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صالحة عبيد

8
يوجعني
نصف

اإلنسان
نواتج التعلم:

 – يقرأ المتعلم أعمدة صحفية عن قضية معينة ويناق1
ويحلل ط�يقة الكاتب

       � عرضها والحجج واألدلة التي استخدمها ....

يستغرق
تنفيذ هذا
الدرس
حصة
واحدة

أ عبد هللا الزعبي

82

القـــــــراءة
العمود

الصحفي
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العمود الصحفي يعبر عادة عن رأي للكاتب � قضايا وموضوعات

اجتماعية أو سياسية او ثقافية تهم
المجتمع والرأي العام وقد ينقل قلق الكاتب  أو تساؤله أو حيرته ليضعها

بين يدي القارئ ليتدبرها
ويفكر � أبعادها .

أنشطة ما بعد
النص

ما القضية التي تلح على الكاتبة❶
وتوجعها ؟

كيف افتتحت الكاتبة عمودها لتعبر ، بعد ذلك عن❷
القضية التي تقلقها ؟.

أننا نقول وال نفعل أننا نعيش �
المنطقة الرمادية .

باالستفهام ، ثم االستشهاد بأقوال
الشعراء واألدباء ما رأيك فيما قاله جبران ؟ هل توافقه الرأي؟ وهل حياتك•

كالم جميل ورائع ومنطقي ألن اإلنسان يجب أن يكون صاحب موقفتعكس هذا الموقف ؟
وأال يكون رمادياً وإمعة .
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ما عالقة فكرة " اإلنصاف " بما ت�يد الكاتبة•
قوله أصالً ؟.

ما موقف الكاتبة من "•
األنصاف "؟

من هو القارئ بنظر•
الكاتبة ؟

لو طلب إليك أن تضع تع�يفاً للقارئ من وجهة•
نظرك فماذا ستقول ؟

رفضت الكاتبة [
األنصاف ]

الكاتبة ت�يد تغييراً فك�ياً واعياً يخرج الكتاب من جموده ليصبح  بش�ياً من لحم ودم ذلك
البشري هو القارئ الذي يمر

بما يقرأ على معمل االستيعاب واالستنتاج ومن ثم التغيير الذي يتعدى الفرد إ� ما ومن
حوله

القارئ هو الذي يختار ما يمتعه وما يستقطب انتباهه، وهو صاحب األمر � هذا وال يمكن
فرض نوعية ما يقرؤه عليه

القارئ هو الذي يقرأ لي�يد أن يفعل شيئاً ، ليقول شيئاً ، ولينتج شيئاً كامالً وليس
نصفاً  ، وذلك بما يتوافق مع ما

كم � قلبه وعقله من أسماء وأوراق وأحداث وتوا�يخ وجغرافيا . ترا
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ما النصيحة التي قدمتها فرجينيا وولف للقارئ ؟ هل•

تؤيدها ؟ ولماذا ؟

ترى الكاتبة أن إطالق صفات على القراءة كقولنا قارئ استثنا� ،•
وقارئ نهم  قد يقود

" إ� ما يحّول شغف القراءة األثير إ� واجهة أخرى من األشياء التي
تحتمل المظهرة "

ما الذي تقصده بذلك ؟ وهل ترى � الواقع ما يؤيد كالمها أو ينفيه ؟
ما مكانة القراءة � حياتك ؟ وكم من•

الوقت تخصصه لها ؟

ً أال تتحول القراءة إ� قضية مباهاة ومفاخرة وإنما يجب أن تكون القراءة فعال
ذاتياً طبيعياً من دون تكلف .

طبعاً ال أؤيد هذه النصيحة ؛ ألن اإلنسان البد أن يحتاج اآلخ�ين ويستعين بهم وال يمكنه
أن يعيش من دون اآلخ�ين

أال يتبع أي نصيحة بل يتبع حواسه ويستخدم عقله وأن يتوصل إ�
االستنتاجات الخاصة به .

نعم فقد أصبحت القراءة من أجل المباهاة واالشتراك �
المسابقات والشهرة .....

الحوار
والمناقش



أ عبد هللا الزعبي

87  - هل أنت قارئ ؟ أم نصف قارئ ؟ أم غير قارئ ؟11
اذكر األسباب .

 – � مقابل القراءة ما الشيء الذي يستو� على12
اهتمامك ؟ أين تجد شغفك ؟

الحوار
والمناقشة

الحوار
والمناقشة


