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عاشت زمزم وعائلتها على آخر قطعة أرض شاغرة بين شقق 
كبيرة. كانت زمزم من عائلة كبيرة جداً. كان الناس يقولون 

عنهم عائلة النمل. نعم كانت زمزم نملة وكانت تعيش مع عائلتها 
الكبيرة في عشهم الكبير الذي يشبه المتاهة.
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تم بناء أعشاشهم بعناية من قبل أجداد 
أجدادهم قبل والدتها بوقت طويل. ال أحد 

يعرف عمق العش. وال يعرف عدد الغرف 
فيه. ما قاله الجميع هو أن العش كان قديًما 
جًدا. بين الحين واآلخر، قد تتضرر بعض 
الممرات الضيقة بسبب اهتزاز األرض 
عندما يمر مجموعة من األطفال على 

دراجاتهم بالقرب منهم  أو بسبب ضوضاء 
المدينة الكبيرة. في بعض األحيان كانت 

الرياح  القوية عندما تهب تغلق باب مدخل 
العش بالتراب.
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لكن النمل كان أفضل المهندسين المعماريين في العالم. يقومون 
على الفور بإصالح أعشاشهم واالستمرار في العيش مًعا. حتى أنهم 

يغنوا أغنية أثناء قيامهم بإصالح الجدران والممرات المنهارة:

نحن نعمل بجد، وال نتعب أبًدا،
نحن دائما نصلح، ال نشعر بالملل أبدا
حتى لو انهارت جدراننا في المنزل،

نحن نصلحها، نحن نعمل بجد
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باإلضافة إلى ذلك، كانت إحدى أكبر 
سمات عائلتها هي أخذ كل الطعام إلى 

أعشاشهم وتخزينهم في أقبية كبيرة خالل 
فصل الصيف. يعني أنهم يستعدون لفصل 

الشتاء طوال الصيف.
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قرب نهاية الصيف، كانوا دائًما يحملون الى منازلهم ثمار 
البلوط من تحت األشجار، وبذور السمسم المنسكبة من طاولة 
صانع الخبز في الزاوية، والحبوب وقشور الفول السوداني، 
وحبوب القمح والذرة التي هي أحد األشياء المفضلة لديهم.
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في ذلك الصيف عندما كانت المدارس في إجازة ساعدت 
زمزم  والديها في نقل الطعام إلى منزلهم.  حتى أنها حملت 
معظم حبات الذرة إلى العش. كانوا يفرقعون ويأكلون حبات 
الذرة تلك عندما يرقصون ويغنون في الشتاء وكان الكبار 
يروون لهم الحكايات. لقد بدأ فمها بالسيالن منذ االن. مرت 

األيام هكذا.
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ثم في أحد األيام، عندما كانت عائلتاه بأكملها 
تقريًبا في المنزل، كان هناك اهتزاز رهيب. 

كان األمر كما لو أن مئات األفيال كانت تدوس 
وترقص على جحورها.كانت زمزم استيقظت 

من سريرها للتو وكانت ذاهبة إلى الحمام لتغسل 
وجهها. عندما مرت بجانب غرفة والديها، بدأت 

باالهتزاز دون أن تعرف حتى ماذا يحدث.
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كان األمر كما لو كانت في المهد وكانت والدتها 
تهزها كما كانت تهزها وهي طفلة. لكن لسوء الحظ، 

لم تشعر باألمان كما كانت هناك في تلك اللحظة. 
في البداية اعتقدت أن األوالد على الدراجات يمرون 
على الطريق أعاله. لكن اهتزاز األرض لم يتوقف. 
على الرغم من أنها لم تستطع فهم ما كان يحدث، إال 

أنها تذكرت ما تعلمته في المدرسة.
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لقد علمهم أساتذتهم طريقة »الركوع، االنكماش، 
التمسك« في مثل هذه االهتزازت. ركعت على 

الفور في أكثر األماكن أماًنا التي يمكن أن يجدها، 
بطريقة تحمي رأسها ورقبتها انكمشت، وتعلقت 
بشيء صلب. لم تكن تعرف كم من الوقت مر.
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عندما استفاقت، كانت لديها ضمادة قطنية ضخمة على قدمها. 
على رأسها قبعة حديدية. »أين أمي وأبي؟« قالت. قالت 

الممرضة التي بجانبها للنملة إنهم سيأتون قريًبا. كانت سعيدة 
جًدا بذلك. شعرت باالرتياح. لكنها كانت ال تزال تريد البكاء، 
لكن يبدو أن الدموع تركتها أيًضا. لم تكن تعرف ماذا تفعل 
وكانت تنظر عاجزة إلى جدار غرفتها. لقد كانت غاضبة 

لدرجة كبيرة.
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في تلك اللحظة، كانت أكبر مشكلة لديها هي حشرة 
الخشب التي تعيش على الكرسي بجوار سريرها. 

ذّكرتها أصوات الطحن التي أصدرتها بالرقصة التي 
كانو يرقصونها بضربهم أقدامهم مًعا على األرض في 
أعشاشهم. »ما أجمل تلك األيام!« فكرت. خطرت على 
بالها األغنية التي كانو يغنوها أثناء الرقص. كيف كانت 

كلماتها؟ بدأت تتمتم بقدر ما يمكن أن تتذكر:
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كرت، كرت، كرت
تعال اآلن ابتسم

الذئب، الذئب، الذئب
تعال اآلن ابتسم

أغمضت عينيها وحاولت أن تتخيل األيام 
التي رقصوا فيها بمرح. يا لها من أيام 

جميلة.
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أثناء تفكيرها في هذا، دخل والداها الغرفة. كانت سعيدة جدا. أرادت النهوض 
واحتضانهم، لكن الضمادة على قدميها حالت دون ذلك. اقتربت منها والدتها 

وأمسكت بيدها. لحسن الحظ، أنهم كانوا معها. أيام تلوا أيام. أخيًرا، حان وقت 
العودة إلى المنزل. عالوة على ذلك، تعافى أصدقاؤها الموجودين في الغرف 

األخرى من المستشفى وانضموا إليهم. عادوا إلى المنزل مًعا.
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كما تضررت المنازل البشرية الكبيرة التي كانت حولهم 
مثلما تضررعشهم. األطفال الذين يقودون الدراجات لم تكن 
دراجاتهم موجودة. حتى األشجار المحيطة سقطت. أدركت 
والدتها أنها مستاءة من هذا الوضع وأخبرتها بكل ما حدث.
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وروت عن من جاء إلنقاذهم بعد الزلزال، وأن الكثير منهم نجا. 
رأت أصدقاؤها القادمين من الطرف االخر على الطريق. كانوا 

خائفين أيًضا بالطبع، لكنهم بدوا اآلن سعداء. حتى أن العمل بدأ  
بالفعل في عش النمل. كان كل النمل يعيد بناء أعشاشه مًعا. بعضهم 

كان يحضر غصن شجرة، وبعضهم يحضر قشر البيض لتقوية 
الجدران. والبعض يستخدم ريش العصافير لصنع الستائر.
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بدأت على الفور في حمل العصا التي رأتها في مكان 
قريب. من االن وصاعدا، سوف يجعلون أعشاشهم 

أكثر مقاومة للزالزل. بعد فترة قاموا بالفعل بإصالح 
أعشاشهم مًعا. نعم، ما زلت تشعر زمزم أن األفيال 

كانت ترقص فوق العش من وقت آلخر، ولكن أيا كان. 
عندما تفتح ستارة الريش وتنظر إلى شروق الشمس 

وكيف أن األشجار بدأت تنمو ببطء مرة أخرى، تنسى 
كل شيء. ألنها تعلم اآلن أنه حتى لو تضرر منزلهم، 

فسيتمكنون من اصالحه بذلك مًعا مرة أخرى.
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 زويوب

 مشروع التربية النفسية عند الحوادث الصعبة التي تصادفنا في الحياة

تم تحضير كتاب القصة هذه من قبل وزارة التعليم الوطني بدعم مالي من قبل اليونيسيف في سياق مشروع التربية النفسية 
عند الحوادث الصعبة التي تصادفنا في الحياة

وزعت كتاب القصة هذه مجانا من قبل وزارة التعليم الوطني

ال يمكن بيعها بمقابل النقود


