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وحكاية لأليام اجلابة

الفهرس

وأنا اسمي بندق

دليل “لعبة وحكاية للأيام الجاية”...
دليل تفاعلي لأفراد العائلة وخاصة أولدنا. يخلق فرص للتعب�ي عن الأفكار 

ات.  والمشاعر تجاه الأزمات بما فيها كورونا وكل ما يرتبط بها من متغ�ي

منهجية الدليل

لألهل

زوروا صفحتنا عل الفايسبوك )اضغط هنا(
صفحة “لعبة وحكاية للأيام الجاية” مخصصة للأهل وأولدهم كما 

بية وعلم النفس.  ي مجال ال�ت
ف �ف العامل�ي

https://www.facebook.com/groups/532932124071630/
https://www.facebook.com/groups/532932124071630/


املقدمة
بداية رحلة الدليل:

فمت  ي ظلِّ الواقع المفاجئ الذي ُفرض عل العالم بأرسه بسبب أزمة وباء كورونا، ال�ت
إثر عودة إحدى المسافرات إىل لبنان؛ و�ف

ىلي النفرادي لمدة أربعة ع�ش يوًما.
ف هذه العائدة بالحجر الم�ف

انطلًقا من هذه التجربة، تبلورت فكرة هذا الدليل، فشّكلنا فريق الدليل بناًء عل إدراكنا لمسؤولياتنا المجتمعية، ورغبًة مّنا 

ي ظّل غياب موارد تتناول آثار هذا الوضع علينا وعل بناتنا وأبنائنا 
ي لعب دور فعال للمساعدة عل تخطي هذه الأزمة، �ف

�ف

ي الكث�ي من العائلت من الضغط النفسي 
دخال بعض البهجة إىل بيوتنا حيث تعا�ف ي مسعى لإ

. كلُّ ذلك �ف بأسلوب بّناء ومسلٍّ

اته. نتيجة هذا الواقع الجديد بمختلف تأث�ي

ما هي خارطة أهداف الرحلة؟

وخاصًة  العائلة  أفراد  لكل  الفرصة  الدليل  هذا  يعطي 

أولدنا للتعب�ي عن أفكارهم ومشاعرهم تجاه هذه الأزمة 

ات. كما يحفزهم عل اكتشاف  وكل ما يرتبط بها من تغ�ي

ويمنحهم   ، مبارسش غ�ي  بشكل  التأقلم  وسائل  بعض 

ي يرغبون اختبارها.
حرية اختيار الطرق ال�ت

ح أنشطة تساعد عل: يتضمن الدليل تسع جلسات، ويق�ت

ي البيت.
. التعرف عل أهمية الوقت وعل كيفية الستفادة منه، وابتكار خيارات بديلة لتمضية أوقات مفيدة ومسلية �ف

ف وخسارة الأشخاص. . التعب�ي عن المخاوف تجاه البعد عن المقرب�ي

ات والتعب�ي عنها. ي أسلوب حياتنا، واكتشاف مواقفنا ومشاعرنا تجاه هذه التغي�ي
. إدراك أثر التغي�ي �ف

. اكتشاف الأدوار المجتمعية المختلفة وتقدير أهميتها.

رغم تطرق الدليل لمواضيع حساسة، حرصنا خلل تطوير منهجيته عل خلق مساحة آمنة لأولدنا، كما ركزنا عل استخلص 

يجابيات والبناء عليها. الإ

٣٤



من هم رفاق الرحلة؟
ي هذه الرحلة مفتوحة لنضمام كل أفراد العائلة وخاصًة أولدنا. ونحن كأهٍل مدعوون اليوم لّلعب مع أولدنا، 

المشاركة �ف

. ي مشاركة أفكارنا ومشاعرنا إذا دعت الحاجات، وذلك لطمأنة أولدنا وتشجيعهم عل التعب�ي
لنضحك ونفّكر مًعا، ونبادر �ف

مسار الرحلة:

أولدنا،  العتبار حاجات  ف  بع�ي آخذين  مناسًبا،  نراه  الذي  بالتسلسل  الجلسات  تطبيق  ي 
�ف الحرية  الدليل  منهجية  لنا  ك  ت�ت

ف وجاهزين للتطّرق لأي موضوع، لأن الأولد يتأثرون بسهولة بموقف  وقدراتنا الحالية كأهل. فمن المهم جداً أن نكون راغب�ي

الأهل.

عائلة من  كل  تناسب ظروف  بطريقة  الأسبوعية  الجلسات  الحرية لختيار عدد  الدليل  ك  ي�ت أي ضغوط،  إضافة  ولتجّنب 

عائلتنا. ولكننا نشجع أفراد العائلة عل اكتشاف جلسٍة كل أسبوع عل الأقل.

وبالنسبة لمدة الجلسات، فقد تقصدنا تركها حرة ليحددها الأهل بما يتناسب مع ظروفهم وعاداتهم ومعرفتهم بأطباع 

أولدهم.

من المؤكد أّن هذه الأزمة سوف تنتهي، لكن ما ليس مؤكد هو أننا سنعيش مثل هذه التجربة مرة أخرى. هذه فرصٌة لقضاء 

امات الجتماعية.  ف وقٍت مع عائلتنا، ولكتشاف حياة هادئة بعيدة عن ضغط العمل والل�ت

فلنستفد منها قدر المستطاع.

ن وجاهزين  من المهم جداً أن نكون راغب�ي
للتطّرق لأي موضوع، لأن الأولد يتأثرون 

بسهولة بموقف الأهل.

استعدادات النطلق:
فم كفريق بتيس�ي  لتسهيل انطلق الرحلة، سنل�ت

حلقاٍت تدريبّيٍة أسبوعيٍة ع�ب وسائل التواصل 

المتوفرة، لعرض منهجية الدليل وللإجابة عن 

الأسئلة.

ي هذه الجلسات، 
ي حال تعّذرت المشاركة �ف

و�ف

وري قراءة منهجية الدليل قبل تطبيق  فمن ال�ف

الأنشطة مع بقية أفراد العائلة. 

لوازم الرحلة:
معظم الموارد المطلوبة لتنفيذ النشاطات 

ي بيوتنا، ويمكن الستعاضة عنها بمواد 
متوفرة �ف

أخرى.

ب  كما إّن الدليل مكتوب بلغة بسيطة تق�ت

من العامية وتحاكي معظم لهجات المنطقة 

مكان. ويمكن لنا كأهل تبديل الكلمات  قدر الإ

لتتناسب مع لهجتنا ومفاهيمنا.

٥٦



ي مجال الدعم النفسي 
ة �ف ي علم النفس، ذوات خ�ب

: أخصائيات �ف ي
غريس خراط، غريس نخول، ليا داريدو، ومهى ريا�ش

الجتماعي. قمن بتصميم وتطوير كافة قصص وأنشطة الدليل بما يتناسب مع معاي�ي السلمة النفسية للأطفال، ويتما�ش 

مع الظروف والضغوطات الناتجة عن أزمة كورونا. كما عملن عل تطوير الفقرات المخصصة للأهل.

خالد الحموي: رسام، قام بخلق شخصيات الدليل، وجسد اللوحات القصصية.

اليسا شما: مصممة جرافيكية قامت بتصميم وتنسيق صفحات الدليل.

حت فكرة تصميم هذا الدليل وكانت المنسقة التقنية لعملية تطويره.  ي اق�ت
ي خليل: أخصائية تربوية، هي العائدة ال�ت اي ا�ب م�ي

ساهمت بتطوير أنشطة الجلسات وقامت بمراجعة تفصيلية ودقيقة للمفردات والخطوات الموجودة فيه.

ي خليل بتطوير منهجية الدليل وبمراجعة تفصيلية ودقيقة  اي أ�ب اك مع م�ي حسن حميدوش: مدرب تحويل نزاع، قام بالش�ت

احه للعديد من الإضافات عل الجلسات. للمفردات والخطوات الموجودة فيه. فضًل عن التدقيق اللغوي واق�ت

 

ي 
اللوا�ت ي خليل  لينا رزق خوري، إيف أ�ب ن وكيل، م�ن حسونة، ثريا حمود،  لكريستيان نجيم شيحا، كارول�ي شكر خاص 

أخذن الوقت لختبار جلسات من الدليل أو مراجعته ومشاركتنا ملحظاتهم القيمة والبناءة.

ن ١- احزروا شو: التحف�ي
حيث  واهتمامهم،  فضولهم  وإثارة  وأبنائنا،  بناتنا  انتباه  للفت  المدخل  هو 

فع مستوى النشاط والحركة تمهيًدا للمرحلة التالية.  نرّكز عل متعة أولدنا، ف�ف

، حزازير، ألعاب، صور، أفلم،  ي
ف عديدة،  منها قصص، أغا�ف التحف�ي وسائل 

تناوله معهم.  الأولد وتمهد لما نريد  بها  ي يستمتع 
ال�ت الوسائل  والعديد من 

ي دليلنا هذا وهما: اللعبة والحكاية.
ف �ف ف للتحف�ي وقد اعتمدنا وسيليت�ي

ي ومنك: تبادل الأفكار ّ
٢- م�ن

مرحلة  ي 
�ف جرى  ما  عل  بناًء  وذلك  البعض،  بعضنا  مع  الحوار  فيها  نعتمد 

، ويكون الحوار هنا أيًضا وسيلًة وأداًة للتعب�ي عن الآراء والمشاعر. ف التحف�ي

ف  وتحف�ي النقاش  وتيس�ي  الأسئلة  طرح  هو  المرحلة  هذه  ي 
�ف كأهل  دورنا  إّن   

ف  التلق�ي عن  بعيًدا   ، بالتعب�ي وبناتنا  أبنائنا  من  كلٍّ  ام حرية  اح�ت وفق  الحوار، 

وفرض معارفنا عليهم. 

٣- طّلة من الغيمة: الربط بالواقع
لربطهما   ، ف السابقت�ي ف  المرحلت�ي بعد  للتأمل  المرحلة  هذه  ي 

�ف أولدنا  يحتاج 

بالواقع، ولرؤية هذا الواقع بشكل أشمل من خلل عنارص مأخوذة من الحياة 

العنارص  هذه  نستعمل  لكّننا  يد(،  ال�ب وصندوق  الحسابات  )كدف�ت  اليومية 

هنا  فنحن  جديٍد.  منظوٍر  وفق  البهجة  إدخال  عل  تساعد  مختلفٍة  بطريقٍة 

نستعمل الخيال لأخذ مسافٍة من الواقع كمن يطّل من غيمٍة عل حياته اليومية، 

ي وسط واقعه.
ى من فوق ما ل يمكنه رؤيته وهو �ف ف�ي

منهجية الدليل فريق عمل الدليل

٧٨

مع  وتوافقها  تطبيقها،  وسهولة  لبساطتها  نظًرا   ” ي وحوال�ي “حولي  الأطفال  صيفيات  دليل  تمارين  منهجية  اعتمدنا  لقد 

. ي
بوية القائمة عل مبادئ التعّلم الجتماعي - الثقا�ف المنهجيات ال�ت

ي معظم الأنشطة، وهي:
وتتدّرج هذه المنهجية وفق أربع مراحل متسلسلة. هذه المراحل مغطاة �ف



إبداعنا  لهامش  ويمكن  بمتعة.  واقعنا  إىل  للنظر  معهم،  الغيمة  اعتلء  هو  هنا  دورنا 

ي هذه المرحلة.
كعائلٍة أن يتسع لأقىص حدٍّ �ف

٤- للأيام الجاية: مرحلة المبادرة الختيارية
التغي�ي  هذا  ي 

يأ�ت وقد  الواقع.  عل  المسقطة  ات  الخ�ب عن  الناتجة  التغي�ي  مرحلة  هي 

ّ أن نلحظه، فهو مرهون  ورة ح�ت ي “الأيام الجاية”. وليس بال�ف
ًة بعد النشاط أو �ف مبارسش

التغي�ي عل  تأث�ي  تلّمس  قادرون عل  إنّهم  إذ  أولدنا.  لدى  مكانية  والإ رادة  والإ بالرغبة 

جوانب حياتهم، والستعداد للتكيف مع آثاره عليهم.

الكتفاء  نشاط وعدم  أي  تنفيذ  عند  المراحل  كل  تناول  لأهمية  شارة  الإ وري  ال�ف ومن 

العاطفي  التوزان  تضمن  مًعا  الأربعة  المراحل  لأن  وذلك  ها،  غ�ي أو  ف  التحف�ي بمرحلة 

فنحافظ بهذا عل الأمان النفسي للأولد.

٩١٠

شارة لأهمية تناول كل المراحل  وري الإ من ال�ن
عند تنفيذ أي نشاط، وذلك لأن المراحل 

الأربعة مًعا تضمن التوزان العاطفي، فنحافظ 
بهذا عل الأمان النفسي للأولد.

ي هذه الرحلة عل عدة محطات، فكل نشاط هو محطة، والنشاط يمكن أن يبدأ بقصة، ويمكن أن يبدأ بلعبة )اختبار(. 
نمر �ف

ي القصص مع شمس وبندق، ونخت�ب معهما تجارب ومغامرات متنوعة وشيقة.
افق �ف ن�ت

ي مراحله الأربعة.
ي يركز عليها �ف

هذا مخت� لكل محطة من رحلة الدليل، لعرض الغاية منه والنقاط ال�ت

ومر الوقت برسعة
تعالج  وقت.  أي  ي 

�ف تحصل  قد  أزمة  أي  بسبب  أو  كورونا  أزمة  بسبب  حياتهم  نظام  تغ�ي  الذين  للأولد  النشاط  يتوجه 

” موضوع خسارة الوقت وكيفية الستفادة من الأوضاع الطارئة بالرغم من صعوباتها، ومتعة مساعدة الآخرين  ف قصة “الك�ف

مع  تتناسب  جديدة  أنشطة  خلق  التالية عل  مراحله  وتشجع  بنا.  خاصة  لمسة  وإضافة  اليومية  أعمالهم  ي 
�ف ومشاركتهم 

ف الفائدة والمتعة فيمر الوقت ب�عة،  ي حياتنا، الآن ومستقبًل، بحيث تحقق التكامل المنشود ب�ي
ي قد تطرأ �ف

الظروف ال�ت

وتتحول الحياة إىل لحظات أجمل لنا ولجميع من حولنا.

ي  الوقت الذه�ب
ي استخدام الوقت الذي يعت�ب من أثمن ما يوجد 

تركز القصة “جناح ال�عة“ عل الوقت وأهميته، فتعالج موضوع الحكمة �ف

ي مفهوم تنظيم 
ي الحياة. إّن شخصيات القصة )الن� والسلحفاة( تجسد ال�عة والبطء باعتبارهما عن�ان أساسيان �ف

�ف

ي النشاط 
ف الأك�ب للحياة. وتفتح المراحل التالية �ف الوقت. هذا الوقت الذي ل يمكن استبداله بأثمن الكنوز، إذ يبقى هو الك�ف

احتمالت إضافية لكسب الوقت بغض النظر عن عامل ال�عة، والذي قد يغيب عنا أحيانًا إّما لعوامل ذاتية أو لظروف 

خارجية.

كوب التغي�ي
ي شهدناها.

ات ال�ت يهدف هذا النشاط إىل مساعدة أولدنا للتعب�ي عن مشاعرهم واكتشاف موقفهم تجاه التغي�ي

ي طرأت عل كل بيضة نتيجة 
ات ال�ت ي أكواب فيها سوائل مختلفة، وملحظة التغي�ي

يتحقق ذلك ع�ب إجراء اختبار عل البيض �ف

ة  ات الخارجية، ثم التفك�ي ومقارنة ذلك بوضعنا وما نتعرض له من ظروف متغ�ي ي ترمز للتغ�ي
ي كل من السوائل ال�ت

وضعها �ف

ات. وا عن مشاعرهم إزاء هذه التغي�ي وكيف نتأقلم مع هذه الظروف. كما يعطي هذا النشاط الفرصة لأولدنا أن يع�ب

حمطات الرحلة



١١١٢

هزة ومقياس
يجابية والسلبية الناتجة عن الأزمة. ات الإ يسعى هذا النشاط إىل حث أولدنا عل التعب�ي عن التغي�ي

 . يتحقق ذلك ع�ب هز مكونات السلطة مما ينتج عنه أمور إيجابية وسلبية. ثم عكس/إسقاط هذا النشاط عل الوضع الحاىلي

ي قد تنتج 
ي بالهزة هنا الأحداث المفاجئة والمؤثرة وال�ت

ي نتعرض لها )ونع�ف
ات الناتجة عن الهزات ال�ت عند استنتاج كل التغي�ي

ات بأنفسهم عل مقياس ١ إىل    . ات سلبية وأيضا إيجابية(. وليقّيموا كل من هذه التغ�ي تغي�ي

رّكز عالمساعد
ات  ي الن�ش

ي قد يسمعونها ويشاهدونها �ف
يجيب هذا النشاط عن أسئلة أولدنا الصعبة حول الأحداث المزعجة والسلبية ال�ت

ي المجتمع.
يجابية وتقدير الأدوار المختلفة �ف ي هذه الظروف الصعبة، بالإضافة لتحويل أنظارهم نحو الإ

الإخبارية �ف

ف الأهل والأولد حول مشاعر الخوف والحزن، وتش�ي إىل أّن المساعدة  فتبقي قصة “مساعد مش قاعد” عل الحوار مفتوًحا ب�ي

هي وسيلة من وسائل مواجهة المشاكل ويمكن لأي أحد، مهما كان عمره المساعدة. ثم تفتح مراحل النشاط التالية الباب 

ي يقدمها أفراد من المجتمع، والمبادرة لتقديرهم، كما تتم مناقشة السبل الآمنة للمساعدة 
لكتشاف أنواع المساعدة ال�ت

ي يرغب الأولد القيام بها.
ال�ت

بطنا أقوى اللي ب�ي
يتعامل النشاط مع مخاوف الأطفال من البعد عن أصدقائهم وأحبائهم، فتتناول قّصة “الرسالة المخفية” شوق الأولد 

للأحباء وتساؤلتهم المتعلقة بإمكانية استمرارية العلقات رغم التباعد الجتماعي. ثم نخت�ب سبل التعامل مع هذا التباعد، 

يجابية منها. وما قد يوّلده من مشاعر، وآثار سلبية أو إيجابية، وصولً لبتكار طرق تخفف من الآثار السلبية، والبناء عل الإ

العقدة المخفية
المخفية”  “العقدة  إن قصة  القصة.  الفراق من خلل  أو  الوحدة  الخوف من  تطرح موضوع  مقاربًة سهلًة  النشاط  يقدم 

موّجهة من القلب إىل القلب وتحاكي خيال أولدنا ليتماثلوا )يتفاعلوا( بسهولة مع شخصياتها ، فتنتهي القصة لتعلمنا كباراً 

ف مع الأشخاص الذين نحبهم ويحبوننا بواسطة عقدة خفّية،  ف فإننا نبقى موصول�ي ف أو محبوب�ي وصغاراً، أنه عندما نكون محب�ي

ي قلوبنا. ثم نسعى لربط هذه الفكرة بالواقع من خلل اكتشاف العقد 
وإن كنا ل نراها بأعيننا لكن باستطاعتنا أن نشعر بها �ف

ي تربطنا بمن نحب، لنختم بتوجيه رسائل لهم. وبذلك نعرف جميعاً أننا دائماً وأبداً متصلون بمن نحب.
ال�ت

تركنا بصمتنا
ي قصة “راحوا 

ي شّيق �ف
يهدف النشاط لطرح موضوع الخوف من الغياب وذكرى الأشخاص الذين غابوا عنا بأسلوب مغامرا�ت

ي زمٍن أصبح فيه الحديث عن الفراق )موت، بعد، 
ف أيادي الأهل والأولد رسالة خاصة، �ف ي تضع ب�ي

وتركوا لنا المغامرة” ال�ت

ي مراحل النشاط ترجمة هذا 
ي نلعبها. تدعم با�ت

وريًا. وهي تعالج فكرة الغياب من خلل ربطه بأهمية الأدوار ال�ت غياب...( رصف

ي حياتنا، ونختم النشاط بأن نبدأ باكتشاف بصماتنا نحن، وبهذا نذّكر 
ف الذاكرة لكتشاف بصمات المؤثرين �ف الربط، ع�ب تحف�ي

ي 
ي محيطنا أو �ف

ي حياة من يحبوننا مهما كان الدور الذي من الممكن أن نلعبه، إن �ف
بأّن وجودنا ذو أهمية بحد ذاته، خاصًة �ف

مجتمعاتنا.

وحرزت النطرة
ضافة إىل فكرة الملل. يتناول النشاط البعد عن الأصحاب والأقارب والحياة الجتماعية بشكٍل عام، بالإ

ه، ولكنه غ�ي دائم وهو ما يبعث  فتصّور قصة “مش قادر أنطر” الوقت الذي يمر أثناء النتظار بأنه أمر واقع ول يمكن تغي�ي

الأمل. كما توجه هذه القصة عل لسان شخصية الأب رسالًة إىل المنتظرين الذين يشعرون بالملل بأنه عندما يستحيل تغي�ي 

ي المراحل فتتناوب 
ي داخلنا ما نحن عليه من أشخاص. أما با�ت

ي الحياة، يصبح من الحكمة أن نكتشف �ف
ي تحدث �ف

الأمور ال�ت

عل محاولة فهم ردات الأفعال وما قد تخفيه من حاجات، ثم نحاول تعّلم كيفية تحديد هذه الحاجات والتعب�ي عنها.



يمكننا اعتبار نشاطات هذا الدليل بمثابة اختبارات يومية قد يتعلم منها الأولد كيفية التأقلم مع الظروف الجديدة. ولزيادة 

ي الستفادة من هذا الدليل، من المفيد أثناء تنفيذ النشاطات أن نقوم بالخطوات التالية:
فرص أولدنا �ف

. نشجعهم عل الجلوس بحرية وبطريقة تريحهم.

ي نغمة صوتنا عندما نروي القصص لكي يستمتعوا بها.
ّ �ف . نغ�ي

. يمكن للموسيقى أن تضفي جّوا من الفرح والتفاعل أثناء تنفيذ النشاطات.

ي أذهانهم.
ة عندما ننتهي من رواية قصة، ح�ت تختمر �ف ة قص�ي . نتوقف لف�ت

ي فقرات طلة 
ي نشاط “هزّة ومقياس”، و�ف

ي نشاطات الدليل كافة. مثل تحض�ي السلطة مًعا �ف
.  نتساعد ونتشارك مع أولدنا �ف

من الغيمة.

. نستبدل بعض المفردات بأخرى تتناسب مع لهجتنا ومفاهيمنا.

. نستمع إليهم ح�ت النهاية ونمتنع عن الحكم عل ما قالوه، وعل أفكارهم ومشاعرهم.

ي تدفعهم للسكوت وعدم التعب�ي مرة أخرى أمامنا.  
. نحّد انفعالتنا القوية، وخاصًة ال�ت

، ونبتعد عن الكلم الغامض معهم. ف ف وواضح�ي . نكون رصيح�ي

لألهل

.  قد يشعر الأولد بالضيق في فترة الحجر دون أن يعّبروا عما يشعرون به بشكل واضح، فتبرز علمات ذلك من خلل 

عوارض جسدية )مثل التنهد، وجع البطن أو المعدة وغيرها …(، غضب متكّرر، شجار مع الأهل أو الأخوة.

  

  في حال ظهور عوارض جسدية لدى أولدنا يمكننا مساعدتهم بشكل أفضل إذا طلبنا منهم:

. تحديد المنطقة من جسمهم التي يشعرون فيها بألم أو انزعاج )ضيق(.  

.  بعدها يمكن أن نطلب منهم أن يتخّيلوا أنهم يخرجون هذه الأشياء التي تضايقهم أثناء التنفس، فينفخونها   

خارج فمهم.

. كما يمكننا إخبارهم أننا نثق بهم ونحبهم، ويمكنهم مشاركتنا الأمور التي تزعجهم لكي نحاول معالجتها مًعا.   

.  ويمكن لمشاركتنا معهم في ألعاب يحبونها أن تجعلهم يوّجهون تركيزهم على اللعبة، وينسون لفترة الضغط   

والوجع الجسدي.

١٣١٤

عندما يع�ب أولدنا عن مشاعرهم:

.  نحاول معرفة ما يرغب به ويحتاج إليه أولدنا من 

خلل تعبيرهم عن مشاعرهم. 

مثًل لو قال أولدنا أنهم يكرهون البقاء في المنزل، 

عندها نحاول أن نبحث معهم أكثر: ما الذي يزعجكم 

في المنزل؟ ما الذي/إلى من تحتاجون إليه الآن؟ 

وبم ترغبون؟ عندها قد يصل الأولد لما يحبونه أو 

يحتاجون إليه، والذي قد يكون تواصًل مع أصدقائهم، 

ألعابًا رياضية، كسر الروتين السائد أو حتى الحصول 

على مساحة فردية لوقت مع أنفسهم.

.  في حال الغضب، يمكن أن نساعد أولدنا عبر تخصيص وقت للستماع لهم وحّثهم على التعبير عن مشاعرهم. ومن 

المهم أل نأخذ بطريقة شخصية كلم أولدنا خاصًة إذ كان هناك عبارات غير متوقعة. 

إّن الغضب والخوف شعوران طبيعيان مختلفان، لكن أولدنا قد يعبرون عن خوفهم وغضبهم بنفس الطريقة. إذا شعر 

أولدنا بالخوف يمكن أن يعّبروا عنه بردات فعل غير مبررة تظهر الغضب، ول نعرف لها سبًبا. وحتى لو سألناهم عن سبب 

تصرفهم قد يجيبون: “ل أعرف”. قد ينتج الغضب عن الخوف من المجهول، واحتمال فقدان الشعور بالأمان والنتماء. 

يشعر الأولد بالخوف منذ سن صغير ولكنهم يحتاجون إلى وقت لتعلم كيفية التعامل مع هذا الشعور.

.   عندما يشعر أولدنا بأي شعور ول يستطيعون أن يحددوه أو أن يسموه، عندها يمكننا مساعدتهم على تعلم كيفية تحديد 

مشاعرهم من خلل طرح أسئلة استيضاحية عليهم أوًل. مثل “ما الذي يزعجك؟”،” ما الذي تتمنى تغييره؟”،” كيف يمكنني 

المساعدة؟”... بعد ذلك نعيد صياغة تعابيرهم بإضافة المشاعر المناسبة عليها، ونتحقق منهم إذا كان تقديرنا صحيًحا.

مثًل:

إذا كان طفلنا يبكي أو يصرخ أو يتذمر من إخوته. يمكننا القول:” أنا أقول إنك غاضب لأن أخاك أخذ لعبتك، صح؟ ... دعنا 

نفكر مًعا كيف يمكننا حل هذه المشكلة.”



مثًل: قد يسألون عن حالة ما )مثل وباء كورونا(، ل يجب أن ننهي الموضوع بجزم بأن أحًدا لن يصاب بالمرض. لأن خلق 

توقعات زائفة بدًل من الإجابة بواقعية قد يزيد الأسئلة العالقة في ذهنهم، بالتالي يساهم في زيادة المخاوف لديهم.

لنجب عن كل أسئلتهم بواقعية ومنطق يتناسب مع عمرهم. لنعطهم الوقت اللزم ونسير معهم على خطى حديثهم 

لنساعدهم في تخطي قلقهم.

.   نأخذ في العتبار أنه بغض النظر عن معنى القصة أو غاية النشاط، فإننا عندما نستكشفها سيكون لدى كل مّنا أفكاره 

واستجاباته الخاصة المبنية على تجاربه، وميوله وخياله.

مثًل إذا كانت القصة تتحدث عن أشخاص مسافرين، يمكن لأحد أن يفكر بأن العمل هو سبب السفر، بينما تعتقد أخرى بأن 

السفر كان للسياحة، أو للنتقال لمكان آخر، وقد تخرج أفكار أخرى جديدة ل تخطر على بالنا.

.  يمكن أن نلحظ في بعض الأحيان أن أولدنا يجدوا صعوبة في التعبير عّما يدور ببالهم. لنتجّنب تحويل أحاديثهم إلى 

وجهة أخرى لم يعنوها )إلى وجهة قد تريحنا(. 

أو: 

إذا استيقظ طفلنا وجاء إلينا باكًيا، وبدأ بالصراخ، والبكاء، وإلقاء أغراض على الأرض؛ نقوم بتهدئته من خلل القول: “لم 

تجدني في غرفتي هذا الصباح، أعلم أنك قد تكون خائًفا، ل تقلق أنا هنا... تعال لنعيد الأغراض التي تبعثرت إلى مكانها.”

وفي حال وجدنا صعوبة في التصرف معهم - ونعلم أن هذه الأمور صعبة بالتأكيد- نحاول أن نلطف الأمور ونتابع بتسليط 

يجابية ونطلب استشارة شخص مختص. الضوء على الأشياء الإ

إذا أحسسنا أن هناك وضًعا 
يتطلب التدخل نطلب 

استشارة مختص.

١٥١٦

لنكن مستعدين لبعض الأسئلة ح�ت 

ن عل  ي أسبوع أو أسبوع�ي
بعد م�ن

تنفيذ النشاط.

لما تخطر لهم فكرة:

.  لذلك نحّفز مخيلة أولدنا ليبادروا بخلق أفكار واقتراح حلول من خلل طرح أسئلة مفتوحة تحتمل أكثر من إجابة وتدفعهم 

للتحليل والتعبير. )الأسئلة المغلقة هي التي يكون جوابها واحد -مثل نعم أو ل- وتحتمل الصح والخطأ(.

.  نعطيهم الوقت الذي يحتاجونه لكتشاف الأنشطة محترمين أنماطهم الفردية والمتميزة عن بعضها البعض.

.  لنكن مستعدين لبعض الأسئلة حتى بعد مضي أسبوع أو أسبوعين على تنفيذ النشاط.



لما يسألوا:

١- ماما/بابا، م�ت سينتهي كل هذا؟ هل سأتمّكن من الحتفال بعيد ميلدي؟ )سؤال من جاد(

. ل أحد يعلم. هذا الوضع جديد. ولكن ح�ت الآن - وبينما نتحدث عن ذلك - هناك الكث�ي من النساء  ي
ل أعرف عزيزي/عزيز�ت

ف - يعملون للتأكد من أنه من الآمن للجميع أن يعودوا إىل المدرسة، العمل، حفلت أعياد  والرجال - علماء وأطباء وممرض�ي

الميلد، اللعب والمطاعم والتجمع بأقرب وقت.

 

وس كورونا؟ )سؤال من جوهان( ٢- هل سنصاب بف�ي

ل. وعندما نحتاج إىل الخروج،  ف ي الم�ف
ًا ونبقى �ف وس، فنغسل أيدينا جيًدا وكث�ي نحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب إصابتنا بالف�ي

وس،  نرتدي كمامات وكفوف ونبتعد عن الآخرين. كل هذه الأشياء تحافظ عل سلمتنا وسلمة الآخرين. إذا أصبنا بالفعل بالف�ي

قد ل نشعر بأي اختلف عن الرشح أو النفلونزا. وإذا كنا بحاجة إىل المساعدة، هناك أطباء وطبيبات وممرضات وممرضون 

مذهلون يعرفون كيفية العتناء بنا.

 

٣- لماذا علينا ارتداء الكمامات عندما نخرج؟ )سؤال من نيكولي(                                                                                                                          

إذا ظهرت علينا أعراض كورونا نرتدي الكمامة لأننا نريد أيًضا حماية الأشخاص الآخرين من التقاط العدوى. وإن لم نكن 

وس من الدخول إىل جسمنا ع�ب أنوفنا أو أفواهنا  ف سيساعدنا ارتداء الكمامة عل تذكر عدم لمس وجوهنا لمنع الف�ي مصاب�ي

ي حال كان لدينا حكة شديدة ول يمكننا تجّنبها. 
أو عيوننا، خصوًصا �ف

ء ممل جدا؟  )سؤال من جوهان(   ي
٤- لماذا كل �ش

هل يمكنك أن توّضح ىلي أك�ش كيف ترى الأشياء ممّلة؟ نعطي أولدنا فرصة كي يحددوا أسباب مللهم.

ي ل يمكننا القيام بها. ل يمكننا الذهاب إىل المدرسة 
قد تبدو الأشياء ممّلة الآن لأن هناك الكث�ي من القواعد حول الأمور ال�ت

أو العمل، أو اللعب مع الأصدقاء، أو الذهاب إىل أماكن مغلقة مثل المكتبة والمطاعم والملعب. هذا يمكن أن يجعل 

الأيام تبدو طويلة حًقا.

ي بعض الأحيان قد 
ي أشعر بالملل قد يكون ما أشعر به حقيقًة هو الحزن أو الغضب أو الإحباط. و�ف

أحيانًا، عندما أقول إن�ف

ي أضحك.
ء يجعل�ف ي

أكون بحاجة فقط إىل عناق، أو لسش

؟ )سؤال من جوهان(                                                                                                     ل، فلماذا ل تلعب/ين معي أك�ش ن ي الم�ن
٥- ولكن إذا كنت �ن

ي 
ل. أما الآن فوجودي �ف ف ي أوقات العمل، وأن أعطي كل انتباهي لك عندما أعود إىل الم�ف

اعتدت سابًقا أن أرّكز عل عملي �ف

ف 
ّ ّ القيام بها خلل النهار قد اختفت. ل يزال يتع�ي ي كان علي

ي أن عملي وجميع الأمور الأخرى ال�ت
ل طوال الوقت ل يع�ف ف الم�ف

ل. ف ي الم�ف
ّ القيام بكل هذه المهام، ول بّد ىلي من القيام بها أثناء وجودي �ف علي

أعلم أن هذا الأمر مح�ي ومزعج بالنسبة إليك لأنه أمر مربك ومزعج بالنسبة ىلي أيًضا.  لنتأكد كل صباح من تحديد الوقت 

ي مكان نراه مًعا، وكلما نظرنا إليه نتذكر أننا سنلعب مًعا، وهو 
الذي سأكون قادًرا عل اللعب معك فيه وتسجيله ووضعه �ف

ما سينظم وقتنا. 

؟ )نقولها بحماس ح�ت يلمس  ف ع الكث�ي من الألعاب اليدوية، الرياضية... ما رأيك أن نبدأ غداً بقراءة قصة الك�ف يمكننا أن نخ�ت

ة بقضاء الوقت معهم(.  الطفل رغبة الأهل الكب�ي

                                                                                                    

ّ من قبل؟ )سؤال من نور(                                                                                                                                                                               ٦- لماذا رصخت علي

ي عرفت أنه كان حادثًا. لم أقصد 
لقد شعرت حًقا بالإحباط لأنك... )سكبت الماء/ ك�ت الصحن…. إلخ(، عل الرغم من أن�ف

ًا. لدي بعض المشاعر المختلطة  ال�اخ، لكن الكلم خرج من فمي قبل أن أوقفه. أنا آسف/ة أعلم أن هذا أصبح يحدث كث�ي

ي حياتنا، وأحيانًا تخرج ك�اخ عليك عن طريق الخطأ.
ّ الأشياء �ف بسبب تغ�ي

 

من  )سؤال  أيًضا؟  البعض  بعضكما  عل  ت�خان  /أمي  ي وأ�ب أنت  يجعلك  الذي  السبب  هو  هذا  ٧-  هل 

 ) ن ياسم�ي

ي هذه المرحلة لأن هذا الوقت غريب وصعب، إذ 
ي ذلك أنت - لديه مشاعر قلق وغضب �ف

ي عائلتنا - بما �ف
نعم. الجميع �ف

ي 
ة، و�ف ي هذه المساحة الصغ�ي

ة �ف ة جًدا. لذلك هناك الكث�ي من المشاعر الكب�ي ي مساحة صغ�ي
علينا جميًعا أن نبقى مًعا �ف

ف والدك كب�ي  ي وب�ي
ض أن تصل إليه. كان الشجار الذي حصل بي�ف ي المكان الذي من المف�ت

كث�ي من الأحيان ل تهبط المشاعر �ف

١٧١٨



ف بقدر امتدادها(.  ي عائلتنا هو بهذا الحجم )أفتح الذراَع�ي
)أفتح اليدين مقابل بعضهما بشكل وسطي(، لكن الحب الموجود �ف

ف  كما أنّنا أنا وبابا/ماما قد اعتذرنا من بعضنا وضحكنا من الموقف الذي كنا فيه البارحة. لكن الشجارات تحصل أحيانا ب�ي

وا عن قلقهم من مواقف أو مخاوف محتملة  الأحباء، أل تظن ذلك؟ )من خلل هذا السؤال، نفتح المجال لأولدنا كي يع�ب

تجاه علقة الأهل ببعضهم، أو علقة الطفل بأحد أفراد عائلته(.

                                                     

، هل أنت خائف/ة؟  )سؤال من فرنشيسكا( ي ٨- أمي/أ�ب

نعم، أشعر أحيانًا بالخوف قليلً. ل بأس أن تشعر بالخوف، هذا جديد علينا جميًعا، والأشياء الجديدة يمكن أن تكون 

ي 
ل، وكّم الحب الموجود هنا، وكم هنالك من الأشخاص �ف ف ي هذا الم�ف

ي مدى أماننا ودفئنا هنا �ف
ي أعود لأفّكر �ف

مخيفة. ولكن�ف

ي العالم ح�ت عندما تحدث أشياء سيئة.
العالم الآن يساعدون الآخرين، وكم يوجد خ�ي وأشياء رائعة �ف

عندما أفكر بكل ذلك أشعر بتحسن.                                                          

                                                        

ي معي للتبول؟ )سؤال من طفل يتبول بنفسه منذ سنوات، قبل الآن(           
٩- هل ستأ�ت

أنا سأذهب معك وأنتظرك خارج باب الحمام ولن أذهب قبل أن تخرج أنت.

. ي - كل ل أريد، أنا خائف وأريدك أن تدخلي معي أمي/أ�ب

ي أنها ستكون لمرّة واحدة 
ي أوافق اليوم فقط عل الدخول معك، لكن عليك أن تعد�ف

حسناً، سوف نّتفق معاً عل أمر وهو أن�ف

بها بيد ابنه/ابنته/ها تأكيداً عل الموافقة، من الأفضل أل  فقط. ما رأيك؟ هل اتفقنا؟ )ت/يرفع الوالد/ة يده/ها وت/ي�ف

يدخل الأهل مع الطفل قبل حصوله عل موافقة شفهية من الطفل(. 

 

     - ماما/بابا هل ستموت/ين أنت أيضاً؟ )سؤال من يوسف( 

ة طويلة،  ي بصحة جيدة وأنت أيضاً. وأتوّقع أن نبقى مع بعضنا لف�ت
الآن ل يمكن لأحد أن يعرف ما سيحدث لحقاً. لكن�ف

وسأقوم بأفضل ما عندي لأبقى والدك/والدتك لأطول سنوات ممكنة، لدرجة أنه سيكون من الصعب عدها كّلها. ويجب أل 

ء ول ح�ت الموت باستطاعته إيقاف حبنا لأنه  ي
ي الدليل(. من المستحيل أن يكون هناك أي �ش

تنس العقدة المخفية )قصة �ف

ح قراءة قّصة العقدة المخفية(. ي الكون )ثم يمكن أن نق�ت
ء �ف ي

أقوى �ش

١٠ 

جلسات    لعبة وحكاية لأليام اجلاية

١٩٢٠



الغاية

الأدوات 

المستخدمة

. التعرف عل كيفية الستفادة من الوقت.

ي البيت.
. ابتكار خيارات بديلة لتمضية أوقات مفيدة مسلية �ف

. أقلم تلوين

. أوراق وقلم

نروي قصة: احزروا شو

تيتا وجدو في  بندق وشمس عند  كان  لما صار في حجر صحي بسبب كورونا، 

مهام  وعندهم  أبطال  وبابا  ماما  لأن  بالضيعة  محجورين  بقيوا  لذلك  الجبل. 

وكانوا  كتير.  بأهلهم  وبندق فخورين  وكان شمس  الناس.  عظيمة وهي مساعدة 

يحبوا جدو وتيتا كتير، ويحسوا عندهم بالأمان. لكن كانت أول أيام الحجر صعبة 

وكّلها ملل لأن ما كان معهم ألعابهم وكتبهم.

الوقت،  كل  أشياء  كتير  وبيعملوا  منّظمين  وجدو  تيتا  أنّو  لحظوا  الأيام  ومع 

البيت،  أغراض  بجيب  بكير،  بفيق  جدو  كتير.  بالحجر  تأثروا  ما  أنهم  ولحظوا 

بيحّضر الفطور، وبعدها بيهتم بالزرع بالبستان. وبعد الظهر يأخذ استراحة، ولما 

يفيق كان يقرأ بالفيء تحت الشجرة ويشرب قهوة.

وتيتا كانت كل يوم الصبح تنظف البيت وتحّضر الأكل، وتسقي الوردات. وبعد ما 

تأخذ استراحة صغيرة بعد الغداء، كانت تلعب رياضة أو تكّمل رسم لوحة بدأت 

ورق وضحكتهم  يلعبوا  ثم  الأخبار  يسمعوا  كانوا  المساء  ووقت  قبل.  من  فيها 

ينظموا وقتهم، ويستفيدوا ويتسّلوا  بندق وشمس كيف فيهم  البيت. فّكر  تملأ 

بقعدتهم بالبيت.

صارت شمس تفيق بكير مع جدو وتساعده بتحضير الفطور. وتعّلمت كل أعمال 

البستان، وأسماء كل الأشجار الموجودة فيه، وكيف لزم نعتني فيها.

بعد الغداء كانت تخصص وقت لحالها تستمتع فيه. وأوقات لما تكون تيتا عم 

ترسم تقعد شمس تتأملها وتجرب ترسم مثلها.

أما بندق فصار يساعد تيتا بالطبخ، وتعّلم طبخات جداد. كمان صار كتير يستمتع 

بالمطالعة مع جدو تحت الشجرة.

وبالسهرة، كان بندق وشمس يتحّدوا جدو وتيتا بلعب الورق وحل الحزازير.

ومع الوقت صار نهارهم كتير منظم ومفيد، فتعلموا كتير أشياء جديدة وهّني 

عم يتسّلوا كتير. وصاروا يعرفوا كيف يستفيدوا من الأغراض المتوفرة في البيت، 

ليلعبوا ألعاب مسّلية ومفيدة.

ولأن جدو وتيتا بحبوا كثير الحزازير والألغاز قرر بندق وشمس أنهم يلعبوا معهم 

لعبة الكنز. فكانوا يخبئوا غرض معين بالبيت أو بالبستان ويسّموه الكنز، ويرسموا 

لتيتا وجدو خريطة، ويطلبوا منهم يفّكوا الألغاز حتى يوصلوا للكنز. وبمرة من 

المرات كان الكنز عبارة عن رسالة ملونة وفيها رسومات كتير، كتبوا شمس وبندق 

عليها لجدو وتيتا: شكراً عالكنز اللي اكتشفناه عندكم. كان قصدهم: كيف نعرف 

ننظم وقتنا، وكيف نلعب ونتعّلم، ونتسّلى ونساعد، ونضحك ونستفيد بنفس 

الوقت.

وقد ما تسّلوا صار بندق وشمس يفكروا بألعاب جديدة يلعبوها مع تيتا وجدو، 

ومع ماما وبابا لّما يرجعوا على البيت.

ومر الوقت 
برسعة

الكنز

٢١٢٢

تأليف مهى رياشي



ي ومنك
. ماذا أحببنا في القصة؟م�ن

كل  وتسّلي  تسّلينا  جديدة  ألعاب  يجاد  لإ وشمس  بندق  نساعد  أن  يمكننا  . كيف 

العائلة ونستفيد منه أيًضا؟

. لنفكر مًعا، كيف كانت شمس تتسلى بالأوقات الخاصة فيها؟

. كيف يمكننا تحويل الأوقات الممّلة إلى أوقات إيجابية؟

. كيف نستطيع أن نقوم بأشياء مفيدة ومسّلية لنا وللأشخاص من حولنا؟

. نترك المجال للتفكير باقتراحات.

طلة من 

الغيمة

دفتر الحسابات

.   ندعو الأولد إلى تخّيل أّن كلًّ منهم لديه دفتر حسابات كالذي يكون عند أصحاب 

الدكاكين، ونطلب منهم تصفية حساب هذا اليوم، أو الأمس )للأصغر سًنا( أو 

حتى الأسبوع )للأكبر سًنا(، أي أن يفكروا:

. كيف أمضوا وقتهم خلل هذه الأيام؟ ماذا فعلوا؟ وما كانت أنشطتهم؟  

.  ما كانت الأوقات المفيدة والمسلية؟  

. ماذا كسبوا في هذا اليوم من أوقات ممتعة واكتشافات جديدة؟  

شو عملنا اليوم؟ نشاط بديل

. نعمل مع أولدنا على رسم رزنامة الأنشطة.  

نريد  التي  الأنشطة  الرزنامة  في  نكتب  أو  نرسم  يوم،  كل  صباح  .  في   

القيام بها لننظم نهارنا.

. أو نستذكر ما قمنا به في النهار ونملأ الرزنامة مساًء.  

ألعابًا للأيام الجاية معهم  ونختار  وبندق،  لمساعدة شمس  طرحناها  التي  الأفكار  .  نسترجع 

تتوفر موادها في المنزل، ويعتبرونها مفيدة ومسلية.

. نتساعد على تنفيذ هذه الألعاب، ونلعبها مًعا.

الغاية

الأدوات 

المستخدمة

. إدراك أهمية الوقت.

. علب المطبخ أو علب المناديل أو أي علبة

. أقلم تلوين

. أوراق وقلم

نروي قصة: احزروا شو

لحظت شمس أّن الكل بالبيت وعلى التلفزيون عم يردد كلمة “وقت”، والأحاديث 

تدور دائًما حول هالموضوع مثل “كم من الوقت سيطول الحجر؟” “هل سيكون 

في وقت لنكمل المدرسة؟” “وقت غسل اليدين يجب أّل يقّل عن ٠٢ ثانية” “يجب 

أن نستفيد من الوقت” “هذا الوقت مفيد للعائلة…”

سألت شمس بابا: “ليش الكل عم يحكي عن الوقت، وليش الوقت مهم يا بابا؟”

قال بابا: “رح احكي لك قصة السلحفاة والنسر، هالقصة قرأتها لما كنت صغير، 

وساعدتني انتبه أكثر لقيمة الوقت.”

كان في سلحفاة مائية، لزم تحّط البيض بالرمل، وكانت بحاجة لوقت كتير لتطلع 

من المي وتوصل على الشط لأن حركتها كتير بطيئة على الرمل. وهي عم تزحف 

جناح السرعة

ي الوقت الذه�ب

٢٣٢٤

٢٠



كبيرة  يحّلق بسرعة، ويطير مسافات  كبير عم  بالسماء نسر  الشط، شافت  على 

ويدور، متل اللي عم يرقص مع الغيوم. فكرت السلحفاة وقالت لنفسها: “شو 

محظوظ هالنسر، بطير بسرعة كبيرة، بيقدر يشوف الأرض كلها من فوق، ويعمل 

أشياء كتيرة بالنهار، وبيبقى عنده كتير وقت.”

“آه شو حلو الواحد ما يحمل هّم الوقت.”

شافها النسر من فوق ونزل لعندها على الشط، وقرّب منها، كان عنده غاية حابب 

ينفذها، وقال للسلحفاة: “أنِت محظوظة كتير، فيكي تعيشي بالبحر وعلى الأرض، 

قليلة الحيوانات يلي فيها تعيش بين البحر والأرض.”

جاوبته السلحفاة: “أنا كتير بطيئة على الشّط، وبحتاج لكتير وقت لما أطلع من 

البحر، وأما أنت كتير سريع ومحظوظ، ما بتفكر أبداً بالوقت لأن سرعتك بتوفر 

عليك كتير وقت بالجو.”

جاوبها النسر:” بدي اطلب منك طلب إذا فيكي تساعديني، أنا بالمقابل بعطيكي 

يلي بتطلبيه”.

فكرت السلحفاة شوي ولما عرفت شو بدها، أجابت: “أنا؟؟ كيف بقدر أنا ساعدك؟”

المغارة في جرة ذهب ولؤلؤ  المحيط في مغارة، وبقلب  النسر: “بقعر  قال لها 

وألماس، بدي تساعديني حتى أحصل عليها، وبعطيكي يلي بدك ياه”.

أنت  بس  المحيط  قعر  من  الجرة  لك  بجيب  “أنا  وجاوبت:  السلحفاة  ابتسمت 

بتعطيني سرعتك”

تجيب  حتى  المحيط  بقاع  السلحفاة  رحلة  وبدأت  يفكر.  ما  بدون  النسر  وافق 

الأحجار الكريمة للنسر. ولما انتهت من المهمة وحطت الجرة على الشّط، أخذت 

السرعة من النسر، وصارت الجرّة الثمينة للنسر. 

كان النسر كتير فرحان، وعم يفكر كيف بده يستفيد من الجرة، وقرر يزيّن قصره 

على رأس الجبل، ويأخذ لآلئ ومجوهرات منها. ولما بدأ يطير ليبني القصر حّس 

إل  يطير  عم  وما  بصعوبة،  يرفرف  عم  كان  بطيئة،  وحركته  ثقيلة،  جوانحه  أّن 

مسافة قصيرة.

أخذ يوم كامل حتى يوصل للبيت اللي على رأس الجبل. ولما قعد وارتاح صار 

يفكر، كيف رح يقدر يبني قصر، إذا كل نزلة على الشط حتى يجيب حجر واحد 

حتاخد يوم كامل. انتبه النسر أنه خسر الوقت. وأن الجرة رح تبقى على الشط وما 

عاد اللي فيها مفيد، وتمنى لو يرجع يلتقي بالسلحفاة ويرجعلها الجرة ويسترجع 

سرعته ليربح وقت.

ي ومنك
. ماذا أحببنا في القصة؟م�ن

. لنتخيل كيف أصبحت حياة السلحفاة بعد أن أصبحت سريعة على الشط؟

. برأيكم، كيف يمكن أن يستفيد النسر من وقته حتى بعد أن فقد السرعة؟

طلة من 

الغيمة

.  هل تشبه قصة النسر والسلحفاة مواقف في حياتنا اليومية؟ متى في نشاطاتنا 

اليومية نكون كالنسر ومتى نكون كالسلحفاة أو مثل حيوان آخر أو ربما شخصية 

أخرى؟

الجرة الثمينة

.  لنصنع مًعا جرة ثمينة من علب المطبخ أو علب المناديل أو أي علبة أخرى نلونها 

ونزينها.

.  لنرسم أو نكتب على أوراق صغيرة كل ما حققناه أو تعلمناه في هذه المرحلة، 

ونختار أهم إنجاز حققناه نضعه بداخلها؟

.   إذا فكرنا سويًا ونحن محجورون في البيت، كيف يمكننا أن نحّول الوقت الذي 

نملكه لوقت ثمين ومسّلي يساعدنا على تحقيق أحلمنا في المستقبل؟ )للأكبر 

سناً(.

.   نطلب من كل فرد من العائلة أن يتخيل أنه مذيع في برنامج تلفزيوني، ويشارك للأيام الجاية

الناس بنصائح يتبعها في حياته اليومية للستفادة من الوقت.

٢٥٢٦

تأليف مهى رياشي



. إدراك أثر التغيير في أسلوب حياتنا.

. اكتشاف المواقف تجاه التغييرات.

.  التعبير عن المشاعر في ظل الأزمة.

الأدوات 

المستخدمة

. بيض )عدد ٤(

. عصير البرتقال

. خّل

في هذا النشاط، بعد       إلى       ساعة من وضع البيض في الأكواب: سنلحظ أن للأهل

البيضة في الكوب الأول )المياه( قد بقيت على حالها، وفي الكوب الثاني )عصير 

البرتقال( بهت لون قشرتها، أما في الكوب الثالث )المشروب الغازي( يتغير لون 

القشرة بشكل واضح، وتذوب بعض أجزاء القشرة، أما في الكوب الرابع والأخير 

)الخّل( فسنرى أن قشرة البيضة قد ذابت كلياً وأصبح ملمس البيضة مختلف.

.    نملأ نحن والأطفال الأكواب الأربعة، كل كوب بسائل واحد: احزروا شوا

   الأول مياه، الثاني المشروب الغازي، الثالث عصير البرتقال، ونملأ الكوب الرابع 

بالخّل.

.     نضع مًعا بيضة واحدة في كل كوب من الأكواب الأربعة.

.     عندما ننتهي من تحضير التجربة، نسأل أولدنا: “ماذا تتوقعون أن يحدث إذا 

تركنا البيض داخل الأكواب لمدة يوم كامل؟”

الذي  ما  نعرف  حتى  غد  ليوم  سننتظر  أننا  أولدنا  ونخبر  الإجابات،  .    نسمع 

سيحصل، ثم نضع الأكواب في مكان آمن بعيد عن تحركنا.

.    بعد     أو      ساعة نحضر الأكواب، ونطلب من الأولد مراقبة التغيرات التي 

حصلت للبيض.

الغاية

. أكواب )عدد ٤(

. مياه

. مشروب غازي )كول(

٢٤٣٦

٢٤٣٦

. ما التغييرات التي نلحظها؟ ما الذي حصل للبيض في كل كوب؟

البيضة في الكوب  التغير؟ ولماذا لم يطرأ أي تغّير على  .  لنفكر مًعا، ما سبب 

الأول؟

.  لو افترضنا أّن السوائل التي استخدمناها )المياه - المشروب الغازي - العصير-

الخل( هي الأوضاع والظروف التي نعيشها، كيف تعاملت كل بيضة برأينا مع كل 

من هذه الظروف؟

طلة من 

الغيمة

من  حياتنا  كل مجرى  غيرت  قد  الآن  نعيشها  التي  الأوضاع  أن  لأولدنا  .  نوضح 

البيض يمكن أن نعكسها على  أكبرها. وأّن تجربة  إلى  التفاصيل  أبسط وأصغر 

بأّي  تتأثر  حياتنا، فالبيضة في الكوب الأول تعيش في الظروف المعتادة، ول 

تغييرات في طبيعتها أو في طريقة وأسلوب عيشها، أما في الأكواب الثلث فقد 

تمّكنت من التأقلم مع الوضع الخارجي الذي ُفرض عليها، لكن هناك تغّيرات 

بسيطة أو كبيرة حصلت لكل بيضة في كل كوب.

.  نستطيع تشبيه الكوب الأول بالحياة قبل كورونا والأكواب الأخرى هي أوضاعنا 

وظروفنا أثناء كورونا.

مّنا  كّل  فيقوم  أنفسنا،  على  البيض  تجربة  بتطبيق  سنقوم  بأنّنا  أولدنا  .  نخبر 

برسم نفسه أو الكتابة عنها قبل الحجر )كورونا( ويضع الورقة إلى جانب الكوب 

الأول )الماء(.

.  نختار كوب واحد من أكواب زمن كورونا يذكرنا بأثر التغييرات علينا وعلى أسلوب 

حياتنا.

.  نكتب أو نرسم على ورقة ثانية كيف تغيرنا وتغير أسلوب حياتنا خلل كورونا.

.  نضع ورقتنا بجانب الكوب الذي اخترناه سابًقا ويتناسب مع هذه التغيرات.

.  بعد النتهاء من الرسم أو الكتابة، نضع الأوراق في مكان مرئي للجميع، ونأخذ 

بعض الوقت لنتأملها جميًعا.

.  ثم نتشارك الرسوم ونخبر عن شعورنا تجاه هذه التغييرات، ونفكر:

. هل استطعنا أن نتأقلم أيضاً؟ إذا نعم، أين يمكن أن نرى ذلك؟  

. وإذا ل، كيف يمكن أن نتساعد لكي نتعايش مع الوضع الراهن؟  

ي ومنك
م�ن

كوب التغي�ي

٢٧٢٨

تأليف ليا داريدو



يجابية والسلبية الناتجة عن الأزمات. . التعبير عن التغّيرات الإ

الأدوات 

المستخدمة

. خس

. ليمون حامض

. أقلم 

. في احزروا شو: للأهل

من الضروري أن نضع مكونات السلطة دون خلط. المطلوب أن يتذوق الأولد كل 

مكون لوحده، كالملح أو الزيت، ليلمس الفرق بعد هّز الوعاء وخلط المكونات.

. في طلة من الغيمة: 

نرسم مع الأولد رسمة كبيرة شبيهة بميزان الحرارة، ونضع عليه تدرجات الأرقام 

من ١ الى     بحيث يتمكن الأولد من القفز والوقوف بجانب أي رقم قد يختارونه.

أزمة  التي حصلت في حياتنا بسبب  التغيرات  بتذّكر معظم  أولدنا  نتشارك مع 

الشخصية  النظافة  سلوكيات  اليومية،  العادات  المنزلي،  الحجر  مثل:  كورونا، 

المنزل،  في  اللعب  المقربين، حصر  عن  البتعاد  بعد،  عن  الدراسة  والمحيط، 

أوقات النوم والنشاطات الأخرى.....

كما يمكننا مشاركتهم بتقييم التغيرات والقفز في لعبة المقياس.

الغاية

. خيار

. أوراق

. ألوان

١٠

. زيت زيتون

. ملح

. بندورة

تحضير السلطة )ممكن زيادة أي مكون آخر(:احزروا شو 

. نقوم بغسل اليدين معاً.

. نغسل الخضار.

الوعاء،  في  البعض  بعضها  فوق  ونضعها  والخيار،  والبندورة،  الخس،  .  نقطع 

بدون أي خلط. 

. بدون أي تحريك؛ نضيف كل من الليمون الحامض، الزيت والملح بالترتيب.

. نطلب من أولدنا أن يغمضوا أعينهم، ثم نطلب منهم أن يتذوقوا من الوعاء.

.  يفتح الأطفال عيونهم، ثم نقوم بهّز الوعاء معهم، بحيث تختلط كل المكونات 

ببعضها البعض.

. نطلب منهم التذوق الآن.

ي ومنك
. ما الذي استمتعنا به أثناء تحضير وتذوق الّسلطة؟م�ن

. كيف كان المذاق في المرة الأولى؟

. لماذا هززنا الوعاء؟

. برأينا ماذا نتج عن الهز، من أمور سلبية وإيجابية؟

طلة من 

الغيمة

. نواجه في حياتنا هزات تكركب أسلوب حياتنا، لنفكر بهزّة كورونا:

.  ما هي الأمور التي تغيرت بسببها في حياتنا؟   

. هل نجد أشياء جّيدة حصلت بسبب هذه الهزّة؟  

يجابية التي ذكرها أولدنا عن تغيرات كورونا.  . نسّجل كل الآثار الإ

.  ثم نلعب معهم لعبة المقياس، بحيث نذكر لهم إحدى التغيرات التي كتبناها 

معهم، ليختاروا درجة إيجابية هذا الأثر على مقياس من ١ إلى   . حيث ١ هو 

يجابية و    أعلها.  أدنى درجات الإ

حدة  على  طفل  كل  من  نطلب  الأهل”،  مع  اللعب  أوقات  “ازدياد  نذكر  فمثًل: 

على  مناسًبا  يراه  الذي  الرقم  على  ويقفز  التغيير،  إيجابية هذا  بدرجة  يفكر  أن 

المقياس.

يجابية عندها يقفز على رقم  فإذا كان الطفل يجد هذا التغيير بأعلى درجات الإ

يجابية عندها يقفز على رقم  ٩ أو     وإذا كان يجد هذا التغيير بأدنى درجات الإ

١ أو ٢.

.  بعد القفز نسأل كل طفل أن يشاركنا الأسباب التي جعلته يختار هذا الرقم )أي 

الأسباب وراء تقييمه لهذا التغيير(.

.  ونكمل بهذه الطريقة حتى النتهاء من كل التغيرات التي ذكرناها.

١٠

١٠

١٠

هزة ومقياس

٢٩٣٠

تأليف ليا داريدو



يجابية نبتة الإ

يجابية، ونعلقها في مكان دائم. كما نحّضر معهم عدد  .    نرسم مع أولدنا نبتة الإ

من الثمار نبقيها جانًبا. كلما خطر لنا تغيير جديد إيجابي نكتبه أو نرسمه على 

يجابية. ثمرة ونعلقه على نبتة الإ

. وكلما اكتشفنا إيجابيات جديدة نقوم بوضعها عليها كثمار.

. يمكننا الحتفاظ بالمقياس لستعماله لحًقا إذا رغب أولدنا بذلك.

للأيام الجاية

الغاية

الأدوات 

المستخدمة

ي المجتمع.
. اكتشاف وتقدير الأدوار المختلفة وأهميتها �ف

ي الأوقات الصعبة.
يجابية �ف . تحويل النتباه نحو الإ

. ورق

. أقلم تلوين

نروي قصة: احزروا شو

بيوم من أيام الحجر، كانت العائلة كلها مجتمعة بغرفة القعدة. بابا وماما كانوا 

عم يشوفوا إذا في أخبار جديدة عن الكورونا، وبندق وشمس عم يلعبوا ورق 

على السجادة.

فجأة بندق بينّفخ وبيقول:”ما بقا اتحّمل كل هالأخبار البشعة، على كل المحطات 

نفس الشيء”

وصار يحّط رأسه بين إيديه ليغطي أذنيه وما يسمع.

ماما جّربت تخّفف عن بندق والتفتت لعند بابا وقالت بابتسامة: “دخلك بتتذّكر 

العم فريد شو كان يقول بالظروف الصعبة؟” وغمزته.

فهم بابا عليها لوين بّدها توصل، وصرخوا تنيناتهم بصوت عالي: “بوقت المصيبة 

فّتشوا دائماً عالّلي عم يساعدوا”.

مساعد مش قاعد

رّكز عالمساعد

٣١٣٢

في طلة من الغيمة: للأهل

يمكن أن نستبدل الرسم على الورق بكلمات ليحزر الأهل من خللها لعبة”من هو 

المساعد”، وذلك للأولد الذين يفضلون الكتابة.



ضحك بابا من كّل قلبه وقال: “إييييه، ما في أهضم منه العم فريد”

لما شاف بندق أهله عم يضحكوا، رفع إيديه عن رأسه وقال: “ كيف يعني؟” وكان 

في برأسه كتير علمات استفهام.

أشارت ماما بإيدها عالتلفزيون وقالت:” بندق، شمس: فّتشوا على المساعدين”. 

رّدت شمس وسألت:” شو هي؟ لعبة جديدة؟”

وزاد بندق:” لكن أنا ما عم شوف إل وجوه عابسة، مريضة أو ناس لبسة كمامات 

وكفوف”

قّربت ماما إصبعها على الشاشة وقالت: “ شوفوا وراء الأشخاص المريضين، مين 

في؟ “

رّكزوا نظرهم منيح ورد بندق:” طبيبة وممرض عم يهتموا بالمريض”.

مين  والممرضين،  الأطباء  وراء  بابا:”وهلق،  سألهم  عالتلفزيون،  المشهد  وتغّير 

شايفين؟”

رّدوا: “عّمال عم ينظفوا أرض المشفى”. 

سعاف. وبمشهد جديد شافوا المسعفين نازلين من سيارات الإ

قالت ماما: “بتقدروا تتخّيلوا أهمية الأشخاص اللي عم يساعدونا بحياتنا؟ “

جاوبت شمس:” كتير مهم دورهم، ممكن الوضع يكون أصعب بدونهم”.

وافق بندق وقال” طب ليش عم نحكي بس عن المساعدين بالمشافي؟ كمان في 

ناس عم تساعدنا لنبقى بالبيت بزمن كورونا متل عمال النظافة”. وأكملت شمس” 

وشمس  بندق  وصار  ماركت(”.  )السوبر  التجارية  بالمحلت  يشتغلوا  عم  واللي 

الوضع  صعوبات  رغم  شغلهم  يعملوا  عم  مساعدين  أكتر  بيعرف  مين  يتباروا 

الحالي.

ابتسم بابا ابتسامة كبيرة وشاف ماما كمان فرحانة متله، وقال:” فينا نقول أنو كل 

واحد عم يساعد في وراه مساعد تاني. يعني ما بتخلص السلسلة.” 

وكّملت ماما: “يعني طول ما في ناس عم بتساعد رح نضل بألف خير”. 

“هالمساعدين هّني الأساس” قال بندق بعد ما حس أنه تغّير شيء بداخله.

ساعتها رفع رأسه وقال:” فجأة حّسيت حالي أحسن”، نظر لأهله وقال لهم: “بابا، 

ماما، أنتم أحلى مساعدين.”

رّد بابا مع ابتسامة “هيك بكون الشعور بالأمان لما نعرف أنه في كتير ناس وراءنا 

وعم يهتموا فينا” 

بينّط بندق بحماس عن الأرض وبقول:” هلق عرفت شو بدي اشتغل لما أكبر”

ماما، بابا، وشمس بيسألوا مع بعض: “شو؟”

وقف بندق ورفع إصبعه لفوق وقال: “مساعد”.

ضحكت ماما وقالت بمزحة: “صار عّنا مساعد مش قاعد”.

ي ومنك
. ماذا لفتنا في القصة؟م�ن

.  هل اختبرنا موقًفا احتجنا فيه لمساعد؟ ما هو؟ من كانوا المساعدين؟ هل نرغب 

أن نصف هذا المشهد؟

.  من هم المساعدون الذين ذكرهم بندق وشمس يا ترى؟ هل يمكننا أن نساعدهما 

باقتراحات جديدة؟

طلة من 

الغيمة

فّتش على المساعدين

.  نطلب من الأولد أن يبحثوا عن أشخاص “مساعدين” من بيئتهم.

. نعطي كل طفل بين ٣ و ٦ أوراق نحددها بما يتناسب مع أعمارهم.

. نطلب منهم أن يرسموا على الورقة أدوات يستعملها المساعد الذي اختاروه.

وعلى  للأهل،  كحزازير  التي حّضروها  الأوراق  يستعملوا  أن  الأولد  من  .  نطلب 

الأهل أن يحزروا من خلل الّصور أو الكلمة مهنة أو اسم الشخص المساعد.

. ثم نجلس في حلقة حوار ونضع جميع هذه الأوراق في وعاء:

في  وأهميته  اختاره  الذي  المساعد  دور  عن  ويتحدث  ورقة  يختار  بدوره  .  كٌل 

مجتمعنا.

.  يمكننا كتابة رسائل تقدير للمساعدين أو إرسال رسوم تعبر عن تقديرنا لهم.للأيام الجاية

وفي  الآن  كمساعدين  يلعبونها  قد  التي  الأدوار  عن  الأولد  نسأل  الأخير  .   في 

ضمن  المساعدة  في  الحالية  والرغبة  الستطاعة  لديهم  كان  وإذا  المستقبل، 

قواعد الحماية والأمان المتّبعة؟ وكيف؟

٣٣٣٤

تأليف غريس نخول



. التعبير عن المخاوف تجاه البعد عن المقربين.

الأدوات 

المستخدمة

. ورقة بيضاء 

.  علبة كرتون موجودة 

في المنزل

الغاية

. ورق

. أقلم تلوين

نروي قصة: احزروا شو

بالصيف، كان بندق يلعب مع أولد الجيران: نور وليلى وماجد وأمل، وكان كتير 

يكون سعيد لما يلعب مع ماجد رفيقه من المدرسة. 

كرمال  قبل  متل  بعض  مع  يلتقوا  وماجد  بندق  قدر  عاد  ما  كورونا،  وبسبب 

حمايتهم، لكن بقيوا يحكوا مع بعضهم عالتلفون.

ومرة اتصل ماجد ببندق، حكوا واطمنوا على بعض، وبآخر المكالمة خّبر ماجد 

بندق إنو هو بعد كم يوم رح يطلع مع أهله على جبل، بس رح يكون عندن 

مشكلة صغيرة إنو ما في تليفون ليقدر يتصل فيه.

زعل بندق وخّبر شمس باللي صار.

سمعهم بابا واقترح على بندق يكتب رسالة لماجد، وهو رح يلقي طريقة ليوّصله 

إياها.

صار  “ماجد  وقالت:  ماجد  أم  عليه  ردت  ثانية،  مرة  بندق  اتصل  أسبوع،  بعد 

بالسيارة، نحنا مستعجلين كتير، رح نمشي هلق حتى نلحق نوصل على ضو.”

سكت بندق وما عرف شو يجاوب.  كملت أم ماجد:” في مفاجأة إلك بكيس معقم 

قدام باب بيتكم”.

لبس بندق كفوف وفتح الباب، وسحب من الكيس ظرف في بقلبه رسالة من ماجد 

عم يحكي فيها عن بيتهم بالجبل وكيف رح يقضي أيامه فوق.

ماجد  ومعّصب،  كتير  حزين  أنا  ”ماما  لماما:  بندق  قال  قاعدين،  وهني  المسا 

صديقي ما عاد فيي شوفه، وكمان ما فيي أتواصل معه على التلفون. ما عم فيي 

أفهم، كيف تركني؟ وليش بّطل يحبني؟”

هالشي  بصير  الأحيان  بعض  في  لكن  بندق،  يا  بحبك  ماجد  “أكيد  الأم:  ردت 

فينا  بقا  وما  تغيرت  هلق  والظروف  بتبقى.  وأشخاص  بتغيب  أشخاص  بالحياة، 

نشوف اللي منحبهم. وممكن هالشي يكون لفترة ما فينا نحدد إذا حتكون قصيرة 

أو طويلة. لكن هذا ما بيعني أنه ما عاد يحبك.”

بابا: “أنا كمان متلك مشتاق لأختي هدى. تتذكر وقت ودعناها من ثلث سنين لما 

انتقلت مع عيلتها لمنطقة بعيدة عنا؟”

 بندق: “صح، بذكر. وبوقتها أنا كتير تضايقت.”

ماما: “كلنا تضايقنا وبكينا وفكرنا ما بقا راح نشوفا، وقلنا رح تنسانا، بس ضلينا 

نحكي عالتليفون سوى، ومن وقت للثاني منلتقي معها.” 

بندق: “معك حق يا ماما، أول مبارح اتصلت وخبرتها عن رسمتي”.

جاوبت ماما: “ونفس الشي هلق، ما فينا عم نتنقل بسبب الوضع، ورفيقك ماجد 

حينتهي، وحيمشي  مهما طال  الوضع  لكن هذا  عالجبل.  أهله  مع  يروح  اضطر 

الحال وتفتح الطرقات، منشوف بوقتها كيف بتكون الظروف ومنتصرف على هيدا 

الأساس”.

بندق:” هذا يعني أني حشوف ماجد شي يوم. بس ما بعرف أي يوم، صح؟”

“صح، أكدت ماما.

معه  تحكي  وتقدر  بالجبل  تليفون  عندهم  يصير  “ويمكن  وقالت:  نّطت شمس 

لوقت ما تقدروا تلتقوا، وتخبروا بعض شو عم يصير معكم بزمن كورونا.”

ورح  لماجد  بحبه  لأني  حزين،  وبعدني  مؤلم  هالشي  “بس  وقال:  بندق  تنّهد 

اشتقله.”

الرسالة المخفية

بطنا أقوى اللي ب�ي

٣٥٣٦



بابا: “بعرف يا حبيبي، هذا منو سهل، بس فيك تتذكر كل الأوقات يلي قضيتها مع 

ماجد، وممكن هالشي يساعدك.”

قبل ما ينام بندق، حمل رسالة ماجد وصار يفكر، وفجأة انتبه أنو في شي مكتوب 

عقدة  رسمة  وشاف  بسرعة  برمها  شايفه.  كان  ما  الورقة  من  التانية  الجهة  على 

ومكتوب تحتها: أنا بحبك كتير، ومهما بعدنا بضل اللي بيربطنا أقوى ……. انتبه 

على حالك وإلى اللقاء. صديقك ماجد. 

ابتسم بندق وخّف حزنه، وتعلم أن الأحوال بتتغير بس الحّب دايماً بيبقى.

وليلتها نام بسلم.

. ما الذي لفتنا في القصة؟

. لنفكر، ما هو شعور ماجد بعد فترة من انتقاله إلى الجبل؟ 

.  على الرغم من سلبيات التباعد، هل نجد فيه جوانب إيجابية يمكننا تحديدها؟ 

ما هي؟

رغم  صداقتهم  على  المحافظة  على  وماجد  بندق  لمساعدة  أفكار  من  .  هل 

الغياب؟

ي ومنك
م�ن

. هل تذكرنا القصة بشيء اختبرناه؟ لنتشارك هذه الخبرة )إن وجدت(.

. إذا عشنا نفس ظروف ماجد وبندق، كيف من الممكن أن نتصرف؟

.  هل نعتقد أن الآخرين في عائلتنا يختبرون نفس الصعوبات )البعد عن الأحبة 

والأصدقاء(؟ كيف يعيشونها؟

طلة من 

الغيمة

صندوق البريد/ بريد الأصحاب

. يمكننا صناعة صندوق بريد من علبة كرتون موجودة في المنزل، ونزينه كما نريد. 

التواصل معهم في هذا الوقت  .  لنتخيل أن كل من نحبهم وليس باستطاعتنا 

أرسلوا لنا مكاتيب.

للأيام الجاية

. لنفكر من هم الأشخاص الذين راسلونا؟ ماذا كتبوا؟

.   نستطيع إذا رغبنا أن نحدد ورقة لكل شخص منهم، ونرسم أو نرّمز عليها كل 

مما يلي:

. اسمه  

. نوع علقتنا به  

. ما نعتقد أنه قال لنا في رسالته  

. ثم نضعها في الصندوق  

٣٧٣٨

تأليف غريس خراط



ف وخسارة الأشخاص. . التعب�ي عن المشاعر تجاه البعد عن المقرب�ي

الأدوات 

المستخدمة

. حبل أو خيطان

. أقلم تلوين

. أوراق وأقلم

الغاية

. ورق شجر

. حبوب )فاصولياء أو فول(

. عود )أو خشبة أو ملعقة خشبية(

.  في احزروا شو:للأهل

 أثناء رواية قصة العقدة المخفية يمكننا أن نستعيض عن جملة:

المعتقدات  أكثر مع  تتناسب  بالسما” بجملة  يلي  “بتوصل هالعقدة لعند جدو 

والمفردات التي يفهمها أولدنا. 

. في طلة من الغيمة: 

من المفّضل أن يبدأ أحد الأهل بالنشاط “في حال وجود أولد يصعب عليهم 

التعبير عن مشاعرهم.

نروي قصة:احزروا شو
الُعقَدة الَمخفّية

كان في كورونا وكانوا الناس كلهم قاعدين ببيوتهم. وكان صار الطقس أدفى، قرر 

النوم وندهوا  بندق وشمس من  فاق  بالحديقة.  الصبح  يشربوا قهوة  وبابا  ماما 

لماما وبابا بس ما كان حدا يرد. فّتشوا عليهم بكل البيت لكن ما لقيوهم. سأل 

بندق شمس: “وين معقول يكونوا راحوا؟”…. ما لحق وخّلص جملته. بيسمعوا 

ما  أول  الحديقة.  على  بوّصلهم  يلي  الصوت  لحقوا  وبابا.  ماما  ضحكات  صوت 

صاروا برا وشافوهم قدامهم بيّطلع بندق بشمس وبيتنّفسوا كأن طول الفترة يلي 

كانوا عم يبحثوا عنهم كانوا قاطعين أنفاسهم. ماما وقت شافتهم حّست بالقلق 

يلي كان مبين بعيونهم بتسألهم:”شو صار؟ “ بندق وشمس غمروا بابا وماما مثل 

كأن صار إلهم سنين ما شافوهم.

وبخبروهم القصة: “فقنا من النوم وما لقيناكم، ندهنا لكم كتير بس ما كان في 

حدا.”

قالت ماما: “انتوا بتعرفوا

أنو نحن دائماً مع بعض

مهما صار”.

قال بندق: “كيف يعني؟

لما كنا نروح على المدرسة ما كنتي

تكوني معنا، كنتي تتركينا وتروحي”.

ماما لّفت بإيدها شي

وقالت لهم: “شوفوا”

قّربوا ليشوفوا شو في معها.

قالت ماما: “كنت بعمركم لما خبرتني أمي قصة العقدة المخفية”.

“بس ما عم أقدر شوف شي”، قالت شمس.

“ما في حاجة لتشوفي العقدة، الناس يلي بحبوا بعض بينربطوا ببعض بعقدة 

بين  العلقة  نوع  بحسب  الثانية  عن  بتتميز  عقدة  وكل  الحب.  من  مكونة  ممّيزة 

الأشخاص. يعني العقدة يّلي بيني وبينكم ما بتشبه العقدة يلي بينكم وبين بابا، 

ول العقدة يلي بينكم وبين رفقاتكم، بس كل هل عقد مكونين من نفس المادة 

“الحب”.

قال بندق: “وكيف بعرف أنّو العقدة موجودة إذا ما شفتها”؟

“حتى لو ما شايفها بعيونك بتحس فيها بقلبك، وبتكون متأكد أنك متصل بكل 

يلي بتحبهم. يعني لما تكونوا بالمدرسة مثلً ومشتاقين لي، بينتقل الشوق منكم 

إلي عن طريق هالعقدة المخفية، وبتصير تهز حتى حّس قلبي عم يهّز كمان.”

وقالت شمس: “ولما قلبنا يرجع يهز كمان، بتكوني أنتي رجعتي رّديتي علينا.”

العقدة المخفية
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سأل بندق:” الكلب روكي عنده عقدة مخفية”؟

“أكيد”، قالت ماما.

“طيب الرفقة مثلي أنا ونور”؟ سألت شمس.

“حتى الرفقة”، جاوبت ماما.

سأل بندق: “لوين فيها توصل هالعقدة”؟

قالت ماما: “وين ما كان” 

“طب وإذا فّكت؟”، سأل بندق.

كان، هالعقدة مكونة من  “ما ممكن تفك” قالت ماما،”هي ما مكونة من شو ما 

ُحّب، يعني أقوى شي بالكون.”

قالت شمس: “إذا غطسنا على كعب البحر بتوصل العقدة لتحت؟”

“حتى لتحت بتوصل”، جاوبت ماما.

“طب وإذا طلعنا لأعلى جبل بالعالم”، سألت شمس،”بتوصل لفوق”؟

“أكيد بتوصل لفوق”، قالت ماما.

“وإذا سافرنا بالطيارة ع آخر الدنيا كتير كتير بعيد”؟

“ بتبقى عم توصل”، 

“وإذا طلعنا بمركبة فضاء على القمر”؟

“كمان بتوصل عالقمر”…

تتردد تحكي عنه: ”طيب ماما،  كانت دايماً  ساعتها شمس تجرأت تحكي عن شي 

بتوصل هالعقدة لعند جدو على السما؟ “

قالت ماما: “نعم حتى اللي راحوا بتوصل لعندهم”.

بندق سأل ماما:”ولما تكوني معصبة بتفك شي العقدة”؟

بتبقى  بقلبنا  الحب  ما  طول  الغضب،  من  أقوى  الحب  لأن  “أبداً،  ماما:  قالت 

العقدة دايماً قوية.”

“حتى إذا كبرنا أو تخانقنا على لعبة، أو يمكن أية ساعة وقت النوم؟”

“آه تذكرت، لزم تكونوا عم تاكلوا هلق“ قالت ماما هي وعم تزكزكهم )تكركرهم( 

وعم يضحكوا.

بعد نهار طويل، نامت شمس وصارت تحلم بُعَقد من كل الألوان. العقدة بينها 

وبين أمها كانت منّقطة ولونها زهر والعقدة بينها وبين وأبوها كانت صفرا ومزيحة 

)مخططة(.

بينها وبين أخوها كان لونها أخضر وبينها بين جدها كانت طوييييييييييلة وزرقاء، 

وبينها وبين رفاقها كان في عقدة بلون جديد، وبين رفقاتها ورفقات رفقاتها عقدة 

بلون جديد، وصاروا كل الناس موصولين مع بعض بعَقد ما بتخلص، ومن كل 

الألوان. عرفت شمس ليلتها أنه الواحد ما ممكن يصير لحاله، لأنه العقد المخفية 

الموجودة بحياتنا مستحيل تترك حدا وحيد.

*مستوحاة من قصة الخيط الخفي باتريس كارست.

ي ومنك
. ماذا لفتنا في القصة؟م�ن

. لنخبر عن مرّة شعرنا فيها بالوحدة، ولماذا؟ لمن لجأنا في تلك المرّة؟

كنا  الذي  السؤال  هو  فما  القصة؛  على  سؤاًل  نزيد  بأن  فرصة  عندنا  كان  .  إذا 

سنطرحه؟

طلة من 

الغيمة

أسوارة العقد

“يل نشوف قديش فينا نشّكل ُعقد ونعمل من هالعقد أسوارة نلبسها أو نعلقها 

على الحيط”

.  نعطي لأولدنا شريط أو حبل أو أي شيء ممكن تشكيل عقد منه. 

.  نطلب منهم أن يعقدوا عقدة لكل شخص يحبونه )موجود أو غير موجود(.

.   قد ينتهي الشريط دون أن يستطيع الطفل إكمال العقد، عندها نخبرهم بأننا 

وبين..  بيني  العقدة  هذه  الطفل:  يقول  حيث  مخفية  بُعقد  الأسوارة  سنكمل 

فلن.... ولونها..كذا..

.   في حال عدم توّفر حبل؛ من الممكن أن يرسم الأولد حبًل على ورقة مع 

عقد ملونة، ويمكن أن يقصوه كيفما يرغبون.

.  كما يمكن أن يضيفوا أسماًء لكل عقدة. 

. عندما ينتهي الجميع من العقد، نطلب من الأولد تلوينها.

٤١٤٢
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 ثم نقترح:

“كلمة مني وكلمة مّنك رح احكي عن عقدي وتحكيني عن عقدك”

.   كل طفل يحمل شريط العقد الذي صنعه.

.    يضع الطفل إصبعه على عقدة ويذكر اسم الشخص، وما يذكره عنه، وما يحّبه 

فيه، ويشرح سبب اختيار لون العقدة، مثًل: 

“هذه العقدة أربطها بيني وبين فلن”    

      “لونها كذا لأن هذا اللون......”

“أتذّكر عنه....”        

        “أحب أن....”

رسائل الهواءللأيام الجاية

رسال  لإ نستعملها  لعبة  نصنع  أن  رأيكم  ما  نحبهم،  لأشخاص  مشتاقون  .  كلنا 

رسائل في الهواء لمن نحب؟

إياه )نجمة،     لنفكر بكل من نحبه ول نستطيع أن نراه، ما الشكل الذي نعطيه 

قلب، شمس....(؟

.  لنصنع هذه الأشكال التي فكرنا بها من الأوراق أو ورق شجر أو حبوب من أي 

نوع )فاصولياء مثلً( بحيث يرمز كل شكل إلى شخص نحبه.

الأشكال.  بين  ٦ سم  مسافة  نترك  بحيث  حبل  على   ٤ الى   ١ من  مّنا  كل  .  يعلق 

)نستعمل ما نحتاجه من حبال(.

. نحضر غصن شجرة )      سم تقريباً( أو ملعقة خشبية، أو خشبة.

. يعّلق كل مّنا حباله على الغصن أو الخشبة التي أحضرها.

. نربط الغصن، بشريط من جهة فوق حتى يتمّكن الأولد من تعليقه.

.  نعّلق الغصن في مكان مناسب على الحائط أو السقف أو على شجرة في حال 

وجودها.

.  عندما نرغب يمكننا النظر إلى الشكل الذي يمثله شخص ما ونرسل رسالة في 

الهواء لنخبره بما نريد.

٣٠

الغاية

الأدوات 

المستخدمة

ف وخسارة الأشخاص. . التعب�ي عن المشاعر تجاه البعد عن المقرب�ي

. أوراق قديمة

. أقلم تلوين

في طلة من الغيمة: للأهل

. يُفّضل أن يشارك الأهل في النشاط.

.  يُفّضل أن يبدأ الأهل بالتحدث عن ذكرى غرضهم لتشجيع الأولد على التعبير 

عن أنفسهم.

. ألوان مائّية

نروي قصة: احزروا شو
راحوا وتركوا لنا مغامرة

بعد مرور فترة من الوقت على شمس وبندق وأهلهم بالحجر من وقت ما ظهر 

الكورونا.

إجت شمس عند ماما وبابا، وقالت: “أنا كتير مّليت، ما في شي أعمله اليوم”. 

فكرت ماما شوي وقالت: “شو رأيكم نأخذ الكلب روكي ونروح كلنا نزهة بالطبيعة؟”

وقالتلهم:”  يروحوا  أنهم  ماما  أصرت  الجميع،  صايب  يلي  الكسل  من  بالرغم 

أحسن من القعدة بالبيت.” 

بندق اعتذر عن المشوار وقال: “ انا نعسان، ما نمت منيح البارحة، روحوا من 

دوني”.

ماما، بابا، شمس وروكي انطلقوا لكن في البداية ما كانوا بكامل حماسهم.

فجأة، وبعد فترة من المشي، بشوفوا من بعيد بيت مهجور. بقرروا يشوفوه من 

قريب. من بعيد كان مبين بيت صغير، ولما قربوا منه تفاجأوا كلهم من كبره. 

تركنا بصمتنا

٤٣٤٤



بيت كله بل أبواب. تخّيلت شمس البيت ناطر حدا ليستقبله من كتر الملل اللي 

عايشه من سنين وهو وحيد. 

الشجر  بورق  المشهد  ذكرها  الدهان  عنها  وسقط  المقشرة  حيطانه  شافت  ولما 

بالشتاء.  المبّللة  الأوراق  رائحة  متل  ريحة رطوبة  بالخريف، وشّمت  يوقع  وقت 

شافوا خيمة قرميد، ولما قّربوا تحتها كان في درج لتحت الأرض، ترددوا ينزلوا فيه 

بالأول بس بابا كان عنده الفضول يعرف شو في تحت.

حط ّبابا نظرة المغامر على وجهه وقال:” تعالوا لنشوف لوين بياخذنا “.

ماما قالت هي ونازلة: “يبدو هالمكان كان مدرسة قديمة “.

تتنّقل من غرفة  الخيال عند شمس. وهي عم  يلي قالته ماما صار يشتغل  بعد 

لغرفة، صارت تتخّيل الأولد يلي كانوا يقعدوا على مقاعد الدراسة.

قالت شمس: “تعالي شوفي ماما، في حدا راسم رسمة عالحيط”.

شافتها ماما وقالت: “يبدو من الرسمة أنه اثنين أحباب مروا من هون.” 

وهم عم يستكشفوا المكان شافوا رسمات كتير. وماما وشمس تسّلوا بأنهم يخلقوا 

لكل رسمة قصة.

لما خلصت برمتهم سألت شمس أمها: “ماما مين رسم كل هذه الرسمات برأيك “؟

جاوبت ماما: “يمكن يمّر على الأماكن نفسها كتير ناس ونحن ما حنعرف مين هم، 

لكن كل إنسان بسهولة قادر يترك أثر خاص فيه، وهالأثر يذّكر أنه بيوم من الأيام 

كان صاحبه موجود هون.”

قالت شمس: “وأنا كنت مفكرة أنه حتى أترك أثر يتذكروني فيه الناس لزم كون 

دكتورة أو مهندسة أو محامية، أو لزم اخترع شي، أو كون مشهورة.”

رّدت ماما: “فيكي تكوني عاملة نظافة أو مزارعة أو أّم وحتى أخّت وحيبقوا الناس 

يتذّكروكي، ما حدا بروح من دون ما يترك بصمة.”

تحمست شمس وقالت: “تعالوا نترك بصمتنا حتى يلي بيجي من بعدنا يستمتع 

باللي تركناه متل ما نحنا فرحنا بذكريات تركوها غيرنا.”

اختار كل واحد منهم مكان على الحيطان ليحّط بصمته، وتركوا مكان لبندق ليحّط 

بصمته المرّة القادمة، وصار في بصمة لكل من شمس وماما وبابا وحتى روكي، 

وكتبوا جملة على حيط من الحيطان: “نحن مررنا من هنا بس تركنا لكم ذكرى”. 

ورسموا تحتها رسمة عائلتهم مع بندق اللي بالبيت ومع روكي.   

في طريق الرجعة على البيت سألت شمس بابا سؤال كان ببالها كل الوقت: “برأيك 

بابا، يلي كانوا يدرسوا بهالمدرسة بعدهم موجودين؟”

. صحيح أنهم راحوا بس تركولنا مغامرة” قالها هو  رد بابا: “يمكن بعدهم ويمكن لأ

وعم يغمز شمس.

“صحيح”: قالت هي وعم تنط من الفرح. وما كانت مصدقة كيف توصل عالبيت 

لتخبر أخوها بندق عن هالمغامرة، ولترجع هي وياه حتى يحّط بصمته. 

ي ومنك
. ماذا أحببنا بالقصة؟م�ن

.  لو كنا من المشاركين في هذه المغامرة مع عائلة شمس وبندق ما هي الأسئلة 

التي كنا سنطرحها؟

نوع  كان  أيّاً   - حياتنا  في  به  نقوم  لأي عمل  أهمية  أو  قيمة  يكون هناك  .  كيف 

العمل؟

. هل يمكننا إعطاء أمثلة؟
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بصمتيللأيام الجاية

 . ما رأيكم أن يقوم كل مّنا برسم بصمته؟ 

 . نضع حبًرا على أصابعنا ثم نبصم على ورقة صغيرة.

الورقة  على  بالبصمة  مستعينين  كبيرة،  ورقة  على  لبصمتنا  مكبًرا  شكًل   .  نرسم 

الصغيرة.

وما  غيره،  يميزه عن  أنه  يعتقد  ما  الكبيرة  على بصمته  يرسم  أو  منا  كّل   .  يكتب 

سيبقى منه ولو طال الزمن.

 .  نعلق الرسمة أو نحتفظ بها لنزيد عليها كلما اكتشفنا أشياء جديدة.

 .  هل حصل أي تغيير بعد هذا النشاط؟ ما هو؟ )يمكننا أن نفكر ونجيب لحًقا، 

أو أن نحتفظ بالجواب لأنفسنا أو نحكيه لشخص نختاره(.

 .  ومن المحتمل أل نلحظ أي تغيير.

الغاية

الأدوات 

المستخدمة

ة الحجر. ي ف�ت
. التعب�ي عن المشاعر �ف

عادة الستخدام . مواد من المنزل قابلة لإ

. دفتر أو مجموعة من الأوراق

نروي قصة: احزروا شو

كان بعد في كورونا لما بندق، شمس وروكي كانوا عم يلعبوا بالطابة في الحديقة. 

ماما وبابا كانوا بالمطبخ عم يتساعدوا بتحضير الغداء.

فجأة بيسمعوا صوت بندق عم يصرخ. ركضت ماما ولحقها بابا ليشوفوا شو عم 

بصير. كان الكلب روكي أخذ الطابة بفمه وصار يركض فيها بالحديقة وبندق جرّب 

يمسكه لكن ما قدر.

ساعتها بندق غضب كتير وصار يقول هو وعم يضرب رجله بالأرض: “شمس ما 

بتعرف تلعب بالطابة، وروكي مفّكر حاله لّعيب، وأنا مّني مبسوط وما بقا بدي 

وحرزت النطرة

مش قادر أنطر

٤٧٤٨

مغامرة صيد الذكريات     

نقترح: ”ما رأيكم أن نقوم بمغامرة؟” سنذهب في رحلة لصطياد الذكريات.

.   لنفّكر في أغراض )مادية، رائحة، أكلة، حكاية...( تذّكرنا بأشخاص لم نعد نراهم 

)موجودين أو غير موجودين(.

.   لنبحث عن غرض ما يذكرنا بهم، أو لنرسم هذه الذكرى على ورقة.

.  نضع الأغراض والرسمات التي جمعناها في مكان واحد.

.  لنجلس جميعاً، ثم يختار كل فرد غرًضا من أغراضه أو رسمة مما رسم. وليخبرنا:

.  بم يذكره هذا الغرض أو الرسمة؟   

.  ما قصة هذه الذكرى؟  

.  ما هي البصمة التي تركها هذا الشخص في حياته؟   

.  موقف ل يمكن أن ينساه معه.  

.  ينتهي النشاط عندما يتحدث الجميع عن أغراضهم. )غرض واحد على   

الأقل لكل فرد من أفراد العائلة(.

طلة من 

الغيمة



 .  لنجرب أن ندخل إلى “جّوا” ولنكتشف طريقة لصنع دمى من أغراض البيت.

 .   لنتخّيل أن هذه الدمى شخصيات تعيش ظروًفا مشابهًة لظروف بندق وشمس 

عندما  فعلها  ردات  فيه  يظهر  مشهًدا  الشخصيات  لهذه  ونؤلف  كورونا،  بزمن 

كانت غير قادرة على التعبير عن السبب الحقيقي وراء مشاعرها.

 .  لننظر إلى الصورة التالية. ولنحاول تأليف مشهد جديد تعبر فيه الشخصيات 

عن مشاعرهم وحاجاتهم بوضوح كما في الصورة.

: “عندما أرى... /أسمع…. ]وصف الوضع دون حكم[  مثًلأ

أشعر... ]وصف المشاعر[ 

لأنني بحاجة إلى…. ]تحديد الحاجة[،

لذا أريد / أطلب….. ]الإجراء الذي سيلبي الحاجة[.

 . برأينا أي مشهد أفضل؟ ولماذا؟ 

 . هل نرغب بتمثيل مشاهد أخرى؟

ألعب معهم”.

وصل بابا، وحّط إيده على كتف بندق وسأله: “حاسس أنّه القصة مش قصة لعبة 

وبس، خّبرني شو يلي زاعجك؟”

بعد ما حكى بابا، بندق بيفرط بالبكي وبقول: “أنا ما بقا اتحّمل هالوضع، مّليت، 

حبسة بالبيت، واشتقت لأصحابي، لتيتا وجّدو وبيت خالي وبيت عمتي. صحيح 

أني معكم، بس حاسس بالوحدة.”

ماما، بابا، شمس وحّتى روكي يلي كان هربان، كلهم أحاطوا ببندق وقعدوا على 

درج الحديقة، وانتظروه ليروق ويهدأ.

ساعتها ماما قالت: “تتذّكر لما كنت صغير وتطلب مني جبلك بوظة؟ ونطلع، وكل 

كتير طّولنا،  “ماما  تقّلي:  إيمتى منوصل؟ “وترجع  “ماما  تسألني:  ما نمشي شوي 

بعدنا بعاد؟” وكانت المسافة تطول عليك وعليّي، والوقت ما يخلص. وما كنت 

تسكت لكان وصل قرن البوظة بين إيديك، تذّكرت؟”

قال بندق: “إيه بذكر”. 

“وبتذكر الشعور يلي كنت تحّسه من بعد ما تحصل على قرن البوظة؟” وكّملت 

انتظرته، كل  يّلي  المسافة والوقت  اّطلع بوجهك شوفك نسيت  ماما: “كنت لما 

هّمك بهاللحظة كان أنّك أخيراً حصلت على قرن البوظة، وحرزت النطرة”.

“ما عم بفهم ماما شو عم تجربي تقوليلي؟” قال بندق. 

أنّو أوقات بالحياة مننتظر كتير لنحصل عاللي بدنا ياه  “عم جرب قّلك يا ابني 

ويمكن ننتظر أكتر مما توّقعنا، لكن كون متأّكد أنّه يّلي بدنا ياه رح يضل موجود 

بالطرف الثاني، كل القصة أنّو تأّجل شوي، يمكن بسبب المسافة أو يمكن بسبب 

الوقت.” 

“بس أنا حاسس بالملل، واشتقت نرجع متل قبل” قال بندق.

جاوب بابا وهو عم يبتسم: “أوقات يا ابني إذا ما بتقدر تطلع لبّرا فيك تفوت 

تكتشف جّوا.” 

شمس بترّد: “ما فهمت”.

بيضحك بابا وبقول:” فوتوا كلكم لجوا لخّبركم، هي قّصة ثانية”.

. ما لفتنا في القّصة؟

. ما رأينا بردة فعل بندق؟ إلم كان يحتاج في هذه اللحظة؟

نسان أن يكتشف الأسباب التي تدفعه ليقوم بردات فعل )مثل ما  .  كيف يمكن للإ

فعل بندق في بداية القصة(؟  

.  هل حصل معنا أن انتظرنا طويًل ووجدنا ما نريده في الطرف الثاني كما حصل 

مع بندق وقرن البوظة؟ كيف؟

ي ومنك
م�ن
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عندما أرى... /أسمع….  وصف الوضع دون حكم

أشعر ...

لأنني بحاجة إلى ...

لذا أريد / أطلب ...

وصف المشاعر

تحديد الحاجة

الإجراء الذي سيلبي الحاجة

تأليف غريس نخول



مذكرات جّوا  

 . ما الذي اكتشفنا أننا نستطيع فعله بطريقة مختلفة من خلل هذا النشاط؟ 

 . لنخصص دفتًرا لكتابة أو لرسم مذّكراتنا عليه، ونزينه كما يحلو لنا.

أو  أفكار  من  بداخلنا  أو  أغراض،  من  بالبيت  سواًء  “جّوا”:  اكتشفناه  بما   .  لنفكر 

مشاعر أو قدرات، ولنسّجل ما اكتشفناه على دفتر مذكرات.
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 منتمىن تكونوا
استمتعتوا معنا

!انتبهوا على حالكن

!
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