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~ÇÁÒ

 �¬¡UCÕG È¾HG È¾dC�¡S ,2018 ¥��¡T �Á¡T Ô ,È�¡�b �H��µH �CG~H �e~¾Yh QÄÁ¡T I~Y ¹�b
 ªH�W GP ���µdG  ÀÄµj  ÀCG  hCG  ,�¡�²c ¢V�ÙG  ªe È�¡�b ��cCG  ÀCG  ~jQCG  �¾c GPEG  �»Ça  ,��©e

 .ò¾KÕG òH ª»ÖG ~jQCG :Âd �¸²a  ?ÉÄYÄJ È»Ç¸©J
 ªe È`YG�¡Uh Ôh�ßh É�Y�¡�eh ,À�W�¡�dG ¢V�e ªe È�H�Î ·Q�¡TCG ÀCG ~jQCG È¾fCÕ :kÕhCG
 ,I~Y�¡�»¸d �L�×Gh °©¡Êd�H QÄ©¡�dG Àh~Hh .ºDh�¯Jh IÄ²Hh �eG�µH �Ç�j ÀCG ~j�j À�¡�fE�c ,ÈJGP
 ~jQCGh .É~MÄd �Á¾e ñ�c A�L ªe ¹e�©`�dG �Q�£¡VGh È¾�ÁLGh È�dG ��j~��dG ¿Y �~��dGh
 ºîNh ¢V�ÙG ªe �¾J�ÇM ÀCGh ,��Çà À�W�¡�dG «GÄfCG  ¹c ¢�Çd ÂfCG  �gO�¯e �d�¡SQ ¹¡UhCG  ÀCG
 QG�»�¡SÕG ªÇ£�¡�¾d ñj�©ÙG �a�µH �Ç�¡Uh ,I~Ç©¡Sh ,�ç�c �ÇYÄf �GP ÀÄµJ ÀCG ��j �î©dG
 GP�Ùh ?ÚCG Àh~H ¢�Ç©f ÀCG �¾f�µeE�H À�c GPEG ÚCÕG ¹»��fh ¢�Ç©f ÀCG �¾Ç¸Y GP�Ùh ,¢V�ÙG ªe
 ?��©d�H QÄ©¡�dG ¿e �¾©¾Ò �¾e�eCG ¹FG~�dG ¿e ~j~©dG ·�¾g À�c GPEG ��©d�H �©¡�f ÀCG �¾Ç¸Y
 �ÇY�»�LGh �Ç¡�¯f �j�µa ÀÄ�¡S Ô �¾¡�¯fCG ¿�¡�fh ½Dh�¡��dGh È�¸¡�dG ñµ¯�¸d ¼¸¡��¡�f GP�Ùh
 È¾©j À�W�¡�dG ¢V�e ÀCG I�µa �¡�fCÕh  ?�Á¾e �h�ØG ªÇ£�¡�f Õ �¾��¡UCGh �g�¾©¡Vh ¿�f
.�f�»Y ¿e �²ÇbO �NBÕh ,I�Ç×Gh ¹eCÕ�H �ÁÇa �¦× ¹c ºî¬�¡SG ��j ,I�Ç�¸d I~j~L �¡U�a
 ,��eÄ¸©ÙG Ã�g ÂÇa ~�j ÀCG ªbÄ�jh ÈH��c CG�²j ¿Ù �£¡��e ��eÄ¸©e ·Q�¡TCG ÀCG ~jQCG :k�Çf�K
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 ªe �¸Á¡S Ü ½~²oJ Úh ��eÄ¸©ÙG Ã�g ¿Y È¡�¯¾H ��HCG �¾c À�W�¡�dG ªe È�¸MQ ºîN ÂfCÕ
 ªe È�¸MQ Ô A~�¸d æ~Y�¡�J ��eÄ¸©e �jCG ¿Y ÂÇa ��HCG �¾c É�dG �bÄd�Hh ¢V�ÙG ��jG~H
 ,~MGh À�µe Ô �g~j�f È�dG �ÇdhCÕG ��eÄ¸©ÙG ¹c ~â ÀCG �¾d ¹Á¡SCÕG ¿e ÀÄµj k�f�ÇMC�a .¢V�ÙG

 .³»YCG IQÄ¡�H �Á¾Y ���dG ~j�f È�dG ¹Ç¡U�¯�dG ¿Y ���d�H ª¡SÄ�dG Ô ³¸£¾f ¼K ¿eh
 ò©H ¼gAGQBG ��NCGh ,ÈF�¾HCGh ÈNCG �gCG�b ¼K ,¿j�Á¡T ºîN ���µ¸d ÛhCÕG IO qÄ¡�ÙG ���µa

 .ÀBÕG ÂÇ¸Y Èg È�dG ÈF�Á¾dG ¹µ¡�dG Ô ÀÄµ�d i�NCG I�e �Z�Ç¡�dG ~ÇYCG �CG~H ¼K ,Q���YÕG
 �ÁÇdEG ñ¡TCÕ IO~Þ �Õ�²e hCG ��c ¿e IPÄNC�e �¡�Çd ���µdG G�g Ô ��eÄ¸©Ù�a ¶d�d
 �QÄW ~bh ,ÉQ�µaCGh ÈJ�¦Mîe ��cCG �¾c �Ç¡V�ÙG �GÄ¾¡�dG Ô ÈJGAG�b ºîN �äEGh .ªLG�Ì

.«Ä¡VÄÙG ¿Y É~d È�dG ��eÄ¸©ÙG ºîN ¿e ���µdG G�g Ô �Á�H��c
 ,I~F�a �GP ��eÄ¸©e Ègh ,�¡U�N �Ç¡��¡T ÂH�Î Èg ���µdG G�g Ô IOQGÄdG ��eÄ¸©Ù�a
 ¿Y  kîj~H  �¡�Çd  �Á¾µdh  .«Ä¡VÄÙG  ¿Y  ÈJGAG�b  ºîN  ¿eh  �¦MÕh  �¡�j�©Jh  �Çf�Y  �à
 P��JG ¹�b ò¸gDÄÙG �Ç�¡�dG ��e~ØG Èe~²e ¿e hCG A��WCÕG ¿e �¡�¡���ÙG �Ç�£dG IQÄ¡�ÙG

.�î©dG ÀC�¡�H �GQG�b �jCG
 Õh ,�©HG�dG �¸M�ÙG Ô ¢ÊÇ�ÙG À�W�¡S ¢V�Ì È�H�¡UEG ¿e �GÄ¾¡S æ�»K ¿e ícCG ~©�a
 ¢�Çd À�W�¡�dG ÀCÕh .À�W�¡�dG ¢V�e ªe ¢�Ç©dG Ô È�H�Î ��cCG ÀCG �Q�b ,�©H��ÙG ~Çb �dR
 ¿µç ÂfE�a  ,�î©dG  ªe ÃQ�¡��fG  hCG  ÃQ�¡��fG  i~Ì hCG  ,Ãñ¡�H DÄ�¾�dG  ¿µç Õh ,k�jO�Y k�¡V�e
 G�µgh ,ÂH  �µaCG  ÀCG  �MCG  G�µg hCG  ,Â©e ¢�Ç©dG  ¿µç ¢V�e ÂfCGh  ." k�¾e�e k�¡V�e"  ÃQ���YG

 .�eCÕG ªe �¸e�©J
 OÄLh ¿e ~H Õ «G�¡�dG �d�M Ô ÂfCÕ ;¢V�ÙG ªe («G�¡U) �»¸c ½G~��¡SG �MCG Õ È¾fCG �»c
 ¹�²�d I�£¡Êe Å¡�¯f �~Lh ,�î©dGh ¢V�ÙG �¸MQ ºî�a .«G�¡�dG G�g Ô ½h�Áeh �¡��¾e
 ��eî©dGh QG�¡VCÕGh  Q�KBÕG ¹�²�d �Q�£¡VGh .Â©e �bG~¡U �bîY A�¾Hh ,É~¡�L Ô ÃOÄLh

 .Å¡V�H qÈ¸Y ��Lî©dGh ¢V�ÙG �Ác�J È�dG
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 �î©¸d ����¡SGh ,kG�µ�e Âa�¡��cG Ó GPEG �Õ�×G ¿e ñ�c Ô k��Çà À�W�¡�dG ÀÄµj Õ ~b
 ªÇ£�¡SCÕ Éñµ¯J �²j�Wh ÈJ�ÇM �Ä¸¡SCGh ¤ä ¿e qñZCG ÀCG æéLCG Â¾µdh .��Ç�¡U �²j�£H
 ¿e  È¾¾µÒ  �Ç¡�¯fh  �Ç»¡�L  ��¡�Hh  ¹¡ÊaCG  ¹µ¡�H  ÈJ�ÇM  �»�¡��dh  ,I�Ç×G  Ô  QG�»�¡SÕG
 È�dG ,�jñØGh ,�Ç¾ÇJh�dG Ü�»YC�H ½�Ç²dGh ,ÉO�¯MCGh ÈJ�¡SCGh ÈF�¾HCG ªe I�Ç×�H «��»�¡SÕG
 .¢V�ÙG ¼ZQ ½î¡Sh IO�©¡�H ¢�ÇYCG ÀCG È²M ¿»a .À�µeEÕG Q~b ÚCG Àh~Hh ÂMG�H �Á¸»Y �MCG

 
 ÀCG �©£�¡SG �Ç�£dG ¼ÁY�¡VhCGh ¿j�NBÕG ¢VG�eCG Å¸Y ÈYîWGh �Ç¡V�ÙG �GÄ¾¡�dG ºîNh
 �î©dG ¢U�a �aÄ�d ñ�µH ¹¡ÊaCG Â©e ¹e�©�dG ÀÄµj ~b À�W�¡�dG ¢V�e ÀC�H �ÇJGP ÂY�¾b À qÄcCG
 �bëH ¼ÁJ�ÇM �ÁH��¡UCG ¢�Ç©jh ,��¡S �Ád ±�©j Õ È�dG i�NCÕG ¢VG�eCÕG ªe ¹e�©�dG ¿e Âd

  .�Ád ��LîY OÄLh ½~©d
 �Ì  �~ÐCG  �ÌQh  .À�W�¡�dG  ¢V�e  ªe  ÈJ�Y�¾bh  �Ç¡��¡�dG  È�H�Î ¿Y �~ÐCG  È¾fEG
 �Ç¡�¯f ½ÕBGh ��WÄ¬¡V ¿e Âd ¢V�©�j �eh ,À�W�¡�dG Å¡V�e ¿e ¢Êj�e ¹c Â¾e æ�©jh �©¡�j
 ÂdîNh ¢V�Ù�H È¡�Ç�¡�J �jG~H ¿e .~Ç²©�dG ¿e Ä¸�jh ¢�¸¡S �Ä¸¡SC�H ,�ÇY�»�LGh �j~¡�Lh
 ¹LCG ¿e ,ÈJ�ÇM Ô �ÁH ½�Ç²¸d �Q�£¡VG È�dG º�»YCÕGh �CG�W È�dG �Gñ¬�dGh �î©dG ~©H �eh

 .È¡�¯f Å¸Y O�»�YÕGh I�Ç×G Ô QG�»�¡SÕG
 – 2005 ½GÄYCÕG òH iëY�dG ¼Çßh À�»Y Ô ò�LîdG ªe ¹»©dG Ô ÈJGéN r� n� rKCG ~bh
 Ô IOÄLÄÙG �Q���dGh �îÇ¸��dGh Q�µaCÕG ¿e ñ�µdG Å¸Y ¢�¯¾dG ¼¸Y Ô È¡�¡��Jh ,2016

 .���µdG G�g
 À�W�¡�dG ¢V�e ªe ¢�Ç©f ÀCG ¿µç �¾fCG �gO�¯e �d�¡SQ ¼µd ¹²fCÕ ,�GéØG Ã�g ¼µcQ�¡TCG
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 ªeh kÕhCG �¾¡�¯fCG ¹LCG ¿e I�Ç×G Ô �»�¡�fh ,I~j~ÖG �Ç�¡�dG �Ç¡V�ÙG �¾Y�¡VhCG ªe ¢�j�©�fh
 ¢�j�©�dGh ¢�Ç©¸d �¾��¸¡SCG Èg ,¹eCÕGh ºDh�¯�dGh �ÇH��jEÕGh ,Å¡V�dGh À�çEÕG ÀCG �»c .�¾��MCG

 .¢V�ÙG G�g ªe
 ÀCG �©£�¡SG �e ÈH �¯£dh Âe�c ÕÄd É�dG ,kÕhCG Û�©Jh Âf���¡S ö �µ¡�dGh ~»×�H ÂLÄJCG
 ¤�JQG ¿eh ÈJGÄNCGh ÈJÄNEGh ,ÈF�¾HCG ¿e ,È�¸MQ ºîN È©e °bh ¿e ¹µdh .I~MGh Â»¸c ��cCG
 .�î©dG Â¸MQ ºîN ¼ÁÇ¸Y �a�©J ¿eh  ,��²j~¡�dGh A�b~¡UCÕGh ¼ÁF�¾HCGh ,¼ÁLGhRCG ¿e ¼ÁH
 ÈF�£YE�H ·Q�¡T ¿eh ,���µdG ³Çb~J È©e Â�©H��e Å¸Y �»Y ÄHCG ~»MCG ¹Çe�¸d ¢U�N �µ¡Th
 Ã�gh (�Ç¾ oe ,�¾jR ,èQ ,¼¡S�H)  ÈH��c Ô �Á»¡VCÕ ¢V�ÙG ªe Â�H�Î ¿Y �Ç¸Ç¡�¯J ��eÄ¸©e

.¼Á��ZQ �¡�M �Ç²Ç²×G ¼gDh�»¡SCG �¡�Çd Ã�gh (�ÇHÄfRh ¢�Ç²¸H)h ,�Ç²Ç²×G ¼gDh�»¡SCG
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ºhCÕG ¹¡�¯dG



ذات يوم عندما كنت يف قسم الروضة، يف مدرسة الكلية العلمية اإلسالمية يف مدينه عامن، 
اتصلت مديرتا املدرسة (الست ُأميمة والست دعد) بوالدي إلخباره أنني لست بخري، وأنني 

أعاين من حرارة، فأنا ال أتفاعل منذ أيام يف الصف وجيب عريض عىل الطبيب.
ويف ذلك الوقت كان التقليد املّتبع يف املدرسة لطالب الروضة بعد االصطفاف يف الساحة 
وعند الدخول للغرفة الصفية أن  يقوم طفالن برضب الطبل منذ بدء الدخول يف املمرات وحتى 
كنا نستمر بالرضب عىل  الطبل، فقد  كنت من ضاريب  أنني  إىل الفصل، وبام  دخول آخر طفل 
الطبل حتى نأخذ إشارة التوقف، ثم نعيد الطبول إىل غرفة املوسيقى، ونذهب إىل غرفنا الصفية. 
حرض والدي يف ذلك الوقت وأعادين إىل البيت، ومل يكن تظهر عّيل أثار املرض سوى تعب 
عادي وانخفاض يف مستوى التفاعل. وبعد أيام بدأت تظهر عّيل أعراض مرض احلصبة التي 
تصيب مجيع األطفال. إال أن هذه احلصبة التي تعرضُت هلا كانت من أغرب األنواع ألهنا تسببت 
يف ظهور أعراض كثرية. منها عدم القدرة عىل امليش، وتقّرش اجللد بعد أن يصبح ُبنّي اللون وكأنه 
حمرتق، ومنعتني هذه األعراض من الذهاب للمدرسة عدة شهور. أذكر أن الطبيب الذي كان 
يأيت للبيت لعالجي طلب من والديت أن تغلق الستائر يف الغرفة التي أنام هبا حتى ال تتعرض 
عيوين لإلضاءة وتسبب يل رضرًا، ومنعني من رشب املاء البارد. ووصف يل جمموعه من األدوية 

واإلبر اليومية كانت جارتنا املمرضة تأيت لتعطيني اإلبر كل يوم. 
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كانت اإلبر من تلك النوعية املعدنية التي حتتاج للغيل من أجل التعقيم. وقبل انتشار اإلبر 
ذات االستخدام للمرة الواحدة، كان وضعي الصحي سيئًا، حتى إن الطبيب قال لوالدي يف 

ذلك الوقت: (أنا عملت ما عّيل، وادعو هلا بالشفاء)!! 

حرض طالب الصف  عندما  خالهلا. أذكر  املدرسة  أذهب إىل  ، مل 
لزياريت بعد أن سمح الطبيب بذلك وأحرضوا يل هدية، أذكرها متامًا اآلن (كانت لعبه ملضيفة 
طريان تلبس زّيًا كحىل اللون وتضع تلك القبعة الصغرية التي يضعها املضيفات اآلن). وربام 

كانت هذه اللعبة هي السبب يف حبي للسفر والطريان... لست أدري؟
ويف املساء، عندما كان يعود والدي من عمله من املتجر الذي يملكه يف (سوق منكو) كان 
ينزلني من الرسير ويمسك يدي. وجيعلني أميش عىل السجادة املستطيلة املوجودة يف غرفة النوم 
أخي  كان  واملرض.  والضعف  احلرارة  بسبب  بامليش  لياقتي  فقدت  أن  بعد  امليش  عىل  لتدريبي 
الكبري هشام ُيغافل والدّي ويتسلل وحيرض يل املاء البارد لرشبه ألنه كان ممنوعًا عيل أن ارشبه؛ 

فقد تم عزيل يف غرفه والدّي عن باقي اإلخوة واألخوات خوفًا من العدوى.
ذلك  يف  مريض  عن  يذكرون  ماذا   : إخويت  أسأل  والصور،  املواقف  بعض  أتذكر  عندما 
الوقت؟ وبعد قراءيت مؤخرًا عن أعراض مرض احلصبة مل أجد وصفًا من ضمنها ملا كنت أعاين 
احلصبة  مرض  كانت  إذا  وفيام  أصابتني،  التي  احلصبة  نوع  عن  أتساءل  جعلني  ما  وهذا  منه. 

املعروف أو شيئًا آخر؟ وربام كان اجلني الرسطاين املريض قد بدأ من هنا؟ اهللا أعلم. 
بعد عدة شهور شافاين اهللا، وعدت إىل املدرسة التي ُأحب. واستقبلتني (مديرتا املدرسة) 
يف ذلك الوقت بالرتحاب. وعدت لعزف الطبول يف طابور الصباح. وكتب اهللا يل حياة جديدة 

وقتها. وقد كتب اهللا يل حياة جديدة بعد إصابتي بالرسطان يف عام 2011. 

. وال بد أن نمرض يف كل ـ أو بعض ـ مراحل حياتنا املحدودة بأعامر 
باألمراض  ُنصاب  وقد  اآلخرين.  دون  منا  البعض  ُيبتىل  وقد  نتجاوزها.  أن  يمكن  ال  زمنية 
البسيطة التي ُتشفى يف أيام، أو ُنصاب باألمراض اخلطرية واملزمنة، وقد تكون مميتة وليس هلا 
عالج. البعض يتحمل وُيشفــى من املرض، يف حني ال يستطيع اآلخرون حتمل املرض واآلالم!
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والتجّمل  الصرب  من  الدرجة  بنفس  واالبتالءات  األمل  حتّمل  البرش،  مجيع  يستطيع  وهل 
بالرىض؟ وملاذا نختلف يف درجات االبتالءات؟ وهل نستطيع النجاح يف حتّمل النتائج النفسية 
لآلخرين  هبا  ُنّرصح  وقد  أحيانًا.  ألنفسنا  األسئلة  هبذه  نحتفظ  قد  لالبتالءات؟  واجلسدية 
أو  اخلطرية،  باألمراض  ُنصاب  عندما  خاصة  السخط،  و  التذمر  إىل  يميل  مرتفع  وبصوت 
األمراض الصعبة العالج. هذه بعض األسئلة التي تراودنا، ونسأهلا ألنفسنا والتي يمكن مجعها 

بسؤال واحد : (ملاذا أنا؟).

 يف قوله 
سبحانه وتعاىل يف سورة البلد: ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإلنسان ِيف َكَبٍد﴾(البلد: 4). وتفسري (َكَبد) لغًة، هو 
ة واملشّقة والعناء. وما من إنسان يف هذه الدنيا إال سيواجه فيها بعضًا من هذا االبتالء، من  الشدَّ
﴿َتَباَرَك  امللك:  يف سورة  تعاىل  قال  والّرساء والرضاء،  واألفراح،  واألحزان  واملرض،  الصحة 
َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكْم  َياَة  َواْحلَ اْملَْوَت  َخَلَق  ِذي  الَّ  * َقِديٌر  ٍء  َيشْ ُكلِّ  َعَىل  َوُهَو  اْملُْلُك  بَِيِدِه  ِذي  الَّ
َن  ٍء مِّ ُكْم بَِيشْ َعَمًال َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر﴾(امللك: 1ـ2). وقوله تعاىل يف سورة البقرة: ﴿َوَلَنْبُلَونَّ
ابِِريَن﴾(البقرة: 155).فُكل  ِ الصَّ َمَراِت َوَبرشِّ َن اَألَمَواِل واألنفس َوالثَّ وِع َوَنْقٍص مِّ وف َواْجلُ اْخلَ
ما نتعرض له يف هذه احلياة إنام ليميز اهللا فيها اخلبيث من الطيب، والصالح من الطالح، وَمن 
 َ اِس َمن َيْعُبُد اهللاَّ يعبد ربه حق اليقني َومن يعبده عىل حرف. قال تعاىل  يف سورة احلج: ﴿  َوِمَن النَّ
ْنَيا َواآلخرة َذلَِك  َعَىل َحْرٍف فان َأَصاَبُه َخْريٌ اطمأن بِِه َوان َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَىل َوْجِهِه َخِرسَ الدُّ

ان اْملُبُِني﴾(احلج: 11).  ْرسَ ُهَو اْخلُ
ُ َنْفًسا إال  ُف اهللاَّ ومع اختالف أنواع االبتالء يقول سبحانه وتعاىل يف سورة البقرة: ﴿ال ُيَكلِّ
أن  مقدورنا  يف  هو  بام  إال  واالبتالءات  األمراض  من  يكلفنا  ال  فاهللا  ؛  ُوْسَعَها﴾(البقرة:286) 
والشدة،  النوع  يف  ابتالءاتنا  وختتلف  املرض واالبتالء.  حتمل  نستطيع  فال  وال جيهدنا  نتحمله، 
واهللا أعلم بشدهتا اعتامدًا عىل معرفة اهللا بنفسياتنا، ودرجات إيامننا، وقدرتنا عىل حتملها. أذكر 
أقنعت  ألنني  األمل؛  من  املزيد  لتحمل  وأدفعها  نفيس  أقّوي  كنت  أنني  والعالج  املرض  خالل 

نفيس أنني قادرة عىل حتمل هذا األمل، ألن اهللا سيمّدين بالقوة لتحمله.
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أحيانًا،  عليه  الصرب  يستطيعون  وال  جيزعون  باملرض،  ُيصابون  عندما  الناس  من  كثريًا  إن 
وينسون ما يف املرض والباليا من فوائد يف الدنيا واآلخرة ؛ ففي كل ابتالء نتعرض له ال بد من 
وجود نعمة وخري لنا فيه، ولكن قصور عقلنا البرشي عن رؤية احلكمة اإلهلية من وراء ابتالئنا 

باملرض جيعلنا ال نرى ذلك وإنام ُنصاب باخلوف واجلزع.

، وهكذا يف باقي أنواع االبتالءات. 
وقت  التحمل  وقدرة  الصرب  بصفات  يتمتعون  ال  منا  كثريون  و  عجوًال.  ُخلق  اإلنسان  ولكن 
الشدائد، وإنام نريد التحّسن من األمراض بالرسعة وبالطريقة التي نريدها، وبمجرد رفع أكفنا 

هللا بالدعاء. ولكن األمور ال تكون هبذه الطريقة فكل يشء عند اهللا بقدر.

ُّ َجُزوًعا*  ُه الرشَّ ويقول سبحانه وتعاىل يف سورة املعارج: ﴿إن اإلنسان ُخِلَق َهُلوًعا * إذا َمسَّ
واهللا  ضعيف،  خملوق  فاإلنسان   .(22 ـ   19 اْملَُصلَِّني﴾(املعارج:  إال   * َمُنوًعا  ْريُ  اْخلَ ُه  َمسَّ وإذا 
أعلم بام خلق، وهو إذا مّسه الرش أو الرض أو املرض، فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب 
من  أو  له،  اخلري  حصول  من  وييأس  بل  الصرب،  قليل  ويكون  ويتسخط،  ويتضجر  واخلوف، 
الشفاء من رمحة اهللا. وإذا ما أنعم اهللا عليه باخلري فإنه يمنع اآلخرين من احلصول عليه، وينسى 
الذين  املصلني)،  املصلني (إال  واخلوف  اجلزع  هذا  من  وجل  عز  اهللا  استثنى  وقد  فيه.  اهللا  حق 

خيافون اهللا ويتقونه يف الرساء والرضاء، وَمن وفقهم اهللا وهداهم، وَيرسَّ هلم أسباب اخلري. 
حق  هللا  أمره  وُيوّكل  ُيسّلم  وإنام  املرض،  وقت  خياف  وال  جيزع  ال  اهللا  عىل  املتوكل  فاملؤمن 
التوكل، ويتقبل ابتالءه بصرب ورىض مع يقني بأن اهللا قد اختار له اخلري. وإن جزع وخاف فيعود 

ويستغفر ويتوكل عىل اهللا.

جدًا  الصعب  األمور  من  األمل،  وحتمل   ،
كنت  النفيس. وكثريًا ما  أو  اجلسدي  األمل  ُحيب  غالبًا. فال أحد منا  البرشية تفهمها  النفس  عىل 
أجرب نفيس عىل حتمل آالم العالج الكيميائي ألنه عالج للمرض. فشخصيات األفراد وأعامرهم 
وطباعهم وطريقة تفكريهم تلعب دورًا كبريًا يف التعامل مع االبتالءات واألمراض وتظهر فيها 
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الفروق الفردية بني الناس يف التعامل مع هذه األمور.
ولعالج مرض القلوب عندما تصاب بالضعف يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة الرعـد: 
ِ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب﴾ (الرعد:28). فبذكر اهللا،  ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوُهبُم بِذكِر اهللاِ أال بِِذْكِر اهللاَّ ﴿الَّ
واللجوء إليه تعاىل، والدعاء والصالة وقراءة القرآن، يغري اهللا حال القلوب فيمألها بالطمأنينة 

والسكنية والراحة بدًال من التوتر والقلق واخلوف واجلزع. 
فكلنا يصىل ويدعو اهللا، ويوكل أمره هللا، نحن نفعل ذلك حقًا، ولكن، هل نشعر بالطمأنينة 
بالدعاء  واليقني  الداخلية  املشاعر  فهذه  هللا؟  كليًا  أنفسنا  نسلم  هل  اهللا؟  ندعو  ونحن  احلقيقية 
واإلجابة هي ما متيز شخصًا عن آخر يف تقبله للحياة والتعامل مع االبتالءات. وال يمكن أن 
الداخيل  واليقني  اإليامن  الدعاء  يرافق  مل  إذا  به،  دعا  الذي  للدعاء  باالستجابة  اإلنسان  يشعر 
النبي  الصحيحني عن  يف  جاء  فقد  الباطن والواعي.  والعقل  الفكر، والقلب،  يف  باالستجابة، 
صىل اهللا عليه وسلم أنه قال : «ما من مسلم يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم إال 
أعطاه هبا إحدى خصال ثالث : إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من اخلري مثلها، وإما 

أن يرصف عنه من الرش مثلها، قالوا: يا رسول اهللا، إذًا نكثر، قال: اهللا أكثر».

. ويف حاالت أخرى كثرية ورغم تقدم 
الطب، ال يستطيع الطب إعطاء مثل تلك التربيرات األكيدة، ويكون جوابه «اهللا أعلم» أو تكون 
اإلجابة «عملنا ما يف وسعنا والباقي عىل اهللا، أو األمر بيد اهللا».  وذلك لعلم الطب واألطباء أن 

هناك جوانب أخرى للمرض ختفى عليهم وال يستطيعون فهمها أو تربيرها.
وقد يكون االبتالء بكافة أنواعه الصحية واملرضية وغريها عقابًا من اهللا عىل الذنوب، ويريد 
سبحانه أن ُيطهرنا به ويعيدنا إليه. قال صىل اهللا عليه وسلم: «إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب 

يصيبه، وال يرد القدر إال الدعاء، وال يزيد العمر إال الرب». رواه أمحد والنسائي وابن ماجه. 

عند  به،  أفكر  كنت  ما  وهذا   
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إصابتي بالرسطان. فقد كان جزء من تفكريي يتجه إىل إخفاء إصابتي بمرض الرسطان، عىل 
أساس أن األمراض هي عقاب للبرش، فأنا برش وأدرك متامًا أن لدى بعض الناس من القسوة 
ما جيعلهم يتفوهون بكلامت قاسية جتاه مريض تنم عام بداخلهم من احلقد والكره. أو تعرب عن 
نظرهتم القاسية ملفهوم املرض واالبتالء يف احلياة. فقد حصل وسمعت بعض اآلراء التي ربطت 

إصابتي باملرض باختالفنا يف اآلراء ووجهات النظر. 

انتهاء  وبعد  الزعرتي،  خميم  يف  للعمل  عدت  وعندما   ،
جلسات العالج يف عام 2014 وغياب عدة أشهر، استقبلني الفريق بالرتحاب، ولكن األمور مل 
تكن عند البعض كالسابق؛ ففي احلياة عمومًا ال ُحيّبك اجلميع ونحن ال ُنحب اجلميع، لألسف! 
ولكن هذا هو الواقع وهكذا نحن البرش، فقد تكون املشاعر متبادلة من احلب أو الكره، وقد 

تكون مشاعر من طرف واحد.
تفاجأت! بام نرشت إحدى الزميالت عني وعن إصابتي بالرسطان، وكيف أن اهللا عاقبني 
عقابًا شديدًا، وابتالين بالرسطان ودّمر حيايت، وحياة أرسيت ألنني إنسانة سيئة، وأنني أتظاهر 
عاقبني؟!  اهللا  وأن  ذلك،  أستحق  ألنني  باملرض  ُأصبت  والصالح؟!.وأنني  والتدين  بالصالة 

وكل ذلك بسبب حقدها عّيل، وبسبب اختالفنا يف وجهات النظر يف العمل.
آملتني السطحية التي نحكم فيها عىل األمور، رغم ادعائنا العلم واملعرفة ومحلنا للشهادات 
العلمية!!!  ولنفرتض جدًال بأن اهللا عاقبني ألنني أختلف معها بالرأي، وأنه ال وجود ملشاعر 
الود بيننا، فهل االختالف يف اآلراء ذنب ويتسبب بالرسطان؟ وملاذا مل ُتَصب هي أيضًا بالرسطان 
ألهنا ختتلف معي بالرأي أيضًا؟ وهل أقدارنا املكتوبة علينا منذ األزل هي عقاب من اهللا لنا ألننا 
نستحق املرض والشقاء والفقر، مثًال؟ وهل ما ُنبتىل به بدون إرادة منا وال حول لنا وال قوة هو 

عقاب لنا؟ وقد ال تنتهي التساؤالت.
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واذا كان املرض ُيعّد عقابًا للبعض، إال أن له جوانب رحيمة؛ فاملرض يرافقه الصرب والدعاء 
التي  األسباب  أحد  وهو  حساب.  بال  اهللا  عند  أجره  املرض  فالصرب عىل  وبالتايل  واالستغفار. 
ُنبتىل هبا باألمراض. كام أن يف االبتالء باملرض هتذيبًا للنفوس وتصفية هلا من الرش الذي يلوثها. 
فعندما يمرض اإلنسان ويضعف، يتذكر أنه خملوق ضعيف، فيتواضع، ويصرب وحيتسب، ويرق 
ويزداد  نفسه.  ويراجع  اهللا  فيستغفر  وذنبه  ضعفه  ويتذكر  والدعاء  بالصالة  اهللا  إىل  ويلجأ  قلبه 
شعوره بحاجة اآلخرين وآالمهم، ويفهم سبب وجوده احلقيقي يف هذه الدنيا، حتى يرىض اهللا 
عنه ويّفرج عنه ما به وما أّمهه. قال صىل اهللا عليه وسلم: «ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه 
وولده وماله حتى يلقى اهللا تعاىل وما عليه خطيئة» (رواه الرتمذي). وقال النبي صىل اهللا عليه 
اُء  ُه لُه َخٌري، وليَس ذلَك ألَحٍد إال للُمْؤمِن، إن أَصابتُه َرسَّ وسلم :«َعَجًبا ألمِر املؤمِن إن أْمَره ُكلَّ

اُء َصَرب فكانْت َخًريا لُه». (رواُه ُمْسِلم).  َشَكَر فكانْت َخًريا لُه، وان أَصابتُه َرضَّ
ألستعيد  أيام  عدة  منى  األمر  وأخذ  كالمها،  من  البداية  يف  وتضايقت  تأملت  أنني  أنكر  ال 
هدوء نفيس وتفكريي، وجتاهل كلامهتا كلام رأيتها أمامي، وهي تبتسم كاذبة يف وجهى، ومل تعلم 
أنني قرأت حقيقة مشاعرها جتاهي ألنني مل أتكلم معها باألمر وجتاهلته متامًا فال فائدة من متابعه 

األمر.
ولكن بعد تفكري، شعرت باحلزن من أجلها، ومن أجل من يفكرون بنفس طريقتها وأسلوهبا، 
وشعرت بضعف إيامهنم وحمدودية تفكريهم خاصة فيام يتعلق بالتعامل مع اهللا. فاهللا أكرب وأرحم 
من أن يعاقب عباده بالطريقة التي يفكر هبا البعض، فام هكذا حتسب األمور عند الرمحن الرحيم. 

  فقد كان يمكن أن يكون االبتالء أكرب. حتى بمجرد تفكريي بأنه قد يكون 
عقابًا يل، فذلك قد يكون مربرًا يل ألراقب نفيس، وعميل، وأدائي يف احلياة. ويكون من باب أوىل 
يل أن ُأراجع نفيس، وأعود هبا لالجتاه الصحيح الذي يريض اهللا؛ فاهللا حيبني ويريد أن ينقيني من 
شوائب املعايص والذنوب وجيعل منى إنسانة صاحلة تفهم سبب وجودها عىل األرض، وليس 
انتقامًا من العباد، كام قد يعتقد ضعيفو اإليامن؛ ذلك أن اهللا إذا أحب قومًا ابتالهم فمن ريض فله 
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الرضا، ومن سخط فله السخط. واهللا أعلم بالنوايا وما يف القلوب.
علمه  وحسب  أمامه  يراها  التي  املرض  من  الظاهرة  األعراض  يداوي  الطبيب  أن  صحيح 
البرشي، ولكننا مجيعًا عىل يقني بأن اهللا هو الشايف اُملعايف الذي بيده كل يشء، وهو الذي خلق 

اخللق وهو أعلم بام فيهم من ضعف وعيوب، وهو هبم رحيم. 
.

وملن  له  رمحة  تكون  وقد  اإلنسان  لصالح  أهنا  لوجدنا  هبا  فكرنا  ولو  باألمراض،  اهللا  يبتلينا 
حوله؛  ألهنا تكفر اخلطايا والذنوب، ومتحو السيئات خالل رحلة احلياة. وبسبب ضعف نفوسنا 
األمراض  أن  عىل  يدل  وما  ونستغفر.  فنتوب  يوميًا  واملعايص  والذنوب  األخطاء  يف  نقع  فإننا 
تكّفر ذنوبنا وتطهرنا من اخلطايا قوله عليه الصالة والسالم: «ما يصيب املسلم من َنَصب، وال 
َوَصب، وال هّم، وال حزن، وال أذى، وال غم، حتى الشوكة يشاكها إال كّفر اهللا هبا من خطاياه». 

رواه ُمسلم. 
وينسى كثري منا عطاء اهللا من الصحة والعافية والرزق الوفري، فننسى املُنعم املتفضل، ونعتقد 
أن نعم اهللا علينا ألننا نستحقها، وقد نتامدى يف الطغيان والتفكري األناين وحب الذات، فيأتينا 
االبتالء باألمراض، ليكون ـ فيام بعد ـ  نقطه التفكري التي قد تقلب حياتنا وتفكرينا لنقدر نعمة 
الصحة والعافية والرزق وال ُنرسف فيها بغري حق، وال نرسف يف أمر الدنيا، فلوال أن سّلط اهللا 
عىل العبد األمراض والباليا يف الدنيا، لنيس العبد نفسه ونيس خالقه ونيس ُذله وحاجته وفقره 
إىل اهللا. فالعباد حمتاجون إىل رمحة اهللا سبحانه وتعاىل، وهم الفقراء إليه وهو الغني سبحانه عن 

العاملني. 

عندما  سنوات،  عرش  من  أكثر  قبل  عليها  تعرفت  التي   
كنت أعمل أخصائية نفسية. أذكر كلامت موظفه االستقبال عندما أبلغتني عن موعد وصوهلا، 
عندما  مقبولة  فعيل  ردة  تكون  لألمر، وحتى  نفسيًا  أستعد  لتجعلني  ربام  شيئًا  برسعة  أخربتني 
أراها، قالت يل: «احلالة التالية تعاين من حروق ظاهرة يف جسمها».  وبرصاحه مل أستوعب ماذا 
قالت. نزلُت إىل الدرج من الطابق الثاين حيث كان مكتبي الستقبال (لينا)، وأنا أنزل نظرت إىل 
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األسفل فعلمت ماذا قصدت موظفة االستقبال. فقد كانت مصابة بحروق بأكثر من 80 % من 
جسدها وتبدو احلروق عىل وجهها.

حاولت إخفاء أيه ردود فعل قد تبدو غري طبيعية قدر اإلمكان. مّدت يدها ألسلم عليها، فقد 
كانت يداها حمرتقتني وأصابعها ملتصقة بعضها ببعض، سلمت عليها وصعدنا معًا إىل املكتب. 
وبعد سنوات انتقلنا من مرحلة األخصائي املعالج واملريض إىل مرحلة صداقة فريدة من نوعها؛ 
فقد أخربتني (لينا) بعدها، أهنا كانت تنتظر ردة فعيل جتاه حروقها وسالمي عليها لتعرف كيف 
معها  يتعاملون  الناس  كان  فقد  ال؟  أم  معي  االستشارات  لتلّقي  وهل ستعود  معي،  ستتعامل 
ملعرفه قصتها وسبب حروقها ومن ثم ال يعودون للتعامل معها. ويبدو أنني نجحت باالمتحان 
الذي وضعته لنفسها يف تقييم ردود أفعايل جتاهها. وعادت مرات ومرات، وعندما أخربتني عن 
سبب احلادث الذي تسبب يف احرتاقها قالت: أعتقد بأن اهللا عاقبني ألنني كنت أشعر بالغرور 
بسبب مجايل. وعندما رأيت صورهتا قبل احلادث فهمت ماذا كانت تقصد. وأخربهتا بأن اهللا ال 

يعاقبنا هبذه الطريقة؛ فاهللا أرحم بنا من أنفسنا.

 فال يفّرق بني مجيل أو قبيح، وال بني فقري أو غني، وال بني 
عزيز عند الناس أو إنسان بسيط، وال يفرق بني كبري قوم أو صغريهم، وال ذكر أو أنثى؛ فاملرض 
واالبتالء يصيب اجلميع. وكثري من املبتلني يف احلياة يعتقدون أن االبتالء أصاهبم دون غريهم. 
ولكن لو نظرنا ملن حولنا لوجدنا أننا يف االبتالء سواء، إال أن طريقة التعامل مع االبتالء هي 

التي تعمل فرقًا يف األمر، فام بني الرىض والسخط، والتفاؤل والتشاؤم هناك فارق كبري. 

الزمن به.  ؛ فكل يشء ال بّد وأن يزول وإن طال 
وعندما ينسى العبد نفسه، ويعتقد بدوام أحوال النعمة والعز واملجد واخللود، وينسى أن اهللا هو 
املتفضل هبا، يكون االبتالء باملرض وغريه ؛ ذلك أن اهللا يريد أن ُخيرج من العبد الٍكرب والعجب 
والتفاخر فلو دامت للعبد أحواله من صحة وغنى وجاه، لتجاوز وطغى ونيس حقيقة وجوده، 

لكن اهللا يسلط عليه األمراض واألوجاع ليعلمه أنه ضعيف فال يطغى وال يتجرب. 
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قال  ألنبيائه،  اهللا  ابتالء  يف  احلال  هو  كام  احلسنات،  يف  وزيادة   ،
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: «أشد الناس بالًء األنبياء ثم األمثل فاألمثل؛ فيبتىل الرجل عىل 
حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتد بالؤه، وان كان يف دينه رقٌة ابتيل عىل قدر دينه، فام يربح 

البالء بالعبد، حتى يرتكه يميش عىل األرض، وما عليه من خطيئة» (رواه البخاري).
ولنا يف قصص ابتالء األنبياء آيات وعرب كثرية، ويف قصة ابتالء سيدنا أيوب عربة وحكمة 
ودرس يف الصرب، فبعد سنني من الصرب عىل البالء واملرض رفع يديه إىل اهللا بكــل ذّل وانكســار 
اِمحَِني﴾ [األنبياء: 83]، فجاءه  ُّ وأنت َأْرَحُم الرَّ نَِي الرضُّ ُه اين َمسَّ وَب إِْذ ناَدى َربَّ ودعــا: ﴿وَأيُّ
ْن  ًة مِّ َعُهْم َرْمحَ جواب رب العاملني: ﴿َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُرضٍّ َوآَتْيَناُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهم مَّ

ِعنِدَنا وِذْكَرى لِْلَعابِِديَن﴾األنبياء: 84.
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أبو مجيل
عندما كنت يف الثانية عرشة من العمر، كانت حجرة نومنا أنــا وشقيقتــي يف اجلهــة اخللفية 
جارنـا  نوم  حجرة  كانت  حيث  كذلك.  اجلريان  لبيت  اخللفية  اجلهة  تقابل  كانت  املنزل.  من 
(أبو مجيل). مل نكن نراه إال يف حديقة منزله أحيانًا خالل ساعات النهار ونحن نتسلق األشجار 
زوجته  كانت  ساطعة،  الشمس  تكون  وعندما  بيوتنا،  بني  يفصل  الذي  السور  ارتفاع  بسبب 

وأبناؤه جيلسونه بني األشجار.
عىل  يسيطر  الذي  اهلدوء  وبسبب  للنوم،  نذهب  كنا  فعندما  آخر،  شيئًا  كان  املساء  لكن  و 
فقد كان رصاخ  النوم،  الصمت، مل نكن نستطيع  أجواء  التي تعكر  األصوات  واختفاء  املنطقة 
جارنا املستمر واستنجاده باهللا يقطع كل صمت لساعات طويلة. كان صوت رصاخه قريبًا جدًا 

وكأنه داخل حجرتنا؛ فقد كان يفصل ما بني منازلنا أقل من ثالثني مرتًا.
كنا نتقلب يف فراشنا ونحن نحاول أن نغطي آذاننا بأيدينا، أو نضع رؤوسنا حتت الوسائد 
يف حماوالت منا للنوم هبدوء. ومل نكن نعلم سبب الرصاخ معظم ساعات الليل. إىل أن أخربتنا 
والديت بأن جارنا مصاب بالرسطان ويف مراحله األخرية، وأن األدوية مل يُعد هلا مفعول طويل، 

لذلك فهو يرصخ من شدة األمل، إىل أن توفاه اهللا.
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كام أذكر بأنه عندما كنا نذهب ألخذ واجب العزاء لبعض املعارف، كان السؤال عن سبب 
الوفاة ُيذكر دائًام. ويكون اجلواب الذي ال يضيف إال الكثري من اهلاالت السوداء والغموض عىل 
املرض. تلك الكلامت الغامضة التي كان جييب هبا األهل (اكتشفوا عنده /عندها ذلك املرض 
متأخر، انترش املرض يف جسمه). عن أي مرض يتحدثون؟ وما هو ذلك املرض املخيف؟ فلم 
تكن األفكار عنه تزيده إال غموضًا، ومل تكن كلمة (الرسطان) ُتذكر، وربام كان األهل حياولون 
إخفاءه وكأنه عار أو وباء وأن من أصابه املرض ربام بسبب لعنة أو ذنب. فلم نكن نسمع عن 
املعرفة  لعدم  وربام  الوقت،  ذلك  يف  املرض  انتشار  عدم  بسبب  ربام  نادرًا،  إال  به  الناس  إصابة 
باملرض. وربام ألنه عندما يتم اكتشافه عند املريض يكون قد انترش ويتسبب بالوفاة خالل وقت 

قصري.
مل   .2011 بداية  يف  الفحوصات  2010، وتأكيد  عام  يف هناية  الرسطان  بمرض  إصابتي  قبل 
أكن أعرف عن مرض الرسطان الكثري، فقد كانت معرفتي به كمعرفة اآلخرين به، بأنه مرض 
قاتل ومميت. وال عالج له. كنت أعرف أن الكثريين قضوا حياهتم بسبب املرض. ولكن بالنسبة 
يل وألرسيت كان مرضًا شبه جمهول، والناس كانت ختاف حتى من التحدث عنه، أو ذكر اسمه، 
خشية أن يصابوا باملرض بمجرد ذكر االسم أو التحدث عنه. لكن بعد أن اضطررت أن أكون 
يف مواجهة مبارشة مع هذا املرض تغري الوضع وبحثت عن املرض للتعرف عليه وعن كل ما 

يتعلق به.
بدأت أقرأ عنه، ويبدو أنه يف العقود األخرية، أصبح مرض الرسطان من األمراض العرصية 
املرض  هذا  من  والشفاء  النجاة  معدالت  وتعتمد  الوفاة.  حلاالت  واملتسببة  شيوعًا  األكثر 
املريض  التاريخ  بوجود  واالهتامم  الدوري،  الطبي  الفحص  وإجراء  له،  املبكر  االكتشاف  عىل 
مرض  أفرادها  بني  ينترش  التي  األرس  يف  اجليني  الفحص  وعمل  الدورية،  واملتابعة  العائلة  يف 

الرسطان الختاذ تدابري وقائية ملكافحته.
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كل ما يتعلق بمرض الرسطان
وقراءيت  بحثى  فخالل  الرسطان،  مرض  عن  واملعريف  املعلومايت  الطابع  العنوان  هذا  يتخذ 
والعالجات،  واألعراض  املرض  مع  التعامل  أستطيع  أن  أجل  من  أنه  وجدت  عنه  املتواضعة 
ال بد من أن يكون لدي معرفة مبدئية ولو بسيطة عن املرض. وكيف يؤثر عىل جسمنا. فخالل 

جتربتي مع املرض أدركت أن املعرفة جزء هام وأساّيس للتعامل مع مرض الرسطان.
خالل صفحات الكتاب سوف أتطرق للكثري من املعلومات التي تعرفت عليها وأفادتني 
وساعدتني عىل الثقة بمشاعري وقدرايت عىل التعامل مع األعراض والعالجات، وعىل التكيف 
مع املرض. فكثريًا ما كنت أسأل نفيس: هل أسري يف االجتاه الصحيح يف البحث واملعرفة؟ هل 
أعاين  املشاعر واملخاوف التي  اجلميع يعاين من نفس  هل  يمر مجيع املرىض بنفس األعراض؟ 
منها؟ هل ما حيدث معي أمر طبيعي وعادي أو أنه حيدث مع اآلخرين أيضًا؟ خاصه التغريات 
اجلسمية والنفسية التي أصابتني. أسئلة كثرية حريتني واضطررت للتعامل معها وحدي، وقبل 

؟  أن أجد إجابات شافية تقنعني... 

عند اإلنسان السليم: عندما تتلف خلية فإهنا متوت ويتم استبدال خلية أخرى هبا، وتتم هذه 
العملية بطريقة طبيعية ومنضبطة وفق قواعد حمددة وبمعدل معني داخل اجلسم. 

أما عند مريض الرسطان: فإن هذه اخلاليا بسبب وجود خلل ما فيها، تنقسم وتنمو وتنترش 
وتنتقل داخل اجلسم بشكل ال يمكن التحّكم فيه. 

هذه  وتتميز  سليمة.  غري  بطريقة  للخاليا،  املحدود  غري  والنمو  االنقسام  هو  فالرسطان: 
اخلاليا املنقسمة عىل قدرهتا يف غزو األنسجة املجاورة هلا وتدمريها، أو االنتقال إىل أنسجه بعيدة 
يف عملية يطلق عليها اسم (النقلية). وهذه القدرات يف االنتقال هي التي ميزت صفات الورم 
اخلبيث من الورم احلميد، والذيـ  أي الورم احلميدـ  يتميز بنمو حمدد للخاليا وعدم القدرة عىل 
الغزو وليس له القدرة عىل االنتقال. ويمكن أن يتطور الورم احلميد إىل رسطان خبيث يف بعض 
األحيان. وبإمكان هذا املرض إصابة كل أعضاء اجلسم تقريبًا. وغالبًا ما تغزو اخلاليا املتنامية 
املوضع  عن  بعيدة  أخرى  مواضع  يف  تظهر  نقائل  يف  تتسّبب  أن  ويمكنها  هبا  حتيط  التي  الُنسج 

األصيل املصاب. 



28

وتزيد  أمهاهتا.  بطون  يف  األجنة  حتى  العمرية  املراحل  كل  يف  اإلنسان  الرسطان  ويصيب 
خماطر اإلصابة به كلام تقدم اإلنسان يف العمر. وكلام تعرض ملؤثرات خارجيه تساعد عىل نمو 
هذه اخلاليا الرسطانية املريضة. وكام يصيب الرسطان اإلنسان فإن أشكاًال منه تصيب احليوان 

والنبات عىل حّد سواء. 
يمكن الوقاية وجتنب العديد من أنواع الرسطان بتجّنب التعّرض لعوامل األخطار الشائعة، 
مثل التدخني، والتعرض لإلشعاعات. كام يمكن عالج نسبة كبرية من الرسطانات وزياد فرص 
تم  إذا  خاصة  اهلرمونية،  أو  الكيميائية،  أو  اإلشعاعية  املعاجلة  أو  اجلراحة  طريق  عن  الشفاء 

الكشف عنه يف مراحل مبّكرة. 
وهناك أعراض عامة قد تظهر عىل األفراد مع وجود املرض، واإلصابة هبذه األعراض ال 
أعراض  مع  تتشابه  قد  الرسطان  مرض  أعراض  بعض  الن  الرسطان،  بمرض  اإلصابة  تعني 
اإلصابة بأمراض أخرى مثل: فقدان الوزن، وفقدان الشهية واالرتفاع يف درجة احلرارة. وأحيانًا 
قد تتسبب احلالة النفسية لألفراد يف ظهور أعراض مشاهبة ألعراض مرض الرسطان. لذلك ال 
يمكن تشخيص املرض إال بعد إجراء الفحص الطبي الشامل وإجراء التحاليل الطبية والتأكد 

من األنسجة بأخذ عينة أو خزعة  لفحصها والتأكد من إصابتها باملرض. 

األورام الرسطانية 
تقسم األورام الرسطانية إىل نوعني مها: 

األورام احلميدة: وهي جتّمع خلاليا تنمو وتتكاثر دون وظيفة حمددة تقوم هبا يف اجلسم، وقد 
تنمو وتنشأ يف أي جزء يف اجلسم، وتصيب اإلنسان يف خمتلف املراحل العمرية، وأسباب تكوهنا 
غري معروفة  عىل وجه التحديد.  وهي أورام غري ضارة، وغري قابلة لالنتشار أو غزو وتدمري 
األنسجة املحيطة هبا،  واذا تم استئصاهلا وإزالتها جراحيًا ال تعود للظهور مرة أخرى يف الغالب، 
خصوصًا عندما تكون هذه األورام كبرية احلجم أو تشكل عبئًا عىل العضو املصاب أو األعضاء 
القريبة منها. وهلا أعراض خمتلفة تعتمد عىل مكان الورم الذي تتواجد فيه، كام يمكن عالجها 
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بالعالجات واألدوية املختلفة و االستئصال. ويف بعض احلاالت من املمكن أن تتحول بعض 
األورام احلميدة إىل أورام خبيثة. 

هذه  تنقسم  التالفة،  اخلاليا  تعويض  من  فبدًال  الرسطانية؛  األورام  وهي  اخلبيثة:  األورام 
اخلاليا وتتكاثر بصورة غري طبيعية، وبشكل كبري، فتطغى عىل العضو املصاب، كام أن هلا القدرة 
عىل االنتشار إىل أعضاء أخرى يف اجلسم من خالل كلٍّ من اجلهازين الدموي والليمفاوي. فعن 
طريق الدم تنفصل خلية أو خاليا من الورم الرسطاين األويل. وتنتقل إىل أعضاء أخرى بعيدة 
اللمفاوية،  العقد  أو  والكبد  الرئة،  مثل  بالدم  غنية  أعضاء  عىل  تستقر  ما  وغالبًا  فيها.  وتستقر 

متسببة يف نمو أورام رسطانية يف أماكن أخرى تسمى باألورام الثانوية. 

أنواع الرسطان
هناك ما يزيد عىل مئة نوع من األمراض الرسطانية املعروفة، وبعضها أكثر انتشارًا من األنواع 
األخرى، وبعض األنواع تكون نادرة االنتشار. وبعض األنواع تصيب الذكور دون اإلناث، أو 
تصيب اإلناث دون الذكور. فمثًال رسطان الثدي يرتبط باإلناث ولكنه يصيب الذكور أيضًا. 
احلرص:   ال  املثال  سبيل  عىل  األنواع  بعض  وهذه  الكبار.  من  أكثر  األطفال  يصيب  والبعض 
(رسطان الثدي Breasts Cancer)،(رسطان الربوستات Prostate cancer)، (رسطان اجللد 
(رسطان   (Lung cancer الرئة  (رسطان   (Colon Cancer القولون  (رسطان   (Melanoma

 Ovarianاملبيض (رسطان   (Lymphoma الليمفاوية  الغدد  (رسطان   (Leukemiaالدم
.(Pancreatic cancer رسطان البنكرياس) (Brain Tumors أورام الدماغ) (Cancer
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عالجات الرسطان
ومن أجل عالج الرسطان، والقضاء عليه أو منع انتشاره، هناك عدة أنواع من العالجات 
التي قد ُيستخدم أحدها أو مجيعها أو بعضها، حسب نوع الرسطان وانتشاره، وحسب قرارات 

األطباء وهي : 
Surgery العمليات اجلراحية

Chemotherapy العالج الكيميائي
Radiation therapy العالج اإلشعاعي
Hormone therapy العالج باهلرمونات

Immunotherapy العالج باخلاليا اجلذعية
Stem cell and bone marrow transplant  اخلاليا اجلذعية وزراعة نخاع العظم

Targeted cancer drugs  أدوية الرسطان املستهدفة
     

أعراض مرض الرسطان
الدليل  ويبقى  الرسطان،  نوع  باختالف  آلخر  نوع  من  الرسطان  مرض  أعراض  ختتلف 
الشاملة،  الدورّية  الطبّية  الفحوصات  إجراء  هو  بالرسطان  اإلصابة  عدم  أو  لإلصابة  األقوى 
خاصة إذا ُوجد تاريخ مريض يف العائلة. فعىل الرغم من وجود أعراض مشرتكة ملرض الرسطان 
إال أن بعض أنواع الرسطان قد تتطور متامًا بدون ظهور أعراض ملموسة (كام حصل معي يف 
حالة رسطان املبيض، فلم أالحظ أية أعراض ُتذكر خالل فرتة نمو املرض وانتشاره، إال نقصان 
أكثر  الرسطان  ويكون  املرض).  اكتشاف  قبل  األخرية  واملراحل  األشهر  يف  ظهر  الذي  الوزن 
قابلية للشفاء عند اكتشافه مبكرًا. وقد يكون املرض مدمرًا وُمميتًا إذا تم جتاهل األعراض التي قد 
تظهر وأنت تعتقد أن هذه األعراض ليست دليًال عىل وجود الرسطان كام حيصل مع الكثريين 

منا.
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بوجود  يشعرون  كانوا  منهم  الكثريين  أن  وجدت  املرىض،  من  العديد  مع  حتدثت  وعندما 
خيربون األطباء بذلك، من باب االطمئنان عىل  مرض أو تغري ما بداخل أجسادهم،  وعندما 
صحتهم، كان الطبيب ينفي وجود أي مرض ويزيل شكوك املريض بأنه ال يوجد يشء أو يرد 
ذلك ألسباب أخرى. وقد تأخر اكتشاف الرسطان عند بعض املرىض بسبب عدم التشخيص 
الفحوصات  بإجراء  واملناسب  الصحيح  التأكد  عدم  بسبب  أو  شكواهم،  بداية  عند  الصحيح 
الطبيبة  هلا  تقول  كانت  ـ   سنة  من  وألكثر  ـ  التي  صديقتي (زنوبيا)  مع  حصل  كام  الرضورية، 
أن  الكتلة التي تشعر هبا يف الثدي هي عبارة عن  (كيس مائي وال داعي للقلق)، مما اضطرها 

الستئصال الثديني بعد ذلك. 

وملرض الرسطان أعراض حمددة، ولكن هناك عوامل مساعدة تزيد وترفع من احتامل اإلصابة 
بالرسطان منها: الُعمر، والتدخني، وتناول الكحول، والتعرض ألشعة الشمس، ووجود تاريخ 
وراثي لإلصابة باملرض. وبعض هذه األعراض قد تظهر يف مراحل مبكرة أو متقدمة من املرض. 
وكام سبق وذكرت بأن كثريًا من هذه األعراض قد ال تعني اإلصابة بالرسطان بسبب تشابه 

بعضها مع أعراض أمراض أخرى. ومن هذه األعراض: 

من  اإلنسان  خيرس  فقد  واضح؛  سبب  وجود  وبدون  كبري  بشكل  ونقص الوزن  خسارة    *
وزنه بسبب اّتباع محية غذائية، أو ممارسة الرياضة، أو بسبب اإلصابة بمرض السّكري. ولكن 
عندما ينقص وزن اإلنسان دون أي تغيري يف عاداته الغذائية أو نتيجة ممارسته الرياضة ـ كام يف 
حالة اإلصابة برسطان املبيض ـ فذلك دليل عىل وجود خلل ما جيب التأكد من سببه. وهذا ما 
السكري يف نفس  وزين بشكل كبري، وبسبب إصابتي بمرض  حصل معي بالفعل؛ فقد نقص 

الوقت، تم ربط نقص الوزن بمرض السكري.
* الشعور بالتعب واإلرهاق املستمر لفرتات من الزمن، دون بذل جهد أو سبب واضح، قد 

يكون ذلك دليًال عىل اللوكيميا أو أنواع أخرى من الرسطان. 
تظهر  فقد  الثدي،  أو  اإلبط  منطقتي  يف  التغري  يبدأ  قد  الثدي،  برسطان  اإلصابة  حالة  يف   *
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نتوءات وكتل صلبة حتت اجللد، فأي تغيري يف لون جلد الثدي، أو ملمسه، أو تيبسه، أو ظهور 
إىل  تشري  قد  التي  األعراض  من  هذه  فإن  احلجم،  يف  تغري  أو  احللمة  من  طبيعّية  غري  إفرازات 
الرسطان. وهذا ما أكدته يل صديقايت اللوايت أصبن برسطان الثدي، والتغريات التي الحظنها 

عىل اجللد. 
* السعال املستمر أو اللعاب امللطخ بالدم: وهذه األعراض قد متثل عدوى بسيطة بالتهاب 
الشعب اهلوائية أو التهاب اجليوب األنفية. كام يمكن أن تكون أعراض رسطان الرئة والرأس 
والعنق واحلنجرة. فالسعال الذي يدوم أكثر من شهر أو مع وجود دم يف املخاط جيب املتابعة 

بشأنه مع الطبيب للتأكد. 
*  وجود بّحة يف الصوت مل تكن موجودة سابقًا: ويمكن أن يكون ذلك أيضًا أول عالمة عىل 
اإلصابة برسطان احللق. وكذلك فإن عرس اهلضم أو الصعوبة املزمنة يف البلع بحاجة للمتابعة. 
(إخراج  يف  عادتنا  عىل  نتناوهلا  التي  األطعمة  تؤثر  واألمعاء:  املعدة  حركة  يف  تغيري  أي   *
الرباز أو التبول)؛ فبعض أنواع األطعمة قد تسبب لنا اإلسهال وبعضها قد يسبب لنا اإلمساك. 
ولكن مع العودة لتناول أطعمتنا العادية، فإن حركة األمعاء تعود لوضعها االعتيادي. ولكن يف 
حالة اإلصابة بالرسطان يالحظ تغري عىل هذه العادات، كأن يصبح الرباز رقيقًا، أو اإلسهال 
املستمر، أو الشعور باالنتفاخ كام يف رسطان املبيض، أو وجود دم بالرباز، أو الشعور باالمتالء، 
يمكن  وال  أيام  لعدة  تدوم  األمعاء  يف  سببها  واضح  غري  اضطرابات  أو  التبول،  يف  مشاكل  أو 
تفسريها وربطها بالغذاء الذي تتناوله. وكذلك تغري يف البول، كتكرار البول، أو احتباسه، أو 

ترافق وجود الدم فيه، فإنه جيب مراجعة الطبيب.
* نزول الدم ألسباب غري واضحة يف البول أو الرباز: وليس بسبب الدروة الشهرية أو مرض 

البواسري، ولفرتة زمنية تستدعي مراجعة الطبيب. 
* فقر الدم غري املربر أو لسبب واضح: هناك أسباب كثرية لفقر الدم، منها نقص احلديد. وما 

مل يكن هناك سبب واضح الستمرار فقر الدم، فإنه ال بد من إجراء الفحوصات للتأكد.
* وجود كتل يف اخلصيتني: أو نتوء غري مريح عىل اخلصية،  أو وجود خصية متضخمة. قد 
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ال يعني هذا وجود الرسطان، فهناك أمراض أخرى مثل االلتهابات واألوردة، يمكن أن تسبب 
تغريات يف اخلصيتني. لذلك ينصح الرجال بإجراء فحوصات دورية للتأكد. 

تظهر  الكتل  فبعض  ضارة،  تكون  ال  الكتل  هذه  أحيانًا  الغدد:  تضخم  أو  الكتل  ظهور   *
وختتفي، وبعضها تنتفخ وتكرب يف العقد أو الغدد الليمفاوية، وأي كتل تظهر وتنتفخ وال ختتفي 

جيب فحصها إذا استمرت لعدة أسابيع. 
* تغريات يف اجللد: أي تغري واضح عىل لون اجللد أو عىل لون الشامات أو(الثآليل) وبشكل 
غري طبيعي قد يكون بسبب الرسطان، فتغري لون اجللد لألصفر دليل عىل رسطان الكبد. وقد 
تكون الشامات متعددة األلوان التي هلا حواف غري منتظمة أو تنزف ورمًا رسطانيًا يف اخلاليا 
الصبغّية للجلد. فأية تغريات واضحة عىل اجللد قد تكون من أعراض اإلصابة برسطان اجللد 

أو األعضاء الداخلية يف اجلسم. 
* التعرق اللييل الكثيف أو احلّمى وارتفاع درجات احلرارة بدون سبب واضح. 

أو  للداخل،  التواؤها  أو  األظافر،  عىل  بنّية  بقع  ظهور  أو  وشكلها:  األظافر  لون  يف  تغّري   *
شحوب اللون.

أعراض أخرى تعتمد عىل نوع الرسطان مثل: ضعف الشهية، عدم التئام اجلروح برسعة يف 
إحدى املناطق، وجود التقرحات يف الفم أو البقع البيضاء أو احلمراء املستمرة عىل اللسان أو 
اللوزتني، الصداع احلاد املستمر غري املربر، األمل يف الظهر وآالم احلوض بال سبب واضح هلا، 

استمرار احلّكة يف منطقة الرشج أو األعضاء التناسلية بدون أسباب واضحة. 

هذه بعض األعراض التي قد تظهر كلها أو بعضها حسب نوع الرسطان. ويف كل األحوال 
قد يكون األمل الذي يرافق بعض األعراض إشارة لنا بوجود خطر ما وليس بالرضورة أن يكون 

مرض الرسطان.



34

األلــم 
مجيعنا قد يشعر باألمل بني وقت وآخر يف إجزاء متفرقه من اجلسم. وقد يرتبط األمل الذي نشعر 
به بالضغوط التي نتعرض هلا نتيجة العمل، أو اإلرهاق املصاحب ملامرسة الرياضة، أو بعض 
األعامل التي تتطلب جمهودًا جسديًا كبريًا، ولكن هذه اآلالم يفرتض أن ختتفي بعد أخذ قسط 
مصدر  ويعتربها  هبا،  يشعر  التي  اآلالم  يتجاهل  منا  الكثريين  أن  إال  واالسرتخاء.  الراحة  من 
ضعف، وحيدث نفسه بأهنا آالم ستزول رسيعًا، ولكنها قد تزداد شدة وتتغري درجتها مما تدفع 
باإلنسان أخريًا ملراجعه الطبيب، وقد يصل اإلنسان أحيانًا متأخرًا للطبيب، فيجد أنه قد أصيب 

بأمراض كان يمكنه أن يتجنبها لو أنه راجع الطبيب مبكرًا.
فاألمل هو الطريقة التي ختربنا هبا أجسادنا بأن هناك شيئًا خاطئًا أو خطرًا ما بداخلنا، وأننا 
تقوله  ملا  واالستامع  أجسامنا  قراءة  أن نتعلم  علينا  لذلك  به، ونتعرف عىل سببه،  هنتم  أن  جيب 
لنا اإلشارات التي تعطيها لنا، وعدم جتاهلها. واالهتامم بأنفسنا، ومراجعه األطباء قبل فوات 

األوان. فوجود آالم متكررة يف اجلسم بدون أسباب مربرة، يستدعي منا مراجعة الطبيب.

ماذا بعد التشخيص بالرسطان؟
والتحاليل،  الدم  فحوصات  عدد  زيادة  يالحظ  بالرسطان،  املريض  تشخيص  يتم  أن  بعد 
من  التأكد  أجل  من  املريض  من  ُتطلب  التي  وغريها  األشعة  أو  النووية  أو  الطبقية  والصور 
املطلوبة  والفحوصات  واألشعة  الصور  نوعية  وتعتمد  العالج.  وبعد  وخالل  قبل  وضعه 
التي  فالفحوصات  املختلفة.  العالجات  وكذلك  املريض،  منه  يعاين  الذي  الرسطان  نوع  عىل 
بالقلق  تتسبب  الفحوصات قد  وهذه  ال تطلب من غريي، والعكس صحيح.  قد  مني  ُتطلب 
واخلوف للمريض وأهلـه بخطورة الوضـع إذا مل يتم توضيح احلاجه من وراء هذه الفحوصات 

والتحاليل.  
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صحيح أن هناك أمورًا مشرتكة جتمع بني مرىض الرسطان، إال أنه لكل نوع من الرسطان 
املرض، وغريها من  انتشار  ومدى  األشخاص للعالج،  استجابة  خصوصية ختتلف باختالف 
األمور الطبية األخرى التي ال يعرف عنها املريض وأهله عند املرىض اآلخرين، لذلك فعملية 
املقارنة بينك وبني اآلخرين حتى لو كانوا حيملون نفس اسم املرض والتشخيص ليست دقيقة؛ 
فاملقارنة قد تتسبب باإلحباطات للبعض إذا ما قارنوا أنفسهم وعالجاهتم باآلخرين ممن حتسنت 
األطباء  مع  وضعه  متابعة  املريض  وعىل  أنفسهم،  أوضاعهم  خالف  عىل  الصحية،  أوضاعهم 

الذين يتابعون عالجه.

 فبعد معرفة اإلنسان بمرضه قد تظهر العديد من املشاعر السلبية، والتي قد تزداد 
يومًا بعد يوم، وختتلف يف شدهتا، وإذا ما كانت قبل أو خالل العالج أو بعده. ومع توقع النتائج 
خالل املرض؛ فاألمر ال يقترص عىل املريض وحده وإنام عىل املحيطني به. فليس من السهل عىل 
األهل التعامل مع مشاعرهم حني رؤيتهم أحبتهم يتأملون ويعانون دون أن يكونوا قادرين عىل 
مساعدهتم. وهذه كلها مشاعر طبيعية وال جيب إخفاؤها، إنام علينا التعامل معها بطريقة إجيابية 

تساعدنا عىل التعامل مع املريض ونفسيته. 
إن الظروف البيئية والقيم واملبادئ التي نشأ فيها اإلنسان تؤثر عىل كيفية تفكريه يف التعامل 
مع الرسطان أو ضغوطات احلياة بشكل عام. كام تلعب شخصية الفرد دورًا هامًا يف التعامل مع 
املريض؛ فبعض األهل واألصدقاء يملكون املرونة والقدرة عىل التكيف أرسع من غريهم يف 
أوقات الشدة. ويشعرون وبدافع املسؤولية الذاتية بأهنم جيب أن يكونوا أقوياء من أجل محاية 
الدعم  عىل  للحصول  ويسعون  وخماوفهم  مشاعرهم  فيخفون  وأصدقائهم  وعائالهتم  أحبتهم 
وطلب املساعدة املتخصصة ملساعدة أنفسهم أوًال من أجل أن يكونوا قادرين عىل تقديم الدعم 
وال  واملعنوي،  اللفظي  الدعم  بتقديم  البعض  ويكتفي  صحيحة.  بطريقة  لآلخرين  والعون 
ردود  نجد  قد  لذلك  واالنسحاب.  االبتعاد  ويفضلون  وشدته  املوقف  حتمل  آخرون  يستطيع 

أفعال انسحابيه غري متوقعه أحيانًا لألزواج حني إصابة رشكائهم باملرض.
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شخصياهتم  حسب  املرض  مع  تعاملهم  وطرق  أفعاهلم  ردود  فتعتمد  أنفسهم،  املرىض  أما 
ونضجهم، والطريقة التي نشأوا فيها، ودرجة إيامهنم، وقيمهم، ومبادئهم، ومدى قدرهتم عىل 
التحمل والصرب، فالبعض يظهر القوة والتامسك، وقدرة عالية عىل التعامل مع املرض هبدوء 
وذكاء. والبعض اآلخر حيتفظون بمشاعرهم وخماوفهم ألنفسهم. وآخرون ُخيرج املرض أسوأ 
للدعم  آخرون  وحيتاج  واالبتالء،  املرض  مع  التعامل  يف  وضعف  طباع  من  شخصياهتم  يف  ما 
وخماوفهم مع  مشاعرهم  يف مشاركتهم  بالراحة  ويشعرون  من غريهم،  أكثر  واألرسي  النفيس 

أفراد عائالهتم وأصدقائهم. 

وأصبحت  انتهت،  قد  حياتك  أن  به  تشعر  ما  أول  يكون  فقد  بالرسطان،  التشخيص  فعند 
خارج نطاق السيطرة. فهناك تغريات قادمة عىل حياتك أوهلا أنك ستسأل نفسك ما إذا كنت 
وستزداد  تفهمها،  ال  قد  التي  الطبية  املصطلحات  من  الكثري  بسامع  وستبدأ  ال؟  أو  ستعيش 
زياراتك لألطباء. وتشعر أنك يف دوامة ال تعرف عنها شيئًا، وستشعر أن حياتك تتعطل أمامك، 
وستشعر بالعجز والوحدة أو الضياع والتشتت، وأن كل ما حيدث أمامك ال يتعلق بحياتك. 

وكأنك تنظر إيل فيلم ال يتعلق بك وإنام بآخرين.



37

التحديات والعقبات
هناك العديد من التحديات والعقبات التي تواجه املريض وأهله، والتي عليهم التعامل معها 
املستوى  عىل  املمكنة  اخلسائر  وبأقل  بنجاح  األرسة  نطاق  داخل  املرض  أزمة  إدارة  ليستطيعوا 
النفيس واألرسي واملادي، ومن خالل جتربتي وجتارب اآلخرين يمكن تقسيمها إىل جمموعات: 

عوائق تتعلق باملريض واألرسة:
برعايتهم،  يقوم  من  وجود  وعدم  بالرسطان،  املصابني  اآلباء  لدى  صغار  أطفال  وجود   *
يؤثر عىل اآلباء وخاصة األمهات منهم؛ فقلق األم عىل رعاية أطفاهلا خالل العالج أو حتى بعد 
رحيلها إذا تم اكتشاف املرض عندها يف مراحله األخرية، يكون مرهقًا نفسيًا هلا. وقد ُيصعب 
عليها األمور واختاذ القرارات املتعلقة بالعالج. فقد تصاب باإلحباط اعتامدًا عىل سوء وضعها 

الصحي. ويف نفس الوقت قد يكون دافعًا هلا للمقاومة وعدم االستسالم. 
* إخبار األطفال بمرض أحد األبوين من األمور التي تتعب الوالدين؛ إذ يعتقد بعض اآلباء 
بأهنم حيمون أبناءهم األطفال بإخفاء األخبار السيئة عنهم، سواء كانت األخبار هي املوت أو 
األمراض اخلطرية. ولكن احلقيقة أهنم قد يعّرضون أطفاهلم للكثري من املخاوف والتساؤالت 
عنهم.  واألهل  اآلباء  خيفيه  ما  يشء  بوجود  يشعرون  األطفال  ألن  أنفسهم؛  وبني  بينهم  فيام 
األطفال  أن  والواقع  باألمر.  بأنفسهم  اآلباء  أخربهم  إذا  إال  األمر  فهم  يستطيعون  ال  ولكنهم 
يمكن أن يتكيفوا ويتقبلوا األمر بطريقة أفضل مما يعتقد اآلباء؛ فقد يستفيد األطفال من الطريقة 

الواضحة والرصحية التي يتعامل هبا اآلباء معهم، ومن املهم مراعاه األمور اآلتية :
* اختيار الوقت املناسب واإلعداد اجليد ملا سيقوله اآلباء هلم. 

* التحدث معهم بلغة واضحة وبسيطة يفهمها األطفال الصغار وبدون تعقيد. 
بسبب  أو  بسببهم  ليست  باملرض  حيبون  من  إصابة  بأن  األطفال  األهل  ُيَطْمئِن  أن  جيب   *

سلوكياهتم، فقد يشعر األبناء بالذنب بسبب ذلك. 
* عىل األهل طمأنة األطفال أهنم سيعملون جهدهم ألخذ العالج املناسب للشفاء. 

عنها  اإلجابة  تتم  أن  عىل  واألبناء.  اآلباء  بني  واإلجابات  األسئلة  باب  فتح  املهم  من    *
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مصدر  كان  إذا  خاصة  األطفال  خماوف  تزيل  أن  شأهنا  من  والرصاحة  فالوضوح  برصاحة. 
املعلومات التي يتلقوهنا من آبائهم أو األجداد أو من يثقون هبم.  

* أحد األسئلة املتوقع أن يطرحها األطفال تتعلق فيام إذا كانت إصابة اآلباء باملرض تعني 
املوت. سيكون من احلكمة عدم اإلجابة بالنفي أو اإلجياب عن ذلك؛ ألن األعامر بيد اهللا أوًال، 
وألنه ال أحد يعرف كيف ستكون عليه األمور خالل أو َبعد العالج. سيكون من املناسب أن 
خترب الطفل انه ال يوجد لديك أي معلومات جديدة عن املرض وأنك ستخربه بأية معلومات 
ستطرأ عىل األمر. قد يتقبل األطفال األمر مبدئيًا، ولكن عليك أن تعيد سؤاهلم الحقًا فيام إذا 
وعىل  مبسطة  هلم  املعلومات  تعطي  أن  جيب  آبائهم.  مرض  أو  مرضك  عن  هلم  ُقْلَته  ما  فهموا 
دفعات، وليس مرة واحدة حتى يستطيع األطفال استيعاهبا والتعامل معها. وعىل اآلباء تفهم 
املشاعر التي قد يمر األطفال هبا، من احلزن والغضب، وعدم االستيعاب ومساعدهتم يف التعبري 

عن مشاعرهم، وأن يستعد اآلباء الستيعاب ردود فعل األطفال والتعامل معها. 
* يشكل التعامل مع األطفال املصابني بالرسطان داخل األرسة عبئًا وإجهادًا نفسيًا كبريًا عىل 
اآلباء، باعتبار األطفال فئة ضعيفة غري مدركة حلقيقة املرض، واألرضار املرتتبة عليه، واعتبارهم 

فئات غري قادرة عىل رعاية أنفسهم، وذلك باختالف الفئة العمرية للطفل املريض.
كذلك تؤثر االختالفات يف القدرات املعرفية والعاطفية والنامئية واجلسدية بني األطفال عىل 
مدى فهمهم الكامل ملرض الرسطان. وملاذا عليهم تناول هذه العالجات التي تتعبهم وتعيق أو 
متنع ذهاهبم إىل املدرسة أو اللعب مع األطفال اآلخرين. وعدم إدراكهم احلقيقي لآلثار املؤقتة 
أو الدائمة املرتتبة عىل مرضهم وعىل العالجات التي يأخذوهنا. وعدم قدرهتم عىل التعامل مع 

العالج وحتمل األمل اجلسدي والضغط النفيس املصاحب للرسطان وعالجه.
فبسبب كون املرىض صغارًا ودون سن اإلدراك احلقيقي ِملَا جيري، تعترب هذه عوامل مرهقة 
ومتعب  لألهل، فاحتامل تعرض اآلباء لألزمات النفسية تكون أعىل من غريهم، ملا يرتتب عىل 
اآلباء من رضورة اختاذ قرارات صعبة وخطرية أحيانًا فيام يتعلق بعالج األطفال ومستقبلهم، 
البرت من  إذا كان  املرض  الشفاء من  املدى البعيد، وبعد  والتي قد تصيبهم بإعاقات دائمة عىل 

ضمن القرارات التي عىل األهل اختاذها.
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بسبب  كبرية  حتديات  لدهيم  يكون  قد  األطفال  من  الرسطان  من  الناجني  أن  إىل  باإلضافة 
بعض اإلعاقات الدائمة التي قد يرتكها العالج سواء كانت حتديات حركية أو معرفية أو تعليمية 
أو سلوكية، والتي يمكن أن تؤثر مجيعها عىل األداء املدريس والتعليمي واملعريف للطفل. فأحيانا 
ال يمكن تقدير األرضار التي سترتكها العالجات الكيميائية واألشعة عىل األطفال. وما سترتكه 
وإرشادهم للخدمات  األهل  توجيه  وسيكون  وأهله.  الطفل  من آثار نفسية عىل  جتربة املرض 
التي تساعد أطفاهلم عىل املشاركة يف احلياة بإجيابية، واإلجابة عن كل تساؤالهتم وخماوفهم هبذا 

اخلصوص، من األمور التي ختفف عنهم بعض الضغوط. 

عوائق خدماتية ومعلوماتية:
الوعي  وعدم  واألرسة،  للمريض  واملعلومايت  واالجتامعي  النفيس  الدعم  كفاية  عدم   *
باملرض وأخطاره يف البدايات يشكل عبئًا نفسيًا بسبب الشتات الفكري واملعريف عىل املريض 
للمريض  واضحة  معلومات  وتوفري  والنفيس،  االجتامعي  للدعم  شبكات  فوجود  واألهل. 
واألهل من بدايات املرض، وبيان اخليارات املطروحة أمامهم يف اختيار العالج والوعي باآلثار 
اإلجهاد  عوامل  الن  باستمرار.  األمور املهم توافرها  من  املختلفة  للعالجات  والدائمة  املزمنة 
اجلسدية والنفسية واالجتامعية تتداخل مع بعضها البعض، وتؤثر ببعضها البعض، وال يمكن 

فصلها عن بعضها البعض. 
والرعاية  املساعدات  عىل  للحصول  هلم  املتاحة  املصادر  أو  باملوارد  الكافية  املعرفة  عدم   *
الطبية املختلفة سواء املادية أو االجتامعية أو النفسية أو التأهيلية التي تساعد املرىض واألهل عىل 
حل املشكالت املختلفة التي يتعرضون هلا. فعدم املعرفة وعدم وجود معلومات يسهل الوصول 
إليها تزيد من الضغوط النفسية واجلسدية لألهل واملرىض، خاصة إذا وجدت بعض املعيقات 
احلركية لدي املرىض أو من يقومون برعايتهم، كعدم توفر املواصالت التي يسهل الوصول هلا، 

أو احلاجه إىل استخدام بعض املساعدات احلركية، كالكريس املتحرك واملشايات وغريها.
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عوائق مادية:
ملريض  والتوتر  القلق  تسبب  التي  الرئيسية  األمور  من  لألرسة  املادية  والكفاءة  الدخل   *
نفس  يف  األرسة  عىل  والرصف  للعالج،  املايل  الدعم  توفر  فعدم  عمومًا.  واألرسة  الرسطان 
للمريض  واجتامعيًا  ونفسيًا  ماديًا  عبئًا  يشكل  أساسًا  املادية  اإلمكانات  توفر  عدم  أو  الوقت، 

ولألرسة. 
* فقد يفقد رب األرسة عمله إذا كان هو املريض بسبب املرض، وال يعود هناك دخل حقيقيٌّ 
لبعض األرس، وهذا األمر قد يضع األرسة واملريض أمام حتديات كبرية، ويشكل ضغطًا ماديًا 
ونفسيًا عليهم. فقد جيد املريض أو األهل أنفسهم  أمام خيارات مبتورة ومنقوصة بخصوص 
العالجات التي تتوفر أمامهم، مما يضطرهم ألخذ بعض العالجات وترك البعض اآلخر بسبب 

عدم توفر اإلمكانيات للمتابعة واستمرار العالج.
* وقد يأيت بعض املرىض من قرى أو أماكن بعيدة لتلقي العالج يف املراكز الرئيسية، فعدم 
توفر الدعم املادي للرصف واملواصالت والعالجات قد يمنعهم من احلضور للعالج أو تأخري 

العالج، وعدم احلصول عىل األدوية التي حيتاجها املريض. 
* عدم وجود التامني الصحي للمريض لتغطية تكاليف العالج يصبح مشكلة حقيقية، وقد 
توفر  وعدم  العالج،  لتكاليف  تغطية  وجود  عدم  بسبب  كليًا  العالج  فكرة  عن  املريض  يتخىل 

إمكانية الرصف عىل العالج واألرسة معًا. 

عوائق متنوعه، وجودية، صحية، نفسية، اجتامعية:
* التحديات والقضايا الدينية والوجودية التي قد يتعرض هلا بعض مرىض الرسطان من حيث 
تسلل الشك باإليامن إىل نفوسهم، أو ضعف عالقتهم باهللا سبحانه وتعاىل، أو التفكري باحتاملية 
املوت ورضاه أو غضبه عليهم، أو فشلهم يف الصرب والتحمل، وإبداء التذمر والسخط، وعدم 
القدرة عىل حتمل األمل املرض، أو التساؤل عن سبب اختيار اهللا هلم اإلصابة هبذا املرض دون 

غريهم من البرش، مما قد يعرضهم ملزيد من الشك باإليامن بالقدر و االبتالء. 
السن،  كبار  خاصة  منه  يعاين  الذي  والعجز  الصحة  يف  الدائم  والضعف  البدين  اإلجهاد   *
مع  واإلدراكية  املعرفية  الوظائف  وتأثر  واملرض.  العمر  يف  التقدم  بسبب  بالرسطان  املصابون 
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والعالج،  املرض  مع  اجلسم  ألعضاء  الوظيفي  للضعف  باإلضافة  بالعمر،  والتقدم  العالج 
من  العالج  بخيارات  املتعلقة  القرارات  اختاذ  ُيصّعب  قد  مما  للمرىض،  املستمر  واألمل  والتعب 
قبل كبار السن من املرىض. باإلضافة إىل حاجة كبار السن إىل اخلدمات النفسية واالجتامعية، 
واملراَفقة املستمرة. وقد يضيف هذا األمر أعباء نفسية واجتامعية عىل املريض وأهله؛ خاصة إذا 
كان بحاجة إىل املرافقة والرعاية الدائمة وعدم وجود من يقوم هبذه الرعاية الدائمة، وتأثري ذلك 

عىل أفراد األرسة والعالقات األرسية.
بشأن صورة اجلسم خاصة بعد عمليات برت األعضاء واالستئصال التي  * القلق واخلوف 
يتعرض هلا املرىض. واخلوف من عودة املرض واحلاجة لعمليات استئصال أخرى. يعّد ذلك 
التعامل معها خاصة عند النساء والفتيات صغريات  التحديات التي عىل املريض واألهل  من 
السن، واخلوف عىل القدرة اإلنجابية ومجالية الشكل بعد استئصال الثدي خصوصًا. وكذلك 
تصيبهم  قد  األطراف التي  يف  برت  وعلميات  جراحية  لعمليات  يتعرضون  الذين  األطفال  عند 
بالعجز الدائم وتتسبب هلم بمشكالت يف احلركة وتعيق التنقل واحلركة الفردية بدون مساعدة 
اآلخرين. وكذلك قلق األهل من عدم إمكانية عودة األبناء للحياة الطبيعة ومدى تأثري ذلك عىل 
قدرهتم عىل التعليم واالندماج باملجتمع والزواج. وغريها من األمور التي حيتاج األهل للتعامل 
التي تساعد  الطبية الالزمة  تساعدهم عىل توفري املعدات  التي  واخلدمات  البدائل  معها إلجياد 

أحبتهم عىل احلياة الطبيعة بأقل األرضار املمكنة. 
* عدم القدرة عىل إدارة الضغوط النفسية املرافقة للمرض يشكل ضغطًا متزايدًا عىل املريض 
الذين  أو  الفقر،  يعانون  والذين  حظًا،  واألقل  املحرومني  عند  الضغوط  هذه  وتزداد  واألهل. 
يعانون من تدين يف مستويات التعليم، أو األقل حظًا يف العلم واملعرفة، أو كبار السن مع عدم 

وجود من يرعاهم. 
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مرحلة  خالل  واملرض  املريض  مع  للتعامل  الالزمة  واملهارات  املعلومات  نقص  ويشكل 
التشخيص بالرسطان وما بعده، ضغطًا نفسيًا كبريًا، ُيشعر املريض واألهل بالعجز، بسب عدم 
كفاية املعلومات الصحيحة عن املرض وعن حالة املريض. فقد يقّدم األطباء للمريض وأهله 
يكونون  األهل  ولكن  احلاالت.  هذه  مثل  يف  املناسب  العالج  اقرتاح  ويتم  املرض،  تشخيص 
بحاجة للمزيد من التفاصيل واملعلومات الستيعاهبا وفهمها قبل اإلقدام عىل اختاذ أية قرارات. 
التعامل مع  كيفية احلصول عىل املزيد من املعلومات، أو كيفية  ال يعرف املريض واألهل  وقد 
هذه املعلومات التي بني أيدهيم ِملَا فيها مصلحة املريض. فاملعلومات التي يملكها املريض وأهله 
قد تكون معلومات عامة يعرفها اجلميع من خالل محالت التوعية، أو من خالل إصابة صديق 
أو زميل أو قريب. ولكن عندما يتعلق األمر بإصابة من ُنحب ومن داخل العائلة، يصبح األمر 
خمتلفًا، ونصبح بحاجة للمزيد من املعلومات والتأكيدات حول املرض والعالج، ومعرفة مكان 

وزمان توفر اخلدمات والعالجات التي نحتاجها. 
واألهل.  املرىض  لدى  ورضوريًا  مهًام  أمرًا  والتوعية  الصحيحة  املعلومات  توفري  ويصبح 
واملحددة  والفاعلة  الصحيحة  املعلومات  توفري  الطبية  اجلهات  عىل  الرضورة  من  ويصبح 
والواضحة، التي تبني وتوضح كل اخلطوات التي حيتاج املريض وأهله معرفتها من أجل عالج 
املريض، والتي ختفف من التوتر والقلق اللذين يسببهام عدم التأكد من املعلومات وما جيب عمله 

قبل وخالل وما بعد العالج وإعادة التأهيل الحقًا. 

يف  وجتربتي  وخربيت  علمية،  لشهادة  محيل  ورغم   ،
العمل واحلياة، إال أنني ُشّخصت باملرض، وتركت عيادة الطبيب دون احلصول عىل إجابات 
شافية أو توضيحات يل أو لألهل ألسئلة مهمة عن العالج. وهذا ما دفعني للبحث الذايت عن 
املعلومات واخليارات املطروحة للعالج يف أماكن أخرى قبل املوافقة عىل اخليارات التي وضعها 
الطبيب األول (X) يل. فقد كان هناك خيارات أخرى مل أكن أعلم هبا، ولو وافقت عىل اخليار 
األول لربام ساءت أوضاعي الصحية وتعرضت ملشاكل كان من املمكن تفادهيا، ولكن بحثى 

الذايت عن املوضوع ساعدين كثريًا.
لذا فإن املعلومات توفر املعرفة العلمية عن املوضوع، ولكنها ال تكون كافية وحدها الختاذ 
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القرارات املصريية. وإن تبادل اخلربات والتواصل مع اآلخرين ممن لدهيم خربة شخصية مشرتكة 
عن املرض واإلجراءات واخلطوات التي ينبغي اختاذها تشكل قوه معرفية للمريض واألهل. 
اآلخرين،  وخربات  قصص  من  عليها  االستدالل  يمكن  جديدة   ألسئلة  جماًال  أمامهم  وتفتح 
اجلانبية  واآلثار  املرض  مع  التعامل  لكيفية  لألفراد  ذاتية»  لبناء «كفاءة  قوية  آليات  تعترب  والتي 

للعالجات وما بعد ذلك. 
الناجحة  الشخصية والكفاءة الذاتية كوهنا عنرصًا أساسيًا يف اإلدارة  ال نستطيع إنكار دور 
عمومًا،  احلياة  وابتالءات  املزمنة  واألمراض  الرسطان  مرض  عن  الناجتة  الضغوط  مع  للتعامل 
وقدرهتا عىل حتسني نتائج العالج والتعامل مع معطيات احلياة يف تقبل العالج وخالل العالج 

وبعد العالج. 
* التعامل مع عدم اليقني: عندما ُنصاب بالرسطان، فإننا نمر بمراحل نفسية ومعرفية خمتلفة 
بعد التشخيص وخالل العالج. وخالل هذه املراحل سيتغري فهمنا وإدراكنا واهتاممنا بمرور 
بعد  سيحدث  ماذا  يقول:  الذي  السؤال  إجابة  فيها  نعرف  ال  أوقات  هناك  وستكون  الوقت، 
األمور، فال توجد ضامنات  عليه  بام ستكون  التنبؤ  يصعب  مرض كالرسطان  ألنه مع  ذلك؟! 
أكيدة وكافية. وال يمكن التنبؤ بفائدة العالج ونجاحه وال باآلثار اجلانبية له، أو املشاكل التي 
قد يعاين منها املريض أثناء وبعد العالج. ألنه حتى مع العالج الناجح فهناك احتامل ألن يعود 
الرسطان جمددًا وبشكل آخر وقد ال يعود. ويف كل األحوال ال يكون األمر سهًال عىل املريض 
واألهل. لذلك يعتمد الكثريون عىل إيامهنم باهللا، وبأن اهللا قادر عىل شفائهم، رغم ضبابية الصور 

التي تظهر أمامهم خالل فرتة العالج.

وهذه بعض األفكار للمرىض واألهل التي وجدهتا مفيدة من واقع خربيت ورعايتي لنفيس. 
وكذلك اإلرشادات التي كنت أقدمها للبعض وهم يقومون برعاية من حيبون وليس بالرضورة 
بسبب اإلصابة بالرسطان، والتي ساعدهتم يف التعامل مع املريض ومع مشاعرهم خالل هذه 

املرحلة لتجعلهم أكثر أمًال وتفاؤًال منها:
* التعرف عىل ما يمكننا عمله للحفاظ عىل صحة املريض اجلسدية والنفسية قدر اإلمكان. 
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* التعرف عىل اخلدمات املتاحة للمريض. فهذا يمنحنا شعورًا أكرب بالسيطرة عىل األمور. 
باملرض  يتعلق  فيام  اجلوانب  بعض  عىل  السيطرة  تستطيع  ال  أننا  وندرك  َنِعي  أن  علينا   *
وبالرسطان بشكل خاص. فتقّبل هذا األمر ُيساعدنا عىل التعامل مع معطيات املرض بدًال من 
أن  علينا  وأن  معي،  يعيش  واعتباره  املرض  تقبل  عىل  ساعدين  ما  وهذا  حماربته.  يف  االستمرار 

نتصادق بدل أن نتحارب. 
تدخل  أن  الطبيعي  فمن  وجودها،  أنكر  مل  ولكني  خماويف  لدي  كان  خماوفنا،  عن  التخيل   *
املخاوف يف ذهني وأفكر هبا، ولكن ليس عّيل االحتفاظ هبا. حاولت التخلص منها باستمرار 
ومراعاة عدم تراكمها بعدم التفكري هبا. وللتخلص من هذه األفكار يتخّيلها البعض (غيومًا) 
وآخرون  عنهم.  بعيدًا  وترحل  تتبخر  أهنا  يتخيل  والبعض  عنهم.  تبتعد  ويدعوهنا  بعيدًا  تطفو 
يستطيعون التعامل معها بحيث ال تستطيع أن تسيطر عليهم. حاولوا إجياد األسلوب املناسب 

لكم للتخيل عن املخاوف وإن مل تستطيعوا، سيكون من املفيد التحدث مع اآلخرين عنها.
* من الصحي أن نستطيع التعبري عن مشاعر اخلوف أو عدم اليقني مع صديق أو شخص 
نرتاح للتعامل معه. وقد نحتاج إىل طلب االستشارة املتخصصة يف بعض األحيان. وقد حتدثت 
يساعد  العواطف  مع  والتعامل  االنفتاح  ألن  النفسيني.  واألطباء  الزمالء  من  عدد  مع  باألمر 
الكثري من الناس عىل الشعور باالرتياح والتقليل من القلق. فاألفراد الذين يستطيعون التعبري 

عن مشاعر قوية مثل اخلوف، يكونون أكثر قدرة عىل التخيل عن هذه املشاعر فيام بعد. 
عمله للبقاء بصحة ونفسية جيدة قدر  اإلجيابية للرتكيز عىل ما يمكنك  * استخدم طاقتك 
لرعاية  به  أقوم  كنت  ما  وهذا  باملريض.  العناية  لتستطيع  بنفسك،  تعتني  بأن  وتذّكر  اإلمكان. 

نفيس ومن حويل. 
* ابحث عن الطرق التي تساعدك عىل االسرتخاء وعدم زيادة التوتر. وبالنسبة يل كنت أجلأ 
للكتابة والرسم وممارسة االسرتخاء وامليش أو الرياضة حتى لو مل يكن ذلك بصورة منتظمة، 

لكن عىل األقل كنت أعرف البدائل التي أستطيع التحرك من خالهلا.
مهام  السيطرة  نطاق  خارج  ستبقى  األمور  بعض  فهناك  به،  التحكم  يمكننا  فيام  التحكم   *
يمكننا  التي  األشياء  لبعض  الرضورية  التغيريات  عمل  من  بد  وال  عليها.  السيطرة  حاولنا 

السيطرة عليها. 



45

* حماولة اإلبقاء عىل احلياه طبيعية واالستمرار بالعمل والنشاطات اليومية قدر اإلمكان.

 القضاء عىل مشاعر الذنب التي رافقتني فرتة من الزمن،  ليس كمريضة فقط ولكن عندما 
الرغبة  حتى  املرح أو  أو  الضحك  بمجرد  بالذنب  أشعر  بإنسان مريض، فقد كنت  أهتم  كنت 
بمشاركه اآلخرين أفراحهم، ولكن توصلت إىل أنه من اخلطأ تنمية مشاعر الذنب ما دمت أقوم 
بعميل املطلوب مني بدون تقصري. بل إن املرح والضحك من شأهنام إدخال البهجة عىل قلب كلٍّ 

من املريض واألهل.

التخطيط للعالج
منذ بداية تشخييص باملرض كنت أستعجل العالج وأضيق من بطء اإلجراءات التي تؤخر 
قد  للعالج  التخطيط  بأن  أدرك  وبدأت  تقل،  خماويف  بدأت  واخلربة  األيام  مع  ولكن  العالج، 
يستغرق وقتًا، خاصة إذا مل يكن األمر طارئًا بحيث جيب بدء العالج معه بأرسع وقت. فمعظم 
الناس بعد التشخيص باملرض يرغبون ببدء العالج عىل الفور. ويزداد قلقهم من التأخري الذي 
يستغرقه إجراء التحاليل والفحوصات والصور أو اختاذ القرارات. ويشعرون بأن هذا الوقت 

يمكن إنفاقه يف العالج، اعتقادًا منهم بأن التأخري قد يتسبب يف زيادة سوء حالة املريض. 
األساس أنه جيب أن يبدأ عالج الرسطان يف أرسع وقت ممكن بعد التشخيص، ولكن بالنسبة 
ملعظم أنواع الرسطان، فاالنتظار لبضعة أيام أو أسابيع لبدء العالج لن يؤذي املريض غالبًا. وإنام 
يعطي املريض واألهل وقتًا للبحث وللتحدث عن مجيع خيارات العالج املطروحة، مع األطباء 

والعائلة واألصدقاء، ومن ثم اختاذ القرار األفضل هلم. 
ويف نفس الوقت قد تتأخر نتائج الفحوصات والتحاليل والصور التي يكون األطباء بحاجة 
هلا. ولكن إذا شعر املريض بالقلق من أن العالج مل يبدأ عىل الفور، وأن ذلك قد يوثر عىل الشفاء، 
فمن األفضل مناقشة خماوفه مع الطبيب أو فريق الرعاية املرشف عليه للتأكد من أن أي تأخري لن 
يسبب املزيد من املشاكل واألرضار. والطبيب هو من يستطيع  طمأنة املريض واألهل عىل وضع 

املريض وإجراءات العالج. 
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انتظار نتائج التحاليل
ب املجهول هو من أصعب أنواع االنتظار، فقد يكون وقتًا مرعبًا للكثريين، وقد يكون  وترقُّ
من األمور التي يصعب التعامل معها عمومًا، فكيف إذا كان ما ننتظره أمرًا يتقرر عليه مصري 
حياتنا؟!. فعندما نكون يف انتظار نتائج الفحوصات والتحاليل، فإننا نتوقع أن تظهر هذه النتائج 
وقد  أحيانًا،  ممكن  غري  يكون  النتائج  عىل  للحصول  احلالة  هذه  يف  االستعجال  ولكن  برسعة، 
يكون عىل املرىض واألطباء االنتظار للحصول عىل النتائج سواء كانت لبدء أو خالل العالج. 
االنتظار.  أو  التأخري  أسباب  وتفهم  األمر  استيعاب  الصعب  من  يكون  األوىل  الفرتات  ففي 
اختربت  فقد  ودوراته.  العالج  روتني  والتعود عىل  األيام  مرور  مع  أسهل  األمر  يصبح  ولكن 
بنفيس املشاعر السلبية وأنا أنتظر النتائج يف فرتات العالج املختلفة. بام يف ذلك اخلوف والقلق 
والغضب واحلزن وغريها. ومن املهم أن نعرف أن املرور هبذه املشاعر أمر طبيعي بالنسبة لألهل 

وللمريض، عىل أال تزيد هذه املشاعر لتصبح مرضية يصعب التعامل معها. 
وأولوياته،  أموره  ولرتتيب  للتحضري  االنتظار،  فرتات  استثامر  واألهل  للمريض  يمكن 
يف  ترتيبات  إىل  حاجة  هناك  يكون  فقد  التأجيل».  أو  االنتظار  «قيد  العادية  أنشطته  ولوضع 
حتسني  عىل  مبكر  وقت  يف  األمور  هبذه  االهتامم  ويساعد  وغريها.  األطفال،  رعاية  أو  العمل، 

تركيز املريض عىل التعامل مع العالج وعىل االهتامم بنفسه خالل وبعد العالج. 

مشاعرنا خالل املرض والتعامل معها
ما هي املشاعر بداية حتى نستطيع التعامل معها؟ هي ما نشعر به نتيجة وجود حمفزات حّسية 
خارجية تؤثر علينا وجتعلنا نترصف جتاهها بطريقة معينة. ويفرتض أن تكون هذه املشاعر مؤقتة 

وهتدأ وتعود لوضعها الطبيعي بعد زوال املؤثر اخلارجي الذي سّببها.
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عندما يتم تشخيص اإلنسان بمرض الرسطان فإن اسم املرض يكون هو املحفز للعديد من 
املشاعر السلبية التي يكون عىل املريض التعامل معها. وبشكل عام فإن هناك العديد من املشاعر 
املشرتكة التي يمر هبا غالبية مرىض الرسطان، وقد تأخذ منهم وقتًا للتعامل معها بالرفض أو 

القبول أو التكّيف.
معها  التعامل  املريض  عىل  ويكون  هبا.  يمر  ال  أو  املشاعر  هذه  ببعض  املريض  يمر  وقد 

والتخلص من آثارها السلبية حتى يستطيع امليض قدمًا يف العالج والعودة للحياة الطبيعية.

أو  تصديق  يف  صعوبة  جتد  جتعلك  املفاجأة  فإن  بالرسطان  التشخيص  يتم  عندما  اإلنكار: 
وقد  للمرض.  والرفض  اإلنكار)  تسمى (مرحلة  وهذه  بالرسطان.  مصاب  أنك  حقيقة  قبول 
يكون هذا الشعور مفيدًا ألنه يمنحك الوقت للتكيف مع تشخيصك وتقّبل وجود املرض. كام 
يمنحك الوقت لتشعر باألمل والتفاؤل حول املستقبل. يمكن أن يكون اإلنكار مشكلة خطرية 
إذا استمر لفرتة طويلة متنعك من احلصول عىل العالج الذي حتتاج ويف الوقت املناسب. ولكن 
وهذا  ويبدؤون العالج،  إصابتهم بالرسطان  حقيقة  يتقبلون  اإلنكار،  خالل  من  الناس  معظم 
عىل  والقائمني  حيبوهنم  والذين  هبم  املحيطني  األشخاص  وكذلك  بالرسطان  املصابني  يشمل 

رعايتهم. 

الشعور بالغضب: من املشاعر الطبيعة بعد التشخيص بالرسطان. وقد يسأل البعض انفسهم 
«ملاذا أنا»؟! ملاذا ُأصاب هبذا املرض؟ فقد يكون غضبك موجهًا جتاه نفسك، أو جتاه أرستك، أو 
جتاه عملك، أو جتاه أصدقائك األصحاء وأحبائك، وقد تشعر بالغضب جتاه اهللا سبحانه وتعاىل 
ألنه ابتالك هبذا املرض. ومهام كان سبب غضبك، ال حتاول أن ُتنكر غضبك والتظاهر بأن كل 
يشء عىل ما يرام. عّرب عن غضبك، وحتدث مع عائلتك وأصدقائك حول غضبك. أو اطلب 
ف من األمور السلبية، إال أنه يمكن أن يكون مفيدًا  املساعدة املتخصصة. وكام أن الغضب ُيصنَّ

ألنه قد حيفزك الختاذ إجراءات تساعدك يف التكيف مع املرض والعالج. 

التوتر والقلق واخلوف: من املشاعر املتوقعة يف هذه املرحلة، فقد تكون خائفًا أو قلقًا ألسباب 
كثرية، منها خوفك من املوت، أو من األمل، أو من العالجات، أو من القادم املجهول، أو من عدم 
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استجابة املرض للعالج، أو القلق ألمور تتعلق برعاية األرسة واألبناء، أو عدم وجود تكاليف 
للعالج، أو احتامل خسارتك لوظيفتك، وغريها من األسباب. 

وبشكل عام وفيام بتعلق بمرض الرسطان فإن بعض خماوفنا تستند إىل قصص أو شائعات أو 
معلومات خاطئة أو خربات سلبية من اآلخرين. 

عىل  التغلب  عىل  كثريًا  يساعد  املرض  عىل  والتعرف  العلم  فإن  اخلاصة  جتربتي  خالل  ومن 
املخاوف والقلق، فمعرفة احلقائق ُتشعر معظم الناس بالتحسن. ألهنم يصبحون قادرين عىل 
توقع ما سيمرون به، فيكونون أكثر استعدادًا للتعامل معه. فأن تكون عىل دراية ومعرفة بأمور 
مرضك وعالجك، ومتابعه أمورك الطبية، يزيد من فرص التعايف من الرسطان برسعة أكرب من 

غريك من املرىض. 

األمل والرجاء: بمجرد أن يتقبل املريض اإلصابة باملرض، فإنه غالبًا ما يشعر باألمل، فهناك 
أنواع  لدهيم  الذين  املرىض  من  املئات  وهناك  باألمل.  نشعر  جتعلنا  الذي  األسباب  من  العديد 
خمتلفة من الرسطان منذ عرشات السنني وال يزالون عىل قيد احلياة. فهناك العالجات احلديثة 
يامرس  أفضل. حيث  املرض بصورة  واحلياة مع  العالج  فرص  من  تزيد  التي  املتوفرة  املتطورة 
املرىض حياهتم ونشاطاهتم املعتادة حتى يف أثناء العالج. وبام أن األمل والتفاؤل يمد اإلنسان 
بالطاقة اإلجيابية والتفاؤل حتى مع املرض فإن فرص الشفاء والقدرة عىل السيطرة عىل املرض 

تكون أفضل. 
ُموَن أمرنا هللا وراضون بقضاء اهللا، وأن اهللا قادر عىل أن يشفينا حتى  وبام أننا ُمؤمنون وُمَسلِّ
وإن قال األطباء غري ذلك، فإن جمرد إيامننا بقدرة اهللا عىل شفائنا يمنحنا القوة والقدرة عىل الصرب 

واالستمرار. فاألعامر بيد اهللا، ولكن املهم هو إيامننا احلقيقي بذلك. 
ومن املتعارف عليه يف علم النفس والطب أن اإلجيابية والتفاؤل يساعد اجلسم عىل الشفاء 
يمد  بالتفاؤل  فاإلحساس  أفضل؛  بصورة  احلياة  فرص  حتسني  ويف  املرض،  ومقاومة  الذايت 

املريض بالطاقة الذاتية للشفاء ومقاومة املرض. 



49

تدفعك  التي  األسباب  عن  بنفسك  ابحث  املفيدة.  واهلوايات  باألعامل  نفسك  أشغل 
والتفكري  كامليش  الطبيعة  يف  جديدة  بنشاطات  أن تقوم  حاول  االستسالم.  ال  والتفاؤل  لألمل 

. واالسرتخاء. أعط لنفسك الوقت ملامرسة الصالة ومعتقداتك الدينية األخرى هبدوء وتروٍّ
 ومن املهم أن حتيط نفسك باإلجيابية واإلجيابيني، وأن تستمع للقصص اإلجيابية عن مرىض 

الرسطان الذين يعيشون حياة نشطة ويامرسون حياهتم بشكل عادي. 
قد يشعر املصابون بالرسطان باحلزن واالكتئاب بسبب شعورهم بفقدان صحتهم، وقواهم 
وهذه  االنتهاء من العالج.  بعد  و قد يستمر الشعور باحلزن  أجسامهم.  من  أو فقداهنم أجزاء 
استجابة طبيعية ألي مرض صعب بمكن أن نتعرض له. قد يستغرق األمر بعض الوقت لقبول 

مجيع التغيريات التي حدثت بسبب املرض والعالج. 
فعندما تكون حزيًنا، تكون لديك طاقة قليلة، وتشعر بالتعب بسهولة، أو ال ترغب بتناول 
الطعام، أو التحرك من مكانك، أو التحدث لآلخرين. وعند البعض ختتفي هذه املشاعر أو تقل 
مع مرور الوقت. لكن بالنسبة آلخرين، يمكن أن تصبح هذه املشاعر أقوى من السابق. وتزداد 
املشاعر املؤملة التي تعيق طريق سري احلياة اليومية بصورة اعتيادية. وقد يكون املريض قد دخل 

يف حالة من االكتئاب. 
قد يكون االكتئاب بسبب طريقة تفكري املريض السلبية أو بسبب التغريات التي حصلت يف 
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حياته وعدم قدرته عىل التعامل معها، أو بسبب تأثري بعض العالجات عىل طريقة عمل الدماغ 
ص بطريقة  أو ألسباب أخرى. ومهام كانت األسباب فإنه يمكن عالج االكتئاب بعد أن ُيشخَّ
جيب  لذا  جسدية.  مشاكل  أو  أخرى  أمراض  مع  لالكتئاب  مشرتكة  أعراض  فهناك  صحيحة. 

التمييز بينها. وال بد من التحدث إىل الطبيب عن األعراض وعن العالجات. 
لالكتئاب أعراض جسدية ومؤرشات حسية يشعر هبا املريض وتستمر ألكثر من أسبوعني، 

ومتيزه عن غريه، فمن األعراض اجلسدية: 
* زيادة أو نقصان يف الوزن غري املقصود بسبب املرض أو العالج.

* مشاكل واضطرابات يف النوم، مثل عدم القدرة عىل النوم أو الكوابيس أو زيادة النوم. 
* جفاف الفم، زيادة التعرق، اضطراب املعدة، اإلسهال أو اإلمساك. 

* تغريات وانخفاض يف مستوى الطاقة. 
* التعب املستمر، واإلرهاق العام. 

* الصداع. 
*  اآلالم وأوجاع خمتلفة يف اجلسم. 

أما املؤرشات احلسية التي يشعر هبا املريض فهي: 
* مشاعر احلزن املستمر. 

* الشعور بخدر عاطفي. 
* الشعور بالتوتر أو اهلشاشة. 

* الشعور بالذنب أو الشعور بعدم الكفاءة والقدرة. 
* الشعور بالعجز أو اليأس، وأن احلياة ال معنى هلا. 

*  املزاجية. 
* صعوبة يف الرتكيز. 

ًا بدون سبب واضح.  * البكاء لفرتات طويلة أو عدة مرات يومي�
* الرتكيز عىل املخاوف واملشاكل والسلبيات. 

* صعوبة يف االستمتاع باألشياء اليومية، مثل الطعام أو مع العائلة ة واألصدقاء. 
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* التفكري يف إيذاء النفس والتفكري باالنتحار. 
* فقدان الرغبة اجلنسية. 

بعض هذه املشاعر قد يكون قويًا ويصعب عىل املريض السيطرة عليها لوحده وبدون عالج. 
لذلك ال بد من استشارة الطبيب للحصول عىل العالج املناسب.

 بسبب مرضهم وما ترتب عنه من تغريات يف 
حياهتم وحياة اآلخرين؛ فقد يلوم املريض نفسه لإلزعاج الذي يسببه لآلخرين، ولألشخاص 
الذين حيبهم، أو القلق ألنه أصبح عبئًا عىل أفراد األرسة أو من حيب. وقد تكون مشاعر الذنب 
بسبب بعض األفكار األخرى التي يفكر هبا املريض. كان يتمنى مرض اآلخرين بنفس املرض، 
أو أن حيسد اآلخرين عىل صحتهم، أو لوم أنفسهم بسبب اختياراهتم ألنامط احلياة التي يعتقد 
أهنا أدت إلصابته بالرسطان. هذه املشاعر كلها شائعة. وقد يفيد مشاركتها مع أشخاص ذوي 
الرسطان ليس نتيجة خطأ قام به  التخلص منها. فاالبتالء بمرض  ملساعدة املريض عىل  خربة 

املريض، إنه مقدر ومكتوب لنا.
يشعر املصابون بالرسطان بالوحدة أو االنعزال عن اآلخرين. لعدة أسباب منها: أن األصدقاء 
أحيانًا قد ال يعرفون كيف يقدمون الدعم ألصدقائهم املرىض، معتقدين أن أصدقاءهم يواجهون 
وقتًا صعبًا، وأهنم بحاجة للبقاء وحدهم. وال جيوز زيارهتم أو االتصال هبم. وقد ال يكون هذا 
ما حيتاجه املريض، فقد يكون بحاجه لتواجد األهل واألصدقاء من حوله؛ فالبعض يستمد قوته 

من وجود اآلخرين من حوله ودعمهم له.
يفهم  أحد  ال  أن  معتقدين  ألحد،  باإلحراج  يتسببوا  ال  حتى  االنعزال  املرىض  خيتار  وقد 
مشاعرهم وشكواهم، وما يمرون به من ضغوطات نفسية وصحية. وقد ال يكون هذا صحيحًا 
إذا  املرىض  وأصدقائهم  ألحبتهم  الدعم  بتقديم  يرغبون  واألصدقاء  األهل  من  الكثري  ألن 
وجدوا الطريق أمامهم مفتوحًا. وردود فعل بعض املرىض الرافضة لآلخرين قد تغلق األبواب 

أمام الراغبني بتقديم املساعدة والعون هلم فيبتعدون.
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وبعض املرىض ال حيبون إظهار مشاعر الضعف أمام اآلخرين، فيبتعدون ويعزلون أنفسهم 
عن اآلخرين باختيارهم. ومهام كانت األسباب فهذه مشاعر طبيعية وتعتمد عىل طبيعة األفراد 
وشخصياهتم؛ فقد خيتار املريض البقاء وحيدًا لبعض الوقت، حتى يستعيد سيطرته عىل األمور. 

ولكن من األفضل وجود بعض أفراد األرسة واألصدقاء من حوله. 

من  األفراد  بعض  ووجود 
حوهلم يصبح رضوريًا لتقديم الدعم النفيس والعاطفي هلم. حتّدث عام تفكر به وعن مشاعرك 
لشخص مقّرب منك قد يكون أحد أفراد األرسة أو صديقًا أو أحد متخصيص الرعاية النفسية 

أو غريهم،  للحصول عىل الدعم اإلجيايب من اآلخرين، فإنه قرارك. 

حتدثت  ممن  الكثريون  يل  قاله  ما  هذا  لالستيقاظ».  «دعوة  بمثابة  كانت  بالرسطان  اإلصابة 
فاملرض  بالفعل؛  معي  حصل  ما  وهذا  معه.  يتعايشون  والذين  املرض  من  الناجني  من  معهم 
أعطاين فرصه  اهللا  واالمتنان، بأن  واحلمد  أشعر بالشكر  وجعلني  أستيقظ من غفلتي،  جعلني 
ْلُتها  َأجَّ التي  األهداف  يف  وأفكر  احلياة،  يف  واهتاممايت  أولويايت  ترتيب  ألعيد  للحياة،  جديدة 
أحبها،  التي  الصغرية  باألشياء  التمتع  بأمهية  وأفكر  السنني،  عرب  أخرى  بأمور  انشغايل  بسبب 

وأعيش احلياة خالل املرض وبعده.

وقد خيتار آخرون السعي لتحقيق أحالٍمهم املؤجلة كالذهاب إىل أماكن مل يسبق هلم زيارهتا. 
أو أهنم يقومون بإهناء مشاريعهم التي قد بدأوها سابقًا ومل جيدوا الوقت لينتهوا منها. والبعض 
املتوترة  العالقات  بإصالح  البعض  ويقوم  واألصدقاء.  األهل  مع  الوقت  من  املزيد  يقيض 
واملقطوعة مع اآلخرين، والبعض تكون لديه اجلرأة لعمل أشياء أخرى مل يسبق له عملها. فكلٌّ 

لديه أحالم وآمال مؤجلة عليه العمل عىل حتقيقها. 
إال أنه ال بد من القول، إنه يف بداية األزمة املرضية قد يكون من الصعب جدًا عىل الكثريين، 
أن يروا األمور بصورة إجيابية متفائلة. ألن كلمة «رسطان» واملرحلة التي ُيكتشف هبا كفيلة بأن 

تغلق كل أبواب الفرج لدى البعض. 
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يريد  (كيف  لـ  املريض  اختيار  عىل  يعتمد  املرض  مع  التعامل  إن  أيضًا،  القول  من  ُبّد  وال 
التعامل معه). صحيح أن املرض موجود يف أجسامنا ولكن هذا ال يعني أن ندعه يسيطر علينا، 
وأن حيرمنا ويمنعنا من التمتع باحلياة. فكل ما علينا أن نعمله هو تعديل أولوياتنا يف احلياة بحيث 
نتوىل السيطرة عىل أنفسنا والبحث عن اإلجيابية واألمل يف كل ما حولنا، فاألمر ليس صعبًا أو 

مستحيًال  ولكنه بحاجه للقليل من التفكري املنطقي والواقعي والتدريب والتنفيذ.

بينك  وما  اهللا،  وبني  بينك  وما  نفسك،  وبني  بينك  ما  أصلح  تعاقبها،  وال  نفسك،  صالح 
وبني الناس. واصنع لنفسك عاملًا جديدًا مليئًا باحلب والسالم، فعندما تصنع السالم يف عقلك 
وطريقة تفكريك، وختلق التوازن والتناغم اإلجيايب يف داخلك، فإن ذلك سينعكس عىل سلوكك 

اخلارجي وحياتك وعالقاتك مع اآلخرين.
والقلق  التوتر  ستخلق  فإنك  فكرية،  فوىض  يف  يعيش  وتفكريك  داخلك  يكون  عندما  أما 

وعدم التوازن يف تفكريك ويف داخلك، وهذا ما ستحصل عليه يف حياتك وعالقاتك.
واحلقد  الغضب  ومشاعر  السلبية،  املشاعر  من  التخلص  عىل  يساعدك  الداخيل  فالسالم 
املرض.  مع  حتى  حولنا  من  واألمل  اجلامل  رؤية  من  ومتنعنا  إرهاقنا  زيادة  يف  تتسبب  والكره 
صدق الشاعر إيليا أبو مايض عندما قال: «والذي نفسه بغري مجال،،،، ال يرى يف الوجود شيئًا 

مجيًال»؛ فاجلامل واحلب واألمل أمور تبدأ من داخل اإلنسان.
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التعامل مع اآلثار اجلانبية للعالج
معها.  تعاملوا  وكيف  عنها،  سبقني  ممن  وسمعت  للعالج،  اجلانبية  اآلثار  عن  كثريًا  قرأت 
الواقع  ومعايشة  يشء  املعرفة  أن  إال  وآثاره،  العالج  عن  مسبقة  معرفة  وجود  من  الرغم  وعىل 
يشء آخر. فكل مريض خيتلف تأثري العالج عليه، عن اآلخرين. ولكن تبقى هناك آثار جانبية 
مشرتكة، يعاين منها اجلميع وختتلف يف مدى تأثريها من مريض آلخر، ونوع العالج، ورضورة 

مراقبة األعراض، وإبالغ  الطبيب هبا أو بالتغريات التي تطرأ نتيجة العالج.
وقد نضطر أحيانًا للذهاب إىل غرفة الطوارئ إذا كانت األعراض اجلانبية للعالج شديدة. 
هذه  من  للتخفيف  األمل  عيادات  يف  والتلطيفية  املهدئة  العالجات  ومتابعة  البحث  من  بد  وال 

األعراض والسيطرة عليها. 
املضادة  األدوية  استخدام  هو  ببساطة.  الكياموي؟  العالج  هو  ما  معرفة  من  بد  ال  بداية 
للرسطان إلبطاء أو وقف نمو اخلاليا الرسطانية أو لتدمري اخلاليا الرسطانية رسيعة االنقسام يف 
اجلسم. ويمكن أن تستخدم العالج الكيميائي قبل استخدام عالج آخر لتقليص الورم، أو بعد 

عالج آخر لتدمري أي خاليا رسطانية متبقية، أو لتخفيف أعراض الرسطان املتقدم االنتشار. 

آلخر،  شخص  من  اجلسم  عىل  اإلشعاعي  أو  الكياموي  والعالج  األدوية  تأثري  وخيتلف 
اجلسم.  يف  املرض  انتشار  ودرجة  أخرى،  وجود أمراض  أو  العمر،  باختالف  خيتلف  وكذلك 
فتأثري  للمريض.  واإليامنية  والعاطفية  واملعرفية  النفسية  التحديات  باختالف  أيضًا  ختتلف  كام 
هذه العالجات عىل األطفال قد يكون أكثر ألهنا قد ترتك آثارًا نفسية ومعرفية عليهم إذا مل يتم 
متابعة عالجها واالهتامم هبا خالل مراحل حياهتم الالحقة. وقد ترتك آثارًا أكرب عىل آخرين من 

الراشدين اعتامدًا عىل طبيعة شخصياهتم.
املتأخرة  أو  املبارشة  التأثريات  مع  للتعامل  مستعدين  يكونون  ال  واألرس  املرىض  فغالبية 
للعالجات،  متأخرة  أعراض  فهناك  أعامرهم.  اختالف  عىل  املرىض،  يتناوهلا  التي  للعالجات 
كاآلالم الدائمة وأعراض أمراض أخرى كهشاشة العظام تظهر بعد انتهاء العالجات. وحتتاج 

هذه األعراض إىل املتابعة وإىل وقت طويل للتعايف منها. 
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انتهاء  بعد  أطفاهلم  منها  سيعاين  التي  املشاكل  الكثريون  يدرك  ال  قد  األطفال  رسطان  ويف 
العالج، والتي ترتبط مبارشة بالعالج الذي تلقونه سابقًا. لذلك ال بد لألهل من سؤال األطباء 
عن اآلثار الدائمة وطويلة املدى للعالجات التي يأخذها أطفاهلم ليكونوا عىل معرفة بالتغريات 

واألرضار التي ستحصل الحقًا واالستعداد هلا والتخفيف من أرضارها ما أمكن. 

ورغم أن العالجات املختلفة تستهدف اخلاليا الرسطانية يف اجلسم بشكل عام، إال أهنا تتلف 
أيضًا اخلاليا السليمة وتتسبب بآثار جانبية غري سارة للمرىض. مثل الشعور بالغثيان، والقيء، 
وفقدان الشعر، واإلرهاق والتعب العام، وتقرحات الفم، وزيادة أو فقدان الوزن. وقد تظهر 
أعراض أخرى ختتلف باختالف نوع العالج الذي يأخذه املريض كتغري لون اجللد وتغري لون 

وطبيعة األظافر وغريها. 
ومن أكثر اآلثار اجلانبية املزعجة للعالج الكيميائي هو القيء والشعور بالغثيان. فاإلحساس 
يكون  ـ   دائًام  ليس  ـ   وغالبًا  املعدة.  أو  احللق  مؤخرة  يف  مضطرب  بإحساس  يكون  بالغثيان 
املعدين  بالطعم  أو  الطعام  يف  مرارة  أو  احللق  يف  بجفاف  املريض  يشعر  وقد  بالقيء.  مصحوبًا 
بسبب العالج الكيميائي. واضطراب يف املعدة وذلك ألسباب تتعلق بحركة عضالت املعدة 
وحركة املريء. أو بسبب تأثري العالج الكيميائي عىل اخلاليا التي تبطن اجلهاز اهلضمي. وقد 

حيدث الغثيان بسبب بعض املحفزات األخرى، كالروائح، والذوق والقلق أو األمل. 

تصبح عملية القيء مزعجه وقد تسبب ارتفاع معدل رضبات القلب أو اللعاب الزائد أو 
صعوبة البلع. ويمكن أن تؤدي إىل مضاعفات صحية أكثر خطورة إذا مل يتم السيطرة عليها. 

ومن أجل ختفيف األعراض أو التخلص منها، يصف األطباء العالجات التي متنع الشعور 
بالغثيان بعد العالج الكيميائي أو استخدام بعض األعشاب التي تساعد يف التخفيف من آثار 
الغثيان مثل رشاب الزنجبيل، أو النعناع. ولكن من خالل جتربتي فإن تناول رشاب الزنجبيل 
أعراض  من  التخفيف  يف  كثريًا  ساعدين  للنوم  الذهاب  وقبل  النهار  ساعات  وخالل  صباحًا 

الشعور بالغثيان والقيء يف الصباح وعند االستيقاظ من النوم. 
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يرافق الشعور بالغثيان والقيء عدم الرغبة بتناول الطعام. وقد يرفض املريض تناول الطعام 
خوفًا من التقيؤ، وقد يستمر هذا األمر لفرتة طويلة مما يضاعف من فقدان الشهية، ويتسبب يف 
خسارة وزن املريض التي تسبب زيادة الضعف العام واإلرهاق املستمر، كام تتسبب يف نقص 

الفيتامينات واألمالح الرضورية التي حيتاجها اجلسم. 
ألهنا  بكثرة  والسوائل  املاء  ورشب  العالج،  خالل  املريض  بتغذية  االهتامم  الرضوري  ومن 
تساعد يف إزالة تركيز السموم يف اجلسم ومتنع اجلفاف. وتساعد يف التخفيف من اآلثار اجلانبية 
للعالج والتهابات البول، ويف الوقاية من سوء التغذية الذي يتسبب يف ضعف مقاومة املريض 

بسبب نقص مناعة اجلسم.
الطاقة  حتسني نفسية املريض وزيادة مستوى  الصحيحة تساعد يف  أن التغذية  باإلضافة إىل 
لديه، وحتسني نوعية حياة املريض خالل العالج وبعده، والتي من شأهنا أن تساعد يف مقاومه 

املرض والترسيع بالشفاء. 
من خالل جتربتي ـ ومنذ بدايات العالج ـ وجدت أنه ال بد من تناول الطعام واعتباره نوعًا 
وعدم  نفيس عىل الطعام  أجرب  كنت  ما  مرتفعة. وكثريًا  اجلسم  مناعة  عىل  للحفاظ  الدواء،  من 
االستسالم لذلك الشعور بالرغبة بعدم تناوله. وقد وجدت أن تشتيت التفكري وعدم الرتكيز 

خالل العالج وتناول الطعام يساعد كثريًا يف استمرار األمور هبدوء.
اخلاليا  بناء  إلعادة  اجلسم  حيتاجها  التي  الفيتامينات  من  الغذائية  املكمالت  أتناول  كنت 
وإمداده بالطاقة والنشاط. مثل (فيتامني D3) (أوميغا 3) ( B12)(املغنيسيوم الذي ساعدين عىل 

التخلص من آالم العضالت).
كام وجدت بأن تناول 5 ـ 6 وجبات بكميات صغرية ومتكررة ذات فائدة غذائية وسعرات 
وتسبب  تتعبني  كبرية  وجبات  تناول  بدل  اجلسم،  خيرسها  التي  اخلاليا  بناء  يف  تساعد  عالية 

الشعور بالغثيان والقيء الحقًا. 
الشعور  من  للتقليل  لدي  جيد  أثر  الطعام،  إىل  والرحيان  والنعناع  الزنجبيل  إلضافة  كان 
بالغثيان. ومن الرضوري أن يتناول املريض ما يشتهي وكلام شعر برغبة يف الطعام. أحيانًا كنت 
أشعر برغبة يف تناول (البصل والثوم) الطازجني. كنت أتناوهلام ملعرفتي بفائدهتام الغذائية. بعض 
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املريض يضطرون إىل استشارة أخصائي التغذية أو الطبيب الذي قد يصف األغذية يف الوريد 
عند الرضورة.

أكثر  من  فهي  التسميات  اختلفت  ومهام  العام،  والضعف  واإلرهاق  واإلجهاد  التعب 
باإلضافة  األشعة.  أو  بالكياموي  ُيعاجلون  الذين  الرسطان  مرىض  منها  يشكو  التي  األعراض 
لشكوى اآلالم يف املفاصل والعضالت، وقلة النشاط واحلركة واملشاركة يف األنشطة أو األعامل 

الروتينية اليومية. 
وقد  آلخر.  مريض  من  بالرسطان  املصابني  األفراد  بني  اإلرهاق  درجة  تقديرات  وختتلف 
يكون اإلرهاق الذي يشكو منه املريض مزجيًا من اآلالم اجلسدية والنفسية التي ال يمكن فهمها 
أو تفسريها. والتي تستمر حتى بعد فرتات الراحة والنوم. وهو خيتلف عن اإلرهاق الذي يعاين 

منه األصحاء ألنه يستمر حتى بعد احلصول عىل النوم والراحة. 

املحيطة  األخرى  العوامل  إىل  النظر  من  بد  ال  واإلرهاق،  بالتعب  الشعور  يستمر  وعندما 
األرق  أو  النوم،  اضطرابات  مثل  أخرى  صحية  مشكالت  من  يعاين  كان  إذا  وفيام  باملريض، 
والنظام  للمريض،  الصحي  الوضع  وكذلك  النوم،  أنامط  لتعديل  املتقطع  أو  الكثري  النوم  أو 
الغذائي، واستخدام الفيتامينات لتعويض التالف من اخلاليا، والتأكد من عدم معاناة املريض 
ألهنا  احلصول عىل الراحة،   وعدم  اجلسم،  يف  أو السوائل  الفيتامينات  نقص  أو  الدم،  فقر  من 
عوامل تساعد عىل حتسني وضع املريض الصحي والنفيس. فغالبًا ما يتحسن املريض بعد نوم 

ليلة هادئة مستقرة، وتناول وجبة طعام جيدة متده بالطاقة والقوة. 
وعندما يستمر الشعور باإلرهاق والتعب، جيب مراعاة ُعمر املريض، وهل املرض يف مراحل 
متقدمة؟ وهل يعاين املريض من االكتئاب؟ وغريها من األعراض واالضطرابات النفسية التي 
ترافق اخلوف والقلق من املرض. ويف هذه احلاالت، من املفيد التحدث مع األطباء يف العالج 
التلطيفي لوصف عالجات لألمل، أو تقديم نصائح وإرشادات ذات فائدة للتعامل مع التعب 

واإلرهاق حسب وضع املريض، مثل: 
* تناول بعض من األعشاب ذات التأثري املهدئ.
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اجلسم  اسرتخاء  يف  تفيد  التي  املهدئة  الزيوت  مع  الطبيعي  العالج  من  جلسات  عمل   *
والعضالت وختفيف اآلالم.

عىل  نفيس  دربت  فقد  جتربتي  ومن  واالسرتخاء.  التنفس  تقنيات  عىل  املريض  تدريب   *
االسرتخاء والتخيل للتخفيف من األمل، وقد أفادين ذلك يف إبعاد ذهني عن التفكري باملرض.

* العالج الديني، والصالة والدعاء، مما تساعد يف التخفيف أو تقبل وحتمل اآلالم يف رىض 
وصرب وإيامن واطمئنان.

* وجود الدعم االجتامعي والنفيس من األهل واألصدقاء ممن يرتاح املريض للتحدث هلم 
مما يساعد كثريًا عىل التخفيف من األمل والتخلص من اإلرهاق والتعب.

* التفكري اإلجيايب يلعب دروًا كبريًا يف التخفيف من األمل. وكذلك قدرة العقل عىل التفكري يف 
السيطرة والتحكم يف آالم اجلسد. وهذه ليست من األمور التي يتقنها الكثريون رغم فاعليتها. 

وهذه ال بد من التدريب عليها إلبعاد العقل عن التفكري باألمل وإشغاله بأمور أخرى. 

تسبب بعض عالجات الرسطان تساقط الشعر. والسبب يف هذا أن العالج الكيميائي عندما 
الشعر  ُبصيالت  مثل  أيضًا،  السليمة  اخلاليا  تتلف  العالجات  فإن  الرسطانية،  اخلاليا  هياجم 
املوجودة يف كل أنحاء اجلسم. يف حني قد يتسبب العالج اإلشعاعي بفقدان الشعر يف املنطقة 

التي يتم عالجها فقط. 
عادة ما يبدأ تساقط الشعر يف غضون أسبوعني من بدء العالج، ويزداد سوءًا بعد شهر إىل 
شهرين، إذا كان الشعر طويًال. ال بد من التفكري يف جعله قصريًا ليكون أكثر استعدادًا لتساقطه 
النمو مرة  اآلالم يف الرأس عند تساقط الشعر. يعاود الشعر  بعد العالج. ويشكو البعض من 
أخرى بعد عدة أسابيع من االنتهاء من العالج. ومن الشائع أن ينمو الشعر خمتلفًا لونًا وملمسًا 
بعض اليشء عن الشعر األصيل الذي تساقط. ويرى البعض أن الشعر قد نام أفضل وأمجل مما 

كان عليه سابقًا. 
البقاء  ويفضل  الشعر،  تساقط  أمر  فالبعض يتقبل  املرىض؛  من  الكثري  الشعر  تساقط  يزعج 

بدون أن يلجأ لتغطية الرأس بأغطية الرأس أو القبعات أو الشعر املستعار. 
تساقط  بعد  األمور  بعض  مراعاة  األفضل  فمن  املريض  خيتارها  التي  الوسيلة  كانت  وأّيًا 
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الشمس  أشعه  وجتنب  الرأس،  فروة  عىل  لطيفًا  ليكون  األطفال  شامبو  استخدام  مثل  الشعر، 
يف الصيف، ولبس القبعة أو وشاح يف الشتاء للحفاظ عىل درجة حرارة اجلسم وعدم التعرض 

لألمراض. 
من املشاكل الشائعة لدى املرىض الذين ُيعاجلون بالعالج الكيميائي تقرحات وجفاف الفم. 
ألن  الفم؛  صحة  من  والتأكد  األسنان،  طبيب  وزيارة  العالج  يف  البدء  قبل  الوقاية  املفيد  ومن 
تكون  أن  يمكن  الفم.  تبطن  التي  اخلاليا  وتلف  املناعة،  جهاز  إضعاف  يف  تتسبب  العالجات 
املشاكل تقرحات يف الفم، أو بقع بيضاء عىل اللسان، أو امحرار أو هتيج الفم واللثة، أو تشقق 
وزيادة التحسس يف اللسان، أو احللق أو جفاف الفم. ومجيع هذه املشاكل تسبب أملًا للمريض 
يكون  وعندما  أحيانًا.  التحدث  أو  وابتالعه  ومضغه  الطعام  تناول  عليه  الصعب  من  وجتعل 
الفم.  أو  اللثة  يف  النزيف  يف  يتسبب  أن  أيضًا  يمكن  شديًدا  الفموي  املخاطي  الغشاء  التهاب 

وجيب استخدام األدوية التي يصفها الطبيب لتساعد عىل الشفاء وهتدئة آالم الفم.

ملنع  باستمرار،  واللسان  الفم  بنظافة  االهتامم  جيب  اليومية،  الذاتية  العناية  مستوى  وعىل 
العدوى وتقليل تقرحات الفم والوقاية من مشاكل أخرى، واملراقبة داخل الفم  وأية تغريات 
قبل أن تصبح تقرحات شديدة، ورشب املاء والسوائل الدافئة لرتطيب الفم، وجتنب اجلفاف. 
كام  الفم.   جفاف  بسبب  الفم  يف  اللعاب  لزيادة  العلكة  أو  احللوى  بامتصاص  البعض  ينصح 
جيب جتنب األطعمة الساخنة التي حتتوي عىل البهارات احلارة أو األطعمة احلامضة التي تسبب 

شعورًا مزعجًا يف الفم. 

النساء  عند  خاصة  الكيميائي،  اجلانبية الشائعة للعالج  زيادة أو نقصان الوزن: أحد اآلثار 
الكيميائي،  العالج  عن  الناجتة  األيض  عملية  يف  فالتغريات  املبكر.  األمل  سن  يدخلن  اللوايت 
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ونمط احلياة األقل نشاطًا بسبب اإلرهاق والتعب يف فرتة تناول العالجات، مما يتسبب يف زيادة 
املنتظم يف أثناء العالج وممارسة الرياضة واتباع نمط  الوزن يف أثناء العالج. ويساعد التمرين 

احلياة النشيط خالل العالج وبعده عىل التعامل مع هذه املشكلة ومنع زيادة الوزن. 
كاللحوم  واأللياف  بالربوتينات  الغنية  األغذية  وتناول  بالتغذية  االهتامم  ويساعد 
الزيتون واألفوكادو واجلوز  زيت  األطعمة مثل  املوجودة يف  والدهون الصحية  واخلرضوات، 
واملكرسات، وجتنب وجبات الطعام الغنية بالكربوهيدرات املكررة والسكريات، مثل الباستا 
(املعكرونة) واخلبز واألرز، واآليس كريم واحللويات، وتناول العصائر الطازجة. عىل حتسني 
عىل  اجلسم  حصول  لضامن  التغذية  أخصائي  استشارة  وباإلمكان  للمريض.  الصحي  الوضع 
حاجته من الغذاء والسعرات احلرارية املناسبة. أما نقصان الوزن بسبب عدم الرغبة يف تناول 

الطعام فقد سبق التحدث عنه يف فقرات سابقة.
نتيجة العالج الكيميائي أو العالج باألشعة أو العالج املناعي، يمكن أن يعاين البعض من 
اإلسهال أو اإلمساك؛ الن العالجات تسبب الرضر للخاليا السليمة يف بطانة األمعاء الدقيقة 
والغليظة. أو بسبب االلتهابات، واألدوية و املضادات احليوية. عندما حيدث اإلسهال ال يتمكن 
اجلسم من امتصاص األمالح والفيتامينات واملعادن بسبب حركه األمعاء الرسيعة لفرتة قصرية 

أو طويلة، ويتسبب نقص السوائل من اجلسم باجلفاف بسبب اإلسهال.

لذلك جيب رشب الكثري من السوائل، وخصوصًا املاء لتعويض اجلسم ما خرسه من السوائل 
واألمالح. وملن يريد تناول املرشوبات الغازية جيب إخراج الغازات منها وحتريكها قبل الرشب، 

وتناول  املرشوبات بدرجة حرارة الغرفة.
والبطاطا  واملشمش املعلب  الغنية بالصوديوم والبوتاسيوم كاملوز   وكذلك تناول األطعمة 
والغنية  اإلسهال  تسبب  أن  يمكن  التي  األطعمة  تناول  وجتنب  واملهروسة.  واملسلوقة  املشوية 
األبيض  املحمص  واخلبز  الزبادي  اللبن  مثل  األلياف،  منخفضة  األطعمة  وتناول  باأللياف. 

واألرز.
كام يصاب مريض الرسطان باإلمساك لعدة أسباب منها العالج الكيميائي، واملسكنات التي 
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يتناوهلا، وقلة احلركة و النشاط، وفقدان الشهية وقلة األكل، وقلة السوائل، وكثرة اجللوس و 
االضطجاع. فهناك حركة طبيعية مستمرة لألمعاء تشبه حركة األمواج تتحرك باألمعاء باستمرار 
لتحرك الرباز من األمعاء إىل خارج اجلسم. والعالج الكيميائي يسبب إبطاء هذه احلركة الطبيعية 
تناول  وجيب  الطبيعية.  األوضاع  يف  كام  خروجه  فيصعب  وجفافه  الرباز  صالبة  إىل  يؤدي  مما 
امللينات التي يصفها الطبيب، واإلكثار من رشب املاء والعصائر الطازجة، واخلضار والفواكه 

واألغذية الغنية باأللياف، واإلقالل من األطعمة التي ُتسبب اإلمساك. 

تغري لون األظافر وشكلها، بسبب تأثري بعض أنواع العالج الكيميائي عىل األنسجة والتسبب 
يف جفافها، فتتّرضر األظافر عدة أرضار وهو ما يسمى بـ «إرضابات األظافر». إن التغري يف لون 
غالبًا.  للعيان  واضحه  تبدو  ال  قد  التي  الرسطان،  عالجات  آثار  ضمن  من  وشكلها  األظافر 
فنتيجة العالج تتأثر أصابع اليدين والقدمني؛ فقد يغمق لوهنا ويصبح أكثر قتامة أو تتحول إىل 
وقد  بسهولة،  وتتكرس  وتتشقق  هشة  وتصبح  األزرق،  أو  البني  أو  األسود  أو  األصفر  اللون 
حتصل عىل خطوط طولية أو أفقية، وتصبح أطرافها جافة، وقد تفقد األظافر شكلها، أو تصبح 
مقعرة أو مسطحة، وقد تسقط متامًا يف بعض احلاالت. وقد تظهر هذه اآلثار عىل البعض أكثر 

من اآلخرين. وهذه األعراض ختتفي بعد عدة أسابيع أو شهور من انتهاء العالجات. 

األمر  متابعة  الرضوري  ومن   .
وجود  والرتكيز عىل  حوهلا،  املناسب خاصة إذا كان هناك التهابات  ألخذ العالج  الطبيب  مع 
احلديد يف املواد الغذائية التي نتناوهلا. ومن أجل احلامية فإن ارتداء القفازات عند غسل األطباق 
أو استخدام املنظفات، وكذلك عمل مساج لألظافر بزيت الزيتون أو كريم ملطف، إجراءان 

يساعدان يف محاية األظافر يف أثناء العالج.
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Chemo Brain الدماغ الكيميائي
يعاين بعض املرىض من مشاكل معرفية إدراكية خالل العالج الكيميائي وبعده بام يف ذلك 
«الضبابية الذهنية» أو (عدم الوضوح)، ومشاكل يف الرتكيز، أو الذاكرة، أو االرتباك، أو صعوبة 
يف الرتكيز، أو صعوبة يف العثور عىل الكلمة الصحيحة واملناسبة، أو صعوبة يف تعلم مهارات 
جديدة، أو صعوبة القيام بمهام متعددة،  أو الشعور بالضياع العقيل، أو قرص فرتات االنتباه، 
أو مشاكل يف الذاكرة قصرية املدى، أو أخذ وقٍت أطول من املعتاد إلكامل املهام الروتينية، أو 
مشكلة يف الذاكرة اللفظية؛ مثل تذكر حمادثة، أو مشكلة يف الذاكرة البرصية، مثل استدعاء صورة 

أو قائمة كلامت.
ويطلق عىل هذه احلالة «الدماغ الكيميائي(Chemo Brain)». فقد يعاين معظم الناس من 
أعراض خفيفة، يف حني يعاين البعض من مشاكل معرفية أكثر حدة، يمكن أن تؤثر عىل احلياة 
اليومية للمريض. وقد تستمر هذه األعراض إىل عدة شهور يف معظم احلاالت وتزول مع الوقت 
وزوال تأثري العالج. وقد تستمر لسنوات أطول من ذلك بعد العالج. ويؤثر اإلجهاد والقلق 
واالكتئاب والُعمر عىل الوظائف العقلية واإلدراكية عمومًا. ومن ثم قد تصبح أسوأ بعد العالج 
الكيميائي. ويمكن أن تسبب األدوية املستخدمة (ُمسكنات األمل) لعالج اآلثار اجلانبية للعالج 

الكيميائي أيضًا بحدوث هذه املشكالت. 

الكيميائي؛  العالج  استخدام  بعد  معرفية  مشاكل  ظهور  يف  أيضًا  دورًا  العمر  يلعب  وقد 
فالدراسات تدل عىل تأثري العالج عىل املرىض األكرب سّنًا. وعىل الرغم من شكوى املرىض بتأثر 
الوظائف املعرفية والذاكرة والرتكيز خالل العالج الكيميائي، إال أنه مل تعرف األرضار املعرفية 
واجهت  فإذا  واسع.   بشكل  ودراستها  توثيقها  يتم  مل  ألنه  ؛  واضح  بشكل  الكيميائي  للعالج 
املريض مشاكل يف الذاكرة أو التفكري أو الرتكيز، أو أي من األعراض املذكورة سابقًا البّد من 

مراجعة الطبيب. فربام تكون هذه األعراض مرتبطة بأمراض أخرى جيب االنتباه هلا.

ومن املفيد أن حيتفظ املريض بدفرت يسجل فيه األعراض والتغريات التي يشعر هبا وتظهر 
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املريض  حياة  عىل  الذاكرة  مشكالت  تأثري  مدى  معرفة  من  الطبيب  يتمكن  حتى  يومّيًا  عليه 
اليومية.

نظري  لفت  من  أول  فهي   ،
كنت  التي  الظاهرة  تفسري  عن  أبحث  كنت  ألنني  عندي  صدى  لقي  يل  قالته  فام  للموضوع، 
أعاين منها بنفيس منذ فرتة من الزمن، ومل أحدث هبا أحدًا، وهي أنني أحيانًا أجد صعوبة خالل 
احلديث يف استدعاء بعض الكلامت والعبارات وأقف حلظات ودقائق أبحث عنها  قبل تذكرها، 
الكيميائي  انتهاء عالجها  بعد  أهنا  أخربتني (ريم)  معه. فقد  أحتدث  من  هبا  يذكرين  أن  أو قبل 
وخالل فرتة  التعايف من املرض، وجدت صعوبة يف إعادة تأهيل ذاكرهتا، ألهنا فقدت قدرهتا 
عىل االستيعاب والفهم، وعىل الرتكيز. وتطلب منها األمر بعض الوقت إلعادة تدريب نفسها 
لدهيا  التأهيل  فرتة  واستمرت  فقدهتا.  أهنا  شعرت  التي  ومجع املعلومات  القراءة  عىل  وتأهيلها 

ألكثر من سنة.  
ولو فكرنا باألمر نظرّيًا، وأن العالج الكيميائي يؤثر عىل اخلاليا السليمة واملريضة معًا، وهو 
يؤثر عىل كل خاليا اجلسم، وخاليا الدماغ جزء من خاليا اجلسم، فإن االحتامالت كبرية يف تأثري 
العالجات عىل خاليا الدماغ، وبالتايل تؤثر عىل تركيب الدماغ والعمليات الدماغية املرتبطة به. 
وعندما قرأت عن املوضوع وجدت بعض الدراسات التي تناولت املوضوع، وأكدت صدق 

شكوى تأثر الذاكرة والوظائف العقلية بالعالج الكيميائي.

أرضار أخرى للعالج الكيميائي
ليست كل أنواع العالج الكيميائي هلا نفس التأثريات اجلانبية املبارشة أو املتأخرة التي تظهر 
االنتشار  ومدى  واجلرعات،  والعالجات  األدوية  نوع  عىل  تعتمد  فاألعراض  املريض؛  عىل 

للمرض، ونوع الرسطان. 
وباإلضافة ملا ُذكر سابقًا عن اآلثار األكثر انتشارًا،  توجد هناك آثار أخرى حمتملة احلدوث 
بعد العالجات مثل: انقطاع الطمث املبكر، تغريات ومشاكل جنسية، مشاكل يف القلب، مشاكل 
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يف الرئة، مشاكل الكىل واملشاكل البولية، مشاكل عصبية مثل التنميل والوخز، ومشاكل الوخز 
والتنميل ليس فقط يف األصابع وإنام يف أجزاء خمتلفة من اجلسم، وقد عانيتها بنفيس، وكذلك 
مشاكل يف العظام واهلشاشة، وآالم يف املفاصل، وضعف يف العضالت، وإعتام عدسة العني، 
والتعب واإلرهاف العام، وجفاف الفم، وفقدان الشعر الدائم (ليس دائًام)، ومشاكل يف الغدة 
الدرقية أو الغدة الكظرية، والعقم، وإبطاء أو وقف نمو العظام لدى األطفال، وحساسية اجللد 
للتعرض ألشعة الشمس، وأيضًا مشاكل يف الذاكرة أو القدرة عىل التعلم، ورسطانات ثانوية 
إجراء  يف   االستمرار  من  بد  ال  األحوال  مجيع  ويف  األرضار.  من  وغريها  اجللد.  رسطان  مثل 

الفحوصات الدورية ومراجعة الطبيب عند ظهور أّي من هذه األعراض.
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أحيانًا تكون حياتنا متيش هبدوء وسالم، ربام ليست كام نريد ونتمنى، ولكننا نكون قد توصلنا 
مع أنفسنا إىل اتفاق غري ُمعلن بتقبل أقدارنا والعيش والتكيف معها بصمت وهدوء. إىل أن يأيت 
حساباتنا  ترتيب  إعادة  ليجربنا عىل  عقب،  رأسًا عىل  حياتنا  يقلب  الذي  الصادم  احلدث  ذلك 

وتغيري أولوياتنا لتتناسب مع الواقع اجلديد الذي فَرضته علينا أقدارنا. 
وهذا ما حصل معي، فقبل (1. 7. 2010) مل تكن حيايت رائعة أو تتصف بالكامل، ولكني 
تعرضت  حيايت  سنوات  احلياة.فخالل  يف  ظرويف  كل  مع  ومتكيفة  هبا،  وسعيدة  راضية  كنت 
للكثري من التجارب والضغوط القاسية التي كان من املمكن أن تدمرين وتؤثر عّيل سلبّيًا. ولكنى 
كنت قد توصلت منذ سنوات طويلة إىل اتفاق مع نفيس بالرىض بام كتب اّهللا عّيل، وأنه جيب أن 
ُأْسِعد نفيس وأرىض عنها ما دامت ُتريض اهللا بام تعمل يف الّرس والعلن، وما دمت أعمل عىل 

حتقيق أحالمي قدر املستطاع. 
إنني إجيابية بطبعي وراضية وسعيدة يف كثري من أمور حيايت. حتى إن الكثريين ممن يعرفونني 
باحلياة  االستمرار  يف  وجرأيت  إراديت  وقوه  لتامسكي  يعجبون  هبا  مررت  التي  ظرويف  ويعرفون 
بقوة، حيث إن تعقيد احلياة ليست من األمور التي أسعى هلا، وإن تبسيط احلياة ُيسهل الرىض 

ويريح القلوب، وهذه قناعتي.
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يأيت ترتيبي يف األرسة، رقم ثامنية، لعائلتي املكونة من اثني عرش أخًا وأختًا، ووالّدي رمحهام 
اهللا. ومن اإلخوة من هم أكرب وأصغر مني عمرًا ولنا ذكريات كثرية معًا. أحب طفولتي، وأحب 
ما أصبحت عليه قبل وبعد خترجي من اجلامعة األردنية. كنت جريئة بطبعي، وقد متردت بطريقة 
تفكريي عىل بعض العادات والتقاليد التي مل أكن أراها إال جمرد قيود وتعقيدات اجتامعية وضعها 
َمن قبلنا عرب السنني، كانت مناسبة هلم ولطبيعة حياهتم، ولكنها مع الزمن أصبحت ترهقنا. ومع 
هذا كنت أحرتم وأحافظ عىل القيم األرسية واآلداب االجتامعية حتى ال أحرج نفيس وأرسيت 

املحافظة، وإن مل تكن طريقة تفكريي املنطقية والواقعية تعجب اجلميع أحيانًا. 
يف املرحلة االبتدائية كنت أشارك بالنشاطات الفنية واالجتامعية واإلنسانية يف املدرسة، ويف 
املرحلة اإلعدادية زاد حبي للمطالعة والفنون، وقد فزت عدة مرات بجائزة القراءة واملطالعة، 
ويف املرحلة الثانوية كانت ميويل تتجه لدراسة املواد األدبية، واملطالعة وكتابة الشعر والرسم، 
من  وعاداهتا  الشعوب  واجلغرافيا والتعرف عىل  التاريخ  كتب  قراءة  كانت  االجتامعية.  واملواد 
ضمن اهتاممايت. حتى أن دراستي اجلامعية يف مرحلة البكالوريوس كانت يف العلوم السياسية، 

وعلم االجتامع كتخصص فرعي.
رغبت  الذي  النفس  علم  ختصص  يف  للامجستري  دراستي  كانت  عديدة،  بسنوات  وبعدها 
وسلوكنا  تفكرينا  يف  تتحكم  التي  والعوامل  البرشية  والطباع  النفس  بأمور  الهتاممي  بدراسته 
وغريها من خبايا النفس واضطراباهتا وأمراضها. أكملت دراستي بعد العديد من جتارب احلياة 
وبعد أن أنجبت أبنائي األربعة، والعامل املشرتك بني هذه التخصصات الثالثة أهنا من ضمن 
العلوم اإلنسانية، التي تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، وهي علوم واقعية ونتعامل معها ونحتاجها 

للتعامل يف حياتنا اليومية.

ال  فكنت   
أحكم عليهم من خالل ظروفهم التي يعيشوهنا وإنام من خالل الفرص التي ربام يكونون قد 
حرموا منها. وكان هذا األمر صحيحًا ملرحلة ما من حيايت، إىل أن علمتني جتارب احلياة احلكم 
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مشاعري  من  والتقليل  االستهانة  عدم  خالل  ومن  جانب،  من  أكثر  باستخدام  اآلخرين  عىل 
وحديس جتاههم. ومع هذا ال أذكر أن طريقتي يف اُحلكم قد عرضتني كثريًا خلداع اآلخرين يل.

والرىض  السعادة  وأجد  اآلخرين  ومساعدة  السالم،  أحب  بطبعي،  متفائلة  حذرة،  فأنا 
بإسعادهم ومسح دموعهم، وحتقيق بعض أحالمهم البسيطة إن كنت أستطيع ذلك، أو أدهلم 
عىل من يستطيع حتقيق ذلك هلم. أرى اجلامل يف معظم األشياء حتى ولو مل تكن مجيلة يف احلقيقة، 

ولكني أبحث عن ذلك النور املشع فيها وأضخمه قليًال لتبدو األشياء مجيلة. 
فقد كنُت بعد تفكري باألمور أرى أنه ال داعي لتعقيدها؛ ألن بعض األمور يف حياتنا معقدة 

بدون زيادة تعقيدها منا؛

. وإذا كنا نريد االستمرار يف احلياة بسالم وهدوء مع أنفسنا واآلخرين، ال بد من أن 
ندع األمور متيش بدون أن ندقق فيها بدون داع. 

لذلك كان عميل يف املجال اإلنساين هو الذي أجد نفيس فيه؛ فمنذ الصغر كنت أتعاطف مع 
األقل حظًا من الزميالت يف املدرسة سواء عىل املستوى املادي أو االجتامعي. وإيامين بأن الناس 
غالبًا ال ختتار واقعها وظروفها جعلني أحاول مساعدة من أستطيع لتغيري هذه الظروف سواء 

بتقديم االستشارات بحكم ختصيص أو بتقديم العون هلم. 
إىل أن جاء اليوم األول من متوز من عام 2010، وكان عقد عميل مع إحدى املنظامت الدولية 
يف بلد عريب جماور قد انتهى. كنت أقوم بعمل تدريبات للعاملني يف جمال التعامل مع الالجئني. 
ويصادف األول من متوز يوم ميالدي، كنت قد خططت مع ابنتي أن ُحترض أبناءها وأبناء شقيقتي 
الصغرى بعد انتهاء دوام املدرسة لنحتفل معًا بعيد ميالدي يف البيت، عىل أن أُحّرض هلم طعام 

الغداء الذي خيتاره األطفال. 
وكنت قد اتفقت مع شقيقتي هيام أن تذهب قبيل لإلرشاف عىل رعاية والديت (رمحها اهللا) 
حلني حضوري. كنت أجلس مع والديت حلني انتهائها من تناول الغداء، عىل الكنبة التي اختارهتا 
من  لتعرف  كافة،  املنزل  أنحاء  عىل  هبا  لترشف  االسرتاتيجي  موقعها  لتكون  اجللوس  غرفة  يف 
حرض من أبنائها وأحفادها خالل ساعات النهار أو عندما يذهب اجلميع للعمل أو الدراسة، 
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فكثريًا ما كنت أمازحها عىل اختيارها لذلك املكان الذي كانت بالفعل تراقب منه من يدخل 
إىل البيت ومن خيرج منه، بعد أن أصبحت حركتها بطيئة، ومل تعد قادرة عىل التنقل يف البيت 

كالسابق.
أحب  كنت  فقد  املايض،  وذكريات  املوضوعات  من  كثري  يف  معها  أحتدث  كنت  وكعاديت، 
كام  يافا،  بحر  للبحر)،  طفولتها (كابنة  عن  تروهيا  كانت  التي  والتفاصيل  للقصص  استمع  أن 
كانت حتب أن تقول عن نفسها، وعن والدها (جدّي) الشيخ اجلليل الذي علمها الكثري. وعن 
هبم،  تلتقي  تعد  فلم  مكان،  كل  يف  وانترشوا  احلروب  شتتتهم  الذين  واألخوال  العمومة  أبناء 
وإنام تتذكرهم وترتحم عىل من رحل عن احلياة منهم، مل تكن تراهم وإنام كانت تصلها أخبار 

رحيلهم.
عىل  والديت  ساعدت  قد  شقيقتي  وكانت  ظهرًا،  والنصف  الواحدة  تقارب  الساعة  كانت 
االستحامم، وكنت أحتدث مع والديت وهي تتناول الغذاء،، وفجأة أنزلت أمي رأسها لألسفل، 
معًا،  نتحدث  كنا  املفاجئة!!  احلركة  هذه  أمي  فعلت  ملاذا  أعرف  ال  اآلن،  حتى  وبرصاحة، 
رأيس).ساعدُهتا برفع رأسها إىل األعىل  عندما أمسكْت رأسها بيدهيا وبدأت ترصخ (رأيس.. 
وضممتها إّيل يف حماولة ملعرفة ما جيرى. حرضْت شقيقتي من الغرفة املجاورة عىل صوت رصاخ 
أمي، حاولنا التحدث معها، ولكن بدأ لون وجهها يتغري لألصفر، اتصلُت بطبيبتها (الدكتورة 
قد  تكون  فربام  املستشفى  إىل  هبا  نذهب  أن  مني  فطلبت  حدث،  ما  وأخربهتا  برسعة،  أمل) 
تعرضت جللطة دماغية. اتصلنا بالدفاع املدين لنقلها، وخالل دقائق كنت وأخي عصام يف سيارة 
اإلسعاف معها يف طريقنا إىل املستشفى نتجاوز السيارات برسعه بسبب إطالق (صفارة اخلطر). 

كنت يف حالة من الصدمة أتساءل: ماذا حصل لوالديت؟! ولكنني كعاديت أبدي متاسكًا يف 
رشعت  الطوارئ.  لغرفة  املمرات  بني  نسري  وبدأنا  املستشفى،  إىل  وصلنا  الظروف،  هذه  مثل 
املمرضات بإجراء الفحوصات األولية املطلوبة. وبدأ الطبيب يسألني عن السبب الذي ألجله 
أحرضناها لغرفة الطوارئ، وبدأ يف تسجيل سريهتا املرضية،  كنت أجيب؛ ألنني بحكم تواجدي 
معها معظم الوقت، كنت أتابع أمورها الطبية وعالجاهتا عن كثب. ومع كل جواب كنُت أتذكر 
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أمي، أيام شباهبا وعافيتها؛ فقد كنت أخشى أن تكون هذه أيامها األخرية معنا. فأمي تعني يل 
الكثري؛ فقد كانت مثيل األعىل يف الُرقّي واألخالق والصرب والعطاء. 

خالل دقائق جتّمع أفراد األرسة، حرض إخويت وأخوايت وأزواجهم واألحفاد إىل املستشفى. 
ومن خالل  كان األطباء ما زالوا يقومون بفحصها وعالجها. كنا نراقب ما يعملون من بعيد 
األبواب الزجاجية. فلم يكن ُيسمح التجمع حوهلا، إىل أن استقر وضعها، ثم اخربنا الطبيب 
اإلرشاف  حتت  وأهنا ستبقى  دماغية،  جللطه  والديت  تعرض  تدل عىل  الدماغ،  ختطيط  نتائج  أن 

واملراقبة الطبية يف املستشفى لعدة أيام. 
مكثت والديت يف املستشفى عدة أيام. وكنا نتواجد عندها طوال ساعات الزيارات املسموح 
هبا،  وبعد أيام عدنا إىل املنزل، كانت أمورها بخري، ولكنها مل تكن كالسابق. فقد أخربنا الطبيب 
أهنا كانت تتعرض جللطات دماغية خفيفة وتتجاوزها بسبب الُعمر، وبدون أن نعلم أهنا كانت 
تتعرض هلا. والن آثار هذه اجللطات غري ملحوظة، مل نكن نشعر هبا. ولكن هذا ما قاله الطبيب 
أعتد  مل  بطريقة  الغريبة،  نظراهتا  أو  ترصفاهتا  تغري  سبب  عن  أسئلتي،  بعض  عن  أجاب  الذي 
يف نظراهتا أو  أشعر هبا من خالل تغري  عليها. لكني ـ بعد أن أخربنا األطباء بوضعها ـ بدأت 
سلوكها. وهذا مل يكن يظهر للجميع بوضوح إال ملن يتعامل معها باستمرار. وما عدا ذلك كانت 

طبيعية وتتحدث معنا كاملعتاد.
كانت أمي تبدو يل قوية وصامدة وصابرة ومتقبلة وراضية ومؤمنة كام عهدناها دائًام، وقد 
أخذت أنا هذه الصفات عنها، والتي جعلت اجلميع داخل األرسة وخارجها يعتقد أنني قادرة 
عىل حتمل الضغوط واآلالم واختاذ القرارات الصعبة، وجرأة املبادرة وقدرة التنفيذ برسعة أكثر 

من اآلخرين.
الذين  إخواين،  مع  لرعايتها  بيتها  يف  معها  أجلس  أن  قررت  املستشفى  من  أمي  عودة  بعد 
يعيشون معها يف نفس العامرة، تركت بيتي مؤقتًا للبقاء معها، كانت والديت متر بظروف نفسية 
تتعرض  أن  من  خوفًا  الرعاية  عليها  شددنا  ألننا  وربام  هلا.  تعرضت  التي  اجللطة  نتيجة  صعبة 
للسقوط فقد سبق وسقطت وُكرس فخذها األيرس. كانت أمي حتب االستقالل بحياهتا واالعتامد 
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عىل نفسها. وربام ألهنا كانت دائًام تظهر لنا القوة وليس الضعف، ومل تكن تريد أن تبدو ضعيفة 
أمامنا، وربام ألسباب أخرى ال أعرفها وال يمكن أن أقدرها كانت تشعر هبا. ورغم ذلك فقد 

كانت عالقتي بوالديت قوية جدًا وكنت قادرة عىل استيعاب ما متر به نفسيًا يف أغلب األحيان. 

خالل هذا الوقت كان من املالحظ للجميع، نزول وزين بصورة كبرية، وبدون سبب ظاهر 
بالنسبة يل. كان يبدو يل األمر كُهزال وتعب وإرهاق. ولكن كان لدّي شعور وخواطر بأن هناك 
شيئًا ما بداخيل ال أستطيع معرفته، أو تفسريه،  ولكنى كنت متأكدة من وجود ذلك اليشء، مل 
شقيقايت  أمام  مرات  عدة  الشعور  هذا  ذكرت  فقد  البعض.  اعتقد  كام  ختيل  أو  وهم  جمرد  يكن 
وطبيبة العائلة،  ولكن بدون أن يكون هناك جواب مقنع منهم. كان هناك جوابان أحصل عليهام 
باستمرار وربام مها ما أقنعاين يف فرتة ما أهنام ربام يكونا مها السبب وراء نزول وزين وما أشعر 
به: األول: (أكيد معك مرض السكري، وكان هذا صحيحًا فقد تم تشخييص به الحقًا) والثاين: 

ربام(بسبب السهر والتعب من رعاية الوالدة، وكان هذا صحيحًا أيضًا). 
اقتنعت ظاهريًا بكالمهم وبررت لنفيس السبب، ولكني يف الوقت نفسه، كان لدي شعور 
أن ال أحد يريد أن يصدق مشاعري وشكواي. ويف هذه الفرتة أصبحت عصبية جدًا، ومرهقة 
عّيل  مالبيس  شكل  وأصبح  شهر،  خالل  غرام  كيلو  عرش  مخسة  من  أكثر  وزين  نزل  فقد  جدًا، 

مضحكًا، وال أحد يصدق شكواي من وجود آالم داخل جسمي ال تفسري هلا. 

من  خالهلا  النوم  أستطع  مل   .(2010) من  ديسمرب  شهر  هناية  يف  الليلة،  تلك  كانت  أن  إىل 
شدة األمل؛ فقد كان األمل شديدًا عند خارصيت اليرسى، وكلام حاولت النوم كان األمل يوقظني 
من جديد، ومل أرغب أن أوقظ أحدًا من العائلة للذهاب إىل غرفة الطوارئ. بدأت أتنقل بني 
حجرات املنزل يف حماولة للبحث عن حل لألمل، تناولت بعض األدوية اُملسكنة ولكن ما يلبث 
أن يعود األمل من جديد. ال أعرف كيف مضت ساعات تلك الليلة وال متى استطعت أن أغفو 

قليًال.  
كان أول ما فعلته يف صباح اليوم الثاين هو االتصال بطبيبة األرسة (دكتورة أمل).. أخربهتا 
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كيف قضيت ليلتي مع األمل الذي مل أعد أستطيع حتّمله. فطلبت مني احلضور إىل املستشفى الذي 
تعمل به يف منطقة الشميساين للفحص. وخالل نصف ساعة كنت أقف أمامها، فقد كان منزل 
 Ultrasound والديت قريبًا. طلبت من أحد األطباء أن يعمل يل فحص املوجات فوق الصوتية ـ
(ملنطقة البطن)، حيث كانت الشكوى. وداخل غرفة الفحص، كنت أحتدث أنا والطبيب، هو 
يسألني عن منطقه األمل، ومنذ متى بدأ األمل، واألعراض التي ترافق األمل، وغريها من األسئلة 
خالل  من  مسبقًا  الطبيب  أعرف  كنت  فقد  األمل،  مصدر  إىل  الوصول  إىل  الطبيب  تساعد  التي 
عن  للتخفيف  أسلوبه  أنه كان  ويبدو  املزاح،  ُحيب  فهو  لسنوات.  لوالديت  الفحوصات  إجرائه 
املرىض. كان يتحدث عام يرى يف الصور. عندما توقف عن احلديث فجأة وبدأ يسألني بصوت 
وأسلوب آخر أسئلة أخرى. وبدت عىل مالحمه اجلدية. فسألني: منذ متى ولديك هذه األلياف؟ 
تفاجأت من سؤاله وقلت له مستغربة: أية ألياف؟! ليس عندي ألياف!! ليس لدي أي يشء! 
مل أكن أعلم أنني أعاين من أية مشاكل صحية. ولكنه ـ ولتهدئة األمرـ قال يل إنه يرى حصوات 

باملرارة، وربام كانت هي سبب اآلالم الشديدة التي أعاين منها. 
انتهى فحص املوجات فوق الصوتية، وبدأ الدكتور التحدث مع الدكتورة أمل مستخدمًا 
بوجود  أخربها  لقد  أجيدها.  ال  ربام  أنني  معتقدًا  اإلنجليزية؛  باللغة  املصطلحات  من  العديد 
ألياف، وربام ورم ما يف داخل منطقة البطن ووجود حصوات يف املرارة، وقد يكون هذا هو ما 
يسبب يل األمل. ويبدو أن هناك بعض الرموز أو املصطلحات الطبية التي مل أستوعبها لسامعها 
ألول مرة. وقد أخربين الطبيبان أنني بحاجة إلجراء مزيدًا من الفحوصات والصور والتحاليل 

للتأكد ومعرفة سبب األمل احلقيقي. 
ليستا  و«ألياف»  «ورم»  فكلمة  بأفكاري،  باالبتعاد  فبدأت  معي،  يتحاوران  الطبيبان  كان 
بالكلمتني اللتني اعتدت عىل سامعهام. أنا أعرف ماذا تعنيه هاتان الكلمتان، ورغم أن الطبيبني 
حاوال أن يطمئناين، إال أن األفكار بدأت تتزاحم يف رأيس كثريًا وتأخذين يف كل اجتاه. وبدأت 
كلمة (رسطان) تتكرر يف رأيس بدون سبب.  فلم يذكرها الطبيبان. ومل يشخصاين باملرض أصًال 
من  عّىل  يسيطر  بداخيل  ما  يشء  بوجود  املشاعر  تلك  إّيل  عادت  ولكن  والقلق.  باخلوف  ألبدأ 
جديد. أظهرت متاسكًا، رغم أنني كنت كمن ُصفعت بقوة. فهناك شيئًا ما بدأ خييفني وقلق بدا 
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يسيطر عّىل. وألنني كنت مرهقه نفسيًا أكثر مني جسديًا حبست دمعتي؛ ففكرة إجراء مزيد من 
الفحوصات والتحاليل قد أرعبتني. 

كام  ختصصًا  أكثر  أخرى  فحوصات  بإجراء  الدكتورة  وعدت  أن  بعد  املستشفى،  غادرت 
طلبت، وبدأت أسأل نفيس يف طريق العودة: ماذا لو كان الورم واأللياف رسطانية؟ ماذا لو مل 
يكن األمر بسيطًا؟ وبدأت أفكر بأشياء وأسئلة كثرية شعرت هبا يف داخيل قبل أن يتم تأكيدها، 
ويف داخيل أدركت أن يف األمر شيئًا غري عادي؛ إذ البد من سبب آخر مل أعتده من قبل يسبب 

يل األمل. 
مشيت قليًال وأنا يف طريق العودة إىل البيت، كان تفكريي بال هدف، كنت ضائعة ومرهقة 
مما سمعت!!! عدت للبيت ومل أظهر شيئًا ألمي ومل أظهر شيئًا ألحد. فلم أكن أريد إثارة شكوك 
أو  العطف،  استدرار  يف  ترغب  الذي  النوع  من  ليست  فشخصيتي  أوًال.  منها  أتأكد  أن  بدون 

التسبب يف قلق اآلخرين بدون مربر، وعّيل أن أبدو قوية باستمرار.  

وكانت البداية 
التي  أخي  زوجة  مع  الصباح  قهوه  رشبت  صباحًا،  زال  ما  الوقت  كان  للمنزل،  وصلت 
لعمل  بحاجه  أنني  فأخربهتا  الطبيبة؟  قالت  ماذا  سألتني:  غيايب.  خالل  والديت  مع  جلست 
املزيد من الفحوصات والتحاليل. ومل أذكر هلا شيئًا عن ما قاله الطبيبان، عىل الرغم من الرصاع 
الدائر داخل أفكاري. مضت معظم ساعات ذلك اليوم وأنا أشعر بالقلق، وأحّدث نفيس بتلك 

األحاديث التي تأخذين من أقىص اليمني إىل أقىص الشامل يف ثوان.
كنت أتساءل: ملاذا طلب األطباء مزيدًا من التحاليل؟. فلدهيم يف املستشفى كل ما حيتاجون 
من األجهزة؟ وملاذا مل يتم حتوييل إىل املخترب إلجراء الفحوصات املطلوبة مبارشة؟. ماذا يمكن 
أن تكون هذه األلياف؟ ماذا لو مل تكن النتائج كام أرغب؟ ماذا لو كان سبب مشاكيل الصحية 
ونزول وزين هو الرسطان؟! ماذا عّيل أن أفعل؟ من يستطيع أن يفكر معي وخيربين ماذا عّيل أن 
أعمل؟ هل أشارك والديت املريضة بام يزعجني وخماويف؟ هل أخربها بمخاويف؟  فلطاملا كانت 



73

األم امللجأ األول ألبنائها، وكم مرة كنت أجلأ إليها عندما كنت صغرية، ولكن ال أريد أن أزيد 
من قلقها وخوفها عّيل! ال أريد أن أوقظ خماوفها  وقلقها عّيل. 

كل هذه األسئلة والرصاع الداخيل ومل يتم التأكيد عىل يشء بعد، ولكن كان لدّي حدس قوي 
بأن هناك شيئًا ما غري صحيح جيرى يف داخل جسمي، وهذا ما أيقظ تلك املخاوف والتساؤالت 

السابقة لدّي. 
جلست مع والديت نتحدث كاملعتاد، وأكملت ما عّيل عمله من أعامل، وأنا أحاول أن أبعد 
تفكريي عن األمل واملرض. وبعد الظهرية عادت شقيقتي الصغريـمرامـ من عملها، حرضت 
لرتى والديت قبل الذهاب إىل بيتها. حتدثنا قليًال باألمر. وبعد أن شاهدْت قلقي قالت يل: هناك 
طبيب باطني ُيشيد بكفاءته زمالئي يف املستشفى التابع ملكان عميل، وأّن لدهيا موعدًا معه خالل 

أيام، وستحّدد يل موعدًا معها لنذهب معًا. 

كل  منى  يأخذ  القلق  كان  فقد   ،
جانب، وكانت عصبيتي تزداد وأنا أحاول السيطرة عىل خماويف. جاء املوعد، ذهبنا معًا، حتدثت 
مع الطبيب وقلت له ما قالته يل الدكتورة أمل يف املستشفى األول. وسألني عدة أسئلة، ومل أكن 
أملك فحوصات تؤكد أي يشء بخصوص املرض سوى نتائج فحص املوجات فوق الصوتية 
فحوصات  عدة  إجراء  مني  فطلب  وبشكواي،  باملوضوع  اهتاممًا  الطبيب  أبدى  (السونار). 

رسيعة داخل املستشفى، كام طلب عددًا من الصور.
مضت ساعات ذلك اليوم طويلة وأنا أتوجه من مكان إىل مكان لعمل الصور والتحاليل 

وانتظار النتائج؛ فالطبيب يريد معرفة النتائج برسعة وقبل انتهاء مواعيد العمل يف املستشفى. 
ويف أثناء انتظار نتائج الصور مع شقيقتي، حتدثنا بموضوعات خمتلفة وكنا نضحك بني احلني 
دخل  انتظار  طول  نضحك كلام ذكرناها. وبعد  أن  إال  معها  نستطيع  ال  ذكريات  فلنا  واآلخر، 
غرفة األشعة ذلك الطبيب الشاب املسؤول عن حتليل الصور، وهو يمسك صور األشعة بيديه، 
ثم سألني ضاحكًا وكانه يريد بذلك املزاح لتلطيف األجواء وختفيف التوتر، قائًال: كم أخذنا 

منك ثمن صور األشعة؟ قلت له ضاحكة بتعجب: أربعني دينارًا، ولكن ملاذا تسأل؟
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قال مبتسًام: سنعيدها لك، ألنك ستكونني معنا فرتة أطول مما كنا نعتقد! وسوف نقوم بإجراء 
فحوصات أخرى غدًا. ولكن اآلن علينا أن نذهب لرؤية الطبيب الباطني الذي طلب رؤيتك 
مرة أخرى. ذهبنا وكانت اجلدية تبدو عىل مالمح الطبيب بعد أن قرأ نتائج التحاليل والصور، 
ثم قال يل: إن هناك عدة كتل داخل منطقه البطن، وإن فحوصات الدم تدل عىل وجود رسطان! 
طبيب  مراجعة  مني  وطلب  اهللا.  شاء  إن  بخري  ستكون  األمور  إن  يل:  وقال  بذلك،  أخربين 

 .(X)األمراض النسائية يف اليوم التايل عىل عجل، بعد أن رتب يل موعدًا بنفسه مع الطبيب
حتى هذه اللحظات كانت كلمة (رسطان) ُتطرق بحذر شديد من قبل الطبيب، حيث يبدو 
أن الطبيب ال يريد أن يثري جزعي وخويف، فهو ال يعرف ماذا ستكون عليه ردة فعيل، فكان حذرًا 
يف اختيار الكلامت، فِخْربُته جعلته متأكدًا مما يقول. وأنا كنت يف حالة عدم فهم وإدراك حقيقي 
خلطورة ما يقول؛ فقد كنا نتحدث عن أشياء هو مل يذكرها بوضوح ورصاحة وأنا فهمتها وأردت 
أن أجعلها تبدو طبيعية وهي يف احلقيقة ليست كذلك. كنا نتحدث عن كتل غري معروفة، هل 
هي محيدة أو غري محيدة، وفحوصات دم تبدو أرقامها غري طبيعية وتشري إىل وجود الرسطان. 
لقد كان احلذر يف اختيار الكلامت رضورّيًا حتى ال نتحدث عن موضوع قد يستنزف كل أفكاري 
باخلوف، يف حني جيب الرتكيز اآلن عىل ما يتوّجب عمله. عدنا للبيت، وخالل طريق العودة مل 

أكن أخفي تساؤاليت وخماويف عن شقيقتي، فكانت تطمئنني بني الوقت واآلخر.
ذلك  يف  إنه  املرض،  مع  ومعاناة  ومعرفة  علم  بعد  أقول  أن  أستطيع  سنوات،  وبعد  واآلن 
بطبيعة  جهلنا  بسبب  منه  أعاين  كنُت  الذي  اخلطري  الوضع  حقيقة  يقّدر  منا  أّي  يكن  مل  الوقت 

مرض الرسطان.
املعطيات  أحلل  وأن  معي،  حيصل  ماذا  أستوعب  أن  عّيل  وكان  بيتها.  إىل  شقيقتي  ذهبت 
اجلديدة، وأن أكمل باقي اإلجراءات بنفيس يف اليوم التايل. ومل أكن قد أبلغت أحدًا من األهل 
كنت  ماذا  أعرف  ال  أنني  إال  رسطان،  بوجود  تقول  والنتائج  املعطيات  أن  فرغم  بعد،  باألمر 
أشعر؟. وال يوجد يشء مؤكد بعد، أو ربام هو ما نسّميه بعدم استيعاب ما جيري أو الصدمة؟. 
ومل أكن قد استوعبت بعد ماذا تعني كلمة (رسطان)!!. ومل أكن أعرف عن ماذا عيلَّ أن أبحث 
أصًال؟. ولكني أذكر متامًا أنني كنت أكمل اإلجراءات الطبية بوعي مطلق، ولكن بدون تقدير 

حقيقي خلطورة الوضع املرىض الذي كنت فيه.
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وهذا ما أخربين به كل من شاركوين قصصهم، بأن الصدمة قد عطلت تفكريهم واستيعاهبم 
ملا حيصل معهم؛ فاملفاجأة بسامع اسم املرض لوحده يعطل التفكري ملرحلة قد تطول أو تقرص 
فبعض  هبا؛  املرتبط  واملسؤوليات  الشخص  انشغال  حسب  وأحيانًا  الفرد.  شخصية  حسب 
املرىض ينتقلون ملرحلة إجياد احللول برسعة، وبعضهم يأخذون وقتًا لالنتقال ملا بعد  التشخيص 

والتصديق،  وآخرون قد تنتهي فرتة العالج وما زالوا يصارعون تقّبل املرض.

نقل اخلرب لألرسة
أّكد الطبيب بعد االطالع عىل نتائج الصور األولية والتحاليل إصابتي بالرسطان. وكان ال 
بد من إخبار عدد حمدد من أفراد األرسة باألمر، وال بد أن أخرب أبنائي وإخويت الذين يعيشون 
مع والديت يف نفس املبنى. مل أكن أرغب بإخبار أمي بمرىض، فال أريدها أن تقلق عّيل؛ إذ يكفيها 
ما تعاين من مرض، ولكن أخربهتا شقيقتي هيام باألمر فيام بعد، ألهنا كانت تسأل عني وعن 
سبب عدم حضوري لرؤيتها كالسابق. وعىل عدة مراحل أخربت أخوايت وإخويت باألمر. أبدى 
اجلميع تعاطفهم معي ودعمهم يل يف القرارات التي سأختذها فيام بعد وخالل العالج، واثقني 

بقدريت عىل اختاذ القرارات.
 وألننا مل نكن 
نعرف ماذا تعني اإلصابة به، أو مدى خطورة الوضع الذي كنت أعاين منه. أو ألنني مل أظهر 
خوفًا وجزعًا عندما ُشّخصت به كام قال يل ابني الصغري،  كان األمر يبدو عادّيًا يف البداية؛ فقد 
كانت ردود أفعال أفراد األرسة تعتمد عىل ردود أفعايل جتاه األمر، ولكن اختلفت املشاعر بعد 

أول جرعات من العالج، وأصبحت أكثر خوفًا وقلقًا.  
كانت ابنتي الكربى املتزوجة (رزان) تعيش يف عامن، وهي أول من أخربهتا باألمر. أبدت 
تفهًام وتعاطفًا كبريًا جتاه وضعي، وقد أخربتني فيام بعد أهنا ُصدمت وبكت. وقد تعجبت من 
متاسكها وتفاعلها اإلجيايب مع اخلرب، وربام ألن نقل اخلرب كان عىل مراحل، فقد كنت أشعر أهنا 
أضعف من أن تتقبل األمر هبذه اإلجيابية. كانت تتفرغ لتكون معي يف كل خطوة من خطوات 

مراجعات األطباء والعالج.
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وبسبب دراستها ملادة الكيمياء وعملها بإحدى رشكات األدوية الكربى، فقد كانت تتابع 
بصورة  باملوضوع  بالقراءة  فاهتمت  وآثارها.  واألدوية  والعالجية  الطبية  النواحي  من  األمر 
تتابع  كانت  باستمرار.  املقرتحة  والعالجات  األدوية  عن  باملعلومات  تزودين  وكانت  مكثفة. 
يتابع  كان  الذي  (خالد)  زوجها  وكذلك  زمالئها،  من  اخلربة  وأصحاب  صديقاهتا  مع  األمر 

ويسأل عن أفضل األطباء بحكم عمله يف املجال الطبي. 
الكمبيوتر، وكان يعمل يف  أما أبنائي الذكور، فقد خترج الكبري (يزن) من اجلامعة يف جمال 
بأسرتاليا،  الرشكات  إحدى  يف  خترجه  بعد  يتدرب  كان  األوسط (زيد)  وابني  الدول،  إحدى 
وابني األصغر(معتز) كان ما يزال يكمل دراسته اجلامعية، ومل يكن يعلم بام جيري، فلم نخربه يف 
البداية، حيث كانت فرتة االمتحانات النهائية، ومل نشأ أن نعكر عليه األجواء إال بعد االنتهاء من 
االمتحانات، ولكنه عندما علم باألمر بقي صامتًا كعادته ال يبدي جزعًا وإنام هادئًا متقبًال لألمر 

وإن كان يف داخله العديد من األسئلة، أوهلا: ماذا يعني (الرسطان)؟ كام قال يل الحقًا.
هذه  بمثل  يعلم  عندما  الغربة  يف  فاإلنسان  األصعب؛  هو  املغرتبني  األبناء  إخبار  كان 
األخبار، ال يستطيع أن يتحقق من حقيقة ما جيري، وتكون األخبار لدهيم مقلقة أكثر من العادة 
املخاوف واملبالغات  من  الكثري  اليهم  األخبار  نقل  ويتخلل  احلدث.  مكان  بعيدون عن  ألهنم 
الوطن  إىل  يعودوا  أن  بعد  إال  عادة  املغرتبون  يرتاح  وال  الظروف.  تفرضها  التي  والتوترات 
كيف  وأعرف  باملوضوع  سابقة  جتارب  فلدّي  بأنفسهم؛  يشء  كل  ويروا  باألهل  وجيتمعوا 
تتضخم املشاعر واملخاوف. و يبدو أن ابنتي رزان قد وّفرت عّيل الكثري من اجلهد، وقامت هي 
هبذه املهمة األولية من االتصال وأخبار أشقائها باألمر، وترتيب بعض األمور التي مل خيربوين 
عنها إال الحقًا. وعندما اتصلت هبم فيام بعد، كان األمر متقبال ومستوعبًا لدهيم وخيلو من ردود 

الفعل الرافضة للمرض. 
كان التامسك وإظهار القوة هو أسلويب يف التعامل مع احلياة وابتالءاهتا بشكل عام ومع كثري 
من الصدمات التي مّرت يب، وهكذا تعاملت مع املرض. أردت أن تبدو األمور طبيعية لكل 
من حويل قدر اإلمكان، فلم أكن أريد إثارة قلقهم وخوفهم عّيل. وهذا األسلوب ساعدين عىل 

االستمرار خالل السنوات املاضية. 
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أراد أوالدي العودة إىل األردن للوقوف معي خالل هذه الفرتة. ولكني، ومن مبدأ إظهار 
القوة والتامسك والسيطرة عىل الوضع أخربهتم أنه ال داعي هلذا اآلن؛ إذ ما تزال األمور حتت 
اختذوا  قد  كانوا  ولكنهم  القادمة.  اخلطوات  معرفة  حلني  قليًال  االنتظار  عليهم  وأن  السيطرة، 
قراراهتم بدون علمي وباالتفاق مع رزان، وصاروا يف طريقهم للعودة للوقوف معي خالل هذه 

الفرتة الصعبة من حيايت.
بعد أن أكدت الفحوصات ارتفاع نسبة هرمون الرسطان بنسبة عالية، مل يكن األمر سهًال 
ثم  بكت،  بالرسطان،  مريض  بأمر  علمت  عندما  أهنا  الكربى  ابنتي  أخربتني  فقد  منا.  أّي  عىل 
ألغت مشاعر اخلوف لدهيا، وبدأت تستعد للخطوات التالية ملرحلة العالج، وهاذا ما حصل 
معي ومع صديقايت ريم، وزينه، وزنوبيا وبلقيس كمرىض. ومع ابنتي رزان وهي ترافقني، ومع 

ُمنية وهي ترافق والدها ووالدهتا، ومع باسم وهو يرافق زوجته.  
ولتخطي املرحلة األويل والبحث عن املعرفة، بدأت بالقراءة عن الرسطان. وكذلك بدأت 
ابنتي بقراءة كل ما تستطيع عن مرض الرسطان، واخليارات املطروحة للعالج. وكذلك قالت 
يل زينه يف قصتها مع املرض، أن القراءة عن املرض كانت بمثابة الذراع الثالث هلا والذي تتخذ 

من خالله القرارات العالجية.
فعندما يستعد اإلنسان بالعلم واملعرفة، يستطيع توقع اخلطوات التالية املُقبل عليها، ويصبح 
التعامل مع األمور أسهل وحتت السيطرة سواء كان األمر مرضًا أو شيئًا آخر.  وهكذا بدا لنا 
الشعور بأن التعامل مع الرسطان أصبح أسهل بعد أن شعر األبناء أننا أصبحنا عىل معرفة أولية 

بام نحن مقدمون عليه يف املراحل القادمة. مع إيامننا بأن اهللا سيكون معنا.

قال يل ابني األكرب يزن فيام بعد، إنه تأثر كثريًا وبكى يف غربته عندما علم بمرىض بالرسطان، 
الذي قد يكون  الرحيل عن احلياة،  أن الوضع خطري؛ فاإلصابة بالرسطان قد تعني  وقد شعر 
أرسع مما يفكر فيه، خاصه عندما كانت اجلراحة هي اخليار األول. لكن عندما علم أن العالج 
ملرحلة  استعدادًا  معي  تضامنًا  رأسه  شعر  حلق  قّرر  املطروحة،  اخليارات  أحد  هو  الكيميائي 
العالج القادمة من حيايت، وأخذ إجازة من عملة، وعاد إىل األردن ليكون مع باقي أفراد األرسة.
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أما زيد ابني األوسط فقال يل إنه بكى لوحده يف الغربة. فّكر بام جيب عمله، اختذ قررًا رسيعًا، 
ترك عمله وتدريبه وقرر احلضور إىل األردن ليكون معي ومع إخوته يف هذا املوقف الذي يتطلب 

وجود اجلميع ؛ فالرسطان ليس بذلك املرض الذي خيتار الناس اإلصابة به. 

قال يل ابني األصغر معتز إنه حلظة سامع اخلرب شعر باخلدر، ولكن بعد أن هدأ وفكر قليًال 
بدأ يستوعب ما سمع. وبدأ يتعامل مع األمر هبدوء. ولكنه أخربين أنه كان يستمد هدوءه وقوته 

من طريقة تعاميل مع املرض، حيث قال يل: 

.
ويف النهاية كانت هذه التساؤالت تطرق أفكارهم  : ماذا علينا أن نعمل؟ وما مدى خطورة 
إصابة أمي بالرسطان؟ وهل ستموت ُأمي؟ وقد تكون هناك أسئلة أخرى غري معلنة يفكرون 
هبا. ولكن عند التفكري باحتامل املوت، يصمت اجلميع فهذا اخليار وإن كان هو من حقائق احلياة، 

فإن اجلميع يأملون ويدعون اهللا أن ال تكون األمور قد وصلت حلّد النهايات.
وبعد أيام من التشخيص باملرض، بدأت األمور والرؤيا تتضح، وكان ال بد من إبالغ باقي 
الصحي؛ ألن آثار العالج ستبدأ بالظهور  األرسة من أشقائي وشقيقايت بحقيقة وضعي  أفراد 
األرسي ومنع  يف اجلانب  النفيس  االستقرار  أستطيع ضامن  وحتى  إخفاءها.  ولن أستطيع  عّيل 
غالبًا  والذكور  باألمر.  بنفيس  إخبارهم  قررت  األرسة،  داخل  القلق  وإثارة  التساؤالت، 
يتقبلون األمور واألخبار السيئة بعقالنية أكثر من اإلناث، يف حني تتقبل اإلناث األمور بقلوهبا 
لألوهام  جماًال  أترك  ال  حتى  املرض،  حقيقة  عن  بنفيس  أخربهم  أن  هديف  وكان  ومشاعرها. 
والشكوك، وحتى ال أدع جماًال لتناقل املعلومات اخلاطئة حول خطورة املرض، وحتى أوّفر عىل 

اجلميع التساؤالت والتحليالت.

دعوت شقيقايت لزياريت، وأخربهتن باألمر. وبسبب حبهن وتعاطفهن معي ومشاعر اخلوف 
الذي سيطرت عليهن، كان تقبل األمر ما بني رفض ونكران لفكرة املرض الذي أصابني. بكني 
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وهن يسمعن ما أقول، وتعاطفن معي، وهّن ما بني شاّك بصحة التقارير، وما بني حزن وأنني 
ال أستحق هذا املرض، وأنه جيب استشارة أطباء آخرين، وأقوال أخرى تدور كلها حول رفض 
من الصعب عليهم  حيث كنت أوىل أفراد العائلة تصاب بالرسطان، فكان  املرض،  هذا  قبول 
تقبل األمر أو تصديقه. وألنني كنت أعرف العاطفة التي تتصف هبا أخوايت، طلبت منهّن عدم 
أن  منهن  وطلبت  العالج.  بدء  بعد  عّيل  لالطمئنان  يب  االتصال  عند  احلزن  إظهار  أو  البكاء، 
يتفهمن وضعي النفيس يف املرحلة القادمة إذا رفضت استقباهلن أو مل أستطع الرّد عىل مكاملاهتن. 
أراُهنَّ  كنت  عندما  بالقوة  يتظاَهْرَن  أهنن ُكنَّ  أعرف  أجيل.  من  بالقوة  يتمتعن  أن  منهّن  طلبُت 

ولكْن هذا ما كان، واحرتم اجلميع رغبتي.
احلني  بني  منهّن  النفيس  الدعم  عىل  للحصول  مني  املقربات  صديقايت  بعض  أخربت  ثم 
فأنا  الصعبة.  األزمات  حاالت  يف  كثريًا  تساعد  متنوعة  نفيس  دعم  مصادر  فوجود  واآلخر. 

أعرف متى أجلأ، وِملَْن أجلأ، ويف أي وضع، لطلب العون والدعم النفيس.

(X)  الطبيب
بمرض  اإلصابة  واستيعاب  التشخيص،  تأكيد  بعد  هبا  أمّر  أن  جيب  التي  املرحلة  انتهت 
الرسطان وتقّبلها وإبالغ األهل باملرض. وجاءت مرحلة البحث عن خيارات العالج، رغم أهنا 

كانت ال تزال غري واضحة بالنسبة يل. 
ذهبُت إىل طبيب األمراض النسائية (X) يف نفس املستشفى حسب املوعد املحدد مع ابنتي. 
وقد أبدى الطبيب ثقة زائدة بمهارته بعالج هذا النوع من الرسطان. فمن خالل خربته يرى أنه 
ال بد من إزالة األلياف املوجودة يف الرحم أوًال ملعرفة مدي ارتباطها بالرسطان املنترش داخل 

البطن وعىل املبيض، ومن أجل معرفة نوع اخلاليا، هل هي من اخلاليا الرسطانية أم ال.
من  النوع  هذا  مثل  إجراء  يف  وكفاءته  بقدرته  ويمدح  يشكر  الطبيب  كان  اللقاء  وخالل 
العمليات اجلراحية. وألنني كنت ال أزال أشعر بالضياع وال أعرف ماذا عّيل أن أعمل، رسرت 
بام سمعته منه وهذا ما كنت أريده؛ فقد كنت أريد أن أشعر أنني بأيد أمينة. كنت كغريق تائه 
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أنواع  بكل  يضج  املفاجأة، وكان عقيل  وهول  املعرفة،  وعدم  الضياع،  من  هائج  بحر  وسط  يف 
واهلدوء  باألمان  ألشعر  به  للتمسك  نور  بصيص  أو  خيط  أو  أمل  عن  يبحث  التساؤالت، 

الداخيل، يف حني كان يبدو عيلَّ اهلدوء اخلارجي والتقبل واالستسالم للتشخيص بالرسطان. 
أظهرت نتائج التحاليل، أنني مصابة برسطان املبيض يف املرحلة الرابعة، وأن هناك أليافًا يف 
منطقة الرحم، وعددًا من الكتل عىل املبيض بحجم حبات الربتقال، وانتشار للخاليا الرسطانية 
داخل البطن وعىل املعدة والكبد والكىل، وأن هناك كتلة أخرى عىل البنكرياس وهي التي كانت 
احليوية يف  األمل يف منطقة اخلارصة بعد أن زاد حجمها وبدأت تضغط عىل األعضاء  تسبب يل 
املنطقة، مسببة يل اآلالم الشديدة والتي كشفت إصابتي بالرسطان. كنت أستمع لنتائج تقرير 

صور األشعة والتصوير الطبقي. 
أن  بدون  حتى  أختاره  الذي  العالج  وعن  الطبيب عن وضعي  يقوله  ما  بكل  مقتنعة  كنت 
بام  التشكيك  أو  الطبيب  مناقشة  عىل  قادرة  أكن  ومل  للعالج.  حمتملة  خيارات  أية  معي  يناقش 
يقول، ألنني كنت أجهل كل ما يتعلق باملرض. ليست هي مرحلة اإلنكار أو الرفض للمرض 
كام قد يقول البعض، أهنا ترتبط أكثر بمرحلة عدم املعرفة وعدم الوعي باملرض وبام حيدث معي 

من عنرص املفاجأة. 
كانت اخلطوة األوىل حسب رأي الطبيب (X) هو إجراء عملية إلزاله األلياف من منطقة 
الرحم، ليتم فحصها ومعرفه هل هي خاليا محيدة أو رسطانية، ومدى ارتباطها بانتشار اخلاليا 
موعدًا  الطبيب  حّدد  البطن.  من  األورام  إلزالة  أخرى  عملية  إجراء  ثم  ومن  البطن.  داخل 

للعملية يف بداية الشهر األول من عام (2011). 
من  العديد  إجراء  تم  املطلوبة.  الفحوصات  إلجراء  بيوم  العملية  قبل  املستشفى  دخلت 
للمعرفة  الفضول  بدافع  بالفحص  يقوم  الذي  املختص  أسأل  كنت  مرة  كل  ويف  الفحوصات 
والعلم: ملاذا هذا الفحص؟ وما هي النتائج املتوقعة منه؟ وماذا يعني لو كانت النتائج عكس 
أخرى. كنت أريد  ختطر يل كلام كانوا جيرون فحوصات  املتوقع؟ كنت أسأل أية أسئلة أخرى 
أن أعرف وأفهم ماذا حيصل معي، ففي حلظة ما من حلظات الضياع والشتات الفكري بدأت 
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أستعيد قدريت عىل التفكري الصحيح، وقررت أن ال أدع مصريي جمهوًال بيد أحد، فال بد أن أبدأ 
بالفهم واالستيعاب الختاذ قرارايت بنفيس. 

وهم  ويف اليوم املقرر للعملية تم إعدادي منذ الصباح الباكر للعملية، كنت أنظر للسقف 
يسريون يف الرسير عرب املمرات، لوضع الرسير قرب غرفة العمليات حلني فراغها. بدا يل االنتظار 
يف املمر خميفًا وطويًال، فال أعرف الوقت الذي عّيل أن أنتظره، خاصة أنني مل أكن أمحل ساعة يف 
يدي بعد أن تم جتهيزي للجراحة. وفتح اخلوف واالنتظار باب التفكري، بدأ رشيط حيايت يمر 
أمامي، كان هناك أسئلة كثرية تتصارع يف رأيس وأنا أنظر للسقف، وأنتظر مع اآلخرين دورنا 
ة يف املمرات. كان شعور االنتظار غريبًا، َمرَّ وكأنني أنتظر منذ سنني؛ فانتظار املجهول  عىل اَألِرسَّ
يبدو أطول مما هو حقيقة.  ويف حلظة ما فكرت بيشء غريب، شعرت وكأنني أنتظر دوري يف يوم 

احلساب، فكل يشء كان يبدو أبيض كاألكفان.
زادين التفكري خوفًا وقلقًا. وأنا أحّدث نفيس بتلك األحاديث التي تتناسب مع الوضع، ماذا 
لو مل أستيقظ من التخدير؟ ماذا لو مّت؟ هل هكذا تنتهي حيايت؟ ماذا سيحصل ألبنائي؟ هل 
كنت إنسانة صاحلة؟ هل أرضيت اهللا بعميل؟ هل سأدخل اجلنة؟ وهل... وهل... أسئلة كثرية 
األسئلة  هذه  كانت  ولكن  جمهوًال.  مصريًا  أراه  املرض  مع  بدأُت  مصري،  مواجهة  يف  تنتهي  ال 
رضورية ومن مستلزمات مراجعه الذات، والتقرب من اهللا. ففي حاالت ضعفنا وعجزنا نجد 

أن ال ملجأ لنا من اهللا إال إليه. فنحن أوًال وأخريًا ومهام طالت بنا األيام، مرّدنا إىل اهللا. 

لقد أصبح أبنائي اآلن يف مراحل عمرية جتعلهم قادرين فيها عىل االعتامد عىل أنفسهم واختاذ 
القرارات. بعد أن جتاوزنا الكثري من الصعاب واألزمات معًا حتى كربوا وخترجوا يف اجلامعات. 
اختذ قلقي وخويف عليهم طابعًا آخر، قلق األم، وهو كيف سيتدبرون أمورهم بعدم وجودي؟ 
كنت  الوقت،  طوال  هلم  الوحيد  امللجأ  كنت  طويلة،  سنوات  منذ  ووالدهم  أنا  انفصالنا  فبعد 
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والسالم.  واالستقرار  األمان  ومصدر  احلب،  منبع  هي  األبناء  حياة  يف  األم  معًا.  واألب  األم 
شعرت باحلزن واخلوف والوحدة، سالت دمعايت بصمت وهدوء، ولكن ال جمال للرتاجع اآلن؛ 

فالرتاجع ليس خيارًا مطروحًا، فقد كان االنتظار وحده كافيًا الستنفاد قويت وإجيابيتي.
بدين.  يف  العمليات  غرفة  برودة  قشعريرة  ْت  َرسَ للداخل.  الرسير  سحب  وتم  دوري  جاء 
جرى حوار قصري بيني وبني املمرضني، نطقت بعدها بالشهادتني... وذهبت يف غيبوبة مل أعرف 
عينّي،  فتحُت  باسمي.  تنادي  املمرضات  إحدى  صوت  عىل  إال  منها  أستيقظ  ومل  دامت.  كم 
فكان كل يشء أبيض من حويل، تساءلت: أين أنا؟! أجابتني املمرضة: لقد انتهيِت من العملية، 

وسوف ننقلك إىل الغرفة بعد قليل.
وزوج  وأزوجهم  ومرام،  هيام  شقيقتاي  أخرى، كانت  إىل غرفة  ُنقلُت  استيقظت،  أن  بعد 
ابنتي وابني معتز وصديقة ابنتي ُربى بجانبي. حيمدون اهللا عىل سالمتي. لفت نظري عدم وجود 
ابنتي رزان، سألت عنها عدة مرات. جتاهل اجلميع اإلجابة عن سؤايل، حاولت شقيقتي مرام 
لك  أحرضت  لقد  ماما،  يل:  وقالت  ضاحكة  ابنتي  ظهرت  وفجأة  غياهبا،  سبب  عىل  التغطية 
مفاجأة! وإذا بابني األوسط زيد قد ظهر مبتسًام، حيمل يف يديه لعبتني من الفرو حليواين «الكواال 
وانا  احتضنته  إلحضاره.  املطار  إىل  الذهاب  كان  تأخرها  سبب  أن  أدركت  عندها  والكنغر». 
أبكي من املفاجأة، ومن األمل.  وربام بكيت حزنًا عىل نفيس ألين مل أرد ألبنائي أن يروين إال قوية 

متامسكة. 
أسعدتني الطريقة التي فكر هبا أبنائي، والرسية التي تعاملوا هبا، وشعرت كيف أنضجتهم 

الغربة وجتارب احلياة، وكيف أصبحوا قادرين عىل اختاذ القرارات بأنفسهم.
بعد ذلك، ُنقلت إىل غرفة أخرى، قضيت فيها عدة أيام، وألول مرة أكون يف غرفة مشرتكة؛ 
غرفة  تكون  ما  وعادة  أبنائي،  ولدُت  حني  كانت  املستشفى  هبا  دخلت  قد  كنت  التي  فاملرات 
منفردة. ولكن الوضع هنا خمتلف. فوجودي باملستشفى مل يكن يتطلب أكثر من الرعاية العادية. 
وألن املستشفى ميلء باملرىض وال توجد غرف خاصة خالية. ومهام كان السبب، فقد كانت جتربة 
البقاء يف غرفة مشرتكة مع آخرين، تفصلك عن سامعهم وما يدور بينهم من أحاديث (ستارة)، 



83

كانت جتربة ذات معنى بالنسبة يل. فلم يكن هناك أدنى درجة من اخلصوصية للمرىض؛ فالستارة 
كانت جتعلك تسمع املرىض وحواراهتم وقصصهم وأنينهم وبكاءهم رغًام عنك. 

هذه الغرفة الكبرية كانت تضم عددًا من املرىض املصابني بالرسطان. جعلتني هذه التجربة 
أبدأ باستيعاب ما يعنيه املرض، شاهدت حاالت صعبة جّدًا، استمعت لقصص كثرية منهم، 
حول املرض، والعالجات وأسامء األطباء اجليدين وغري اجليدين من وجهة نظرهم وخرباهتم. 
والعالجات،  املرض  مع  معاناهتم  وحجم  املستشفى،  يف  وجودهم  مدة  املرىض  من  عرفت 
مع  العديدة  وخرباهتم  معهم  املرافقني  ونصائح  ونصائحهم  النفسية  أوضاعهم  من  وغريها 
املرض والعالج. فقصص املرض كانت كثرية، قصص بعضهم ذات هنايات حزينة، وبعضهم 

كان ما يزال يقاوم، وآخرون كانت رحلتهم يف احلياة قد قاربت عىل االنتهاء. 

ولوال رمحة ريب وشجاعتي وجرأيت، لربام كانت أوضاعي النفسية قد ساءت مع سامع هذه 
القصص، خاصة أنني ما زلت يف بداية الطريق مع املرض والعالج، فقد حصلت حوادث وفاة 
كانت  عالجهم.  جيدي  يعد  مل  الذين  املرىض  رصاخ  أسمع  وكنت  الغرفة،  يف  وجودي  خالل 
جتربه غريبة فعًال، ولكن فضويل كان يزداد كلام استمعت لقصة من قصص املرىض. كنت أريد 
أن أعرف املزيد عن املرض، فبدأت أتساءل وأحاول االستامع والرتكيز أكثر فيام يقوله اآلخرون، 

فام زالت معلومايت بحاجة إلثراء باملعرفة وبحقائق عن املرض. 
ربام هذا الفضول كان فضول الصحفي الذي يتابع احلدث للوصول إىل احلقائق؛ ففي فرتة 
دراستي للبكالوريوس يف اجلامعة األردنية، عملت بشكل غري مبارش يف العمل الصحفي، من 
الدستور  جريدة  يف  تعمل  كانت  والتي  اجلامعية  الصفحة  تغطي  كانت  التي  الصحفية  خالل 
األردنية. كنت أكتب موضوعات خمتلفة تتعلق بالطلبة واجلامعة أو عمل (ريبورتاج صحفي) 
اجلامعية.  وكان هناك  يف الصفحة  كانت تطلب مني أحيانًا، وتقوم بنرشه باسمي  وحسب ما 
عمود قصري أسبوعي يف اجلريدة باسمي حتت عنوان: (صفحه من مذكرات طالبة) أناقش فيه 
قضايا خمتلفة للطلبة. مل أكن أحصل عىل املال مقابل عميل؛ فقد كان هواية أو جتربه كنت أخوضها 
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وال تزال مستمرة معي حتى اآلن، ولكني حصلت عىل مكافأة مالية بسيطة ال أذكر مقدارها. إن 
املتابعة والتحقق من املعلومات واحلصول عىل احلقائق ما تزال من ضمن صفايت إىل اآلن، وما 
زال حبي للكتابة يرافقني؛ فكثريًا ما كنت أكتب، وأحيانا أقوم بالنرش وأحيانًا أحتفظ بام أكتب 
لنفيس. ولكن املوضوعات التي نرشهتا ولعدة سنوات كانت من خالل جملة الفرقان األردنية 

التابعة جلمعية املحافظة عىل القرآن الكريم، وموضوعات قليلة يف جمالت أخرى.
لألطباء  تعليمّي  موضوع  أنني  شعرت  فقد  تعليمي،  جامعي  مستشفى  يف  كنُت  أنني  وبام   
والطلبة، فحضور الطلبة مع الطبيب املسؤول لرشح وضعي وحالتي هلم كان يضايقني جّدًا، 
ويشعرين بعدم احرتام خصوصية املريض، ومع هذا فقد تقبلت األمر عىل أمل أن فرتة بقائي يف 

املستشفى ستكون قصرية. 
واضحًا  كان  وقد  يل،  الفحوصات  أحد  إلجراء  املتدربني  الطلبة  بعض  حرض  مرة،  ذات 
الفاصلة  الستارة  رفعوا  عندما  به.  بالفحص  سيقومون  الذي  اجلهاز  باستخدام  معرفتهم  عدم 
ومل  دقيقة  من عرشين  أكثر  مرت  فقط.  دقائق  عدة  سيتطلب  الفحص  إن  يل  قالوا  األّرسة،  بني 
تشغيل  حياولون  وهم  يتضاحكون  الطلبة  وكان  الفحص.  وإجراء  اجلهاز  تشغيل  يستطيعوا 
اجلهاز. بدأت أفقد أعصايب وأنا أحاول السيطرة عىل نفيس؛ فقد ُكنت متعبة، ومزاحهم زاد من 

توّتري. ولكن عبثًا حاول الطلبة تشغيل اجلهاز، ومل ينجح أّي منهم بإجراء الفحص.
جهلهم  حتّمل  عىل  قدريت  فاضت  وملا  التدريب.  حتت  زالوا  ما  كوهنم  وتفهًام  صربًا  أبديت 
استخدام  يستطيع  من  وإرسال  اخلروج  إليهم  طلبت  وضحكهم،  ومزاحهم  اجلهاز  باستخدام 
اجلهاز. فام كان منهم إال أن استعانوا بإحدى املمرضات التي حرضت وقامت بوضع اجلهاز يف 
الكهرباء فبدأ العمل. ابتسموا وضحكوا من أنفسهم واعتذروا بسبب االنتظار ألكثر من نصف 
أنا بدوري وأنا غري راضية بام  وعمل الفحص. واعتذرت  حياولون تشغيل اجلهاز  وهم  ساعة 
أو  االنتظار  من  ساعة  املريض  وضع  حيتمل  أال  املمكن  من  إذ  الطلبة؛  هؤالء  من  وأسمع  أرى 

خطًأ باستخدام اجلهاز.

. جلست حوايل أسبوعًا 
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يف املستشفى ويف كل يوم كنت أتعلم شيئًا جديدًا عن مرض الرسطان، وغري الرسطان، وبدأت 
أستوعب خطورة الوضع أكثر من السابق.

نتائج  ظهرت  وقد  عام (2011)،  من  األول  الشهر  بداية  يف  زلنا  ال  وكنا  البيت،  إىل  عدت 
حتليل األلياف التي تم استئصاهلا، كانت سلبية وليست هلا عالقة بالكتل التي كانت يف داخل 
البطن. طلبنا من الطبيب موعدًا يف العيادة لرؤيته ومناقشته يف أمور العملية التي قررها وحّدد 

موعدها الستئصال الورم أو األورام. وقد حّدد موعدًا لنا بعد أيام.
قد  كان  جاء،  وعندما  السفر.  من  أيضًا  حرض  قد  يزن  األكرب  ابني  كان  الوقت  هذا  خالل 
حلق شعر رأسه تضامنًا معي، بسبب تساقط الشعر املتوقع مع العالج الكيميائي. وقد أحرض 
يل جمموعة من البطاقات من زمالئه بالعمل يتمنون يل الصحة والشفاء. واتصلت معي بعض 
تعاطفهم  ّرسين  املرض.  مع  وجتارهبم  خرباهتم  ومشاركتي  عّيل  لالطمئنان  زمالئه  أمهات 
ودعمهم يل رغم عدم معرفتي هبم، وشعرت بوجود تعاطف جيمع بني مرىض الرسطان يف كل 
مكان، وكأهنم فئه تشعر ببعضها البعض؛ فهناك يشء كبري جيمعهم. شعرت بالرىض ومحدُت 

اهللا. 
وبينام نحن يف انتظار موعد اجلراحة إلزالة األورام، كان هناك الكثري من احلوارات داخل 
البيت، كان أوالدي وابنتي وزوجها وصديقتها التي تعمل يف نفس املستشفى ومجيعهم لدهيم 
خلفية ذات طبيعة علمية طبية، أمجعوا عىل رضورة أن أنتقل للعالج إىل مكان آخر أكثر ختصصًا 
واهتاممًا بمثل هذه احلاالت، وأن ال أجري عملية االستئصال يف نفس املستشفى إن كان ال بد 
منها يف البداية، وأن أعمل عىل تغيري الطبيب، الذي مل يشعروا بالراحة مع قراراته الطبية، ولكني 
كنت أقاومهم وُأّرص عىل إكامل العالج عند نفس الطبيب؛ فقد كانت ثقتي به كبرية بدون إبداء 

أية شكوك. 
يف  مطوًال  ابنتي  بحثت  العالج،  خطوات  عن  للتحدث    (X) الطبيب  مع  موعدنا  وقبل 
املوضوع، واستعّدت بالعديد من األسئلة التي جيب أن نتأكد منها من الطبيب إذا كان ال بد من 
االستمرار يف العالج يف نفس املستشفى، أو حتى يف أي مكان آخر. كان من الواضح أن اخلطوة 

.(X) التالية يف العالج ستكون عملية جراحية، حسب رأي الطبيب
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ييل:  كام  املعطيات  كانت  وقد  الطبيب،  نناقش  وأوالدي  جلست  املوعد،  حسب  ذهبنا 
(رسطان يف املرحلة الرابعة، منترش يف منطقه البطن وعىل املبيض األيمن واأليرس وعىل األعضاء 
احليوية فيه، وإحدى الكتل عند البنكرياس والرشيان األورطي القريب من القلب). ويف نفس 
الوقت الذي اكُتشف فيه املرض، تم تشخييص أيضًا بمرض السكري من الدرجة الثانية، وبدأت 
باستخدام إبر األنسولني، وهذا يعني صعوبة شفاء اجلروح، وأنه ال بد من احلذر واالنتباه خالل 

العالج. 
بدأت ابنتي بطرح األسئلة، وبدأنا نناقش موضوع العالج مع الطبيب. كان الطبيب قد قّرر 
أن العملية اجلراحية واستئصال األورام هي العالج األمثل، حسب املدرسة الطبية التي يؤمن 
هبا. ومل يكن العالج الكيميائي من ضمن الطرح الذي يريده هو اآلن، ولكنه كان رغبتنا نحن. 
تشكيكًا  واعتربها  بل  الطبيب؛  تعجب  مل  نطرحها  كنا  التي  واالستفسارات  األسئلة  أن  ويبدو 

بقدراته الطبية وخرباته العملية. 
كان الطبيب واثقًا بنفسه وبخربته جّدًا، وال اعرتاض عىل ذلك فقد كان هذا مصدر راحة 
يل، ولكن الطبيب مل ُيْبِد تفهًام وتعاطفًا معنا، وهذا مل يساعدنا عىل الشعور باالطمئنان واالرتياح 

اجلراحة.  لفكرة 

يطمئننا  أن  الطبيب خماوفنا، وكنا ُنريد منه  مل ُيقّدر  زاوية. ومن زاوية أخرى،  ، هذا من 
بتوضيح اإلجراءات التــي سيقــوم هبا، وما الذي سيقوم باستئصاله، وماذا سيفعل بالتحديد؟ 
قبل  االعتبار،  بعني  ونأخذها  هبا  نفكر  أن  جيب  خماطر  فهناك  لنـا،  بالنسبة  سهًال  ليس  فالقرار 
اإلقدام عليها، وإن كانت العملية تبـدو سهلـة بالنسبة للطبيب، لكنها ليست كذلك بالنسبة لنا. 
ولألسف زادت إجابات الطبيب من خماوفنا، وبدأت أنا نفيس أفقد الثقة بام يقول، وبدأت 
أشعر باخلوف والقلق؛ فقد كان يركز عىل تكرار العبارة التالية بعد كل سؤال نسأله:(هذا شغيل 
وأنا أفهم به)؛ فثقته الزائدة بدون إعطاء نسب نجاح أو فشل للعملية اجلراحية أصبحت خميفة 
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بالنسبة لنا. ورغم إيامين بأن األعامر بيد اهللا. إال أنني ال أريد أن تنتهي حيايت نتيجة خطأ طبي غري 
حمسوب. أو تسوء أوضاعي نتيجة اجلراحة إن كتب اهللا يل احلياة.

املشاريع،  تنفيذ  عند  احلسبان  يف  وتؤخذ  املخاطر،  إدارة  يسمى  ما  هناك  اإلدارة  علم  ففي 
وحتى عىل مستوى حياتنا وقرارتنا الشخصية اليومية. فلكل عمل نقوم به نسب نحاج وفشل، 
وال بد من معرفتها وأخذها بعني االعتبار من أجل التقليل من املخاطر خالل التنفيذ، والسيطرة 
عىل اآلثار السلبية املتوقعة. فكيف ال نفكر يف األخطار املتوقعة خالل وبعد اجلراحة، والعملية 

اجلراحية كلها بداية تعترب خطرية جدًا يف ضوء املعطيات الطبية املطروحة أمامنا؟ 
غّري هذا االجتامع مع الطبيب كل يشء يف عالجي مع املرض، فاحلوار الذي دار بينه وبني 

ابنتي هو الذي غّري رأي يف الطبيب ويف ثقتي به. أذكر احلوار جيدًا وهو: 
رزان: دكتور، هل ستجري العملية ألمي لوحدك، ألن مساحة االنتشار كبرية وعىل أعضاء 

حيوية كثرية؟ وأنت ختصص أورام نسائية
الطبيب(X): قد أحرض معي طبيبًا آخر. 

رزان: وما ختصص الطبيب؟
الطبيب(X):  باطني ألجل الكتلة التي عند القلب واملناطق األخرى.

ينترش  باجلراحة  عليه  فتح  إذا  الرسطان  أن  ـ  علمي  كالم  مش  يمكن  ـ  نعرف  نحن  رزان: 
برسعة يف اجلسم؟

الطبيب(X): أنا أعرف «شغيل». وهذا يعتمد عىل الطبيب وقدرته!
رزان: دكتور، هل يمكن أن نعرف ما نسبة نجاح العملية؟

الطبيب(X):  األعامر بيد اهللا.
رزان مع عدم قناعتها بإجابة الطبيب: دكتور افرتض ـ مثًال ـ  أنك فتحت بطن ماما و(ما 

عجبك شو شفت)، وما قدرت تسيطر عىل الوضع أو عمل يشء، شو بتعمل؟!
أجاب الطبيب(X):  بربود: «بسّكر بطنها!»!

عندها قالت ابنتي بتوّتر: هبذه السهولة دكتور!.«بتسّكر بطنها»!. بعد ما تكون ماما تعرضت 
سمحت  لو  أضافت:  ثم  بسهولة.  جراحها  تشفى  رح)  و(مش  سّكري  معها  للخطر!!!.ماما 
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دكتور، بدنا تقارير ماما، من حقنا أن نستشري أطباء آخرين يف األمر قبل املوافقة عىل أية عملية 
جراحية. 

شكرنا الطبيب وخرجنا من عنده نبحث عن حل آخر. مل تعجبنا إجاباته وعدم احرتامه حلق 
املريض باملعرفة، وأزعجنا عدم إعطائه نسبة نجاح أو فشل للعملية، وتقليله خلطورة العملية مع 

االنتشار الكبري للرسطان. 
يف  عياداهتم مبكرًا  أن ينتهوا من  األطباء  ومن عادة  اخلميس،  يوم  الطبيب  موعدنا مع  كان 
هذا اليوم. وعندما تركنا عيادة الطبيب (X) كان الوقت ظهرًا. اتصلُت بطبيبة العائلة (الدكتورة 
أمل)، التي تواصلت معها منذ بداية األمر، وأخربهتا أنني أريد استشارة أطباء آخرين، فأرشدتني 
لعدد من األطباء املعروفني بخربهتم يف هذا املجال، فقد كان قرار الذهاب إىل املستشفى يف اليوم 

التايل مرتبطًا بام سأسمعه من األطباء اآلخرين. 
األطباء،  من  ثالثة  وقتها  يل  اهللا  يّرس  أكرب،  واهللا  اهللا،  إال  إله  وال  هللا،  واحلمد  اهللا،  سبحان 
وكان أحدهم قد انتهى من عيادته، وقرر انتظارنا بعد أن اتصلنا به، وبعد زيارة األطباء الثالثة 
كّل منهم يف عيادته أمجعوا ـ دون أن يكون هناك تواصل فيام بينهم ـ عىل رضورة أخذ العالج 
الكيميائي أوًال للسيطرة عىل املرض بسبب مساحة االنتشار الكبري له. وبعد ذلك، ويف ضوء 
النتائج واستجابتي للعالج يمكن تقرير املرحلة التي تليها: هل هي العملية أو االكتفاء بالعالج 

الكيميائي أو استخدام عالج آخر.
كان من بني األطباء الثالثة، أحد األطباء اجلراحني، الذي أفهمني ماذا يعني املرض وانتشاره 
بصرب وهدوء، وماذا يعني العالج، وملاذا علينا معرفة مصدر الورم أوال؟ وملاذا العالج الكيميائي 

هو املهم أوًال يف هذه املرحلة وليس العملية اجلراحية؟. 
الطبيب  ومن كالم  األطباء،  واطمئنان من كالم  كبرية  وقد شعرت براحة  البيت،  إىل  عدنا 
الذي أفهمني األمر، رغم أنه لن يكون من ضمن الفريق الذي سيعاجلني فيام بعد. وهكذا قررت 



89

عدم إجراء العملية أو الذهاب إىل املستشفى يف اليوم التايل، والبحث عن مكان آخر للعالج. 
ويبدو أن اهللا قد سّخر ابنتي رزان لتسأل الطبيب(X)، ولتجعل هذه الشكوك سببًا لعدم إجراء 

اجلراحة.
عندما أتذكر احلوار الذي دار بني ابنتي وبني الطبيب، أستغرب الشجاعة وقوة احلوار التي 
إجراء  بعدم  القرار  وبعد  ذلك.  بعد  طريقي  اهللا  نّور  وكيف  الوقت،  ذلك  يف  إياها  اهللا  منحها 
العملية شعرنا مجيعًا باالرتياح، وهنا شعرت بيد اهللا ولطفه، وكيف تتغري األقدار ألسباب ال 

نعرفها وال ندركها،  فقّدر اهللا وما شاء فعل.

احلصول عىل الدعم املاّدي والتعلم عن املرض 
اإلدراك  من  نسبيًا  متقدمة  مرحلة  إىل  اآلن  وصلت  األوىل،  األسابيع  يف  حصل  ما  كل  بعد 
والفهم للمرض وحقيقته. وأصبحت أرى أنه ال بد من التوقف قليًال والتفكري بام حيدث معي 
من  بد  فال  مدروسة.  غري  جمازفات  واختاذ  خاطئة  تكون  قد  قرارات  اختاذ  يف  االستمرار  قبل 
مواجهة األمور ومتابعتها بعدة اجتاهات يف نفس الوقت، وال أريد االستمرار يف فوىض فكرية 
ومشاعر مضطربة حتى أستطيع الرتكيز يف عالجي ويف وضعي النفيس بأفضل الطرق. فكان ال 

بد من البحث والتفكري بعدة أمور:
األمر األول: البحث عن مصدر الدعم املادي للعالج ومكان العالج، وألن مرض الرسطان 
يستنزف مبالغ مادية كبرية مل أكن أملكها. وألن العالج يتطلب املتابعة املستمرة والطويلة األجل، 
كان ال ُبّد من احلصول عىل إعفاء من جهة رسمية للعالج، بعد أن استبعدت هنائيًا العالج يف 
املستشفى السابق. وكان ال ُبّد من السري يف هذا االجتاه للحصول عىل املوافقة للعالج يف املركز 
َ اهللا يل من قام هبذا العمل مشكورًا عىل جهده،  األول لعالج الرسطان وبدء العالج، وقد َيرسَّ

وأصبح األمر يتطلب قليًال من الوقت إلمتام باقي األمور واالنضامم للعالج يف املركز. 
األمر الثاين: القراءة عن الرسطان، والتعرف عىل املرض واآلثار اجلانبية لألدوية، والعالجات 
املختلفة.  فقد وجدت فيام بعد وخالل رحلة العالج أنه ال بد من االستمرار يف القراءة واملعرفة يف 
كل مرحلة من مراحل العالج.  فالبحث عرب اإلنرتنت؛ هو الوسيلة األرسع واألسهل واألوسع 
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للمعلومات عن املرض، ولكنها ليست األكيدة دائًام، لذلك ال ُبّد من البحث يف املواقع املعتمدة 
علمّيًا وطبّيًا؛ فقد كانت نظريتي اخلاصة يف املوضوع (الرسطان مرض جمهول لنا، ونحن نخاف 
ألستطيع  معلومًا،  املجهول  جلعل  املرض،  هذا  عىل  التعرف  من  ُبّد  ال  لذلك  عادة،  املجهول 

التعامل معه بنجاح). هذه الفكرة التي انطلقت منها للتعرف والتعامل مع مرض الرسطان. 
ومن هنا بدأُت؛ قرأت عن الرسطان، خاصة رسطان املبيض الذي يعترب «القاتل الصامت»؛ 
ألنه غالبًا ما يتم اكتشافه متأخرًا، بسبب وجوده يف منطقة يستطيع النمو واالنتشار هبا دون أن 
يعلن عن وجوده، حيث تظهر أعراضه متأخرة، ويتسبب بنسب عالية من حاالت الوفاة، إذا تّم 

اكتشافه متأخرًا. وأصبح لدّي فكرة جيدة عن حقيقة مريض وما أعاين.

هذه بعض األعراض التي تعاين منها املصابة برسطان املبيض هي :
* الشعور بالتعب واإلرهاق واإلعياءاملستمر لفرتات من الزمن : دون بذل جهد أو سبب 

واضح. 
* تغيري يف حركة املعدة واألمعاء: كاإلسهال املستمر واإلمساك، ليس بسبب الطعام الذي 
يف  دم  أو وجود  الرباز رقيقًا، أو الشعور باالنتفاخ واالمتالء والشبع برسعة  أو يكون  نتناوله، 
الرباز أو مشاكل يف التبول كتكرار التبول، أو احتباسه، أو وجود الدم فيه، وكذلك عرس اهلضم، 

وحرقة املعدة واضطرابات يف األمعاء بدون سبب واضح.
مرض  أو  احليض،  بسبب  ليس  الرباز:  أو  البول  يف  واضحة  غري  ألسباب  الدم  نزول   *

البواسري، ولفرتة زمنية. كذلك تغريات واضطرابات يف الدورة الشهرية،
* األمل يف الظهر واحلوض ومنطقة البطن بال سبب واضح هلا.

* التعرق اللييل الكثيف أو احلمى وارتفاع درجات احلرارة بدون سبب واضح.

وجود  إحدى املناطق،  يف  اجلروح برسعة  أعراض أخرى مثل: ضعف الشهية، عدم التئام 
التقرحات يف الفم أو البقع البيضاء أو احلمراء املستمرة عىل اللسان أو اللوزتني، الصداع املستمر 
احلاد غري املربر، استمرار احلكة يف منطقة الرشج أو األعضاء التناسلية بدون أسباب واضحة.    
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* خسارة ونقص يف الوزن بشكل كبري وبدون وجود سبب واضح: ليس بسبب اّتباع محية 
أخرى  مرضية  أسباب  أو  السكري،  بمرض  اإلصابة  بسبب  أو  الرياضة،  ممارسة  أو  غذائية، 
معلومة لدى املريض، ولكن عندما خيرس اإلنسان من وزنه بدون أي تغيري يف عاداته الغذائية 
أو ممارسة الرياضة، كام يف حالة اإلصابة برسطان املبيض، فذلك دليل عىل وجود خلل ما جيب 

التأكد من سببه. 
بعضها  أو  كلها  ظهرت  قد  تكون  أن  يفرتض  التي  األعراض  مجيع  أن  األمر  يف  والغريب 
عندي، مل أشعر هبا ومل تظهر عّيل!!. ربام تكون قد ظهرت ومل أشعر هبا! وربام ظهرت وجتاهلتها 
النشغايل بأمور احلياة األخرى، واالهتامم باآلخرين، أو جتاهلتها ألنني مل أعتقد أن األمر خطري، 
وهذا ما نربر به أشياء كثرية يف حياتنا، ولألسف، هذا التربير اخلاطئ الذي نقنع أنفسنا به يسبب 

لنا أرضارًا فيام بعد.
الذي  الشديد  الوزن  واضح جّدًا، هو نزول  الذي ظهر عّيل بشكل  ولكن الَعَرض الوحيد 
تم ربطه بأعراض مرض السكري، واإلرهاق العام الذي تم ربطه برعاية والديت ـ رمحها اهللا ـ. 

بأعراض  الرسطان  مرض  أعراض  بعض  وتشابه  تداخل  وبسبب  إنه  القول:  من  ُبّد  وال 
أمراض أخرى، وبسبب استبعاد التفكري بمرض الرسطان، خاصة إذا مل يكن هناك تاريخ مريض 
يف  ينترش  قد  الذي  للمرض  صحيح  تشخيص  وجود  بدون  األشهر  متيض  قد  فإنه  العائلة،  يف 
اجلسم وقد تسوء األوضاع وينتقل من مرحلة مرضية إىل أخرى بدون وعي وإدراك منا ومن 
األطباء بوجود املرض وهذا ما حصل معي؛ فقد تم ربط األعراض التي ظهرت عّيل بمرض 

السكرى رغم شكواي من نزول الوزن قبل التشخيص بعدة شهور.

بداية العالج
سيتولون  الذين  لألطباء  حتوييل  تم  اختياره،  تم  الذي  املستشفى  بمراجعة  بدأت  أن  بعد 
عالجي. بداية كان ال ُبّد من أخذ خزعة للتأكد من املصدر الرئيس للورم، هل هو املبيض أو 
البنكرياس، لوجود كتلة قرب البنكرياس؛ فالعالج سيتحدد بعد معرفة املصدر الرئيس للورم.
وقتًا  تستغرق  لن  العملية  أن  ورغم  اخلزعة،  لعمل  للمستشفى  فُأدخلت  املوعد،  حتديد  تم 
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طويًال، إال أن نفس الشكوك واألسئلة التي ساورتني يف بداية الشهر عندما كنت أستعد للعملية 
األوىل قد فرضت نفسها عّيل بحكم تشابه الظروف. ولكن طبيعة خويف هنا اختلفت؛ فاخلوف 
من تلوث املنطقة املحيطة باخلاليا الرسطانية عند سحب العينة من البنكرياس كان أمهها،  برغم 

تطمني الطبيب بسالمة اإلجراء إال أنني كنت خائفة، ودعوت اهللا أن تكون األمور بخري.  
مل أحتدث عن هذه املخاوف أمام أحد من األبناء أو األصدقاء ألين كنت عىل يقني تام بأن 
اآلخرين يستمدون قوهتم وشجاعتهم مني يف التعامل مع األمر. وهذا ما أتعبني نفسّيًا يف مرحلة 
كان  وإن  حتى  املرض والعالج،  جتاه  ضعف  أو  خماوف  أية  إظهار  عىل  قادرة  أكن  مل  حيث  ما، 
إظهار هذه املشاعر والضعف أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا من املريض، إال أنني مل أكن أستطيع ذلك، 
فكنت أجتاوز الكثري من املراحل الصعبة واآلالم النفسية لوحدي، حتى ال يراين اآلخرون إال 

ضاحكة مبتسمة. 
إجراء  فتم  املبيض.  هو  الرسطان  مصدر  أن  أكدت  التي  اخلزعة  نتائج  ظهرت  أيام  وبعد 
فحوصات أخرى، وصورة طبقية لتشخيص احلالة يف مكان العالج اجلديد. وبعد ذلك، اجتمعنا 
مع األطباء الذين سيتولون عالجي وحتدثوا يف اخليارات املطروحة أمامي. وبام أن املرض كان 
يف املرحلة الرابعة، وبسبب انتشار الرسطان يف البطن واألعضاء احليوية داخل البطن، وبسبب 
بسبب  االستئصال  خيار  استبعاد  من  بد  ال  كان  والقلب،  البنكرياس  من  الكتل  إحدى  قرب 
خطورته عىل حيايت يف هذه املرحلة. فكان اخليار املطروح هو العالج الكيميائي بداية، لنعرف 
يعرف  ال  التالية. (وملن  العالج  خطوات  تقرير  يتم  وبعدها  للعالج،  املرض  سيستجيب  كيف 
ماذا تعني املرحلة الرابعة، إهنا تعني أن املرض يف مرحلة متقدمة من االنتشار وانترش يف أماكن 

أخرى من اجلسم).
ثم راجعت الطبيبة املسؤولة عن عالجي، وحتدثنا عن نوع الكياموي التي ستصفه يل، وعدد 
اجللسات املبدئية، وعن اآلثار اجلانبية للعالج. وكان السؤال عن تساقط الشعر هو أحد األسئلة 
البعض  يقلق  الشعر  تساقط  فموضوع  إجابته؛  معرفة  النساء  من  ترغب املريضات  التي  املهمة 
أكثر من اآلخرين؛ ألن تساقط الشعر من اآلثار اجلانبية ألحد العالجات التي ستعطى يل وهو 
(كاربوبالتني). كتبت أسامء العالجات الكياموية عىل ورقة صغرية كانت بيدي استعدادًا للبحث 
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واالستعداد  للعالج،  اجلانبية  اآلثار  عن  البحث  وبدأت  للبيت،  عدت  هلا.  اجلانبية  اآلثار  عن 
للتعامل معها.

طبيعة عميل وجتارب احلياة، علمتني أن وجود القلم ودفرت املالحظات أو الورقة أمر رضوري 
وهام يف أسلوب حيايت، فأنا ال أعرف متى سأحتاج إليها. وخالل مريض كنت أكتب كل أسئلتي 
واستفسارايت عىل ورقة قبل االجتامع مع األطباء، حتى ال أنسى احلصول عىل اإلجابات عليها، 

ثم التوسع يف البحث عنها، وكتابة مالحظات حول ما أقرأ للرجوع إليه الحقًا.
اجلدول اليومي الذي أضعه لنفيس، ألضمن  دائًام؛ أفضل أن أبدأ العمل ضمن القائمة أو 
إنجاز أكرب عدد من األعامل. لذلك ـ وقبل كل موعدي مع األطباء ـ  كنت أكتب مالحظايت 
وأسئلتي، وأبدأ بوضع إشارة عند األسئلة التي حصلت عىل إجاباهتا وعالمات استفهام عند 
األسئلة التي أريد املزيد من اإلجابات عليها. وهذه الطريقة ساعدتني كثريًا يف تنظيم العمل ويف 

حيايت اليومية.

كان العارش من شباط لعام (2011) موعد اجللسة األوىل للعالج الكيميائي. يف احلقيقة مل أكن 
خائفة مما أنا مقدمة عليه، رغم ما سمعت عن سلبيات العالج الكيميائي. ولكن كان الشعور 
بعدم املعرفة مما سيحصل خالل جلسة العالج هو ما أفكر به. فال أدري كيف سيكون التأثري 
املبارش للعالج عّيل، ألن بعض نتائج العالج تكون فورية ومبارشة خالل تلقي العالج. ورغم 

أنني قرأت عن املوضوع إال أن احلقيقة تقول: القراءة يشء والتجربة والواقع يشء آخر.
أبدي  كنت  اللحظات  هذه  وحتى  املبيض،  برسطان  تشخييص  تم  منذ  شهر  من  أكثر  مىض 
قوة مل أعهدها يف نفيس، فقد أمّدين اهللا بالثبات والصرب. وال أعتقد أنني كنت أرفض املرض أو 
أنكر إصابتي به، فأنا مل أتساءل وال للحظة واحدة: (ملاذا أنا؟) أو (ملاذا ابتالين اهللا هبذا املرض؟). 
فقد كانت األمور تسري كام هو مقّدر هلا. كان إيامين باهللا كبريًا، كنت أريد أن أحّصل أجر الصرب 
واالحتساب كامًال بإذن اهللا. ولكن يف حلظات ما; تأخذنا أفكارنا وأوهامنا إىل أماكن أخرى مل 

نكن نريد أن نصل إليها. 
كنت قد قرأُت أنه من األفضل أن يتم قص الشعر أو حالقته قبل بدء العالج بسبب التأثري 
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قبل  شعري  أقص  أن  قررُت  لذلك  املرىض.  بعض  عىل  الشعر  تساقط  يرتكه  قد  الذي  النفيس 
بدء العالج. ذهبت إىل صالون احلالقة، كنُت أعرف صاحبة الصالون، وطلبت منها أن تقص 
يل شعري قصريًا كشعر األوالد. نظرْت إّيل باستغراب، ورأيت تعابري وجهها يف املرآة أمامي. 
ولكنها قّصْت يل شعري كام طلبت وأنا أمازحها وأضحك معها. ويبدو أن الفضول قد جعلها 
سنوات،  منذ  أعرفك  فأنا  الشكل،  شعرِك هبذا  ملاذا َقَصْصِت  الصالون:  أغادر  أن  قبل  تسألني 
وأعرف أنِك ال حتبني الشعر القصري هبذه الطريقة؟! قلُت هلا وأنا أبتسم: ألنني سأبدأ بالعالج 

الكيميائي خالل يومني. 
أذهلها ما َسِمَعْت، وتفاجأْت! وقالت يل وقد بدأت دموعها تسيل عىل خدها: ولكنِك كنِت 
أصّربها  أن  عّيل  أصبح  بالبكاء.  بدأت  ثم  شعرك!  لك  أقص  أن  مني  تطلبني  وأنت  تضحكني 
وأهون عليها األمر، فأخربهتا بأن األمر عاديٌّ بالنسبة يل واحلمد هللا، وأن األمور ستكون بخري 

إن شاء اهللا، وأنا شخصّيًا قد تقبلت األمر. ثم غادرُت وهي تدعو يل بالشفاء.
وأنا  نفيس  حدثت  مجيًال.  يبدو  شكيل  كان  فقد  وابتسمت؛  املرآة  يف  ونظرت  للمنزل  عدُت 
أنظر يف املرآة، وقلت: إن سقوط الشعر ليس هناية العامل، سيعاود الظهور من جديد كام قال يل 
القوة  ُأْظِهر  بدأت  للمرض.  وبتقّبيل  بنفيس  فخورة  كنت  السابق.  من  أفضل  وسينمو  اجلميع، 
ألبنائي وسألتهم: كيف يرون ترسحية شعري اجلديدة؟ ضحك ابني زيد وقال يل: (ماما، شعري 
صار أطول من شعرك)، وكان يزن قد استعد للتضامن معي بحالقة شعرة منذ البداية. ضحكت 
ضحكة حاولت فيها إخفاء يشء ما بداخيل، وقلت يف نفيس: لست أدري كيف سيكون شكيل 

بعد تساقط الشعر كلّيًا؟! 

يف ساقها  أصيبت بنوع نادر من الرسطان  اتصلُت بصديقتي(ريم). كانت قبل سنوات قد 
اضطرت معه للعالج يف اخلارج. واحلمد هللا أهنا ُشِفَيْت منه بعد معاناة استمرت عدة سنوات. 
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سألتها عن تفاصيل مرضها، وطلبُت منها إعطائي كل التفاصيل املمكنة عن اآلالم التي مرت 
هبا، وعن خربهتا مع العالج وكيف تعاملت مع اآلثار اجلانبية للعالج الكيميائي. استمر حوارنا 

ساعات عىل اهلاتف، وأخربتني بكل ما أريد أن أعرف عن املرض والعالج وبالتفصيل. 
يف  خصوصية  منا  لكّل  لكّن  املرض،  مع  بتجربتي  أخربتك  أنا  ريم:  يل  قالت  النهاية  ويف 
منا  كل  فاستجابة  أكيد؛  وهذا  آلخر.  شخص  من  ختتلف  للعالج  اجلسم  واستجابة  مرضها، 
ونوع  عليه،  السيطرة  وإمكانية  انتشاره  ومدى  املرض  نوع  باختالف  خمتلفة  ستكون  للعالج 
العالج، وحتى شخصية املريض نفسها، ودرجة إيامنه، وصربه، والطريقة التي يتعامل هبا مع 
املرض. طمأنتني كلامهتا كثريًا وشعرت بارتياح، فنصائحها وخربهتا أفادتني كثريًا فيام بعد عندما 

بدأت اآلثار اجلانبية يف الظهور عّيل خالل العالج الكيميائي. 

يف الليلة السابقة ملوعد العالج، مل أنم جيدًا؛ نظرًا للقلق واملخاوف والتساؤالت عن العالج، 
وكلها أبعدت النوم عن عينّي، ومل أستطع احلصول عىل إجابات لألسئلة الكثرية التي تتزاحم 
يف رأيس. فمن الناحية النظرية، قرأت عن العالج وكنت أتوقع ما ينتظرين. ومن ناحية احلصول 
عىل خربات سابقة، فقد حصلت عىل املعلومات. ولكن العالج الكيميائي هو ذلك املجهول 
الذي خييف الكثري من املرىض، وقد يرفضون العالج به، بسبب آثاره السلبية التي تظهر عليهم. 
ومع ذلك، فهذه هي اجللسة األوىل وخالهلا سأتعرف عىل إجابات أسئلتي. ولكن كيف سيكون 

احلال؟ هذا هو ما سأعرفه يف الصباح، ولكن عّيل أن أستعد هلا بتفاؤل وقوة وشجاعة. 
ال أدري كيف نمت، ولكني استيقظت مع الفجر، صليت ودعوت اهللا أن خيفف عني األمل. 
تناولُت قهويت كالعادة، ثم استيقظ أبنائي للذهاب معي. ذهبنا مبكرًا (الساعة السابعة والنصف 
املرح  إظهار  حياولون  أبنائي  كان  اجلسم.  تنعش  ورائحته  الصباح  برودة  تزال  وال  صباحًا)، 

والتفاؤل وهم يتذكرون أيام طفولتهم. دخلنا املركز، وجلست أنتظر دوري. 
دقائق، ونادى عّيل املمرض، وقام بإجراء بعض الفحوصات الرسيعة، وقرأ تقارير الدم التي 
عملتها يف اليوم السابق. دخلت إىل غرفة العالج، ومل تكن الغرفة قد امتألت بعد؛ فقد كنت من 

أوائل الواصلني بحكم املوعد اُملبكر.
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متابعة  أو  السامء  يف  الغيوم  إىل  بالنظر  تفكريي  ألرصف  النافذة،  قرب  اجللوس  اخرتت 
السيارات عىل األرض. وضع املمرض اإلبرة (الكانيوال) يف يدي. سألني عن اسمي الرباعي، 
ورقمي الطبي، وسألته عن العالج، وأخربين كيف سيكون التحضري للعالج أوًال قبل البدء به. 

ثم انرصف، بعد أن طلب مني أن أبلغه إن أردت شيئًا. 
بني وقت وآخر كنت أنظر للمصعد يف زاوية الغرفة الذي سيفتح ليخرج منه العالج املقرر 
يل. فقد الحظت أن العالجات خترج من ذلك املصعد الصغري داخل غرفة العالج، وكل عالج 
حيمل االسم والرقم الطبي للمريض. دقائق حسبتها ساعات وحرض املمرض، حيمل بيده أكياسًا 
من املواد السائلة املختلفة. سألني: ما اسمك الرباعي؟ أخربته باسمي، ثم سألته: ملاذا تسأل؟ 
فقبل قليل وضعت (إسواره املرىض) التي ُكتَِب عليها اسمي! ضحك وقال: كل مرة سأسألك 
مع  املريض  اسم  ليتطابق  عمله  من  بد  ال  اإلجراء  هذا  أن  عرفُت  بعدها  الرباعي.  اسمك  عن 

العالج املكتوب عىل العالج، لتجنب اخلطأ يف إعطاء العالجات للمرىض. 
بدأت  «الكورتيزون».  عىل  منه  جزء  يف  حيتوي  الذي  التحضريي  العالج  من  االنتهاء  بعد 
املادة الكياموية ترسي يف جسدي، وفجأة شعرت بربودة قاتلة يف ساعدي األيمن حيث يعطي 
العالج. اضطررت بعدها لٍضم يدي إىل يدي األخرى من شدة األمل. شعرت بالربودة ترسي يف 
جسمي من برودة العالج الذي كان مّربدًا. وبعدها بقليل شعرت باإلرهاق والنعاس، طلُبت 
أضافت  العالج  وبرودة  شتاًء،  زال  ما  فالفصل  نفيس؛  به  أدفئ  شيئًا  يل  حيرضوا  أن  أبنائي  من 
شعورًا آخر بالربودة الداخلية يف أطرايف ورشاييني. أحرض يل املمرض(بطانية) وسألني فيام إذا 

كنت بحاجة ليشء آخر، شكرته، ثم انرصف لعمله. 
كانت جلسات العالج الكيميائي التي ُتْعطى يل تستمر ما بني أربع إىل مخس ساعات. وهكذا 
استمرت معظم جلسات عالجي. بعد ساعة من الزمن من تدفق العالج ببطء يف عروقي زاد 

الشعور باألمل والنعاس والتعب. غفوت قليًال من تأثري العالج.
استيقظت، فرأيت أن األشخاص اجلالسني عىل املقاعد التي أمامي يتغّريون، وأنا ما زلت 
عن  املمرض  فسألت  السبب،  عن  نفيس  وبني  بيني  أتساءل  بدأت  عندها  مكاين.  يف  أجلس 
السبب، فأخربين أن العالجات ختتلف، وختتلف املدة الزمنية التي جيب أن ُيعطى هبا العالج؛ 
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فبعضهم تستمر مدة عالجهم ثالثني دقيقة أو أقل، وآخرون أكثر من ذلك. وكذلك الحظت 
اختالف ألوان املادة السائلة التي يتكون منها العالج.

من  بعضًا  خالهلا  (قرأت  بامللل  فيها  شعرت  ومرهقة،  طويلة  األوىل  العالج  جلسة  كانت 
آيات القرآن، وغفوت قليًال، وضحكت ومازحت األبناء، وأجبت عىل بعض املتصلني هاتفّيًا 
للسؤال عني، ومع هذا ما زال هناك الكثري من الوقت. طلبت من ابني كوبًا من القهوة وإحضار 
األدوية التي سأتناوهلا يف البيت الحقًا للتقليل من األعراض اجلانبية التي ستبدأ بالظهور الحقًا.

ولكي أرصف تفكريي عن العالجات واملرض، كانت ردود أفعال الناس وسلوكهم خالل 
املرض مدعاة للتوقف عندها أحيانًا؛ فقد لعب ختصيص الدرايس يف علم النفس دورًا يف حيايت، 
حيث كنت أرغب أن أسجل مالحظايت وأنا أراقب سلوكيات اآلخرين يف غرفة العالج وغرف 
االنتظار، فرأيت اجلميع يتأمل وحيمل من األعباء النفسية والفكرية الكثري، أحيانًا كنت أحتدث 

معهم وأحيانًا كنت أراقب بصمت. 
بعد أكثر من أربع ساعات ونصف، انتهت جلسة الكياموي األوىل، استنزفت خالهلا قويت 
البيت معتمدة عىل  والتعب احلقيقي. عدت إىل  والنفسية، وشعرت بعدها باإلرهاق  اجلسمية 
أبنائي. كان أول يشء فعلته بعد عوديت هو إغالق ستائر غرفتي وذهبت يف نوم عميق. بعد عدة 
ساعات، استيقظت عىل حماوالت تسلل أبنائي إىل الغرفة لالطمئنان عّيل، كنت ال زلت أشعر 
بالدوار واإلرهاق. تناولنا الغداء، وجلسنا نتحدث، وكان األمر ال يزال عادّيًا، مع شعور متزايد 

من التعب واإلرهاق. 
مقسمة  يومًا  وعرشين  واحد  كل  واحدة  جلسه  يل:  املقررة  الكيميائي  العالج  دورة  كانت 

كاآليت: 
األسبوع األول: التعب الشديد بفعل العالج واآلثار اجلانبية للعالج، من الشعور بالغثيان 

الصباحي والتعب واإلرهاق الشديد، وعدم الرغبة يف تناول الطعام وغريها.
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األسبوع الثاين: تنخفض مناعة اجلسم ويصبح املريض معرضًا لإلصابة باألمراض والتقاط 
العدوى أكثر من أي وقت مىض.

العالج  من  أخرى  جلولة  استعدادًا  والتعايف  قواه  باستعادة  اجلسم  يبدأ  الثالث:  األسبوع 
الكيميائي. 

اليومية حتى متر جلسات  وأمور حيايت  األساس بدأت أرّتب ظرويف واحتياجايت  هذا  عىل 
العالج بسالم وبدون احلاجه للذهاب إىل قسم الطوارئ قدر اإلمكان. ومع هذا فقد اضطررت 

أن أذهب عدة مرات إىل قسم الطوارئ.
مىض اليوم رغم التعب واإلرهاق بخري، ويف صباح اليوم الثاين استيقظت عىل آالم يف املعدة 
وشعور بالغثيان ذّكرين بتلك املشاعر املزعجة يف األشهر األوىل من احلمل. أردت الذهاب إىل 
رافق  فقد  املتوقعة،  بالرسعة  التحرك  أستطع  مل  ولكن  الرسير)،  يف  خشية (االستفراغ  (احلّامم) 
الرسير  من  النهوض  جاهدة  حاولت  جسمي.  عضاليت وكل  يف  وآالم  بالدوار،  الشعور  ذلك 
لتناول الدواء الذي تم إعطاؤه يل للتخفيف من الشعور بالغثيان فلم أستطع. ناديت أحد أبنائي 

ليساعدين بالنهوض، حيث بدأت آثار العالج الكيميائي تظهر عّيل بشكل أكرب. 
بالغثيان،  الشعور  ونفس  اآلالم،  نفس  عىل  يوم  كل  يف  أستيقظ  وأنا  األول  األسبوع  مّر 
وصارت آالم العضالت والساقني واليدين تزداد. مل أكن قادرة حتى عىل اإلمساك بكوب املاء، 
أو رفع يدي لتناول كوب أو صحن من خزانة املطبخ. وعندما كنت أتنّقل يف البيت، أتكئ إىل 
احلائط واألبواب أو إىل أي يشء ثابت حويل حتى أجتنب السقوط. كنت أشعر بالدوار، وأشعر 

بفراغ رهيب داخل رأيس، وكان كل يشء يدور من حويل. 
مل أكن أستطيع التفكري بيشء أو الرتكيز يف يشء، وكان جسمي يدور حول نفسه يف فراغ. 
أحيانًا كنت أشعر أنني لست نفيس، وأن شيئًا ما قد احتل جسدي، ومل أعد قادرة عىل حتمل رؤية 
الطعام أو تناوله؛ فقد كانت بعض األطعمة تسبب يل األمل واحلرقة يف اللسان، وتسبب يل احلرقة 

يف املعدة. 
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وجاء األسبوع الثاين. وبدأ الشعور بالضعف يزداد، وكان خمزون الطاقة والقوة لدّي قد بدأ 
الشعور  يقّل، ورصُت أشعر بالوخز وكأّن السكاكني خترتق جسمي بني الوقت واآلخر. كان 
«بالوخز» واألمل يصيب أجزاء خمتلفة من جسمي بال سبب معروف وواضح سوى أن ذلك من 
جراء اآلثار اجلانبية للعالج الكيميائي، أضطر معها أن أمسك املواضع التي تتعرض لألمل بيدي 

وأضغط عليها بقوة للتخفيف من شدة األمل الذي قد يستمر دقائق أو أكثر.
بدأت مناعتي تضعف، وامتنعت عن استقبال األهل والزوار واكتفيت باملكاملات اهلاتفية، 
كام ابتعدت قليًال عن أبنائي، حتى ونحن نجلس يف نفس احلجرة، كي ال ألتقط منهم أي عدوى 

أو مرض ُحمتمل. 
كانت عملية االستحامم تبدو يل عقابًا، عىل الرغم من أن املاء الساخن أو الدافئ يفرتض أن 
خيفف من األمل اجلسدي، إال أن وقع املاء كان كأسواط تنزل عىل اجلسم املرهق املتوتر لتزيد من 
آالمه، بدل أن ترحيه. ومع هذا كنت أتعّرض هلذا األمل يومّيًا ألن الشعور باالسرتخاء بعدها كان 

يزيد من فرص النوم اجليد التي كنت أحتاجها، ألشعر بعدها بالنشاط والتحسن ولو جزئّيًا.

وبسبب قراءيت عن األعراض اجلانبية للعالج، كنت أترقب وأتوقع كل ما سيحصل، لذلك، 
وبعد األسبوع الثاين بدأت بتفقد الوسادة يف الصباح كل يوم ألعرف هل بدأ الشعر بالسقوط. 

ومع هناية األسبوع الثاين من العالج،  بدأت أالحظ تساقط الشعر التدرجيي عىل الوسادة.

كنت أعرف أنني سأتعرض هلذا املوقف، ورغم أنني كنت مستعدة له، إال أنه كان شعورًا 
مؤملًا. ومع مرور األيام بدأت أرى الشعر املتساقط يف كل مكان أحترك فيه، عىل املالبس وعىل 
لنزول  وكافيًا  مؤملًا  الرأس  فروة  ملس  وأصبح  أحيانًا.  الطعام  صحن  عىل  وحتى  (الَكَنب)، 
خصالت من الشعر. فقلت يف نفيس: يبدو أنه قد حان الوقت ملساعدة الشعر عىل التساقط بدل 
أن يمتلئ البيت به، فجلست عىل الكنبة، ووضعت سلة املهمالت أمامي، وبدأت هبدوء أمّرر 
يدي عىل رأيس لتعلق فيها خصالت الشعر. ورغم أنني كنت قد قصصت شعري مسبقًا، إال 
أنني تعجبت من كميات الشعر التي تتساقط. كانت أمنيتي أن ال يتساقط كل الشعر ويبقى يل 

البعض منه، إال أن الشعر تدرجيّيًا تساقط كله. 
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يف  الشعر  خصالت  تتجمع  بدأت  يوم  ذات  االستحامم.  عند  للسقوط  كميات  أكثر  كانت 
حوض االستحامم. مللمت الشعر املتساقط، ونظرت لرأيس يف املرآة، فقد تساقط معظم الشعر 
الُشعريات تتمرد عىل العالج وترفض  هذه  وهناك، ربام كانت  ومل يبق إال بعض ُشعريات هنا 

االنحناء والسقوط ومل تسقط وظلت صامدة يف مكاهنا، وتساقط شعر حواجبي ورمويش. 

كانت ابنتي قد اشرتت يل جمموعة من أغطية الرأس الرتدائها يف املنزل أمام الزائرين. سألت 
فنحن  يرحيك  ما  افعيل  ماما،  يل:  فقالوا  يزعجهم  وسقوط شعري  كان تغّري شكيل  إذا  أوالدي 
ال  الشعر كان  وجود  عدم  ألن  أمامهم،  للرأس  غطاء  أضع  أكن  مل  ولذلك  بأي شكل.  نحبك 
يزعجني شخصيًا، وإنام يزعج من يأيت لزياريت لذلك كنت أضع أمامهم غطاء الرأس من أجلهم 

وحتى ال أزعجهم.
شعر  ينتزع  أحدهم  وكأن  رأيس،  يف  الشديد  باألمل  أشعر  كنت  يتساقط،  كان شعري  عندما 
رأيس انتزاعًا رغًام عني. وعندما أخربت الطبيب يف (عيادة األمل) هبذا قال يل: إهنا املرة األوىل 
التي يذكر أحدهم له هذا الوصف. فقلت يف نفيس: ربام مل يكن هذا عرضًا يظهر عىل اجلميع أو 
ليس من ضمن اآلثار اجلانبية للعالج، ولكنني كنت أشعر به. ومع هذا أكدت يل هذا الشعور 

(زينة) التي شاركتني قصتها مع املرض. 
املرض واألمل وكنت يف قمة ضعفي  الثالث من العالج، قضيت يومًا متعبًا مع  يف األسبوع 
األفكار  كانت  أستطع،  فلم  النوم  حاولت  حّل،  قد  املساء  كان  واجلسدي.  النفيس  واهنياري 
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واآلالم تتناوبان عّيل إليقاظي، وكنت قد بدأت بالدعاء إىل اهللا، بعد شعور بضيق نفيس شديد، 
وثقل يف صدري، وانا أحاول أن أهدئ نفيس املرهقة نفسّيًا قبل نفيس املرهقة جسدّيًا. وفجأة 
أجهشت بالبكاء! بدأت البكاء بصوت عاٍل!! كانت هذه هي املرة األوىل التي أبكي فيها بحرقة 
وأمل منذ معرفتي باإلصابة بالرسطان منذ شهرين. مل أعد قادرة عىل حتّمل األمل اجلسدي والنفيس.
ومل أعد أستطيع الضحك عىل نفيس والكذب عليها وعىل اآلخرين بالقول بأنني بخري وأنني 

قوية يف مواجهة األمل والرسطان. 

يف تلك الليلة بكيت ما شاء اهللا يل أن أبكي، خبأت دموعي، و(ترشنقت) حول نفيس ولففتها 
بالغطاء، وال أدري متى أو كيف نمت؟ ولكنني استيقظت يف اليوم التايل أكثر راحة واطمئنانًا 
وسالمًا ما بيني وبني نفيس. لقد أخرجت كل ما كان بداخيل من األمل واحلزن والشكوى بيني 
لضعفي  استسلمت  أن  بعد  األحزان  من  قلبي  غسل  قد  اهللا  يدي  بني  البكاء  وكأن  اهللا،  وبني 

وعجزي وقلة حيلتي بني يديه. 
مّرت اجلرعة األوىل من العالج، وكذلك الثانية والثالثة بسالم، مّرت اجلرعات بنفس املعاناة 
اليومية لألعراض، ولكن جسدي مل يعد قادرًا عىل حتمل املزيد من األمل؛ فقد كان العالج قوّيًا. 
أحيانًا كنت أذهب إىل غرفة الطوارئ يف منتصف الليل بسب اآلالم، وبسبب االلتهابات التي 
بدأت تصيبني أو بسبب نوبات السعال، وغريها من األعراض التي رافقت العالج الكيميائي. 
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يف األوضاع العادية، قد نشعر باألمل بني وقت وآخر يف أنحاء خمتلفة من اجلسم. قد يرتبط هذا 
األمل بالضغوط التي نتعرض هلا نتيجة العمل، أو اإلرهاق املصاحب ملامرسة الرياضة أو بعض 
األعامل التي تتطلب جمهودًا جسدّيًا كبريًا. ولكن هذه اآلالم يفرتض أن ختتفي بعد أخذ قسط 
من الراحة واالسرتخاء، إال أن الكثريين منا يتجاهل اآلالم التي يشعر هبا، وقد يعتربها مصدر 
ضعف، وحيّدث نفسه بأهنا آالم ستزول رسيعًا. ولكنها قد تزداد وتتغري درجة شدهتا مما تدفع 
باإلنسان أخريًا ملراجعه الطبيب. وقد يصل اإلنسان أحيانًا متأخرًا إىل الطبيب، فيجد أنه أصيب 

بأمراض كان من املمكن أن يتجنبها لو أنه راجع الطبيب مبكرًا.... 

كان كلام مّر شهر آخر عىل العالج، يضعف جسمي وعضاليت أكثر فأكثر. وكان خمزون القوة 
والطاقة والقدرة عىل التحمل يف جسمي قد اسُتهلك. فلم أعد قادرة عىل السجود يف الصالة، 
إيالمًا،  أكثر  الدرج  ونزول  وصعود  أمل.  بدون  يدي  رفع  أو  امليش  أو  براحة  احلركة  عىل  وال 
والصعود والنزول من السيارة كذلك، فكم من مرة شعرت أنني معرضة للسقوط. وكانت آالم 
الظهر شديدة جّدًا حني االستيقاظ صباحًا، واستمرت هذه اآلالم لفرتة طويلة فيام بعد، حتى 

بعد االنتهاء من جلسات العالج.
أخربُت صديقتي الطبيبة النفسية (الدكتورة أمينة) التي كانت تعمل يف نفس املستشفى عن 
معانايت مع اآلالم، ونصحتني أنه ال ُبّد من مراجعة «عيادة األمل» ألخذ األدوية، وأنه ال داعي 
للشعور باآلالم إذا كان يف اإلمكان التخفيف منه أو جتّنبه. بدأت بتناول العالجات، فخّففت من 
اآلالم، وبدأت أعتاد عليها.، ولكنها مل تعيد يل جسمي قوّيًا كالسابق، فكان ال بد من االهتامم 

بالتغذية الصحيحة للتعويض عن موت اخلاليا السليمة واملساعدة يف بنائها مرة أخرى. 
نصيحة  فتذكرت  فمي،  يف  التقرحات  بعض  الحظت  العالج  من  األول  الشهر  خالل 
صديقتي (ريم) برضورة رشب عصري الليمون والربتقال الطازج يومّيًا، فبدأت برشبه مما خّفف 

عني الكثري وأوقف انتشار التقرحات يف الفم. 
قد  التي  البديلة  والعالجات  األعشاب  عن  نصائح  يل  يقدم  أن  حياول  حويل  من  كل  كان 
تفيد وترفع مناعة اجلسم التي تنخفض بسبب العالجات، فأحرض يل ابن أخي حليب اإلبل.. 
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عليه.  أعتد  مل  والذي  للحموضة  يميل  الذي  طعمه  بسبب  أستطع  مل  ولكن  أرشبه  أن  حاولت 
وبسبب خويف من التلوث ومناعتي الضعيفة، خاصة أن حليب اإلبل ال يتم غلُيه للتعقيم كام 
قيل يل. وكذلك أحرضوا يل الفطر اهلندي. ونبات العلندة وغريها من األعشاب التي تناولتها 

عىل أمل التخفيف من انتشار املرض، وبعضها كان ملعاجلة اآلثار اجلانبية للعالج. 

التغذية والعالجات البديلة 
عندما كنت صغرية، كنت وأخي عصام الذي يكربين مبارشة ال نحب تناول الدجاج؛ بل 
لقد اتفقنا معًا بأن أخربه كلام طبخت والديت الدجاج حتى يتناول هو الطعام خارج البيت. فقد 
كنا نشعر بأن كل يشء سيصبح بطعم الدجاج حتى ولو مل يكن كذلك. وعىل الرغم أن والديت 
كانت عندما تطبخ الدجاج لألرسة تضيف لنا نوعًا آخر من الطعام الذي نحب، إال أن أخي كان 

يتناول  الطعام يف اخلارج. 
وختتلف األسباب بيني وبني أخي لعدم أكلنا للدجاج. والسبب أنه كان لدينا ونحن أطفال 
ديك حيوم يف حديقة املنزل، ويتنقل براحته يف البيت، فقد كان املفضل عند أخي، ولكن أصبح 
وعندما شاهد  الديك.  ذبح  يف إيذائنا، فقرر والداي  ويالحقنا (لنقرنا) ويتسبب  مؤذيًا  الديك 
أخي الديك مذبوحًا، امتنع عن تناول الدجاج من وقتها. وال زال رغم مرور سنني طويلة عىل 

هذا األمر. 
وأنا مل أكن أحب الدجاج ألنه أصبح لدي عقدة من تناوله وخاصة (صدر الدجاج)؛ فعندما 
كان  اإلسالمية.  العلمية  الكلية  مدرسه  يف  كنت  االبتدائي،  ومرحلة  الروضة  مرحلة  يف  كنت 
دوام املدرسة طويًال حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. وكان ُيطلب من األهل أن يضعوا لنا كمية 
اآلن يسمـى  ما  وكان  والفاكهة.  واخلضار  واألرز  اللحم  من  الغذاء  لوجبه  تكفي  الطعام  من 
lunch box، أو صندوق الطعام ويسمى قديًام (سفرطاس) وهو من األطباق الرتكية التي تعني 

السفر) وهو مكون من أوعية من ثالث أو أربع طبقات معدنية من األلومنيوم، دائرية يوضع هبا 
الطعام وهلا غطاء، وهلا يد جتمع األطباق معًا ليسهل محلها. وعند الُظهر كانت العامالت حيرضن 
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للصفوف ألخذ السفرطاس منا لتسخني الطعام لنا ووضعه عىل موائد الطعام، وكل مّنا كان 
اسمه حمفورًا عىل أوعيته. وال زلت أحتفظ هبذا السفرطاس إىل اليوم.

كانت والديت تضع يف األوعية، اخلبز أو الفواكه يف الوعاء األول، واألرز والدجاج أو اللحم 
يف الوعاء الثاين، واخلضار يف الثالث والذي يوضع عادة يف األسفل. وكان ال بد من االنتهاء من 
مجيع ما يف األوعية من الطعام قبل مغادرة املائدة. مل أكن أستطيع تناول كل الطعام خاصة إذا كان 
الطعام حيتوي عىل صدر الدجاج. فلم تكن تسمح يل املراقبة أن أغادر بسب ذلك. كنت أقول هلا 
إنني شبعت، وال أستطيع األكل، ولكن التعليامت هي التعليامت. فأوصلتني طفولتي إىل حيلة 
أقوم هبا يف الوقت الذي تبتعد فيه املراقبة عنى بأن أرمي بعض قطع الدجاج عىل األرض حتت 

املائدة وكأنني أكلتها حتى أنتهي، وتسمح يل املراقبة بالعودة إىل الصف. 

ويف املنزل كنت أطلب من والديت أن ال تضع يل الكثري من الطعام، ولكن يكون اجلواب، 
كانت  أن مديرة املدرسة  هناك الكثري من الطعام؟ خاصة  إذا مل يكن  اُملعلامت  عنا  ماذا ستقول 
انتقلنا ملرحلة أخذ  حتى  الروضة  الدجاج خالل  أطباق  واستمرت معانايت مع  والدي.  تعرف 
السندويشات والفواكه فقط. وما إن انتهت مرحلة الروضة حتى كرهت تناول الدجاج معها. 
واستمريت عىل هذا لسنوات عديدة، ولكن بعد أن أصبح لدّي أبناء كان ال بد من تغيري بعض 
والقدوة،   األم  تناسب  ال  ولكنها  بمفردي،  كنت  عندما  تناسبني  كانت  التي  األفكار  تلك  من 

فعدت لتناول الدجاج ولكن بكميات قليلة. 
وعىل العموم، مل تكن محيتي الغذائية قبل إصابتي بالرسطان سيئة بشكل عام، فقد كنت أركز 
عىل تناول الغذاء الصحي والتنوع الغذائي قدر اإلمكان. كنت أحب تناول اخلضار والفواكه 
الطازجة، وأبتعد عن املواد احلافظة واملواد الدهنية، وأقلل من السكريات واحللويات يف الطعام، 

ومع هذا فقد أصبت بمرض السكرى وبمرض الرسطان.
املريضة.  اخلاليا  مع  السليمة  اخلاليا  من  للكثري  جسمي  وخسارة  الكيميائي  العالج  ومع 
ومع شعوري بفراغ خمزون الطاقة والقوة لدي، كان ال بد من االهتامم جمددًا بالتغذية، وإضافة 
عنارص جديدة مل أكن أركز عليها سابقًا ألستطيع مقاومة الرسطان والتخفيف من انتشاره، فقد 
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أصبحت طريقتي بالتفكري: (إن مل أستطع القضاء عىل الرسطان مع العالج، فإن عّيل أن أحاول 
أن أمنع نمّوه وانتشاره).

والفرضيات  املعلومات  من  الكثري  أمام  أنني  شعرت  االجتاه  هبذا  املتعددة  قراءايت  وخالل 
بخصوص التغذية، بعضها مثبت علمّيًا وبعضها يفتقر للدعم والدراسات. توجد هناك بعض 
الدراسات التي تفيد بوجود أنظمة غذائية خاصة أو نوع من الطعام أو األعشاب أو الفيتامينات 
واملعادن واملكمالت الغذائية، مما يمكن أن تبطئ نمو الرسطان، أو تفيد يف رفع مناعة اجلسم  

للمحافظة عليه ومقاومة املرض.
اجلواب:  كان  العالج،  خالل  الغذائية  احلمية  عن  العالج  بداية  يف  األطباء  سألت  وعندما 
تناويل الطعام كاملعتاد. ومل يكن هناك تعليامت حمددة من أجل التغذية خالل العالج للمساعدة 
عىل الشفاء وجتديد اخلاليا. فكل خربيت يف التغذية خالل العالج كانت جهودًا فردية من خالل 

القراءة أو معلومات من مرىض آخرين. 
اجلانبية  اآلثار  معاجلة  يف  وخاصة  مفيدة  تكون  فقد  عنها  قرأت  كام  البديلة،  العالجات  أما 
عند  أساسّيًا  عالجًا  يعتمدها  فالبعض  مفعوهلا؛  لتعطي  الوقت  بعض  إىل  وحتتاج  للعالجات. 
عدم االقتناع بالعالجات األخرى وأرضارها، أو عند فقدان األمل بالعالج الطبي، أو ألسباب 
عىل  أعرف  فأنا  للعالج.  املادية  اإلمكانيات  توفر  لعدم  أو  لدهيم،  دينية  لقناعات  أو  شخصية 
توفامها  أن  إىل  البديلة  العالجات  اعتمدتا  العالج،  تكاليف  توفر  عدم  وبسبب  حالتني،  األقل 

اهللا، وهناك غريمها كثريون.
أكرب  االهتامم  وأصبح  التفكري  طريقة  اختلفت  اخلارج،  يف  العالج  إىل  ذهبت  عندما  لكن 
بموضوع الوقاية والتغذية خالل العالج الكيميائي. فهناك مواد تثقيفية يتم إعطاؤها والتحدث 
عنها مع املريض. ومن أجل اتباع محية غذائية ختتلف عنها يف حاالت الصحة، فمعظم الناس يف 
حاالت الصحة حيتوى نظامها الغذائي عىل الفواكه واخلرضوات واحلبوب الكاملة، وكميات 

قليلة من اللحوم والدهون والسكريات وامللح ومنتجات األلبان. 
ولكن يف حالة اإلصابة بالرسطان، ورغم التحديات التي يمر هبا املريض واملتعلقة بالشعور 
بالغثيان وفقدان الشهية وعدم الرغبة يف تناول الطعام، فإن املريض حيتاج إىل التغذية للحفاظ 

عىل قوته وقدرته للتعامل مع اآلثار اجلانبية للعالج، وجتديد وبناء اخلاليا املترضرة. 
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فعىل عكس الفكرة التي كنت أعتقد بصحتها، بعدم تناول الربوتينات، إال أن التعليامت التي 
احلرارية  والسعرات  الربوتينات  من  املزيد  إىل  حيتاج  الرسطان  مريض  بأن  مؤخرًا،  يل  أعطيت 
الغذائي،  النظام  عىل  فاحلفاظ  الغذائية؛  حلميته  والبيض  اجلبن  إضافة  وإىل  األحيان،  بعض  يف 
الوزن قبل العالج وبعده يساعد عىل بقاء املريض قوّيًا، ويقلل املخاطر بالتقاط  واحلفاظ عىل 
ويصبح  أفضل،  بشكل  اجلانبية  اآلثار  مع  التعامل  عىل  ويساعد  املناعة،  نقص  بسبب  العدوى 

لدى املريض فرصة أكرب يف العالج. 

من خالل جتربتي، ويف بعض األيام، التي تيل تناول جرعات الكياموي، ال يكون هناك رغبة 
لتناول الطعام أو حتى رؤيته، وهكذا تكون لدينا أيام جيدة وأيام سيئة فيام يتعلق بتناول الطعام. 
لذلك كنت أستغل األيام التي أشعر فيها بالقدرة والرغبة لتناول الطعام، لصالح األيام التي ال 
أرغب فيها بالطعام، وتناول كميات قليلة متفرقة من الطعام خالل اليوم 5 ـ 6 وجبات أكون 
أجرب  ماكنت  وكثريًا  بتناوهلا.  أرغب  وال  ترهقني  كبرية  وجبات  من  أفضل  تقبلها،  عىل  قادرة 

نفيس عىل الطعام ولو بكميات قليلة، واعتباره نوعًا من الدواء من أجل الشفاء. 
وعندما كنت أشعر بالرغبة بتناول وجبة جيدة، كنت أحاول أكل الربوتينات، واخلرضوات 
يف  والبكترييا  اجلراثيم  لقتل  العالج  من  أنواع  بأهنا  وقناعتي  الطازج،  والبصل  والثوم  واللبن 
اجلسم، ورشب الكثري من املاء والسوائل إلخراج املواد الكياموية من جسمي. صحيح أنني مل 
أكن اشعر بطعم األطعمة أحيانًا أو قد يبدو طعمها غريبًا بسبب الشعور باالحرتاق يف اللسان، 

أو بسبب األمل والتقرحات يف الفم،  إال أنني كنت أجرب نفيس عىل الطعام قدر اإلمكان. 
بعد فرتة من املرض والعالج أصبحت أكثر قدرة عىل معرفة احتياجايت اخلاصة، وقدرة عىل 
التعامل مع اآلثار اجلانبية للعالج، واستطعت أن أضع لنفيس جمموعة من األغذية التي اعتقدت 
مضادات  من  تعترب  التي  األغذية  عىل  فيها  ركزت  فقد  للجسم؛  والصحية  الغذائية  بفائدهتا 
األكسدة من اخلضار والفواكه واُملكرسات. وقد أفادتني لتقوية مناعتي يف فرتات ضعفي خالل 
العالج وضعف شهيتي للطعام. كان جدويل اليومي من هذه املواد، وأزيد عليه حسب شهيتي 

لتناول الطعام. 



107

جدويل الصباحى عىل الفطور
* ملعقة كبرية من الزنجبيل البودرة أضعه مع الزيت والزعرت وقليل من اخلبز يف الصباح 
أن  وبعد  الصباحي.  بالغثيان  الشعور  من  كثريًا  الزنجبيل  خّفف  وبالفعل  للفطور،  وأتناوله 
تقّبلته معديت واعتاد جسمي عليه، مل أعد أتناول احلبوب التي أعطيت يل للتخفيف من الشعور 

بالغثيان.
* عسل ملكات النحل مع (الُعكرب) ملعقة  كبرية يف الصباح. والُعكرب هو ما يعرف بصمغ 
النحل، وهو عبارة عن مادة لزجة محضية قابلة للذوبان ويتم مجعه بواسطة النحل من عصارة 
األشجار أو الرباعم أو من أي مصادر أخرى، ويكون ممزوجًا من لعاب النحل وحبوب اللقاح، 
ولونه ما بني األسود املخرض واللون البني الغامق، ويمتاز بطعمه اُملّر الالذع، لذلك يتم خلطه 
مع عسل ملكات النحل. وهو مضاد حيوي طبيعي، ويساعد عىل احلفاظ عىل صحة الفم ويقيه 
من األمراض، ويرفع مناعة اجلسم. وكنت أتناول منه ما هو عىل شكل حبوب، وما خيلط منه 

مع العسل.
* وأحيانًا كنت أخلط مطحون احلبة السوداء(حبة الربكة) والطحينة أو العسل، وأتناول منه 

يف الصباح. والطحينة تساعد يف التخفيف من التقرحات يف الفم ومنعها.  

وخالل النهار كنت أحافظ عىل: 
الفم  تقرحات  من  للتخفيف  الطازج  والليمون  الربتقال  عصري  من  أكواب  عدة  رشب   *

باستمرار.
* رشب كوب أو كوبني من عصري اجلزر الطازج يومّيًا، أو من اخلضار الطازجة. 

* تناول الفيتامينات وفيتامني  C للوقاية من االلتهابات. 
* تناول السمسم يوميًا، يف مرحلة ما خالل العالج وجدت ان تناول ملعقتني من السمسم 
أن  ذلك  الدم،  بضعف  إصابتي  بعد  الدم  مستوى  حتسن  عىل  ساعد  قد  شهر،  من  ألكثر  يوميًا 
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السمسم حيافظ عىل صحة خاليا  الدم احلمراء الحتوائه عىل فيتامني B، وبعض املعادن التي 
تساهم يف حتسن خاليا الدم احلمراء ووظائفها.

 * تناول كوب من رشاب الزنجبيل (البودرة أو الطازج) لرييح املعدة خالل النهار وقبل 
النوم.

تركز  ملنع  الكياموي  جسمي خاصة بعد جرعات  من  السموم  بكثرة إلخراج  املاء  * رشب 
السموم يف الِكىل. 

* رشب املاء والسوائل بدرجة حرارة الغرفة، أو رشبه دافئًا إذا كان يرشب ساخنًا لتفادي 
آالم الفم.

* االبتعاد عن األجبان الصفراء اُملصّنعة وتناول األغذية املفيدة للجسم قدر اإلمكان. 
وقبل  حتى  تناوهلا  يف  بداية  اُملقّلني  من  كنت  وإن  اجلاهزة،  األطعمة  تناول  عن  ابتعدت   *

املرض لتقليل فرص اإلصابة باألمراض أو التسمم الغذائي بسبب نقص املناعة.
جيدًا.  الطعام  وطهو  واخلل،  باملاء  جيدًا  الورقية  واخلضار  الفواكه  غسل  عىل  املحافظة   *
وعدم تناول األغذية التي ال تطهى من أجل تفادي اإلصابة بالتلوث بسبب عدم القدرة عىل 

تعقيم بعض األطعمة بالطهو.
* االنتباه عند طهو اللحوم والدجاج وغسل السكاكني وأدوات الطبخ جيدًا، وكذلك غسل 

اليدين جيدًا عدة مرات لتجنب العدوى.
* عدم تناول الطعام إذا كان خارج الثالجة لفرتة طويلة، خاصة إذا كان من املفروض أن 

يكون بداخلها. 
* أكل املكرسات حمّمصة وليس نّيئة.

واألوجاع  اآلالم  من  فيها  ما  بكل  املقررة  األوىل  الست  اجلرعات  مرت  فقد  لقصتي؛  َعْود 
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وبعد  الطوارئ.  غرفة  إىل  والذهاب  والقلق،  واخلوف  بالغثيان،  وشعور  للشعر،  وتساقط 
االطالع عىل نتائج الصورة الطبقية، وحتاليل الدم، تراجع حجم الكتل للنصف تقريبًا، وتراجع 
انتشار الطبقات الرقيقة للخاليا الرسطانية داخل البطن. ولكن الكتل الكبرية الرئيسية مل ختتف 

وبقيت موجودة رغم تراجع حجمها. 

 متابعة أموري الطبية وقراءة التقارير
وقراءة  بنفيس،  الطبية  أموري  متابعة  تعلمت  قد  كنت  العالج،  من  األوىل  األشهر  خالل 
التحاليل وفحوصات الدم، وقراءة نتائج تقارير التصوير الطبقي وغريها مما يتعلق باملرض. لقد 
أصبحت عىل اطالع بام جيري يف جسدي، وأصبحت أعرف كيف يستجيب للعالج. عرفت ما 
تعنيه الرموز (CA. 125) و (CA. 19) ورصت أقرأ نتائج هذا الرمز قبل قراءة أي يشء آخر يف 

التقرير وحتاليل الدم. 
يف  الربوتني  تركيز  نسبة  يقيس  للدم  حتليل  إنه  الرمز (CAـ125).  يعني  ماذا  يعرف  ال  وملن 
الدم، والذي ُيعد عالمة حيوية عىل وجود الورم الرسطاين لرسطان املبيض. ويدل ارتفاع الرقم 
برسطان  اإلصابة  حالة  يف  خاصة  الرسطانية،  اخلاليا  يف  أكرب  تركيز  وجود  عىل   (35 ال  (فوق 
املبيض. وقد بلغ هذا الرقم يف بداية تشخييص (1200)، وهذا ما جعلني يف املرحلة الرابعة من 
املرض باإلضافة لنتائج الصور الطبقية. لذلك فعملية (اخلزعة) التي ُيطلب عملها تكون من 
استجابة  األكثر  العالج  اختيار  يف  للمساعدة  الرسطانية  للخاليا  الرئييس  املصدر  حتديد  أجل 

للرسطان املناسب. 
أما حتليل الدم (CA 19- 9) فإنه يقيس نسبة زيادة الربوتني يف الدم والتي قد تكون عالمة عىل 
رسطان البنكرياس ورسطانات أخرى. وقد يشري أيضًا إىل بعض االضطرابات غري الرسطانية. 
وال يستخدم التحليل وحده للكشف عن الرسطان أو تشخيصه. ولكنه يساعد يف مراقبة تقدم 

الرسطان ومدى فعالية العالج.
عندما تم تشخييص باملرحلة الرابعة من الرسطان،  تساءلت: ماذا تعني هذه املراحل؟ ومن 
املعروف رياضًا أنه عندما ترتفع األرقام لألعىل فهذا يعني زيادة اليشء، فبدأت البحث عام تعنيه 

هذه املراحل وما الفائدة من حتديدها. 
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واملصدر  الرسطانية،  اخلاليا  مكان  أو  موقع  حتديد  يف  يساعد  املرحلة  حتديد  أن  فوجدت 
انتشاره،  ومدى  أخرى،  مواقع  يف  وانترش  انتقل  إذا  فيام  ويظهر  اجلسم،  يف  للرسطان  الرئيس 

وحجم الورم، وفيام إذا كان يؤثر عىل أجزاء أخرى من اجلسم. 
يتم حتديد املرحلة بعد الكثري من التحاليل والصور الطبقية وغريها من األساليب والطرق 
التي يعتمدها األطباء. يساعد حتديد املرحلة األطباء يف وضع خطة العالج املناسبة للمريض. 
بام يف ذلك حتديد نوع اجلراحة إذا كانت خيارًا للعالج، وحتديد العالجات األخرى املتعارف 

عليها.
ونجاح  الشفاء  فرص  وتقدير  املرض،  بسري  التنبؤ  عىل  األطباء  املرحلة  حتديد  يساعد  كام 
العالج، وتوقع احتامل عودة الرسطان بعد االنتهاء من العالج األسايس. وأيضًا يساعد األطباء 
أماكن  يف  العالج  لتلقي  االنتقال  إىل  املريض  إذا ما اضطر  وعاملّيًا  طبّيًا  بلغة مشرتكة  بالتحدث 

خمتلفة. 
اخلاليا  وأن  اجلسم»،  يف  املحدد  «املوقع  يف  الشاذة  للخاليا  وجود  وتعني   :(0) املرحلة   *

الرسطانية ال تزال يف املكان الذي بدأت فيه ومل تنترش إىل األنسجة القريبة بعد.
* املرحلة األوىل: Early Stage وتعني أن الرسطان قد متّدد إىل األنسجة القريبة يف مساحة 

صغرية ومل ينترش إىل الغدد الليمفاوية أو غريها من مناطق اجلسم.
* املرحلة الثانية: Localized   (الورم املوضعي أو املحيل): وتعني وجود انتشار موضوعي 
للخاليا الرسطانية يف املنطقة املصابة، ما بني 20 ـ 50 ملم ويف بعض العقد الليمفاوية. أو وجود 

ورم أكرب من 50 ملم مع عدم وجود انتشار يف العقد الليمفاوية.
* املرحلة الثالثة:  Regional spread اإلقليمي االنتشار: وتعني أن الورم أصبح حجمه 
املعنية.  املنطقة  يف  الليمفاوية  العقد  من  املزيد  يف  وانترش  أوسع  منطقة  يف  انترش  وأنه  ملم،   50

ويف بعض احلاالت، ال يكون هناك أي ورم عىل اإلطالق. ويكون الرسطان قد متّدد إىل جدار 
األعضاء القريبة.

* املرحلة الرابعة:  Distant Spread: وتعني أن اخلاليا الرسطانية قد انترشت وانتقلت إىل 
أماكن وأجزاء أخرى من اجلسم. وهذه املرحلة تسمى أيضًا رسطان النقييل أو الرسطان املتقدم. 

وحيتوي الورم النقييل عىل خاليا تشبه تلك املوجودة يف الورم األصيل (األساس).



111

بعد أن عرفُت ماذا تعني املراحل، بدأت أتذكر من رحل من األصدقاء واملعارف عندما كان 
يقول أهايل هؤالء إن املرض انترش ومل يتم إعطاء العالج بداية ألنه ال فائدة منه، وإنام سيتسبب 

باآلالم للمريض. 
بعض  استشارة  عرب  التقارير،  يف  ما  يشء  فهم  أستطع  مل  إذا  األمور  وأتابع  أسأل  دائًام  كنت 
األصدقاء املتخصصني واألطباء، للتأكد من أنني أسري يف االجتاه الصحيح، فيام إذا اضطررت 
اآلثار  مع مريض نفسّيًا، ومع  التعامل  أكثر قدرة عىل  جلسات العالج. حتى أصبحت  لتأخري 

اجلانبية للعالجات، وأصبحت أكثر انتباهًا لإلشارات واآلالم التي تظهر عّيل. 

انتهت اجلرعات األوىل من العالج
اجلرعات  عدد  زيادة  يف  االستمرار  الطبيبة  أرادت  األوىل،  الست  اجلرعات  انتهاء  بعد 
استقر ومل يعد يصغر حجمه أكثر  الثنتي عرشة جرعة إلكامل العالج. ولكن، وألن الورم قد 
فقد قررُت (أنا) أن أتوقف عن العالج ألنني تعبت وَضُعَفت ُقواي ومل أعد قادرة عىل حتمل 
كان  فقد  العالج.  من  اسرتاحة  أردت  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  واألمل  الضعف  من  مزيد 
اختاذ  عّيل  فرضت  أيضًا  اخلارجية  الظروف  ولكن  صعبًا.  التأجيل  أو  بالعالج  االستمرار  قرار 
بعض القرارات اخلاصة. فكان ال ُبّد يل من السفر إىل اخلارج لعدة شهور ومل أكن أستطيع تأجيل 
السفر؛ فلدي أشياء أخرى أريد أن أعملها، وإن مل أعملها اآلن فال أدري إن كنت أستطيع عملها 

فيام بعد أو ال. 
بعد حوار مع الطبيبة، سمحْت يل بإجازة قصرية عىل أن أستكمل العالج عندما أعود. ويف 
كنت  طويلة،  ملسافات  امليش  عىل  أقدر  أكن  مل  وألنني  سافرت.  العام،  نفس  من  الشهر السابع 
أستعني (بالعكاز) أو أطلب مساعدة (الكريس املتحرك) يف املطار مسبقًا ألستطيع الوصول إىل 
املكان الذي أريده يف الوقت املحدد؛ فقد كانت آالم العضالت هي أحد اآلثار اجلانبية للعالج. 

وعضالت الساقني كانت ضعيفة جّدًا، رغم األدوية اُملسّكنة. 
كان ابني يسكن يف الطابق الثاين، وكان صعود الدرج يعني آالم الساقني، فصعود كل درجة 
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وأستقر  هبدوء  درجة  كل  وأصعد  أو (الدرابزين)،  باحلائط  أمسك  كنت  األمل.  من  معاناة  كان 
تصعد  كانت  عندما  والديت  به  تشعر  كانت  بام  أشعر  بدأت  عندها  لغريها.  االنتقال  قبل  عليها 
الدرج وجتد صعوبة يف التنقل بسبب التقدم يف العمر. ويف نفس الوقت كنت أتذكر تلك األيام 
الذي كنا نقفز فيها لصعود الدرج أو اهلبوط منه، وعندما مل يكن األمل واملرض من ضمن املفاهيم 

التي نتعامل هبا. ولكن الواقع يفرض رشوطه علينا بني الوقت واآلخر.
توقف  أن  بعد  قواه  بعض  يستعيد  جسمي  وبدأ  نفسيتي.  وحتّسنت  أشهر،  ثالثة  سافرُت 
العالج الكيميائي، وبدأ شعر رأيس بالنمو مرة أخرى. ولكن هناك أشياء داخلية يف اجلسم مل 

تعد كالسابق. 
ملحوظ  بتحسٍن  بعده  شعرت  طبّيًا  رشابًا  تناولت  الصدفة،  طريق  وعن  سفري  خالل 
العضالت.  بناء  عىل  يساعد  الذي  املغنسيوم  عىل  حيتوي  الرشاب  كان  الساقني.  عضالت  يف 
مكّمل  وهو   (Ensure باسم (إنشور  الصيدليات  يف  وجوده  يل  تبّني  األردن  إىل  عدت  وعندما 
نقصت  العالج  فخالل  اجلسم.  حيتاجها  التي  الفيتامينات  لتعويض  للمرىض  يستخدم  غذائي 
الفيتامينات الالزمة لبناء اخلاليا والعضالت، ومل أعوضها بالشكل الصحيح، خاصة مع انعدام 

الشهية للطعام.
كان املهم يف هذه الرحلة هو توفر الوقت الكايف للجلوس أمام البحر، والغوص يف أفكاري 

يف سالم وهدوء، وإعادة التفكري يف نفيس وحيايت وأولويايت ألعرف إىل أين املصري! 

إن أقدارنا أحيانًا جتربنا عىل التوقف، ألخذ خطوات للوراء لنسأل أنفسنا، وسألت نفيس: 
ماذا قدمت حليايت؟ وهل أنا راضيه عنها؟ وهل أسري يف االجتاه الصحيح؟. فها هو املرض قد أتى 
ليضع حّدًا للكثري من األعامل والنشاطات التي كنت أقوم هبا سابقًا بمنتهى السهولة والراحة. 
وها هو قد فرض عّيل أن أحّدد أولويايت يف احلياة، وأن أغّري من نوعية حيايت. بعض التغريات 
كان لألفضل والبعض كان مفروضًا عّيل بحكم الوضع الصحي اجلديد. أمور كثرية فكرت هبا 

وطرحتها عىل نفيس وأنا أكمل الطريق مع املرض. 



113

عدُت إىل عامن. كانت أمنيتي اخلاصة بيني وبني ريب منذ سنوات، قضاء فريضة احلج. أذكر 
أنه يف موسم احلج السابق، كنُت مع والديت ُنشاهد وقوف احلجاج عىل عرفات، ونفرة احلجيج 
كان  فقد  احلج،  يل  يكتب  أن  ّرسي  يف  اهللا  ودعوت  بحرقة،  دموعي  سالت  عندها  مزدلفة.  إىل 
شوقي لزيارة بيت اهللا يزداد عامًا بعد عام، وكلام شاهدت منظر احلجيج وتلبية احلجاج يف موسم 

احلج، كان شوقي يزداد.
ل يل أمور احلج؛ إذ مل أكن  وقد استجاب اهللا بكرمه وفضلة دعائي. وأكرمني، بمن يّرس وَسهَّ
احلج بسبب تعليامت وزارة األوقاف بخصوص الُعمر إال بعد سنوات. ولكني  ألحصل عىل 

حصلت عليه بسبب التقارير الطبية التي تثبت إصابتي بالرسطان. 

ذهبت للحج يف نفس العام. كنت ال أزال أعاين من عدم القدرة عىل امليش ملسافات طويلة، 
أو صعود الدرج ؛ نظرًا ألن األرضار يف عضالت ساقّي ال تزال كبرية، وكنت بحاجه إلعادة 
تأهيل لعضالت الساقني. واحلج يتطلب التعب واملشقة. ذهبت مع أخي األصغر عزام، ضمن 
محلة ذات خدمات مميزة. كانت األمور ُميّرسة إىل حدٍّ كبري؛ فقد كان بإمكاين أن أرتاح يف السكن 

بني املناسك. 
قبل يوم عرفات استطعنا أن نذهب ملنى وجبل عرفات ورؤية املناسك وهي ما تزال فارغة 
بانتظار زّوار بيت اهللا احلرام يف اليوم التايل. وقّدر اُهللا لنا أن نصيل بـ (مسجد نمرة) صالة الظهر 
والعرص، الذي طاملا متنيُت الصالة فيه عندما كنت أرى احلجيج عىل التلفاز. وبسبب العالج 
فقدت القدرة عىل السجود نظرًا آلالم العضالت والظهر. ولكني بحمد اهللا استطعت أن أسجد 

يف ذلك اليوم، وأن أدعو اهللا ما شاء يل بالدعاء. 
كان السعي بني الصفا واملروة عىل الكريس املتحرك والطواف حول الكعبة يّرسه اهللا يل مشيًا 
عىل األقدام؛ فقد كنا نطوف قريبني جّدًا من الكعبة املّرشفة مما قرص من طول املسافة عّيل. احلمد 
هللا الذي أمدين بالقوة ألداء املناسك رغم التعب. أّما رمي اجلمرات فقد قام أخي بذلك نيابة 

عني. رشبُت من ماء زمزم ما قّدر اهللا يل وشاء.
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بالرسطان.  مصابتني  كانتا  النساء  من  باثنتني  التقيت  فقد  للتعارف،  موسم  احلج  أن  وبام 
إحداهن كانت معي ويف نفس الغرفة، ويبدو أهنا مل تكن تتقبل أمر املرض، فقد كانت تفضل 
االنعزال، ومل تكن خترج إال ألداء املناسك، ومل تكن تشارك بيشء. احرتمت رغبتها بعدم الكالم 

عن مرضها.
وأما (هنيدة) رمحها اهللا، فلطاملا كنت أراها عىل شاشه التلفاز عندما كنا صغارًا. ويف بيت اهللا 
اجتمعنا. كان مكان التجمع بيننا مجيعًا يف السكن عىل السطح، عندما كنا نقوم بغسل الثياب. 
كنا نتحدث عن موضوعات خمتلفة، مل تكن تتحدث عن مرضها ولكنها وبعد أن عدنا إىل عّامن، 
يف  سنوات  بعد  انترش  الذي  الثدي  برسطان  أصيبت  فقد  الرسطان  عن  معي  تتحدث  كانت 
جسمها. عندما كانت تتصل يب كانت تقول يل: أمتنى أن أملك جرأتك بالتحدث عن اإلصابة 
التحدث باألمر.  حيبون  ال  فالبعض  مرضها.  تتحدث عن  تكن  فلم  اآلخرين.  أمام  بالرسطان 
كنت أقول هلا إنه ال بأس من التحدث باألمر مع األهل واألصدقاء، وأنا متأكدة بأنك ستشعرين 
بالراحة؛ فاجلميع حيبك وسيقدم لك الدعم النفيس. كانت مقتنعة بام أقول ولكنها مل تكن قادرة 
عىل التطبيق، إىل أن توفاها اهللا يف بداية عام 2017. لكن قبل وفاهتا بأيام دعتنا لبيتها. كان يبدو 
عليها اإلرهاق والتعب. ويبدو أهنا ودعتنا هبذه الدعوة. وعندما خرجنا من بيتها قلت لصديقايت 
احلّجات (منرية ومي وهيام): يبدو أن هذه هي املرة األخرية التي سنرى فيها (هنيدة)، وألنني 
كنت مضطرة للسفر بعد أيام، راودين شعور قوّي بأن هذه أخر مرة أراها، وأنني عندما أعود 

ستكون قد رحلت، وهذا ما حصل.
توقف  بعد  أنه  ذلك  من  واملضحكة.  الطريفة  املواقف  من  للكثري  تعرضت  احلج  وخالل 
وضعيفًا، ألن  زال قصريًا  ما  ولكنه  بعدة شهور، كان شعري قد بدأ بالنمو.  العالج الكياموي 
نمّوه يتطلب وقتًا ليعود كام كان. وبينام نحن يف غرفة الطعام نتحدث مع احلجات من خمتلف 
الدول، فاجأتني إحداهن بسؤال بطريقة فظة وبدون أن تستأذن يف السؤال قائلة: (ليش شعرك 
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قصري مثل شعر األوالد)؟. تفاجأُت من طريقة سؤاهلا! ولكني قلت هلا هبدوء: (بتحببي أجاوبك 
بصدق وإال أكذب عليك!). قالت: بصدق. قلت هلا: إذًا يا عزيزيت أنا مصابة بالرسطان، وقد 
سقط شعري من العالج وها هو يعاود النمو!. يعني عزيزيت أنا ال أقلد أحدا، وال أتابع احدث 
صيحات املوضة يف قصات الشعر، ألهنا اعتقدت أنني أقلد أحدًا من املمثلني أو الشخصيات 

املشهورة. 
فام كان منها إال أن رضبْت بيدها عىل فمها وكأهنا ُتسِكت نفسها، أو أهنا انتبهت إىل فظاظة 
السؤال. فقلُت هلا: رغم أنك تفاجأت باجلواب، لكنـ  احلمد هللا – (أنك سألتي لتعريف اإلجابة). 

اعتذرْت وبدأت تلوم نفسها. زادت عالقتي هبا خالل احلج. وبعدها ذهب كلٌّ منا إىل بلده.
فموضوع تساقط الشعر وإن تقّبله املريض وَمن حوله من املقربني، إال أن اآلخرين ال ينفّكون 
ُيظهرون مشاعر األسى واحلزن واالستغراب بدل أن ينظروا لألمر بشكل طبيعي وبطريقة تريح 
املريض وَمن حوله حتى ولو مل يعرفوا بمرضه. فبالرغم من أنني كنت أغطي رأيس داخل البيت 
خالل وجود الزائرين، إال أن األمر مل يسبب يل الضيق لو بقيت بدون غطاء للرأس. لقد كنُت 

أضع غطاء للشعر حفاظًا عىل مشاعر اآلخرين، ال عىل مشاعري وحتى ال أزعجهم. 

الطبيبة.  لنفس  مراجعتنا  خالل  للمستشفى  املراِجعات  إحدى  هناك  كانت  مرة  ذات  أذكر 
وكنُت قد تعرفُت عليها ونحن يف غرفة االنتظار. كانت تأيت وتذهب بكل فخر بدون أن تغطي 
رأسها، كنت أعلم أن األمر يتطلب منها شجاعة فائقة للميش يف الطريق بدون شعر أو بدون أن 

تغطي رأسها أو حتى لبس شعر مستعار كام يفعل البعض. 
ورفضها  مواجهته  يف  قوهتا  وإعالن  املرض  عىل  مترد  بمثابة  منها  السلوك  هذا  أرى  كنت 
األمر.  املريض مع  يف كيفية تعامل  داخل جسدها. ففي النهاية هي قناعات شخصية  لوجوده 
كثريات هن اللوايت أخربنني أن تساقط الشعر مل يكن ليزعجهن كثريًا ولكنهن كّن خيشني عىل 

مشاعر اآلخرين من أزواجهن وأبنائهن واألهل.

قارب عام (2011) عىل االنتهاء، مل أكن قد استعدت صحتي وعافيتي. تغريت أشياء كثرية 
يف حيايت وأمهها صحتي وقويت. كانت اآلالم قد رست يف كل جسدي رغم توقف العالج منذ 
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عدة شهور. ولكني مل أكن ُأظهر ذلك ملن حويل، فقد كنت أقاوم فكرة التفكري باملرض. 

أرضار ما بعد العالج الكياموي
خالل فرتة العالج، وبسبب اآلثار اجلانبية للعالج، كانت كمية األدوية التي آخذها لتخفيف 
اآلالم كبرية وقد بدأُت أعتاد عليها لتخلصني من األمل؛ فقد تم تشخييص أيضًا خالل هذه الفرتة 

بأمراض أخرى ظهرت أعراضها عّيل :
* ُشخصت بـ (الفايربوميلجبا)ـ  (Fibromyalgia) وهي حالة مرضية تتميز بانتشار األمل يف 

أماكن متعددة من اجلسم مع استجابة شديدة ومؤملة عند الضغط عليها.
* ُشّخصت أيضًا بكسل يف الغدة الدرقية.

حالة  وهي   ،(Raynaud›s Phenomenon) ـ  رينود)  (متالزمة  بـ  باإلصابة  ُشخصت   *
مرضية تتسبب بأمل شديد يف أطراف أصابع اليدين غالبًا، وأحيانًا يف الرجلني. ويصاحب هذا 
األمل تغري يف لون جلد األطراف، حيث يصري لونه شاحبًا يميل إىل االصفرار، ثم يصبح مائًال 
إىل الزرقة حتى يعود بعد ذلك إىل اللون الطبيعي للجلد. ولكْن بعد أن تكون هذه املراحل من 
التغري قد تسببت يف آالم شديدة يف األصابع، التي قد تستمر لدقائق أو ساعات. وأنا ما زلت 

أعاين من هذه الظاهرة حتى حلظات كتابة هذه الصفحات. 
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لقد كان الشعور باالنفصال ما بني جسمي وعقيل وتفكريي يضايقني جّدًا بسبب العالجات 
املخففة لألمل؛ فقد كنت أشعر أنني منفصلة عن نفيس، ويف مرحلة ما، شعرت أنني مل أعد قادرة 
عىل السيطرة عليها؛ ألن األدوية اُملسكنة كان هلا هذا التأثري؛ فاآلثار اجلانبية للدواء كانت تشمل 
الشعور بالدوار، واخلمول ومشاكل يف الرتكيز. وألين أعرف أن هلذه األدوية استعامالت أخرى 
للمرىض النفسيني؛ فقد بدأُت أدرك أين أُدمن عليها. لذلك قررت أن أخفف من استعامهلا لعدة 
أيام ثم إيقافها هنائيًا، بعد أن أخربت الطبيب برغبتي بإيقاف الدواء، وأخربين عن آلية وقفها، 

وهكذا كان. 
كام  احلياة  أعيش  وأن  له،  االستسالم  عدم  بطريقة  املرض  مع  أتعامل  أن  قررت  قد  كُنت 
جسمي.  داخل  املرض  وجود  رغم  حتى  املرض،  قبل  اليومي  حيايت  روتني  إىل  والعودة  هي، 
ويف هناية عام (2011) أصبح بإمكاين أن أذهب إىل والديت والبقاء معها لوقت أطول، بعد أن 
تغريت ظرويف الصحية،وأصبحت أعرف التعامل مع اإلشارات التي يعطيها يل جسمي، وأتابع 

الفحوصات الدورية باستمرار. 
وذات يوم كنت أحتدث لوالديت رمحها اهللا، وقد نسيت أن أضع غطاء الرأس أمامها. كانت 
ال تزال مريضة عندما نظرت إّيل باستغراب وحنان وقالت: (طلع شعرك)!!. وكنُت قد نسيُت 
متامًا أهنا تراقبني ومل تكن تقول شيئًا. عندها فقط علمت أهنا كانت تعرف بمريض ولكنها مل تكن 
تعرف خطورة املرحلة التي كنُت أمّر هبا.  وربام مل تكن تريد أن تزيد من قلقي. ومهام كان السبب 

فقد ّرسين أهنا كانت مرسورة لتواجدي معها. 
أن  فقررُت  حل،  إجياد  من  بد  ال  كان  حركتي،  يعيق  كان  الذي  الساقني  أمل  من  وللتخلص 
أعالج نفيس وأعيد تأهيلها باالشرتاك بناد ريايض أنا وشقيقتي ؛ فكنا نذهب معًا إىل النادي. 
كان األمر صعبًا يف البداية، ومل أكن أستطيع اللعب عىل األجهزة، بدأت بتامرين بسيطة، ثم عىل 
األجهزة التي تساعد عىل متديد العضالت وإراحتها بسهولة. فام إن تنتهي الثالثون دقيقة املقررة 
يل، إال ويكون األمل قد استنزف كل قويت. ولكن بعد مدة، تعودت وبدأت أشعر بالراحة نتيجة 
ممارسة الرياضة. أصبحت آالم العضالت تقل تدرجيّيًا، وبدأت أشعر بالنشاط والقوة. بل لقد 
أصبحت الرياضة متنفسًا يل لتخفيف الضغوط النفسية والتوتر؛ فكنت أمارس امليش يف الذهاب 
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والعودة من النادي. وإن مل يكن األمر منتظًام إال أنه أصبح نشاطًا يساعدين، للتخفيف من التوتر 
وحماولة إجبار نفيس عىل إعادة تدريب عضالت جسمي. 

أخريًا انتهى عام (2011) حامًال معه الكثري من األحداث. كان هذا العام حّدًا فاصًال بني 
سنوات عمري. محل معه الكثري من املتناقضات ما بني أحزان وأفراح وآالم وابتسامات. حتققت 
بمرض  أصابني  الوقت  نفس  ويف  احلج.  فريضة  وأديت  وطموحايت،  حيايت  أحالم  بعض  فيه 

الرسطان التي غّري حيايت لألبد. 
وتغريت طريقة تفكريي وأولويايت يف احلياة؛ فقد أصبحت أعيش مع مرض عّيل التعامل معه 
بحذر، وعّيل أن أكون قوية يف مواجهته، فهذا ابتالء حقيقي ابتالين اهللا به؛ فإما أن أصرب وأكافح 
املرض وأفّوض أمري إىل اهللا، وإما أن هيزمني املرض. ومهام كانت النهاية فهي أقدارنا وآجالنا. 
واملهم أن ال أستسلم للمرض، وأن أعيش حيايت طبيعية قدر اإلمكان. وسأكمل املشوار بإذن 

اهللا.
بدأ عام 2012 برحيل والديت. ففي هناية الشهر األول من العام 2012 توفيت والديت رمحها 
أطراف  أحد  عند  يقف  منا  كان كل  توفيت.  عندما  األصغر  وابني  أنا  بقرهبا  أجلس  كنت  اهللا. 
الرسير. شعرنا أهنا قد غادرتنا إىل رمحة اهللا، عندما التقت نظراتنا معًا. ومل يفهم أي منا ما حصل؛ 

فقد غادرتنا هبدوء وسالم وصرب واحتساب.

حزنت كثريًا لرحيلها؛ فقد قضيُت معها سنوات عديدة قبل وفاهتا. عرفت أمي خالهلا أكثر 
من أي وقت مىض. زاد ارتباطي وتعلقي هبا. وكثريًا ما كنا نتحاور، وتروي لنا قصص املايض عن 
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يافا، واهلجرة من فلسطني. كانت تتمنى أن تعود يومًا ولكنها رحلت وهي حتمل معها ذكريات 
طفولتها، التي نقلتها لنا وألحفادها.  حاولُت أن أتفهم حزهنا عندما كنت أراها تتحدث وتفكر 
يودعوا بعضهم  ومل  غريب،  اهلجرة، فامت كّل منهم يف بلد  وأخواهتا الذين فرقتهم  يف والدهيا 
عاشوا  والغربة.  الشتات  بسبب  الكثري  بعضهم  حياة  عن  يعرفوا  ومل  اهلاتف،  عرب  حتى  بعضًا 

وماتوا عىل أمل بالعودة.
كانت حواراتنا أنا وأمي حوارات ناضجة وراقية؛ حوارات خربة وذكريات وجتربة يف احلياة. 
وأبنائنا،  بآبائنا،  عالقتنا  تتغري  نكرب،  أن  فبعد  الكثري.  جتارهبا  من  احلياة  علمتهام  امرأتني  حوار 
لتأخذ طابعًا خمتلفًا من التفهم والوعي والُنضج والتقدير واالستيعاب لوالدينا، وملا قدموه لنا 
والدّي  كلامت  أتفهم  أصبحت  مثلهم.  األبوة  دور  بمامرسة  اآلن  نقوم  أننا  ذلك  السنني؛  عرب 
ونصائحهام أكثر من أي وقت مىض. ومتىض احلياة ويأيت دور أبنائنا يف رعايتنا وهذه ُسّنة احلياة.

بعد رحيل والديت، بدأُت أرى احلياة واملوت بطريقة خمتلفة، كانت أمي مؤمنة صابرة راضية 
بام قسم اهللا هلا. ومل أعد أرى املوت خميفًا كام كنُت أظن، أصبحت أراه مرحلة أخرى من مراحل 
احلياة، صحيح أن ديننا خيربنا بذلك، ولكنني بدأت أستوعب ماهية هذه الصورة وهذه املرحلة 

من احلياة.
رحيل  بعد  نفسيا�  صعبة  بأيام  مررُت  العالج.  أثر  من  أتعاىف  أزال  ما  كنت  األيام،  ومّرت 
والديت، صحيح أننا مل نكن أطفاًال وأننا لدينا مسؤولياتنا جتاه أرسنا منذ سنوات عديدة، ولكن 
األشياء  من  تبقى  بعدمها  األرسية  العالقات  يف  والتغريات  الوالدين  رحيل  يرتكه  الذي  الفراغ 

التي يصعب رشحها. 

كانت أموري الصحية قد استقرت رغم تشارك الكتل الرسطانية جسمي وعدم رحيلها كليًا 
كانت  البحث عن عمل.  الكثري من وقت الفراغ، فقررُت  وأصبح لدي  الكيامئي.  مع العالج 
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خربيت العملية األخرية مع الالجئني الذين توافدوا إىل األردن بعد عام (2005). وكنُت أرغب 
باالستمرار بالعمل يف نفس املجال الذي أحب. ويف األشهر األخرية من العام (2012) وجدت 
يف  السوريني  لالجئني  العينية  املساعدات  تقّدم  التي  الدولية  املنظامت  إحدى  مع  مناسبًا  عمًال 
خميم الزعرتي يف األردن. ورغم ُبعد املسافة ما بني َعّامن واملفرق، وطول ساعات العمل؛ فقد 
قبلت العمل وخوض هذه التجربة، حيث مل يسبق يل العمل يف املخيامت. كنت أريد االستمرار 
يف احلياة والعطاء الذي أحب رغم استقرار الرسطان يف جسدي، الذي مل ُيْبِد أي إزعاج يف هذه 

الفرتة. 
كان وقت التجمع للذهاب إىل املخيم يف الساعة السادسة والنصف صباحًا. ُخضُت التجربة، 
وتنقلت يف املخيم وتعرفت عىل معاناة الالجئني هناك. ولكن، وألسباب تتعلق بإدارة العمل مل 

أستطع االستمرار يف هذا العمل أكثر من شهر واحد. 
ومع هناية الشهر كنت قد وجدت عمًال آخر وبنفس املكان مع منظمه أخرى كمساعد منسق 
برامج. قابلت املدير املسؤول يف مكتب عامن، وكان قد سبق لنا وأن التقينا يف عدة اجتامعات يف 
سنوات سابقة. كان رمحه اهللا رجًال يف الثامنني من العمر، ولكنه كان نشيطًا وحمّبًا لعمله كثريًا. 
تكن  مل  احلقيقة  يف  لكنها  صباحًا.  الثامنة  الساعة  يف  للعمل  ملقابلة  أجل  من  بيننا  االجتامع  كان 
مقابلة عمل تقليدية؛ فقد تذّكرين بمجرد دخويل ملكتبه، ضحك وقال: ال أريد أن أجري مقابلة 
عمل لك، فسريتك الذاتية أمامي، ولكني أريد أن أربط االسم مع الشخص الذي كنت أعرفه 
من قبل. ستكونني معنا إن شاء اهللا. وّقعُت عقد العمل يف نفس اللحظة وعدت إىل املخيم مع 

إداريت اجلديدة. انتهى العام، وبدأ عام جديد وعمل جديد.

بدأ العام (2013). وبدأُت العمل بنشاط وتفاؤل. كان خميم الزعرتي ال يزال يف البدايات 
اجلغرافية  املنطقة  وطبيعة  درجات احلرارة،  وارتفاع  لقسوة الطقس،  نظرًا  العمل صعبًا؛  وكان 
والعواصف الرملية والغبار، وأمور النظافة، ومكاتب العمل، والسالمة واألمان، وُبعد املسافة، 
وطول ساعات العمل، وطبيعة العمل نفسها كلها كانت خمتلفة، وال يوجد فيه يوم كسابقه؛ بل 
كل يوم أذهب فيه إىل العمل ـ رغم التخطيط املسبق له ـ يكون بال بتوقعات ملا قد حيصل خالل 
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اليوم؛ فقد نستطيع تنفيذ ما خططنا له، وقد يتوقف كل يشء. ولكن يف كل يوم كنت أعود إىل 
البيت بتجارب جديدة.

كان العمل مليئًا بالتحديات اإلدارية والتخطيطية والتنفيذية واإلنسانية. يف كل يوم نتعامل 
مع حاالت إنسانية جديدة، ونتعرض ملخاطر جسدية بني الوقت واآلخر. ولكني رغم املخاطر 
كنت أحب عميل كثريًا؛ حيث العمل اإلنساين ومساعدة اآلخرين، وحيث أكون قادرًة عىل أن 
أقّدم شيئًا إجيابّيًا يفيد حياة اآلخرين؛ فهذا هو العمل الذي أجد نفيس وطبيعتي اإلنسانية من 

خالله.
صباحًا،  التاسعة  الساعة  وقبل  املخيم  يف  التواجد  أجل  من  مبكرًا  الذهاب  من  بد  ال  كان 
والعودة متأخرًا بعد السادسة مساًء أحيانًا؛ ألن الطريق ما بني الذهاب واإلياب من وإىل املخيم 
كانت تأخذ قرابه الثالث ساعات. ورغم أن املوصالت كانت مؤمنة إال أننا كنا نتأخر يف العمل 
أحيانًا حلني انتهاء اجلميع من العمل لنعود معًا. فعندما تكون يف موقع املسؤولية، ال بّد أن تضع 
نصب عينيك أن سالمه العاملني تكون يف املرتبة األوىل، فال جمال لرتك بعض األمور للصدفة بل 
ال بد من التدريب عىل أمور السالمة العامة واإلخالء وإطفاء احلرائق، وإعطاء التعليامت املكثفة 
لضامن سالمه اجلميع. كان عّيل التأكد من أن اجلميع يف أمان وقد غادروا موقع العمل قبل أن 

تنطلق احلافالت، وأن تكون سيارتنا هي آخر سيارة تغادر املوقع. 
ولكون  أعرف.  الذي  العمل  هو مفهوم  فهذا  وعطاء؛  وتفاؤل  بإخالص  بعميل  أقوم  كنت 
العاملني حيملون شهادات علمية وعملية خمتلفة، وألن طبيعة العمل اإلنساين هتدف إىل التخفيف 
من األرضار النفسية لالجئني والناجني من احلروب وعدم إحلاق الرضر هبم، فقد دّربت فريقي 
عىل العمل، وأجريت الكثري من التدريبات الالزمة لبناء روح الفريق، وتنمية القدرات الفردية 
بعد أن حصلت عىل الدعم من إداريت يف عامن، فُكّنا كفريق داخل خميم الزعرتي نقوم بعملنا 
بأفضل الُسبل، حتى إن التقارير التي كانت تصلنا من املركز الرئييس للمنظمة يف اخلارج كانت 
إجيابية، ومشّجعة، وفخورة بأدائنا. وكثريًا ما كنا نتجاوز املطلوب منا فقط، لنميش خطوات إىل 

األمام ولو عىل حسابنا اخلاص لنشبع اجلانب اإلنساين فينا بالعطاء واملساعدة.



122

مل يكن أحد يعلم بمريض، حيث مل يكن يبدو عّيل املرض، ومل أكن أشتكي من يشء بحمد 
اهللا، وأنا مل أخرب أحدًا؛ فقد شغلني عميل عن التفكري باملرض. لكّن شخصًا واحدًا كان يعلم 
بمريض، وقد سبق وعملت معه يف منظمة سابقة لسنوات، وعدنا للعمل معًا مرة أخرى، وهو 
الوحيد الذي طلبُت منه أن ينقلني إىل املستشفى الذي ُأعالج به يف عامن يف حال تعريض ليشء 
ما غري متوقع خالل العمل؛ حيث كنت أعرف أنه يراقب حاجتي للمساعدة، ويراقب سالمتي 
عن ُبعد. واحلمد هللا أنني مل أتعرض ألية حالة طارئة خالل فرتة عميل هناك؛ ألنني كنت أقوم 
بإجراء فحوصايت الدورية باستمرار، وأحيانًا أقوم بإجرائها يف الصباح الباكر وقبل الذهاب إىل 
العمل. ومل أكن أتغيب عن العمل إال عند موعد مراجعة الطبيبة أو عمل صورة طبقية؛ ألن ذلك 

حيتاج إىل وقت.
احلكم  ُنجيد  ال  أننا  لعلمي  ولكن  املرض،  من  خوفًا  أو  خجًال  ليس  بمريض  أحدًا  أخرب  مل 
عىل اآلخرين، واننا نصدر أحكامًا ظاملة بحقهم، وال نفصل بني املرض واألداء اجليد يف العمل 
العقبات  وضع  يف  سيبدأ  بمريض  علم  إذا  البعض  أن  أعلم  كنت  كذلك  العطاء.  عىل  والقدرة 
والعراقيل أمامي مّتهًام إياي بالتقصري نتيجة املرض. مل أبالغ يف احلكم ولكن هذا هو الواقع، رغم 
أن املسؤول نفسه عن برناجمنا كان مصابًا بالرسطان ويتناول عالجًا أيضًا، وحيرض إىل عمله كل 

يوم وهو يف قّمة النشاط والعطاء. 

ومتّر األيام، وأجدين سعيدة جّدًا بعميل رغم التحديات والعقبات التي كنت أتعرض هلا بني 
وقت وآخر. كانت أموري الصحية تسري بخري حتى بداية عام 2014 حيث عاودين املرض، وقد 
فكان  العالج،  تأجيل  أستطيع  أعد  ومل  الدم.  يف  نسبته  وارتفعت  أخرى،  مرة  الورم  حجم  زاد 
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ال بد من العودة إليه، فقررت ترك العمل؛ ألن االستمرار يف العمل مع مرور األيام سيضعف 
مناعتي، وسيصيب الضعف عضاليت وقدريت عىل احلركة بسهولة؛ ذلك أن بيئة املخيم الصحية 

مل تكن هي البيئة املناسبة ملريض، حيث استعدادي اللتقاط عدوى األمراض بسهولة. 
يف  للمنظمة  اإلقليمية  املديرة  ألقابل  وذهبت  األوىل.  اجللسة  موعد  الطبيبة عىل  مع  اّتفقت 
األردن، ومل تكن عربية، وقد أخربهتا بمريض، وأنني أريد أن أستقيل من العمل بسبب حاجتي 

للعالج يف هذه الفرتة. 
سألْت  ثم  للحظات.  تقول  ماذا  تدر  مل  هلا.  مفاجئة  بالرسطان  بإصابتي  معرفتها  كانت 
باستغراب: كيف!  ثم قالت وكأهنا حتّدث نفسها: منذ متى عرفت باألمر؟!  إذ ال يبدو عليك 
تقرصي  مل  وأنت  سبب!  بال  العمل  عن  تتغيبني  أو  تشتكني  تكوين  ومل  نشيطة،  وكنت  املرض 
بعملك معنا، والكل يشكر أداءك وتبدين يف قمة النشاط والدافعية واإلخالص. غّريت املديرة 

جلستها وفكرت قليًال ثم قالت: أخربيني بالتفصيل عن املرض.

بدأت أحكي هلا القصة منذ بداية املرض، وهي تنظر إّيل هبدوء. وقد أبدت تعاطفًا كبريًا معي 
بعد أن سمعت القصة ثم قالت: ألن عملك معنا كان مميزًا، ال أريدك أن تستقييل. ثم سألتني: 
كم حتتاجني من الوقت للعالج؟ قلُت هلا: مبدئّيًا أحتاج إىل ثالث جلسات بام يعني قرابة الثالث 
أشهر. قالت بتعاطف كبري أشعرين باالرتياح: لن ترتكي العمل، نحن بحاجة لك معنا، خذي 
وقتك يف العالج وسننتظر عودتك، ولكن هل لديك من يستطيع أن يغطي فرتة غيابك؟ قلت 
الستمرار العمل  سأختاره  من  مع  البيت، وأتعاون  من  وسأعمل  األمور،  ترتيب  أستطيع  هلا: 
كاملعتاد عرب إرسال الربنامج اليومي وكتابة التقارير الشهرية، ومتابعه األمور معه عرب اهلاتف، 

سأرتب األمور إن شاء اهللا. 
لتوافق  سببًا  يكن  مل  املرض  ألن  باالرتياح،  شعرت  كالمها.  أسمع  وأنا  جّدًا  سعيدة  كنت 
وقالت:  مكتبها  باب  إىل  وأوصلتني  بلطف  وضمتني  التوفيق،  يل  ْت  نَّ َمتَ االستقالة.  طلب  عىل 
إذا احتجت ألي يشء أبلغيني، فنحن معك، وسأرتب أمور إجازاتك املرضية مع مدير شؤون 

املوظفني. 
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يف اليوم التايل، ذهبت إىل املكتب، كان عبارة عن (جمموعه من الكرفانات ـ البيوت املتنقلة 
ـ يف خميم الزعرتي)، رتبُت األمور مع مديري يف املخيم، ومع الشابة التي اخرتهتا لتحل مكاين، 
ورتبت أمور من سيساعدها أيضًا، وكذلك أمور العمل واجلدول اليومي، عىل أن تبقى الشابة 
عىل تواصل معي لتخربين بسري العمل يومّيًا، لضامن سري العمل كاملعتاد، وخصوصًا ما يتعلق  

بمراجعة التقارير وكتابتها باللغة اإلنجليزية. 
أجل  من  التعاون  وبرضورة  باألمر،  إلبالغهم  بالفريق  االجتامع  التالية.  اخلطوة  وكانت 
استمرار العمل بصورة صحيحة وطبيعية. أبدى الفريق تعاطفًا وتعاونًا، فمدة غيايب لن تكون 
طويلة. كان ال بد من العمل لعدة أيام قبل اإلجازة املرضية، وبلفتة لطيفة، أقام الفريق وداعًا 
بسيطًا ورائعًا، وبحضور زمالء من منظامت أخرى لتناول احللوى التي أحرضها الفريق، متمّنني 
يل الشفاء، ومتفاجئني من خرب إصابتي بالرسطان، حيث مل أشعرهم بيشء خالل وجودي معهم، 

وكانت ترصفاهتم ودعمهم هو ما أريد من أجل التفكري بالشفاء والعودة إىل العمل برسعة. 

والشعور  الشعر،  وتساقط  املعاناة،  ونفس  األمل،  نفس  جديد:  من  العالج  رحلة  وبدأت 
أصبحت  أنني  هو  املرة،  هذه  واحد  اختالف  مع  لكن  واملفاصل.  العضالت  وآالم  بالغثيان، 
اآلن أكثر معرفة ودراية بمرىض، وأكثر قدرة واستعدادًا للتعامل مع اآلالم واآلثار اجلانبية التي 
عمله للتخفيف منها. وأصبح لدّي القدرة عىل جتهيز نفيس  مررت هبا سابقًا، وأعرف ما عّيل 
معنوّيًا وفكرّيًا لتفادي التعرض لألعراض اجلانبية أو التقليل من آثارها قدر اإلمكان. واألهم 
قوّيًا  دافعًا  إىل العمل،  العودة  وأصبحت  كان شديدًا،  مهام  باملرض  التفكري  كله، عدم  هذا  من 

للشفاء. 
حتّسن  يف  الطيب  األثر  يل،  وزياراهتم  عّيل  لالطمئنان  واتصاالهتم  الزمالء،  لتواصل  كان 
أوضاعي النفسية برسعة وعدم التفكري باألمل واملرض، كام كنت أشغل نفيس خالل النهار بكتابة 
التقارير ومتابعه أمور العمل، وكذلك التفكري بالشفاء والعودة إىل العمل الذي أحب ومساعدة 

الالجئني. 
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مّرت األشهر املقررة للعالج، وتناقص حجم الكتل الرسطانية مرة أخرى. وكان ال ُبّد من 
قد  طبيبتي  إن  حتى  العالج،  يف  باالستمرار  أرغب  أكن  مل  ولكنني  الكياموي،  جلسات  إكامل 
تعودت أسلويب بالتعامل مع العالج، رغم أهنا مل تكن مقتنعة وراضية به، ولكني كنت أعدها 
هذه  ولكن  للعالج...  أعود  وأن  التحاليل،  وعمل  الدورية  الطبية  باملراجعات  بااللتزام  دومًا 
املرة أخربهتا أن أمامي الكثري من األعامل التي عّيل االنتهاء من إنجازها، قبل العودة الستكامل 

العالج بعد عدة أشهر.
عدُت إىل العمل بعد انتهاء جلسات العالج. استقبلني الفريق بالرتحاب. ولكن األمور مل 
تكن عند البعض كالسابق. ففي احلياة عمومًا ال ُحيبك اجلميع ونحن ال ُنحب اجلميع. هكذا 
طرف  من  مشاعر  تكون  قد  أو  الكره  أو  احلب  من  متبادلة  املشاعر  تكون  قد  لألسف.  األمور 

واحد، ولكن هكذا هم البرش، وهكذا طبيعة العالقات.
الزميالت أن أنظر يف صفحة زميلة  إحدى  ، طلبْت مني 
وكيف  مريض،  وعن  عني  كتبت  ما  هول  من  تفاجأت!!  نظرت  فلام  أخرى عىل (الفيسبوك)، 
أن اهللا عاقبني عقابًا شديدًا، وابتالين بالرسطان ودّمر حيايت، وحياة أرسيت ألنني إنسانة سيئة، 
وأتظاهر بالصالة والتدين والصالح!! كنُت أنظر بذهول ملا كتبْت.. امرأة جتاوزت الستني من 
عمرها، كيف تسمح لنفسها بأن تنظر إىل املرض واالبتالء هبذه الطريقة البشعة، وكيف سمحت 
لنفسها أن تقول إن اهللا عاقبني، وهي ال تعرفني جيدًا؟! وكيف حتكم عّيل هبذه القسوة ملجرد 

اختالفنا يف وجهات النظر يف شؤون العمل؟. 
كانت املرة األوىل التي أشعر فيها بالضيق منذ مريض، فقد تقبلت مريض منذ البداية، ورضيت 
بام كتبه اهللا عّيل. وقد يتحدث البعض عن مريض ويرون انه عقاب من اهللا يل، ويفرسون األمور 
كام يريدون، ولكن مل أكن أهتم ألنني كنت قد أغلقت أذّين عام يقولون. ولكن هذه املرة ضقت 
رّدًا عليها، ومن الظلم أن نستجيب  كثريًا عندما قرأت ما كتبْت عني ومن تعليقات اآلخرين 
هبم.  وحمبة  رمحة  بل  هلم،  عقابًا  ليس  للعباد  اهللا  ابتالء  ألن  نعرف!!  ال  من  عىل  بالّرش  بالدعاء 

وهناك ِحكم أخرى لالبتالء ال يعلمها إال اهللا. 
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بنفس  عليها  رددت  إن  أنني  وفكرت  نفيس،  متالكت  ولكنني  عليها،  بالرد  أرغب  كنت 
أسلوهبا ستكون قد نجحْت يف إسقاطي معها يف دوامة احلقد والكراهية والشامتة، فاكتفيُت بأن 

وكلت أمرها إىل اهللا، أو أن ُيرهيا اهللا حقيقة املرض واالبتالء بصورة أخرى. 
وقبل هناية العام، سألتني املديرة اإلقليمية إن كنت أرغب باالنتقال للعمل يف مكتب عامن 
بدًال من خميم الزعرتي، فوافقت فورًا، ألنه كان ال ُبّد يل من استكامل العالج؛ فطول املسافة بني 
عامن واملفرق أصبح يشكل إرهاقًا يل بسبب ظرويف الصحية واألرسية. وبدأت العمل يف عامن. 
كان برنامج  العمل مع الالجئني العراقيني، وكنت قد سبق وعملت معهم يف سنوات سابقة من 

خالل منظامت أخرى. 

وجاء عام (2015)، وأنا ما زلت أماطل وأهترب من العالج الكيميائي، فقد كانت أموري 
العالجات  وتناول  التغذية،  أمور  ومراعاة  للعالجات  تناويل  بعد  ما،  حّد  إىل  مستقرة  الصحية 
وباألعامل  بالعمل  نفيس  أشغل  كنت  كام  اإلمكان.  قدر  مرتفعة  مناعتي  عىل  للحفاظ  البديلة 
خارجية  باستشارات  وأقوم  الصحية  أموري  أتابع  كنُت  الوقت  نفس  ويف  والكتابة.  التطوعية 
لوضعي الصحي لزيادة االطمئنان بأنني لن أكون يف خطر إذا أّجلت العالج قليًال؛ حيث كنت 

أريد هذا التأجيل إىل حني زواج ابني يف هناية العام.
وخالل هذا العام حتقق أحد أحالمي القديمة التي كنت أمتّناه، ولكن مل أعلم كيف السبيل 
إليه.... ففي إحدى رحاليت للخارج، أعّد يل ابني يزن مفاجأة، كان يعلم أنني أحلم برحلة بـ 
(املنطاد)، وقد عمل عىل حتقيق هذا احللم يل، وهو الصعود باملنطاد والتحليق يف الفضاء. ومن 
األشياء التي أذكرها جيدًا، أنه وعىل ارتفاع معني يف اجلو ال تعود تسمع شيئًا سوى السكون، 
وهذا السكون أحدث صدى رائعًا يف داخيل متّثل يف الصفاء واهلدوء الروحي والسالم الداخيل. 
جتربة  أخرى.  ملستويات  ننزل  بدأنا  حتى  السكون  استمر  صامتًا،  كان  باملنطاد  كان  من  كل 
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الركوب باملنطاد كانت رائعة بكل معني الكلمة. وعندما نرشت صور الرحلة، برز سؤال: امل 
تفكري وختايف  قبل الصعود؟  فكان جوايب: ومن أجل أن ال أسمع مثل هذا السؤال عن اخلوف، 
مل أخرب أحدًا، رغم أن املخاطر كانت حمسوبة يف هذه الرحلة. فلو كنت فكرت باخلوف مما قد 
حيصل مسبقًا لربام مل أحقـــق حلمي.. وهكذا بعض األمور يف احلياة، جيب أن نخاطر من أجل 

حتقيقها.

يف بداية عام (2016)، ُعدت الستكامل العالج الكيميائي مرة أخرى. فلم يعد هناك جمال 
للتأخري بعد زيادة حجم الكتل الرسطانية. لكنى هذه املرة ناقشت الطبيبة بإمكانية تناول عالجات 
أخرى كحبوب الكياموي. ورغم أهنا مل تكن مقتنعة بفائدهتا احلقيقية ملثل حالتي، إال أهنا وافقت 
عىل أن نجرب أخذها ملدة ستة أشهر. فبدأت بتناول احلبوب. كانت دورهتا حبة كل(21) يومًا، 
متامًا كجرعات العالج بالوريد. كانت اآلثار اجلانبية للحبوب قليلة مقارنة بالعالج الكياموي يف 
الوريد، فلم يتساقط الشعر، ومل يكن الشعور بالغثيان بنفس درجه العالج الكيميائي. ولكن كان 
أحد آثارها التي تظهر للعيان، هو تغري لون البرشة واجللد ليميل للون األمحر أو الربتقايل. ومع 
هذا مل يكن هذا التغري ليزعجني ألنه عالج مؤقت وستزول آثاره بتوقف العالج. كنُت أنظر إىل 
املرآة وأرى تغري لوين قليًال فأضحك وأتصور شكيل بلون آخر. وأحّدث نفيس، ماذا لو أن اللون 

أصبح أكثر تركيزًا؟ لربام وجدت نفيس كائنًا فضائّيًا برتقايل اللون عىل األرض! 

أذهب  كنت  وألنني  املطلوبة.  الفحوصات  بإجراء  وأقوم  يومًا،   21 كل  حبة   أتناول  كنت 
إىل العمل فقد رتبت أموري عىل تناول احلبة يف املساء قبل النوم حتى أعطي لنفيس فرتة املساء 
للراحة، وحتسبًا آلثار جانبية غري متوقعه قد تظهر ألستطيع تداركها يف املساء. ويف الصباح أذهب 
لعميل كاملعتاد، فقد أصبح غالبيه الزمالء يف املكتب يعلمون بمريض، وكانت أمور العمل تسري 

عىل ما يرام. 
لنقل  األسهل  الوسيلة  وألهنا  االجتامعية،  عاداتنا  من  والتقبيل  باليد  املصافحة  عادة  وألن 
األمراض، كنت أتفاداها. وكنت أحاول اإلبقاء عىل مسافة مناسبة بيني وبني اآلخرين، وأحيانًا 
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بلطف  أطلب  كنت  وأحيانًا  األمر.  اقتىض  إذا  والفم)  األنف  عىل  لوضع (القناع  أضطر  كنت 
من الزمالء املرىض أو املصابني بالزكام والرشح، إخباري ألبتعد بنفيس عن أماكن وجودهم، 
فاالحتياطات يف حالتي رضورية، وإصابتي بأية عدوى مرضية تزيد من وضعي سوءًا بسبب 

نقص مناعتي خالل تناول العالج. 
بعد سّت جرعات من حبوب الكياموي كانت نتائج الفحوصات مستقرة ومل يكن هناك فرق 
كبري يف النتائج كام كان متوقعًا، وتناقص حجم الكتل مل يكن ُيذكر. فقد كان استخدام حبوب 

الكياموي يف حالتي غري فعال. 

ومع هناية الشهر السادس من العام (2016)، انتهى عقد عميل، ومل تكن نتائج الفحوصات 
كام كنُت أمتنى، وكان ال ُبد من العودة ألخذ جرعات من الكياموي يف الوريد، فقد آن األوان 
للراحة، وبدأُت يف أخذ العالج الكياموي، وعدت لنفس املعاناة السابقة من الشعور بالغثيان 
واإلرهاق، إال أنه مع هذا العالج مل يكن هناك تساقط للشعر من ضمن اآلثار اجلانبية للعالج 

اجلديد الذي آخذه. 
كنت أذهب لتناول اجلرعات يف الصباح الباكر. وكنت أختار املواعيد الصباحية يف الثامنة أو 
الثامنة والنصف صباحًا. لكن بسبب آثار التعب واإلرهاق التي كانت تبدو عّيل بعد ثالث أو 
اربع ساعات من أخذ العالج، مل أكن قادرة عىل العودة إىل البيت بسهولة وإنام بمساعدة أبنائي. 
وأول ما كنت أرغب بعمله بعد العودة للبيت هو النوم. وبعد أن آخذ قسطًا من الراحة وأستعيد 

شيئًا من قويت، أذهب إىل غرفة اجللوس حتى ال أشعر باملرض؛

 

.

وكنُت أخرج من البيت لقضاء حوائجي أو للذهاب مع األصدقاء يف األيام التي أشعر فيها 
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بالراحة والقدرة عىل التنقل واخلروج، وأحاول اجللوس يف األماكن املفتوحة وتفادي االزدحام 
قدر اإلمكان حتى ال ألتقط عدوى املرض. 

والتعب.  األمل  موضوع  وأجتاهل  أتناسى  والثانية بسالم؛ ألنني كنت  األوىل  مضت اجلرعة 
هبدوء  أموري  ترتيب  وأحاول  أعاين  ما  أعاين  للبيت  أعود  وكنت  بالقوة،  التظاهر  دائمة  كنت 

حتى ال أسبب القلق لكل من حويل.
كنت أكتفي باملتواجد من أبنائي يف عّامن، أما الذين يعملون يف اخلارج فكانوا عىل اطالع بكل 
ما جيري. كان ابني يرافقني يف الصباح، وحيرض يل األدوية والعالجات التي جيب أن أتناوهلا بعد 
العالج، وحيرض يل كوب قهويت. ونستمر يف حواراتنا املختلفة التي مل تكن تتعلق باملرض غالبًا، 
فكان يستمع يل أكثر مما يتكلم، لكنه كان يسأل هو األسئلة ليختار موضوع احلوار. ثم تأيت ابنتي 
بعد أن ترتب أمور بيتها وذهاب أبنائها إىل املدرسة. تأيت لنعيد حواراتنا املختلفة. فيذهب ابني 

لعمله، وأعود أنا وهي إىل البيت بعد انتهاء العالج. 
اجلرعة  وقبل  يوم  ذات  نعيشها..  أن  علينا  اهللا  كتب  التي  أقدارنا  نعرف  وال  نملك  ال  ألننا 
الثالثة بيومني، دار حوار بيني وبني شقيقتي الصغرى عندما اتصلت يب لنرتب موعدًا لزيارة ابنة 
أختي، فسألتني عن املوعد املناسب يل، وألهنا كانت تعمل فقد تركت هلا اختيار املوعد حسب 
كيف سيكون  أعرف  وال  لدي(جلسة كياموي)  أن  اخلميس فأخربهتا  يل: يوم  ظروفها، فقالت 

وضعي بعد انتهاء العالج. فاتفقنا عىل موعد قبل اجللسة، وذهبنا للزيارة واجتمعنا معًا. 

يف ذلك اليوم، وعندما نظرت إىل شقيقتي شعرت كأن شيئًا غريبًا كان حييط هبا ; مل أعرف ما 
هو، ولكني ال زلت أذكر تلك الصورة وذلك الشعور وأنا انظر إليها. مل أقل هلا شيئًا عام شعرت 
به واحتفظت بشعوري حتى هذه اللحظات التي أكتب هبا. جلسنا وحتاورنا، وقالت كلامت ال 
زلت أذكرها جيدًا، تساءلت بيني وبني نفيس: ملاذا قالتها؟ ثم صلينا املغرب، وبدأنا باالنرصاف 
إىل بيوتنا. مل أكن أعرف أهنا آخر مرة سأرى فيها شقيقتي معافاة سليمة وأهنا آخر مرة سنتكلم 

فيها ونتحاور ونرشب فنجان قهوتنا معًا. 
ففي اليوم التايل، الثالثاء، وبعد الظهر، جاءتني مكاملة تقول يل أن أختي قد أصيبت يف حادث 
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سيارة وهي اآلن يف غرفة اإلنعاش. أذكر ذلك التاريخ وذلك اليوم وتلك اللحظات جيدًا؛ ألنه 
أصبح تارخيًا حمورّيًا يف حياتنا  وحياهتا وحياة أرسهتا. 

إىل  أرسعت  عادي.  سري  حادث  أنه  اعتقدت  أسمع،  ما  أصدق  ال  وأنا  اخلرب،  سمعت 
وإيقاظها.  إسعافها  وحياولون  هبا  حييطون  واملمرضون  واألطباء  شقيقتي.  ألرى  املستشفى، 
سالت دموعي بصمت ومتالكني اخلوف مما رأيت من عدم جتاوهبا؛ ففي حلظات خطرت ببايل 
كل األفكار السيئة. وخالل فرتة قصرية، كان اجلميع قد حرض مرسعًا. كنا نتساءل عام حصل 
من  طيبًا  خربًا  نسمع  أن  اهللا  من  ورجائنا  ّمهنا  كل  فكان  املخيف.  احلادث  هبذا  وتسبب  معها 

األطباء، أو لعل أحدًا يكون قادرًا عىل عمل يشء ما إلنقاذها. 

ابنتي  مع  للكياموي  الثالثة  جللستي  ذهبت  غيبوبة،  يف  تزال  ال  وشقيقتي  اخلميس  يوم  جاء 
وابني اللذين شعرا بام أنا فيه من ضيق وتوتر وقلق وحزن. كنا مجيعًا صامتني، فنحن ما نزال 
بحالة صدمة وذهول منذ أيام. ال نصدق ما حصل مع شقيقتي، فهي يف وضع طبي حرج جّدًا. 
وألول مرة منذ بدايتي مع مرض الرسطان وجلسات الكياموي، أخذت جلسة العالج ودموعي 
تسيل وحدها هبدوء وصمت. مل أكن قادرة عىل وقفها أو السيطرة عليها، ومل أكن قادرة عىل إبعاد 

صورة شقيقتي من أمامي، والتي دخلت يف غيبوبة قد ال تستيقظ منها أبدًا. كام قال األطباء!. 

وكلام أتذكر شقيقتي التي ُأحب، وحواراتنا واختالفاتنا واجتامعاتنا عىل فنجان قهوة نزيل 
أن  رغم  عني  التخفيف  حياوالن  وابنتي  ابني  وكان  فأكثر.  أكثر  دموعي  تسيل  احلياة،  مهوم  به 
املمرضة  الحظت  قلوهبم.  إيل  األقرب  خالتهم  فهي  دموعي  مع  أيضًا  تسيل  كانت  دموعهام 
دموعي، فحرضت تسألني: ما بك؟ هل يؤملك العالج؟ أو أنك خائفة منه؟ فأخربهتا ما حصل 

مع شقيقتي. وما قاله األطباء من أهنا دخلت يف غيبوبة، وربام لن تستيقظ منها. 
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عندها أخربتني املمرضة بقصة ابنها البالغ عرش سنوات، والذي تم تشخيصه بإعاقة خاطئة 
للسفر  املال  من  يكفي  ما  جتمع  أن  واستطاعت  خمتص،  بطبيب  سمعت  أن  إىل  سنوات،  لعدة 
لعالجه. سافرت وعادت بعد أن عولج ابنها من الرضر الذي أصابه نتيجة التشخيص اخلاطئ. 
وبعد سنوات من املعاناة عاد ابنها طبيعّيًا كام يفرتض أن يكون. ظّلت كلامهتا تدور يف رأيس، وقد 
انتشلتني من حالة اإلحباط التي كنت أعيشها منذ أيام. ذّكرتني قصتها وكلامهتا بأّال نفقد األمل 
باهللا سبحانه. الطبيب يقول ما يرى من حقائق علمية، ويعجز عن فهم الكثري، َوَربُّ الطبيب 
يعلم ما ال يعلم الطبيب ويقدر عىل ما ال يقدر عليه الطبيب. أضاءت يل نورًا يف داخيل، وهو ما 

حصل معي فيام بعد.
 

من  ليس  جّدًا،  مرهقة  البيت  إىل  املعتاد. عدت  من  أطول  أهنا  شعرت  وقد  اجللسة،  انتهت 
الكياموي وحده؛ ألنني مل أعد أفكر فيه بداية، فقد أصبحت جلسات الكياموي يف حيايت مراحل 

َأُمّر هبا بني فرتة وأخرى، وإنام مما تعرضت له شقيقتي وأّثر علينا مجيعًا. 
يف األسبوعني األوليني من جلسات العالج مل أكن أستطيع البقاء معها يف املستشفى بسبب 
التعب واإلرهاق وضعف املناعة. ولكني كنت أغامر بنفيس وأذهب إليها معّرضة نفيس خلطر 
اإلصابة بأي أمراض أو فريوسات من غرفة اإلنعاش التي كانت هبا لعدة شهور، وبعد أن أضع 

(القناع) عىل فمي وأنفي، وأدعو اهللا السالمة واللطف. 

هبذه  للخطر  نفيس  أعّرض  كنُت  ألنني  مني،  ذكّيًا  ترصفًا  يكن  مل  السلوك  هذا  أن  أعرف 
أن  برضورة  شقيقتي،  جتاه  بمسؤولية  أشعر  كنت  لقد  ومحاين..  يب  لطف  اهللا  ولكّن  الطريقة، 
األطباء إهنا  حتى ولو كانت كام قال  أفعاهلا،  وردود  أراقب صحوها  وأن  أكون معها وأكلمها 
قد يف دخلت يف غيبوبة (املرحلة النباتية). ولكن، وبعد حوايل شهرين ونصف، بدأت الشكوك 
معنا  تتجاوب  وبدأت  غيبوبتها،  من  تستيقظ  بدأت  شقيقتي  بأن  هيام،  وشقيقتي  أنا  تساورين 
بالنظرات أنا وهي بداية، فعالقتنا نحن الثالث شقيقات كانت مميزة. وبعد ذلك بمدة استيقظت 

شقيقتي من غيبوبتها ولكن مل تعد أمورها كالسابق. 
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وثبت  الورم  حجم  وتقلص  عام (2016).  من  ديسمرب  شهر  يف  الكياموي  جلسات  انتهت 
حجمه وكان وضعي النفيس سيئًا جّدًا وإن مل أكن ألعرتف بذلك حتى أمام نفيس.

وبدأ عام (2017). انشغلنا بمرض شقيقتي وعالجها، وكان ال بد من استمرار عالجي. فقد 
تأثرت نفسيتي كثريًا بمرضها ووضعها الصحي اجلديد. كانت أختي أولوية أخرى يف حيايت غري 

نفيس؛ لذلك قل اهتاممي بنفيس كثريًا كام كنت أفعل خالل السنوات السابقة. 

حجم  أن  تبني  الطبقي،  التصوير  وبعد  جمددًا،  اآلالم  من  أعاين  بدأُت  العام،  منتصف  ويف 
الورم قد ازداد، وال ُبّد من العودة للعالج الكيميائي، أو التفكري يف عملية استئصال للورم هذه 
املرة، فقد أصبح هذا اخليار متاحًا اآلن. ومل يكن خيارًا مطروحًا يف بداية اكتشاف املرض بسبب 
يف  العالج  عىل  يرشف  كان  الذي  اجلراح  الطبيب  إن  حتى  البطن،  داخل  االنتشار  حجم  سعة 
ذلك الوقت، وعندما حتدثنا عن اخليارات املطروحة للعالج، قال يل: إن عملية االستئصال اآلن 
ويف هذا الوضع، وبسبب انتشار اخلاليا الرسطانية، ستشكل خطورًة كبرية عىل حيايت، وإنه لن 

يغامر يف إجرائها. 
وكان ال بد من التفكري بجدية بعالج نفيس أوًال، من أجل أن أكون قادرة عىل تقديم املزيد من 
العون واملساعدة لآلخرين وملن حويل، فكان ال بد من السفر للعالج، وللحصول عىل الراحة 
نفيس  منح  من  بد  ال  كان  املاضية.  الفرتة  يف  وجسدّيًا  نفسّيًا  تعبت  ألنني  العالج؛  قبل  النفسية 
إىل  سافرت  لذا  هلا،  أتعرض  كنت  التي  النفسية  الضغوط  عن  بعيدًا  والعالج  للتحسن  فرصة 
اخلارج للعالج يف األيام األخرية من عام (2017)؛ تاركًة قطعة من قلبي مع شقيقتي وأرسهتا... 

وقد بدأت مرحلة جديدة من العالج.
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خيارات جديدة
يف الشهر الثاين من عام 2018،  بدأُت بمراجعة األطباء يف اخلارج؛ وقد زادت آالم الظهر 
بمتالزمة  إصابتي  بسبب  يدّي  آالم  وزادت  الدم،  يف  الرتاكمي  السكر  معدل  وارتفع  لدّي، 
(رينود) (Raynaud›s Phenomenon). الناجتة عن العالج الكيميائي، وأصبحت اآلالم يومية 

بعد أن كانت كل بضعة أيام، أو بني احلني واآلخر. 
فجاءت  األطباء،  طلب  عىل  بناًء  الطبقية  والصور  والفحوصات  التحاليل  بإجراء  قمت 
نتائج فحص اجلينات سلبية، بحمد اهللا؛ أي إنني ال أمحل جينات وراثية للمرض، وإن إصابتي 
بالرسطان قد تكون بسبب طفرة جينية أو بسبب تعريض لفريوس أو مرض ما أّثر عىل جينايت. 
ولكن  موجودًا.  ليس  للمرض  الوراثي  العامل  بأن  أرسيت  أفراد  تطمني  بإمكاين  اآلن  وأصبح 
الوقت  بني  دورية  فحوصات  إجراء  ورضورة  مرضية،  سابقة  باملرض  إصابتي  اعتبار  عليهم 

واآلخر للوقاية. 
كام أنني أجريت فحوصات للتأكد من عدم وجود رسطانات أخرى، وجاءت كلها سلبية. 
وبعد احلصول عىل نتائج مجيع الفحوصات والصور، حان الوقت ملقابلة الطبيبة املختصة. ناقشنا 

املرض والعالجات التي أخذهتا خالل السنوات السابقة، وأصبحت أمام خيارين مهمني :

اخليار األول: اذا أردُت االستمرار بالعالج الكيميائي فقط، جيب أخذ خزعات من الكتل 
املوجودة ملعرفه نوع اخلاليا الرسطانية الختيار العالج الكيميائي املحّدد ملحاربة اخلاليا املصابة 
فقط. وهذا اإلجراء يتطلب عملية ختدير وحذر بسبب وجود طبقة من السوائل حتيط بالكتل. 
خارج  هناك (احتامل) خطورة من تّرسب السوائل  ويبقى  السوائل جمهولة أيضًا.  هذه  وماهية 

الكتل وتلويث املناطق السليمة، إذا مل يتم العمل بحذر.
للورم  االستئصال  خيار  أصبح  فقط،  حمددة  أماكن  يف  الكتل  انحسار  بسبب  الثاين:  اخليار 
الورم  إلزالة  جراحة  إجراء  يتطلب  وهذا  السابق.  يف  ممكنًا  يكن  مل  حني  يف  اآلن  مطروحًا 
والتخلص من املصدر الرئييس للرسطان، والذي مل يستطع العالج الكيميائي القضاء عليه كلّيًا  

بسبب حجم الكتل وبسبب احلاجه لنوع أكثر فعالية من العالج الكيميائي.
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خالل السنوات السابقة كانت كل خطوايت حمسوبة قدر اإلمكان، ولكن احلقيقة التي ال بد 
من االعرتاف هبا: أنه لوال لطف اهللا يب، وإهلامه يل الختاذ القرارات الصحيحة، وتسخريه من 
الناس من يّرس يل األمور، ملا استطعت االستمرار. فكثري من القرارات التي اختذهتا معتقدة أهنا 
مناسبة وصحيحة، عطلتها إرادة اهللا ولطفه؛ ألهنا مل  تكن مناسبة ومل يكن هبا خري يل. صحيح أننا 
نجتهد باألخذ باألسباب، وهذا ما كنت أقوم به، ولكن رمحة اهللا ولطفه مها األساس. فكثري من 
مرىض الرسطان قد ال يكون أمامهم الوقت الكايف للتفكري،  يف املرض الذي أصاهبم، ويكون 

اكتشافهم للمرض جاء متأخرا، ولكنها أقدرانا وما كتب علينا.

وأفكاري  املرض  مع  خربيت  رغم  خماويف،  عن  وأخربهتا  عاٍل،  بصوت  الطبيبة  مع  فكرت 
السابقة عن اجلراحة. حتدثنا مطوًال وببعض التفاصيل التي ستساعدين عىل اختاذ القرار النهائي. 
فمبدئيًا أوفق عىل استئصال الورم. ولكن أريد وقتًا لالستشارة والتفكري والبحث يف اإلجراء 
الناحية  من  أنه  الطبيبة،  أخربتني  االطمئنان  يف  وزيادة  اجلراحة.  خالل  به  ستقوم  الذي  الطبي 
هناك  دائًام  ولكن   .%  5 من  أكثر  للجراحة  خطورة  أو  معيقات  توجد  ال  واإلجراءات  الطبية 
أي   .«Minimally Invasive Surgery» إىل  ستلجأ  فهي  الطبي.  اخلطأ  من  لنسبة  احتامالت 
إهنا ستكون جراحة بأقل اجلروح املمكنة، فلن تقوم بعمل جرح كبري إال إذا اضطرت لذلك، 
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وإنام ستقوم بعمل فتحات صغرية إلدخال املعدات الطبية الستئصال الورم. أما الوقت املتوقع 
للجراحة فسيكون ما بني ثالث وأربع ساعات.

وحتدثنا عن املدة التي سأحتاجها للبقاء يف املستشفى، وعن مدة التعايف بعد اجلراحة والتي 
قد تستغرق ما بني ستة وثامنية أسابيع، إذا مل حيدث مضاعفات لسبب ما. وقد أكدت يل الطبيبة 
أن هذا النوع من اجلراحات يقلل من فرص اخلطورة عىل املريض ويزيد من فرص الشفاء لديه، 

خاصة مع إصابتي بالسّكرى من الدرجة الثانية.
مبارشة  أمامي  جلست  واهلدوء،  باللطف  تتحىل  الطبيبة  كانت  الساعة،  قرابة  معًا  جلسنا 
وليس خلف مكتبها.، وجتيب عن أسئلتي باحرتام وبدون تذمر أو إشعاري بأهنا صاحبة القرار 
فيام يتعلق بمريض، رغم تكراري للعديد من األسئلة بصور خمتلفة للتأكد من فهمي لإلجابات؛ 
فقد شعرت بخويف وقلقي، بل كانت حتثني عىل املزيد من األسئلة لرتحيني، وتساعدين عىل اختاذ 
قرارايت بقناعة وفهم ومسؤولية؛ فمن أساسيات عملها أن تكون العالقة بني الطبيب واملريض 
عىل درجة من الثقة واالحرتام والتقبل املتبادل. فأنا أعلم كمريضة، أنني إذا مل أكن أثق بطبيبتي، 
شعرت  يدهيا.  بني  روحي  أضع  بأن  أثق  ولن  يل،  خطرية  جراحة  إجراء  عىل  بقدرهتا  أثق  فلن 
باالرتياح، وشكرهتا عىل املعلومات التي حصلت عليها، وحددنا موعدًا آخر خالل أسبوعني 

للمناقشة ولتوقيع األوراق عىل إجراء اجلراحة وحتديد موعدها.

. هذا ما تعلمته من دراستي لعلم 
النفس والتدريبات التي حصلت عليها، وهذا ما أؤمن به. وإن لغة اجلسد التي يتبادهلا كّل من 
املريض والطبيب تعني القبول أو الرفض للطرفني. فمن خالل خربيت كأخصائية نفسية وخالل 
مرىض لسنوات، ورعاية والديت وشقيقتي لبعض الوقت، ومتابعايت الطبية، أصبحت قادرة عىل 
التمييز بني العالقة اجليدة بني الطبيب واملريض، وبني العالقة التي يسودها التعايل، وعدم وجود 
االهتامم احلقيقي باملريض. لذلك كان من األمور املهمة لدّي أن تكون العالقة بيني وبني األطباء 

الذي يتابعون حالتي عالقة إنسانية قبل كل يشء. 
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فعىل سبيل املثال، عندما جيلس الطبيب مقابل املريض وبيده قلم وورقة لتسجيل املالحظات 
الطبيب مبارشة ويسأله عن مشاعره وأحواله، يشعر  املريض وحياور  أو األسئلة التي يطرحها 
بالشفاء؛  للمريض  نفسيًا  داعًام  السلوك  هذا  ويعترب  واالطمئنان،  والرعاية  باالهتامم  املريض 

أحّبا  أهنام إذا  وكيف  منهام،  والدة كّل  مرض  خيرباين عن  ومها  هيام)  و  أذكر صديقتّي (مي 
الطبيب، وأبدى االهتامم هبام وبشكوامها، يقوالن بأنه طبيب جيد، وأن الدواء الذي وصفه هلام 
قد تسبب يف شفائهام من مرضهام، رغم أنه قد يكون عبارة عن جمموعة من الفيتامينات ليس 
أكثر، وكيف أهنام إذا مل حتبا الطبيب ترفضا حتى تناول الدواء الذي يصفه ولو كان به الشفاء. 

وأعتقد أن هذا األمر قد ينطبق علينا مجيعًا يف مراحل معينة من مرضنا.
خالل زيارة الطبيب، ال يرغب املريض أن يشعر بأن الوقت مىض والطبيب يقوم بإدخال 
املعلومات يف احلاسوب، أو يقرأ يف ملف املريض، وإنام يكون بحاجة لدقائق من االهتامم املبارش 
من الطبيب، وأن يتفاعل معه ويتشارك املعلومات والقرارات ونتائج الفحوصات الطبية، ال أن 
يعامله كرقم طبي، أو أنه حالة من احلاالت اليومية االعتيادية  التي يتوّجب علية االنتهاء منها، 

أو حالة مرضية بدون مشاعر.

مناقشايت  معي  حيرض  الذي  يزن  ابني  مع  أحتدث  كنت  العودة  طريق  ويف  املنزل،  إىل  عدُت 
أبنائي  أخربت  إقامته.  مكان  يف  كّل  اهلاتف  اآلخرين عرب  أبنائي  مع  أتشاور  كنت  األطباء.  مع 
أنني مقتنعة بكالم الطبيبة وبالتفاصيل التي أخربتني هبا عن كيفية إجراء اجلراحة، وأنه قد حان 
الوقت للتخلص من اخلوف من اجلراحة، واالنتقال إىل مرحلة أخرى من العالج. أبدى أبنائي 
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مناقشة  اقرتاح  تم  ولكن  النهائي.  القرار  اختاذ  يل  وتركوا  األخرى،  التفاصيل  ببعض  اهتاممهم 
األمر مع طبيبة أخرى نعرفها بنفس التخصص، وقد تباحثنا يف األمر، وبدورها زّودتني ببعض 
األسئلة التي جيب أن أعرف إجاباهتا أيضًا. واجلميع طمأننا عىل سالمة اإلجراء الطبي وشجعني 

عىل إجراء اجلراحة. 
مرة أخرى ُعدت للقراءة عن اجلراحة يف مواقع طبية خمتصة، وعرفت املزيد من املعلومات 
والتفاصيل التي ستساعدين يف التعامل مع مريض خالل اجلراحة وبعدها؛ فلقد أصبحت القراءة 
(زينة)  العزيزة  يل  أكدته  ما  وهذا  حيايت.  يف  املهمة  األمور  من  الطبية  والعالجات  مرىض  عن 
عندما أخربتني بقصتها مع الرسطان، وكيف أهنا قرأت يف الفرتة التي ُشّخصت هبا بالرسطان 
أكثر مما قرأت هبا خالل حياهتا. وكيف أن املعلومات التي حصلت عليها ساعدهتا يف التعامل 
مع مرضها وعالجاهتا؛ فقد كانت تعترب أن هذه املعلومات هي دليلها للنجاة والعالج واختاذ 

القرارات.
أعددت  أن  بعد  أخرى،  مرة  ملقابلتها  وذهبنا  الطبيبة،  حددهتا  التي  األسبوعني  فرتة  مضت 
اخلاصة  األوراق  وقعت  ثم  األمور،  بقية  يف  تناقشنا  األسئلة،  من  باملزيد  ابني  واستعّد  نفيس 
باجلراحة بعد أن رشحت يل الطبيبة بنودها كافة، والتي بينت من خالهلا اإلجراءات الطبية التي 
ستستخدمها يف اجلراحة، واألعضاء التي ستقوم باستئصاهلا بناًء عىل نتائج الصور والتحاليل 
التي تم عملها. وكذلك املوافقة عىل إعطائي وحدات الدم إذا اضطرت لذلك. ثم وقعُت عىل 
األخرية هي  اخلطوة  والبحث. وكانت  أخرى تسمح هلا بأخذ الورم املستأصل للدراسة  ورقة 
حتديد موعد اجلراحة ليوم الثالثاء15/5  الساعة الثانية ظهرًا، والذي سيصادف اليوم السابق 

من بداية شهر رمضان لعام 2018.
كنت أشعر بالراحة من القرار الذي اختذته بشأن اجلراحة، وكان ال بد من االنتظار شهرًا حلني 
موعدها. خالل فرتة االنتظار، انشغلت بأمر هذا الكتاب ـ الذي بني أيدينا ـ وتدوين قصتي مع 

املرض. وسافرت لقضاء بعض الوقت مع ابني وزوجته، وحفيديت.
لكن قبل اجلراحة بدأت أفكار املوت ترتّدد يف خميلتي. وهذا أمر طبيعي، ولكن هذه املرة ليس 
خوفًا من اجلراحة نفسها، ولكن مشاعر خوف من عدم االستيقاظ خالل التخدير؛ فقد سبق 
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وسمعت بحاالت مل يستيقظ فيها املرىض بعد التخدير. وبسبب وجودي يف الغربة، تضّخمت 
بعض األفكار واملشاعر السلبية لدّي، تالعبت يب األفكار ُيمنة وُيرسة، رغم شعوري ويقيني 
الداخيل بأنه لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا، ولن يصيبني إال كل خري من اهللا. أحيانًا كنت أعّرب 
البني عن خماويف، فيطمئنني ويذكرين بقوة إيامين، وقدريت عىل التعامل مع املرض،  ويف نفس 

الوقت كنت أرى القلق يف عينيه وكالمه فأصمت حتى ال أزيده قلقًا. 
فخالل السنوات السابقة مع الرسطان مل أكن ُأشعر أحدًا ممن حويل بحقيقة معانايت النفسية 
والداخلية مع املرض واآلالم خالل العالج الكياموي، بل وكثريًا ما كنت أجتاهل وجود املرض 
بعض  مع  خماويف  عن  أحتدث  كنت  أحيانًا  ولكن  األمل.  رغم  احلياة  يف  وأستمر  جسدي  داخل 

صديقايت املقربات اللوايت ُكّن ُيشعرنني بالراحة والطمأنينة بعد احلديث معهن.

وألنني أعلم أن أحاديث النفس هلا أكرب األثر عىل نفسية اإلنسان، كان عّيل أن ُأخرج نفيس 
من حالة القلق والتوتر واملخاوف بخصوص التفكري يف املوت، والذي هو أمر طبيعي أن نفكر 
من  كثري  يف  معي  كان  اهللا  بأن  نفيس  وتذكري  باهللا،  ويقيني  إيامين  قوة  بتجديد  بدأت  لذلك  به. 
املواقف واالبتالءات السابقة يف حيايت، وأنني استطعت التعامل مع مواقف أكثر شدة، ومررت 
بشكل  نفيس  أحّدث  كنت  بنجاح.  ختطيها  واستطعت  الكياموي  العالج  من  خمتلفة  بمراحل 
إجياّيب، ألقنع عقيل الباطن بأنني سأكون بخري وأن اجلراحة ستمر عىل ما يرام، ولن حيدث يشء 
األوهام والقلق  من  أيام للتخلص  األمر عدة  استغرق  سأستيقظ بخري.  التخدير وأنني  خالل 

وجتاوز خماويف، ألشعر بعدها بالطمأنينة والسالم الداخيل.
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وصيتي،  كتابة  مثل  األمور،  ببعض  االهتامم  عّيل  وكان  للجراحة،  نفسيًا  أستعد  وبدأت 
والسالم عىل األهل ومباركتهم بشهر رمضان، واالنتهاء من بعض األمور املعلقة مع اآلخرين. 
حيايت  رشيط  أرى  كنت  متقبًال.  ولكنه  غريبًا  شعورًا  كان  وصيتي.  أكتب  أن  أبنائي  أّرص 
يمّر أمامي وأنا اكتب الوصية. كان شعورًا مليئًا باملشاعر وبمراجعه الذات، وتذكر الكثري من 
األحداث التي مررت هبا يف حيايت ونسيتها مع األيام. كانت تذكريًا للنفس بأننا مجيعًا راحلون 
عن هذه احلياة، إن مل يكن اليوم فغدًا، وإن اختلفت أسباب الرحيل، فال يشء يدوم إال وجه اهللا 
هيم  كان  ما  فكل  هبا.  أبنائي  وأخربت  احلاسوب،  جهاز  عىل  وتركتها  وصيتي،  كتبت  الكريم. 
األبناء من الوصية، هو اجلزء املتعلق بتوضيح رغبتي يف مكان الدفن إن توفاين اهللا. أصبح أبنائي 
يعلمون رغبتي أن أدفن يف مكان والديت (عامن) إن أمكنهم ذلك، حيث قضيت حيايت، ومكان 

دراستي، وعميل، وحيث يوجد أحبتي وأصدقائي، وحيث يتذكرين الناس بعد الرحيل.

هذا  وشّكل   .15/5 يف  اجلراحة  بعد  سأفعل  بام  أفكر  وأصبحت  النفسية  أموري  حتسنت 
اليوم تارخيًا جديدًا يف حيايت. مّرت أيام االنتظار، وقبل اجلراحة بأيام، اتصل يب فريق التخدير 
للحصول عىل بعض املعلومات عن وضعي الصحي والعالجات التي أتناوهلا بصورة مستمرة 
ملساعدهتم يف اختيار كمية ونوع التخدير املناسبة يل. وتم إعطائي التعليامت واألمور التي عّيل 
قبل  العتامدها  للدم  الالزمة  النهائية  الفحوصات  إجراء  مني  فُطلب  اجلراحة.  قبل  مراعاهتا 

اجلراحة، والتعليامت التي عّيل عملها قبل احلضور إىل املستشفى يف يوم اجلراحة.
حرض أخي وأرسته، وبعض أبنائي وأرسهم، ليكونوا معي خالل هذه الفرتة احلرجة. ومل 

تستطع ابنتي احلضور بسبب انتظارها ملولودها اجلديد.
ساعد وجودهم معًا عىل الشعور بالطمأنينة والسعادة للجميع وإضفاء روح املرح يف مواجهة 
ما جيري. فوجود هذا النوع من الدعم األرسي يكون مفيدًا يف كثري من املواقف؛ فهناك مواقف 
يف احلياة ال تستطيع أن تكون فيها وحيدًا مهام بلغت ثقتك بنفسك، وقوة إرادتك، وقد يكون 

هذا املوقف أحدها. 
باستثناء  والرشاب  الطعام  تناول  عن  توقفُت  ليًال،  الثانية عرشة  الساعة  اجلراحة، ويف  قبل 
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املاء، كام توقفت عن تناول األدوية بناًء عىل تعليامت فريق التخدير، فهناك ما يقارب من أربع 
عرشة ساعة من الصيام إال من املاء. نِمت ليلتها بسالم؛ فقد أسلمت أمري هللا، ومن أسلم أمره 

هللا اطمأن ونام.

وجود  االجتامعي  التواصل  وسائل  سهلت  وقد   .
اآلخرين معنا أينام كنا. فقد كانت ابنتي وأهيل عىل تواصل مستمر لالطمئنان عّيل. وكان األهل 
واألصدقاء يبعثن برسائل الدعم والدعاء بالشفاء. وهذه الرسائل كانت كافية إلبعاد أفكاري 
عن التشاؤم والسلبيات. وعىل الرغم من بعض سلبيات وسائل التواصل إذا أسيئ استخدامها، 

لكنها يف هذا الوضع شكلت حلقه من الدعم االجتامعي النفيس الرائع يل.
وقبل الساعة الثانية عرشة ظهرًا، كنا قد أمتمنا إجراءات الدخول إىل املستشفى. وبدأ اإلعداد 
لإلجراءات الطبية، وجتهيزي لغرفه العمليات. كنت وأخي وأبنائي وعائالهتم يف غرفه االنتظار. 
أحيانًا كنا نضحك ونحن نتذكر بعض قصص املايض والطفولة. كانوا حياولون إضفاء جو من 
املرح؛ فقد تكون هذه الساعات األخرية يل. يف احلقيقة، إنني فكرت باألمر للحظات. ولكن مل 
استسلم للفكرة، فقد استخرت وأسلمت أمري هللا، وبدأت غريزة وحب احلياة بالسيطرة عىل 

تفكريي. 
أمر  استوقفنا  عندما  للدخول،  أستعد  كنت  قد  للداخل.  الصطحايب  املمرضة  حرضت 
اختاذ القرار بشأنه بنفيس، حتى ال  أخي وأبنائي  كان عّيل اختاذ قرار رسيع بشأنه. وطلب مني 

يتحملون املسؤولية جتاهه الحقًا. 

نظرت إىل وجوههم، وشعرت بحريهتم، فلن يكون القرار عليهم سهًال، وال أريد هلم الشعور 
بالذنب مهام كان قرارهم يف حالة عدم اختاذي للقرار اآلن. ويف حلظات طافت صورة عزيزة إىل 
قلبي، قال األطباء عن حالتها أهنا لن تستيقظ من غيبوبتها التي دخلت هبا عدة أشهر، ولكنها 
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وقناعاهتم  وتفكريهم  وقدراهتم  األطباء  علم  فوق  واهللا  عليم.  علم  ذي  كل  وفوق  اهللا،  إرادة 
العلمية والبرشية. لقد استفاقت من غيبوبتها. تذكرت املراحل التي مررنا هبا معها. وأسلمت 
أمري هللا. فقد أهلمني اهللا إجابه رسيعة، فقلت هلم بثقة واطمئنان : «إذا أكد أطباء ُمسلمون أنه 
موت دماغي، ارفعوا عنى األجهزة، وإن كان يف العمر بقية، فلله طريقته إلنقاذي وإعاديت إىل 
واحدًا؟ قلت له :حتى لو  طبيبًا  احلياة». وكأن إجابتي أراحتهم فسألني ابني مؤكدًا: ولو كان 

كان طبيبًا واحدًا.
املمرضة  مع  وذهبت  وودعتهم  برسعة،  األوراق  وقعت  طويًال،  التفكري  أطيل  ال  وحتى 
لالستعداد للجراحة. طلبت املمرضة من أبنائي الدخول معي، حتى حيني موعد اجلراحة. كنا 
نضحك ونحاول جعل األجواء تبدو مرحية ومرحة، فقد كان التوتر والقلق الداخيل يبدو علينا 

يف هذه اللحظات، وال داعي إلضافة توترات أخرى. 
الطعام  عن  فيها  ُصمت  التي  الساعات  عن  يسألنني  التخدير  وطبيبة  املمرضات  بدأت 
يدّي،  يف  األجهزة  يضعن  وبدأن  أتناوهلا،  التي  األدوية  وعن  اجلراحة،  أجل  من  والرشاب 

وإعطائي بعض األدوية واإلبر استعدادًا للساعات القادمة.
حان املوعد، وبدأن يتحركن بالرسير، أرشُت ألبنائي بيدي يف حماولة عدم النظر يف وجوههم. 
كانت حلظات مناسبة للدعاء ونحن نسري يف املمرات املؤدية لغرفة العمليات، دعوت اهللا ملن 
ونطقت  مرات  عدة  أيدهيم»  فوق  اهللا  قلبي «يد  يف  ورّددت  لنفيس،  ودعوت  هلم،  الدعاء  أريد 
الشهادتني. دخلنا غرفة العمليات، كنت ال أزال أعي ما يدور حويل، ساعدهتم باالنتقال من 
الرسير إىل طاولة العمليات بنفيس. ثم قلت للمرضة: (أشعر بأنني أطري)، ويبدو أن هذا كان 

بدء تأثري اإلبرة املخدرة التي أعطتني إياها طبيبة التخدير قبل الدخول لغرفة العمليات.
وبعدها مل أعد أذكر شيئًا...

كانت اجلراحة قد بدأت الساعة الثانية بعد الظهر حسب املقرر. وكان املفروض أن تستمر 
ثالث ساعات ونصف، ولكن اجلراحة استمرت مخس ساعات كام قيل يل فيام بعد، وخالل هذه 
الساعات كان األبناء يف غرفة االنتظار يتلقون رسائل عرب هواتفهم بني الوقت واآلخر ختربهم 

بأنني بخري وأن اجلراحة تسري بخري أيضًا. 
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ويف الساعة السابعة والنصف مساء استيقظت عىل صوت إحدى املمرضات تنادي باسمي، 
ألجد أخي وأبنائي أمامي يقولون يل : «احلمد هللا عىل السالمة». كان رأيس ما يزال ثقيًال، وكنت 
وانتهيت  الكابوس  ذلك  من  انتهيت  قد  أنني  أصدق  مل  جسمي،  أجزاء  مجيع  يف  بالثقل  أشعر 
من اجلراحة. ويبدو أنه دار حوار بيني وبني املمرضة وأخي وأبنائي وال أذكر منه سوى القليل 
بسبب تأثري املخدر. فقد أخربين أبنائي أن أول يشء طلبته عند استيقاظي هو رشب القهوة، وأن 
املمرضة قد أحرضت يل القهوة كام طلبتها (بدون سكر)، وأنني رشبتها بيدي، قبل أن أعاود 
ذلك  من  أذكر  ال  ألنني  يقولون  ما  أصدق  ومل  لألمل. ضحكت،  األدوية املهدئة  تأثري  من  النوم 

شيئًا.
ستبقيني  وألن األدوية  الطبية مستقرة  أموري  ألن  اجلميع االنرصاف،  املمرضة من  طلبت 
نائمة حتى الصباح، بعد أن طمأنتهم أهنا ستبقى معي طوال الليل. ال أذكر الكثري مما حدث يف 
إلعطائي الدواء، ومراقبة احلرارة  أنه كان هناك من يوقظني كل عدة ساعات  الليلة، إال  تلك 
والضغط، ومستوى السكر، والذي كان مصدر قلق هلم ألنه ارتفع خالل اجلراحة مما دعاهم 

لزيادة جرعة األنسولني بعد ذلك للسيطرة عليه.

يف صباح اليوم التايل، دخلت الطبيبة مبتسمة لالطمئنان عّيل، وأخربتني بأن اجلراحة جرت 
اخلاليا  أن  وجدت  فقد  استئصاهلا،  عىل  اُتفق  التي  األعضاء  كل  استئصال  وتم  يرام،  ما  عىل 
الرسطانية قد اقرتبت من أماكن أخرى، فاستأصلت ما لزم. ومل تضطر لعمل جرح كبري واكتفت 
بعمل بخمس فتحات صغرية. كنت سعيدة بام أسمع، حيث يفرتض أن تشفى جراحي خالل 
شهرين، ولكن مدة التعايف الكىل ستكون اكثر من هذا. وعندما سألتها عن حجم الورم الذي 
يل  ترسل  سوف  واهنا  الكبرية،  فروت  اجلريب  حبة  بحجم  بأنه  بيدهيا  يل  أشارت  استأصلته، 
صورة الكتلة التي تم استئصاهلا، وتكتب التفاصيل يف تقرير اجلراحة. وكإجراء طبي أرسلت 
الورم للفحص ملعرفة العالج الكياموي املناسب الذي سآخذه بعد التعايف الستكامل العالج. 

شكرهتا، ووّدعتني ومتنت يل الشفاء ألعود للقائها بعد أسبوعني يف العيادة. 
حرض أخي وأبنائي وزوجاهتم، كان اجلميع صائًام، فهذا هو اليوم األول من شهر رمضان 
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املبارك، تفاءلت بقدوم الشهر املبارك وباخلالص من مرض الرسطان الذي أتعبني وأقلق راحتي 
لسنوات. كانت حفيديت «زينة» ذات الثالث سنوات آخر من دخل احلجرة مع والدهتا، نظرت 
إّيل مستغربة وهي ترى كل األجهزة من حويل، ويف يدي املغذيات واإلبر. حتدثت معها، لكنها 

كانت تنظر إّيل باستغراب وختاف االقرتاب مني، وقالت يل من ُبعد: (سالمتك تيتا). 
وعندما خّف تأثري التخدير واألدوية املسّكنة لألمل، طلبت أن أرى هاتفي، كان شعورًا مرحيًا 
ومجيًال أن أجد أكثر من 250 رسالة من األهل واألصدقاء لالطمئنان عّيل. هذا النوع من الدعم 
اإلجيايب يساعد عىل الشفاء بوجود هذا احلجم من احلب واالهتامم من اآلخرين. ضحك أخي 
أكملنا  هبا).  خاصة  دولة  لدهيا  دائًام  (ماما  أبنائي:  وقال  الرسائل.  عدد  هلم  أذكر  وأنا  وأبنائي 
حوارنا حول هذا النوع من الدعم؛ فمنهم من كان مع هذه النوع من الدعم اإللكرتوين ومنهم 

من يرفضها.  
من  وامليش  للحركة  لدفعي  املمرضات  من  حثيثة  حماوالت  مع  املراقبة،  حتت  أزال  ال  كنت 
أجل إخراج الغازات التي جتمعت داخل اجلسم بسبب إجراءات اجلراحة التي تسببت يل بأمل يف 
كتفي األيمن، و ألن امليش سيخفف الكثري من األمل لدي. ورغم شعوري بعدم االتزان، إال أنني 

حاولت السري بمساعدة املمرضات واالتكاء عىل (املشاية) مع وجود الضغط واألمل.
دامت  ما  اجلراحة  بعد  ساعة  وعرشين  أربع  من  ألكثر  املستشفى  يف  البقاء  يل  مقررًا  يكن  مل 
من  بالعديد  تزويدي  تم  أن  بعد  البيت،  إىل  العودة  طريق  يف  كنت  املساء  ويف  بخري.  األمور 
اُملسّكنات واإلرشادات والتعليامت الرضورية من أجل التعامل مع اجلراحة خالل وجودي يف 

البيت. 
التي  اآلالم  ورغم  الطعام.  وزوجته  أخي  أعّد  حيث  اإلفطار،  موعد  يف  البيت  إىل  وصلنا 
كنت أعاين منها جلست معهم يف حماولة لتناول القليل من الطعام، كانت مشاعري خمتلطة جتمع 
وعدم  والشكر  احلمد  ومشاعر  اُملسّكنة،  األدوية  وآثار  اجلراحة،  نتيجة  والتعب  اإلرهاق  بني 
التصديق من اخلالص من كابوس الرسطان واجلراحة الذي رافقني سنوات طويلة. ومشاعر 
السعادة واالرتياح بوجود أخي وأبنائي حويل، وبأن اهللا قد أنعم عّيل باخلالص يف اليوم األول 

من شهر رمضان املبارك.
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ما بعد اجلراحة
نِمت يف الليلة األوىل بعد اجلراحة عىل اُملسّكنات. وملا استيقظت يف صباح اليوم التايل، كانت 
اآلالم ال تزال مستمرة، تناولت بعض الطعام، وأخذت اُملسكنات؛ فقد ُطلب منى االستمرار 
بتناول املسكنات يف األسابيع القادمة للتخفيف من اآلالم. قمت بالتحرك والتنقل داخل البيت 
بدون إبداء جمهود ُيذكر، أو محل أشياء ثقيلة أو القيام بحركات شديدة من شأهنا التسبب يف فتح 

اجلراح أو التسبب بأرضار داخلية.
لقد أخربتني الطبيبة بوجود آثار جانبية متوقعة بعد اجلراحات الكبرية؛ باإلضافة إىل اآلالم، 
هناك الغثيان، والتعب واإلرهاق، وارتفاع درجات احلرارة يف حالة وجود التهاب، وتورم حول 
اجلرح، والشعور باَخلَدر، أو النزيف، وجتمع السوائل يف اجلراحات الداخلية، وفقدان الشهية 
الناجتة عن طبيعة إجراءات اجلراحة نفسها وعن التخدير، واستخدام اجلسم لطاقته للمساعدة 
يف عملية الشفاء، وهذه األعراض مجيعها يفرتض أن ختتفي تدرجييًا ما بني ستة إىل ثامنية أسابيع. 
عند  للمساعدة  باملمرضات  واالتصال  معها،  للتعامل  وأستعد  األعراض  هذه  أتوقع  كنت 

احلاجة.
بعد  أنه  هبا،  أفكر  كنت  التي  األسئلة  من  الكثري  عن  وأجابت  قرأهتا  التي  املعلومات  ومن 
بام  املحيطة  األعضاء  بعض  ُتصاب  الصدر،  أو  كالبطن  حمددة  مناطق  ويف  اجلراحية  العمليات 
تصاب  التخدير  وبسبب  اجلراحة،  فبعد  األعضاء).  لبعض  مؤقت  وظيفي  (اختالل  يسمى 
األمعاء بالشلل املؤقت لفرتة قصرية، وهذا االختالل املؤقت يمنع السوائل والطعام والغازات 
املرور عرب األمعاء كام يف الوضع الطبيعي. ويمكن أن يتسبب هذا بالغثيان، والقيء، وتشنجات 
وهذه  للجسم.  الطبيعية  واإلخراج  التبول  عملية  ويعيق  واإلمساك،  واالنتفاخ،  املعدة،  يف 
أيام.  عدة  يستغرق  الطبيعي، والذي قد  لوضعها  األعضاء  عودة  ختتفي بعد  مجيعها  األعراض 
أصاب  أن  بدون  هبا  أمّر  كنت  التي  األعراض  تفهم  يف  املعلومات  هذه  معرفة  ساعدتني  وقد 

باخلوف أو اهللع.
الراحة  وحماوالت  اُملسكنات  وتناول  اآلالم  بسبب  خمتلطة،  كانت  حيايت  من  الفرتة  هذه 
واالسرتخاء. حاولت االهتامم بنفيس قدر اإلمكان، وكان كل َمن حويل حياول تقديم العون يل، 
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ولكن عّيل أن أمّر هبذه اآلالم وحدي. وبعد عدة أيام حتسنت أمورى واستقرت، وسافر اجلميع 
إىل أعامهلم. 

يبدو  ظاهر، فال  سبب  حراريت باالرتفاع بدون  بدأت  بعدها  اجلراحة،  أيام عىل  مرت عدة 
أن هناك التهابات خارجية مكان اجلراحة، وارتفع معدل السكر. يف البداية اعتقدت أن سبب 
ارتفاع احلرارة بسبب أدوات الدفء الذي أحاطني هبا األبناء لعالج الربودة التي كانت تصيبني. 
لكن مع تكرار ارتفاع احلرارة لعدة أيام فال بد من وجود سبب آخر. وبعد ذلك شعرت بآالم 
شديدة يف اجلهة اليمنى من اخلارصة متتد إىل الرجل اليمنى، ومل أعد أستطيع احلركة أو اجللوس، 
كانت اآلالم ذات طابع حاّد، كأهنا ُشحنات كهربائية يف هذه املنطقة. وكان ال بّد من رؤية الطبيبة 
التي طلبت إجراء صورة طبقية مستعجلة للمنطقة بسبب طبيعة األمل وبسبب عدم وجود أي 
التهاب خارجي. كانت نتيجة الصورة وجود جتمع كبري للسوائل يف منطقة األمل بسبب اجلراحة 
تلك  يف  العصب  عىل  تضغط  كانت  السوائل  وهذه  للورم.  الداخيل  االستئصال  مساحة  وكرب 
املنطقة مسببة هذه اآلالم الشديدة. وهو ما يسمى (Lymphocele) (اللمفوسيلية) وهو جتمع 
التي  البيضاء  خاليا الدم  حيتوي عىل  وهو سائل شفاف  األنسجة املحيطة،  الليمفي يف  للسائل 
يف  القدرة عىل السري  اآلالم بسبب عدم  مسببًا  السائل  هذا  ويتجمع  أنسجه اجلسم،  تنتقل عرب 
مساره الطبيعي بعد اجلراحة. وكان ال بد من التدخل اجلراحي لترصيف وإخراج هذه السوائل. 

حتسبًا  الصيام  مني  ُطلب  اجلسم.  من  السوائل  لترصيف  أنبوب  لوضع  موعد  حتديد  تم 
العمليات  غرفة  إىل  الدخول  وقبل  املعدة.  وامتالء  التخدير  بسبب  حتصل  قد  التي  لألرضار 
جلست معي الطبيبة وأخربتني باإلجراءات التي ستقوم هبا مع مساعدهيا، وأنه لن يكون هناك 
الذي  اإلجراء  خالل  بالراحة  الشعور  لضامن  مهدئًا  إعطائي  سيتم  وإنام  للجسم،  كامل  ختدير 

سيستغرق ساعة من الزمن، وسأكون عىل وعي تام خالل ذلك.
مل أشعر باخلوف، فقد ختطيت الكثري من املراحل الصعبة. كان الفضول يدفعني الختبار هذا 
النوع من اإلجراءات ومراقبة كل ما سيجرى، ولكن قلقي الوحيد يتمثل يف أنني ال أريد اختبار 
املزيد من اآلالم؛ فالشهر الذي مىض حتملت فيه الكثري من اآلالم حتى إنني مل أعد قادرة  عىل 

حتمل املزيد.
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وإنام  العمليات،  غرفة  تكن  مل  احلجرة،  دخلت  وعندما  اجلراحي،  للتدخل  إعدادي  تم 
كانت غرفة األشعة (CT Scan). وأخربتني املمرضة املرافقة يل أن الطبيبة وفريق «قسم األشعة 
األشعة  جهاز  مراقبه  وحتت  اإلجراء  بعمل  سيقومون  من  هم  التداخلية»  الدموية  واألوعية 
لضامن إدخال األنبوب يف املكان الصحيح لتقليل األخطار. تال ذلك إجراءات رسيعة استعدادًا 

حلصول أي طارئ. 
كنت أنظر لسقف الغرفة الذي تم تغطية جزء منه بصورة مضيئة للسامء والغيوم. للحظات، 
رسحت بفكري يف الغيوم؛  فأنا أحب النظر للغيوم، والسفر فوق الغيوم، فذلك يمنحني شعورًا 

بالراحة، ويقينًا بعظمة اخلالق وقدرته.
 أعادتني املمرضة إىل الواقع وهي تسألني: هل أنت بخري؟! أجبتها: نعم. ثم دخلت الغرفَة 
الطبيبُة املسؤولة واألطباء املساعدون واملمرضون، وكان هناك ممرضة عملها فقط التحدث معي 

واالطمئنان عّيل كل عدة دقائق، وفيام إذا كنت بحاجة ليشء.  
ألقت عّيل الطبيبة التحية، وأخربتني عن اإلجراءات التي سيتم عملها مرة أخرى وتأكدت 
من فهمي هلا بوضوح بأن طلبت مني أن أعيد هلا بالكالم اإلجراء الطبي الذي ستقوم به. وأنه 
سيتم سحب السائل من الداخل بواسطة إبرة وإرساله إىل املخترب للتأكد من عدم وجود التهاب، 
وأنه سيتم عمل شق صغري قرب اخلارصة اليمني ومكان جتمع السوائل إلدخال أنبوب، وإبقاء 
للسوائل..  اجلسم  ترصيف  عىل  اعتامدًا  أيام؛  عرشة  عىل  تزيد  قد  ملدة  اجلسم  خارج  منه  جزء 
املستمر  التوضيح  هذا  دقتها.  من  للتأكد  األشعة  جهاز  بمساعدة  ستتم  اإلجراءات  هذه  وأن 

لإلجراءات والتأكد من فهم املريض هلا أشعرين بالراحة، واملسؤولية يف نفس الوقت.

 تم سحب طاولة العالج إىل داخل اجلهاز ألخذ الصورة األوىل قبل بدء اإلجراء. كنت أنظر 
يف الشاشة أمامي، وأرى صورة لعظام احلوض، وهنا سألت الطبيب: أين السوائل؟ فأشار بيده 
وقال يل: هذا تصوير مقطعي ملنطقة اجلراحة، وهذه هي السوائل، كانت عبارة عن غباش منترش 
يف منطقه اجلراحة مل أفهم الكثري منه، لكن الطبيب كان يعرف عمله. كنت اسأل وهو جييب. 
بني  كانوا  االنتهاء.  حني  إىل  يقولون  ملا  واالستامع  الصمت  التزام  فقررت  اإلجراءات،  بدأت 
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وقت وآخر يرتكون الغرفة مجيعًا من أجل التصوير، وتقول يل املمرضة ضاحكه: إننا لن نرتكك 
وحيدة وسنعود بعد قليل. ويعودون بعد دقائق إلكامل اإلجراءات بناء عىل معطيات الصور. 

تم  الذي  السائل  بمشاهدة  أرغب  كنت  إذا  فيام  الطبيبة  وسألتني  القصرية،  اجلراحة  انتهت 
مجعه، أجبت باإلجياب. شاهدُت سائًال شفافًا أصفر اللون، تم إرساله للفحص مبارشة. غادر 
األطباء وأكملت املمرضات ما يتوجب عمله. ذهبوا يب بعدها إىل غرفة املراقبة بسبب التخدير 
بعد  البيت  إىل  إرسايل  تم  وضعي  وحتسن  الساعة،  قرابة  وبعد  يل.  إعطاؤه  تم  الذي  اخلفيف 

إعطائي املعلومات الالزمة إلخراج السوائل، والعناية باألنبوب ومكان اجلرح.
عدت إىل البيت، وكنت ال أزال أشعر باألمل، أخذت جرعة من اُملسكنات وخلدت للنوم. 
يف صباح اليوم التايل خف األمل احلاد الذي كان يصيبني، وبدأت أستعيد قدريت عىل احلركة رغم 
السوائل  كان عيلَّ تفريغ  ويف كل يوم  اجلسم.  السوائل خارج  الذي تتجمع به  وجود األنبوب 

التي خرجت وتسجيل كميتها ملراجعتها مع األطباء.
يف األسبوع التايل جاء موعد املراجعة وفحص األنبوب، وكانت كميه السوائل التي خترج 
ترسيـع  أجـل  ومن  األنبوب،  إخــراج  باإلمكــان  يكـن  لـم  لذلك  كبرية،  تزال  ال  يوم  كل 
عملية إخراج السوائل وجتفيف املنطقة تم عمل إجراء طبي آخر بحقن املنطقة بالكحول الطبي.
بعد  اللمفاويات  عالج  أي   ،(Lymphocele Drainage and Alcohol Sclerotherapy)

وضع  بدون   العالج  وضع  تم  املرة  وهذه  الكحول.  باستخدام  السوائل  وترصيف  اجلراحة 
املوضعية. كنت أشعر بكل يشء. وبعد حقن املادة امللونة تبني أن كمية السوائل ال  املسكنات 
أن  ولكم  السوائل.  إخراج  لترسيع  الطبي  الكحول  من  بكمية  املنطقة  حقن  فتم  كبرية،  تزال 
أن  قبل  أيام  ثالثة  ملدة  اآلالم  بقيت  اجلراح.  عىل  الكحول  وضع  يصاحب  الذي  األمل  تتخيلوا 

أشعر بتحسن. 
تكرر عمل نفس اإلجراء مرة كل أسبوع، ويف كل مرة كنت أمّر فيها بنفس األمل. وبعد أربعه 
أسابيع أصبحت كمية السوائل التي خترج من اجلسم قليلة جدًا وضمن الكمية املسموح هبا. 
وعندما ذهبت للمراجعة، وتم حقن املادة امللونة، مل يكن هناك انتشار جديد هلا، فتقرر سحب 
األنبوب. كان الفريق الطبي يف هذه املرة قد تغري، وكانت دائام جترى حوارات خمتلفة اشبع هبا 

فضويل للمعرفة. انتهى اإلجراء، وكان اخلالص من األنبوب أخريًا مصدر راحة كبرية يل. 
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العودة إىل العالج الكيميائي
املضاعفات  ببعض  واملرور  اجلسم،  من  السوائل  وإخراج  الرسطاين،  الورم  استئصال  بعد 
الصحية التي استغرقت حوايل ثالثة اشهر. أخربتني طبيبتي(ليا) التي عملت يل اجلراحة يف آخر 
موعد لنا أهنا ستغادر مع زوجها للعمل يف منطقة أخرى. لذلك تم حتويل حالتي لطبيبة أخرى 
ملتابعة العالج الكيميائي معها. انزعجت قليًال هبذا اخلرب؛ ألن طبيبتي  كانت لطيفة ومتفهمه 

وهادئة، وكان هذا يشعرين بالراحة واألمان يف التعامل معها، ولكن عّيل تقّبل الوضع اجلديد.
الطبيبة  مع  للتحّدث  لزياريت،  أملانيا  من  حرض  قد  كان  الذي  معتز  األصغر  ابني  مع  ذهبت 
اجلديدة من أجل استكامل خطة العالج. وبناء عىل معطيات ما بعد اجلراحة؛ فقد تقرر تغيري نوع 
العالج الكيميائي وتغيري دورة العالج التي اعتدت عليها لسنوات سابقًا. فقد أظهرت الصور 
الطبقية  الصورة  ولكن  سنوات.  منذ  حجمها  يتغري  مل  والتي  الرئة،  عىل  الصغرية  الُعقد  بعض 
األخرية أظهرت تغّري حجم إحدى هذه العقد، وأصبح من الرضوري املتابعة وحماولة عالجها 

إن كانت رسطانية.
حاولت أن أناقش الطبيبة اجلديدة لفهم خطة العالج، ولكنها لألسف كانت من النوع الذي 
ال يتقّبل النقاش، فلدهيا بروتوكول طبي، عليها اتباعه بحذافريه. حتى إن ابني اهلادئ بطبعه، 
الحظ أنني تضايقت من أسلوهبا وأهنا كانت متيل للعدوانية يف احلديث، حاول ابني التحدث 
هبدوء للتخفيف من الشعور بعدم الراحة يف احلوار. وكان هذا هو اللقاء األول بيننا، وعندما 
الحظت ذلك، اخترصت األسئلة، وحاولت أن أكتب كل يشء تقوله للبحث عنه عرب اإلنرتنت 
لفهم ما أريد فهمه. مل أحب أسلوهبا يف احلوار، فأنا من النوع الذي حيب أن يفهم ويكون مقتنعًا 
قبل أن يترصف، وهذا ما تعلمته خالل مريض. غادرت العيادة ومل  أكن أشعر باالرتياح. كنت 

أتساءل بيني وبني نفيس كيف سأستمر بالعالج معها وهي هبذه العدوانية؟ 
كانت خطة العالج اجلديدة، جلسة كل ثامنية أيام ملدة أسبوعني من (Cisplatin سيسبالتني 
و Gemzar مجزار)، ثم أسبوع للراحة، وهكذا تصبح الدورة واحدًا وعرشين يومًا. وقد تزداد 
فرتة الراحة لتصبح أسبوعني، وذلك اعتامدًا عىل تقّبل جسمي للعالج، ومدى قدرة جسمي عىل 

التحمل واملقاومة. 
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من  بّد  ال  كان  والدم،  املناعة  عىل  السيسبالتني  وخصوصًا  العالجات  أثر  فهم  أجل  ومن 
التعرف عىل مكونات الدم، ألستطيع قراءهتا والتعامل معها؛ فالدم يتكون من أربع مواد أساسية 
من آالف املكونات األخرى، وأمهها (اخلاليا البيضاء، وخاليا الدم احلمراء، والصفائح الدموية 

و البالزما).
وألن (السيسبالتني) يؤثر مبارشة عىل مناعة اجلسم، ويتسبب يف انخفاض عدد كريات الدم 
البيضاء والتي هي خط الدفاع األول يف مناعة اجلسم ومنع اإلصابة بااللتهابات واألمراض؛ 
لذلك فان انخفاضها سُيضعف ُقدرة جسمي عىل ُمكافحة العدوى واإلصابة باألمراض التي 

لن أكون سعيدة بالتقاطها خالل فرتة العالج.
كام أن انخفاض كريات الدم احلمراء يتسبب باإلصابة بضعف الدم، والتي تعمل عىل نقل 
األوكسجني من الرئتني إىل مجيع أنسجة اجلسم، وتنقل ثاين أكسيد الكربون من الدم. وانخفاض 
والتعب،  الوجه  وشحوب  القلب،  رضبات  وضعف  الدم  ضعف  يف  يتسبب  الكريات  هذه 
واإلرهاق، والضعف العام، وضيق الّنَفس وِقَرصه.  كام تتسبب بانخفاض عدد صفائح الدم، 
الدم  مع خاليا  جنب  إىل  جنبًا  يف نخاع العظام  الصفائح  وُتصّنُع  النزف.  عند  الدم  جتلط  بعدم 
البيضاء واحلمراء. أما البالزما؛ فهي ُتكسب الدم خاصية السيولة وسهولة احلركة. وهي سائل 
أصفر شّفاف له وظيفتان هامتان، األوىل: نقل املواد الغذائية الالزمة للخلية، واألخرى: إزالة 

نواتج عمليات األيض والتمثيل الغذائي من داخل اجلسم.  
لذلك، جيب أن تكون مناعة جسمي مرتفعة خالل فرتة العالج ألستطيع املقاومة والتحمل. 
االهتامم  خالل  من  إال  كثريًا  هبا  التحكم  أستطيع  وال  اجلسم  داخل  حتدث  األمور  هذه  ولكن 
واألمراض.  العدوى  التقاط  مصادر  عن  واالبتعاد  اجلروح  وأماكن  األطعمة  ونظافة  بالتغذية 
وبناًء عىل معرفتي بمكونات الدم، أصبحُت أترقب النتائج خالل هذه املرحلة، وأتابعها بنفيس. 
(جهاز  أو   port تركيب  تقرر  القادمة،  األشهر  خالل  الكيميائي  العالج  لبدء  واستعدادًا 
مركزي) يف منطقة الكتف األيمن، إلعطائي العالجات وسحب الدم من خالله. خاصة أنه مل 
يعد من السهل ظهور الرشايني يف ساعدي. تم وضع اجلهاز بالكامل حتت اجللد وإغالق اُجلرح 
ملنع التلوث، يف عملية استغرقت حوايل الساعة باستخدام التخدير املوضعي. مل يكن وجود هذا 
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اجلهاز رغم صغر حجمه سهًال يف اجلسم. فام زال عّيل أن أعتاد عىل وجوده ألنه يسبب بعض 
الضيق عند حركة الذراع اليمنى أو حتريك الرقبة حركة قوية أو رسيعة، وعند النوم والسجود.  

حتّدد موعد اجللسة األوىل يف الساعة التاسعة صباحًا. ومع الفجر، صليت ودعوت اهللا أن 
ييرس يل أمور هذا اليوم وأن يميض كل يشء بخري. صليت االستخارة وغادرت إىل املستشفى مع 
ابني يزن. ويف الطريق، كان يزن حياول أن يامزحني، ولكني مل أكن يف مزاج للمزاح. مل أكن خائفة 
ولكن كنت متوترة؛ ألهنا املرة األوىل التي سيتم عالجي فيها يف مكان آخر غري الذي اعتدت 

عليه خالل السنوات السبع السابقة. 
وصلت يف املوعد املحّدد، وبعد أخذ العالمات احليوية للجسم من وزن وضغط وحرارة، 
مبتسمة  كانت  يل.  املخصص  املكان  إىل  الصطحايب  عني(لنزي)  املسؤولة  املمرضة  جاءت 
ولطيفة. كنت أحتّدث معها عن رغبتي يف اختيار مكان قرب النافذة الن ساعات العالج ستكون 
طويلة. ولكن كل األماكن كانت قرب النوافذ. فاخرتت مكانًا يشعرين بالراحة واخلصوصية. 
القادمة.  واجللسات  الساعات  خالل  فيه  سأتواجد  الذي  املكان  عىل  للتعرف  جولة  يف  وذهبنا 
ساعدتني اإلرشادات التي أعطيت يل عىل الشعور بألفة للمكان. ثم أحرضت يل أغطية دافئة؛ 
يبدو  هلا:  وقلت  أضحك،  وبدأت  نفيس  أمتالك  مل  عندها  بنفسها.  عّيل  الغطاء  بوضع  وقامت 
أن هذا اليوم سيكون مميزًا بالدالل يل!  حيث مل أعتد عىل هذا الدالل من قبل خالل جلسات 
الكياموي فضحكت وقالت يل: هو كذلك، وهذا عملنا. وبعد أن اطمأنت إىل وضعي سألتني 

فيام إذا كنت بحاجة ليشء آخر، واستأذنتني للذهاب إلحضار األدوية للبدء بالعالج.

وألن الوقت املتوقع كان ما بني  4 ـ 5 ساعات فقد أحرضت معي احتياجايت اخلاصة، وجهاز 
الكمبيوتر للعمل خالل هذه الساعات. 

 Steroids والستريويد  السوائل  بإعطائي  وبدأت  األدوية،  حتمل  مبتسمة  (لنزي)  عادت 
وأدوية أخرى للمساعدة يف تدمري اخلاليا الرسطانية وجعل العالج الكياموي أكثر فاعلية للحّد 
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من رّد الفعل التحسيس للعالج. وعندما سألتها عن موعد إعطاء العالج الكيميائي ضحكت 
وقالت يل: ستعرفني لوحدك، ألنه سيحرض ممرضني آخرين لتسليمي العالج. 

 وعندما سألتها: ملاذا؟ قالت: لدينا ثالثة أقسام يتم التأكد هبا من العالج، األول: يف املخترب 
تسليم الدواء.  وقبل  أمامك  والثالث:  التمريض.  حمطة  والثاين:  فيه.  العالج  حتضري  يتم  الذي 
وبالفعل، بعد إعطائي العالج التحضريي حرضت ممرضة أخرى حتمل العالج. وسألتني عن 
اسمى وتاريخ ميالدي. فقلت هلا وأنا أمازحها: ولكن عمري مخسة وعرشون عامًا! نظرت إّيل 
باستغراب. فكرْت قليًال ثم فهمْت ما أقصد، وضحكنا معًا بعد أن قالت يل: هذه هي الروح 

احلقيقية للتعامل مع الرسطان.
إذا  فيام  وسألتني  العالج،  اسم  وذكرت  العالج  من  التحقق  إجراءات  املمرضتان  أكملت 
جهاز  عىل  ذلك  من  وتأكدت  باإلجياب.  وأجبتها  يل،  سُيعطى  الذي  العالج  اسم  أعرف  كنت 
الكمبيوتر، واألسورة الطبية التي عىل يدي، ثم سلمت لينزي الدواء. وذهبت بعد أن تطابقت 

املعلومات. 
قد تكون هذه اإلجراءات الدقيقة مّتبعة يف معظم املستشفيات، ولكن زيادة التحقق وذكر 
املعلومات الطبية أمام املريض ليعرف أن العالج يتطابق مع اخلطة العالجية التي حتدثت عنها 
سابقًا مع الطبيب يعطي الشعور باملسؤولية والثقة والطمأنينة، باإلضافة إىل اهلدف الرئييس منها 

وهو تفادي اخلطأ يف العالج.

كنت أحاول جتاهل اآلثار املبارشة التي بدأت أشعر هبا من وخز وخدران وتنميل يف مناطق 
خمتلفة من اجلسم بعد تناول عالج:  مجزار  Gemzar.  واستمر هذا الشعور لعدة أيام بعد العالج. 
بدأت  وقد  األعصاب،  عىل  رضرًا  أكثر  اجلانبية  فآثار  ـ   Cisplatin سيسبالتني  ـ  عالج  أما 

بالظهور بعد أيام من أخذ العالج، وزاد الشعور بأرضارها  كلام تقدمُت يف العالج. 
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انتهت اجلرعة األوىل، وقد استغرقت قرابة اخلمس ساعات، عدت إىل البيت. كنت مرهقة 
ولكنني كنت مصممة عىل عدم االستسالم لآلثار التي ستظهر بسبب العالج. صليت، وتناولت 

الطعام، وذهبت للنوم. ومىض اليوم. 
جرعة  بسبب   ،550 إىل  لتصل  السكر  نسبة  ارتفعت  فقد  ؛  النوم  أستطع  مل  الليلة  تلك  يف 
الطبيب  أخربين  فقد  االرتفاع،  هذا  ذلك  أتوقع  كنت  الكياموي.  للعالج  للتحضري  الستريويد 
بزيادة جرعه األنسولني اليومية التي آخذها للسيطرة عىل ارتفاعه. وملا مل أستطع النوم،  توضأت، 

وصليت، ودعوت اهللا أن خيّفف من معانايت اجلسدية، ثم ذهبت يف نوم حتى الصباح. 

اليوم التايل، ومن خالل معرفتي باستجابة جسمي السابقة للعالج، كنت أتوقع  يف صباح 
أن ال أستطيع احلركة بسبب آالم العضالت الذي سيصيبني من العالج. ولكن رغم الشعور 
ولدهشتي  كاملعتاد.  قهويت  ورشبت  الفجر،  وصليت  استيقظت  والغثيان،  والصداع  بالدوار 
نوعيه  اختالف  بسبب  ربام  سابقًا،  عليه  اعتدت  مما  أقل  جوانبها  بعض  يف  األعراض  كانت 
كالسخونة  بالظهور  أخرى  أعراض  بدأت  ولكن  للستريويد.  املؤقت  التأثري  وبسبب  العالج 
العينني،  وجفاف  ووخز،  وخدران  األذن  يف  وطنني  الوجه،  يف  وحبوب  واالنتفاخ،  واالمحرار 
وغباش الرؤيا، وآالم يف اللسان، وشعور بالربودة. وكلها أعراض كانت متوقعة بسبب العالج، 

وبعضها أخربتني به املمرضة، وبعضها كنت قد قرأت عنه.
وبسبب الشعور باإلرهاق العام قررت أن أستغل هذه األيام للراحة، ورشب الكثري من املاء، 
وامللح  املاء  من  فوضعت (كوبًا  للعالج.  الشديدة  اآلثار  مع  والتعامل  بنفيس  االعتناء  وحماولة 
والكربونات) للمضمضة وللوقاية من التقرحات ونزيف اللثة. وحاولت االبتعاد عن احلركة 
حتى ال أتعرض للسقوط بسبب الدوار. واعتزلت اخلروج من البيت لتجنب التقاط العدوى. 
وكلام مضت األيام أصبحت األعراض أكثر شدة وأملًا، وخاصة جفاف العينني والشعور بعدم 
القدرة عىل الرتكيز الذي كان يذهب ويأيت خالل اليوم، فكان عّيل التحرك بحذر حول البيت 

حتى ال أتسبب يف إيذاء نفسى نتيجة السقوط.
مّر األسبوع األول وكنت ال أزال أشعر أنني بخري مقارنة بالسنوات السابقة. وجاء موعد 
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الدم  ولكن نتائج كريات  بعض جوانبها  يف  الدم جيدة  فحوصات  كانت نتائج  الثانية،  اجلرعة 
ذلك  ورغم  Cisplatinـ.  سيسبالتني  ـ  عالج  بسبب  العالج،  بداية  عن  متدنية  كانت  البيضاء 
مّرت اجلرعة الثانية أيضًا بسالم رغم املعاناة، فام زال لدّي خمزون يساعد جسمي عىل املقاومة 
واالستمرار. إال أنني كنت سعيدة ألن موعد أسبوع االسرتاحة بني اجلرعات قد حان وسأرتاح 

قليًال. 
وخالل تناول جرعات الكياموي كان يأيت املتطوعون لتقديم خدماهتم للمرىض، من إحضار 
النفسية  لظروفهم  ومراعاة  املرىض،  عىل  التخفيف  أجل  من  ذلك،  وغري  والرشاب  الطعام، 
والصحية.  فكانت تأيت إحدى املتطوعات وُتدعى (غربيال) تسأل املرىض فيام إذا كانوا يرغبون 
بعمل مساج للوجه أو اليدين خالل تناوهلم للجرعات، أو تعليمهم عمل املكياج بعد تساقط 

الرموش واحلواجب.
وراء  من  الفلسفة  استوعبت  به  فكرت  أن  بعد  ولكن  قليًال،  األمر  استغربت  البداية  يف 
به  يتعامل  الذي  اللطف  وأعجبني  العالج،  خالل  للمرىض  تقدم  التي  التطوعية  األعامل  هذه 
املمّرضون مع املرىض. فاملريض بنظرهم قد يكون هّشًا وضعيفًا بداخله، وقد ال يوجد من يقدم 
له الدعم الكايف، والعالج يضيفه ضعفًا عىل ضعف. ومع ذلك ال جيب أن ُيمنع املريض عن 
االهتامم بنفسه والتفكري باحلياة. إن جودة احلياة ونوعيتها هي اهلدف األول الذي جيب االهتامم 

به خالل تقديم اخلدمات للمريض، وإن التفكري باملوت ليس هو األساس خالل العالج.
نفيس  إلعطاء  بحاجة  أنني  شعرُت  فقد  مساجًا؛  يل  تعمل  أن  لـ (غربيال)  سمحُت  بعدها 
جرعة من االهتامم خالل العالج. كنت أستغل الوقت بالتحدث معها إلشباع الفضول املعريف 
بداخيل عن فلسفتها يف العمل التطوعي وعن السبب الذي جعلها تتطوع للقيام بمثل هذا العمل، 
فأخربتني أهنا منذ طفولتها كانت تعاين مع والدهتا بسبب مرضها. وهلذا شعرت أهنا تستطيع 
أن تساعد يف التخفيف عن املرىض من خالل إبداء االهتامم هبم، فدرست فّن التجميل إضافة 
لدراستها اجلامعية التي مل تنته منها بعد. (غربيال) طالبة يف اجلامعة ولكنها تقوم هبذا العمل من 
أجل إسعاد اآلخرين. أعجبتني فلسفتها ودافعيتها للعمل التطوعي. كنا نلتقي ونتحدث خالل 

جلسات العالج، ونتمنى اخلري والتوفيق لبعضنا بعضًا ويذهب كّل مّنا يف طريقه. 
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الدم  كريات  مستوى  وانخفض  متدنية  الدم  فحوصات  نتائج  جاءت  الثالثة،  اجلرعة  قبل 
البيضاء واحلمراء والصفائح، وأصبت بضعف الدم، وأصبحت أكثر عرضة لإلصابة باألمراض 
املقررة يف موعدها، وتم عمل تعديل عىل خطة  وافقت الطبيبة عىل إعطاء اجلرعة  الفريوسية. 

العالج لتصبح أسبوعني للراحة بدل أسبوع واحد، إلعطاء جسمي الفرصة إلعادة بناء نفسه.
تناولت اجلرعة وامتنعت هنائّيًا عن التواجد مع اآلخرين واخلروج من البيت إال للمستشفى 
للعالج؛ فقد زاد الشعور بالضعف واإلرهاق، وزادت األعراض حدة، رغم حماواليت املستمرة 
ال  إنك  أجيبه،  أملي؟. فكنت  من  ليخّفف  أن يفعل  يستطيع  ماذا  يسألني:  ابني  كان  بتجاهلها. 
تستطيع عمل يشء للتخفيف مما أعاين منه، ألن هناك معاناة ال بّد يل من املرور هبا لوحدي مهام 

حاولُت جتاهلها والتحايل عليها.

صادف موعد اجللسة الرابعة اليوم الثالث من أيام عيد األضحى لعام 2018. مل أشعر بفرحة 
العيد هلذا العام، فكل األيام كانت بالنسبة يل سواء. خاصة أنني منذ بداية العالج الكيميائي يف 
التواصل  ووسائل  باهلاتف  بالتواصل  واكتفيت  اآلخرين،  رؤية  عن  بنفيس  انعزلت  متوز  شهر 
األخرى. لذلك مل أستطع الذهاب إىل صالة العيد حتى ال أتعّرض للمرض بسبب نقص مناعتي 
الشديد. فصالة العيد يف الغربة هي املظهر الوحيد الذي إذا مل تقم به، ال تشعر بالعيد، ويمّر اليوم 
مظاهر  وغياب  واألهل  األبناء  وجود  وعدم  الغربة  يف  العالج  أن  كام  األسبوع.  أيام  بقّية  مثل 
العيد، كل ذلك حال دون وجود هذه املشاعر. ولسبب ما كنت بحاجه للشعور هبا والشعور 

بفرحة العيد. 
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وربام  شهور.  لعدة  نفسيتي  عىل  كثريًا  أثر  وقد  قوّيًا،  كان  املرة  هذه  الكيميائي  العالج  إّن 
ساعدت الغربة عىل زيادة هذه املشاعر. اجلميع يعتقد بأنني قوية ومتامسكة ومتفائلة وإجيابية، 
متأملة،  وأكون  أحيانًا،  أضعف  داخيل  يف  ولكني  دائًام.  مني  يتوقعونه  ما  وهذا  صحيح،  وهذا 
وحزينة ومكتئبة. أحاول أن ُأخرج نفيس من هذا املزاج املتقلب. فأنجح يف ذلك أمام اآلخرين، 
ولكني أعود لتلك املشاعر السلبية املحبطة عندما أختيل بنفيس، وأصارع نفيس لالنتصار عليها.
وقبل موعد أخذ اجلرعة الرابعة بساعات، أجريت فحوصات الدم املطلوبة، وبسبب تدين 
نتائج مستوى كريات الدم البيضاء، كان علينا انتظار رّد الطبيبة مرة أخرى، إما باستمرار العالج 

أو تأجيله ليوم آخر. 
قررت الطبيبة االستمرار بالعالج، عىل أن يتم إعطائي إبرة ـ نيوليستا  Neulasta ـ يف هناية 
اجللسة لتحفيز كريات الدم البيضاء عىل االزدياد، ملنع اإلصابة باألمراض. وبدأت إجراءات 
العالج كاملعتاد، وبدأت األعراض املبارشة التي اعتدت عليها بالظهور. ويف هناية العالج، تم 
إعطائي إبرة ـ نيوليستاـ بعد أن أخربتني املمرضة باآلثار اجلانبية املتعبة املتوقع أن أعاين منها. 
شعرت  إذا  الطوارئ  غرفة  إىل  والذهاب  القادمة  واأليام  الساعات  خالل  هلا  االنتباه  عّيل  وأن 

بالتعب الشديد. استمعت للتعليامت ويف داخيل دعاء صامت هللا بالفرج. 
والتعب نمت عدة ساعات. وخالل  ومن شدة اإلرهاق  البيت، تناولت الطعام،  إىل  عدنا 
الليل استيقظت عىل اآلالم يف خمتلف أنحاء اجلسم، العظام والظهر، وظهور أعراض مضاعفة 
بسبب جرعه الكيمياوي وإبرة النيوليستا التي تّرسع إنتاج كريات الدم البيضاء يف عملية رسيعة 
أشعر  وبدأت  شديدًا،  والصداع  واإلرهاق  بالضعف  الشعور  كان  للجسم.  إرهاقا  وتشكل 
بالسخونة وانتفاخ بالوجه واليدين، وكلام مّرت الساعات كانت تظهر أعراض جديدة مل أعتد 

عليها سابقًا.
استمرت هذه األعراض عدة أيام. استمر الصداع، وجفاف العيون، وغباش الرؤيا. وزاد 
طنني األذن (Tinnitus) الناتج عن عالج السسبالتني، ورغم أنه عالج كيميائي قوي وفعال، 
إال أن بعض آثاره اجلانبية الشديدة الُسّمية التي ال يمكن عكسها يف الكثري من احلاالت، والتي 
قد تسبب ضعف السمع الدائم وربام فقدانه. والتخلص من هذه اآلثار قد يستغرق أكثر من ستة 

أشهر. 
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كانت املمرضة تتواصل معي عرب اهلاتف للتأكد من أن أموري تسري بخري مع العالج. ولكنها 
مل تكن كذلك. فهناك الكثري من التفاصيل اليومية واآلالم التي أتعرض هلا ومل أكن أذكرها هلا؛ 
ألهنا كانت متوقعة مع العالج. ومل تكن تستطيع املمرضة عمل يشء إال الطلب مني زيادة جرعة 

اُملسّكنات أو الذهاب لغرفة الطوارئ. 
وجاء موعد اجلرعة اخلامسة. ولكن بسبب ضعف وضعي الصحي وعدم قدريت عىل حتمل 
عن  التوقف  باختيار  حقي  أستخدم  أن  قررت  مناعتي،  وضعف  عنه،  الناجتة  اآلالم  من  املزيد 
تناول اجلرعتني األخريتني املقررتني مبدئّيًا للتخلص من اإلهناك النفيس الذي عشته منذ بداية 
2018. وأن أعطي نفيس إجازة لزيارة  أبنائي وأحفادي، لقضاء وقت عائيل، واستعادة قواي، 

والتفكري يف قراري التوقف عن االستمرار بالعالج الكيميائي والعالج الرتميمى املقرتح حسب 
خطة العالج. 

خالل هذا الشهر من اإلجازة، كان عّيل التفكري جيدًا بالقرار والنتائج الذي قد ترتتب عليه، 
الذي  فكّثفت القراءة عن العالج الرتميمي (Maintenance Therapy) وخاصة عن العالج 
كانت تريد الطبيبة إعطاءه يل، والذي هو عبارة عن حبوب أتناول منها يومّيًا من حبة إىل ثالث 
حبات، والذي ستكون آثاره اجلانبية نفس األعراض املرافقة للعالج الكياموي، من فقر بالدم، 
ونقص يف صفائح وكريات الدم البيضاء، باإلضافة للتعب واإلرهاق املستمر طوال فرتة تناويل 
له، والتي قد تستمر مدى احلياة، كام قالت يل الطبيبة، والتي يمكن أن يتسبب يل العالج الحقًا 

بإصابتي برسطان الدم.

وال أنكر دور طبيبتي وأسلوهبا الفّظ الرافض لإلجابة عن أسئلتي عن العالج بطريقة تقنعني 
هبا، وعدم تركها مساحة للتفكري معها بصوت عال، والتي جعلتني أتوقف وأتساءل بيني وبني 
ومعرفة  علم  من  متلك  بام  تعاجلني  أن  تريد  أهنا  أعرف  عّيل.  تفرضه  وربام  يل  تقوله  عام  نفيس 
وبروتوكوالت طبية. ولكني يف نفس الوقت، وبعد كل هذه السنوات مع العيش والتعايش مع 
مرض الرسطان والعالجات ومعرفتي بقدرايت العقلية واجلسدية، أستطيع أن أتناقش معها عىل 

األقل ألكون طرفًا يف اختاذ قرار العالج بقناعة. 
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عندها توقفت طويًال وسألت نفيس: هل أنا حّقًا مضطرة إلكامل ما تبقى من العالج ومتابعة 
العالج الرتميمي والتعامل مع آثاره اجلانبية املتعبة مدى حيايت؟! هل أنا مضطرة للمعاناة اليومية 
بعد أن جاءت نتائج اجلراحة والفحوصات والصور الطبقية ُمرضية، بفضل اهللا وكرمه، رغم 
املضاعفات التي مررت هبا، وإن كان هناك بعض األمور التي جيب االستمرار يف متابعتها؟! هل 
أنا مضطرة أن أعاين بقية حيايت وأن أعيش بأمل دائم مستمر؟! وأنا من أسلمت أمرى هللا، وكيل 
يقني بأن اهللا لن خيذلني بفضله وكرمه وهو من يمّن عّيل بالشفاء؟! هل أنا مضطرة ألن تتوقف 
حيايت بسبب املعاناة وبام هو يف علم الغيب والذي قد يكون أو ال يكون؟! فال أدري كم بقي 
يل من العمر، وما زال أمامي الكثري لعمله يف حيايت؟! ولسان حايل يرّدد ﴿َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم 

َعِليٌم﴾ (يوسف:76).
أسئلة كثرية ظلت تطرق فكري أيامًا عديدة تقلق نومي وتأخذ من تفكريي الكثري.. فهذا 
أنت  يل:  فقالوا  أبنائي  مع  تشاورت  الحقًا.  نتائجه  ستتحمل  التي  وأنا  سهًال  يكون  لن  القرار 
صاحبة القرار، وسندعم قرارك مهام كان؛ فأنت من تعانني وتتعرضني لكل هذه اآلالم. وسألت 

طبيبتي األخرى فقالت يل: لك احلق بالرفض. 

تتّبعت ما يقوله يل إيامين باهللا، واملنطق الذي أفكر به، وحّللت به النتائج واملعطيات التي بني 
يدّي. وقررت التوقف عن إكامل اجلرعتني األخريتني من العالج الكيميائي واالكتفاء باألرضار 
الدائمة واملتوقعة التي تسّبب هبا العالج؛ ألن االستمرار بجرعات الكيمياوي تعني املزيد من 
األرضار، وكذلك رفض استكامل العالج الرتميمي أو الوقائي؛ ألنني ال أريد أن تتوقف حيايت 
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اجلانبية  اآلثار  املناعة املستمر وفقر الدم الدائم، وهي من  وأنعزل عن اآلخرين بسبب ضعف 
للعالج. وألدعم قراري برىض اهللا تعاىل، صليت االستخارة ليساعدين يف اختاذ القرار وينّور يل 

طريقي، وتوكلت عىل اهللا.
املقرر للقاء الطبيبة، أخربتني بأن نتائج الفحوصات والصورة الطبقية األخرية  ويف املوعد 
يف  ذلك  وظهر  الرتميمية،  والعالجات  العالج،  استكامل  عن  توقفي  يعجبها  مل  ولكن  جيدة، 
كالمها. وبام أنني قررت التوقف عن العالج، طلبت مني أن أحّدد موعدًا آخر للمتابعة يف بداية 
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عىل  راضية،  سعيدة  عندها  من  فخرجت  العالج،  عن  بالتوقف  بقراري  متامًا  مقتنعة  كنت 
اهللا  لعل  يدري،  ومن  الغيب.  علم  ويف  اهللا  بيد  ولكنها  بعد  فيام  تتغري  قد  النتائج  أن  من  الرغم 

حيدث بعد ذلك أمرًا.
 ويف طريق العودة إىل البيت، كنت أحّدث نفيس بكثري من األحالم واآلمال التي أريد القيام 
هبا، ليس من أجيل فقط ولكن من أجل َمن أحّب؛ فهناك رسالة وهدف أخر يف حيايت، أدعو اهللا 

أن يساعدين للقيام به يف السنوات القادمة.
األمور التي جيب عّيل متابعتها مثل  الكثري من  لكن، مل تتوقف األمور هبذه النتائج؛ فهناك 
إزالة اجلهاز املركزي (Port) الذي ال زال مزروعًا يف كتفي األيمن، ومتابعه طبيب الرئة لفحص 
الذي  الدائم  الطنني  بسبب  السمع  فحص  ومركز  العالج،  بسبب  فيها  جتمعت  التي  السوائل 
العالجات  هبا  تسّببت  التي  األرضار  ومتابعة  للوقوف  أخرى،  دورية  ومتابعات  أذّين،  أصاب 

عىل مر األيام. 
األيمن،  كتفي  من   (Port) الـ  اجلهاز  وإزالة  األطباء،  مع  للمتابعة  يل  مواعيد  حتديد  تم 
أن  أستطيع  وال  متفائلة،  جّدًا،  سعيدة  كنت  اجلهاز  لرفع  ذهبت  عندما  بأنه  القول  وأصدقكم 
أصف لكم شعوري، عىل الرغم من أن هذه العملية ّمتت بمخّدر موضعي زال أثره عدة مرات 
كانت  أهنا  رغم  به  تقوم  كانت  ما  بكل  وشعرت  إزالته،  يف  الطبيبة  قضتها  التي  الساعة  خالل 
تعود لوضع املخّدر كلام أخربهتا بأنني أشعر بام تقوم به. ولكن كان تفكريي بأنني أوّدع غرفة 
العمليات التي طاملا دخلتها مرات عديدة خالل األشهر املاضية. كنت أوّدعها وأحّدث نفيس 

بأنني لن أعود هلا إن شاء اهللا. خرجُت من الغرفة بعد أخذ تعليامت العناية باجلرح.
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القادمة من حيايت، بحيث تتناسب مع  اختاذ الكثري من القرارات يف املرحلة  أدرك بأن عّيل 
حيايت اجلديدة. وأن عّيل املتابعة املستمرة مع األطباء ملراقبة أية تغريات قد تطرأ مبكرًا.. ولكني 
سعيدة باخلالص من مرحلة أخرى مع مراحل التعامل مع الرسطان، والتي أدعو اهللا أن تكون 
األخرية، وأن يكون خروج الرسطان من جسمي وحيايت خروجًا هنائّيًا. كام أدعو اهللا أن تكون 

معانايت مع الرسطان قد انتهت بنهاية عام 2018.

وسأميض يف احلياة بالعمل واألمل والتفاؤل والدعاء...
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بعد انتهاء أو توّقف العالج، هناك عدة احتامالت ال بد من التعامل معها: 
وإنام  األمل  فقدان  جيب  ال  وهنا  املريض،  مع  جيدي نفعًا  يعد  ألنه مل  توقف العالج  األول: 

التعامل مع األمر من منظور آخر خيتاره املريض واألهل.
عليه  وأن  عادية،  شبه  بصورة  واحلياة  العيش  ويستطيع  مستقر،  املريض  وضع  أن  الثاين: 

االستمرار بمتابعه األطباء وإجراء الفحوصات الدورية ومراقبة أوضاعه الصحية.
وستصبح  التعايف،  مرحلة  إىل  وانتقل  للعالج،  واستجاب  ُشفي،  قد  املريض  أن  الثالث: 
واألهل  املريض  يشعر  املرحلة  هذه  ويف  املتابعة.  أجل  ومن  دورية  لألطباء  املريض  زيارات 
مرهقًا  املريض  تركت  التي  والعالجات  لألطباء  املتكررة  الزيارات  من  االنتهاء  من  باالرتياح 

ومتعبًا، وتسببت يف إرهاق األهل. 
فإذا كان املريض قادرًا عىل رعاية نفسه ومتفهًام ألوضاعه الصحية، فإن عليه االهتامم بصحته، 

وإعادة تأهيل نفسه للعودة إىل احلياة الطبيعية بأرسع وقت ممكن. 
أما إذا املريض كبريًا يف السن أو طفًال بحاجة للرعاية املستمرة، فإن الرعاية اليومية للمريض 
عىل  ومساعدته  الدعم،  تقديم  أجل  من  به،  واملحيطني  أهله  مسؤولية  من  تصبحان  ومراقبته 

الشفاء والتأهيل والعودة إىل ممارسة حياته بشكل طبيعي قدر اإلمكان. 
وال بد من سؤال الطبيب عن العالجات التي ينبغي عىل املريض االستمرار هبا، وزيارات 
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وإبالغ  هلا  االنتباه  جيب  التي  األعراض  وعن  عملها،  املطلوب  الدورية  والفحوصات  املتابعة 
من الصعب  أنه  ذلك  املرض؛  عودة  عدم  من  التأكد  ُبغية  انتهاء العالج،  بعد  حتى  هبا  الطبيب 

معرفة ما إذا كان الرسطان سيعود بصورة أخرى أم ال.

ملاذا ُخيفي الناس حقيقه اإلصابة بالرسطان؟
مل تكن (هنود)ـ  رمحها اهللاـ  تستطيع التحدث أمام اآلخرين عن إصابتها بالرسطان يف الوقت 
الذي تعرفُت به عليها. ومل يستطع أبناء (أبو حممد) إخباره بأنه مصاب بالرسطان وأنه انترش يف 
رفضت  شديد.  رئوي  التهاب  من  يعاين  أنه  يعتقد  وهو  األخرية  أيامه  يعيش  وتركوه  جسمه، 
(أم ماجد) استقبال الزائرين بعد إصابتها بالرسطان وخالل فرتة العالج، ولكنهم ذهبوا للقيام 
بواجب العزاء عندما توفيت. لقد رفضت أن تستقبل الزائرين ألهنا ال تريد أن يشمت بمرضها 
إخبار  أصحاهبا  رفض  كثرية  وقصص  األصدقاء.  من  أحدًا  تودع  أن  دون  فرحلت  اآلخرون، 

أحبتهم وأصدقائهم بإصابتهم بمرض الرسطان يف مراحل مبكرة.

ورغم أن مرض الرسطان كباقي األمراض، وأننا ال نختار اإلصابة به، إال أن البعض جيد من 
الصعب اإلفصاح عن اإلصابة به ألسباب خمتلفة؛ فتشخيص اإلصابة بمرض الرسطان سوف 
يؤثر عىل عالقة املريض بأرسته، وأصدقائه، وعىل عمله. ومن الطبيعي أن يشعر املريض بالقلق 
واخلوف بشأن اآلثار التي سيرتكها كّل من املرض والعالج عليه، وعىل قدرته عىل رعاية أرسته 

خالل املرض وبعده، أو االحتفاظ بعمله. 
ولكن حماوالت إخفاء خرب اإلصابة بمرض الرسطان غالبًا ما تفشل. وسيعلم أفراد األرسة 
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املريض  يف سلوك  ستظهر  التي  التغريات  بسبب  بالرسطان،  مصاب بمرض  بأنك  واألصدقاء 
ومظهره، وسيصبح من الصعب عليه إخفاؤها. بل إن إخفاءها سيصبح عبئًا نفسّيًا عىل املريض. 
عندها سيشعر باقي أفراد العائلة واألصدقاء املقربني باحلزن واألمل بسبب أنك مل تثق هبم لتخربهم 
بمرضك. ولكن مهام كانت التربيرات التي يمكن أن نعطيها للمريض لعدم َبْوِحه بمرضه، إال 

أن هناك أسبابًا خمتلفة يفكر هبا املرىض وأرسهم ومن أجلها خيفون إصابتهم بالرسطان. 

عنها،  اإلفصاح  الصعب  من  التي  اخلاصة،  الشخصية  األمور  من  املرض  أن  البعض  يعترب 
بسبب عدم الشعور بالراحة عند التحدث عنها. وقد حيتاج البعض للتفكري باألمر وإجياد اجلرأة 
للتحدث به. أذكر أن (هنود) كانت تقول يل: أمتنى لو أستطيع التحدث عن مريض كام تفعلني 
أنت، وأن أشعر بالراحة وأنا أحتدث عن املرض. وعندما كنت أسأهلا: ملاذا ال تستطيعني؛ فاملرض 
أمر عادي وال داعي لذكر التفاصيل لآلخرين، ونحن نتفهم أمور املرض؟ تقول يل: ال أستطيع. 
ومل  تكن تتحدث عن األسباب. مل أستطع إقناعها باألمر، ومل أعرف السبب احلقيقي من وراء 
إخفائها للمرض؛ خاصة أن إخفاءها له أضاف عبئًا نفسيا� آخر عليها يف مرحلة ما، بالرغم من 
أن كل من حوهلا كان يعلم بمرضها. ولكن كان الكل يتجاهل األمر أمامها احرتامًا ملشاعرها 
وقرارها، حتى مل تعد تستطيع إخفاء املرض. رّبام كانت تعتقد أنه ال يوجد من يفهم مشاعرها 
وما متّر به، أو أن كرامتها ترفض هلا االعرتاف باملرض، ففّضلت االحتفاظ بمشاعرها ومرضها 

لنفسها كام يفعل كثريون. 
األفعال  ردود  من  اخلوف  بسبب  كانت  باملرض  إلصابتهم  إخفاءهم  إن  بعضهم:  يل  قال 
السلبية جتاه مرضهم؛ فهم يرفضون مشاعر العطف والشفقة التي سيظهرها اآلخرون جتاههم، 
ومن  حياهتم  أمور  عىل  والسيطرة  القوة  إظهار  ويريدون  والعجز،  بالضعف  تشعرهم  والتي 

ضمنها مرضهم. 
من  حيبون  من  محاية  يف  يرغبون  ألهنم  املرض؛  أمر  ُخيفون  َمن  الرسطان  مرىض  ِمن  وهناك 
فيحتفظون  حياهتم،  إرباك  يف  والتسبب  إزعاجهم  يف  رغبتهم  وعدم  عليهم،  واخلوف  القلق 
بمعاناهتم ألنفسهم. وقد ال يفصح املريض لوالديه من كبار السن عن املرض خوفًا عليهام ورمحة 
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هبام، وربام بسبب وجود األطفال، واخلوف من تعريضهم لضغوط ال يقدرون عىل استيعاهبا، 
عىل الرغم من أن األطفال قد يكونون قادرين عىل التفهم واالستيعاب عند إخبارهم باألمـر؛ 
فهــم ـ عادة ـ يشعرون بأن هناك شيئًا ما حيدث حوهلم، وإن كانوا ال يعرفون ما هو هذا اليش 

بالتحديد. 
كانوا  ولكنهم  سّنهم،  صغر  بسبب  بمريض  أطفايل  أخرب  أن  أخشى  كنت  يل (زينة):  قالت 
عندما  الصحي  وضعي  ويرون  جسمي،  عىل  اجلراحية  العمليات  وآثار  شعري،  تساقط  يرون 
أتناول العالج، وعندما حترض والديت لرعايتي ورعايتهم فإهنم بطريقة ما كانوا يعرفون. كنت 
أحاول أن أخربهم بمريض، ولكن عىل قدر استيعاهبم للموضوع؛ ذلك أنه إذا مل خترب الطفل بام 

حيدث فقد يتخيل األسوأ مما جيري حوله. 

ومن األسباب املؤملة جّدًا: شامتة بعض الناس باملصاب بالرسطان، وأنه جاء عقابًا له لذنوب 
عرفْت  عندما  العمل  يف  الزميالت  إحدى  فعل  رّد  كان  وهذا  املرض.  يستحق  أنه  أو  اقرتفها، 
وجهات  يف  معها  اختاليف  بسبب  املرض!!  هبذا  عاقبني  اهللا  إن  لآلخرين:  قالت  أْن  بمريض، 
النظر!! وعندما قمت بإجازة من أجل العالج مل تتمّن يل الشفاء ولو بالكالم فقط ؛ يف حني أن 
زميًال آخر، ورغم اختالفنا يف وجهات النظر يف العمل، حرض يف آخر حلظة وأنا أستعّد لركوب 
مل  أيام  مجعتنا  النظر،  وجهات  يف  اختالفنا  رغم  يل:  وقال  العالج،  بإجازة  القيام  وقبل  السيارة 
نكن فيها خمتلفني، وكان بيننا زيارات عائلية؛ لذا أمتنى لِك الشفاء. لقد أكربُت ترصفه وشكرته 

ووّدعته وانرصفنا. 
املشاعر  من  تعترب  فكلها  املريض،  هبا  يشعر  التي  املختلفة  واملشاعر  األسباب  كانت  ومهام 
وردود األفعال الطبيعية ملثل هذا التغيري الكبري الذي سيطرأ عىل حياته وحياة أرسته يف الفرتات 
القادمة. لكن، وبام أن املرض سيفصح عن وجوده بعد فرتة من الزمن، وألن املريض يف املرحلة 
الالحقة سيكون بحاجة للدعم النفيس واالجتامعي، فإن عليه أن يعيد التفكري يف األمر، وأن 

يشارك بعض األهل واألصدقاء واألحبة املعرفة بمرضه. 
بإخبار  يرغب  الذي  بالقدر  يتحدث  وأن  املرض،  تفاصيل  يذكر  ال  أن  املريض  حق  من 
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اآلخرين به، وعندما يكون مستعّدًا. وقد حيتاج البعض وقتًا للتفكري الستيعاب ما جيري قبل أن 
يشعر باالرتياح للتحدث باألمر.

مرضهم، والتعبري عن  إفصاحهم عن  إهنم شعروا باالرتياح بعد  األصدقاء:  بعض  يل  قال 
مشاعرهم جتاه املرض وخالل االستعداد للعالج. وكيف ساعد ذلك عىل زيادة شعورهم بالقوة 

والسيطرة عىل مرضهم وأمور حياهتم.
الفرقان  جملة  يف  نرشته  موضوعًا  كتبت  باملرض،  تشخييص  فبعد  معي؛  حصل  ما  وهذا 
األردنية، التابعة جلمعية املحافظة عىل القرآن الكريم، والتي أكتب هبا، بعنوان: (االبتالء... حمنة 
أم منحة/قصتي مع مرض الرسطان) عّربت فيه عن مشاعري جتاه املرض وقبل بدء العالج، 
وقد شعرت بالراحة والثقة بعد نرش املوضوع. ورسرت بالدعم الذي حصلت عليه من الزمالء 
يف نفس املجلة والذين مل يسبق يل التعرف هبم، وّرسين زيارهتم يل ودعمهم النفيس لالطمئنان 

عّيل.

ومن جتربتي مع املرض، ظهر يف حيايت أناس قدموا يل الدعم النفيس واملعنوي كثريًا، وقد 
هيفاء،  وخويلة  ميسون،  مني(شكرًا  هذا القرب  أن يكونوا بمثل  أعتقد يومًا  ومل  حيايت  دخلوا 
ومها، وخويلة ميسون لوجودكم معي) يف حني اختفى آخرون كنت أتوقع الدعم منهم. ولكن 

هذه هي احلياة؛ 
 .

قال يل بعض الناجني، من الذين يتعايشون مع املرض منذ سنوات: إن املرض قّرب املسافات 
بينهم وبني أزواجهم وأفراد أرسهم. وقد كان لوجودهم معهم أكرب األثر للحصول عىل الدعم 

النفيس واملعنوي خالل فرتات ضعفهم، مما ساعدهم كثريًا عىل جتاوز األوقات العصيبة معًا. 
عندما نعطي أنفسنا الفرصة والوقت للتفكري والتكّيف مع احلياة بعد اإلصابة بالرسطان، 
معنا،  حصل  ما  الستيعاب  أيضًا  وقت  إىل  حيتاجون  وأصدقاءنا  أهلنا  أن  نتذكر  أن  علينا  جيب 



166

فنحن جزء من حياهتم كام هم جزء من حياتنا، وهم مثلنا يمرون بأوقات عصيبة وحيتاجون إىل 
وقت لالستيعاب والتفكري والراحة والعودة إىل احلياة الطبيعية ملساعدتنا لتخطي األزمات التي 
سنمّر هبا. وهكذا نجد من حيتاج للوقت للتفكري واالستيعاب، ونجد من هم أكثر تفهًام وقدرة 

عىل الترصف برسعة.
خالل فرتة املرض، قد تتغري عالقاتنا ببعض األصدقاء، وزمالء العمل. ربام تتغري لألفضل 
أو لألسوأ. وزمالء العمل مثل أفراد األرسة واألصدقاء، قد ال يعرفون ما جيب أن يقولوه أو 
عنه.  نتحدث  أن  وبدون  ّرسًا  األمر  أبقينا  إذا  خاصة  مشاعرنا؛  عىل  واحلفاظ  ملساعدتنا  يفعلوه 
براحة  مرضنا  بشأن  معنا  التحدث  عىل  اآلخرين  سيساعد  ومشاعرنا  مرضنا  عن  اإلفصاح  إن 
أضحك  كنت  الرسطان.  مرض  عن  نتحدث  كنا  عندما  معي  حيصل  كان  ما  وهذا  وانفتاح. 
احلياة. فكام الصحة وجه  وأمازح اآلخرين، وأشعرهم بأن األمر طبيعي وأن املرض جزء من 
للحظات حتى  االستغراب عىل وجوههم  اآلخر هلا. كنت أرى  هو الوجه  للحياة فإن املرض 
يستوعبوا مزاحي وضحكي رغم املرض، وبعد ذلك يبدؤون التحدث والتعبري عن مشاعرهم 
براحة، بعد أن أكون أنا املباِدرة أوًال بإشعارهم أنه يمكنهم التحدث عن املوضوع والتعبري عن 

رأهيم براحة تامة.

لغة اجلسد
عندما كنت أذهب ملتابعة مواعيدي عند األطباء أو جللسات العالج الكيميائي، ويف غرف 
االنتظار، كان يطول اجللوس أحيانًا؛ فاالنتظار قد يكون ممّالً من ناحية، ومن ناحية أخرى قد 
يكون متعبًا نفسّيًا بسبب األفكار السلبية التي تتالعب بك وأنت ترى معاناة املرىض اآلخرين 
أمامك، ممن يعانون نفس ما تعاين وربام أسوأ، فكلٌّ جاء لنفس اهلدف الذي جئت أنا من أجله. 
يف  أم  اخلاصة  العيادات  يف  ذلك  كان  سواء  حويل،  يدور  ما  كل  ُأَقّيم  جتعلني  االنتظار  غرفة  إن 
املستشفيات. وسواء كان ذلك سلوك موظفي االستقبال أو اخلدمات أم سلوك املرىض، حتى 

الغرفة نفسها التي أجلس هبا وما تشعرين به من مشاعر اخلوف أو التفاؤل واألمل. 
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غالبًا، ما كنت ُأحب أن أذهب وحيدة ملراجعايت وإجراء حتاليل الدم ومتابعة أموري الطبية 
بنفيس، وذلك أنني:

أوًال: كنت بحمد اهللا قادرة عىل عمل ذلك وحدي. 
التحكم  عىل  قادرة  أكون  وأن  مريض،  بتفاصيل  ومعرفة  تواصل  عىل  أبقى  أن  أريد  ثانيًا: 

بقرارايت. 
ثالثًا: ال أريد أن ُأشِعر نفيس وأقنعها بالعجز، مهام كان نوعه؛ سواء العجز اجلسدي أم العجز 

الفكري أو النفيس. 
رابعًا: مل أكن أريد أن ُأَعّرَض من يرافقني لتجربة االنتظار التي قد تكون مؤملة وحمزنة، بسبب 
أجواء املرض التي تسيطر عىل املكان، أو إشغاهلم عن أعامهلم األخرى إذا مل يكن هناك من داٍع 

لذلك.
هناك نوافذ،  إن كان  النافذة  كنت أختار مكانًا بعيدًا للجلوس واالنتظار، أو أجلس قرب 
أو أشغل نفيس بقراءة يشٍء ما يكون معي، أو أرسح بفكري بعيدًا، من أجل أن أبتعد بأفكاري 
عن أجواء املرض، وأن أجعل االنتظار أكثر تفاؤًال وأمًال، فيكفيني ما يب من آالم، وال أريد أن 
أضيف أملًا جديدًا حليايت؛ ألنني وجدت أن إحاطة نفيس بأخبار املرض وكثرة تكرارها ترهقني 
نفسّيًا، لذلك كنت أحاول أن أبتعد عن أجواء املرض قدر املستطاع ألستطيع أن أعيش حيايت 

بتفاؤل وسالم قدر اإلمكان. 
لكن عندما يطول االنتظار، وبسبب ترتيب املقاعد يف غرف االنتظار، ال يكون أمامي من خيار 
إال أن أراقب بصمت وهدوء ما جيري من سلوكيات املرىض ومرافقيهم. كانت مشاعر املرىض 
وطباعهم وتقّبلهم للمرض أو رفضهم له تنعكس عىل سلوكهم ولغة أجسامهم؛ فالرسائل التي 
يرسلها جسدك وحركاتك، وتعابري وجهك، تقول الكثري عّام بداخلك وال تريد قوله بالكلامت. 
لذلك كانت هذه الرسائل ختتلف من مريض آلخر بحسب تقّبله أو رفضه للمرض وقدرته عىل 

حتّمل األمل، وكذلك ردود أفعاله أو أسلوب كالمه مع املرافقني والعاملني ومقدمي اخلدمات. 
من املؤكد أن غالبية املرىض كانوا يتأملون ويعانون بدرجات خمتلفة، فكّل منهم يريد االنتهاء 
من مراجعة الطبيب، وأخذ العالج والعودة حلياته بأرسع وقت ممكن. ومل أكن ألحكم عليهم، 
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ولكن ختصيص يف علم النفس ساعدين كثريًا عىل تفسري وفهم الكثري من األمور التي كنُت أمّر 
هبا أو يمّر اآلخرون هبا، وأحيانًا كثرية ال يتم الرتكيز عليها بل يتم إمهاهلا للتخلص من املشاعر 

السلبية التي ترتبط هبا.
وهكذا كانت لغة اجلسد تتحدث الكثري عن معاناة املريض ومرافقيه؛ فاهتامم املريض بنفسه 
وأحاول  بنفيس،  أبدأ  كنت  لذلك  له.  رفضه  أو  للمرض  تقّبله  أو  آالمه،  عن  حيكي  ومظهره 
الذهاب وأنا مستعّدة نفسّيًا وجسدّيًا ألعطي االنطباع لآلخرين بأنني بخري داخلّيًا وخارجّيًا. 
بنظافته  واهتاممه  رجًال)،  كان  (إن  حليته  وهتذيب  شعره،  وترسيح  يلبس،  بام  املريض  واهتامم 
ووضع الِعطر، وغري ذلك، تعّد دالئل عىل التقبل والرىض. وكذلك رفع األكتاف خالل امليش 
دليل عىل الثقة بالنفس. واالبتسام يف وجوه اآلخرين، أو العبوس وتقطيب اجلبني، كلها رسائل 
ترسلها ملن حولك لتخربهم بام يدور يف داخلك وكيف تتعامل مع نفسك واملرض. وربام أكثر 
قد  مدلوالهتا  وهذه  اجللوس،  أو  امليش  خالل  الكتفني  إرخاء  هي  نظري  تلفت  كانت  ظاهرة 

تكون االستسالم أو الشعور بالعجز واالهنزام أو االكتئاب أمام املرض وضغوط احلياة.  

 بعض من املرىض يتحدثون بصوت مرتفع وعصبية، ويثريون َجَلبة، ويشعروك بأن كل يشء 
يتوتر من حوهلم؛ فهم يريدون احلصول عىل اخلدمات أوًال ألهنم مرىض بالرسطان. ومنهم من 
يميش هبدوء وصمت ويتحدث باحرتام وبصوت منخفض مراعيًا اآلخرين، ومنهم من يتجاوز 
الدور يف االنتظار ويتجاهل أن اآلخرين يعانون نفس معاناته، ومنهم من تراه يشعر بالضياع وال 
يعرف من أين يبدأ وال إىل أين ينتهي. وهناك من تعّرف عىل قصة مرضه من األلف إىل الياء ألنه 
تفاصيلها،  يعيش  منا قصة  فلكّل  السلوكيات والقصص،  من  وغريها  للجميع.  عنها  يتحدث 

سواء كان ذلك من االبتالء باملرض أم غري ذلك.
خالل االنتظار، يقرأ البعض يف كتاب اهللا، أو كتب األدعية املوجودة أو التي حيرضوهنا معهم، 
فمن الطبيعي أن يقّربنا املرض إىل اهللا؛ فنحن يف حاالت ضعفنا نكون أكثر حاجة للشعور بوجود 
احلقيقي  االبتالء  هو  واملرض  وقنوط.  ويأس  ضعف  من  فيه  نحن  ما  بسبب  ليكفينا،  معنا  اهللا 

الذي ُيْشِعر اإلنسان بالعجز والضعف أمام القَدر. 
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ويف غرف العالج، كان املرىض واملرافقون يكتفون بإلقاء التحية، أو اإليامء برؤوسهم بالتحية 
أو االبتسام. وأحيانًا يتلّفظون متنيات الشفاء لآلخرين. مل أشعر بأن أحدًا كان يرغب بالتحدث 
اجلسدية  الرسائل  اعتامدًا عىل  مع َمن حويل  إجراء حوارات  أحاول  كنت  أحيانًا  اآلخرين.  مع 
وتعابري الوجه التي تصلني منهم. ولكن الغالبية كانت تكتفي بالتحدث مع املرافق أو االنشغال 
باهلاتف املحمول؛ فكلهم قد حرضوا ألداء مهمة حمددة واالنسحاب هبدوء. أذكر أنني تعرفت 
عىل إحدى املريضات من أصول غري عربية خالل جلسات الكياموي، كانت حترض مع زوجها 
وأحيانًا مع أحد أبنائها، مجعتنا صداقة بعد ذلك، وأصبحنا نتحدث هاتفّيًا ونزور بعضنا بعضًا، 

إىل أن توفاها اهللا بسبب انتشار املرض.

االهتامم بالنفس عرب حماولة العيش برفاهية خالل املرض قدر املستطاع أولوية ال بّد منها. 
أولوية  بالرسطان  مرىض  ونحن  بأنفسنا  ونعتني  ونفرح  نضحك  أن  عىل  قادرين  نكون  وأن 
أساسية، وجيب أال يشعرنا ذلك بالذنب أبدًا. واألمر ال يقترص عىل املرىض فقط؛ بل عىل األهل 
أيضًا واجب االستمرار يف حياهتم الطبيعية ومناسباهتم برغم وجود مريض بالرسطان يف املنزل، 

وأال  تتكرر مشاعر الذنب عند حماوالت العيش الطبيعي واالستمرار يف احلياة. 

 واحلاالت التي يتعاملون 
االحرتام  عدم  أو  بعصبية،  املرافقني  أو  املرىض  مع  ـة  املوظف/  يتعامل   فقد  باستمرار؛  معها 
لعدم إبداء  املّربر  ال يعطيهم  فهذا  السبب،  نقص العاملني. ومهام كان  أو  بحجة ضغط العمل 
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التفهم أو التعامل باحرتام مع املريض ومرافقيه عندما يتم توجيه أسئلة هلم عدة مرات؛ حيث 
األسئلة  يكّرر  وأنه  خصوصًا  أحيانًا؛  له  ُيقال  ما  بعض  فهم  املريض  عىل  يتعّرس  أن  املمكن  من 
بدافع التأكد من فهم املعلومة بصورة صحيحة. كام جيب عىل العاملني/املوظفني إظهار االبتسام 

يف وجوه املراجعني للعيادات وغريها من أماكن تقديم اخلدمات. 
الالجئني  مع  أعمل  كنت  عندما  يوم،  ذات  مكتبي  إىل  حرض  الذي  (عمر)  زمييل  أتذّكر 
يل  يرشح  بدأ  وعندما  أساعده،  أن  إّيل  طلب  املبارشة،  مديرته  كنت  وألنني  َعّامن.  يف  العراقيني 
األمر، تفّهمت وضعه متامًا وتعاونت معه لتحقيق ما يريد. فبحكم عملنا يف املنظامت اإلنسانية 
وتقديم اخلدمات النفسية واالجتامعية، والتعامل مع العديد من احلاالت الصعبة نفسّيًا والناجني 
من احلروب واألزمات، قد يصل بنا األمر للوصول إىل مرحلة االحرتاق الوظيفي، وال نكون 

قادرين فيها أحيانًا عىل إخراج أنفسنا مما نحن فيه. 
قال يل (عمر): إنني أقوم بنفس العمل منذ سنوات، ومل أعد قادرًا عىل اإلبداع أو إعطاء أكثر 
آخر،  مكان  يف  للعمل  قّدمت  لقد  أجاب:  ملساعدتك؟  منى  املطلوب  وما  سألته:  أعطيُت.  مما 
وتم قبويل، ولكن هناك رشط واحد، وهو أهنم يريدون االتصال بِك للسؤال عن أدائي. وقد 
أعطيتهم رقم هاتفك لالتصال بك. حتدثنا قليًال يف األمر وحاولت أن أتفهم وجهة نظره، ومل 
يكن لدّي مانع  ملساعدته، فأنا أدرك متامًا أننا عندما نقوم بنفس العمل لسنوات، قد نصل ملرحلة 
ال نكون فيها قادرين عىل املزيد من العطاء أو اإلبداع بسبب الروتني يف طبيعة القيام بالعمل، 
وبسبب عدم القدرة عىل حتّمل االستامع ملزيد من اآلالم ومشكالت اآلخرين من ناحية، وبسبب 
اإلحباط الذي قد يصيبنا من طبيعة العمل املؤمل وحمدودية القدرة عىل املساعدة الفعلية من ناحية 

أخرى.
ولكن مهام كانت األسباب املتعلقة بنا أو بالعمل، فهذا ليس مربرًا إطالقًا للتعامل مع املرىض 
الطبيعة  ذات  املهن  بعض  أن  خاصة  وقسوة؛  بفظاظة  خلدماتنا  حيتاج  َمن  مع  أو  املراجعني  أو 
اإلنسانية تتطلب منا التعامل بحذر وبدون التسبب برضر أو بإيذاء نفّيس ألنفسنا ولآلخرين، 
الوقت  يف  تغيريه  أو  عملنا  من  واالنسحاب  قدراتنا  معرفه  عىل  قادرين  نكون  أن  اجليد  ومن 

املناسب. 
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احلياة أبسط من أن نعّقدها 
خالهلا   . وفرٍّ كرٍّ  بني  ما  الرسطان  مرض  مع  وأتعايش  أعيش  وأنا  تقريبًا،  سنوات  ثامن  منذ 
كنت  ولكني  بعضها  أعرف  كنت  أشياء  مريض  علمني  فقد  كثريًا؛  وقناعايت  أفكاري  تغريت 
أجتاهلها، وأقنع نفيس بعدم رضورة عملها أو أماطل يف عملها. لكن املرض يف حلظة ما أشعرين 
بأن املوت قريٌب مني، رغم أنه كان قريبًا مني كل الوقت، ولكن بعض أنواع املرض واالبتالءات 
جتعلنا يف مواجهة حقيقية معه، وجتعلنا نعيد التفكري يف حياتنا، ومفاهيمنا، وأفكارنا. فكل يشء 

قابل للتغري، والثوابت يف احلياة أصبحت حمدودة بسبب تغري طبيعة احلياة.

أولويايت،  ترتيب  أعيد  أن  املوت  بقرب  الشعور  أجربين  املرض،  بدايات  يف  ما  مرحلة  يف 
لقد  هلا،  املادية  القيمة  وليس  احلقيقية  احلياة  بقيمة  أفكر  وجعلني  واهتاممايت.  خيارايت  وحتديد 
أصبحت أقيض وقتًا أقل يف القلق والتفكري، ووقتًا أكثر يف العمل والتنفيذ. وأن أستثمر أوقات 
صحتي لعمل ما أريد وليس للتأجيل ليوم آخر؛ فقد ال يكون هناك يوم آخر لعمل ما أريد. احلياة 

نعمة من اهللا جيب أن نستثمرها بأشياء أكثر أمهية من جمرد التفكري باملاديات والتفكري باملوت.
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تعّلمت أن أهتم بنفيس وأجعل هلا األولوية، ليس أنانّية منى، ولكن بسبب تغري احلال. سابقًا 
أهتم  أن  قررُت  املرض  وبعد  وراحتي،  مصلحتي  قبل  وراحتهم  اآلخرين  مصالح  أضع  كنت 
إذا مل  اآلخرين.  ومساعدة  أستمر بالعطاء  أال  يعني  وهذا ال  أوًال،  واحتياجايت  بنفيس وراحتي 

تكن نفيس بحالة صحية ونفسية جيدة فلن أستطيع تقديم العون اإلجيايب لآلخرين.

قّربني مريض من ريب أكثر، وزاد يقيني وإيامين بأن اهللا ُحيبني، ولن يتخىل عني؛ فقد مررت 
بأزمات كبرية يف احلياة، وكان اهللا يف كل ابتالء يصّربين، ويرشدين، وييرس يل األمور للفرج. قد 
تأخذ األمور وقتًا، ولكنها ستفرج يف النهاية. وكل يشء عند اهللا له وقت معلوم، قال تعاىل: ﴿َقْد 

ٍء َقْدرًا﴾ [الطالق: 3]. َجَعَل اُهللا لُِكلِّ َيشْ
عّلمني املرض أن أستمع لإلشارات والتنبيهات التي يعطيني إياها جسدي لينّبهني بوجود 
واألعراض  اآلالم  أجتاهل  أال  تعلمت  السابق.  يف  جتاهلتها  فلطاملا  هيّددين،  ما  خطر  أو  مرض 
وزيارة  داخلية.  أمراض  وجود  عىل  دليل  وإنام  طارئًا  عرضًا  تكون  ال  فقد  اخلارجية؛  األخرى 
الطبيب يف الوقت املناسب وعندما يكون باإلمكان تقديم املساعدة، أفضل بكثري من الوصول 

متأخرين للعالج. 
علمني مرض الرسطان أن من حقي أن أستشري أكثر من طبيب؛ خاصة عندما يتعلق األمر 
بحيايت، وليس من حق الطبيب أن يفرض عّيل خيارًا حمددًا هو مقتنع به، أو ألنه يتبع مدرسة 
اختالف  وإن  كمريضة.  لصاحلي  تعمل  أخرى  خليارات  جمال  هناك  كان  إذا  خاصة  ما؛  علمية 

اآلراء بني األطباء أو تطابقها قد يكون ملصلحة املريض. 
باب العلم واملعرفة دائًام مفتوح. تعلمت أن املعرفة باملرض مهمة جّدًا. تعلمت أن أقرأ عنه 
إذا  أما  املجهول،  من  نخاف  ما  عادة  فنحن  ملواجهته؛  املطلوبة  باملعرفة  نفيس  أزّود  وأن  أكثر، 

أصبح املجهول معلومًا، فإنه سيصبح من األسهل التعامل معه. 
فوجود  احلياة؛  يف  بالتقدم  االستمرار  أردت  إذا  السلبيني  األشخاص  عن  أبتعد  أن  تعلمت 
خيصني  فابتالئي  ابتالئي؛  مع  التعامل  كيفية  يف  وأفكر  أرىض  جيعلني  لن  حويل  من  اُملحبطني 
ومعرفتي  وقدرايت  وشخصيتي  يناسبهم.  بام  ال  يناسبني  بام  معه  التعامل  عّيل  َمن  وأنا  وحدي 
هذه  مع  للتعامل  داخيل  يف  مّتسع  يوجد  ال  أنه  شعرت  املرض،  وخالل  لذلك،  عنهم.  ختتلف 



173

أعد  مل  حيايت.  يف  ووجودهم  دورهم  أّمجد  أن  فقررت  املحبطني،  السلبيني  األفراد  ومع  األمور 
النفيس الداخيل. ومع املرض يصبح األمر  قادرة عىل أن أجامل عىل حساب راحتي وسالمي 

أكثر إحلاحًا للتخلص منهم.
أصبحت أكثر انتقاًء ملن أحب التعامل معهم، وأشعر بالراحة واإلجيابية بوجودهم، فلم أعد 
من  مع  التعامل  من  بكثري  أفضل  وحيدة  بقائي  إن  يستنفدون طاقتي.  من  مع  التعامل  أستطيع 

ينرشون السلبية والفوىض من حويل. 
تعرفت  املريض،  حياة  يف  جّدًا  مهم  االجتامعي  النفيس  الدعم  بأن  تأكدت  مريض،  خالل 
بأناس جدد. ظهر يف حيايت أناس إجيابيون ُجدد، شاركني البعض بخرباهتم مع املرض، اتصل 
يب أناس مل أعرفهم يتعاطفون معي ويعرضون عّيل املساعدة. وتأكدت أن من يريد أن يقدم لك 
العون واملساعدة ال ينتظر منك طلب املساعدة ألنه يبادر بنفسه. والشخصيات املبادرة املعطاءة 
وجود  أن  وأدركت  والشكر.  اجلزاء  تنتظر  وال  باملسؤولية  الشعور  باب  من  لوحدها  تترصف 

أشخاص يسألون عنك حتى ولو مل يقدموا لك شيئًا سوى السؤال هو كل ما نحتاجه أحيانًا.

أهم ما علمتني جتربتي مع الرسطان، أن الرسطان ال يعني أبدًا املوت. صحيح أن املرض إذا 
وعندها يكون قدرنا أن نموت بمرض الرسطان.  مرحلة متأخرة قد يعني املوت.  يف  اكُتشف 
الرسطان مرض  وقراءيت، وتعّريف عىل آخرين مصابني باملرض، تعلمت أن  لكن خالل بحثي 
يغري حياتنا وحياة من حولنا إىل األبد، وبناء عليه، فإن من الذكاء أن نغري نحن من نظام حياتنا 

لنستطيع التعايش مع الوضع اجلديد واالستمرار يف حياتنا قدر اإلمكان بدل االستسالم. 
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النفسية  املريض  صحة  عىل  سلبّيًا  للتأثري  كافيًا  يكون  وحده  الرسطان  بمرض  التشخيص 
والعاطفية، وعىل معظم أفراد العائلة واملرافقني للمريض. فمشاعر االكتئاب والقلق واخلوف 
والتوتر تكون شائعة بني املرىض وذوهيم. وهي استجابات طبيعية هلذه التجربة التي ُتغّري حياة 
والتكاليف  اجلراحية،  باملرض والعالج والعمليات  التفكري  حيّبون. بمجرد  من  وحياة  املرىض 
املالية، وما سيرتتب عليها من أرضار وخسائر، فإهنا مدعاة للتسبب بالتوتر الداخيل، وإن مل ُيعّرب 

املريض وأهله عن ذلك أحيانًا.
مع  التعامل  عىل  القدرة  املرض،  ضغوط  وجود  وبدون  عمومًا،  الكثريون  يمتلك  ال  قد 
طبائع  فاختالف  واألصدقاء؛  األهل  من  اآلخرين  مساعدة  بدون  أو  لوحدهم،  احلياة  ضغوط 
البرش، وشخصياهتم، وقدراهتم النفسية، وطرق تعاملهم مع احلياة، وأساليب وأنامط تفكريهم، 
ومدى استقالهلم أو اعتامدهم عىل اآلخرين مادّيًا أو جسدّيًا، واختالف أعامرهم، ومستويات 
تعليمهم، وجتارهبم يف احلياة، ومدى حتقيقهم لذواهتم، كلها عوامل تلعب دورًا يف التعامل مع 

ضغوط احلياة بشكل عام وضغوط املرض بشكل خاص. 
طريقة  خالل  من  أنفسهم،  داخل  من  أي  ا،  داخلي� وقوهتم  دعمهم  مصدر  يكون  فالبعض 
تتناسب  طريقة  يف  وحتليلها  األمور  تقبل  يستطيعون  أنفسهم  مع  الذاتية  وأحاديثهم  تفكريهم 
مع شخصياهتم وقدرهتم عىل التعامل مع املرض. فال يكونون بحاجه كبرية للمساعدة والدعم 

النفيس اخلارجي.  
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مصدر  اخلارجي ممن حوهلم. فيكون  وجود الدعم  ا عىل  يف حني يعتمد آخرون اعتامدًا كلي�
واالجتامعي.  النفيس  وبالدعم  بالقوة  إلمدادهم  اآلخرين  عىل  ويعتمدون  ا  خارجي� قوهتم 
وملساعدهتم  يف اختاذ القرارات، والقدرة عىل االستمرار. ذلك أن أنامط شخصياهتم من النوع 

الذي يستمد قوته وقراراته من تأثري اآلخرين عليه ووجودهم حوله.
احلساسية  من  درجة  عىل  جيعلهم  قد  املرض  فإن  وطباعهم،  األفراد  شخصيات  وأّيًا كانت 
واهلشاشة النفسية جتعلهم بحاجة للتعاطف والتفّهم والدعم النفيس واملعنوي، ولكن بدرجات 
خمتلفة. فاألشخاص املحيطون باملريض يلعبون دورًا كبريًا يف دفعه لتجاوز األزمة، أو البقاء فيها؛ 
باألسى  يدفعه شعورهم  فقد  منهم؛  يسمعها  التي  معه، والكلامت  تعاملهم  طريقة  عىل  اعتامدًا 
واخلوف والقلق عليه، إىل املزيد من اخلوف والقلق، وربام حماولة االنعزال والوحدة، مما جيعله 
ذلك غري ُمتقبل ملا يمّر به من مشكالت وضغوطات. وقد يلجأ للهروب وعدم تقبل كلامت أو 
نصائح املحيطني به. وقد يرفض تناول العالجات اعتامدًا عىل نظرته للمرض والعالج؛ ألنه قد 

يعترب املرض هناية احلياة. 
ختطي  يف  كبريًا  دروًا  واألصدقاء  األهل  قبل  من  للمريض  اإلجيايب  الدعم  يلعب  حني  يف 
األزمة، والتعامل مع املرض وتقبله بإجيابية أكرب. وهكذا فاحلالة النفسية ملريض الرسطان تلعب 

دورًا مهّامً يف جتاوز أزماته وجتعله يتقبل مرضه والتغريات املرافقة للمرض. 
«الوضع النفيس ملريض الرسطان تؤثر عليه» من العبارات التي أسمعها ويسمعها كل مرىض 

الرسطان وذووهم، وأن التوتر والقلق يؤثر سلبيًا علية. ترى هل هذه العبارة صحيحة أم ال؟ 
فام  منها.  يعاين  التي  احلياة  بضغوط  سلبيًا  يتأثر  املرض  من  يعاين  ال  الذي  اإلنسان  كان  إذا 
بالك باإلنسان  املريض الذي تتسبب العالجات بأرضار عىل  خاليا جسده ودماغه، و تؤثر عىل 

طريقة تفكريه؟ 
الشديدة واملزمنة يمكن أن يعانوا من  والتوترات  فاألشخاص الذين يعانون من الضغوط 
مشاكل صحية خمتلفة يف اجلهاز اهلضمي، واجلهاز البويل، واملناعي وغريها. وهم أكثر عرضة 
النوم،  واضطرابات  والصداع،  الربد،  ونزالت  األنفلونزا  مثل  الفريوسية  بالعدوى  لإلصابة 

واالكتئاب، والقلق وغريها. 
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جيد املصابون بالرسطان أن اآلثار اجلسدية والنفسية واالجتامعية لإلصابة بالرسطان تكون 
مرهقة ويصعب التعامل معها. وقد حياولون إدارة الضغوط املتعلقة باملرض بسلوكيات حمفوفة 
باملخاطر كالتدخني أو رشب الكحول واإلدمان، وتطوير مشاعر العجز واليأس، واإلحباط مما 
يتسبب هلم بحياة غري مستقرة ال تساعدهم عىل التعامل مع املرض بطريقة إجيابية، ويصبحون 
عىل  القادرين  املرىض  عكس  عىل  النفيس.  واإلجهاد  والقلق  باالكتئاب  لإلصابة  عرضة  اكثر 
االسرتخاء  مثل  واملرض،  الضغوط  مع  للتعامل  الفعالة  املواجهة  اسرتاتيجيات  استخدام 
القلق  من  منخفضة  مستويات  لدهيم  ويكون  الصحية.  العادات  واتباع  اإلجيايب،  والتفكري 

واالكتئاب والقدرة عىل التعامل مع اآلثار اجلانبية للعالجات واملرض. 
ومن خالل خربيت وجتربتي مع املرض وجدت أن اإلدارة اإلجيابية تساعد يف حتسني نوعية 
وملساعدة  لذلك  االستمرار،   عىل  والقدرة  والتفاؤل  باألمل  ومتلؤها  بالرسطان  املريض  حياة 
ملعرفة  املبكر  التدخل  برضورة  ينصح  ومشاعرهم  خماوفهم  مع  التعامل  عىل  الرسطان  مرىض 

مدى حاجتهم للمساعدة للتعامل مع عواطفهم وخماوفهم خالل العالج.

بامذا يفّكر مريض الرسطان؟
كل مريض تم تشخيصه بالرسطان، ال بد وأن كلمة «املوت» كانت من أوىل الكلامت التي 
ربام خطرت بباله مرات عدة وفّكر هبا، الرتباط الرسطان بارتفاع نسب املوت جراء اإلصابة 
به. وهذا ما يتساءل عنه األهل واألزواج واألبناء واألصدقاء بعد إصابة أحبتهم به. إنه سؤال 

مرشوع وواقعي وطبيعي ويزداد إحلاحًا مع زيادة سوء َسْري املرض أو عدم استجابته للعالج. 

األخرية  السنوات  ففي  بالرضورة؛  املوت  يعني  ال  الرسطان  أن  نتذكر  وأن  ُبّد  ال  لكن 
املتوقع  متوسط العمر  وزاد  املرض،  من  الشفاء  ومعدالت  نسب  زادت  العالجات  تقدم  ومع 
للمرىض، وأصبح باإلمكان عودهتم إىل احلياة الطبيعية قدر املستطاع. ربام ليس كالسابق بسبب 
اآلثار واألرضار املرتتبة عىل العالجات أو العمليات اجلراحية، ولكن بكثري من احلذر واالهتامم 

والرعاية يستطيع املريض العودة للمشاركة يف األرسة واملجتمع. 
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قالوا: تعّددت األسباب واملوت واحد. كلنا مؤمنون بأن املوت حق، وأن األعامر بيد اهللا؛ 
فقد يموت إنسان سليم معاىف مل نتوقع له أن يموت، ويعيش مريض لسنوات طويلة توقع له 
األطباء املوت، ويف النهاية هي أعامرنا مُقّدرة علينا، وهناك الكثري من القصص من حولنا تؤكد 

ذلك.

املؤكد أن  املرض؟ من  إذًا، ما ُدمنا موقنني هبذه احلقيقة، فلامذا ال نعيش برىض وسالم مع 
األمر يتطلب قوًة وصربًا وقدرًة عىل التحمل، وكذلك طريقة إجيابية مرنة يف التفكري، ولكنه ليس 
ُف اهللا َنْفًسا إال  مستحيًال ألن اهللا لن يبتلينا إال بام نستطيع ونقدر عىل حتّمله. قال تعاىل: ﴿َال ُيَكلِّ

ُوْسَعَها﴾ [البقرة: 286]. واهللا عندما يبتلينا باملرض سوف يعيننا عىل حتمله والتعامل معه.

يف شدهتا  األمراض  ختتلف  املريض.  وحدك  مريض، فلسَت  هو  مريض،  أنت  مريض،  أنا 
وأنواعها، واألوقات التي نتعرض هبا للمرض، وهذا ال يعني أن تتوقف حيايت وحياتك، وال 
ينبغي أن نشعر باألسف واحلزن عىل أنفسنا؛ فاملرض يأيت كتذكري لنا لنعيد حساباتنا وننّظم سري 

حياتنا، ونقّيم أعاملنا وأولوياتنا بصورة تريض اهللا، ونحقق أحالمنا وطموحاتنا. 
الفرصة للتفكري بأشياء كان مشغوًال عن التفكري هبا أو مل يالحظها  املرض يعطي اإلنسان 
باحلياة،  االستمرار  علينا  لذا  املؤجلة.  أحالمنا  لتحقيق  لإلرساع  الفرصة  يعطينا  وقد  قبل،  من 

واالستمرار بالعمل، وأن ال نستسلم للمرض أو لفكرة العجز وعدم االستطاعة؛ 

. القضية إذًا هي يف أسلوب التفكري ونمطه، ويف 
التعامل مع أمور احلياة، وهذا ما يميز شخصًا عن آخر يف التعامل مع املرض. 
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اإلصابة بمرض الرسطان ال تعني أبدًا اقرتاب املوت، رغم أن املوت قريب مّنا مجيعًا ويف 
خمتلفة،  بمفاهيم  للحياة  جديدة  فرصة  يعني  قد  لكنه  الصحة.  حاالت  يف  وحتى  حاالتنا  كل 
ال  املوت، فقد  منتظرًا  جتلس  ألن  فال داعى  احلياة.  يف  وجودنا  لسبب  تفهًام  إجيابية أكثر  ونظرة 
يأتيك اآلن. والرسطان قد يكون دعوة للحياة، ُقْم، حتّرك، اعمل، شارك، قاوم مشاعر العجز 

واإلحباط، وعش احلياة، ومتتع بام حولك، وحقق أحالمك، فام زال أمامك الكثري لتعمله. 

اختالف  عىل  للمرىض  املوت  فكرة  تقّبل  عليهم  فإن  املرىض،  ومرافقي  لألهل  وبالنسبة 
أعامرهم، وحماولة توفري الراحة هلم؛ خاصة إذا كان العالج مل يعد جيدي نفعًا. عندما يشتد املرض 

عىل املريض، يطلب األهل له ـ عادة ـ الراحة من اآلالم، والراحة قد تكون باملوت. 

الدعم النفيس 
ال نستطيع جتاهل األوضاع النفسية الصعبة ومشاعر القلق والتوتر واخلوف واإلحباطات 
التي يمّر هبا املريض خالل التشخيص والعالج، وخالل جلسات الكياموي، وحني انتظار نتائج 
الفحوصات، وحني مقابلة األطباء. املريض يتوقع يف كل مرة سامع كلامت الشفاء أو التحسن 
واخلالص من املرض، التي قد ال تأيت كام يتمنى، أو قد يكون اجلواب: ال بد من استمرار العالج. 

استمرار  برضورة  كلامت  وسمعت  واإلحباطات  املشاعر  هذه  بجميع  بنفيس  مررت  لقد 
العالج. باإلضافة لآلالم اجلسدية التي ترتكها العالجات والعمليات اجلراحية، واآلثار اجلانبية 
لألدوية عىل اجلسم، هناك آثار نفسية ورصاعات داخلية يعاين منها املريض واألهل؛ فاالكتئاب، 
ومشاعر  بالبكاء،  والرغبة  والعجز،  بالضعف  والشعور  واإلحباط،  والتوتر،  القلق،  ومشاعر 
والعصبية،  العالج،  أو  املوت  من  واخلوف  بالذنب،  والشعور  النفس،  عىل  واألسف  احلزن، 
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والعدوانية، وعدم الرغبة يف تناول الطعام، واالبتعاد عن التفاعل مع اآلخرين والرغبة بالعزلة، 
اهلروب  من  اجلسدية والعالجات، وربام نوع  اآلالم  بسبب  ربام  بعضها  أو  كلها  النوم،   وكثرة 

للتعامل مع احلزن واألمل. 

. مثال: اخلوف قبل العالج 
الكيميائي يكون مربرًا، ولكن استمراره لفرتات طويلة بعد ذلك بحيث يصبح األسلوب الغالب 
عىل التفكري يكون دليًال عىل وجود مشكلة ما، وهي بحاجة للمتابعة والعالج. واستمرار هذه 

الضغوط النفسية واملخاوف قد تصبح مزمنة مع املرض وقد تعيق الشفاء. 
قد يكون تقّلب املزاج واألوضاع النفسية التي يمّر هبا مريض الرسطان خارج نطاق سيطرته؛ 
ألن اآلثار والتأثريات اجلانبية للعالجات املختلفة واجلراحة والعالجات اُملسّكنة لألمل يمكن أن 
تغّري من مزاج املريض وتؤثر عىل صحته النفسية والعقلية؛ اعتامدًا عىل األدوية واجلرعات. وقد 
خترج األمور عن السيطرة بحيث يصبح هناك رضورة وحاجة إىل العالج واملساعدة املتخصصة. 

وتقبلهم  اجلسدية  مشكالهتم  مع  والتعاطي  التحمل  عىل  قدراهتم  تكون  املرىض  بعض 
للعالجات وآثارها أفضل من غريهم من املرىض. وبالتايل قد جيدون يف طريقة تفكريهم آليات 
إنسان  فلكل  به.  املتعلقة  النفسية  التوترات  أو  للمرض  االستسالم  من  أنفسهم  حلامية  دفاعية 
التحمل  يف  وآخر  مريض  بني  فاملقارنة  لذلك  وتوابعه.  واملرض  احلياة  مع  التعامل  يف  قدراته 
والتعامل مع معطيات املرض ليس صحّيًا، وإنام جيب أخذ الفوارق الفردية بعني االعتبار، فلكل 

مريض أو مرض خصوصية متيزه عن اآلخر. 
فالبعض قد حيتاج لألدوية املسّكنة واملهدئات، والبعض قد حيتاج للعالج الديني والروحي، 
اآلخرين،  مع  التحدث  يكفيه  قد  والبعض  واملعريف،  السلوكي  للعالج  حيتاج  قد  والبعض 
التي  وتوتره. ومهام كانت الوسيلة  وسيلة للتعامل مع قلقه  والبعض قد جيد يف ممارسة هوايته 
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التي  والقلق  واملخاوف  التوتر  آثار  من  التخفيف  عىل  تساعده  أن  يفرتض  فإنه  املريض  يتبعها 
يعاين منها. 

. وهنا تصبح املساعدة النفسية أو الدعم 
النفيس ذا أمهية للتخلص من اإلحباط والتوتر والقلق بخصوص أحّبة املرىض. إن التشخيص 
بمرض الرسطان ألحد أفراد العائلة خيلق اخلوف والقلق من فقدان الشخص احلبيب، وكذلك 
القلق من املعاناة واآلالم التي سيتعرض هلا. ويمكن أن تكون التوترات النفسية التي يعاين منها 
العائلة  أفراد  مساعدة  ينبغي  لذا  املريض.  منها  يعاين  التي  تلك  عن  شدة  تقل  ال  األرسة  أفراد 
النفسية بطريقة  وصحتهم  والتعامل مع خماوفهم، وقلقهم،  ونفسّيًا)  للعناية بأنفسهم (جسدّيًا 
صحيحة ليستطيعوا تقديم املساعدة الصحيحة ألحبتهم املرىض؛ ألن ذلك إن مل حيدث ومل يعتنوا 

بأنفسهم، فقد يصبح تأثريهم سلبّيًا عىل املريض خالل فرتة العالج ويف املدى الطويل للعالج.

التعب  شدة  من  االهنيار  عىل  املرافقني  أو  املريض  أهل  فيها  يقارب  التي  احلاالت  من  وكم 
وهم  بأنفسهم،  والعناية  قواهم  استجامع  إلعادة  الراحة  من  فرتات  أخذ  ورفضهم  واإلرهاق 
يعتقدون أهنم هبذه السلوكيات يساعدون املريض. وقد ال ينتبهون إىل أن املريض يصبح أكثر 
حساسية ملا يدور حوله، فهو يراقب ويشعر بمن حوله، وقد يعّرب عن قلقه وخوفه من أنه يتسبب 
بإزعاج اآلخرين بسبب حاجته إليهم، فيصبح يرّدد عبارات مثل: (أنا مغّلبك، أنا أزعجتك، أنا 

مغّلب اليل حوايل، ليش أنا عايش.... إلخ). 
وعدم  هلا  باحلاجة  شعروا  كلام  والدعم  املساعدة  طلب  املرىض  وأهل  املرافقني  عىل  لذلك 
جتاهل مشاعرهم واحتياجاهتم اخلاصة، وأخذ أوقات للراحة والقيام بنشاطاهتم بدون الشعور 
بالذنب والتقصري جتاه املريض. فاالهتامم براحتهم النفسية لن ينتقص أبدًا من قدراهتم وحبهم 

ملرضاهم عىل اإلطالق. 
حتّسن  وبني  واإلجيابية)،  (السلبية  النفسية  العوامل  بني  صلة  وجود  عىل  الدراسات  وتدّل 
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تكون  باالكتئاب)،  (املصابون  الرسطان  مرىض  فمثًال،  الصحي.  املريض  وضع  تدهور  أو 
أوضاعهم أسوأ من غريهم من املرىض غري املكتئبني. وكذلك تؤثر األوضاع النفسية السيئة عىل 

جهاز املناعة يف اجلسم، فيصبح املريض أكثر عرضة لإلصابة بشتى األمراض. 

كيف نتكّيف مع عواطفنا
ذكرُت خالل صفحات الكتاب عن املشاعر التي يتعرض هلا مريض الرسطان، وأن هناك 
هلذه  توضيح  ييل  وفيام  بنفيس،  وقد طّبقُتها  فائدة  ذات  مشاعرنا  مع  للتعامل  اآلليات  من  عددًا 

اآلليات:
*  إن بقاء مشاعر احلزن والغضب يف داخلنا بدون التعامل معها بشكل صحيح قد تتحول إىل 
مصدر ضغط داخيل علينا، فاألشخاص الذين يستطيعون إخراج مشاعرهم باحلديث والتعبري 
عنها، يصبحون أكثر قدرة عىل التخيل عن هذه املشاعر فيام بعد. وإن التحدث عنها مع األهل 
أو األصدقاء، أو حتى مع مرىض آخرين يكون مفيدًا لنا ويشعرنا بالراحة يف التعامل مع هذه 

املشاعر.
* بعض املرىض ال حيبون مشاركة مشاعرهم مع اآلخرين، وهناك طرق أخرى إلخراجها 
أو التخفيف أو التخلص منها مثل: الكتابة أو الرسم أو كتابة الشعر، وغريها من األعامل التي 
يستطيع املريض تفريغ مشاعره السلبية فيها وحتويلها ليشء إجيايب. وإذا مل تستطع أهيا املريض 
تستطيع  فربام  ذلك،  عىل  قادر  غري  إنك  وُقل  ذلك،  تنكر  فال  ومرضك،  مشاعرك  مع  التعامل 
اُملساِعدة املتخصصة مساعدتك يف ذلك. «وذلك ما أفعله أنا يف كثري من األحيان؛ حيث أجلأ 
للكتابة أو الرسم أو االعتناء بالنباتات أو األشغال اليدوية التي ُتبعد تفكريي عن األمل واملرض 

لساعات طويلة وربام أليام وال أفكر فيها باملرض». 
* البعض يبحث عن النصف الفارغ من الكأس وال يرى النصف املمتلئ منه. وال بّد ملريض 
والشعور  املمتلئ،  النصف  إىل  والنظر  املرض  يف  اإلجيابية  األمور  عن  البحث  من  الرسطان 
عىل  اإلجيابية  الطاقة  وتأثري  السلبيات.  بدل  باإلجيابيات  والتفكري  والبحث  واألمل  بالتفاؤل 
اجلسم مهمة جّدًا مع املرض؛ فأنت بحاجة ألن تبقى يف أفضل صحة نفسّيًا وجسدّيًا وروحّيًا  
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قدر اإلمكان، لذلك ال بّد من الرتكيز عىل اإلجيابيات. وإذا مل تستطع أن تكون متفائًال فال تيأس، 
فقط أخرب اآلخرين بشعورك احلقيقي وأنك غري قادر عىل الشعور بالتفاؤل واإلجيابية. 

* ال َتُلْم نفسك عىل مرضك، فأنت مل جتلب املرض ومل خترته لنفسك. وتذكر أن هذا ابتالء 
عىل  قادر  وأنك  بخري،  ستكون  وأنك  ستمّر  األزمة  حّدث نفسك بأّن  تعاىل.  اهللا  من  وامتحان 

التعامل معها. وتذّكر أن الرسطان مرض قد ُيصاب به اجلميع ويف كل األعامر. 
* قد يكون من الصعب عىل اآلخرين اختيار الكلامت املناسبة للتعامل أو احلديث َمَعنا أو 
املرىض  بعض  أن  خاصة  به؛  التحدث  السهل  باملوضوع  ليس  فالرسطان  أزمتنا؛  يف  مساعدتنا 
يصبحون أكثر حساسية للكلامت التي تتعلق بمرضهم أكثر من أي وقت مىض. لذلك ال تفكر 
يف كل كلمة تسمعها منهم. قد تكون نواياهم سليمة ولكن ال يعرفون التعبري عنها أمامك. وقد 
يكون إشعارك هلم بالراحة جتاه مرضك سببًا يف شعورهم بالراحة أيضًا ومشاركتك األحاديث 

وتقديم الدعم. 
* كن نشطًا وفاعًال يف احلياة، مارس حياتك بشكل طبيعي قدر اإلمكان، قد يعيق العالج 
هذا أحيانًا بسبب اآلالم التي تتعرض هلا، ولكن رّكز عىل الشفاء، واإلقبال عىل احلياة بإجيابية، 

وممارسة الرياضة والنشاطات االجتامعية األخرى، وممارسة هواياتك، واستمتع بام تعمل. 
الذي  النشاط  أو  الوقت  لنفسك  جتد  أن  عليك  بل  والتوتر؛  الضغط  حتت  نفسك  ُتبِق  ال   *
هبدوء،  والدعاء  القرآن  وقراءة  الصالة  يف  الوقت  هذا  جيد  فالبعض  االسرتخاء؛  عىل  يساعدك 
اليوغا، أو االستامع للموسيقى اهلادئة، أو سامع  والبعض جيده يف التأمل يف الطبيعة أو رياضة 

صوت أمواج البحر، وغريها من النشاطات التي جتعلك تشعر باهلدوء والسالم الداخيل. 
الكبرية التي نضعها ألنفسنا أو ما  * كثريًا ما يكون سبب إحباطنا هو التوقعات العالية أو 
التكّيف  أجل  ومن  باملرض،  إصابتنا  بعد  أنه  االعرتاف  من  بد  ال  ولكن  اآلخرين.  من  نتوقعه 
مع املرض، ال بد من تغيري برامج حياتنا السابقة التي اعتدنا عليها خالل األيام التي كنا نتمتع 
بالقوة  إحساسًا  لتمنحنا  عليها  للسيطرة  قابلية  أكثر  بطريقة  وجْعلها  والعافية،  بالصحة  فيها 
العالجي،  وبرناجمك  نشاطاتك  ومواعيد  ليتناسب  اليومي  حياتك  جدول  فغّري  وبالتحكم، 
وبرامج الدعم النفيس، وزياراتك العائلية، ووقتك اخلاص لالسرتخاء، وكلها عوامل تشعرك 
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بالسيطرة والتحكم يف حياتك. فّكر فيام تستطيع السيطرة عليه، ال ما ال تستطيع السيطرة عليه. 
وقد نضطر إللغاء الكثري من النشاطات التي كنا نقوم هبا ألهنا مل تعد تناسب أوضاعنا الصحية 

اجلديدة. 
واسأل  معه،  التعامل  وطرق  مرضك  طبيعة  عن  أكثر  وتقرأ  تتعلم  وأن  تعرف  أن  حاول   *

عندما ال تفهم بعض األمور؛ فاملعرفة تزيد من وعيك وشعورك بالسيطرة عىل املرض. 
* أْبِق نفسك مشغوًال قدر اإلمكان؛ فنشاطات مساعدة اآلخرين متنحك مشاعر إجيابية جتاه 

احلياة واألمل وجتاه اآلخرين. 

وجود شبكة للدعم النفيس واالجتامعي من أفراد األرسة واألصدقاء من األمور املهمة التي 
فوجود ما يكفي  كبريًا هلم.  ولوجستّيًا  ونفسّيًا  عاطفّيًا  دعًام  واألهل، وُتشّكل  املريض  حيتاجها 
مساعدة  يمكنهم  الذين  األخرى،  املجموعات  أو  األصدقاء  أو  اجلريان  أو  العائلة  أفراد  من 
املريض يف أداء املهام الرضورية عنه أو مساعدته يف القيام بواجباته اليومية خلدمة نفسه، وتقديم 
الدعم النفيس وقت احلاجة إليه، ذلك كله يساعد كثريًا يف التخفيف من مشاكل املريض النفسية 
واالجتامعية. لذلك جيب االهتامم بالدعم النفيس واالجتامعي، ليكون جزءًا ال يتجزأ من رعاية 

مرىض الرسطان واألهل. 

ويف حال عدم توفر هذه الشبكة من الدعم حول املريض؛ فال يعني ذلك عدم القدرة عىل 
غري  دعم  من  بكثيــر  أفضـل  للمريـض  الدعم  يقدم  منّظم  حمدود  وعدد  املرض،  مع  التعامل 

منظم. 
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الوجه اآلخر
هلم إن هناك إجيابيات ملرض الرسطان؛ فيكون  ويتساءل عندما أقول  قد يستغرب البعض 
نخرس  أن  وبعد  مميت؟  مرض  أنه  عليه  متعارف  بمرض  اإلصابة  يف  اإلجيابيات  أين  جواهبم: 
لإلصابة  إجيابيات  هناك  أجل  ييل:  ما  هلم  جوايب  بسببه؟!!!.ويكون  وأعاملنا  وحياتنا  صحتنا 
يف  اكتشفت  إذا  مميتة  الرسطان  أنواع  كل  ليس  أنه  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا  الرسطان،  بمرض 
الوقت املناسب. صحيح أن املرض قد يأخذ منحنى خمتلفًا عام هو متوقع. ولكن مع العالجات 
قد يرى كّل من املريض واألهل أن هناك بعض اإلجيابيات التي ظهرت بسبب املرض، وهذه 
مع  مثيل  ويتعايشون  أعرفهم  الذين  املرىض  األصدقاء  من  العديــد  هبا  شاركني  اإلجيابيات 

املرض.
وانشغاهلـم باحلياة وهلوها.  املرض جاء (كجرس إنذار هلم) ليستيقظوا من غفلتهم،  أن   *
لالهتمــام  حياهتم  مسارات  يغريون  جعلتهم  ألهنا  أعرفهم؛  من  هبا  اعرتف  إجيابية  وهذه 

بأنفسهم.
* جاء املرض إلعطائهم الفرصة ملراجعة أنفسهم وخياراهتم. فام كان من األولويات سابقًا 
تتغري  الذات  مراجعـة  وعند  عاجًال.  أصبح  مؤجًال  كان  ومــا  املــرض،  مـع  كذلـك  يعد  مل 

املوازين. 
* املرض يقّرب أفراد العائلة من بعضهم بعضًا. وهذا ما ذكره يل البعض؛ ففي وضع الصحة 
أو  النشغاهلم  وربام  املسؤولية،  من  للتهرب  ربام  اآلخرين،  عىل  بمسؤولياهتم  البعض  يلقي  قد 
لوجود من يقوم مقامهم يف العمل، ولكن عند إصابة أحد اآلباء أو األبناء باملرض، فإن األمر 

خيتلف، ويبدأ الكل يف حتمل مسؤولياته الصحيحة، حتى ولو مل يكن األمر كذلك يف السابق. 
* املرض يقوي الثقة بالنفس؛ فقد قال يل من أعرفهم من املرىض: إهنم مل يكونوا يعتقدون 
أكثر ثقة  املرض الكثري من شخصياهتم ليصبحوا  والصرب، فقد َغريَّ  أهنم قادرون عىل التحمل 

بأنفسهم، وقوة، وحتمًال، ووعيًا بقراراهتم. 
ُنحّب،  َمن  معاناة  فرؤية  والصدقات؛  والدعاء  بالصالة  اهللا،  من  األفراد  قّرب  املرض   *

تضعف القلوب وجتعلنا نرى ضعفنا وعجزنا أمام ما حيصل أمامه. 
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* االبتالءات بأنواعهاـ  عادةـ  تعمل عىل (غربلة) الكثري من العالقات االجتامعية واألرسية، 
وتظهر نوعيات األشخاص الذين كنا نتعامل معهم ونعتقد أننا نثق هبم. وقد يظهر أفراد آخرون 
يف حياتنا مل نكن نعرفهم من قبل، يقّدمون لنا الدعم واملساعدة، وخيتفي آخرون كنا نتوقع منهم 

الكثري.

عندما يرفض املريض العالج؟
بعد أن يتم التشخيص باإلصابة بمرض الرسطان، هناك أشخاص خيتارون عدم احلصول 
اخليار.  هذا  يتفقون مع  ال  قد  الذين  واألصدقاء  هذا صعبًا عىل العائلة  عىل العالج. قد يكون 
ولكن بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، فإن األشخاص القادرين عىل اختاذ قراراهتم بأنفسهم 

هلم احلق يف رفض أي عالج أو كل أنواع العالج. 
وقد نتساءل عن سبب قيام البعض هبذا االختيار ورفضهم العالج؟! هناك أسباب خمتلفة 
لدى األفراد تدفعهم الختاذ مثل هذه القرارات التي ربام تبدو لنا غري صحيحة، ولكنها تكون 

مناسبة هلم ولظروفهم:
* يف حالة عدم توفر تأمني صحي للمرىض، وعدم توفر اإلمكانيات املادية لتغطية تكاليف 
العالجات الباهظة، فإهنم غالبًا ال يستطيعون حتّمل تكاليف العالج. وبالتايل يكون القرار بعدم 
اخليار.  هذا  عليهم  فرضت  التي  املادية  ظروفهم  بسبب  ولكن  املطلقة  بإرادهتم  ليس  العالج 
أعرف عددًا من احلاالت التي مل تستطع العالج بسبب عدم توفر اإلمكانات املادية، واضطرهتم  
الظروف الستعامل بعض العالجات البسيطة قليلة التكاليف للتخفيف من اآلالم الناجتة عن 

املرض وليس العالج. 
* قد يكون اخلوف الشديد من املرض والعالج أحد أسباب رفض العالج. 

* قد يعاين بعض املرىض من مشكالت صحية أخرى، جتعل عالج الرسطان أكثر صعوبة و 
خطورة عليهم. وبالتايل ال يريدون إضافة آالم ومعاناة أخرى إىل آالمهم ومعاناهتم مما يصّعب 

األمر عليهم وال يستطيعون حتّمله. 
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* أحيانًا تدخل املعتقدات الدينية للشخص يف رفض العالج أو قبوله، وربام خيتار العالجات 
البديلة التي تعتمد عىل احلميات الغذائية.

أو يكون هناك أسباب أخرى. ومهام كانت األسباب، فال ُبد يف سؤال املريض عن أسباب 
رفضه. وِمن واجب األهل ومقدمي الرعاية االستامع لألسباب التي يبدهيا املريض. عليهم أن 
خيربوه برأهيم، وحماولة إقناعه لتغيري رأيه للحصول عىل العالج، أو إقناعه للتحدث مع طبيب 
عىل  املريض  يوافق  قد  عالجه.  يف  تساعد  قد  عالجات  أية  هناك  كانت  إذا  وفيام  القرار  حول 
الطبيب.  مع  التحدث  بعد  العالج  رفض  يف  يستمر  وقد  يوافق.  ال  أو  الطبيب،  مع  التحدث 

وحتى بعد رفضه العالج، من املهم التأكد من فهم املريض الكامل خلياراته.

ويف هذه احلاالت تساعد الرعاية التلطيفية املريض، حتى أولئك الذين ال يرغبون بالعالج؛ 
ألهنا هتدف إىل التخفيف من األعراض وليس العالج، ومساعدة املريض عىل الشعور بالراحة 
ألطول فرتة ممكنة، كام تساعد هذه الرعاية العائلة واملريض عىل االستفادة القصوى من الوقت 

املتبّقي للمريض إذا كان املرض يف مراحله األخرية.
واملريض القادر عىل اختاذ قراراته اخلاصة قد خيتار رفض هذه الرعاية أيضًا. يمكن أن يكون 
الرعاية  أن  األهل  يعلم  حني  يف  األمل  من  يعاين  الشخص  فمشاهدة  األرسة.  عىل  قاسيًا  القرار 
يمكن أن ختفف من األمل واألعراض األخرى، يكون صعبًا عليهم. ومهام يكن قرار املريض، 
فال بد من االستمرار يف تقديم الرعاية التلطيفية له والعناية به نفسّيًا وجسدّيًا. وتزداد احلاجة إىل 
الرعاية التلطيفية كلام ازدادت حالة املريض سوءًا؛ فقد يأيت الوقت الذي ال يتمكن فيه األهل من 

تدّبر أمر املريض بدون مساعدة منهم.
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قصة ُمنية
وأنا  النافذة  من  أراها  كنت  اجلامعة،  باجتاه  الصباح  يف  كتبها  حتمل  جيدًا وهي  أذكر (ُمنية) 
كنت  ما  وكثريًا  العامرة.  نفس  يف  لشقتي  املقابلة  الشقة  يف  وأهلها  تسكن  كانت  قهويت.  أتناول 
أحتّدث مع والدهتا (أم مالك) ونتناول القهوة معًا خالل تناويل للعالج الكيميائي عندما كانت 

تطرق الباب لالطمئنان عّيل. 
وقد شكت يل والدهتا رمحها اهللا مالحظتها عن نزول وزن زوجها (أبو مالك)، وتغّري وضعه 
بدأت  التي  األعراض  تّربر  بالرسطان  إصابته  كانت  فربام  للطعام.  شهيته  وضعف  الصحي، 
ومعرفتي  هلم  صداقتي  بحكم  معهم  منه  جزءًا  عشت  ُمنية،  به  ستتحدث  فام  عليه.  بالظهور 

بأرسهتا. 
والدعم  النفسية  للرعاية  الرسطان  مريض  ومرافقي  األهل  احتياجات  تؤكد  ُمنية  قصه 
األرسي واالجتامعي، خالل تواجدهم مع املريض. وإن مل ينتبه هو لنفسه فعىل اآلخرين االهتامم 
به، وتنبيهه لرضورة االهتامم بنفسه، وتوفري الدعم الصحيح له. فالوضع النفيس للمرافق ال يقل 
خطورة عن وضع املريض؛ بل قد يكون أحيانًا أكثر رضرًا مما يعتقد اآلخرون من حوله، وقد 

يبدو ظاهرّيًا بخري ولكنه قد ال يكون كذلك داخلّيًا. 
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تقول ُمنية: بتاريخ  2014/4/4 كنت سعيدة بوضع اللمسات األخرية عىل مرشوع خترجي، 
عندما دخل والدي يف وعكة صحية قوية، ولكن ضاعت فرحتي عندما علمت أن أيب وأمي لن 
يتمّكنا من حضور مناقشتي. ذهبُت إىل اجلامعة وحيدة، حزينة وسعيدة يف نفس الوقت. سعيدة 
تلك  إهنا  معي.  ليسا  فرحتي  مشاركتهام  أردت  من  ألن  وحزينة  اجلامعة،  مرحلة  من  النتهائي 

املشاعر املختلطة التي متزج ما بني كل املتناقضات يف احلياة.
مصاب  والدي  بأن  أبدًا،  أتوقعه  مل  الذي  اخلرب  ألسمع  للمنزل،  وعدت  املناقشة  أهنيُت 
بالرسطان يف مراحله األخرية؛ فقد انترش يف جسمه الضعيف، والعالجات لن جتدي نفعًا حلالته، 
انتظار  يل  بالنسبة  يعني  بالبيت (والذي  العالج  وإكامل  التلطيفي،  العالج  إعطاء  األطباء  فقّرر 

رمحة اهللا باملوت). 
بدأ جتهيز املنزل الستقبال أيب. رسير طّبي ُوِضع يف غرفة اجللوس، وبعض األجهزة الطبية 
الرضورية. وأصبح احلديث مهسًا، لتوفري الراحة واهلدوء لوالدي، ليعيش ما تبقى من أيامه معنا 
وأسمع؛ فقد كنت االبنة الصغرية املدللة لديه، وكانت  أكن أصدق ما أرى  مل  وهدوء.  بسالم 
عالقتنا مميزة. مل أكن أريد أن أصّدق أن والدي مصاب باملرض حتى وجدُت الرسير األبيض 
يف غرفة اجللوس، عندها فقط بدأُت أستوعب أن األمر حقيقة وليس جمرد حلم مزعج. وألين 
ما زلت غري مقتنعة أن أيب القوي أصبح ضعيفًا ويتأمل كثريًا؛ فقد كنت أراقبه عن ُبعد، خشية أن 
يرى دموعي واهنياري وخويف عليه. وربام كنت أخشى أن يزداد تعلقي به ويصبح فراقه صعبًا 

عّيل. مل أكن قادرة عىل تصور كيف ستكون حياتنا من دونه. 
كان حزين يزداد كلام كنت أراه يتغري ويضعف ويفقد من وزنه، كان يتعذب ويتأمل كثريًا، لكن 
عالجه مل يكن سوى املسّكنات القوية التي تفقد مفعوهلا مع زيادة األمل. مل يكن يستطيع النهوض 
أو تناول الطعام، كنا نضع له املغّذي يف الوريد. كان عّيل أن أتقّبل منظر اإلبر والدم الذي كان 
خييفني. ولكني تقبلت األمر وبدأت أضع اإلبرة يف يده؛ فقد منحني اهللا القوة التي كانت أكرب 
من خويف، ألستطيع مساعدة أيب، مع أمي وإخويت. كانت رؤية أيب هبذه احلالة تقتلني، مل أكن 
املطبخ  إىل  أهرب  كنت  األمل،  نوبة  تأتيه  مرة  كل  يف  األمل.  من  يبكي  وهو  والدي  أرى  أن  أختيل 

ألخفي دموعي وضعفي عنه حتى ال أزيد من أمله. 
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وبدأت االمتحانات النهائية يف اجلامعة. كنت أسهر بالقرب من رسيره أتظاهر بالدراسة، إىل 
موعد صالة الفجر لتستيقظ أمي لرتعاه حتى هناية اليوم. كنا نتناوب يف السهر لرعايته. 

أهنيت االمتحانات وانتهيت الدراسة اجلامعية. كنت أقيض معه وقتًا كبريًا. ومل أعد أستطيع 
إخفاء مشاعر األمل واحلزن عنه. فذات يوم وبسبب عمل أخي يف مدينة أخرى، طلب مني أيب 
أن أساعده يف حلق حليته. حاولت أن أساعده. كنت أرجتف، فهذه هي املرة األوىل التي أقوم 
هبذا. وما إن المست يدي وجنتيه اهلزيلتني حتى سبقتني دموعي، ومل أستطع أن أمتالك نفيس 
بعد  ارتياحًا كبريًا  وأظهر  بجودة احلالقة  فأظهر فرحًا كبريًا  بخويف  أنه شعر  ويبدو  البكاء،  من 

االنتهاء منها. 
كان شهر رمضان هو الشهر األخري الذي عاشه أبى بيننا. كان من أصعب األوقات علينا 
مجيعًا؛ فلم يكن قادرًا عىل الصوم. طلب منا أن تكون مائدة اإلفطار بالقرب من رسيره لنفطر 
معًا. لن أنسى أبدًا نظراته وقت الغروب، فام إن يؤذن املغرب حتى تفيض عيناه بالدموع. وكنا 
الدنيا  مجيعًا نبدأ بالبكاء معه. لقد كان يرى ما ال نرى، ويعرف ما ال نعرف، وكأنه كان يوّدع 

ويوّدعنا.
الستالم  اجلامعة  إىل  ذهبت  عندما   .2014/7/14 رمضان  من  عرش  اخلامس  كان  أن  إىل   
رسالة عىل اهلاتف  اإلجراءات، قرأت  أكمل  كنت  أيب وأمي. وبينام  وأفّرح هبا  ألعود  شهادايت 
ألين  وصلت،  التي  للرسالة  أهتم  مل  األمر  بداية  يف  تويف».  مالك  تقول: «أبو  العائلة)  (قروب 
املقصود  َمن  أعرف  ال  وأنا  ُترسل  التعازي  أقرأ  وبدأت  أيب.  إال  الناس  مجيع  وفاة  أتوقع  كنت 
هبذه الرسالة. فأرسلت رسالة متسائلة بكل هدوء، أستفرس منهم: من هو املتوّىف:  «أُبوي؟!».
حينها أدرك اآلخرون أنني مل أعرف ما حصل، فتوقف اجلميع ومل جيب عّيل أحد. وعندما مل جيب 
أحد، أكملت اإلجراءات يف اجلامعة ألعود إىل املنزل وأفرح أيب بإنجازي. ويف الطريق هاتفت 
أمي ألخربها أنني يف طريق العودة. بدا صوهتا عادّيًا، لقد كانت َفِرَحة بإنجازي، ولكن ما إن 
قلت هلا عن الرسالــة التي تلقيتها حتى انفجرت بالبكاء. عندها علمت أن والدي هو املقصود 
إىل  سأعود  كيف  وال  املستشفى،  إىل  وصلُت  كيف  أذكـر  وال  أمـي،  بكاء  صدمنـي  بالرسالة. 

البيت بدون أيب.
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دخلت ألوّدع أيب، كنت أرجتف. مل أستطع الوقوف، فاستندت إىل أخي وأختي. وألهنا املرة 
األخرية التي سأراه فيها، متالكُت نفيس وفتحت باب الثالجة ألرى نورًا يشّع من وجهه، قّبلت 
جبينه البارد ووّدعته. انرصفت باكية حزينة، فكان كّل منا غارقًا يف حزنه وأمله ويف رصاع يدور 
بمرض  بإصابته  املتأخرة  معرفتنا  بعد  أيب  عاشها  التي  الفرتة  هي  يومًا  وأربعون  سبعه  بداخله. 

الرسطان. 
مل تنتِه قصتي بعد. فبعد مرور سنة ونصف عىل وفاة أيب، شعرنا بأن أمي ليست عىل ما يرام، 
فعندما زارت الطبيب، أخربها بأنه يشك بيشء ما يف الكبد بسبب اصفرار لوهنا. كانت الشكوك 
بداية بالتهاب الكبد الوبائي، ولكن نتائج التحاليل مل تدل عىل ذلك وإنام تدل عىل يشء آخر. يف 
بداية عام 2015 نصحنا األطباء بالذهاب إىل طبيب خمتص، وبعد رؤيته نتائج التحاليل طلب 
بدأت  العالج.  من  آخر  لنوع  أمي بحاجة  ألن  فورًا  الرسطان  مركز خمتص لعالج  مراجعة  منا 
أمي  تدعو  املركز  من  مكاملة  جاءتنا  ثم  املطلوبة،  والصور  والتحاليل  الفحوصات  بإجراء  أمي 
ملراجعة قسم الطوارئ. فقررت الطبيبة إدخال أمي املستشفى، ووضعها حتت املراقبة لعدة أيام، 
وأخذ خزعة من الكبد لفحصها. وهنا كانت الصدمة الكربى لنا؛ فقد تبّني أن أمي مصابة أيضًا 

بالرسطان.
ولكن الفرق بني حالة أمي وبني حالة أيب هو اكتشافنا ملرض أمي يف وقت مبكر، مّكننا من 
اإلرساع بالعالج، وبسبب (ارتفاع نسبة صفار الدم وعدم السيطرة عليه)، كان علينا االنتظار، 
إىل  الدم  يف  الصفار  نسبة  عودة  لترسيع  طبي  بإجراء  األطباء  قام  أشهر.  لعدة  العالج  أّخر  مما 
املعدل الطبيعي حتى ال نتأخر أكثر بالعالج. تم عمل صورة طبقية أخرى، وكانت املفاجأة بأن 
حجم الورم كبري وقد انترش يف أماكن أخرى، مما أعاق عملية استئصال الورم واالكتفاء بالعالج 
الكياموي. وبسبب عدم القدرة عىل السيطرة عىل فحوصات الدم، تأخر العالج الكيميائي أيضًا، 
وهذا يعني زيادة فرص انتشار املرض وعدم السيطرة عليه. كانت األمور جتري عىل عكس ما 
إذا  ُأمي  سنفقد  وأننا  يتأخر،  الوقت  بأن  ونشعر  داخلّيًا  نحرتق  وإخويت  كنت  ونتمنى.  نرغب 

استمر األمر كذلك، ولكن ال يستطيع األطباء عمل أكثر مما يعملون.
وخائفة  كانت قلقة  األوىل من العالج.  أمي اجلرعة  التشخيص تلّقت  أشهر من  بعد أربعة 
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لبدء  وصالبة  قوة  أبدت  ولكنها  اجلانبية.  وآثاره  الكياموي  العالج  عن  تسمعه  كانت  مما  جّدًا 
حماربة املرض، دخلت إىل غرفة العالج مبتسمة متازح املمرضات وحتّدث املرىض وتبث فيهم 
األمل والطاقة اإلجيابية. كنت أشعر بتعبها وإرهاقها ولكنها كانت تقاوم وتتظاهر بالقوة فهذه 
هي أمي. أرهقتها اجلرعة األوىل كثريًا، وتم تأجيل اجلرعة الثانية بسبب حاجتها لصفائح الدم. 
نتائج  أظهرت  العالج،  من  جلسات  عدة  وبعد  وعليها.  معها  خائفني  وكنا  خائفة  أمي  كانت 
الصور بأن الورم مل يستجب للعالج، وأنه قد انترش يف اجلسم، فتّم تغيري نوع الكياموي. وبعد 

عدة جلسات، كانت النتائج: «املرض ال يستجيب للعالج». 

بعد مخسة وعرشين جلسة من العالج الكياموي ألمي، مل تكن النتائج مطمئنة، فُأدخلت إىل 
املستشفى حلاجتها للدم. عندها أخربتنا الطبيبة أن وضع أمي يسوء، ومل يستجب الورم ألي نوٍع 
من العالج؛ فقد انترش املرض ومل يعد جيدي العالج، وأنه يلزم حتويلها للعيادة التلطيفية. وحتى 
ال تشعر أمي بيشء عن سبب توقف العالج، اتفقنا أن نخربها بأنه إيقاف مؤقت حلني حتسن 

وضعها الصحي قليًال أو حتى يزيد وزهنا ألهنا فقدت الكثري من الوزن. 
شكل  بني  التشابه  أقارن  بدأُت  عندها  بالرتاجع.  صحتها  وبدأت  البيت،  يف  لرعايتها  ُعدنا 
أمي وبني شكل أيب يف مراحله األخرية. وبدأت أشعر باخلوف من فقدها. وبدأ الرصاع الداخيل 
وخويف عىل أمي يتعبني. كل يوم كنت أقضيه معها كان يزيدين تعلقًا هبا. كل يوم كنت أعيش 

كابوس اخلوف واالنتظار وترقب املوت ورحيلها عنا.
ولكن  حيايت.  طوال  ومتاسكها  وصالبتها  قوهتا  عىل  إال  أعتد  فلم  حيطمني؛  ضعفها  كان 
ضعفي وخويف كان كبريًا، وعيلَّ أن أظهر الصالبة والقوة أمامها. كنت أقف خلف باب غرفتها 
أبكي كي ال تراين، ثم أمسح دموعي وأرسم االبتسامة عىل وجهي قبل الدخول إىل غرفتها. لقد 
فقدت أمي كل قوهتا، رقدت بالفراش غري قادرة عىل احلركة. تعلمت خالل هذه الفرتة الكثري 
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عن كيفية رعايتها والعناية هبا حتى ال ُتصاب بالتقّرحات. مل يكن األمر سهًال، ولكني كنت أبذل 
قصارى جهدي، ويف كل مرة أطلب القوة من اهللا كي ال تشعر بأين ضعيفة، وكان اهللا سبحانه 

يمّدين بقوة ال مثيل هلا حتى أساعدها وأرعاها. 
مل يكن سهًال عّيل رؤيتها بدون حراك يف الرسير. كانت ترفض اخلروج من غرفتها؛ فقد كانت 
متعبه جّدًا. كنت عىل استعداد للبقاء معها وخدمتها طوال العمر عىل أن تعدين أن تبقى معي وال 
ترحل. زادت عالقتي بأمي خالل مرضها كثريًا. كنا نتحدث وتروي يل أشياء كثرية عن املايض. 
مل أكن أستطيع اخلروج من البيت، وإذا اضطررت للخروج كانت هتاتفني لتسألني عن موعد 
رجوعي إىل املنزل، وختربين أهنا ال حتتاج إىل يشء، هي فقط اشتاقت يل. هذه املشاعر واالرتباط 
واملخاوف زادت من الرصاع يف داخيل. فُحّبي هلا وخويف من رحيلها ورؤيتي لعجزها وضعفها، 
مشاعر كانت ترهقني كل يوم. مل يكن يعرف اآلخرون عن الرصاع الذي يدور يف رأيس ومشاعر 

العجز املطلق التي أعيشها أمام مرضها وعدم قدريت عىل مساعدهتا.
وخالل فرتة مرضها، وبعد وفاة أيب، أرادت أمي أن تطمئن علينا؛ فقد أيقنت بداخلها أن 
الرحيل قريب، كانت تريد أن تفرح بنا وتطمئن علينا، فزّوجت كّال من أخي وأختي. وبقيت 
أنا وأمي يف املنزل أهتم هبا وأرعاها وأراقب حالتها التي تسوء يومًا بعد يوم. اضطررت أن أترك 

عميل ألتفرغ لرعايتها كلّيًا؛ فقد كانت بحاجة للمساعدة يف كل يشء. 

كانت  غريبة،  بنظرات  إّيل  تنظر  كانت  أمي.  مع  أجلس  كنت  أيلول2017،  من  التاسع  يف 
تبكي، حاولت أن أعرف ما هبا ولكنها كانت جتيبني بكلمة واحدة فقط «تعبانة!» طلبْت مني أن 
أطلب من إحدى خااليت احلضور. جلستا معا، وبعد مدة من الوقت خرجت خالتي تبكي. لقد 
أعّدت أمي الرتتيبات ملوهتا. وألهنا كانت ختاف علينا رتبت كل يشء حتى ال تتعبنا بعد رحيلها. 
أيام، وساءت حالة أمي فبقيت بقرهبا، كنت أحتدث إليها لكني شعرت أهنا مل تكن تسمعني 
مُت أختي وطلبت منها املجيء وطلبنا سيارة إسعاف ونقلناها إىل املستشفى  ومل تكن جتيبني،، َكلَّ
يف الثالثة فجرًا. كانت تلك من أسوأ الليايل يف حيايت. وبدأت خااليت بالقدوم واحدة تلو األخرى 
وبقينا حتى السابعة صباحًا. مل أتوقف عن البكاء تلك الليلة؛ فقد شعرت أهنا املرة األخرية التي 
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سأرى أمي فيها. لقد كانت تفقد وعيها وتستعيده. بقيت أمي يف املستشفى تسعة أيام، ويف كل 
مرة كان األطباء يقولون إن وضعها يزداد سوءًا. 

األحداث  تتذكر  تعد  مل  حيث  جّدًا،  غريب  وضع  يف  وكانت  املستشفى،  من  أمي  خرجت 
أو األشخاص، كانت تتخيل أناسًا غري موجودين وتتخيل املوتى منهم. كانت تسمع أصوات 
أناس بعيدة. أحيانًا كانت تطلب مني أن أفتح الباب ألخي املسافر أو تسألني عن حفيدهتا إن 
كانت نائمة أم مستيقظة. أصبحْت أكثر نسيانًا لكل يشء، كانت ختربين بأهنا قامت بعمل أشياء 
يف املنزل وأنا أعرف أهنا مل تعملها ألهنا مل تكن تتحرك. مل أكن أقول هلا شيئًا، كنت فقط أسمعها 

كي ال تشعر بيشء حيزهنا. 
كل هذه األشياء كانت ختيفني ومل يكن لدّي اخلربة أو املعرفة يف التعامل معها، كنت أعتمد 

عىل أختي(جمد) ألبّث إليها خويف وقلقي، وكانت هي تبّث يل خماوفها. 
صادف األول من شهر ترشين األول عيد ميالد أمي الستني، فقررنا أن نجمع خااليت لنكون 
معًا حوهلا، فوجودهم كان يسعدها. كنا معها، لكنها مل تكن معنا سوى بجسدها. لقد كانت بعامل 
غري عاملنا، كانت تنظر من الشباك وكأهنا ترى شيئًا أو حتّدث أحدًا. وبعد أحد عرش يومًا طلبت 
فيها شيئًا  التي تطلب  األوىل  املرة  هذه  للفطور. وكانت  البندورة   مع  اجلبنة  أن أُحرض هلا  مني 
لتأكله منذ أشهر، فجاءت أختي جمد وصديقتي، وجلسنا نتناول الطعام بالقرب منها. مهست يل 
صديقتي بأن اإلرهاق والتعب يبدوان عليها. ويف املساء حرضت خالتي وجلست تقرأ القرآن، 

ولكن أمي مل تكن تسمع أو تشعر بوجود أحد منا. 
سيارة  طلبنا  املستشفى،  إىل  نقلها  فطلبوا  أمي  بوضع  وأخربهتم  التلطيفية،  العيادة  هاتفت 
اإلسعاف، كنت أقف عىل الرشفة بانتظارها  وعندما عدت إىل الغرفة وجدت أختي وخالتي 
تبكيان؛ فقد توفيت أمي، مل أصدقهام، وقفت بقرهبا ووضعت يدي عىل قلبها، لكنني مل أشعر بأي 
نبض. كنت أكّذب نفيس، وأخربهم بأن قلبها ما زال ينبض. وعندما وصلْت سيارة اإلسعاف 

قام املمرض بفحص نبضها ثم نظر إىل ساعته وطلب إىل زميله إحضار محالة املرىض.
وصلنا املستشفى. بدأت حركة رسيعة يف قسم الطوارئ. كان املمرضون يركضون إىل غرفة 
اإلنعاش حيث توجد أمي، ظللت يف اخلارج لبضع دقائق أنظر خلسة من شق الباب فأراهم 
حياولون إنعاشها بكل جهدهم. ومل يطل انتظارنا باخلارج حتى بدأ املمرضون باخلروج. وجاء 
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وأهنى حديثه  جاءت وقلبها متوقف.  بأهنا  أخربنا  ثم  وكان يكّرر: «حاولنا».  املمرضني  رئيس 
بـ«البقية بحياتكم». 

عدت وأختي جمد وشقيقي مالك إىل البيت الفارغ من حنان األم وعطف األب؛ فقد غّري 
مرض الرسطان حياتنا، كل يشء تغّري برحيل أمي، وتغريت حيايت أنا أيضًا لألبد. 

مرض أيب وأمي بالرسطان، كان جتربة قاسية جّدًا علينا وخصوصًا أنا. أشعر كأنني قد عانيت 
مع مرض الرسطان لفرتة طويلة جّدًا. ُفقداين ألمي وأيب جعلنا نغلق البيت الذي كان يضمنا 
معًا. كنت أعيش حالة من اخلوف الدائم من أن أستيقظ ذات يوم وال أجد أمي. كنت أخشى 
أن أبقى وحيدة، وها قد أصبحت وحيدة. وإذا أظهرُت بعض الضعف أمام األهل واألصدقاء، 

أجد كلامهتم وإجاباهتم تتعبني أكثر مما ترحيني. 
فكلامت الدعم التي كانوا يعتقدون أهنا تساعدين كانت تؤملني. وعندما حياولون التخفيف 
عني بكلامت مثل: (أمك كبرية، أمك مريضة). أجدها كلامت مؤملة، وال تربر ما أشعر به من 
كنت سأظل  مئة عام  تبلغ  أمي  كانت  األمومة، فلو  بعمر  ال تعني شيئًا  خماوف. (ستون عامًا) 

أحتاجها وأحتاج أن أضع رأيس يف حجرها.
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رسائل متفرقة
الرسائل  هذه  أكتب  وأنا  للمريض.  املرافقني  من  الرعاية  ومقدمي  لألهل  التالية،  الرسائل 
بعد  شقيقتي  وكذلك  الدماغية،  للجلطة  تعرضها  بعد  اهللا  رمحها  لوالديت  مرافقتي  أتذكر  كنت 
حادث السري الذي تعرضت له، ورعايتي لنفيس خالل رحلتي مع الرسطان ومتابعتي لبعض 

حاالت النساء املصابات بالرسطان عندما كنت أعمل بمخيم الزعرتى لالجئني.
واألهل  املريض  ملساعدة  خمتلفة  عملية  وخربات  قراءات  نتاج  هي  هنا،  الواردة  الرسائل 
للفهم الصحيح ملا عليهم عمله. وماذا عليهم أن يتوقعوا خالل مسرية العالج. املعرفة ستخفف 

من القلق والتوتر وتساعدهم عىل إدارة أمور املرض واملريض بأفضل الطرق املمكنة.
وتؤكد  ستساعدكم  ولكنها  قراءهتا.  قبل  الرسائل  هذه  يعرفون  واألهل  املرىض  يكون  قد 

معرفتكم بأنكم تسريون يف االجتاه الصحيح.
بداية، ولتحديد املقصود باملرافقني ومقدمي الرعاية؛ فهم كل من يقوم برعاية املريض، من 
األهل أو األزواج أو األبناء، أو من املمرضني املنزليني أو املرافقني املتدربني، أو من يرشف عىل 

رعاية املريض مبارشة.
كثريًا ما كنت أسأل نفيس: هل أنا عىل الطريق الصحيح يف الرعاية؟ هل ما أقوم به هو الرعاية 
الصحيحة؟ مل يقل يل أحد كيف عّيل أن أتّرصف يف كثري من املواقف؟ ومل يكن أمامي دليل أو 
والعالجات  األمراض  عن  الذايت  البحث  بدأت  هنا  ومن  عليها.  السري  أتتبع  إرشادات  قائمة 
ما  مثل  يعانون  الكثريين  أن  وأعتقد  لدّي.  التي  للمعطيات  وفقًا  اتباعها  عّيل  التي  واخلطوات 
أعاين للحصول عىل املعلومات؟ أو البحث عن اخلطوات الصحيحة التي تقول يل: (استمري، 

فام تعملينه هو الصواب).
عالجه،  رحالت  يف  للمريض  املرافقني  قصص  من  للعديد  وسامعي  جتربتي،  خالل  من 
وجدت أن نقص املعلومات لدهيم يف كيفية التعامل مع املريض واملرض ورعاية أنفسهم، هي 
من األمور التي تؤثر سلبًا عليهم ؛ وكذلك االستناد إىل معلومات خاطئة من شأهنا زيادة القلق 
والتوتر واخلوف، وال تساعد عىل اختاذ القرارات الصحيحة، وقد جتعل األهل يعيشون يف دوامة 

الشك واخلوف بال داٍع؛ خاصة مع بداية التشخيص واملرض.
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أو  املعرفة  أو  االستعداد  واملرافقني  املرىض  من  الكثريين  لدى  يكون  ال  املرض،  بداية  عند 
املعلومات الصحيحة الكافية عن املرض والعالج وأساليب التكّيف مع املرض التي تساعدهم 

عىل ختطي مراحله بنجاح وإجيابية، وبأقل اخلسائر املادية واملعنوية والنفسية. 
أسابيع.  عدة  أو  أيام  عدة  يستغرق  قد  بالرسطان  باإلصابة  التشخيص  تأكيد  انتظار  أن  كام 
أسوأ  يف  يفكرون  واألهل. فالبعض  للمريض  ومرعبًا  األمر ُمفزعًا  يكون  الفرتة،  هذه  وخالل 
حني  يف  أحباءهم.  سيفقدون  كانوا  إذا  عام  ويتساءلون  املمكنة،  والسيناريوهات  االحتامالت 
حياول آخرون امليض يف حياهتم بشكل طبيعي وعدم التفكري أو (جتاهل) التفكري يف األمر. ولكن 
وهم  والرجاء  واخلوف  واألمل  الفزع  من  املختلطة  املشاعر  من  بمزيج  يمّرون  الناس  معظم 

ينتظرون نتائج التحاليل والفحوصات.  

أو  بالنتيجة.  التنبؤ  ألحد  يمكن  ال  فإنه  بالرسطان،  باإلصابة  التشخيص  من 
بكيفية استجابة املريض للعالج، وعىل الرغم من عدم وجود طريقة ملعرفة ذلك عىل وجه اليقني، 
فإن األطباء غالبًا ما يعطون فكرة عن كيفية سري األمور، والتي تصبح أكثر وضوحًا مع مرور 
واملرافقون  املريض  يتعلم  أن  لرسطان،  تشخيص  بعد  واملهمة  األوىل  اخلطوات  ومن  الوقت. 
نوع املرض والعالج. وهذا يساعدهم عىل فهم املرض واحلصول عىل فكرة عام ينتظرهم خالل 

الفرتة القادمة من العالج. ويشعرهم بالسيطرة إىل حد ما عىل األمور.
تساعد هذه األسئلة كّالً من املريض واألهل عىل التعامل مع املرض.

* أي نوع من الرسطان هو؟ 
* ويف أي منطقة؟ هل انترش يف مناطق أخرى أو أنه حمصور يف منطقة واحدة أو حمددة فقط؟ 

هل هو من النوع العدواين؟
* ما هي خيارات العالج املتوفرة؟

* ما الذي ينصح به الطبيب؟
* ما اهلدف من هذا العالج؟ ما الذي سيحققه العالج للقضاء عىل املرض أو تقليصه أو منع 

انتشاره؟
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هل  مكان؟  أي  ويف  العالج  سيتم  أين  العالج؟  كيف سيكون  للعالج؟  املتوقعة  املدة  ما   *
سيكون داخل املستشفى أو خارجه؟ ومن سيقوم  بالعالج؟

* ما هي اآلثار اجلانبية التي جيب أن نتوقعها؟ وماذا نستطيع أن نعمل ملواجهة هذه اآلثار 
والتخفيف منها أو إلغائها؟

* كيف سيؤثر العالج عىل األنشطة واحلياة اليومية للمريض؟ 
* ماهي النتيجة املحتملة عىل املدى الطويل للعالج؟ (هنا قد ال يستطيع الطبيب التنبؤ بسري 
املرض حسب انتشاره وحسب استجابته للعالج. ولكنه قد يساعد يف إعطاء فكرة عامة أكثر 

وضوحًا للمريض واألهل من خالل خربته يف العمل مع حاالت سابقة). 
خطة  أفضل  حول  ثالث  وربام  ثان  رأي  عىل  احلصول  املفيد  من  للطبيب،  االستامع  بعد   *
عالج ممكن. وأنا شخصّيًا أرى أهنا فكرة جيدة، يمكن أن تريح املريض واألهل، وتساعدهم 

عىل الشعور بالثقة يف اختيار خطة العالج.

ومن جتربتي اخلاصة، وجدت أن هذه األسئلة والبحث عنها عرب اإلنرتنت والقراءة يف هذا 
الشأن، واستشارة أطباء آخرين أفادتني كثريًا، وقد ساعدتني عىل مناقشه األطباء يف العالجات. 
عىل  واحلصول  ومعرفة.  اّطالع  عن  كانت  ألهنا  عنها  وجييبون  أسئلتي  يتقبلون  األطباء  كان 

اإلجابات الصحيحة ساعدين أن أتعامل مع مريض بثقه وتفهم ووعي.

رسالة هامة 
خالل رعايتنا ملن نحب، نلعب دورًا مهّامً  يف حياة من نرعاهم،  ذلك انه قد يكون اعتامدهم 
بكامتنا  هلم  نرسلها  التي  الرسائل  خالل  من  وجسديًا،  نفسيًا  ودعمهم  رعايتهم  يف  كليًا  علينا 
ومشاعرنا. ولكن (جيب أن نتذكر) أنه ال يمكننا التحكم يف كيفية استجابتهم للمرض والعالج 
املريض  وضع  تراجع  أو  لتقدم  ننظر  ال  أن  نتذكر:  أن  وعلينا  نفسّيًا.  وال  عقلّيًا  وال  جسدّيًا  ال 
هبذه  إذا فكرنا  ألننا  ؛  جتاهه  أو تقصرينا  رعايته  يف  وقدرتنا  مهاراتنا  عىل  دليل  أنه  عىل  الصحي 
أكمل  عىل  برعايته  نقوم  كنا  إذا  خاصة  بالتقصريـ  ونتهمها  أنفسنا،  سنلوم  غالبًا  فإننا  الطريقة، 
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وجه. والتقلب ما بني أيام جيدة وسيئة، وحتّسن نفسية املريض وضعفها، ُيعّد جزءًا من التعامل 
مع مرض الرسطان. وال يستطيع أحد مهام حاول وال حتى أفضل مقدمي الرعاية السيطرة عىل 
ذلك. وْلَتُكْن مرتاح الضمري جتاه من ُحتب وترعاه. اعمل ما عليك عملة بإخالص وتوكل عىل 

اهللا. 
فالعالج قد يكون طويًال أو قصريًا. حتى ولو كانت فرتات العالج قصرية، فإهنا تربك حياة 
من  والبد  أيضًا.  عائلته  وحياة  حياته  تتعطل  قد  الرعاية  مقدم  فإن  لذلك  حوله.  وَمن  املريض 
التعاون ضمن األرسة من أجل االهتامم بمن يرافق املريض، عرب قيامه بإجازة لالهتامم بنفسه  

وقضاء حوائجه، ليستطيع االستمرار بام هو مطلوب منه بنشاط وتفاؤل.
لذلك، فعىل املرافق أن يعرف أن من حقه طلب املساعدة املتخصصة لرعاية نفسه واالهتامم 
اخلاصة.  باحتياجاته  واالهتامم  واملخاوف،  القلق  من  والتخلص  واجلسدية،  النفسية،  بصحته 
األرسة  أفراد  وعىل  اهتامم.  دليل عدم  اعتباره  أو  التقصري،  أو  يشعره بالذنب  أن  جيب  ال  وهذا 

املحيطني توفري الدعم املناسب لرعاية مقدم الرعاية أيضًا.  

رسائل للمرافق
* جيب أن يكون لدى املرافق معلومات كافية عن مرض الرسطان، وعن العالجات واآلثار 

اجلانبية هلا، وكيفية التعامل معها. واالستعداد للتعامل مع التحديات اخلاصة للعالجات.
* أن يكون مستعّدًا للبقاء يف املستشفى إذا تطلب األمر. ومرافقة املريض لتلقي العالج.

* فْهم خيارات العالج التي اختارها الطبيب واملريض. وكيفيه إعطاء العالجات إذا اضطر 
إىل إعطائها يف املنزل. 

* متابعة األمور الصحية للمريض. وتفّهم أنه من املحتمل أن يساعد يف التخطيط للعالج من 
خالل تقديم التغذية الراجعة للطبيب عن مالحظاته عن العالج وآثاره التي تبدو عىل املريض.

استخدامها،  وكيفية  جرعاهتا  وعدد  املريض  يستخدمها  التي  األدوية  ويتابع  يتعرف  أن   *
وملاذا ومتى تستخدم، ومواعيد جرعات األدوية، وهل يتم أخذها قبل الطعام أو مع الطعام، 
أو مع أو بدون املاء، واآلثار اجلانبية لألدوية وكيفية التعامل معها، وما الذي جيب عمله إذا مل 
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يتم إعطاء اجلرعة يف موعدها. وأية معلومات أخرى يزّود هبا الطبيب كّالً من املريض واألهل. 
وعىل املرافق التأكد من فهم كل هذه األمور وتدوينها.

ومحاية  للعالج  املساعدة  الطبية  واألجهزة  لألدوات  بحاجة  املريض  كان  إذا  ما  معرفه   *
املريض وسالمته، والتي تساعده أن يكون أكثر استقاللية واعتامدًا عىل نفسه وجتعل عمل املرافق 
وكرايس  املتحركة  والكرايس  املشايات  والضغط واألوكسجني،  سهًال. مثال: (أجهزة التنفس 
السقوط  من  ومتنعهم  احلركة  يف  املرىض  تساعد  التي  وغريها)،  اإلمساك  قضبان  االستحامم، 

وتشعرهم باحلامية واألمان، وتسّهل عىل اجلميع عملهم. 
إخبار  إىل  حيتاج  التي  واألعراض  فيه،  واملالحظات  التواريخ  لتسجيل  بدفرت  االحتفاظ   *
الطبيب هبا فوًرا، واألعراض التي يمكن أن تنتظر. وكيفية االتصال بالطبيب، وكيفية الترصف 

يف حاالت الطوارئ وخارج ساعات العمل، ويف عطلة هناية األسبوع والعطل.
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رحلت زوجتي
يقول باسم: بدأت قصتنا مع مرض رسطان الثدي يف عام 2000، عندما كانت زوجتي تعمل 
الفحص الذايت، عندما شعرْت بوجود كتلة صغرية يف الثدي األيمن. أخربتني باألمر فأجبتها 
أهنا  اُملدّرسات، أخربهنا  زميالهتا  الطبيب لالطمئنان. ولكنها عندما سألت  بأن عليها مراجعة 
ربام تكون كتل حليب متحّجر وال تستدعي اخلوف والقلق. أشعرها كالم زميالهتا باالرتياح، 

فهدأت قليًال، ولكن بعد عدة شهور الَحَظْت خروج سائل أصفر من الثدي. 
عندها بدأنا باخلوف والقلق، وذهبنا إىل طبيب العائلة، وبحكم صداقتي معه أخربين أنه قد 
يكون قلقنا وخوفنا رّدة فعل بعد مشاهدتنا ألحد برامج التوعية عن رسطان الثدي. فأخربته بأن 
األمر ليس كام يظن، وإنام بسبب األعراض التي شعرْت هبا زوجتي، وما الحظناه من تغريات 
خالل األشهر املاضية. وبعد الفحص الرسيري الحظت تغري مالمح الطبيب. ولكنه قال هلا: 

«اطمئني، ال يوجد ما يدعو للخوف».
ولكنه أّرس يل برضورة عمل صورة «ماموغرام» بأرسع وقت ألن الوضع ال يبدو مطمئنًا. 
وبعد الصورة، تبني وجود ورم يف املرحلة األوىل. وال بد من أخذ خزعة للتأكد من نوع الورم. 

كانت النتيجة صادمة لنا بوجود ورم رسطاين من النوع العدواين. 
تم ترتيب األمر إلجراء الفحوصات والتحاليل والصور الستئصال الثدي والغدد اللمفاوية 
حتت اإلبط وبأرسع وقت ممكن. حصل كل هذا يف جّو من التوتر واخلوف والقلق. كان كل يشء 
يسري برسعة، وبدون أن نستطيع أن نسيطر عىل ما جيرى، ولكننا نقوم بعمل املطلوب من أجل 
العالج وبأرسع وقت؛ فهناك الكثري من املعلومات والقرارات الصعبة التي جيب علينا التعامل 

معها.
قبل العالج الكيميائي، مّرت زوجتي بأوقات صعبه جّدًا؛  فقد زاد اخلوف والقلق قبل بدء 
العالج. وكل معلوماتنا عن العالج الكياموي معلومات خميفة ومتعبة للمريض واألهل، وهو 

يستنزف صحة املريض وقواه ويغّري شكله ومالحمه، ويرتكه مرهقًا متعبًا. 
اخلوف  إزالة  من  بد  ال  كان  بالعالج.  إقناعها  نحاول  ونحن  صعبة  بأيام  وزوجتي  مررت 
والقلق حتى تستطيع أن تتقبل العالج. رّتبنا األمور لتستطيع التحدث بنفسها مع مرىض آخرين 
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سبق وأن أخذوا العالج الكيميائي، فأخربوها بتجارهبم وخرباهتم. ومع أن العالج مرهق، لكن 
فتشجعت  األمور.  وستتحسن  العالج،  بانتهاء  كان  كام  سيعود  يشء  وكل  للخوف،  داعي  ال 

وهدأت نفسها، وتقبلت العالج. 
ومن أجل االستعداد للمراحل القادمة، تركت زوجتي عملها بالتدريس وتفرغت للعالج؛ 
فاملرحلة القادمة ستكون صعبة ومتعبة جسدّيًا ونفسيا� عليها أوًال، وعلينا التعامل معها بشكل 
صحيح، خاصة مع وجود مخسة أوالد، أعامرهم ما بني مخس سنوات واثنتي عرشة سنة. وكان 
صغر عمر األطفال سببًا يف زيادة خوفها وقلقها عليهم وزيادة توترها. وكان ال بد من التخطيط 

لألمر والتنسيق مع األهل واألبناء لنستطيع االنتقال للعالج هبدوء وسالم.
جتاهها،  بدوري  والقيام  لعالجها  معها  وتفرغت  تغريت حيايت أيضًا.  زوجتي  مرض  ومع 
وجتاه أوالدي اخلمسة. فقد كنت قد جهزت أموري لتكملة دراستي يف أمريكا. وبعد أن حصلت 
عىل تأشرية السفر، جاء مرضها ليضع حّدًا ألحالمي التي كنت أحلم بتحقيقها. وأصبحت أمام 

خيارات صعبة.

أن  قبل  وقتها  أخذت  الداخلية  الرصاعات  هذه  داخيل،  يف  رهيبة  رصاع  بفرتات  مررت 
أستطيع الرتكيز وحتديد أولويايت للتعامل مع الوضع اجلديد. فال بد من التفكري هبدوء واختيار 

القرارات الصحيحة وترتيب األولويات يف احلياة.
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إهنا إرادة اهللا سبحانه وتعاىل أن أجد نفيس يف امتحان صعب؛ لذا  ال بد أن يكون التخطيط 
يعتمد  واستمرارها  أرسيت  وسالمة  املمكنة،  اخلسائر  بأقل  احلياة  يف  االستمرار  ألستطيع  سليًام 

اآلن عىل قرارايت.
هدأُت قليًال. وبدأت انّظم أموري، وأشّجع نفيس، وأقّوي إيامين باهللا. كنت أظهر التامسك 
أمام زوجتي  وأمام األوالد ألن قويت وسيطريت عىل أمور بيتنا واألوالد كانت ترحيها، وتقلل من 
خوفها عليهم كأّم ؛ حيث كانت ختشى أن ترحل وترتك األوالد وهم ما زالوا بحاجة هلا. كانت 
زوجتي وعالجها مها األولوية األوىل يف حيايت. ومل أكن أريد أن أخذهلا خالل مرضها، وكنت 
أتابع أمور مرضها مع األطباء، وأذهب معها جللسات العالج، وأقّدم هلا التشجيع والدعم الذي 
بالعالجات  لالستمرار  املعنوية،  حالتها  من  وأرفع  واملرض،  االبتالء  عىل  وأصّربها  حتتاجه،، 

املختلفة. ويف داخيل كنت أتأمل عليها وعىل معاناهتا وعىل أبنائي وعىل مصري حياتنا املجهول.

هبا،  نمّر  التي  الضغوط  لتجاوز  مهّامً  بنا  املحيطني  دعم  يكون  واالبتالءات  األزمات  وقت 
األيام  مرت  وكلام  النفيس.  وضعها  حتّسن  يف  كبٌري  أثٌر  معها  وصديقاهتا  األهل  لوقوف  فكان 
مع العالج كانت تستقر وهتدأ نفسّيًا. وقد مّرت برصاعات داخلية، وآالم جسدية كبرية؛ ألن 

العالج كان مرهقًا جّدًا هلا. 
تقوم  األبناء،كانت  رعاية  عىل  قادرة  وتكون  العالج  خالل  تتحسن  أمورها  كانت  وعندما 
بإعداد وتدريب ابنتي الكربى ذات االثنتي عرشة سنة ملساعدهتا يف أمور البيت والطبخ ورعاية 
والدعاء  بالصالة  آالمها  وتتحمل  ترتاح  كانت  العالج،  من  مرهقة  تكون  وعندما  إخوهتا. 

والصرب. 
بعد مدة من التدريب تعلمت ابنتي القيام بشؤون البيت رغم صغر سّنها، واستمرت برعاية 
شؤون البيت بعد وفاة أمها إىل أن دخلت اجلامعة، فكانت تنظم أمورها بني البيت واجلامعة. 
وتغريت  أمها،  مرض  بسبب  حياهتا  وتغريت  قصرية  فرتة  يف  الكثري  ابنتي  تعلمت  فقد  وهكذا 
يف  والتعاون  أنفسهم  رعاية  يف  للمسؤولية  حتمًال  أكثر  وأصبحوا  كذلك  اآلخرين  األبناء  حياة 
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رعاية شؤون البيت. وكانت أختي التي تسكن قريبًا منا تساعدنا يف رعاية األبناء حينام نكون يف 
املستشفى.

رغم مرض زوجتي كان ال بّد أن تستمر احلياة، وال بد من استمرار ذهاب األبناء إىل املدرسة 
والنجاح والتفوق يف حتصيلهم. وقد كانت زوجتي تتابع معهم دراستهم كلام سمح هلا وضعها 
الصحي والنفيس بذلك. مل يكن األمر سهًال عليها، كانت تتأمل كثريًا جتاهنا وجتاه األبناء، ومع 

هذا تعاونا معًا ألن احلياة جيب أن تستمر لنحقق حلمنا بتعليم األوالد ونجاحهم. 
زمالئي  تعاطف  وأن  عميل،  بساعات  التحّكم  عىل  قادرًا  كنت  أنني  عّيل  اهللا  فضل  ومن 
عند  أحيانًا  والتغيب  العالج  جلسات  خالل  معها  للوقوف  كثريًا  ساعدين  لظرويف  ومراعاهتم 
اقتضاء احلاجة. كانت زوجتي متر بانتكاسات صحية ونفسية حسب الظروف املحيطة وحسب 
تغري وضعها الصحي. ومما زاد من تدهور وضعها النفيس والصحي إصابة عدد من أفراد أرسهتا 
بالرسطان خالل فرتة قصرية، فأصيب خاهلا، وابن خاهلا، وابنة خاهلا، وأخوها، وأختها، ومنهم 
من تويف ومنهم من هو مستمر بالعالج. بعد هذه األحداث تغريت نفسيتها وحالتها الصحية 
لألسوأ وبدأت تشكو من اآلالم يف العمود الفقري، وكانت بحاجة لعملية يف العمود الفقري، 
ولكن نتائج فحوصاهتا مل تكن تشجع عىل إجرائها، وبعد إجراء حتاليل أخرى تبّني انتشار الورم 

يف العظام ويف أماكن أخرى.

بعد أن أكدت الطبيبة انتشار املرض عند زوجتي، وأن ال أمل بالشفاء، وأن وجودها معنا مل 
يعد سوى مسألة وقت، ساء وضعي النفيس كثريًا، ومل أكن قادرًا عىل إخبار أحد بحقيقة وضعها 
الصحي الذي مل يعد ُيفيد معه العالج. أخفيت هذه احلقيقة عنها وعن الكثريين. وتركت األمور 
هللا ليلطف هبا؛ فلم أكن أريدها أن تشعر بأن العالج مل يعد جيدي نفعًا.  ولكنها كانت تقرأ يف 
عينّي ما أحاول أن أخفيه، وكانت تسألني فيام إذا كنت أخفي شيئًا عنها. ولكني  كنت أطمئنها 
بأهنا بخري وأن األمور ستكون بخري بإذن اهللا. ولكننا ـ أنا وهي ـ كنا ندرك حقيقة األمر، ومع 
هذا كانت تستسلم لفكرة أهنا بخري وأن األمور ستتحسن، فكانت تشعر بالراحة والطمأنينة. 
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وبداخيل كنت أشعر أنه ال ينبغي التحدث ألحد بحقيقة وضعها، فال فائدة من زيادة معاناهتا 
وزيادة توترها وخوفها. وكنت أشعر أهنا جيب أن تعيش مع األمل ما تبقى هلا من أيام. 

عيد  اقرتاب  ومع  سوءًا.  الصحية  أوضاعها  تزداد  عندما  املستشفى  يف  أيامًا  تقيض  كانت 
األضحى، كان من املقرر أن تعود إىل البيت لقضاء العيد معنا ومع األبناء واألهل. كنا نتحدث 
باألمر عندما حرضت صديقتها إىل املستشفى وقد أحرضت هلا كعك العيد، فرتكتهام معًا وذهبت 
إىل عميل، وبعد فرتة قصرية اتصلت صديقتها تطلب مني احلضور إىل املستشفى؛ فقد ساء وضع 
زوجتي وشعرت باالختناق عندما مل تستطع رشب العصري الذي طلَبته من ابنتنا. وصلت إىل 
املستشفى يف الوقت الذي كانوا ينقلوهنا إىل غرفة العناية املركزة، رست معها وأنا أخربها بأهنا 

ستكون بخري، ولكنها أشارت بأصبعها يل بأهنا لن ترجع هذه املرة. 
انتظرُت واألوالد ومن كان معنا يف اخلارج ودموعنا تسيل. دقائق وخرج الطبيب ليخربنا 
بوفاهتا. وقفُت مصدومًا؛ فرغم أنني كنت أعرف حقيقة وضعها الصحي، وكنت أتوقع ذلك؛ 
آخر.  شعور  فهذا  ذلك،  األطباء  لك  ويؤكد  واقعًا،  ذلك  يكون  أن  ولكن  حق،  علينا  فاملوت 
وقفت مذهوًال واألبناء يبكون؛ فهم عىل الرغم من أهنم كربوا قليًال خالل مرض أمهم، إال أهنم 

صغارًا.   زالوا  ما 

 .
الرصاع  من  عامًا  عرش  اثني  بعد  املعطاءة،  الكريمة  أوالدي  وأم  احلبيبة  زوجتي  رحلت 
والعذاب مع املرض، بكيُت وأنا أتذكر وجهها وهي تشري بأصبعها وتقول يل إهنا لن تعود... 

لقد كانت تعلم أنه الوداع... 
مضت مخُس سنوات منذ رحلت زوجتي، أكملت رسالتي مع األبناء وتعليمهم واالهتامم 
هبم. مل يكن األمر سهًال؛ ألننا فقدنا مجيعًا عمود بيتنا وركنه األساّيس؛ إذ رغم مرضها كانت ما 

تزال بيننا. 
يسألني البعض بني حني وآخر: ملاذا مل تتزوج بعد وفاة زوجتك؟ وبعد أن أفكر باألمر أجيب: 
واألم معًا. كام تطلب األمر  اآلن، وأن أكون هلم األب  أكون معهم  مصلحة أبنائي تتطلب أن 
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وبنايت  وبالنسبة ألوالدي  ما استطعت من قوه.  وأرعاها بكل  مرضها أن أكون وفّيًا هلا  خالل 
اخلمسة  أبنائي  مع  الطريق  أكملت  هللا،  احلمد  أمهم.  خرسوا  كام  أباهم  خيرسوا  أن  هلم  أريد  ال 
بنجاح، البعض ختّرج، والبعض ما زال يكمل الطريق. رغم صعوبة ما مررنا به خالل السنوات 
السابقة، ورغم خساريت لزوجتي، إال أن علينا أن نكمل املشوار، والزمن كفيل بتضميد جراح 

القلب والروح..

رسالة شكر لألخ باسم.. فهو الوحيد الذي مل يسبق يل التعرف عليه شخصّيًا. ولكنه الوحيد 
الذي تطوع مشكورًا ألن يشاركني قصه وقوفه مع زوجته خالل مرضها، عندما كنت أبحث 
عن متطوعني ملشاركتي جتارهبم عرب أحد (جمموعات دعم مرىض الرسطان). فكل املعلومات 
عىل  باسم  األخ  أشكر  اإلنرتنت.  عرب  كانت  بيننا  دارت  التي  واحلوارات  عليها  حصلت  التي 

التزامه، عىل أمل أن التقي به يف أقرب فرصة إن شاء اهللا. 
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عند التشخيص بمرض الرسطان، أول ما يفكر به املريض أو يطلب معرفته هو مدى فرصته 
العالج  نجاح  فرص  حول  واألطباء  األهل  مع  األحاديث  تبدأ  وهكذا  احلياة.  قيد  عىل  بالبقاء 

والعمر املتبقي له أو ألحبته. 
ذلك  وبعده؛  العالج  أثناء  يف  معها  سيتكّيفون  التي  احلياة  نوعية  عىل  آخرون  يركز  حني  يف 
أن عالج الرسطان غالبًا يتسبب ببعض التغيريات املؤقتة أو الدائمة لكيفية وآلية عمل اجلسم. 
وهذه التغريات تتسبب باآلالم النفسية واجلسدية وتعيق النشاطات واحلركة اليومية للمرىض 

وللناجني من الرسطان. 
املؤقت  الرضر  مع  يتناسب  الذي  التأهييل  العالج  إىل  حيتاج  الرسطان  أنواع  من  نوع  فكل 
أو الدائم الذي تركه العالج. وبسبب تقدم العالج وخدمات التأهيل، أصبح بإمكان الناجني 

التكيف مع أوضاعهم اجلديدة والعيش مع األرضار واآلثار الدائمة للعالج.
إن من العالجات ما يمكن أن يؤثر عىل اجلهاز العصبي املركزي، ومهارات احلياة اليومية 
والبلع  والكالم  واحلركة،  التنقل  مثل  عمومًا  البدنية  والنشاطات  املعريف،  واألداء  وأنشطتها، 

وغريها، وخصوصًا بعد العمليات اجلراحية أو البرت. 
وعىل الرغم من احلاجة إىل خدمات إعادة التأهيل ملرىض الرسطان، إال أن الغالبية منهم ال 
تتلقى خدمات إعادة التأهيل املناسبة يف أثناء العالج أو بعده، ولكنها تعتمد عىل االجتهادات 
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الفردية الذاتية من قبل املرىض واملحيطني هبم من األهل. إن إعادة التأهيل والتخطيط املناسب 
الحتياجات املريض، وعمره، تساعده كثريًا يف التخلص من التعب واألمل، واعتالل األعصاب، 
وفقدان اللياقة البدنية بسبب قلة النشاط البدين وعدم ممارسة الرياضة خالل فرتة املرض. كام 

تساعده عىل أداء مهامه اليومية بأكرب درجة ممكنة من الكفاءة وبأقل أمل. 

بالنسبة لتجربتي مع إعادة التأهيل: ال أذكر خالل فرتة مريض أنه تم طرح موضوع إعادة 
التأهيل ِمن ِقَبل أي طرف من أطراف العالج. مع وجود َشْكواي املستمرة من عدم القدرة عىل 
عمل  لرضورة  انتباهي  لفت  أحدًا  أن  أذكر  وال  األطراف.  يف  املستمرة  واآلالم  وامليش  احلركة 
أي يشء ملعاجلة ذلك. وكذلك األمر بالنسبة ملن تعاملُت معهم؛ فالقليل منهم تلّقى خدمات 
التأهيل اجلسدي والنفيس خالل العالج أو بعده. وما قمت به هو إعادة تأهيل نفيس وجسدي 
عرب االلتحاق بالنادي الريايض للتخلص من اآلالم وإعادة تدريب عضالت الساقني والِرجلني، 

وكان ذلك حماولة فردية وبسبب املعرفة باملوضوع.
أعرف بوجود مثل هذه الربامج يف أماكن العالج الذي عوجلت هبا، وربام تكون احلاالت 
التي أعرفها وتعاملت معها ليست بحاجه خلدمات إعادة التأهيل، وربام تكون التكلفة املادية 
أعرف  ولكن  األسباب  أعرف  ال  فقط.  حيتاجها  ملن  ُتعطى  بحيث  مرتفعة  اخلدمات  هذه  ملثل 
واإلرشادات  اجلسدي  التأهيل  إلعادة  بحاجة  كنت  والعالج  املرض  خالل  ما  مرحلة  يف  أنني 

الصحيحة، مما دفعني للبحث عنها بنفيس.
وعندما أكملت العالج يف اخلارج ُقّدمت يل العديد من املعلومات واخلدمات. أحيانًا كنت 
أتقبلها وأقوم هبا، وأحيانًا أخرى كنت أرفضها لعدم شعوري باحلاجة إليها. ولكن املعلومات 

التي أعطيت يل ساعدتني عىل التأكد من أن برناجمي يف رعاية نفيس كان صحيحًا. 
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ملاذا إعادة التأهيل؟
بحاجة  يصبح  فإنه  العالج،  مع  ونفسيته  املريض  صحة  عىل  حتدث  التي  التغريات  بسبب 
للعديد من الربامج التي تساعده للحّد من التوتر الذي يعاين منه، واحلفاظ عىل الطاقة، والشعور 
وتعزيز  نفسه  لرعاية  والرضورية  املهمة  اليومية  األنشطة  يف  املشاركة  عىل  والقدرة  بالسيطرة، 

قدراته عىل التحمل من خالل التدريب.
فهناك مقولة باللغة اإلنجليزية تقول: Use it or lose it. وهي مقولة تعرب عن أمهية استخدامنا 
ملهاراتنا احلركية والعقلية وغريها من املهارات  التي نملكها وإال سنخرسها نتيجة اخلوف واألمل  

وعدم االستخدام والتدريب. 
وبدون  املستقل  والتنقل  لدهيم  احلركة  نطاق  لتحسني  بحاجة  يكونون  املرىض  من  فالعديد 
الطبية  واألجهزة  املعدات  استخدام  عىل  للتدريب  بحاجة  يكون  والبعض  اآلخرين.  مساعدة 

الالزمة، جلعل احلياة أسهل للمرىض ومرافقيهم.
يتم التحويل إىل خدمات إعادة التأهيل من قبل الطبيب أو أخصائي األورام املسؤول عن 
املريض. ويتضمن فريق إعادة التأهيل: أطباء ومعاجلني فيزيائيني وطبيعيني، وأخصائي العالج 
الوظيفي، وأخصائي األطراف الصناعية إذا كانت هناك حاجة لذلك، وأطباء الصحة العقلية 
املؤهلني  بني  واُملَدرَّ والنطق،  الكالم  وأخصائيني  االجتامعي،  واألخصائي  النفيس،  والطب 
ملساعدة مرىض الرسطان من األطفال والكبار، والذين سبق هلم عالج حاالت من الناجني من 
الرسطان ملساعدهتم عىل التكّيف نفسّيًا مع حياة قد تكون خمتلفة عام كانت عليه قبل اإلصابة 

بالرسطان. 
الزمنية.  املدة  ولنفس  التأهيل،  إعادة  خدمات  من  الدرجة  لنفس  بحاجة  املرىض  كل  ليس 
ولكن تكون هناك رضورة عند وجود أعراض ضعف شديد، أو بعد عميات البرت. وال بد من 
بالضعف  كشعوره  اخلدمات،  لتلك  اللجوء  وبالتايل  للمريض  تظهر  التي  لألعراض  االنتباه 
زيادة عام كان عليه يف بداية التشخيص، أو وجود صعوبة يف الكالم أو البلع، أو بعد العمليات 
اجلراحية (واستئصال الورم)، أو بعد عمليات برت األعضاء واحلاجة الستخدام أطراف صناعية 
بوجود  الشكوى  أو  امليش،  ومساعدات  املتحركة،  كالكرايس  احلركة  عىل  مساعدة  أجهزة  أو 
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مشكالت يف العضالت أو العظام، أو وجود صعوبة يف الشفاء بعد العالج والقيام باألشياء التي 
اعتاد املريض عىل تنفيذها، أو وجود مشكالت يف الذاكرة أو صعوبة يف الرتكيز، أو أية أسباب 

أخرى أكثر ختصصًا وارتباطًا باحتياجات املرىض الفردية.
كجزء من العالج التأهييل اخلاص بمرىض الرسطان خالل العالج أو بعده، فإن أخصائيني 
العالج الطبيعي والوظيفي يتعاونون عىل تصميم برامج إعادة التأهيل ومتارين ملساعدة املريض 
بعد اإلصابة باملرض أو اإلعاقة الناجتة عنه؛ فاستخدام نشاطات وتدريبات حمددة تصبح مهمة 
ورضورية من أجل إعادة بناء املهارات السابقة، أو بناء مهارات جديدة للمرىض، للتكيف مع 
األوضاع الصحية اجلديدة التي تركها املرض وحيتاجها املرىض ليصبحوا أكثر استقاللية وأكثر 
قدرة عىل ممارسة أنشطتهم اليومية التي حيتاجوهنا للعودة إىل حياهتم اليومية والطبيعية واملشاركة 

الفاعلة يف املجتمع ويف نطاق األرسة، بحيث يكون املريض جزءًا ال يتجزأ من فريق العالج. 

العالج الطبيعي: حيتاج له املريض لتحسني املهارات احلركية، كامليش، والتنقل، وزيادة قوة 
املصممة  والربامج  فالعالجات  املريض؛  عمر  عىل  اعتامدًا  وذلك  اآلالم  وختفيف  العضالت 
ختتلف باختالف عمر املريض، فإذا كان املريض طفًال تكون العالجات التي تصمم له من أجل 
مساعدته عىل جماراة أقرانه يف املدرسة والنشاطات األخرى كاجلري والقفز وغريمها، ولتحسني 
قدرته يف االعتامد عىل النفس وزيادة القدرة عىل التنقل. إن حتسني نطاق احلركة للمريض للسامح 
بالتنقل الفردي املستقل اآلمن رضورة الستمرار التفاعل والقيام بالنشاطات اليومية والسيطرة 
األعراض  من  للتخفيف  اليومي  وامليش  الرياضة  ملامرسة  املريض  توجيه  يتم  وربام  حياته.  عىل 

وزيادة نشاطه. 

العالج الوظيفي : من اجل مساعدة املريض عىل القيام بأنشطته اليومية املعتادة والعودة إىل 
العمل إن أمكن بدون احلاجه ملساعدة اآلخرين. وكذلك من أجل االستخدام الوظيفي األفضل 
الرعاية  بأنشطة  والقيام  احلركة،  ومدى  والساقني  الذراعني  قوة  حتسني  ذلك  يف  بام  لألطراف 
الذاتية وأنشطة احلياة اليومية بنفسه مثل العناية بالنظافة، واملظهر، وتناول الطعام، واستخدام 

احلامم، ومتشيط الشعر، وغريها. 
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وإذا كان املريض طفًال، فإن عمليات التدريب عىل املهارات احلركية الدقيقة، والتآزر احلركي 
املدرسية،،  األدوات  واستخدام  والقراءة  الكتابة  عىل  املريض  ملساعدة  مهام  يكون  البرصي 
رضورية  تكون  الطعام،  كأدوات  األدوات  باستخدام  والتحكم  املشط،  أو  بالقلم  واإلمساك 
لزيادة الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية يف أثناء تعلمه للقيام بمزيد من املهام بنفسه بدل االعتامد 

عىل اآلخرين.
تكييف  عىل  والرتكيز  الالزمة.  الطبية  واألجهزة  املعدات  استخدام  عىل  التدريب  وكذلك 
سيحتاجها،  التي  الطبية  املعدات  مع  لتتناسب  له  املحيطة  والبيئة  اجلديد  الوضع  مع  املريض 

وضامن سالمة استخدامها بعيدًا عن اخلطر. 

الرأس  منطقة  يف  ورم  ووجود  الرأس  برسطانات  اإلصابة  تتسبب  ما  غالبًا  واللغة:  النطق 
قد  األحيان  من  كثري  يف  املستخدم  فالعالج  والكالم.  النطق  يف  مشكالت  يف  والرقبة،  والعنق 
يتسبب يف تغريات يف النطق والكالم والبلع والصوت حتى قبل العالج، مما يؤثر عىل نوعية حياة 

املريض وقدرته عىل العمل والتفاعل يف املجتمع. 
وختتلف طبيعة هذه التغريات وشّدهتا باختالف موقع الورم وحجمه. وتؤدي العالجات 
املستخدمة لرسطان الرأس أو وضع أجهزة مساعدة يف الرقبة إىل تغريات يف الكالم والبلع. غالبًا 
ما يستفيد العديد من مرىض الرسطان من خدمات إعادة تأهيل النطق واللغة والبلع، ويف عالج 
والتغيريات  الصوت  وفقدان  الفم  جفاف  مشكلة  ذلك  يف  بام  هلا،  يتعرضون  التي  املشكالت 

املعرفية الناجتة عن عالج الرسطان. 
رسطان  من  يعانون  الذين  للمرىض  اإلشعاعي  والعالج  اجلراحي،  االستئصال  فعمليات 
لإلشعاع،  اللعابية  الغدد  تعرض  وبسبب  والرقبة،  الرأس  منطقة  ويف  واللسان  واحلنجرة  الفم 
حركة  العالج  هذا  ُيّصعب  كام  صعبة،  البلع  عملية  جيعل  مما  الفم  جفاف  يف  يتسبب  ذلك  فإن 
اللسان والفك والبلعوم، وبالتايل يؤّثر عىل كل من البلع والكالم. وهؤالء يكونون بحاجة إىل 
إعادة التأهيل والتدريب عىل النطق والكالم والبلع خالل األشهر األوىل بعد العالج، باستخدام 
جمموعة من التامرين املخصصة حلركة الفك واللسان والشفتني واحلنجرة، خاصة بعد العمليات 
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اجلراحية الفموية، حيث يكون عىل املرىض ممارسة التامرين عىل نحو منتظم لتحسني مستويات 
الكالم والبلع. 

تعتمد املدة التي حيتاجها املريض خلدمات إعادة التأهيل عىل اآلثار التي ترتبت عن العالج 
واآلثار اجلانبية طويلة أو قصرية املدى؛ فبعض اآلثار اجلانبية اجلسدية التي قد تواجه املريض 
التأهيل  إعادة  خدمات  تكون  احلالة  هذه  ويف  مبارشة.  العالج  انتهاء  بعد  وتزول  مؤقتة  تكون 

مؤقتة وقصرية. 
وبالنسبة آلخرين، قد تستمر اآلثار اجلسدية لسنوات بعد انتهاء العالج أو تصبح إعاقات 
األساسية  الوظائف  يف  تغريات  التغريات ناجتة عن  هذه  كانت  فإذا  معها.  التعايش  علية  دائمة 
تتطلب  أو  األمل  من  الكثري  يف  تتسبب  وأصبحت  البرت،  نتيجة  تغريت  التي  األعضاء  لبعض 
تعديالت يف الوظائف ويف احلياة اليومية، عندها تكون احلاجة أكرب إىل خدمات إعادة التأهيل 
التي حيّددها األطباء. ويكون من املناسب يف بعض احلاالت تدّخل الطبيب النفيس الذي يساعد 

عىل وصف خطة العالج املناسبة اعتامدًا عىل تقّبل املريض أو رفضه لوضعه الصحي اجلديد.

دعوة للشفاء واحلياة
ال أدري كيف ارتبط مفهوم الرعاية التلطيفية  PALLIATIVE CARE عندي باملوت! ربام 
التلطيفية.  للرعاية  حتويلها  تم  للعالج  تستجب  ومل  أعرفها  التي  الرسطان  حاالت  معظم  ألن 
فعندما ُيقال لك إنه تم حتويل املريض للرعاية التلطيفية، يتطرق إىل ذهنك مبارشة أن املريض يف 
مراحله األخرية، وأن األدوية التي ُتعطى له هي من أجل مساعدته يف التخفيف من األمل وانتظار 

املوت بسالم. 
ولكن الواقع إن من أهداف الرعاية التلطيفية ختفيف أعراض املرض والضغوط واإلرهاق 
أيضًا  وإنام  الرسطان  ملرىض  ذلك فقط  وليس  وحتسني نوعية حياته.  املريض،  هلا  يتعرض  التي 
لألمراض األخرى املزمنة التي تعيق االستمرار يف احلياة بسهولة. وُتقّدم الرعاية التلطيفية يف أي 
ُعمر، ويف أي مرحلة من مراحل األمراض اخلطرية. وتتوافر خدماهتا عادة يف املستشفيات، كام 
تتوافر يف الدول الغربية أكثر من غريها من الدول، وتقدم خدماهتا أيضًا يف العيادات اخلارجية 

ومن خالل الزيارات املنزلية.
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وهكذا، فالرعاية التلطيفية هي رعاية طبية متخصصة لألشخاص الذين يعانون من أمراض 
خطرية ومزمنة. وتعمل جنبًا إىل جنب ويف نفس الوقت الذي يقدم به األطباء العالجات األخرى. 
ملساعده املريض عىل التعامل مع األعراض واآلثار اجلانبية للعالج، ولتحقيق األهداف املرجوة 

منه،  ويعمل عىل توفري دعًام إضافّيًا للمريض واألهل. 
فاملريض قد يتعرض ألخطار حقيقية ويواجه حتديات صحية يصعب التعامل معها لوحدة. 
وجتعل حياة املريض واألهل صعبة. وقد يضطر للتعايش مع بعض األوضاع الطبية التي يكون 
هبا بحاجة الستخدام أجهزة التنفس وغريها. فال ينبغي أن يعاين املريض أو يمنعه املرض املزمن 
من االستمتاع باحلياة والقيام باألنشطة اليومية واألشياء التي حيّبها بحّجة املرض، إذا كان هناك 

جمال للرعاية التلطيفية للمساعدة عىل التعامل مع األمل. 
بكيفية  وينصحك  واالسرتخاء  التنفس  متارين  يعلمك  أن  يمكن  التلطيفية  الرعاية  ففريق 
نوع  اختيار  يف  يساعدك  أن  ويمكن  بسهولة.  للعالج  اجلانبية  واآلثار  األعراض  مع  التعامل 
العالج الذي ترغب به مستقبًال. كام يمكن أن يساعدك يف اختاذ بعض القرارات الصعبة، من 

خالل خرباته وتدريبه. 
نوعية  عىل  وتؤثر  بعضها،  مع  تتداخل  أن  يمكن  للعالج  اجلانبية  واآلثار  العالجات  وألن 
حسن  عىل  تساعد  أن  التلطيفية  للرعاية  املريض، يمكن  هبا  التي يقوم  اليومية  احلياة واألنشطة 
أفضل  احلفاظ عىل  عىل  أيضًا  وتساعد  أمام املريض،  املتوفرة  اخليارات  وتوضيح مجيع  التفكري 
جودة ممكنة للحياة بغض النظر عام نختار القيام به. إن املساعدة املتخصصة تدفع إىل التعامل مع 

التحديات التي يمّر هبا املرىض واألرس من خالل برامج تتناسب مع حياهتم وظروفهم.

الطب التكاميل INTEGRATIVE MEDICINE: ُتّعرف منظمة الصحة العاملية (الصحة) 
أو  املرض  غياب  جمرد  وليس  الكاملة  واالجتامعية  والعقلية  البدنية  الصحة  من  «حالة  بأهنا 
اإلصابة باألمراض؛  أو  البدين  بالعجز  ترتبط  ال  الصحة  فإن  التعريف  هذا  وبناًء عىل  العجز.» 
بل هي إدراك الفرد لقدراته، وقدرته عىل التكيف مع التوترات التي يتعرض هلا بطريقة إجيابية 

وسليمة، وأن يكون فاعًال ومنتجًا يف البيئة ويف املجتمع التي يعيش فيه.



216

الصحة اجلسدية واخللو من األمراض فقط، وإنام هناك جوانب  والصحة ال ترتبط بسالمه 
ومجيعها  الروحي،  واجلانب  النفسية،  والصحة  العقلية  كالصحة  اجلسدي،  اجلانب  غري  أخرى 
يتم التعبري عنها من خالل تعامل الفرد مع نفسه ومن خالل أفكاره، وكونه فردًا إجيابّيًا فاعًال يف 

املجتمع.
من  ويعمل  للموضوع،  كأساس  املريض  عىل  يركز  التكاميل  الطب  فإن  ذلك،  عىل  وبناًء 
أجل مساعدته عىل الشفاء من خالل التعامل مع كل املؤثرات الداخلية واخلارجية املحيطة به، 
والتأثريات اجلسدية والعاطفية والعقلية واالجتامعية والروحية والبيئية التي تؤثر عىل صحته، 
وذلك باستخدام خيارات تكاملية للرعاية الصحية تأخذ بعني االعتبار الظروف واالحتياجات 
عىل  املرىض  ومساعدة  لعالجه،  مالءمة  التدخالت  أكثر  استخدام  وكذلك  باملريض،  اخلاصة 

االستعادة السليمة واُملثىل للصحة.
املحيطة  واالجتامعية،  والعقلية  والنفسية  الصحية  بالظروف  ومعرفتنا  فهمنا  خالل  فمن 
أوضاعه  حتسني  والقلق. فإننا نستطيع العمل عىل  التوتر  وتسبب له  عليه  تؤثر  باملريض والتي 
بعني  تأخذ  التي  والربامج  اخلدمات  توفري  خالل  من  به.  املحيطة  األسباب  بمعاجلة  وظروفه 
االجتامعية  الظروف  مرعاة  وكذلك  أوًال،  املريض  وسالمة  الصحية  االحتياجات  االعتبار، 
املدى  عىل  لنفسه  ورعايته  تفاعله  وزيادة  أوضاعه  حتسني  يف  تساعد  والتي  به،  املحيطة  والبيئة 

الطويل بصورة صحيحة. 
أو  الطب  أقسام  يف  أكثر  ختصصات  عىل  أتعرف  أن  استطعت  اخلارج،  يف  عالجي  وخالل 
م للمريض من أجل حتسني نوعية حياته. ومررت بالعديد من األقسام  اخلدمات املتنوعة التي تقدَّ
التي كنت أرغب بمعرفة اخلدمات التي تقدمها ملرىض الرسطان ومرىض األمراض املزمنة.  لقد 
ّرسين أنني كنت أعرف نسبة كبرية من هذه اخلدمات من خالل قراءايت وحماواليت الذاتية تطبيقها 
يف حيايت إليامين بأمهيتها. واستطعت أيضًا أن أمّيز وأفصل بينها، وأن أمّيز اخلدمات والربامج 

الذي تقدمها كّل منها. 
ومن مبادئ الطب التكاميل أن املريض ومقّدم اخلدمة رشيكان يف عملية الرعاية والشفاء، 
بام  االعتبار،  بعني  تؤخذ  أن  جيب  واملرض  والعافية  الصحة  عىل  تؤثر  التي  العوامل  مجيع  وأن 
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يف ذلك اجلسم والعقل والروح واملجتمع، باستخدام مجيع العلوم والطرق العالجية والطبيعية 
ثقته  وتطوير  نفسه  اكتشاف  عىل  املريض  مساعدة  خالل  من  للشفاء،  اجلسم  استجابة  لتسهيل 

بنفسه وقدراته. 
الوقاية  هي  التكاميل،  للطب  األوسع  املفاهيم  فإن  املبارش،  العالجي  املفهوم  جانب  وإىل 
وتعزيز وتطوير السلوكيات واملهارات الصحية واإلجيابية من أجل الرعاية الذاتية الفعالة التي 

يمكن للمرىض استخدامها خالل حياهتم.
بعد بدء جلسات العالج الكياموي تم حتوييل إىل ممرضة متخصصة يف الطب التكاميل للعمل 
معها، وملساعديت يف التعامل مع احلياة بصورة أفضل عرب تقديمي لربامج متنوعة أختار منها ما 
يناسبني لالستمرار يف حيايت بصورة طبيعية، ومن أجل الوقاية، واالهتامم بنفيس صحّيًا ونفسّيًا 

وطبّيًا.
التي ُطرحت بداية، للتعرف  استمّر حواري مع (كاثلني) ساعة من الزمن. كانت األسئلة 
عىل بعض من جوانب حيايت اخلاصة أنا وأرسيت، وأخرى تتعلق بإيامين وتفكريي جتاه مريض. 
ثم أسئلة عن األعراض أو املشكالت التي أمّر هبا. وبعضها مل يكن حول املرض وإنام كان حول 
أمور تتعلق بالبيئة التي أعيش فيها، كسهولة املواصالت وإيصايل إىل املستشفى للعالج وتلقي 
اخلدمات. وبحكم طبيعة دراستي وعميل، أتفهم ملاذا يتم طرح هذه األسئلة؛ فقد كنت أتوّجه 
أُكّون  أن  أجل  ومن  االجتامعية،  أو  النفسية  لالستشارات  حيرضون  كانوا  عندما  لآلخرين  هبا 
صورة عنهم وعن خلفياهتم االجتامعية والفكرية ألستطيع مساعدهتم عىل وضع خطة للعالج 

تتناسب وظروفهم. 
والتغذية  واإليامن،  والصالة  وأوالدي،  وأرسيت  الكيميائي،  والعالج  مريض  عن  حتدثنا 
والرياضة، واألدوية املتنوعة املخففة لألمل، والفيتامينات واملكمالت الغذائية، وهوايايت، وكثري 
من املوضوعات واآلليات التي تساعدين عىل التكيف مع مريض، وفيام إذا كانت هذه اآلليات 

إجيابية أو سلبية.
والتعامل مع ظرويف  السيطرة عىل حيايت  كنت أجيبها بثقة ومعرفة؛ ألنني كنت قادرة عىل 
واألعراض واآلثار اجلانبية للعالجات إىل حّد كبري. لقد كنت أطبق الكثري من اآلليات حلامية 

نفيس ونفسيتي من السلبية، والسعي للتفكري بإجيابية خالل السنوات الثامن املاضية. 
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وكان موضوع املكمالت الغذائية واألعشاب من املوضوعات التي ناقشناها والتي هي من 
برامج الطب التكاميل. فمع بداية مريض وخالل العالج، وبسبب نقص العديد من الفيتامينات، 
كنت أتناول العديد من املكمالت الغذائية عىل مّر السنني السابقة. خاصة عندما مل أكن أرغب 
بتناول الطعام، كانت املكمالت الغذائية توفر يل االحتياجات اليومية من الفيتامينات للحفاظ 

عىل مستوى جيد من الصحة والطاقة. 

املصنعة  واللحوم  األغذية  من  تناوله  يفّضل  ال  وما  التغذية،  موضوع  عن  حتدثنا  وعندما 
واحلليب. أستطيع القول إن عدم اعتامدنا عىل املعلبات وما يدخل فيها من املواد احلافظة بشكل 
عام يعترب إجيابية يف محياتنا الغذائية.  وإن تناولنا لألعشاب واخلضار الطازجة يعترب شيئًا إجيابّيًا 
فيام يتعلق بغذائنا يف بالدنا العربية،. لقد ناقشنا موضوع التغذية من ناحية كوهنا عالجًا للعديد 

من األمراض، ومن كوهنا وقاية من العديد من األمراض.

معها.  للتعامل  حيايت  يف  اتبعُتها  التي  واألساليب  والضغوط  التوتر  آليات  عن  حتدثنا  كام 
أخربهتا أن شخصيتي تتصف باملرونة يف التفكري بشكل عام. وأن هذه املرونة هي ما أكسبتني 
القوه بشكل عام يف حيايت؛ ذلك أهنا تساعدين عىل التكيف بشكل جيد والتعايف بشكل أرسع 
بعد الشدائد أو الصدمات التي أتعرض هلا. فاملرونة تساعدين عىل احلفاظ عىل االتزان صحّيًا 
ونفسّيًا وعقلّيًا يف مواجهة حتديات احلياة؛ فقد تعلمت مع الرسطان الرتوي واهلدوء، والتعامل 
األمر  يستحق  هل  نفيس:  ألسأل  واألخر  الوقت  بني  والتوقف  اآلخر،  تلو  واحدًا  األمور  مع 
التمسك به؟ أو أن أدعه يذهب؟. ساعدتني املرونة عىل التخيل عن األمور التي تسبب يل األمل 

والتوتر بصورة أرسع، وعدم التوقف كثريًا عند األمور التي تسبب يل التوتر والقلق.

إن األشخاص األقل مرونة،  من الذين أتعامل معهم، غالبًا ما يشعرون باإلرهاق والتعب 
مع  للتعامل  صحية  وغري  سلبية  تكون  التكيف  يف  آلياهتم  إن  حتى  املشكالت،  مواجهة  عند 

التوتر، وتزيد من قلقهم واكتئاهبم.
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.

ـ  تيش  والتاي  ـ  واليوغا،  واالسرتخاء،  التأمل  ممارسه  فإن  الثقافات  من  للعديد  وبالنسبة 
وغريها من املامرسات الروحية تعترب مهمه من أجل املحافظة عىل اتصال العقل واجلسم. وهذه 

الرياضات تساعد عىل الصفاء الذهني والراحة النفسية.
وكام أن ممارسة الرياضة البدنية ومن ذلك امليش يف الطبيعة بانتظام، حتافظ عىل جسم اإلنسان 
عىل  للحصول  هبا  االهتامم  جيب  أخرى  رضورة  الراحة  إىل  واخللود  النوم  إن  كام  مرنًا،  سليًام 

احتياجات اجلسم  من التوازن البدين. 
وهناك العالج باإلبر، واملساج، والتدليك، واستخدام العطور والروائح، واالهتامم بالبستنة 
حتسني نوعية حياهتم، كام تساعدهم  املرىض عىل  التي تساعد  النشاطات  والزراعة، وكلها من 

عىل الشعور باإلنجاز والسيطرة عىل حياهتم والقيام باألعامل التي حيبون القيام هبا. 

إن ما حتدثت به مع كاثلني كنت أطبق الكثري منه بدون أن أعرف أنه من ضمن أهداف الطب 
واجلسدية.  والروحية  النفسية  صحتي  سالمة  أجل  من  بتطبيقه  مؤمنة  كنت  ولكني  التكاميل، 
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الوزن،  وزيادة  الرياضة  بموضوع  أكثر  االهتامم  عّيل  كان  الكيميائي  العالج  انتهاء  بعد  ولكن 
حتافظ  فالرياضة  الطبيعي؛  بشكلها  احلياة  ممارسة  عىل  القدرة  وعدم  والعالج  اجلراحة  بسبب 
عىل الصحة البدنية واملرونة احلركية عىل املدى الطويل. وإن كثريًا من خياراتنا وقراراتنا اليومية 
اخلاطئة سواء يف التغذية أو املامرسات املختلفة تؤثر علينا، وقد تسّبب لنا أرضارًا صحية وجسدية 

ونفسية عىل املدى الطويل.
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أحيانًا نحتاج جلرس إنذار، ليذكرنا؛ فالنجاة من مرض الرسطان تعترب فرصة ثانية للحياة 
دعوة  أو  إنذار،  عن (جرس  هو عبارة  االبتالء باملرض  أن  يعتربون  منا  لنا، وكثريون  اهللا  هيبها 
لالستيقاظ) لتنبهنا إىل أن حياتنا السابقة قد تغريت بكثري من جوانبها، وأن النجاة من مرض 
مميت كالرسطان، جاء ليعطينا «فرصة جديدة للحياة» إلجراء التعديالت الرضورية واإلجيابية 

يف حياتنا من النواحي اجلسدية والنفسية والروحية والدينية والعاطفية.
بعد  الصحيح  االجتاه  يف  حياتنا  مسار  لتغيري  وال نستثمرها  أخرى باحلياة  ُنعطى فرصة  فأن 
كل الظروف الصعبة واألمل والضعف الذي مررنا به نكون قد ارتكبنا خطأ كبريًا بحق أنفسنا. 
وال بد من استغالل هذه الفرصة لنستطيع االستمرار وإكامل مشوار احلياة بصحة وسعادة قدر 

اإلمكان. 
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فغالبية الناس يمرون بفرتات توتر وغضب وإحباط داخيل، تنعكس عىل سلوكهم اخلارجي، 
ويفقدون السيطرة فيها عىل أنفسهم، وأقواهلم وأفعاهلم. ومع اإلصابة بالرسطان، وخالل فرتات 

العالج، وآثارها، فإننا نحتاج إىل إعادة التوازن النفيس الداخيل واخلارجي.  
ومصاحلتنا  أنفسنا  داخل  يف  الداخيل  والسالم  التوازن  بإجياد  اجلديدة  احلياة  هذه  وتتحقق 
خالل  من  املحيطة.  والبيئة   اآلخرين  مع  عالقاتنا  يف  اخلارجي  التوازن  حتقيق  ثم  ومن  معها، 
حتقيق كّل من: التوازن الصحي، والروحي، والنفيس، واالجتامعي. ولذلك جيب وضع جدوٍل 

يوميٍّ جديٍد يتناسب مع التغريات اجلديدة بعد املرض ُيراعى فيه ما ييل: 

املرض كان لدينا روتني وبرنامج حياة يومي نقوم  اليومي: قبل  احلياة  روتني  عىل  املحافظة 
مع  اليومي  الروتني  إىل  العودة  من  بد  ال  لذلك  اليومية.  جداولنا  تغريت  العالج  وخالل  به، 

التعديالت لتتناسب مع الوضع الصحي اجلديد. 
مع  ونتعايش  نتكيف  أن  علينا  بل  كلّيًا؛  حياتنا  جدول  وتغيري  التوقف  علينا  ليس  ولكن 
املرض، وأن نتقبل وجوده معنا، إن كان ما زلنا مل نتخلص منه هنائّيًا. املهم أن نعيش حياتنا كام 

هي مع بعض التعديالت لنضمن الصحة والراحة والسالم الداخيل. 

إجياد واقع جديد: إذا تغري روتني حياتنا جذرّيًا، جيب علينا تقبل الوضع اجلديد الذي فرضه 
الرسطان. وال بد من التكيف مع األرضار طويلة املدى أو الدائمة التي تركها املرض؛ خاصة إذا 
كان هناك برت لبعض األعضاء، أو احلاجة الستخدام أجهزة وأدوات مساعدة للحركة والتنقل. 
للواقع  فالرفض  ورىض؛  راحة  أكثر  حولك  من  وجيعل  جيعلك  حلياتك  جديد  واقع  خلق  إن 
هو  اليوم  بعده.  مناسبًا  يعد  مل  والعالج،  املرض  قبل  مناسبًا  كان  وما  حياتنا،  سيصّعب  اجلديد 

اليوم، فدع املايض وما كنت تعيش به، واستمّر بالنظر إىل األمام. 

الصالة والعبادات والدعاء: ُتغّذي الروح، وتبث الطمأنينة يف النفس؛ فالصالة هي طريقة 
اتصال بني اإلنسان وبني اهللا سبحانه وتعاىل، وهي تقرب اإلنسان من خالقه، فيشعر بالضعف 
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بني يديه سبحانه، فيخشع ويرّق قلبه ويسّلم أمره هللا. وللصالة (مهام كانت ديانتك) العديد من 
الفوائد الصحية والروحية والعقلية. فمن الناحية اجلسدية، تساعد الصالة اجلسم عىل التخلص 
والرتكيز  والعقل.  للروح  غذاء  ُتعّد  العقلية،  الناحية  ومن  واإلرهاق.  والكسل  اخلمول  من 
زيادة  عىل  تساعد  الصالة  أن  كام  السلبية،  األفكار  من  التخلص  عىل  املريض  يساعد  بالصالة 
التفكري اإلجيايب. وعندما يكون اإلنسان إجيابّيًا يكون أكثر رًىض وسعادًة وتساحمًا يف تعامله مع 
نفسه ومع اآلخرين. والنظرة اإلجيابية للحياة تساعدنا عىل هدوء النفس، وهدوء النفس يساعد 
عىل الشعور بالسالم واألمان الداخيل، وعىل تقبل احلياة واالبتالءات بنفس مطمئنة، والطمأنينة 
والسالم الداخيل مها ما حيتاجهام اإلنسان عمومًا واملريض بشكل خاص. وهكذا تساعد النظرة 

اإلجيابية عىل التخلص من قلق املريض وتوّتره.

اتباع نظام غذائي سليم: يعتمد عىل اخلرضوات واألطعمة املضادة لألكسدة. وهناك دراسات 
تربط بني اإلصابة بمرض الرسطان وبني تناول أطعمة حمددة، كاللحوم والسكريات واألجبان، 

باعتبارها من املواد املغّذية للخاليا الرسطانية. 
التي  الصحية  بالتغذية  باالهتامم  االستمرار  الرسطان  من  للناجي  املهم  فمن  عام،  وبشكل 
تساعد عىل بناء وتعويض اخلاليا التي متوت وتتعب بفعل العالجات واألدوية. وكذلك تناول 

الفيتامينات لتعويض حاجة اجلسم ملا فقده خالل العالج، ولرفع مناعة اجلسم.

االهتامم بالراحة وساعات النوم: تؤثر نوعية النوم تأثريًا مبارشًا عىل صحتنا العقلية واجلسدية 
اليومي،  وأدائنا  وإنتاجيتنا،  وقدرتنا عىل التفكري، واستجابتنا،  اليقظة،  وقت  يف  ونوعية حياتنا 
القلب،  وصحة  الدماغ،  نشاط  تؤثر عىل  وتوازننا العاطفي، كام  اآلخرين،  مع  تعاملنا  وطريقه 

ونظام املناعة، واإلبداع، واحليوية، وحتى الوزن.
فالنوم ليس جمرد وقت يتوقف عنده اجلسم عن احلركة. ففي أثناء النوم واالسرتاحة يظل 
الدماغ مشغوًال، ويرشف عىل العمليات البيولوجية األخرى التي حتافظ عىل عمل وبقاء اجلسم 
يف أفضل حاالته استعدادًا لليوم التايل، ولنكون قادرين عىل التفكري املتوازن، والعمل والتعلم 
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صحيحة.  بطريقة  والتوتر  الضغوط  مع  والتعامل  هبدوء،  اآلخرين  مع  والتواصل  واإلبداع 
وبدون ساعات كافية من النوم املريح، وبسبب النوم القلق، يكون كّل من اجلسم والعقل أكثر 
استعدادًا لالهنيار، وعرضة لردود األفعال األكثر عنفًا وعدوانية يف األوضاع الطبيعة. واعتامدًا 
عىل عمر اإلنسان نكون بحاجة عىل األقل من ست إىل ثامن ساعات من النوم اهلادئ املريح، من 
أجل رفع طاقتنا وكفاءتنا واحلفاظ عىل توازننا العقيل واجلسمي. وإذا كنا ال نحصل عىل حاجتنا 
من النوم يف الليل، فإننا سنالحظ أننا مرهقون ومتعبون خالل النهار، وإذا كنا نواجه مشكالت 

يف النوم فال بد من مراجعة الطبيب ملعرفة األسباب وإجياد حلول هلا. 

للعمل  حاجتنا  فبقدر  اليوم،  ساعات  خالل  والصمت  واالسرتخاء  للراحة  الوقت  إجياد 
والتلوث  الضجيج  من  والتخلص  واالسرتخاء  والصمت  للهدوء  بحاجة  فنحن  والنشاط، 

السمعي، لتجديد نشاطنا خالل اليوم بعيدًا عن الفوىض واملؤثرات اخلارجية. 

تنشيط  أجل  من  وغريها  امليش  كرياضة  اليوم،  يف  لدقائق  ولو  الرياضة،  بمامرسة  االهتامم 
الدورة الدموية يف اجلسم، خاصة أن العالجات ُتتِعب األعصاب والرشايني الدقيقة يف األصابع 
اجلسدية  الصحة  عىل  إجيابية  آثار  وللرياضة  هلا.  الدموية  الدورة  وصول  ومتنع  واألطراف، 
والنفسية والعقلية وإمداد اجلسم بالطاقة والقوة والنشاط. لذلك جيب جعلها من ضمن جدولنا 

وروتني حياتنا اليومي ملرحلة ما بعد املرض؛ األمر الذي سيكون مفيدًا جّدًا. 

ِجد الوقت للجلوس يف الطبيعة، والتمتع بأشعة الشمس ولو لدقائق يف اليوم، لتشعر بدفء 
احلياة يف اجلسم وخترج الطاقات السلبية. ومن خالل جتربتي وجدت أن اجللوس أو امليش بني 

األشجار والطبيعة من شأنه أن يمتص الطاقة السلبية مني ويمّدين باملرح والتفاؤل.

جتّنب التدخني والكحول، واملرشوبات الغازية لتأثريها الضاّر عىل الصحة واجلسم. 
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وجتنب  الصحة.  عىل  السلبي  التأثري  وذات  املدخنني)  (بني  امللوثة  البيئات  يف  البقاء  جتّنب 
تناول املواد املّرضة والسامة يف الغذاء. 

ِجد وقتًا لإلبداع واإلنجاز والعمل، فنحن بحاجة للشعور بأننا قادرون عىل العمل واإلنجاز 
والتفاعل يف املجتمع وعىل مستوى األرسة. واملرض ال يفرتض به أن ُيٍعقنا عن احلياة والنشاط.

(اقرأ،  باملرض  التفكري  عن  نفسك  وأشغل  جديدة،  هبوايات  أو  هبواياتك  نفسك  أشغل 
شارك  والرسم،  الكتابة،  خالل  من  مشاعرك  عن  وعربِّ  اكتب  والفكر،  للروح  غذاء  فالقراءة 
بالنشاطات أو األشغال الفنية، وأمور البستنة وغريها). وبالنسبة يل كنت أستخدم القراءة الرسم 
والكتابة واألشغال الفنية، واالهتامم بنباتايت إلخراج نفيس من دائرة  التفكري السلبي واملحبط. 

التعايف  بعد  تطرأ  قد  تغريات  أية  وراقب  صحتك  بسالمة  واهتم  األطباء،  وراجع  افحص 
من املرض وجيب االهتامم هبا، والتحدث للطبيب عنها. ومن خالل جتربتي وجدت أن اختيار 
املهم  ومن  معهم،  والثقة  بالطمأنينة  لتشعر  جّدًا،،  مهم  معهم  التعامل  يمكنك  الذين  األطباء 

التعامل مع الطبيب الذي يستمع لشكواك ويتابع أمورك الطبية، وحيرتمك كإنسان.

من  وذلك  التفكري.  وطريقة  الروحية  بالصحة  االهتامم  يعني  النفيس  التوازن  عن  والبحث 
خالل: 

تقليل السلبيات والتفكري السلبي: كثرية هي العالقات أو األحداث واألفكار السلبية التي 
نتعرض هلا يف حياتنا، وإذا أردنا العيش بسالم مع أنفسنا ال بد من تقليل التفكري يف اجلوانب 
السلبية، وإبعاد األشخاص السلبيني من حولنا؛ فالتأثري السلبي لألفراد علينا من شأنه أن يرفع 
من درجات توترنا وقلقنا جتاه األمور ويسبب لنا اإلحباط وفقدان األمل. حتى أحاديثنا السلبية 

الذاتية فإهنا جتعل أفكارنا تعمل كمغناطيس جلذب كل ما هو سلبي إلينا. 
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إن استمرار التفكري يف أمور وخربات سلبية حصلت يف املايض، يستنزف طاقاتنا وتفكرينا 
اإلجيايب، لذا ينبغي عدم التفكري هبا والوقوف عندها، وعدم إعطائها أكرب مما تستحق من تفكرينا. 

وترك التفكري هبا يساعدنا عىل التخلص من املشاعر السلبية املرتبطة هبا وتأثرياهتا. 
هبا  املرتبطة  السلبية  املشاعر  أن  إال  تفكرينا،  نطاق  يف  موجودة  تزال  ال  األفكار  تكون  وقد 
تصبح أقل قوة. وتدرجيّيًا ستفقد تأثريها السلبي علينا وننساها مع الوقت، ويف هذه املرحلة، دع 
هذا اليشء أو األمر يذهب كام لو كنت ترمي أشياء قديمة، ورّكز عىل اللحظة احلالية واألشياء 

اإلجيابية. 

أحب نفسك: أجل، أحب نفسك التي كرمها اهللا، وخلقها يف ”َأْحَسِن َتْقِويٍم». أحبها بعيدًا 
عن مفهوم األنانية والغرور. خّلص نفسك من أمراض القلب والنفس. أحب نفسك، وأشفق 
عليها من ظلمها وجهلها، وتعامل معها بإجيابية، وخاطبها باحرتام، ال تلمها وتوبخها وتنتقدها 
باستمرار وختاطبها بدونية، وال تقم بجلدها كل يوم بالكلامت السلبية واملحبطة واملدمرة للرىض 
خلقك  ما  أحب  تغيريها لألفضل،  وحاول  أحب نفسك كام هي  النفس واحرتام الذات.  عن 
تنتظر  مجيلة  داخلية  بصفات  ُخلقنا  اآلخرين،  عن  هبا  اهللا  ميزك  التي  قدراتك  أحب  عليه،  اهللا 
إزالة غبار الغضب واحلزن عنها لتيضء. أحب نفسك مع مرضك، ومع األرضار التي تسبب 
تغيري  باإلمكان  كان  فام  تتذمر،  وال  تسخط  وال  وقدرك  ذاتك  تقبل  لك.  الرسطان  مرض  هبا 
األقدار سوى بالرىض. فعندما حتب نفسك يتغّري كل يشء يف حياتك لألفضل، ألن عني الرىض 
واحلب ترى كل يشء مجيًال ويمكن التعامل معه، فاحلب هو العالج لكل مرض، وعالج لكل 

أمل،  وعالج لكل نفس جمروحة. 

التفكري اإلجيايب، والبحث عن اإلجيابيات يساعدنا عىل التعامل وإدارة الضغوط التي نتعرض 
هلا، ومن املتعارف عليه يف علم النفس أن التفكري، والنظرة اإلجيابية لألمور، والتحدث اإلجيايب 
مع النفس، يساعد يف حتسني صحتنا اجلسدية والنفسية. كام هو احلال عند التحدث السلبي الذي 

يؤثر سلبّيًا عىل صحتنا.
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والصفات الشخصية لألفراد ومواقفهم ونظرهتم جتاه أنفسهم واحلياة، بالتشاؤم أو التفاؤل، 
ورؤيتهم  يملكون،  بام  استمتاعهم  وعىل  يعيشوهنا،  التي  احلياة  نوعية  وعىل  تؤثر عىل صحتهم 

للجامل واجلوانب اإلجيابية يف احلياة. 
التفكري اإلجيايب ـ عادة ـ يرتبط بالتفاؤل، الذي هو جزء أسايس يف إدارة الضغوط النفسية 

الفعالة مع املرض. وإذا مل نكن نتقن التفكري اإلجيايب فيمكننا تعلم املهارات املناسبة لذلك.
والتفكري اإلجيايب يشء مطلوب ولكن ليس للدرجة املبالغ فيها دئًام ؛ ألنه ليس دائًام أفضل 
رّد  لبعض األمور السلبية وعقبات احلياة. أحيانًا نكون بحاجة لبعض التفكري السلبي ليساعدنا 

عىل اختاذ إجراءات وقائية أو قرارات تساعدنا عىل تغيري حياتنا لألفضل.  

جتعلنا  التي  تعّلم احلمد والشكر: عىل الرغم من وجود الكثري من األشياء اُملحبطة حولنا، 
غاضبني وحزينني وقلقني، إال أن هناك أيًضا أعددًا ال حرص هلا من األشياء والنعم التي جتعلنا 
نحمد اهللا ونشكره عليها، وتشعرنا بالسعادة والرىض. وال بّد من استمرار شكر اهللا ومحده أوًال 
ويف مجيع األحوال. وكذلك ال بد من التدريب عىل ممارسة الشكر واالمتنان للناس اآلخرين 
أن  يمكننا  هلم،  االمتنان  عن  نُعرب  وعندما  حياتنا.  يف  دورهم  وتثمني  واألهل  واألصدقاء 
نحصل عىل احرتام اآلخرين وصداقتهم بسهولة أكرب. وعندما نشعر باالمتنان لألشياء الصغرية 

يف حياتنا اليومية، نجد املزيد من املعاين الطيبة،  ونجد الرىض يف حياتنا.
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يف كل أنحاء العامل، هناك املاليني من الناجني من مرض الرسطان، وبأعامر خمتلفة، وأنواع 
هذه  أصحاب  عاشها  التي  والتحديات  القصص  من  الكثري  وهناك  الرسطان.  من  خمتلفة 

القصص. ولكّل منهم قصة يروهيا، هو بطلها وهو من عانى فيها وكتب سطورها.  

القصة األوىل
وسقط الرمش األخري

تعود معرفتي بـ ريم (51) عامًا لسنوات قبل إصابتها بمرض الرسطان، وألن لكل منا حياته 
وانشغاالته، مل نكن نلتقي أو نتكلم بانتظام. ولكننا عندما كنا نعاود االتصال اهلاتفي بيننا، كان 

لدينا الكثري مما نتحدث عنه.
وبعد تشخييص بالرسطان كانت ريم أول من عرفُت منها الكثري من التفاصيل عن مرض 

الرسطان، وعن اآلثار اجلانبية للعالجات، وكيف تعاملت مع املرض.  
تكلمت معها هاتفّيًا للحصول عىل قصتها مع املرض التي بدأت يف العام 2008. كان ذلك 
األمل دفعتها  األمر ليس جاّدًا، ولكن زيادة  أن  وظّنت  يف ساقها اليمنى،  عندما شعرت باآلالم 
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بأنه (جتّمع  للمرض  تشخيصه  وكان  الفحوصات الالزمة،   بإجراء  الذي قام  الطبيب  ملراجعة 
أوعية دموية)، وأن هذه هي احلالة األوىل التي يتعامل معها، ومل يسبق له أن تعامل مع مثلها. 

أمي  وبرفقتنا  معه،  فسافرت  البالد.  خارج  للعالج  أخضع  أن  زوجي  قّرر  ريم:  تقول 
وشقيقتي، إىل بلد جماور إلزالة التجمع الدموي. جلسنا هناك عدة أشهر. دخلت غرفة العمليات 
إلزالة التجمع الدموي الذي ُشّخصت به. ولكن خالل العملية، تفاجأ  الطبيب أنه ورمًا، فقام 
باستئصال الورم، وبعد فحص الورم، تبني أنه كان ورما رسطانّيًا عدوانّيًا. ومن لطف اهللا يب أن 

هذا الورم كان حمصورًا داخل كيس. 
كانت هذه اجلراحة األوىل التي تعرضت هلا، وكان ال بد من جراحة ثانية لتجريف املنطقة 
وإلعادة  الرسطانية.  اخلاليا  من  املنطقة  لتنظيف  العظم  إىل  وصوًال  الركبة  وحتى  الكاحل  من 
زرع عضلة جديدة يف منطقة «بّطة الرجل» التي أصبحت خالية بعد استئصال الورم، لدعمها 

جل.  ولتحسني منظر الرِّ
استمرت هذه العمليات حوايل سنة ونصف تقريبًا، عانيت خالهلا من كل أنواع اآلالم التي 
رافقت العمليات اجلراحية والعالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي الذي كنت أخضع له بني 
العمليات. انتهت العمليات اجلراحية والعالجات املقررة، ولكن احلقيقة أن اخلروج من أزمة 
ما بعد املرض وتوابعها مثل إعادة التأهيل هي التي استغرقت أكثر من مخس سنوات ونصف 

من حيايت. 
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مررت بكل املراحل التي يمر هبا مريض الرسطان. وكان كّل من زوجي وأمي وأختي يقفون 
معي طوال الوقت، ويقدمون يل كل ما يستطيعون. ولكن كان للعالجات تأثريات صعبة جّدًا، 
وقد ال نستطيع حتملها مع وجود كل الدعم من حولنا. وال أريد أن أتذكر الكثري عن املرض، 

ولكن سأذكر كيف تعاملت معه. 
عندما بدأ شعري بالتساقط، مل انظر لنفيس ومل أسمح هلا وال للحظة واحدة أن أفكر أو أرى 
نفيس إال مجيلة. بل فكرت يف األمر وكأنني أتابع أحدث صيحات املوضة يف ترسحيات الشعر. 
ومل أفكر أن أضع شعرًا مستعارًا كًام يفعل البعض. وتقول ضاحكة: من أطرف ما حصل معي 
مل  فقط  واحد  رمش  يل  بقي  وحواجبي،  ورمويش  شعرى،  أن سقط  وبعد  أنني  املرض،  خالل 
يسقط، كنت أنظر له كل يوم ألرى متى سيسقط. وأخريًا سقط الرمش األخري، وأنا أمحد اهللا 

وأشكره عىل نَِعِمه الكثرية عّيل. 
وعندما كان يبدو لوين شاحبًا، كنت أنظر لنفيس باملرآة وأقول: إنني جيب أن ال أظهر هبذا 
الشكل بدون لون، وبأّن عّيل أن أعمل عىل حتسني نفسيتي. تعلمت كيف أضع املكياج اخلاص 
الذي يناسب مريض الرسطان، فال يبدو عّيل املرض. وتعلمت كيف أرسم حواجبي ألن شكل 
الوجه يبدو غريبًا بدون حواجب، وكيف أضع الكحل ألبدو طبيعية. كنت أفعل هذا من أجل 
نفيس أوًال؛ ومن أجل زوجي وأفراد أرسيت ثانيًا. وبام أنني تقّبلت مريض، لن يستطيع اآلخرون 

التفكري بسلبية جتاهه، وهكذا ال يكون أمامهم إال تقّبل األمر مثيل. 
وبسبب األمل واإلهناك والعالجات، كنت أنام أكثر من (15) ساعة يف اليوم، فزاد وزين كثريًا، 
ومع هذا قررت أن أتقبل زيادة الوزن، وأعيش مع وضعي اجلديد بسالم. وعىل اآلخرين أن 

يتقبلوين كام أنا، هبذا الوضع اجلديد؛ فاألمر ليس بيدي. 
وبسبب العمليات اجلراحية يف ساقي، كانت احلركة تؤملني كثريًا. وكان ال بد من عمل تأهيل 
الطويل  العالج  من  الرياضة  وممارسة  احلركة.  عىل  قدرهتا  استعادة  أجل  من  الساق  لعضالت 
األمد الذي رافقني حتى اآلن، فام إن أتوقف عن تدريب العضلة التي تم أخذها من مكان آخر 
من جسمي حتى أشعر بفقدان التوازن وعدم القدرة عىل امليش بصورة صحيحة؛ فذاكرة العضلة 

قصرية ما تلبث أن تفقد قدرهتا عندما أتوقف عن ممارسة التامرين الرياضية. 
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أفكر كثريًا باحلوارات التي كانت تدور بيني وبني (ريم) من وقت آلخر. كثريًا ما كنا نتحدث 
كيف َغريَّ مرض الرسطان نظرتنا للحياة. فتقول ريم: إن رىض اهللا وتوفيقه يل هو أساس قدريت 
إِالَّ  َنْفسًا  اُهللا  ُف  ُيَكلِّ ﴿َال  تعاىل:  اهللا  قول  أستشعر  ودائًام  املرض،  مكافحة  يف  االستمرار  عىل 
ُوْسَعَها﴾ [البقرة: 286]. فام دام اهللا قد اختار يل هذا املرض، فهو يعلم قدريت عىل حتّمله. وأنا 
اشعر  مل  جّدًا،  باردًا  للخرب  األويل  فعيل  رّد  كانت  بالرسطان،  بإصابتي  الطبيب  أخربين  عندما 
بالضيق ومل أتوتر. وعندما عدت إىل البيت وهدأت قليًال واستوعبت ما قال الطبيب، دعوت 
اهللا أن ال يكون هناك أمل، فأنا ال أستطيع حتّمل األمل. ومع هذا حتملت الكثري من األمل  بفضل اهللا 

ولطفه. 

املرض  لتجاوز  مهامن  واإلجيابية  والتفاؤل  العالج،  أساس  هي  النفسية  احلالة  أن  تعلمت 
وضغوطاته. تعلمت أن أكون متفائلة، وأن ال أسمح لنفيس بالتفكري السلبي؛ ألن السلبية تزيد 
أستسلم  ال  حتى  حويل  من  جيري  ما  بكل  أفكر  ال  وأن  التحمل،  عىل  قدريت  وتضعف  مريض 
للمرض. وأنه كلام نال مني املرض وبدأت أشعر باإلرهاق النفيس أستمع إىل أغنية ذات كلامت 

إجيابية متأل نفيس بالتفاؤل والنشاط وتدفعني للحركة. 
عرفُت قيمة امللح! أجل امللح؛ فقد كنت أستعمله (للغرغرة وتعقيم الفم واألنف) ولتجنب 
كانت  فقد  الفم؛  تقرحات  عالج  يف  والربتقال،  الليمون  أمهية  وعرفت  بالفطريات.  اإلصابة 

والديت تضع يل يومّيًا زجاجة كبرية مليئة بالليمون والربتقال، وجتربين عىل رشهبا. 
وتضيف ريم: ال أستطيع أن أنكر وجود جوانَب إجيابية للمرض رغم األمل واألرضار التي 
بنفيس.  نفيس  أدعم  أن  وتعلمت  لألفضل،  أرسيت  وحياة  حيايت  من  املرض  غّري  وقد  رافقتني، 
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كنت أفّرغ طاقتي السلبية بعمل (الكروشيه)، وقد خّفف هذا العمل اليدوي من توتري كثريًا، 
وأعطاين الشعور بالسيطرة واإلنجاز. 

قّربني املرض من زوجي أكثر؛ فاهتاممه بعالجي والسفر معي، ومتابعة أموري الطبية وتفهمه 
للمراحل التي أمّر هبا، قّربنا كثريًا من بعضنا بعضًا، وعدم قدريت عىل رعاية األوالد قّرب زوجي 
وكذلك توّطدت  املختلفة.  ومشاكلهم واحتياجاهتم  وأصبح عىل اطالع بأمورهم  أكثر،  منهم 

عالقة زوجي بأهيل أكثر. 
أما األرضار التي سّببها يل املرض والعالج فهي إصابتي باخلمول، وشعوري بأنني فقدت 
جزًءا من املعلومات أو األحداث التي كنت أعرفها أو عشتها، ويف مرحلة ما شعرت أنني فقدت 
الوقت  بعض  األمر  مني  تطلب  الرتكيز.  عىل  قدريت  وفقدت  والفهم،  االستيعاب  عىل  قدريت 
ألدّرب نفيس وأعيد تأهيلها، فأعدت تدريب نفيس عىل القراءة ومجع املعلومات التي شعرت 

أنني فقدهتا. 
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القصة الثانية
ويستمر األمل

ترتبط قصة بلقيس (44) عامًا بالقصة التي تليها زنوبيا (43) عامًا لوجود صلة قرابة جتمع 
بني أصحاهبا، ولوجود تشابه بني إصابتهام بمرض الرسطان ويف نفس الوقت تقريبًا.

نظرًا لطبيعة عميل مع إحدى املنظامت الدولية التي تتعامل مع الالجئني، يف العام 2015، تعّني 
علينا إضافة عدد من املتطوعني من جنسيات سورية وعراقية للعمل معنا. كان أمامي جمموعة 
َري الذاتية للعديد من املتطوعني الذين تم تبليغهم للحضور للمقابلة. وعندما جاء دور  من السِّ
بلقيس للمقابلة، دخلت معها أيضًا زنوبيا. جلستا أمامنا عىل الطرف اآلخر من الطاولة. لفت 
نظري االبتسامة واهلدوء اللذين يعلوان وجهيهام. تعجبت من سبب دخوهلام معًا. وسألتهام عن 
سبب ذلك. فكان جواهبام لنا أهنام ابنتا عمتني، وباإلضافة للقرابة جتمعنا أشياء مشرتكة كثرية. 

ابتسمت، ومل يكن أمامي أن أفعل شيئًا سوى احرتام رغبتهام. أحسست بمشاعرمها متامًا، 
واحرتمت شجاعتهام، ورشطهام للعمل، وقلت مبتسمة هلام: هذه أول مرة أسمع فيها أن املتطوع 
يضع أمام اإلدارة رشط اختيار اثنني للعمل معًا. ألقينا األسئلة املطلوبة عليهام، وانتهت املقابلة. 
وقلت هلام يف هناية اللقاء: إذا انطبقت عليكام رشوط االختيار، سوف أحرتم رغبتكام ونطلب 

منكام احلضور معًا. 
بيني وبني نفيس أردت أن أقدم هلام الدعم والفرصة للخروج للحياة إلثبات أن الرسطان لن 
يعيق العمل واخلروج للحياة؛ بل إن مريض الرسطان يستحق كل الدعم واالحرتام. وبعد أن 
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جلست وزميلتي التي شاركتني إجراء املقابالت نتباحث يف شأن الطلبات، تم اختيارمها معًا 
ملطابقة أوراقهم مع رشوط التطوع. وتم تبليغهام باألمر، وكانتا سعيدتني بالقرار.

وعندما كانتا حترضان لالجتامعات يف املنظمة، تتحركان وتعمالن معًا بنشاط ومهة، وكنت 
سعيدة من أجلهام، ومها ال تعلامن أنني رفيقة هلام عىل درب املرض.

قالت بلقيس: بداية رحلتي مع مرض الرسطان كانت يف العام 2010، عندما كنت أحرض 
محلة للكشف املبكر عن رسطان الثدي من ِقبل إحدى املنظامت التابعة لألمم املتحدة يف إحدى 
املستشفيات يف عامن. مل أكن أشكو من أية أعراض يف ذلك الوقت، ولكن بسبب وجود تاريخ 
مريض يف العائلة بمرض الرسطان، كان عندي هاجس باخلوف املستمر من اإلصابة باملرض. 
وهلذا تطوعت لعمل فحص (املاموغرام) بعد انتهاء النشاط. طلبْت مني أخصائية التصوير أن 
أعيد التصوير مرة أخرى لعدم وضوح الصورة. أعدت عمل فحص (املاموغرام)، وغادرت 
املوقع بعد أن زودهتم باملعلومات اخلاصة يب، ورقم هاتفي لالتصال يب الحقًا إلعالمي بنتائج 

الصورة بعد اّطالع األطباء عليها. 
املستشفى،  وذات صباح جاءتني مكاملة من  نتيجة الفحص بقلق.  أنتظر  وأنا  مرت األيام، 
تطُلب مني إعادة الصورة للمرة الثالثة؛ ألن نتيجة الصورة السابقة تدل عىل وجود يشء ما وأن 
تريد  ألهنا  الطبيبة  انتظار  املمرضة  مني  طلبت  ثم  ثالثة،  صورة  وأخذت  ذهبُت  التأكد.  عليهم 
الصورة  أن  يل  أوضحت  التي  هناك،  املوجودة  األجنبية  الطبيبة  أنتظر  جلست  معي.  التحدث 
وطلبت مني عمل فحص (اخلزعة)  وجود يشء ما ومل توضح يل ما هو هذا اليشء.  تدل عىل 
من  الطبيب حتى يعود  انتظار  ولكن عّيل  الصورة،  تظهره  للتأكد من صحة الشكوك حول ما 

رحلته خارج البالد. 
تأخر الوقت ومل يتم االتصال يب لتحديد موعد ألخذ اخلزعة. وبدأ خويف وقلقي يزداد كل 
يوم، وما زلت أنتظر دوري إىل حني حضور الطبيب من رحلته. وملا مل أستطع االنتظار قررت 
إجراء صورة  وزوجي أن نذهب لرؤية طبيب خاص ومتابعة األمر معه. فطلب مني الطبيب 
للمرة الرابعة. وبعد أن ناقش النتيجة مع طبيبة أخرى، أخربين أن ما يظهر يف الصورة هو عبارة 

عن تكلسات عادية وأنني لست بحاجة لعمل (اخلزعة). 
غادرت العيادة، وكان يفرتض يب أن أشعر بالسعادة للنتيجة التي أخربين هبا الطبيب، ولكني 
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يف داخيل مل أقتنع بتشخيصه؛ فقد كانت كلامت الطبيبة األجنبية ما تزال خترتق أفكاري وتشككني 
بتشخيصه. وبدأت أفكر بأخذ اخلزعة؛ فوجود تاريخ عائيل باملرض ألقارب من الدرجة األوىل 
األوان. ناقشت  فوات  وقبل  باليقني  الشك  قطع  من  ال بد  لذلك  وقلقي.  خويف  من  كان يزيد 
خماويف مع زوجي، وقررنا أن نذهب إىل مستشفى متخصص بالرسطان، وقمت بعمل اخلزعة 
التي جاءت نتيجتها بعد أيام إجيابية. أخربتنا الطبيبة، أنه عّيل إجراء استئصال كامل للثدي، لعدم 

وجود كتلة واضحة وإنام دقائق منترشة يف كل الثدي. 

.

نظرت الطبيبة إّيل وربام أدركت من خربهتا مع اآلخرين الرصاع الدائر يف داخيل، ثم قالت 
ألنك  حيبك  اهللا  ولكن تذّكري بأن  رّد فعل طبيعي،  إنه  ارصخي، افعيل ما تريدين،  يل: ابكي، 
كالمي  وستتذكرين  اهللا،  بإذن  تشفني  وسوف  العملية،  سنجري  املناسب،  الوقت  يف  حرضت 

هذا فيام بعد. 

موجة  انتهاء  بعد  ولكن  ورصخت،  وغضبت،  كثريًا،  بكيت  البيت،  إىل  وزوجي  عدت 
الغضب، قال يل زوجي هبدوء: دعينا نفكر اآلن بام جيب علينا عمله. ال بد من إجراء العملية 
للحضور  أمي  إقناع  عّيل  كان  العالج،  فرتة  خالل  بأبنائي  هيتم  من  وجود  عدم  وبسبب  أوًال، 
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ال  وكي  العراق،  يف  تعيش  كانت  ألهنا  اهلاتف  عرب  بمريض  إخبارها  أرغب  أكن  ومل  لزياريت، 
يزداد خوفها عّيل. حرضت أمي بعد أيام وأخربهتا باألمر، مل يكن األمر سهًال عليها حيث بكت 
كان  العالج.  خالل  أبنائي  ورعاية  لرعايتي  معي  البقاء  قررت  مريض،  بسبب  كثريًا  وتأثرت 

زوجي وأوالدي رغم صغر أعامرهم مصادر دعم يل، ودوافع للعالج والشفاء. 

تم حتديد موعد العملية الستئصال الثدي، مل يكن التفكري باستئصال عضو من جسمي باألمر 
السهل، ال عّيل وال عىل زوجي، ولكن ليس أمامنا خيارات أخرى. استيقظت من العملية، كان 
جسمي بكيت  استئصاله من  اجلزء الذي تم  حتسست  وبعد أن  زوجي وأمي بجانبي،  كّل من 
كثريًا وحزنت. وال أدري هل كان حزين عىل نفيس؟ أم عىل زوجي وأوالدي؟ أم عىل مستقبيل، 
أم عىل ماذا؟ لقد غّري الرسطان حيايت لألبد، وأصبح عّيل عمل الكثري من التغريات يف حيايت 

ألصبح قادرة عىل االستمرار مع املرض. 
بعد اجلراحة تم حتديد(6) جلسات من العالج الكيميائي. كانت اجلرعات الثالث األوىل 
األكثر صعوبة وقسوة عىل جسمي؛ فقد فقدت الكثري من الوزن بسبب فقدان الشهية. كانت 
آالم املعدة تتعبني، ومل أكن قادرة عىل تقبل املاء أو الطعام، فكل يشء أصبح مّرًا يف فمي. بدأ 
شعري بالتساقط بعد اجلرعة األوىل، وكلام نظرت لنفيس يف املرآة شعرت باحلزن واألسف عىل 
البيت.  داخل  للرأس  بغطاء  رأيس  ُأخفي  بدأت  كثريًا.  تغري شكيل  لقد  دموعي.  وتسيل  نفيس 
كنت متعبة نفسّيًا وجسدّيًا، وال أقدر عىل احلركة. كانت اجلرعات الثالث الالحقة سببًا يف زيادة 

آالم املفاصل، والعظام، وكلام زاد عدد اجلرعات التي أخذهتا، ازددت تعبًا وإرهاقًا. 
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هدية  من  هلا  يا  والثالثني.  الثامن  ميالدي  عيد  يوم  الكيميائي  للعالج  األول  اليوم  صادف 
ُث نفيس بكل ما حصل  أتلقاها يف يوم ميالدي. خضعت جللسة العالج وعدت إىل البيت ُأَحدِّ
وحيصل معي. مرت الست جلسات وال يعلم صعوبتها إال اهللا، ثم زوجي الذي كان يتحمل 
قد  جسمي  يكن  ومل  باإلشعاع.  العالج  من  جلسة  وعرشين  تسعًا  يل  الطبيبة  قررت  ثم  معي. 
اسرتاح من العالج السابق. كانت جلسات األشعة تشعرين باحرتاق يف جسدي مكان العالج، 
انتهت  احلارقة.  الشمس  أشعة  حتت  طويًال  جلس  كمن  أشعر  كنت  جلسة  كل  انتهاء  وبعد 
ولكن  انتهى،  قد  العالج  أن  أعتقد  وكنت  آالم.  من  فيها  ما  بكل  باإلشعاع،  العالج  جلسات 
الطبيبة ذكرت بأنه ال بد من االستمرار بالعالج حتى النهاية. وبدأُت بالعالج اهلرموين الذي 

استمر ملدة مخس سنوات. 
يف كل مرة كنت أنتهي من عالج ألبدأ عالجًا آخر. أشعر بعدها باحلمد والشكر والرىض 
وأن األمور مستقرة. كانت آخر جلسات العالج هي يوم والدة حياة جديدة يل، حيث أعطاين اهللا 
فرصة جديدة للحياة. بدأت بالتحسن تدرجيّيًا، ولكّن العالج ترك أرضارًا أخرى عىل جسدي 
باستخدام  وبدأت  العظام،  هشاشة  العالجات  يل  سببت  إذ  حيايت؛  بقية  معها  أعيش  أن  وعّيل 

أدوية للهشاشة وختفيف آالمها. 
وماذا بعد جتربة الرسطان؟! وهذا هو السؤال املهم. مضت أكثر من سبعة أعوام، منذ إصابتي 
بالرسطان. مل تكن سنوات سهلة عّيل أو عىل زوجي وأرسيت.  كانت سنوات مليئة باملتناقضات 

ما بني األمل واألمل، واليأس والتفاؤل، واحلزن والفرح، والتغريات النفسية واجلسدية. 

. مريض غّري من عادايت الصحية والغذائية لألفضل، وتغريت 
نفسيتي لألمجل، وأصبحت أحب احلياة أكثر، وأحب أن أعيشها مع زوجي وأبنائي. بدأت أرى 
ن  مجال األشياء من حويل حتى ولو كانت أشياء بسيطة. زاد يقيني بأن اإلرادة والتشجيع ُمِهامَّ
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من  جتربتك  نفس  لدهيم  إجيابيني  آخرين  وجود  احلياة.  يف  واالستمرار  التحدي  يف  لالستمرار 
حولك، وإعطاؤهم األمل لك، من األسباب الرئيسية يف االنتصار عىل املرض. 

خالل رحلة املرض واالبتالء، مل أنَس فضل اهللا عّيل ولطفه يب؛ فقد أعطاين القدرة عىل حتمل 
أصبحت سنوات  األمل واملرض، ولوال لطفه يب مل أكن ألقدر عىل االستمرار يف العالج املؤمل. 
العالج ذكريات أدعو اهللا أال تعود. رصُت أهتم بصحتي ونفسيتي أكثر، وأصبحت أكثر تفاؤًال 

وحّبًا للحياة.
َغَدت زيارايت إىل املستشفى زيارات دورية إلجراء الفحوصات الروتينية مع ابنة خايل زنوبيا 
التي أصيبت بنفس املرض بعد إصابتي به بعام، كانت جتربتنا مشرتكة، ولكننا تعلمنا أن نستغل 
هذه الزيارات للمراجعة الطبية للضحك وتذّكر املايض، ونحن نحمد اهللا أننا جتاوزنا مرحلة 
صعبة جّدًا من حياتنا، حتّملناها مع من حيبوننا من أفراد أرستنا، بكل ما فيها من آالم وأفراح. قد 
يعاودين املرض، فال احد يعلم ما سيكتبه اهللا يل،، ولكن إن عاد سأستمر يف احلياة والتعامل معه 

وسأنترص عليه بإذن اهللا
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القصة الثالثة
حبة الفوشار

العراق،  عىل  احلرب  وخالل   2010 عام  من  السادس  الشهر  يف  عامًا،   (43) زنوبيا  تقول 
أخربت  األيمن.  الثدي  يف  كتلة  بوجود  شعرت  أشهر  عدة  وبعد  اليمن،  إىل  وزوجي  سافرت 
الفحص  وبعد  الطبيبة.  ملراجعة  ذهبنا  العائلة  يف  مريض  تاريخ  وجود  وبسبب  باألمر.  زوجي 
داعي  وال  مائي  كيس  هي  منها  أشكو  التي  الكتلة  إن  الطبيبة:  قالت  السونار،  صورة  وعمل 

للخوف. طلبْت مني مراجعة العيادة كل شهرين لالطمئنان.
شعرُت باالطمئنان من كالمها، كنت أذهب إىل العيادة كل شهرين كام طلبت. ويف كل مرة 
كنت أذهب للفحص، كانت تقول لنا نفس الكلامت: (كيس مائي وال داعي للخوف). استمرت 
مراجعايت الطبية ألكثر من عام، حتى كان الشهر الثامن من عام 2011. عندما عدت إىل العراق 
لزيارة أهيل، أخربت شقيقتي باألمر، فاقرتحت عّيل أن نراجع الطبيب املختص لالطمئنان فقط، 

وقد كنت واثقة بأن الكتلة مائية، كام كّررت يل الطبيبة يف اليمن. 
بعد الفحص طلب مني الطبيب إجراء فحص (املاموغرام) وبرضورة أخذ خزعة للتأكد من 
نوع األنسجة يف هذه الكتلة. حددنا موعدًا وقمت بعمل الفحوصات التي طلبها الطبيب. كنت 
واثقة بأن النتائج ستكون سلبية. ولكن املفاجأة كانت عندما ذهبت ألخذ النتيجة؛  فقد طلب 
مني طبيب املخترب اجللوس بانتظار نتيجة الفحص، وقد  َبَدْت عليه اجلدية، مما أشعرين باخلوف 
لقد شعرت باخلوف وتذكرت تاريخ  يقول شيئًا.  أن  وقبل  حتى  رّد فعيل متوترًا  والتوتر. كان 
العائلة باإلصابة بالرسطان. قلت له بعصبية: أعرف بأن الورم عبارة عن كيس مائي كام قالت 
يل الطبيبة. نظر إّيل هبدوء وقال: لألسف، إن الكتلة عبارة عن ورم رسطاين وليس كتلة مائية كام 

قالت لك الطبيبة.
صدمني اخلرب واملفاجأة بقوة. مل أبِك، فقد جتّمدت الدموع يف عينّي. ُكنت مرعوبًة وأرجتف. 
تزامحت األفكار والصور يف رأيس، ومرت حيايت أمامي كرشيط رسيع، شعرت بأن طموحايت 
وأحالمي تنهار برسعة. فمنذ أشهر أهنيت احد أحالمي بدراسة البكالوريوس. كنا نخطط أن 
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نعود وزوجي وأوالدي إىل العراق، والبحث عن عمل واالستقرار هناك. واآلن جاء هذا اخلرب 
ليحطم أحىل أحالمي.

بعد أن هدأت األمور قليًال، وفكرت باألمر مع زوجي، اقتنعت أنه ال بد من التعامل مع 
األمر الواقع. كان أصعب يشء هو أن نخرب األبناء باألمر، وكيف نخربهم بأنني قد أضطر إىل 
تركهم يف العراق والذهاب إىل األردن للعالج إذا اقتىض األمر؟ أخربناهم باألمر. وبسبب صغر 
أعامرهم تقبلوه بعد فرتة بسيطة مما سّهل علينا االمر وأزال خماويف. وبسبب األوضاع، وتأخر 

احلصول عىل تأشرية السفر إىل األردن، كان ال ُبّد من إجراء جراحة االستئصال يف العراق. 
مع  األهل  كان  الكتلة.  إلزالة  للثدي  جزئي  أو  كيل  استئصال  بني  ما  األطباء  آراء  اختلفت 
عىل  أكن  مل  يل.  بالنسبة  وصعبًا  خميفًا  كان  األمر  لكن  كامًال.  الثدي  بإزالة  القائل  الطبي  الرأي 
ْرُت عىل رأي الطبيب  استعداد ألن أخرس جزًءا من جسمي. كان األمر صعبًا عّيل، لذلك َأْرصَ

الذي قام باستئصال جزء من الثدي. 

مل يكن زوجي مقتنعًا بالعملية التي متت، ولكن إرضاًء لقراري أبدى تفهًام. لكنه كان عىل 
األفضل  القرار  اختيار  من  للتأكد  آخرين  نستشري  أن  عّيل  فأشار  آخرين.  أطباء  مع  تواصل 
ملصلحتي. استرشنا طبيبًا آخر ُيشَهد له بالكفاءة، وقد نصحني باالستئصال الكيل للثدي وإال 

سأبقى حتت خطر انتشار املرض باستمرار. 
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بدأ  زوجي  وكان  طرحه،  تم  قد  أمرًا  العراق  خارج  اإلشعاعي  العالج  إجراء  فكرة  كانت 
بإجراءات السفر إىل األردن لتكملة العالج هناك. كان التواصل مع املستشفى من خالل ابن 
خايل املقيم يف األردن. تعافيت قليًال، وكان ال بد من السفر لتكملة العالج، وقد خفف عني 
وجود أرسيت وأهيل معي لرعاية أبنائي خالل العالج، وهذا ما أشعرين باالطمئنان واالرتياح 
األطباء  ومراجعة  األمور  متابعة  يف  لنا  ومساندهتم  ودعمهم  وأرسته  خايل  ووجود  النسبي. 

ساعدنا كثريًا.
إكامل  رحلة  من  الثاين  اجلزء  وبدأُت  وأبنائي.  أمي  فحرضت  األردن  يف  االستقرار  قررنا 
أن  أمتنى  كنُت  عاشه.  من  كل  أمله  ويعرف  عّيل،  جّدًا  صعبًا  الكيميائي  العالج  كان  العالج. 
يف  تتصارع  التي  الغريبة  املشاعر  وتلك  يؤملني،  جسمي  أمل، كان كل  بدون  املاء  رشب  أستطيع 
داخيل وتضعفني بني وقت وآخر. كنت أخاف أن ُأْظِهَر الضعف أمام أبنائي، خاصة أن ابني كان 
يستعد لتقديم امتحانات الثانوية العامة. كان زوجي معي ومل يقّرص يف رعايتي وتقديم الدعم يل. 

وكذلك أمي كانت معي يف كل حلظة أمل مررت هبا وهي هتّون عّيل ما أمّر به.  

أن  إال  األمل  ورغم  اإلشعاعي،  العالج  بعدها  وبدأت  الكيميائي،  العالج  جلسات  انتهت 
تقرر  الكيميائي. وبعدها  العالج  بآالم  مقارنة  اجلسم  عىل  وطئًا  أخف  كان  اإلشعاعي  العالج 
إكامل العالج باستخدام العالج اهلرموين ملدة عامني. بعد العالج الكيميائي واإلشعاعي، بدأت 
أقل  اهلرموين  العالج  إن  الصعبة.  األيام  واختفت  والقلق  التوتر  قّل  فقد  نسبّيًا؛  تستقر  احلياة 
رضرًا، وإن كانت آثاره اجلانبية حترجني أحيانًا؛ ألن كثرة التعرق نتيجة العالج كانت تضايقني 
كثريًا، ولكنني اعتدت عليها وأصبحت أتقبل اآلثار اجلانبية بصورة أفضل بعد أن مرت اآلثار 

األكثر صعوبة. ومرت األيام، سافر زوجي للعمل وبقيت مع األوالد لالهتامم بتعليمهم. 
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فعندما  مرشقة،  جوانب  مؤملة  قصة  ولكل  تستقر،  الصحية  أموري  وبدأت  العالج،  انتهى 
حرضت إىل األردن كانت ابنة عمتي بلقيس وعائلتها قد سبقونا لألردن، وشاءت األقدار أن 
اجلانبية؛  واآلثار  والعالج  باملرض  باملعرفة  سبقتني  وقد  بعام.  قبيل  الثدي)  (برسطان  ُتصاب 
وبعده.  العالج  خالل  هبا  سأمر  التي  باملراحل  العالج  جلسات  قبل  حتدثني  كانت  فقد  لذلك 
كانت بلقيس تشاركني خرباهتا، وماذا عّيل أن أفعل لتجنب اآلثار اجلانبية للعالجات، وكانت 

األكثر تفهًام وشعورًا هبذه اآلثار، وقد ساعدتني كثريًا يف االستعداد لكل مرحلة سأمّر هبا. 
مضت سبع سنوات منذ تم تشخييص بالرسطان، وانتهاء العالج الذي استمر عدة سنوات، 
حيايت،  املرض  َغّري  فقد  اهللا.  من  قريب  وزاد  بعبادايت،  التزمت  الصحي،  وضعي  استقرار  وبعد 
أصبحت أهتم بنفيس وغذائي أكثر، وأحب املرح والنشاط مع أرسيت وأصدقائي، أصبحت أكثر 
إجيابية وأكثر تفاؤًال وحّبًا للحياة، فلن أستسلم للمرض رغم كل اآلالم الذي مررت هبا بسبب 

العالج، وهذا هو الدرس الذي علمني إياه مرض الرسطان.
ملراجعه  عمتي  وابنة  أنا  أذهب  كنت  العالج،  انتهاء  فبعد  للحياة،  العودة  من  بد  ال  ولكن 
األطباء وعمل الفحوصات الدورية معًا. كنا نتسامر ونضحك ونتذكر جتاربنا ونحن يف الطريق. 
حاولت أن أجد عمًال، ولكن األمر مل يكن سهًال، إىل أن قررنا التطوع يف إحدى املنظامت الدولية؛ 
حيث كنا نريد أن نخرج من أجواء املرض التي أتعبتنا لسنوات، حتى نشعر بقيمتنا كبرش من 

خالل تقديم العون لآلخرين. 
ذهبنا  املقابلة،  أجل  من  بنا  اتصلوا  عمتي،  وابنة  أنا  التطوع  طلب  قدمنا  أن  بعد  أننا  أذكر 
للمقابلة معًا، تفاجأت املسؤولة التي أجرت معنا املقابلة من دخولنا للمقابلة معًا بناًء عىل طلبنا. 
متت املقابلة يف جو من املرح، وقد أخربنا املسؤولة عن رغبتنا يف التطوع، وأننا تعافينا من مرض 
الرسطان، ورسدنا هلا قصتنا. جرت املقابلة ودار حديث بيننا، ولكننا اشرتطنا عىل املسؤولة يف 
غريب،  رشط  وقالت:  املسؤولة  ضحكت  معًا).  ترفضينا  أو  معًا  تقبلينا  أن  املقابلة: (إما  هناية 
وبدأنا نامرس  معًا،  التطوعي  للعمل  قبولنا  تم  أيام  خريًا. وبعد  األمر  اهللا يكون  إن شاء  ولكن 

العمل بنشاط بعد أن حصلنا عىل التدريب الالزم للعمل. 
كان العمل بالنسبة لنا مهّامً جّدًا، وإن كان أجره بسيطًا، ولكنه فتح أمامنا بوابة من الشعور 
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العمل  ننتظر  كنا  بالعجز.  والشعور  املرض  عن  تفكرينا  وأبعد  العطاء،  عىل  والقدرة  باإلنجاز 
والنشاطات التي نقوم هبا بفارغ الصرب؛ فقد كنا نحب ما نعمل ونحب أن ُنساعد اآلخرين. 

جتاوز  وقد  ومجعتنا  العمل،  ترك  مديرتنا  قررت  يوم  وذات  نعمل،  ونحن  عام  من  أكثر  مّر 
عددنا اخلمسني متطوعًا. وأخربتنا أهنا سترتك العمل للتفرغ لعالجها ألهنا مصابة منذ سنوات 
بمرض الرسطان، نزل علينا اخلرب كالصاعقة. نظرُت البنة عمتي التي كانت معي بذهول والتي 
فوجئت مثيل باخلرب؛ فلم تكن مديرتنا تشعرنا بيشء عن املرض، ومل تتغيب خالل عملها بسبب 
املرض، لقد كانت دائمة التفاؤل واملرح، وكانت مصدرًا إلمدادنا بالطاقة اإلجيابية خالل عملها. 
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القصة الرابعة
نور يف الظالم

زينة (39) عامًا. تعرفت عىل زينة منذ أكثر من عام، كانت إجيابية، رائعة، متفائلة حتب احلياة. 
ذهبنا معًا يف عدة رحالت  قصرية. خالهلا تعرفت عىل مجال نفسيتها وطيبتها الداخلية.  

بدأت زينه  قصتها مع الرسطان قائلة : أنجبي األوالد أوًال، وبعد ذلك نتحدث عن مرض 
برسطان  والديت  تشخيص  تم  عندما  يل  قيلت  التي  العبارة  هذه  العائلة!  يف  املتوارث  الرسطان 
الثدي يف املرحلة الرابعة قبل سنوات. وعندما توفيت جديت ألمي بسبب برسطان املبيض كنت 
هي  هذه  اجلسم.  يف  انترش  الذي  الرئة  برسطان  خالتي  تشخيص  تم  وحديثًا  عرشة.  الرابعة  يف 
األجواء الوراثية املرضية التي كربُت هبا: رسطان متوارث يف العائلة. ومع هذا مل يلفت انتباهنا 
تناقله  يتم  الثدي  رسطان  أن  خاصة  للجينات،  فحص  عمل  رضورة  إىل  أعيننا  يفتح  أو  أحد، 

وراثّيًا باجلينات؛ فهذا ما عرفته بعد أن تم تشخييص برسطان الثدي.
وأنا  كربت  هبا.  التحدث  معرفتي  رغم  بالعربية  القراءة  عن  اللغة  أعاقتني  كندا.  يف  ولدُت 
أعترب نفيس امرأة متدّينة. أردت أن أقرأ القرآن أكثر، وأن أعرف املزيد عن ديني وصاليت، ولكن 

عيشنا يف بالد أجنبية وانشغاالتنا يف هذه احلياة صّعب األمور علينا من هذه الناحية.
تزوجُت.. كنا نخطط إلنجاب أربعة أبناء. انتقلنا مع ابننا البالغ من العمر تسعه أشهر للعيش 
يف أمريكا. شغلتنا حياتنا اجلديدة أكثر، وابتعدت عن األشياء التي كنت أحب عملها. ثم أنجبت 
ابني الثاين. ويف هذا الوقت كانت والديت يف املراحل األخرية من عالجها من رسطان الثدي ويف 

طريقها للتعايف بعد إصابتها به.
بعد حوايل سنتني من إصابة والديت بالرسطان، كان لدّي موعد مع الطبيب إلجراء الفحص 
الطبي الدوري. مل أستطع تأخري هذا الفحص، بسبب خططنا للعطلة الصيفية مع األوالد. فكل 
ولكن كان ال  أي خماوف.  لدّي  أشكو من يشء، ومل يكن  أكن  ومل  ما يرام  يشء كان يسري عىل 
بد من الذهاب للموعد. خالل الفحص، وجد الطبيب كتلًه يف الثدي. وكنت ما أزال يف فرتة 
بسبب  للحليب  حتجرًا  يكون  قد  أنه  اعتقدت  شهرًا.  عرش  أربعه  البالغ  الثاين  البني  الرضاعة 
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الرضاعة. ولكن الطبيب بدأ باحلديث عن الورم، وعن رضورة إجراء املزيد من الفحوصات 
ُئُه  والتحاليل. مل أكن قادرة عىل الرتكيز فيام يقوله الطبيب؛ فقد كنت أمحل صغريي بني يدي، ُأَهدِّ
حتى يتسنى يل متابعة كالم الطبيب جيدًا. ال أدري كيف وصلت إىل البيت؛ فقد أقلقني كالم 
الطبيب. اتصلت بزوجي وأخربته بام أخربين به، وأنه يرغب بأن أخضع للمزيد من الفحوصات 

للتأكد. 
التحاليل،  من  املزيد  عمل  مني  ُيطلب  كان  وكلام  والتحاليل،  الفحوصات  بعمل  بدأت 
أن  املتوقع  ومن  الرسطان،  بمرض  عائيل  تاريخ  لدّي  إذ  قلبي؛  يف  يزدادان  والقلق  اخلوف  كان 
ُأصاب باملرض. وكلام فكرت باألمر كان خويف يزداد، ليس عىل نفيس ولكن عىل صغاري. فهم 
حيتاجون للرعاية املستمرة بسبب أعامرهم (الكبري ثالث سنوات والصغري أربعة عرش شهرًا). 

ولكن يف مواقف اخلطر، يفوق خوف األم عىل صغارها خوفها عىل نفسها.
كانت فرتة انتظار نتائج التحاليل والصور صعبة جّدًا؛  فالليلة السابقة ملوعدنا مع الطبيب 
كانت غريبة، مليئة بالكوابيس واخلوف. كان لدّي شعور بأن النتائج التي سيخربنا هبا الطبيب 
ستكون إجيابية بإصابتي باملرض. ومع ذلك كنت أحاول التظاهر بالقوة وبالسيطرة عىل نفيس 

وردود أفعايل وانفعااليت. 

جاء تشخييص بمرض الرسطان بعد أسبوع واحد من ذكرى ميالدي اخلامسة والثالثني يف 
اللحظات. إن  هذه  يف  َمن تم تشخيصه بالرسطان يستطيع فهم مشاعري  عام (2014). وكل 
اللحظات األوىل التي نمر هبا عند تأكيد خرب اإلصابة بالرسطان، والصدمة التي نحصل عليها 
كنت أقف، وأين  احلياة. أتذكر كل حلظة فيها بالتفصيل، أين  اللحظات يف  أصعب  تكون من 
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كان يقف الطبيب، ورّد فعل زوجي، وماذا شعرت وكيف كان رّد فعيل؟! كلها أتذكرها وكأهنا 
حصلت اآلن. 

كل يشء حيدث يف احلياة لسبب، وأنا مل أعرف السبب أو (األسباب) وراء إصابتي بالرسطان، 
ولكني متأكدة أن اهللا اختار يل اخلري. كان الوصول إىل املنزل ورؤية الصغريين أمرًا مرحيًا، شعرت 
باالرتياح وأنا أضمهام لصدري، وأخفي دموعي وخويف عليهام. فوجود األطفال حولنا جيعل 
كل يشء حزين أو صعب يبدو أسهل وأمجل. كانت مشاعري خمتلطة. نوع آخر من القلق بدأ 

يترسب إّيل: «كيف سأقوم بحامية طفّيل مع وجود املرض ومن املرض»؟!!

والقلق  التوتر  نسبب  ال  حتى  التأكد،  قبل  مريض  عن  خرب  أي  ننرش  أن  وزوجي  أنا  نشأ  مل 
لألهل؛ خاصة أن والديت قد عانت الكثري من اآلالم النفسية واجلسمية يف الفرتة السابقة بسبب 
إصابتها بالرسطان. وكذلك والدي الذي كان معها خالل أزمتها. لذلك مل أستطع اللجوء اليهم 
ألرمتي بني أحضاهنام أشكو هلام خويف وضعفي. ولكني يف كل حلظة كنت أجلُأ إىل اهللا سبحانه 

وتعاىل، احلامي والشايف والرمحن الرحيم؛ فهو امللجأ األول واآلخر يل. 
كان من الصعب عّيل أيضًا مشاركة اخلرب مع اآلخرين، وكنت أرى أن مشاركة هذه األخبار 
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عىل  السيطرة  يصعب  لكن  لكربيائي.  رضبة  أراها  كنت  ضعيفة.  أنني  لآلخرين  رسالة  تعطي 
يضعفنا  ألنه  التواضع؛  علينا  يفرض  ـ  الرسطان  مرض  خاصة  ـ  املرض  ألن  أحيانًا،  الكربياء 

ألقىص احلدود. 
صعبًا.  كان  باألمر  وإخبارمها  اآلن.  هلام  بحاجة  فأنا  باألمر؛  والدّي  إخبار  من  بد  ال  لكن؛ 
فعندما تكلمت معهام عرب اهلاتف حاولت احلفاظ عىل رباطة جأيش، وأن أنقل هلام اخلرب هبدوء. 
من  أخّف  كان  باملرض  تشخييص  أن  عىل  اعتامدًا  وهدوء؛  بقوة  األمر  يتقبال  أن  أتأمل  كنت 

تشخيص والديت باملرض قبل سنوات. 

األمر  تقبال  أهنام  أظن  فال  والدّي  عىل  خائفة  أزال  ال  وكنت  بيننا  املكاملة  انتهت   .
بصورة جيدة، وال أعرف كيف مرت عليهام اللحظات؛ فليس سهًال أن تصاب ابنتهام الوحيدة 

بالرسطان. بعد أن هدأ والداي، اتصال بنا ليخربونا أهنام يستعدان لزيارتنا قريبًا. 

خالل  الكثري  عانت  احلياة؛ فقد  يف  وقدويت  األعىل  َمثيل  فأمي هي  كندا.  من  حرض والداّي 
رحلتها مع الرسطان. أخذت أمي إجازة من عملها وبقيت معنا لعدة شهور لرعايتي ورعاية 
أطفايل. واستمرت الرحالت بني كندا حيث يقيامن وحيث نقيم، ولكن أمي  كانت تعود إلجراء 
فحوصاهتا مع طبيب األورام اخلاص هبا. كان وجود والديت هو الداعم األكرب لرعاية طفالي. 
وكان طفالي سعيدين بوجودها، وكانت أمي سعيدة معهام، وكنت أنا سعيدة وأنا أراهم معًا. 
جلسات  كل  ويف  هبا،  قمت  التي  اجلراحية  العمليات  كل  يف  معي  وأمي  زوجي  من  كّل  كان 

العالج الكيميائي التي خضعت هلا. 
أتذكر الفرتات التي مررت هبا من العالج، ما بني عمليات جراحية، وعالج كيميائي. وكل 
ما تعرضت له من اآلالم بسبب العالج. كان الرصاع الذي مررت به خالل فرتة سقوط شعري 
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رهيبًا. كان التفكري بخسارة شعري يؤملني أكثر من عملية استئصال الثديني. قد يبدو هذا غريبًا!! 
عىل الرغم من أن شعري سيعاود النمو بعد انتهاء العالج. ولكنها أفكار ومشاعر خمتلطة كنت 

أمّر هبا. 
أفقد  ال  أن  آمل  كنت  جديلة.  يف  عليه  أبقي  أن  أحاول  كنت  بالتساقط،  شعري  بدأ  عندما 
الشعر  بدأ  فقد  أستطع؛  مل  ولكن  طفّيل.  أمام  «عادية»  ألبدو  منه  بعضًا  أبقي  وأن  شعري،  كل 
يتساقط برسعة. وكان حزين يزداد كلام فقدت املزيد. إىل أن حان الوقت الذي اختذت فيه القرار 
للتخلص من الشعر لتخفيف آالم رأيس؛ إذ مع العالج كنت أشعر بأن هناك ماليني من النمل 

تسري عىل رأيس يف وقت واحد وتسبب يل األمل الشديد.
كنا نجلس يف (املرآب/ الكراج)، وكان زوجي يتظاهر بالقوة وهو يقوم بحلق شعر رأيس 
تساقط  مع  يصيبني  الذي  واألمل  باالحرتاق  الشعور  من  التخلص  عىل  يساعدين  أن  أجل  من 
طويًال.  شعري  ُحيب  كان  فقد  عنى؛  خيفيها  أن  حياول  الذي  احلزن  مشاعر  أرى  كنت  الشعر. 
كان ابني األكرب ذو األربع سنوات يلعب حولنا، وكنت أحاول أن أجعله يرى (ماما) سعيدة، 
مبتسمة. كانت والديت تقف قربنا تراقب ما حيصل، فقد سبق ومرت مع والدي بنفس التجربة 
قبل سنوات. وهي وحدها كانت تعرف بدون أن أخربها بحقيقة مشاعري يف هذه اللحظات. 

. أحرضت يل والديت قبعة خاصة باردة، شعرت بعد 
مثل  رأسه  عىل  وضعها  قبعة  وأحرض  األكرب  ابني  ذهب  أشعر،  أن  وبدون  باالرتياح.  وضعها 
(ماما). شعرت بعدها باهلدوء النفيس واالرتياح، وأن طفيل ربام فهم ما أشعر به جتاه مشاعره 
نحوي وبدون أن أقول له شيئًا. وبعد مدة تقبلت أنا وطفالي وضع شعري، واعتادا عىل شكيل 
اجلديد. أحبني زوجي ووالداي وطفالي بغض النظر عن تغري شكيل وفقدان شعري. فنحن 
ُنحب من ُنحب بغض النظر عن التغريات التي تطرأ عليهم بسبب املرض أو االبتالءات التي 

يمرون هبا خارج نطاق إرادهتم ورغبتهم. احلمد هللا، قد تبني أن خويف وقلقي كانا بال سبب. 
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خمتلفة  بمراحل  مررت  جّدًا.  مرهقه  املرض  خالل  هلا  تعرضت  التي  الضغوطات  كانت 
بدل انفعااليت  يترصف  أدع عقيل  أن  قررت  جيدًا،  فكرت  أن  بعد  ولكن  والضعف،  القوة  من 
اإلداري،  بمنطق  يفكر  عقيل  وبدأ  األعامل،  إلدارة  اجلامعية  دراستي  أفادتني  فقد  ومشاعري؛ 
حيث توجد مشكلة وجيب حلها. أوقفت دموعي، ليتمكن عقيل من العمل، فال بد من معرفة 

خيارايت يف العالج ومعرفة ما عّيل عمله، وماذا ستكون عليه خطة العالج. 
فاملعلومات  باملرض؛  تشخييص  فرتة  خالل  فعلت  مما  أكثر  حيايت  يف  قرأت  أنني  أعتقد  ال 
املرض  تفهم  يف  وساعدتني  مريض،  مواجهة  يف  طريقي  ونّورت  أفادتني  عليها  حصلت  التي 
والعالجات. وهذه املعلومات بمثابة ذراعي الثالث أو دلييل للحياة والعالج والذي أحترك من 

خالله يف اختاذ القرارات. 
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أحاول أن أجتاهل املرض دائًام بأن أقول: احلمد هللا؛ فحيايت اآلن مليئة بالنشاطات واالهتاممات 
والنعم واخلري، أمارسها بصورة عادية قدر اإلمكان، وأكّرس كل حلظة من وقتي لرعاية طفّيل 
وتعليمهام ومحايتهام. ورغم أن القلق يبدو أمرًا طبيعّيًا وصحّيًا يف مثل هذا الوضع،  فلن أدعه 
يسيطر عّيل بال داع أو أن يتسبب يف شعوري باحلزن، وسأستمر يف حيايت ورعاية أرسيت بسعادة 

وتفاؤل.

أصبحت أمام واقع جديد يفرض عّيل أن أغّري من نمط حيايت وتفكريي ليتناسب مع وضعي 
الصحي اجلديد، ألستمتع بحيايت وأرسيت قدر اإلمكان؛ فمن اخلطأ أن ال نتعلم من التجارب. 
أضع  كنت  فقد  واحتياجايت؛  نفيس  صوت  أسمع  أن  علمتني  الرسطان  بمرض  إصابتي  إن 
مصلحة اآلخرين واحتياجاهتم فوق مصلحتي، وقد كان ُمهّامً يل أن أريض اجلميع وأسعدهم. 
تعلمت أن أتراجع قليًال وأترك اآلخرين يقومون بالعمل قبيل. اآلن؛ أصبحت أعلم انه ال بأس 
أن أضع نفيس أوًال، هذه ليست أنانية، ولكنها يشء تعلمته خالل مريض، وهو صحتي وعائلتي 
أوًال؛ فال يشء يستحق أن يتسبب يل برسطان آخر. لقد كانت «زينة» القديمة رائعة، وحلوة، 
وهتتم برعاية اآلخرين. وال تزال «زينة» اجلديدة رائعة وحلوة وهتتم بنفسها وباآلخرين. تغريت 
نظريت لألمور، ومل أعد أغضب أو أضيق بيشء كالسابق. عّيل أن أحافظ عىل طريقة تفكريي قوية 
ومتامسكة، وأن أركز عىل األمور اإلجيابية، وأن ال أؤجل ما عّيل عمله؛ فكلمة «الحقًا» لن تفيد.
صحتي النفسية والعاطفية مهمة جّدًا من أجل الشفاء. والصالة والدعاء والصرب، ساعدتني 
عىل الوصول للسالم النفيس والداخيل. أعرف أن ريب معي، وأنعم علينا بالكثري؛ لذلك أقوم يف 

كل حلظة بعمل ما أستطيع ُألريض ريب. 
جتربة املرض جعلتني ألتقي كثريًا من الناس الرائعني، ومعظمهم مل نكن لنلتقي هبم لو مل نكن 

مررنا هبذه التجربة أنا وأرسيت. وكانت هذه نعمة من اهللا أيضًا. 
ومن ضمن األشياء التي غريهتا يف حيايت، كانت العادات الغذائية. فقبل إصابتي بالرسطان، 
كنت أظن أننا عائلة متارس العادات الغذائية الصحية. ومن خالل قراءايت أدركت أنه ال يزال 
مساحات  عىل  واحلفاظ  وسالمتهم،  أطفالنا  وصحة  صحتنا  عىل  للحفاظ  لعمله  الكثري  هناك 
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يف  لنا  ُسّامً  يكون  وقد  دواء،  يكون  قد  طعامنا  بأن  أومن  فأنا  التلوث.  عن  بعيدًا  حلمياهتم  آمنة 
نفس الوقت. لذلك أحاول استخدام األطعمة الصحية واملنتجات النقية قدر اإلمكان، وأتناول 
الكثري من األغذية العضوية، والعصائر الطازجة، واألغذية املضادة لألكسدة، وُأكثر من تناول 
أقلل  أن  أحاول  املقررة.  ألدويتي  باإلضافة  جسمي،  حيتاجها  التي  الغذائية  واملكمالت  املاء، 
وأجتنب استهالك اللحوم بشكل عام واللحوم احلمراء بشكل خاص بعد أن َطلب مني (طبيبي 
الناجي من الرسطان) ذلك. لقد أفادتني قراءايت يف موضوع التغذية كثريًا. ويف حلظة ما ولكثرة 
عالجية  وفوائد  خصائص  له  سيكون  بأن «الغبار»  قرأت  قد  كنت  لو  أنني  شعرت  قرأت،  ما 
أكثر  وغدوت  معلوماتّيًا،  والقوة  بالسيطرة  أشعر  أصبحت  تناولته!  لكنت  للرسطان  ومضادة 
وعيًا بام نتناول وبام أغّذي به طفّيل. أحاول أن تكون ِمحيتي مثل رسولنا الكريم، واالعتدال يف 

تناول الطعام. 
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�Ò�ØG

 �¾e�¡�LCG �Ç¡�J È�dG Éh�»ÇµdG ��Y�L ~©H °©¡Êd�H ¹J�²dG QÄ©¡�dG ¶dP k�e�Ò ±�YCG
 �¾¾ÇYCG ��a hCG ,A�ÙG ¿e �Äc ��¡�d �¾¡ShDhQ ªaQ Å¸Y ¿jQO�b ÀÄµf Õ k�f�ÇMCG .Q�ÇÁfÕ�H �¾MGhQCGh
 ��µ¡SEG ºh�MCG ,È¡�¯f ºÄM q°�dCGh ªbÄ²JCG È¾¸©�j É�dG QÄ©¡�dG ¶dP ±�YCG ,AÄ¡ÊdG I~g�¡�eh
 ÈYÄeO È¯NCG È¾µdh .�G�¡�d�H ��F�g ��ZQ È¸NGO Ôh ,�»¡�H È©H�¡UCG Å¸Y ¢Ê©dGh ÈÙCG
 .ñ�H ÀÄµÇ¡S AÈ¡T ¹µa (ÈJñ¬¡U �j Ô��J Õ) :Ü ºÄ²�d ÈeCG ¿¡ÊM ¿Y ��M�H È©¸¡VCG òH

 ÈYÄeO  �¡�eCGh  ,È¡�¯f  ué¡UCG  ÀCG  qÈ¸Yh  ,ÈMh�L ~ q»¡Ê�d  IOÄLÄe  ÈeCG  ~©J  Ú G�g ªeh
 �»¸c  ÈÁLh  Å¸Y �gG�j  ÀCG  ªÇ»ÖG  ªbÄ�j  ¿µdh  ,½�jCÕG  ¢Ê©H  Ô �HP�c  ÀÄµJ  �ÌQ �e�¡��H�H
 Õ :È¡�¯f  �j  �Ád  ºÄbCGh  ,�ÇH��jE�H  È¡�¯f  ÂH  � q~MCG  É�dG  È¸NG~dG  QGÄ×G ¶dPh . qÜEG  Gh�¦f

.ñ�H ÀÄµÇ¡S AÈ¡T ¹ch ,ÚCÕG ºh�Ç¡Sh ,QÄeCÕG ¿¡����¡S ~Z ~©H hCG kG~¬a ;ÈY�Î
 QÄ©¡�dGh ÚCÕG ªe §²Ç�¡SCGh ,öG ÀPE�H kG~Z ÀÄµÇ¡S ��¯dG ÀCG ¹eCG Å¸Y �¸Çd ¹c ½�fCG �¾c
 ÂÇa §²Ç�¡SCG �¾c ½Äj ¹ch ,kG~HCG ¼¸¡��¡SCG ÀCG ~jQCG ¿cCG Úh ,¼¸¡��¡SCG Ú ¶dP ªeh ,À�Ç�¬d�H
 �©�dGh ÚCÕG �Y�¡�e ¹c ¼ZQh .I�Ç�¸d kG~j~L k�eÄjh I~j~L �¡U�a æ�£YCG É�dG öG ~»MCG
 ÈJ�W�¡�fh �Ç¾ÇJh�dG �ÇeÄÇdG Ü�»YC�H ¥�¡�fh ��H ½ÄbCG .°bÄJCG Ú Â¾e æ�YCG É�dG É~¡�ÖG
.½�eCîd ñ¡�d�H �»�¡SCG ¿µdh ,k�f�ÇMCG A¤�H ·�ÐCG .«�£�¡�ÙG Q~b �ÁH ½ÄbCGh �ÁÇ¸Y �~�YG È�dG
 º��MCG ÀCG kGñ�c �dh�M È¡V�e ºîNh ,(Ô�©ÙG ÈcÄ¸¡�dG) ¢�¯¾dG ¼¸Y Ô È¡�¡��J ¼µ o� pH
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 ÈµHCG �¾c .À�µeEÕG Q~b �µ¡S�»�e �jÄb È¡�¯f È²HoCÕ ,�Ç¡�¯¾dG �ÇY�a~dG ¹Ç×G ¹µH È¡�¯f Å¸Y
 À�×G �Y�¡�e æ�e~J Õ Å�M �Gë¯dG Ã�g ¹ÇWCG Õ �¾c ¿µdh .ÈHQ òHh È¾ÇH k�f�ÇMCG Q�ÁfCGh
 �¸e�©Jh ’�Ç¡S�Ç¡�dG ½Ä¸©dG Ô È¡�¡��J �g�jEG È¾»¸Y ¢V�ÙG ¿Y �Y�¾²d �¸¡UÄJ ~²a ;�HB�µdGh

 :È¸j �»c �Á¡� qØCG ,�ÁdîN ¿e Â©e
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IñNCG �»¸c

 I~j~Y �GÄ¾¡S �¾e È¾fC�H ¼céNCG �e~¾Y �¡�g~d�H ÀÄH�¡�J ~b
 �©HQCG qÉ~dh .!(25)  ¼b�dG ~¾Y È¾e�dG i�»Y °bÄ�j ÀCG �Q�b
 Å¸Yh  .O�¯MCG  �¡�»N  qÉ~dh  ,¹Ç¸²H  È¾e  écCG  ¼g�¬¡UCG  ,A�¾HCG
 ;I�Ç×G Ã�g Ô �»�¡SC�¡S öG ÀPE�Hh ,ÈJ�ÇM o�¡�Y ¢S�¡SCÕG G�g
 ªe ¢�Ç©dG ÀCG È�H�Î È¾�¸»Y ~²a .Â¸»©d ñ�µdG Èe�eCG ºGR �»a

 .îÇ��¡�e ¢�Çdh l¿µà À�W�¡�dG
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 ،1979 عام  االجتامع  وعلم  السياسية  العلوم  يف  بكالوريوس  عىل  حاصلة   *

وماجستري يف علم النفس عام 2002 من اجلامعة األردنية.
الواليات  يف  أقامت  ثم  األردنية،   العمل  وزارة  يف  قصرية  لفرتة  عملت   *
يف  اإلنساين  املجال  يف  جديد  من  للعمل  تفرغت  عدة،   لسنوات  املتحدة 

الفرتة ما بني 2005 – 2016.
عملت يف مؤسسة نور احلسني/ معهد العناية بصحة األســرة / عّامن.  *

عملت يف منظمة Care International/عّامن.  *

عملت كمدرب مع منظمة ICMC / دمشق.  *
عملـت مـع منظمـة اإلغاثة والتنمية الدولية IRD /عامن وخميـم الزعرتي.   *
الفرقان  جملة  يف  االجتامع  وعلم  النفس  علم  جمال  يف  موضوعات  يف  كاتبة   *

األردنية لسنوات عديدة.
تقدم العديد  من االستشارات الفردية، وهتتم يف جمال العمل اإلنساين عىل   *

املستوي الفردي.

E.mail:al_qader@yahoo.com

257






