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 مقدمة

 
                                                                                                 Cristiana Natali كريستيانا ناتالي

                                                 Traduzione Omari Ahmed El Jazouli  ترجمة أحمد الجزولي عماري

 
 يداً واحدًة، اليمنى.  تمتلك    Maria Paola   ماريا باوال

 ها  أن قامت بأية حركات رقص بل كانت تظن أن ليس لديها أية موهبة. يسبق لحينما بدأت ترقص معنا، أخبرتني أن لم 

 اكتشفنا بعد ذلك أن لديها قدرات حساسة في الموسيقى، في فن التقليد كما أن لديها ليونة استثنائية في الجسم.

لكنهاا فاي رخار السانة بادأت تاعدي العار  ،  ماريا بااوال ترتادي أقم اة بأكماام ةويلاة كاي تبادو متماثلاةفي بداية مشوارها ، كانت 

 وهي ترتدي أقم ة المسرح بدون أكمام . 

أثناا  القارا ة،و لام يخةار   حينما ةلبت منها أن تكتب  فحتين بخ وص تجربتهاا الفنياة، كنات أتوقان أنناي ساور أتاأثر بماا كتبات

 مها سيدفعني أن أكتشر جوانب منها لم أكن أعرفها  قة عنها. ببالي قةعاً أن كال

كمسااهمة ثانياة ك كيار و  القاار  كمقترحاات  يجادها  ولدت فكرة هذا الكتاب من هاتين ال فحتين على وجا  التحدياد ، التاي ساور

 منحني الرقص يد "المساعدة"(

ماان خااالل ق ااة ماريااا باااوال نقتاارب ماان واقاان ال نعرفاا  و ماان أساالوب  ياار مااألور  لساارد  ق ااتها ومشاااركة القااار  تجربتهااا 

 الشخ ية بغر  الو ول إلى فهم أكبر. 

 تني:في الواقن ، تعكد ماريا باوال على أهمية التوا ل والتبادل. عندما سألتها عن توقعاتها بشأن مساهمتها التي نود نشرها ، أجاب

 

]...[. رمل أن يتم تحفيز الذين ي عب عليهم الحادي  عان ذلاك القياام با  ،و أن   أنا سعيدة بأن يقرأها الناس

 ال يخافوا...

 كير ذلك ؟

مان المفيااد أن نشاجن التوا اال و نتحااد  عان المونااوش، ءن ماان اءشايا  التااي الحظتهااا  الباا هااو حاار  

 كثير من اءشيا ... أحياناً ال تخةر قةعاً على بالي ]...[.الناس في التعامل معي. حر  في 

المار    في كثير من اءحيان ،يتواجد النااس فاي مشااكل لام اتواجاد فيهاا. قاد تكاون ربماا مساألة إحتارام ءن

 سايئا خاالر ماا يمكان أن أنان  تجاهي كاان بأن سلوكهم   يعتقد نفس  مسي  لي أو ربما  االخرون يظنون

   شخ ياً .  أنا

نفسا  والتاي قاد تناع  فاي مواقار  اعبة، فهنااك  ناوش المشااكل التاي يعااني منهاا الشاخص إلاى هاذا يعاود

حاين يغناب إذا ماا  لذا أنا ال أحكم على شاخص لديا  إعاقاة  مشاكل معوقة أكثر بكثير من التي أعيشها أنا.

  .أعرر أنا كذلك أشخا اً من هذا القبيل ، تحد  شخص عن 

ثلااي ، أجااد أن الموقاار ي ااب  محرجاااً عناادما يشااعر الشااخص أمااامي هااو ا خاار ولكاان بالنساابة لشااخص م

كيار أت ارر، بينماا إذا منحناي الشاخص بادالً مان ذلاك مادخالً كاي   بالحر  ، و في هذه الحالة ال أعارر

أستةين اإلجابة عن ، أو ربما قمت أنا بذلك وهو يجيب ... يحاد  توا ال نساتةين مان خاللا  التعبيار عان 

 .ذا الكتاب[ فر ة لفت  نافذة]ه .أنفسنا
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 (.2018يناير  2كإستجواب ماريا باوال ، 

معلفاات و معلفاو هاذا المجلاد  .كم هي النوافذ التي يمكننا فتحها علاى العاالم؟ هنااك العدياد مان الةارق للنظار إليهاا وتجربتهاا وفهمهاا

 .يقدمون لنا ، من خالل كتابتهم الذاتية ، وجهة نظر مدهشة

كةالبات وةاالب ، ةالباات ساابقات وةاالب ساابقون ،  من جامعة بولونياDSA1 / ص لألشخاص ذوي اإلعاقةيجمن المجلد ن و

مسااهمة مان مادرس اءشاخاص ذوي اإلعاقاة ،   أخار   مان جهاة و مان جهاة ، ةاالب الادكتوراه ، معلماون ، متادربون ، فنياون(

وعي فااي مونااوش اإلعاقااة نظمتهااا مدرسااة ا داب رفاان مسااتو  الاا  وأخيااراً ق ااة ةالبااة عاشاات تجربااة فااي ورشااة عماال ماان أجاال

أماا بالنسابة لمسااهمات مااتيو كورفيناو وفرانشيساكو موسوليساي ، نازوالً  Acca Parlante.والترا  الثقافي بالتعاون مان جمعياة 

 .2من ةرر ، نيكوال بارداسي   لر بتهم ، كان الشكل المأخوذ هو مقابلة أجرياها ، و ثم نسخها

مان أجال  ، أرسالنا برياًدا إلكترونًياا لةالباات و ةاالب  DSA / ادات؟ مان خاالل خدماة الةاالب ذوي اإلعاقاةكيار تام جمان الشاه

فكرناا فاي إدرا  هاذه الرساالة فاي نهاياة المجلاد ءن الانص الموجاود باين ياديكم لان يمثال ساو  نقةاة  .دعاوتهم إلرساال مسااهماتهم

 .النسخة عبر اإلنترنت بن وص أولئاك الاذين يريادون االننامام إلاى المشاروشفي الواقن ، يمكن إثرا   :إنةالق في جمن الشهادات

دليال   نحن نفكر فاي كال مان الةالباات والةاالب ، و علاى وجا  الخ اوص التقناين و االسااتذة ذوي اإلعاقاة ، الاذين ال يوجاد لاديهم

 .ةاالت االت الشخ ية ، بةبيعة محدودة ال محال  كمرجن ، لذا توجب علينا اللجو  إلى

 هناك مالحظة واحدة للقرا : كل مساهمة هي مستقلة ، وبالتالي من الممكن عدم اتباش ترتيبات المجلد.

، نقتارح  Matteo Corvinoو  Luca G. De Sandoliو  Enrico Franceschiأماا ، فيماا يتعلاق بالن اوص التاي كتبهاا 

 لمعنى.ءن هناك مراجن داخلية كي ال ينين ا  قرا تها بالترتيب المقترح

نود أن نشكر أولئك الذين رمناوا بهاذا المشاروش مناذ بدايتا  ، وفاي المقاام اءول كوساتانتينو ماارمو ، رئايس مدرساة الفناون والتارا  

وكاذلك الماوظفين اإلدارياين لنائاب رئايس المدرساة الاذين  -الةالب و االساتذة -الثقافي ، وجمين أعنا  اللجنة المدرسية المشتركة 

 Moira )و Nadia Perri و Annarosa Pasi و Antonio Merli و Donatella Alvisi) يقا سااهموا فاي تحق

Venanzi 

. وأخيااًرا ، DSA،فرانشيساكو ساايكيري وجميان ماوظفي خدمااة الةاالب ذوي اإلعاقاة    Ilaria Tamburiniنشاكر أيًناا تعااون 

 Enrico، و  Roberta Bonettiو  Brenda Benagliaالنهائياة للانص ،و نشاكر أيًناا  شاكًرا ءولئاك الاذين قارأوا ال ايا ة

Franceschi .للمساهمة أثنا  فترة توزين المجلد 

  cristiana.natali@unibo.it نفكر في تةوير هذا  المشروش ،لذا فسور يسعدنا تلقي تعليقاتك على المجلد على العنوان    

  

mailto:cristiana.natali@unibo.it
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 ؟ كيف أمدني الرقص يد المساعدة
 

   Maria Paola Chiaverini  ماريا باوال شيافريني

                              Traduzione Omari Ahmed El Jazouli  ترجمة أحمد الجزولي عماري

                   

 موجزة في شعبة ا داب المعا ر من جامعة بولونيا 

 

فاي   أنا  كاان يشاعر باالحر  الشاديد تجااهي ءنا التعارر علاي، اعتارر لاي  اديق عزيز،بعد بنعة أشهر مان 

 ينأ االً مااذا كانات تلاك ال اعوبة ، و ساألني "هال تحتااجموقار  اعب ، ال أتذكر وجادني فاي  المرات  إحد 

، لك..نااحكت عنادما أخبرنااي بااذة بعاد سعال كأنا  قااام بزلاة مخجلاا حينهااا نفسا  استشااعرإلاى يااد "المسااعدة"؟" ، 

يقاول شاخص ماا   أنني ال أملك ياًدا كماا يقاال، عنادما تفكار فاي اءمار، يبادو كماا  في تلك اللحظة فةنلم أ  ءنني

 لرجل أعمى "أراك  ًدا!".

" هال تحتاا  ةستخدم عباارأ  البا، بما انني انزعج بل في الغالب ال أالحظ حينما اتواجد في مثل هذه الحاالت، ال

 انناي نفساي أدركات التعبيار لهاذا وباختيااري ، "المسااعدة؟" ياد لاي تماد أن لاك هال أو  إلاى ياد "المسااعدة؟"

 أكاون عنادما العاون ةلاب أو المسااعدة ياد ةلاب مجارد لي بالنسبة  عًبا كان أن  ،كما السنين مر على استعملت 

 . عب ونن في

 .أشيا  ال يمكنك القيام بها  أن هناك م الناس، تدرك بعد ننجكمعظ  نحينما تولد بشكل مختلر ع 

أناا  ال أدركاات بساارعة  ...يتعلااق بالمهااارات اليدويااةخا ااة بمااا ي فااي جانااب معااين، عجااز، يتجلااى بالنساابة لااي 

 أن العزر علي  ليس للجمين.  أيناً كما أدركت   يمكنني العزر على البيانو..

يربةاون   نار  الجميان كيار،  ماثال رباة الحاذا ˸ التقليادعان ةرياق  الباا تعلمهاا القيام باءشايا  ، ن تعلمعندما ن

 لذلك اكتشفت ةريقتي لربة حذائي. أ ابن.بدون  االقيام بهذ أستةينأحذيتهم، ولكن ال 

 .نفس النتيجة  إلى نيل تو ةمختلف سبلكتشار ا و اإلبداش  لىعجز هو الذي يحفز عأن ال عندئذ أدركتو 

 .ال  اءظافرة ينعمن و أ دقائي يستغربوناليا، ح

 .أخر .. ياتحدت ةواجههو نفس  الذي حفزني لمي، اعاقتالذي دفعني للتغلب على   ومن ذلك ، فإن العزم

ما كنات  اغيرًة كنات أحاب دناعك  اءياملن أ ب  بهلوانتاً في يوم من  أننياقتناعي لم يكن  عبا ك ربة حذائي  

كااان هاو تعلام ةلااب المسااعدة مان ا خاارين عنادما ال أساتةين فعاال  كلا ،  اعب ماان ذلاكاءأن  جازمأ.السايرك( 

الااذي كناات معمنااًة  باااالعترار أمااام ا خاارين بااالنقص، كبريااائي أو خجلااي ، الااذي منعنااي بساابب: ربمااا  شااي 

أتعلام أن اةلاب ياد لكاي  ومان ذلاك حينماا كنات اةلاب المسااعدة، كاان وال أدري لمااذا ي اب  حقيقاًة.  .بونوح 

   علي أن أ ب  امرأة. ن، كاالمساعدة

ومن ثم فإن التحول إلى امرأة هي عملية إندما ، وليسات بالساهلة، باإدراكي لجسادي، مان وجهاة النظار الجمالياة 

 .كان قوًيا  كان رنذاك تأثير إعاقتي ، التي عشتها على اءقل ،رنذاك هذا التأثير  بالفعل   : و  ل  كذلك

الفتى المراهق الذي يتعايش من عقدة أنر كبير ، أو ءن  ساميناً أو أنا  يركاب قد يتعلق اءمر كما هو الحال بذلك 

بالفعال ، لايس دائًماا ، ولكان   ذاتياة  لي هذه اءنواش من العقاد أساسااً   ومن ذلك ، كانت تبدو .اءسنان تقويمجهاز

  .في الغالب ، في حين أن "مشكلتي" كانت مونوعية بال شك
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كانات تبادو لاي عمومااً قابلاًة للت احي  بشاكلش مان اءشاكال، لكان   من جهة أخر  بينماا بعا  العياوب الجمالياة 

 .اً حتمتغيير   عيبي كان يبدو لي دائًما أن  بدون

هني فكرة ارتدا  ةرر يد  ناعي أباًدا ، و لاو عان ب:عاد: تناق ، لم تخةر على ذ  ا يبدو أن بالمناسبة ، وعلى م

الويال لمان مساني فيهاا( هاي   انناي هكاذا ، إنهاا جاز  مناي ، والويال ثام)الياد ال اغيرة   بملكيةش لهذه  أشعر دائًما

 .) التي ال مفر منها كهذا كل ما في اءمر و ليس لدي بديل لالختيار االستقاللية

ون ل تانعكس كاال ياوم فااي عيااباا الااداخلي فقاة،وكال هااذه اءفكاار واءحاساايس ال تقت ار علااى منةقاة ماان التأمال 

 ا خرين.

وأحياًنااا ال يمكاان الاارد  إرادتااك،ءن ردود فعاال ا خاارين خارجااة عاان  المظاااهر،لاايس ماان السااهل مواجهااة هااذه 

عنادما  المثاال،علاى سابيل .ءن  ال يتم التعبير عنها بشكل مباشار و فاي معظام الحااالت خوًفاا مان اإلساا ة عليها،

وأخبارهم بالحقيقاة وأجياب عان أسائلتهم التاي  يادي،عماا حاد  لاي فاي  ،يسألونني عاادًة علاى الفاور أةفااًل،أقابل 

يشااعرون بااالحر  الشااديد ماان أساائلة    الًبااا مااا تكااون منااحكة ومفاجئااة. بينمااا إذا كااان رباااعهم بجااانبهم ، فااإنهم

وإشااراكهم فااي المحادثااة:   إذا اسااتةعت فااإني أجياابهم أينااا مباشاارة .أةفااالهم ءنهاام يخشااون أن يكونااوا مساايئين

 يكون اءمر لةيًفا. ذلك،ما يحد  عند

يحاد  ذلاك خاالل المحادثاة: هاذا   ولكان الفاور،ال يالحاظ معظام اءشاخاص الاذين أقاابلهم الياد علاى  الواقن،في  

 .وبالتالي يريحهم أيًنا يريحني،

فاإنهم   عهامم راتظالنمن ناحية أخر  فإن   الًبا ما يحدق الغرباا  فاي وجهاي ، دون أن يقولاوا أي شاي ، وإذا تبادلات ا

، محاولًة  اهاولت معظم حياتي أن أحمي نفسي منرهم في إتجاهش رخر: هنا ، أمام هذه العيون أشعر بالعجز. حظيوجهون ن

نفسي، وتجنب قدر اإلمكان ذلك ، وأنغلق علاى نفساي أماام المجهاول. ولكان لحسان الحاظ ، تحاد  إخفا  قدر استةاعتي 

 .ذلكأشيا  في الحياة تجبرك على الخرو  من 

الروح ، تبادين بالجساد وبا لآلخار،الحب: عندما تحبين ال يمكنك تجنب إظهاار نفساك عارياة   هو اءشيا أول هذه  تكان

 جياد،فاي بعا  اءحياان اءماور تمشاي بشاكل   .">>لمعرفاة حكما  <<" متشابثًة با  كثياراً   شخصل   نفسك في حقيقتك

 .لكن الحب يعلم سيئ،بشكل   وأحياًنا

في الجامعة، الرقص اءفريقي في شكل  الحماساي. لان أنساى قةعااً   الذي اكتشفت  معخرا الرقص،الشي  الثاني كان هو 

اخلي، وأخر  اللحظة التي بدأت فيها أ وات الةبول وهي تقرش في قاعة الرقص: ذلك ال وت الذي إخترق باباً بد  تلك

اً، ومنذ تلك اللحظة هذا التيار بدأ يعيش معي بساعادة فاي التغلاب علاى لم أعرر كون  موجوداً سابق ةمني تياراً من البهج

 .تحيزاتي الخا ة و مخاوفي

راً تماماً في هذا الشعور و وتسودني هذه الفرحة كل مرةش أرقص فيها، وهي شعوٌر المحب حينما يقن في الحب: تكون مغم

أسام   ن  ءي شاخص أن يحرمناي منا ، كماا لامإنا  شاعور جميال وقاوي جاًدا لدرجاة أنناي ال أسا  ال يهماك أي شاي .

 .لمخاوفي أن تحرمني من هذا الشعور الجميل

هذه الفرحة ، ءنني بمفردي ال   أود من الجمين أن يشاركني  وهكذا لم أعد أخشى أن أعدي الرقص: أريد أن أرقص كما

 احتوا ها .  استةين

 .رأيتموني أرقص ال داعي أن تسألوني هل أنا سعيدةإذا   .محظوظةً حينما أفكر في اءمر، أفهم أنني كنت حًقا 

 


