
شيئ غريب حدث في مدينتي 
قصة اجتماعية لألطفال عن وباء فيروس الكورونا       

 

من تأليف الدكتور تشو-تشن جيني ين 
و  الترجمة الي اللغة العربية الهام الشريف و اريج دالية  
يتضح من GLOPO.JCCREATION ومركز الفنون 



املقدمة 

هذا الكتاب لالباء، االوصياء و هيئة التدريس ملساعدة األطفال من عمر 8-3 
سنوات لفهم وباء فيروس الكورونا. 

 
من املمكن ان يكون هذا الوقت مخيفاً لألطفال و من املحتمل ان ال يتفهمون 

سبب عدم تمكنهم من البقاء خارجاً، او ما يحدث في العالم. 
 

من احدى افضل الوسائل التي من املمكن ان تساعد االطفال الصغار على 
التأقلم هي مشاركتهم معلومات تناسب اعمارهم طمأنتهم على سالمتهم، و 

التعلم عن عدد الناس الذين يعملون ملكافحة الفيروس. 



شيء غريب جدا حدث في مدينتي. 
انا ال استطيع الذهاب الى املدرسة، املنتزه، 

او بيت صديقي للعب. 
والدي ال يستطيعان الذهاب الى العمل. 

جدتي ال تسطيع الذهاب للتسوق. 
الشارع يبدو فارغاً.  

اتعجب اين ذهب الناس. 



الجميع على التلفاز يرتدون كمامة.  

األطباء و املمرضات على التلفاز 
يرتدون مالبس غريبة من الرأس 

للقدمني. 



هل مدينتنا مصابة بالحرارة يا أمي؟  
هل مدينتنا مريضة؟  

ملاذا يبدو الجميع حزيناً؟ 
ملاذا يبدو الجميع غاضباً و منزعجاً؟  

ملاذا لم أعد أرى وجوهاً مبتسمة؟ 



نعم، يا صغيري، مدينتنا مريضة. 
فيروس جديد يدعى كوفيد-19 يجعل اإلنسان 

مريضاً ينتشر بسرعة حول العالم! 
لسوء الحظ، مدينتنا أصيبت بالفيروس أيضاً. 



امي، ملاذا ال يستطيع الناس الذهاب فقط 
الى الطبيب ألخذ اللقاح و بعض األدوية؟ 



حسناً، الكثيرمن الناس هم مرضى اآلن. 
جميع األطباء و املمرضات يعملون طوال الليل و النهار، و 

مع ذلك ال يستطيعون مساعدة كل شخص يحتاج 
املساعدة. 

العلماء يحاولون صنع لقاح يستطيع إيقاف الفيروس، و 
لكنه يأخذ وقتاً. 



هل أنا سأمرض أيضاً يا أمي؟  



حسناً، من املحتمل أن يصاب الجميع باملرض. 
لكن انا أعلم كيف أحافظ على سالمتك! 

عجباً، ما هو؟ أخبريني، أخبريني.. 
 



سوف نجرب شيء يطلق عليه "التباعد 
االجتماعي". 

ماذا يعني هذا؟  
كمثل أن تمكث في البيت عندما تشعر 

بضعف صحي. 
سوف نمكث في البيت حتى ال نصاب 

بالفيروس. في الوقت الحاضر، لن نرى 
اي أحد من الناس حتى ال ننشر 

الفيروس. 



اذا إضطررنا الى الذهاب خارجاً، سنبتعد عن 
الناس الذين يبدو عليهم املرض. 

لن نلمس األسطح ثم نلمس وجوهنا، افواهنا، 
وأعيننا. 

سنغسل أيدينا باملاء الفاتر و الصابون ألكثر من 
20 ثانية للتأكد من إزالة الفيروس من أيدينا. 

  



عجباً، سأفعل هذا. هل هذا يكفي؟ 
"حسناً، يا عزيزي، ال تقلق! إذا حافظنا على 
مسافة بيننا، عندها لن ينتشر الفيروس من 

شخص آلخر. 
ايضاً، أمك، أباك، جدك، و جدتك سنحاول 

قدر املستطاع حمايتك للتأكد من أال يصيبك 
الفيروس!”!  

  



باإلضافة، هل تعلم ماذا ؟ العلماء قد وجدوا 
أن جهاز مناعة األطفال أقوى من ما عند 

الكبار للمقاومة ضد الفيروس! 
عجباً، أستطيع أن أقاوم الفيروس! يا لحظي! 

 



لكن مع الحفاظ على التباعد اإلجتماعي ، هل يعني هذا أنني ال 
أستطيع اللعب مع أصدقائي بعد اآلن؟ 

  
 



نعم، بإمكانك! 
بإمكانك اإلتصال، إرسال رسائل قصيرة، 
إرسال رسائل إلكترونية و القيام باملكاملات 

املرئية مع أصدقائك. 
بإمكانكم مشاهدة األفالم و الفيديوهات 

معاً على اإلنترنت! 



أمي، كم من الوقت سأنتظر للخروج و اللعب مع 
أصدقائي؟ 

متى سيختفي هذا الفيروس؟  
هل سيموت الكثير من الناس؟ 

 
 



يا بني العزيز، أنا ال أعلم. 
لكن كل طبيب و ممرض يبذلون 

أقصى جهودهم. ال يريدون التخلي 
عن أي شخص مريض. 

البعض منهم لم يعودوا إلى البيت منذ 
يومني و ال يستطيعون رؤية أطفالهم. 



هل يشعر أطفال األطباء بالحزن ألنهم ال 
يستطيعون رؤية والديهم؟ 



نعم، إنهم يشعرون بالحزن ألنهم ال 
يستطيعون رؤية والديهم كل يوم كما تفعل 

أنت. 
لكنهم يشعرون بالفخر اتجاه آبائهم ألن 
لديهم الشجاعة ملحاربة الفيروس و إنقاذ 

حياة الناس! 



عجباً، إنهم عظماء!  
إنهم أبطالي! 



يوجد الكثير من األبطال الذين 
يساعدون في محاربة املرض . 

العلماء يعملون بجد ملحاربة الفيروس. 
رجال و نساء يعملون على توصيل 

االطعام الى الناس التي  ال تستطيع 
الخروج للحصول على الطعام. 



الصحفيون يشاركون معلومات جيدة 
معنا على التلفاز، الصحف، و عبر 

اإلنترنت. 
يوجد الكثير من الناس الذين يعملون 

بجد للحفاظ على سالمة الجميع! 
  



عجباً، الناس رائعون! 



 

 

 

 
أمك و أباك سوف يتبرعون باملال لشراء 

أقنعة طبية، قفازات، و مالبس طبية و 
أكثر حتى يكون األطباء و املمرضات 
بأمان و تحت الوقاية عندما يساعدون 

املرضى. 
 

 

 

 



ما الذي يمكنني فعله للمساعدة؟ 
ما رأيك؟ 

  



يمكنني أن أرسم صوراً و أكتب رسائل 
للكبار الذين يقومون باملساعدة. 

أستطيع مشاركة ألعابي و كتبي القصصية 
مع األطفال الذين يحتاجونهم. 



يا لها من فكرة جيدة! أنه لطفاً منك، يا 
صغيري! 

لنمد يد العون لألطفال املحتاجني! 



هذه معركة يخوضها جميع من في العالم 
معاً! 

الحفاظ على سالمتك و عدم نشر الفيروس 
هم أفضل الوسائل للمساعدة على محاربة 

هذا الوباء! 



"حسناً، سأقوم بغسل يدي، البقاء في 
املنزل، و القيام باألشياء عبر اإلنترنت! 

من خالل املكوث داخالً، لن يتوجب 
علينا الذهاب الى املشفى، حتى 

يستطيع األطباء و املمرضون رعاية 
الناس املرضى." 



هيا بنا جميعاً نساعد على محاربة الفيروس عن 
طريق ممارسة " عن التباعد اإلجتماعي!  

حسناً، سأراكِ على املكاملة املرئية، يا أمي! 
  



مالحظات لألهل  
منذ تفشي كوفيد-19 في عام 2019، األطفال من حول العالم قد عانوا إما من 

الصدمة )على سبيل املثال، األغالق الكامل( من فيروس الكورونا أو تعرضوا لصور 
مخيفة عن الفيروس من خالل وسائل التواصل. إنه ملن الصعب ان يفهم األطفال سبب 

القيام بالتباعد اإلجتماعي، و سبب عدم قدرتهم على اللعب مع أصدقئهم بعد اآلن. 

هذا الكتاب يسعى إلى 1( طمأنة الطفل على سالمته، 2( لفت إنتباه الطفل على 
السلوكيات اإليجابية التي يتم اتخاذها من قبل األطباء و غيرهم، 3( توكيل و 

مشاركة األطفال في األعمال املساعدة، 4( فهم أهمية التباعد اإلجتماعي. 



عندما يحدث شيء مخيف، األطفال يحتاجون إلى أحبائهم لطمأنتهم على سالمتهم. 
اآلباء بحاجة إلظهار املزيد من املودة اتجاه أطفالهم في هذا الوقت الصعب. نحن 
نريد أن نساعد األطفال من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي على اإلتصال مع 

أصدقائهم عندما يقومون "بالتباعد اإلجتماعي".  
كذلك نريد تمكني األطفال للتطلع على األبطال الكثيرين و املشاركة في محاربة هذا 
الوباء! و مع كل هذا، "املحافظة على النفس و عدم نشر الفيروس" هي من األعمال 

البطولية! 
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