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ـوَلـة  َنـمُّ

ـمل خارَج قرية النَّ
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حتَت األرض، يف قريِة النَّـمل، حالٌة من الفرح حتَت األرض، يف قريِة النَّـمل، حالٌة من الفرح 
غاُر ألخِذ قسٍط من  غاُر ألخِذ قسٍط من تعــمُّ القرية، فقد خرَج الصِّ تعــمُّ القرية، فقد خرَج الصِّ

العنــاية والتعليم، لَيبَدُؤوا العمَل إىل جــانِب العنــاية والتعليم، لَيبَدُؤوا العمَل إىل جــانِب 
بقّية أفراد القرية، فالنَّـمُل ال يعرُف الكسل.بقّية أفراد القرية، فالنَّـمُل ال يعرُف الكسل.
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غار، وطلبْت إىل  غار، وطلبْت إىل دخلِت النَّـملُة العاملُة حجرَة الصِّ دخلِت النَّـملُة العاملُة حجرَة الصِّ

قة عىل ُجدراِن األنفاق  قة عىل ُجدراِن األنفاق الـجميع التزاَم القوانني الـُمعلَّ الـجميع التزاَم القوانني الـُمعلَّ

ثـّم  ببعض،  بعضها  القرية  ُحـجراِت  تصُل  ثـّم التي  ببعض،  بعضها  القرية  ُحـجراِت  تصُل  التي 

وّزعِت الـمـهـّمـات عىل الـجميع، وكان من نصيِب وّزعِت الـمـهـّمـات عىل الـجميع، وكان من نصيِب 

ُحـجرِة  إىل  الـمـاِء  نقُل  حديثًا  الـمولودة  ــولة  ُحـجرِة نـمُّ إىل  الـمـاِء  نقُل  حديثًا  الـمولودة  ــولة  نـمُّ

الـملكة.الـملكة.
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ُحـجرَة  ستدخُل  فاآلَن  غرية،  الصَّ ـولة  نـمُّ ُحـجرَة فرحْت  ستدخُل  فاآلَن  غرية،  الصَّ ـولة  نـمُّ فرحْت 

ُقرٍب،  عن  وتراها  التَّـحـّية،  عليها  وُتلقي  ُقرٍب، الـملكة،  عن  وتراها  التَّـحـّية،  عليها  وُتلقي  الـملكة، 

فلطاملا سمعْت عنها.فلطاملا سمعْت عنها.
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هذا  َيُعد  مل  الـمـاء.  تنقُل  ـولة  ونـمُّ أّياٌم،  هذا َمضْت  َيُعد  مل  الـمـاء.  تنقُل  ـولة  ونـمُّ أّياٌم،  َمضْت 

وُحـجرَتـها  الـملكَة  شاهدِت  فقد  ُيغرهيا،  وُحـجرَتـها العمُل  الـملكَة  شاهدِت  فقد  ُيغرهيا،  العمُل 

وأثاَثـها، ويف كلِّ يوم ُتشاهُد الـمشهَد عيَنـُه... وأثاَثـها، ويف كلِّ يوم ُتشاهُد الـمشهَد عيَنـُه... 

صغِر  من  غم  الـرَّ عىل  ـولة،  لـنـمُّ لكنَّ  جديد.  صغِر ال  من  غم  الـرَّ عىل  ـولة،  لـنـمُّ لكنَّ  جديد.  ال 

لـم  هلذا  تـحقيِقه،  عىل  وإرصارًا  كبريًا  ُحلاًم  لـم سنِّـها،  هلذا  تـحقيِقه،  عىل  وإرصارًا  كبريًا  ُحلاًم  سنِّـها، 

ـَفْت به. ـَفْت به.تذهِب اليوَم إىل عمِلـها الذي ُكـلِّ تذهِب اليوَم إىل عمِلـها الذي ُكـلِّ
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عن  الـمسؤولة  العاملُة  النَّـملُة  َعـِلـَمِت  عن ولـّمـا  الـمسؤولة  العاملُة  النَّـملُة  َعـِلـَمِت  ولـّمـا 

ـولة بذلك، قالْت هلا:  ـولة بذلك، قالْت هلا: نـمُّ نـمُّ

ألـم تقرئي التَّعليـامت؟ ملاذا هذا اإلمهال؟ ألـم تقرئي التَّعليـامت؟ ملاذا هذا اإلمهال؟ 

ال ُيـمـِكُنـِك ترُك عمِلِك ُدوَن سابِق إنذار. ال ُبّد أن ال ُيـمـِكُنـِك ترُك عمِلِك ُدوَن سابِق إنذار. ال ُبّد أن 

الكبريات  النَّـمالت  مَع  الكبريات َتتعّلـمي درسًا. سَتـخُرجنَي  النَّـمالت  مَع  َتتعّلـمي درسًا. سَتـخُرجنَي 

للبـحث عن الطعام.للبـحث عن الطعام.
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األوىل  لرحلتِـها  واستعّدْت  ـولة،  نـمُّ األوىل استـجابْت  لرحلتِـها  واستعّدْت  ـولة،  نـمُّ استـجابْت 

خارَج  العالـم  شكُل  َيْشَغـُلـها  القرية،  خارَج خارَج  العالـم  شكُل  َيْشَغـُلـها  القرية،  خارَج 

بالتعليـامت  الـُمزّينة  وأنفاقها  قريتِـها  بالتعليـامت ُحـجراِت  الـُمزّينة  وأنفاقها  قريتِـها  ُحـجراِت 

ارمة. ارمة.الصَّ الصَّ

بنظاٍم يف رسٍب طويل، تـميش  النَّـمالُت  بنظاٍم يف رسٍب طويل، تـميش خرجِت  النَّـمالُت  خرجِت 

بنشاٍط بنَي الـحـجارة بـخطواٍت ُمـنتظـمة، وُتغّنـي: بنشاٍط بنَي الـحـجارة بـخطواٍت ُمـنتظـمة، وُتغّنـي: 

هيال هيال هوب... نـحُن النَّـمالُت الـُمـِجّدات...  هيال هيال هوب... نـحُن النَّـمالُت الـُمـِجّدات...  
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اَب عليها،  اَب عليها، قاَطَعْت نشاَطـها يُد طفل بدَأ ُيلقي التُّ قاَطَعْت نشاَطـها يُد طفل بدَأ ُيلقي التُّ

ـها.  ـها. فَتفّرقِت النَّـمالُت يف االتِّـجاهاِت ُكلِّ فَتفّرقِت النَّـمالُت يف االتِّـجاهاِت ُكلِّ

بأّن  النَّـملِة الكبرية التي أخرَبْتـها  ـولة مَع  النَّـملِة الكبرية التي أخرَبْتـها بأّن هربْت نـمُّ ـولة مَع  هربْت نـمُّ

بعَض الـُمفاجآت ُيـمكُن أن تقَع بنَي احلني واآلخر.بعَض الـُمفاجآت ُيـمكُن أن تقَع بنَي احلني واآلخر.
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تسقُط  بدأْت  فجأًة  ثـّم  ري،  السَّ النَّـمالُت  تسقُط تابَعِت  بدأْت  فجأًة  ثـّم  ري،  السَّ النَّـمالُت  تابَعِت 

عليها ُفتاُت كعٍك لذيذ:عليها ُفتاُت كعٍك لذيذ:

ولة! قد َيُدوُسِك هذا الصغرُي  ولة! قد َيُدوُسِك هذا الصغرُي - ُكوين حذرًة يا نـمُّ - ُكوين حذرًة يا نـمُّ

بقَدِمه.بقَدِمه.

- لكْن أيَن نـحن؟ هل نـحُن يف قريِة صغاِر البرش؟ - لكْن أيَن نـحن؟ هل نـحُن يف قريِة صغاِر البرش؟ 

وهنا  أطفال،  مدرسِة  يف  نـحُن  عزيزيت!  يا  ال،  وهنا -  أطفال،  مدرسِة  يف  نـحُن  عزيزيت!  يا  ال،   -

َنـُه للشتاء. َنـُه للشتاء.َنـِجُد كثريًا من الطعام لُنـخزِّ َنـِجُد كثريًا من الطعام لُنـخزِّ
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- انُظري أّيـُتـها الـُمعّلمة! بقايا الـُجبن هنا، وعىل - انُظري أّيـُتـها الـُمعّلمة! بقايا الـُجبن هنا، وعىل 

 ُبعِد خطواٍت ُفتاُت الـُخبز. ملاذا ال ُيْلـُقوَن بقايا الطعام  ُبعِد خطواٍت ُفتاُت الـُخبز. ملاذا ال ُيْلـُقوَن بقايا الطعام 

د؟ د؟        يف مكاٍن ُمـحدَّ         يف مكاٍن ُمـحدَّ

يلتزُمــوَن  ال  مثلــِك  األطفــال  بعــضَ  ألنَّ  يلتزُمــوَن  -  ال  مثلــِك  األطفــال  بعــضَ  ألنَّ   - 

         بالتَّـعليـامت.         بالتَّـعليـامت.
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ـولة خـجاًل، ومحلْت قطعًة صغريًة من  ـولة خـجاًل، ومحلْت قطعًة صغريًة من أطرَقْت نـمُّ أطرَقْت نـمُّ

الـُجبن، وَتبَِعـْتـها النَّـملُة الكبريُة بقطعٍة أكرب، وعاَدتا الـُجبن، وَتبَِعـْتـها النَّـملُة الكبريُة بقطعٍة أكرب، وعاَدتا 

الذي  بالطعام،  ـِل  الـُمـحـمَّ ِب  السِّ إىل  ـتا  الذي وانَضـمَّ بالطعام،  ـِل  الـُمـحـمَّ ِب  السِّ إىل  ـتا  وانَضـمَّ

سيدخُل القرية، ثـّم خَرَجـتا مّرًة ُأخرى إلحضار بقّيِة سيدخُل القرية، ثـّم خَرَجـتا مّرًة ُأخرى إلحضار بقّيِة 

الطعام.الطعام.
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وعادْت  القرية،  خارَج  األول  ـولة  نـمُّ يوُم  وعادْت انتهى  القرية،  خارَج  األول  ـولة  نـمُّ يوُم  انتهى 

أصدقائِـها  عىل  ْت  قصَّ أن  بعَد  لتناَم  ُحـجرتِـها  أصدقائِـها إىل  عىل  ْت  قصَّ أن  بعَد  لتناَم  ُحـجرتِـها  إىل 

ُمغامراهتا خارَج ُحدوِد القرية. ُمغامراهتا خارَج ُحدوِد القرية. 

االلتزاَم  أنَّ  يف  ـُر  ُتفكِّ وهي  النَّـوم،  إىل  االلتزاَم  خلدْت  أنَّ  يف  ـُر  ُتفكِّ وهي  النَّـوم،  إىل   خلدْت 

ومجيلة.  سهلًة  الـحياَة  يـجعُل  والتَّعليـامت  ومجيلة. بالنِّظام  سهلًة  الـحياَة  يـجعُل  والتَّعليـامت  بالنِّظام 

التَّغيري  ببعِض  بأَس  ال  لكْن،  وقالْت:  التَّغيري ابتسمْت،  ببعِض  بأَس  ال  لكْن،  وقالْت:  ابتسمْت، 

والـُمغامرة بنَي الـحنِي واآلخر.والـُمغامرة بنَي الـحنِي واآلخر.
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