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َنـَـا فَارِس َمْرَحبــا، أ
لـَـى أُْملُج. َســْوَف أَْحكــي لَكـُـْم َعــْن رِْحلَِتــي َمــَع َعائِلَتي ِإ

لـِـَداَي كَِثيــًرا َقبـْـَل أْن نَْذَهب   أَْخبََرنــي َوا
    أَنَّ أُْملـُـج َمــكَان َجِميــل،
ََّهــا َمِدينـَـة َســاِحِليَّة. َن       َوأ

11   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



22   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



ا، َنـَـا أُِحبَُّها ِجدًّ ِغيــَرُة، َوأ نــورَة ِهــَي أُْخِتــي الصَّ

33   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



نـًـا. لـِـُغ فــي ِحَمايَِتــي أَْحيَا َولَِكنََّهــا تُبَا

44   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي

َب الَحيــاَة ِبنَفِْســي. يُْعِجبُنــي اْهِتَماُمَهــا بــي، لَِكــْن أُِحــبُّ أْن أَُجــرِّ



 َســأُْخبُركُْم َقِليــًا َعــْن أُْختي:
ياِضيَّــات، َوتُِحــبُّ ِمــَن الَحيَوانـَـاِت البََطارِيــق. ََّهــا تُِحــبُّ الرِّ ن ِإ

ُل  أُفَضِّ بَيْنََمــا أنـَـا   

55  رحلتـــــــــي  رحلتـــــــــي



 َوَهــَذا ُهَو َســبَُب َحماِســي لِزِيــارَِة أُْملُج؛
َلِفيــَن ُهنَاك. َّنــي َسأَُشــاِهُد الدَّ َن أ فََقــْد أْخبَروِنــي 

اَلِفين. الــدَّ

66  رحلتـــــــــي  رحلتـــــــــي



ــا َعنِّــي:       أمَّ
د،  التََّوحُّ فَأَنـَـا ُمَصــاٌب ِباْضِطــراِب َطيْــِف 

ثِّــُر َعلَى  ــد، ُهــَو اْضِطــَراب يَُؤ      َولَِمــْن اَل يَْعــرُِف عــْن التََّوحُّ
لتََّواُصــِل َمــَع النَّــاِس، َوَعلـَـى الَمَهارَاِت  بَْعــِض الَمَهــارَاِت كَا

.  االْجِتَماِعيَّــِة، َوَعلـَـى بَْعــِض َمَهــارَاِت التََّواُصــِل اللَُّغــِويِّ

أَِعيــُش الَحيَــاَة َّــُه يْجَعلُنــي  لِنَُقــْل ِببََســاَطة أن       
ُمْختَِلفـَـة عــْن اآلَخرِيــْن. ِبَطرِيَقــة 

٧٧  رحلتـــــــــي  رحلتـــــــــي



٨٨   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



أَتََخيَُّل نَفِْســي أَْســبَُح  لََقــْد كُنـْـُت 
َداِنــي َوالَِداَي. َمــا نَا َلِفيــِن ِعنَْد     َمــَع الدَّ

99   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي

لـَـى أُْملـُـج يـَـْوَم الَخِميــس.   انَْطلَْقنـَـا ِإ
ــاِطئ. َهبـْـُت نْحَو الشَّ  َوِحيــَن َوَصلْنــا، ذَ

نـَـة، ا ِبُمَشــاَهَدِة األَْســَماِك الُملَوَّ  كُنـْـُت ُمْســتَْمِتًعا جــدًّ

َراخ. لِكــْن قَطــَع ُمتَْعِتــي ِنــَداُء َوالـِـداَي لِي ِمْن أَْجــِل الَغــَداء، فبـَـَدأُْت ِبالصُّ
! كُلُّ النَّــاِس فــي الَمــكَاِن أَْصبَُحــوا ينُْظــُروَن ِإليَّ

َراخ!!! أَْقِصــُد الصُّ لـَـْم أَكُْن   فــي الَحِقيَقــِة 

. َنَِّني ِفــي َعالَِمــي الَخاصِّ ِر َوأَْشــُعُر كََما لـَـْو أ ِْســي ِباألَفْــكَا فــي بَْعــِض األَْوَقــاِت يَْمتَِلــُئ رَأ



ــبَِب  لَِهَذا السَّ
      َشــَعْرُت ِباالْســِتياِء َوَصَرْخــُت.

1010   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



َف َعلـَـى بَْعــِض األَْصِدقاِء، َثْنـَـاَء َوْجبـَـِة الَعَشــاِء َحاَولـْـُت أَْن أَتََعــرَّ أ
 َولَِكــْن كُنـْـُت أَُواِجــُه ُصُعوبـَـاٍت ِفي َذلِك؛ 

َلَْعــُب َوْحــِدي ِفي أَْغلـَـِب األَْحيَان. لَِهــَذا أ
أَْصِدَقاء! أَْن يَكُوَن لـَـَديَّ  أُِحــبُّ 

1111   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



1212   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



 ِفي الَمَســاء،

َلِفين؛ ا لُِرْؤيـَـِة الدَّ ًقا ِجــدًّ  كُنـْـُت ُمتََشــوِّ
لـِـَذا لـَـْم أَتََمكَّْن ِمــَن النَّْوم.

1313   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



َلِفين...  ِعنـْـَد اإِلفَْطــاِر كُنـْـُت أُفَكِّــُر كَِثيــًرا ِفــي الدَّ

أََخــْذُت ِقْطَعــًة ِمــْن ُخبْزَتِــي َوارْتََديـْـُت ُســتَْرَة النََّجاِة، 
َوأَْســَرْعُت نَْحــَو األَمـــْــَواج.

ــُل التَّواُجــَد ِبُقــْرِب الَمــاء؛ أُِحبُّ َســَماَع َصْوِت األَْمــَواِج كَِثيًرا. َنـَـا أُفَضِّ أ

1414  رحلتـــــــــي  رحلتـــــــــي



1515  رحلتـــــــــي  رحلتـــــــــي



ــاِطئ،  لـَـى الَخلـْـِف نَْحــَو الشَّ كَانـَـْت األَْمــواُج تَْدفَُعِنــي ِباْســِتْمراٍر ِإ
 لَِكنَِّنــي لـَـْم أَْستَْســِلم.

؛ فََقــْد كَانـَـْت َخائِفـَـًة ِمْن أَْن  بَيْنََمــا بَِقيـَـْت نـُـورَة تُنـَـاِدي َعلـَـيَّ
 تَْســَحبَِني األَْمــَواُج بَِعيــًدا.

أَنَّهــا تَُحــاِوُل ِحَمايَِتي،  أَفَْهــُم 
لَِكنِّــي أُرِيــُد أَْن أَُخــوَض التََّجارَِب ِبنَفِْســي.

1616  رحلتـــــــــي  رحلتـــــــــي



ُق ِفــي َمَســافَات أَبَْعد.  أُْت أَُحدِّ َهــَدأَْت األَْمــَواُج، َوبََد
ْق َعيِْني! لـَـْم أَُصــدِّ

1٧1٧   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



 أَِخيــًرا كَانـَـْت ُهنـَـاَك َدَلِفيــن تَْســبَُح ِباتَْجاِهنـَـا.
َلِفين. لْتََقــَط ِوالـِـِدي ُصــَورًا َجِميلـَـًة لِي َمــَع الدَّ ا

َلِفين،  ــِف ُصــَوِري َمــَع الدَّ اآلَن أَْســتَِطيُع أَْن أَُشــارَِك أَْصِدَقائِــي ِفــي الصَّ
ث َعــْن تَْجرِبَِتي. َوأَتَحــدَّ

 يْوٍم فِــي َحيَاِتي.
ا أفَْضــلَ َلقَــدْ َكاَن هَــذَ

1٨1٨   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



ــَمِك َعلـَـى الَعَشــاء،  َولْنـَـا َشــِطيَرَة السَّ فــي اللَّيْلـَـِة األَِخيــَرة، تَنَا
َولـَـْم يُْعِجبِْنــي َمَذاُقَهــا.

ــد...   األَْمــُر َل يَتََعلَّــُق ِبالتََّوحُّ
َواِق َوالْهتََماَمــات. فَنَْحــُن َجِميًعــا نَتََشــابَُه َونَْختَلــُف ِفــي األذْ

1919   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



2020   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



ــبْت،  ِفــي يَْوِم السَّ
ة.  َجَمْعنـَـا أَْغَراَضنـَـا َوانَْطلَْقنـَـا َعائِِديــَن ِإلـَـى ِجــدَّ

ِة  لـَـْم أَكُــْن َقاِدرًا َعلـَـى الُجلُوِس ِمْن ِشــدَّ
َيُْت ِفــي أُْملُج! َحَماِســي أِلُْخِبــَر أَْصِدَقائِــي ِبَمــا رَأ

2121   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



نـًـا يَكـُـوُن كُلُّ َمــا أَْحتَاُجــُه ُهــَو َمَســاَحة رَاَحة،  أَْحيَا
لِك. َويَكـُـوُن َصْعبـًـا أَْن أَْطلـُـَب الُمَســاَعَدَة ِفــي ذَ

2222   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



ة، بَِقيَــْت ِذكَْريَاتِي ِفي ْغــِم ِمــْن َعْوَدتِنـَـا ِإلـَـى ِجــدَّ  ِبالرَّ
نَّهــا ِذكَْريَاٌت لَْن أَنَْســاَها! َلِفيــن، ِإ أُْملـُـج َمــَع الدَّ

ًدا. لَيَْهــا ُمَجدَّ ِإ َوَســأَبَْقى أَرَْغــُب ِبالَعــْوَدِة 

2323   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



2424   رحلتـــــــــي   رحلتـــــــــي



٢٥   مـــركز المـــلك سلمان

ِسُم  ُمو، يتَّ د، ُهَو اْضطراٌب ِفي النُّ وحُّ اْضطراُب طْيف التَّ
ة،  واُصليَّ ة، َوالتَّ يات االْجِتماعيَّ حدِّ ِبُصعوباٍت في مواجهة التَّ

ٍة في االْهتمامات واألْنِشطة. ة، ومْحدوديَّ ُلوكيَّ والسُّ

د؟  وحُّ ما ُهو التَّ

ياٍت في  د يواجهون تحدِّ وحُّ • الُمصابون بطْيف التَّ
. ْفظيِّ ْفظيِّ وغْير اللَّ واصل االْجِتماعّي اللَّ    التَّ

د قد ُيعانون مْن وحُّ  • الُمصابون بطْيف التَّ
. فاعل االْجتماعيِّ    صُعوبات ِفي التَّ

ات  ِصفون ِبُسلوكيَّ د قد يتَّ وحُّ • الُمصابون بطْيف التَّ
رة، وِباْهتماٍم غير عاديٍّ باأَلْشياء.    مْحدودة وُمتكرِّ

د: وحُّ َخصائص اْضطرابات طْيف التَّ



الَمراجع:
2020 )CDC( .مراكز ُمكافحة األْمراض والوقاية منها

ْفسي. 2020 ة للطبِّ النَّ ة األمريكيَّ الجمعيَّ
ة. 2021 ة العالميَّ حَّ مة الصِّ ُمنظَّ

غيير في األْنِشطة الُمعتاَدة، أو األماكن أو األْشخاص ُيْمكن أْن َيكوَن     • التَّ
د. وحُّ    ُمْجِهًدا لألْشخاص الُمصابيَن بطْيف التَّ

د قْد تكون لدْيِهْم قُدرة َكبيرة في بْعض المَجاالت،    وحُّ • المصابون بطيف التَّ
ا،    ٌة ِجدًّ    وُصعوَبة َكبيرة في مجاالٍت ُأْخرى. فمثًل: قْد َتكون لدْيهم ذاكرٌة قويَّ

َفاصيل.    َوَيُكونون حريصيَن على التَّ
ة غْير ُمْعتادة، ة فْعٍل قويَّ د قد ُيْبدون ردَّ وحُّ • المصابون بطْيف التَّ

هْم الَخمس.  ٍة واِحدٍة أْو أْكثر مْن حواسِّ    لحاسَّ

د:  وحُّ حقاِئق عن األْشخاص الُمصابيَن بطْيف التَّ
د ُهو اْضطراٌب داِئٌم مدى الحَياة، إالَّ أنَّ الُمصابيَن ِبه    وحُّ • مع أنَّ طْيف التَّ

ياِتِهْم. ِب على تحدِّ غلُّ ال؛ ُيساعُدُهْم في التَّ ٍل فعَّ    يْسَتطيُعوَن الُحُصول على تدخُّ

دثون بشْكٍل مْختلف.  فون ويتحَّ رون وَيَتصرَّ ُهم ُيفكِّ ا، لكنَّ • ُهْم ال َيْبدون مْختِلفين شْكليًّ
ة، ٍة أو ِعْرقيَّ د يْحُدث في أيِّ بيئٍة ثقافيَّ وحُّ • طْيف التَّ

ة. ة واالْقتصاديَّ    وعلى جميع الُمْستويات  االْجتماعيَّ
ة، د؛ َفكلُّ مصاٍب لدْيه نقاط القوَّ وحُّ  • ال يتَشابه المصابون بطْيف التَّ

زه عْن غْيِره. ة التي ُتميِّ عوبات، واالْهتمامات الخاصَّ يات والصُّ حدِّ    والتَّ

 المصابون بطْيف
د غالًبا ُيعانون من حاالٍت ُأخرى، وحُّ التَّ

• اْضطراب نْقص االْنتباه وفْرط الحركة. 
• القلق أو االْكتئاب.

َرع. • الصَّ
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ولــدت فكــرة تأســيس مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة منــذ 
أكثــر مــن ثالثيــن عامــًا، لــدى صاحــب الســمو الملكي األمير ســلطان 
ــز رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة األطفــال  بــن ســلمان بــن عبــد العزي
المعوقيــن، بهــدف إثــراء المعرفة، ودعم خطط التخطيط والتنفيذ 
للخدمــات الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة، علــى أســس علميــة 
المجتمعيــة  القضيــة  هــذه  لمواجهــة  الســبل  وتلّمــس  موثقــة، 

ــرات. المتعــددة األبعــاد والتأثي
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رؤيتنـــا
الريادة العالمية في مواجهة اإلعاقة باألبحاث وتمكين القدرات.

رسالتنـــا
علــم ينفــع النــاس لمواجهــة اإلعاقــة ببحــوث علميــة عاليــة الجــودة واســعة التأثيــر دعمــًا وتنفيــذًا، 

فــي بيئــات مميــزة بالمــوارد البشــرية واإلمكانــات التقنيــة والشــراكات الناجحــة.

شعارنــــا
علم ينفع الناس. أهدافنا االستراتيجية:

1. تعزيز االستدامة المالية واالستثمار للمركز.
2. تطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

٣. تطوير جودة البحث العلمي لمواجهة اإلعاقة في مختلف المجاالت.
٤. قيادة االبتكار والحلول لتحسين جودة حياة ذوي اإلعاقة وأسرهم.

٥.  تقديم التدريب النوعي المبني على نتائج البحوث والدراسات.
٦. تعزيز التواصل المؤسسي وبناء الشراكات االستراتيجية مع أصحاب العالقة.

٧. تطوير األنظمة التقنية.
٨. تسهيل الوصول لقواعد البيانات والمعلومات الشاملة في اإلعاقة.
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أْوِجــْد الفْرق
ورتَيــن ــتَّة بيْــن هاتَيــن الصًّ أْوِجــْد الفُروقــات السِّ
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ـــــــْل وصِّ
ســاِعد أفْــراد العائِلــة لِيَِجــدوا أْغراَضُهــم
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معـلومات اإلتصـال
story@kscdr.org.sa
+966 (11) 4884401

www.kscdr.org.sa
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