
"أنا نور وهيدي قّصتي"



هذا العمل هو مبادرة من برنامج الحصانة والمرونة يف جمعية حماية  وثمرة جهود وإعداد 

إختصاصيين عدة نًخص بهم:

• اإلختصاصية النفسية جوي ايب حبيب

• اإلختصاصية النفسية ماريا عازار

• اإلختصاصية النفسية مّيدا سالم

• اإلختصاصية النفسية لميا  فرحات

Dip To Color :تنفيذ •

• رسم: ِسنان حالق

قّصة نور مستوحاة من عّدة قصص واقعّية 
ألطفال تعرّضوا للعنف النفسي و األهمال 

وتواصلوا مع فريق حماية للمساعدة.
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مبارحة أهلي كانو عم بصرّخو ويتخانقو مع 
بعض والماما هّددت إنّو تترك البيت.

أليمتى أهلي رح يضلّو  ما عم  يحكو مع 
بعض؟

بركي الحّق علّيي، عم عّذبهم وما بسمع 
الكلمة، يمكن لهالسبب ما بيحكو معي كمان؟

بكرا عندي إمتحان رياضّيات 
وما قدرت إدُرس شي اليوم!
معها حّق الماما اين كسالنة

نور وين شاردة ؟
بشو عم تحلمي؟

 مرحبا يا تالميذ! موضوع االنشاء 
اليوم "تحّدثو عن نزهة عائلية 

قمتم بها خالل العطلة"
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كل يا نور، ليِك  خّففي أ
قّدي نصحانة، مش 

شايفي شكلك بالمراية!

بابا تعا نروح أنا
 والماما وإنت
نعمل مشوار

بس اليوم عطلة،
وبّدي إرتاح...  

بتضلّك
بالشغل

شو  يف هلّق؟ 

@#@@##&٪$#

ما بقا فيني من مشاكلكن! ليه ما 
فيكن ترجعو مثل قبل، عم بتضلكن 

تصرخو على بعض وعلّيي

ليش شو
عم تعملي

لتتعبي، أنا 
يلّلي عم بتعب 
بالّشغل وبّدي

هيدا النهار 
إلرتاح فيه  

     مش وقتها 
   هلّق، روحي 
درسي تيطلع 

من أمرك شي، 
بتضلّك ملهّية 

باليوتيوب!!

معقول أنا شو ناصحة!
جسمي شو صاير بشع!
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يلاّل يا نور صار 
وقت يجي الباص

بس ماما عنجد أنا كتير 
موجوعة!

مرحبا آنسة سهام...

ِحكيتني المديرة وعنا 
إجتماع بالمدرسة بكرا 

أنا وبّيك

نور، ليه ما كتبِت شي 
باإلنشاء؟

مثل شو؟

رح تنفصلو إنت وبابا؟ 

كان الموضوع  نزهة عائلية 
وما بقى فيني ركّز، صرت

فكّر بقصص بشعة...

عم بتصل فيِك تإتطّمن 
على نور ألن غابت كذا 

نهار هالشهر

آنسة سهام، ما عم 
احكي بس على الغياب 
عن المدرسة، نور عادًة 

أشطر تلميذة باإلنشاء، 
و هالمرة ما كتبت وال 

كلمة
مش عم إفهم شو عم 
بصير معها هالفترة؟

مرحبا 

ok يا نور 
ارتاحي وأنا رح 
جبلك يانسون

بس يا نور كل مرة عم 
تغيبي عن المدرسة!

ماما، ما فيني روح 
على المدرسة كتير 
عم يوجعني بطني 



11 10

أنا كتير  تعبانة 
ومعصبة  هيدي 

الفترة... نحن بحاجه 
لمساعدة، عم نقطع 

بفترة صعبة



كلما واجهت وضًعا يجعلك تشعر بعدم اإلرتياح 
لديك الحق يف أن تقول ال وتطلب المساعدة.  
يف حال تعرّضك ألي نوع من العنف، يجب 
إبالغ أشخاص راشدين يمكنك الوثوق بهم، 

أو االتصال على رقم حماية:

03 414 964


