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المدة 051 :دقيقة
ّ

تعددت أسباب العنف والملل
 -1انتشرت في المرحلة األخيرة ظواهر
اجتماعية خطيرة ومقلقة .فقد ّ
ّ
الحب
الضجر ،وتقطّعت على نحو ما أسباب التواصل والعالقات
إن أغلب عالقات الزواج و ّ
ّ
و ّ
اإلنسانية ،حتّى ّ
والصداقة والزمالة في سياقاتها المألوفة لم تعد عالقات مشبِعة ألطرافها.
االجتماعية ،ويتعاظم
 -2ومن يوم آلخر يتزايد اإلحساس باالغتراب في الحياة ،وتضطرب العالقات
ّ
التباعد بين البشر .فلم يعد أحد بقادر على أن يسمع أحداً ،فقد تجد في األسرة الواحدة ثالثة من األجيال،

ٌّ
ت
كل ينتمي لمرحلة عمرّية مختلفة ،األب من جيل واألم من جيل آخر واألبناء من جيل ثالث .وقد تف ّش ْ
إما
ظاهرة الخرس
ي ،وأصبح الجميع مشدودين من آذانهمّ ،
الزوجي ،والعنف األسر ّ
كل الى عالمه ،ليجلسوا ّ
ّ

الفضائيات كما لو كانوا مرضى يجلسون في حجرة انتظار الطبيب.
في المقاهي أو أمام اإلنترنت أو أمام
ّ
ي للغة الحوار واإلحساس باألمان .وقد امتألت محاضر الشرطة بمشاجرات
الجميع يفتقدون المفتاح السحر ّ

أسرّية ،والمحاكم بملفّات قضايا الطالق ،وانتشرت حاالت خلع الزواج وصارت أسهل كثي اًر من خلع األسنان.
الليلية ،والدردشات
ت ظاهرة البرامج
فتف ّش ْ
الكالمية أو برامج الفضفضة وطلب الوقت للبوح ،مثل االعترافات ّ
ّ
هاتفية
على اإلنترنت والمراسالت على البريد
األلكتروني ،لبشر قد ال يعرفوننا وال نعرفهم ،والمحادثات ال ّ
ّ
النفسي ،لنقنع أنفسنا بأن ليس
ألطراف غير معلومة بعضها لبعض .وهي بديل مق ّنع للحوارات مع الطبيب
ّ

كل صباح.
نفسي أو
ثمة خلل
اجتماعي يخدش الصورة الجميلة التي نحرص عليها جميعاً ،في المرآة ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
غنية
نتحدث ويسمعنا أحد .هذه الظواهر لم
-3
ّ
كل الذي نرغبه فقط هو أن ّ
تستثن دوالً فقيرة أو ّ

أن
،فالمشكلة واحدة في ّ
أت خب اًر طريفاً نقل عن جريدة "األوبزرفر" البر ّ
كل بلدان العالم .منذ ّأيام قر ُ
يطانية ّ
سيارات األجرة على
الحكومة ّ
تعد خطّة فريدة في نوعها تفضي بتنظيم برنامج جديد يهدف الى تدريب سائقي ّ
سيارات األجرة توفّر مناخا
اإلنصات الى الرّكاب بدالً من توجيه الكالم إليهم .فقد كشفت الدراسات عن ّ
أن ّ
مريحا لمساعدة المواطنين على البوح بمشكالتهم .كما ظهر خبر آخر أكثر طرافة عن أرقام مكاتب في

قدر من التوتر والحزن والغضب ،أن يطلبها لتحكي له نكتة،
أميركا تسمح للمواطن الذي يرغب في إزاحة ْ
وان لم يضحك فال تضاف نفقاتها الى الفاتورة.

حدة القلق والتوتر صارت شغلنا .وال
إن الرغبة في أن يسمعنا أحد أو في البوح واإلفضاء لتخفيف ّ
ّ -4
ندري متى تعود حلقات األسرة المتحلّقة حول طاولة الطعام والسمر ،ولقاءات األصحاب وأحاديث القلوب
الذية للتلفاز واإلنترنت والتلفون .
واأللسن ،بعيداً عن القبضة الفو ّ

بتصرف
مصرية)-
نعمات البحيري (كاتبة
ّ
ّ
العربي – العدد  -525سبتمبر 2112
مجلّة
ّ

ّأوالً  :أسئلة في الفهم والتحليل

ي للغة
-1اشرح المعاني
التضمينية للعبارات اآلتية :االغتراب في الحياة -الخرس ّ
ّ
وجي-المفتاح السحر ّ
الز ّ
النفسي( .عالمة)
مقنع للحوارات مع الطبيب
الحوار -بديل ّ
ّ
النص( .عالمة)
الشخصي وفي ثالثين كلمة المشكلة التي تطرحها الكاتبة في هذا
وض ْح بأسلوبك
ّ -2
ّ
ّ
األيامّ .بي ْن ذلك ،عارض ًا موقفك
-3تنتقد الكاتبة في هذا
النص طرق التواصل المستخدمة في هذه ّ
ّ
الشخصي منها( .عالمة ونصف)
ّ
النص( .عالمة)
وض ْح وظيفة الكالم األبرز في هذا
ّ -4
ّ
ٍ
سوغ إجابتك( .عالمة)
أي
-5إلى ّ
محور من المحاور التي درستها ينتمي هذا النص؟ ّ
لنص باالستناد الى ثالث من سماته البارزة مقرونة بال ّشواهد( .عالمتان)
عرف ّ
ألدبي ل ّ
ّ -6
النوع ا ّ
ط أسود عريض( .عالمة ونصف)
ط بال ّشكل أواخر كلمات الفقرة الواردة في
-7اضب ْ
النص بخ ّ
ّ
مسوغاً اختيارك( .عالمة)
مناسبا
-8اقترْح عنواناً
ً
ّ
للنص ّ
(ثماني عالمات)

الكتابي
ثانياً :في التّعبير
ّ
اإلنساني.
يفتقد عال ُمنا المعاصر الى لغة الحوار والتواصل
ُ
ّ
ٍ
حلول لها.
مقترحا ثالثة
قش هذه المشكلة وأسبابها
نا ْ
ً
العالمية
ثالثاً  :في الثّقافة
ّ

(عالمتان)

أكن ألعرف ما تحم ُل لي هذه الرسالة،
ت من نومي
ْ
الصباح .أنا لم ْ
فوجد ُ
" أف ْق ُ
ت رسالته مع ّ
ط.
مت القراءة ق ّ
ّ
ألني ما تعلّ ُ
سأتر ُ ِ
ك العالم (الرجل الحكيم) غارقاً في كتبه ،ولن أطلب إليه أن يفك لي رموزها .فم ْن تُراهُ
يعرف معناها؟
يثبت لي ّأنه
ُ
ُ

حفيف األو ار ِ
ق
وعندما
الليل ،وتتألألُ
نجومه واحدةً واحدةً ،فإ ْذ ذاك سيقرأها لي عالياً
يخرس ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
(طاغور – جنى الثّمار)
المعرفة السْبعُ من علو سمائِها" .
نجوم
نشدها
النهر المتدفّق ،وستُ ُ
و ُ
ُ
الصوفية في هذه المقطوعة وحلّ ْل رموزها.
ادرس النـزعةّ
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إجابات مقترحة

التضمينية (عالمة)
-0المعاني
ّ
االغتراب في الحياة :االبتعاد عن الجماعة وال ّشعور بالعزلة وصعوبة التواصل.الزوجي  :انقطاع التواصل بين الزوجين وغياب الحوار بينهما.
الخرسّ

العائلية وتجاوز الخالفات.
حل المشكالت
ي للغة الحوار :القدرة الهائلة للغة الحوار على ّ
ّ
المفتاح السحر ّالناس يفضلّون التخاطب عبر األنترنت والتلفون خوفًا من
مقنع للحوارات مع الطبيب
النفسي ّ :
بديل ّّ

األطباء النفسيين لمعالجة مشكالتهم وأمراضهم.
مواجهة
ّ
-2المشكلة التي تعالجها الكاتبة( .عالمة)

االجتماعي بين البشر ،وتراجع لغة
ونفسية خطيرة تتعلّق بفقدان التواصل
أجتماعية
تتصدى الكاتبة لمشكلة
ّ
ّ
ّ
ّ
ي ،واالنقطاع بين
الحوار بين أفراد األسرة الواحدة .وقد ّأدى ّ
كل ذلك الى بروز مظاهر العنف األسر ّ

الكالمية.
الفضائيات واالنترنت والبرامج
الزوجين ،وانصراف الجميع الى
ّ
ّ
-3انتقاد الكاتبة لوسائل االتصال( .عالمة ونصف)

بعيدا عن عالقات
األيامً ،
تبدو الكاتبة منـزعجة من لجوء الكثيرين إلى وسائل االتصال المنتشرة في هذه ّ
الدائمة بين أفراد األسرة األصحاب.
أسرّية صحيحة قائمة على الحوار والتخاطب واللقاءات ّ
فالفضائيات
اصطناعية اليمكن أن تقوم مقام العالقات المباشرة.
إن الكاتبة تعتبر هذه الوسائل مجاالت
ّ
ّ
ّ
األلكترونية تبدو للكاتبة محاولة للهروب من الحقائق ومن مواجهة
الكالمية والمراسالت
واالنترنتت والبرامج
ّ
ّ

انجذابا هائالً لوسائل
النفسي .واليسعنا إال أن نوافق الكاتبة رأيها في هذا المجال ،ألننا نشهد اليوم
الطبيب
ً
ّ
العائلية ،وجلسات األهل واألصدقاء ،وانغلقت أبواب القلوب
االصطناعية ،بينما تراجعت الزيارات
االتصال
ّ
ّ

االجتماعية
العائلية و
لتفتح صفحات الشاشات التي لم تجلب لنا االّ المزيد من المشاجرات واألحقاد واألزمات
ّ
ّ
النفسية.
و ّ

النص( .عالمة)
وض ْح وظيفة الكالم األبرز في هذا
ّ -4
ّ
النفسي في المجتمعات الحديثة .وبما أن الكاتب يرّكز
النص حول موضوع اإلغتراب
يدور الكالم في هذا
ّ
ّ

مرجعية إفهامية.
فإن وظيفة الكالم هي وظيفة
ّ
حديثه حول المرسلة ّ

ٍ
سوغ إجابتك( .عالمة)
أي
محور من المحاور التي درستها ينتمي هذا النص؟ ّ
-5إلى ّ
االجتماعي التي يعاني
النفسي و
اجتماعية معاصرة هي مشكلة االغتراب
النص مسألة
تعالج الكاتبة في
ّ
ّ
ّ
ّ

النص ينتمي إلى
فإن
بناء على ذلك ّ
ّ
جراء انتشار وسائل االتصال الحديثةً .
منها اإلنسان في زماننا الحاضر ّ
محور األدب وقضايا المجتمع المعاصر.
1

األدبي للنص وسماته( .عالمتان)
-5ال ّنوع
ّ

االجتماعي.
نفسي و
اصلية تتناول
النص مقالة
موضوعية تو ّ
ّ
ً
ّ
ّ
موضوعا اجتماعيًّا يتعلّق باالغتراب ال ّ
جانبا منه ،وتتسم بالوضوح والسهولة.
ي قصير يعالج
موضوعا ّ
معيًنا أو ً
ً
نص نثر ّ
والمقالة ّ

السمات انتشار الجمل
وقد ظهرت في
النص مجموعة من ال ّسمات التي تمتاز بها هذه المقالة .من هذه ّ
ّ
تعددت أسباب
الخبرّية بشكل واضح في هذا
النص (انتشرت في المرحلة األخيرة ظواهر...فقد ّ
ّ
التباعد..إن الرغبة في أن يسمعنا..الندري متى تعود..فقد كشفت الدراسات . )...وقد
العنف..يتعاظم
ّ
المقدمة
عرضت الكاتبة أفكارها بشكل
منطقي متسلسل ،فانتقلت من العام الى الخاص ،فعرضت في ّ
ّ

األيام ،وانتقلت إلى تفصيل الحديث عن مشكلة االغتراب
المشكالت العامة التي يعاني منها البشر في هذه ّ
االجتماعي في مجتمعاتنا المعاصرة ،عارضةً المشكالت والحلول ،قبل أن تصل الى الخاتمة التي
النفسي و
ّ
ّ

تضمنت خالصة الموضوع وغاية الكاتبة في توجيه الناس للعودة الى لغة التخاطب المباشر والحوار
ّ
الصادق .واستخدمت الكاتبة مجموعة من المفردات التقنية المالئمة للموضوع الذي تعالجه (ظواهر مقلقة،
االلكتروني ،التلفون،
الكالمية،االنترنت ،البريد
أسباب العنف ،عالقات الزواج ،لمرحلة عمرّية ،البرامج
ّ
ّ
قراء هذه المجلّة .ولم نلحظ
التلفاز .)...كما امتاز
النص بالوضوح والسهولة ّ
ألنه ّ
ّ
موجه لجمهور كبير من ّ

موضوعيته.
النص عن
جنوحا للخيال يبعدان
اندفاعا عاطفيًّا أو
في مقالة الكاتبة
ّ
ً
ً
ّ
-7التّحريك (عالمة ونصف)

ِ
اسات عن أن سيار ِ
لمساعدة المواطنين على البو ِح
يحا
ْ
فقد كشف ِت ّ
ات األج ِرة توفُّر ً
ّ
الدر ُ ْ
مناخا مر ً
بمشكالتِهم .
اطن الذي يرغب في إز ِ
وخبر آخر أكثر طرافةً عن أر ِ
احة ٍ
تسمح للمو ِ
قدر من
قام مكاتب في أميركا
ُ
ُ
ٌ ُ ُ
ِ
التوتر و ِ
ِ
تضاف نفقاتُها إلى الفاتورِة.
يضحك فال
أن يطلبها لتحكي لهُ نكتةً ،وا ْن ل ْـم
الحزن و
ْ
ُ
الغضبْ ،

-8عنوان النص (عالمة)

االغتراب ..الحوار المفقود..التواصل المزّيف ..
النص وغاية الكاتبة في تشجيع لغة الحوار بين األفراد والجماعات.
هذه العناوين تتوافق مع مضمون
ّ
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الكتابي (ثماني عالمات)
التّعبير
ّ
شكالية.
 ّالمقدمة -:تمهيد وا ّ

اإلشكالية.
صلب الموضوع- :شرح فكرة غياب الحوار واإلجابة عن أسئلةّ
-تحليل األسباب

التعليل (األمثلة والشواهد)اإلنساني..تعزيز دور األمم المتحدة..
االقتراحات الثالثة األخرى للحوار :اإلعالمّ
الشبابية..
مساعدة الدول الفقيرة..تبادل الوفود
ّ

االستنتاج-الخاتمة:

-الخالصة

فتح آفاق جديدة (أمنية وتوقّع)(عالمتان)

العالمية
األدبية
الثقافة
ّ
ّ
الم ِ
رسل في هذا المقطوعة هو طاغور والمرسل إليه هو الكائن األعلى الذي يطمح طاغور للوصول إليه
ُ

اإللهي لم تكتمل
أن صورة اإلشراق
صباحية يسعى لفهم رموزها
واالتحاد به .وقد استلم منه إشارةً
ّ
ّ
اإللهية ،إالّ ّ
ّ
بعد في نفسه.
ُ
ألنهم لن يفهموا معانيها الحقي ّقية ،فهم
وهو لن يقصد العلماء والحكماء ليشرحوا مضمون الرسالة
اإللهية ّ
ّ
إن طاغور سيصغي لصوت الطبيعة التي يتجلّى في أرجائها
يتلمسوا المعرفة
ّ
اإللهيةّ .
يفهمون لغة الكتب ولم ّ
اإللهية لطاغور عبر أنوار نجومها وحفيف أوراقها ونشيد
اإلله األعلى ،فهي قادرة على إيصال الرسالة
ّ
كواكبها السبعة .وهكذا تتحقّق الوحدة بين الخالق والمؤمن والطبيعة.
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