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كانت ال�ُمعّلمُة رش�ا تشرُح للتالميذ عن 
أنواع األشجار وأشكال ثمارها ل�ّم�ا تساءَل 

جواد: 
ُمعّلمت�ي! ث�ّم��َة ن�وٌع من األش�جار ل�م 

ُت�حّدثينا عنه؟ 
قالت ال�ُمعّلمة: وما هو يا جواد؟
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أجاَب جواد: شجرٌة ُت�ث�مُر قلوبًا ُح�ْم�رًا!
ضحكت ال�ُمعّلمُة، وقالت: يبدو أّن خياَل�َك واس�ٌع 
�ها الطِّفُل الجميل! ال ُبّد أّنَك ت�خ�ّيلَت التُّ�ّف�اَح  ج�ّدًا أيُّ

األحمَر ُق�لوبًا ُح�مرًا.
أجاَب جواد: ال، إّن�ها ش�جرٌة ُت�ث�م�ُر ُقلوبًا ُح�ْم�رًا 

حقًا.
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ضحكت ال�ُمعّلمُة رش�ا، وقالت: 
ُرّب�م�ا يكوُن ُهناَك حقًا ش�جرٌة ُت�ث�مُر 

�ها الّطفُل الجميل! قلوبًا ُح�ْم�رًا أيُّ
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خ�رَج ج�واد من المدرس�ة، 
ول�حَق بِه صديقاُه عادل وإنجي، 

وقاال له:  
دعن�ا  ج�واد!  ي�ا  أرُج�وَك 
ُنشاهد الّشجرَة التي ُت�ث�مُر قلوبًا 

ُح�ْم�رًا.
باألطف�ال،  القّط�ُة  ل�حق�ت 
وس�ألْت إنج�ي: إل�ى أي�َن أنت�م 

ذاهبون؟
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قالْت إنجي: ُنريُد أن نرى الّشجرَة التي ُت�ث�مُر قلوبًا ُح�ْم�رًا.
قالت القّطُة: وأنا أيضًا، أريُد أن أرى هذه الش�جرَة العجيبة. 

سأذهُب معكم.
مض�ى ج�واٌد في طريِق��ِه مَع ع�ادل بُصحبِة إنج�ي والقّطة، 

ُن أطراَف القرية. واقتربوا من الُب�حيرة التي ُتزيِّ
قاَل عادل: يبُدو أّن مياَه ال�ُبحيرة تمتلُك طاقًة سحرّيًة تجعُل 

األشجاَر ُتث�مُر قلوبًا  ُح�ْم�رًا.
ظهَر سنجاٌب كاَن يقفُز حوَل ال�ُبحيرة، وقاَل لألطفال:

ع�مَّ تبحثون؟
ص�اَح ُكلٌّ ِم�ن عادل وإنجي والقّطة: إّننا نبحُث عن ش�جرٍة 

ُتث�مُر قلوبًا ُح�ْم�رًا.
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قاَل الّسنجاب: ل�م أسمْع بها قّط. 
ث��ّم أخَذ يقفُز من ش�جرٍة إل�ى ُأخرى، باحثًا عن الش�جرِة 

ذاِت القلوِب ال�ُح�ْم�ر، لكْن ُدوَن فائدة.
�ها الّسنجاب!  قاَل جواد: لن تجَدها ُه�نا أيُّ

قاَل عادل: يبُدو أّن هذِه الشجرَة العجيبة ليست موجودًة إاّل 
في خيالِ�َك يا جواد!

أج�اَب جواد: ال، إّن�ني أراها كلَّ يوم، وآُك�ُل من ثِ�مارها. 
ث�ماُرها شهّيٌة جّدًا، وليَس لها مثيل.

قاَل الّسنجاب: سأذهُب معكم ألرى هذه الّشجرَة، وأتذّوَق 
ث�ماَرها.
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دخَل جواٌد وإنجي وعادٌل والّسنجاُب والقّطُة الغابَة.
أَخ�ُذوا يبحثوَن، لكْن ُدوَن فائدة، وفجأًة قفَز أماَم�هم أرنٌب 

أبيض، وقال: ع�مَّ تبحثون؟
قاَل عادٌل وإنجي والقّطُة والّسنجاُب بصوٍت واحد: 

نبحُث عن الشجرة التي ُتث�مُر قلوبًا ُح�ْم�رًا.
قاَل األرنب: ل�م أس�مْع بها. ف�ي الغابة خوٌخ 
أحمر، وعن�ٌب أحمر، وتوٌت أحمر، لك�ْن ليَس فيها 

قلوٌب ُح�ْم�ر.
ق�اَل جواد: اصب�ُروا قلي�اًل! إّن�ُكم تبحثوَن ف�ي المكاِن 
الخطأ. إّن�ها ش�جرٌة أجمُل من ُكلِّ األش�جار، وثِ�ماُرها من 
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القلوب ال�ُح�ْم�ر، تلمُع، فُتضيُء ما حوَل�ه�ا. شجرٌة ُتث�مُر كلَّ 
يوم، وال تذبُل في الخريف، وال في الّشتاء.

ق�اَل األرنب: س�ُأرافُِق�كم في رحلتُِكم ألرى هذِه الش�جرَة 
العجيبة.
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قاَل جواد: لقد اقتَرْبنا من الوصول.
وقَف جواٌد أم�اَم باِب منزٍل، ونق�َر عليه. 

ُف�تِ��َح الب�اُب، فظه�َرت ام�رأٌة جميلة، 
وقالت بحنان:

أهاًل بحبيبي جواد وبأصدقائه. 
ارت�م�ى ج�واد ف�ي حضنِ�ها، 

وقاَل ألصدقائه: 
�جرُة التي  هذِه ه�َي ُأّمي، الشَّ
ُتث�م�ُر قلوب�ًا ُح�ْم��رًا، ال تذبُل، 
وال يتغّي��ُر لوُن�ها... لُكلٍّ منكم 

ش�جرُت�ُه، فاْس�ُقوها ُح�ّب�ًا ُتث�مْر 
لك�م قلوب�ًا ُح�ْم��رًا المعًة ش�هّيَة 

ال�مذاق.
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