
قصة أمقصة أم

 حكايات حياة
مينا روزامينا روزا

خديجة



 خديجة مشغولة عىل الدوام، فهي تاجرة متنقـّلة، تشرتي مالبس ومستحرضات تجميل وتبـيعهم يف املنازل. يوم

 عمل خديجة قد يكون متعبًا يف أحيان كث�ة، فيه الكث� من التنقل والحركة والزيارات، مثقلة هي بأح�لها، ولكنها

 ال ¨انع، فهي تحب عملها وله مردود مايل جيد، وتعلم جيًدا أنها امرأة قوية وصلبة، وقادرة عىل كل يشء

 وبعد 10 سنوات من زواجها برشيد، تبّسم لها الحظ؛ أو هكذا بدا لها األمر. إذ التقت مصادفة بامرأة عزباء حامل

 تريد أن تجهض[1]، فحاولت إقناعها بالعدول عن الفكرة يف مقابل أن تعتني هي بها وبوليدها واقرتحت األمر عىل

 رشيد، الذي قبل به بعد نقاش طويل. خديجة ورشيد شخصان مثابران، يعمالن بجد. عىل الرغم أنه� · يكونا

 ميسوري الحال، فرشيد هو عامل يومية وهي تاجرة "شنطة"، إال أنه� كانا عىل استعداد للتضحية بكل ما لديه�

 ملساعدة تلك املرأة عىل االنجاب. وبعد نقاشات مطّولة، إقتنعت املرأة بالعدول عن فكرة اإلجهاض. فدعتها خديجة

 لإلقامة يف بيتها، عىل أن تهتم هي بكل أمورها، حتى املادية منها، Ãا فيها نفقاتها الطبية، فقبلت الضيفة. اتفق

صعوبات أي  الوليد  الطفل  يواجه  لن  الطريقة  بهذه  ورشيد.  خديجة  باسم  املقبل  الوليد  تسجيل  عىل   ثالثتهم 

اجت�عية أو رسمية، ويف نفس الوقت، تصبح خديجة أًما ك� ¨ّنت

 البد أن خديجة كانت فرحة للغاية، ف� هي أشهر حتى يتحقق حلمها. ولكن عندما حلَّ اليوم املوعود، وشارفت

 ضيفة خديجة عىل الوالدة، قالت لخديجة: "لن أعطيِك الطفل إال إذا دفعتي يل!"، وطلبت مبلًغا كب�ًا من املال.

 جشع تلك املرأة · يفاجئ خديجة، بقدر ما خاب أملها، لكنها · تستلم. وافقت خديجة عىل دفع املبلغ، وحينها

 فقط وافقت املرأة عىل امليض قدمـًا يف خطته� املشرتكـة. أنجبت املرأة الطفل تاركة إياه لخديجة، ومن ثم اختفت.

يف ذلك اليوم فقط أصبحت خديجة أًما لطفٍل جميل، أسمته عمر، أحاطته حبًا ودالًال. عاش عمر متوًجا كاألم�

 خديجة يف منتصف األربعينيات من عمرها، متزّوجة ولديها طفالن صغ�ان. أطفالها

 Óنحونها القوة الالزمة للعمل وتحّمل مشاقه. إلتقت خديجة بزوجها ورشيك حياتها

 رشيد يف أوائل عام 2000 وأصبحا صديقÖ مقّربÖ. رسعان ما تحّولت الصداقة إىل

 عالقة حب جميلة، وتزّوجا بعد بضع سنوات. أرادت خديجة ورشيد إنجاب أطفال،

 فحملت يف وقت مبكر، لكن الحمل · يدم، وتعرّضت لإلجهاض. · يخفها األمر كث�ًا

 يف حينه؛ فقد هجست أنه من الطبيعي أن تفقد جنينها األول ألنه "الحمل األول".

 حملت مرة أخرى يف غضون أشهر، لكن هذا الحمل · يستمر أيضا وحدث إجهاض

حاالت الجنÖ، ست  فقدت خديجة  مرة  كل  ويف  الحمل،  عىل  الزوجان  أّرص   ثان. 

 إجهاض عىل مدى 5 سنوات. · تعلم خديجة ملاذا يحدث ذلك لها، حار األطباء دون

 تقديم إجابة قاطعة، مرّجحÖ األمر لعلـّة يف رحمها. كانت خديجة تتحرّق شوقًا ألن

تسمع كلمة "ماما"، ولكنها استسلمت شيئًا فشيئًا ملا بدا وكأنه مص�ها

.

    األمهات غ� املتزوجات يف املغرب يواجهون بالرفض االجت�عي، يف حÖ ال يالقون أي دعم رسمي من الدولة    

وليس لهن أي حقوق. ك� أن األطفال ألم غ� متزوجة ال تعرتف بهم/ن الدولة 
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 وبعد عام أصبحت خديجة حامًال من جديد. فوجئت بالحمل ألنها تخلّت عن فكرة اإلنجاب بعد ما مرّت به، لكن 

 هذه املرة اختلف األمر، استمّر حمل خديجة كامًال و· تجهض، حتى منحتها الس�ء ابنتها: نورة. تقول خديجة أن

 عمر عزيز جًدا عليها وتحبّه بقدر حبها لنورة أو أزيد قليًال، ألن الله أعطاها عمر حتى تأتيها نورة. إنها ممتنة

 لوجوده� بحياتها. أرادت طفًال من أع�ق قلبها، فمنحها الله اثنÖ. وهي توقن يف رسيرتها أن أحده� ال Óكن أن

يكون بدون اآلخر

 طوال تلك الفرتة كانت خديجة تعيش مع ف�وس نقص املناعة البرشية. إكتشفت بعـد عام من زواجها أنها مصابة.

 (UTIs) ففي بدايات زواجها · تكن خديجة عىل ما يرام، كانت تعاã من سلسلة من التهابات املسالك البولية

 وغ�ها من مشاكل الصحة الجنسية. وعىل الرغم من أنها كانت تراجع طبيبها، وتنتظم عىل أدويتها لتتحسن، إال

أنها وطبيبها · يخطر بباله� إجراء فحوصات الكشف عن ف�وس نقص املناعة البرشية

يجري أن  الطبيب  من  لذى طلبت خديجة  السجن،  كان يف  السابق  رشيد، وزوجها  قبل  متزوجة  كانت   خديجة 

أن تتذكر خديجة جيًدا  لقاءها.  بها يطلب  اتصل  النتيجة حتى  أن ظهرت  الف�وس، وما  الكشف عن   فحوصات 

التعايل وكأنه يحاكمها، حÖ أخربها بإصابتها  الطبيب · يكن لطيًفا أو ودوًدا يومها؛ بل كانت نربة صوته ملؤها 

 بالف�وس. قال لها: "عليك أن تجدي الله وتطلبي املغفرة. أنت عىل وشك املوت اآلن!". غادرت خديجة وهي تشعر

 بالهزÓة والعار، كانت مستاءة من قوله، خاب ظنها فيه، ظنته واعيًا مثقًفا ومتعلً�، · يكن سوى طبيب جاهل.

 خلط العلم بالدين باألخالق، وال يحق له ذلك. تقول خديجة أن الوعي باملرض وتفاصيله وتداعياته · يكن واقًعا

 يف املغرب؛ إذ ظن الناس املرض "أمرًا معيبًا"، "كان الناس، وإىل حد ما، ال يـزالون يجهلون ما هـو ف�وس نقص املناعة

 ."البرشية هنا، ويعاملونك بشكل يسء لدى علمهم بإصابتك



 ذاك اليوم، غادرت خديجة عيادة الطبيب، وذهبت مبارشة إىل زوجها. عندما تُسأل خديجة عن رشيد تبتسم، تبتسم

أخربته إهـدائها زهـوًرا. رشيد زوج رومانيس ومحب، عندما  داîًا عىل  يواظب  الزهور. فرشيد  باقة من   وتعرض 

خديجة بأمر مرضها، ضّمها إليه، وقال: "ال داعي للقلق، هذا هو مص�نا! وسنواجهه مًعا

 أّرصت خديجة عىل أن يخضع رشيد هو اآلخر للفحص أيضا، يف محاولة منها لطïنته ونفسها. فكانت نتيجته سلبية.

 عندما عل� بذلك، قالت بحسم: "Ãا أنني إيجابية وأنت لست كذلك، يجب أن ننفصل . ليس عليك أن تعيش حياتك

 ك� لو كنت مصابًا بف�وس نقص املناعة البرشية". فـي ذلـك الوقت كانوا ال يزالون بال أطفال، رفض رشيد اقرتاحها،

 مؤكًدا أنه يحبها، وإنه� ظّال مًعا لسنوات قبل الزواج وتزّوجا منذ عام واحٍد فقط، وأمامه� العمر كله ليعيشاه

 سويًا، فهو يريد أن يكمل عمره معها. دفع رشيد زوجته ألن تعده أال تعود إىل فكرة الطالق منه مرة أخرى، مه�

كانت األسباب

 ما أن حس� هذا املوضوع حتى قّررت خديجة أن تلجأ ألحد املراكز أو الجمعيات املعنية بدعم املتعايشÖ مع

الجاهل، بحثًا عن املزيد من املعلومات واإليضاحات والنصائح الطبيب   الف�وس. قّررت أن تقطع عالقتها بذلك 

 بشأن ما يجب القيام به. يف املركز االجت�عي رحـّبوا بخديجة بحرارة والتقت هي هناك بنساء أخـريات متعايشات

 مع ف�وس نقص املناعة البرشية. كـانت خديجة تأخـذ إجازة من عملها وتحـرض املحارضات وورش العمل، وتندمج

 رويًدا رويًدا بهذا املجتمع الجديد عليها لتتعلم أكó عن الف�وس والتعايش معه. إلتزمت خديجة بدوائها ك� يجب،

 واتـبعت التعلي�ت بشأن تناوله، كانت تهتم بنفسها ك� يجب. وحÖ علمت أنها أصبحت حامًال زادها هذا األمر

 إرصاًرا، لتقليل خطر انتقال العدوى إىل جنينها. وما أن وضعت طفلة جميلة، وأسمتها نورة، أخضعتها للفحص، الذي

أتت نتيجته سلبية، لتتنفس هي الصعداء

 ."!
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   للمزيد من املعلومات عن الثناô املختلط (وهو الثناô أحده� يحمل الف�وس واآلخر ال يحمله)، وعن وسائل الح�ية من انتقال     

ف�وس الـ HIV انقر/ي هنا 
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 خديجة منفتحة بشأن حالتها وتعايشها مع ف�وس نقص املناعة، يف البداية كان زوج خديجة وشقيقتها هم وحدهم

 من يعلمون بأمر إصابتها، لكنها، ومع مرور الوقت، أصبحت أكó انفتاًحا داخل مجتمعها ودائرة أصدقائها. مع

 الوقت اتسعت دائرة ثقتها Ãن Óكن أن تطلعه عىل األمر؛ معظم أفراد عائلتها وأصهارها باتوا يعرفون اآلن، وكذلك

 بعض زمالئها يف العمل وأصدقائها املقّربÖ. خديجة تنظر إىل األمر من منظور مختلف: "من يريدã ويحبني هو

 موضع ترحيب وإذا · يكن األمر كذلك Óكنه ترõ وشأã. عىل الجميع أن يقبلني ك� أنا". خديجة ال تعتقد أن

 مرضها أمر يستدعي الخجل، لذلك فهي ال تنكر األمر أو تخفيه. تقول إنه إذا قبـلت ف�وس نقص املناعة البرشية

 وتعامـلت معه بشكل طبيعي، فإن اآلخرين سيفعلون ذلك أيًضا. بعض الناس اختاروا االبتعاد عنها، ونأوا بأنفسهم

 اجت�عيًا. لكن أولئك الذين ¨ّسكوا بها كانوا أصدقاء مقّربÖ وداعمÖ لها. حتى أنها تتذكـّر حفل زفاف ُدعيت إليه.

 كان احتفاًال كب�ًا، وبين� توزّع الضيوف جميًعا حول املوائد، ابتعدت امرأتان عنها قائلتÖ "لن نأكل بجانبها". توتّرت

البقاء. تجادل املضيفات من  خديجة حينها، و· تعلم ما يجب عليها فعله، وما إذا كان يجب عليها املغادرة أم 

 صديقات خديجة مع السيدتÖ لربهة من الزمن، ليعلنا بعدها وبصوت عال: "من ال يريد أن يأكل مع خديجة أو

بالفخر شعرت  اللحظة  تلك  يف  خديجة.  مع  كاله�  وجلستا  معنا!"  يجلس  أو  يأكل  أن  يريد  ال  معها،   يجلس 

 بأصدقائها. صحيح أن بعض النسوة غادرن، لكن خديجة وصديقاتها · يعطينهن أدö اهت�م، واستمرين يف قضاء

وقت ممتع واالستمتاع بالطعام واملوسيقى والرقص مًعا

للمعرفة كمصدر   óفأك  óأك عليها  لالعت�د  بأصدقائها  دفع  ما  مميزًا،  موقًعا  منحها  مرضها  بشأن  انفتاحها   إن 

 واملساعدة بشأن املرض. ومؤخرًا، زارتها صديقة كانت قلقة من احت�ل إصابتها بالف�وس، وطلبت منها أن تذهب

 معها إلجراء االختبار. كانت صديقتها خائفة من مواجهة األمر وحدها، فقررت خديجة مرافقتها لتشجيعها. أتت

برفق معها  للحديث  خديجة  حينها  اضطرت  واالنكار.  الصدمة  من  بحالة  صديقتها  لتصاب  إيجابية،   النتيجة 

 ومواجهتها باألمر: "أنظري إّيل؛ أعيش مع ف�وس نقص املناعة البرشية منـذ أكـó من 10 سنوات، وها أنا امرأة قوية

øومستقلة، وصحتي جيدة، أعمل وأعيل أرس

 قوة خديجة جعلت منها مثاًال حيًا داخل مجتمعها. وال تزال فاعلة يف املركز حتى يومنا هذا، ومن خالل زياراتها

 تساعد اآلخرين الذين تم تشخيصهم حديثًا من خالل مشاركة قصتها وتجاربها. تخربهم خديجة أنها هي الدليـل

 الحي عىل أن ف�وس نقص املناعة البرشية ليـس ف�وسا قاتًال، إذا روقب وعولج ك� يجب! تتحدث إليهم عن الحياة
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�واليوم�خديجة�مليئة�بالحياة،�ابنها�وبنتها�Óآلن�قلبها�سعادة�وح�س،�وه��اآلن�يف�املدرسة��وعىل�الرغم�من
�أن�خديجة�·�تتم�تعليمها�املدريس،�وأن�قدرتها�عىل�القراءة�والكتابة�متواضعة،�إال�أنها�عازمة�عىل�مساعدة
�أطفالها�يف�واجباتهم�املدرسية��وتود�خديجة�أن�تعود�إىل�مقاعد�الدراسة�وأن�تحصل�عىل�شهادة�الثانوية�العامة،
�فهي�تجد�صعوبة�بالغة�يف�مساعدة�عمر�يف�واجباته�املدرسية،�بل�أنها�هي�من�يطلب�منه�املساعدة�أحيانًا�يف
�بعض�الكل�ت��لكنها�مع�ذلك�تزهو�بفخر�عندما�ترى�تقارير�عمر�املدرسية�ونتائج�امتحاناته��حتى�أنه�حقق

املرتبة�األوىل�يف�عامه�الدرايس�األخ�،�وهو�من�يساعد�أخته�الصغ�ة�يف�دراستها

�تطمح�خديجة�ألن�¨نح�لطفليها�الطفولة�التي�ُحرمت�هي�منها،�تقول�خديجة���أي�يشء�·�أفعله�و·�أستطع
��فقد�كانت�طفولتها�صعبة،�يحارصها�الفقر�والعوز��إذ�توجهت��فعله�وأنا�طفلة�أريدهم��أطفايل��أن�يفعلوه
�وهي�طفلة�للعمل�للمساهمة�يف�إعالة�أرستها�وتغطية�نفقاتها��لذى�تصطحب�األطفال�إىل�الحديقة�وامللعب،
�ليلعبوا�وتشرتي�لهم�الحلويات،�تريدهم�أن�يعيشوا�حياة�كرÓة�ملؤها�الفرح،�وتعتقد�أن�التعليم�هو�الخطوة
�األوىل�لتحقيق�ذلك��تبذل�خديجة�قصارى�جهدها�لرتبيتهم�وتعليمهم،�ليكربوا�أذكياء�وأقوياء،�وتقول�إنه�Ãجرد

أن�يبلغ�عمر�من�العمر�ما�يكفي�وينهي�دراسته،�فإنها�تخطط�إلخباره�بالحقيقة

�عندما�ُسئلت�خديجة�عن�حلمها،�وصفت�حبها�للحياة،�وأنها�تحيا�حياة�جميلة��األطفال�هم�الطعم�الحقيقي
املدرسة يف� ودعمه�� إعالته�� من� تتمكن� حتى� بجد� العمل� إىل� دافعها� ه�� ��الواسع عاملها� وأطفالها� �للحياة�
�والحياة��هي�تفكر�داîا�يف�مستقبله�؛�تريد�رشاء�منزل�لها�ولعائلتها،�تعيش�فيه�مع�أطفالها�دون�قلق�أو�خوف،
�ليكربوا�ويعلموا�أن�لهم�يشء�ما�يف�هذا�العا·��عندما�تفكر�خديجة�يف�ما�Óنحها�القوة�واألمل�يف�الحياة،�تقول
�املرأة�قوية�وÓكنها�فعل�أي�يشء�Óكن�للرجل�القيام�به���بغض�النظر�عن�ف�وس�نقص�املناعة�البرشية��فلديها�

اإلرصار�واملثابرة�عىل�العمل�وصنع�يشء�لذاتها�وعائلتها

�تختم�خديجة�بكلمة�توجهها�للنساء���امنحن�أنفسكن�والعا·�من�حولكن�الحب�والفرح�وسيعود�إليكن�بشكل
��وهي�تشجع�الجميع�أن�يبحثوا�عن�الفرح�والحب�لعائلتهم�وأطفالهم��أو�بآخر��الله�دوًما�Óنحنا�األفضل�لنا

��

.تم تغي� األس�ء وبعض التفاصيل حفاظًا عىل خصوصية أصحاب العالقة من نساء مينا روزا


