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 حــني يــ تي الصــيف يتبــادر إىل الــذهن موســم اإلجــازة الكــبري,   

ووقت الفراا الطويل للملل الذي يصيب البع , والـذي يقابـل امللـل    

تمر يف الســابل يف العمــل طــوال العــام, ومــا أعجــب اإلنســان إن اســ   

 طوياًل ملَّ.  وإن أخذ فراًغاالعمل ملَّ

ل وكل البيوت مليئة بالشباب الذين ما أن تنقضي الدارسـة وحيـ  

يف بيـوتهم ميلـون مـن اضـطراب      الصيف حتح جتد من لـديهم شـباًبا  

األوقات وتبدل الليل بالنهار وانقالب احلياة رأسًا علـح عقـب بسـبب    

 السهر لياًل والنوم نهارًا.

ية ودورها الكبري يف احلفاظ علـح  وهنا أتذكر املراكز الصيف

ــة     ــح, والرتبيــ ــلية والرتويــ ــني التســ ــع بــ ــيف واجلمــ ــباب يف الصــ الشــ

والتدريب, والتعويد علح النظام اجلاد, واإلنتاج نهارًا والراحـة لـياًل   

 رغم قسوة احلر.

وقد كان لـي مشـاركات يف املراكـز الصـيفية حـني كنـت يف       

اجلامعيـة وقـد تفاوتـت تلـك     املرحلة االبتدائيـة واملتوسـطة والثانويـة و   

 املشاركة والفائدة منها, ولعلي أذكر منها ما يفيد.

كـز الصـيفي الـذي دخلتـه     يف املرحلة االبتدائيـة كـان وضـع املر   

, وخطــري لدرجــة كــبرية ولعــل ذلــك يعــود لطبيعــة تلــك ضــعيًفا جــًدا

السنوات, لقد وقعنا أو كدنا أن نقع يف التدخني بل رمبا فيمـا هـو   
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الســبب املخالطــة غــري املنضــبطة يف تلــك الفــرتة بــني       أســوأ منــه, و 

املشــاركني يف تلــك املراكــز وال زلــت أعــرف مــن وقــع يف التــدخني  

 منذ تلك املرحلة االبتدائية وإىل اليوم.

أما يف املراحـل األخـر  املتوسـطة والثانويـة واجلامعيـة فقـد قـدر        

ــدة       ــا فائ ــي املشــاركة يف مراكــز صــيفية  تلفــة فاســتفدت منه ل

ـــ أجــين بعــ  مثارهــا يف تصــرفاتي     عظي ـــ وهلل احلمــد ـ مــة ال أزال ـ

اخلاصة, وي تي علح رأس ذلـك االهتمـام بالوقـت وتقـديره و اولـة      

العمل اجلاد املنتج ولعلي استعرض بع  ما هو عالل يف الـذهن مـن   

تلك األيام, كانت لدينا برامج للفن والرسم واإلنتاج املرتبط به من 

وخاصـة يف الفــرتة الصــباحية, إضــافة إىل  جنـارة أو حنــت كــل يــوم  

بعــ  األنشـــطة الرياضـــية املغلقـــة يف الصــاالت املناســـبة مـــع اجلـــو   

 احلار.

ــدم        ــد العصــر فكــان زمــن الرياضــة النشــطة, كــرة الق أمــا بع

غريهـا والـيت كانـت ت خـذ منـا  اًسـا وطاقـة ومنافسـة         والطائرة و

 من احلضور. قوية, وتشجيًعا

ادي اليومي الذي كان موضع منافسـة  ويف املساء ي تي نشاط الن

بــني فــرق املركــز يف املســرحيات والــربامج الفكاهيــة واملســابقات   

والرتويـــح, وكانـــت كـــل فرقـــة حتـــاول أن تتفـــوق علـــح األخـــر ,  

فكانــت جمــال إبــداع يف األفكــار والتنفيــذ,من امُلِعــد واملخــرج,        
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 واملمثل واملقدم, وكانت رائعـة يف القبـول بـني يـدي املشـاهدين مـن      

 شباب املركز.

أمـا الـرحالت الـيت كانـت إىل أمـاكن قريبـة ومـدن جمـاورة يف         

نفــس املنطقــة فقــد عرفتنــا علــح أرجــاء وطننــا احلبيــب بــل عرفتنــا     

أحيانًا علح أجزاء من نفس املنطقة اليت كنا فيها وكنـا ال نعرفهـا   

ــد     ــن رحلـــة كـــرب  نهائيـــة, كانـــت ألحـ ــا ينبغـــي, ناهيـــك عـ كمـ

مليئـة باملنفعـة والرتفيـه والرتبيـة يف وقـت      مصائف اململكـة الغاليـة,   

 واحد.

مي للمركـز الـذي كـان مثـااًل     كما أنين أتـذكر احلفـل اخلتـا   

لإلنتـاج الفـين سـواء يف املعـرض املصـاحب للحفـل والـذي تـربز          رائًعا

فيه مواهب اخلط والرسم واجلمال والنجـارة والنحـت والتشـكيل,    

 لتدريب املباشر.والذي ي خذ وقت من الشباب وهو فرصة كبرية ل

أمــا احلفــل الفــين اخلطــابي الــذي حيضــره أوليــاء األمــور وبعــ   

املســؤولني التعليمــيني, فهــو  ــل تــدريب مباشــر للخطابــة والتمثيــل 

وفــن اإللقــاء و ــل منافســة وبــروز للمواهــب, ي خــذ عــدة أيــام مــن    

 التفكري واإلعداد والتدريب.

ا يف شـبابنا مـع   وال أزال أتذكر العديد من املواقف اليت عشناه 

ـــ أخــذوا مراكــز     ـــ وهلل احلمــد ـ زمالئنــا الــذي رأيــت العديــد مــنهم ـ
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