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َكميلة اَتَِّصق    اانيَور َ

، عمياءلة يكم
َلكن أطفالك 
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  . الرؤية على

يف  التفكري حاويل
سوا  .أشياء أخرى ، زاني

تبكني  ِأنت
 . شهورمنذ 

َكميلة َ   
َكميلةتعيش  َكميلة تَكان عندما. صغيرة قرية في ،مير وأزانسو ،والداهاو َ  الحظ ،اًجديرة صغ َ

َاللعب إلىّلم تمد يدها قط  اّها أنهاأبو من  قريب مكان في الطبيب لىإ هااَأخذ لذا. ّالتي قدماها لها ُ
  . لمعرفة السبب بلدةال
َكميلة َّأنالطبيب  اَأخبرهمف  كانت. شبه عمياء َ

َكميلة  بينختالف واال ةالحرك ًشيئا من رى تَ
 قال. عدا ذلك شيء ال لكن، والظالم الضوء
سوزان عادت  ."بصرها ّتحسن يلن": الطبيب
 زانسووكانت . في حزن شديد بيتإلى ال وأمير

ْكيف": فكرت ُحدث يَ   وحزنت  ."اًجد لطيفة طفلةإنها هذا؟  ْ
  . ًطويال وزانس

  . عناية ممكنةأفضل لة يبكم سوزان وأميراعتنت 
ّلة األجر الذي يدره آلكن بسبب ض   وعدم كفايته إلطعام مير أ عملُ

   هاَْلبيع َالمالبس اًّسن األكبراالثنتان  هااوبنت زانسوحاكت  ه،عائلت
ّيكن متسع من الفلم . السوق في   طالما كانت لة يكم مع بِعَّلِل وقتُ

  . أحد أركان الدار في هدوءًمنزوية في  اليوم أغلبكانت تقضي ف ،األسرة تعمل
ّتحركال تلة يكمّن ألًقلق أحيانا ت زانسوكانت  َّلكن ،ًنادراَّ إال أصواتتصدر وال  َ زاح عن نًعبئا ا َ

لم تتعلم  ّسن الثالثةلة يكمولما بلغت .  منهاقربهملمجرد  لةيكمًا رأت الرضا ظاهرا على ّصدرها لم
ْبدت ف. بضع كلماتَّإال  َّوال يصدر منها إال ِفي عالمها الخاص أغلب الوقت، وكأنها غارقة َ

 ،نفسهاإلباس أو إطعام ستطع ولم ت. يديهاالرفرفة بأو وضع يدها في عينيها حركات غريبة مثل 
  .ًبدال منهاهذه األشياء وم بتق أن زانسرع لسومن األَكان و
   



 كيف أساعد طفلتي؟

 طفالغيرها من األك لعب تَلملة يكم َّألن
ّتعلملم تو ا،ُفي عمرهالذين  لم  ،ابنفسهالعناية  َ
 طفالكان األ عندماو. ساقاهاو هااذراعَتقو 
 فووقال ونّتعلم ياُفي عمره خروناآل
من  اًجد ضعفألة يكمساقا  َكانت َمشي،الو

  . وزنهااحتمال 
 ،بما يكفي لدخول المدرسة تركب عندما

فكانت . البيت عنُّلها التغيب  سبق لم يألنه ،أخافتها المدرسة لكن. المدرسة إلىحملها والداها 
َوما بعد يالفصل في جلستلة يكم  تّقرر ،اًأخيرو. ُتجيب ال ،معها ّالمعلم ّكلم تٕاذاو. يكبتوٍوم  يً

ّوتوقفلة يكمال تفيد  المدرسةَّأن  سوزان وأمير  :ِمستقبلها بشأن اقلق اَّكنهمَل.  إلى هناكَأخذها عن اَ
   ."؟بعد موتنا بها َيعتنيس َمنو ؟ِعيش تكيفلم تحصل على قسط من التعليم، ف إذا"

   اراني
. أخرى قريةوهي من  بصر،صغيرة فاقدة ال بنت اراني
 ةالرضيع اهمتطفلَّأن  ينيأرو مالج ،اهاوالدعلم  عندما
ِيجب": ادة رانيج تقال ،ة البصركفيف  ما ّكل َنعمل أن َ
 قدتفها أنا قد . ةالرضيع ةالطفل ههذ َلتعليم عمله يمكن
 أغلب َملَعأستطيع  ِزلت ماو ،سنواتمنذ خمس  يبصر

 من ماءال َأجلب ِزلت ما. هاَملَعاعتدت  التي األشياء
   ".العنزات َأحلب ِزلت ماو ،البئر

َّلكنك ": مالج أجاب ّل تلك ُكل مكنت تستطيعين عَ
ّقبل أن كف بصركاألشياء  الكفيفة  ةرضيعال ةطفلَّ أما ال،ُ
   "؟ّتعلم تفكيف
ِيجب" :الجدةت َأجاب َنساعدها أن َ ّتتعلمل ُ  ّعلمت تكما. َ

 ّتعلم تأن يجب هكذا، واللمسبالسمع  شياءاأل َأعملأن أنا 
  ."اراني

َتعلم كيف أن ت ا رانيةساعدأستطيع ما أن ّ
كيف يعيش َأعرف ألين شياء، األَتعمل 

الصحة كان عند طبيب ََُّرمبا و املكفوف
 ".بعض األفكار

 

ا   . ًجداطيبة طفلة إ
و .تكاد ال تبكي
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  كيف أساعد طفلتي؟      

ّويــشجع ،بهــا عــبلتل األجــسام مــن الكثيــر ارانيــ ايعطــو  الــصحة أنطبيــب رحقتــا  اســتعمالعلــى  هاوُ
 ".اً كثيـــروهـــاّكلم":  الـــصحةطبيـــب قـــال. اهر تـــ أنستطيع تـــالّعمـــا  َللتعـــويض هاّمشـــو هالمـــسو ســـمعها

ّكــل إلــى ستمعتــو لمــست ارانيــ الجــدةوعليــه جعلــت  . لهــا يَّغنــتواأللعــاب  َمعهــا عــبلوكانــت ت. شــيء ُ
َعلم، سنتين ارانيبلغت  عندماو ّتعلمـت  كمـا، والسياج الحيطانبمحاذاة  طريقهاّأن تتحسس  الجدة هاتّ

 والبئــر المرحــاض إلــى هــاطريقتــستطيع العثــور علــى  ارانيــنــت اك ،ولمــا بلغــت الثالثــة. مــن قبلهــا هــي
  . وحدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إذ كــانوا  ؛ارانيــمــع  ّخاصــة نــشاطات َلعمــل الوقــت مــن كثيــر الجــدةو ينــيأرو مــالجلــم يكــن عنــد 
بإشــراكها  جديــدة مهــارات ّتعلم تـأن ارانيــ ســاعدوا َّكـنهمَل. الــصغير مدكــانه فـي طويلــة ســاعاتيعملـون 

 ارانيـسـاعدت  البـسيطة اليوميـة النـشاطات هـذه. لـسوقإلـى ا هابِّذالـ مثـل ، بالفعلَعملون يَكانوا فيما
فــي ّالحــي  أطفــال جــاء ،الــذهاب إلــى المدرســة ارانيــ َبــدأت عنــدماو. المهــارات مــن العديــدعلــى تنميــة 

ّكلطلبها  يـصعب علـيهم تمييـز  َكـان الطريق،في ًون جميعا مش ييرونهم ّالقرويونكان  عندماو. يوم ُ
 .ن البصيرم كفيفالطفل ال

  

ّجسي كم . ارانييا موزة هذه  ُ
 . ي ناعمة

ِميكنهل   ةوزامل؟ ارانييا  اَّمشهك ُ
 . ةحلوهلا رائحة  ةناضجال

ه
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 كيف أساعد طفلتي؟

   اورانيلة يكم تاقص َفھم

ِتحسن ال ال كتطفلكانت  إذا ِيمكن ،ةكفيفكانت أو  ُرؤيةُ َتساعدها أن ُ  من العديد ّتعلم تأن ُ
 المهارات ّتعلمأن ت ارانياستطاعت  لماذا فهم تأن ُالمهم كنل. معها اراني عائلةفعلت  كما، المهارات

  . لةيكمها ّتعلمت َلم بينما هاّتعلمون يطفالالتي كان غيرها من األ
 : ما يليِمعرفةمن المفيد  ،السبب َلفهم

 .)ّأثناء نموهم جديدة مهاراتأي كيف يكتسبون (طفال  األّطورتيكيف 
ّتؤثركيف    .رُّالتطو علىصعوبة الرؤية  ُ

   ؟طفلال ّطورتيكيف 

ّكل طفل  ّطورتي  اًعقليو ،)في الحجم والتوافق العضلي(ًجسميا : رئيسيةثالثة مجاالت  فيُ
ّكل في. )خريناآل مع ِنسجاماالو ماع،ستاال كالم،ال( اًياجتماعو ،)َتفكيرال(  طفلال ّتعلم ي،مجال ُ

  . ّبترتيب محدد خطوةب خطوة جديدة مهارات
ّعمليات التحكم من ًعددا  ًأوال ّتعلم يأن يجب المثال، سبيل على مشي،أن يفل طال ّتعلم ي أنقبل
   :الجسم يف البسيطة
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   اًقادر ُكون ي أنالضروريمن ) 1(
  .ساقيهو ذراعيه َوتحريك رأسه َرفع على

  
  

  
  
  

ّيتكئو يمد يديه بدأ يجلوس،أثناء ال) 3( َ   
ُيساعدهس. ويستدير   في تطوير توازنه هذا  ُ

  للوقوف  اًقريبإليها  ََسيحتاج مهارةوهي  -
  .والمشي

 

ِثم يمكن أن يستعمل ذراعيه) 2( ُ ّ 
ُلجلوسإلى وضع اَلرفع نفسه ساقيه و ُ. 

وضع فسه إلى جذب ّثم ) 4( ن ي
 .وقوفال



  كيف أساعد طفلتي؟      

ُالتواصل مهارات من العديد ّتعلمإلى  حتاج ي،الناسمع الحديث طفل يستطيع ال أن قبل  البسيطة َّ
  : مثل

 -5-

م .ن فضلكيل، ِ أعطه     
  
  
  
  
  
  .الرموزشارات أو اإل استعمال .ب       .هم الكلمات والطلبات البسيطةَ ف.أ

    
  

    
  
  
   

  

ر  .ائحته حلوة !وقف
 

َجمل قصيرةاستعمال  .د             .ةقول كلمات بسيط. ج ُ.  
  
  
ّكل    هّهيئُتو هاعرف يالتي المهارات على ىَبنُتطفل ها الّتعلم يجديدة مهارة ُ
 ، مامهارة طفلال ّتعلم يال عندماف لذا. ًصعوبة أكثر أخرى مهارات ّتعلمل
 المهاراتفي  لكن، فقط المهارة تلكفي  المشاكليواجه  ال ّأنههذا  عنيي

  . اعليه عتمد تيالت األخرى
  

  
في  صعوبةفستواجهه  ،رأسهفي رفع  مشكلةواجهته  إذا المثال، سبيل على  

. فيهما من رفع الرأسَُّال بد اللتين الحبو  أو الجلوس مثل مهارات ّتعلم
  . هُعمرمثل  في اآلخرين طفالّنموه يتخلف عن األ بدأ يالوقت، بمرورو

ّ كل مهارة جديدة على ىَبنُت ُ
،  من قبلمةَّالمهارات المتعل

ّمكعبات مثل   .البناءُ
 



 كيف أساعد طفلتي؟

ّتؤثر مشاكل كيف     ؟تطورال على رؤيةالُ
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َوتلعب  الناس ُتراقبفي العادة وهي  "اًطبيعي" المهارات َّتتطور رى، ت أنةطفلتستطيع ال عندما
  . ّتعلملاو َُّنقلَّلتل "الطبيعية" الفرص من العديد لها ُاللعب ُيتيح. حولهااها ر تباألجسام التيو هممع

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  على لعب باألجسام ال هاُيساعدكما 

َّتعلم مهارات التف ّكير، مثل حل المشاكل ّ َ  
َهنا تتعلم كيف . البسيطة   َلعبتها ِّتقرب ّ

  .َبسحب خيطهامنها 
 

ُ مراقبةهاساعدُإذ ت. هرون يبطبيعتهم ما األطفالّيقلد    ََ َ  َعملتقوم ب َكيف ّتعلم تأن الناس اآلخرين ُ
  . ّتصرف تَوكيف شياءاأل

  
  
  
  
   
 

  َرز َخ

. ًأيضا َلكالمعلى العب ال هاساعدُكذلك ي
ّهتم باألجسام، تتعلم تعندما ف ّ   .أسماءهاَ

ّ جسما مثيرا، تمتد ةِّعندما ترى الطفل ً ُللحصول عليهنحوه إليه أو تزحف يدها ً ُ.  
 .اساقيهوذراعيها قوية على تُيساعد هذا 

َتعلم كيف َي ََس نفسه بمراقـبة اآلخرينِّلبُيّ َ َتعلم الصغير الكالم بَ  ي .ُ إلى غيرهِستماع االّ
 .ّتحدثون عنهما يُلناس وبرؤية من ا

 



  كيف أساعد طفلتي؟      

ِالذي ال يحسن الرؤيةِّالطفل َّأما  ببطء  مهاراتال ّتعلم يَقدف لذا. ّتعلملل أقل "طبيعية" فرصده فعن ُ
َّتخليره ُّتطو بدأ يَوقد ،رون يالذين األطفال من أكثر َ   . فَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ًاالجتماعي أيضاَّوقد يتخلف نموه 
  

  
   

  
   

  
 

  
  

َّاألطفال الرضع الذين ال    ُ
ّغالبا يقل ُرؤية ُيحسنون ال ً

ّيرون أي  ألنهم اللعبهم 
 .ليلعبوا بهشيء 

طفل الرضيع ال يستطيع هذا ال  
َهذا ألنه لم حدث . رفع رأسه

َيتنقل ويلعب،  عضالت َفلم تقو َّ
 .رقبته

ِقد ال يفهم الطفل الذي ال يحسن    ُ ِّ َ
 هاالرؤية المحادثات أو يشترك في

 ونّيتحدثما ُألنه ال يستطيع رؤية 

ِمعه أمس َأركببابا َركين ت َ .
 !انطلقنا بسرعة قد

َقضاء الكثير من الوقت في أ َقد يبدفلذا   
 .نوخر اآلُوحده ألنه ال يفهم ما يقول

  
ِيمكن ُرؤيةال ستطيعون يال الذين األطفالف. أغلب هذه المشاكل حدث يأن الضروري من ليس  همُ
َلمساعدتهم —ُّالتذوق وّوالشم  لمسوال السمعّكحاسة  — األخرى ّحواسهم استعمال ّتعلم َ َ  فهم على ُ

 .ًعادةبالنظر  طفالغيرهم من األ هّتعلم يما ّتعلمو ِعالمهم
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 كيف أساعد طفلتي؟

ِيمكن َكيف   ؟ك المساعدةُ

َمساعدةول  َ َ ّكلفي  ّطورُعلى الت ِّاألطفال الصغار ُ  خاللمن وذلك  ،عقليةالو يةجسممجاالتهم ال ُ
َّالمصممة لكي يختبروا و الفرص  مساعدةال" أو "َتحفيزال"، يجب توفير باألشياء واَويلعب واَيستكشفُ

ِستجد الكتاب هذا في ".ةمبكرال َ ِيمكن التي البسيطة النشاطات من العديد َ مع  لعب تعملها وأنت ُ
ِيمكن. اليومي كعملب تقوم بينما أو طفلك  كاتوحي طفلكللتناسب مع  اًأيض نشاطاتال هذه فيتكي كُ
  : المثال سبيل على. اليومية
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ّالذي يسبب ما 
 وضاء؟

 يا هلا من 

تلك الض

! امسع! مأوسيا  عاليةضوضاء
 .ًمثلك متاماضوضاء عمل أستطيع أنا 

ًسيكون أكثر اهتماما باللعب....  ُ َ ّسيتعلم و. َ َ َ
 . إلى مصدرهاًأيضا أن ينتبه إلى األصوات و

عندما . هذه هي العجلة يا ياسر
  .تدور العجلةالدراجة، ّتتحرك 

ّاسة اللمس حاستعمال على ِّ الطفل تّإذا شجع  
ّالسمع والشم الكتشافو َّ  …جسام أشكال األ َّ

ّسيتعلم  …  َ ًالعالم ويكون قادرالمزيد عن َ ُ  اَ
َّعلى التحدث عما يعرف ُّ َ َ. 

 !َأركب ًأيضاأنا 

لعبة ببه طفلك الرضيع ا انتيتسترعاإذا   
أ ...ُالذي تحدثهالصوت ريته مصدر  ووتيةص



  كيف أساعد طفلتي؟      

 طفل ّكأي ميتعلالو بالمرح مليئة طفولةبطفلك ّتمتع يس النشاطات، من األنواع هذهأكثرت من  إذا  
  : ْ أنّتعلم يأن، استطاع كبروكلما . آخر
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  عب مع األطفال اآلخرينيل                حدهوّيتنقل   
   
  

   
   
  
  
  
  

  
  

  .حرفةّذهب إلى المدرسة أو يتعلم َي             .العائلة عمليساعد في 

  
   طفلي؟ مستقبل عن ماذا

 واَويذهب جديدة مهارات ونّتعلمي وبدأ يأن بعد حتى ،أطفالهم مستقبلعلى باء اآل من العديد َيقلق  
 "؟أموره بعدما نموت رّبُيد كيفو ؟كبر يحين ََسيحدث ماذا: "ونتساءل يفهم. المدرسة إلى

... لويس ولد كبري اآلن
 !ّنظروا كيف يتنقل

ام، ّشد يا 
 !نكسبحنن 

ِّسو  حول الرتبة َ
 .ًجيدالنبات 

ذلك على َأعرف اجلواب أنا 
ا .ناديةسيدة يا لسؤال  ا

س
ا
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 كيف أساعد طفلتي؟

 َكبروا ُرؤية،عجزهم عن ال من بالرغم الذين، اآلخرينسماع أخبار من  باءاآليستفيد  اًأحيان  
ِمرضبصورة و كاملة تهمحياواستمتعوا ب ًُأسرفأنشأوا  — يةُ  واصبحأُو ،الرزق واَكسبو ،ًّخاصة بهم اَ

 :عندما هذا ُينجزواأن  نوالمكفوفيستطيع .  مجتمعاتهمفي ُمحترمين أعضاء

ّكلمثل  هممثل، المكفوفين األطفالّأن ناس  الَيفهم   ِيمكن طفال،األ ُ  .واّتعلم ي أنهمُ

  . على النجاحَُأسرهم ومجتمعاتهم  همُتساعد  
 :الراني المستقبلّما خبأه  المثال، سبيل على هنا،

 ،الدراسة أنهتوما أن . كانُدال فيوالديها تساعد  - األحيانفي أغلب -كانت  ،اراني َكبرتلما 
َالمساعدةأتقنت الحساب واستطاعت ّحتى  َ َ ّكما أنها تتبعت مخزون المتجر . المتجر حساباتفي  ُ
  . هاإنجازاتفرحين ب ارانيوكان والدا . برايلبطريقة  القوائم بكتابة اًأيض

  
  
  
  
  

ِطلب منها      َطفال المساعدة األَ َ َ في واجباتهم ُ
 ." تعرف الجواب عادةاراني": المدرسية، قائلين

من الجيران جمعية ِبعض النساء أسس ندما وع
للمساعدة ًطلبا  اإلى رانيِجئن ،  للنسيجتعاونية

 . َّنحساباتهفي تأسيس 

ّأحيانا تفكر راني ُ  تَكانوكيف َحياتها وكم في  اً
ُربما كنت ": فتقول. ستختلف لو كانت بصيرة

َجعلني . أن َأرىأمكنني َسَأعمل أقل إذا    كف َ
 يحياة مثلستمتاع بالاالعلى  ّصممالبصر أ

 ."ناسمثل باقي ال

ِقد شاهدناك تديرين 
ساباتك، فهل ح

ّميكنك أن تعلمينا  ِ
 ًأيضا؟

 منوالداها تزويجها َقبل بلغت الثامنة عشرة، عندما   
، وبعد ا ورانيهرما ّتزوج. ّشاب من قريتهموهو ، هرما

أثناء  طفلها األول، أبقت الرضيع بجانبها ارانيوضع 
َّلدرجة أن ًجدا، ّمتمكنة  اَكانت راني. ّعملها في الدكان

 .طرق أخرىبعلى مهاراتها يعتمدون  واَناس بدأال

ف .ارانيبخورة أنا َكم 
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