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نرسين

 حكايات حياة
مينا روزامينا روزا



�ولدت�نرسين�يف�الستيـنيات،�يف�عّ�ن،�منزلها�كان�كمدينتها،�صغ�ًا�وحميميًا��والدها�كان�رجًال�عصاميًا�ذا
�شخصية�قوية،�بدأ�العمل�طفًال�بعد�وفاة�جدها،�تنقـّل�يف�مهن�كث�ة�ومتنّوعة؛�من�الحافالت�إىل�املقاهي�إىل
�أن�أصبح�سائًقا�لشاحنات�النقل��تنظر�نرسين�اليوم�إىل�والـدها،�وتقـول�لنفسها��لو�عاش�حياة�مختلفة�لكان
�اآلن�رئيس�قسم�العالقات�العامة�يف�مؤسسة�كب�ة��كذلك�كانت�والدتها�شخصية�مثابرة�ودؤوبة،�عملت�خياطة،
�ومصّممة�مالبس�نسائية��تدير�نشاطًا�تجاريًا�صغ�ًا�من�انكفائها�عىل�ماكنة�خياطة�يف�غرفة�املعيشة�يف�هذا
�املنزل�الصغ���كان�املنزل�يعّج�بالنساء�خالل�ساعات�النهار،�يحملن�قطع�األقمشة�ليخرجن�بها�وهي�قد�أصبحت
�فسات«��كانت�مالبس�نرسين�وشقيقـها�وشقيقتها�من�صنع�والدتهم،�أيًضا��تتذكر�نرسين�والـدتها�وهي�تخيـط
�لها�فستانـًا�أزرق�اللون،�فتحة�الرقبة�فيه�واسعة�عىل�شكل�قارب،�وله�حزام�مزخرف�بألوان�مختلفة��لقد�أحبّت
�حًقا�هذا�الفستان،�وتعلّقت�به�كث�ًا��وألن�والداها�كانا�شخصيت«�قويت«،�ومستقلت«،�فقد�كانا�يتصادمان�كث�ًا
�في��بينهـ���تصفهـم�نرسين�بأنهم�كانا�كالديوك��كبـرت�نرسين�وقّررت�أن�تنأى�بنفسها�عن�كل�هذه�الصدامات
�التي�باتت�تتكّرر،�وال�تتدخل�يف�أٍي�منها��تطلق�والـدا�نرسين�وتزّوجـا�ثالث�مرات،�وه��اآلن�مطلـّق«��يف�هذا
�الجو�املنزيل�كانـت�نرسين�تهرب�إىل�بيت�خالتـها�علها�تجد�القليل�من�الهـدوء�والراحة��تتذكر�نرسين�يوًما�فارقًا
�يف�مراهقتها�ح«�رأت�والدها�يرفع�مقًصا�بيده�مهدًدا�أمها،�حينها�تدّخلت�ووقفت�له�واتخذت�موقًفا�للمرة

.األوىل�من�تلك�الصدامات�التي�لطاما�شهدتها�عن�بعد��منذ�ذلك�اليوم�تغ�ت�حياة�نرسين



انهاء دراستها الجامعية. كان مشهد املرتج�ت عىل شاشة  لطاملا كانت والـدة نرسين داعمة لها، ما مكـّنها من 

 التلفاز مغر بالنسبة لها؛ يقفن Îالبس أنيقة إىل جانب الشخصيات املهمة، ينقلون أحاديثهم. فأرادت دراسة اللغة

 االنجليزية والرتجمة. وعدها أهلها بإرسالها لدراسة الرتجمة يف اململكة املتحدة، لكنهم Ï يفعلوا، فلـن يقبلوا سفر

ابنتهم وحدها، يف املقابـل أÑت نرسين دراسة إدارة األعـ�ل يف األردن

 بعد أن أÑّت دراستها الجامعية، أتتها فرصة العمل يف الخليج، لكن للمرة الثانية، يرفض أهلها سفر ابنتهم وحدها.

 بعد الكث� من الجدل والنقاش، كان الحل أن تنتقل عائلتها معها إىل الخليج. لقد كانت فرصة عظيمة، وستساعد

 يف دعم األرسة ماديًا. انتقلوا وعاشوا مًعا يف شقة صغ�ة من غرفتي نوم. كانت والدتها ال تزال تخيط ووالدها وجد

لنفسه عمًال كسائق، وأصبحت نرسين الداعم األسايس للعائلة

 عملـت نرسين يف اإلدارة املالية يف إحدى الرشكات، وعندمـا حان الوقت الستالم معاشها األول، كانت متحمسة

 للغاية! ذلك املبلغ هو معاشها األول، مالها هي. تسلمته نقًدا، وعادت مبتهجة فرحة ال تسعها الدنيا إىل املنزل.

 صحيح أنها تعلم أنه ليس لها بأكمله، بل هو للعائلة التي تعتمد عليها، إال أنها ال تزال فرحة. سلـّمت املبلغ كامًال

لوالدتها التي قسمته إىل نصف« تقريبًا؛ األول لوالدها والثاØ أعادت اقتسامه بينها وب« نرسين

.
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 عملـت نرسين بجـد، وتعلـّمت الكث� خالل تلك الفرتة. تنقـّلت بنجاح ب« املواقع املختلفة، وبنت نفسها بنفسها.

 كان استقاللها املادي هو مصدر قوتها. ومـا أن بلغـت الخامسة والعرشين من عمرهـا حتى قّررت أن الوقت قد

 حان لتغي� حياتها، فهي Ï تعد تحتمل قيود عائلتها، وأرادت االنطالق يف الحياة. وضعت نرسين خطتها، بدأت

 بإخفاء بعض من مالبسها يف حقيبة لدى أحد األصدقاء، وادخرت مبلًغا من املال. حجزت تذكرة سفر باتجاه واحد

دون عودة إىل إيطاليا، وÏ تخرب أحًدا، اختارت أن تكون يف آخر شهر يف السنة؛ بداية جديدة لعام جديد

 قبل خروجها من املنزل تركت لوالديها رسالة، تخربهم فيها برحيلها وأنها قررت أن تبدأ حياة جديدة، ونصحته� أال

 يبحثا عنها. قالت أنها ستكتشف العاÏ بنفسها، وستعمل وتعتمد عىل نفسها ك� كانت من قبل. أخربتهم أال يقلقوا

 بشأنها، فهي تعلم ماذا تفعل، وستجعلهم فخوريـن بها. وصلـت نرسين إىل املطار تخالجها مشاعر مختلطة، الذنب،

 العار، اإلرصار عىل ما بدأته، ورغبتها القوية يف الحرية، كل ذلك جعلها تبß طيلة الرحلة إىل إيطاليا. اختارت نرسين

الذهاب إىل إيطاليا ألنها زارتها سابًقا، ولها خالة هناك، ظنت نرسين أنها تشكل لها شبكة أمان إذا ما ساءت األمور

 وصلت نرسين إىل إيطاليا، وتوجـّهت إىل الفندق الذي حجزت فيه ليلتـها األوىل، وببالها سؤال ثقيل: ماذا ستفعل

 اآلن؟ مرّت الليلة األوىل لها هناك صعبة، أخرجت أغراضها مرسعة وتناولـت مجموعة من الصور العائلية، وظلت

تقول: وهي  باكية،  نرسين  انفجرت  فيها،  تحدق  وكأنها  والدتها  رأت  الغرفة.  يف  املرآة  عىل  رتبّتها  إليها،   تنظر 

"سامحيني يا ماما
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 يف اليوم التايل، توّجهت إىل مقابلة عمل، كانت قد تقّدمت إليها قبل السفر. قابلها املدير حينها، وكان هو اآلخر

 أردنيًا. ساعدها يف ترتيب أمور العمل والسكن، إذ عä لها عىل مسكن قريب، يف حي ال بأس به. كانت نرسين

 سعيدة باالستقرار بهذه الرسعة، وعادت إىل الفندق لحزم أمتعتها ونقلها. نرسين كانت تحيا حلً� لطاملا راودها:

 الحرية، بلد جديد، وظيفة جديدة، حياة جديدة. وبين� هي تحزم أغراضها للرحيل، رن هاتف الغرفة. يف البداية

 ظّنت أنهم من االستقبال ينبّهونها Îوعد املغادرة، أو يشء من هذا القبيل. Ï يخطر ببالها أن تكون والدتها عىل

 الطرف اآلخر من املكاملة. أتاها صوت أمها مليئًا بالبكاء والدموع، وبه نربة ارتياح ولوعة ألنها اطمئنت أخ�ًا عىل

 ابنتها. عاد إليها شعورها بالذنب، الذي Ï يغب عنها منذ أن كانت بالطائرة. طلبت منها أمها أن تذهب إىل خالتها،

 فوجدت نرسين نفسها ترضخ لكل ما يقال لها، وبالذات بعد أن قالت لها أمها أنها سامحتها عىل فعلتها. بدًال من

 الذهاب إىل شقتها وأن تبدأ حياتها التي خطـطت لها من هنا، وجدت نرسين نفسها أمـام بيت خالتها، محّملة بكل

 العواطف التي حّملتها إياها والدتها. استقبلتها خالتها يف بيتها بالتوبيخ واملعايرة.  قالت لها أنها ستجلب العار

 لنفسها وللعائلة كلها، ف� من امرأة عربية يحق لها أن تهرب من أهلها بهذه الطريقة وتبدأ حياتها وحدها، وأنها

 بذلك ستحيا وحيدة وستموت وحيدة، وغ� مرغوب بها. خالتها كانت قاسية وعنيفة. عادت نرسين إىل عائلتهـا،

 استقبلتهـا والدتها يف املطار، وأخربتها أن والدها غاضب منها أشد الغضب، وأنها لن تستطيع الذهاب إىل البيت

 بهذه الرسعة، وأن عليـها أن تنتظـر يف منزل صديق للعائلة، حتى يهدأ والدها، ويقبل برؤيتها. بعد أسبوع إتصلت

بها والدتها، وعـادت نرسين إىل العائلة، وأغلق موضوع فعلتها دون حديث

 نرسين امرأة جميلـة، سمراء وعيناهـا عربية بنية، وشعرها داكن طويل. والدهـا كان يقول لهـا: "من سيتزوجك؟

 أنِت سمراء وقص�ة!". نال منها حديثه هذا الكث�، فكانت ترى نفسها بعينيه قبيحة. فقدت ثقتها يف نفسها ويف

 مظهرها، ما أن تشعر باهت�م أحدهم بها حتى تصبـا بالقلق، والخـوف، ويف بعض األحيان كانت تبß. استمر األمر

 هكذا حتى تقّدم زميل عمل لها، عراقي، لخطبتها. Ï تُكن تِكّن له أي مشاعر، لكنها كانت عىل استعداد للقبول بأٍي

 كان. رفضه والداها ألنه عراقي، فقد كانا مصـرين عىل تزوجيها من أردØ مثلهم. Ï تعبأ نرسين بقراره� كث�ًا، فهي

 Ï تكن تريده أيًضا! مـرّت سنوات، وانتقلت نرسين إىل العمل يف رشكة أخرى، وهناك التقت يف مكتب مديرها برجل

 طويل القامة، Ï تلق له باًال، حتى بعد أن عرّفهم مديرها عىل بعضهم البعض، رسعان ما أنهت عملها وعادت إىل

 مكتبها. يف اليوم التايل رّن هاتفها، ليأتيها صوت عميق يقول: "مرحبًا، أنا عمر التقينا باألمس يف مكتب مديرك.

 وأرغب بالتعرّف إليك بشكٍل أفضل إذا سمحِت!". فوجئت نرسين بعرضه، فهي ال تزال ترى نفسها غـ� مرغـوبة

عائلتها، من  أنها هربت  لدرجة  مستقلة  قص�ة  (26) سمراء  بعمرها  بفتاة  يهتم  قد  من  اهت�م،  محل   وليست 

 وجلبت لهم العار؟ عرضه أحسسها بالدوار والغرابة، وافقت عىل عرضه، واتفقا عىل رشب القهوة سويًا، عىل الرغم

من أنها Ï تكن معجبة به

.

.



�بعد�اللقاء�األول،�اعتادوا�رؤية�بعضهم�بعًضا،�كل�يوم�بعد�العمل��حتى�أنه�يف�أحد�املرات�تجرأ�وأمسك�يدها
�وه��سائرين�جنبًا�إىل�جنب،�وÏ�Ñانع،�كان�االحساس�جميًال،�وÎرور�الوقت�أحبته��بعد�شهرين�أخبـرت�نرسين
�عمر�أنها�تود�أن�تكمل�حياتها�معه�وأن�يكونا�مًعا،�زوًجا�وزوجة��تفاجأ�عمر�من�مبارشتها،�وأجابها�أنه�Ï�يفكر
��اعتذر�منها�عمر��يف�األمر�بعد،�ألن�لديه�الكث��من�االلتزامات�العائلية��صمتت�نرسين،�بعـد�أن�أجابته��حسًنا�
�أنـا�ال�أبß،�وÏ�أفعل��فلم�أفقد�شيئًا�عزيزًا���وقال�لها�مستبًقا�ما�قـد�يحدث��ال�عليك،�ال�تبِك���فـردت�نرسين
�عـادت�نرسين�يومها�إىل�املنزل�وهـي�تفكر�Îا�حدث،�لكنـها�فوجئت�بالحي�الذي�تسكن�به�وهو���ألبß�عليه�
الجميع كان� أيام،� ثالثة� طوال� باملعّزين� الحي� ليضّج� الج�ان،� أحد� تويف� لقد� الغريبة،� والوجوه� بالناس� �يعّج�
�مشغولون�فيه��حتى�أنها�Ï�تحاول�التواصل�مع�عمر،�وÏ�يحتل�الكث��من�تفك�ها�خالل�تلك�األيام�الثالثة��لكنه
�يف�اليوم�الثالث،�رّن�جرس�هاتفها�وطلب�لقاءها�يف�رحلة�قص�ة�بسيارته،�قبلت�وانتظرته�عىل�املوعد�املتفق
�بغيابك�عني�اليوم«�املاضي«،�فقدت�شيئًا���عليه��أí�يف�سيارته�املازدا�الزرقاء،�ركبت�نرسين،�ليفاجئها�بقولـه
�أحب�كونك����اشتقـت�إليِك�نرسيـن��،�وتعانقا�بقوة��بعد�ما�تصالحا�قال�لها��ما�يف�حياî،�فقدت�جزًءا�مني
�امرأة�قوية�ومستقلة،�لكنك�ح«�طلبتي�مني�أن�نتزوج،�بذلك�انتزعتي�مني�أنا�هذا�الحق�يف�املبادرة،�ال�تفعيل
�لقد�قبل����تخربنـا�نرسين�بثقـة،�وهي�تضحك��ذلك�أبًدا،�ال�أود�أن�أشعر�أنني�أقل�قوة�أو�استقاللية�منِك�

��عريض�بالزواج��وأكملنا�رحلتنا�بالسيارة�مستمتع«�بأغاٍن�رومانسية



 يف البدايـة Ï تكن نرسين ترغب باإلنجاب، كان األمر مبكرًا برأيها، وÏ تزر الطبيب

 إال بعد أربعة أشهر، ليؤكد لها الخرب، باستخدام املوجات فوق الصوتية (اإلكو)، هناك

الدقـات تلك  نرسين  سمعت  عندمـا  صوته.  وسمعا  الجن«  صور  الزوجان   رأى 

 الرقيقـة داخلها تحّول الشك والقلق من الحمل إىل فرح،  وأيقنا أن العائلة ستسقبل
 فرًدا جديًدا، عمـّا قريب. رفضت نرسين أن يخربهـا الطبيب جنس املولود، برأيها املفاجأة جزء أصيل من متعة

 االنجاب. والدتها Ï تكن سهلة، اضطرت أن تلد مبكرًا، من خالل عملية قيرصية قبـل اÑام الشهر الثامن. أتته� فتاة

 جميلة، نقلت إىل الحاضنة فوًرا، بين� كانت نرسين متعبـة للغاية. بعد الوالدة كانت نرسين رافضة انها أم ورافضة

 أن ترى ابنتها لدرجة أنها Ï تراها إال بعد أربعة أيام، وما أن حملتها ب« يديها حتى وقعت يف غرامها من اللحظة

األوىل. اقرتح عمر تسميتها مرام، وبعد بضعة أيام عادت العائلة السعيدة إىل املنزل

 تـزوج عمر ونرسين، وأّرصت هي عىل أال يقي� حفل زفاف، وأن يستفيدا بأموال 

 الحفل لنفسيه�. ومع ذلك، أقام له� بعض األصدقاء حفل استقبال صغ�، وصنعت

 لها أمها ثوبًا أبيض لتلك املناسبة. سافرا بأموال الحفل إىل أوروبا، قضيا شهران هناك

كالعصاف� وزارا عدًدا من املدن هناك.. قضيا وقتًا جميًال مًعا، وعادت نرسين حامًال

 Ï تكن حياة الزوج« سهلة ك� بدأت، فبعد والدة مرام بفرتة ترك عمر عمله. كان مقاوًال، وÏ تكن األمور تس� ك�

 يجب يف منطقة الخليج، وبعد عام واحد قّررا العودة إىل األردن. . وهناك وجدت نرسين عمـًال برسعـة، و وجدت

 نفسها املعيلـة الوحيـدة لألرسة. كانت تعمل منذ السادسة صباًحا وحتى السادسة مساًء. بين� عمر يف البيت ال

 يقوم بفعل أي يشء، سوى لقاء بعض األصدقاء. ومع استمرار هذا الحال زادت التوتّرات ب« الزوج«، Ï تعد تحتمل

 األمر، Ï تعد تطيق النظر إليه أو التواجد معه.  وما هي إال أشهر قليلة، حتى طلبـت نرسين من زوجها الطـالق.

 استغرقت ترتيبات الطالق شهرًا إلÑام اإلجراءات القانونية، وبعد أقل من ثـالث سنوات من الزواج تطلـّقا. حصلت

نرسين عىل حضانة مرام، وكان لعمر حق الزيارة األسبوعية يف أيام العطالت
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 أصبحت نرسين تُسمى مطلـّقة اآلن، عـدا عن ذلك لـم يتغ� عىل نرسين الكث�، فال تزال تذهب إىل عملها وترعى

 طفلتها. عادت أمها لفرتة من الزمن إىل عّ�ن لتساعدها يف تربية ابنتها، لكنه كان حًال مؤقتًا، فأمها أرادت بعد ح«

 العودة إىل بيتها هي أيًضا. Ï تـدر نرسين ما الذي يتوجـّب عليها فعلـه، لتضبط حياتها من حيث العمل واالهت�م

للرعاية بحاجة  مرام  املقابل  يف  لتعليمها،  واالدخار  ابنتها،  ونفقات  مصاريفها  لدفع  للعمل  بحاجة  فهي   بابنتها، 

مستقرة بيئة  توف�  كانت حريصة عىل  وقد  املنزل،  خارج  ساعات طوال  تقيض  أن  يقتيض  كان   واالهت�م.عملها 

 ومناسبة ملرام لتكرب فيها ولß تنجح يف ذلك، كانت بحاجة إىل املساعدة. قّررت حينها أن تتـّجه إىل عائلة عمر، فهي

نرسين. وضـع  تحّسن  لحيـن  منازلهن،  يف  واستضفنها  Îرام،   õّرحـ  öالال عمر،  أخوات  إىل  فتوّجهت  األردن.   يف 

 مكـّنت هذه املساعدة نرسين من الرتكيز عىل حياتها املهنية، حتى Ñكنت من الحصول عىل وظيفة إدارية يف أحد

 البنوك. هناك استطاعت نرسين أن تثبت نفسهـا كامـرأة ذكية ومجتهدة، ويف غضون عام كانت يف منصب إداري

 بأجر أفضل. أصبحت بفضل هذه التغ�ات أقدر عىل منح مرام وقتًا واهت�ًما أكä، فقررت الذهاب إىل عائلة عمر،

 لتستعيد ابنتها. لكن األمر Ï يكن بالسهولة التي ظّنتها؛ رسعان ما حدثت املواجهة ب« نرسين وعمة مرام، التي

 تطـورت إىل مواجهة جسدية، أّدت إىل شد مرام من ذراعيها، وكٌل يحاول التمّسك بها، ومرام الصغ�ة يف املنتصف

 تبß وتصـرخ. خـافت نرسين عىل ابنتها كث�ًا، فرتكت ذراعها لتذهب مع عمتها. انفطر قلب نرسين، Ï تكن تعلـم

 أنها عندما أفلتت ذراع ابنتها ستفلته لسن«، تكرب فيها مرام طفلة ومراهقة وامرأة، بعيدة عن أمها. كانت نرسين

 تـزور ابنتها أسبوعيًا، ولكن Ï يكن ذلك كافيًا بالنسبة لها كأم، نرسين نادمة حتى يومنا هذا أنها Ï تقاتل ك� يجب

لتنتزع ابنتها. من حينه تغيـّرت الحياة أمامها



 لتتمكن نرسين من مـواجهة كل هذا الضغط، غرقت يف العمـل، وظلـّت املـرأة العاملة املطلقة لسبع سنوات. يف

 كل يوم كانت ترى نفسها غ� مرغوب فيها، إمرأة غ� صالحة للزواج، أكä فأكä، فكانت تهرب إىل العمل. تركت

 البنك، وعملت يف إحدى الرشكات الدوليـة. هناك التقـت بهانز، ممثل الرشكة األملانية. وقع يف حبها وطلب منها

 الزواج، كان هانز متفهً� لظرفها وداعً� لها، أرادت أن تبدأ بداية جديدة معه، فأجابت بالقبول، فتزوجا. دلـّلها

 وعاملها كملكة. يف املقابل كانت مرام ابنتها تكرب بعيًدا عنها، وتدخل مرحلة املراهقة وحدها، وبدأت مع الوقت

 تنسحب أكä فأكä من حياة أمها، إىل أن صدمتها ذات يوم ح« قالت لها بأنها ال توّد أن تراها ثانية. كان األمر

 موجًعا لنرسين، أحسـّت وكأنها تلقـّت طعنة غائرة، فلم تستطع تقبـّل أال يعود لها أي وجود يف حياة ابنتها، ك�

 تتمنى أي أم، يجمعه� بيت واحد. بكل هذا الوجع سافـرت نرسين مع هانز إىل ألـ�نيا وعاشت هناك زوجة

 سعيدة، حتى مات زوجها بجلطة دماغية، فأضيف لها وصف أرملة إىل مطلقة، وهي ال تزال يف أوائل األربع« من

العمر

 نرسين كانت تعلـم أنها ال توّد البقـاء يف أملانيا بعد وفاة هانز، كان هو أحد األسباب التي ألجلها كان من املمكن

 أن تقبل العيش بعيًدا عن ابنتها، أما اآلن، فاألمر ال يطاق. قررت الذهاب إىل الخليج مرة أخرى، حظيت بوظيفة

 أحالمها، مرتجمة يف رشكة أمريكية. كانت سعيدة جًدا بهذا العمل وكانت تزور األردن بانتظام، لرؤية ابنتها وبقية

 عائلتها (التي عادت إىل األردن). يف عامها الثاØ يف وظيفتها الجديدة، ويف احدى رحالتها إىل األردن، قّررت أن تجري

املناعة نقص  بف�وس  اإلصابة  الفحوصات، فحص  تلك  من ضمن  وكان  للعمل.  تعود  أن  قبل  شامًال  طبيًا   فحًصا 

 البرشية. إتصل بها الطبيب ليخربها بتأكـّد إصابتها بالف�وس، وبحمولة ف�وسية تبلغ Ï ،5000 تصّدق بادئ األمر،

فأعادت إجراء الفحص ثانية، وÏ تتغّ� النتيجة، بل أن حمولتها الف�وسية بلغت[1] 5000

ملزيد من املعلومات حول اختبار الحمل الف�ويس،  انقر/ي هنا 

  

.

.

[1]



 عادت نرسين إىل املنزل مذهولة من النتيجة، وببالها سؤال ثقيل: "كيف؟" .ُشخِّصت نرسين بأنها حاملـة لف�وس

 يف العام 2005، وهي تعيـش مع الف�وس منذ ذلك الح«، وال تزال ال تعرف كيف انتقل إليها الف�وس، لكنها اليوم

  تظهر مستسلمة ملص�ها وتقول: "قل لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا

والدتها أن  تتذكر  البرشية.  املناعة  لف�وس نقص  بأنها حاملـة  العائلة  لها من  والدتهـا وقريبتـان   أخربت نرسين 

 انهارت باكية، وضّمتها إليها بقوة. بين� أظهرت قريباتها دعً� وتعاطًفا قويًا معها، حتى أن أحدهن قالت لها مخففة

 وطـأة الخرب: "ال تقلـقي نرسين، األمر مثلـه مثل األمراض املزمنـة كالسكر والضغط"، بين� Ñّنت لها باآلخر السالمة:

 "سالمتـك نرسين!". إال أن هذا Ï يكن كافيًا حتى لتخفيف وطأة األمر عليها، فنرسين قلقـة ومرتبكة يرودها أسئلة

 كث�ة عن طرق انتقال الف�وس، كيف ستعيش مع عائلتها ووالدتها، وكيف ستحميهم، وبالذات بعد أن بات أمر

العودة إىل الخليج مستحيًال[2] ، فقد استقالت

 يف مركز استشارات ف�وس نقص املناعة البرشية، الذي أحالهـا إليه طبيبها، إلتقت نرسين بشاب لطيف حّدثها عن

 الف�وس والتعايش معه وصحتها والدواء، وكيف تحمي نفسها ومن تحب، ورصفوا لها الدواء يف الزيارة نفسها.

Ï .تتذكـّر نرسين دواءها جيًدا، كان عبارة عن حبتيـن كب�تيـن يصعب ابتالعه�، وكان عليها تناوله� مرت« يوميًا 

 تكن تحب أبًدأ تناول الدواء، فلطاملا كرهت األدوية. قّررت البحث عن عالج بديل، بدأت تستفرس هنا وهناك،

 برسية تامـة. وجدت طريقها إىل طبيب ادعى أنه باحث يف علم الوراثة وأنه قد اكتشف عالًجا للف�وس، عبارة عن

انتهاء الصباح، وأخرى يف املساء، ملدة شهرين. وبعد  تتناول منها مرة يف   دواء سائل. باعها قارورة منها، عىل أن 

 الشهرين أجرت فحًصا للف�وس لتجد أن ُحمولتها منه قد نقصت حتى قاربت الصفر، فظّنت أن الدواء الجديد

بـ 2000 دينار أردþ Øًنا بـدأ األمر  الطبيب،  الدواء من ذاك  الشفاء. استمرّت برشاء  الطريق إىل   فّعال، وأنها يف 

 للقارورة منه، وكل قارورة تالية كانت تكلفتها 500 دينار، لكنها مع الوقت سئمت، بجانب التكلفة املالية املرتفعة،

 فأخربت الطبيب أنها لن تكمل تناول هذا الدواء، فأجابها: ال يجب أن تتوقفي اآلن، وإال كان لألمر أثر يسء عىل

 صحتك، أكميل ولن آخذ منِك املزيد من املال".  فأكملت حتى يف يوم من األيام قرأت خربًا يف الصحيفة عن ذاك

 الطبيب وقد اشتكاه أحدهم إىل السلطات يف إدارة الغذاء والدواء األردنية، ليتبيـّن أن الدواء Ï يكن أكä من محلول

 ملحي مضاف إليه منكـّهات وملّونات. لقد كان األمر برّمته خدعة متقنة الصنع.  لكنها مع كل هذا الغضب، كانت

مرتبكة ومستغربة "كيف وصلت حمولتي من الف�وس إىل ما يقارب الصفر إذن؟

    تطلب معظم الدول العربية إجراء مجموعة من االختبارات الصحية قبل إصدار ترصيح اإلقامة أو ترصيح العمل

وتشمل اختباًرا سلبيًا لف�وس نقص املناعة البرشية 

".

.

[2]

.



.

 نصحوها بالعودة إىل العالج بالدواء املعتمد ملواجهة الف�وس، واملحافظة عىل حالتها الصحية الجيدة والحمولة

 الف�وسية املنخفضة. خالل تلك الفرتة، لـم يكن لنرسين عالقـة بعمر، الذي اختفى من حياتها، ومرام التي رفضت

 وجودها، بربود. لكنها يف يوم من األيام، رّن جرس هاتفها، كانت مـرام التي بلغت للتو عامها الثامن عرش، تخربهـا

 بأنها ال توّد العيش مع والدها أو عائلته. أرادت أن تأî للعيش معها، وأعقبت هذه املكاملة برسالة نّصية مقتضبة

 تقول فيها: "أمي اآلن وإىل األبد". لـم تصّدق نرسين نفسها، يف تلك اللحظة استعـادت نرسين قوتهـا القدÿـة،

 استعادت نرسين املقاتلة التي كانتها يوًما، وذهبت إىل بيت عائلة عمر. طرقت الباب، وهي متجّهزة لكل ما ÿكن

 أن يكون خلف هذا الباب، لتجد ابنتها وقد جّهزت حقائبها، وما أن رأتها حتى التفتت لوالدها توّدعه، ورحلت مع

نرسين

 عـادت نرسين أًمـا من جديد بنت حياتها حول ابنتها، وبدأت رحلة معرفتها املتأخرة من البداية، بعد سنوات من

 البعد واالنفصال. Ï يكن األمر سهًال، فه� شخصيتان مختلفتان وعليه� التعرّف عىل بعض بعد سن« من االنقطاع.

ابنتها بأمر تعايشها مع  بنيت عالقته� عىل االنفتاح والحب، تتشاركان كل يشء تقريبًا، حتى أن نرسين أخربت 

 ف�وس نقص املناعة البرشية، فكان ردهـا "أمـي! ظننتـه دواًء للرسطان، وأنك ستموتيـن يف أي لحظـة!".  كانت

 والدة نرسين التي كانت تعرف بأمر إصابتها بف�وس نقص املناعة البرشية، ولتحافظ عىل خصوصية ابنتها كانت

 تقول، حتى ملرام حفيدتها، أن تلك األدوية هي أدوية الرسطان. تفاجأت نرسين برد فعل ابنتها عىل أنها ليست

 مصابة بالرسطان. Ï تتخيل أن ابنتها املراهقة تعلم بأمور كهذه، وبالذات يف هذه السن املبكرة، ما أعطاها دفعة

أكرب من األمل والرغبة لالعتناء بنفسها

 واصلـت نرسين عملها مع عدد من املنظمـات املعنيـة باملتعايش« مع الف�وس، وعاشت مع ابنتها وأمها. والتزمت

 بالفحوصات الدورية، واألدوية الالزمة، والتي أصبحت اآلن حبة واحدة يوميًا، صغ�ة وسهلة البلع. مع ذلك ال تزال

 نرسين ترى أن تعايشها مع الف�وس فيه ظلم لها، وبالذات أنها ال تزال تجهل كيف أصيبت، إال أن األمر فيه نعمة

 ما، فقد غّ� نظرتها للحياة لتصبح بها التفاؤل وحب عمل الخ� والعافية. اليـوم نرسين امرأة تتمتّع بصحة جيدة،

 يف منتصف الستينيات من عمرها، تحافظ عىل {ط حياة صحي، تأكل جيًدا وÑارس الرياضة، واليوغا وروت« التأمل.

 وهي ال تزال امرأة عاملة، وأمامها بضع سنوات قبل أن تتقاعد. تحلـم حينها Îرشوعها الخـاص، رÎّا متجر للنباتات

 والزهور قرب منزلها يف العاصمة عّ�ن. تحلـم نرسين بأحفـاد لها ÿلؤون حياتها ضحًكا ولعبًا وبراءة، إال أنها Ï تخرب

 ابنتها مرام بشأن هذه األمنية. مرام التي تزّوجت يف العام 2019. تبتسم نرسين وتخربنـا أن أقىص أحالمها هي أن

يقول الناس مثل ما قالت لها قريبتها ذات يوم ح« علمت بأمر إصابتها بالف�وس: سالمتك

 

.

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


