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اطئ ـُف الشَّ الحُف ُتنظِّ السَّ
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ــالحف                  كانــت ُهنــاَك جمموعٌة من السَّ
ــالم ــُش بس ــُخْض تعي ــة الـ                    البحرّي
وهــدوء، وكانت تســبُح بُقــّوٍة ورشــاقة، وتأكُل 
حالَب مــرورًة بُزرقِة  األعشــاَب البحرّيــَة والطَّ
ــر،  ــحشائش الـُخْضـ ــة، وبالـ افي ــياه الصَّ  الـمـ
      وبرماِل الشاطئ الذهبّية الـخاّلبة، وبالـهواء 
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لق الــــُمنعش، ومَع رشوِق الشــمس كانت  الطَّ
ــاطئ لتستلقـــَي عىل  خترُج مــن الـمـــياه إىل الشَّ

رمالـِـه الدافئة، وتســتمتَع بأشــّعِة الشــمس. 



8



9

إحدى  قّررْت  األيام،  من  يوٍم  يف 
إىل  الـمـياه  من  الـُخروَج  السالحف 
وتضَع  رمالِـِه،  يف  ُحـفرًة  لتـحفَر  الّشاطئ 
الـُحفرَة  َرْدِمـها  أثناء  ويف  فيها،  ُبيوَضها 
فراحْت  بالستيكـّي،  كيٌس  بفِمـها  َعِلـَق 
تستطْع،  مل  أّنا  إّل  منُه  اإلفالَت  ُتـحاوُل 
تستغيُث  البحر  مياه  إىل  بالعودة  فأرسعْت 
والـُمساعدة،  العوَن  طالبًة  الحف،  بالسَّ

عِت  تـجـمَّ أن  وبعَد  تـختنق،  تكاُد  وهي 



10



11

الحُف حوَلـها، سألْتـها: ماذا أصاَبِك أّيُتـها  السَّ
َلحفاُة الّطيِّبة؟  السُّ

أجابْت، وهي َتتنّفُس بُصعوبة: لقد َعِلـَق هذا 
الكيُس بفمي.

وبعَد ُمـحاولٍت عّدة، استطاعِت السالحُف 
الكيس  من  وتـخليَصها  َلحفاة  السُّ إنقاَذ 
تقـّدَم  ثــّم  بفِمـها،  العالِق  البالستيكـّي 

الحف: لـحوُف فالح، قائاًل للسَّ السُّ
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ل ُبدَّ ِمـن فعِل يشٍء جيعُل البرَش َيرتاَجُعوَن عن 
حياَتنا  ُض  ُتعرِّ التي  البالستيكّية  األكياس  إلقاء 
الصباح  يف  مجيعًا  نـخرَج  أن  أقرتُح  للـخطر. 
َفُه  اطئ قبَل أن يـخرَج الّناُس، وُننظِّ الباكر إىل الشَّ

فات والـحبال واألعواد  فايات والـُمـخلَّ النُّ من 

واألكياس البالستيكّية. 
الحُف مجيعًا بصوٍت واحد:  أجابِت السَّ

واب.  نّتـفُق مَعَك يف هذا الرأي الصَّ
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لحوُف فالح، وقاَل: موعُدنا يف  ابتسـَم السُّ
باح الباكر. واآلن ينبغي لنا أن َنـخُلـَد إىل  الصَّ

النَّـوم حّتـى نستطيَع الستيقاَظ باكرًا.
خرجِت  التايل،  اليوم  شمِس  رُشوِق  ومَع 

مة حاملًة أدواِت  الحُف يف جمموعاٍت ُمـنظَّ السَّ
تنظيِف  يف  باجتهاد  العمَل  وبدأِت  التَّنظيف، 
َفــَرَغْت  ولـّمـا  فات،  الـُمـخلَّ من  الشاطئ 
قاَل  الـمـياه،  إىل  تعوَد  أن  وقبَل  عمِلـها،  من 

لحوُف فالح:  السُّ
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عمٌل  ثـّمـَة  النَّشيطة!  الحُف  السَّ أّيـُتها  مهاًل 
واحٌد ل ُبدَّ من إتـمـاِمه قبَل انرصاِفنا. 

لحوُف قّشًة يابسًة بفـِمـه، وكتَب هبا  محَل السُّ
مال بخطٍّ واضٍح وكبري:  عىل الرِّ
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ضٌة للخطر نتيجَة  ـها اإلنسان! حياُتنا ُمعرَّ »أيُّ
ـفايات التي ُتلقيها عىل الشاطئ.  الـُمخّلفات والنُّ

دًا«. نرُجوَك أّل تفعَل ذلَك ُمـجدَّ

الكتابة،  من  فالح  لحوُف  السُّ َفـَرَغ  أن  وبعَد 
جديد،  من  البحر  مياِه  إىل  الحُف  السَّ انرَصَفِت 
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ولـّمـا وصَل الّناُس إىل الّشاطئ َوجُدوُه نظيفًا، 
فسأَل بعُضهم بعضًا: 

يا ُترى َمن َنّظَف الشاطَئ هكذا؟ 
نظُروا إىل اليمني، ثـّم إىل اليسار، فرأوا ما كتَبُه 
لحوُف فالح، وقَرُؤوُه، فَنِدُمـوا عىل إلقائِـهم  السُّ
وَتعّهـُدوا  النَّدم،  أشدَّ  ـفايات  والنُّ فات  الـُمخلَّ

بأّل َيُعوُدوا إىل مثِل ذلَك ُمـجّددًا.




