


مازن الغالي



تقــــــــــديم

ألرس األطفال ذوي اإلعاقة

األطفال زهور تنضج وتتفتح، يحتاجون لبيئة تدعمهم وتحميهم ليحققوا أفضل ما ميكنهم 

الوصول إليه.

األطفال ُمعرّضون ألنواع مختلفة من اإلساءة، أطفالنا ذوو اإلعاقة قد يتعرضون لإلساءة 

بشكل أكرب من غريهم من غري ذوي اإلعاقة، من املهم أن نتعلم كيف نحمي أطفالنا من 

اإلساءة ومن املهم أن نعلِّم أطفالنا كيف يحمون أنفسهم بأنفسهم.

نستطيع نحن وأطفالنا أن نتعلم الكثري من القراءة، فنكمل وندعم ما نتعلمه من مصادر 

املعرفة املختلفة ومن األحداث املتتابعة التي متّر بنا يف الحياة، عندما نقرأ مع أطفالنا نتعلم 

معاً أكرث، وعندما نتناقش مع أطفالنا فيام نقرأه معاً، نتعلم معاً أكرث وأكرث.

تأيت هذه القصة ضمن مجموعة من القصص القصرية البسيطة املوجهة لألطفال، أبطالها 

أطفال ذوو إعاقات مختلفة، يتعرضون يف مواقف حياتية مختلفة ألنواع متعددة اإلساءة، 

ترشح القصص بأسلوب بسيط شكل اإلساءة واألسباب والظروف املؤدية لها وطريقة 

التعامل معها ثم الوقاية منها يف املستقبل، عندما نقرأها ونساعد أطفالنا عىل قراءتها ثم 

نتناقش معهم حولها، سنتعلم معاً وتزداد قدرتنا عىل حاميتهم و قدرتهم عىل حامية أنفسهم.

تبعاً لقدرات أطفالنا سنقرأ لهم أو نساعدهم عىل القراءة وفهم الكلامت والجمل والصور، 

ستساعدنا مجموعة اإلرشادات البسيطة يف نهاية كل قصة عىل أن نطرح أسئلة عىل أنفسنا 

وعىل أطفالنا وعىل أن نناقش أنفسنا ونتناقش مع أطفالنا، سيزيد ذلك من فهمنا ورمبا 

يجعلنا نرغب يف اإلستزادة من املعرفة من مصادرها املختلفة أو أن نطلب املساعدة من 

آخرين من األرس أو من املتخصصني.

سنصبح أقدر عىل حامية أطفالنا، وسيصبح أطفالنا ذوو اإلعاقة أقدر عىل حامية أنفسهم، 

فينضجون ويتفتحون مثل باقي الزهور يف العامل.

• مـــــازن الغـــايل.



مازن يتحرك ببطء... مازن يتكلم   •

ببطء... مازن يفهم ببطء... مازن يحب 

ماما... يساعد ماما يف البيت... 

• مازن يحب أخاه رشيف... 

  رشيف يضحك كثريًا مع مازن... 

  مازن يلعب مع أخته نادية...



• نادية تركض وراء مازن يف املنزل... 

  نادية ومازن كرسا املزهرية...

• غضبت ماما.



• هذه املزهرية كنت أحبها، أرجوِك 

يا نادية ويا مازن... كل ما نحبه 

يستحق أن نحافظ عليه.

قالت نادية... أنا آسفة يا ماما...   •

سكت مازن... فقالت نادية... يف املرة 

القادمة اعتذر يا مازن...



مازن ورشيف ونادية وماما وبابا يف النادي.  •

بابا يلعب مع مازن بالكرة.. بابا ترك مازن   •

وحده... وذهب ليحرض له آيس كريم... 

بعيد... مازن اختفى...

بابا غلطان... ترك مازن وحده... ركض بابا   •

برسعة إىل الشجرة...  يبحث عن مازن... 

مازن وراء الشجرة... ولكن... بجانب مازن   •

ولد رشير...



رضب مازن وقال له ألفاظاً سيئة وحاول أن   •
يلمس مازن... ملسة غريبة... مازن خائف... 

مازن يبيك... 

بابا رأى مازن... رجل األمن رأى مازن... ركض   •
بابا ورجل األمن إىل مازن... عندما رأى الولد 

الرشير بابا ورجل األمن...

خاف وركض بعيًدا...   •



رجل األمن مسك الولد...   •

   ومنعه من دخول النادي ثالثة أيام... 

بابا قال ملازن... أنا آسف تركتك لوحدك   •

ولكن... 

يا مازن... إذا جاء أحد التعرفه   •

بجانبك... واقرتب منك... قل له »ال« 

بصوٍت عاٍل... وال تدعه يلمسك...



مازن فهم كالم بابا... بابا يحضن   •

مازن... ويعطيه اآليس كريم...

مازن ورشيف ونادية يضحكون مع   •

ماما وبابا ويأكلون... اآليس كريم...




