
 

   

 

 

 

 

 

   تكاثفت السحب وقصف الرعد ولمع البرق وثارت عاصفة

 هوجاء وإذا دفق من المطر تبلل الحشائش فيصبح ندى رطبا

  كنت أسمع صفير الريح وأرى لمعان البرق يتبعه هدير الرعد 

   في فصل الشتاء برد الطقس وهبت ريح وهاجة فغامت السماء

 وتراكمت فيها سحب سوداء حتى أظلمت الدنيا

  فصل الشتاء فتألفت منه البروق التي تلمع في  حتى إذا حل

 السحب والغيوم

  ارتحل الشتاء برياحه الهوجاء وبرده القارس 

  نزل المطر بغزارة فعقبه لميع البرق وقصف الرعد 

   تنزل قطرات المطر غليظة سريعة ثم تتحول إلى سيل جارف

ينزل من السماء ومن حين آلخر يومض البرق فتصحبه هزات 

 عنيفة

  ليوم شديدا كأن السماء صبت لعنتها على األرض فالظالم كان ا

أطبق على الكون والشمس احتجبت ولعلها انطفأت وبقيت وحدها 

 في السهول تولول

   كانت السماء يمزقها البرق بصورة متالحقة والرعد يصم اآلذان

 والمطر ينزل بغزارة

   أظلمت الدنيا ظالما عجيبا وكأنما غطى وجهها ستارة سوداء

ة فلم يعد يبين منها قمر أو نجم أو حتى بصيص ضئيل من كثيف

ضوء بعيد وفي نفس الوقت اضطرب وضربت الريح بعنف 

 وهاجت األعاصير بثورة وولولت

عن فصل الشتاءجميلة بير اتع   

ءوصف فصل الشتا   



 

   

   كانت األشجار تتراقص والرياح مندفعة من كل صوب عند ذلك

حجبت النافذة غمامة سوداء كثيفة وإذا القاعة تغرق في ظالم 

 واحد منا ال يرى اآلخرحالك بالسواد وأصبح كل 

   ازدادت العاصفة قساوة عندما هطل المطر وتساقط البرد يرجم

األشجار واألرض وأمل الفالحين وشقت األرض في صلب األرض 

جداول تتدفق ملتوية تجرف التربة فتجرف معها الحياة استمرت 

هذه العاصفة ساعة من الزمن كانت أطول من الدهر وأقسى من 

 عولضربات الفأس والم

   قر الشتاء يسري في األجسام ويبعث في النفس قشعريرة تكاد

 تزهق األرواح

  ملك الفصول هو الشتاء في كل أرض دار لها تلقاها بالترحاب 

   أعطى الشتاء البرد لألرض فنامت ونامت معها بذور النباتات

وأعطى المطر والثلج فشربت األرض وشربت معها البذور 

 فانتعشت وهي نائمة في أحضان الطبيعة

   كان زفير العاصفة يخترق الخشب واالسمنت ويصل إلى أذني

 قرقعة هائلة فأحس برأسي ينشطر.


