مالــك المجتهــد الذكــي المتميــز ،ابــن
التســع ســنوات يســر مــع أخواتــه إلــى
المدرســة فــي بلــدة العيســوية ،وال
يشــغل تفكــره إال كيــف يحصــل على تقدير
امتيــاز.

فــي صبــاح يــوم الســبت الموافــق الخامــس
عشــر مــن شــباط مــن عــام  2020كان مالــك يســر
فــي دربــه اليومــي إلــى المدرســة ،وغــارق فــي
التفكــر بواجباتــه المدرســية ،فــإذا برصاصــة
مطاطيــة تخــرق رأســه وتــؤدي إلــى أضــرار كبــرة
فــي رأســه ونزيــف فــي دماغــه ،واألســوأ أنهــا
أفقدتــه عينــه اليمنــى ،وفقــد مالــك نافــذة لــه
علــى العالــم دون أدنــى مــرر أو ســبب  ،وأصبــح
واحــدا مــن أربعــة عشــر طفــا يفقــدون إحــدى
أعينهــم .،لــن يســتطيع مالــك أو أي أحــد يعرفــه
أن يتجــاوز األضــرار النفســية والمعنويــة التــي
أحدث�تهــا تلــك الحادثــة.

صــار يغطــي وجهــه إلخفــاء انكســاره ومــا تركــه االعتــداء عليــه مــن أثــر فــي عينه ورأســه،
امتنــع عــن الخــروج مــن منزلــه ،أو حتــى الذهــاب إلــى المدرســة التــي كانــت يوم ـ ًا مــا
ـد إليــه بطريقــة مختلفــة ،تمنــى لــو أن ذلــك
ُم َت ّ
ـه الكبــر ،لــم يرغــب فــي أن ينظــر أحـ ٌ
نفسـ ُ
لــم يكــن وأن يعــود كل شــيء كمــا كان ،انحــدرت ثقتــه بنفســه بشــكل متســارع ،تد ّنــى
تحصيلــه األكاديمــي ،وأصبــح مالــك صاحــب االبتســامة انطوائيــ ًا ُم ِ
ــر ًا علــى االنفصــال
ص ّ
عمــن حولــه ،وزاد فــي ذلــك وبــاء كورونــا ومــا تســبب بــه مــن إغالقــات وتقي�يــد لحركــة
ّ
األطفــال وذويهــم.

فــي بيتــه ،أطلــق مالــك العنــان لهواياتــه
واألشــياء التــي يحــب ،فــي المنــزل فقــط يثــق
مالــك فيمــن حولــه ،وال يخشــى أن يجــد مــا
يــؤذي نفســيته بعــد مــا تعــرض لــه مــن إصابــة.
عـــــــــــادة
وأصبــح التصويــ�ر الفوتوغــــــــرافـــــــي
ً
وهوايـــــــــــة يقضــي معظــم وقتــه فــي
ممارســتها.

ــد ًا مــن
وال يجــد مالــك ُب ّ
تفريــغ الغضــب والحــزن
الــذي يعرتيــه و وي�زيــد
فيوجــه
يوم ـ ًا بعــد يــوم،
ّ
طاقتــه نحــو األلعــاب
اإللكرتونيــة
فــي

لعبهــا

ويقضــي
معظــم

وقتــه وحــده.

أصبــح البــاب الحديــدي الفاصــل بــن
البيــت والعالــم ،فاصــاً بــن األمــان
والتهديد ،بني الراحة والتعب بالنســبة
لطفــل كســره اعتــداء دون ســبب.

ـاعدة
بعــد أن أصبــح مالــك حــاد الطبــاع ،احتاج مسـ
ً
للتعبــر عــن نفســه ،واحتــاج للمســاندة ليتفاعــل
بإي�جابيــة مــع أقرانــه ،فعملــت المؤسســات
القاعديــة مــع مالــك لدمجــه فــي برنامــج
التدري�بــات التعليميــة و تقديــم العــاج واإلرشــاد
النفســي لــه ،ليتمكــن مــن خلــق حلقــة ثقــة مــع
عائلته والمجتمع المحيط به ،لكونه فقد الثقة
فــي مــن حولــه بعدالحادثــة األليمــة .تــم وضــع
خطــة عــاج لمالك مبنية علــى العالج المعرفي
السلوكي ،من أجل تخفيف وطأة فقدان عينه.
أيض ـ ًا تمــت مســاعدته فــي االندمــاج بالمدرســة
والمجتمــع المحيــط بــه ،و تقبــل وضعــه الجديــد
والت�أقلــم عــن طريـ�ق التفريــغ بالرســم ،لتخفيــف
حــدة الصدمــة .لــم تســتطع الضغــوط النفســية
واآلالم الجســدية منــع مالــك مــن االبتســام
أو مــن الضحــك أواللعــب .فيمــا يحــاول جاهــد ًا
تحســن مســتوى تحصيلــه األكاديمــي ،واألهــم
مــن ذلــك أن يتقبــل واقعــه الجديــد ومســتقبله
الــذي سريســمه بيديــه.

