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 17الفصل 

 ّالسن فيطفلك  ّتقدميعندما 

  
 كفيف ّأنهطفلك  ُيدرك عندما

ّ أن دركإنـه ال يـ. تـهطريق نفسبـ العـالمّالجميـع يتعرفـون علـى ّأن  كفيـفال  الـصغيرِّالطفـليعتقد 
ُعندهم اآلخرين األطفال َ  ،ّالـسن في ّتقدميعندما  لكن،. ّ والتعرف عليهالعالم فةلمعر مختلفة طرق ِ

 .مختلف ّ أنــــــــهفهــــــــم يكفيــــــــفالِّالطفــــــــل  بــــــــدأي

  
   الناسّأن كفيف الِّالطفل  عتقدي  

   األشياء إلى نظرون ياآلخرين
 .اًأيض هميديأب

 
 
 

  
  

 5 عمــــر لكفيــــفِّالطفــــل ايبلــــغ  عنــــدما
ٍبحاجـة َليـسوا اآلخـرين األطفـالَّأن  فهـمي بـدأ ي،ً تقريباسنوات ِ 
 ."يروه"ـلكل شيء  لمس إلى

  
  

قـد تنتابـه  ،مختلف ّأنهيالحظ  بدأين يوح
   .هِاختالفبخصوص  جديدة قوية مشاعر

  
ِيحــــسنون ال ال نالــــذي أو األطفــــال المكفــــوفينبعــــض  يــــشعرون  ؤيــــةُّرُ

َفيغضبون أو يحبطون اآلخرون األطفالَّأما . همِ اختالفعلى حزنبال ُ. 

 

 ينظرا، ماما
ِعملما إىل   .تَ

 إىل الثمار ينظرا
 .على الشجرة

 رميَكيف يرى ك
أن الثمار بدون 

 ّتسلق الشجرة؟ي

 أن رميككيف يستطيع ، ماما
  أنا؟ ُستطيعأرى الثمار وال ي
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َمساعدة َ َ  همشاعرعلى  طفلك ُ

 مّأنهــحالمــا يــدركون  حــزنالأو المكفــوفين بالــضيق أو اإلحبــاط األطفــال عــدد كبيــر مــن  شعريــ
َعمل ستطيعون يوالمكفوفون  ًلو كنـت عـضوا فـي مجموعـة . نواآلخر طفاليقدر عليه األ ما كل َ

ُيـساعدك َقـدو. ِأطفـالهم أسـئلةّردوا علـى  كيـف إخبـاركخـرون اآلاء بـيستطيع اآل َقد ،آباء ُّلتحـدثا ُ َ َ 
 .طفلك ألسئلة اًجاهز ُكونتأوانه كي  قبلفي الموضوع 

  
  
  
  

  
  
  
 

 -أقول  ماأعرف ال 
ًجدا متضايق ال مك

َّبعدما علم أن اآلن 
خرين اآلطفال األ

 .ايرويستطيعون أن 

ًكان موسى غاضبَّملا ّتذكر أ . ً جدااَ
يغيظونه َكان األطفال اآلخرون 

. دراجةالألنه ال يستطيع أن يركب 
 ستطيعياألشياء اليت بعدد  تهأخربف
ًيعري انتباها ألولئك  َّالأو هاَملَع  .ألطفالا

َّذات مرة بقوته  اً نوحتّذكر
األطفال  ّوبأن. تهّوصح
ُن عندهم مشاكل ياآلخر َ ِ ً أكرم كثريا صديقهف -ًأيضا   .رضما مي

، قلتمهما أنه أعتقد 
من كان كالمك إذا 
فسيطيب قلب، ال

 .ّخاطره ويتعزى
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ّيعبـــر َقـــد علـــى  باإلصـــرار مـــشاعره عـــن كفيـــفال الطفـــل ُ
. كبـريحين  رىيسيقدر أن  ّأنهعلى  باإلصرار أو ؤية،ُّرال
 .كفيف هو لماذا ُسألك يَقد

  
  
  
  
  

 

ـــد ِيظهـــر  َوقـــد اًجـــدطفلـــك  غـــضبي َق  ِســـلوكهفـــي  َغـــضبهُ
 .تهعائلمع  هّتصرف ةوطريق

ّكـلامدحـه علـى و هنـِئطم، طفلـك أسـئلةعلـى  ُتجيـب بينما ُ 
ِيمكنـــ التـــي األشـــياء موضـــع اهتمـــام  ّ أنـــهعـــرف إذا. هـــالعم هُ
ُسيكون ه،مشاعرأن ذويه يفهمون ووالديه  َ عليـه  سـهلمـن األ َ

 . بصرهكف قبل يأن

  
  
  
  

، المـــشاعر هـــذه عـــنطفلـــك  ّتحـــدثي عنـــدما
   ّبأن أعلمه. سبب ضيقه فهمتأنك  خبرهأ

 .ّمشاعره تهمك

 
 

َعندما كنت ، ًرضيعا، يا أمين ُ
ًمرضا شديدا تمرض ، ومنذ ذلك ً

 .ُالرؤيةعاجز عن أنت واحلني 

ّنا فخور جدا بكل َ، أيليايا إ ُ ما ً
ِميكن ًحبك كثريا، ُأو. هعملك ُ كما ُّ
 .أنت

تشعر ّعرف أنك أنا أ
ّألنك تود أن ترى باحلزن  َ  رمكاليت يستطيع الفاكهة 

 .اهاريأن 
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 قاللستواالعلى اآلخرين عتماد االتحقيق التوازن بين 

ّيحب ِتشعرهم ب التي األشياءيقوموا ب أناألطفال  ُ  كفيـفأنه  الحظُالذي ي كبيرالِّالطفل و. تهمقدرُ
ـــد  ال هلكنـــ ،هـــا هـــولعمي أنّيـــود  أشـــياء ونعملـــيُعمـــره فـــي خـــرين اآلطفـــال َّأن األ اًضأيـــ ُيالحـــظ َق
َيسمحال  ّنهأليشعر باإلحباط  َقدو. ستطيعي  .له بقدر االستقالل الذي يريد تحقيقه ُ

  

 
 

  
  
  

ِعـــط طفلـــكأخطـــر، ال يوجـــد عنـــدما 
ّيــتعلمَلاالســتقالل ممكــن مــن قــدر أكبــر  َ

.تهبقــدر اســتطاع وحــدهإنجــاز األعمــال 
مثــل غيــره همثلــ-كفيــف الطفلــك يحتــاج 

ًأن يكـــــون قـــــادر -األطفـــــالمـــــن  ـــــىاُ  عل
 .العناية بنفسه

أستطيع قطف 
مثل أخي الفول 
 .ًمتاماالكبري 

طفلـــكسيـــضطر ، ٕوان كبـــرحتـــى 
ـــــا  ـــــب الًأحيان ـــــى طل مـــــساعدة مـــــنإل

أننـــــاّعلـــــم طفلـــــك . بـــــصيرشـــــخص 
 .ًالمساعدة أحياناًجميعا نطلب 

، السلة ثقيلة، ريفشيا 
. ّكثرية املطباتواألرض 

ِهل ميكن أن  ُ حتمل َ
 ؟ من فضلكيتّسل

َأحيانــا يعــرض  نــاس مــساعدة غيــر مرغــوبالً
أمـــــرمـــــساعدة الُُقبـــــول َّأن ك تـــــّعلـــــم طفل. فيهـــــا

ُيمكن أن تقـــــول ببـــــساطةفـــــ. متـــــروك لهـــــا ِ ال،": ُ
قــــادرة علــــى إنجــــازّعنــــدما تــــشعر أنهــــا " ًشــــكرا
 .وحدهال العم

 .يتجديا ًال شكرا، 
. كبريةصبية َأنا 

وأستطيع ارتداء 
 .بنفسيقميصي 
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َمواصلة َ َ ّحل ُ  المشاكل َ

ِسـيجد ،طفلـكعنـدما يكبـر  َ أنـك أنــت : رّكأن تتـذ ُمهـمال مـن. ّينبغــي التغلـب عليهـا جديـدة تحـديات َ
 اًطرقـــوأنتمـــا االثنـــان قـــد ابتكرتمـــا . هوشخـــصيت هاتـــقدر فهـــمتأنـــت  .َلـــهبمـــا يـــصلح أعلـــم النـــاس  طفلـــكو

 .إلنجاز األعمال
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

ِطفلــــك، يمكنــــوبعــــد أن كبــــر اآلن  ّ أن يحــــلهُ
فهـو قـادر علـى التفكيـر. بعض المـشاكل وحـده

 .شياءاأللعمل ّالخاصة  طرقهفي 

الفول أنين أستطيع متييز أعتقد 
ين يدع. أنعمإن ملمسه . الفاسد
ّإن كنت على حقين يخربأوأحاول  ُ. 

الرديء َضع الفول . ًحسنا
على القماش والفول اجليد 

ّوسوف أحتقق . يف السلة
 .تعملمما 

واحدة  مقالة تَإذا غسل
َكل مرة ووضع  املقايل تّ

، األيسرِالنظيفة على جانيب 
. ًاملقايل بعيدالن تنجرف 

ّعرف أيضا أي َأَسو َ قايل املً
 .مت غسلها

الــــــذين الالنــــــاس اآلخــــــرون 
ُّيحسنون الرؤية  ِ همطرقكروا ابتُ

َالخاصة لعمل األشـياء َ ِيمكـن. ّ ُ
ـــــد مـــــن ـــــك العدي ـــــتعلم طفل ّأن ي

مـــن اآلخـــرينالمفيـــدة األشـــياء 
ِالذين ال يحسنون الرؤية ُ. 

بشكل خمتلف أطوي نقودي 
ذه الطريقة . على حسب الفئة
باللمس قيمة ّأستطيع أن أميز 

ّكل واحد  .ةُ
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  المستقبلفي  َتفكيرال

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

َلمساعدةاستخدام خبرتك  َ َ  اآلخرين ُ

 
 

ّيقرر َقد فـي ًأيـضا خبرتـه  ستعمل يـأنبعد بلوغه طفلك  ُ
َساعدةُم َ ِ ال يحـسننالـذي أو ينمكفـوفال األطفال َ .  الرؤيـةونُ

 الوقـت َقـضاء المكفـوفين ِالصغار لألطفال اًجدمن المفيد 
ِال يحــــــسنون  أو اًأيــــــض ينفوكفـــــم بــــــالغينأشــــــخاص مـــــع  ُ
 .الرؤية

اآلن،في الخامسة من العمر طفلك ربما 
ًســيكون ولــدعــن قريــب  هلكنــ ُ َ ً، ويومــااً كبيــراَ

ًمـــا ســـيكون رجـــال ُ َ ُيمكـــن أن تـــساعد. ً بالغـــاَ ِ ُ
.هنفـــــــس عاليـــــــة لاًضع أهـــــــدافأن يـــــــطفلـــــــك 

ًأن يكبـــر ليكـــون مـــستقالوبمقـــدوره  ســـاعده. ُ
ِّنــــم لديــــهقــــادر، وكــــشخص يــــرى نفــــسه أن 

ــــــ ــــــاًموقف ــــــصرهتجــــــاه  اً واقعي ــــــتعلم. كــــــف ب ّي
.ن العديـــد مـــن المهـــاراتوالبـــالغون المكفوفـــ

وينجبــــــــــون، ونّيتزوجــــــــــويعملــــــــــون، فهــــــــــم 
 .باءِيكونون لهم نعم اآلاألطفال، و

يا ، رتامُعمر كنت يف  عندما ينتذكرأ
انظري . ّعليًكثريا كنت تقلقني ؟ يُّأم
 .اآلن ّإيل

انّتعلمَتَ، ســـ طفلـــكيكبـــرعنـــدما 
ك الكثيـــر عـــن الطـــرقوطفلـــأنـــت 
نوالمكفوفــالتــي يــستطيع  ةالمختلفــ

إن. شــياءاألّأن يتعلمــوا عمــل بهــا 
نمع اآلباء الذيخبرتك بمشاركتك 

ن أو الو أطفــــــــــــال مكفوفــــــــــــمَلهــــــــــــ
ــــــة ســــــ َيحــــــسنون الرؤي ــــــاُكون َتُ ًعون

 لاًظ

ْعميف  خالدَكان عندما ّتذكر أ ر ُ
ه تساعدسأخربكم كيف . موسى

َيتعلم املشيأن  ّ... 

ّأحس بنفس كنت ، يا لبىننعم،   .ُعمرككنت يف عندما اإلحساس 
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 األطفــالبــاء آل الخــدماتتحــسين و أفــضل دعــم َلتنظــيم اآلخــرين النــاسمــع تــستطيع التعــاون  َقــد
ِيمكنـــ ،واألهـــم مـــن ذلـــك كلـــه. المكفـــوفين كـــف   مـــنلنقلـــالفقـــر فأوضـــاع  َتغييـــرعلـــى  عمـــل ت أنكُ
 .المستقبل في البصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
َالعمــل ختــارت َقــدأو ابنتــك البالغــة  بنــكا  وفــرصالدراســية  بــرامجال َلتحــسين اآلخــرين النــاس مــع َ

  .المكفوفين والبالغين لألطفالالعمل 


