الصف التاسع األساسي
ّ
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ت من بعيد،
1ـ كان بعد ظهر أح ٍد شتائيّ  ،وبيروت ُتمطر وحدة لذيذة وهدوءًا ممتعًا...ورنّ جرس الهاتف كأ ّنه آ ٍ
فقمت إليه .وجاءني صوت عذب وإ ّنما قارس :هل أنت بمفردك؟ قلت :أجل ،لكن من أنتِ؟ قالت :ال يهمّك من أنا ،لقد قرّ رت
اال ّتصال بك فقط ،بعدما قرأت لك قطعة أعجبتني .لقد شعرت بشيء من الملل بعد هذا ّ
الظهر ،ولم أجد من أ ّتصل به ،فف ّتشت
بخاطرك"...ث ّم أغلقت السّماعة ومضت.
عن هاتفك في ال ّدليل ،واآلن "
ِ
2ـ أمضيت أسبوعًا كامالً أبحث عن طريقة أل ّتصل بها ،لك ّنني لم أكن أعرف عنها شي ًئا .وبعد ظهر األحد ال ّتالي،
انتظرت في البيت ،وكلّما رنّ جرس الهاتف قمت إليه ،لكنّ صوتها لم يأتِ .ومضى أسبوع آخر .وأعددت لبعد ظهر األحد
ع ّدة البقاء في المنزل .ونحو السّادسة ا ّتصلت من جديد ،فهبط صوتها عليّ كقوس قزح ،وقالت لي بعذوبتها الحا ّدة :اعترف
بأ ّنك تنتظر مكالمة م ّني ،واعترف أيضًا بأ ّنك انتظرت يوم األحد الماضي ...اعترفت بك ّل استسالم !
3ـ وصرت أنتظر ،بعد ظهر ك ّل أحد ،صاحبة الصوت العذب .وكنت في ك ّل مرّ ة أتوسّل إليها أن ُتعطيني اسمها ،أو
أن تسمح لي برؤيتها ،لك ّنها كانت ته ّددني بأ ّنها ستقطع العالقة الهاتفيّة إنْ أنا مضيت في اإلصرار.
4ـ وشي ًئا فشي ًئا أخذت أكتشف أ ّنها ُتجيد الفرنسيّة واإلنكليزيّة واإليطاليّة واإلسبانيّة ،وأبلغتني أ ّنها تعلّمت هذه اللّغات
في مهودها وهي بع ُد صغيرة.
5ـ وغابت ذات مرّ ة أسبوعين ،فغاب معها الفرح ،وشعر ك ّل َمن حولي أ ّنني في أزمة غير عاديّة .لك ّنها ما لبثت أن
ا ّتصلت بي بعد أسبوع ،قائلة إ ّنها ُتمضي إجازة تزلّج فوق ّ
الثلوج .ث ّم غابت مرّ ة أخرى ،وقالت لي إ ّنها ذاهبة إلى مصر
استجماما وللمشاركة في مباراة للسّباحة في اإلسكندريّة.
6ـ ومرّ غير عام .وكنت أعرف أ ّنني إذا عرفتها معرفة حقيقية ،فسوف أفقدها .ولذلك كنت أكتفي من تلك العالقة
بالحوار الهاتفيّ  .وكانت هي ُتمعن في تعذيبي ،فتقول لي مثالً :لقد شاهدتك منذ يومين ،وكنت ترتدي طقمًا رماد ّياً.وأحاول أن
أتذ ّكر من هنّ الفتيات اللّواتي رأيتهنّ ذلك ال ّنهار؟ من هي؟ يا إلهي من هي؟ هل هي ال ّشقراء ّ
الطويلة الّتي كانت على
الرّ صيف اآلخر؟ هل كانت المرأة الّتي مرّ ت في سيارة مسرعة؟ هل كانت الفتاة على ال ُّشرفة؟
7ـ وذات يوم قرّ رت أن أسافر .وتر ّددت في قبول العمل الّذي ع ُِرض عليّ لكي ال أخسر هاتف بعد ظهر األحد.
ولكن في ال ّنهاية كان ال ب ّد أن أحسم أمري ورجوتها أن تسمح لي بأن أراها مرّ ة واحدة قبل سفري .وقالت لي":ال ،إ ّنها حيلة
لكي تراني" .فأقسمت بك ّل يمين .وأخيرً ا النت بعض ال ّشيء .وقلت لها :حس ًنا ،أين نلتقي؟
قالت :نلتقي على رصيف "الهورس شو"! قلت :حس ًنا ،لكن كيف لي أن أعرفكِ ؟ فقالت :أنا أعرفك ،وأنت ستعرفني فور أن
تراني .قلت :كيف؟ قالت :سأكون مع رفيقة لي وستكون رفيقتي واقفة وأنا جالسة.
 -8كان مساء ً
باردا من أمسيات بيروت ،ذلك المساء .وقد جلست على شرفة " الهورس شو" أتر ّقب ،وكأ ّنني أشاهد
ّ
امرأة للمرّ ة األولى في حياتي .ث ّم وصلت فتاتان جميلتان ،كانت األولى واقفة ،والثانية ...تجلس على كرسيّ ذي عجالت!
نهضت وقبّلت يدها .وقالت لي بصوتها العذب :ألم أقل لك ال ضرورة لهذا اللّقاء؟!
سمير عطا اهلل

مسافات في أوطان اآلخرين ـ
ص قراءة متأن ّية  ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
ـ اقرأ ال ّن ّ

أوال :في الفهم وال ّتحليل:

 .1جرت أحداث القصّة في مكانين أساسييّن.ح ّددهما.

(عالمة واحدة)

 .2في ال ّنص شخصيّتان رئيستان .أيّهما كان أكثر حضورً ا؟ وعالم يد ّل ذلك؟
ً
استنادا إلى الفقرة األولى ،استنتج مهنة الرّ جل.
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( 4عالمات)
(عالمة واحدة)

 .4أوضح قصد الكاتب من قوله في الفقرة األولى ":صوت عذب وإ ّنما قارس".

(عالمتان)

صوت العذب كأ ّنه هبط من قوس قُ َزح" صورة بيانيّة .ح ّدد نوعها وبيّن
 .5ورد في الفقرة األولى نفسها ":وقد جاء هذا ال ّ
(4عالمات)
داللتها.
ً
مستندا إلى ال ّتعابير اآلتية الواردة في ال ّنص:
 .6ادرس شخصيّة الفتاة

(4عالمات)

ـ " أغلقت السّماعة ومضت".
ـ " اعترف بأ ّنك تنتظر مكالمة م ّني".
ـ " ُتجيد الفرنسيّة واإلنكليزيّة واإليطاليّة واإلسبانيّة".
 .7أعِ د كتابة الفقرة الثالثة محرّ ًكا أواخر الكلمات فيها.

(4عالمات)

 .8أعرب ما تحته خط.

(4عالمات)

 .9ادرس من خالل الفقرتين الخامسة والسّادسة الحالة ال ّنفسيّة للكاتب.

(4عالمات)

 .11انطال ًقا من الفقرتين السابعة والثامنة ،ح ّدد العقدة والحلّ.

(عالمتان)

ّ .11
قطع البيت اآلتي واذكر تفعيالته وبحره وح ّدد الرّ ويّ والقافيّة:

(4عالمات)

من غضاضة
الر ِ
وح ال ْ
فتًى كان عذ َ
ْب ّ

الكتابي:
ثانيا :في ال ّتعبير
ّ

قال ِ
به ِك ْب ُر
َّ
ولكن ِك ْب ًار أن ُي َ

( 24عالمة)

ً
مجتهدا ،م ّتز ًنا ،لطيف
في ص ّفك تلميذ مشلول ،يأتي إلى المدرسة ويذهب منها على كرسيّ متحرّ ك ...عر ْف َته ذك ًّيا
المعشر...
أنشىء من هذه األفكار قصّة متماسكة األجزاء ،معبّرً ا عن عاطفة زمالئه نحوه ونحو المعوّ قين جميعًا.
مالحظة :عالمتان على الخطّ والترتيب.

األجوبة المقترحة
 .1المكانان األساسيان هما :منزل الكاتب ورصيف "الهورس شو".
ألنها كانت حاضرة
ًا
 .2الشخصيتان الرئيستان هما :الكاتب وفتاة التلفون .وكانت الفتاة هي األكثر
حضور ّ
في ك ّل مشهد من مشاهد القصة ،وداللة ذلك ّأنها محور اهتمام الكاتب.

 .3مهنة الرجل :كاتب.
 .4يقصد الكاتب بهذه العبارة :أن صوتها دافئ وقارس ،فيه سحر وشجاعة وجرأة.
لبيانية :تشبيه .داللته :سحر صوتها وجماله وعذوبته.
 .5الصورة ا ّ
ذكية،واثقة من نفسها ،مثقفة.
 .6شخصية الفتاة :متّزنة ،جريئةّ ،
أتوسل إليها أن تعطيني اسمها ،أو أن
مرة ّ
 .7وصرت أنتظر ،بعد ظهر كل أحد ،صاحبة الصوت العذب .وكنت في كل ّ
الهاتفية إن أنا أمضيت في اإلص ارر.
بأنها ستقطع العالقة
لكنها كانت ّ
تهددني ّ
تسمح لي برؤيتهاّ ،
ّ

 .8فوق :ظرف مكان مبني على الفتح / ...الفرح :فاعل مرفوع...الضمة الظاهرة...
معرفة :مفعول مطلق منصوب...

استجماما :مفعول ألجله منصوب....
/
ً

متوتر مضطرًبا حز ًينا يعيش حالة انتظار دائم لفتاة الهاتف.
ًا
 .9بدا الكاتب قلقًا
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العقدة :محاولة الكاتب االلتقاء بالفتاة / .الحل :اللقاء بيت الكاتب والفتاة ،واكتشافه أنها مقعدة.
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ال عيب في المـرء إن شلَّت جـوارحـه

السهـر
ّ
إن ال ّشجاعة في اإلقـدام و ّ

ال عيب فلمـرء إن شللت جـوارحـهو

إنن ششجاعة فإلقـدام وسسهـري

/ / / // ///

/// // / / / / /// //

/ // /
البحر البسيط.

//
/

الروي:الراء المكسورة /

القافية :وسسهري.

