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تم تحضير هذا النشر من قبل وزارة التعليم الوطني بدعم مالي من قبل اليونيسيف
يعتبر األفراد مسؤولين لوحدهم عن اآلراء الواردة في النشر وال تعكس قطعيا آراء وسياسات وزارة التعليم الوطني واليونيسيف





كانت المدرسة هادئة للغاية لفترة من الوقت. لم يتم فتح األبواب 
والنوافذ لفترة طويلة. كان نسيم لطيف ينسدل عبر النوافذ 

المحطمة. كما سكتت الجدران البيضاء المعلقة عليها الصور.
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كانت الشقوق في بعض األماكن قد قسمت هذه اللوحات إلى قسمين. 
كان اللعبة الدب مولي يشعر بالملل الشديد في هذا الصمت.
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ومع ذلك، كان األطفال يأتون إليه كل صباح. كانوا يركضون هنا 
وهناك . في بعض األحيان يكون راكباً بصاروخ فضائي، وأحياًنا 

المريض الذي يذهب إلى الطبيب إلجراء فحص طبي. في بعض األيام 
يكون أحد األطفال معلماً، ويستمع مولي اليه بهدوء. كانوا يخرجون 
إلى الحديقة ظهرا في األيام المشمسة. كانوا يتنزهون تحت أشعة 

الشمس الساطعة.
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ولكن ذات صباح بدأت األرض تهتز بعنف. لم يكن ذلك 
هو االهتزاز الذي يشعر به عندما يلقيه األطفال في الهواء 
ويمسكوه، او عندما يمكسوه من يديه ويلفوا به. كان أقوى. 

كان مولي يتأرجح يميًنا ويساًرا.
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ترك األطفال ألعابهم  واتبعو معلميهم وحافظوا على رؤوسهم 
واختبأوا تحت الطاولة الكبيرة. سقط رف الكتب والقطار 

جوفجوف اللطيف الذي كان يقف عليه على األرض.
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أحاط األرجاء سحابة من الغبار. لم يكن 
هذا الغبار وردًيا أو أزرق أو ذهبي اللون 
مثل غبار األلعاب. كان رمادياً ومعكر. 

خاف مولي.
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عندما هدأت االهتزازات وتوقف 
مبنى المدرسة عن االهتزاز، 
خرج األطفال مع معلميهم الى 

الخارج.
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نظر مولي من النافذة المكسورة بجانبه الى الخارج. كانت هناك 
تصدعات وتشققات في المباني المحيطة مثل الجدار الذي كان أمامه. 

وسمع مولي صفارات سيارات االسعاف وسيارات االطفاء. كان 
الموظفين  يساعدون الناس من حولهم. بعد فترة ساد الهدوء في 

المكان.
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ثم عادت الحيوية مرة أخرى. كانت البراعم تظهر على أغصان 
الشجرة المجاورة لها، وكانت الفراشات تطير. كان الناس ينظفون 

ويبنون مباٍن جديدة ويصلحون بعضها. كان مولي يراقب بحماس من 
الطاولة التي كان يرقد عليها بجانب النافذة مايحصل.
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مر الوقت. تفتحت البراعم التي على األشجار والشمس كانت مشرقة. »لو كان 
األطفال هنا، لكنا نقضي وقًتا رائًعا تحت الزهور.« فكر مولي.
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بدأ يشعر بالوحدة بدونهم. في تلك اللحظة، دخل العديد من الشباب 
يرتدون خوذات على رؤوسهم. تحمس مولي.

15



نظر الشباب إلى شقوق الجدران. قاموا بالقياس والقص وتدوين 
المالحظات على الورق. ثم بدأوا في تعبئة األشياء المتناثرة في 

الصناديق. قفز مولي أيًضا في صندوق على الفور.
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القطار اللطيف جوفجوف كان أيضاً في الصندوق. وضع الشباب 
الصناديق في زاوية محمية وبدأوا االهتمام بالجدران والنوافذ وأغطية 

األرضيات.
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شاهد مولي وجوفجوف االنشاءات لفترة من الصندوق. كانوا 
ينتظرون بفارغ الصبر ما سيحدث. تم تجديد المنطقة ودهنها 

وتنظيفها.
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ذات صباح أخرجوا مولي وجوفجوف من الصندوق. جاء اليوم الذي كانوا 
ينتظرونه. نظر مولي حوله. كان كل شيئ يتألأل. تحول فصلهم الدراسي إلى 
غرفة جديدة جميلة، أقوى من ذي قبل. ثم سمع أصوات األطفال المبتهجة التي 

اعتاد عليها. فُتح الباب وعاد األوالد.

لمعت عيون مولي البراقة بالبهجة. كان األطفال سعداء أيًضا 
برؤية مولي. احتضنوه على الفور. لقد اشتاقوا لبعضهم 

البعض.
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بعد اإلصالح، كانت الجدران المطلية حديًثا ال تزال بيضاء. 
ومع ذلك، عندما بقي األطفال في المنزل، رسموا صوراً 

للسماء والزهور والفراشات بأقالم ملونة. كان هناك أيضا مولي 
وجوفجوف في بعض اللوحات.
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ترك األطفال صورهم الجميلة على طاولة 
المعلم لتعليقها في األماكن المناسبة. كانت 
مدرستهم التي تم تجديدها جاهزة لالمتالء 

بالضحك والذكريات الجميلة والصور 
الملونة.
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هنا جاء المعلم. كان يبتسم بفرح للقاء تالميذه مرة أخرى. تجمع األطفال على 
الفور حول المعلم. كان الجميع سعداء للغاية.
قال المعلم: »سنقوم بعمل تطبيق، يا أوالد«.

كان مولي يراقبهم من بعيد.

لدينا اآلن مبنى مدرسي أقوى وأكثر أماًنا. ومع ذلك، فإن الزلزال هو 
ظاهرة طبيعية ويمكن أن نعيشها مرة أخرى.
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قمنا بتثبيت خزائننا على الحائط 
حتى ال تسقط علينا في زلزال 
محتمل. إذا حدث زلزال مرة 
أخرى، فيجب أن نجلس تحت 

طاولة مدعومة بالكراسي المتينة 
أو بجوار شيء يوفر الحماية، 

مثل كرسي بذراعين كبير.
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وبهذه الطريقة، نحتاج إلى إيجاد 
مكان أمان واستخدام تقنية »اركع 

– انكمش - تمسك«. لنجربها 
مًعا اآلن. دعونا نذهب جميعا 
تحت طاولتنا. دعونا نحمي 
رأسنا ورقبتنا. دعونا نتمسك 

أيًضا بأرجل الطاولة واللوحات 
الموجودة تحتها.

وهكذا نشكل »مثلث 
الحياة«. من السهل جًدا 

إنشاء مثلث الحياة. غسالة، 
كنبة كبيرة وقوية، وأماكن 

مناسبة لمثلث الحياة.
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كان الزلزال هو اسم ما عاشوه. لم يحب مولي 
الزالزل أبًدا. على ما يبدو، لم يكن من الممكن منع 

الزلزال. ولكن يمكن اتخاذ االحتياطات الالزمة 
للحماية. حمل األطفال مولي بين أيديهم وتدربوا 

على ما يجب القيام به في حالة وقوع زلزال.
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كان القطار اللطيف جوفجوف يراقبهم ببهجة 
من فوق المكتبة المثبتة على الحائط. شعر 

هو أيضاً بمزيد من األمان اآلن.
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أثناء استراحة الغداء، خرج األطفال في نزهة. أخذوا مولي معهم. أثناء 
تناولهم لوجباتهم بسعادة تحت األشجار المزهرة حطت فراشة لطيفة 
على أنف مولي . كانت الشمس مشرقة. كانت األرض جميلة اليوم.
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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


