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بين سلطان التلفزيون وانحسار الكتاب
 .1من أين تأتي هذه الق ّوة العظيمة التي يتمتّع بها التلفزيون اليو َم؟ أ ِم ْن أنّه تح ّول إلى صندوق أحالمنا المعاصر؟
ض ُع الق ّوة
أم أنّنا أصبحنا ننتمي حسيّـًا وذهنيّـًا ،بعقولنا وأجسادنا إلى عصر سلطان الشاشة الصغيرة؟ من هنا تمو ُ
األخطبوطيّة للتلفزيون المعاصر في مثلـّث من التأثيرات :حسيّ ٍة وذهنيّ ٍة واقتصاديّ ٍة تتكامل في وظائفها وأدوارها.
 .2إالّ ّ
أن ميزة هذا الزمن المعرفي الجديد الذي نعيش فيه اليوم يقوم على تدمير زم ٍن معرف ٍّي سابق له ،هو زمن
الكتاب والمطالعة .فالمشاهدة التلفزيونية قد س َع ْ
ت إلى احتالل مواقع الكتاب على مدى العقود األربعة المنصرمة،
ونجحت في ذلك إلى ح ٍّد بعي ٍد ،بحيث يبدو الكتاب اليوم في موقع الدفاع عن النفس ،والشاشة الصغيرة في موقع
الهجوم المطّرد.
 .3فبعدما لعب الكتاب دوْ َر الوسيط الثقافي األ ّول ،طوال ع ّدة قرون ،على ح ّد ما بيّنه الفرنسي ريجيس
دوبري( ،)Regis Debrayبفضل مطبعة غوتمبرغ التي سمحت بتعميمه وتوسيع دائرته تدريجيًا ،ها هو الكتاب
اليوم يعيش مرحلة ْ
جز ٍر ،يتـّفق على استنكارها المربّون والنّاشرون والصّحافيّون.
إن العالقة مع الكتاب تبدأ دائ ًما من جهة القارئ ،إذ ّ
ّ
إن عليه أن يطالع تدريجيًا الصفحات ،والقبول بمحتويات
.4
الكتاب قبوالً الحقًا ،ألنّه يفترض إقتناع عقل القارئ باألفكار المطروحة أمامه ،في حين ّ
أن القبول بالصورة
التلفزيونية ،من قبل المشاهد قبوالً فوريًا ومباشرًا ال يفترض تحكيم العقل في العملية كشرط مسبق .فالصورة
التلفزيونيّة تستفيد من نفوذي ٍة فطري ٍة تُميّزها ،وتفتقر إليها الكلمة المكتوبة...
غير أن القطيعة التي خيّل للعديد من المراقبين أنّها سوف تكون نهائية ،بين الكتاب والشاشة الصغيرة ،قد
.5
دخلت طورًا إنحسرت فيه ح ّدتها ،مع اعتماد اإلنترنت ،فاإلنترنت هو مجال لمصالحة الكتاب مع الشاشة الصغيرة،
بحيث يتعاضد الطرفان على تلبية طلبات نموذج إنساني جديد هو المشاهد – القارئ.
 .6ومع هذا االندماج الشكل ّي ،ولكن البالغ األهميّة ،تندمج أيضًا األسواق ،فيصبح سوق المكتوب جز ًءا من سوق
ي عمو ًما عبر العالم .ويحصل هذا األمر ،بالطبع ،لصالح الطرفين.إضافة إلى ذلكّ ،
السمع -بصر ّ
فإن اإلنترنت
يحقق حل ًما وهو أن يتح ّول العالم أجمع إلى قرية إعالمية واحدة .فالك ّل بإمكانه أن يتعرّف إلى اآلخر ،وأن يتـّصل
به .وهكذا تهاجر األفكار والصور على م ْتن ناقالت أثيريّة تزيل الحدود وتفتح األسواق على بعضها البعض ،في
إطار عصر جديد لم تعت ْد عليه البشرية ذهنيًا بعد .غير ّ
أن صيغة اإلنترنت على برودتها كونها تحث العقل على
النقل أكثر م ّما تحثّه على اإلبداع تش ّكل خشبة خالص المكتوب اليوم ،فبع َد أربعة عقود من خسارة المواقع
والتقوقع ،فهل ستتحقق عودة المكتوب إلى الواجهة ويحت ّل دورًا بار ًزا من جديد؟
د .فريدريك معتوق
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َّأو َّلاََّّ:فيَّالفهمَّوالتحليل َّ
ِ
بحسب ِ
ورودها في سيا ِ
النص:
ق
معاني التعابير اآلتية
ِ .1اشرْح
ّ
َ
االخطبوطية للتلفزيون – لعب الكتاب دور الوسيط الثقافي -الكتاب اليوم يعيش مرحلة جزر – االندماج الشكلي.
القوة
ّ
ّ
.2

وض ِح ِ
استنادا إلى الفقرتين األولى والثانيةِّ ،
شكالية التي طرحها الكاتب.
ً
اإل ّ

حقالن معجمي ِ
ِ
ثم ّبين أثرهما
يهيمن
 .3في الفقرات " ،4 ، 3 ، 2و ،"5
ُ
َّان متقابالن .عي ِّْنهما واذ ُك ْر عناصر ك ّل منهماّ ،،
على االنسان.
ِ
حدد وظيفةَ ٍّ
ِّ
أن – قد – ولكن -إضافة إلى ذلك ".
.4
كل من الروابط ّ
المذيلة بخطّ "غير ّ
ثم أوضح سبب استخدامه.
 .5أنهى الكاتب مقالته بأسلوب إنشائي طلبيّ .
حدده ّ
.6
.7

معززةً بالشواهد.
لنص مقالة تواصلية
اَ ُّ
ذكر أَربعةً من سماتهاّ ،
ّ
إبالغية .اُ ْ
ِ
ِ ِ
آخر الكلمة).
ِاضبِ ْ
اخر الكلمات في الف ْقرة الخامسة( .ال ُيعتبر الضمير المتَّصل َ
ط بالشكل أَو َ

ثانيااََّّ:فيَّالتعبيرَّالكتابيَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ
ورد يف النص أَنَّ اإلنترنت يحقـق حل ًما وهو أن يتحول العالم أجمع إلى قرية إعالمية واحدة .

أكتب مقالة متماسكة األجزاء تشرح فيها هذا الكالم ،معتمدا النمط التفسريي .

أجوبةَّمقترحةَّ َّ
أولاَّ:فيَّالفهمَّوالتحليل َّ
 )1السؤالَّاألولََّّ:
الحسية والذهنية واالقتصادية.
القوة المهيمنة والمسيطرة على االنسان بك ّل مدركاته
قوة
ّ
ّ
االخطبوطية للتلفزيونّ :
 ال ّ



الكتاب اليوم يعيش مرحلة جزر  :أي أصبح الكتاب في حالة شلل ،وانقباض وهجران من العقل البشري.



االندماج الشكلي :أي التداخل بين الكتاب الورقي وبين االنترنت دون الولوج إلى عمق األفكار والمضمون.

 )2السؤالَّالثاني:

 )3السؤالَّالثالثَّ:
 احلقالن املعجميان املتقابالن مها  :التلفزيون والكتاب
 العناصرَّالتيَّتنتميَّللحقلَّالمعجميَّ"التلفزيون" :
الزمن المعرفي الجديد  /المشاهدة التلفزيونية  /والشاشة الصغيرة  /الصورة التلفزيونية  /الصورة التلفزيونيّة  /الق ّوة
العظيمة..
معرفي سابق /هو زمن الكتاب والمطالعة /مواقع الكتاب/
زمن
 العناصرَّالتيَّتنتميَّللحقلَّالمعجميَّ"الكتاب" :
ٍّ
ٍ
الكتاب لعب الكتاب دوْ َر الوسيط الثقافي األ ّول /مطبعة غوتمبرغ /الكتاب اليوم يعيش مرحلة ْ
جز ٍر /المربّون
والنّاشرون والصّحافيّون /العالقة مع الكتاب  /القارئ /الصفحات /محتويات الكتاب /الكلمة المكتوبة /عقل القارئ
باألفكار َّ

 أثرهما على االنسان  :لك ّل من التلفزيون والكتاب أثره على اإلنسان.

ويقدم له المعلومات العظيمة
فالتلفزيون يأخذ االنسان بسرعة فائقة إلى عالم الخيال وعالم الالمحدود ّ
والكبيرة من دون تعب وجهد ذهني.
يقدم لالنسان المتعة في الكشف عن المجهول صفحة صفحة ،وجذبه لمعرفة المبهم
في حين أن الكتاب ّ
دون الحصول عليها دفعة واحدة.

 )4السؤالَّالرابع:


ِ
المذيلة بخطّ :
وظيفة الروابط ّ

َّ

 )5السؤالَّالخامسَّ:
حل لإلشكاليَّة التي طرحها في ِ
 لم يتوصَّل الكاتب في ِ
الف ْقرة األخيرة إلى ٍّ
الف ْقرة األولى.
وظيفة االستفهام:

 )7السؤال السادس:

الموضوعيّة:التجرّ د والد ّقة في عرض الحقائق (عدم ورود ضمائر المتكلّم ،وغياب اإلنفعاالت والمشاعر).
-

هيمنة أسلوب التعيين على ال ّنص ،واستخدام األلفاظ الوضعيّة والمصطلحات العلميّة ":التلفزيون ،الكتاب "

َّ)7السؤالَّالسابعَّ:ضبطَّأواخرَّالكلمات َّ
ب والشاش ِة الصغير ِة ،ق ْد دخلـ َ ْ
ُ
ت
غير أن القطيعةَ التي خي َّل للعدي ِد منَ المراقبينَ أنها سوفَ
َ
تكون نهائيةً ،بينَ الكتا ِ
ُ
إنحسر ْ
بحيث يتعاض ُد
ب مع الشاش ِة الصغير ِة،
طورًا
َ
هو مجال لمصالح ِة الكتا ِ
ت في ِه ح ّدتـ ُها ،مع اعتما ِد اإلنترنت ،فاإلنترنت َ
ئ.
نموذج
ت
إنساني جدي ٍد هو المشاه ُد – القار ُ
الطرفان على تلبي ِة طلبا ِ
ِ
ٍ
ٍ

-

