
 

   

 

 

 

 

 والزمانياإلطار المكاني 

 الطبيعة

 ذهبت إلى الحديقة رغبة في النزهة.  

 الثمار تتدلّى وكأنّها الشموع أوقدت في أحد المهرجانات. 

 كّل شيء في الطبيعة يضحك. 

 الشمس تتجّول طويال في السماء. 

  ّعبيرا األزهار تتفتح فتمأل الجو. 

 رقصت الفراشات فرحا بالربيع. 

 العصافير تبني أعشاشها. 

 المياه تنساب بدقّة وانسجام. 

 .البساتين تختار بأشجارها المزدانة باألثمار 

 القرية

 بهرتني القرية بشمسها الوهاجة وظاللها الوارفة 

 المترامية ورقرقة مياه  رية بصومعتها الشامخة وحقولهاما أروع مشهد الق

 .وخضرة األشجار ونضج الثمار العيون وزقزقة العصافير

 وصغارها وحيواناتها كانت القرية هادئة مغرقة في النوم كبارها. 

 غنية بالبساتين والغابات  ف وخصبة المراعيكانت القرية وطيئة األطرا

 .والمناظر الفالحية

 

 

 

 عبارات جميلة للتميز

في اإلنتاج الكتابي   



 

   

 

 المدينة

 واسعة نظيفة تزينها  زرت المدينة فإذا هي عمارات شاهقة وشوارع

بمختلف المعروضات من اللباس والمصوغ  واجهات محالت تجارية مليئة

 .اللماع

 بيوتها وترقيم منازلها ولجت مدينة عامرة منظمة في طرفها وتنسيق  

  مدينة عجيبة غريبة أسوارها تخف بها األزهار والرياحين وطرقاتها

زرعت على جانبها أشجار الورد والفل وفي شرفات منازلها أصص 

القرنفل والعطور وتفوح منها روائح ذكية وقد كانت المدينة متسعة األرجاء 

 مترامية األطراف

 البنايات

 البنايات شاهقة سامية في الفضاء تكاد تنطح السحاب 

  دار واسعة كقصور الملوك أرضيتها وحيطانها من الرخام عليها نقوش

 بديعة وفي األركان ارتمت الموائد المصنوعة من البلور

  بنايات عصرية عالية في الفضاء ال تكاد ترى وأخرى عتيقة تحدثنا عن

 ماضي األجداد

 هذه البناية الشاهقة ذات الطوابق العديدة فإذا نحن أقزام بجوار 

  بهرتني المساجد ذات المنارات الرفيعة والمدارس العديدة والمستشفيات

 بنظامها والبنايات بتناسقها

 زمان يتكون من طابقين أحاطت به حديقة قصر شامخ يتحدى عوادي ال

 فسيحة تخالها منتزها بظالل أشجارها وعطر أزهارها وغناء أطيارها

  ها هو قصر تحيط به حديقة فسيحة غرست أشجارا وأزهارا وإذا األشجار

تتراقص أغصانها على السور تكسوه خضرة تزيده بهاء وأمام القصر فناء 

 فسيح

 الصباح

 .صاح الديك معلنا عن بداية يوم جديد 

 .ذات صباح جميل 

  بهاءأقبل الصبح بهيا يمأل الكون. 



 

   

  النور تنتشر في السماء. وبدأت خيوطأطل الفجر 

  الشمس تنتشر في األفق. بدأتما إن 

 .في الصباح 

 المساء

 كعادتنا مساء كّل سبت  

  أمسية من أمسيات شهر رمضانفي  

 في اللّحظة التي كان فيها قُرص الشمس يختفي خلف األفق الغربي  

 بعد آذان المغرب وعند ساعة اإلفطار 

 ... ذات مساء اشتّد به الصراع بين دفء الربيع ورطوبة الشتاء 

 منتصف النهار

 عندما توّسطت الشمس كبد السماء. 

  الواحدةما كادت الساعة تشير إلى. 

 ظّل كّل شيء مثله عندما أصبح. 

  الظهر.عند 

 لليلا

 مع غياب الشمس وظهور النجوم. 

 أسدل الليل ستائره وتألألت النجوم في السماء. 

  دامٌس.فتح الليل أجنحته فغمر األرض ظالٌم 

 

 الفصول األربعة

  فصل الربيع

 يكون الطقس مشمسا ساعات طويلة. 

 تبدأ أزهار النباتات في الظهور، وتلد كثير من الحيوانات. 

 .يكون الجّو دافئا، وتنمو النباتات، التي توفّر طعاما للكثير من الحيوانات 



 

   

  ،الربيع بشمسه الوّهاجة وظالله الوارفة، بهوائه الالفح ونسيمه الوديع

 .بغدرانه الهادئة وسواقيه النواحة

 

  كان الربيع قد انتشر في كّل مكان وَكَسا األرض رداؤه المزركش فالحقول

قد هاجت باألزهار على اختالف أنواعها وألوانها، واألشجار ارتدت حلّة 

من األوراق الفتيّة، والطيور خرجت ترنم أناشيد الفرح بقدوم فصل الجمال 

 عرس.والطبيعة، كلّها بهجة ومرح كأنّها في 

  وصلنا إلى المكان فإذا هو حديقة غناء تكسو أرضها أعشاب خضراء كأنّها

زربيّة متقنة الصنع، وانتشرت األزهار الفواحة التي تدغدغ األنوف وتهّز 

 النفوس فتجعلك تتمايل من النشوة، وبدت السماء كعين الطفل صفاء تغطيها

العصافير المغّردة تخالها في عرس أو مهرجان من األلحان، وما ألحانها 

 إالّ فيضان ما في قلبها من الغبطة بالوجود.

 حه القارسة وحّل محلّه الربيع فصل رحل الشتاء بزوابعه المثقلة وريا

 التجديد تستيقظ فيه الطبيعة من نومها وتستبشر بعودة الحياة إلى ربوعها.

  هذا أنت أيّها الربيع لقد مألت الجّو عطرا بأزهارك الطيبة وثمارك

العطرة، فلّما خاف الناس من غيبتك وانقطاع شذاك استخرجوا الروائح من 

التصعيد يتعّطرون بها ذكرى لعطرك أزهارك وعنوا باالستقطار و

 يتعّطرون بها ذكرى لعطرك ويتفننون فيها تخليدا لعبيرك.

  فصل الّصيف

 يأتي الّصيف بعد الربيع، وهو أشّد الفصول حرارة. 

  الّربيعيكون فيه الطقس جاّف ومشمس ساعات أطول من فصل. 

 .كثير من النّباتات تثمر في فصل الّصيف. ويتوافر لإلنسان غذاء كثير 

  فصل الخريف

 يكون الطقس مشمسا ساعات أقّل من الصيف، ويصبح الطقس معتدال. 

 بعض النباتات تتغيّر ألوان أوراقها وتتساقط. 

  ،تبدأ الحيوانات االستعداد لفصل الشتاء، فيصبح فراء بعضها أكثر سمكا

 ضها تهاجر إلى أماكن دافئة.وبع

 



 

   

 

 فصل الّشتاء

 هو أشّد الفصول برودة. 

 ُد فيه االمطار، وأحيانا البَرَ  تتساقطن الطقس فيه مشمسا ساعات قليلة، يكو

 .الثلوج

  تقّل النباتات، فال تجد الحيوانات طعاما يكفيها، فيعتمد بعضها على ما

 .ى يأتي فصل الّربيعجمعه في فصل الخريف، أّما البعض اآلخر فينام حتّ 
 

 لحيواناتا

 الخروف 

  لقد كان كبشا أبيض الصوف في مقدمة رأسه بقعة سوداء تميزه عن غيره

وتدلت أليته فبدا يمشي مختاال بنفسه يتقدم مرفوع الرأس كمن يقود جيشه 

 بشجاعة نحو معركة

 لعصفورا

 صرت حسونا ذهبيا يتحرك برشاقة فيهتز ذنبه المخطط باألصفر أب

واألبيض والرمادي أو ينكت صدره ذا الريش الذهبي بمنقاره الدقيق أو 

  ينشد بصوته العذب

  الحصان

 لي مهر أشقر جميل المنظر بديع الخلقة تزينه غرة بيضاء في جبهته 

 ل يطوي مهر رشيق القوائم قصير العنق أشقر اللون إذا ركض جع

  األرض طيا كالبرق الخاطف

 الحمار

  هو حيوان ذكي رقيق الحاشية ودؤوب على العمل عكس كل الدعايات

 الرائجة حوله منذ القدم

 



 

   

 ة المعز

  جميلة بعينيها الرائعتين وذقنها الصغير وبحافريها األسودين الالمعين

وبقرنيها المخططين وبشعرها األبيض الطويل الذي يكسو جلدها الناعم 

 وإضافة إلى ذلك فقد كانت عنزة طيبة وديعة

 القط 

  لي قطة أحبها كثيرا وجهها مستدير فيه عينان خضراوان وأنف وردي إذا

  عت ذيلها الطويلمشت رف

   األسد

  كأنها سنون الحراب وأنيابه كأنها السكاكين وعيناه  مخالبةأسد رهيب

 تشعان ببريق مخيف

 القرد 

كان منظرهم مفزعا ووجوههم سوداء وشعرهم  تكالغور القرود ضخام الحجم  

 كثيف وأظافرهم طويلة حادة ونظرتهم مخيفة

 الطاووس

 ال كالعروس في ثوبه الرفيع وذيله رأيت طاووسا في ريشه البديع يخت

 الفتان كقوس السحاب الزاهي تمتزج األلوان في حسنه اإللهي

 

 والمشاعراألحاسيس 

 الخوف 

 .ارتعدت أوصالي 

 .عقل الخوف لساني 

 .غاب صوتي 

 .تبّددت أحشائي 

 .تسّمرت في مكاني 

 .جمد الدم في عروقي 



 

   

 .جّف حلقي 

 .اصطّكت أسناني 

 .ذهلت مّما رأيت 

 .تملّكني الخوف 

 .تسّمرت في مكاني ال أقوى على الحركة 

 .أصبحت ساقاي غير قادرتين على حملي 

  الخوف والهلع. اقشعر بدني وَسَرْت فيه رعشة من 

  ذهل. – ارتاع- هلع- وجم- تسمر- تلعثم- ارتجف- اضطرب- ذعر-خاف 

 .انتشر الهلع والفزع في قلوب السّكان واختلط عليهم األمر 

 .كان ذلك المنظر يثير في النفس الرهبة 

 .أخذت الهواجس تساور المرأة ثم اشتّد بها الخوف 

 .كان يرتجف كالقصبة لشّدة فزعه وخوفه ورعبه 

  هّب من النوم مذعورا وهو يرتعد من الخوف ويضطرب من الفزع

 والرعب.

  سمعت صوتا مرعبا فاضطربت وأخذت أرتعش من شّدة الخوف وجمدت

 قوائمي فلم أستطع أن أهرب أو أصيح.

 الفرح

 تهلّلت أساريري. 

 رحت أرقص بشرا وحبورا. 

 لم تسع الفرحة قلبي. 

 غمرتني سعادة ال توصف. 

 حة عارمةغمرتني فر 

 انبسطت أساريري فرحا. 

 كللت جهودي بالنجاح. 

 كدت أطير فرحا. 

 ارتسمت عالمات الفرح على محياي. 

 فاضت نفسي غبطة وحبورا 

 ي البهجةيا لها من مفاجأة سارة خلفت في نفس. 



 

   

 تهلّلت أساريره والتمعت أعينه سرورا. 

 كاد قلبي يقفز من بين أضلعي فرحا وسرورا. 

  ابتهج- استبشر- انبسط- سعد- انشرح-فرح. 

 ارتسم البشر والترحاب على وجوههم فالتمعت أعينهم سرورا وفرحا. 

 كان منشرح الصدر تعلو وجهه عالمات الغبطة. 

 على شفتيه ابتسامة عريضة ومشرقة. 

 كانت أعينهم تلمع بومضات بهجة وفرح. 

 كان منشرح الصدر تعلو وجهه عالمات الغبطة والسرور.  

 الحيرة

 بقيت مذهوال. 

 وقفت مترّددا. 

 أُجوب الغرفة جيئة وذهابا. 

 ساورتني حيرة كبيرة. 

 أصابني أرق شديد. 

 ت أغوص في بحر من األفكاركن. 

 لم يكّحل النوم أجفاني. 

 ماذا أفعل يا إالهي. 

 ارتسمت عالمات الحيرة على محياي. 

 فهو ال يستقّر في مكان. 

 ينظر إلى الساعة من حين إلى آخر. 

 جالت بخاطره عّدة أسئلة عجز عن ايجاد أجوبة لها. 

 الغضب

  في هيجانه غضبا بصوت غليظ كأنّه هدير النهرينفجر. 

 يغضب فيتطاير الشرر من عينيه وتنفر عروق رقبته وتتصلّب عضالته. 

 يصيح بصوت جهوري أجش 

 يعصره الغيظ والغضب. 

 كانت تعاتبني في لهجة غاضبة. 



 

   

 انفجر غاضبا كانفجار البركان واحمّر وجهه غيضا. 

 احمر وجهه وانتفخت عنقه فبرزت عروقه كأشجار الخريف 


