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مالحظة هامة:

يمكنك تمثيلها بعدد أكبر أو أقل من الشخصيات واأللعاب يمكنك أيًضا
تغييرها ، لكن حاول ان تكون أقرب شيء إلى القصة التي يرسلونها إليك.

6 أو 5وقم بتسجيلها بحيث ال يستمر الفيديو أكثر من 

محضر جلسة.
تم اختراع هذه القصة من قبل مجموعة من مدرسة المسرح ألشخاص لديهم

الشلل الدماغي.

حقيبة سفر فيكي

 سنوات تعيش في فالنسيا ، وتستخدم فيكي كرسيًا8فيكي فتاة تبلغ من العمر 
متحرًكا

تتجول وتفعل أشياء كثيرة كل يوم. خالل األسبوع تذهب إلى المدرسة حيث
تتعلم الكثير ولديها أصدقاء رائعون. تحب ممارسة األلعاب والقراءة عن

البلدان والسفر.
عندما تكبر تريد أن تدرس لمساعدة اآلخرين.

كانت األعياد قادمة وكان على خالتها بيغونيا ، التي كانت تقود شاحنة ، أن
تذهب في رحلة ، وهذه المرة قررت فيكي مرافقتها.

قاد بيغونيا شاحنة سوداء المعة وكان دائًما يقوم بمغامرات رائعة.
هذه المرة كانت لديه رحلة طويلة ليقطعها إلى مخيمات الالجئين

الصحراويين. في هذا السفر كان عليه إحضار الماء ، الذي كان سيجمعه
بالتوقف في المدن اإلسبانية المختلفة.

قررت فيكي أنها ستجمع أيًضا أشياء مختلفة ستضعها في حقيبتها ،كأشياء
وألعاب والكثير من الحب الذي ستتركه رحلتها في الصحراء الغربية

كذكرى.



تجهز فيكي حقيبتها التي كانت لجدتها. كانت تلك الحقيبة مليئة بالذكريات
والرحالت الجميلة وكانت متحمسة ألن الحقيبة القديمة ستبدأ رحلة مرة

أخرى
حملت في حقيبتها مالبس ودمية قديمة رافقتها في طفولتها والتي كانت قد

أعطتها صديقة لجدتها ، كانت دميتها المفضلة.
غادروا فالنسيا وبعد رحلة طويلة توقفوا في ملقة ، وهي مدينة بها شاطئ و

الكثير من الشمس ، كان مشابًها جدًا لفالنسيا. هناك التقت نيريا وأصبحا
أصدقاء.

كما أعطتها نيريا دميتها ، التي كان لها زر على بطنها بالضغط عليه تبكي
الدمية، حتى تجعل الفتاة األخرى سعيدة بجانبها.

بدأوا الرحلة مرة أخرى ، وبعد عدة ساعات انتهى بهم األمر مرة أخرى في
رحلة أخرى جميلة. 

مدينة قادس. لديها شاطئ ولون أبيض جميل جدا جعل المدينة
واحدة من أجمل المدن. هناك التقت بإيدو ، الذي أخبرها أيًضا بما سيفعله

في رحلته العظيمة.
أعطاها إيدو شاحنة إطفاء لعب بها لساعات طويلة عندما كان صغيرا. كان

لون اللعبة أحمر وتحتوي على سلم وخرطوم ،و ال يزال يبدو الجرس يشتغل.
يمكن لهذه اللعبة أن تساعد فيكي في مغامرتها الرائعة.

كانت المحطة التالية على متن القارب الذي سيقلهم إلى القارة المجاورة. هناك
التقت  جوزيب ، الصبي الذي رافق والدها في رحلة أخرى رائعة. جوزيب

لم يكن لديه لعبة إلعطاءها لفيكي ، لكنها قررت أن تعطي رسالة مليئة بالحب
حيث كتب لها قصة جميلة كانت والدته تحكيها له دائما. كانت هذه القصة عن

الصبي الذي لم يكن يعرف كيف يلعب وعلمته والدته ألعابًا مختلفة حتى
يختار واحدة كل يوم .فعندما كبر هذا الطفل ، استمر في اختيار لعبة حتى ال

ينساها بداخله.
أعطى هذا فيكي فكرة رائعة ، وقررت جمع كل األلعاب التي تعرفها بشكل

جميل.في دفتر أزرق. و يحتوي هذا على شرح وصور األلعابq الشعبية
" حيث نستخدم الطباشير والحجر المسطح ، أو "Samboriبفالنسيا ، مثل "

El



كتكوت إنجليزي "، والذي كان أيًضا مضحًكا جدًا عندما لعبته مع أصدقائها
في صنف.

بعد عدة أيام من السفر ، وصلت فيكي وخالتها إلى الصحراء الغربية ،
وتفاجأوا بجمالها الفاتن. لفت انتباههم أن لديها شاطئ. عندما وصلوا

بدأو يتأملون المخيمات والناس كيف تعيش هناك.كانت الناس تبتسم رغم
المعاناة والحظوا االمل في اعينهم .رحبوا بنا كثيرا  .

فيكي وخالتها اعتقدوا أن هذه المغامرة ستنتهي عندما وصلوا إلى هناك ،
لكنها في الحقيقة مجرد البداية.

شرح األلعاب:

"سامبوري" يماثلها "ابيسو"بالحسانية

باستخدام الطباشير ، يتم رسم بعض الصناديق على األرض التي نضع فيها
ارقاًما.

نرمي الحجر على مربع الرقم الذي يمسنا ونمر بكل مربع
q.من االرقام التي تمسنا ونمرر الحجر في كل مربع و نقفز بالساق العرجاء

سنقوم برحلة ذهابًا وإيابًا عبر الشبكة التي رسمناها بالطباشير على
على األرض وفي طريق العودة نلتقط الحجر الذي ألقينا به في البداية. اللعبة

تنتهي عندما يتمكن الالعب من وضع الحجر في كل مربع من
الشبكة والسير في الدائرة.

"الدجاج اإلنجليزي"

لعبة تتكون من شخص يميل وينظر إلى الحائط
 إلى الحائط وعندما ينتهي يستدير ليرى ما إذا كان3 ، 2 ، 1يقول 

اصحابه يقفون مثل التماثيل. إذا رأيت شخًصا يتحرك ، فارجع إلى خط
البداية. الناس الذين يلعبون يحاولون الوصول إلى الحائط. 



دع الشخص الذي يدفع يراهم يتحركون. الشخص الذي يصل إلى الحائط أوالً
هوالفائز باللعبة وابدأ اللعبة كوصي على الحائط.


