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�تستعيد�وردة�طفولتها�وأيام�الدراسة�ببساطة،�فهي�ال�تزال�يف�أوائل�العرشينات�من�عمرها��وهي�التي�كانت
�طالبة�مميزة�ومحبوبة�من�الجميع؛�زمالء�ومعلم���ومنهم�معلم��إثن��عىل�األخص�تتذكره��بتقدير�وإعزاز
�أك©�من�غ§ه�،�فلطاملا�أخرباها�أنه��موجودان�ملساعدتها��وقد�طلب�والداها�قبًال�من�املدرسة�االعتناء�بوردة،
�ومنعها�من�القيام�بجهد�بد¯�كب§،�ألنها�تعا¯�من�مشكلة�صحية�يف�غددها�الليمفاوية��ظن�إداريو�املدرسة
��حينها�أن�وردة�مصابة�بالرسطان،�فلم�يطلبوا�املزيد�من�التوضيحات،�و³�يوضح�والدها�تفاصيل�تلك�الحالة�أك©
�تصل�لقاعة�الدرس �فقررت�املدرسة�إعفاء�وردة�من�أنشطة�الصباح،�ومنحتها�اإلذن�باستخدام�مداخل�املعلم�،̧�
�دون�التزاحم�مع�طالب�وطالبات�املدرسة،�ك��أعفيت�من�املشاركة�يف�حصص�الرتبية�البدنية��قضت�وردة�فرتات
�االسرتاحة�يف�قاعة�الصف��يف�البداية�³�تكن�وردة�تحب�هذا�االستبعاد�عن�زمالئها�وزميالتها،�فكانت�تخرج
�ملشاركة�زمالئها�يف�اللعب�والت�رين��ولكنها�رسعان�ما�كانت�تشعر�بالضيق�يف�األجواء�الحارة،�ويف�الزحام�يف
�ساحة�املدرسة،�خاصة�أنها�كانت�هدفًا�لتنّمر�زمالئها�وزميالتها�بحجة�املعاملة�الخاصة�التي�كانت�تتلقاها��فّضلت
�وردة�هدوء�الغرفة�الصفية�عىل�ساحة�املدرسة،�كانت�عاملها�حيث�تجد�الهدوء،�رشيكها�يف�تلك�الغرفة�زميلها
�يف�الصف�الدرايس،�والذي�لعلـّة�صحيـّة�يف�القلب،�طُبـِّق�عليه�نفس�األمر�املُطبـَّق�عليها��توطـّدت�العالقة�ب�
�اإلثن�،�فهو�أيًضا�جارها��ورسعان�ما�تحّولت�نظرة�وردة�إىل�استبعادها�باعتباره�Ðييزًا�وتفضيًال�لها،�فهو�وقتها

الحر�للعب�وتبادل�الحديث�وأحيانًا�القيام�بواجباتها�املنزلية

 كربت وردة وأصبحت تلك الطفلة الهادئة حسنة الترصّف، ترافق والديها أين� ذهبا، حتى عندما كان يصحبها والدها

 معه إىل اجت�عاته يف املركز املجتمعي. كانت تجلس يف الخارج بهدوء يف انتظار انتهائه� من اجت�عه�. تنظر من

 حولها إىل امللصقات والالفتات اإلعالنية عىل الحائط، تحّدق يف صور اإلبر والرشائط الحمراء. ³ تفهم حًقا ما كانت

 تعنيه كل تلك الصور حتى تعلـّمت القراءة، ومع ذلك ³ تكن متأكدة من كل تلك املعا¯ والرسائل. لكن الزيارات

 املتكررة مع والدها، واألدوية التي مألت حياتها أخربتها أنها مريضة. ³ تعِط وردة األمر شأنًا كب§ًا يف نهاية األمر،

طاملا أنها ال تزال قادرة عىل اللعب والذهاب إىل املدرسة وفعل كل ما تريد

 وعندما بلغت وردة من العمر 10 سنوات، أجلستها والدتها بهدوء وسألتها "هل تعرف� ما بِك يا وردة، ملاذا أنت 

 مريضة؟" أومأت وردة بهدوء، وقالت: "نعم، أنا مصابة بف§وس نقص املناعة البرشية". سألتها والدتها "هل تعرف�

 ماذا يعني ذلك؟" وأومأت وردة برأسها ثانيًة، وقالت: "إنه مرض مثل أي مرض آخر". أخربتها والدتها بهدوء وبطء

 أن إصابتها بف§وس نقص املناعة يعني أن مناعتها ليست قوية مثل األطفال اآلخرين، وأن عليها دوًما أن تكون حذرة

بشأن وضعها الصحي

. 
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�ولدت�وردة�متعايشة�مع�ف§وس�نقص�املناعة�البرشية،�ومنذ�والدتها�كان�والداها�يتأكدان�دوًما�من�أن�وردة
�تحظى�برعاية�جيدة�وأن�لديها�كل�ما�تحتاجه�يف�املنزل�واملدرسة��حتى�أن�والدتها�تأكدت�من�أن�طعامها�تم
�إعداده�بعناية�مدروسة��وردة�كانت�من�أوائل�األطفال�الذين�تلقوا�العالج�يف�مرص،�كان�عمرها�حينها�أربع
�سنوات�فقط،�والدواء�كان�ال�يزال�قيد�التطوير��الدواء�كان�يعمل�عىل�تثبيط�نشاط�الف§وس�وتخفيف�الحمل

الف§ويس�له،�وتعزيز�مناعة�الجسم�املضيف

�أم�وردة�كانت�حريصة�عىل�ضبط�مواعيد�أدوية�ابنتها��بين��وردة�³�تنس�مذاق�تلك�األدوية�الثالثة�التي�كان
�عليها�تناولهم،�كان�مذاقهم�سيئًا��أحدهم�كان�قوامه�سميًكا�وزيتيًا�يف�فمها،�ومرارته�شديدة،�³�تكن�لتطيق
�طعمه�أبًدا،�بين��اآلخر�كان�سلًسا�سهل�البلع��لكن�املفضـّل�بالنسبة�لها�كان�حلًوا�بطعم�الفاكهة��ومع�ذلك�³

�Ðانع�وردة�يف�تناول�أٍي�منهم

 وردة اآلن امرأة شابة، محبـّة للمرح، تستمتع بأن تكون محاطة بالضحك والفرح. عندما كانت مراهقة درست بجد

 وأحبـّت املشاركة يف األنشطة املدرسية. وعندما التحقت بالجامعة كانت فتاة æلؤها الح�س واملثابرة والجد، واليوم

 تدرس علم النفس. وعىل الرغم من أن أغلب وقتها تقضيه يف الجامعة، إال أنها ال تزال متطّوعة نشيطة يف املركز

املجتمعي الذي كانت تزوره منذ صغرها، ولطاملا لعب دوًرا أساسيًا يف حياتها

 انضمت وردة إىل املركز املجتمعي كمتطّوعة يف البداية، من بعد مرحلة التعليم الثانوي. عملت مع النساء والشباب

 املتعايش� مع ف§وس نقص املناعة البرشية، تقّدم التدريب واالستشارة. ومن خالل تدريبها كمتطّوعة، توصـّلت إىل

 فهم كامل ملاهية الف§وس، وكيف ينتقل، وكيف يتم عالجه، وما هي حقوقها كشخص متعايش مع ف§وس نقص

 ثم بدأت، جنبًا إىل جنب مع متطوع� آخرين، يف إعطاء جلسات توعية، معظمها يف .(PLHIV) املناعة البرشية

 جامعات أخرى، وأغلب جمهورها من طالب الطب وأعضاء هيئة التدريس، وغ§هم. خالل تلك الجلسات، كانت

الصورة لتغي§  منها  البرشية، يف محاولة  املناعة  أحيانا قصتها كشخص متعايش مع ف§وس نقص  املشارك�   تخرب 

النمطية حول ف§وس نقص املناعة البرشية والتعايش معه

. 

. 

. 
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 يف البداية، يُصاب الطالب بالصدمة من قصتها ألنها تشبههم؛ شابة بصحة جيدة وسعيدة وقوية، بل وحتى محافظة

 وعىل .HIV ومتديـّنة بعض اليشء. كل األشياء التي تتعارض مع الصور النمطية التي يعرفونها عن املتعايش� مع

 الرغم من ردودهم الجاهلة والقاسية يف بعض األحيان، فإنها تواصل القيام بهذا العمل بال كلل. يستغرق األمر من

 ثالث إىل أربع جلسات، هي الفرتة الالزمة لتنتقل تعليقات املشارك� واملشاركات من كونها تعليقات قاسية حول

التغي§ واإلرساع به  األخالق والف§وس، إىل محادثة قاïة عىل الحقوق والتجربة اإلنسانية للمرىض. ولتحفيز هذا 

 يتطلب األمر يف بعض األحيان القيام بأنشطة مجتمعية خارج قاعات التدريب، بهدف كرس الحواجز وتفكيك األفكار

 النمطية املُسبقة حول صحة ورفاهية وحقوق املتعايش� مع الف§وس. حتى أن لطاملا أثار تفاجؤ الناس بها وبحالتها،

 ضحك وردة. هي تعي لدرجة ما، ما يعنيه مظهرها وجسدها، وكيف تبدو للناس، وتهتم وردة ðظهرها جيًدا (وردة

 جميلة كأمها)، تختار مالبسها بعناية، وðا يتناسب مع حجابها، فال تك© من املاكياج، وتتأمل مليًا نفسها يف املرآة،

قبل أن تغادر املنزل

 يف الجامعة تنتهز وردة أي فرصة للحديث عن الصحة والحياة الصحية، ðا يف ذلك ف§وس نقص املناعة البرشية.،

 صحيح أنها يف بعض األحيان تُقابل باالستخفاف أو املزاح أو الرفض، إال أنها ال Ðانع طاملا أن الرسالة ستمر، بهدف

 ح�ية الشباب من العدوى وتقليل سياسات التمييز والوصم. هدفها األسمى هو أن يتعلم أطباء املستقبل والحارض

كيف يعاملون املتعايش� مع هذا الف§وس، باحرتام ودون تحيـّز أو أحكام مسبقة

 ومع ذلك كله، وعىل الرغم من أن وردة منفتحة بشأن وضعها الصحي يف تلك الجلسات والورشات التدريبية، إال

إذا أصبح التدريب واالستشارات أن األمر   أنها تحافظ عىل رسيـّة األمر يف جامعتها؛ فهي تعلم بحكم خربتها يف 

معروفًا فإن املضايقة والتمييز سيبدآن

. 

. 

. 



  مبكرًا خالل مراهقتها، ومع زياراتها املتعددة للمركز املجتمعي، أدركت وردة عواقب وتداعيات العيش مع الف§وس.

 فهمت أن الف§وس لن يؤثر فقط عىل صحتها، بل عىل كل مناحي حياتها، وتحديًدا حياتها الشخصية! عىل سبيل

 املثال، هي تعلم أنها إذا اختارت الزواج، فسيتعيـّن عليها الكشف عن وضعها لرشيكها. وليس كل من يف حياتها اآلن

املثقف� لدى  حتى  الوعي،  غياب  أهمها  مختلفة  بحجج  لنفسها،  به  االحتفاظ  عىل  تّرص  فهي  األمر،  هذا   يعلم 

 واملتعلم� يف مرص. هي تعرف من محادثاتها وجلسات التوعية أن الناس ال يزالون يحملون الصور النمطية القدæة

"واالفرتاضات األخالقية نفسها عن اإلصابة باملرض، فهو إما "مؤامرة أجنبية" أو "مرض غ§ أخالقي

 تحب وردة عائلتها كث§ًا، لكن عائلتها املمتدة ال تعلم بشأن وضعها شيئًا، باستثناء إثن� من أع�مها. أصدقاؤها أيضا

 ال يعرفون. وهو ما يشعرها بالعزلة واالحباط أحيانًا، فاألمر كأنه رس تخفيه داïا وتشعر بالقلق من أنه سيخرج يف

 أي لحظة، ٌرس له أثره.  وهي بالطبع وإن كانت تفضـّل االنفتاح والصدق بشأن هذا األمر، إال أنها تخىش قسوة الناس

تجاهها لو علموا. يف ذلك دمارها

. 

. 



 ومع هذا، فقد ائتمنت ثالثًة من صديقاتها املقّربات. األوىل هي ملى التي ما كانت لتكتشف األمر لوال أنها رأت يف

 إحدى زياراتها لوردة علبة دوائها، فسألتها عنه بإرصار، وقد كانت وردة أخربتها سابًقا أنها مصابة بفقر الدم، لكن

 صديقتها أرسّت لها بأن والدها يتناول نفس الدواء. يف البداية تجاهلتها وردة، واكتفت بتنبيهها لثقل فضولها، إال أن

تجنـّب األفضل  الحياة من  أموًرا يف  أن ùة  أجابتها وردة  القلق عىل صديقتها ووالدها. حينها   ملى أرصّت بحجة 

 السؤال عنها، وطلبت منها احرتام خصوصية الناس.  وما هي إال أيام قليلة، لتعيد ملى السؤال، ومرة أخرى ³ تتلق

 رًدا. وبعد بضعة أيام بين� كانتا متجهت� إىل قاعة الدرس، رأت وردة صديقتها تبú وتقول أنها عرفت ملاذا تتناول

 هذا الدواء تحديًدا، وأنها قلقة عليها وعىل والدها. هّدأتها وردة وتحّدثت معها بهدوء حول ما يعنيه التعايش مع

 ف§وس نقص املناعة البرشية وأنه ليس حكً� باإلعدام. رسعان ما بدأت ملى يف التساؤل عمـّا إذا كان والدها رجًال

 سيئًا إلصابته بذلك الف§وس، فتنبـّهها وردة بهدوء أنه ال معنى أن نسأل من أين جاء الف§وس، قائلة "أنت أك© من

 يعرف والدك، وتعلم� أنه رجل طيب ومحرتم وخلوق، وتعلم� جيًدا أنه ³ يرتكب أي أمر مخل". تكررت النقاشات

ب� الصديقت�، وتكررت األسئلة والهواجس

 أما صديقتاها ش§ين وسلمى، فقد نشأتا مع وردة منذ الطفولة وعرفتا أنها مريضة منذ ذلك الح�. اعتقدتا يف

 البداية أنها ُمصابة بالرسطان. ويحدث أحيانًا أن تغيـّر الصديقات خططهن بحجة مرض وردة، واألمر يث§ وردة،

 لدرجة أنها أخربته� بأن هذا االعتبار لظرفها بات يضايقها؛ فهي تخاف انزالق عالقتها معهن إىل الشفقة والعطف.

 تتذكـّر وردة عندما اكتشفت صديقاتها أمر مرضها، ³ تكن ردود أفعالهن درامية أو غ§ الئقة،  فقد سبق لهن أن

 تحدثن مع وردة بشأن الف§وس دون أن يعلمن أنها متعايشة معه. تضحك وردة ح� تفكر يف العالقة ب� الخوف

 واملرض، فالناس يخافون من الرسطان، لكنهم يقبلون مرضها به باملقارنة مع ف§وس نقص املناعة البرشية. تقول

 وردة: "æكنك أن تعيش حياة طويلة وكاملة ومنتجة ومزدهرة مع ف§وس نقص املناعة البرشية، عىل عكس غ§ه

 كالرسطان!". تتأمل أصدقائها اآلخرين، تتمنى أن يتمكنوا يوًما من امتالك املعرفة بف§وس نقص املناعة البرشية، وأن

 يكتشفوا أن املتعايش� مع هذا الف§وس هم بالنهاية أشخاص "طبيعيون"، يعيشون حياة "طبيعية"، مع رغبات

وطموحات وأحالم Ðاًما مثل أي شخص آخر، ومثلهم

. 
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 تشعر وردة أنها تس§ عىل الطريق الصحيح يف الوقت الحايل. ستنهي دراستها الجامعية قريبًا وتريد العمل يف علم

 النفس كأخصائية نفسية متخصـّصة يف العمل مع األشخاص املتعايش� مع ف§وس نقص املناعة البرشية، تسعى ألن

 تقدم الدعم لهم يف تلك األوقات العصيبة التي æّرون بها، وما قد تؤثر عليهم به من حزن واكتئاب، وهو أمر تعلمته

من معالجتها الخاصة، التي ساعدتها عىل تخطي اكتئابها

 تحاول وردة ملء وقتها، تلك إحدى أدواتها ملكافحة االكتئاب، تذهب إىل املركز املجتمعي كل� أمكن لها ذلك، فهي

 تحب قضاء الوقت مع املتطوع� اآلخرين يف املركز، وتستمتع بوقتها معهم، ومشاركتهم جلساتهم. تقول إن األمر

 يشبه الذهاب يف رحلة فهو يف النهاية لقاء لطيف. ك� تحب وردة الخروج للميش يف حيِّها، والزيارات العائلية. تحب

وتناول سويًا،  وامليش  املقاهي،  يف  الجلوس  يحبون  مثلها،  فهم  املقّربات،  صديقاتها  مع  الوقت  قضاء   وردة 

 السندويشات أو الوجبات الخفيفة، وتبادل مقاطع الفيديو و"املي�ت"، والتحّدث عن الجديد واملنترش عىل وسائل

مواجهة يف  لوردة  ح�ية  أفضل  هو  املجتمع  يف  منخرطًا  والبقاء  األشياء  بهذه  القيام  إن  االجت�عي.   التواصل 

 الصعوبات، وبالذات عندما يصبح التوتر الناجم عن تلك "األرسار" التي تحتفظ بها عن نفسها وعائلتها، وكيف سيتم

 التعامل معها لو انكشفت ثقيًال. هذا العبء الثقيل يدفع وردة إىل عزلتها أحيانًا، لتبقى يف رسيرها وال تغادره إال

 إىل العمل أو الجامعة. هنا ساعدتها طبيبتها النفسية عىل الفضفضة واالنفتاح، وتعلمت التحّدث عن األشياء التي

 تزعجها أو تقلقها. ك� تعلمت العديد من األدوات واسرتاتيجيات التأقلم لتخفيف الضغط الناجم عن التعايش مع

 ف§وس نقص املناعة البرشية يف هذه الظروف. ومع ذلك، فهي مفعمة بالطموح واألمل، وتحلم بالعمل يف األمم

 املتحدة، وأن تتحمل مسؤولية إعالة نفسها ووالدتها وعائلتها. وردة تريد أن تكون يف وضع مميز، وأن تكون معروفة

 بعملها الجاد ونزاهتها. ك� تحلم وردة بالزواج والدخول يف عالقة حب مستقرة لتبني عائلة من خاللها، لكنها رسعان

 ما تضحك وتبتسم بخجل ألنها غ§ متأكدة م� إذا كانت ستنجب أطفاال وكم عدد األطفال الذين ستنجبهم، وكيف

 .ستكون حالتهم

. 

. 

  Names and other details have been changed to protect the identities of the women of MENA Rosa
.تم تغي§ األس�ء وبعض التفاصيل حفاظًا عىل خصوصية أصحاب العالقة من نساء مينا روزا


