
مساحة وفرصة لدعم اطفالنا في النضوج 
 

 

 

وقت مخصص لي 

فرصة لي ومساحة كافية 
للتحدث عن شخص عزيز لدي 

فقدته



توجیھات إرشادية 

إذا كـنت تسـتخدم ھـذا الـمصنف، فـفي اعـتقادنـا أن الـطفل الـذي تھـتم بـه وتـحبه يـواجـه تجـربـة 
حـیاتـیة تسـبب لـه األلـم الـعاطـفي أو االرتـباك. يـمكن أن يـثیر الحـزن لـدى األطـفال قـلق الـبالـغین 

علیھم، ألننا نھدف إلى بذل قصارى جھدنا معھم، لكننا نشعر بعدم االستعداد لذلك.  

كـتیب "وقـت مـخصص لـي" مـوجـه لـألطـفال. الھـدف الـرئیسـي مـنه ھـو تـشجیع األطـفال عـلى الـبدء 
فـي الحـديـث عـن تجـربـتھم ذات الـصلة بـالـشعور بـالحـزن. نـعلم أن األطـفال لـديـھم خـیال نشـط، 
ونـعلم أيـضًا أن الـبالـغین الـذيـن يـدعـمون األطـفال خـالل فـترات حـزنـھم يـشعرون أيـضًا بـالحـزن. ھـذا 
الـكتیب تـم تـصمیمه ووضـعه خـصیصاً لـلمساعـدة فـي مـواجـھة الـوقـت الـعصیب الـذي نـمر بـه فـي 

التذكر، ومواجھة الحاضر وأحیانًا الشعور بعدم الیقین بشأن المستقبل. 

ألفـضل تـناول مـوضـوعـي مـثالـي لـلكتیب، اسـتھل األمـر مـنذ بـدايـته، ولـكن األطـفال كـونـھم أطـفاًال، 
سـیبدؤون غـالـبًا مـن حـیث مـا يـحتاجـون إلـیه. ھـذا جـید أيـضًا، ومـن عـدة نـواح يـوفـر لـلطفل فـرصـة 

للسیطرة على تعافیه الذاتي. 

"أحیانا تكون األسئلة عويصة ومعقدة، وتكون اإلجابة علیھا أبسط وأسھل" 

د. سیوس 

سیخبرنا األطفال بما يحتاجونه. مھمتنا ھي سماع كلماتھم ثم االستماع إلى مشاعرھم. 

تـم تـصمیم كـتیب "وقـت مـخصص لـي" لـلمساعـدة وقـت التحـدث مـع األطـفال. يـرجـى طـباعـة الـعدد 
الـمطلوب مـن ھـذا الـكتیب عـن كـل عـزيـز مـتوفـى. سـیكون لـلطفل قـصص مـختلفة لـكل شـخص. 
تـذكـر أن األطـفال لـديـھم خـیال خـصب ونشـط، مـما يـعني أيـضًا أن لـديـھم قـدرة ال تـصدق عـلى خـلق 

أسالیب تعبیرية رائعة خالل حزنھم. . . نحن ببساطة مرشدين ومرافقین لھم في ھذا األمر. 



"أھدي ھذا العمل لجمیع األطفال في حیاتي حالیاً، والذين عرفتھم طوال عمري" 

أشكركم على رحابة صدركم، وتذكیري بشأن "ھبة الوقت" 

ويلیس آرثرلي- بورن 

مايو 2020 



 

كتيب "وقت مخصص لي" 

الكتيب عبارة عن العديد من القراءات والممارسات المفيدة 
للقيام بها، وهو كتيب مميز حيث أن كافة محتوياته تتعلق بي، 
وتساعد غيري على معرفتي أكثر، و على أفكاري ومشاعري 

التي تمر بي أحيانا.  

إنها فرصة خاصة، ومساحة كافية بإمكاني بها التعرف على 
مشاعري الخاصة، والحديث عن شخص عزيز مميز لدي. 

هذا الكتيب يوفر لي تلك الفرصة والمساحة الكافية



دعوني اعرفكم قليالً عن نفسي 
اسمي: ....................................................... 

أحب ان أنادى باسم: ..................................... 

عمري: ........................................................ 

لوني المفضل:...............................................  

طعامي المفضل: ........................................... 

مشروبي المفضل: .......................................... 

أفضل ما أحب القيام به: ................................... 

ال أحب: ......................................................... 

تاريخ اليوم: .................................................... 



كل األطفال . . . 

 . . .لديهم أفكار  

 . . . لديهم مشاعر 

لدي أفكار ومشاعر. 



يحتوي هذا الكتاب على العديد من الوجوه المختلفة، عندما تنظر إلى تلك  

الوجوه هم متواجدون لمساعدتك كل ما عليك القيام به أن تكتب او ترسم.  

      

 

 

 

قم بتسميتهم كما ترغب





 لتبدأ في إعداد الكتاب الخاص بك



 

 

   

 

 

    

 

من يساعدني ويحبني . . .

يساعدني ويحبني...



              
    

الشخص الذي أريد أن أتذكره هو



عندما يتوفى شخص عزيز ومميز، يترك خلفه العديد من الذكريات، تحيا جميعها 
في قلبي وتجوب أفكاري 

  

 

الذكرى المفضلة لدي هي:



 

ما الذي يجعلك 
سعيدًا 

ما الذي يجعلك 
تشعر بالمرح



هناك بعض الذكريات الجميلة التي احتفظ بها لنفسي 

ال بأس أن أمرح قليالً وأشعر بالسعادة 
 

 



 عند وفاة أحد عزيز علينا، نذكره دائما بطرق مختلفة، وعندما نتحدث عنه، يكون
  شعورنا أفضل
 

 

يمكن استرجاع الذكريات من خالل: 
سرد بعض القصص والحكايات عن هذا الشخص •
التطلع لصور خاصة به •
ما الذي يمكن أيضًا القيام به؟•



هيا بنا نتذكر بعض األشياء التي قمنا بها سويًا 

 



   عندما يتوفى عزيز علينا، تمر أوقات عديدة سوف تفتقده فيها

      
  

 

 
 

ما الذي تفتقده؟



الحياة عبارة عن نمو ونضوج وتغيير . . . 

تبدأ نبتة الفاصوليا الحياة كبذرة صغيرة 
  

  وتستمر في النمو، والطول، ويتكون لها ثمار مليئة بحبوب الفاصوليا،
 وبعد ذلك . . . تموت

 ونحن على قيد الحياة، ننمو، ونكبر، ونأكل، وننام، ونلعب، واحيانًا نشعر باأللم  
 
       

     
     

  
 ماذا أيضًا يمكننا فعله؟ 

مراحل نمو ونضوج نبات الفاصوليا



عندما يموت الشخص، معنى هذا انتهاء حياته التي يعيشها. ال يأكل، او ينام، او 
يلعب، وال يشعر باأللم. الوفاة تحدث عندما يتوقف الجسم عن العمل، وتغادر 

ارواحنا مصدر طاقتنا أجسامنا، وترقد في سالم. 

ال نحتاج اجسامنا بعد ذلك 

احيانا يموت شخص ما بسبب المرض الشديد، ويساعده كل من حوله في 
التحسن والتعافي، ولكن أحيانًا ال يكون بإمكاننا منع الوفاة عنه 

 

 

 

ارسم صورة تعبر عن المرض



عند حدوث الوفاة، نحزن كثيرا 

دموعنا تظهر حبنا وتعاطفنا، ولكن أحيانًا نخفي دموعنا 

ال بأس أبدًا من أن نبكي 

 
                            

 

 

                    

عيناي تدمعان، ويمكنني البكاء 

     أذكر أسماء من يحبونك وبإمكانهم مساعدتك
 

   



 إذا كنا نشعر بالحزن، أو الرغبة في البكاء، ال بأس أبدًا، فأحيانا نبكي ألننا ال
  نملك الحديث والكلمات المناسبة للتعبير عن مشاعرنا

 

 

 
 

تكمن المشاعر في الدموع 

  

 

ما هي المشاعر الموجودة في تلك الدمعات

أذكر هذه المشاعر



مـن الـجيد أن نـتكلم، حـيث أحـيانـًا تـكبت مـشاعـرنـا داخـلنا، وبـعد ذلـك تـندفـع خـارجـًا، 
وقـد يحـدث هـذا بسـبب أنـنا ال نـريـد حـبس تـلك الـمشاعـر داخـلنا أكـثر مـن ذلـك، ولـكي 

نوقف هذا االندفاع الشديد، من برأيك يمكن أن نتحدث معه.  

إليقاف دموعك، مع من تتحدث؟ 
ضع اسمًا معينًا في اليد المرسومة بأعلى، حيث يمكنك التذكر



أحيانا يكون لدينا مشاعر جياشة كأننا نشعر بالغضب. عند وفاة شخص ما، 
يذكرنا ذلك بأن ليس كل شيء تحت سيطرتنا أو تحكمنا.  

 
ارسم ما يعبر عنك واألمر خارج عن السيطرة 



يمكننا تذكر العديد من األوقات التي قد يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها 

 

 

 



فـي المسـتشفى، يـقوم األطـباء وفـريـق الـتمريـض بـاسـتخدام عـلمهم وخـبراتـهم مـع األدويـة لـتخفيف مـرض 
األطفال وتحسن حالتهم.  

 
 
 

 

 
 

لكن احيانا، يكون األطفال مرضى جدا جدًا، وأجسامهم متعبة للغاية، وال ينفع 
الدواء، ولألسف يموتون 

 
  

 

 

العلم والخبرةالطبيب

الطفل

التمريض

المرض

الطبيب 
العلم والخبرة 

الطفل 
التمريض 

المرض 



ال أحد منا يملك سلطة الموت على 
أي شخص، بما فيهم أنت، وكل من 

تعرفه كذلك 

لم يكن هذا خطأك، لم تتسبب في حدوثه 

والدتك أيضًا لم تجعل هذا يحدث، وال والدك، كل األمر كان خارج 
عن سيطرتنا جميعًا 

 

 

 

ارسم ما تشعر به 



 

لقد توفى هذا الشخص العزيز عليك، ألن جسده توقف عن العمل 

ارسم ما تفكر فيه 



كلما تقدم بك العمر، ومر الوقت، سوف تتذكر الشخص العزيز عليك 
 



فيما يلي صفحات، حاول أن ترسم فيهم ذكرياتك الخاصة للشخص العزيز عليك 

 



 



 



 



 

 
 

بإمكانك إضافة صفحات أخرى وأكثر عن الشخص العزيز 
عليك حسب رغبتك



هذا الكتيب لك أنت خصيصا، يمكنك الرجوع إليه وقتما تشاء 

يمكن أيضًا تغيير ما تحب 
وتتذكر أشياء عديدة من خالله 

في هذا الكتيب ستجد وقتك المخصص لك وحدك 

"أحیانا تكون األسئلة عويصة ومعقدة، وتكون اإلجابة علیھا 
أبسط وأسھل" 

د. سیوس
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