
ال يبدو لي أنني اآلن في حالٍة مثالية، تسمح لي بالتنظير في أية 
قضيٍة مهما بلغْت، لكنني أستطيع ادعاء القدرة على احلديث 
بقوٍة عن التجربة األصعب التي خضتها في حياتي، حني طرق 
باب احلياة ضيٌف ثقيٌل، أطال املكوث لعشرة أشهر، وكان مبثابة 
العالمة الفارقة في حياتي. السرطان، نعم هو السرطان، وال 
التي جتزع  أية مسمياٍت أخرى عليه، كتلك  بإطالق  لدّي  رغبة 
لها قلوب النساء، فتخشاه وتأبى إال أن تسميه: )هداك املرض(.

صحيٌح أن فكرة اإلصابة بهذا املرض قد تقضي على ما دونها 
بتحقيقها،  منا  كٌل  يحلم  أفضل،  حلياٍة  تؤسس  أفكار  من 
واستقبال  الوجع،  من  عاماً  إن  تقول:  التجربة  تفاصيل  لكن 
كفيٌل  من مضاعفات،  عنها  ينتج  قد  وما  الكيماوي،  جرعات 
صياغة  أدق:  مبعنى  أو  بأخرى،  أو  بطريقٍة  صياغتنا،  بإعادة 
احلياد من كل شيء،  نقف على خط  وجعلنا  فينا،  اإلنسانية 
بل قد تعطينا من القوة والصبر ما تعجز عنه سنواٌت طوال، 

عشناها واعتقدنا فيها أن دروس احلياة تقف عند حدود اجنالء 
النهار دون عراقيل تذكر.

عشرة أشهر خضتها في محاربة، بل مقارعة مرض السرطان، 
دون الركون في تسليح نفسي سوى إلى لطف اإلله، وإراداتي 
من بعد. سقط شعري، تغيرت مالمح وجهي، تنفخت أوداجي، 
أصبحت كعجوزٍ بلغت الستني من عمرها، لم يرافقني باملعنى 
كان  والسند،  احملبة  مبعاني  لكن  أحد،  للمرافقة  الفيزيائي 
البشرى  ألطلق  وعدت  انتصرت  لالنتصار.  يدعوني  شيء  كل 
اللعني لم يعد  التعافي من ذاك  بأن  لنفسي وأهلي وأحبائي، 
في  صغيرةً،  تبدو  قد  حلقة  تشكيل  بعدها  قررت  مستحيالً، 
سلسلٍة طويلٍة تتشابك فيها أيادي النساء املصابات بسرطان 

الثدي حتديداً، وميتد معها وجعهن وأملهن.
صحيح أنني انتصرت على املرض، وال أدعي في ذلك الشجاعة 
تلقيت  أنني  هذه  البقاء  حكاية  في  األصل  بل  اإلطالق،  على 
العالج في بيئة تتوفر فيها كل مقومات االنتصار، على عكس 
جملرد  قلوبهن  اخلوف  يسكن  ممن  غزة،  في  النساء  يواجهنُه  ما 
فكرة نفاد ما يزيد عن %80 من أدوية السرطان من أرفف وزارة 
الطبية  املستلزمات  في  حاد  نقص  من  تعاني  التي  الصحة، 
آالف  حياة  يعرض  ما  وهو  والهرمونية،  اإلشعاعية  والعالجات 
منهن للخطر، في ظل انعدام األفق بتحييد معاناتهن عن أية 

مناكفات سياسية.
وبالتزامن، فإن جلَّ النساء املصابات بالسرطان الزلن يواجهن، 
آخر من التحدي املرتبط بنظرة  في خضم تلك املعركة، نوعاً 
مبجرد  عنهن  يتخلى  قد  الذي  الشريك  وحتى  لهن،  اجملتمع 
التي يدركنها، ولكن  باملرض، هي احلقيقة  معرفته إلصابتهن 
يتغافلن عن أنه ال شيء بعد السرطان يستدعي القلق، فهو 

أبو التحديات وأصعبها.
املصابات  ضد  اخلفاء  في  يحيك  من  ثمة  وكأن  األمر  يبدو  قد 
بالسرطان مؤامرة ال يُعلم القصد منها، لكنها على أية حال 
جتردهن من أشياء كن يعتقدن أن احلياة دونها لن متر، ولم يعرفن 
أن كل ُمرٍّ سيمرُّ، وأن ابتالءات القدر هي محطات اختبار لبدء 
واإلرادة،  بالعزمية  تسلحن  ما  إذا  وأرحب،  أجمل  أفضل،  حياة 
بشقيه:  األلم  تخطي  على  والقدرة  الذات  على  واالعتماد 
النفسي واجلسدي، فال جتزعن، وأنا أولكّن، فإصابتك باملرض لن 
تزيدك إال جماالً وتألقاً، فلتزهري يا أنِت، ولتبقي لنفسك وطناً، 

لتثمرا سوياً مزيداً من شقائق النعمان، وزهرات البنفسج.
وعلى هامش هذا كله، ال تنسي أن تكوني لغيرك سنداً، وأنت 
الفرصة  هو  بل  جناة،  فرصة  يعني  املبكر  الفحص  أن  تدركني 

اجلديدة للحياة.

هاجر حرب صحافية من مدينة غزة بفلسطين؛ من مواليد العاصمة صنعاء؛ حاصلة على بكالوريوس صحافه وإعالم وماجستير علوم 
سياسية، تنقلت بعدها للعمل في وسائل إعالم مختلفة؛ وتعمل حاليًا مراسلًة لقناة )المسيرة( اليمنية، وتعدُّ تحقيقات استقصائيًة 
 )DW( وقصصًا مصورة من غزة لصالح قناة ،)لعدد من وسائل اإلعالم العربية، مثل )شبكة تلفزيون العربي(، وموقع )العربي الجديد

األلمانية.
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