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منرح ونتعّلم مع الإختالف



كان العيد خمتلفًا هذه ال�صنة بالن�صبة لأحمد ومرمي، فقد 
�صتزورانهم  الأ�صدقاء  من  عائلتني  اأن  والدهما  اأخربهما 
ال�صيد  فعائلة  معهم.  ويلهوا  يلعبا  اأن  ي�صتطيعان  اأطفاٍل  مع 
ندمي التي تعي�ش يف مدينٍة بعيدة �صتاأتي مع ابْنيها ريحانة 
و�صعيد، وكذلك فاإن عائلة احلاج كرمي التي تعي�ش يف قريٍة 
جميلٍة وراء اجلبل الكبري �صتزورهم مع ابْنيها ماجد وعبري.
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باأنواع  اململوءة  حلديقتهما  وذهبا  اأحمد،  وكذلك  مرمي  فرحت 
باأّنهما  احل�صرات  من  اأ�صدقاءهما  ليخربا  والأ�صجار  الأزهار 

�صيق�صيان اأوقاتًا جميلًة مع �صيوفهما يف اللعب يف احلديقة.
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وبعد انتظاٍر و�صوق و�صل ال�صيوف. وكم كانت ده�صتهما حني 
�صيوفهم،  لب�صها  التي  العيد  مالب�ش  اأنواع  اختالف  �صاهدا 
وعرفا الختالف يف العادات والتقاليد يف تقدمي هدايا العيد 
لالأطفال. فبع�صهم قّدم األعابًا �صغرية جميلة، وبع�صهم قّدم 
نقودًا، بينما جمع احلاج كرمي الأطفال وق�ّش عليهم ق�صًة 

جميلة كهديٍة للعيد.
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جل�ش الأطفال ليتحدثوا مع بع�صهم واكت�صفوا اأنهم يختلفون يف 
اإليها،  التي مييلون  الألوان  مثاًل يختلفون يف  فكانوا  اأموٍر كثرية. 
واملاأكولت التي تعجبهم، والألعاب التي يودون اللعب بها، واملواد 
منهم  لونها. وكل  يف�صّ التي  التي يحبونها، واحليوانات  الدرا�صية 

كان يعتقد باأّن ذوقه هو الأف�صل بني اأذواق الآخرين.
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احلديقة،  يف  يلعبوا  كي  معًا  الأطفال  ذهب  العيد  يوم  ع�صر  ويف 
كلما  ولكّنهم  جميلة،  الألعاب  جميع  يلعبون؟  ماذا  كثريًا،  وفّكروا 
اأرادوا اأن يلعبوا كانوا يختلفون ومل ي�صتطيعوا التفاق على طريقِة 
لعٍب معينة.   فكّلما بداأوا يف لعبة يعرت�ش اأحدهم عليها ويريدها 
التفاق  الأطفال  ي�صتطع  ومل  �صاعة  م�صت  اآخر.  ب�صكٍل  تكون  اأن 
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على �صيء، فانزعجوا جميعًا وبداأ كلٌّ منهم يذكر جانبًا من اختالف 
بال�صخرية وال�صتهزاء  الآخر عليه  ثّم يرد  به،  الآخر وي�صتهزئ 

من اختالفه اأي�صًا.
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الأطفال  حلديث  احلديقة  يف  تعي�ش  التي  احل�صرات  ا�صتمعت 
وحزنت لذلك كثريًا، فاجتمعت معًا واتفقت اأن تعّلم الأطفال در�صًا 
�صيٌء  هو  بل  �صيئًا  �صيئًا  لي�ش  النا�ش  بني  املوجود  الختالف  باأن 
جميل. فال يجب اأن يقوم طفل باإيذاء اآخر اأو ي�صتهزئ طفٌل بطفٍل 

اآخر اأو يعتقد اأّنه اأف�صل منه لأّنه خمتلٌف عنه.
 فكل �صخ�ش يعي�ش ويفّكر بطريقة خمتلفة، وله ذوٌق خمتلف، وما 
يحب اأو ل يحب قد يكون خمتلفًا عن الآخر. ولو كان لدى جميع 
ونف�ش  العادات،  وذات  الذوق،  نف�ش  ولهم  مت�صابهة  اأ�صكاٌل  النا�ش 
اخرتاعات  هناك  تكون  ولن  ممّلة،  الدنيا  لكانت  التفكري،  طريقة 

واكت�صافات و�صناعات واأ�صياء جميلة ومتنوعة.
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ومعها  الأر�ش  دودة  تتقدمهم  الأطفال  اإىل  احل�صرات  جميع  ذهبت 
اخلنف�صاء.

فقالت لهم دودة الأر�ش: ال�صالم عليكم اأيها الأطفال.
توّقف الأطفال عن ال�صجار واأخذوا ينظرون اإىل الدودة بده�صة. 

فاأكملت الدودة حديثها: ملاذا تت�صاجرون؟ ملاذا تعتربون اأن ال�صيء املختلف 
يف الطفل الآخر اأمٌر �صيء وتقولون له ما يوؤذيه؟ انظروا اإيّل... اأنا اأختلف 
كثريًا عن هذه اخلنف�صاء، اأنا لوين فاحت وخمطط، بينما اخلنف�صاء �صديدة 
ال�صواد و�صكلها خمتلف، اأنا اأحبها، وهي �صديقتي وحتبني، اإنها حترتمني 
مع اأيّن طويلة ونحيفة ولي�ش لدّي اأرجل، واأنا اأحرتمها حتى وهي �صديدة 

ال�صواد و�صمينة بالن�صبة يل، واأنا اأتعّلم منها ال�صرب والهدوء.
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ثم اأتت فرا�صة وجرادة.
القفز  وت�صتطيع  طويلة  اأرجٌل  لها  اجلرادة  هذه  اإّن  الفرا�صة:  فقالت 
اأمتّتع  الذي  الوقت  ويف  بذلك.  القيام  اأ�صتطيع  ل  اأنني  حني  يف  مبهارة 
األوانًا قليلة. ومع ذلك فاأنا  فيه باألواٍن زاهيٍة جميلة، ل متتلك هي اإل 
مبحبتها  معجبة  واأنا  ونطري،  معًا  نلتقي  عندما  حترتمني  وهي  اأحرتمها 

واهتمامها باأخواتها اجلراد وتعاونها معهم.
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ثم تقّدم �صر�صوٌر ومنلة...
فقال ال�صر�صور: اإّن هذه النملة �صغرية جدًا و�صعيفة واأنا اأ�صخم منها 
واأ�صتطيع اأن اأحترك ب�صرعٍة اأكرب منها بكثري، ومع ذلك فنحن اأ�صدقاء 

ونحرتم بع�صنا البع�ش، فاأنا معجٌب بنظامها واإخال�صها يف عملها.
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نحرتم  احل�صرات  نحن  وقالت:  اأخرى  مرة  الأر�ش  دودة  تكلمت  ثم 
بفرٍح  معًا  ونعي�ش  البع�ش،  بع�صنا  من  ونتعّلم  بيننا،  املوجوَد  الختالف 
و�صالم. فنحن نفرح لأن لنا اأ�صدقاء خمتلفني، ونحرتم بع�صنا ونتعاون 
معًا ونعي�ش حياتنا مبرح، ومن�صي اأيامنا مبحبٍة وتعاون واحرتام. واأنتم 
اأيها الأطفال، ت�صتطيعون اأن تتطّوروا من الختالف وتتعلموا من بع�صكم 

البع�ش. 
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فاأنتم  فّكروا...  الأطفال...  اأيها  ذلك  يف  فّكروا  اخلنف�صاء:  قالت  ثم 
ت�صاعدوا  اأن  ت�صتطيعون  واأي�صًا  بع�صكم  من  تتعّلموا  اأن  ت�صتطيعون 

الآخرين كي يتعلموا من الختالف ويحرتموا املختلف.
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يف  جاد  ب�صكٍل  بالتفكري  ووعدوهم  احل�صرات  و�صكروا  الأطفال  ابت�صم 
ذلك. ومنذ ذلك اليوم مل ي�صخر الأطفال من اأي طفٍل اآخر وكانوا دائمًا 
ذلك  فزادهم  واملعرفة،  اخلري  من  الكثري  فيه  الختالف  باأّن  يتذكرون 
األعاب  عدة  معًا  اللعب  من  ومتكنوا  حياتهم،  يف  وجناحًا  وحيوية  مرحًا 

بطرق خمتلفة وممتعة.
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لأنك طفل ذكي وحمرتم..
ت�صتطيع اأن تفكر يف املفاهيم التالية للتعامل الإن�صاين مع الآخر..

    اأنا حمرتم واأحرتم الآخرين
    راأيي حمرتم وكذلك راأي الآخرين

    اأنا اأتعلم من الختالف
    اأتعّرف على ما هو م�صرتك بيني وبني الآخر واأبني عليه

    اأبداأ باأف�صل ما لدى الآخر
    اأت�صاعر مع الآخرين واأحرتم م�صاعرهم

    اأحب لالآخر ما اأحب لنف�صي
    مع الآخر اأطور جمتمعي
    الت�صامح قيمة يف حياتي
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        +  973 17 242 415
       +  973 17 234 348

18562

هاتف
فاك�ش
�ش.ب

 املنامة - مملكة البحرين

          www.befreepro.org
          contact@befreepro.org

www.facebook.com/BeFreeProgram

 ميكنكم     م�صاهدة   الق�صة  املتحركة  على  الرابط
www.youtube.com/user/BeFreeProgram



ت�صتحق اأن تعي�ش حياًة ميلوؤها ال�صلم وال�صالم ،   ولي�ش امل�صاكل والنزاع مع الآخرين...
حياًة تتعلم منها وتتطّور فيها ،  فيكرب عقلك ،  وت�صبح �صخ�صيتك اأقوى ،  وتكون حياتك 

اأف�صل...
ت�صتطيع اأنت... نعم اأنت الذي تقراأ هذه الكلمات الآن...

اأن تكون قائدًا... وت�صاهم يف اأن تكون الأو�صاع من حولك اأف�صل مما هي عليه الآن...

لأجل  ذلك حتتاج  اأن تطّور  نظرتك لالآخر  وتعاملك معه... خا�صًة ذلك الذي  يختلف  عنك...

اأنت طفل وامل�صتقبل اأمامك...

اإ�صدارات برنامج »كن حرًا«


