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مهاجمة األطباء في زمن الوباء

يومية

إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم
الـحــرمـيــن الشريفين
بـ ـجـ ـه ــود ال ـع ــام ـل ـي ــن
فــي الـقـطــاع الصحي
ودورهـ ـ ــم ف ــي جــائـحــة
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،وس ـ ـ ـ ــام ش ـ ـ ــرف ي ـع ـتــز
ويفتخر به الجميع.
ت ـح ــرص ال ـق ـطــاعــات الـصـحـيــة
على حماية منسوبيها خاصة
من اعتداء المرضى والمرافقين
داخل المؤسسات الصحية ،وقد
ق ــام ــت ب ــوض ــع ل ــوائ ــح وقــوان ـيــن
لردع من تسول له نفسه التهجم
لفظيا أو جسديا.
ل ــم ي ـع ــد الـ ـخ ــوف م ــن ال ـه ـجــوم
الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــدي داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـمـسـتـشـفـيــات وخ ــاص ــة أق ـســام
الطوارئ فحسب ،بل امتد الرعب
لــوســائــل ال ـتــواصــل كــافــة دونـمــا
ه ــوادة أو رح ـمــة ،وي ـبــدو -والـلــه
أعلم -أنها أصبحت أسهل الطرق
للشهرة وزيــادة عــدد المتابعين
على حساب الطبيب وسمعته.
تذكر أيها الطبيب أنه ال ُيرمى
يومية

✍

حسن الخضيري

للتواصل مع الكاتب
أول صحيفة متخصصة في كتابة المقال

يشارك بها أكثر من  ١٠٠كاتبة وكاتب سعودي
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إال الشجر المثمر ،فــإن تعرضت
ل ـ ــأذى ب ــال ـك ــام ،ف ــأن ــت شـخــص
متميز ونــاجــحُ .
ومهاجمك ربما
شـخــص فــاشــل مــريــض يستحق
الشفقة والـتـعــاون فــي عالجه ما
أمكن ذلك.
االنتقاد حق مشروع للجميع،
لكن نتمنى أن ال يتعدى حــدود
ال ـم ـق ـب ــول ،وأن ال ي ـصــل لــدرجــة
الـتـطــاول والـتـجــريــح ،ناهيك عن
الـ ـق ــذف ورم ـ ــي االتـ ـه ــام ــات دون
دليل.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر أصـبـحــت
ل ــدى األط ـب ــاء حـســاسـيــة مفرطة
ل ـل ـن ـق ــد رب ـ ـمـ ــا ال ع ـ ــاج ل ـ ــه ع ـنــد
ُ
بعضهم ،فإن هوجم فرده سريع
بعد أن تــأخــذه الحمية «ويمكن
يـجـيــب ال ـع ـيــد» مـتـنــاسـيــن أنـهــم
بشر وليسوا بمعصومين ،وأن
األذى لم يسلم منه حتى األنبياء
والرسل.
المضحك أن األطباء ينصحون
مرضاهم وذويهم دوما بالصبر
وعدم الجزع ،وهم آخر من يصبر

وأول مــن يجزع عند أي منشور
ب ــوس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل ،مـتـنــاسـيــن
وم ــن يهاجمهم أن االخ ـت ــاف ال
يفسد للود قضية.
كــذلــك ال ــرد يـجــب أن ي ـكــون في
حـ ـ ـ ــدود األدب وح ـ ـسـ ــب ال ـط ـلــب
دونما تشنج أو تعصب ،وحاول
ج ــاه ــدا ال ـت ـســامــح ورد اإلسـ ــاءة
باإلحسان ،وهــذا قد يحتاج إلى
مجاهدة للنفس وسعة للصدر.
خـتــامــا ،الـمـنـتـقــديــن واألط ـب ــاء،
لـنـعـلــم أن ال ــوق ــت غ ـيــر مـنــاســب
لـلـتــراشــق بــالـكـلـمــات ،فـنـحــن في
جائحة والــوطــن يتطلب منا أن
نكون صفا واحدا ويدا واحدة في
مواجهة عدو يتربص بصحتنا،
وإن كان والبــد من الهمز واللمز
وتوتر األجواء واستفزاز بعضنا
البعض وإث ــارة الضغائن وعلو
أصواتنا ،على وسائل التواصل
مـ ــا ب ـي ــن ش ـت ــائ ــم وخ ـ ـنـ ــاقـ ــات ،ال
تصلح بنا ،فليكن ذلك بعد حين
وال يكن ديدننا «اللي ما يشتري
يتفرج».

النقاهة في لغة أمي

رأي:
✍
غانم الحمر
للتواصل مع الكاتب
g.alhammar@saudiopinion.org

كــانــت والــدتــي هــي الممرضة الـتــي تركت
كــل ش ــيء ،فطفقت تسقينا ،وتطعمنا بما
يسعف شهيتنا المفقودة ،رعب في عينيها
في زمن كانت الحصبة تختار من كل بيت
ضحية ،وتفاؤل في كالمها وتشجيع ،كلما
همت برعايتنا ال تمل من «أبشروا بالعافية،
الـيــوم أنـتــم أحـســن ،ربــي يــا حبيبي» كانت
أمي في زمن ال صنابير فيه وال ماء ساخن،
تسخن الـمــاء ،وتــأخــذنــا الــواحــد تلو اآلخــر
م ــن أج ــل االس ـت ـح ـمــام ك ــل يـ ــوم ،ث ــم تــدثــرنــا
وتعيدنا لمضاجعنا ،في حالة يرثى لها،
وعندما تماثلنا للشفاء ،وانفتحت شهيتنا
ل ــأك ــل ،اس ـت ـب ـشــرت وان ـط ـل ـقــت أس ــاري ــره ــا،
ومع أول حالة تثاؤب منا :فرحت ،وأعلنت
أن ــه زال الـخـطــر ،عـنــدمــا أصـبـحـنــا نشتهي

ال أعرف بالتحديد ماذا تعني «نقاهة» في اللغة ،لكن أعرف
تماما أنها في لغة أمي البدوية الحجازية تعني «فترة فرحة
التعافي بعد المرض المرير» أصبت بالحصبة وأنا ابن السابعة،
مع أخواتي األكبر مني بستة أشهر ،واألخرى األكبر منا بسنتين،
بنات أخي األكبر ،والالتي ربتهن أمي بعد وفاة والدتهن ،على
إحداهن كانت الحمى بئس الضجيع ،واألنين هو الرفيق.
ال ـ ـنـ ــوم واألكـ ـ ـ ـ ــل ،أص ـب ـح ــت تـ ـح ــدث كـ ــل مــن
يسأل :أبشركم أنهم ُ
«منقهين» والحمد لله
ّ
«نقهوا»
شيئا فشيئا دبــت الـحـيــاة فــي أرواح ـنــا،
وأصبحنا نشتهي األكــل أكثر من أي وقت
آخـ ــر ،ك ــان ــت ف ـت ــرة ال ـن ـقــاهــة ت ـلــك م ــن أجـمــل
فترات حياتي ،أمــي جلبت لنا احتفاال ،كل
ما نشتهي ،وكــل ما نريد ،ليس ثمة فرحة
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تعادل النجاة والتعافي ،رغم أنا من رحمة
الله بنا لم نكن ندرك الخطر أكثر من أمي.
ذك ــرت ـن ــي أغ ـن ـيــة ع ـبــدال ـكــريــم ع ـبــدال ـقــادر
«أن ــا ردي ــت لـعـيــونــك» واس ـت ـعــادة الخطوط
الكويتية وتوظيفها لها بــذكــاء واحـتــراف،
إعالنا بعودتها للحياة من جديد ،وإيذانا
ب ــدخ ــول الـحـبـيـبــة ال ـك ــوي ــت ف ـت ــرة الـنـقــاهــة
وف ــرح ــة الـتـعــافــي م ــن ال ــوب ــاء ،لـفـتــة جميلة
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وروم ــانـ ـسـ ـي ــة ،أن ُيـ ـخـ ـت ــار فـ ـن ــان ال ـك ــوي ــت
وال ـ ـصـ ــوت ال ـش ـج ــي ال ـج ـم ـي ــل ع ـبــدال ـكــريــم
عبدالقادر ليعلن انتهاء الكويت -عبر شركة
الخطوط الكويتية– من شدة وطــأة الوباء،
ودخولها مرحلة التعافي والعودة للحياة.
عوافي للكويت ،وللسعودية ،ولكل الخليج،
وم ـب ــروك دخــولـنــا مــرحـلــة الـتـعــافــي ،ون ــداء
لـخـطــوطـنــا ال ـس ـعــوديــة ،ونــاقـلـنــا الـعـمــاق،
أن ي ـكــون جـمـيــا كـمــا ع ـهــدنــاه ،وأن يدخل
لقلوبنا الـفــرح ،بــدال مــن األخـبــار الـتــي ترد
بدون نفي أو إثبات عن شروعه في التخلص
من عدد كبير من الموظفين ،بشكل يوحي
باستغالل ذريعة الوباء لتسريح موظفين
يعيلون أسرا ،ويرتبط دخلهم منها بحياة
أسرهم ،وكرامة رزقهم.

الخميس

وللصورة رأي

 4ذو القعدة  1441هـ

ال شـ ـ ـ ـ ـ ــيء أف ـ ـضـ ــل
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف ع ــن
المزايدات المذهبية،
ف ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع ف ــي
حـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوئ ـ ـ ــام
وال ـت ـعــايــش ب ـســام،
وال ــوط ــن ينتظر من
ال ـج ـم ـيــع ال ـت ـعــاضــد
والـتـكــاتــف ،للحفاظ
عـ ـل ــى ال ـم ـك ـت ـس ـب ــات
والـمـشــاركــة الفاعلة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــه
الـتـنـمــويــة وه ــذا هو
األهم.
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مانع اليامي  :كاتب رأي

المسرح االفتراضي ..كسر القوالب والمغايرة الجمالية

رأي:
✍
ناصر العمري

ُ

للتواصل مع الكاتب
N.alomari@saudiopinion.org

مـخـتـصــر ح ـكــايــة مـســرحـيــة « »١٤٤١أن
هناك باحثا يحقن جسده بصحافي ،وهذا
اإلي ـج ــاز يــؤكــد لـنــا أن ـنــا أمـ ــام عـمــل يمتح
م ــن ع ــوال ــم الـتـخـيـيــل ال ـتــي تـكـســر الـقــالــب،
وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز الـ ـمـ ـنـ ـط ــق ،وتـ ـعـ ـب ــث ب ــال ـث ــاب ــت
وتغوص في أعماق النفس البشرية بحثا
عن السيطرة على المشاعر.
كما أنها تجربة تأخذنا للحظة معرفية
تـحـتـفــل ف ـي ـهــا ال ـت ـجــربــة ب ـك ـســر وتـحـطـيــم
الصورة التي ألفناها عن المسرح كمنصة
وك ـ ـف ـ ـضـ ــاء وكـ ـمـ ـعـ ـن ــى وك ـ ـ ـصـ ـ ــورة ذه ـن ـي ــة
راسخة.
الالفت والمثير في هذه التجربة أن هذا
ال ـفــريــق ل ــم يـنـهــض ب ـ ــاإلرث الـ ــذي يحمله
ولـ ــم ي ـحــولــه «ت ــاب ــو» ي ـم ـنــع ف ــري ــق الـعـمــل
م ــن رح ـلــة الـبـحــث والـتـنـقـيــب والـتـفـتـيــش،
بــل والـمـغــامــرة بحثا عــن صـيــغ مسرحية
وعـ ــن خ ـط ــاب م ـســرحــي ي ـش ـب ـه ـهــم ،بـعـيــدا
عن إمــاءات اإلرث المسرحي التليد الذي
يقوم على خشبة وحضور وتفاعل مكاني
ويقصر التجربة المسرحية في هذا اإلطار.
وألننا عشنا التجربة االفتراضية مع هذا

تجمع مسرحي افتراضي كبير شهدته الحالة الثقافية
ُّ
السعودية والعربية مؤخرا ،كسر الطوق الذي فرضته كورونا
على المسرح.
كان أبطال هذا الحراك المتقد شبابا سعوديا ،يوزعون
على أرجاء الوطن ،لكن هذا التباعد الجغرافي لم يثنهم عن أن
يعرضوا تجربتهم المسرحية الخاصة المثيرة للجدل ،حيث ال
أظن عمال أثار جدال حوله كالذي أحدثته مسرحية « »1441التي
قوبلت بالكثير من الردود التي كانت في غالبها ال ترى فيما
قدمه أحمد يعقوب ومحمد جميل عسيري أحمد الشايب
ومرتجى الحميدي ،مسرحا بمعناه الحقيقي.
الفريق ،فإن من المفيد أن يؤمن هذا الفريق
ونؤمن معه أن التجربة -أي تجربة -بمجرد
خروجها للعلن ال تعود ملكا ألصحابها
وال حكرا عليهم ،بل تغدو شأنا عاما يمنح
كل متابع توفرت لديه المقدرة كامل الحق،
في أن يقول رأيا حولها قبوال ورفضا.
وبهذا المعنى تصبح مسرحية «»١٤٤١
جـ ـ ــزءا م ــن ذاك ـ ـ ــرة الـ ــراهـ ــن ت ـح ـمــل مــامــح
االنقالب على ماضي التجربة المسرحية،
ميممة نحو مسرح افتراضي لــه مالمحه

مثاليتي المفرطة
الـمـعــرفــي ،أنقذتني مــن الـسـقــوط في
أمقت المثالية والمثاليين بحسب
م ـجــاهــل اإلحـ ـب ــاط وج ـع ـل ـت ـنــي أكـثــر
الـ ـمـ ـعـ ـن ــى الـ ـمـ ـبـ ـت ــذل ل ـ ـ ــدى ال ـ ـسـ ــواد
قدرة على استنباط الــدروس والعبر
األع ـظ ــم م ــن ال ـب ـشــر ،وأرى أن ـهــا من
مـ ــن ال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـص ـع ـب ــة واألزم ـ ـ ـ ــات
أكـثــر األوه ــام الـتــي تفسد العالقات
الـ ـط ــارئ ــة ،ول ــواله ــا ل ـمــا ت ـج ــاوزت
فيما بينهم ،بــل أذه ــب فــي مقتها
الكم الهائل من خيبات األمل التي
إلــى أبعد مــن ذلــك ألصفها بأنها
مررت بها وال قسوة الظروف التي
تـنــافــي الـفـطــرة الـسـلـيـمــة لطبيعة
وضعني القدر في مواجهتها رغما
اإلنسان.
عني.
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على أني أقر وأعترف أن المشاعر
األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء بـ ـن ــزعـ ـت ــي ال ـم ـث ــال ـي ــة
ال ـس ـل ـب ـي ــة ربـ ـم ــا ت ـغ ـم ــر أرواح ـ ـنـ ــا
وح ـ ـبـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـم ــال ف ـ ــي ك ـ ــل ش ـ ــيء،
وأف ـئ ــدت ـن ــا ل ـب ــره ــة م ــن الـ ــزمـ ــن ،وق ــد
وال أخـفـيـكــم س ــرا كــم أش ـعــر ب ـمــرارة
تـتــرك نــدوبــا لـيــس بالسهل محوها
الحزن وخيبة األمــل حينما ينتهي
م ــن ال ــوج ــدان وال ــذاك ــرة عـلــى النحو
النقاش إلى هذه الحقيقة الصادمة
المثالي الذي يصفونني به ،بيد أني
ال ـت ــي ي ـع ـت ـقــدهــا ه ـ ــؤالء األص ــدق ــاء،
ال أدعــي قدرتي على التخلص منها
رغم محاوالتي المتكررة بدحضها
وال ـت ـح ـكــم ف ــي م ـشــاعــري كـلـمــا أردت
وتفنيدها بالحجج والبراهين ،إال
ذلــك ،مثل دمية تعمل وفق نظام آلي
أنـنــي فــي كــل م ــر ٍة أص ــل إل ــى نتيجة
ال تخضع لنواميس طبيعة البشر.
واحدة وهي الفشل الذريع.
لهذا دائما ما كنت أجد نفسي في
لقد أمضيت سـنــوات وأن ــا أحــاول
مـفـتــرق ط ــرق ،تـحـتــم عـلــي أن أخـتــار
بنية صادقة أن أقنعهم بأن التفاؤل
مــن بينها الـطــريــق ال ــذي يفضي بي
واإلي ـج ــاب ـي ــة ،ال ع ــاق ــة لـهـمــا بـهــذه
للتواصل مع الكاتب
إلــى غايتي المنشودة ،وال يحملني
المثالية اللعينة الـتــي يتهمونني
وزر مــا يعتقده األصــدقــاء مــن التهم
بها ،وبأن تجاهلي لسلبيات الواقع
a.aldaferi@saudiopinion.org
التي اعتدت على سماعها في الكثير
ال يـعـنــي ب ــأن ــي غ ـ ــارق إل ــى أخـمــص
من النقاشات التي ندمت فيها على
قدمي في نهر المثالية الوردي! قلت
جــدي ـتــي ،فــي إي ـضــاح ال ـفــرق بـيــن ما
ل ـهــم م ـ ــرارا أن ال ـح ـيــاة لـيـســت كلها
حروبا ودمارا وقتال وأخبارا سيئة نصبح ونمسي عليها ،يعتبرونه مثالية وما كنت أعتبره تفاؤال وإيجابية.
بشكل روتيني إلى ما ال نهاية من المهد إلى اللحد ،وبأننا
وي ــا لـتـعــاســة ال ـمــرء حـيــن يـصـبــح هـمــه األك ـبــر كـيــف يقنع
نحن من نحدد وجهة بوصلة حياتنا ،إما في اتجاه البحث المحيطين به بأن للحياة أكثر من وجه ،وبأن محطاتها ال
عن التفاؤل والسعادة أو االنغماس في التشاؤم واألحــزان ،تعد وال تحصى ،وبأن الدروس والعبر هي حصيلة تجاربها
لكنني في كل مرة أزداد يقينا بأنه ليس بوسعي أن أحرك المريرة والسعيدة على الـســواء ،إال أنــه يضطر في كل مرة
ساكنا من قناعاتهم المتجذرة ،إلى درجة أني لم أعد أكترث أن يحزم حقائبه ويسير وحيدا في طريقه ،ثم يعاود الكرة
لما يصفونني به على اإلطالق.
إلى أن يلتقيهم مجددا بمفترق طرق أخرى ،وهكذا يمارس
هــذه الفلسفة البسيطة التي أمنت بها منذ بــدء تكويني الهرب كخيار البد منه.

رأي:
✍
عيد الظفيري

التي قد ال تشبه المسرح الذي ألفناه.
ه ــذه الـتـجــربــة بـعـيــدا عــن الـتـسـمـيــة ،أرى
أن ـه ــا آم ـن ــت بــال ـت ـجــريــب ب ــل وولـ ـج ــت بنا
ن ـح ــو م ـع ـنــى ج ــدي ــد ل ـت ـفــاع ـل ـيــة ال ـم ـس ــرح،
وثارت على المفهوم التقليدي للتفاعل مع
العرض المسرحي الذي كان يفترض عدم
وجــود مسرح بعيدا عن الطقس المألوف
الــذي توفره الخشبة والجمهور الحاضر
للعرض.
هـ ــذه ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ذه ـب ــت م ــع هـ ــذا الـعـمــل

الجريء إلى صبغة جديدة ومغايرة تماما،
ح ـيــن راهـ ـن ــت ع ـلــى أن ال ـم ـت ـل ـقــي -إض ــاف ــة
إلــى اعـتـبــاره ج ــزءا مــن الـكــل -فهو يتدخل
ويشارك في الحدث المسرحي ،حتى وهو
فــي مـكــانــه مـخـتــرقــا ال ــزم ــان وال ـم ـكــان عبر
الشاشة.
الكثير من الوقفات التي أفرزتها التجربة
إحــداهــا أنـنــا معها بتنا نقف على تخوم
رؤي ـ ــة ،ت ـن ـحــاز إل ــى ف ـك ــرة أن ال ـم ـســرح من
نــاحـيــة جـمــالـيــة لـيـســت ظ ــاه ــرة مـسـتـقــرة،
ب ـقــدر م ــا ه ــو مـعـنــى ثـقــافــي ُمـثـيــر لـلـجــدل
وال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ،وم ـ ــن ه ـن ــا ي ـس ـت ـمــد ال ـم ـس ــرح
عظمته.
ً
وتـظــل مسرحية « »1441تجربة جريئة
وم ـق ـن ـعــة ،ووضـ ــع نـ ــواة م ـش ــروع ف ـت ــي ،له
ّ
تفرعاته سيكون الــزمــن وتــراكــم الخبرات
مع المزيد من البحث كفيال بترسيخه.
فيما تأتي المقولة األبــرز لهذه التجربة
لـتــؤكــد أن ال ـم ـســرح فــن ال يـمـكــن أن يـكــون
م ـ ـح ـ ــدودا وب ـ ــا مـ ـسـ ـط ــرة ق ـ ـيـ ــاس تـعـطــي
النتيجة نفسها والشكل نفسه ،وإال فأنه
يتحول الركود الذي يرفضه المسرح.

تمهير الكتابة
ت ـعــد مــرح ـلــة تـعـلـيــم ال ـط ـفــل الـكـتــابــة
مــرح ـلــة بــال ـغــة ال ـخ ـط ــورة واالح ـت ـي ــاج،
حيث ال تقل أهميتها عن توفير الطعام
وال ـل ـب ــاس وال ـم ـس ـكــن لـ ــه ،وقـ ــد تحصل
للطفل نتائج مخيبة لآلمال ال تحقق
الغاية المرادة وال الهدف المنشود من
تدريسها ،فــي حالة إس ــاءة األس ــرة أو
المؤسسة التعليمية األسلوب التربوي
الجيد لتعليمها.
واألس ـل ــم مــن أج ــل تــافــي ذل ــك -كما
أثبت الباحثون والمهتمون بشؤون
تعليم الكتابة وتجويدها -تقوية روابط
الطفل وعالقاته مع األشياء عن طريق
ربط حواسه بأصوات الحروف واأللوان
واألش ـ ـكـ ــال ،وال ـت ـع ــرف ع ـلــى عــاقــاتـهــا
ببعضها تشابها واختالفا وتصنيفا
قبل تعليمه أبجديات الكتابة.
وال ـم ــؤك ــد أي ـض ــا أن تـعـلـيـمــه ال يـبــدأ
بتعلم الـحــروف والكلمات فحسب ،بل
بـمـنـحــه ف ــرص ــة الـتـعـبـيــر ع ــن مـشــاعــره
وم ــواق ـف ــه ب ــا تــره ـيــب أو تــأث ـيــر ،ليتم
بناء شخصيته أوال بجعله قــادرا على
احترام الكلمة واإليمان بتأثيرها ،ليظل
ذلــك المعتقد راسـخــا فــي ذاكــرتــه حتى
يـتـعـلــم الـ ـح ــروف وال ـك ـل ـمــات ال ـمــواء مــة
إلخراج مكنونه وأفكاره ،وهذه المرحلة
ال ت ـقــل أه ـم ـيــة ع ــن ال ـمــرح ـلــة الـســابـقــة،
وذلك ألنه بإتقانها سيكون مؤهال فيما
بعد للتعبير بالحديث والـكـتــابــة عما
يـعـجـبــه أو يــزع ـجــه ،ك ـمــا تـسـتـلــزم منه
الحياة.
هـ ــذا ي ـح ــدون ــا أن ن ـت ـح ــدث ع ــن فــاقــد
تعليمي يعاني منه بعض الطالب في
مراحلهم الــدراسـيــة ،سـ ّـبـ َـب لهم التعثر
نـتـيـجــة إخ ـفــاق ـهــم ف ــي إح ـ ــدى م ـه ــارات
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فاطمة اليعيش
للتواصل مع الكاتب
f.alyaeesh@saudiopinion.org

الحياة المهمة أال وهي الكتابة.
لو تطرقنا لألسباب لكان ما ذكرنا في
البداية سببا رئيسا إضافة لمسببات
أخـ ــرى ،أب ــرزه ــا :مـعــانــاة الـطـفــل نفسيا
وشعوره بضغوط شديدة عند تعليمه
الـكـتــابــة فــي وقــت مبكر جــدا أو متأخر
جــدا حتى تركيبة أعـصــاب الـيــد تتأثر
ف ــي ح ــال ــة ع ــدم ت ـم ــرس ال ـط ـفــل الـكـتــابــة
ف ــي س ــن م ـنــاس ـبــة ،وقـ ــد ي ـك ــون الـسـبــب

إخ ـف ــاق الـمــؤسـســة الـتـعـلـيـمـيــة متمثلة
ف ــي ال ـم ـن ـهــج وال ـم ـع ـلــم ف ــي ع ــدم تنمية
االستراتيجيات واألنشطة واألساليب
التقويمية الـقــادرة على تعليم الكتابة
بضوابط ومعيارية ،أو يكون السبب
تقصير األسرة بعدم متابعة المتعلم
وتحفيزه.
إن تمكين المتعلم من ممارسة الكتابة
وظيفيا وإبــداعـيــا وبـصــورة صحيحة
ب ـ ــا أخـ ـ ـط ـ ــاء إم ــائـ ـي ــة أو أس ـل ــوب ـي ــة
مسؤولية الجميع ،ألن اللغة العربية
لغة ديننا ولساننا ،فهي مكون أساسي
للشخصية والـهــويــة واالعـتـقــاد وليس
ال ـحــل أن ت ـكــون م ـجــرد ق ــواع ــد حبيسة
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ي ـق ـت ـصــر ت ـع ـل ـي ـم ـهــا عـلــى
المعرفة دون التعاطي والممارسة.
من أجل ذلك البد من تصميم اختبار
قـ ـبـ ـل ــي واخ ـ ـت ـ ـب ـ ــار ب ـ ـ ـعـ ـ ــدي ،م ــوح ــدي ــن
وم ـع ـت ـمــديــن م ــن ال ـه ـي ـئــات الـمـخـتـصــة،
يـقـيـســان مـسـتــوى ال ـطــالــب فــي الكتابة
تتخللهما أســالـيــب عــاجـيــة تقويمية
لكل مرحلة ،ويتم إجراء القبلي في بداية
العام ليحدد مستوى الطالب ،والبعدي
ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ،م ــع ال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
جميع معلمي المقررات ،تعزيز الطالب
وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى ال ـك ـتــابــة بـنــوعـيـهــا
ـاق بالمسابقات والمنافسات
وااللـتـحـ ٍّ
الكتابية كل في مجاله.
إن تمهير العمليات الكتابية لــن يتم
إال إذا تـبـنــت ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة
ُتعليم الـكـتــابــة كعملية عقلية ذهنية،
تـبـنــى مـصــاحـبــة لـنـمــو الـمـتـعـلــم جنبا
إل ــى ج ـنــب ،حـتــى يـصـبــح ذا شخصية،
كلماتها مؤثرة تجيد الحياة وتخوض
فرص النجاح بشجاعة وإيجابية.

الخميس

مؤرخ القراءة
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Y.ALHASSAN@SAUDIOPINION.ORG

عين الرأي

مر «مانغويل» المولود عام ،1948
ذات يوم ،بمكتبة عامة فوجد أمينها
مكفوف البصر ،فعرض عليه أن يقرأ
له الكتب مقابل راتب فوافق الكفيف،
فـ ـف ــرح «م ــانـ ـغ ــوي ــل» ألنـ ـه ــا س ـت ـكــون
فرصة له للقراءة بحجة العمل ،وقد
كان هذا الكفيف هو الكاتب والشاعر
األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ــورخ ـي ــس ال ـ ــذي عمل
معه ألربع سنوات.
ط ــاف أص ـقــاع الـعــالــم -بـمــا فــي ذلــك
ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة -ل ـك ــي يـفـهــم
كـيــف بـ ــدأت الـ ـق ــراءة ف ــي ال ـعــالــم منذ
فجر التاريخ وكيف تطورت ووصلت
إلـ ــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه ال ـ ـيـ ــوم ،ولـ ــم يـكــن
يسمع بكتاب يفيده إال وشد الرحال
إليه وبذلك استطاع أن يؤلف كتابا
ع ــن ت ــاري ــخ ال ـ ـقـ ــراءة ،مــؤس ـســا نــوعــا
أدبـ ـي ــا ج ــدي ــدا س ـمــي ب ـع ـلــم الـ ـق ــراءة،
ك ـمــا أل ــف «ف ــن ال ـ ـقـ ــراءة» و«يــوم ـيــات
ال ـق ــراءة» و«الـمـكـتـبــة فــي الـلـيــل» لكن
كتاب «تــاريــخ ال ـقــراءة» المترجم في
 384صفحة ،كــان أهمها ،وقــد قرأته

 4ذو القعدة  1441هـ
 25يونيو 2020م

كان أقصى حلم لدى ألبرتو مانغويل هو أن يكون
أمين مكتبة ،بينما كان أقرانه يسعون نحو وظائف
أخرى كالهندسة والقانون وغيرهما ،فمنذ طفولته
وبعد تعلمه القراءة ،كان هاجس هذا الفتى
األرجنتيني المولد الكندي الجنسية ،هو الكتب
والقراءة ،حيث كان يقرأ أي كتاب يقع تحت يديه،
ويقول عن نفسه إنه اعتبر أن تعلمه للقراءة في سن
الرابعة ،كان بمثابة اكتشاف حاسة جديدة تضاف
إلى حواسه الخمس.
بــاسـتـمـتــاع كبير رغ ــم الـغـمــوض في
بعض صفحاته.
وفي مقابلة له مع صحيفة الشرق
األوس ـ ـ ــط قـ ـ ــال :وإنـ ـن ــي أتـ ـ ــوق ك ـث ـيــرا
القـ ـتـ ـن ــاء ك ـ ـتـ ــاب مـ ـ ــا ،كـ ـم ــا ق ـ ــد أت ـ ــوق
تماما إلصـبــع مـفـقــودة ،كما قــال في
م ـقــاب ـلــة أخـ ـ ــرى إنـ ــه ي ـع ـت ـبــر الـ ـق ــراءة
بمثابة المنزل بالنسبة إلـيــه ،أطلق
عليه أح ــد الـكـتــاب أن ــه «دون ج ــوان»

المكتبات ،وأنه يحب التفكير بالكتب
بطريقة جنسية ،ويشعر «مانغويل»
بتعاطف مع األدب والثقافة العربية،
ح ـيــث يـعـتـبــر ال ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي
مـحـمــود دروي ــش أح ــد أعـظــم شـعــراء
القرن العشرين ،وأنه يستحق جائزة
نوبل لآلداب.
لديه في مكتبته الخاصة نحو 40
ألف كتاب ،وقد وصل به األمر نتيجة

كـثــرة ق ــراءات ــه وش ــدة غــرامــه بالكتب
والقراءة أنه عندما يقابل شخصا ما
ألول مــرة ،فإنه ال يشعر بأنها المرة
األول ــى التي يلتقيه بــل يقوم بربطه
بإحدى الشخصيات التي سبق وأن
قرأ عنها في كتاب ما.
ومن مقوالته الشهيرة:
كــل قــارئ يوجد كــي يضمن لكتاب
مـعـيــن ق ــدرا مـتــواضـعــا م ــن الـخـلــود،
ال ـ ـقـ ــراءة ب ـه ــذا ال ـم ـف ـهــوم ،ه ــي طقس
انبعاث.
عندما تقرأ استقبل المعاني بقلبك.
قضيت نصف قرن في جمع الكتب
َّ
ُ
وبكرم ال حـ َّـد لــهَّ ،
قدمت لي كتبي كل
ِ
أنواع اإلشراقات دون أن تسأل شيئا
بالمقابل.
إنني أتمتع كثيرا بمنظر الرفوف
ّ
المكدسة بالكتب وبرؤية الكتب التي
أعرفها جميعها.
ال ـقــراءة مثل التنفس ،إنها وظيفة
حياتية أساسية.
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الدقات الثالث
ال ــدور هــو دور ريــادي
ت ـك ـل ـ ْـم إذن أن ـ ــت ح ــي،
لـ ــم ن ـع ـت ــد عـ ـلـ ـي ــه ،ول ــم
تـحــرك إذن أن ــت تمتلك
أجـ ـ ـ ـ ــد شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ف ــي
إرادت ـ ــك ،افـعــل إذن أنــت
قمة الـهــرم اإلداري
ذكي ،بالفعل وحده
ت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع ب ـ ـش ـ ـكـ ــل
ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـك ــائ ــن
مـتــواصــل جميع ما
ال ـب ـشــري أن يسجل
تقدم.
لـ ـنـ ـفـ ـس ــه حـ ـ ـض ـ ــوره
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،فـكـيــف
لم يكتف الدكتور
يصبح
إذا كان الفعل
نــايــف بــالـحـضــور ،بل
شكرا كبيرة ألي جهد.
وج ــه شـكــره شخصيا
م ـ ــن م ــوقـ ـع ــه اإلداري
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذه
إلـ ـ ــى ج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ــرات يـ ــأخـ ــذنـ ــا
التي ساهمت في إثراء
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــث ح ـ ـ ـيـ ـ ــث
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح وال ـ ـف ـ ـنـ ــون،
صـ ـ ــراع سـتــانــافـسـكــي
وقـ ــدمـ ــه ب ـش ـك ــل يـلـيــق
وم ـ ـ ــاي ـ ـ ــره ـ ـ ــول ـ ـ ــد ،وه ـ ــل
بسمعة هذه المؤسسة
الـفـعــل ال ـحــركــي يسبق
ال ـع ــري ـق ــة ال ـت ــي قــدمــت
الفعل الكالمي؟
للتواصل مع الكاتب
وألن العقل المسرحي  i.alharty@saudiopinion.orgل ـل ـح ــراك ال ـث ـق ــاف ــي فــي
وط ـ ـن ـ ـنـ ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ي ـج ـي ــد قـ ـ ـ ــراءة الـ ــواقـ ــع،
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال واألس ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
واس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع أن ي ــؤث ــر
وي ـت ــأث ــر ،وات ـب ــع طــري ـقــة ال ـب ـنــاء بشكل وش ـك ـل ــت ف ــي ت ــاري ـخ ـن ــا وج ـغــراف ـي ـت ـنــا
م ـح ـتــرف ،وي ـســاهــم ف ــي ب ـنــاء األمـ ــة كل الفكرية العديد من االشتغاالت الهامة.
أت ـ ـسـ ــاءل ه ـن ــا وأق ـ ـ ـ ــول :مـ ـ ــاذا ل ــو ك ــان
بطريقته المتاحة له.
ك ـل ـن ــا ي ـع ـل ــم كـ ـي ــف ت ـ ـفـ ــرض ال ـس ـل ـطــة الدكتور نايف خلف الثقيل في منصب
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـمـ ــودهـ ــا عـ ـل ــى ش ـخ ـص ـيــة تنفيذي آخــر؟ أو مــاذا لــو أنــه كــان أحد
المبدع ،لكن ماذا لو كان المبدع إداريا ال ــذي ــن أداروا الـجـمـعـيــة ســاب ـقــا؟ كيف
ذكـيــا بــامـتـيــاز؟ منطقي ج ــدا أن يسير سيكون حال الفنان الذي يقدم جهده؟
ج ـ ـ ــاءت اإلجـ ــابـ ــة م ـن ـط ـل ـقــة مـ ــن دوره
الحركة اإلداري ــة بشكل إبــداعــي «نايف
خ ـل ــف ال ـث ـق ـي ــل» م ــدي ــر ع ـ ــام الـجـمـعـيــة الـحــي تـجــاه أهــل الـمـســرح وســدنــة هذا
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة للثقافة والـفـنــون ،ال ـف ــن ال ـن ـب ـيــل ،هـ ــؤالء ال ــذي ــن ش ـكــر لهم
مـ ـح ــط ح ــديـ ـثـ ـن ــا الـ ـمـ ـمـ ـث ــل ال ـم ـخ ـت ـلــف «نايف» وقال لهم :نتابع كل ما تقدمون
واإلداري ال ــذي يتابع تفاصيل العمل م ــن أفـ ـك ــار ومـ ــن رؤى ومـ ــن ت ـط ـل ـعــات،
ون ـشــارك ـكــم ال ـحــب ون ـج ــزل لـكــم الشكر
بدقة وبحرص.
وسط الثالثة أشهر الماضية تحركت كثيرا كثيرا.
كــل مــا يـحـتــاجــه «ال ـف ـنــان» هــو لمسة
ف ـ ــروع ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
للثقافة وال ـف ـنــون ،وقــدمــت الـعــديــد من ع ــرف ــان ،وهـ ــا ه ــي ج ـ ــاءت م ــن شخص
الـبــرامــج االفـتــراضـيــة وتـحــركــت بعض ي ـج ـل ــس ع ـل ــى ك ــرس ـي ــه وي ـت ـف ـح ــص مــا
مؤسسات اإلنتاج أيضا لتقدم جهدها يحيط بــه مــن جـهــد ،ويـعــرف أن الشكر
بـشـكــل ج ـي ــد ،ب ـعــض ال ـج ـه ــات وال ـف ــرق أداة فــاع ـلــة ت ـســاهــم ف ــي ت ـمــويــن طــاقــة
الخليجية والعربية التي تحدثت عنها ال ـ ـفـ ــرد ب ـم ــا ي ـن ـع ـكــس ب ـش ـك ــل إي ـج ــاب ــي
في مقالتي السابقة قدمت جل جهدها عـلــى قـيـمــة مــا ي ـقــدم ،وب ـعــد ذل ــك يمكن
أن نشهد تطورا حقيقا فقط ألن الفرد
من أجل مسرح يليق بهم وبنا.
تــابــع «نــايــف» جميع مــا قــدم -وأعـنــي يؤمن بمتابعة المسؤول له ولنشاطه،
ه ــذا األم ــر ت ـمــامــا -وأضـ ــاف بـحـضــوره ويحرص بعد ذلك على تقديم أي فكرة
أبـعــادا جيدة وحضر بقلبه فــي جميع من شأنها االرتقاء بالمسرح وبالوعي
األم ـس ـيــات وال ـل ـق ــاءات ال ـتــي حضرتها وبالحالة الفكرية والثقافية.
خ ـ ـت ـ ــام ـ ــا ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــم مـ ـس ــاع ــد
شـخـصـيــا ،أج ــد نــايــف خـلــف «ال ـف ـنــان»
حـ ــاضـ ــرا ب ــوعـ ـي ــه وبـ ـنـ ـبـ ـض ــه ،ح ــاض ــرا الزهراني :الشكر أداة مهمة ال يشرع به
بجهده الحقيقي ،ويحرص كثيرا على إال من يؤمن بوظيفته وال يقدمه إال من
ال ـت ــواج ــد ،وأنـ ــا أؤمـ ــن ت ـمــامــا ب ــأن هــذا يجيد إضاءة الطريق لغيره.

رأي:
✍
إبراهيم الحارثي
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برنامج «ربوع بالدي» بثوب جديد

رأي:
✍
سلطان العقيلي
للتواصل مع الكاتب
s.alaqili@saudiopinion.org

لعلي أركز في مقالتي هذه حول البرامج
الـمـعـلــومــاتـيــة ،فـقــد ش ــاه ــدت ال ـي ــوم عبر
قناة ذكريات برنامج «ربوع بالدي» الذي
كان يسلط الضوء على محافظة أو مدينة
م ــن خ ــال ط ــرح م ـع ـلــومــات وتـسـجـيــات
مصورة ،على الرغم من التكلفة الباهظة
آنـ ـ ــذاك وك ـم ـيــة ال ــوق ــت ال ـط ــوي ــل لــإن ـتــاج
والتنقل لتصوير دقائق محدودة ،تابعت
تلك الحلقة وأنا في دهشة تامة ،فقد كان
الـبــرنــامــج مـعــدا بشكل جـيــد ومـنـظــم من
خالل طرح المعلومات وربطها مع إرفاق
مقاطع مصورة ألماكن متفرقة وتاريخية
وأث ـ ــري ـ ــة ،ب ـع ــض ت ـل ــك ال ـم ـش ــاه ــد بــال ـكــاد

تدشين قناة ذكريات كانت فكرة مميزة جدا ،نالت إعجاب
الكثير ،منهم من جيلي ومن يكبرونني بعشر سنوات ،وكذلك
نالت استحسان بعض من الصغار ،وعلى الرغم من أن تعريف
«جيل» علميا بحسب المدة هو من  ٢٣إلى  ٣٠سنة ،إال أننا
اعتدنا أن من يكبرنا بعشر سنوات نعده من جيل مختلف ،رغم
أننا من ذات الجيل ،ولكن ال ضير فقد تشاركنا جميعا جمال
برامج تلك القناة قبل  ٣٠عاما ،وها هي تعود مجددا لتضيف
جماال قديما كنا نتذوقه من خالل برامج موجهة منها العلمي
والترفيهي وكذلك المليء بالموعظة.
واضــح بسبب ضعف التقنية قبل أربعة
ع ـقــود ،وك ـمــا أن الـكـثـيــر مــن الـمـعـلــومــات
باتت قديمة اليوم بسبب التغير الكبير

في التضاريس السكانية والمكانية عبر
العمران وتمدد الخدمات.
أود اليوم أن يتم تجديد هذا البرنامج

م ــن خ ــال ق ـنــاة حــديـثــة لـتـجــوب مناطق
ومـ ـ ــدن وقـ ـ ــرى وهـ ـج ــر بـ ــادنـ ــا ،لـنـتـعــرف
عليها بشكل أكثر وضوحا ،فنحن اليوم
ننعم بالتقنية ونعيش في عصر السرعة،
لقد ذكــرت الحلقة أن وادي الــدواســر قبل
أكثر من  ٣٠عاما به تعداد سكان حوالي
 ٣٥أل ــف نـسـمــة ،فـكـيــف ه ــو ال ـع ــدد الـيــوم
والخدمات والمرافق.
أود مثل غيري زيــارة المدن ،من خالل
ب ــرن ــام ــج م ـع ــد وم ـس ـت ـن ــد ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج
«ربوع بالدي» ولكن يظهر بحلة جديدة
ليتعرف الجميع على بالده ،فهل سيكون
ذلك قريبا؟.

الخميس
 4ذو القعدة  1441هـ
 25يونيو 2020م
(العدد ) 542
السنة الثانية

6

