـخــه ال ـخ ــاص به
ي ـتــوارثــه مــن ب ـعــده األب ـن ــاء واألحـ ـف ــاد ،وقــد
ي ـك ــون إص ـ ـ ـ ً
ـدارا ل ــك فـيـمــا ب ـعــد يـطـلــع عليه
الجميع.
فهل نبدأ بالتدوين من هذا اليوم؟

A.alqhatani@saudiopinion.org

أمرا»
«فض ًلا ال ً
رأي:
و لكن المرء الحكيم هو من ُيمكنه
الـتـحـكــم ف ــي الـ ـ ــردود نـتـيـجــة حسن
إدارة غضبه وضبط نفسه في فترة
ال ـغ ـض ــب .ف ـن ـجــد أن ل ــدي ــه مـتـنـفـ ًـســا
آخ ـ ـ ــر غـ ـي ــر رف ـ ـ ــع الـ ـ ـص ـ ــوت وب ـ ـ ـ ــذاءة
ب ـعــض الـ ـمـ ـف ــردات ,ألن ــه يـ ــدرك بــأنــه
سيصاحب الندم على ما قد تفوه به
لسانه فور هدوء ثورته وسيضحى
ً
ً
الندم ضيفا ثقيل.
ق ــد ش ـبــه ال ـع ــام ــة ابـ ــن الـ ـج ــوزي -
رحمه الله – حال الشخص الغاضب
ب ـح ــال ال ـس ـك ــران ال ـ ــذي ال ي ـ ــدري ما
يجري ,لذا فإن من الحكمة –وقتها-
أن ال نـخــوض ال ـجــدال وال ننصحه
في حال ثورة غضبه ,من األفضل أن
نجد لــه ع ـ ً
ـذرا وننتظر فترة هدوئه
ث ــم إع ـ ـ ــادة ال ـ ـحـ ــوار .ومـ ــا أن أخ ــذت
ً
أنفسنا عليه وبــدأنــا لومه بــدل عن
عذره آنذاك حتى نكون كحال العاقل

ً
ال ـ ــذي واج ـ ــه م ـج ـنــونــا أو كــالـفــائــق
الذي عاتب مغمى عليه ،كما أسلف
العالمة ,وفي كال الحالتين تناقض
مــع الحكمة ،فمن هــو الحكيم الــذي
س ـي ـع ــات ــب م ـ ــن فـ ـق ــد ع ـق ـل ــه نـتـيـجــة
غضبه.
مــن هنا ينبغي أن تـســود الرحمة
طبع المرء أثناء التعامل مع شخص
غــاضــب ,لعله بــدمــاثــة أخــاقــه ورقــة
ن ـظ ــرات ــه وع ـب ــارات ــه يـمـتــص غضبه
وي ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــدوئـ ـ ـ ــه ،فـ ـيـ ـك ــون
ك ــاإلس ـف ـن ـج ــة الـ ـت ــي ت ـم ـتــص لـتــزيــل
ُ
شوائب األشياء وتعيد الشيء كما
كان.
وم ــع ذل ــك الـشـخــص ال ــذي يغضب
ينبغي عليه أن يعمل جــاهـ ًـدا على
ت ــروي ــض غـضـبــه وتـنـفـيـســه بــأمـثــل
ال ـط ــرق ,وأال ي ـكــون حـبـيــس غضبه
نتيجة اعتياد اآلخــريــن ومعذرتهم

الهنوف القحطاني
لـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي .كـ ـ ــون اآلخـ ــريـ ــن
ب ـشـ ًـرا فينبغي عليه أن يـكــون أكثر
ح ـل ـ ًـم ــا وصـ ـ ـب ـ ـ ًـرا ,ألن ـ ــه ي ـت ـع ــام ــل مــع
روح بـ ـش ــري ــة ,واألرواح ال ـب ـشــريــة
مجموعة من المشاعر التي توهنها
بعض الكلمات وتحزنها في غالب
األحيان.
فالتعامل مع البشر ليس بالسهل
ع ـلــى ع ـكــس ال ـت ـعــامــل م ــع األج ـه ــزة
واآلالت ,ف ـ ـفـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــراعـ ـ ــاة
لـنـفـسـيــات مـخـتـلـفــة وإدراك ووع ــي
لمشاعر اآلخرين.
ف ـمــن ي ـع ـلــم؟ ق ــد نـتـسـبــب ف ــي نــزع
الحياة من اآلخرين بنظرة أو كلمة
ً
أثناء غضبنا دون أن نلقي بال ,في
ح ــال الـتـعــامــل مــع األج ـه ــزة واآلالت
الجامدة أسهل إذ نبث الحياة فيها
مــا إن تـكــون بين أيــديـنــا وإن كانت
موجة غضب تعترينا.

الثالثاء  12رجب  1440هـ

 19مارس 2019م

(العدد الثامن والسبعون ) السنة األولى

4

