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 شجاراأل لهسرع اّيه

 

 من لِنرى نتسابقُ  كّنا حني أَذكرُ  َعميقُة اْْلذوِر. اْلِْذعِ  عريضةُ  األوراق عاليةُ  شجرةٌ  مدرسيت يف كانت
 أصحايب َأحدَ  وأذكر أنّ  َعْنُو، ترتد   ثّ  اْلكرةُ  َتِصُلوُ  اّلذي االرتفاع باْلَفرْعِ  ونقيسَ  إىل اأْلعلى بقَدِموِ  اْلكرةَ  سيضِربُ 

 دىشةٍ  يف فنشهق اْلُغصونِ  أعلى تطرُي إىل اْلفضاِء وتبلغُ  قدِموِ  من اْلكرةُ  َِترُجُ  فحني قويًّة، ضْربُتوُ  تكان
 وكّنا الّسلِة، كرةِ  مرمى لُعبةِ  الّشجرةِ  إىل مربوطًا وكان .َوَسقِفها اْلمدرسةِ  ِلسماءِ  اْرتقت قدِ  ىي فها  ...وإعجابٍ 

 اْْلميِل، اْلمدرسي عاملنا سْقفَ  كانتْ  ...اإلْسُتغّمايَةَ  نلعبُ  اْلعريِض وحننُ  هاجذعِ  ثنايا يف وخنتبئ إليها نستندُ 
 جذَعها َقطعوا وقد ُُييطوَن بالّشجرِة، عّمااًل  اْلقدميِة ورأيتُ  مدرسيت أمام مررتُ  يومٍ  وذاتَ  .مجيًعا وسعنا وحضُنها
 وأخذوا جيذبوََنا. لِ باْْلبا اْلُعليا فروَعها َوَربطوا اْْلبيَب باْلفأِس، اْلعريضَ 

 

ًدا وقفت  ورأيتُ  سريعًة، ذىين يف ََتري الّشجرةِ  حولَ  ِذكريايت وراحت ِبُقّوٍة، ََيِفقُ  وقليب مكاين يف متجمِّ
 ِعبِ الل   وأيّامِ  الطّفولةِ  ذكرياتِ  من اْْلائلُ  الّصرحُ  ىذا َيْسُقطَ  أنْ  مُيكنُ  ىلْ  ...فُذِىْلتُ  جانِبوِ  إىل مَييلُ  اْلعالَ  اْْلذعَ 

 َّتيلُ  وىي اْلمؤلَ  الّشجرةِ  أننيَ  مسعتُ  عليو؟ يقضيَ  أن اْلَقسوةِ  منَ  بَلغَ  َمهما إلنسانٍ  أمُيكنُ  ىكذا؟ فجأةً  الّسعيدةِ 
 !اقَ َتلوى كيفَ  تذّكرتُ  كّلما أحَزنُ " اْْلادث" منَ  شهور بعد اْْلن إىل زلت وما وَتسُقط،
 

 أركانِ  مجيعِ  يف اأْلشجارِ  مللياراتِ  َحدثَ  قد اْلمدرسِة، شجرةِ  ريت،ِلَشج َحَدثَ  ما َأن   ىو أعرُِفو أكنْ  لَ  ما
 اّليت لِْلغاباتِ  اْلمكوِّنُ  اأْلساسي   اْلُعنُصرُ  ىي والّشجرةُ   ...اْلعال قارّاتِ  كلّ  يف وَنارًا ليًل  دقيقةٍ  كل   َوَُيُدثُ  اْلعال،
 الّّتبة، اْستقرارِ  على اْْلِفاظُ  منها كثرية، أشياء يف هّمةٌ مُ  واْلغابةُ  كوَكِبنا، على اأْلرضِ  َمساحة من  %30 تُغطي
، شواطئِ  ومحايةُ  والّتَصح ِر، اأْلرضّيةِ  االَْنياراتِ  ومنعُ   ويعيشُ  ...الّصحراءِ  يف الّرمالِ  ِىضابِ  استقرارُ  وحّت  اْلعالَِ
 والزّيوَت، اْْليواناِت، وَعَلفَ  اأْلخشاَب، َوّفرت ُ  كذلك  .اْلبّ  يف اْلُمقيمةِ  اْْلّيةِ  اْلكائناتِ  كلّ  من %90 حوال فيها

 .والّظل   الطّبيعّيَة، واْلَعقاقريَ  بأنواِعِو، والّصمغَ 
 

 وليستفيدَ  هاليزَرعَ  منها مساحاتٍ  وأحرقَ  ىاأشجارَ  فقطعَ  اْلغابةِ  على اإْلنسانُ  اجَّتأ اأْلسف مع ولكنْ 
 َعْشرةِ  منذُ  اْلعالِ  يف كانت اّليت اْلغابات مساحات من %20 غري اْلعالِ  يف يَ ُعدْ  ل حّت  باِلٍغ، بإسرافٍ  باأْلخشابِ 

 .عامٍ  آالفِ 
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 َقْطعُ  ويُعتبُ  اأْلكسجنِي، وإخراجِ  اْلكربونِ  أكسيدِ  ثاين بامتصاِصها كلِّوِ  اْلعالِ  على اأْلشجارُ  وُُتاِفظُ 
ْورُ  َوَْلا اْلعالَِ  رِئةُ  ىي فاأْلشجارُ  اْلبيئِة، لىع اْلَمصاِنعِ  وُدخانِ  الّسّياراتِ  عواِدمِ  من أخطرَ  اأْلشجارِ   يف اأْلكبُ  الد 

 .ىوائِو على اْْلِفاظِ 

 

ُموُ  ما على يَعَتمدونَ  ألَّنم ويَ ْرَعْوََنا اْلغاباتِ  ِجوارِ  إىل يقيمونَ  شخص مليارِ  من أكثرُ  ىناك  حّت  َْلُمْ  تقدِّ
 ...اْلمساعدةُ  فَ ُيمِكنُنا اْلغاباِت، منَ  قريبةٍ  مناطقَ  يف يقيمونَ  ال ُمْعَظُمنا نَ كا وإنْ  حَنْنُ  ولكنْ  .اْْلَياةِ  منَ  يَ َتمّكنوا

 يف أشجارٍ  من قطُعوُ  َت   ما نُعّوضَ  حّت  ُمَتتاليةٍ  أعوامٍ  لعشرةِ  عامٍ  كل   شجرةٍ  مليار 14 بزراعةِ  ُمطالَبونَ  وحننُ 
 .سنوات لعشرِ  عامٍ  كل   شجرتَ نْي  اْلعالَِ  يف صٍ شخ كل   يَزرعَ  أنْ  يعين وىذا اْلماضيِة، اْلعشر الّسنواتِ 

 

 منّا واحدٍ  كل   ويَزرَعُ  نتحّركُ  ال لَِ  ولكنْ  ...أرُضنا َخِسَرْتوُ  ما َتعويضُ  وَيْصُعبُ  ىاِئٌل، َكم   ىذا طبًعا
 اأْلشجارُ  قّلت وكّلما عاٍم، ةِ ملد   أفرادٍ  أْربعةِ  من أسرةٍ  لتنّفس يكفي أكسجيًنا َسنويًّا تُِنتجُ  اْلواحدةُ  فالّشجرةُ  َشجرًة؟

 !ِِبُرّيّةٍ  نتنّفسُ  فَ َتعاَلْوا مجيًعا، لنا اْلُمتاحُ  اأْلكسجنيُ  قلّ 
 

 يف شجرةٍ  مليارِ  بزراعةِ  يُنادي اّلذي لْلبيئةِ  اْلُمّتحدةِ  اأْلَُممِ  برنامج مَحْلةِ  من جزءٌ  أصدقائي يا ىذهِ  َدْعوتُنا
 ."َشجرةٍ  اْلمليارِ  مَحْلةُ  ...عاَلَمكَ  ازرعْ " شعارِ  ُتتَ   2007 عامِ 
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