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ــبع ُيـــحبُّ  ــنوات السَّ كاَن عامــر ذو السَّ
الـــُمحافظَة  ُيـــحبُّ  كــا  كثــريًا،  الّنظافــَة 
 عــى البيئــة. ذهــَب منــُذ الصبــاح الباكــر
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             إىل احلديقــة، فــرأى طفــًا يرمــي الُقامــَة 
فل:  ص هلا، فقاَل للطِّ                 يف غرِي املكان الـُمخصَّ

َثـَك يف أمٍر ُمـهـّم.  يا أخي! أريُد أن ُأحدِّ
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فل: تفّضل! قاَل الطِّ

ــرِي  ــَة يف غ ــي الُقام ــاذا ترم ــر: مل ــاَل عام ق
ــا؟ ص هل ــُمخصَّ ــكان الـ امل
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ُص  ــُمخصَّ ــكاُن الـ ــُل: امل ف ــاَب الطِّ           أج
ــَب إىل  ــُد أن أذه ــٌد، وال أري ــِة بعي ــي الُقام لرم

ــاك. ُهن
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ــاذا ال  ــبب؟! مل ــو السَّ ــذا ه ــر: أه ــاَل عام ق
ــها  ــَة يف مكانِـ ــَي الُقام ــي ترمـ ــًا ك ــي قلي مت

؟ د لـُمحدَّ ا

فُل، ومىض يف طريِقه. مل َيـُردَّ الطِّ
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فــَل نفَســُه        يف اليــوم التــايل، رأى عامــٌر الطِّ
ــا،  ِد هل ــُمحدَّ ــكان الـ ــري امل ــَة يف غ ــي الُقام يرم
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ــي أراَك  ــة الت ــّرُة الثاني ــي امل ــذِه ه ــه: ه ــاَل ل فق
فيهــا ترمــي القامــَة يف غــرِي مكانِـــها. 

ــّم  فــِل وعامــر، ثـ ــَن الطِّ ــدَّ النِّقــاُش ب     احت
فــُل إىل بيتِــه، ويف اليــوم             ذهــَب الطِّ
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ــُه  ــَب وأرست ــر أن يذه ــو عام ــّرَر أب ــث، ق الثال
ــاَك رأى عامــٌر بعــَض  إىل شــاطئ البحــر، وُهن
ِد  النــاس يرمــوَن الُقامــَة يف غــري املكان الـــُمحدَّ
ــى  ــخييم ع ــًا للتَّـ ــِد اأُلرسُة مكان ــا، ومل َتـِجـ هل
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الشــاطئ لكثــرة الُقامــِة الـــُملقاِة ُهنــا وهنــاك. 

عمــَل عامــٌر عــى تنظيــف الشــاطئ، وبعَدها 
ُأغِمـــَي عليــِه مــن شــّدِة التَّعــب، وســقَط عــى 
ــاُه  ــب، فأعط ــواُه إىل الطبي ــَذُه أب األرض، فأخ
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ــه:   بعــَض األدويــة، وقــاَل أليب عامــر وأمِّ
جيُب أن يسرتيَح أّيامًا عّدة. 

قــاَل عامــٌر ألبيــه: ســأظلُّ ُأتابــُع محايــَة 
البيئــة. 
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ــَي  ــَك أن ُتراِعـ ــدي! علي ــا ول ــاَل األُب: ي ق
ــة  ــَذ االحتياطــاِت الوقائّي صّحـَتـــك، وأن تأُخ
يف أثنــاِء قياِمــَك بـــحايِة البيئــة كــي ال ُتصــاَب 

ــراض. باألم
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ــاَل  ــا ق ــرتيُح ك ــنًا، سأس ــر: حس ــاَل عام ق
الطبيــب، لكننــي بعــَد أْن أســرتدَّ عافيتــي 

ــة.  ــَة البيئ ــُأتابُع محاي س

بعــَد مــّدة، تـــحّسنْت حــاُل عامــر، فذهــَب 
مبّكــرًا إىل احلديقــة، ووضــَع الفتــاٍت إرشــادّيًة 
كبــريًة يف أرجائهــا، وبعــَد أيــام مل تُكــِن النتائــُج 
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ــاَل  ــة، فق ــًة ثاني ــَع طريق ــّرَر أن يّتب ًة، فق ــبشِّ ُمـ
ألبيــه: أريــُد أن أســتعرَي هاتَفــَك املحمــوَل 
كي أنُشـــَر عــى مواقــع التَّواُصــِل االجتاعـــّي 

ــارة: هــذِه العب

ــاس! ملــاذا ترمــوَن الُقامــَة يف غــرِي  ـــها الّن أيُّ
ِص هلــا؟ املــكان الـــُمخصَّ
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قــاَل أبــو عامــر: حســنًا يا ولــدي! ســأتعاوُن 
معــك، وسُأســاِعُدَك كــي تكــوَن البيئــُة نظيفة.

يف  كثــريًة  الفتــاٍت  وأبــوُه  عامــٌر  عّلــَق 
احلديقــة، كــا نــشا نصائــَح كثــريًة عــى 
مواقــع التواُصــِل االجتاعـــّي، واســتجاَب 
إليهــا كثــريون، وتعاَوُنــوا مجيعــًا، حّتـــى 
انخفــَض عــدُد الذيــَن يرمــوَن الُقامــة يف غــرِي 
ــى  ــذا، حّتـ ــّا هك ــا، وظ ِد هل ــُمحدَّ ــكان الـ امل
ــها  ــَة إاّل يف أمِكَنـتِـ ــي الُقام ــٌد يرم ــْد أح مل َيُعـ
ــة،  ــًة ونقّي ــُة نظيف ــِت البيئ دة، وأصبح ــُمحدَّ الـ

وكانــْت ســعادُة عامــر كبــريًة بذلــك.
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