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 قصة المزارع الصغير

؛ فإنه من و النبات املعلومات بسهولة ووضوحيف معرفة مراحل من كي يتلقى الراغب      
لة ؛ حيث أن القصص تساعد على سهو رأ قصة معينة تتحدث يف هذا األمرالضروري أن يق

، ولذلك فإنه يوجد اهتمام  خاص ابلقصص التعليمية االستيعاب وخاصًة عند األطفال
 : بينها القصص اليت تتحدث عن مراحل منو النباتومن 

الزرع  األرض ويزرع   حيرث   ؛ حيث  والده دائًما وهو يعمل يف احلقل لقد كان آدم يراقب  
، النهاية وقد أنتج أفضل احملاصيل األمسدة الالزمة ويهتم به حىت حيصده يف ويرويه ويضع  

ث أنه أصبح شغوًفا جًدا ابلزرع وخاصًة ؛ حيمثلما يفعل أبيه أن يزرع   قرر آدم  وذات يوم 
، ان املخصص لبيع املشاتل الزراعية؛ فأسرع إىل املكعة األشجار على الرغم من صغر سنهزرا

وحينما عاد إىل بيته جبوار ، تفاح صغرية كي يزرعها يف الرتبة وهناك وقع اختياره على شجرية
 .؛ قام حبفر حفرة عميقة يف جانب احلقلاحلقل

، مث أحضر القليل من الرمل وبعض ض الوقتاحلفرة حتت أشعة الشمس بع دم  ترك آ   
الشجرية اليت انتقاها يف  ، ومن مث  قام بوضعبيعية وقام خبلطهما بعناية شديدةالسماد الط

ذا استمر آدم يف ، وهكاب مث سقاها ابملاء الالزم جيًدا؛ حيث دفن جذورها بني الرت احلفرة
، كما كان ا الحتياجها للماء كي تنموسقيها كل أسبوع مرة نظرً ؛ فكان ياالعتناء بشجرته

؛ حيث ازداد بتها السماد الطبيعي من وقت آلخر، حىت بدأت الشجرية يف الرتعرعمينح تر 
 .طوهلا وكثرت أوراقها وبدأت أغصاهنا يف التفرع أكثر فاكثر
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؛ حيث هبذه الطريقةما رآها تكرب أمامه عن االهتمام بشجرته كل كان آدم ال يغفل        
عاجلها إن وجدها قد ، كما كان يعشاب الضارة اليت قد تؤذي جذورهاكان يقتلع األ

اج إىل رعاية دائمة ألنه قد ؛ حيث أنه يعلم جيًدا أن النبات كاإلنسان حيتمرضت أو ذبلت
، حىت مرت أعوام ات خمتلفة وميدها ابلسماد الالزم، وهو ما جعله يسقيها يف أوقميرض

، مث ما لبثت أن طرحت التفاح الشهي الفروع وقوية اجلذعت الشجرة لتصبح كثرية وكرب 
 .الطازج

الثمار منها  ، وكان يوم مجعكانت تكرب معه شجرته اليت زرعها  هو اآلخر بينما آدم   وكرب   
أمام عينيه  ؛ ألنه استطاع أن يزرع هذه الشجرة منذ البداية لتكرب   هو أمجل أايم حياته

يف زراعة  ؛ حيث اجته ملساعدة والدهالزراعة جًدا ، وهو ما جعله حيب  والرعاية ابالهتمام
ضر البذور وي عد الرتبة ليدفن البذور اليت تبدأ يفاحلقل مبختلف النبااتت الظهور  ؛ فكان حي 

؛حيث أن هناك املواسم اخلاصة بزراعة النبااتت ، كما أنه علمبعد وقت معني من رعايتها
، وهكذا أصبح املزارع الصغري من أشهر  الشتاء فصل الصيف وأخرى يفنبااتت ت زرع يف

 .املزارعني الكبار يف بلدته
 


