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  كتاب فن الكتابة تقنيات الوصفل تمھيـــــد

  عبد هللا خّمارللكاتب 
  

تطويره من  اعرف العرب قديما فن الوصف، والسيما في الشعر، واستطاعو  

ان شائعا لدى شعراء المعلقات وغيرھم من الشعراء الجاھليين إلى الوصف النقلي الذي ك

الوصف الوجداني الذي يمتزج بنفس الشاعر، فال يتأمل الشاعر الموضوع الموصوف 

كما نرى في وصف الطبيعة عند الشعراء العباسيين  ،بحواسه فقط بل بقلبه وخياله

  بن الرومي.كالبحتري واألندلسيين كابن خفاجة، ووصف األشخاص عند ا

  :الشعر يبقى مالذ اإلنسان

شعر إذ يبقى ال، ھتمامنا بالوصف الروائي على إھمالنا للوصف في الشعراوال يدل   

 .في كل العصور لغة القلب والوجدان، ومالذ اإلنسان حين تشتد به وطأة الحياة المادية

أغاللھا،  الروح منحرر فيھا تت، ينتقل بصوره العذبة وإيقاعه الساحر إلى فضاءات علوية

وتستريح فيھا النفس من معاناتھا اليومية، واألعصاب من توترھا وقلقھا، وتجد في 

ويبقى االھتمام بالشعر في فنونه المتنوعة قائما ال ينقص منه  .أجوائھا السكينة والطمأنينة

 اھتمامنا بنوع أدبي آخر انتشر في ھذا العصر انتشارا كبيرا، وارتبطت به فنون أخرى

  .امفي السينما والتلفزة كفن التمثيل واإلخراج وغيرھ

  لماذا نستخدم الرواية في التعبير الكتابي؟

وإذ نقترح استخدام الرواية في التعبير الكتابي فذلك العتمادھا الكلي على الوصف،   

ففيھا وصف األشخاص الذين يحركون األحداث وتحركھم، ووصف األماكن ووصف 

طقس الذي يدل على تعاقب الفصول، مما يوفر نصوصا جاھزة المشاھد الطبيعية وال

وألن بعض الروايات العظيمة  .تدرب المتعلم على الكتابة والتعبير في مجال الوصف

ا وعذوبتھا، ھيتترقى لغتھا في بعض فصولھا وأجزائھا إلى لغة الشعر في صفائھا وشفاف
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في األسواق دون إسفاف أو  وتبدو في بعضھا اآلخر كالما عاديا مشابھا لحوار الناس

كما أنھا أقدر على معالجة  .ابتذال، مما يعلم التلميذ تنوع األساليب وأن لكل مقام مقال

جتماعية والعاطفية من خالل األحداث والحوار والعالقات مشاكل العصر السياسية واال

ش ناقاإلنسانية، مما يوفر للتلميذ مواضيع يطرح من خاللھا وجھة نظره ويتعود أن ي

تأثير  بعيدا عن ،القضايا الوطنية واإلنسانية نقاشا جديا مدعوما بالحجج بكل نزاھة وحياد

  العاطفة والخيال.

أما الوصف في حد ذاته فكثيرا ما نستعمله في حياتنا اليومية، حيث نستعمل األبعاد   

 حيثھذا بدين وھذا نحيف، واأللوان  :ھذا طويل وھذا قصير، واألشكال فنقول :فنقول

أي نستعمل عناصر  ،واألصوات والروائح ،نحدد لون العينين والشعر أو ألوان القماش

ولكن وصفنا يتسم بالتقليد واستعمال القوالب الجاھزة بينما  .الوصف الحسي الخارجي

يصنع كل أديب مبدع من ھذه العناصر لوحة فنية رائعة تختلف عن اللوحات الوصفية 

  صر مع أمثلة عنھا من الرواية:األخرى، وإليك ھذه العنا

  

  


