
 الّسند: 

واعتداله في  هوائهالتّنعّم بجنّاتها ، وطيب ا رغبةيقصد النّاس الواحة   

ن جارية ، وتبدو أيّام الّشتاء ، وتمتّد جنّات النّخيل كيلومترات تتخلّلها عيو

كزمّردة تتألأل وسط صحراء من الّرمال الّصفراء البّراقة ، وهذه  الواحة 

المجموعة من نبات وصحراء وجّو وشمس ، يعطي بعضها بعضا جاذبيّة 

 ساحرة .

فامتّدت أمامنا الّرمال رداء ،الكثبان وسرنا وقاحلة توّغلنا في الّصحراء ال   

وبدت تجاعيد رمالها متالحقة في انسياب والتواء وكثبانها أكثر  ،يلّف الّدنيا من حولنا بصفرة فيها بريق من الذّهب

، يترقرق  تباعدا وأشّد روعة وجماال حتّى بلغنا قلبها فوجدنا أنفسنا داخل واحة يتّوجها النّخيل وتخترقها الجداول

 فيها الماء على مهل يتألأل تحت أشعة شمس كأنّها ال تغيب أبدا .

 فبدت لنا، لّرمال اأمامنا  تّدتمل ، امهبّت عاصفة رمليّة فامتألت األرض والّسماء بالّرياح الّشديدة المحّملة بالرّ   

ن ء إلى ليّصحراجزر خضراء في رمال صفراء ، فيها ظالل وارفة ومياه جارية وأشجار مثمرة ، تحيل قسوة ال

، اسقة قيمة متنا مستوشقاؤها إلى نعيم ...تلك هي الواحات في الجنوب حيث ترى النخيل تحيط بالبساتين ، صفوف

ئش ،يغريك اشبساط من الح ،...ويمتّد تحت الجميع  عراجين التّمر تحنو على عناقيد العنب المتدلّيّة فوق الّرّمان

 ان .ين األغصباثبة بالجلوس ويدعوك للمكوث فيطربك خرير الماء المنساب من الّسواقي وزقزقة العصافير المتو

عليكم  ذال !فما أجملها  وعرضة لأليدي ،، ومطمح لألنفس ، هكذا هي البساتين في الواحات إنّها بهجة لألعين     

 تها للتعّرف عليها أكثر.زيار
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