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 تأليف 

 فرانشيسكا دالرا

   IRCCS Ca 'Granda  تعمل فرانشيسكا، عالمة نفس ومعالجه نفسية لألطفال والمراهقين ، في

 ، وحدة الطب النفسي العصبي 2005من مؤسسة ميالن منذ  Maggiore Policlinico مستشفى

(UONPIA)  لإلعاقات المركبة واألمراض النادرة. (SDCMR)  

 رسومات 

 جيادا نيجري

بعد تأهيلها كطبيبة نفسية ومعالجه نفسيه ، كّرست  جيادا نفسها بالكامل لعالم الصور عن طريق التوضيح  

إصدار ، كانت تتعاون مع ناشرين محليين ودوليين ، من أجل  2009منذ عام   والتصوير الفوتوغرافي.

في نفس الوقت ، تقوم بعمل أعمال فنية على الورق   كتب لألطفال وصور للمجالت وأدوات القرطاسية.

جيادا هي مدّرسة للرسومات التوضيحية في المعهد األوروبي   يتم عرضها في معارض فنية مختلفة.

 .للتصميم

 ترجمه لغوية ومالءمة ثقافية للعربية 

  د. ضياء غنايم

نفسي, عصبي, عالجي وتربوي, متخصص في العسر التعلمي. مدير المركز العربي للنفس,  أخصائي  

والتعليم المصحح.  العالج النفسيو ( في سخنين. يعمل في مجال التشخيص ACMBBالدماغ والسلوك )

 يعمل كبمحاضر وباحث في مجاالت القراءة, الكتابة, الحساب, العسر التعلمي والصحة النفسية. 

 يم  شيرين غنا

أخصائية نفسية عالجية وتربوية. مشؤولة عن وحدة العالج النفسي في المركز العربي للنفس, الدماغ 

( في سخنين.تعمل كمعاجة نفسية في صندوق المرضى العام ومركز الخدمات ACMBBوالسلوك )

   النفسية والتربوية في سخنين.  
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 شكر خاص

 

سأبدأ مع أنتونيال  .بدايه متواضعةكهذه القصة إصدارفي  ساعد و أود حقًا أن أشكر كل من ساهم 

 لغاية الصعبة لثنين أحد أيام اإلوحدة الطب النفسي العصبي التي أعمل فيها، في صباح  كوستانتينو ، مديرة

سمحت لقد  .ما كان يحدث ع، كانت هي التي طلبت مني التفكير في طريقة إلخباراألطفال  شباطفي نهاية 

شيء مفيد وخالق ، لنفسي في ب العجز الذي شعرت بهلخوف والشعور بالقلق وابأستبدال لي 

 .ولآلخرين في النهايةالبداية

في إعطائي األفكار التي   واستمرإلمشروع ول شكر خاص آخر لجميع زمالئي ، الذين أصبحوا متحمسين

 .بالتفاصيل المثيرة لالهتمام امليئً ها أم  حوار أمل معلم يكن بدونها 

 Maggiore مستشفى IRCCS Ca 'Granda  ،  فيهوأخيراً ، شكراً جزيالً للمستشفى الذي أعمل من 

Policlinico على نشر القصة على موقعه على شبكة اإلنترنت ، مما يجعلها وافقذي مؤسسة ميالن ، ال  

 . متاحة لكثير من الناس

سيقرأون ويقرأون القصة ألطفالهم ، ألن فكرة القدرة الذين  أريد بشكل خاص أن أقول شكرا لجميع الناس 

من الممكن مشاركة   في هذا الوقت الصعب يغذي أملي باالعتقاد أنه دائًما ومفيد  جيد  نشرعمل على 

 .التي تحدث ، حتى األكثر إيالًما زمات ومواجهة األ
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 المقدمة 

عن يبحثون سئلة والعديد من األ معقد ، حيث يطرح علماء من جميع أنحاء العالم عصيب والفي هذا الوقت ال

من المهم جدا أال ننسى  فيروس كورونا,  حتواء والتغلب على الوضع الصحي الصعب الذي تسببهإجابات إل 

شعورهم بقلق اهلهم قد  ما يحدث حولهم ول همعدم فهم  ،حياتهم روتينفقدانهم ل !أن يعرفوا من حقهم   .األطفال

كثر صعوبة  أا حقاً سيكون هذ .في الجيل الغض منهم، خاصة بالنسبة لألطفال لديهم رتباك واإل خوف  لليؤدي 

،  على انواعها عسرالوضطرابات  اإل أو األطفال الذين يعانون من الذين يعانون من صعوبات على األطفال 

 .أفكارهم وعواطفهمالتعامل مع والمتأّزم الحالي وضع من أجل فهم اليتخبطون ويجتهدون بصعوبة  والذين قد

ال يجب أن , فواقعية لغة مبسطة وستخدام إهادئ ومباشر، ب بشفافية وبأسلوبمن المهم التحدث إلى األطفال 

كون  نمن األفضل أن   .بتذلةم  التي تضمن نهاية سعيدة " سحريةحلول قدم "ن، وال نقلل من حدة المشكلة 

يجعلنا  ما  تحت سيطرتنا دائًما وهذا حولنا هو  ما يحدث ليس كل  لسوء الحظ ، ف : وأن تقول الحقيقة ينواضح 

عتبار هذه النقاط:  يأخذ في اإل  وشرح مالئم لألطفال زنتفسير متتوفير  المهم من ا إنه ق والخوف. نشعر بالقل 

  ، وقبول العواطففي ظل أزمة كورونافي حياتنا اليومية الجذرية لتغيرات عوامل التي أدت ل األسباب وال 

 .وتعليم القواعد األساسية لحماية أنفسنا ومنع العدوى  المصاحبة لهذا التغيير،و هاالناجمة عن  والمشاعر

  ،إلحتواء فيروس كورونا وضح أن الناس يحاولون بذل قصارى جهدهمن مئن ونطقبل كل شيء، من المهم أن 

تفسير  أو  شرح   الكبارمن ال ينتظر األطفال   .على الرغم من أنه ال يزال هناك العديد من الشكوك والمخاوف

التحدث إليهم واالستماع إليهم لتجنب  المبادرة ب من الضروري عليه,  .يبتكرون أفكارهم الخاصةبل  العالم ؛

واألسئلة ، مما سيسمح لنا باكتشاف مخاوفهم الحقيقية   حوارلل مجالو حيّز ترك   من المهم . االرتباك والقلق

لذلك ، إن أهم (. االتعامل معهذلك يسهل قد ، وربما ه عما نتوقع كون مختلفاألحوال قد ت معظمالتي في )

 من الممكن التحدث  إدراك أنهمساعدة األطفال على  ي هخطوة 

يمكننا إيجاد طرق   . ظل هذه األزمةنكون سعداء في أن أنه معًا ال يزال لدينا أمل تشارك مخاوفنا ، لنعن 

)الكبار  مع الوضع الجديد  أنفسنا والتكيف  وهيكلة بناء  جديدة للحفاظ على العالقات ، حتى عن بعد، وإعادة 

 .أوالً(

 األطفال والمراهقينمع حظات ، مجموعة عمل مشاهدات ومالانطالقا من 

   IRCCS Ca 'Granda Ospedale Maggiore للطب النفسي العصبي في ميالنو )جزء منلوحدة في ا

Policlinico  هدف إيجاد طريقة سهلة وضعنا نصب أعيننا ،  إدارتها ن مؤسسة ميالنو( ، والتي أقوم بم

وجميع القيود   ،المصاحبة له، والعواطف كورونافيروس التعامل مع واألطفال في  ألهلاعلى لتسهيل وسلسة ل

 .بأفضل طريقة ممكنة ناجمة عنهوالعواقب المحتملة ال

 والتجارب؟والمشاعر للتواصل ومشاركة العواطف  من قراءة القصة معًا  أفضلطريقة وجدنا اليوجد 

 الدعم واالقتراحات الثمينة من  ر. بفضلإلى النو القصة التي توشك على قراءتهاخرجت هذه هكذا 

 فرانشيسكا دالرا )التي كانت تعمل قامت  د , فق هالنفسي هالنفس والمعالج  اءمجموعة من الزمالء وعلم

 .تهاكتابتأليفها و داخل وحدتنا ( ، بات المركبة لسنوات عديدة في مجال اإلعاق

هذا الوقت الصعب   ةجهفي موا آلباء، بهدف دعم األمهات واومركباإنها قصة بسيطة تروي واقعًا معقدًا 

 .)وربما بفضلهم أيًضا(  همللغاية مع صغار

 !ستمتع بقراءتكإجعل نفسك مرتاحا وسترخ وإاآلن ا

 
 ماريا أنتونيال كوستانتينو 

 IRCCS Ca مستشفى  (UONPIA) النفسية والعصبية لألطفال والمراهقين تنفيذيةوحدة الال همدير

'Granda Maggiore Policlinico  من مؤسسة ميالن. 
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 قصة فيروس كورونا

  .لنومفي اليس لديها نية  أمل، ولكن حل الظالم لقد 

 .إنها تجلس على مكتبها ، ترسم وحوًشا صغيرة
 .األمقول ت ر"إنه وقت الذهاب إلى السري ، حبيبتي؟ ينماذا ترسم"

 ."بهدوء: "أنا أرسم فيروس كورونا أملرد ت

 .األم تبتسم  "ا بهذا الحجم!ليس كبيرأها, ولكن فيروس كورونا  "

 "؟هفلماذا يخاف الجميع من حقا؟؟؟ "

سبب في كثيرا ، وي ناسيخيف الالذي  كانت متأكدة تماما من أن الشيءد قل  .بدو في حيرةت أمل

ا مترً  30 بمن والدها  كون أطولييجب أن  , ويشوش مسار حياة كل شخص المدارس اغالق 

 !على األقل
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 ".الصغير مسخالنا نذهب إلى الفراش وسأخبرك المزيد عن هذا يدع"

 .رقيق بصوت ها يإلبالتحدث  هاأم تدافئ وبدأفي سريرها الووالدتها  أملاستلقت 

 ولد قبل بضعة أشهر في بلد .فيروس كورونا كان هناك وحش صغير اسمهم من االيام وفي ي"

 ." الناس لعاب إنه صغير للغاية ويعيش في .بلدناجدًا عن  بعيد  

 .أمل لتقو "! مقرف  الناس ؟؟؟ لعاب  !عإ" 

ً  عيش في المخاطينعم ، يمكن أن "  .تواصل الضحكم وتقول األ  ".ايضا

نتقل من مكان إلى آخر يهكذا  .مقرفةأماكن  للغاية ويحب العيش في وضيعكورونا فيروس "

 "!في جميع أنحاء العالم ، من شخص آلخر نتشريو

 .بفضول أملتسأل ؟" ماذا يعني "من شخص آلخر ؟ينتشركيف "

لهذا السبب ل... من خالل السعا و ينتقل عبر قطرات صغيرة من اللعاب ، من خالل العطس،"

األقارب و عناق وتقبيل انبهكي من عدم المعتاد ، ومن  يديك أكثر يكنت أطلب منك أن تغسل

 ".األصدقاء رغم رغبتنا في ذلك

وهم يضعون رى الناس يتجولون نذا هول ,المدارس ون إغالقمسؤولولهذا السبب أيًضا قرر ال"

 " !تبدو غريبةواقية للوجه ، على الرغم من أنها الكمامات ال

 " ؟فمي او انفي الوحش في  من هذا القليل دخل حينهاوأبي قبلة ... ماذا لو انت قبلتك اليوم "

هذا الوحش الصغير والعثور بجد من أجل دراسة  واألطباء يعملون مسؤولونال .حبيبتي يال تقلق"

 " ماذا اكتشفوا؟ ينهل تعرف .ومكافحته طرق محاربته ىعل

 .أملصيح ت "!أريد أن أعرف !نىيأخبر ماذا؟"
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على الرغم من ، صغار السناألطفال والشباب  فيروسهذا الاكتشفوا أنه بشكل عام ، ال يحب "

ً عييتعافون سر فهم، اصيبوا بهذا الفيروسوحتى لو   !لديهم مخاطالاللعاب وكثرة  ويعانون أقل  ا

 .الكباربكثير من 

 

 

 .أملتسأل  "؟كبارماذا سيفعل األطفال إذا مرض ال"

يجب   البلدان التي يوجد بها الكثير من المرضى هذهلهذا السبب في  .يحدث ذلكنحن ال نريد أن "

وفي بعض  ممالً هم بالرغم من أن هذا قد يكون الحفاظ على سالمتمن أجل  بيوتهمان يلتزم الجميع 

ً األحيان صعب ون من إذا مرضنا جميعًا ، سيك !ينتشر الفيروس من حولنا نحن ال نريد أن .احقً  ا

 '".االعتناء بنااألطباء  الصعب جدا على 

 دواءلامن سيخبرنا عن  ؟نا بالفيروسطبيب صيب أماذا لو  .لم أفكر في ذلك أنت على حق أمي ؛"

 .يصابوا بهذا الفيروسفجأة أنه حتى األطباء يمكن أن  أملتدرك  " ؟هيجب ان نستعملالذي 
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 نريد عالج المرضى ومحاولة وقف ذلك. حاليا مسؤولينفي الواقع يا حبيبتي ، هذا ما يقلق ال"

 " .واالنتشار بيننا  نقلتمن الصغير الوحش ال

فيروس كورونا تكون أعراض  الناس  بالنسبة لبعض .إلى معرفته ين هناك شيء آخر تحتاج"

،  ىيشعرون بالحمسعال ، وأحيانًا البرد والقد يعانون من حيث  حلقهم ؛ ًما فيله إذ يسبب أبسيط

أفضل مرة بحال  يشعرون يتحسنون و األدوية المناسبة استعمال في غضون أيام قليلة ومع  ولكن

 .أخرى

 .قلق وتفكر في األمرب أملتسأل   "ماذا عن اآلخرين؟"

للخطر ، وعلينا  عرضة كثراأل كبار السن واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى هم"

  ." والحرص على سالمتهم حمايتهم

 "؟سليممثل الجدة العجوز التي ال تستطيع المشي بشكل  تعنينهل "

  ."نعم ، إنهم أناس مثلها"

 " ؟كبار السن بسبب االصابة بفيروس كوروناهل يموت "

 حظ البعضالالمستشفى والبقاء لفترة طويلة ، ولسوء لعالج  في إذا أصيبوا بالفيروس قد يحتاجون 

 " .قادرين على الشفاء وقد يموتون امنهم قد ال يكونو

معتقدة  أملتسأل  "بعد اآلن؟من البيت الخروج  الجدة  بعدم يهل يمكنك أن تخبر .أنا أفهم أمي"

 .بالفعل أنها وجدت الحل

ارتها مؤخًرا ، لكن لحسن الحظ أختك يالسبب لم نقم بزلهذا  .إنها تعرف ذلك بالفعل ،, حبيبتي "

 " !كل يوم ن عليهائمعها وتطم تتواصل  حنان

 "ذلك؟ الرغم منإذن لماذا يذهب أبي إلى العمل ب"
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طبيبك على سبيل المثال ، لكنهم  أو والدكمثل  هميجب أن يذهبوا إلى عمل ناسألن العديد من ال"

  أنفسهم بطرق مختلفة: يغسلونرصون على حماية إنهم يح .حذرال توخي يعرفون أن عليهم 

يحاولون  جميعهمو ,قفازات أيًضاال لوجه ، وأحيانًا يرتدونالكمامات الواقية لون ضعأيديهم ، ي

 ".بعضهم البعضبين  مسافة آمنة  بعد والحفاظ على  

 

 

 ,في هذه األيام .هذا الوحش الصغير سببه إيجابيجيد وإذا فكرت في األمر ، فهناك أيًضا شيء "

روية شياء باألقضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم والقيام ب هممثلي يمكنمهات ألوا العديد من اآلباء

  ." أو تسرع ال اندفاعوب
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 .ألنها حقا تحب الخروج بفارغ الصبر أمل سألت " '؟من البيت هل يمكننا الخروج ماذا عنا أمي؟"

 "…هذا الوقتفي  الخروج رائع يا عزيزتي ، لكنه صعب بعض الشيء"

 صنع فقاعاتنفتح كل النوافذ وسوف ن،  في غرفتك غداً  البساطماذا عن الجلوس على "

  الحديقةننا في أتخييل أن نيمكننا  أعيننا مضناإذا أغوتي من الخارج آلالعليل امع النسيم  ؟الصابون 

 ." العامة او المتنزه

 .بحماسسأل ت أمل ؟؟؟  بيتالصابون في ال صنع فقاعات يمكننا  ماذا؟؟؟"

 .م ألتجيب ا "!مكننا  ينعم "

 

 ."أخبرتك أن هناك بعض اإليجابيات في هذا الوقت الغريب"

 "!شكرا أمي !!! أحب ذلك"

 اشعر بالملل في .أفتقد أصدقائي"  .اآلن احزين يبدو ل أملوجه ينقلب لكن ..." "

 " !يتأفتقد حتى معلم .المنزل طوال اليوم
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 ".أفتقد أصدقائي أيًضاالني  حبيبتي ،  كأنا أفهم"

ستخدام هاتفي إلجراء مكالمة فيديو إويمكنك  همينقائمة باألصدقاء الذين تفتقد ترتيبغدا يمكننا "

 .األمتقول  "!معهم جماعية

ألنها لم تتوقع مثل هذه ة دبسعا أملهتف ت" مسموح لي باالتصال بأصدقائي بهاتفك ؟؟؟ ماذا؟؟؟"

 !األخبار الجيدة

تتكيف مع  أملإنها سعيدة لرؤية  ، األم تبتسم  "!مشاكسةها الت، أيفقط ن دقيقة في اليوم وعشر"

 .لألشياء البسيطةحتى بشكل جيد للغاية وأنها متحمسة جدًا  الوضع الجديد

والفروض نقوم ببعض الواجبات سثم . أوالً  فطائر على الفطورر النحضّ سوف صباح الغد "

 وأخيًرا  تنظيفبالساعدوني جميعًا  تثم  مكالمة فيديو ؛عبر ية ، ربما مع بعض أصدقائكدرسالم

 " !الصابونونصنع فقاعات في غرفتك نفتح النوافذ 

 

 



13 
 

 المنزل يعود الىعندما  ئ والدكفاجن كيل   !بيتزاال رحضّ كنت أفكر أنه يمكننا بعد الظهر أن ن"

 "؟أمل... ؟زيتون مأ ذرة نضع على البيتزا؟سماذا   !عملمن ال 

بدالً من  ؛الوحش الصغير بعد اآلن ب إنها ال تفكر .تغط في نوم عميق وهانئال تجيب ، فهي  أمل

 .والمشاريع لليوم المقبل ذلك لديها العديد من األفكار

بلطف ، مع الحرص على  أمل ينقبل جبت وهي ماأل تهمس  "!ةسعيدحالم وأى تليلة سعيدة يا حبيب "

 .لعابالخروج عدم 
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