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أسرة (ر.ع) تتكون من  9أشخاص األم واألب وأربع بنات و 3أوالد (تم االمتناع عن ذكر رموز االسماء وأعمارىم بناء عمى طمب
الحالة(.
رب األسرة 60( :عام) ،األم )55(.عام .أكبر األبناء االبن أ)66( .عام ،االبن ج)60(.عام ،االبنة د)88(.عام ،االبنة ن)82(.عام،
االبنة ه88(.عام) ،االبنة ر)99(.عام ،أما أصغر األبناء م )8(.أعوام ،أما مستوى الدخل فيو الفقر المدقع.
تسكن األسرة غرب مدينة غزة ( معسكر الشاطئ لالجئين) ،ىذا المخيم الشاىد دائماً عمى قصص الصمود المكممة بالنجاح المؤلم الذي
يأتي بعد الحرمان الشديد وتحدي المعاناة .
بدأت االبنة (ر.ع) حديثيا قائمة" :معاناتي بدأت عندما تزوجت صغيرة بعمر  92عام ،كنت طفمة أنييت المرحمة اإلعدادية ،وبدأت
مرحمة جديدة لم تكن كالمراحل السابقة ،كان زوجي عقيماً ،ولكنو لم يكن رحيماً فقد كان ينزل غضب عجزه عن اإلنجاب عمى جسدي
النحيل بالعنف واإلىانة المفظية المتكررة ،اختمفت عمي كل المواقف والوجوه ،كانت دموعي الحارقة تسري عل الكدمات المؤلمة في وجيي
وجسدي النحيل جراء ضرب زوجي الشديد وتعنيفو الدائم لي ،كانت الظروف جميعيا تتحدانا ،فقد أفقدتنا حرب  8098مصدر رزقنا فقد
دمرت ورشة الحدادة التي يعمل بيا زوجي ،ممازاد من حدة زوجي ،وعنفو ،كمافقدنا منزلنا المستقل ومأوانا ،مما دفعنا لمسكن مع أم زوجي،
التي لم تدخر شيئاً من عذابات اإلىانة ،والتيديد بتزويج زوجي ألنني لم أنجب ،عذابات مستمرة ومتكررة لمدة  5أعوام ،كنت أخفييا عن
عائمتي والجميع ،لكنني حاربت عجزي وأكممت دراستي الثانوية ،سمح لي زوجي بذلك بعد عناء شديد ،بالرغم من تيكمو الدائم والمستمر،
لكنني نجحت ،واستمرت الحياة مابين مد وجزر ،حتى كانت الواقعة ،فمازلت أذكر تمك الميمة السوداء التي رزق هللا أخاه فييا بولد ،ليمة
أفقت فييا من النوم عمى صوت بكائو المنتحب ،وعرفت السبب وأشفقت عميو وعمى حالنا ،ولكنني لم أدرك أن نظرات الشفقة بأن الحول
لنا والقوة إال الدعاء هلل ستتحول لعنف شديد ولكمات ودماء متناثرة ىنا وىناك ،استجديت منو الرحمة لكن غضبو الشديد كان أقوى من
كمماتي ،وىربت من المنزل واستنجدت بالجيران ،لكنني لم أقوى عمى أكثر من ذلك وفقدت الوعي ،أفقت بعدىا عمى صوت أبي وأمي
بالقرب مني ،تشبثت بأبي تشبث المفجوع الجزع من استكمال تعذيبو مرة أخرى ،أصبحت كمماتي وأنفاسي متسارعة بشدة ،وأنا أقول" يابا
بديش اياه ،خدني معك يابا ،جسمي وراسي انيمك من الضرب" ،كانت صورة أبي وأمي غير واضحة في عيني المتورمتين،لكنني لمحت
في وجوىم الغضب الممزوج بالدموع والصدمة من كتماني لكل ىذه المعاناة عنيم ،ىذا كان آخر مشيد لي ولم أفق بعدىا إال في
المستشفى ،كان أبي وأمي يجمسون بقربي في ح الة ذىول من ىذا الضعف الذي يمف جسدي وشخصيتي ،فأنا المدلمة كثيرة الحديث ،القوية
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دائماً ،أشفقت عمييم من التساؤل بكمماتي المتقطعة وأنفاسي البطيئة ،وأخبرتيم بأنني آثرت الرضا بقدر هللا والكتمان عسى هللا يغير بعد
ذلك أم اًر ،ويتغير زوجي مع الوقت لألفضل لكنو لم يتغير.
بعد يومين في المستشفى لم ألحظ وجود أبي ،وبكيت بكممات منتحبة ألمي "ماأنا بنتو المدلمة الي بزعمش منيا ،وينو أبويا ،بديش اخبي
عميو اشي بعد ىيك ،خميني أشوفو" ،وبدأت أتعافى ،ولكن زاد األلم..فقد أصيب أبي بجمطة جراء حزنو الشديد عمي..،شعرت بالذنب
الشديد "صرت أقول أنا قتمت حالي بالحياة ،وكمان قتمت أبويا" ،كانت أمي تيون عميا وتقول "انو ابتالء من رب العالمين أكثري الدعاء
لعل هللا يحدث بعد ذلك أم اًر" ،وبعد فترة خرجنا من المستشفى معاً.
"جمسنا جميعاً في المنزل ،قال لي أبي أنتي أميرتي كما كنتي سابقاً ،وىذا بيتك السعيد ،ارجعي كما كنتي بضحكاتك وحياتك ،وسنكون
كمنا معك....أجيشت بالبكاء ،انو سندي الدائم ،لكنني أرى نفسي مكسورة اآلن ،شعرت كمن السند لو ،أيقظت كمماتو بداخمي
االنكسار...والخوف من نظرة الناس المحيطة لي كمطمقة،...وقد أشفقت في ىذه المحظات عمى نفسي وأمي."....
شاركت (ر.ع) في جمسات التركيز المنعقدة في النشاط النسائي والتي تنفذىا الميسرة غادة رضوان ،من مركز فمسطين لمصدمة النفسية،
خالل الفترة ( 8097-9-86حتى  ،) 8097-5-89حيث حظيت بالمشاركة باثنى عشر جمسة ،بواقع جمسة واحدة أسبوعياً ،مما ساعدىا
عمى تغيير نظرتيا اتجاه نفسيا من انكسار المطمقة الحزينة إلى باحثة عن األمل ،حيث أصبحت عمى قدرة عمى تقبل مشاعرىا وتجربتيا،
باحتضان المشاعر والتقرب من نفسيا ومن العائمة.
كان من ثمار ونتائج العمل مع المشاركة (أ) ما يلي:
*من خالل سمسمة جمسات التركيز استطاعت المشاركة (ر.ع) استحضار مشاعر األلم بالعنف المتواصل عمييا من قبل زوجيا فكانت
تقول" :لقد استحضرت مشاعر مختمطة اتجاه زوجي وعنفو ،فتارة كنت أكرىو وتاره اكره نفسي واشفق عميو من معاناتو مع االنجاب ،كنت
أرى نفسي في بعض األحيان كالضحية التي تعمقت بالجاني عمييا  ،لكن في جمسات التركيز أصبحت مشاعري بالنسبة لي أكثر وضوحاً
بدأت باالستماع لمحكمة الداخمية لمشاعري بأنيا كانت تجربة وانتيت ،..لقد تخطيت ىذا األلم وسابحث مجددا عن حممي وأممي من جديد"
ساعدت جمسات التركيز المشاركة عمى تخطي أزمة وصمة المجتمع اتجاه المطمقة باستحضار مشاعر إيجابية اتجاه وجودىا مع عائمة
تقدرىا وتحترميا وتحبيا  ،مما ساعدىا عمى التعويض باالعتزاز بنفسيا وبإنجازاتيا ..فأصبح لدييا القدرة عمى التواصل مع الذكريات
الحزينة والمشاعر السمبية وتحجيميا ،حيث تقول (ر.ع)" :لقد كنت ضعيفة لكنني استرجعت قوتي من جديد وقدرتي عمى البحث عن األمل
من جديد ".
أيضاً ساعدت جمسات التركيز الجماعية (ر) عمى الصمود النفسي من خالل استماعيا لتجارب اآلخرين في مجموعة التركيز ،حيث
نسجت عالقات جديدة مع صديقات جديدات ،كما تم تعميم مجموعة التركيز بما فييم المشاركة (ر.ع) استخدام بعض األساليب و الميارات
التى من شأنيا التخفيف من حدة الضغط النفسي ،من خالل أسموب المسافة ،وتجزئة المشاعر السمبية والتواصل معيا ومشاركة ىذه
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األساليب مع أسرىم ،حيث ساعدت مشاركة ميارات التركيز بين المشاركات وأسرىم عمى خمق أجواء جيدة في األسرة ،تساعد عمى ممئ
بعض أوقات الفراغ والممل واستبداليا بأوقات حيوية ،تزيد من حميمية العالقات في األسرة ،حيث تقول (ر.ع)" :في السابق كنت أغرق في
مشاعري وفكري وكتماني لكن اآلن خاصة بعد جمسة الغصن األخضر واليابس أصبحت أرى نفسي مثل الغصن األخضر وسأبقى كذلك.
* استكماالً لألثر البعيد لجمسات التركيز ،أصبحت (ر.ع) تقوم بدور الميسر مع عائمتيا والبيئة المحيطة ،وكانت تتواصل مع الميسرة
غادة رضوان إلنجاح جمسات التركيز في االستماع الجيد والمساندة لين من خالل تكرار ميارات التركيز بشكل دوري ،مما ساعد األسرة
عمى خمق أجواء جديدة كما ذكرنا سابقاً.
* في نياية الجمسات أثنت السيدة (ر.ع) بالشكر الجزيل عمى ما قامت بو الميسرة غادة بالتدخل لمساعدتيا في فيم مشاعرىا والتواصل
معيا والتكيف قائمة ":بالفعل أنا اآلن تحررت من ألمي وحزني ،وخطبت البن عمي الذي اتمنى ان يعوضني عن الحياة السابقة بالفرح
والسعادة ،والتحقت بالجامعة الستكمال دراستي الجامعية ،إنو األمل في أن أبقى غصناً اخضر عمى الدوام وسابقى كذلك" ،وقد تمنت في
نياية برنامج الجمسات أن تصل خدمات مشروع برنامج التركيز لتعزيز الصمود النفسي واالجتماعي لكل األسر.
* تم تزويد المشاركات بأرقام ىواتف المركز في حال احتياجيم لممساعدة في أوقات الحقة.

نهاية قصة النجاح
ميسرة ومنسقة مشروع التركيز  :غادة محمود رضوان
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