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صوُت  جاَء  اجلميل،  الربيعـّي  اليوم  ذلك  يف 
ها احلنون، وهي ُتنادي بمـحّبة:  أمِّ

هّيا يا صغرييت! علينا اليوم أن ُننـِجَز املهـّمة.
ها  بدْت »تشان« سعيدًة جّدًا ألّنا سُتساعُد أمَّ
أن  عليها  كان  اخللفّية.  املنزل  حديقة  زراعة  يف 

بة.  تستخدَم جمرفًة كبريًة جدًا كي ُتقلَِّب التُّ
التي  »تشان«  للصغرية  جّدًا  ُمـتِعٌب  عمٌل  إّنُه 

أرادْت أن تستيَح قلياًل بعد عناِء يوٍم طويل.
املنــازل  من بعيــد، لـمحْت جيـراَنـــها يف 

الـُمجاورة، وقـد بـارُشوا زراعــَة حـدائِقهم 
اخلــلفّية أيضًا. حيَّْت أمُّ »تشــان« اجلـــارَة 

العجــوَز الّطــيِّبة التــي كــانت
بة بمجرفٍة ُمـنهمكًة يف تقليب التُّ
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»تشان«  سألْت  يها.  كفَّ حجـَم  ُتناسُب  صغرية 
ها حائرًة:  أمَّ

خمَة  لِـَم علينا أن نستخدَم هذه الـمجرفَة الضَّ
يا أّمي؟! 

أجابت األّم: ألّن حديقَتنا حتتاُج إىل مزيٍد من 
الـَحْفِر والتَّقليب.

البذوَر  تضَع  أن  ذلك  بعَد  »تشان«  عىل  كان 
بة، وأن تسقَيـها كّمـّيًة كبريًة  الرّباقة يف ُعمِق التُّ
مقاديَر  برشِّ  اكتَفوا  فقد  جرياُنـها  أّما  املاء،  من 

ها بدهشة:  قليلٍة جّدًا. سألْت »تشان« أمَّ
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الـمقادير  بتلك  احلديقَة  نسقَي  أن  علينا  لِـَم 
الكبرية من املاء؟!

أجابت األمُّ باسمًة: كي تنمَو جّيدًا، وُتثـمر. 
الـُممتع  عملها  من  »تشان«  َفـَرَغْت  لـّمـا 
الـُمجاورة  احلديقة  يف  صديقتها  إىل  التفَتْت 
تسأُلـها إْن كانت قد َفـَرَغْت من عملِـها أيضًا، 
ـها فقد بدأْت بكتابة بعض الكلامت الغريبة  أّما أمُّ
عىل أوراٍق ُصْفٍر صغرية َغرَسْتها يف خمتلف أرجاء 
بًة، وسألْت:  احلديقة. نظرْت إليها »تشان« ُمـتعجِّ

غرية يا أّمـي؟! فُر الصَّ ما هذه األوراُق الصُّ
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الـخرضاوات  أسامُء  هي  تلَك  األّم:  أجابت 
التي َزرْعناها اليوم، وهي كثريٌة جّدًا، ولُكلٍّ منها 

أسلوٌب خاصٌّ يف العناية واالهتامم.
ة:  صاحْت »تشان« بـَحْسَ

كام  مجيلًة  أزهارًا  َزرْعنا  أّننا  ظننُت  خرضاوات! 
فعَل اجلرياُن مجيعًا ِمـن حولِـنا. 

َمَضِت األياُم رسيعًا، وبدأِت الرباعـُم الصغرية 
ياج،  السِّ وراء  ِمـن  بة.  التُّ سطح  فوَق  تظهُر 

صاحْت »تشان«، وقد َغمَرها فرٌح عارم: 
إّنـها تنـمو! إّنـها تكُبـر!

جاَء صوُت صديقتها »تشوم«، وهي 
تصيُح بفرٍح ِمـن بعيد: 
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نحُن أيضًا يا عزيزيت »تشان«! تعايل وانُظري كم 
هي مجيلٌة حديقُة منزلنا اآلن!

وسألْت  الطَّـيِّب،  »تشان«  وجَه  هشُة  الدَّ َعـَلِت 
د: تبُدو ُمـختلفًة جدًا. إّنـها أمجُل من حديقتِـنا  بَتدُّ

بكثري! 
ها احلنون: ال تنيس  ِمـن خلِفـها، جاَء صوُت أمِّ
يا »تشان«! لقد زرُعوا أزهارًا مجيلًة، أّما نحُن فقد 

َزرْعنا خرضاواٍت لذيذًة.
لـم ُيقنِْع هذا القوُل »تشان«، وراحْت ُتـخاطُب 
نفَسها: إنا أوراٌق ُخرٌض ُمـجّعدٌة، وُسوٌق شائكٌة، 
أزهارًا مجيلًة  َزرْعنا  أّننا  لو  ُمـتناثرة.  ُصفٌر  وأزهاٌر 

كتلَك التي يف حــديقة »تشــوم« لكــاَن ذلَك 
                 أفضَل بالتأكيد! 
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وكان  رسيعًا،  الـمحاصيل  جني  وقُت  حاَن 
ها يف قطِف الثِّـامر التي  عىل »تشان« أن ُتساعَد أمَّ
بدْت هلا غريبًة جدًا. كاَن بعُضها كبريًا، وبعُضها 
اآلخُر صغريًا، كام كان بعُضها أملَس، وبعُضها 
يف  مجيلًة  تكْن  فلم  ألواُنـها  أّما  ُمـجّعدًا،  اآلخُر 
نظِرها، وإضافًة إىل ذلك، فهي حتتاُج إىل تنظيٍف 
أّما  َ وُتقطَّع،  ُمـْحَكم، وإىل جهٍد كبري كي ُتقشَّ

ُد  أمُّ »تشان« فقد بدْت سعيدًة جدًا، وهي ُتعدِّ
أســامَء اخلضــراوات الـــكثرية التي مـألت 

الـمطبخ، لكنَّ »تشان« غادرْت ســريعًا 
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كـي تـلعَب مع صـديقتها يف احلــديقة 
اخللفّية، وما هـَي إاّل ُمـّدٌة وجيزٌة حّتى 

انتشْت يف اهلواء رائحٌة طيِّبٌة جدًا. 
ـُموَن  بدأ اجلرياُن من احلدائق الـُمجاورة َيتنسَّ
ـهّية، وُعيوُنـهم ُمغَمضٌة،  تلك الـرائحـة الشَّ

وهم َيـحُلموَن بتناُوِل وجبٍة لذيذة. 
عىل مـائـدِة العشــاء يف ذلك الـمســاء، 

جلُسـوا مجيعـًا ينتظـروَن حســاَء 
الـخرضاوات اللذيذ الذي أعّدْتُه أمُّ 

»تشان«، وقـد أحرُضوا معهم 
كثريًا من األزهار اجلميلة. 
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اجلرياُن  فيها  استمتَع  حقًا،  رائعًة  ُأمسيًة  كانْت 
وهم  منُه،  كثريًا  تناَوُلوا  الـُممّيز.  احلساء  بتناوِل 
أطيَب عشاٍء  يـمرحوَن، ويضحكون، وكاَن ذلك 

َتناوَلـْتُه »تشان«. 
إىل  باهتامم  ُيصغوَن  اجلرياُن  أخَذ  ذلك،  بعَد 
زراعة  كيفّيِة  عن  ُثـهم  ُتـحدِّ وهي  »تشان«،  أمِّ 
تـحضرِي  طريقة  وعن  هبا،  والعناية  اخلرضاوات 
هـّي، وقّدمْت إليهم املزيَد  حساِء الـخرضاوات الشَّ

منُه قبَل أن ُيغادُروا. 
من  كثريًا  »تشان«  أمُّ  َزرعْت  الّتايل،  الربيع  يف 
الـخرضاوات، وكذلَك فعَل اجلرياُن مجيعًا، لكنّـهم 

مل ينسوا أيضًا أن يزرعوا بعَض األزهار اجلميلة 
ُهنا وُهناك، وكذلَك فعَلِت الّصغريُة »تشان«.
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