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- هــي وســيلة تعويضيــة يعتمــد عليهــا الكفيــف، والغــرض منهــا 
تحســس  الطريق واتقاء االصطدام باالجســام اثناء الحركة بتحريكها 
إلــى االمــام والجانبييــن، كذلــك تكون وســيلة للفت انتباه النــاس الى 
أن حامل هذه العصا كفيف لمن يريد أن يتطوع لمساعدته ولتنبيه 

قــادة المركبــات لتوخــي الحــذر بعــدم االصطــدام .
وتصنع عادة من معدن خفيف الوزن أو من البالستيك .

وتحتوي على مجموعة من الوصالت ليسهل طيها عند عدم الحاجة 
إليها. 

ذلــك  فــإن  األبــواب نصــف مفتوحــة”  تتــرك  “ال   .16
يعرض الكفيــف لخطــر اإلصطــدام بهــا فاألبــواب إمــا 

مغلقــة تمامــًا أو مفتوحــة تمامــًا.

17. ذا لــزم األمــر تغييــر أثــاث الغرفــة أو تحريــك أي قطعة 
مــن مكانهــا الــذي اعتــاد عليه الكفيــف، فعليــك إعالمــه 

بهــذا التغييــر تجنبــًا ألي صدمــات غيــر متوقعــة.

18. عنــد تقديمــك شــيئًا ما للكفيــف “ال تقــل لــه خــذ” 
فهــو ال يــرى إتجــاه يــدك وموقعــك، وبالتالــي فإنــك إمــا 
ــه فيســمع  ــد تقديمــه ل ــذي تري ــًا بالشــيء ال تصــدر صوت
الصــوت ويعــرف الموقــع واإلتجــاه ويســهل عليــه أخــذه، 
وإمــا أن تقربــه إلــى يــده حتــى يلمســه ويشــعر فيســتطيع 

أخــذه.
19. عنــد تقديمــك شــرابًا مــن أي نــوع “للكفيــف ال تمــأ 

الــكأس إلــى آخــره” فــإن ذلــك يــؤدي إلــى ســكبه.

الطعــام  مــا  “فاذكــر  للكفيف طعامــًا  قدمــت  إذا   .20
واذكــر موقعــه علــى الطاولــة” وموقــع الــكأس واألدوات 

ــه أخــذه دون أن يوقعــه. ــى يتســنى ل األخــرى، حت
أفضــل طريقــة لشــرح مواقــع األشــياء هــي اســتخدام 
طريقــة الســاعة وهي كالتالــي:  تشــرح للكفيف  وتقــول 
لــه إن الــكأس عنــد الســاعة “3” وقطعــة الجبــن عنــد 
الســاعة “8” والطبــق الرئيســي عنــد الســاعة “6” وهكــذا.

21. إذا قابلت كفيفًا فــي الطريــق “فــا تمســك يــده 
مباشــرة وتجــره” فقــد ال يحتــاج إلــى مســاعدتك وعليــك 

ــه المســاعدة فــإذا كان  أواًل أن تعــرض علي
بحاجــة إليهــا طلبهــا منــك وإذا رفضهــا فهــذا يعنــي أن 
بإمكانــه أن يعتمــد علــى نفســه فــي هــذا األمــر ويجــب أن 
تشــجعه علــى ذلــك و مــع مــرور الزمــن فإنــه لــن يســتطيع 
االعتمــاد علــى نفســه أبــدًا و تجعلــه يلجــأ إلــى االعتمــاد 

علــى اآلخريــن بشــكل دائــم .
22. إذا أردت أن ترشــد الكفيف إلى مــكان مــا وأصبحــت 
أنــت المرافــق المبصــر “فــا تجــره خلفــك أو تدفعــه 
أمامــك” وإنمــا اتبــع طريقــة المرشــد الصحيحة وهــي 

كالتالــي:

العصا البيضاء

عــن  خطــوة  نصــف  متقدمــًا  المبصــر  المرشــد  يقــف   •
الشــخص الكفيف، ويقف الكفيــف علــى الجانــب مــن جهــة 

المبصــر. المرشــد 
• يقوم الكفيــف  بمســك المنطقــة فــوق الكــوع )المرفــق( 
للشــخص المبصــر خلــف الوســط بالنســبة لجســم الكفيف، 
مســتخدما يــده اليمنــى ليمســك فــوق المرفــق لليــد اليســرى 

ــة وخفيفــة«. ــد معتدل للمرشــد، »وتكــون مســكة الي
• عنــد الســير فــي ممــرات ضيقــة يقــوم المرشــد بتحريــك يــده 
واليــد التــي يمســك بها الكفيف إلــى الخلــف وســط ظهــره 
المرشــد  خلــف  يقــف  أن  تنبه الكفيف إلــى  اإلشــارة  وهــذه 
مباشــرة علــى بعــد خطــوة، وبعــد االنتهــاء يعيــد المرشــد يــده 

ــى الوضــع الســابق. إل
برهــة  المرشــد  يتوقــف  أن  يجــب  الســاللم  صعــود  عنــد   •
ــزل الســلم ومــن حركــة  ــه ســوف يصعــد أو ين ــى أن لإلشــارة إل
جســم المرشــد ســوف يدرك الكفيــف أنــه ســوف يصعــد أو 
ــد  ــل »اصع ــًا مث ــن أن يوضــح لفظي ــزل الســلم ومــن الممك ين

الــدرج«.
بوضــع  المرشــد  يقــوم  مقعــد  علــى  الجلــوس  عنــد   •

الكرســي. يــد  أو  ظهــر  يد الكفيف علــى 

اعداد: المرشدة االجتماعية نور عيدة



قال تعالى: 
ْبَصــاُر َوَلِكــْن َتْعَمــى اْلُقُلــوُب  َهــا اَل َتْعَمــى اأْلَ ﴿ َفِإنَّ

ــُدوِر ﴾ ــي الصُّ ــي ِف ِت الَّ

نبذة موجزة عن جمعية الكفيف الخيرية

ــة  ــر ربيحي ــة إنســانية غي ــة هــي جمعي ــة الكفيــف الخيري - جمعي
غيــر حكوميــة، تأسســت ســنة 1980 وهــي مرخصــة مــن وزارة 
التنميــة االجتماعيــة ووزارة الداخليــة وباشــرت نشــاطها الفعلــي 
محافظــة  فــي  الوحيــدة  الجمعيــة  وهــي   ،1992 عــام  فــي 
الخليــل والتــي تهــدف بشــكل رئيســي إلــى تعليــم ورعايــة ذوي 

ــة.  ــات البصري الصعوب

إلـيـك عزيزي الـقـارئ هـذه اإلرشـادات لـعلـهـا 
تفيدك فيما لو ساقتك الظروف للتعامل مع 
أشخاص مكفوفي البصر فتكون لديك الخبرة 
والـدراية للقيام بدورك دون أّي صـعوبة تـذكر

- الكفيــف فــي المجتمــع اإلســالمي هــو إنســان مؤمــن 
بقضــاء اللــه وقــدره، وال يختلــف عــن المبصــر فــي حياتــه 
العامــة واســتقراره فــي حياتــه ورضــاه بمــا قــدر اللــه عليــه، 
ولذلــك لهــم أدوارهــم الكبيــرة التــي ال تغيــب عــن بــال 
أي متخصــص أو باحــث فــي مجــال العلــوم والمعــارف، 
هــم كغيرهــم مــن فئــات المجتمــع، ال يختلفــون مــن 
حيــث الجــد واالجتهــاد والــذكاء والعلــم والمعرفــة، بــل إن 

بعضهــم يتفــوق فــي ذلــك علــى غيــره.

قــد ال يســتطيع التعبيــر عــن رغباتــه واحتياجاتــه فــي بعض 
أنــه يفهــم ويشــعر ويســتوعب  اعلمــوا  األحيــان، لكــن 
نظــرات الحنــان، وهمســات التشــجيع والمحبــة، وكلمــات 

الرضــا، وعبــارات اإلطــراء ...
هــذا  مــع  التصــرف  لــي  كيــف  يتســائل  جميعنــا  لكــن 
أنــا  تجعلنــي  حــرج  دون  صحيحــة  بطريقــة  اإلنســان 

باالرتيــاح؟ نشــعر  والكفيــف 

ــذا  ــك، ل ــف عن ــر ال يختل ــل أي شــخص آخ 1. الكفيف مث
“عاملــه بشــكل طبيعــي وبــدون افتعــال”

ــر مــا  ــد والشــفقة”، فأكث ــه العطــف الزائ 2. “ال تظهــر ل
ــه  ــر فــي نفســه كلمــة مســكين، فهــذه الكلمــة تجعل يؤث

يشــعر وكأنــه عاجــز حقــًا.

3. عنــد إلتقائــك  بكفيــف “البــد مــن تحيتــه ومصافحتــه 
”عوضــا عــن االبتســامة التــي ترســم علــى شــفتيك لغيره.

4. عندمــا تتحــدث مــع  الكفيف “أخبــره أنــك تتحــدث إليــه” 
فهــو ال يــرى عينيــك حتــى يعــرف أنــك تتحــدث إليــه لــذا 
نــادِه باســمه حتــى يعــرف أن الحديــث موجــه إليــه خاصــة 
عندمــا يكــون مــع مجموعــة فإنــك فــي حديثــك تنتقــل 

مــن شــخص آلخــر.

ــد التحــدث مع الكفيــف“ ال تحــاول رفــع صوتــك”  5. عن
بــل اجعــل حديثــك معــه مثــل الحديــث مــع المبصــر تمامــًا 

ألن ارتفــاع الصــوت يؤذيــه ويــؤدي إلــى مضايقتــه.

6. “ال تشــعر باإلحــراج” مــن اســتخدام ألفــاظ تتعلــق 
بالنظــر مثــل: انظــر/ إن رأيــت/ مــن وجهــة نظــرك/... الــخ. 
الكفيــف  فهــو  تحــرج  ال  وغيرهــا  الكلمــات  فهــذه 
تتجنــب  وال  يــرى  ال  كان  وإن  حديثــه  فــي  يســتخدمها 

ويحرجــه. يجرحــه  ســوف  ذلــك  ألن  اســتخدامها 

كــف  عــن   التحــدث  مــن  باإلحــراج”  تشــعر  “ال   .7
البصــر  وعــن إعاقتــه فهــذا ال يضايقــه ألنــه اعتــاد عليهــا 

المناســب. األســلوب  إتبــاع  عليــك  وإنمــا 

شــيئًا  يريــد  مبصــر  مرافــق  قابلت كفيفًا ومعــه  إذا   .8
“فــا توجــه األســئلة وتخاطــب المرافــق المبصــر” بمــا 
يســتطيع  خاطب الكفيف فهــو  وإنمــا  يريده الكفيــف، 

ــد. ــر عمــا يري التحــدث عــن نفســه والتعبي

تســتدير  أن  ”عليــك  مع الكفيــف  التحــدث  عنــد   .9
وتنظــر باتجاهــه” وإن كان ال يــراك فهــو يشــعر ويعــرف 
ــه وأنــت تنظــر باتجاهــه مــن خــالل  إن كنــت تتحــدث إلي
ــر الالئــق التحــدث إلــى  ــه مــن غي اتجــاه صوتــك، كمــا أن
ينطبــق  ذلــك  فــان  إليــه  النظــر  دون  شــخص مبصــر 

. على الكفيف أيضــًا

10. عنــد دخولــك عــل  كفيف “دعــه يشــعر بوجــودك” 
وذلــك عــن طريــق إخــراج بعــض األصــوات، وال تعتمــد 

علــى أنــه يعلــم بوجــودك، فهــو ال يــراك وأنــت تدخــل.

ــروج  ــك وأردت الخ ــت مــن حديث ــد انتهي ــت ق 11. إن كن
مــن الغرفــة مثــال، “فعليــك أن تعلم الكفيــف  وتنبهــه 
ــت تخــرج ومــن المحــرج أن  ــراك وأن ــو ال ي ــك” ، فه لذل
الغرفــة  أنــك مازلــت فــي  إليــك وهــو يظــن  يتحــدث 

ــه يحــدث نفســه. ــك أن ــد ذل ويكتشــف بع

12.“ال تقــدم الكثيــر من المســاعدات”  لكفيف وخاصة 
فــي الحــاالت التــي يمكنــه القيــام والعمــل بهــا بمفــرده، 
بأبســط  القيــام  عــن  عاجــزًا  تجعلــه  فعلــت  إن  فإنــك 
األعمــال، ومــع مــرور الزمــن فانــه لــن يســتطيع االعتمــاد 
علــى نفســه أبــدًا واالعتمــاد علــى اآلخريــن بشــكل دائــم.

13.  إذا قام الكفيــف  بــأداء عمــل بســيط معتمــدًا علــى 
ــه قــام بمعجــزة  ــه باســتغراب وكأن نفســه فــال تنظــر إلي
ــت هــذا وحــدك دون مســاعدة”  ــه “هــل فعل ــه ل وتقول

فإنــك تعاملــه وكأنــه طفــل.

14.  إذا أردت إرشــاد الكفيف إلى موضــع شــيء “فــا 
تقــل لــه هنــاك” فهــو ال يــرى هنــاك وإنمــا كــن دقيقــًا 

فــي الوصــف وقــل مثــاًل:
على يمينك على بعد ثالثة أقدام وهكذا.

ــه  ــد تواجــدك فــي مــكان مع الكفيف “اشــرح ل 15.  عن
مــا يوجــد حولــه” حتــى تكــون لديــه فكــرة عمــا يحيــط 
ــه إذا تحــرك دون أن  ــًا لمــا قــد يقــع مــن حول ــه، تفادي ب
يكــون علــى علــم مســبق بموقعهــا كذلــك فــان األشــياء 
المعلقــة والبــارزة علــى مســتوى رأســه قــد تكــون خطيرة 

عليــه إذا لــم يعلــم بوجودهــا.


