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هذا املشروع بالتعاون مع بلدية الناصرة
قسم اخلدمات االجتماعية

 هــــذا املــــــــــشـــروع بــدعـــــــــم مــــــــــن
صندوق تــســــاديك



2

أسماؤنا لم نخرتها، لذا ليس املهم ما هي أسماؤنا، 
بل األهم ما نصنع وكوننا حقيقة.

فضوء قمر السماء جمعنا، وأمواج البحر قذفتنا اىل 
مكان نعبّر فيه عن أنفسنا.

ألن كل ملكٍ فينا شجعنا لنسري يف طريق جديدة. 
لنقول ملن حولنا نحن هنا.

نحمل بأيدينا الزهرة البيضاء سالحًا. 
نجع���ل بكتابتنا ن�����������ورا يس���طع، ليضيء درب 

الفراشة الحاملة باألم�����ل فينا.
ونحول قلوبنا إىل قلب جرئ وقلب شجاع.

ال نخاف املستقبل ألننا سنكون أقوياء.

من نحن؟!
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Who are we?
Our names are not important, because we didn’t 
choose them. The most important thing is what 
we do and that we are real.
We were gathered by the moonlight, and were 
drifted by the waves of the sea into a place where 
we can express our views.
Every king among us encouraged us to take a 
new path. To tell those around us, we are here.
We carry in our hands the white rose as a weapon.
With our writing we light a burning fire, which 
light up the trail of the butterfly dreaming of 
hope within us.
Our hearts are getting stronger and braver.
We are not afraid of the future, because we are 
strong.
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“وأعطي نصف عمري، للذي يجعل طفاًل باكيًا يضحك«  
)توفيق زياد(

أردت أن اب���دأ بهذه املق��ول���ة ألن��������ه���ا تذكرني بضحكات 
ه���ؤالء األوالد الذي���ن جمعتهم مصائب الحي���اة ولكنهم لم 

ييأسوا والتزموا بالضحك ملواجهة أزم���اتهم. 
يف مجتمعنا اليوم ليس املهم من أن��ت أو م������ن أين جئت، 
ولك������ن األه�������م ما تصنع. ف����ك���م بالحري ما تصنع أيادٍ 

بريئة. 
مش���روع “إع����المي صغري” هو بوابة لتفريغ الطاقات، سواء  
ك����انت س���لبية أم إيجابية، لكل بنت وكل ولد إش���رتك به. 
هذا املشروع عبارة عن فكرة: لنكتب على ورق كل ما يخطر 
بالب���ال. فمن خالله يتعلمون كيفية التعبري من خالل كتابة 
الكلمات، وتحويل األحداث اىل مقاالت، فيصبحون صحافيون 
صغ���ار. وهكذا تتح���ول أوقات الفراغ الضائع���ة اىل إنتاج رائع 

وبريء.
ففي عصرنا اليوم نرى الحوادث واملآسي التي تتعلق باألطفال 
تتهاف���ت علينا من كل الجهات. فنحن اليوم نعيش وس���ط 

أيٍد تبني »إعالمي صغير«
روان عباس- مركزة مشروع اإلعالمي الصغير
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The Young Journalist: 
Building a future
Rawan Abbas, program director, The Young Journalist

 “I would give half of my years to whoever put a smile
on crying child’s face” (Taufiq Zayyad)

 I wanted to open with this quote because it reminds me
 of the laughter of these kids, brought together by the
 hardships of life. But they won’t despair, they continue
to laugh and address the challenges before them.

 In our society today, it doesn’t matter who you are or
 where you come from. The only thing that matters is
 only what you do, and even more so when we talk about
innocent souls.

 The Young Journalist Program opens the door for every
 boy or girl participating in it to express their feelings,
 negative or positive, as they may be. The idea was to put
 on the paper everything that comes to our mind. They
 learn to express themselves in writing and transform
 events into articles, and they become young reporters.
Hours of idleness yield a wonderful innocent success.

 These days, we hear everywhere about troubles and
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ضغوطات نفس���ية كثرية. وهذه العدوى إنتقل���ت اىل األطفال، 
ونراها اليوم يف الحوادث التي تحدث يف اآلونة األخرية من قتل 

وحوادث سري وإستعمال األسلحة. 
مشروعنا هدفه أن يحمل الطفل القلم سالحًا مكان السكني 

أو األسلحة النارية.          
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 tragedies involving children. We live experience heavy
 physiological pressures and these pressures affect our
 children. Lately we see them involved in events of killing,
theft and the use of weapons.

 Our program’s goal is to give children the weapon of words,
instead of knifes or guns.
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اعلم انك قبل أن تظلم نفسك فانك تظلم عائلتك.
العالم ال ترحم، فمن يرى األب يس���تعمل املخدرات س���يقول: 
س���وف يصبح االبن مثل أبيه “حش���اش”. ألن���ه يرى أبوه وهو 
يستعمل املخدرات. لكن ما ال يعرفه الناس ان هذا االبن حزين 
حني يرى األب وهو يس���تعمل املخدرات، فيقول لنفسه: ال أريد 
أن أكون مثله، فانا ال أريد أن يستحقرني أوالدي كما استحقره 

أنا اليوم.
لن ينس���ى هذا االبن كيف يكون ش���كل ابي���ه عندما يعود إىل 

البيت، عيناه حمراء وال يعرف ماذا يفعل او يقول. 
مثال بابسط األمور عندما يشاهد التلفاز، ويريد أن يبدل املحطة، 
يبدأ بالصراخ  ويقول: أين جهاز التحكم.. وهو يف يده. أو عندما 
يعدن���ا بالذهاب إىل نزهة، وعندما نطل���ب منه أن نخرج لنزهة 
كما وعدنا، يصرخ بصوت عال: “اآلن راس���ي يؤملني، وال تكذبوا 

أنا لم اعدكم بشيء”.
وايضا ال ينسى هذا االبن عندما يكون أباه “صاحيا”، فهو يكون 

رسالة إىل أب!
بقلم: قلب شجاع



9

 You should know that you hurt your family more than
you hurt yourself.

 The world has no mercy, and when someone sees a
 father using drugs they say: “The son will be a drug
 addict like his dad, because he sees his father using
 drugs.” But people don’t know that the son is sad when
 he sees his father using drugs, and he says to himself:
 “I don’t want to be like him. I don’t want my children
to despise me like I despise him today.”

 This son will never forget what his father looks like
 when he gets back home, red eyed and unaware of his
actions or words.

 Even in the simplest things: when he watches TV
 and wants to change channels, he starts screaming
 and says: “Where is the remote?” when actually he’s
 holding it. Or when he promises us we’ll go for a walk.
 When we ask him to go like he promised he screams:
 “I have a headache now. Don’t lie. I didn’t promise
you anything!”

A Letter to a Father
By: Brave Heart
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“أبا” حقا ، يوقفني عند حدي عندما اخطئ. ونكون عائلة سعيدة. 
فهو يريد أن يكون رجاًل يسيطر على البيت من جميع النواحي: 

الناحية املادية واالجتماعية، ويكون متفهما لكل شيء.
كل م���ا يريده هذا االب���ن أن يعرف أباه انه رجل ويس���تطيع أن 
يواجه أي ش���يء من دونه، صحيح انه يحتاج إليه، ولكن يكفي! 
كل م���ا يريده هو أن يقول له: هذا يكفي! أحب أن تكون أبا عن 

حق وحقيق وان أكون فخورا بك.   
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 This son will never forget the times when his father
 was “healthy”, and he was a real father, who corrected
 his son when I did wrong. We were a happy family.
 He wanted his father to be a man that controlled every
 aspect of the household: financial and social, and he
was always understanding.

 This son just wants his father to know that he, the son, is
 a man now, and he can manage everything without his
 father. Of course, he needs him, but enough is enough!
 The son just wants to tell his father: “I’ve had enough!
I want you to be a real father so I can be proud of you.”
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يا غائب عنا سنني        اشتاق لك القلب الحزين
يا غائب عنا سنني        عد  لنا يا سجني 

يا غائب عنا سنني        كم هو جرحنا عميق
عني  باكية                  جلطة آتية

أب مسجون                طفل مجروح 
يا غائب عنا سنني        اشتاق لك القلب  الحزين 

 هيا عد لنا طليق         
ويعدك الجميع  أن يفرحوا  بك كثريا

نعدك بأن  نبدأ من جديد حياتنا السابقة 
يا غائب عنا سنني  أنظر كيف حالنا  تسري

أم تبكي  أخ  يشكي                                                                                                         
عندما نيأس نقول: سوف ننسى املوضوع، لكن يسألنا 

الناس متى يعود متى؟؟
يا غائب عنا سنني...

يا غائب عنا سنني 
بقلم: أســـيـــــــل
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You, the absent for so many years       the sad heart longs for you
You, the absent for so many years       oh, prisoner, please return
You, the absent for so many years       how deep is our wound
The eye shed a tear                              the heart hurts
A father in jail                                      a child in distress
You, the absent for so many years       the sad heart longs for you

Come back to us as a free man
We promise we’ll all be happy, amen
We promise we will go back to the life we had
look and see what had happened to us
You ,the absent for so many years
A mother cries  a brother yearns
In times of despair we say: “we shall forget”’ but people ask us: 
“When will he be back?”
You, the absent for so many years...

 

Absent for so many years
By: Asil
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أنا اآلن يف الخامس����ة عش����رة من عمري، أرى جميع صديقاتي 
يتعرفن على ش����باب ويحبنب... أرى ه����ذا الحب “حب” تافه، 
من املع����روف أننا يف جيل املراهقة وهذا الش����يء طبيعي، لكن 
من ناحيتي هذا ليس ش����يئا مهما بل األهم اآلن هو دراستي 

ومدرستي.
أنا اآلن يف املدرس����ة الثانوية وهذا يتطل����ب االهتمام و االجتهاد 

لكي اصل إىل طموحي وأحقق أحالمي وأصل إىل ما أريد.
يف املس����تقبل أطمح أن أصبح عامله اجتماعية. ألني أحب هذا 
العمل، أش����عر أنه عمل إنس����اني وأخالقي. فانا أحب مساعدة 

الناس وأحاول حل مشاكلهم أو املساعدة يف إيجاد الحل. 

أحـلم 
بقلم: هــبــــــــــــــــه
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 I am now 15 years old. Most of my girlfriends are
 busy meeting boys and falling in love... For me, this
 ‘love’ is silly. Of course, we are teenagers and it’s
 only natural to be ‘in love’, but in my opinion it isn’t
 that important and what matters most to me now is
studies and school.

 I am in high school now, and it takes a lot of attention
 and effort to fulfill my ambitions, make my dreams
come true and achieve my goals.

 In the future I want to become a social worker. I like
 this job because I feel it’s humane and ethical. I like
 helping people and trying to solve their problems or
helping them to find solutions.

I dream
By: Hiba
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وعائلتي يف مدينتي  أنا  أتجول  الليل عندما كنت  يف ساعات 
الناصرة، دخلنا مكان جميل كان فيه سياح وأناس كثر. كل شيء 
 جميل ال بل خالب من أشجار وطرق وأضواء تنري ما حولنا.

فجأة شممت رائحة كريهة، التفت حولي فرأيت أوساخا على 
األرض. انزعجت جدا من ذلك املنظر.

بعد مرور عده أيام وعند عودتي من املدرسة، رأيت أوالدا يلوثون 
الشارع. أطلت أمراه من شباك أحد البيوت وبدأت بالصراخ عليهم، 
 وسألتهم: ملاذا تلوثون "مش حرام عليكو" أتلوثون بيتكم هكذا؟

ففر األوالد وهربوا بسرعة خائفني وخجلني.
لكن السؤال يبقى: هل يا ترى سيتعلم هؤالء األوالد شيئا من 

هذه التجربة؟

أنـا وعائلتي
بقلم: مـــــــــــــــرح 
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 One evening I was walking with my family in
 Nazareth, my city. We got to a beautiful place,
 packed with locals and tourists. Everything was
 beautiful: the trees, the roads, and the street lamps
that shed lights around us.

 Suddenly I smelled a foul scent. I turned around and
 saw some garbage on the ground. I was shocked by
the sight.

 A few days later, when I returned from school, I saw
 kids throw garbage in the street. A woman peeped
 out of a window and started yelling at them, asking
 them: “Why do you throw garbage? Shame on you!
Would you do it in your own homes?”

 The kids stopped and hurried away, scared and
 embarrassed. But I still wonder: Do you think they
learned anything from that experience?

Me and my family
By: Marah
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نح����ن طالب إعالم����ي صغري، نقض����ي يوم الجمع����ة يف كتابة 
املقاالت، لكن أيضا نمرح ونضحك ونتعلم أشياء جديدة.

يف بع����ض األوقات نتش����اجر ونختلف عل����ى اآلراء، وأيضا نقرر 
الرحيل! لكن من كثرة حبنا ليوم الجمعة وللمشروع وما يحدث 

من مواقف جميلة معنا، نقرر االستمرار.
أنا عن نفسي أيضا كنت أريد الرحيل، لكن حبي ليوم الجمعة 
ولروان كان يمنعني وكنت أقول: ال يجب أن أذهب، أنا أقضي 
وقتي يف املش����روع أمرح وأتسلى وأقابل أصدقائي وكانت روان 

تشجعنا لكي نأتي ونكتب.
بالنس����بة لي يوم الجمعة هو أهم يوم باألسبوع، أنتظره بكل 

حماس لكي أكتب إبداعاتي وأرى أصدقائي وروان.   

اإلعالمي الصغري 
بقلم: رحـــمــــــة
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 We are students in The Young Journalist program.
 Every Friday we write articles, but we also have fun
 and laugh and learn new things.

 Sometimes we argue and fight over our opinions,
 and we even decide to leave! But we stay because
 we like Fridays, the program and the new things we
learn.

 I also wanted to leave, but I didn’t because I love
 Fridays and I love Rawan. I said: “I don’t have
 to leave. I will finish the program, have fun and
 interview my friends”. Rawan encourages us to
come and write.

 For me, Friday is the most important day of the
 week. I wait for it eagerly because I want to write
down my ideas and meet my friends and Rawan.

The Young Journalist
By: Rahma
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يف اح����د األيام كنت أنا وأمي نتجول يف احد الش����وارع الحظت 
 ب����أن الكث����ري م����ن الن����اس يدخن����ون، فانزعجت له����ذا األمر. 
لكني ل����م انزعج لهذا الس����بب فقط، ب����ل الن التدخني مضر 
للصح����ة، ليس لصحة املدخن وحده، بل ألنة يضر أيضا بصحة 
الن����اس املحيطني باملدخن. إضافة إىل ذلك فإن التدخني يجعل 
مظه����ر مدينة الناصرة غري جميل وخاصة وأن املدخنون يرمون 

أعقاب السجائر على األرض، مما يجعل مدينتنا غري نظيفة.

أما على صعيد األسرة فانه عندما يدخن األب أمام أوالده فإنهم 
يقلدون أباهم ويصبحون مدخنني.

أنا أتمنى أن تكون هناك طريقة أس����تطيع بواس����طتها أن أقنع 
الناس بعدم التدخني. 

التدخني
بقلم: زهـــــــــــــاد 
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One day I was walking with my mother in the street 
and noticed that most people were smoking. I was 
disturbed.

The fact itself wasn’t the only shock. Smoking is 
unhealthy, not just for the smoker himself, but for 
those around him. Smoking also makes Nazareth 
dirty, especially since smokers throw their cigarette 
butts on the ground and litter our city.

In the family, when the father smokes in front of his 
children, they imitate him and start smoking.

I hope there will be a way I can convince people not 
to smoke.

Smoking
By: Zuhad
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أنا كباقي األطفال أحب اللعب. وباألخص اللعب بالدراجة وكرة 
الق���دم، ولكن امللعب املخصص للعب بعيد ج���دا، فأنا أضطر إىل 
الس���ري كثريا ألصل امللعب. ل���ذا أفضل اللعب يف الش���ارع، لكن 
اللعب يف الش���ارع خطري علينا، ألننا عندما نلعب تأتي سيارات 

من كل االتجاهات والشارع ضيق.
 يف إحدى املرات عندما كنت العب بدراجتي كان هنالك زيت سيارات 
على اإلسفلت فتزحلقت ووقعت أرضا.  نهضت ومسكت الدراجة 
الهوائي���ة وذهبت إىل البيت مس���رعا وقلت ألبي إنني تزحلقت 
 وأصبت يف قدمي اليمنى، فقام بأخذي إىل املستش���فى مسرعا.

هن���اك قال الطبيب باني أصبت بكس���ر يف رجلي وس���أل أبي: 
ما س���بب هذه اإلصابة، فقال له أبي: لقد وقع عن الدراجة وهو 

يلعب يف الشارع. 
لقد أصبت بكسر ألنه ال يوجد لدينا مالعب نلعب بها. و نحن 
أوالد الحارة ال نس���تطيع التوج���ه إىل البلدية لتفتح لنا ملعب يف 
الحارة الن اإلجابة ستكون: ال يوجد مكان لبناء ملعب يف الحارة.

  

اللعب يف الشارع
بقلم: جــــــــــــــالل 



23

Like every kid, I like to play. I particularly like riding my 
bike and playing football, but the playground is very far 
and I need to walk a long way to get there. That’s why 
I prefer playing in the street, but playing in the street is 
dangerous for us, because cars come from all directions 
while we play, and the street is narrow.
Once, when I rode my bicycle in the street, there was 
an oil spill on the asphalt and I slipped and fell on the 
ground. I stood up, pulled up the bicycle and went home, 
where I told my father that I slipped and hurt my right 
leg and he hurried me to the hospital. The doctor said 
my leg was broken and asked my father: “How did it 
happen?” And my father said: “He fell from his bicycle 
while playing in the street.”
My leg was broken because we don’t have a playground 
to play in. We, the neighborhood kids, can’t ask the city 
council to open up a playground in the neighborhood, 
because the answer will be: “There is no place to build 
a playground in the neighborhood.”

Playing in the Street
By: Jalal
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مرة كنت جالسا على حافة شرفة البيت فشاهدت رجال 
يهدي لولد قطعة من الحلوى ويقول له: يا بني تعال إىل 

أمك. فأجاب: ال فانا ال أحبها. وكان بقربه الكثري من األوالد 
لذلك هرب الولد باكيا وصارخا: ال أريد ال أريد.

وبعد نصف ساعة علمت بأن أباه و أمه يبحثان عنه، وبعدها 
 لم اعرف ماذا حدث.

حسب رأيي ليس املهم ألي سبب تشاجر هو وأمه ) تشاجر 
الولد مع والديه ألنهما لم يعطيانه إمكانية التصرف على 

حريته لذلك هرب(.

الهروب ليس هو الحل، بل الحل الصحيح هو أن يتحدث مع 
والديه ويسأل عن سبب تصرفهما معه.

الــولد الهارب 
بقلم: فــــــــــارس 
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 Once I was sitting on the verge of my house’s porch
 when I saw a man giving a piece of candy to a
 child and tell him: “Son, go to your mother.” The
 child answered: “No, I don’t like her.” There were
 many kids around him so he ran away crying and
screaming: “I don’t want to! I don’t want to!”

 After half an hour I heard that the father and the
 mother were searching for the kid. I don’t know
what happened after that.

 In my opinion, it doesn’t matter what made him
 argue with his mother (the child had argued with
 his parents because they didn’t allow him enough
freedom, and that’s why he ran away).

 Running away doesn’t solve anything. The best
 solution is for him to talk to his parents and ask
them why they are so harsh with him.

The Child Who Ran Away
By: Fares
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ورد احمر، كالدم الصايف، يفتح أوراقة كل صباح كأنها أجنحة 
 عصفور صغري.

الشوك الذي يخرج منة يجرح مثل السكني، وإذ لم تعرف 
كيف تمسك الورد.. سيجرحك. 

هذا التشبيه يشبهني تماما، فانا مثل الوردة الحمراء، 
والشوك هم الناس الذين يف قلبهم كراهية او حقد فاذ لم 

يغريوا املعاملة مع غريهم او يمحوا الصفات السلبية التي يف 
قلوبهم، مثل الكراهية والحقد، سيؤذي الناس حولهم ويعود 

عليهم باألذى.

انصح كل شخص ان يفكر ويكتب مثلي تشبيه يعرب به عن 
نفسه وعن الناس الذين يحيطون به. 

أنا والوردة الحمراء
بقلم: قـــــــــــــمـــر    
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 A rose, red like pure blood, opens its petals every
 morning like the wings of a small bird. The thistles
 which grow out of it are like knives, and if you don’t
know how to hold a rose, they will hurt you.

 This image is exactly like me. I am like a red rose,
 and the thistles are the people whose hearts are
 full of hate and hostility, and if they won’t change
 their attitudes toward others and erase the negative
 feelings like hate and hostility from their hearts,
they will hurt others and will in return be hurt.

 I think every person should think and write, like me,
 an image that describes them and the people around
them.

Me and the Red Rose
By: Qamar
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يف كل ي���وم عند عودتي من املدرس���ه يلفتني بعض من األوالد يف 
جيلي، يتجمعون ويذهبون إىل مكان يف طرف الطريق.

يف إح���دى املرات لم أس���تطع أن أتمالك نفس���ي وقررت ان اذهب 
واجلس معهم الرى ماذا يفعلون.

كان���وا يجمعون املال من بعضهم البعض لش���راء الس���جائر لكي 
يدخن���وا، واألصعب من ذلك أنهم كان���و يضايقون البنات املارات يف 

الشارع، بإسماعهن الكالم البذيء ومعاكستهن. 
أردت يف تلك اللحظة أن أبرحهم ضربا ألنهم حقريين وأوغاد. فهم 
ال يحرتم���ون الناس االخرين. بعد لحظات مرت إحدى صديقاتي، 
وألقت التحية علي. فقام احد األوالد بسؤالي: من هذه »الشقفة«؟! 
فقلت له : احرتم نفس���ك يا ه���ذا... فقام بضربي، لكن صديقي قام 
بالدف���اع عني. عندها قررنا تركهم والذهاب إىل البيت لكي ال يزيد 

الوضع سوءا. 
انا يف سن الرابعة عشرة، ونحن ال نزال صغار، صغار على التدخني 
أيضا، وأفضل أن أعيش الحياة يف كل لحظه كما يجب باملرح والفرح.

أوالد الشوارع
بقلم: مـــــــــــؤنس
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 Every day, when I return from school, I notice some
 kids my age that get together and go to a spot on the
side of the road.
 Once I couldn’t hold out anymore and I decided to go
and sit with them so I can see what they were doing.
 They were gathering money to buy a cigarette so they
 can smoke, and what’s worse, they were harassing girls
 who walked in the street, calling them dirty names and
other profanities.
 At that moment I wanted to hit them, because they
 were fools and idiots who disrespected others. A few
 moments later, a girl friend of mine went by and waved
 me hello. One of the kids asked me: “Who is this babe?”
 I told him: “Watch your tongue, you...” He started to
 hit me, but my friend came to the rescue and defended
 me. We decided to leave them alone and go home so
we wouldn’t make the situation worse.
 I’m 14 years old. We are still young, young even to
 smoke. It’s best we live every moment of our lives as
we should, happy and carefree.

The Kids in the Street
By: Mua’nes
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يتعام���ل الس���ائقون م���ع مخالف���ات الس���ري عل���ى أنه���ا مج���رد 
مبل���غ مالي، س���واء كان���ت قيمتها مرتفع���ة الثم���ن أو منخفضة. 
لك���ن الجان���ب ال���ذي ال ي���راه الن���اس ه���و أن املخالف���ة ه���ي 
 عب���ارة ع���ن نظ���ام قانون���ي يحاف���ظ عل���ى س���المه املجتم���ع.

مث���ال عندم���ا تك���ون إحدى الس���يارات ق���د أوقفت يف م���كان غري 
مخص���ص للوق���وف أو أوقف���ت بش���كل غ���ري صحيح ربم���ا تأتي 
 س���يارة أخ���رى وتصطدم بها فتتس���بب بالضرر لكال الس���يارتني.

اإليق���اف يف املكان غري املناس���ب لها، يتس���بب بمخالفه س���ري. فلو 
أن الس���ائق أوقف الس���يارة يف مكان مناسب ملا حدث أي ضرر من 
األس���اس. أو لو أن شرطيًا رأى هذا السائق وحرر له مخالفه سري، 
عندها كان من املمكن أن يفكر الس���ائق مرتني قبل إيقاف سيارته 

يف مكان غري مناسب، وأن يتفادى الحادث. 
حس���ب رأيي، فإن اإلعتقاد الس���ائد بني الناس أن مخالفة السري 
هي غرامه ماليه فقط هو إعتقاد خاطئ، فحس���ب ما ذكرت سابًقا، 

فإن فكرة املخالفة هي شيء له منفعة.        

مخالفات سري
بقلم: شــــــــهــاب
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 Drivers think that traffic tickets are just a sum to be
 paid, large or small as they may be. But people don’t
 understand that tickets are means to uphold law and
order and to protect society.

 For example, when a car is parked in a forbidden
 spot, or parked in the wrong way, another car might
come and hit it, and both cars will be damaged.

 Parking the car in a forbidden spot will get you a
 ticket. If the driver would have parked his car in
 the right place no damage would have been caused.
 And if a policeman sees the driver and gives him a
 ticket, next time the driver might think twice before
 parking his car in the wrong way, and that may
prevent damage.

 I think that most people are wrong when they think
 that a traffic ticket is only a fine. As I described here,
it may have some advantages.

Traffic Tickets
By: Shihab
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يف جولتنا التصويرية قرب النادي، قمنا بمقابلة شخص مقعد، 
توجهن���ا إليه لطلب إجراء مقابلة مع���ه، ليخربنا تفاصيل عنه، 

فاستجاب لطلبنا بسرور!  
أخربنا بأنه صاحب إعاقة منذ الوالدة، ولكن حالته بدأت تسوء 

يف عام 2002، فأجرب على استعمال الكرسي املتنقل.
فضولنا دفعنا لتوجيه األسئلة له عن كيفية تأقلمه مع اإلعاقة 

يف حياته اليومية.
هل اإلعاقة أثرت على حياتك؟ 

 كال، التأثري كان جسديا فقط، الن عائلتي قامت بدعمي  
س���واء كان أبي  أو أمي  أو إخوتي. فدعمهم لي أعطاني 

األمل والقوة والثقة بالنفس.
تابعنا االس��تماع له وسألناه عن كيفية تنقله ألنه ليس من 

مدينة الناصرة. 
أجاب: لدي س���يارتي الخاصة التي تساعدني يف التنقل 
من مكان إىل آخر، لكن لألس���ف ليس يف كل مكان توجد 

مقابلة مع شخص مقعد
بقلم: رحمة واسيل وقمر
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 We went out for a tour to take pictures around the club
 and interviewed a disabled man. We approached him and
 asked if we could interview him, so he can tell us about
 himself, and we were surprised when he was happy to
do it!

 He told us he was born with a disability, but in 2002 his
situation deteriorated and now he must use a wheelchair.

 We were curious to hear how he copes with his disability
in his everyday life.

 Does your disability affect your life?

Not really. The effect is purely physical. My whole 
family supports me: my father, my mother and my 
siblings. Their support fills me with hope, strength 
and self confidence.

 Next we asked how he moves around, because he
doesn’t live in Nazareth.

His answer: I have a special car which helps me 

An Interview with a Disabled Man
By: Rahma, Asil and Qamar
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أماكن متاحة للمعاق���ني،  الوضع يف قريتي  املغار ويف أغلب  
القرى العربية سيء جدا وغري مريح لشخص مثلي.  

كيف تعيش حياتك اليومية؟
أنا أعيش كباقي الش���باب .اخرج للسهر وأشاهد مباريات 
كرة القدم، مثال : ملعب كرة القدم يف حيفا مريح لألشخاص 
الذين مثلي  )أصحاب اإلعاقة( يمكن أن يدخلوا بس���هولة 

ملشاهدة املباراة.
ماذا تحب أن تقول لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

لكل إنس���ان مهما كان مرضه، الثق���ة بالنفس والقوة هي 
السالح ملحاربة كافة العثرات. 
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to move around. Unfortunately, some places have 
no parking spaces for disabled. The situation in my 
village, Mghar, is very bad and it’s the same in most 
Arab villages. There is no accessibility for people like 
me.

 How do you go about in your daily routine?

I live like everybody else. In the evenings I go out and 
watch football games. For example, the football field 
in Haifa is accessible for people like me (disabled) 
and we can go in easily and watch the tournaments.

What would you like to say to people with disabilities?

Every person, whatever illness he may have, has self 
confidence and strength which are weapons with 
which you can overcome any hardship.




