
 كتابة شاندرا غوش إي

 رسوم إرك إي جونيور

 ذات مرّة كنت
خائفا جدّا جدّا
 ذات مرّة كنت
خائفا جدّا جدّا



 كتابة شاندرا غوش إي
 رسوم إرك إي جونيور

 ذات مرّة كنت
خائفا جدّا جدّا

 الجمة للعربية من إعداد
 فردوس ناي (مشروع الرقي)،
 سالم سليمان، عبدالله السيد،
 حبيبة السيد، محمد الدج،
بلقيس قربة وغنى البيك.

  إ األشخاص  جميع أنحاء العالم الذين يساعدون
 األطفال أن يشعروا بالحماية و القيمة، لجميع األطفال
الذين يحبونهم، و لرايدن، ابننا، املحبوب جداً جدًا

 النسخة العربية والكية لهذه القصة طورت لدعم أطفال وعائالت الالجئ
. والد كاتبة القصة كان الجئا  سن 8 سنوات عندما ترك هووعائلته  السور
 موطنهم بسبب الحرب. نتأسف كثا لكل ما تواجهون، ونأمل أن يجلب

املستقبل أمانا والتئاما للجميع. أنتم  قلوبنا.



San Francisco, CA
Piploproductions.com

حقوق النشر 2016 شاندرا غوش إي و إرك إي جونيور
  جميع الحقوق محفوظة

 يجوز استخدام نسخة إلكونية للتدربات و العروض التقديمية، بشرط أن يتم
 تزود جميع املشارك بصلة إ القصة، كما يتماإلشارة إ مؤلف الكتاب،و ال

 يتم تضم القصة الكاملة فيالبياناتأو تسجيلها أو نشرها ع
 الوب كجزء من هذا التدرب

 ال يجوز تغي هذا امللف بصيغة الPDF بأي شكل من األشكال. يمكنك تحميل و
 نسخ الPDF لالستخدام الشخ غ التجاري، و يمكنك القيام بنسخ فردية
 لألسر التي تعمل معها بشرط أن تكون أي نسخة مقدمة مجاناً. الروابط إ
  الكتاب من مواقع االننت األخرى مسموحة و يشجع عليها.

 

 ال يمكن تضم أي جزء من هذا الكتاب  مواد أخرى بما  ذلك الوب أو
 الطباعة. تشمل االستثناءات اقتباسات موجزة تجسدها املقاالت النقدية أو الهامة.
 ال يمكن توزع هذا اإلصدار الPDF  ع نطاق واسع دون إذن كتابي مسبق من
 شاندرا غوش إي. لالستعالم عن االستخدام الخاص تواصل مع بيبلو لإلنتاج

.(piplo@piploproductions.com) 

ملخص: " ذات مرة كنت خائفاً جداً جداً "، صرّح السنجاب.
الحيوانات األخرى تحدث أصواتاً لتشارك أنها كانت أيضا خائفة ذات مرة.

 من خالل القصة نتعلم ما أخاف الحيوانات الصغة، و الطرق التي يستجيب بها كٌل
منها عندما يخف، و األشياء التي تساعدهم ع الشعور باألمان و الهدوء.
 تم تصميم هذا الكتاب ملساعدة األطفال الصغار الذين تعرضوا ألحداث صادمة.

 قد تم تمول تطور القصة جزئياً من قبل إدارة خدمات تعاطي املخدرات والصحة
 العقلية (سامهسا)، و قسم الصحة والخدمات اإلنسانية  الواليات املتحدة (ههس).

 هذا الكتاب ليس مقصود أن يكون بديالً عن العالج من مقدم
 الرعاية الصحية النفسية.  يجب ع القارئ أن يستش مقدم الرعاية الصحية

 النفسية ألي أعراض قد تحتاج إ تشخيص أو اهتمام مختص.

 اآلراء و السياسات و االعتقادات املعّ عنها هي آراء املؤلف و ليس بالضرورة أن
.HHSأو SAMHSA تعكس آراء 

 شكر خاص للزمالء  برنامج بحوث الصدمات النفسية لألطفال و الشبكة الوطنية
 لإلجهاد الصادم لألطفال التي تقدم املراجعة و الدعم.

 ال يتحمل الناشر أو املؤلف أو الرسام أي مسؤولية عن استخدام هذه املواد. يرجى
 مراجعتها و تحديد ما إذا كانت مناسبة الحتياجاتك املحددة.



امم...



 ذات مــرّة كنــت
خائفــا جــدّا جــدّا

وأنــا أيضــاً.
وأنــا أيضــاً.



وأنــا كذلــك

خائفــة جــدا



 أمـّـا أنــا، فــال
نــق ..نــق.. نقيــقأخــاف أبــدًا



أنــا ال أحــب أن أتحــّدث عــن هــذا.



 أتســاءل مــا الــّذي
أخافــك.



الرّاح.
 كان صوتها قواً جداً.
 تهدّم بيتي. ألعابي

تكسّرت. تبع الجوز.
كل املكان كان يهتزّ.

 رأيت شخصًا
يصاب

نــق.. نــق..ق



كان الناس يتشاجرون.
 إختبأت ولكنّهم أكملوا

 الِشجار. وإستمرَّ
 الشجار  فيما

     بينهم.

 شخص أُحبه قد رحل.
 أنا ال أحب ذلك. عندما
 يرحلون الناس. هم
يرحلون كثا.



 أنا ال أتذكّر ما حصل، ولكنّه
 كان سيئ. أخاف أن تحدث
أمور سيئة مرة أخرى.

بدأ الناس  الصّراخ.
اليردونني من حولهم.

 خفت ورشيت رائحة عكرة.
تواصل صراخهم وواصلت

 برشّ رائحتي.



غــررر...

 لقد أذا شخص ما، لكني  لن أسمح ألي أحد أن
 يأذيني مرة أخرى. سأنقض عليهم نباحاً وعضاً.



هبهب

هب

هب هب
هب

 هب

 صوته صاخب.

 نق..نق...

 أنتَ تُخيفني.

 توّقف. ال
 أحب أن

 تفعل ذلك.



 أنت ، لم  تفعل ذلك؟

 أرجوك ال
 تذهب.

 اذهب من هنا أو
 سأعيدها مرة

أخرى.

 تتسارع دقات
 قلبي، أرد
أن أجري.



 عرفت أنك ترد التواجد مع عائلتك، وأعلم أنّك
ترغب بالذهاب. لنجد لك طرقة سليمة

 لتحقيق ذلك.

يجب ان أجري.
  يجب أن أذهب إ
البيت وأجد عائلتي.

 

 انتظر، أين هي السلحفاة؟



 أّيتها السّلحفاة
 ارجوكِ ال تذهبي

 بعيداً.

 نق..نق..
اتركني وشأ.
 بطني يؤملني.

    ال يعجبني ما يفعله
       الكلب من نباح
 وزمجرة وركض
وإثارتهُ للصخب.
 ذلك مخيف جدا،
 وال يعجبني قطّ. ال
 أحبّ أن تحدث أمورأحبّ أن تحدث أمور
 سيّئة. ال أحبّ ذلك أبدا.

 أنا بحاجة أن أذهب
إ الحمام.



 هل أنت ع ما يرام؟

 ال يعجبني ما يحصل

 غررر....ررر..؟



 يبدو أن جميعكم مستاؤون
 ولكن الكلّ يعّ عن استيائه
بطرقة مختلفة.

لنفكر سوا كيف نتعآون.
 

 أنا آسفة جدا أنك تعرّضت لألذى من قبل.
ال أحد سيؤذيك هنا.



 رائحتك ال بأس بها.

 شكرا.ً سأحاول جاهدة أن أكسب
 ثقتك، ولكنني أعلم أن هذا
 سيتطلب بعض الوقت.

 أنا أعلم أنني ابدو شائك. يخاف
،  الناس أحيانا من وَخزة شو

 ولكننّي ال أضرُّ أحد.

 أحياناً أنزعج أو أغضب قليًال
 عندما تصبح األمور صعبة،

ولكنني لن أؤذيك.



 أنت ع حق،  أنت
 التكون سعيدٱحينما
 تكون هناك ضجّة. ال
 أعتقد أن الكلب قصد
 إخافتك بصخبه. فقط
كان يحاول أن يّب

  ما كان سيفعل ما إذا ما كان سيفعل ما إذا
ازعجهُ أحدهم.

لقد كنت صاخباً جداً.
إن أُذناي سرعتا التّأثر.

 



 أجل ذلك صحيح. العض ليس سليم. أحيانا يصعب علينا أن
 نتحّدث عن ماذا يحدث بداخلنا أو إيجاد طرقة لتهدئة أنفسنا.

 أجل، ولكن هناك
. احتمال أن أن

 

 هل بإمكاننا أن نجرّب ذلك؟

 أو العضّ.

 فلتعلم، أنه إن حاول أحدهم إزعاجك هنا، فإنه من
 واجبي أن أرشدهم ع عدم ازعاجك. من واجبي أن
 أحافظ ع سالمتكم. هنا ال داع للنّباح أو الزمجرة.
بإمكانك أن تخ بما يحدث و سوف أستمع إليك.

ثم نقرّر سوّا ما يمكننا فعله.
 

 ال بأس، فأنت تتعلم و نحن نساعدك . نرد أن يكون
هذا املكان آمن، فال تحتاج هنا إ النّباح أو الزّمجرة

 



  أنزعج

   أحزَن

  أخاف
  أغضب

  أُحرج

  أخجل

  الحزن، الغضب، اإلنزعاج، الحرج، أو الخجل ماذا تفعل؟  عندما تشعر بالخوف أو عندما تكون لديك مشاعر صعبة مثل...



  أتذكّر ما تقوله أمّي
 هي تقول أنّه يجب
 علينا مشاركة

 مشاعرنا والحديث
  عن ما يخيفنا.

 أفقد صو، وكل ما أستطيع قوله نقيق
 نقيق. أرد أن أقول أك من ذلك. أرد أن

أصرخ وأقول كم أنا خائف.
 ولكن كل ما يصدر مني هو نقيق.

 أما أنا فأقفز عاليًا
وأجري سرعاً...
 ...وأحياناً أتأذّى.

      وأحياناً أكل بِنَهم. الجوز
 يُشعر بالتّحسن...

   أيضا ال أنام جيداً.

  أختبأ......وؤملني بطني.

 ...و بعض االحيان ال
أتوقف عن الحديث.



 أجد شخصًا
 للتشبّث به وعِناقه.
 البعض ال يحب أن
أفعل لهم ذلك.

 

 أتظاهر أنني لست موجودًا
 هنا، ولكن سرعان ما يتال
 هذا التّظاهر. وأحسّ أننّي
 فعالً لست موجودا هنا، وال

 أعلم أين أنا.

 أنا أُصدر روائح كرهة.



 وماذا عنك؟

 

 أنا أُزمجر وأنبح.
 عندما أفعل ذلك ال
 يزعجني الناس.

 

 ال أحب الحديث
   هذا.



 أجل أنت ال تحب الحديث  هذا
 املوضوع. ربما من املخيف التّحدث عن

  األمور السيّئة التّي حصلت

 

  امممم.

 

 حتى وإن لم ترغب  التّحدث عن ذلك، أتساءل إن
  كنت تفكر به.

  تقربا  كل وقت.

 

 هل غالبا ما يخطر
 ع بالك؟



 لقد مررتم بالكث، ومن املنطقيّ أن تشعروا
 هكذا، يبدوا أنكم بحاجة إ املساعدة، ل ال

  تستمروا  الشّعور بهذه الحالة

 

 ربما يمكننا أن نتعلّم أشياء جديدة
 تساعدنا عندما نشعر بالخوف أو

   الغضب أو الحزن.

 



  تلك السّنة، كل الحيوانات الصغة تعلّمت الكث من األمور
  تعلّموا كتابة أسمائهم. تعلّموا ألعاباً جديدة وممتعة.

 واألهم بكث، تعلّموا ما يمكنهم فعله عندما يشعرون
  بالخوف والغضب و الحزن أو أيّ شعور سيّئ.

 



 املوسيقى تساعد
  ع الهدوء.

 تحدثت مع أمّي و قالت
 أنها آسفة جداً أن
   أحدهم آذا .

 

 سأبقيك  أمان
 وأحرص بأن ال
 يؤذيك أحد مرة

   أخرى.

 هذا يُشعر 
 بحال أفضل

   بكث.

 ما زلت أحب الجري
 ولكني وجدت أيضا
 مكاناً أجد فيه
 الراحة والحضن

الدافئ.



 ألعب بالكرة املائيّة مع أصدقا
    وذلك يجعلني  حالة جيّدة.

 

 أبي قال أنّ األشياء السيّئة ال تحدث
 بصفة عاديّة وذلك جعلني أشعر

    بشكل أفضل.

 

اه....واو...
تعلّمت أن أتنفس.
 عندما أخاف، أنتبهعندما أخاف، أنتبه
 إ الهواء الذي
 يدخل وخرج من
 جسمي وذلك
 يساعد ع
    السّكون.



 حتى لو أن الناس
 يرحلون أحيانا،
 تعلمت أن هناك
 أشخاص أحبهم
 يعودون دائما.

 

 تعلمت أن
 بعض
 األشخاص
 بإمكا الثّقة
 بهم.

 

 تعلّمت أننّي شخص محبوب و لست وجدتُ أن فنجان من الشاي وقليالً من الرعاية يساعدا.
 بصغ غ مرغوب فيه، ولدي أصدقاء
يهتمون بي وردونني من حولهم.



  ...أحيانا.
 

 أما أنا فتعلّمت أنّه من الجيّد الحديث عن بعض األشياء...
 



 ملزد من املعلومات عن قصص واملوارد
  إضافية، يرجى زارة موقع

 


