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وظائفه في مقاالت ميخائيل  شكاله،أ ،نواعهالوصف أ

 نعيمة

 
 

 

 

 

 الخالصة
دبيين رئيسين وهما الشعري بين جنسين أ ة السيما تلك التي تجمعدبيالوصف بمهمة فاعلة في النصوص األ يقوم 

مهمة  ، حيث يؤدي الوصفجناس االدبيةتنفتح بطبيعتها على الكثير من األعني النصوص المقالية التي وأ ،والسردي

 ،عنها التي تنوي المقالة اذاعتها والبوحية حداث المتوالاألن استراحة في وسط فهو يكو    ،تقنية وجمالية في الوقت ذاته

عمال على أ ختياراإلوقد وقع  .جمالية ال غنى لالديب البارع عن استعمالهار -ؤطر اللوحة الفنية المقالية باطنه يكما إ

منفتحة على جميع الثقافات  فهي ،نسانية العامةلها من اثر واضح على المعرفة اإللما  ،المقالية نعيمة ميخائيل

من يبحث عن المتعة  لكل وثقافيا معرفيا فثقافة ميخائيل نعيمة الموسوعية جعلت من مقاالته زادا ،والمعارف البشرية

منارات مشعة في لتكون المقاالت  لذا انشأت هذه ،ورافدا علميا كبيرا لمن يبحث عن فلسفة الحياة والكون ،السعادةو

من هنا جاء هذا البحث ليبين براعة ميخائيل نعيمة في استعمال الوصف في السياق  .والفلسفة ،والثقافة ،دبعالم األ

السآمة  هعن ليجذب بذلك قلب القارئ ويدفع ويدعوه المقاموقدرته على توظيفه فنيا بحسب ما يتطلبه الموقف المقالي 

  .والملل اثناء عملية التلقي

 

 

Types Description, forms, and Functions 

in Michael Naeema's Articles 
 
ABSTRACT 
Description carries an important work in literary texts especially in those type which include poem and 

retelling. In the purpose of those reporting texts that open toward literary gender in their nature. It includes 

description, aestheticism and development in the same time which becomes a break in sequences of events 

that essay and report want to spread and show them. writing in the same shape of art essay masterpiece in 

a beautiful way which a good written in need of it , In deed choosing Michael Neema’s work for writing 

and studying is returning to his essays and writings which have obvious influence in ency clopedia 

connected to human being which opens toward Human’s knowledge and all educated levels. Mechael 

Neemas wide intellectuality in his essays and writing becomes a road food for knowledge and intellectual 

for everyone who want to understand in reality of life. These writings were written to become a bright 

platform in literary, intellectual and philosophical world in the base this research become true to show 

Michael name’s skill in using descriptions in the essay and to show his skills in using writing and essay 

according to the state which are required. By this work, he a tracts the reader to be far away from being 

boring or sad while receiving. 
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 المقدمة
سلوب يجمع فهي تباشر المتلقي بإ  ،داب الرفيعةى الى مستوى اآلقتجعلها تر وجمالية بعادا فنيةتحمل المقالة أ    

لى لمتابعة الموضوع للوصول إ تشويقيا تجذبهتمنح القارئ حسا وبين الفنية التي  ،بين التقريرية المناسبة للموقف

فهي على الرغم من العمق  ،ولنا في مقاالت ميخائيل نعيمة خير دليل على ذلك .كرة التي يقصد اليها الكاتبالف

مر الذي األ ،ربه منهاقت وعفوية ،ليهان القارئ يجد فيها متعة تجذبه إإال إ ،الفكري والفلسفي الكبير الذي تحمله

في الكون والحياة  تجاربههر وجوا ره،افكأ دررلبحث عن ا لميخائيل نعيمة بغية اعماق الفكر في لججعلنا ن

من هذه  الظهار جزء ،ومن ثم الغوص في فلسفة هذا االديب الكبير ،مقاالته سطور فيالكامنة  واالنسان،

د كان قو ،هامواطن الجمال في الكشف عنومن ثم محاولة  ،فادة منها في الحياة والمجتمعالتجارب النافعة واإل

التفنن في و بدع ميخائيل نعيمة في استعمالهأ حيث ،االت الدور الكبير في نجاحها واشتهارهاقللوصف في هذه الم

بينهما  ويفرقتارة ة، الوصفيوالصورة  ة،السرديالصورة بين  يجمعفهو في الكثير من مقاالته  ،نواعهأو مظاهره

االمكنة واألشخاص بطرية فنية مبدعة أجاد في رسم الصور الدالة بكل ما أوتي من قل بين تنوي ،تارة اخرى

، حلل سيراءت مقاالته فجاء تجربة أدبية كبيرة سخرها لخدمة النص األدبي والمقالي منه على وجه التحديد،

ي ف وهذا ما سنلحظه في ثنايا البحث عن الوصفليل الطالب، تروي رمق القراء وتشفي غ ودرر عصماء،

  مقاالت ميخائيل نعيمة.

 

 ،خرى كالشعر والقصة والروايةحظيت الفنون األدبية بعناية الدارسين كما األ : لم تحظ المقالةعهمية الموضوأ

يجعلونها  والمهتمون بالدراسات األدبية زال الباحثونيوال  ،خذت نصيبها من الدرس والبحثفهذه الفنون قد أ

ليها إمن يوجه  ما المقالة فقل  أ ،دبيةأوشهرة  نوعية صالة، لما تحمله من أموضوعا للكثير من دراساتهم الجامعية

عمال تجعلها ترقى الى مصاف األ ،وأسلوب أدبي،وقوة عاطفية ،غم مما تحمله من عمق فكريدراسته على الر

أسهل طريقة لتوصيل أفكار األديب، الخاصة أو العامة،  وأهميتها متأتية من كونها .ةب الخالداداألصيلة واآل

همية أمن هنا جاءت   ،العلمية أو األدبية، ويمكن أن توصل هذه األفكار بسرعة ودون التواء في أكثر األحيان

لما تحمله من طاقات تصويرية البحث في هذا النوع االدبي فهو يتناول تقنية الوصف في مقاالت ميخائيل نعيمة 

 .شكالهافي التنقل بين أنواعها وأ بدع كاتبهاأنيات وصفية عالية الدقة قوت

حيث ان تناول مقاالت ميخائيل نعيمة السهولة تحديد المنهج في دراسة هذا البحث : ليس من البحثمنهجية 

لما تحمله هذه المقاالت من تنوع في االنساق الحديثة حيلنا الى مجموعة من المناهج النقدية بالدرس والتحليل ت

كما انه يسمح  ،عماق التاريخ واالسطورة ويعالج موضوعات فلسفية واجتماعيةأللكاتب فهو يوغل في الثقافية 

 ن البحث يميلإاال  ،خذ دوره للكشف عن السلوك االنساني في مسيرته الكونية وحركته الدائبةأللتحليل النفسي ب

فل االشارة غنه ال يإكما  ،دبين البنى النصية مجاال للتحليل األنيوي الذي يتخذ مالمنهج البالى  ولىفي الدرجة األ

ن المنهج التكاملي هو إالباحث لذا يرى  ،قلألكن بدرجة  ،الى بعض المناهج االخرى كالسيميائي والتاريخي

 ل نعيمة.االت ميخائينفع في دراسة الوصف في مقاأل

 تي:الثة مباحث وخاتمة وعلى النحو اآلالبحث الى ث هيكلية البحث: قسم

 في مقاالت ميخائيل نعيمة. شعرية الوصف ول :المبحث األ -1

 .نواع الوصف في مقاالت ميخائيل نعيمةالمبحث الثاني: أ -2 

 ف الساكن.: الوصالمطلب األول

 .المطلب الثاني: الوصف المتحرك

 .ميخائيل نعيمة االتقشكال الوصف في م: أالمبحث الثالث -2

 .ماكنول: وصف األالمطلب األ

 .المطلب الثاني: وصف الشخصيات

 .: وظائف الوصف في مقاالت ميخائيل نعيمةالمبحث الرابع -3

 .الجماليةوول: الوظيفة التزيينية المطلب األ

 يهامية.الوظيفة التفسيرية واإلالمطلب الثاني: 

 

 مدخل
داب االنسانية وقد عرفه قدامة بن جعفر القدم في مختلف اللغات واآلر منذ دبي جميل، ظهسلوب أأالوصف     

ه( بانه))ذكر الشيء كما فيه من االحوال والهيئات((338)ت 
(1)

ن الوصف يعكس الصورة الخارجية لحال ي إ، أ

ة قوامها من االحوال او لهيئة من الهيئات فيحولها من صورتها المادية القابعة في العالم الخارجي الى صورة ادبي
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نسيج اللغة ، وجمالها في تشكيل االسلوب
(2)

 

ويعد الوصف صيغة رئيسة من صيغ الخطاب القصصي، فهو))نشاط فني، يمثل باللغة االشياء واالشخاص     

واالمكنة وغيرها((
(3)

فهو وينقلها للعين نقال فنيا جميال  ، ويتناول االشياء بمظهرها الحسي باسلوب انشائي مبدع

الستخالص فكرة الشيء الموصوف وتحويلها الى صورة، وتختلف هذه الصورة تبعا لهوية الواصف ))وسيلة 

وزاوية رؤيته والمدى الفاصل بين الواصف وموضوع وصفه والزمن المستغرق في العملية الوصفية((
(4)

 

االحداث  يشغل الوصف حيزا مهما في القصة فهو يخلق شيئا من الراحة عندما يوقف راوي القصة سير    

ليضعها وجها لوجه امام مشهد ما، ويبعث على التشويق عندما يوقف الراوي االحداث عند موقف حرج . كما ان 

الوصف يري االشياء اكانت موسيقية ام لونية ويحدد المواقع ويكشف الرابط بين الشخص والطبيعة ويطلق 

الخيال في معالم مجهولة
(5)

 

سيما المقالي النه يدخل في عمق التجربة التي في بنية النص االدبي والرا مهما وبذلك يكون الوصف عنص   

يعبر عنها الراوي بما ينسجم مع غايته االبداعية فكلما هم الراوي بتقديم شخصية جديدة او مكان جديد سيكون 

الخارجي  مجرى لسلسلة من االحداث فان السرد يفسح المجال امام العملية الوصفية اذ ال بد من تقديم المظهر

للشخصية وطوبوغرافية المكان وسمات االشياء القابعة داخله
(6) 

وفي المقالة يكون الوصف : ))انشاء يراد به اعطاء صورة ذهنية عن مشهد او شخص او احساس او زمان    

للقارئ او المستمع((
(8 )

حياة لذلك تدور المقالة الوصفية في الكثير من االحيان ))حول وصف ظواهر الكون وال،

في مشاهدها المحيطة بالكاتب او مرائيها الجديدة . وانعكاساتها في نفس الكاتب وهذا النوع من المقالة يستمد 

موضوعاته مما تقع عليه عين الكاتب من مشاهد الطبيعة في بيئته المكانية او صور الحياة التي يشاهدها في 

يغوص خاللهما بنظراته ليقدم لنا صورة وصفية ناطقة رحالته وتنقالته بين البلدان تمتزج بهما نفس االديب و

بمجالي الطبيعة مصطبغة باحساس الكاتب ورؤيته((
(7)

وهذا المفهوم للوصف ينطبق تماما على مقاالت ميخائيل ، 

نعيمة كونها تصور المعاني المجردة واالحاسيس الكامنة في النفس تجاه االشياء المرئية والمظاهر المشاهدة. ومن 

لمقاالت على سبيل المثال مقالة )الصخور( و)البيادر( و)ضباب( و )لقد هجم الربيع( و )يقولون استقل هذه ا

لبنان( و )الحزن والحزانى( و)على بساط ابيض( و)بشائر الربيع( و)التردد( و )في العاصفة( ويمكن ان يقال في 

تبطان المعاني التي تجول في فكر الكاتب الكثير من مقاالت ميخائيل نعيمة انها مقاالت تصويرية تنزع الى اس

لتعطي صورة حية عن تجاربه واحاسيسه وهو يفكر في الكون والحياة واالنسان ولتجسد عواطفه الكامنة تجاه 

))قيمتها الحقيقية على دقة الطبيعة والوجود. وهي طريقة محبذة في المقاالت الوصفية التي يجب ان تنهض 

يق مع الطبيعة الذي ال يحور الى عاطفة مسرفة . ثم على الوصف الرشيق المعبر المالحظة وعلى التعاطف العم

الذي ينقل احاسيس الكاتب وصورة الطبيعة كما تنعكس على مرآة نفسه بصدق واخالص . والغاية االولى في مثل 

حساس حاد البصر هذه المقاالت هي تصوير البيئة المكانية التي يعيش فيها الكاتب كما تتراءى النسان عميق اال

نافذ البصيرة وهذا االمتزاج مع الطبيعة والتعبير االنساني عنه هو ما يميز مثل هذه المقالة((
 (7)

  

 

 ولالمبحث األ

 في مقاالت ميخائيل نعيمةالوصف شعرية 

 
بأسلوبه يمتاز الوصف في الكتابات األدبية عامة بالذاتية فهو يعود الى ذاتية الكاتب الذي يصور الموصوف     

ذلك إن المقالة في األعم األغلب تأتي مطبوعة بذاتية الكاتب  ،وفي المقالة تتضح ذاتية الوصف أكثر ،وإحساسه

ذ يعكس الوصف في ، إبأي شكل من األشكال بارزا ن تظهر فتلعب دورا، فان الذاتية ال بد أوان كانت موضوعية

الهيئات فيحولها من صورتها المادية القابعة في العالم  لهيئة من، أو المقالة ))الصورة الخارجية لحال من األحوال

الخارجي الى صورة أدبية قوامها نسج اللغة، وجمالها تشكيل األسلوب((
(18)

امتزج ميخائيل نعيمة في الطبيعة ، 

الى نقلها عما في داخله من أحاسيس ومشاعر دخل الفن من اوسع ابوابه وعبربريشة رسام  وتفاعل معها فوصفها

حساس المتلقي وسحبه الى عالمه فشعر لك إوجماليا م شعرياقالة طابعا ضفى على المالمتلقي بأسلوب شاعري أ

ويمكن . فكاره الفلسفية والتأمليةوأ المقالية نصوص نعيمةمع  ومن ثم اندمجلقاء؛ اإل بحالوةأحس التعبير و دقةب

على  ومن هذه المقاالت نعيمة والكشف عن مكامن الشعرية فيها الوقوف على الوصف في مقاالت كثيرة لميخائيل

سوار فوقها أناك أسوار من الصخور فوقها أسواريقول في تمجيدها ووصفها ))ه يل المثال مقالة)الصخور(سب

بدا متماسكة متراصة ولكنها أتتقاعس وتتسامى متمطية ذات اليمين وذات اليسار مكتظة ههنا منفرجة هناك 

منها اك تراكمت بعضها فوق بعض فتالمست ذ  يعيش جماعات ال تطيق الوحدة واإلنفصال إ )....( منها مامتساندة 

، فكأن واحدها يخشى على رفيقه أن يفلت منه أو عجازالجباه واشتبكت السواعد باألعناق وتالصقت الصدور واأل
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لبدائعها وغرائبها فمنها ما يبدو كأنه شكال تلك الصخور فال نهاية .(أما أن يتزحزح من جواره قيد شعرة )...أ

و بعابد منقطع إلى عبادة كب في البحر ومنها ما يتراءى لك أبراجا ومنارات ومنها ما يذكرك بأبي الهول أالمر

لى ذهنك رسم بعض الحيوانات المنقرضة )....( ومنها ما تجوف واستدار واتخذ السماء سقفا ربه ومنها ما يعيد إ

افذه ورفوفه كالصخر الذي الجأ اليه في ايام الصيف كلما تاقت نفسي الى التعري من وكثرت افاريزه ونو

بهرجات الناس ومشاكلهم((
(11) 

لى مشاركة تجربته العميقة مع القارئ ال من خالل الحقائق العلمية عى ميخائيل نعيمة في مقالته هذه إس    

وصاف التي رسم بوساطتها صورة للصخور واأل باستخدام مالحظاته التفصيليةواالحصائات البيانية ولكن 

مغايرة للمألوف فمقدرته التخييلية هي التي جعلت من الصخور الساكنة المتناثرة على االرض عالما كبيرا يزخر 

ن لصخور إذ إحاسيسه تجاه ابدع في نقل تجربة الكاتب وأحركة كل ذلك عن طريق الوصف الذي أبالحياة وال

تخدامه في العمل الفني دليل على سعة خيال الفنان وخصبه وعمق احساسه وقوة خياله الوصف ))والتفنن في اس

بعادها النفسية والفكرية((على نقل الصورة واختيارها ومنها أومقدرته 
(12)

 

حاسيسه الكامنة في نفسه من خالل تجسيد العالقة بينه وبين أصف براعة الكاتب في نقل مشاعره وأظهر الو    

فاتهم التي تدعو في الكثير من األحيان إلى السيما حين يضيق ذرعا بالناس وتصر ،الطبيعة المتنوعةمظاهر 

ض مظاهرها من القوة والقسوة فهي لى الطبيعة وترك مخالطتهم ومصاحبتهم فمهما تكن الطبيعة في بعاللجوء إ

اشد صالبة منها هذه هي رق من بعض الناس الذين قست قلوبهم وجمدت عقولهم حتى كانوا كالصخور بل أ

فكاره وحولها من التي تفاعل معها ميخائيل نعيمة فأسقط عليها مشاعره وأالرسالة التي تضمنتها مقالة الصخور 

حس ليه كلما أفي جانبه المظلم يلجأ إنساني حي له كيان يتفوق على الكيان اإل طبيعتها المادية الجامدة الى كائن

 وظلماتهم.بضيق الحياة وشعر بظلم الناس 

كان منذ حداثته يميل فقد . لى خالقهبالطبيعة طريقا للوصول إنعيمة من الصلة التي تربطه  للقد اتخذ ميخائي    

إلی الوحدة ليراقب الطبيعة ويفرح بكائناتها، متبهجاً بأشعة الشمس المنيرة وغروبها، وبالنجوم الغامزة، وبالقمر 

جميع الكائنات، فشعر بالظالل السحرية التی عانقته، وقد مشت الطبيعة الذی يمأل األرجاء نوراً. وقد عاشر 

 .بأسرها لتالقيه مهللة

خرى يصف ميخائيل الربيع مجسدا مشاهده بطريقة تمثيلية متحركة فكأن عناصر الطبيعة الساكنة وفي مقالة أ     

الخيال الذي عرف به في الكثير من بدع السارد في عرضها عن طريق لنا عرضا مسرحيا بطريقة درامية أ تقدم

وبانهزام البرد والثلج تتنفس ارضنا الصعداء ويأخذ وجهها قد هجم الربيع( يقول فيها: ))مقاالته كما في مقالة )ل

ألوان قوس السحاب ن تختضب بجميع ة . وهذه الخضرة الحيية ال تلبث أاالجرد يكتسي بزغب من الخضرة الحيي

جوانب مخبئها وتنثر على ضفاف السواقي وفي الحقول والكروم والبساتين وعلى  زاهير منعندما تنبري األ

((الطرق وحتى في شقوق الصخور
(13)

  

تظهر مقدرة ميخائيل الوصفية في هذا النص من خالل اللوحة الفنية التي قدمها في وصف الربيع ))فهو       

الغنية بالشعور والعاطفة فقد شعر القارئ بانه  يرسم صورة فنان عاش الربيع بكل جوانحه فقدم أجمل اللوحات

يعيش لحظات الوجود التي عاشها الفنان نفسه بكل ما فيها من مخلوقات ومنها الطبيعة بكل عناصرها((
(14)

ن ، إ 

الوصف الحركي الذي استعان به السارد منح المقالة حيوية كبيرة وذلك من خالل االفعال الحركية )انهزم، تنفس 

تفيض بالحركة والجمال  ،يكتسي،تختضب، تنبري، تنتثر( الواردة في النص والتي جعلت من النص لوحة فنية

صبح للون لغة تعبيرية ووظيفة فنية ))توضح ان في النص دور في حركته وجماله أيضا حيث ألون لألكما إ

من النفس والروح، وتهديها الى وتجسمها وتضفي عليها بالوصف الضوئي واللوني حركة وحياة ،تقربها المعاني 

االدراك مصوغة اجمل صياغة، مشكلة منمقة، واضحة المعالم، بينة التفاصيل((
(15)

وتأكيد السارد على اللون ، 

االخضر يأتي لبيان حالته النفسية التي تشع بالروح والحركة والنشاط بقدوم فصل الربيع المقرب لقلبه وروحه اذ 

نبثاق الحياة والصحة ويرمز الى الكون والطبيعة والربيع والمرح والسرور ان اللون ))االخضر عنوان ا

والشباب((
(16 ،)

ليها السارد ت قصدية سعى إال دالالوان ما هي إلحركة واألالشارات الواردة في النص من إن اإل

مل والسعادة في نفوس قراءه ونشر التفاؤل بين كل من آلمته ظلمات المصائب وقنط من انبالج ضوء لبث األ

لد الذي األمل لهذا محوًرا اللون االخضر فكانالفرج   الفرح لدى السارد وجعله في غبطة من العيش السعيد. و 

نسانية والفلسفية كما في مقالة في الكثير من مقاالته وذلك لبث أفكاره اإل وقد توسل ميخائيل نعيمة بالوصف     

بيض( ففي مقدمتها يحلق ميخائيل نعيمة باجنحة الخيال ليلتقط صورا للثلج وهو يغطي وجه االرض )على بساط أ

. اما في فترق له القلوب وترتاح له النفوس ،هلهالى أ، ويحمل بيارق الخير إبيض يشع نورا وصفاءً أاط وكأنه بس

السارد نقلها  ينويالوصف االنطباعي الذي يحمل في طياته رسالة فكرية وانسانية  يقترب منالخاتمة فان السارد 

ن م -يناير –طلت شمس كانون الثاني : ))أمعتمدا على تقنيات الوصف الذي ابتدأ به مقالته حيث يقول للمتلقي
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رض مفروشة ببساط من زبد البحر وقد شد اتقبل سالمها وألقي عليها سالمي وكانت األ فوق صنين فخرجت

صفى من ماء عين الصقيع لحمته وسداه فبان درعا من لجين وكانت السماء مرآة مقعرة جالها الصقيع فماؤها ا

أللحان أعذبها الثلج يخشخش تحت قدمي فيها من اهبط ونا أصعد وآونة أفآ هيم على وجهيالرضيع)....(رحت أ

والبساط األبيض ،دخل صدري فتصطفق له رئتاي جذال وأحسني كالمحمول على أجنحةطربها والهواء الصقع يوأ

ماه على صدرك الرحب نور هذه ينه)....(ههنا على هذا البساط األبيض يا أشعة هي السحر بعمامي يتألأل بأأ

حس روحي الحالمة بأقداس الحياة التي ال تموت أنظار هذه الجبال مس الحنون والسماء السمحاء وتحت أالش

جساد((قان ويتآخيان مع كل ما عليك وفي أحشائك الخصبة وأجوائك الفسيحة من أرواح وأوجسدي يتعان
(18 ) 

همية كبيرة في ف لما للصورة الوصفية من ألى المتلقي عن طريق الوصوفق السارد في نقل رسالته اإلنسانية إ   

حضرة الموضوع نقال يتخطى الزمان والمكان ويتيح المعاينة التي ال تغيب عنها الحركة الدقيقة  ))نقل القارئ الى

التي تنتاب الموضوع الموصوف((
 (17)

سلوب خبري يفيض بالقصدية الموحية مقالة جاء بإفالوصف في مقدمة ال، 

على التآلف واالنسجام فعبارات رسالها للمتلقي عبر مجموعة من المعاني الدالة غي السارد إبالرسالة التي يب

عتبار ببراءة لإل ،جواء( كلها إشارات موجهة إلى اإلنسانية عامةض األرض( و)برودة األ)صفاء السماء ( و)بيا

وما البساط  ،لوانه التي ال جمال له من دونهاناغم الكون وتناسق حركاته وتنوع ألى ت، والنظر إالطبيعة الرائعة

 الخالفات تترفع علىن نسانية ألذا كان على اإل ،للصفاء والنقاء والسالم ال رمزرض إبيض الذي كسى وجه األاأل

، كما لى هدفها بقلوب بيضاء خالية من الغل والحقد والضغينةوتسير إ ،والعداوة لى الفرقة والضعفالتي تؤدي إ

تأنف النفاق وتمقت الحسد وهذا ما صرح به السارد في ختام مقالته  الى صفاء النفوس التيإن هذا البياض يرمز 

خواني الناس هلموا يا ذي الوجوه وردها باسلوب طلبي وفيها ))ههنا أريد أن أرفع صوتي صارخا في إالتي ا

ود ما في قلوبكم من سبيض كل هذا البساط األعلى  والبيض )....(  هلموا وانثروا السود والحمر والصفر والسمر

، لعلكم اذ تبصرون سوادها تتنكرون لها((حقاد والسموم والمطامع والمشكالتالضغائن واأل
 (17)

 

ن اللون يعمل على ، حيث إدبيةفي أهمية اللون في االعمال األ باأللوان نابع من رؤيته نعيمة ن عناية ميخائيلإ    

، وقد أكد السارد على اإلنسانية في الحس واإلدراكالطبيعة  إيضاح النص وإعطائه صبغة سيكولوجية نابعة من

جتماعية لكونهما من األلوان الشائعة ذات الداللة النفسية واأل ،سود وجعلهما عماد المقالةاللونين األبيض واأل

مع ))يسهم في إحداث تهدئة انفعالية لدى الطرف اآلخر، ألن تالقي إشعاعاته بيض المميزة حيث إن اللون األ

، يسهم في تحقيق التوازن لكل األلوان التي ترتبط به((األخرى األلوان
(28)

، وهو أيضا لون السالم واألمان 

على العكس من اللون األسود الذي يعطي داللة العداوة والغدر والظلم والمجهول والتشاؤم ،والخير
(21)

 

 يل رسالته الفكريةوالبالغية بهدف توصساليب الفنية من هنا يمكن القول إن ميخائيل نعيمة أبدع في تنويع األ   

فعل في هذه المقالة حيث جمع بين أسلوب الخبر في مقدمتها وبين أسلوب كما  ،جملهابايسر الطرق وأ واإلنسانية

ئيل الثقافية في قدرته على المناورة اللغوية في شحن مقاالته بكل ما خاتمتها وهذا يدل على قابلية ميخانشاء في اإل

 حية عامرة بالحركة والجمال. اصوصيجعل منها ن

 

 المبحث الثاني

 نواع الوصف في مقاالت ميخائيل نعيمةأ

 
ساسيين وهما: العنصر السردي، والعنصر الوصفي وتتناول العناصر يقوم النص الحكائي على عنصرين أ     

الساكنةشياء لعناصر الوصفية فتتناول تمثيل األالسردية االحداث وسريان الزمن، اما ا
(22 )

 ن نلمح شيءيمكن أ،و

لذا ال يمكن تصور السرد  ،ن هناك نصيب من الوصف في كل ما هو سرديمن السرد في كل ما هو وصفي كما إ

دون وصف في حين يمكن تصور وصف من دون سرد
(23)

قة القائمة بين السرد وقد نعت )ريكاردو( العال، 

ستقبله وينجم نقاض السرد الذي يض إال على أ))فالوصف ال ينهوذلك في قوله: )بالتنازع النصي(، والوصف بــ 

ثنين يبدأ بهجوم الوصف واحتالله للنص يتلوه ردة فعل السرد الذي يأخذ في استعادة عن ذلك صراع بين اإل

مواقفه وتأكيد مكانته في الميدان اما اسلحة المعركة فهي الصفات والنعوت بالنسبة الى الوصف واالفعال من 

السرد((جانب 
(24)

 

وعلى الرغم من التوتر الحاصل بين العنصرين السردي، والوصفي كما هو واضح من خالل المقاربات التي     

همية السرد وتفضيله على الوصفوالوصف بالدرس والتحليل والتي أكدت على أ تناولت السرد
(25)

إال إنه  ،

قالله وعلى استنفس الوقت على لى جانب السرد في متيازه الخاص كعنصر تشييدي يعمل إيبقى دائما للوصف ا))

نساق الحكائية المستعملة في الرواية((تفاعله المستمر مع األ
(26)

 

لذا يمكن التمييز بين نوعين  ،دبي في نقل الحدث وتجسيده للمتلقيهذا التنازع النصي ينهض النص األ وفي ظل   
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. النمط الثاني وصف ومسهم في االمتداد باالحداثلزمن ول وصف سردي خاضع ل، النمط:))األمن الوصف

. انه الوقفة او المساحة البيضاء على أثر فيها للتنامي العالق بالحدث محض خالص فيكون بمثابة وقفة تأملية ال

مستوى السرد((
 (28)

 

والثاني: الوصف ول: الوصف ساكن. قسيم الوصف تبعا لعالقته بالسرد إلى نوعين األفي ضوء ما تقدم يمكننا ت   

 المتحرك.

 

 الوصف الساكن المطلب االول: 
وهو الوصف الذي يخلو من عنصر السردية ومن مميزاته انه يوقف الزمن فهو ال يسمح بمرور الزمن من      

خالل مقاطعه الوصفية ذلك الن الوصف يتميز بالسكون بينما السرد يجسد الحركة
(27)

 

))وهي الصورة التي تميل الى تمثيل االشياء الساكنة  :بــ )الصورة الوصفية(ع من الوصف ويسمى هذا النو     

، اذ هي خالية من االحداث وجريان الزمن منها ، وخالية من االفعال المحركة لها فهي تصف ساكنا ال يتحرك ، 

اي وصف الساكن((
(27)

 

يبدأها  في مقالة )رغيف وابريق ماء(مثلة هذا النوع من الوصف في مقاالت ميخائيل نعيمة ما جاء ومن أ    

سم ، عربي االله من العمر نحو الخمس والثالثينيام شاب قدرت :))جاءني منذ أحدى الشخصيات يقولبوصف إ

، خفيف الظل عصبي الحركة، لطيف المحيا ذابل الجفن ، تائه البصر ، وسيمواللسان فرنجي الزي والهندام

الصوت ((
(38)

ثقافي للشخصية التي لى الجانب الفكري والإيشير ن الوقفة الوصفية أل السارد في هذه يحاو، 

فحدد عمره وصرح بجنسه  ،ساسية التي ميزت الشاب، حيث رسم المالمح األحداث المقالةستدور عليها أ

فنية لجأ اليها السارد لتهيئة وقد جاء هذا االستهالل الوصفي لغاية  ،وصافه التي تخدم فكرة المقالةأوشخص 

والتخبط الفكري والعقائدي  وهو التيه ،فكان وصفا متناسبا مع الموضوع العام للمقالة ،فكارجواء وعرض األاأل

المرحلة من العمر والذي كان من أبرز أسبابه التأثر بالثقافات  سيما في هذهالذي أصيب به الكثير من الشباب ال

لى ازدواجية لتي انتشرت في تلك الفترة والتي أدت إلحادية اسيما العقائد اإل، الخرىيديولوجيات األجنبية األواإل

مان ن سبل الخالص وعمن يأخذ بايديهم إلى ساحل األمما حدى بالكثير من الشباب البحث ع ،العقيدة والفكر

وفكر  ،يمان راسخوإ ،فكان ميخائيل نعيمة بالنسبة للشاب المتحير سبيل هداية بما يحمله من قلب مؤمن ،والهداية

يمان الصحيح وتغيير وجهة نظره المترددة بين الشك واليقين.وفي مقالة )بائع مكنه من إقناع الشاب إلى اإل ،ليمس

بصر رجال مديد القامة نحيلها لمكانس فيقول: ))واذا بي التفت فأالمكانس ( يقدم السارد وصفا دقيقا لمتجول يبيع ا

لى طرفيها رزمتان من سة شدت إوعلى كتفه اليسرى مر في يده عصا معقوفة الرأس مقوسة الظهر معقدة البدن

ما رأسه الصغير المكسو بالشعر الفاحم فكان يرة وثخينة ورقيقة وخشنة وناعمة أالمكانس مابين طويلة وقص

حاسرا . واما رجاله المفلطحتان فكانتا في حذاء ذي سيور بينه وبين االسكاف جفاء قديم((
(31)

  

بعيدا عن المتلقي  تفاصيلهيسمى هذا النوع من الوصف وصفا تسجيليا تصنيفيا يحاول تصوير الشيء بكل      

شياء وصفا حرفيا محاكيا للموصوف ساكنا خاليا من ويرتبط هذا التصوير بوصف األ ،حساسه بهذا الشيءوإ

يقتصر على الرؤية الحسية و ،يعمد الى تجسيد المشهد الخارجي من االلوان واالشكال والظاللعنصر الزمان 

المباشرة التي تخاطب العين والنظر
(32)

ل . من هنا كانت الصورة الوصفية ضرورية للنص السردي اذ انها تجع

و هيئته((لم يغير الواصف شكل ذلك المرئي أو حجمه أو لونه أ ن))للمرئي وجها جديدا وذلك حتى إ
 (33)

 

نسان لمكانس حجم المفارقة بين ظاهر اإلالخارجية التي وصف بها بائع اوصاف يبين السارد من خالل األ     

نه على جانب كبير ذا الرجل والتي تظهر ضعفه وفقره إال إالرغم من بساطة المظهر الخارجي لهفعلى وباطنه 

معنوية البل هي رمز للنظافة  ،فالمكانس التي يبيعها ليست المكانس التي نراها في البيوت ،من الفلسفة والحكمة

القلب والضمير فال بأس عليه في  نسان نظيف، فما دام اإلوالضمير قبل المكان ،رضالتي تالمس القلوب قبل األ

اتخذت من الوصف التسجيلي وسيلة إلبالغها رض حل؟ هذه هي الرسالة التي حملها النص المقالي والتي أي أ

وصدق ممتزجان بالجمال الفني  مانةهذا الدور وحمله بأاملة في تأدية يصالها للمتلقين.فجاءت متناسقة ومتكوإ

 والمتلقي.  القارئمألوفة لدى يا كان نوعها متقبلة ن الرسالة أدبي الذي يجعل مواأل

 

 الوصف المتحرك المطلب الثاني:
 مروروهو الوصف الذي يالزم السرد فتتولد منهما الصورة المتحركة والوصف بهذا المعنى يجيز للزمن بال    

ن ))كل وصف ال يتطلب بالضرورة توقف السرد((عبر مقاطعه الوصفية ، ذلك أل
 (34) 

فهو صورة سردية تتحرك 

خرى وصف المتحرك والحركات ايضابحركة األحداث فيها وتقوم على وصف األفعال وبعبارة أ
(35) 

مثلة هذا النوع في مقاالت ميخائيل نعيمة مقالة)السيف والقصبة( فقد ابتدأها ميخائيل بهذا النوع من ومن أ    
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الوصف يقول))أفاق الملك العادل من نومه نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، واستوى جالسا في سريره ، ثم 

م مزعج . ولما اعياه االمر نادى بحارسه راح يفرك عينيه بيديه محاوال ان يطرد من خلف اجفانهما اشباح حل

الليلي الواقف خارج الباب وأمره ان يأتيه في الحال بمفسر احالمه((
 (36) 

سردية ووصفية في الوقت نفسه فاألفعال)أفاق، استوى، راح، يفرك،  فعال المتحركة وظيفةلقد أدى توالي األ    

ها الشخصية الرئيسة بعد استيقاضها من النوم معتمدة في ، نادى.....الخ( تدل على الهيئة التي صارت الييطرد

ذلك على الزمن في رسم الصورة السردية التي اتى بها السارد في مقدمة المقالة لغاية فنية فالحلم الذي راود الملك 

من في هذا الوقت المتأخر من الليل كان ايذانا لثورة الشعب وانتصار الحق على الظلم وزوال ملكه فكان البد 

 االتيان بالصيغة الوصفية والسردية المتحركة في مقدمة المقالة تمهيدا لالحداث الالحقة. 

حياته عظم( يصف السارد التدبير الخفي لمراحل عمره، واليد الخفية التي وجهت مجاري وفي مقالة )الموجه األ

من مقاطع المقالة مريكا، وقد امتزج الوصف بالسرد في الكثير نحو المستقبل، منذ والدته إلى حين هجرته إلى أ

ردها المرة المطر تتحسس الحقيبة على ظهري فأزجرها وأ نا سائر في الظالم وتحت))وإذا بيدي وأ كما في قوله

ذي نه السير الفتنحدر من أعلى الحقيبة إلى أوطأ فاوطأ. ما هذا؟ إ بعد المرة، ولكنها في النهاية تتغلب علي  

فقد يكون في حقيبة غيري سير  ،. ويخفق قلبي خفقة بعيدة القرار لكن فكري يبقى في شكشده استعصى علي  

سفلها حيث تلمس الدبوس الذي سددت به استعصى على صاحبه وتعود يدي مرة أخرى إلى الحقيبة فتنحدر إلى أ

الثغرة فينقشع عن فكري كل شك ويرتقص قلبي في داخلي((
(38) 

تولدت صورتين لبس السارد األفعال التي استعملها في هذا النص ثوبا حركيا أضفى عليها صيغة وصفية،فلقد أ   

الخفية  في اآلن نفسه األولى الصورة السردية واألخرى الصورة الوصفية، استعان بهما السارد في تجسيد اليد  

ن يقرر إيمانه في القوة الغيبية وتأثيرها على خائيل نعيمة في مقالته هذه أراد أومي التي كان لها دور في حياته،

ويعطي إشارة نصية فيما  ينذر بالموضوع العام لهافعنوان المقالة)الموجه االعظم(  اإلنسان في حركاته وسكناته 

ة والقوة يواجه بين القوة الخفيويتجلى صراع ميخائيل مع ذاته وإيمانه حين يريد الكاتب إبرازه في مقالته، 

في إشارة إلى إيمانه العميق بهذه القوى نسانية، رادة اإلفاليد التي تحركها القوة الخفية تتغلب على اإل ،اإلنسانية

تتعلق بأفعال الناس  غامضة ن يوصل فكرة عميقة وفلسفةأراد أ ن ميخائيل نعيمةالغيبية، لذلك يمكن القول إ

ع القوة الخفية التي كان لها دور في حياته لى الواقع المألوف فصور حاله مبإسلوب تقريري أقرب إ قدارهموأ

 مقالتهفي  بين السردي والوصفيبذلك  ليمزج نة بقوة الوصف فعال الحركية المشحواأل مستعمال بذلكشأته ون

 .هذه

    

عن الهم وما  ميخائيل نعيمة يتحدث فيها يضا في مقالة)هدية الهم(الوقوف على هذا النوع من الوصف أ ويمكن 

فكرة الراحة في رأس الهم  ت  م  ن ))و   شر عندما يحل ضيفا عليهم يقول فيها: وأيحمله لبني االنسان من خير 

وتضخمت فرأى نفسه مغموط الحق منهوك القوى واحس سآمة في روحه وتفككا في مفاصله فتمدد على االرض 

فاق من السبات العميق وعندما أفي لجة من غمض عينيه وغاص وتنفس الصعداء وسكت هنيهة)...( وأبطوله 

رض تغمرها سكينة وال سكينة اللحود((فاذا الشمس في قبة الفلك واذا األسباته فرك عينيه والتفت حواليه 
(37)

 

ن يجيبني على سؤالي ي مقالة)ناسف العالم( ))ومن غير أف نعيمة ومن هذا النوع من الوصف قول ميخائيل     

. ولم اكن قد انتهيت اليها من قبل ، فاخذها وضعها على األرض بجانب كرسيهانحنى صاحبي إلى رزمة كان قد 

بيده وراح يفك الخيط الذي ربطها به. وكانت يداه ترتجفان من شدة االنفعال وعندما انتهى من فك الرزمة وضع 

الخيط ولفائف الورق جانبا((
(37) 

عصفورة على شجرة وقد التهمت االفعى  وفي مقالة)حكاية دمعة( يقطع السارد مجرى الحدث ليصف لنا   

فراخها الواحد تلو االخر فيقول: ))فخرجنا من المدينة النائمة على شاطئ البحر وعند الصباح ولجنا خميلة فيحاء 

حيث العصافير في نشوة من االلحان االعصفورة كانت ترفرف فوق شجرة من الرمان ضاربة الهواء بجناحيها 

تستغيث فتدنو من الشجرة وال تجرؤ ان تستقر عليها وما طال ان لمحنا افعى ملتفة على الكليلين وكأنها تنتحب و

جذع من جذوع الرمانة فيه عش وفي العش فراخ زغب الحواصل وقد راحت االفعى تلتهمها الواحد تلو اخيه 

يا((حتى اتت على االخير واالم ترقص رقصة الذعر وااللم ويكاد قلبها الصغير يطير من صدرها شظا
(48)

 

ن ، ذلك إاستعان ميخائيل نعيمة في الكثير من مقاالته بالصورة السردية التي تجمع بين السرد والوصف       

ويمكن مالحظة ذلك من  ،ال بالمزاوجة بينه وبين الوصفيمكنه شمول الواقع ونقل تفاصيله إلى المتلقي إالسرد ال 

خالل الجمل الفعلية المستعملة في النصوص والتي سمحت بمرور الزمن من خاللها. كما ان هذه المزاوجة اتت 

لتضفي على المسرودات المقالية نسيجا دالليا تبوح به بنية الجملة وهي توصف االشياء
(41) 
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 المبحث الثالث

 ةمقاالت ميخائيل نعيم يشكال الوصف فأ

 

 وصف المكان ول:طلب األالم
يعد الوصف من االساليب المهمة في تجسيد المكان وعنصرا مهيمنا في مجريات تشكيل البناء السردي     

(42)
 ،

 يقوم الوصف برسم صورة بصرية للمكان وتقديمها للقارئ عن طريق اللغة
(43) 

ن فيصبح بامكان القارئ أ، 

زاح عنه كل غموض وتعميم وقد يكون عمل من الضبابية وأ يتعرف على المكان بالوصف الذي قام بانتشاله

الوصف عمال انتقائيا حيث ينتقي من العالم المرئي بعض االشياء والمشاهد لينسجها بطريقة خاصة داخل النص 

 تربط بينها بعض العالقات الدالة مما يساعد على خلق كون جديد
(44)

 

التي  الغابة كما في مقالة )طائر الفينيكس( يصف ،مقاالته مكنة فيوقد أجاد ميخائيل نعيمة في وصف األ    

مات الصبح العليلة ، ونسها هي الشمس قد ارتفعت في المشرق. السماء صافية زرقاءفيقول: ))  ،يتكاثر فيها

وراقها الغصة. في الغابة نهر عميق يسير بجالل نحو البحر حامال على صفحته تتهادى بين األشجار مدغدغة أ

من جنان  جمال وسالم حتى لتحسبك في جنة نى التفت  ر واالدغال المتعانقة على جانبيه. أخياالت االشجا الصافية

على شجرة من الغابة قد جثم طائر ال شبيه له في كل الخليقة.).....( الغابة تعج الفردوس).....( في رأس أ

الغريب).....( لقد نبتت في الغابة اشجار  باالصوات من طائر يناجي عشيره او وحش ينادي رفيقه. اال هذا الطائر

كثيرة فنمت حتى طالت السحاب . ثم هرمت وتفتتت واخلت مكانها االشجار االخرى((
(45) 

ع الذي بداوذلك هو اإل ،ماكن خيالية ال توجد خارج النص الذي نقرأهاستطاع السارد بخياله أن ينقلنا إلى أ    

يل الصور التي تفتح القراءة على الغرابة بقيامها على فن قولي يتجاوز فيه تساع والتخييل من خالل تشكيتمثل باإل

الكاتب الحقيقة الى ما يمكن ان يمنحه الحرية في ان يفتن في الصور التي تجسد القدرة على خلق عوالم جديدة
(46)

  

عتمد السارد على مجموعة من التقنيات الوصفية البراز المكان الذي يعيش فيه الطائر فقد حدد مالمحه أ    

 لجمال حتى لكأنه قطعة من الفردوس،فكان مكانا مملوءا بالسحر وا ،ابعاده ال سيما االلوان واالصواتوصور 

، وهذه لرهبة والخوف لهذا المكانوة واكما ان ارتباط المكان باالسطورة التي قامت عليها القصة اضاف صفة الق

المفارقة الوصفية التي جمعت بين الجمال والرهبة قد اعطت قوة تشويقية للقارئ لجذبه نحو معرفة المزيد عن 

المكان وتتبع دوره في القصة
(48)

، فضالً عن دوره في رفد القصة بـــ)) مديات ثقافية ورؤيوية واسعة الحتماالت 

ها الكاتب من خالل السرد بحيث تتجاوز معطيات الذاكرة فيحقق بذلك وظائف عديدة تتعلق كثيرة ومتعددة يخلق

بتقنيات النص وتحقيق التجربة الفنية((
(47)

 

خدود رهيب بعمقه رائع بجالل ))أفيقول فيه: خرى يصف فيها ميخائيل نعيمة )وادي العذارى( وفي مقالة أ     

ليس يستوعبه نظر شكال وطريفها ماقد نحتت فيها العناصر من غريب األو، الصخور الشاهقة القائمة عن جانبيه

نها البساتين المعلقة في فبدت كأ ،عشاب البريةأو خيال، وغرست في شقوقها أصنافا كثيرة من األشجار واأل

دفقة غير الصلد وقد سقلتها سيول الخريف والمياه المتاد يكون صفيحة واحدة من الصخر األما قاعه فيكالهواء أ

جرانا متفاوتة العمق والهندسة منها جرن واحد يبلغ قطرة الذراعين ويبقى ، وحفرت فيها أمن الثلوج في الربيع

مترعا بالماء الزالل البارد طيلة ايام الصيف فال يفيض والينقص في حين يحق كل جرن سواه واهل الجوار 

يعتقدون ان فيه عين ماء عجاىية يدعونها غير الدموع((
(47)

 

اما لبنان فقد خصص له ميخائيل نعيمة مجموعة من المقاالت الوصفية التي عبر فيها عن حبه له وشوقه الى      

طبيعته ففي مقالة )لبنان( نجد ان ميخائيل لفرط اعجابه بهذا البلد يصف حالته بالعجز التام عن وصفه  

ز اي لسان وقلم عن وصف مفاتنه كلما فيقول:))لبنان ذلك الجبل االبيض ما اعجز لساني وقلمي بل ما اعج

تحسست سحره او حدثت عن جماله(( وبعد هذه المقدمة يسهب في وصف لبنان مبينا مدى تعلقه به وحنينه اليه 

فهو مهما اطال في وصفه سيبقى مقصرا في حقه. يقول: ))ما عرفت بقعة توافرت في تكوينها وفي مركزها من 

في لبنان(( وهذا النص هو بمثابة السبب الذي دعى ميخائيل الى وصف  االرض مظاهر الحسن والروعة مثلها

لبنان. وبعد هذا التمهيد يبدأ بوصف اجوائها الرائعة من خالل متعة الفصول فيقول)) انها لمتعة ال تملها العين وال 

ن الى القمم ومن ترتوي منها االذن وال يشبع منها الخيال ان ترقب قوافل الفصول تدرج من شاطئ البحر في لبنا

القمم الى شاطئ البحر وقد قطرت اوائل هذه باواخر تلك فراحت كل قافلة تنثر في طريقها مما احتوته اعدالها 

)....( ولبنان الى ذلك وديع ولطيف وكريم ، ال يتكبر وال يتجبر وال يحبس محاسنه عن طالب . فما اشمخر بقممه 

نحدر باغواره الى حد ان تحجب عن العين واالذن بل اباح اعاليه لكل الى حد ان تعصى على الجناح والقدم وال ا

من انس من نفسه النشاط لتسلقها والرغبة في االنتشاء بسحر االعالي . مثلما اباح اغواره لكل من شاء ان يستحم 

كل طرف عين  في سكونها وسالمتها . اما ظالله الخالبة وانواره الدفاقة واصواته المواجة والوانه المتبدلة في
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فمبذولة في كل ساعة من النهار والليل لكل من يسمع ويبصر لكن ما اقل من يسمع ويبصر((
 (58) 

ميخائيل نعيمة حرية واسعة في التنقل بين الكلمات وانتقاء ما يصلح منها للوصف والتعبير عما يريده  عطي  أ      

بطريقة فنية بحيث يمكنه ))ان يتناول كل مجال من مجاالت الحياة فيصفه وصفا يصوره لمن لم يره وقد يكون 

نحو ذلك((هذا الوصف حديثا عن وضع اجتماعي وقد يكون وصف روض او نهر او نجم او 
(51)

ففي المقالة ، 

السابقة يدخل ميخائيل البيت اللبناني فيصفه لنا من الداخل مشيرا الى دور المرأة اللبنانية ومكانتها في المجتمع 

 فيقول:

))وتدخل البيت اللبناني القروي سواء اقصرا كان أم كوخا فتعجب بما فيه من نظافة وترتيب وتدرك في الحال ان 

ية سيدة في بيتها وان بيتها انما يبوح بما فطرت عليه صاحبته من حب التنظيم والتدبير واللباقة المرأة اللبنان

واكرام الغريب والتعلق باسرتها والقيام بواجباتها البيتية)....( وما اكثر ما تمر بقرية من القرى المعلقة في الجبال 

خرج فالن وفالن وقد يكون مشاهير الشعراء او فيدلك اهلها على بيت حقير من بيوتها قائلين من هذا البيت 

الكتاب او الصحفيين او السياسيين او المهاجرين الذين طار لهم صيت عريض في دنيا المال والصناعة 

والتجارة((
 (52)

 

وذلك من خالل ربط المرأة  ،جتماعيا مهما في الحياة اللبنانية آنذاكنلحظ إن هذا الوصف قد أعطى بعدا إ    

ن يجعل من البيت صورة عاكسة للمرأة وهو دليل على ثقافتها ونظافتها وكرمها وقوة فقد تعمد ميخائيل أ ،بالبيت

نعرف ذلك من خالل قول السارد)المرأة  ،نه دليل على الحرية التي تمتعت بها من قبل الرجل، كما إشخصيتها

ون قوية كريمة حرة. على عكس الرجل الذي اللبنانية سيدة في بيتها( والمرأة ال تكون سيدة في بيتها اال ان تك

وصفه ميخائيل بالخروج من البيت كما في قوله )من هذا البيت خرج فالن( اذ ان مكان الرجل يكون خارج البيت 

للعمل والكسب المعيشي كما ان المرأة مهما خرجت وعملت فسيكون البيت هو همها االول وعملها الذي تفكر فيه 

 وتحرص على اتمامه.

من هنا يمكننا ان نلحظ التصوير الفني المبدع لميخائيل نعيمة في وصف االمكنة بطريقة رائعة فهو قد امتلك     

ناصية اللغة فجعلها مطواعة لفكره وما يجول في مخيلته اذ ان))اللغة قادرة على استيحاء االشياء المرئية وغير 

التصوير اللغوي انه ايحاء النها تجاوز الصور  المرئية مثل الصوت والرائحة ومن هنا نستطيع ان نفكر في

ال على انها تشكيل لالشكال  -اي تجسيد المكان–المرئية ولذلك يجب ان ننظر الى الصورة المكانية في الزاوية 

وروائح والوان واشكال وخالل لجمع المظاهر المحسوسات من اصوات وااللوان فحسب ولكن على انها تشكيل 

ملموسات....الخ(( 
(53) 

 

 شخاصوصف األالمطلب الثاني: 
الفاعل والمحرك االساس في العملية السردية فهي بالمفهوم التحليلي تحيل على التعابير تعد الشخصية     

المستعملة في القصة للداللة على الشخص ذي الكينونة المحسوسة الفاعلة
(54) 

 

معين  وإعطاء صورة مكثفة عنها، ولتوكيد حضورويأتي وصف الشخصيات في العمل السردي الجل تقديمها     

ليظهرها بالصورة الفاعلة حدود امكاناتها السردية كما ان الراوي يستثمر  ،تشتغل عليه عبر عناصر الوصف

التي تستوجبها طبيعة االحداث وتعدد االمكنة.
(55)

 

 ،وصافوصف الشخصيات رئيسة كانت أم ثانوية بالوان متعددة من األ لىعمد ميخائيل نعيمة في مقاالته إ    

لى جمع ، وأحيانا يعمد إخرى يصفها بوصف معنوي داخلي، وتارة أفتارة يصفها من الجانب الجسدي المادي

ن ميخائيل ، وهذا يعني إغلب هذه الشخصيات ممتزجة بوجه نظر الكاتبوصفين معا في ان واحد. وقد جاءت أال

ويمكن دراسة وصف  .أمالته الفكرية في الكون والوجودطارا لرؤيته الشخصية وتتخذ من شخصياته إقد انعيمة 

 الشخصية من خالل بعدين االول خارجي واالخر داخلي.

 الوصف الخارجي للشخصية  -1
بتقاطيعه يقصد بالوصف الخارجي رسم الصورة الخارجية للشخصية بكل مكوناتها  كوصف المالبس والوجه     

والقامات ، وما الى ذلك من العالمات الخاصة التي تميز كل شخصية عن غيرها
(56)

 

اهتم ميخائيل نعيمة بهذا النوع من الوصف ال سيما في مقدمة مقاالته كما في مقالة )شحاذ( حيث اجاد في     

ز عليه االحداث يقول فيها: )) الشحاذ التي جعلها عنوانا لمقالته ومحورا ترتك  وصف المالمح الخارجية لشخصية

فقيافة الشحاذ وحدها كانت تكفي الثارة الرعب في قلوبنا: سروال مهلهل ، ممزق ، ومرقع الى حد ان ال تتبين 

نسيجه االصلي ، وقميص طلقته ازراره من زمان ، وجفاه الماء والصابون ، وكثرت شقوقة فبانت من خاللها بقع 

ر ، وغطاء على الرأس قد يكون كوفية تناثرت خيوطها ، او خرقة بالية، او متفاوتة الحجم من الجلد والشع

طربوشا كان من حقه ان يتقاعد منذ نصف قرن ، وحذاء تطل الرجل من ثقوبه وشقوقه ، وال يدري اي منجم من 
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ة نصيب اي مادة صنع ، ولتكتمل القيافة كان ال بد من مخالة تتدلى من الكتف ، ونصيبها من المتانة والنظاف

السروال والقميص وغطاء الرأس . مثلما لم يكن بد من عصا تبدو ، في الغالب وكأنها ذنب الكلب . واذا اتفق 

وكان الشحاذ محدوب الظهر ، كث اللحية ، رمد العينين، او كان في وجهه وباقي بدنه عاهة من العاهات 

لى ذلك ما كنا نراه في مشية الشحاذين البطيئة ، فيأمكانك ان تتخيل الرعب الذي يبعثه في نفوسنا منظره، أضف ا

وفي وجوههم الكالحة من مذلة وانكسار . فما اذكر اني رأيت مرة شحاذا يبتسم، او اني سمعت واحدا يضحك . 

فكأن المهنة تقضي عليهم بان يطردوا من وجوههم جميع امارات القوة والرجاء والسرور((
(58)

  

وصف الخارجي لشخصية الشحاذ فقد رسم لنا التفاصيل الدقيقة لهذه الشخصية الهامشية ابتدأ السارد مقالته بال     

في المجتمع محاوال نقل المنظور الخارجي نقال دقيقا يوهم القارئ ان ما يقرأه حقيقة امام عينيه ويعطي من خالله 

مة الموجه الى المتلقي فالسارد قد دالالت قصدية تمهد لالحداث الالحقة في المقالة والتي ستبنى عليها الفكرة العا

اتخذ من شخصية الشحاذ ستارا لشرح افكاره وعواطف وبث تأمالته في الحياة والكون فقد تفاعل معها واندمج 

بها الى الحد الذي جعلها صورة له بل ولكل انسان في هذه الحياة
(57)

ن جميع ،كما جاء في خاتمة المقال: ))وإ  

بواب الحياة؟((شحاذين على ألناس ليسوا بأكثر من ا
(57)

 

نسان مادمنا كت قلب السارد، إذ عالم الخوف من هذا اإلنسانية التي تمل  النظرة التأملية توحي بالحالة اإلن هذه إ   

نما يخاف من نفسه والذي يزدريهم فكأنما يزدري نفسه. ، وكأن الذي يخاف من الشحاذين إجميعا شحاذين مثله

لب منه في عالم ليه ما س  في هذه المقالة أعاد لإلنسان اعتباره ورد إنطلق منه ميخائيل نعيمة فعالم الروح الذي ا

 الماديات وصراع الطبقات الذي شهده ما بين سمعه وبصره. 

نا في ا قد أنهكه الجوع وأتعبه الفقر فيقول فيه: ))وأعجوز ا( يصف شحاذغلطة صحيحةلذا نراه في مقالة )    

المدرسة مررت برجل عجوز جالس على الرصيف لم ار مثله في حياتي . اه لو ترينه يا ماما : نيابه طريقي من 

بالية . جسده بال . شعره طويل لحيته كأنها المسالت . عيناه صغيرتان مدورتان غائرتان تحت حاجبيه الكثيفتين 

في فمه احداهما من فوق واالخرى من  نظراته تبعث الرعب في يديه تفاحة ذاوية يعالجها بسنين لم يبق غيرهما

تحت . وهما ال تتالقيان ولكنه ال يظفر من التفاحة حتى باحداث ثغرة في قشرتها فيسيل لعابه على لحيته وتنتفخ 

اوداجه وتعمق التجاعيد في وجهه وتبدو عيناه كعيني وحش مفترس منظر هائل يا ماما((
 (68) 

اول هذه الموضوعات لى تناناهما السارد هما اللذان دفعاه إالطبقي اللذان عن الحرمان والتمايز ويبدو إ     

واخر القرن التاسع عشر بيئة معقدة ظالمة تقر بالتمايز ، حيث كانت الحياة اإلجتماعية في أنسانية في المجتمعاإل

 على ما حل بلبنان الطبقي، وتأخذ بالتعصب الطائفي، وتتبع سبيل االقطاعية في وجهيها السياسي والديني فضال

في تلك المرحلة من ضائقة اقتصادية، ادت الى بروز طبقتين متباينتين االولى: طبقة الجياع والمحرومين 

والمعدمين. واالخرى: طبقة االغنياء والمترفين الذين نظروا الى اقرانهم من الطبقة االولى نظرة ازدراء واحتقار 

م وهو مادفع  ميخائيل نعيمة الى هذه النظرة االنسانية الشاملة التي ال لشيء اال لكونهم ال يملكون قوت يومه

سطرها سردا في مقاالته المتنوعة.
(61) 

تناسب الصورة التي يبغي  حوال الشخصيةف بسيطة يأتي بها لبيان حالة من أوصاوقد يكتفي السارد بأ     

إظهار جوانب تبين  تكون لها القدرة علىبرغم قلتها وصاف قصدية اذ الكاتب إيصالها عن هذه الشخصية فهي أ

ب كثيرة من الشخصية تعمد السارد خفاء جوانإ يضا علىلها القدرة أ لشخصية ونواياها الخفية كما إنحقيقة ا

سعى للمحافظة على وضع غامض او تعد هذه الطريقة في الوصف وسيلة لالثارة في القصة فهي توخفائها. إ

خرى للشخصية.صرف النظر عن اوصاف أذا الوضع مع ي بحيث يتالءم هسر
 (62)

، ومن أمثلتها ما ورد في  

( يصف فيها السارد ملكا يمشي في جنازة احد الجنود الذين قتلوا في المعركة فيقول: لى الجندي المجهولمقالة )إ

كالح ))ان الملك الذي وقع على االمر باشهار الحرب التي اغتالتك يمشي اليوم في جنازتك مطأطئ الرأس، 

الوجه، ملجوم اللسان((
(63)

وصاف للملك وهو يمشي في جنازة الجندي تاركا وراءه ، اقتصر السارد على ثالثة أ

بالمزيد من  ن الوضع العام للمقالة ال يسمح، إال إن يتصف بها هذا الملكن أالكثير من االوصاف التي يمك

في مشية الملك خلف الجنازة وهذا ما اوضحه مر غموضا على القارئ االوصاف كون السارد أراد أن يزيد األ

السارد نفسه حين اعطى جملة تساؤالت عن نية الملك في سيره حين قال: ))أتراه آسفا عليك ؟ أم نادما على ما 

فعل ؟ ام شاكرا ربه النك قضيت فبقي له تاجه وصولجانه؟ ام تراه ال آسفا وال نادما وال شاكرا بل ماشيا كما 

قضت الحاجة ان يمشوا ان في جنازة او في عرس او في مهرجان((تمشي الملوك اذ 
 (64) 

حيث  كما في المقالة السابقة ،براز داللة غامضةمن هنا يمكن القول إن الوصف يأتي في بعض االحيان إل    

 ، حيث يزجونهم في حروب النتهازي لبعض الملوك الذين يتاجرون بارواح الناسوظفه السارد لفضح الجانب اإل

لهؤالء الملوك، وهم يشهدون تساقط الموتى في سوح  شخصيةوال جمل سوى مصالح  شعوبهملفيها ناقة 

في هذه المقالة نلحظ و متصنعين الحزن والبكاء عليهم. الفقراء ليمشوا بعد ذلك خلف جنائز الجنود المعارك،
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الرأس، وشكل الوجه، وحالة  كهيئةتوقف السارد عن االسترسال بالوصف مكتفيا بذكر بعض الصفات البسيطة 

 اللسان .

جاء فيها:  ))ومما استرعى انتباهي في كرم ملحم لدى تالقينا االول وجهه ( ذكرى كرم ملحم كرموفي مقالة )    

المستدير وجبهته العريضة وصدغاه النافرتان ولثغة لطيفة بلسانه عند لفظ حرف الراء بحيث كان يخرج من فمه 

الباريسية)....( ومواهبه كانت كثيرة وغزيرة منها ذكاؤه المفرط وذاكرته الحادة وطموحه  وكأنه الغين او الراء

الذي بغير حدود واعتداده بنفسه اعتدادا ما كان يتورع معه عن القول بان في استطاعته ان يبز ابعد الروائيين 

العالميين شهرة وحبه للغة العربية وفصاحتها وبالغتها((
(65)

 

)النعنوعة( ونصها ))كان يرعى النعجة وحمليها الصغيرين بالقربمن الطريق)....( لقد كان في وفي مقالة     

وقفة الصبي وفي تقاطيع وجهه الوسيم وفي نظراته ونبراته ، الكثير من الجرأة واالعتداد بالنفس وكان ، وهو 

ه وعن شماله بقضيب في يرد على أسئلتي ، يحدق الى حينا وحينا يمضي يضرب االعشاب واالشواك عن يمين

يده فأثار اعجابي والمزيد من فضولي((
(66)

 

ارد قد عمد على استخدام النمط اإلخباري في وصف شخصياته فذكر ن السمن خالل النصوص السابقة يتبين إ    

حوالها وتصرفاتها الخارجية ورسم مالمحها التي تحيل على الداخل معقبا على الكثير من تصرفاتها ومفسرا أ

البعض االخر منها من وجهة نظره ليقوم بفرضها على القارئ فرضا
(68) 

وهذا الوصف يقدم الى القارئ بطريقة موضوعية فهو ال يحتاج الى اعمال الفكر وامعان النظر في التعرف     

على الشخصية لكونه واضح ومباشر يعين الصفات ويحددها
(67) 

 

 الوصف الداخلي للشخصية -2
الذي يهتم بما يدور في ذهن الشخصيات وخيالهها وما تفكر فيه وتشعر به من خالل رؤية وهو الوصف     

السارد ونظرته الثابتة
(67)

ويتعلق هذا الوصف بدواخل النفس االنسانية كسلوكها واعتقادها وافكارها وطبائعها  

الشخصية مما يعني ان الوصف ومهما يكن من االقوال والسلوكات فانها تشير الى الحاالت النفسية التي تعيشها 

الداخلي هو ))تتبع للحاالت النفسية وتغيرات هذه الحاالت حسب تغيرات االوضاع والمواقف الناتجة عن تعاقب 

االحداث ومسبباتها((
(88)

 

يصف السارد في مقدمة المقالة اوصاف صاحبه  ،(ما ورد في مقالة)اكلوني البراغيثومن امثلة هذا الوصف     

صاحب غريب االطوار ، حاد الطبع ، مرهف الحس، عصبي المزاج، قوي الشكيمة، وعلى جانب  فيقول))لي

عظيم من العلم وطيب السريرة . اذا صادفته اذا صادفته في ثورة من ثوراته قلت انه الليث وقد استفزه الجوع او 

راء وامه الى جانبه . الغضب . واذا لقيته في ساعة رضى قلت انه الحمل الوديع يرعى العشب في مرجة خض

وانت ال تدري متى يغضب ويثور ومتى يرضى ويطمئن. والنه كذلك تراه يعيش وال رفيق له في الدنيا وال 

صديق((
 (81)

 

( يقول)) فما لبثت ان انجذبت اليه بفضل ما آنسته فيه من دماثة في الخلق ، واتزان نسيب عريضةوفي مقالة )     

واللسان وذكاء في الذهن الى وداعة في النفس وطبع مسالم يكره الضغينة والخصام ، في العقل وطهارة في القلب 

وميل فطري الى المطالعة والتحصيل النه كان كذلك وكان االول بين رفاقه في صفه اختارته المدرسة للسفر الى 

روسيا ومتابعة دروسه هناك على نفقة الجمعية االمبراطورية الفلسطينية((
 (82) 

اهتم ميخائيل نعيمة باالوصاف الداخلية ال سيما في الحديث عن اصحابه المقربين وفاءا منه لهم ولبيان  لقد    

مذهبه المؤمن بجمال الروح والباحث عن المعنى الباطن للصديق بغض النظر عن شكله وهيكله. وكثيرا ما يقدم 

د الحوارية فيصف من يحاورهم باالتزان ميخائيل نعيمة بالوصف الداخلي في المقاالت التي تنبني على المشاه

العقلي والقوة المنطقية والمقدرة على االقناع ليكون دليال ضمنيا على قوة منطقه هو ووضوح بيانه وقدرته 

الحجاجية، اذ ان بيان قوة المحاور دليل على قوة المحاور االخر وهو السارد كما في مقالة )ناسف العالم( يسرد 

وبين احد اصدقائه قدم له بهذا الوصف يقول ))لم يكن صاحبي من االغبياء الذين اذا وقعوا في لنا حوارا وقع بينه 

مأزق لم يعرفوا انهم في مأزق بل كان ، على العكس ذكي الفؤاد متوقد الذهن قوي العارضة صادق الطوية بالغ 

الينفك يشتم المنطق . ولبانه االحساس بمآسيه ومآسي الناس ومفرطا في تقديره لقوة المنطق في حين انه كان 

ادرك المأزق الذي قاده اليه المنطق لم يجد ما يقوله افضل من ترديد )مستحيل(مرتين ريثما يتهيأ له مخرج في 

المازق الذي وجد نفسه فيه((
(83)

 

وقد يقوم الوصف الداخلي للشخصيات على االسلوب الدرامي عن طريق الشخصية ذاتها وذلك حين تقوم     

الشخصية بالتعبير عن نفسها والكشف عن جوهرها ومكنوناتها وتصرفاتها كما قد تظهر بعض صفاتها عن 

طريق احاديث الشخصيات االخرى عنها وتعليقها على اعمالها
(84)
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والسارد في هذا النوع من الوصف يبتعد عن عمله ويترك المجال لشخصياته كي تكشف عن نفسها تدريجيا      

الوصف ذاتيا للقارئ فيسمى
(85) 

ومن هذا النوع من الوصف ما جاء في مقالة)اكلوني البراغيث( قول السارد : )) وقد لمح لي عنه تلميحا اذ       

قال لي ذات يوم في خالل حديث عابر دار بيني وبينه منذ اعوام: لي مزاج ال يأتلف واي مزاج . فانا اكره الرياء 

والتبرج والنفاق والثرثرة والنميمة والغرور، وحب الظهور . اكرهها حتى والمصانعة والمداهنة والمجاملة 

حتى في انفي . اتصدق ان لهذه كلها روائح كريهة واني  –الموت . انها تؤذيني . تؤذيني، في عيني ، وفي اذني 

اتعشق  اشمها كما اشم روائح الجيف والنتانة؟ اتصدق ان لها كذلك اشواكا تخزني في كل مسام جلدي ؟ اني

البساطة واحب الصدق عاريا من كل وشي وزخرفة . اني اريد الناس سافرين . اريدهم وقلوبهم على اكفهم. 

اريدهم كما خلقهم ربهم((
(86) 

لقد صور السارد الشخصية من خالل حديثها عن نفسها حيث ترك لها المجال لتعبر عن طبائعها الشخصية     

ها من افكار وخواطر ليوهم المتلقي بحيادية الوصف وصدقه فقد عبرت وميولها النفسية وما يدور في داخل

الشخصية من خالل الوصف الذاتي عن مزاجها وما تحب وما تكره لتبرير افعالها وتصرفاتها الغريبة كترك 

الزواج وسرعة االنفعال وشدة الغضب فقد جاء في خاتمة المقالة ان صاحبه وهو يتحدث عن الفضيلة واالخالق 

سنة قطع حديثه فجأة وخرج من عنده في سرعة عجيبة ومن غير مبرر. يقول السارد))قال الرجل ذلك وفي الح

لمحة الطرف فتح الباب وقفز الى الخارج من غير ان يودعني بكلمة((
(88)

 

ه و نفسيا للشخصية التي تديرجسديا أ ن يصور جانباناسب لحدود الشخصية والحدث يمكن أن الحوار المكما إ     

فالحوار الناضج هو الذي يظهر فيه حديث كل شخصية مختلفا عن حديث الشخصية االخرى واذ تبرز فيه الفروق 

الفردية الدقيقة في مجال التفكير والتعبير
(87)

 

في مقالة )رغيف وابريق ماء( ونصها))قلت: يا للعجب أأنفقت من تلمس الوصف المتجسد عبر الحوار ويمكن    

 -او الذي يجب ان تدور عليه -الدرس وما هدتك المدرسة الى المحور الذي تدور عليه عمرك ما انفقت في

 حياتك؟

قال: هدتني الى محاور كثيرة اال ذلك المحور لذلك جئتك طالبا ان تدلني عليه فانا اليوم قفل بغير مفتاح وبيت 

بغير باب ومسافر بغير هدف((
(87)

 

فعال الشخصيات الخارجية التي تستبطن الحاالت مة أيضا وصف أق الوصف في مقاالت ميخائل نعيومن طر    

فقد رصد ميخائيل نعيمة )الناجحون والراسبون(  كما في مقالة ،الشعورية والعاطفية في دواخل الشخصيات

ذ ذاك في )فاألساتذة إ) ساتذة والطالب في وقت االمتحانات وصورها بطريقة درامية جميلة يقولتحركات األ

 -لهف قلبي عليهماو –محمومة ينسقون الخطط السرية للهجوم الصاعق على معشر الطالب . والطالب حركات 

يتجمعون ويتفرقون ويتهامسون ويتحرقون ويبثون العيون ويالوصون لعلهم يعرفون قبل بدء الهجوم بأي سالح 

ومن أين سيهاجمون((
(78) 

فعال الشخصية للدالله على ما تحمله في داخلها من حاالت صور لنا ميخائيل بعضا من أوفي مقالة )فقراء( ي      

شعورية واحاسيس ففي قوله)) فما كان من الثري اال ان طرح الزهر من يده بغضب وامتقع لونه والتفت الى 

الظريف بعينين تقدحان شرارا ثم صاح ))انا فقير؟ اني الستطيع ان ازن ثقلك ذهبا يا صعلوك(.((
(71)

بين ، 

غضب شخصية الرجل الثري من خالل مجموعة من االفعال الحركية مثل)طرح ، امتقع، التفت السارد مدى 

 ،تقدحان شررا( فهذه االفعال بداللتها الحركية اظهرت غضب الشخصية وهياجها .

وكثيرا ما استعمل ميخائيل نعيمة التصوير الحركي لوصف الحالة النفسية والشعور الداخلي تجاه موقف ما     

مقالة )البيادر( يقول فيها))السنابل مفروشة على البيدر في انتظار النورج في الصباح. وانا قد افترشت  كما في

بعضها وتدثرت ببعضها ورحت ادغدغ باناملي ما جاورني منها فتارة ارفعها الى فمي فاقبلها واخرى ادنيها من 

حتى احسني كواحدة منها اجل انا كذلك سنبلة  انفي فاشمها وطورا امر بها على جبيني واجفاني وما انفك اداعبها

على بيدر((
(72)

 

صور لنا ميخائيل جانبا مهما من حالته النفسية وهو يعيش اجمل لحظات المتعة واالنس على بيدر من السنابل     

، اداعبها( فهذه االفعال ادغدغ، ارفعها ، ادنيها، امر بهاالمفروشة وذلك من خالل االفعال) افترشت، تدثرت ، 

تدل على الحركة المستمرة للشخصية وهي تعيش السعادة بين سنابل الحقل في يوم حصادها وقد ارتكز السارد 

عليها ليظهر جانبا من الحالة النفسية التي انتابته وهو يمر ببيدر من السنابل التي دخل عليها شيئا فشيء حتى 

لصورة تعطي اشارة واضحة للحب الذي جبل عليه ميخائل لالرض وما في اندمج بها وكأنه واحدا منها وهذه ا

باطنها من كنوز يجب على االنسان ان يلجأ اليها وما كنوز االرض اال ما تخرجه من خيرات وزروع.لقد كانت 

نسان. وقد هذه المقالة بمثابة حلم يقظة لجأ اليه ميخائيل للبوح عما يجول في خاطره من افكار في عالم الحياة واال
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اسهمت هذه االحالم اسهاما مباشرا في بناء المحتوى النفسي للسارد واستبطان الداخل له كما جاء في مقالة 

)الضباب( يقول فيها))واذا بي والضباب يكتنفني من كل جانب كأنني االنسان االوحد في الكون . ولوال رقعة 

تني ال تربطني رابطة باالرض وال بالسماء . ضيقة من التراب ما برحت ابصرها واحسها تحت قدمي لحسب

فالسماء باجرامها ذكرى ال غير واالرض بمن عليها وبما عليها ذكرى ال غير ).....( وانت انت الواقف في وسط 

ذلك الخضم الذي ابتلع كل ما في الكون االك اتراك وحدك اقوى من الضباب؟)....( ويجمح بك الخيال فاذا انت 

مع الضباب بل انت ذلك الضباب حيث الموت وال حياة فال جهد وال تعب وال فرح وال ترح  كذلك ذرات منثورة

وال نزاع او خصام وال خوف او انتقام بل محيط بغير شطوط ال تسوطه العواصف وال تعبث به االنواء فما 

تتالطم فيه امواج وال يتطاير منه زبد في الفضاء((
(73) 

 من خالل رصف األفعال وتتابعها في النصوص المقالية السابقة د في مقاالتهن الحركة التي جسدها السارإ    

، يدفعه فهو في حركة دائمة وعمل مستمر ،تبين طبيعة ميخائيل نعيمة المتحركة التي ال تعرف الهدوء واالستقرار

،كما انه يدعو الى تعيش موحدة تحت مظلة الكون الواحدفي ذلك طموحه البعيد في توحيد اإلنسانية وجعلها 

،لذا كان على االعتبار في حركة الطبيعة الدائبة التي ال تعرف الراحة في سيرها الموحد نحو غايتها المرجوة 

 االنسان ان ينظر اليها بعين االعتبار واالستبصار.

 

 المبحث الرابع

 وظائف الوصف

 

 

 الوظيفة التزيينية والجمالية:المطلب االول :
من المعروف ان الوصف يشكل استراحة مؤقتة لتسلسل االحداث في قصة ما وهذا يعني ان الوصف ينهض       

بوظيفة جمالية في بعض االحيان وذلك حين يفارق قصدية الكاتب وفي هذه الحالة ال يؤدي دورا ضروريا في 

داللة الحكي
(74)

مالية في نفس القارئ وهذا بل يشكل اطارا وديكورا للحدث حيث يسعى الى اشباع حاجات ج،  

الوصف يكثر في الشعر وال سيما الكالسيكي منه
(75)

اذ يرتكز على زخرف الزخارف والمحسنات اللفظية  

والبالغية
(76)

 

تشع بالرومانسية ووصف   ويمكن تلمس هذه الوظيفة في الكثير من مقاالت ميخائيل نعيمة ال سيما تلك التي      

الطبيعة فلغتها  تقترب من الشعر فيما تحمله من صور خيالية وتعابير بيانية كالتشبيهات واالستعارات والمجازات 

وغيرها مما تتصف به لغة الشعر فيكون اقرب اليها من النثر. ومن امثلة هذه الوظيفة ما جاء في مقالة)على بساط 

 فة الجمالية من بداية المقالة الى نهايتها ففي مقدمتها يقول السارد:ابيض( حيث يمكن مالحظة الوظي

من فوق صنين فخرجت اتقبل سالمها والقي عليها سالمي. وكانت االرض  -يناير–))أطلت شمس كانون الثاني 

ها مفروشة ببساط من زبد البحر وقد شد الصقيع لحمته وسداه فبان درعا من لجين وكانت السماء مرآة مقعرة جال

الصقيع فماؤها اصفى من ماء عين الرضيع((
(78)

 

ومن الوصف التزييني ما جاء في مقالة)حكاية دمعة( يقول فيها))وكان ليل نيسان قد اقبل صافيا دافئا لعوبا     

طروبا ففي البركة بالقرب من بيتي ضفدعن تتسامران وفي الحديقة جدجدان يتغازالن وفي االودية البعيدة مياه 

وتتسابق الى البحر فيسوق النسيم الي نهليلها خافتة نقية حنونا ومشربة ذوبا من السحر الذي ما دان يوما  تتدافع

لساحر . ومن النافذة تطل علي نجوم تتغامز فيما بينها وتتهامس وترمي الي بحبال من نورها )...( وتتمسك عيني 

تحتي مطية مطواعا ذلوال ةاحسني على  بحبال النجوم نظير ما يتمسك الفارس باالعنة فأحس االرض من

ننهب الفضاء نهبا واالفالك عن جانبينا تسلم علينا وتدور راقصة  -انا واالرض–صهوتها فارسا ال يقرع ونمضي 

على اعقابها منشدة اناشيدها االزلية االبدية فما ترانا غريبن عنها((
(77) 

روع ما في هذا الفصل من رواية البيادر التي جاء في مقالة )البيادر( قوله))وأ يضا ماومن هذا الوصف أ      

كلها روعة هي رقصة الغربال فما ان تهزه يد المغربل حتى ينتفض كل ما فيه انتفاضة ال تدري انتفاضة جذل 

ليلة ذكر هي ام انتفاضة وجل فالحبوب تدور على ذاتها وبعظها على بعظها كأنها جماعة من الدراويش في 

واالحساك تتكتل وتتجمع فوق الحبوب تجمع الرغوة في اعلى القدر والتراب والزؤال والحبوب الهزيلة الدميمة 

تنهل من ثقوب الغربال انهالل الدمع من العين او الطل من السحاب((
 (77)

 

سط مجموعة من دى دورا تزيينيا فقد شكل استراحة في وفالذي نلحظه في هذه النصوص إن الوصف قد أ     

االحداث السردية فهو وصفا خالصا ال ضرورة له بالنسبة لداللة الحكي
(78) 
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  وااليهامية:الوظيفة التفسيرية المطلب الثاني: 
الوصف في بعض حاالته يكون داال على معنى وال يأتي به الكاتب اال لغاية ساندة وداعمة للفكرة او للمعنى       

يقوم بالكشف عن االبعاد النفسية واالجتماعية للشخصيات الروائية ويعمل على العام للحكي فهو وصف قصدي 

تفسير سلوكها ومواقفها المختلفة
(71)

شياء وكل ما يكون صف بيئة الشخصية ومكوناتها من األ))عن طريق و ،

خلفيتها((
(72)

الوقت: ن الوظيفة الكبرى للوصف ))هي ذات طبيعة تفسيرية ورمزية في نفس يرى جنيت إ، 

فالصورة الجسدية واوصافها اللباس والتأثيث تتوخى عند بلزاك واتباعه الواقعيين اثارة نفسية الشخوص 

وتبريرها في نفس االن، تلك الشخوص التي هي بمثابة عالقة وعلة )سبب( ونتيجة دفعة واحدة هكذا يصير 

صرا اساسيا في العصر((غير ما كان عليه في المرحلة الكالسيكية اذ يصبح عن الوصف هنا على
(73)

 

مثلة الوصف التفسيري مقالة )لماذا اعتزلت الناس( يحاول فيها ميخائيل نعيمة تبرير فعل العزلة الذي ومن أ   

جنح اليه حال عودته من المهجر الى قريته بسكنتا حيث شاع بين الناس انه تنسك وترهب في صومعة في الجبل 

يهم بطريقة ال تخلو من الوصف باسلوب رمزي وتفسيري كما في قوله: ))عدت فكتب ميخائيل هذه المقالة يرد عل

وفي اذني ضجيج مدنيات ال تحصى وفي رأسي براكين من االفكار وفي قلبي حنين الى عزلة استطيع ان اغرق 

في صمتها وسكونها وجمالها . فاطهر اذني من الضجيج وافرج عن رأسي مما فيه من البراكين وابرد بعض ما 

في قلبي من الشوق والحنين وكان الشخروب كريما معي الى اقصى حد فما ضن علي بالعزلة التي كنت انشد بل 

فتح لي قلبه وذراعيه فرحت امضي معظم نهاراتي في كهف من كهوفه فساعات للتأمل وغربلة الماضي وتعرية 

مة الناس((النفس وفتح كوى الروح لنور هللا وساعات للتأليف وهل التأليف اال مكال
(74)

 

ن هذا النص هو تفسير وتبرير لفعل سابق قام به السارد. ما جاء في مقالة اخرى ومما يدل على إ   

بعنوان)دروب الحياة( يتحدث فيها عن العزلة ايضا وينفي فيها ما تناقله الناس من انه اعتزل وتنسك ودخل 

من حياتي الى العالم الخارجي من حولي وال صومعته فيقول)) فال حصر للدروب التي اسلكها في كل لمحة 

للدروب التي يسلكها ذلك العالم الي  حتى وان كنت في حالة هدوء تام وكنت مغمض العينين مسطوم االذنين مكبل 

اليدين والرجلين ومعقول اللسان )....( فما دام في عروقي دم يجري دمت في اتصال مستمر مع العالم الخارجي 

لعالم وال للعالم عني((فال عزلة لي عن ا
(75) 

اللسان( الواردة  ومعقول ،لينمسطوم االذنين، مكبل اليدين والرج ،)هدوء تام، مغمض العينين فهذه األوصاف     

ال صورة جسدية جاء بها السارد لتبرير وتفسير عزلته عن العالم فهو وان كان في الكثير من في النص ما هي إ

تدل على العزلة واالبتعاد والبحث عن الهدوء اال ان هذا ال يعني انها عزلة عن الناس حاالته بهذه االوصاف التي 

 وتركهم  بقدر ما يعني العودة الى الذات وتنقيتها من الكثير مما علق بها من االدران والشوائب .

صفية ليبرهن مسبقا على ومما تنبغي االشارة اليه ان ميخائيل نعيمة في الكثير من مقاالته يعمد الى المقدمة الو   

مجمل االفكار التي يبغي طرحها وايصالها للمتلقي من ذلك ما جاء في مقالة )المذاهب والمتمذهبون( ففي مقدمتها 

وصفا للمجتمع االنساني يقول فيها: ))انتم في عالم مرهف الظفر والناب متوتر الحس واالعصاب واسع البطن 

ب الفكر والخيال هو عالم االنسان المتهالك على االوشال((ضامر الصدر حسير البصيرة والبصر ازغ
(76)

، أدت  

عون صناف البشر المد  وقف عندها السارد في المجتمع من أوصاف دورا تفسيريا للكثير من السلبيات التي هذه األ

المادة سبيل الخالص مر يرون في عون للعقالنية هم في حقيقة األفالمد   ،بعد ما يكونون عنهاللمبادئ والقيم وهم أ

ن المال سؤدد وسلطان وقلة المال شقاء وخذالن وهم ال يعرفون من الغنى غير الغنى بالفلس )فهم يقولون إ

والدينار وال من الفقر اال الفقر الى الدار والعقار((
(78) 

.  عونن الفقر هو فقر الروح ال فقر المادة كما يد  في حين إ

المذاهب في نظر السارد نعمة كما ن اختالف ختالف هم في حقيقتهم متمذهبون ألوالذين يخافون من التمذهب واإل

شباه المصلحين وليسوا من جمع المذاهب في مذهب واحد بأ لىمن توحيد المذاهب ويسمي الداعين إنه يحذر إ

 الى ن الهدف واحد وهو الوصول، لكونه يرى في اختالف المذاهب أمرا في غاية الحكمة ما دام أالمصلحين

 هللا .  لىالحقيقة الكبرى ومن ثم الوصول إ

ن ))للمقاطع الوصفية مكانة في هندسة القصة فغالبا ما تحتل اول القصة لتؤمن عرض المكان والزمان كما إ      

والشخصيات وترسم البداية الهادئة هدوءا يسبق عاصفة الحدث الذي يأتي ليكسر هذا التوازن ويطلق مرحلة 

التعقيد((
(77)

ففي في مقالة)الجورب الجاني( يبدأ السارد مقالته بوصف امرأة مزهوة بنفسها تحلم بان تكون مع ، 

الطبقات الراقية في المجتمع اال ان حالتها البسيطة تأبى بان ترفعها الى المستوى الذي ترجوه وفي يوم ما دعيت 

امرة وسعادة كبيرة صورها لنا السارد الى حفلة كبيرة من الحفالت االرسطقراطية في البلدة فتملكتها فرحة غ

بقوله: ))ساعتان في صالون التجميل وساعتان في غرفتها تلبس فستانا وتدور فيه بضع دورات امام المرآة 

الكبيرة ثم تنزعه لتستبدل به سواه وكلما استبدلت فستانا بفستان استبدلت معه حلى بحلى وجوارب بجوارب، 

ها ان تنسجم باشكالها والوانها مع الفستان الذي على بدنها حتى بدت غرفتها وكأنها واحذية باحذية فهذا كان البد ل
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معرض ازياء وحلى واحذية وجوارب((
(77) 

يراد الوصف في مقدمة المقالة ليبين مدى الفرحة والسعادة اللتان غمرتا قلب المرأة المزهوة تعمد السارد في إ     

وصاحبة  بسبب الفارق الطبقي ما بينها وبين ،ا حلمت في الذهاب اليهاطالموهي تحضر للذهاب الى حفلة كبيرة 

 . التي تنتمي إلى طبقة أخرى، وهي الطبقة الغنية األرسطقراطية الدعوة

ضفى الوصف على هذه المقالة طابعا تشويقيا سعى الى جذب انتباه القارئ ودعوته الكمال الحدث وتتبعه لقد أ     

وصف المرأة وما يحيط بها من صور خارجية تأثيثية، وداخلية نفسية لم يكن ممتعا  حتى نهاية المقالة اذ ان

فحسب بل اعطى وظيفة تفسيرية لالفعال التي قامت بها المرأة فيما بعد حين اكتشفت ان جوربيها مختلفين بلونين 

يتها فتصب جام غضبها متقاربين االمر الذي سبب لها صدمة كبيرة جعلها تغادر الحفلة على الفور لتعود الى ب

على زوجها المسكين بقولها ))ليتك لم تكن ليتني عرفت الموت قبل ان اعرفك افسدت علي اجمل ساعات حياتي ، 

مت الف موتة حتى تيسر لي ان اجعلك واحدا من علية القوم في هذا البلد اخذت تنقر على بابي بغير انقطاع وانا 

منهما بلون يا للعار يا  ت النتيجة ؟ كانت ان لبست جوربين كلمنهمكة في ترتيب هندامي)...( ماذا كان

خذ. خذ((للفضيحة.
(188)

 

وفي مقالة)ناسف العالم( يقول السارد))اعتدل صاحبي في جلسته ومسد صلعته بيمينه ثم قطب حاجبيه وزم    

نصف انحناءه الى االمام شفتيه ثم شد على جانبي الكرسي بكلتا يديه كمن يتحفز للوقوف ولكنه لم يقف بل انحنى 

وحدق الي طويال ثم قال وكأنه يقضي الي بخبر جسيم وسر عظيم((
(181) 

التي تهدف  أما الوظيفة االيهامية فهي

الى ايهام القارئ بان ما يقرأ هو واقعي وحقيقي
(182)

حيث يقوم الروائي بنقل القارئ من العالم الواقعي الحقيقي  

من احساسه بواقعية وحقيقة ما يصفه من شخصيات واحداث وامكنةالى عالم القصة الخيالي ليزيد 
(183)

، ويقول 

نجيب محفوظ في هذا الشأن ))ان اكثر التفصيل صناعة اليهام القارئ بان ما يقرأ حقيقة ال خيال اذ انه يثبت 

الموقف او الشخص كحقيقة مثل التفاصيل المتصلة وكلما دقت اسرع القارئ الى تصديقها((
(184) 

 ،في مقالة )شحاذ(ما جاء  بين الوظيفتين التفسيرية واإليهامية ومن المقاالت التي جمع فيها ميخائيل نعيمة    

لتقي و صبي عرض له في الطريق فيقول))وإذا بي بعد دقائق من السير أحدى شخصيات المقالة وهيصف إحيث 

وما أظنه كان فوق  -، اسود العينين واذا بالصبيدمين متورد الوجنتين منفوش الشعرفي الطريق صبيا حافي الق

على عقبيه ويطفق يعدو وهو يقف بغتة حالما وقع بصره علي ثم يتأملني بالكثير من الدهشة ثم يدور  –السادسة 

، وتقبل جبينه وتهدئ روعه وكانت يصيح بإعلى صوته).....( وتفتح األم للصبي ذراعيها وتضمه إلى صدرها

تها بجانب الطريق((جالسة على عتبة بي
(185)

 

قد جمع النص  فهذا ،ليثبت حقيقة االحداث المحكية ويوهم بواقعية الخبر المروي اعتمد السارد على الوصف    

لى ذلك  الدكتور شجاع العاني بقوله: الب في القصص الواقعية كما يشير إالوظيفتان التفسيرية وااليهامية وهو الغ

، فعلى وائي الواقعيدب الر. ال سيما في األالتوثيقية واإليهامية في المقاطع الوصفية ن))وغالبا ما تجتمع الوظيفتا

لى تأسيس حالة وتثبيتها فإن الوصف الطبيعي توثيق لما ف فيه إدب الرومانسي الذي يهدف الوصالعكس من األ

، ويتم تقديم خدمة لاليهام االدبي((يبدو
 (186 )

وذلك  ،مقاالت ميخائيل نعيمةالكثير من مر الذي نراه في وهذا األ، 

قة سهلة ومكثفة مور الواقع بطريحيث تعالج المقالة أ ،طبيعة الفن المقالي بجملته كما هو ،نها كتبت لتعالج الواقعإل

 بدرجة كبيرة في هذه المقاالت. المزج بين الوظيفتينلذا نلحظ دبي والتعبيري ومن غير تكلف في أسلوبها األ

 

 الخاتمة
بعد هذا التطواف في موضوع الوصف في مقاالت ميخائيل نعيمة نورد جملة من النتائج التي توصل اليها البحث 

 ومنها:

الكامنة في ميخائيل نعيمة والتي افصح عن جزء منها في مقاالته  دبيةوالفنية واأللغوية والملكة الوقوف على ال -1

ء بحساسية مفرطة استطاع من خاللها استبطان المظاهر الى األشياال سيما في الوصف فهو ينظر ،المتنوعة

 الكونية من طبيعة وغيرها ومن ثم وصفها بدقة.

األدوات اللغوية الالزمة لرسم صوره األدبية من ألوان وظالل وروائح وأصوات  نعيمة استعمل ميخائيل -2

الفنية عن ه فانتج أجمل األعمال فكانت مقاالته عبارة عن لوحات نادرة مرسومة بيد فنان عاش الفن بكل جوارح

 طريق اللغة.

سيما المقالية منها أعماال خالدة من أعمالة الفنية ال تالى كل ما هو جديد جعل ةميخائيل نعيمة التواق إن طبيعة -3

فسمة الحداثة ظاهرة في الكثير من النصوص المقالية ففي الوصف  ومكان، صالحة للدرس والتنقيب في كل زمان

التقنيات الممكنة ألنجاح نصوصه حيث تنقل بين الوصف الساكن والمتحرك كما جمع بينهما في  ميخائيل  استعمل

 الكثير من مقاالته.
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وقد اتخذ من جمالها وأسرارها وخفاياها.  فأكثر من وصفها وتأمل بالبيئة الطبيعية، كبيرة كانت لنعيمة صلة -4

قد عاشر جميع الكائنات، فشعر بالظالل السحرية التی فهو إلی خالقه. هذا الوصف الطبيعي طريق للوصول 

 .عانقته، وقد مشت الطبيعة بأسرها لتالقيه مهللة

عمد ميخائيل نعيمة في الكثير من مقاالته الى المقدمات الوصفية وذلك ليبرهن مسبقا على مجمل االفكار التي  -5

 رائعة في الكتابات المقالية.، وهذا األمر من األساليب اليبغي طرحها وايصالها للمتلقي

اقتربت الكثير من مقاالت ميخائيل نعيمة من النمط الشعري السيما تلك التي كتبت بطريقة عاطفية تشع  -6

 .وتزيينيادورا جماليا أدى الوصف فيها بالرومانسية، حيث 

الفلسفية والتأملية في شكل الوصف في الكثير من مقاالت ميخائيل نعيمة استراحة وسط األحداث واألفكار  -8

 ف دور في الربط بين هذه األفكار ومن ثم تقريبها من المتلقي.الكون والحياة، حيث كان للوص

استطاع ميخائيل نعيمة بحسه الوصفي أن ينقلنا إلى أماكن خيالية ال توجد خارج النص الذي نقرأه، وذلك هو  -7

يل الصور التي تفتح القراءة على الغرابة بقيامها على فن اإلبداع الذي يتمثل باإلتساع والتخييل من خالل تشك

قولي يتجاوز فيه الكاتب الحقيقة الى ما يمكن ان يمنحه الحرية في ان يفتن في الصور التي تجسد القدرة على خلق 

 عوالم جديدة.

احتكار الصورة لقد استعمل ميخائيل نعيمة الوصف في بعض مقاالته ليؤدي داللة غامضة وذلك من خالل  -7
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أظهر ميخائيل نعيمة في الكثير من مقاالته براعة كبيرة في وصف األماكن والشخصيات بجميع أنواعها،  -18
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