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جميل�ة،  حديق�ٌة  ب�ودي  ل�دى 
تفّت�حْت فيها األزهار، وكاَن يشعُر 

عادة حيَن ينظُر إليها. بالسَّ
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نوات، لم يهطل المطُر، وبدأت األزهاُر تذبُل  في إحدى السَّ
وتجفُّ في الحرارة.
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كاَن لدى بودي صديٌق ُيدعى آرتي. زاَرُه وسأَل�ه: 
إنَّ جفاَف هذه السنة جعَل أزهاَر حديقتي تجّف. هل تعرُف 

أزهارًا ال تجّف؟
أج�اَب آرت�ي: األزه�اُر الورقّي�ُة والبالس�تيكّية ال تذبُل وال 
تج�ّف، لك�ْن إذا هط�َل المطُر فس�تتلُف األزه�اُر الورقّي�ة، أّما 

البالستيكّيُة فلن تتأّثر.



9

ع�اَد ب�ودي إلى المن�زل، واقتل�َع األزه�اَر ُك�لَّها، واش�ترى 
أزهارًا بالستيكّيًة، وزرَع�ها في حديقته.
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�رفة ال�ُمطّلِة على  ذاَت مس�اء، وبينم�ا كاَن واقف�ًا عل�ى الشُّ
حديقتِه، ش�عَر ب�َه�ّبِة نس�يم، وبدالً من أن تفوَح رائحُة األزهار، 

ش�مَّ رائحًة نتنة.
في اليوم التالي، ذهَب إلى منزل آرتي، وقاَل له: 

ي�ا صديقي! غ�َدِت الحديقُة جميلًة، لك�نَّ رائحَة األزهار ال 
تفوُح منها، بل إّن رائحَة الهواء كريهة، فماذا أفعل؟
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َنَص�َح�ُه آرتي قائاًل: ُرشَّ عطرًا على األزهار.
نّف��َذ بودي ذل�َك، ورشَّ عط�رًا على األزهار البالس�تيكّية، 
لكنّ�ُه ال ي�زاُل يش��مُّ تل�َك الرائحَة الكريه�ة، فذه�َب إلى آرتي 

دًا، وقال:  ُم�جدَّ
يا صديقي! ال تزاُل الرائحُة الكريهُة تفوُح من حديقتي.
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ق�اَل آرتي: الرياُح هي التي تنش�ُر هذه الرائح�ة! َضْع مراوَح 
بجوار حديقتِك، وبذلك ستشمُّ رائحَة األزهار فحسب.

وَضَع بودي مراوَح في الحديقة لَتنُش�َر رائحَة العطر. حينئٍذ، 
ت�مّك�َن ِم�ن َش��مِّ رائح�ِة العطر تفوُح من حديقتِ�ه، لكنُّه افتقَد 

الفراشاِت والنَّ�حَل والطُّيوَر التي كانت تزوُر حديقَتُه ُكلَّ يوم.
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َن�َص�َح��ُه آرت�ي بش�راِء ُدم�ًى ُتْش�بِ�ُه�ه�ا، فاش�ترى ب�ودي 
م�ى، وجعَل�ه�ا تطي�ُر ف�ي حديقته، وُس�رعاَن ما انض��مَّ إليِه  الدُّ
أصدق�اُؤُه وجيراُن��ه، لكْن ُس�رعاَن ما بدأِت الح�وادُث تقُع، إذ 
م�ى ببعض، وت�حّطَمْت عل�ى األرض، وثاَر  اصط�دَم بعُض الدُّ

غضُب الناس، وأخُذوا يتشاَج�ُرون.
م�ى كارثة. لقد  اش�تكى بودي إل�ى آرتين قائ�اًل: إنَّ هذه الدُّ

اصطدَم بعُضها ببعض، وت�حّطمْت، وبدأ الناُس َيتشاَج�ُرون.
ق�اَل آرت�ي: إّن�ُه ألمٌر س�ّي�ٌئ ج�ّدًا. إذا حدَث ه�ذا فعلينا أن 

نطلَب إليهم أن َي�هدُؤوا، فإْن ل�م يفعلوا عاَق�ْبناُه�م.
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ق�اَل بودي غاضبًا: أنَت ال�مس�ؤوُل عن ه�ذه الفوضى. لقد 
�ُر حديقت�ي، وُأنفُق كثيرًا من الم�ال، وأجعُل كلَّ  َجعْل�َتن�ي ُأدمِّ
ش�يء اصطناعّيًا: األزه�ار، والرائح�ة، والهواء، والفراش�ات، 

والنحل، والطيور... أنَت َم�ْن يستحقُّ العقاب.
قاَل آرتي ب�ُه�دوء: يا صديقي! علينا أن نس�تمَع إلى نصائح 
�ُذها إاّل بعَد التفكير فيها ملّي�ًا. إذا أخبَرَك  اآلخرين، لكنّنا ال ُننفِّ
ش�خٌص بأنَّ ُغرابًا قد س�رَق ُأُذَنيَك فهل سُتطارُد الُغراَب أم 
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سُتفّكُر في األمِر جّيدًا أوالً؟
كلماُت آرتي جعلْت بودي ُيدرُك خطَأُه، ففّك�َر قائاًل: 

م�َع ُم�رور الُفصول، ِم�َن الطبيع��يِّ أن تتفّت�َح األزهاُر، ُث�ّم 
تذبل. ما كاَن عل�يَّ أْن أفعَل ما َفعْلت.

ل�ّم��ا رأى آرتي صديَقُه ُيفّكُر ملّي�ًا س�أَل�ُه: ه�ل ُتريُد مزيدًا 
من النصائح يا صديقي؟!

ضحَك بودي، وقال: ال، ال... أعلُم اآلَن ما سأفعل.
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ف�ي اليوم التال�ي، اقتلَع بودي األزه�اَر البالس�تيكّية، وأعاَد 
ال�مراوَح إلى منزلِه، وزرَع أزهارًا طبيعّيًة في حديقتِه، ث�ّم سقى 

�ُصها بعناية. ، وأخَذ َيتفحَّ كلَّ زهرٍة بتأنٍّ



17



18



19

بع�َد بضعِة أس�ابيع، تفّت�حت األزهاُر الطبيعّي�ُة في حديقتِه، 
وأتِت الطُّيوُر والنَّ�حُل والفراشاُت لزيارتها.

ش�عَر ب�ودي بس�عادٍة غامرة لرؤي�ة حديقتِه تعوُد إل�ى الحياة 
دًا. ُم�جدَّ

ل�م يَر آرت�ي صديَق�ُه بودي من�ُذ ُمّدة، فذه�َب إليه َي��ُزوُرُه، 
وَت�جّوَل مَعُه في حديقتِه، فابتسَم، وعانَق�ُه بيَن األزهار الجميلِة 

الَع�طِ�َرة.
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