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يف يـوم من أيـام العطلـة، قـّررُت وأصدقائي 
تنظيـَف حديقة احلــّي الـذي نعيُش فيـه. أَخْذنا 
أّواًل ُموافقـَة األهـل، وقـد رّحُبوا بالفكـرة بُكلِّ 
رسور، وقّدُمـوا إلينـا كلَّ مـا نحتـاُج إليـه، ويف 
صبـاح اليـوم التـايل، اجتــَمْعنا، وكلٌّ مّنـا قـد 
أحـَر مـن األدوات مـا يسـتطيُع ألجـِل هـذا 
فيد ألهايل احلــي مجيعًا.  عــيّ الــمُ العمل التَّطوُّ
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الّنظـرَة  وألَقينـا  بـاب احلديقـة،   َوقْفنـا عنـَد 
قـد  فرأيناهـا  بالعمـل،  البـدء  قبـلَ  األوىل       
مـن  وبكثـري  والُقاممـة  باألوسـاخ  امتـأت       

        الــُمخّلفات، وكانت األعشـاُب الّضاّرة قد 
        ضّيَقـت الــِخناَق عىل األزهار واألشـجار، 
َلـِحـَقــها  قـد  احلديقـة  ألعـاَب  أّن  كـام      
التَّــخريب، أّمـا الــمغاسُل فكانـت ُمــّتِسخًة 

جـّدًا.
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كانـت البدايـة مَع زميلتي لـن التي أحَرْت 
الُقاممـة،  جلمـع  بالسـتيكّية  نايلـون  أكيـاَس 
وبـدأْت بالعمـل، وهـي ُتغّنــي ُأغنيـاٍت مجيلـًة 

بصوهتـا الرائـع، ورافَقْتــها صديقُتنـا سـامح. 
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ُخرطومـًا  أحـَرْت  فقـد  حـال  صديقُتنـا  أّمـا 
لنقـل امليـاه، وبـدأْت بـريِّ األشـجار واألزهار 

اجلميلـة بــُمساعدة صديِقنـا حممـود.
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لتنظيـِف  ممسـحًة  يـزن  صديُقنـا  أحـَر 
مغاسـل احلديقـة، ورافَقْتـُه يف عملـه صديقُتنـا 
والصابـون  باملـاء  التنظيـَف  فبـدأا  ميسـون، 
الــُمرتاكمَة  الُقاممـَة  الــُمعّقمة، وأزاال  واملـواّد 
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يف املـكان، ووَضعـا أكياسـًا جديدًة نظيفة، ثــّم 
وَضعـا الصابوَن عـىل الــمغاسل، والــمناديل 

هلـا. الــُمخّصصة  األماكـن  يف  الورقّيـة 
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جلَب صديُقنا ورد ِمقّصًا لتقليــم األشـجار، 
وقـد رافَقـُه صديُقنـا غّسـان، فـأزاال األغصـاَن 
اليابسـة مـن األشـجار، وقّصا ُشـجريات الزينة 
لُتصبـَح يف أشـكاٍل مجيلـة، أّمـا صديُقنـا سـامر 
فقـد أصلَح مَع حـارس احلديقة بعـَض ألعاهبا.
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الُقـامش  ِقَطعـًا مـن  باسـم وهيفـاء أحـرا 
ونّظفـا  والصابـون،  باملـاء  وبّلالهـا  األبيـض، 
أهبـى  يف  أصبحـت  حّتـى  احلديقـة،  مقاعـَد 
صـورة، وأحـَرْت صديقُتنـا غـزل مــجرفًة، 
ـجريات  وبدأت بالــحفر حوَل األشـجار والشُّ
ـاّرة بــُمساعدة صديِقنـا   إلزالـة األعشـاب الضَّ
   عـامر لكـي ُتصبـَح الــمزروعات يف احلديقـة 

      أكثَر ُقّوًة ونضارة. 
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أّما صديقُتنا ُسـها فقد أحـَرِت )الّتورب(، 
وهـي مـاّدٌة ُمغّذيـٌة للــمزروعات، وأضاَفْتــها 
ــمّو عـىل نحـٍو أرسع  إليهـا لــُمساعدهتا يف النُّ

وأمجل. 
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ويف هنايـة اليوم نَظْرنا إىل احلديقـة، فوَجْدناها 
مجيلـًة تشـعُّ نظافًة وروائـَح طّيبة، أّمـا العصافرُي 
ُمصّفقـًة  تطـرُي  بـدأت  فقـد  والفراشـاُت 
بأجنحتهـا تعبـريًا عن الفـرح واالمتنـان لعملنا 
الرائـع. وَتــاميَلْت أغصـاُن األشـجار واألزهار 
ُشـكرًا لِـَمــا قّدْمنـاُه، ومـَع حلوِل املسـاء ذَهْبنا 
نـا فـرٌح بـام َفعَلـــُه، ُمعاهديَن  إىل منازلنـا، وُكلُّ

أنُفَسـنا عـىل أن تظـلَّ احلديقـُة نظيفـًة ومجيلـة.
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