
 

 

 مختارات وصــــفية
 

 بجثث و, حققناه بالدماء, عزتنا هو استقاللنا :الوطن حب

 كيف و عيده علينا حل إذا نبتهج ال فلماذا. شيدناه شهدائنا

 .ذكراه يوم صباح علينا يشرق إذ قلوبنا الفرحة تغمر ال

 عين وفي, حزن مسحة الطبيعة وجه في :خريف وصف

 األشجار أوراق و, رطوبة الريح هبوب في و, دمعة الكون

 و أغصانها من تنتزعها للريح تستسلم سقيمة صفرة
 .هواها على بها تتالعب

 نبتة ال و تهب نسمة فال: غريب سكون :شتاء وصف

. مصيرها صاغرة تترقب كأنها و  واجمة الطبيعة و. تختلج

 صرصر ريح هبت و .العاصفة يسبق الذي السكون انه

 السماء هاهي و. المعركة بدء إشارة هبوبها كأن و الذعة

 عن له تبرهن أن تريد كأنها و الكون على غضبها جام تصب

 صفوفه جمع أحكم قد و األدكن السحاب أنشف و. جبروتها

 الرياح زمجرة تنقطع لم و.. داو قصف أعقبه نار سيف عن

 السماء أبواب انفتحت بينما, فشيئا شيئا االشتداد عن

 كأنها و فياضة مدرارة غزيرة الماء سيول منها لتتدفق

 .القرب أفواه من تنصب

 ادلتك حتى صاغرة هاماتها تنحني العارية بأشجارها.....    

 غزارة صدرها قسوة أالنت التي األرض تالمس جباهها

 العون منه تطلب لباريها تسجد كأنها و, المنسكبة األمطار

 .الرحمة تستجديه و

, األديم مبتلة األرض و, األغصان عارية األشجار فإذا.....    

 و. السحب من كثيف نقاب وراء مختبئ الشمس ووجه
 انقطعت الحديقة في و. المطر برائحة مشبع البارد الهواء

 .العصافير زقزقة و, األطيار أغاريد



 

 

 تعزفها كانت التي الخفيفة النقرات تلك سحرتني و.....   

 بغزارة ينسكب الماء كان و. النافذة زجاج على الماء قطرات

 األرض تصل أنها إليها للناظر يخيل فضية خيوط في

 .بالسماء

 صافح و‘ الصواعق و بالعواصف فسلم, الشتاء قدم     

 ينهش البرق و, جنون و ثورة في الريح. الرعود و بالبروق

 من وابل كأنه البرد و, غضب في يقصف الرعد و, الجلد جلد

 .الرصاص

 وجهها في و بسمة الطبيعة ثغر في:  ربيع وصف

 الربيع فرش. منظر أروع و زينة بأبهى تتهادى, اشراقة

 األزهار تطوعت و األرض أديم على السندسي بساطه

 بسحر الطبيعة توشي و العطر بالشذى األرجاء تعطر

 شوقها فتبثه النسيم يقبلها, تكوينها انسجام بديع و ألوانها

 أعالي و السهول إلى يحمله و صدره في يطويه عطرا

 .الجبال

 تختال و الخضرة من ثوب في ترفل فهي األشجار أما.... 

 التي األغصان على و أجوافها في و... جماال و زهوا متثنية

 تصدح العصافير من أجواق,  بديعة يانعة للنور تفتح

 .بهجة من قلبها في ما فيض إال غناؤها ما و بأناشيدها

 إلى تنظر, السماء قبة في ثابتة الشمس: صيف وصف

, له وجود ال كأنه ساكن الهواء و, حامية نارية نظرات الدنيا

 ذابلة أوراقها الطريق جانبي على المصفوفة األشجار و

 .الشديدة الجو لحرارة اتقاء أختها وراء تختبئ منها ورقة كل

 يميز به, اإللهام و الوعي مصدر العقل: السليم العقل

 من القبح و الصواب من الخطأ و الخير من الشر اإلنسان

 المساوئ فوق تسمو التي الفعلية السلطة انه... الجمال

 .الدناءات و



 

 

 غزا و, شيء كل العصر هذا في العلم أصبح لقد: العلم

 ال فاألمم, المرافق جميع في دخل و الحياة نواحي جميع
 .تطبيقاته و بالعلم إال النمو و االزدهار و االستقرار يمكنها

 ال و بالعلم إال نعيش أن يمكننا ال أنه ندرك أن لنا آن لقد
 و طريقه اتبعنا و سيرته سرنا إذا إال محترم كيان لنا يكون
 نسير و كرامتنا و هيبتنا نحفظ و كياننا على نحافظ بذلك

 .المنتجين العاملين مع التقدم و النمو طريق في قدما

 و, اجتمعنا الظالل وارفة شجرة تحت: طبيعة وصف
 القينا النبع ضفة على و استرحنا السندسي البساط فوق

 الطبيعة أحضان بين ممتعا يوما لنقضي الترحال عصا

 .النضرة الرائعة الخضرة الزاهية

 أشعتها و الشمس فاتن رائع جميل شيء كل   

 مياهه و النهر و. الجبل أوصال في الدفء تبعث

 متعرجا لجينها يتدفق الرمال سرير فوق المنسابة

 و العصافير و.  النضرة السهول خضرة بين متلويا
 .األغصان على من بها تصدح المنتشية أغاريدها


