
 مطالعة موجھة: كتاب الطبیعة
كاتب وناقد وشاعر لبناني من أدباء المھجر ساھم  :میخائیل نعیمة 

م وھو عضو بارز 1889في إثراء األدب العربي ولد عام العباقرة 
ھاجر من لبنان إلى روسیا للدراسة ومنھا إلى  .في الرابطة القلمیة

م من 1988الوالیات المتحدة حیث استقر بنیویورك. توفي سنة 
  ...الغربال .رفي مھب الریح. النور والدیجو :آثاره 

أسلوبھ سھل ممتنع. لغتھ سھلة واضحة. یعتمد على الحجة  :أسلوبھ 
واإلقناع. ال یسرف في استعمال الخیال إال بالقدر المطلوب. بعید 

 .عن التكلف والتصنع.رومانسي االتجاه
 :تقدیم النص 

 : إذا كان المتنبي یرى خیر جلیس في األنام كتاب في قولھ
 أعز مكان في الدنا سرج سابح ** وخیر جلیس في األنام كتاب 

فإن میخائیل نعیمة یرى أن الطبیعة خیر جلیس و أفضل مدرسة 
ھي األستاذ والكتاب والمدرسة ، یتعلم فیھا المرء العلم و الحكمة و 

فإلى أي حد وفق نعیمة في التعبیر عن فكرتھ  . التجربة الصحیحة
 .؟

  :ف معطیات النصااكتش
 كیف ینظر الكاتب إلى عدد أساتذتنا و معلمینا ؟ـ 

یرى الكاتب أنھ ال یمكن أن نحصر أو نحصي عددھم و إنھم أكثر 
 . من أن تستوعبھم ذاكرة

 ھل یقف التعلیم عند حدود المعلمین ؟ ال بل یتعداھم إلى الطبیعة ـ 
ما ھو أغنى كتاب في رأیھ ؟ أغنى كتاب ھو كتاب الطبیعة ـ 

 المفتوح
ما ھي الفئة التي تستفید من كتاب الطبیعة المفتوح؟ ھي الفئة التي  ـ

 . تحسن القراءة فیھ و تفھم ما تقرأ تحس وتعي
كیف یتعامل الناس مع الطبیعة ؟ یطلون علیھا بأبصار مسحورة ـ 

فإذا ألفوھا انصرفوا عن فتنتھا و سحرھا كما یفعل الطفل مع كتاب 
اه یقبل علیھ بادئ األمر بشغف جمیل عامر بالرسومات البدیعة نر

 . ثم ما یلبث یرمیھ ویھملھ



  :أناقش معطیات النص
إالم یدعو الكاتب في ھذا النص ؟ یدعو إلى التأمل و التدبر في ـ 

 كتاب الطبیعة 
 ما العالقة التي تربط اإلنسان بالطبیعة ؟ ھي عالقة تعلم و استفادةـ 
. 
اعتبر األدیب الدراسة  كیف اعتبر الكاتب ما ندرسھ في الكتب ؟ـ 

على ید معلم أو كتاب شيء ضئیل إذا قیس بما ندرسھ من غیر 
كتاب أو معلم في كتاب الطبیعة المفتوح دائما ومدرستھا التي ال 

 . تغلق أبوابھا على مدار السنة
عقد الكاتب مقارنة فما وجھ ھذه المقارنة ؟ قارن الكاتب بین  ـ 

دفتان و المدرسة التي ال تخرج الكتاب الذي یتعدى كونھ تحتویھ 
عن كونھا معھدا غایتھ محدودة بزمان و مكان و بین الطبیعة " 

 . الكتاب " الذي دفتھ األزل و األخرى األبد
بم عرف الكاتب الطبیعة ؟ ھي مدرسة ال بطالة فیھا و ال تعطیل ـ 

بل دروس متالحقة تالحق الفصول بالفصول و متواصلة تواصل 
 . يالثواني بالثوان

  :أستثمر معطیات النص
 قدم الكاتب مجموعة من التعاریف لكتاب الطبیعة .اذكرھا  ـ 

 كتاب دفتیھ الوحیدة األزل و األخرى األبد  •
ھو الكتاب الذي ال یمثل رأي إنسان واحد و ال رأي كل الناس ،  •

 یمثل الحقیقة التي تتسامى فوق الظنون و اآلراء 
 ... العلوم و الفنونھو المعلم الذي وعى سائر  •
تحصرھا سقوف و جدران و برامجھا  ھو المدرسة التي ال •

 .... منسقة
إلى أي فن أدبي یمكن تصنیف ھذا النص ؟ ینتمي النص إلى فن  ـ 

  المقال األدبي یتعلق موضوعھ بالكتاب المفتوح الطبیعة
 . ما نمط النص ؟ نمط النص تفسیري دعمھ السرد إلقناع القارئ ـ 
 ستنتج خصائص أسلوب الكاتب ا ـ 

أسلوبھ سھل ممتنع ، ألفاظھ سھلة واضحة قریبة من لغة التخاطب 



، یعتمد على األحكام المشفوعة بالحجة والدلیل وإعطاء األمثلة من 
رومانسي االتجاه إذ یستقي جل مفرداتھ  .. الواقع لیقنع القارئ

الفكرة وعباراتھ من الطبیعة یستعمل الخیال بالقدر الذي یجلي 
 وینقل اإلحساس إلحداث األثر المطلوب في ذھن القارئ وقلبھ

 
 


