
 من مـحنتي صنعُت فرصتي

الّساحر، وجهها إّال الـحیاة من أعرف لـم طالع، غّض كَنباٍت كنت جامع، أبو أحـمد أسامة                 اسمي
ذاك لـحظة في یغدو قد الـهادئ البحر أّن أعرف أن لـي أین من زاهر، ٍحلو بَغد لي الـحلوة                    وُوعودها
لـم لو الّثابت، مسارها عن معدودة دقائق في تنقلب قد الـحیاة أّن أفهم أن لـي أین من الـهائج؟                    الغاضب
أین من الـهادئ؟ منزلنا سطح فوق الّنائم، الـمـاء خّزان أتفّقد كي الّرابع، الّطابق إلى الیوم ذلك في                   أصعد
إلـّي ینظر لـم لو الّشاهق؟ االرتفاع ذاك من الـحدیقة أرض إلى وأنزلق توازني أفقد لـم لو أعرف أن                    لي
كا كصدیق دائم، یقاسمني األوجاع والـمصائب؟ ا متحرالّطبیب بذاك الوجه المتعب الّشاحب، ویقترح كرسی 

مّرة كـم الـمریرة، ومشاعري األلیمة، العالج رحلة بین ما ثقیلة، تـمّر واألّیام طویلة،               شهور
حیاتي وحّطمت الـخطر، لـهذا أنا اخترتني لـمـاذا البشر؟ كّل بین من أنا "لـمـاذا القدر: معاتًبا                 صرخت

 الـجمیلة؟"

إّن قال من الّصدیق؟ یظّل أن یـجب األلـم إّن قال من تستفیق، أن یـجب كان فّي الـحیاة قّوة                    ولكّن
أترابي من وترحیب تشجیع وسط جدید، من الّدراسة لـمقاعد أعود أن قّررت الّطریق؟ هي                الوحدة
إلى كرسّیي ورافقت خوفي، حّطمت العذاب، من سنتین بعد الـخوف حاجز كسرت األعّزاء،               وأساتذتي
وتطّیر جارحة، كلمـات بنفسي وتعصف عزاء، وكلمـات حلوة ابتسامة أقراني من وتنعشني تـُحییني               هناك،

 أوراقي مع هبوب الـهواء.

أقسمت لذلك الـجارح، الكالم یـحتمل ال منهك، متعب والقلب نازف، والـجرح هّشة، الّنفس               لكّن
ویستریح!"؟ ُیریح البیت في مثلك "من أستاذي: لـي یقول حّق بأّي للّریح، كرسّیي وأطلقت هارب،                 إّني
شيء كّل یطفئ الـجارح الكالم أّن یعلم ألـم الّدرس، قاعة إلى الوصول في یساعدني أن إلیه طلبت                   حین

 حّتى الّشمس؟ فكیف إذا كان مـّمن یـجب أن یوقدوا الّنفس بآالف الـمشاعل!

تأتي وال وعناء، مـخاض إلى تـحتاج تولد، كي والقّوة األبواب، كّل یفتح باًبا یغلق حین اهللا                  لكّن
خدماته یقّدم ناٍد عن أخبرني إذ األقارب، أحد فتحها نافذة مـجموعات: في دائًمـا تأتي إّنـمـا فرادى،                  األفراح
أرید، ما نـحو الـمّرة هذه لكن جدید، من انزلقُت الـمصاعب. ومتحّدي اإلرادة، ذوي أقصد اإلعاقة،                 لذوي

 وعدت إلى أحالمي ودراستي بقّوة من حدید.

أقصد لـم لو لرّبمـا الّتنس؟ عالـم في موهبة من یداي تـمتلكه ما سأعرف كنت هل أسقط لـم                   لو
 هذا الّنادي لظللت حبیس الّنفس، أجتّر كالًما جارًحا، ولبقیُت أسیر األمس.

وفسحتي؟ أملي تصیر عزلتي، من أخرجتني اّلتي الّریاضة هذه أّن یصّدق كان من الّطاولة!                تنس
تنس في الوطنّي الـمنتخب تدریبات إلى یضّمني الوطنّي االّتـحاد أّن یصّدق كان من وفرصتي؟                ونـجاحي
إلّي، ستصیر وإیطالیا وسلوفینیا ودبّي الیابان ذهبّیات أّن یعرف كان من فرحتي؟ وصول معلًنا                الّطاولة



وتایلند وإسبانیا والّصین رومانیا وبرونزّیات لدّي، ستكون كوریا في اآلسیوّیة واأللعاب مصر              وفّضّیات
 ستغدو بین یدّي.

الّثانوّیة في باهر نـجاح كثیرة، ألقاب الّناشئ، األردّن كأس بطل العب، أفضل العب،               أصغر
 العاّمة، ومنحة دراسّیة للّدراسة الـجامعّیة، والـخیرات وفیرة، والفرح قادم.

حصلت الّصعوبات، من الكثیر ذّللت سّیارة اقتنیت الـمعلومات، ُنظم بكّلّیة التحقت وصلنا؟              أین
شركة األوسط، والّشرق األردّن في الّشركات كبرى من واحدة في وتوّظفت بامتیاز، البكالوریوس               على
مناسبة غیر بیئة بل مـختلًفا، فرًدا لیست اإلعاقة أّن وعّلمتني بالّدعم، غمرتني اّلتي سوفت،                بروجرس

 لتلبیة االحتیاجات.

وقت، إلى تـحتاج األمور القّوة، تـمنح الـمحنة للّنهوض، فرصة الّسقوط مـمكنة،             الـمعجزات
 األبواب مغلقة إلى حین مؤّقت، فثق بأّن الفرج سیأتي بالّتصمیم والّثبات.

لعائلتي، شكًرا الّصدیق: بمثابة ووجودهم الّطریق، لي أضاء نوًرا كلمـاتهم كانت من لكّل               شكًرا
مفهوًما منها ویستلهم قّصتي، یقرأ من ولكّل سوفت، بروجرس ولشركة وزمالئي، وأصدقائي،              وزوجتي،

 أعمق للحیاة!

  



 

 خالل رحلته، شارك أسامة أبو جامع في أكثر من ٥٠ بطولة عالمیة حیث حصد وبجدارة میدالیات مختلفة
 منها:

 المیدالیة الفضیة للبطولة العربیة - مصر/٢٠٠٧-
 ثالث میدالیات ذهبیة في بطولة الیابان للناشئین /٢٠٠٨-
 اثنین من المیدالیات الذهبیة في األلعاب العالمیة للصغار- دبي/٢٠٠٨-
 اثنین من المیدالیات البرونزیة في بطولة رومانیا الدولیة /٢٠٠٨-
 المیدالیة البرونزیة في بطولة الصین الدولیة /٢٠٠٨-
 اثنین من المیدالیات الذهبیة في بطولة آسیا للشباب – مالیزیا /٢٠٠٨-
 المیدالیة الفضیة في انشیون األلعاب اآلسیویة – كوریا /٢٠١٤-
 میدالیة ذهبیة ومیدالیة فضیة ومیدالیة برونزیة في بطولة سلوفینیا الدولیة ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٧-
 المیدالیة الذهبیة في بطولة إیطالیا الدولیة /٢٠١٠-
 المیدالیة البرونزیة في بطولة اسبانیا الدولیة /٢٠١٨-
 اثنین من المیدالیات البرونزیة في بطولة تایالند الدولیة /٢٠١٨-
 المیدالیة الفضیة في بطولة بولندا الدولیة /٢٠١٩-
 أربع عشرة میدالیة ذهبیة وأربع میدالیات فضیة وثالث میدالیات برونزیة في بطولة الوطني الدولیة-
 كما و قد تأهل لبطولتین في كوریا وسلوفینیا وفاز بالمركز التاسع حول العالم-
 وكان أصغر العب في بطولة العالم في كوریا والالعب العربي الوحید المشارك في الفئة الثالثة-
 حصل على المركز التاسع في أولمبیاد البرازیل ٢٠١٦ والالعب العربي الوحید في آسیا (الفئة-

 الثالثة- رجال في كرسي متحرك) وتأهل لدورة األلعاب األولمبیة البرازیلیة في آسیا ألول مرة في
 التاریخ

 البطل العربي على مدى السنوات ال ١٠الماضیة-
 بطل األردن على مدى السنوات ال ١٢الماضیة-
 أكثر من ثالثین میدالیة محلیة -ذهبیة وفضیة وبرونزیة-
 بطل كأس األردن-
 أفضل العب عربي في الفئة الثالثة من الرجال في جمیع أنحاء العالم-
 بطل العالم للشباب الذین تقل أعمارهم عن ٢١عاماً-

 



 كما حصل أسامة على معدل ٩٠% في امتحان الثانویة العامة، وهو األول في مدرسته وبین الطالب العشرة
 األوائل ذوي االحتیاجات الخاصة في المملكة األردنیه الهاشمیة. كما ودعا المجلس األعلى لحقوق

 األشخاص ذوي االعاقة أسامة إلى االحتفال تكریماً لكونه من بین الطالب الذین یسجلون أعلى الدرجات.

 

 وبعد ذلك، حصل أسامة علي منحة دراسیة جامعیة حیث تخصص في علوم الحاسوب. وخالل السنة
 األولى، اضطر إلى استخدام وسائل النقل العام غیر المهیأة لألشخاص ذوي االعاقة مما شكل تحدیاّ كبیراَ

 له. وفي نهایة المطاف، تغیرت الظروف نحو األفضل عندما حصل أسامة على سیارة.

 

 وفي السنه الدراسیة الرابعة ، تخرج أسامة بدرجة البكالوریوس وتم تعیینه في شركة بروجرس سوفت ،
 وهي رائدة في مجال حلول الدفع العالمیة، حیث تم تزویده بالدعم التعلیمي والمادي والمعنوي إلى جانب

 المرافق المهیأة الستخدام األشخاص الذین لدیهم مجموعة واسعة من االتحدیات.

 


