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 يف العاصمة البحرينية املنامة ولعائلة بحرينية تقليدية، ولدت ونشأت منال. فتاة كأي فتاة أخرى كربت وتعلقت

 بوالدتها، شيئًا فشيئًا، واكتشفت العا� يف ظلها، تشاركها كل يشء، وترافقها يف زياراتها لألصدقاء والج�ان، والعائلة

 املمتدة. يف إحدى تلك الزيارات رآها هادي، ابن صديقة والدتها، الذي كـان شابًا يف الخامسة والعرشين من العمر

 يف حينـه، ورسعان ما وقع يف حبها. وعندما أّرس بذلك ألمه، التي فرحت كث�ًا ذهبت بالخرب لصديقتها، التي تلقـّته

 بنفس الفرحة. يف فرتة قص�ة زُفـّت الفتاة ذات السبعة عرش ربيًعا إىل هادي، وعاشا سعداء ألربع³ عاًما، عىل الرغم

مº حملته لهº األيام

عائلة سعيدة، كّونا  لفتات³ جميلت³.  أًما  منال  أصبحت  ما  عائلة هادي، ورسعان  منزل  حياتهº يف  الزوجان   بدأ 

 ومنحت منال وهادي طفلتيها كل الحب واالهتºم. لكن األمور رسعان ما تغيـّرت ح³ سقط هادي ضحية إلدمان

 املخدرات وألقي القبض عليه، وُحِكم بالسجن بتهمة تعاطي املخدرات. كان عىل منال حينها أن تواجه قسوة الحياة

 وتحّوالتها، فبدأت العمل كبائعة يف متجر املدرسة، حتى تستطيع إعالة عائلتها الصغ�ة، ولتستغل قربها من ابنتيها

لتهتم بهº. ومع استقالل منال ماديًا انتقلت العائلة إىل شقة صغ�ة، يف انتظار خروج هادي من السجن

 قىض هادي سنة واحـدة يف السجن، هناك تبيـّنت إصابته بف�وس نقص املناعة البرشية. وعىل الفور أخرب هادي

 زوجته منال، وأّرص عىل االنفصال، لكنها رفضت، وواجهته بحسم. فقد كانت ترى أنهÐ ºلكان كل أسباب السعادة،

 عاشا زوج³ سعيدين ما يقرب من عرش سنوات، ولديهº عائلـة جميلـة مًعا، وابنت³ جميلت³، تستحقان أن يبقيا

 معهº، ويواجهان هذا األمر مًعا. أخفت منال أمر إصابة هادي عن الجميع، لكنها � تنجح يف ذلك طويًال؛ إذ رسعان

 ما علم أخوها باألمر مصادفة من أحد السجناء، حيث كان يقيض حكºً بالسجن يف نفـس السجن الـذي كان به

 .".هادي. أبلغ األخ العائلة ×ا آل إليه أمر هادي

.
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 فرأوا أنه ما من مستقبل ملنال مع زوجها، ومارسوا ألجل ذلك كل الضغوطات عىل منال لتنفصل عن زوجها، دون

 أن يعلموا أنها حسمت موقفها الرافض لالنفصال مع زوجها، ح³ رآه هو حًال لحالته. أرصّت منال عىل نفس املوقف

يف مواجهة العائلة، قائلة: "هذه هي حياÝ أنا، وأنا وحدي من يحق له اتخاذ هذه القرارات

 

 منال كانت خائفة عىل عائلتها من التفكك، وأن تكرب بنتاها دون وجود أب. فالعائلة يف نظر منال تظل متºسكة

 طاملا أن األب واألم مًعا يجاهدان لرتبية أبنائهم، وبالذات أنهº بنتان. لكن عائلتها من ناحيتها أرصّت عىل االنفصال،

 مربرين ذلك بأن الحياة مع هادي فيها خطر عىل البنات، حتى مع تأكيد منال أن األمر ليس خط�ًا لهذه الدرجة.

 منال يف داخلها � تكن متأكدة من تلك املعلومة بعد، فهي ال تعرف الكث� عن ف�وس نقص املناعة البرشية، الذي

كان يسمى يف حينه اإليدز، وال تعرف كيف ينتقل وكيف تقي نفسها منه، وذلك كان لسان حال هادي، أيًضا

 فور إطالق رساحه، انضم  هادي إىل إحدى مجموعات الدعم لعالج املدمن³ السابق³، وكذلك األشخاص املتعايش³

البرشية املناعة  البرشية .(PLHIV) مع ف�وس نقص  املناعة  انتقال ف�وس نقص  يتـعرّف عىل طرق  بدأ   وهـنا 

وطرق الوقاية منه، حينها طلب من منال إجراء االختبار

 توّجهت منال إىل املركز الصحي، وهناك خضعت لالختبار وعادت إىل منزلها يف انتظار خرب من الطبيبة. بعد برهة

 تلّقت مكاملة تطلب منها الحضور إىل املركز الصحي؛ "الطبيبة توّد الحديث معك". يف تلك الغرفة، جلست منال

 قبالة الطبيبة، التي قالت لها: "أوّد التحدث إليِك، دون انفعال وعواطف. أعلم أنك امرأة قوية، واثقة من نفسها".

 أخربتها الطبيبة أن نتيجتها إيجابية، وأنها مصابة بالف�وس. � تتفاجأ منال، فلطاملا سخر أفراد عائلتها من موقفها

 بحجة أنها ستصاب بالعدوى، وكأنهم بذلك جّهزوها للخرب! أجابت منال بهدوء مفاجئ: "توقـّعت ذلك!"، هدوؤها

 أثار استغراب الطبيبة، وهي التي اعتادت عىل ردود فعل تشوبها العواطف يف حاالت كهذه. تابعت منال حديثها

سألتها  ."Ýبنا الحياة ألجل  بحقي يف هذه  أåسك  وأنا  دواء،  داٍء  ولكل  "لكل مشكلة حل،  التفاؤل:  ملؤها   بنربة 

 الطبيبة: "أال يخيفك أن تعلم بناتك باألمر؛ فيرتكنك؟" ابتسمت منال بهدوء وقالت: "لقد ربـّيتهم جيدا، لن يفعلن

é ذلك!
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 يف املنزل وأمام التلفاز، ما أن بدأت األخبار، ودون أي سبب، انهمرت دموع منال، ودخلت يف نوبة بكاء مرير، حتى

 أن بناتها اعرتاهن القلق، وسألنها: "ما بك يا أمي؟". � تجد منال ما تقوله لبناتها، فهي ال تريد اخبارهº بأمر مرضها،

 يف النهاية هº مجرد طفلت³، الكربى 14 عاًما، والصغرى 10. بعد برهة، أتتها ابنتها الكربى، وجلست إليها، وقالت

 لها بهدوء: "أمي لقد علمتينا داëا أن نقول الحقيقة وأن نكون صادقات مع بعضنا البعض. لطاملا كّنا أنا وأختي

صديقاتك. أال يخرب األصدقاء بعضهم بعًضا بكل يشء؟ أجيبيني يا أمي: ما بِك؟ ما الذي يحدث؟

 ترّددت منال يف البداية كث�ًا، كيف Ðكنها أن تقول البنتها الكربى أنها مصابة بف�وس نقص املناعة البرشية؟ لكنها

 رسعان ما حسمت قرارها، واستجمعت شجاعتها، ونادت األخت الصغرى، وقالت: "حسًنا، لدي يشء ما يف دمي،

 لست متأكدًة بعد ما هو بالضبط. قد يجعلني ذلك مريضة أو متعبة، لكنني ال أعرف". سألتها ابنتها الكربى: "ما هو

 هذا املرض؟" أجابتها أمها: "ف�وس نقص املناعة البرشية"، تأمـّلتها ابنتها قليًال قبل أن تعانقها وتقول: "ال تخايف يا

 أمي، ستكون³ عىل ما يرام". وهنا بدأت ابنتها الكربى رحلة بحث عرب اإلنرتنت، عن كل ما له عالقـة بف�وس نقص

 املناعة البرشية. لتعود بعدها يف كل مرة إىل أمها وتطمئنها بالقول: "نحن معك ولن نرتكك، ال تخايف. لن يصيبنا

الف�وس

 أما بالنسبة إىل عائلة منال، فلم يزل أمر بقائها مع هادي مرفوًضا بالنسبة لهم. فهم � يتوقفوا عن الضغط عليها،

 حتى بعد أن أعلنت رفضها لالنفصال، حتى أنهم حاولوا إجبارها عىل ذلك من خالل املحكمة. بكت منال يومها كث�ًا

القايض إىل عينيها الحمراوين من شدة  يف الطريق إىل املحكمة مع أفراد من عائلتها وزوجها هادي. يومها نظر 

 البكاء، قبل أن يقول: "هذه دموع امرأة تود البقاء مع زوجها، ال Ðكنني بأي حال اإلذن بحدوث هكذا طالق"، ولكن

 أفراد عائلتها جاوبوه بالقول: "هي ال تعرف ما هو األفضل لها!". لكن القايض أّرص عىل موقفه، ورفض طلب الطالق.

 غادر منال وهادي، املحكمة يف ذلك اليوم وهº ال يزاالن زوج³، لكن عائلتها هّددتها: "لو كان هذا هو قرارك، فال

نريدك بيننا، وال نود رؤيتك أبًدا!". منال التي تربأت منها عائلتها، كانت تناضل لحºية أرستها، وابقائهم مًعا
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 صحيح أن انفصالها عن عائلتها، وعدم رؤية إخوتها وأخواتها � يكن باألمر السهل، إال أن ما آملها فعًال كان االبتعاد  

 عن والدتها التي أحبتها ونشأت متعلقة بها. منال يف العام³ األول³ من تلك القطيعة كانت تذهب إىل منزل عائلتها،

 وتختبئ يف سيارتها لتسرتق النظر ولو للحظة إىل أمها ح³ تخرج. خالل تلك الفرتة، حملت منال طفلها الثالث، كان

 الحمل مرعبًا، فمن ناحية هي وحيدة دون إخوتها وأخواتها، واألهم دون أمها ملساعدتها والتخفيف عنها، يف وقت

أثـّر كث�ًا عىل  سبـّبت لها إصابتها بالف�وس خوفًا مزمًنا من احتºلية انتقال الف�وس إىل الجن³[1]، األمر الذي 

 حالتها النفسية. كان ذلك يف منتصف التسعينيات. أيامها، كان املرض حديثًا، وال أحد يعلم ما إذا كان الف�وس ينتقل

 من خالل الحمل، أم ال. مرّت فرتة الحمل ثقيلة عىل منال، إىل أن وضعت ابنتها، التي أتت نتيجة فحصها سلبية،

 ليتنفـّس الزوجان الصعداء. أنجبت منال طفلتها الرابعة، سليمة معافاة هي األخرى، وما أن كربت الطفلتان حتى

قّصت عليهº منال حكايتها، فأحاطتها الفتاتان بالحب

 كان تأث� ابتعاد منال عن عائلتها يف هذه الظروف، وبهذه الطريقة، أثره البالغ عىل صحتها النفسية والجسدية،

 وبالذات يف ظـل العيش مع ف�وس نقص املناعة البرشية، أثقـلها كل ذلك بإحساس قوي باليأس والوحدة. األمر

 الذي � يخفى عن هادي، حيث أيقن أن زوجته بحاجة للدعم النفيس، فأقنـعها باملشاركة يف حلقة دعم إقليمية يف

البداية ترّددت منال، لكن هادي أّرص  مصـر، متخّصصة للنساء املتعايشات مع ف�وس نقص املناعة البرشية. يف 

عليها، وكذلك فعلت بناتها ملساندتها

عليه، وكيف مقبلة  متأكدة مº هي  تكن  الجلسات، وهي �  انعقاد  إىل مكان  إىل مرص، ووصلت  منال   سافرت 

 ستتعامل مع املشاركات، وكيف سيتعاملن هن معها. دخلت منال قاعة االجتºعات بالفندق برتدد وقلق. كانت

 القاعة مليئة بالنساء اللواÝ يبتسمن بخجل، وتحت تلك االبتسامات كن متوترات أيًضا. كان وقوفها بينهن، محاطة

 بنساء أخريات متعايشات مع ف�وس نقص املناعة البرشية، أمرًا يدعو للتأمـل. كل هؤالء النسوة فهمـن وجّربن ما

تلك يف  أخرى  سيدة  كل  أحّسته  الذي  باألمان  منال  أحسـّت  البرشية!  املناعة  نقص  ف�وس  مع  العيش   يعنيه 

بالضعف. إحساس  أو  ودون خجل  إخفاء يشء،  إىل  الحاجة  دون  حياتهن  عن  يتحدثن  جعلهن  أمان   املجموعة. 

الف�وس. استطاعت منال أن إذ � تكن وحدها يف مواجهة هذا   إرتاحت منال وتالشت أي شكوك كانت لديها؛ 

 تشاركهن قصتها ويشاركنها قصصهن. يف ذلك اليوم كان وجود النساء مًعا، وتشاركهن كل تلك القصص يف ما بينهن

تكون من دون أن  آمنة ال Ðكن  باألمان وخلقت مساحة  احساسهن  سببًا يف  بعًضا،  بعضهن   بصدق، محتضنات 

 اإلحساس بالدعم واملساندة والتآرز يف ما بينهن. ح³ رأت منال وسمعت النساء األخريات، حينها أحّست بأن حملها

أخف

للمزيد من املعلومات حول ف�وس نقص املناعة البرشية والحمل انقر/ي هنا  

.
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 عادت منال بعد الجلسة األوىل إىل البحرين، محملة بكتيبّات ومنشورات توعوية، ومّررت بعضها من تحت باب

 منزل عائلتها، عىل أمل أن يقرأها إخوانها ليعلموا حقيقة األمر، وأن تنتهي قطيعتهم لها. بعد فرتة قص�ة، رّن هاتف

 املنزل، لتجب منال التي أتاها صوت شقيقتها تقول لها: "أنا آسفة ألننا عاملناك بشكل يسء. � نكن نعرف شيئا عن

 هذا الف�وس!". تحدثتا عىل الهاتف لفرتة من الوقت، وكان رد منال: "ال أريد أن أكون سببًا يف معاناة أحدكم، اآلن

 لدينا معرفة أكõ عن الف�وس علينا جميًعا أن نتعلم التعايش معه، وكيف Ðكننا أن نظل سويًا دون أن يحس أحدنا

 بالخطر. أريد فقط أن تعرف أمي". انتهت تلك املكاملة بهدوء، وتجّدد أمل منال يف رؤية والدتها وأن تضّمها إىل

صدرها بقوة

 بعد فرتة، جاءت والدة منال لزيارتها أخ�ًا يف بيتها. كان لقاًء مشحونًا بالعاطفة والدموع تنهمر وهº يتعانقان بقوة.

 اعتذرت والدتها لها عن غيابها، يف املقابل طöنتها منال أنه عىل الرغم من أن خمس سنوات فصلت بينهº، إال أنها

وأصبحت العائلة  شمل  التأم  واملحاكºت،  والقضايا  والجفاء  والصعوبات  الفراق  هذا  بعد  أبًدا.  بعيدة  تكن   � 

 متºسكة مرة أخرى

باألشخاص توجد منظºت خاصة  البحرين ال  منال. يف  تأث� آخر عىل حياة  لها  كان  العمل يف مصـر   لكن ورشة 

للنساء املجتمـعي  الدعـم  تجربـة  منال  خاضت  عندما  لذلـك  البرشية.  املناعة  نقص  ف�وس  مع   املتعايش³ 

 املتعايشات مع ف�وس نقص املناعة البرشية يف مرص، ومن خـالل ورش العـمل والدعم اإلقليمية التي شاركت فيها،

للنساء لتصبح هي مرشدة وناصحة  منال  املنطقة، تطّوعت  بالد  كافة  املتعايشات من  األخريات  النساء   ومقابلة 

 املتعايشات يف البحرين. وقد طلبت من األطباء والطبيبات الذين يعملون مع املتعايشات مع ف�وس نقص املناعة

 البرشية أالّ يتـرددوا يف إعطائهن رقم هاتفها ليتواصلن معها. منال كانت تعلم أن هذا الدعم قد يكون طوق نجاة

للنساء املتعايشات مع الف�وس، لدعمهن وإخراجهن من عزلة املرض ووحشته

 ب³ يدي منال اليوم العديد من القصص عن نساء تواصلن معها للحديث عن الفحص واإلصابة، والتعايش مع ف�وس

 نقـص املناعة البرشية، واألدويـة، والحيـاة األرسية. يف البداية كن متـرددات وخائفات من الفضيحة، مثلها åاًما.

!"تطمئنهن منال بقولها: "لدي ما لديكن، وأعيش حياة خاصة مثلكن. وانكشافكن انكشاف يل، فلمَّ أفعل ذلك؟

.
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 شيئًا فشيئًا بُنيت الثقة من خالل العديد من  املكاملات واملحادثات ومواجهة األسئلة واملخاوف والهواجس. ولعل

 السؤال األكõ حضوًرا كان لديهن: هل يوجد عالج لهذا املرض؟ تتذكر منال ذات مرة عندما نفد الدواء من املركز

 الطبي، حينها انهالت عىل منال املكاملات من السيدات يطلú منها املساعدة. كتبت منال حينها مع زوجها خطابًا

 إىل وزارة الصحة البحرينية، يطالبان بالحق يف الحصول عىل الدواء، مؤكدين إن هذا القصور يف تأم³ الدواء Ðكن

 ولكـن عىل حياتهم، أيًضا. (PLHIV) أن يؤثر ليس فقط عىل صحة املتعايش³ مع ف�وس نقص املناعة البرشية

املكاملات من الكث� من  منال حينها  وتلّقت  األمر،  تعاونًا يف  أبدت  التي  الصحة رسيعة؛  استجابة وزارة   فكـانت 

السيدات يشكرنها بحرارة

 ازدادت العالقة ب³ منال والسيدات قوة وثقة، وبû يعدن إليها يف الكث� من الشؤون. يف أحد األيام تلّقت منال

 مكاملة من امرأة كانت مستاءة من أن اختباراتها داëًا ما تكون مختومة بعبارة ف�وس نقص املناعة البرشية، "دون

 داع"، برأيـها. ما تراه تهديًدا لخصوصيتها إن رأى أحدهم هذا الختم. فº كان من منال إال أن ذهبت بصحبة زوجها

املتعايش³ مجتمع  عن  بالنيابة  الصحـة،  وزارة  أوراق  عن  الختم  بإزالة  مطالبتها  وقّدمت  الصحة،  وزارة   إىل 

أن ذلك الرسمية حينها، هو  الصحة  وزارة  تربيرات  إحدى  كانت  البرشية.  املناعة  نقص   واملتعايشات مع ف�وس 

 يضمن åييز املتعايش³ بهدف حºية الطواقم الطبية العاملة. فكان رد منال وهادي: "يجب عىل الطاقم الطبي داëًا

 إتخاذ االحتياطات الالزمة[2] لحºية أنفسهم ×البس واقية وآمنة من أي ف�وس أو عدوى وليس فقط ف�وس نقص

 املناعة البرشية!". بعد شهرين تلقـّت منال مكاملة من نفس املرأة تشكرها عىل ما فعلته لتخربها أن الختم قد أزيل

 منال ال åل أبًدا من تقديم وقتها ونصائحها، للجميع، وال تتـأخر بيشء. وبرغم من أن منال ال تلتـقي بهؤالء النساء،

 لكنها معروفة داخل هذا املجتمع الصغ� من النساء املتعايشات مع ف�وس نقص املناعـة البرشية، كشخصية مؤثـّرة

 وفاعلة ومتعـاطفة يسوقها قلبها. تسعى منال أن تشارك النساء البحرينيات بشكل أكرب يف ورشات العمل اإلقليمية

 معها. تريد أن يجربن بأنفسهن قوة مجتمعهن من خالل امتداداته يف الرشق األوسط وشمـال أفريقـيا، كـº جّربته

 هي، وتطمح منال إىل بناء مجموعة نسائية، يف البحرين، مستعدة لاللتقاء شخصيًا

 تضحك منال يف النهاية، وتقول: "بعـد أن عشت مع فـ�وس نقص املناعة البرشيـة لفـرتة طويلة، وتعلمـت بنفيس

 كل يشء عـنه، � أعـد أخىش املـرض. لقد أعطاý منظوًرا جديًدا وفرًصا جديدة وأصدقاء جدًدا. åُازحنا منال وتقول:

"حتى ف�وس نقص املناعة البرشية أصبح صديقنا اآلن

 منال تتأمل دوًما يف كل ما مرّت به هي وهادي، حبهº وعائلتهº يكربان مًعا، وبناتهم كربن أيًضا، وتزّوجن. هادي

ومنال أصبحا جدين اآلن، ولديهº تسعة أحفاد
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      االحتياطات العاملية هي مجموعة قياسية من املبادئ التوجيهية ملنع انتقال مسببات األمراض املنقولة بالدم من التعرّض للدم واملواد األخرى

التي يحتمل أن تكون معدية 

تم تغي� األسºء وبعض التفاصيل حفاظًا عىل خصوصية أصحاب العالقة من نساء مينا روزا

[2]


