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َنة  اَيّتي امُيَفضَّ َّ ٍّ َي  ٍّ َِ أٓشُجُب . امّعَناَيُة بّاألٓشَجارّ  ا   ََ أٓعَزُق أٓرَض َِ ا  ََ أّحبُّ أٓن أٓسّقي
ا  ٍَ أٓجّني ّجَياَر َِ ا  ََ ا بّإٓحَدْ امَبَساّتيّن إٓذ بّي أَرْ . أٓغَصاَن ٍو َبٓيَنَيا كٓنُت َىارًّ ّٓ َذاَت َي َِ

ا  ََ يٓعَبُخ بّ َِ َمًدا َصّغيًرا ُيكَْسُر أٓغَصاَن إٓحَدْ األٓشَجارّ  ًٓ أُعٓد   بّي امَغَضُب َ آشَتدَّ  .َِ َم َِ
ٌُ َِ أَتَياَسُك َنٓفّسي  َّ ًٕ آنَدَ ٓعُت َنٓ  أَنا ُىٓ َتاِج إَمٓ :" أَجاَبّني "  َىاَذا َتٓفَعُه ؟:"   َقاّئ

ا  ََ َِ أَخٓذُت ا  ََ رُت َجرّة َباّرَزًة َ كسَّ ٌّ امشَّ ّذ ٍَ َجٓدُت أٓغَصان  َّ َتَياَمكُٓت َنٓفّسي ." َعَصا َ 
ًَّ ُقٓنُت  ًٕ ُج َسكٓتُت َقّني َجَرّة : َِ ُُ كَاَن ُىفيًدا مّنشَّ ٓرَت ًُ أنَّ امُغٓصَن امّذي كَسَّ أَٔ َتعُن

ا ؟  ََ َصاّحّب ِع ّىٓن ُ ُرِّع : " ُقٓنُت " كَٓيَف  َذمَّك ؟ : " َ َسأَمّني ُىٓسَتٓغّرًبا " َِ َذا َ ٓر ٍَ
ا ّىٓن ّتٓنَك  ََ قٓد َحَرٓىَت َصاّحَب َِ ا ،  ٍَ ّجَياّر َِ ا   ََ َراَق ِٓ مّيٓ ّيَه أ َِ ُّ مَيٓنُيّ  ي َجرّة ُتَغذِّ امشَّ

َيار  َّّٕحيَن َيٓقَطُعَّن  األٓغَصاَن امكَّحيَرَة ، :" أَجاَبّني   "  !امحِّ ُد امَف ٍّ كَّحيًرا َىا ُكٓنُت أَشا
اّحًدا  َِ ا أَنا َ َقَطٓعُت ُغٓصًنا  ُْٕح :"  ُقٓنُت  !أىَّ َنة َيُقُّو امَف ٓقِت َىَعْيِن ّىَن  امسَّ َِ َناَك  ٍُ

ُّ آَخَر َصّغيًرا  َيُ هُّ  َِ ّعٓنَدَىا َيُقصُّ ُغٓصًنا كَّبيًرا يٓتُرُك بَّجانّّب ُّ بَتٓشّذيّب األٓغَصاّن  ّ ي
َِ ُيٓحّيُر ّجَياًرا كَحيَرًة  ًٍ . َىَ ْنُ  ُل إَمٓ َ ٓ  ّْ ُْٕح  َتَتَ  ا امَف ََ ًْ إنَّ األٓغَصاَن امّتي َيٓقَطُع ُج

. َناّ ٍع ُىّفيٍد 

 

  إنتاج نتابج حوج أهّم يج الّم جرجج

 

امَيُّضّع 

ًٕ َيٓقَطُع أٓغَصاَن َشَجَرٍة   أٓبَصٓرَت ّطٓف
ُُ َ ّائَد ... ُُ َعٓن َذمَّك ُىَبْيًنا َم ٓيَت ََ َ َن

َجَرّة  ِّ . امشَّ آر َِ ٓث َعٓن َذمَّك  َتَ دَّ
 .امّ ّاَر امّذي َداَر َبٓيَنُكَيا 



 

 

 
اَِ ُتَساّعدُ  ََ ٓتّح امّتي َتُقُّو بّ ة امنَّ َّٕل َعيّنيَّ اّء ّىٓن ّخ َّ ا   َعَنٓ َتٓنّطيّف األٓج ََ َراُق ِٓ  ،   أ

َرة أٓحّتَباّس امَ َراّري، كََيا  تقْنه ِ ٍّ ا ُتٓيّسُك ّىٓن ُحدِّث َظا ٍَ ٓرَبَة ُجُذُِر  امتُّ
ا ّىَن أٓنّجَراّف،  ََ َتٓيَنُع اَِ ُتَقْنهُ  َحرَكََة امْرَياّح ِ تَْدئَِ ََ  ّىٓن األٓشَجاُر .  ّىٓن ُسٓرَعّت

ةً  ا ّعَنايًة َحّقيّقيَّ ََ ّبيَعّة امّتي َيّجُب أٓعّتَناء بّ َباّت امطَّ ٍّ  ًّ  إَمٓ َتٓ َتاُج      َ ََي  أٓعَ 
اٍت كَّحيَرٍة كٓي  َّ َتكُٓبَر َسَن َِ َٔ َيُجُّز َتٓنُيّ  َِ ا ،  ََ َتكّٓسيُر  أٓغَصانّ َِ ا  ََ  ُيٓنّذُر َ ذمَّك  َقٓطُع

ٍة  ٓ  َحّقيّقْيٍة بُّ ُدِّث كَّارَّث بّيّئيَّ َحتَّ َِ امَ َيّان  َِ ُيَؤْجُر بَّشكٍٓه ُىَباّشٍر َعَنٓ اإلٓنَسان  َِ  
َباَتاّت  ." َعَنٓ امنَّ

آنَصَرَف ، أْىا أَنا َ آمَتَفتُّ إَمٓ  َِ  ُُ ًْ َطأَطأ َرأَس مّي ُج ّٓ ًشا ّىٓن َق ٍّ كَاَن امْصّبيُّ ُىٓنَد
 ًَّ َِ أٓحَسٓسُت بُّسُرٍِر ُج ا ُتَخاّطُبّني َشاّكَرًة َصّنيّعي  ََ ا َ َشُعٓرُت كَأنَّ ََ ُن َجَرّة أَتأىَّ امشَّ

ّتي  ٍَ . أٓتَيٓيُت ُنٓز

 

 ًٕ ًْ أٓرَدٓ ُت َقاّئ ْيَيًة كَّبيَرًة ّ ي إنَّ : " ُج ٍَ َجَرّة أ  مّنشَّ
هِّ  ام ِّ َِ امّكَساّء  َِ َي َىٓصَدِر منّغَذاّء  َٓ ة َ  ّىيَّ ّٓ  َحياّتَنا امَي

ّاّء  َىٓصَدرِ ٍَِي  ََ ام َِ ُرِرّ  امسُّ َِ َجّة  َٓ امَب َِ منَجَياّل 
 . امَعّنيهّ 

مّْلٓٓشَجارّ  ًٌّم ّجًدا ّ ي امّ َفاّا َعَنٓ امّبيَئةّ َِ َّ ِر ى ِٓ   َد
َي  َٓ ي َ  َجاّت ُتَنقِّ ّْ اَء ّىَن امُيَن َّ  َتَطاُيَر َِ َتٓيَنعُ  األٓج

 امُغَباّر،

 

 

 


