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Date of Report: 28/2/2015
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***
أسرة (ت.ر) تتكون من  8أشخاص األم وخمس بنات و 3أوالد (تم االمتناع عن ذكر رموز االسماء وأعمارىم بناء عمى طمب الحالة(.
رب األسرة( :توفي عن عمر يناىز  04عام) ،أكبر األبناء  40عام ،وأصغرىم  0أعوام ،أما مستوى الدخل فيو الفقر المدقع المصاحب
لعزة النفس والعفة.
تسكن األسرة غرب مدينة غزة ( معسكر الشاطئ لالجئين) ،ىذا المخيم الذي طالما شيد جراح وآالم أىالي المخيم التي خطتيا اليجمات
الصييونية المتكررة عمى قطاع غزة.
بدأت االبنة الحاجة (ت.ر) حديثيا قائمة" :معاناتنا بدأت عند مشيد والدي في نزاعو األخير منذ  36عام ،لم يكن يعاني من أي مرض
لكنو األجل ،وما يدري أي منا بأي أرض أو عمر يموت ،لقد باغتو ألم فجائي في صدره ...،وأخذت أنفاسو بالتسارع بشدة ،استجدى أمي
بصوت منتحب وقال ليا" :أنفاسي نار مشتعمة ،إنني أشعر بسكرات الموت ،..أوصيك ببناتي خير ..،أخذنا أنا واخواني وأخواتي بالصراخ
والنحيب...كان يتألم كثي ار ،..إنو ألم الفراق الممزوج بخوفو الشديد عمى أفواه صغيرة كثيرة ،..لكنو آثر الرضا بقدر هللا واستودعنا هلل ،ثم
ألمي."..
زاد األلم...وىرعت أنا وخوفي في ظممة الميل لالستنجاد بالجيران ،وبالفعل نقموه لممستشفى حيث لفظ أنفاسو األخيرة ..،وأرجعوه لمبيت
ميتا محمال عمى نعشو ،..وقررت العائمة الممتدة أن يبقى في البيت حتى الصباح إلتمام مراسم الجنازة والدفن بعد تجمع العائمة".
"جمسنا جميعا حول النعش طيمة الميل ،كانت دموعنا تصمي وتستجدي والدي كي يستيقظ من جديد ،لكنو لم يستيقظ ،....قامت أختي
الصغرى ذات األربع أعوام بتقبيل جبينو ووجيو مرات ومرات وىي تقول بكممات منتحبة ":بابا لماذا ال تيقظك قبالتي كالعادة."..
"وأجيشنا جميعا بالبكاء ،أيقظت بداخمنا مشاعر الفقدان واالنكسار،...وقد أشفقت في ىذه المحظات عمى أمي."....
"لم تتمالك ت.ر نفسيا وأجيشت بالبكاء والنحيب...،وانتقمت مشاعرىا المؤلمة بالفقدان واالنكسار لمجميع في مجموعة التركيز ،..فأجيش
الجميع بالبكاء ...لقد أيقظت داخل كل منا أشياء عالقة بحاجة لمتركيز واالحتضان".
تقول (ت.ر) " :بعد انقضاء فترة العزاء ،أخذت بالبحث عن عمل وبالفعل نجحت في تعمم الخياطة ،وحصمت عمى عمل في مصنع،
وبعدىا نجحت في شراء ماكينة خاصة لي وأصبحت أعمل بشكل مستقل في المنزل ،في بعض األيام كنت أنام عمى ماكينة الخياطة من
التعب حتى أوفر قوت اليوم لألسرة ،وكانت أمي تساعدني وتساندني وترضى عني.. ،وبنيت وعميت وكبر إخواني وأخواتي ..وتزوجوا،
وازدىرت الحياة ،...وقد كان الثمن ضياع سنوات عمري في سبيل سعادة عائمتي."..
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"بعد أن مضى قطار العمر بي وأصبحت في الثالثة والثالثين من عمري ،تقدم لخطبتي زوجي الحالي الذي يكبر أمي بثالث سنوات،
وقبمت،...وبدأت بعيش حياة جديدة مع عائمتي الجديدة ،أصبح لي زوجي المأوى والسند ،وأصبحت أنا األم ألبنائو وبناتو اليتامى ،كنت
أفتقد شعور األمومة ،الذي لم يقدره هللا لي ،فأزيد من اىتمامي بأبناء زوجي ،وأفرح لسعادة ليؤالء األيتام وىم ينادوني بأمي...،وال يشعر
بفرحة اليتيم إال من عاش شعوره."..
شاركت (ت.ر) في جمسات التركيز المنعقدة في المجنة الشعبية لمنظمة التحرير الفمسطينية والتي تنفذىا الميسرة غادة رضوان ،من مركز
فمسطين لمصدمة النفسية ،خالل الفترة ( 4440-9-44حتى  ،) 4440-44-44حيث حظيت بالمشاركة بعشر جمسات ،بواقع جمسة
واحدة أسبوعيا ،مما ساعدىا عمى تغيير استجابتيا في المواقف من االحساس بالفقدان واالنكسار بالعصبية الشديدة إلى حالة من السيطرة
االنفعالية ،حيث أصبحت تسارع إلجراء اتصال مع مشاعرىا السمبية لتجزئتيا ،والتواصل معيا ،فتغير بذلك االستجابة السموكية باحتضان
المشاعر والتقرب من نفسيا ومن العائمة.
كان من ثمار ونتائج العمل مع المشاركة (أ) ما يلي:
*من خالل سمسمة جمسات التركيز استطاعت المشاركة (ت.ر) استحضار مشاعر وذكريات عالقة من سنوات طويمة كانت تشكل ليا
مصدر من األلم الشديد واالنكسار ،وقد كان لجمسة شدة االحتياجات والمشاعر األثر الكبير في مساعدة المتمركزة عمى التواصل مع
مشاعر خامدة مضى عمييا أكثر من عشرين عام ..وتقول (ت.ر)" :لقد استحضرت مشاعر مدفونة ومكبوتة من عشرين إلى ثالثين عام
..نفسيا ارتحت ،..لقد ساعدني التركيز عمى إزالو أحجار كبيرة من عمى صدري خالل الجمسات".
ساعدت جمسات التركيز المشاركة عمى تخطي أزمة الفقدان عمى مدار خمسة وثالثين عام والتي امتدت من يتم األب إلى العقم والحرمان
من األبناء باستحضار مشاعر إيجابية اتجاه وجودىا مع عائمة تقدرىا وتقدر جيودىا ،مما ساعدىا عمى التعويض باالعتزاز بنفسيا
وبإنجازاتيا ..فأصبح لدييا القدرة عمى التواصل مع الذكريات الحزينة والمشاعر السمبية وتحجيميا ،حيث تقول (ت.ر)" :لقد كانت نفسي
دائما مشحونة بمشاعر سمبية وذكريات حزينة ،وقد ساعدتني جمسات التركيز عمى تخفيف حدة العصبية والضغط النفسي باحتضان
مشاعري والتواصل معيا".
أيضا ساعدت جمسات التركيز الجماعية (أ) 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 (ت.ر) استخدام بعض األساليب و
الميارات التى من شأنيا التخفيف من حدة الضغط النفسي ،من خالل أسموب المسافة ،وتجزئة المشاعر السمبية والتواصل معيا ومشاركة
ىذه 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 األم (ت.ر)" :في السابق عندما
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كان أوالد زوجي يفتقدون أميم كنت أكتفي باحتضانيم وأنا يعتصرني األلم ،أما اآلن فمدي القدرة عمى مساعدتيم بميارات التركيز وأثق في
قدرتي عمى ذلك.
* استكماال لألثر البعيد لجمسات التركيز ،أصبحت (ت.ر) تقوم بدور الميسر مع أبناء زوجيا ،وكانت تتواصل مع الميسرة غادة رضوان
إلنجاح جمسات التركيز في االستماع الجيد والمساندة ألبناء زوجيا من خالل تكرار ميارات التركيز بشكل دوري ،مما ساعد األسرة عمى
خمق أجواء جديدة كما ذكرنا سابقا.
* في نياية الجمسات أثنت السيدة (ت.ر) بالشكر الجزيل عمى ما قامت بو الميسرة غادة بالتدخل لمساعدتيا في فيم مشاعرىا والتواصل
معيا والتكيف قائمة ":بالفعل أنا مرتاحة اآلن ،أنا اآلن أشعر بالسالم والرضا عن مشاعري وذكرياتي" ،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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