
  

  
  1952جانفي  18المدرسة االبتدائیة 

  رأس الجبل
  
  
  
  

  كراس 
  اإلنتاج الكتابي

  
  
  
  
  
  
  
  

  عمل من انجاز
  بن خضر  ننورا لدی

  

  
  
  
  
  



  
  

  الــــــــفــــــــھـــــــرس

  اإلطار 
  الزماني

 الصباح  
 منتصف النھار  
 المساء  
 اللیل  

  اإلطار
  المكاني 

  

  األماكن الطبیعیة
 الجبال  
 السھول  
 الغابات  
 ودیةاأل  
 البحر  
 الصحراء  

  األماكن االجتماعیة
 المدینة  
 القریة  
 البنایات  
 المقھى  
 السینما  

  الطبیعة
  في فصل الشتاء  
  في فصل الربیع   
في فصل الصیف    
  في فصل الخریف  

 
  

  وصف 
  عناصر

  المحیط 
  

 الحیوانات  
 النباتات  
 الشخصیات  
 أوصاف خلقیة  
 أوصاف خلقیة  

  وصف 
األحاسیس 
  والمشاعر

  

 حالفر  
 الحزن  
 الخوف  
 اإلعجاب  
 الحقد والحسد  
 الحیرة  
 الغضب  

  أقوال وحكم
  

  تراكیب جمیلة
  

  عبارات طریفة
  

  من إنتاج التالمیذ
  

  



  

 اإلطار الزماني
  

  الصباح
 في صبیحة یوم شمسي ...  
 في الوقت الذي بدأت فیھ النجوم تتالشى وتنطفئ الواحدة تلو األخرى  
 مھ علیلفي صبیحة یوم ربیعي طقسھ جمیل ونسی ...  
 صاح الدیك معلنا عن بدایة یوم جدید...  
 ما إن بدأت أشعة الشمس تنتشر في األفق ...  
  ما إن داعبت أشعة الشمس األولى جفني...  

 عندما بدأت شمس الصباح تستیقظ من نومھا وعلت في السماء فاردة أشرعة نورھا 
... 

  
  

  منتصف النھار
 عندما توسطت الشمس كبد السماء ...  
  كادت الساعة تشیر إلى الواحدةما ...  
 عندما أصبح ظل كل شيء مثلھ ..  
 عند الظھر ... 
 ........... 

  
  

  المساء
  كعادتنا مساء كل سبت...  
 في أمسیة من أمسیات شھر رمضان ...  
 في اللحظة التي كان فیھا قرص الشمس یختفي خلف األفق الغربي  
  اإلفطاربعد آذان المغرب وعند ساعة...  
 ء اشتد بھ الصراع بین دفء الربیع ورطوبة الشتاءذات مسا ... 
 .......... 

  
  

  اللیل
 مع غیاب الشمس وظھور النجوم  
 أسدل اللیل ستائره وتألألت النجوم في السماء  
 فتح اللیل أجنحتھ فغمر األرض ظالم دامس 
 ....  



  

 اإلطار المكاني
  األماكن الطبيعية

  الجبال
 قلب السحاب یكسوھا الصنوبر والفلین فال ترى  إنما ھي جبال شاھقة تخترق قممھا

  العین سوى الغصون واألفنان واألوراق
 جبال عمالقة شاھقة في الفضاء الواسع تبدو للناظر كأنھا تالمس السماء  
 جبال شامخة تكاد تفوق السحب كثیفة األشجار صعبة التسلق  
  حادة ومنحدرات وعرة تذؤاباجبال صخریة عالیة ذات  
  ھادئة صامتة متوجة بشجر الصنوبررابیة عالیة  
  كان المكان رائعا ودیعا یأخذ األلباب إنھ غابة تعانقت أغصانھا وامتد اخضرارھا على

مدى البصر وقد سحرت النفوس بجمالھا األخاذ حیث الجبال الشاھقة والسفوح 
ون الممراعة واألشجار الباسقة  والظالل الوارفة والطیور المغردة والھواء النقي والعی

  الجاریة بمائھا النمیر

  السھول
  سھل منبسط تعلوه أزھار مزدانة بمختلف األلوان الزاھیة حتى وكأنھ زربیة من حریر  
 سھول ممتدة تكسوھا الخضرة حیثما التفت  
  سھول طیبة بأدیمھا وثراھا كریمة بأھلھا من الفالحین الشداد األصلیین  
 ألطراف فوق الغابة الزاھیة سھل جمیل خصب ونضیر تحیط بھ أشجار مترامیة ا

  .بأشجارھا وزھورھا الفواحة التي یفوح منھا عطر الربیع من مسافة بعیدة جدا 
  الریف العظیم بشمسھ الوھاجة وظاللھ الوارفة بھوائھ الالفح ونسیمھ الودیع بغدرانھ

  .وسواقیھ الفواحة وبخوار بھائمھ وأغاني فالحیھ
 متداد الحقول یثیر في النفس البھجةوكان مرأى تلك الزھور المنتشرة على ا  
 رض كأنھا بسط أخضر بدیع والماء یلمع مثل الفضة الحشائش الخضراء تغطي األ

وھو یجري وسط الحشائش الخضراء وزھور البنفسج والقرنفل والیاسمین والفراشات 
  .الجمیلة تطیر كأنھا زھور ملونة تنتقل في السماء والطیور تغني وتغرد أجمل األلحان

 ك الحقول الشاسعة تكسوھا النباتات فأینما وجھت نظرك ال ترى إال األلوان الزاھیة تل
  .وجمال الحیاة

 أشجار صنوبر وعبیر :وكان مرأى تلك السھول الخضراء یثیر في الصدر انشراحا
  .أزھار وتغرید أطیار وشمس ترسل خیوطا ذھبیة

 قمح الذھبیةكانت السھول محاطة بإطار من األشجار الخضراء ومن حقول ال  

  تلك حقول شاسعة تكسوھا النباتات فأینما نظرت واجھتك سھول فسیحة ممتدة فیھا 
 صفوف مستقیمة متوازیة من األشجار.  



  
  الغابات

 دخلنا الغابة فإذا نحن في جنان مترامیة األطراف  
  غابة خضراء آمنة وجمیلة مترامیة فوق التالل  
 ر المفتحة وأنواع النباتات المختلفة وقد كنت ترى األشجار النضرة واألغصان واألزھا

  زادھا الندى روعة وجماال حتى أن الناظر یخالھا فرادیس الجنان 
 ة الشمس فھي تموج بالسباع غابة موحشة كثیفة األشجار التي تحجب عنھا أشع  
 غابة داكنة الخضرة عابقة الشذا ذات أدواح ضخمة  
 ات رفیھا أعشاب وشجی الھا أودیة تنبتوصلنا غابة ذات تالل وطیئة تخ  
  ھذه أشجار ال تحصى مثقلة بثمارھا مترامیة أطرافھا وارفة ظاللھا وھذه قطعان من

الغنم والبقر ترعى العشب األخضر في اطمئنان وكنت تسمع زقزقة العصافیر وغناء 
  .الحسون وترى الغزالن والسناجب واألرانب ترتع وتمرح راقصة في كل مكان 

  بھا الماء العذب والحشائش الخضراء الطریة والمناظر الخالبة ھذه الغابة الجمیلة
  والجبال العالیة الكثیرة األشجار المتشابكة أغصانھا

  مررنا بغابة كثیفة كأنھا روضة م ریاض الجنة ماء وأنھار وظالل وأشجار أزھار
  وأنوار حمام وطیور

 عاقبھا وكانت كانت الغابة أشد سحرا وبھاء فكانت خضراء على اختالف الفصول وت
  األشجار تحتمل عاتي الریح وغزیر المطر 

  وجدت نفسي في غابة كثیرة األشجار فأینما أرسلت بصري ال أرى إال الخضرة
فاألغصان مزدانة بأوراقھا وأزھارھا واألعشاب تكسو األرض فكأنھا الزرابي بدیعة 

  الصنع متعددة األلوان 

 بھج القلبھاھي الغابات تمتد خضراء فتستھوي النفس وت  
  

  األودیة
  واد نضیر خصیب تحیط بھ جبال صخریة یتدفق منھا ماء غزیر عذب صاف  
 فإذا ھي شالالت تنھمر على المنحدرات توجد فیھا عین ماء یتدفق منھا ماء غزیر  
  ینابیع كثیرة تتفرع منھا مئات الجداول فتحدث خریرا دائما یستھوي المارة  
 الحشائش  ماء یلمع مثل الفضة وھو یجري وسط  
  میاھھا عذبة تنبع من عیون صافیة فوارة وتجري في جداول متجھة إلى الیمین تارة

  وإلى الشمال طورا 
  كانت المیاه تجري على الحصى في السبیل العریض الطویل الماضي بھدوئھ في

  تعرجات حلوة وكأنھا الدم یسري في الشرایین 
 لة مذابة ویفور ویغلي كأن نارا ھائبحیرة فضیة ماؤھا یترقرق ویلمع وكأنھ الفضة ال

  ي فیھرتس



  

  البحر
 صفرة رمل وزرقة ماء وصفاء جو وإشراق سماء  
 إن البحر ھائج وأمواجھ تتالطم على الصخور  
  شاطئ البحر متالطم األمواج ضفافھ فضیة بلون الفجر ورمالھ ذھبیة بلون الشمس

  ومیاھھ منحدرة كأنھا القباب أو السحاب
 ر أزرق صافیا یحاكي زرقة السماء وصفاء البلور كان الماء في البح  
  بعضھم استلقوا على الرمال الذھبیة معرضا بشرتھ إلى أشعة الشمس الحارقة والبعض

اآلخر فضل الجلوس في ظل شمسیة لمطالعة كتاب بینما امتطت مجموعة من الشبان 
  ألواحا شراعیة متحدین األمواج العاتیة

 مس كأنھا التبرتلمع رمال شاطئھ تحت أشعة الش  
  على سطح الماء زوارق صغیرة ناشرة أشرعتھا كأنھا حمائم بیضاء  
 كانت أمواج البحر تتألأل تحت أشعة الشمس الحارقة  
  بدأ البحر بعد ذلك یھیج ویثور وأخذت األمواج تتجمع مرعبة مزبدة  
 كانت السفینة تمخر عباب البحر وبینھا بین الساحل آالف األمتار  
 الجمال الھائجة تزبد وتزمجر وبدت المراكب أشالء ممزقة تقذف بھا بدت األمواج ك

  الریاح العاتیة في كل االتجاھات
 كان البحر أزرق صافیا یحاكي زرقة السماء وصفاء البلور.  

  

  الصحراء
  توغلنا في قلب الصحراء فامتدت أمامنا الرمال رداء یلف الدنیا من حولنا بصفرة فیھا

  ربریق الذھب ولمعان التب
  واحة یتوجھا النخیل وتخترقھا المسارب والجداول یترقرق فیھا الماء على مھل یتألأل

  ال تغیب أبدا كأنھاتحت أشعة شمس 
 تستنشق عبیر الصحراء فیدغدغك البخور المحمل بشيء من رائحة الشیح والسعتر  
 لھبت علیھم عاصفة رملیة فامتألت األرض والسماء بالریاح الشدیدة المحملة بالرما  
 توغلنا داخل الصحراء فبدت كثبانھا أكثر تباعدا وأشد روعة وجماال  
 كانت الصحراء الشاسعة قاحلة ال تغیب فیھا الشمس أبدا  
 كنا نتأمل تجاعید الرمال المتالحقة في انسیاب والتواء  
 امتدت أمامنا الرمال رداء یلف الدنیا بصفرة فیھا بریق الذھب ولمعان التبر  
 اخنة ملتھبة كأنھا جوف فرن متقد ال ینبت من جوفھا زرع كانت ارض الصحراء س

  وال یتفجر من آبارھا ماء وال یحلق في سمائھا طائر أو یمرح فوق أرضھا حیوان

  محرقا وودعنھ بلیل ھادئ رطب جلیل وكان الجو حولي ساكنا ال  قائظااستقبلت یوما
 .تشوبھ نسمة

  



  األماكن االجتماعية
  

  
  المدینة

 ع واسعة نظیفة تزینھا واجھات محالت ررات شاھقة وشوااإذا ھي عمزرت المدینة ف
  اللماع  تجاریة ملیئة بمختلف المعروضات من اللباس والمصوغ

  المدینة العتیقة ذلك القلب العریق بنمطھ العربي الصمیم وبأشكالھ الھندسیة المأثورة
منفرجة  بوأبواقباب مستدیرة ومنارات مستقیمة وسطوح متفاوتة تعلو وتنخفض :

  على السقائف المظلمة وأزقة ساحرة ذات تعاریج
  ولجت مدینة عامرة منظمة في طرفھا وتنسیق بیوتھا وترقیم منازلھا  
 ھا ھي مدینة صفاقس بسورھا العتیق الذي مضى على بنائھ ما یناھز األلف عام  
  ھذه مدینة سوسة جوھرة الساحل التونسي قد جمعت المناظر العربیة والفنون

  اریةالحض
  أطرافا من الشارع الرئیسي على الیسار ونزل فخم  فرأیتأرسلت نظري عبر النافذة

على الیمین وعلى الجانبین مغازات عصریة وبعض أكشاك وصفوف من السیارات 
  تتقدم ببطء شدید

 والریاحین وطرقاتھا زرعت على  مدینة عجیبة غریبة أسوارھا تخف بھا األزھار
وفي شرفات منازلھا أصص القرنفل والعطور وتفوح منھا  جانبھا أشجار الورد والفل

  .روائح ذكیة وقد كانت المدینة متسعة األرجاء مترامیة األطراف
  

  
  القریة

  بھرتني القریة بشمسھا الوھاجة وظاللھا الوارفة بھوائھا الالفح ونسیمھا الودیع
   بغدرانھا الھادئة وسواقیھا النواحة بجوار مواشیھا وأغاني فالحیھا

  ما أروع مشھد القریة بصومعتھا الشامخة وحقولھا المترامیة ورقرقة میاه العیون
  وزقزقة العصافیر وخضرة األشجار ونضج الثمار

 كانت القریة ھادئة مغرقة في النوم كبارھا وصغارھا وحیواناتھا  
 الفالح في حقلھ متكئ على مسحاتھ والتاجر في األسواق واقف أمام دكانھ  
 طیئة األطراف وخصبة المراعي غنیة بالبساتین والغابات والمناظر كانت القریة و

  .الفالحیة

  
  



  
  البنایات

 البنایات شاھقة سامیة في الفضاء تكاد تنطح السحاب  
 وفي  دار واسعة كقصور الملوك أرضیتھا وحیطانھا من الرخام علیھا نقوش بدیعة

  األركان ارتمت الموائد المصنوعة من البلور 
 عالیة في الفضاء ال تكاد ترى وأخرى عتیقة تحدثنا عن ماضي األجداد  بنایات عصریة  
 فإذا نحن أقزام بجوار ھذه البنایة الشاھقة ذات الطوابق العدیدة  
  وقفت أتفرج على المدینة العتیقة فإذا ھي دیار بیضاء متراصة تشقھا أزقة ملتویة

  وأنھج یفضي بعضھا إلى بعض
 رفیعة والمدارس العدیدة والمستشفیات بنظامھا بھرتني المساجد ذات المنارات ال

  والبنایات بتناسقھا
  قصر شامخ یتحدى عوادي الزمان یتكون من طابقین أحاطت بھ حدیقة فسیحة تخالھا

  منتزھا بظالل أشجارھا وعطر أزھارھا وغناء أطیارھا

  ھا ھو قصر تحیط بھ حدیقة فسیحة غرست أشجارا وأزھارا وإذا األشجار تتراقص
  نھا على السور تكسوه خضرة تزیده بھاء وأمام القصر فناء فسیح مذھب أغصا

  
  المقھى

 ذلك المقھى الذي مأل رجاال جلسوا على مقاعد یحتسون الشاي  
 مررت بمقھى مكتظا بالناس ال یوجد فیھ مكان شاغر  
 یا لھا من مقھى واسعة شاسعة بھا طاوالت وكراسي زرقاء ناصعة في كل مكان  
 متعة حادیث فیھاتھ جمیلة ال تنسى وكل األذلك المقھى سھر  

  
  السینما

 انطفأت األنوار فاشرأبت األعناق وعم السكون قاعة السینما وأشعت العیون  
 دخلت مبنى السینما المخصص لتقدیم مسرحیات فإذا ھو شاسع أمام المتفرجین ركح  

  قد وقف علیھ الممثل في جالل ووقار وكراسي ال تحصى وال تعد 
 ة السینما آیة من آیات الجمال جدرانھا تزینھا نقوش فنیة بدیعة مطلیة بماء كانت قاع

  الذھب أما أرضیتھا فھي مغطاة بأجمل السجادات 
  فھذه أعمدتھ الفخمة ذوات النقوش المذھبة وسقفھ ذو القبة العالیة باألضواء المختلفة

  .ومقاعده الواسعة المریحة 
 أخذت تتضح معالمھا شیئا فشیئا إنھا السینما دخلنا فظھرت لنا بقعة سوداء سرعان ما  

 
 



  

  الطبيعة

  
  )1( في فصل الشتاء

  األشجار تكاد جباھھا تالمس األرض كأنھا تسجد لباریھا تطلب منھ العون وتستجدیھ
  الرحمة 

 شجرة تھوي جثة ھامدة  
 حطمت الریاح جذعھا  
 تسمرت عیناي عل جثة الشجرة الممتدة على مرمى بصري  
 بالسحب  السماء ملبدة  
 برق یخطف األبصار  
  تلبدت السماء بالغیوم ونزلت األمطار كأفواه القرب ظنناھا سحابة عابرة لكنھا لم تنقشع

ولم تزدد األمطار إال شدة ولم یزدد الرعد إال قعقعة وقصفا حتى لكأن الدنیا مجنونة 
عاودتھا نوبتھا فھي تصرخ وتقفز وتمزق ثوبھا بیدھا وتشق حنجرتھا بصراخھا 

وازداد الرعد قرقعة وألھب البرق واستشرى وأغدقت السماء وجادت وعصفت الریح 
  .وثارت وتدفق السیل

  ألقیت نظرة على الحدیقة من خالل النافذة فإذا األشجار فإذا األشجار تھتز اھتزازا
عنیفا وإذا طبقة من الجلید الناصع تغطي األعشاب فانقبضت نفسي وتراجعت إلى 

  .أأغادر ھذا البیت الدافئ ألواجھ ذاك الزمھریر الھائج: حیرة  الوراء متسائال في
  سرت في الشارع المقفر مواجھا ریحا عاتیة تصفع وجھي وتلسع ساقي وتتسرب تحت

معطفي فیقشعر جلدي ویرتعش جسمي  وتصطك أسناني فأنطلق مھروال حانیا ظھري 
ي وقد استحال نبعا ال دافنا رأسي بین كتفي ومن حین آلخر أخرج مندیال أمسح بھ أنف

  .ینضب ماؤه
  انعقدت في السماء ظلة سوداء فاحتجب قرص الشمس وتلفعت الجبال والھضاب

واآلكام  بأردیة بیضاء من الضباب فما تكاد تقع عین الناظر على منظر  والربي
مستبین ثم ما لبث الرعد أن قصف قصفا شدیدا دوت بھ أرجاء الجبال وأخذ البرق 

حمراء من خالل السحب الكثیفة المتراكمة فأثار بعضا منھا وعجز یرسل شرارتھ ال
عن بعض ثم انفجرت السماء عن أمطار غزار سالت بھا األودیة والقیعان وسبحت 

  .والھضاب الربيفیھا 
 الساقطة والجذوع المتھافتة واألغصان المتناثرة  األشجار انتابني الذعر لمنظر

 بالیة قد عصفت بھا وبساكنیھا أیدي الحدثان واألزھار المبعثرة كأنھا تشھد أطالال
وعوادي الزمان فحتى العصافیر كانت تغرد تغریدا شجیا ھو باألنین والبكاء أشبھ منھ 

 .بالرجیع والغناء



  
  )2(في فصل الشتاء 

  
 ت السحب وقصف الرعد ولمع البرق وثارت عاصفة ھوجاء وإذا دفق من المطر فتكاث

   تبلل الحشائش فیصبح ندى رطبا
 كنت أسمع صفیر الریح وأرى لمعان البرق یتبعھ ھدیر الرعد  
  في فصل الشتاء برد الطقس وھبت ریح وھاجة فغامت السماء وتراكمت فیھا سحب

  سوداء حتى أظلمت الدنیا 
 حتى إذا حل فصل الشتاء فتألفت منھ البروق التي تلمع في السحب والغیوم  
 ارتحل الشتاء بریاحھ الھوجاء وبرده القارس   
 نزل المطر بغزارة فعقبھ لمیع البرق وقصف الرعد  
  تنزل قطرات المطر غلیظة سریعة ثم تتحول إلى سیل جارف ینزل من السماء ومن

  حین آلخر یومض البرق فتصحبھ ھزات عنیفة 
  كان الیوم شدیدا كأن السماء صبت لعنتھا على األرض فالظالم أطبق على الكون

  بقیت وحدھا في السھول تولول والشمس احتجبت ولعلھا انطفأت و
  كانت السماء یمزقھا البرق بصورة متالحقة والرعد یصم اآلذان والمطر ینزل بغزارة  
  أظلمت الدنیا ظالما عجیبا وكأنما غطى وجھھا ستارة سوداء كثیفة فلم یعد یبین منھا

قمر أو نجم أو حتى بصیص ضئیل من ضوء بعید وفي نفس الوقت اضطرب 
  عنف وھاجت األعاصیر بثورة وولولتوضربت الریح ب

  كانت األشجار تتراقص والریاح مندفعة من كل صوب عند ذلك حجبت النافذة غمامة
سوداء كثیفة وإذا القاعة تغرق في ظالم حالك بالسواد وأصبح كل واحد منا ال یرى 

  اآلخر
  ازدادت العاصفة قساوة عندما ھطل المطر وتساقط البرد یرجم األشجار واألرض

أمل الفالحین وشقت األرض في صلب األرض جداول تتدفق ملتویة تجرف التربة و
فتجرف معھا الحیاة استمرت ھذه العاصفة ساعة من الزمن كانت أطول من الدھر 

  وأقسى من ضربات الفأس والمعول 
 قر الشتاء یسري في األجسام ویبعث في النفس قشعریرة تكاد تزھق األرواح  
  في كل أرض دار لھا تلقاھا بالترحابملك الفصول ھو الشتاء  
  أعطى الشتاء البرد لألرض فنامت ونامت معھا بذور النباتات وأعطى المطر والثلج

  فشربت األرض وشربت معھا البذور فانتعشت وھي نائمة في أحضان الطبیعة
  كان زفیر العاصفة یخترق الخشب واالسمنت ویصل إلى أذني قرقعة ھائلة فأحس

  برأسي ینشطر 

  
  



  
  )1( في فصل الربیع

 ح ونسیمھ الودیع بغدرانھ الھادئة فالربیع بشمسھ الوھاجة وظاللھ الوارفة بھوائھ الال
  وسواقیھ النواحة

  ذھبت إلى الحدیقة رغبة في النزھة  
 الثمار تتدلى وكأنھا الشموع أوقدت في أحد المھرجانات  
 ءالشمس تتجول طویال في السما/      كل شيء في الطبیعة یضحك  
  رقصت الفراشات فرحا بالربیع/    األزھار تتفتح فتمأل الجو عبیرا  
 المیاه تنساب بدقة وانسجام/    العصافیر تبني أعشاشھا  
 البساتین تختار بأشجارھا المزدانة باألثمار  
  كان الربیع قد انتشر في كل مكان وكسا األرض رداؤه المرقش فالحقول قد ھاجت

ا وألوانھا واألشجار ارتدت حلة من األوراق الفتیة باألزھار على اختالف أنواعھ
والطیور خرجت ترنم أناشید الفرح بقدوم فصل الجمال والطبیعة كلھا بھجة ومرح 

  .كأنھا في عرس 
  وصلنا إلى المكان فإذا ھو حدیقة غناء تكسو أرضھا أعشاب خضراء كأنھا زربیة

نوف وتھز النفوس فتجعلك متقنة الصنع وانتشرت األزھار الفواحة التي تدغدغ األ
تتمایل من النشوة وبدت السماء كعین الطفل صفاء تغطیھا العصافیر المغردة تخالھا في 

عرس أو مھرجان من األلحان وما ألحانھا إال فیضان ما في قلبھا من الغبطة 
  ...بالوجود

 قظ رحل الشتاء بزوابعھ المثقلة وریاحھ القارسة وحل محلھ الربیع فصل التجدید تستی
  .فیھ الطبیعة من نومھا وتستبشر بعودة الحیاة إلى ربوعھا 

  إنھ فصل األحالم فالعصافیر تحلم بالفراخ واألشجار تحلم بالثمار والحیوانات تحلم
بصغارھا تدب حوالیھا والفالح یحلم بالسنبلة التي دفن أمھا في األرض تلك ھي یقظة 

  .الحیاة بعد ھجوعھا 
 أھازیج الطیور وخریر السواقي وخوار البقر وصھیل سرت بین نفحات الریاحین و

البدیع  احوشالتخلیت عنھا ألمتع نظري بھذا الخیل وصیاح الدیكة وثغاء األغنام ثم 
ألستمع إلى أصوات تلك المخلوقات التي تسبح بلغاتھا العدیدة والذي یغشي األرض 

وحر الصیف فللھ ما وظللت أمأل رئتي من ھذا النسیم العطر الذي یتنازعھ قر الشتاء 
  أجمل الربیع في بالدنا 

  ھذا أنت أیھا الربیع لقد مألت الجو عطرا بأزھارك الطیبة وثمارك العطرة فلما خاف
الناس من غیبتك وانقطاع شذاك استخرجوا الروائح من أزھارك وعنوا باالستقطار 

ھا والتصعید یتعطرون بھا ذكرى لعطرك یتعطرون بھا ذكرى لعطرك ویتفننون فی
   .تخلیدا لعبیرك

  



  

  )2(في فصل الربیع 
  لقد اعتدلت في حرارتك فلم تغل في بردك غلو الشتاء وال في حرك علو الصیف فكنت

  .جمیال في جوك كما كنت جمیال في شيء من آثارك
  كان الفصل ربیعیا فالسماء زرقاء صافیة وشمسھا مشرقة وروائح األزھار الذكیة

  نشراحا وتداعب األلوان الزاھیة األبصار فتریحھاتمتزج بالھواء وتمأل الصدر ا
  شمس وزقزقة عصافیر  وإشراقما أجمل الطبیعة صفاء جو ونقاء ھواء  
  تتمتع النظار بجمال األشجار الباسقات وھي مثقلة بثمارھا یحركھا النسیم فتتمایل

  األغصان الذھبیة كأنھا عرائس الفردوس تختال في حلیھا 
 الكون بنورھا ودفئھا وأیقظت الحشرات النائمة فخرجت  أطلت خیوط الشمس فمألت

  .لتستقبل الحیاة
  كانت میاه البحیرة زرقاء المعة كالمرآة تنعكس على صفحاتھا خضرة األشجار

واألزھار الناضرة یا لھذا الجمال الخالب كل من رآه خال نفسھ في فرادیس الجنان 
ق لماعة تحت أشعة الشمس كأنھا وما زاد المنظر روعة أن میاه الشالالت كانت تتدف

  الذھب الخالص
 ھا ھو فصل الربیع قد فتح جناحیھ المزھرتین الساحرتین على الكون  
  غصن أقحوان ترصعھ األزھار الذھبیة ذات األلوان المتناسقة المتوھجة فجمالھا كان

  فوق أن یوصف
 ت من أطلت خیوط الشمس فمألت الكوخ بنورھا ودفئھا وأیقظت حشرات نائمة فخرج

  مخابئھا تستقبل الحیاة وتسعى إلى الرزق
  أقبل فصل الربیع بسمائھ الصافیة واكتست األرض حلة سندسیة ناضرة موشاة بمختلف

  أنواع الزھور والریاحین
  في الربیع نما الزئبق وینع القرنفل ونبتت شماریخ الیاسمین فاختلطت الریاحین وأصبح

  منعشا الجو عطرا
  من بھجة  روالزنابیبما تضفیھ الطیور والفراشات والنحل أما الربیع فھو عیدنا

  وحركات رقص وموسیقى في السماء العالیة
  زانھكنت أرى الربیع كعروس یمشي مختاال في ثوب سندسي اللون مخضر بدیع وقد 

  الظل 
  وورودا من مختلف األشكال واأللوان تفوح منھا عطور  أزھاراغرست حدیقة المنزل

  النفوس الحزینة تحیي الموتى وتنعش
  فإذا الحدیقة جنات عدن فیھا كل ما تشتھي النفوس وتروق العیون حتى أن رائحة

  الربیع یمكنك شمھا من مسافة بعیدة جدا 
 لوان الذھبیة والروائح الذكیة وھي تتمیز أزھار األقحوان تلك األزھار الملكیة ذات األ

  .وسط الطبیعة عن باقي األزھار بتفتحھا في الشتاء وتصر على الحیاة

  



  
  في فصل الصیف

  حر شدید  
 البحر ساج ھادئ یترامى بزرقة ساحرة  
 تتسارع أمواجھ خفیفة رشیقة لتوشوش الشاطئ  
 كل المصطافین یمرحون  
 البارزة وتتراجع في انسیاب تالطم األمواج الخفیفة الصخور  
  في الصیف تشرق شمس وھاجة تغمر الكون دفءا وبھاء فیعج البحر بالمصطافین

  الذین یقبلون علیھ من كل األنحاء
  في الصیف الھواء حار والشمس ساطعة ترسل أشعة محرقة الیوم قائظ والشاطئ یعج

  بالناس
 كان الفصل صیفا وكان الیوم شدید الحرارة ثقیل الوطأة  
 بدأت حرارة الشمس تشتد وتتحول إلى سعیر یلفح األجسام  
  فق ضباب السراب في األابتدأت شمس الصیف ترسل أشعتھا الحارة وینبعث  

  إنھ فصل الصیف...سماء  وإشراقصفرة رمل وزرقة ماء وصفاء جو  
  

  
  في فصل الخریف

  لقد رحل الصیف وجاء الخریف وبدأ الطقس یتغیر شیئا فشیئا  
 النت حرارة الشمس ولكن األرض مازالت صلبة  
  ریح فتساقطت األوراق وتجردت األشجارلاھبت  
 ذاذا ثم أصبحت ھطالأمطار الخریف تنزل ر بدأت  
 والوراق الصفراء تناثرت  فصل الخریف یكاد ینقضي الشمس خجولة والھواء لطیف

  رضعلى األ
 فق وأظلمت الدنیا وھب نسیم بارد وخیم على الحقول سكون رھیب وبدت اربد األ

  السحب السوداء في السماء مخیفة ثقیلة
 ي حیاء واألشجار شبھ األوراق الصفراء مكدسة ومبعثرة ومن تحتھا حشائش نمت ف

  عاریة
 أقبل الخریف فصبغ السماء بلون رقیق.  
  غامت السماء وتراكمت فیھا السحب حتى أظلمت الدنیا فالمطر مقبل یبشر بقدومھ

  ومیض البرق وقصف الرعد
 في فصل الخریف تتساقط أوراق الشجار وتتطایر في الفضاء الرحب كتطایر العبرات  

 



  
  

 وصف عناصر المحیط
  

  اناتالحیو
  

بقعة سوداء تمیزه عن غیره  رأسھلقد كان كبشا أبیض الصوف في مقدمة :  الخروف
وتدلت ألیتھ فبدا یمشي مختاال بنفسھ یتقدم مرفوع الرأس كمن یقود جیشھ بشجاعة نحو 

 معركة 
 

أبصرت حسونا ذھبیا یتحرك برشاقة فیھتز ذنبھ المخطط باألصفر واألبیض :  العصفور
.صدره ذا الریش الذھبي بمنقاره الدقیق أو ینشد بصوتھ العذب والرمادي أو ینكت   

 

ة بیضاء في جبھتھرلي مھر أشقر جمیل المنظر بدیع الخلقة تزینھ غ:  الحصان  
رض طیا كالبرق مھر رشیق القوائم قصیر العنق أشقر اللون إذا ركض جعل یطوي األ

.الخاطف   
 

العمل عكس كل الدعایات الرائجة  ھو حیوان ذكي رقیق الحاشیة ودؤوب على:  الحمار
.حولھ منذ القدم  

 

جمیلة بعینیھا الرائعتین وذقنھا الصغیر وبحافریھا األسودین الالمعین وبقرنیھا :  المعزاة
المخططین وبشعرھا األبیض الطویل الذي یكسو جلدھا الناعم وإضافة إلى ذلك فقد كانت 

.عنزة طیبة ودیعة  
 

وأنف وردي إذا مشت  نخضراوالي قطة أحبھا كثیرا وجھھا مستدیر فیھ عینان :  القط
.رفعت ذیلھا الطویل   

 

أسد رھیب مخالبھ كأنھا سنون الحراب وأنیابھ كأنھا السكاكین وعیناه تشعان ببریق :  األسد
 مخیف

 

قرود ضخام الحجم كالغورالت كان منظرھم مفزعا ووجوھھم سوداء وشعرھم :  القرد
.یف وأظافرھم طویلة حادة ونظرتھم مخیفةكث  

 

رأیت طاووسا في ریشھ البدیع یختال كالعروس في ثوبھ الرفیع وذیلھ الفتان : الطاووس
  اإللھيفي حسنھ  ناأللواكقوس السحاب الزاھي تمتزج 

  



  
  النباتات

  السوسن األبیض واألقحوان األصفر والنرجس البنفسجي وشقائق النعمان الحمراء  
 ألزھار باعثة رائحة خالبة تموج ا  
 عادت للزھور رائحتھا الذكیة ونضارتھا التي زادتھا أشعة الشمس جماال واشراقا  
  تفتحت أزھارھا والحت براعم طریة تبشر بمواصلة النمو وامتزجت رائحتھا الشذیة

  بنسیم علیل 
  یوشي خضرتھا زھر بري أحمر قان تتوسطھ دائرة سوداء وكانت السنابل تحتك

  .ا وتمد أعناقھا نحوه كأنھا أنست بھ وردت التحیة بتحیة رقیقة على تلطفھ معھا ببعضھ

 
 
  

)أوصاف ُخلقیة (الشخصیات &   
  مغرورة متعالیة ال تحمل الحب أو الود ألحد خبیثة ماكرة كذابة  
 شخص نبیل األخالق كریم القلب والخلق لعوب طروب جذاب  
 ھیھا فیھا أحدلقد اشتھرت بقلبھا الرخامي وبقساوة ال یضا  
  ھو شاب یحمل بین جنبیھ قلبا یزخر بالعواطف الشریفة واالحساسات النبیلة وبرغبة

  صادقة في النفع واإلرشاد
  أصبح الطفل مثاال لكمال األخالق وحمید الصفات بارعا في المعارف واآلداب  
  كانت ریم حسنة األخالق مھذبة تعطف على الفقراء والمساكین.  
 ة قنوعة وغیر متطلبة لھا أحالم كثیرة تسعى إلى تحقیقھا بالمشقة كانت الطفلة مطیع

  والعمل الدؤوب 
  تحب ابنھا الوحید حبا شدیدا ألنھ طیب الخلق مطیع یلبي طلباتھا  
  ھو طیب القلب كامل األخالق یعطف على الناس ویحب أھلھ حبا جما  
 بما أنعم علیھم من  فالح طیب القلب یعیش مع زوجتھ قانعین بما أعطاھما هللا راضیین

  .خیر وفیر

  وإذا احتاج إلى شيء طلبھ في احترام وأدب وإذا شكا شیئا ذكره في رقة ولطف. 
  
  
 
 
 



  
)أوصاف ِخلقیة ( الشخصیات &   

  فتاة باھرة الجمال كأنھا القمر المكتمل في السماء أو النجوم الالمعة في اللیل
ا خضروان بلون أعشاب البحر الكاحل السواد وجھھا مستدیر وردي اللون وعیناھ

  .وشعرھا أصفر كأنھ خیوط الذھب
  شاب كأنھ غصن مزھر وقفتھ فیھا جالل ووقار وعیناه فیھما طموح وتعال  
  لھجتھا في الحدیث اشراقة وجھھا : كانت مریم طفلة بكل ما للطفولة من خصائص

  بتلك البراءة والسذاجة خفة حركتھا كأنھا الظبي 
 بصره واعتل قلبھ ووھنت قواه وخارت صحتھ  صار كھال عجوزا فضعف  
  خطواتھا وئیدة كخطوات السلحفاة رجالھا ھزیلتان وثیابھا رثة بالیة ظھرھا منحن

  انحناء مزعجا 
  جمیل المنظر رائع الطلعة نجیب ذكي القلب وكان أنجب االسرة وأذكاھا وأرقھا

  .قلبا وأصفاھا طلعة وأبرھا بأبویھ وأرفقھا بصغار إخوتھ
 لھ طلعة بھیة تنم عن وجاھة مستدیر الوجھ طویل القامة ثاقب النظر لھ جسم  كانت

  .ریاضي 
  شاب ذو ذراعین مفتولین وعلى رأسھ قبعة واسعة تظلل وجھھ وال تترك من شعره

  الفاحم إال بعض الخصائل السوداء المتدلیة على جبینھ 
 لى الصفرة عینا صدیقي كعیني القطط في الصباح شعره بسط لونھ بني ضارب إ

  .كلون خیوط الذرة تماما وجھھ أشقر انتشرت فیھ نقاط نمش
  عینا الطفل سوداوین كحبتي زیتون المعتان شعره جعد فاحم كقطع الظالم ووجھھ

  .قمحي صبغتھ شمس بالده بسمرة خفیفة محببة 
  شخص جمیل الطلعة رشیق القوام حسن الصفات مفتول العضالت  
 ھا أشعث وجھھا صغیر تعلوه كثیر من التجاعید كانت شمطاء قبیحة المنظر شعر

  .وعیناھا مستدیرتان جاحظتان وأنفھا طویل معقف وكأنھ منقار نسر جارح
 رأیت رجال أشعث أغبر قد تدلى شعره حلقات وانھالت لحیتھ طیات.  
  كان مضحك المنظر أفطس األنف واسع الشدق غلیظ الشفتین شعره طویل أذناه

  .نصغیرتان ال تكادان تظھرا
  كان صدیقي ملیح الطلعة ساحر الحسن خفیف الروح حلو الكالم دمث األخالق

  .حمید الصفات
  فتاة رائعة الحسن ال مثیل لجمالھا فوق األرض عیناھا زرقاوان بلون السماء

  .وشعرھا ذھبي بلون الشمس وفمھا دقیق كأنھ البدر
 رارا وبریقا كلما كبرت الفتاة اكتمل جسمھا وتضاعف جمالھا وزاد شعرھا اصف

حتى كأنھ الذھب الخالص فالعین لم تر أجمل منھ واألذن لم تسمع عن شبیھ لھ في 
  القصص والحكایات



  كانت فتاة قاسیة القلب متحجرة المشاعر لھا ھیبة ینفر منھا االنسان وشعر خشن
  كأنھ اللیف رمادي اللون كأنھ صوف خروف

 نتھا ممن یحفظون وعدا وال كانت امرأة شریرة خبیثة األخالق ولم تكن ھي واب
  عھدا أو یتذكرون صنیعا طیبا أو معروفا ألحد

  فتاة صغیرة شاحبة الوجھ مھلھلة الثیاب یظھر علیھا الوھن والجوع والھزال  
  شاب نقي القلب ھادئ الطباع یبذل أقصى جھده في العمل عن طیب خاطر ال یشكو

  .وال یتكاسل وال یحتال أو یأخذ لنفسھ ما لیس لھ 
 اھا هللا بجمال وضاح وحسن زائد فكانت مسرة للعیون ومبعث اعجاب لكل من حب

  .یراھا 
  لباسھا لم یعد یعرف لھ لون من شدة القذارة وشعرھا لم تمتد إلیھ ید بمشط فھو في

  .نظر العین غصن قندول أو علیق 
  قامة مرحة وجھ عربي مستدیر شعر أسود فاحم وذكاء متقد یغزل لسانھا أجمل

  .ث وأرق الحكایا األحادی
  كانت في مقتبل شبابھا في ربیعھا العشرین فائقة الجمال شعرھا أسود فاحم عیناھا

حوروان تنافسان عیون بقر الوحش ممشوقة القوام وجھھا بدر في لیلة تمامھ فكأنھا 
  .إحدى حوریات الجنان 

  رجل ضخم الجثة شدید السواد لھ عینان مشوھتان ملیئتان بالشر وفي أصابعھ
  .أظافر طویلة قذرة 

 كانت تناھز الثالثین شقراء مستدیرة الوجھ عسلیة العینین طویلة القامة قویة البنیة.  
  عینان واسعتان جمیلتان كحبات اللوز ملتمعتین مثل اللؤلؤ األسود النادر وأنف

دقیق صغیر فم ضیق باسم لطیف وشعر منسدل ملتمع حتى كأنھ مغسول بماء سحري 
  .األعاجیب ومشط بمشط بفعل 

  كان یبدو عجوزا جدا كأن عمره ألف عام لھ لحیة بیضاء طویلة وشعر رأسھ
ینسدل على كتفیھ كأنھ ھالة من النور كما كانت مالبسھ ملتمعة وعیناه تبین فیھما 

  .التقوى والزھد والحكمة 
  
 مالمح شخصیة  
  ذو ھیكل شامخ-ھزیل- ذو بناء متین- قوي : الجسم  
  فارع الطول- ویلةط-مدیدة- سامقة: القامة  
 ھزیلة-واھنة-معروقة-بارزة- مفتونة:العضالت  
 بشوش-شاحب-ناضر-ھزیل- صلب- نحیف:الوجھ  
 رقیقان-خفیفان-ثقیالن-كثیفان:الحاجبان  
 ضیقتان- غائرتان- جاحظتان- واسعتان-حوراوان:العینان  
 رقیقتان- غلیظتان-مزمومتان:الشفتان  
 أشیب-أشعث-مضفور ضفائر- مرسل-جعد: الشعر  



 ضحوك- باسم-واسع- صغیر :الفم  
 معقوف- ضخم-بارز- أفطس-أشم-دقیق:األنف  

  وصف مریض -
  شاحب الوجھ غائر العینین مستلق في تراخ وذبول وإعیاء كان  علیال قد انھكھ

  المرض وكاد یسل جسمھ سال كان یفیق قلیال ثم یقسو علیھ المرض أحیانا 
  مرتع الصواحبكان الحر قد لفح وجھھ فأحالھ متوردا فكأنھ قد عاد من سباق أو  
  أخیرا تضاءل داؤه  وتدرج نحو العافیة والبرء فأشرق وجھھ وعادت إلیھ االبتسامة

  العذبة
  وصف فقیر -
  من الناس من حرمھم الدھر المتعة بالحیاة فھم یھیمون على وجھ األرض والبؤس

  حلیفھم والتعاسة ظلھم 
 ورثھا غیر اسمھ لقیتھا المسكینة لقد كانت في حالة یرثى لھا  مات والدھا ولم ی

  وماتت أمھا ولم تترك لھا سوى دموع األسى وذل الیتم
  كانت عاریة القدمین رثة الثوب ما تحصي العین تلك الرقع المنتشرة فیھ فكأنھا

  أرتام تعد بھا لیالي عذابھا
 اغبر شعرھا الفاحم وتلبد والح من تحتھ وجھ كالدینارالزائف في صفرتھ  

 من حجمھا وھي تنتقل متحاملة في مشیتھا وكلما خافت  ھي فتاة علیلة قد أخذ السقام
العثار استندت إلى جدار إنھا لتمشي وكأن لیس فیھا دم ینتھي إلى قدمیھا فھي تجرھا 

   جرا وتقتلعھا بین الخطوة والخطوة
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 وصف األحاسیس والمشاعر
  

  
  :الفرح

  
 لم تسع الفرحة قلبي/  رارحت أرقص بشرا وحبو/  تھللت أساریري /   تھللت بشر  
 انبسطت أساریري فرحا / غمرتني فرحة عارمة/  غمرتني سعادة ال توصف  / 
 ارتسمت عالمات الفرح على محیاي/ كدت أطیر فرحا /  كللت جھودي بالنجاح  
 انقشع عني الشعور بالھزیمة وأصبحت أشعر بالنخوة واالنتصار  
 فاضت نفسي غبطة وحبورا / میلبوجھھا بشر وفي عینیھا فرح وعلى لسانھا قول ج  
 تھللت أساریره والتمعت أعینھ سرورا/  یا لھا من مفاجأة سارة خلفت في نفسي البھجة 
  وجوه طلقة تفیض بشرا وحیویة/ كاد قلبي یقفز من بین أضلعي فرحا وسرورا  
 ابتھج –استبشر  -انبسط - سعد -انشرح -فرح. 
 مررنا والحب حیثما كنا نتجول باعثین الفرح والسالم  / 
 بوجھھا بشر وفي عینیھا فرح وعلى لسانھا قول جمیل 
 كنت أركض في سرعة وسرور كعصفور غادر قفصھ 
 ارتسم البشر والترحاب على وجوھھم فالتمعت أعینھم سرورا وفرحا 
  ھزھا الحب واالنتصارالرنانة الصافیة وھي مرحة طروب یتكركر الصبیة بضحكاتھا 
 السعادة ودة والمعبرة عنالطافحة بالم غمرتھ بقبالتھا 
 وقد مأل كیانھا فرح فرید لم تعرفھ من قبل وفیض من السعادة ال یوصف 
 فمھا باسم نكتتھا حاضرة وكأنھا بینھا وبین الفرح عقد ال ینصرم 
 صوات كالمالئكة تطیر وإذا الدنیا من حولي نغم حلو ساحر وإذا األ 
 كان منشرح الصدر تعلو وجھھ عالمات الغبطة 
 والسرور وتغمره الفكاھة والمزاح واالنشراح اإلیناسوده كان یس 
  غمرتھا سعادة وتھللت أساریرھا وبرقت عیناھا وقد فاضتا دموعا فازدادت جماال 
 على شفتیھ ابتسامة عریضة ومشرقة 
 كانت أعینھم تلمع بومضات بھجة وفرح 
  كان منشرح الصدر تعلو وجھھ عالمات الغبطة والسرور 
  الجیران فرددتھ األلسن في ابتھاجانتشر الخبر بین 
 إنھ مشھد ھزلي حقا أثار ضحكي ودفعني إلى القھقھة وجعلني أتلوى من كثرة الضحك 
  قال وقد ارتسمت على ثغره ابتسامة فیھا عطف وحنان 
 وسرعان ما شبت في الدار یقظة عارمة واشرق فیھا نور ساطع وجلجلت ضجة وعجیج. 
  



  
  

 وصف األحاسیس والمشاعر
  

  
  :لحزنا

  
  منظر یفتت الصخور وتنفطر لرؤیتھ األكباد ...یا لھول ذلك المنظر الفظیع  
  صعق الجمیع ووقفوا مذھولین من ھول الفاجعة  
  على األرض مغشیا علي إثرھاندت مني صرخة مدویة سقطت  
 انقلب المكان إلى مناحة تمزق نیاط القلوب  
 والحسرة فھؤالء قد اصفرت وجوھھم  لقد كان المشھد مؤثرا حزینا یثیر ألوانا من اللوعة

واختلجت نفوسھم ومادت بھم األرض فسقطوا علیھا كالموتى وأولئك قد خنقتھم العبرة 
 .وعقدت الدھشة ألسنتھم فسالت دموعھم غزیرة تعبر عما في نفوسھم من لوعة وحسرة

  إلى المنزل منكسرا حزینا أجر خطى الخیبة وقد تملكني حزن شدید عدت 
 وھو یجھش بالبكاء أسفا وحزنا على  عانق والده.. 
 ضرب كفا في كف واستسلم لألحزان 
 أمست حیاتھ خواء ال بھجة فیھا وال رواء یرین علیھا وحشة ومالل 
  أرسلت دموعا في صمت على خدیھا وكانت تظھر خلفھا نظرة حزینة منكسرة 
  العین المھمومة وعلى فمھ ابتسامة ترقرقت على شفتیھ الكالحتین كما تترقرق الدمعة في 
 آلمني أن یحل بیني وبینھ الجفاء محل األلفة والصداقة 
  یعانون آثار النكبة ویقدرون الموقف في صمتكان المتضررون منتصبین ھنا وھناك . 
  استحالت االبتسامة إلى زفرة عقبھا متنھدا 
 ي ن أترابن فعدت إلى المنزل أجر خطى الخیبة  وعیواستبد بي الیأس والكآبة والحز

 .ترمقني في شفقة
  أحست بالحسرة والندم وانھمرت الدموع مدرارا فغسلت وجھھا وبللت جسمھا. 
 ضرب صدره ذاھال وصرخ صرخة الیائس المصروع وراح یجھش بالبكاء. 
  بكت بكاء مرا حتى تورمت عیناھا وامتنعت عن الطعام والشراب حزنا حتى أوشكت على

 .الھالك لشدة ضعفھا
  
  

 
 



  
  

  الخوف
 عدت أوصاليارت  
 عقل الخوف لساني  
 ذاب قلبي  
 غاب صوتي  
 تبددت أحشائي  
 تسمرت في مكاني  
 جمد الدم في عروقي  
 جف حلقي  
 اصطكت أسناني  
 ترقرقت عیناي دموعا  
 ذھلت مما رأیت  
 تملكني الخوف  
 تسمرت في مكاني ال أقوى على الحركة  
 وضعت یدي على فمي ألكتم الصرخة التي أحسست أنھا ستنطلق  
  عقل وقلبي قد ذابوكأن لساني  
 أصبحت ساقاي غیر قادرتین على حملي  
  ندت مني صرخة قویة مزقت أحشاء السكون  
  اقشعر بدني وسرت فیھ رعشة من الخوف والھلع  
  ذھل –ارتاع  - ھلع  -وجم  - تسمر  - تلعثم  -ارتجف  -اضطرب  - ذعر  - خاف 
 انتشر الھلع والفزع في قلوب السكان واختلط علیھم المر 
  المنظر یثیر في النفس الرھبةكان ذلك 
  أخذت الھواجس تساور المرأة ثم اشتد بھا الخوف 
 كان یرتجف كالقصبة لشدة فزعھ وخوفھ ورعبھ 
 ھب من النوم مذعورا وھو یرتعد من الخوف ویضطرب من الفزع والرعب 
  سمعت صوتا مرعبا فاضطربت وأخذت أرتعش من شدة الخوف وجمدت قوائمي فلم

 أصیح أستطع أن أھرب أو
  وقالت في صوت مضطرب ذعرت مما سمعت وعال وجھھا الشحوب واصفر لونھا 
  اشتد فزع سكان البیت فقد كانوا مھددین بكارثة شاملة ال یسلم من أذاھا أحد 
  كنت أتقدم بخطى متثاقلة أقدم رجال وأأخر أخرى 
 لى وإذا الدنیا من حولنا أصوات مخیفة ترتجف لھ النفس وعالمات الخوف بادیة ع

  .وجوھنا 



  
  اإلعجاب

 اعتراھا ذھول شدید ثم تحاملت على نفسھا وقالت 
 أعجبت بھا أیما اعجاب 
  راقتني الفكرة ولم تعوزني اإلرادة في تنفیذھا 
 راقني ما كان علیھ من حسن وتناسب ونظام 
 حدقنا فیھ غیر مصدقین 
 إنھا غایة في االبداع والتنسیق 
 أصغیت إلیھا بقلبي وعقلي وكیاني 
  ما بھرني وملك عقلي ھو أول 
  ما أروع الطبیعة وما أبدعھا سبحان هللا 
 یا لھذا الجمال الخالب كل من رآه أعجب بھ 
  إنھ مشھد أثار اعجابنا..  

  الحقد والحسد
  لقد اشتھرت بقلبھا الرخامي وبقساوتھا التي ال یضاھیھا فیھا أحد 
  كان الشر قد جفف كل ینابیع الحب في قلبھا 
 إھانة لھا وتحقیرا فتمتمت بین شفتیھا وبكلمات تنذر بالشر وانفجرت  ظنتھاثارت وھاجت و

 كالبركان الثائر 
  حملق إلیھ طویال بعینین طافحتین حقدا وشرا 
 بدأ یظھر الحسد الذي في نفسھ 
  حل الجفاء والحقد بیني وبینھ محل األلفة والصداقة 
 كانت تكتم نحوھا غیظا وحقدا شدیدین ال حصر لھما. 
   

  حیرةال
 بقیت مذھوال  
 وقفت مترددا  
 أجوب الغرفة جیئة وذھابا  
 ساورتني حیرة كبیرة  
 أصابني أرق شدید  
 كنت أغوص في بحر من األفكار  
 لم یكحل النوم أجفاني  
 ماذا أفعل یا إالھي  
  لقد نسیت... یا للمصیبة  
  ارتسمت عالمات الحیرة على محیاي  



 یا لني من غبي ھل أخبر أبي الحقیقة ھذا مستحیل  
 كانت ھذه األسئلة تخامرذھني  
  كان یذرع الغرفة أو المكان جیئة وذھابا  
 یحس كأن المكان لم یعد یسعھ  
 فھو ال یستقر في مكان  
  ینظر إلى الساعة من حین إلى آخر  
  جالت بخاطره عدة أسئلة عجز عن ایجاد أجوبة لھا  
 ذھب خیالھ إلى أخطر االحتماالت ولكنھ في كل مرة یحاول طردھا  
 خامر  - تلعثم  -ذھل  - تردد  - ساور  -احتار  
 كان یقضي نھاره في حیرة وندم ویبیت لیلھ في ھم ونكد  
 انتشر في البیت الحزن والحیرة  
 یعبس فتتھجم سحنتھ  
  داھمھ الخوف وساورتھ ھواجس شتى  
  تقدمت في خطى مترددة وأنا أتحسس الطریق  
 كنت أتأملھ فتزدحم في خاطري أسئلة كثیرة 
 تثاقلة متباطئة متراخیةوتوالت األیام م  
  وكنت أتحرق شوقا لقدوم أخي فأرسل النظر من النافذة تارة وأركض إلى ناصیة

  الشارع مستطلعا طورا 
 انتحى كل واحد منا ركنا وھو واجم  
  كنت أقدم رجال وأأخر أخرى  
  انقبضت نفسي واحترت ثم فكرت وقلت..  

  
  الغضب

  یجانھ في ھینفجر غضبا بصوت غلیظ كأنھ ھدیر النھر 
  یغضب فیتطایر الشرر من عینیھ وتنفر عروق رقبتھ وتتصلب عضالتھ 
  یصیح بصةت جھوري أجش 
 یعصره الغیظ والغضب 
 كانت تعاتبني في لھجة غاضبة 
  انفجر غاضبا كانفجار البركان واحمر وجھھ غیضا 
 ر احمر وجھھ وانتفخت عنقھ فبرزت عروقھ كأشجار الخریف ثم تدفق علینا كما یتدفق النھ

 في موسم فیضانھ
  قطبت األم وجھھا غضبا. 
  
  
  



  
  
  

 أقوال وحكم
 من جد وجد ومن زرع حصد 
 في االتحاد قوة 
 ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد 
 من طلب المعالي سھر اللیالي 
 العلم نور والجھل ظالم 
 وجعلنا من الماء كل شيء حیا التعاون سر النجاح 
 وتعاونوا على البر والتقوى 
 ود وأغلى مفقودالماء أرخص موج 
 النظافة من االیمان 
 نم باكرا وقم باكرا 
  الجنة تحت أقدام األمھات 
 قطرة ماء خیر من ألف كنز 
 في التأني السالمة وفي العجلة الندامة 
 الصبر مفتاح الفرج 
 وجھ بال ابتسامة كحدیقة بال أشجار 
 من یعمل صالحا یجن خیرا 
  الیسیر كثیرا 
 الدھر بین الحفر من ال یحب صعود الجبال یعش أبد 
 لیس السقوط فشال إنما الفشل أن تستمر حیث سقطت 
 ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین 
 أحسن األصدقاء عند الشدة 
 ال تظھر الشماتة في أخیك یرحمھ هللا ویبتلیك 
 لو تعلقت ھمة المرء بما وراء العرش لنالھ 
 من نصب فخا ألخیھ وقع فیھ 
  من خالف القوم تاه 
 جلب لك الربیعزھرة في البیت ت 
  الوقت كالسیف إن لم تقطعھ قطعك 

  
  

 إن الید المقرحة بالعمل ھي العلیا والید الناعمة المطرأة بالترف ھي السفلى  
  إن األیدي التي تصنع أكالیل الشوك ھي أفضل من األیدي الكسولة



  
 الریاضة

 الریاضة تقوي الجسم وتنشط األعضاء
 الریاضة تبعث الروح الریاضیة

ة تعلم التعاون واالتحادالریاض  
 الریاضة نحفظ الجسم من األمراض
 الریاضة تكسب الجسم خفة ورشاقة

 الریاضة وسیلة من وسائل نشر الصداقة والمحبة والسلم
 الریاضة تربي األجیال على األخالق الفاضلة

 
 العقل السلیم في الجسم السلیم

بدانھمعلموا الشبان الریاضة البدنیة والفنون الجمیلة تنشك أ  
 الھوا والعبوا فإني أكره أن یكون في دینكم غلظة

  
  
 
 
 

  الحوار
  : "......"قال

  :".........."أجاب
  : ".........."رد قائال 
  : "..........."ثم أردف 
  :"........."بادره قائال

 
 
 

 كلمات الربط
 

 بسبب  -من أجل  -بفضل : السببیة  
  قصد -لئال  -حتى  - ألجل : الغائیة  
  بدال من  -عوضا عن   -على الرغم من : والعكس الضد  
  إال إذا: االستثناء  
  إضافة إلى  - بعد  -قبل : النظام والترتیب  

 - على أن  -في حین أن  - مثلما  -كما أن  -ھكذا : أدوات الربط 

 
 
 
 



 
  

 تراكیب جمیلة
 وعندما عادت أمي إلى المنزل الحظت علي اضطرابا شدیدا فسألتني عما أصابني 
 كان غضبھا شدیدا حین علمت أني كسرت طاقم القھوة  وكم 
 ولما عرفت الحقیقة آلمني أني أسأت إلى أعز أصدقائي ظلما 
 كان علي أن ال أتسرع في معاداتھ وأن أتبصر كثیرا في األمر حتى أعرف الحقیقة 
 وكانت السھرة كأحسن ما تكون السھرات جماال وھدوءا 
 ة تلعب بجانبھا أما أبي فقد كان یطالع مجلة كانت أمي تطوي الثیاب وأختي الصغیر 
  بینما كنا نصلح تمرینا حسابیا إذ سمعنا طرقا على الباب 
 وكان أكثر التالمیذ خائفین فمنھم من كان یبكي ومنھم من كان یتظاھر بالشجاعة 
  حتى كان جمیع أفراد العائلة حول فراشھوما ھي إال دقائق 
 د زالت وكأنھ یرید أن یطمئننا على صحتھما یتظاھر بأن آالمھ ق وكان كثیرا 
 ولم یتحمل أبي رؤیتھ على ھذه الحالة فأسرع یحملھ إلى القسم االستعجالي 
  لو كان ھذا العامل یتقن صناعتھ ویفي بوعوده لكسب ثقة كل الحرفاء 
 لو عامل حرفاؤه معاملة حسنة لما نبذوه وابتعدوا عنھ. 
 اصر الفریقوكنت كلما مررت بشخص إال وسألتھ عن عن 
 وبقیت أكثر من ساعة وأنا أجري وأسأل إلى أن عثرت علیھم 
 وما إن وضعت قدمي في المنزل حتى أسرعت إلى الحدیقة أتفقد زھرتي كالعادة 
  وعدت أجري إلى أمي وما كدت أراھا مقلعة حتى انتفضت كالملسوع 
 وفي حین كان الجزار یستعد لذبحھ كنت أنظر إلیھ متأسفا على فراقھ 
 خذت أمي تنظف األحشاء بینما شرعت أختي في تقطیع اللحموأ 
  ال أظن أنك نسیت الصداقة التي كانت بیننا ولكن قلة رسائلك جعلتني أشك في ذلك 
  یا لھا من أیام جمیلة تلك األیام التي قضیناھا معا في اللعب والدراسة 
  

  .......كان یمكنك أن ....ماكان علیك أن 
  ....احذر....إیاك أن 

  
  
  
 
  
  

  
  



  

 عبارات طریفة
 

وأیة متعة یجدھا األطفال بین أحضان الطبیعة الضاحكة وأیة لذة یحسون بھا وھم یلعبون 
ویقفزون ویركضون بل أیة فائدة أشد وأعظم من ھذا اللقاء الذي امتزجت فیھ النفوس وتالقحت 

.اك كنھ الحیاةاالفكار وفتحت العیون على آفاق جدیدة تساعدھم على فھم الدروس  وعلى ادر  
 مازال رمضان یحل بین المسلمین محل النور من العین والبھجة من القلب 

 ال یأتي العید على حین غرة فعادة ما تسبقھ أھبة تلیق بمقامھ 
أشرقت شمس العید على مدینتنا في غیر وجھھا المألوف فال النور كان باھرا كھذا النور وال 

.الشعاع كان ساحرا كھذا الشعاع   
 

 سرت والفرحة تھزني ھزا
 تكاد تالمس السحاب 

 عرفتھ منذ نعومة أظافري
 أكاد أطیر من شدة الفرح

 الشوق یھزنا ھزا 
 ال تسل عن عظیم فرحتي

 حین
 كم تمنیت أن أمد في عمر اللیل ساعة

 بفضل تآزرنا تغلبنا على كل الصعاب 
 وما ھي غال سویعات حتى صار 
 وظل صدیقي في غدوه ورواحھ

ساعات تمر بسرعة مذھلةكانت ال  
 لقد سدت كل األبواب في وجھي 

 كنت في أشد الحاجة إلى 
 تسلحت بالصبر لمواجھة الموقف

 كان األمل یتجدد مع طلوع كل یوم ثم ال یلبث أن یتبخر كضباب الصباح 
 تراءت لنا شواطئھا الذھبیة

 أحاطت بھا إحاطة السوار بالمعصم
 تھللت وجوه الناس بشرا

نا ظلیالانتحینا مكا  
 ما شاء هللا كم ھو بدیع سبحان هللا

 وخضنا في حدیث ممتع
 لم أدخر جھدا لمساعدتھ



 كان بإمكانھ أن یكتفي بذلك
 انتصب في تباه وشموخ

 تمتزج حواسنا بما جادت بھ الطبیعة من سحر وبھاء
 تنط یمنة ویسرة في خفة ورشاقة 

 بین الفینة واألخرى
 رائعة الجمال كالعروس الفاتنة 

  

  
  الصداقة

وصف صدیق -    
رلطیف المعش _محلو الكال  

  اطلق المحی
نقي السریرة  - ب طنب القل  
وفي -    مخلص  

 ال یؤذي أحدا
 محب للخیر
 دائم االبتسام

العالقة مع صدیق -   
 ربط الود بیني وبینھ

 ال نفترق إال عند النوم
 كانت بیني وبینھ عالقة متینة

 عالقة حب
 كانت تجمعنا محبة كبیرة

و الكالم لطیف العشرة طیب القلب نقي السریرة مخلص وفي محبوب من حل
 الجمیع ال یؤذي أحدا ال تفارق االبتسامة ثغره اینما حل زرع االبتسامة 

فما أكثر األصدقاء حین تعدھم   ولكنھم في النائبات قلیل: قیل   
ن إن األصدقاء كما قال الشاعر كثیرون حین تقبل علیك الدنیا ولكنھم قلیلو

 إذا أدبرت عنك فال یواسیك عندئذ إال الصدیق
  



 
 الرسالة 
 المقدمة

أبي الحنون -أبي الحبیب  - أبي العزیز   
معلمي القدیر - معلمي الجلیل   
صدیقي المخلص - صدیقي الوفي   

 
 التحیات واألشواق

 ال أدري بأي لسان أعبر لك عن 
 ترقرقت عیناي دموعا وأنا أخط لك

تسبقني دموعي  فإني ال أحمل القلم حتى  
...ما یخالج نفسي من عذاب وألم فراقك یا   

...نحن نجلك ونتذكرك دائما أطلب من هللا أن   
...ویسلم علیك من أعماق قلوبھم كل من   

...وتقبل قبالت   
 

 ختم الرسالة
اللھم أقدرني أن أرد لك بعضا من جمیلك    

 وكل عام زأنت بخیر یا والدتي العزیزة
ا أن أجتمع بك في القریب العاجلوختاما أقبلك راجی  

 وإلى لقاء قریب بإذن هللا
 والسالم علیكم ورحمة الھ وبركاتھ

 وأخیرا أبلغك سالم كل العائلة
 فإني أدعوهللا مخلصا أن یدیم جمعنا

 
 االمضاء

قرة عینك  - ابنك الصغیر  - ابنك العزیز   
 ولدك المشتاق



أختك الحبیبة - زوجتك المحبة   
أخوك في هللا  - رفیقك المخلص  -اك صدیقك الذي ال ینس  

تلمیذتك الذكیة على الدوام   -تلمیذك النجیب دائما    
 
 
 
 
 
 

 شروق الشمس
 اطاللة الشمس من وراء الجبل

 أشعتھا تعانق األشجار
 أشعتھا تعانق األشجار 

 أشعتھا تنعكس فوق حبات الندى المتناثرة على الحشائش
ریةشروق الشمس یعلن دبیب الحیاة في الق  

 لوحت الشمس وجھھ
 مع موعد الشروق

رعاة  -الدكاكین  -الفالحون  - المروج  - األشجار  -العصافیر  -النسیم  -الروابي  - الطبیعة 
 الغنم 

 
 التضاریس جبال شماء

 منعرجات صخریة حادة
 منحدرات أخاذة
 سفوح خضراء

 ھواء نقي 
 جو معتدل الحرارة

 نسیم علیل
 عیون ثرة عذبة
 جداول رقراقة

 خریر المیاه
 ھدیر المیاه

...)األقاحي . الزنابق ( زھور بریة متفتحة   
)الشحاریر . البالبل ( طیور تشدو على األغصان   


