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الجو صاخبًا، اليوم يوم زفافها. كان  السعادة،  يوًما مميزًا، كل يشء معّد ك� يجب أن يكون ومنى تغمرها   كان 

الليلة. منى ستتزوج من أيام لهذه  امللونة. واملوسيقىى عالية، فاالستعدادات بدأت منذ   الشارع تزيّنه اإلضاءات 

 صديق أخيها عبد الله. رجل لطيف بابتسامة جذابة، وقعت يف حبه يف فرتة الخطوبة، برغم من أنه يكربها يف العمر

̄ة، ابنة السادسة عرشة من عمرها، عند ارتباطه�. شابة  بأك³ من 10 سنوات، يف ح² كانت هي ال تزال فتاة صغ

يافعة وعاشقة، أحّست بنفسها تط¯ من السعادة؛ ماذا تريد أك³ من ذلك؟

شعرها،  تتجّهز،  أن  عليها  كان  واملحتفلون.  املهنئون  ملؤه  طويل،  ليوم  ً̄ا  تحض باكرًا  استيقظت  زفافها،  يوم   يف 

دقائق حتى صدحت إال  وما هي  الشيخ  جاء  الزفاف.  ليبدأ حفل  البهي  األبيض  فستانها  ذلك  وبعد   ومكياجها، 

̄ة  الزغاريد واملوسيقى يف أرجاء املنزل، تعلن إÅام القران. كان حفًال جميًال، Åلؤه السعادة والحب، كانت منى صغ

 العمر حينها، ال تعرف ما الذي تعنيه الحياة الزوجية، كل ما كانت تعرفه هو أنها سعيدة اآلن؛ حفل جميل وزوج

تحبه

ً̄ا، يدللها، ويحيطها بكل  منى كانت ابنة أبيها املدللة، فهي أصغر األبناء، والبنت الوحيدة. تعلـّق والدها بها كث

 الحب، حتى أنه Ì يسمح لها بالعمل أو حتى املشاركة يف األع�ل املنزلية، فلم تتعلم أبًدا أي مهمة منزلية. لكنها

̄ة، وما هي إال فرتة  ح² تزوجت أصبحت مسؤولة اآلن عن املنزل، وكل يشء فيه. سكن العروسان يف شقة صغ

 بسيطة حتى أدرك عبد الله أن زوجته حديثة العهد بإدارة شؤون املنزل؛ فكان أن تعاونا مًعا، ليعلـّمها ويشاركها

الطهي والغسيل والتنظيف يف املنزل. كان زوًجا محبًا وحياتهم بسيطة وسعيدة، هكذا ظنت منى

 مرّت الشهور األوىل من زواجه� بسعادة، وأصبحت منى حامًال، حينها ظهرت عليها عالمات املرض، فلم تكن عىل

̄ة العمر؟  ما يرام. رسعان ما أجهضت منى حملها، الذي فقدته يف شهره الثالث. أتراه ألنه الحمل األول، أم ألنها صغ

 أم ألنها كانت مريضة؟  كل تلك األسئلة دارت بخلدها. كل من كان حولها كان يطمئنها عىل الدوام بأنها ال تزال

̄ة العمر، وأن زواجها يف بدايته، وعليها أن تنعم بالسعادة والفرحة، وأال تشغل بالها بيشء. رسعان ما حملت  صغ

 منى مرة أخرى، وألنها التزال تشعر باملرض والتعب، أمرها الطبيب بالراحة يف الفراش، خوفًا من فقدان الجن² مرة

 أخرى. فتوىل زوجها ووالدتها أمر االهت�م بها ورعايتها، حتى ُرزقت بطفل جميل أسمته يحيى، لطاملا أحبت هذا

االسم
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 حلـّقت يف الس�ء حبًا ليحيى، كان طفًال ممتلئًا، بعيون جميلة، تغطيها مرات خصالت من شعره األشقر، وابتسامة

 جميلة. تقول منى أن يحيى هو كل حياتها، وال يشء دونه. تصف منى األمر اآلن وكأنه طفل يعتني بطفل مثله،

 كأنه دميتها. احتضنته وأرضعته وÌ يغب لحظة عن نظرها، تحيطه بح�يتها واهت�مها. وما أن بلغ يحي األربعة

 أشهر كان يبÛ أغلب وقته وبدت عليه عالمات الحمى والتعب. هرعت به إىل الطبيب، الذي وصف له بعض

̄ة عاد للمرض وتعب ورسعان ما الحظت منى وجود كتل  األدوية، التي تحّسن معها قليًال.  لكن وبعد فرتة قص

 خلف أذنيه وتحت إبطيه، فعادت به إىل األطباء، الذين Ì يكونوا متأكـّدين مّ� يحدث، فقد الحظوا تضخـًّ� يف

 الغدد الليمفاوية لدى الطفل، فأيقنوا أن ßة خطب ما. بادئ األمر اشتبهوا يف إصابته بالرسطان، فأخضعوا يحيى

 ملجموعة من الفحوصات، لكنها Ì تحسم الشك لديهم. يف الوقت الذي كانت منى تشاهد ما يحدث بخوف وهلع

 عىل ابنها، وهي أيًضا مريضة ومتعبة. مرت أشهر من زيارات األطباء والفحوصات، وÌ يتحّسن حال يحيى. يف النهاية

 قّرر األطباء اجراء خزعة طبية له من تلك املناطق التي ظهرت فيها تلك الكتل. ويف يوم العملية املقّرر، ذهبت منى

 إىل املستشفى مع يحيى، ليخربوها هناك أن العملية تأجلت ألن الطبيب Ì يعد من رحلة سفر له خارج البالد. يف

 ذات اللحظة وصلتها مكاملة تطلب منها أن تعود برسعة إىل املنزل فثمة أمر طارئ. حارت منى في� يجب عليها

 فعله، فقد تأجـّلت عملية يحيى، وكان عليها العودة إىل املنزل.  حملت منى يحي وعادت به بال اجراء العملية

. يومها. كان بعمر الخمسة عرش شهرًا، وال يزالون ال يعرفون ما به



 كان زوجها يصاحبها دوًما يف ذهابها إىل مواعيد األطباء والفحوصات، إذ Ì يكن لديه عمل ثابت يشغله. وبالوقت

 ذاته كان دائم البحث عن وظيفة ثابتة تضمن له دخًال مستقرًا، لكنه Ì يفلح، حتى الوظائف الثابتة التي عمل فيها

Ì يستمر بها لفرتات طويلة، ملزاجيته أغلب الوقت. كان يستقيل من الوظيفة متى كان مردودها املايل قليًال أو Ì 

 يالãه العمل، وال يضطر للبحث عن عمل إال عندما تنفذ نقوده، هكذا تتذكـّر منى األمر. يف خضم كل ما يحصل،

 Ì يكن حال عبد الله يف مرص بأفضل حال، لذا قرر أن يجرّب حظه يف العمل خارج مرص، عىل أن تلحقه منى بعد

ً̄ا، وكان عليه ن له فرصة عمل يف الخليج بعقد عمل. تحّمس عبد الله كث  أن تستقّر أموره. إلتقى سمسار ع�لة أمَّ

 أن يبدأ يف تجهيز أوراق السفر، ومنها شهادة صحية من وزارة الصحة املرصية. فذهب إىل الوزارة إلجراء الفحوصات

 الالزمة وهنا تب²ّ أنه حامل لف¯وس نقص املناعة البرشية. نزل األمر كالصاعقة عىل عبد الله، وانهار باكيًا، وهو

 يرصخ "مراì! إبني!" Ì يصّدق بادئ األمر، وأعاد الفحص مرات أخرى، يف معامل الوزارة ويف مختربات خاصة ليتب²

 أنه حامًال للف¯وس فعًال. بعد التأكد من نتائج عبد الله أجرت منى الفحص أيًضا، والتي أظهرت نتائجها انها حاملة

 للف¯وس هي األخرى.  Ì يتمكـّنوا من اجراء الفحص ليحيى لصغر سنه، Ì يكن هناك اختبار لألطفال الرضـّع يف

 مرص لف¯وس نقص املناعة البرشية (كان ذلك يف أوائل األلفية الثانية). لكنهم اآلن باتوا ينظرون إىل وضعه الصحي

يتمكنوا من  Ì الف¯وس، لكنهم الطفل، تظهر أعراض حمل  البادية عىل  العالمات واألعراض   بع² مختلفة. فكل 

التأكد من األمر

 إنقلبت حياة منى وعبد الله رأًسا عىل عقب. أحالتهم وزارة الصحة إىل مجموعة دعم لألشخاص املتعايش² مع

 لكنهم Ì يشاركوا فيها. وبدًال من ذلك، حبسوا أنفسهم يف املنزل، وÌ يخربوا (PLHIV) ف¯وس نقص املناعة البرشية

 أحًدا وÌ يروا أحًدا. تتذكـّر منى أنهم شاهدوا مرة إعالنًا تلفزيونيًا عن ف¯وس نقص املناعة البرشية/اإليدز، عىل

 التلفزيون املرصي، يظهر يف اإلعالن مومياء، ويحّذر من الف¯وس ألن املرض قاتل، فزاد ذعره� من الف¯وس وانتظرا

 املوت. حاول العاملون يف وزارة الصحة إقناعه� بالحضور إىل مجموعة الدعم، لتأì إجابات منى وعبد الله حاسمة،

 فقد كانا خائف² جًدا. كانت كل املعلومات املتداولة بشأن الف¯وس خاطئة، تتحّدث عن املوت الحتمي، ما دفعه�

 لعزل نفسيه�. استمر العاملون يف القضية يف إقناعه�، ويف نهاية املطاف، بعد عام من املكاملات واملحادثات، إنض�

 إىل املجموعة. كان عدد األشخاص يف مجموعة الدعم ب² 20-15 شخًصا.  تتذكـّرهم منى، وتقول كنا نعلم أن األرقام

الناس كانوا خائف² مثلنا. الخوف من إظهار نفسك والتقّدم للقول أنك مصاب باإليدز يتسبّب  أكرب بكث¯، لكن 

 تجاهك بالوصمة والتمييز (يف ذلك الوقت كان األشخاص الذين تم تشخيصهم عىل أنهم متعايشون مع ف¯وس نقص

وزارة وداعمة يحرضها مختصون من  توعوية  االجت�عات  باإليدز).كانت  إنهم مصابون  يقولون  البرشية   املناعة 

 الصحة؛ وبعد كل اجت�ع كان املشاركات واملشاركون يفطرون مًعا.  تتذكر منى نصيحة أحد موظفي الوزارة، قال

ً̄ا إىل أرس Åزّقت بفعل هذا الخرب، وتربأت من أفرادها املتعايش².  لها بنظرة تعاطف ورعاية: "ال تخربي أحدا"، مش

 يف البداية أخذت منى نصيحته عىل محمل الجد، وÌ تخرب أحًدا، وهي ال تزل تحتفظ بهذا الرس حتى هذه اللحظة.

 الوحيدون الذين عرفوا عنها وعن وضع عائلتها هم العاملون يف وزارة الصحة، والطاقم الطبي الذي تعاملوا معهم،

وأقرانهم يف مجموعة الدعم، وشقيق زوجها - الذي أخربه زوجها - وحتى هذا كتم الرس

.

.



 أما يحي، صحيح أن الجميع كان يشك يف إصابته بالف¯وس، إال أن علـّته Ì تكن أمرًا محسوًما بعد. وبغياب أي

 تشخيص واضح له، ظلـّت أمارات املرض والتعب بادية عليه، برغم ما بذله األطباء من جهد للسيطرة عىل األمر. ما

 أن بلغ يحيى شهره الثامن عرش، حتى استطاع األطباء إجراء فحص الف¯وس له، حينها تأكدت مخاوف الجميع.

 وبتلك الفرتة كانت منى تُرضع وليدها، فلم يكن أحد يعلم أنها بذلك تعرّضه للخطر.[1] تقول منى: "ليتني كنت

أعرف ما أعرفه اآلن عن الف¯وس واملرض آنذاك، لرòا ما كان يحيى ليحمل الف¯وس

 يف عام 2005، كان من املقّرر عقد أول اجت�ع إقليمي للمتعايش² مع ف¯وس نقص املناعة البرشية. أرسلت وزارة

̄ات تم سؤال املشارك²، عّ� وجبت إثارته من قضايا  الصحة املرصية ممثل² إثن² من مجموعة األقران، ويف التحض

 يف االجت�ع. أرصّت منى ومعها بعض اآلباء واألمهات عىل إثارة مسألة األدوية لألطفال املتعايش² مع الفايروس. يف

̄ه من األطفال املتعايش² يف مرص، وتلقـّوا ردود إيجابية  االجت�ع اإلقليمي نارص املشاركان اإلثنان باسم يحيى وغ

 بتوف¯ الدواء مبارشة من برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بف¯وس نقص املناعة البرشية/اإليدز. عاد املشاركون

إىل املنزل، ÷لؤه� التفاؤل واألمل، بوعود ُمنحت إليه� بتوف¯ األدوية لألطفال يف مرص

 بعد أن علم األطباء ما بيحيى، بدأت رحلة البحث عن عالج.

 Ì يكن هناك أي يشء متاح لألطفال املتعايش² مع الف¯وس.

كانت مرص  يف  الرّضع  األطفال  عن  ناهيك  الوقت،  ذلك   يف 

للف¯وسات املضادة  األدوية  هي  املتاحة  الوحيدة   األدوية 

 القهقرية للبالغ²؛ وÌ يكن هناك أي تعلي�ت أو أدلـّة آن ذاك

تصلح لألطفال

 خالل فرتة مرضه ومراجعته لألطبة ومحاوالت العالج صاحبت

 منى وليدها يف املستشفى وكانت تقيض األسابيع معه، دون أن

أجربتها وعندما  أحد.  يزورهم  فال  مكانهم،  عن  أحًدا   تخرب 

 الظروف عىل اإلفصاح، إّدعت أن ابنها مصاب بالرسطان، وال

يسمح بزيارته
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     من املعروف اآلن أن األم املتعايشة مع ف¯وس نقص املناعة البرشية يجب أال ترضع طفال           
ملزيد من املعلومات حول ف¯وس نقص املناعة البرشية والحمل انقر/ي هنا
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 وصلت أوىل الدفعات من أدوية األطفال إىل مرص بعد ثالثة أشهر من انعقاد االجت�ع اإلقليمي. كان يحيى من

 أوائل األطفال الذين تلقـّوا جرعة من الدواء. تتذكر منى جيًدا اللحظة األوىل الستالم الدواء، وكيف التزمت بدقة

 شديدة بتعلي�ت الطبيب. مألت امللعقة به لتعطيها ليحي، كان سائًال سميك القوام داكن اللون، طعمه يسء جيًدا،

 لدرجة أن يحيى بصقه برسعة يف كل مرة حاولت أن تسقيه إياه. حاولت أن تجد طرقًا مختلفة إلطعامه إياه، كان

 األمر متعبًا وثقيًال عليها. لكن إرصار منى وتركيزها عىل صحتها وصحة يحيى، وشفائه�، ساعدها عىل تخطي األمر،

ليتحّسن ابنها رويًدا رويًدا مع الدواء، حتى أنها بدأت هي أيًضا يف تناول دوائها وااللتزام به بعد ذلك

 كرب يحيى أمام عيني منى، وهي التزال مثابرة عىل اعطائه دواءه. سجـّلت منى يحيى يف مدرسة خاصة، وأكـّدت

 عىل العامل² فيها واملعل�ت أن ابنها مناعته ضعيفة، ويجب عليهم أن يكونوا يقظ² ومتنبـّه² لهذا األمر. من

 ناحيتهم هم، طûنوها وأخربوها بوجود ممرضة يف املدرسة، وأنه لو حدث ليحيى أي يشء، فسيتـصلون بها مبارشة،

املرحلة إىل  انتقاله  وعند  الخاصة،  املدرسة  تلك  يف  االبتدائية  مرحلته  وأنهى  يحيى،  كرب  للغاية.  متعاون²   كانوا 

 املتوسطة سجـّلته يف مدرسة حكومية واختارت أن تُلحقه بربامج التعليم املنزيل، بدعم من معلم² ومعل�ت من

معارفها. وبهذه الطريقة Ì يكن عليها دفع الرسوم الدراسية املدرسية و÷كنها أن تراقبه عن كثب
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 بدأت عائلتها التي رأت يحيى يكرب أمامهم وصحته قد تحّسنت، تلح عىل منى بإنجاب طفل آخر، لكنها كانت

 رافضة للفكرة. األمر بالنسبة لها مخيف، كيف تأì بطفل جديد لهذا العاÌ وÅنحه ف¯وس نقص املناعة البرشية.

 أرصّت منى عىل زوجها أن يتـّبعا كل وسائل الوقاية والح�ية يف عالقته� الجنسية، فكانت تستخدم اللولب، يف ح²

عن منى  فتخلـّت  باألمر،  عليها  اإللحاح  عن  عائلتها  تتوقف   Ì ذلك  مع  الذكري.  الواقي  استخدام  عليه   أرصّت 

 استخدام اللولب، ظًنا منها أن الواقي الذكري وحده كاٍف. ويف أحد املرات، Åزّق الواقي الذكري، وكان هذا كافيًا ألن

 تصبح حامًال. عندما اكتشفت منى أصيبت بالخوف الشديد، وأصبحت أك³ حذًرا وإرصاًرا بشأن اتباع أوامر األطباء،

 ملنع انتقال الف¯وس إىل طفلها الجديد . بدأت منى تحّرض نفسها لعملية قيرصية، Ì يكن العثور عىل طبيب يقبل

 بإجراء عملية والدة قيرصية ملتعايشة مع ف¯وس نقص املناعة البرشية أمرًا سهًال. ُرزقت منى بطفلها الثاý، سامح،

العام تخطى  وح²  تُرضعه.   Ìو أشهر،  ثالثة  ملدة  الف¯وسات  مضادات  بإعطائه  إلتزمت  جيدة.  بصحة   þأ  الذي 

ونصف عمرًا، أتت نتائج فحوصاته سلبية. تنّفست الصعداء وأحّست منى أن جبًال أزيح عن كاهلها اآلن

 اعتادت هي وعبد الله إصطحاب يحيى إىل اجت�عات مجموعات الدعم، وبعض

 ورش العمل حين� كان طفًال، وكانت منى تتساءل يف نفسها، ماذا لو كرب يحيى

 قليًال وفهم ما يُقال حوله. كانت منى حذرة للغاية بشأن ما يُقال وما ال يُقال أمام

    يحيى، فلم تنطق يوًما بعبارة "ف¯وس نقص املناعة البرشية" أو "أيدز" أو       حتى

 أنها اخرتعت إسً� رمزيًا للف¯وس. لكن ßة خوف ال يزال حاًرضا وبقوة يف حياتها

أنه متعايش مع القوي يف داخلها: "كيف ستُخرب يحيى  الصوت   وكان دوًما هذا 

 ف¯وس نقص املناعة البرشية؟". أخربها حدسها أنه يعلم باألمر، لكن هل سيلومها؟

̄فضها، أم سيكرهها؟ Ì تتحمـّل هي ذلك، وÌ يكن هذا القلق ليرتكها يوًما  !هل س

! 
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 كرب يحيى وأصبح مراهًقا، بكل ما تحمله تلك الفرتة من Åرّد وعنفوان. فكان أن رفض فكرة تناوله لدواء ال يعلم له

 سببًا. حاولت منى بشتى الطرق إقناعه بتناوله، { ال يالزم الفراش مريًضا أو أن يضطر للذهاب إىل املستشفى، لكنه

 رفض بإرصار. ويف أحد األيام، وأثناء مراجعته للمهام املدرسية، تنبـّهت منى إىل فصل عن "صحة اإلنسان وعافيته"،

 ورّدت به إشارة يف جملت² عن ف¯وس نقص املناعة البرشية. كان األمر كافيًا ألن يستوقفها. حينها سألت منى يحيى

 ع� يعرفه عن ف¯وس نقص املناعة البرشية. أخربها يحيى بهدوء أن ما يعرفه بالكاد يذكر، بعض من معلومات

 عامة من مصاحبته إياها ووالده يف اجت�عات الدعم، وبعض املعلومات املقتضبة من املدرسة. كان قلبها يخفق

 برسعة، وحلقها جاف وراحتي يديها تتعرّقان، بكل لحظة يخربها فيه عن الف¯وس. حينها فقط قّررت منى أن تخربه

أنه متعايش مع ف¯وس نقص املناعة البرشية

البرشية؟"، املناعة   بدأت املحادثة بهدوء. بداخلها خوف من ذلك السؤال الصعب: "كيف أصبت بف¯وس نقص 

 كانت خائفة من أن يتـّهمها هي باألمر، أن يرفضها هي ووالده، كانت قلقة من أن يناديها يوًما بأوصاف وتهم ثقيلة.

 كان يحيى الذي Ì يكن قد تخطى من عمره 14 عاًما حينها. يف تلك الجلسة التي استمرّت لثالث ساعات طويلة،

 كان الحديث من القلب إىل القلب. كان يحيى هادئًا وفضوليًا، ومحبًا.  Ì تتحقق مخاوف منى، وتركتها وهي تعانق

وأدويته بصحته  األمر  يتعلق  عندما  وتقديرًا  أك³ مسؤولية  يكون  أن  يعدها  إليها وهو  تشّده  وقوة،   ابنها بحب 

وصحتهم جميًعا

 بنيت حياة منى حول ولديها يحيى وسامح، لكن ßة شعلة ما خبت يف حبها لزوجها بعد كل هذه السن² من

 الرصاع، Åّنت أن تكون العالقة بينه� ملؤها االستقرار والرشاكة، لكن األمر Ì يكن كذلك. عبد الله الذي Ì يكن

 يستمر يف وظيفة ما بشكل دائم، وÌ يكن يعبأ باالهت�م بعائلته ك� كانت تحلم منى. كانت عائلتها تساندهم ماديًا

 ب² فرتة وأخرى، وتساعدهم يف توف¯ األساسيات الحياتية، ويف كل مرة كانت منى تطلب منهم مساعدة ما كانت

 تشعر باإلهانة. ليس املهم أن تكون محبًا فقط، تقول منى. فالحب ليس عالًجا لكل املشاكل، ف� زالت تلك املشاكل

 تؤثر عىل حياتهم وتثقلها، بين� كان عبد الله مقتنًعا أن الهجرة هي الحل لتأم² أفضل رعاية صحية لعائلته، فهاجر

 إىل الواليات املتحدة األمريكية، وال يزال هناك حتى اآلن. شعرت منى أنه بذلك قد تخىل عنها، واآلن بعد خمس

 سنوات عىل غيابه التام عنهم؛ ال دور له يف يشء، حتى يف توف¯ فرصة لهم للحاق به، حينها قّررت منى االنفصال.

 منى اآلن أم عزباء، ال حب لها لغ¯ أبنائها، ولعائلتها التي التزال تدعمه� ماديًا. بعد هذا املشوار الطويل منى ترص

 عىل حقها يف عاÌ يخلو من التمييز والوصم لألشخاص املتعايش² مع ف¯وس نقص املناعة البرشية، وعندما سئلت

منى: "ما الذي ÷نحك األمل؟"، صمتت لربهة، ثم أجابت: "أطفايل وتعليمهم ومستقبلهم يعطونني األمل

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


