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            هد  س  فاً ج  حإ ت  ان ُمل  س  ن  الإ 
           

                       شذى توما مرقوس : بقلم 
22  /9  /2202                        
 

 .                                                              لِديفي ِذْكَرى وَفاة وا
                                                         ( وعنِّي ...... ْن والدي عَ ) 
 
 

                                                                               :  هُ لَ  ائلة  سان قَ نْ الِ ( كوابيس بيروت ) ها ة غادة السمان في ِكتابِ رَ دِ تَ بة الُمقْ ُتخاِطُب الكاتِ 
 

                                                                   ......آٍه كم أنَت وحيد 
                                                                    .....يستطيع الذين يحبونك أن يسرقوا لك الطعام في المجاعة ، لكنهم ال يستطيعون أن يهضموه لك 

                    ......نهم ال يستطيعون النوم عنك يستطيعون منحك سريرا  ، لك
                                                                             .....يستطيعون منحك شيئا  من دمهم ، لكنه جرحك أنت الذي يجب أن يشفى ال جرحهم 

يستطيعون حتى األعتذار عن إساءاتهم إليك ، لكنهم اليستطيعون أن يتألموا عنك بسبب ما سببوهُ لك 
.....                                                          

                                                                         آٍه كم أَنَت وحيد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 
                                                                        (  ي والدِ  نْ عَ  ) 
 

ُه   م  أُ  يُ ان ، فأَ سَ نْ ة للِ اتيَّ ث الحيَ نا في الحوادِ معَّ تَ  نْ ، إِ ُرُتوش  ِمْن ُدْونِ  ةيقَ الحقِ كالٌم َقْد َيْرفَُضُه الَبْعض ، لِكنَّ
ل قابِ مُ  هِ اتِ حيَ  في تَ وْ المَ  قايضَ يُ  نْ طاع أَ تَ اسْ  بٍ أَ  ي  ها ، وأَ يْ لَ ا إِ هنِ ة البْ رضيَّ ة مَ صابَ إِ  لَ حوِّ تُ  نْ أَ  طاعتْ تَ اسْ 
ُ ثِ مْ ، وأَ  هِ اتِ حيَ بِ  هُ دَ ولَ  فاظِ تِ احْ  ه الليتَ قْ تِ واسْ  هُ كيانَ  هُ ، لَ  هِ ذاتِ بِ  مٌ ٌد قائِ رْ فَ  انٍ سَ نْ إِ  لَّ كُ  نَّ ك ألَ ة ، ذلِ يرَ ى كثِ رَ خْ لة أ
                                                                 .  هُ دَ سَ ه وجَ تَ وصيَّ صُ وخُ 
ة وهي دماغيَّ  طةٍ لْ جَ والدي بِ  صيبَ أُ  نَ يْ حِ ها نْ مِ  ةٍ دَ وفي واحِ ، ات رَّ ومَ  اتٍ رَّ ك في حياتي مَ ُت ذلِ سْ مَ لَ  دْ قَ لَ 
                                          :لـ داولة لِ تَ المُ  ةميَ سْ التَ 
 

Schlaganfall 
 ( Stroke ) 

 
 

لل الشَ الِصاَبة  هُ لَ  بتْ بَّ سَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  هِ وفاتِ بِ  هتْ تَ ف انْ صْ ر والنِ هْ ب الشَ فى ما ُيقارِ شْ تَ ها في المسْ رِ ثْ على إِ  قدَ ورَ 
وَعَدِم قُْدَرتِها ة قبَ الرَ  التِ ضَ خاء عَ تِ وارْ ، شي ة على المَ رَ دْ القُ  مِ دَ وعَ ،  الع الطعامِ تِ ة على ابْ رَ دْ دان القُ قْ وفُ 

                         .راش يح الفِ طرِ  كانَ .....  َفْوَق ُغْصنِها على إِْسَناِد الَرأِْس فَيْبدو الَرأْس كَوْرَدٍة َذُبلَْت وَتَدلَّتْ 



 نا ، كانَ مي أَ سْ ع ال جِ صارِ م ويُ قاوِ يُ  نْ أَ  هِ مِ سْ على جِ  ئا  ، كانَ يْ شَ  هِ فائِ شَ  لِ جْ ل ألَ عَ فْ أَ  نْ أَ  نْ مِ  زُ جَ عْ أَ و عهُ ُت مَ كنْ 
 النهُ مِ حْ تَ  نْ أَ  ميهِ دَ على قَ  نا ، كانَ ي أَ ها ال خاليا دماغِ بِ  قَ حِ ي لَ ذِ الَّ  ررِ على الضَ  بَ غلَّ تَ تَ  نْ أَ  هِ على خاليا دماغِ 

             .....نا أَ  دمي  ال قَ 
 ة ُيشارُ يَّ الدماغِ  طةَ الجلْ ) ت ل الصامِ القاتِ  صرَ تَ نْ وا ل  الكُ  زَ ؛ عجِ  نْ ولكِ  هُ لَ وْ العائلة حَ  ل  كُ  تْ ، وكانَ  عهُ ُت مَ كنْ 
                         ( . .....ت ل الصامِ القاتِ ضا  بِ يْ ها أَ يْ لَ إِ 

د لَنا إِنَّ والدي َيْفهُم ُكلَّ ما َنقوَلُه وال أَْنَسى تِلك الحْيَرة القاتِلة الَِّتي ِعْشناها وَنْحُن َنْفَتِقُر لِليَ  قِين الَِّذي ُيْؤكِّ
ُه ُيقاِسُمنا العالَم الَِّذي َنْحُن فيِه وال  ُر ُكلَّ األَْشخاص الَِّذين فيما َمَضى كاَن َيْعِرفهم ، وإِنَّ ُه َيَتذكَّ َيُغوُص وإِنَّ

نا ُكنَّا َنْشُعُر بِالَعْجِز َعْن فِْهِم عالَِمِه والُمعاناة الَِّتي في عالَِمِه الَخاص  ، تِلك الحْيَرة القاتِلة الَِّتي َعذَّ  َبْتنا ألَنَّ
ُق لِسماِع أُْغنِية ما وَنْحُن ال ُنفْ  ِطُن لِذلك ، ُيعانِيها فُُربَّما َيْحَتاُج إِلى َشْيٍء ما وَنْحُن ال َنْفَهُم ذلِك ، ُربَّما َيَتشوَّ

كثِيرةٌ ال .... و .... ر في ُصورِة ِذْكرياٍت َقِديمة وَنْحُن لَْم َننَتبِه إِلى َرْغَبتِِه و ُربَّما أَراَد أَْن ُيْمِعَن الَنظَ 
                                   .َتْنَتهي 

لل َرأُْس والدي َنتِيجة الشَ  راِفقُني دائِما  ِحْيَن اْنحَنىوتِلك اللَحَظات الُمْؤلِمة الَّتِي الَتِغيُب َعْن ذاِكرتي وتُ 
 : الَِّذي أَصاَب الَعَضالت ، ولَْم َيُكْن َيْشُعُر بِذلِك فَسأَْلتُه 

                                 ؟  َسكَرأْ  َتْنُظُر إِليَّ ، لِماَذا ال َتْرَفعُ لِماَذا ال ... ــ بابا 
                                                 :فَرَفَع َرأَْسُه لِلَْحَظة وسأََلني ُمْسَتْغِربا  

                                                               ــ وَهْل كاَن بَِوْضٍع آَخر ؟
ُه الَيْشُعُر باْنثِناِء َرأِْسِه َفْوَق َرَقَبتِِه وهذا ألَمني ِبَشْكٍل أَْعمق  ُت ِمْن ، فَتَيقْنُت إِنَّ ُه ُيعاني ماوَتأَكدَّ يُع الَنْسَتطِ إِنَّ

لَُه كي َنْرُسَم ُصوَرة كافِية َعْنُه  َنُه أَْو َنَتخيَّ                                                                                      .أَْن َنْشُعَرهُ أَْو َنَتبيَّ
 

ُد أَلَما  ِحْيَن كاَن و ُربَّما وَيْضُغط َعلَْيها بُِكلِّ قِواهُ الُمَتبقِيَّة  َيِدهِ  الدي َيَتَشَبُث ِبيِدي فيوأَْيضا  ِتلك األَْوقات األَشَّ
ة  َيْرجوني أَْن ال أََتخلى َعْنُه فَيْبَقى  هوأَْو ، لَِيْشُعَر باآلَخرين ِمْن َحْولِِه أَْو ، الْختِباِر ما َتَبقَّى لَُه ِمْن قُوَّ

ُه كاَن وِحيدا  ، ُكل  العاِئلة كاَنْت َمعَ  ا اْسَتطاَع أَْن َيْهُضَم وِحيدا  ، لِكنَّ ُه كاَن وِحيدا  ، فال أََحَد ِمنَّ ُه وَحْولَُه ، لِكنَّ
                                                     .لَُه َطعاَمُه وال أَْن َيْبَتلِعُه َبَدال  ِمْنُه 

                        .ُخْطَوة  ال أََحَد ِمنَّا اْسَتطاع أَْن ُيِعيَرهُ َقَدميِه لَِيِسير بِِهما ولَوْ 
ة بِِه العائِمة في مَ َد ِمنَّا اْسَتطاَع أَْن ُيَشارِ ال أَحَ  وأَْفكاِرِه  هِ يلتِ خِ كُه وَلْو لَْحَظة ِمْن تِلك الَلحَظات الخاصَّ

ا ُنِريُد لِكْن ؛ ال أََحَد ِمنَّا اْسَتطاع ، ال أََحَد َقِدر  باتِِه وُهموِمِه ، ُكنَّ                                                                   .ال أََحد ... ...وَتحس 
                         . ِمنَّا أَْن َيْنَتِزَعُه َعْنُه أَيٌّ  مان لَْم َيْسَتِطعْ ذلَِك الُشُعور ِبالال أَ 

                    .َبعيدا  َعْنُه  عالََمُه ، عالَم الُمعاناة ال أََحَد ِمنَّا اْسَتطاع أَْن َيْدحَرهُ 
اء االْستِْلقاِء الدائِم في الفِراِش ، وال  ال أََحَد ِمنَّا اْسَتطاَع أَْن َيْقضي على أَْوجاِعِه الَّتِي كاَن ُيعانِيها َجرَّ

ُع السوائُِل والَرغواُت في الَمْجرى الَهْضِميِّ  أَْو الَتَنف ِسيِّ وهو الَِّذي  الَعَذاب الَِّذي كاَن ُيعانِيه ِحْيَن َتَتَجمَّ
                               .أَْن َيْبَتلِعُه أَْو َيْقِذَف بِِه خاِرج َجْوفِِه ( كما في الِْنَسان الَسلِيم الُمعاَفى ) القُْدَرة لََديِه 

ل إِلى َنْجمة وبِها َحلَّ الَمساُء مُ ب الَِّذي رَ هذا األَ  ْت عْيناي ضيئا  ، َغمرني الُنور وَبكعانا سنين ُعْمِرِه َتحوَّ
  .                          ِمْن َغِزير َوَهِج تِلك الَنْجمة 

وهذا ما كاَن َمْسموحا  بِِه في )  ى باب ُغْرَفة َمبِيت الراقِدينفي المْسَتْشَفى َحتَّ  راَفْقُت والدي َبْعَد وفاتِهِ  
    . ْن الَمْوِت َبَدال  َعْنُه ، لِكْن ؛ لَْم أََتمكَّن مِ ( المْسَتْشَفى 

ا                               .  أَْن َيقِف الِْنَساُن عاِجزا  أَماَم َمِصيِر أَحبائِه مْؤلٌِم ِجدَّ
                                . َحتَّى الَمَحبَّة َعِجَزْت أَماَم الَمَرِض ولَْم َتَتغلَّْب َعلَْيه 

               .َعْن شفاِء الَمْرَضى وما كاَنْت َيْوما  بَِقاِدَرة على ذلِك  عِجَزْت الَمَحبَّة
، وعلََّك ال زْلَت َتْذُكُر َمَع إِْطاللَِة ُكلِّ َنهار وورٌد جديٌد ُيْزِهُر َفْوَق َصْدِرك ،  ُكلَّ َيوملَك في َمْثواَك  َسالمٌ ف

                                                                              .ِمْن َزَمٍن َمَضى ولَْم َتْنساه  ُغْصَن الَوْرد الَِّذي أَْهدْيَته إِيَّاك في ِعيدك
 
 
 

                                                                        (  يا عنِّ وهذَ )  



 
ت قْ على الوَ  صارِ تِ النْ لِ  ة  لَ ُمحاوَ ُبِذَلْت الُجهوُد بِما َيْكفي ة يَّ الدماغ َطةلْ الجَ  عالجِ بِ ص خصِّ تَ فى المُ شْ تَ المسْ في 
                                                          .غ لَ بْ أَ  ررٍ ضَ مير بِ دْ عاثة والتَ ة الِ طَ الجلْ  بةِ وْ نَ صة لِ رْ الفُ ضي َجْريا  فُيتِيُح مْ ي يَ ذِ الَّ 

 رِ مْ األَ  نْ روا مِ غيِّ يُ  مْ لَ  هُ مَ لَ وأَ  هُ لقَ وقَ  هُ فَ وْ خَ  نَّ جي معي ، لكِ وْ زَ  ، كانَ ْسَتْشفى أَياما  َتَطلَّب األَْمر المكوث في الم
     ..........                                               وما َغيَّر  ئا  يْ شَ  الحالِ  نْ مِ ما َشَفى ك ذلِ  نَّ معي لكِ  تْ ة كانَ العائلَ  ل  كُ ئا  ، يْ شَ  عِ الواقِ 

ل ها هذا القاتِ ى بِ تَ ي أَ تِ رار الَّ ضْ األَ  كافحةَ مي مُ سْ على جِ  ل ، كانَ صَ ي حَ ذِ الَّ  لفِ التَ  ةَ حاربَ مي مُ سْ على جِ  كانَ  
  .                َقْبَل أَْن َيْتُرَك َعلَْيِه َبْعَض آَثاِرِه ت الصامِ 

هذا الَمِصير ا دَ ا بَ مَ هْ مَ  هِ يرِ في مصِ  يدٌ ووحِ  هِ وذاتِ  هِ في كيانِ  لٌ قِ تَ سْ ومُ  دٌ رِّ فَ تَ مُ  هُ نَّ ان إِ سَ نْ الِ  كُ رِ دْ يُ  هِ في مصابِ 
                       .مع تَ جْ حيطين والمُ المُ  عَ مَ وثِيُق الُعَرى 

                                                                                  . يد وحِ  تَ نْ أَ  مْ ان كَ سَ نْ ها الِ ي  آٍه أَ : قول ت غادة وهي تَ وْ ان صَ سَ نْ الِ  معُ سْ يَ  صابهِ في مَ 
وال  دورُ يَ  يطٌ رِ شَ ر ، بُ كْ وتَ  عُ سِّ تَ ر ، تَ ها الدوائِ لَ وْ حَ  دُ والَ تَ كاثر ، تَ تَ وتَ  كارُ فْ األَ  افزُ قَ تَ ق تَ فِّ دَ تَ مُ  رٍ هْ في نَ  ماكٍ سْ كأَ 
ُ يَّ حِ صِ آفاٍت يرين في ُمعاناتِِهم ِمْن ن الكثِ ع عَ طَّ قَ تَ يَ  ،  ي  كرِ لى ، السُ ز الكِ جْ ، عَ  هِ كالِ شْ أَ رطان بِ ى كالسَ رَ خْ ة أ

ُ يَّ حِ ر صِ اطِ خَ ى مَ تَّ وشَ ب لْ راض القَ مْ ، أَ ن ر  دَ م ، التَ مَ مى ، الصَ العَ  َيُمر  ، ( م سْ الجِ )  دِ سَ الجَ ة بِ قَ علِّ تَ ى مُ رَ خْ ة أ
 ن  ى في أَ رَ خْ د أُ رسة وروافِ دْ ين والمَ الدِ  اللِ خِ  نْ مِ  ْفراِدهاألَ  َتْسَتميُت في الَبثِّ وهي نا ُمْجَتمعاتِ الَشِريط ب

وأَْمٌر َتَرف  دِ سَ الجَ مام بِ تِ االهْ ف،  خيرل واألَ وَّ األَ  سُ هاجِ ال يكونَ  نْ أَ  بُ جِ ويَ  هم  هو األَ  وحي  الرُ  الصَ خَ ال
ُة في ُمْجَتمعاتِنا  ،أَْو ثانوي  كمالِي   ب  َشاء ، الَرب  أَراد الرَ : ُيْؤِطرها الَمْفهوم الِديني  كانْت والزالَْت الِصحَّ

.                         
،  هُ لَ  عةِ ابَ تَ والمُ  هِ راعاتِ ومُ  هِ بِ  ةِ نايَ في العِ  هِ بِ على صاحِ  دِ سَ الجَ  قَّ حَ  بُ لُ سْ ة يَ حَّ الصِ  هومِ فْ مَ لِ  يني  الدِ طير أْ التَ هذا 
 سِ فْ في نَ  هُ نْ ر عَ بِّ عَ والمُ  مِ لَ لَ ل لِ وَّ ر واألَ باشِ يب المُ جِ تَ سْ هو المُ  دَ سَ الجَ  نَّ إِ  مَ غْ رَ  هُ تَ يَّ همِ وأَ  هُ رَ وْ ي دَ غِ لْ لي يُ اوبالتَ 
ات يَّ ة ، العملِ الدَ ، الوِ  ِض رَ المَ  في حاالتِ  وحٍ وضُ ك بِ ذلِ  ةُ الحظَ مُ  نُ كِ مْ ، يُ  هُ نْ ي مَ عانِ ضا  المُ يْ وأَ  تِ قْ الوَ 
إلخ و..... ة يَّ دِ سَ ة الجَ يَ فِ صْ ، التَ طاق نْ تِ سْ يب ، االذِ عْ التَ يه ، وِ شْ التَ ور ، وق ، الكسُ رُ ب ، الحُ رْ الضَ ة ، يَّ راحِ الجِ 
                                                 .ول زُ ويَ  الحي   وتُ مُ ها يَ ضَ فَ رَ  وْ ها أَ نْ عَ  فَ قَّ وَ تَ  نْ اة فإِ الحيَ  ظُ فَ حْ ي يَ ذِ د هو الَّ سَ ضا  الجَ يْ ، وأَ 

ة الَِّذي َبَنتْ " العْيِب والَحَرام " وَتْحَت كياِن   ُه األَْديان جاِهَدة  ِمْن ِخالِل َتعاليِمها في ُبْنيِة الَتْنِشَئِة االْجتِماِعيَّ
مة الُيْمِكُن ِعالجها وَقْد  ر إِلى َمراِحل َخِطيَرة وُمَتَقدِّ كاَن والَزاَل كمٌّ ِمْن األَْمراِض َيْنمو وَيَتسيَّد وَيَتطوَّ

              .ُتكلُِّف الكثِيرين حَياتهم 
 لِّ كُ بِ  معِ تَ جْ المُ  يةِ عِ وْ في تَ  ي  حِ الم الصِ عْ الِ  رَ وْ دَ  بُ طُ شْ يَ  وَقدْ  ضُ وِّ قَ ة يُ حَّ وم الصِ هُ فْ مَ لِ  يني  طير الدِ أْ هذا التَ ا  أَْيض
 لِ اكِ شَ والمَ  ضاعفاتِ والمُ  األَْمراض عدالتِ مُ  ةِ بَ سْ نِ  نْ مِ  عُ فَ رْ الي يَ التَ وبِ ، ها نْ مِ  ةِ قايَ والوِ ة يَّ ح  الصِ  رِ خاطِ المَ 
                         . ة يَّ ح  الصِ 

 
 هُ لَ مِ حْ نَ  نْ نا أَ يْ لب فعلَ قَ انْ  نْ الحال إِ  نَّ اتنا ، لكِ امنا وحيَ يَّ نا أَ يْ علَ  لُ سهِّ ك ويُ ذلِ رتاحين لِ مُ  نُ حْ نا ونَ لُ مِ حْ د يَ سَ الجَ 

 سْ إِ ،  وَشقاء نايْ علَ  وبالٌ  وذاك
                                                  . كة رَ طيعون الحَ تَ سْ اليَ  نْ مَّ راش مِ يحي الفِ دين طرِ لوا الراقِ أَ

نا كاتِ ر  حَ منا في تَ دُ خْ راعين تَ فيه الذِ نا ، شي بِ مْ نا وتَ نالمِ حْ تَ  ندميفيه القَ ..... نا لُ مِ حْ يَ ..... د سَ الجَ هذا 
 وْ ها أَ بِ  بُ تُ نكْ  وْ رين أَ خَ اآل حُ صافِ نُ  وْ ها أَ لُ مِ حْ نَ  وْ سها أَ لمَّ ونتَ  ياءِ شْ األَ بِ  كُ سِ مْ نا نَ علُ جْ دين تَ فيه اليَ  نا ، ضاعِ وْ وأَ 

                        .اة الحيَ  عَ ل مَ صُ وا، التَ  خاٍص شْ وأَ  ياءٍ شْ أَ  نْ نا مِ بِ  حيطُ ما يُ  عَ مَ  لِ واصُ ى وسائط التَ دَ حْ إلخ ، هي إِ .... 
نا لَ  يحُ تِ ي يُ ذِ وهو الَّ ، م عهُ مَ  يدةٍ سعِ  دةٍ لى مائِ إِ  نامُ ل  َفيَ اد رين الزَ آلخَ ا قاسمةِ نا على مُ دُ اعِ ي ُيسذِ الَّ  م  الفَ فيه  
     .نا اتِ ظ على حيَ حافِ يُ لِ  ةِ الطاقَ َمْصدُر  الطعامِ بِ  دَ زو  التَ 

فيه ع ، مْ نا السَ لَ اِن تيحتُ  نِ لَتيال ننيذُ فيه األُ نا ، يط بِ حِ المُ  مِ وحتين على العالَ تُ فْ مَ  ذتينِ افِ كنَ  ننيْ يْ فيه العَ 
لٌّ كُ ،  هِ ضائِ عْ وأَ  مِ سْ الجِ  ةِ زَ هِ جْ أَ  ل  كُ  وفيهِ ، نا انمدُ خْ تَ  نِ اللَتي نِ ليتيالكِ  وفيهِ كة ، رَ نا الحَ تيُح لَ ي تُ تِ الت الَّ ضَ العَ 
ألَواِصِر فيِه ُكل  ما ُيتِيُح لنا التواُصل َمَع عالَِمنا لَِيْدَفع باإلخ ،  ........ ة يَّ رِ شَ بَ  نا ككائناتٍ يْ لَ إِ  هِ ماتِ دَ خَ  مُ ُيقدِّ 
                                                                           .ا  أَْو َقْطعا َشدَّ 
يطا  سِ دو بَ غْ يط اليَ سِ هذا البَ  ل  كُ  نْ ر ، لكِ صوَّ تَ ، هكذا نَ وَكْم َيْبدو تافِها  ِمْثُل هذا الَشْرح ر كِ ماذُ  ل  سط كُ بْ ما أَ 
ة  َكْم هي َيْعِرفُ ف ءرْ المِ  ُيصابُ  نَ يْ حِ  ة وَقيِّمة وَضُروِريَّ يها ُمِهمَّ اليات الَبِسيَطة الَّتِي ُتْؤدِّ هِذِه األَْعضاء والَفعَّ

ضُ هذا الَجَسُد العطَ  وَتْبني حَياَة الِْنَساِن كامال  ، وِحْيَن ُيِصيبُ  واألَْسر وَيْحذو بِها الَعْجز اة الحيَ  هِ هذِ  ب َتَتَقوَّ

 .         



ُخُصوصا  ) يض على َعجٍل وُدْوَن َتأْخير رِ المَ  فْ عَ ُيسْ  مْ لَ  نْ ة إِ يَّ دِ سَ ة الجَ عاقَ الِ  بُ بِّ سَ ة تُ يَّ طة الدماغِ لْ الجَ 
ة ، فهي يَّ رِ شَ البَ  ة على العالقاتِ يَّ بِ لْ سَ  ها آثارٌ ة لَ يَّ دِ سَ ، والعاقات الجَ  ( اعات الَثالَث األُولى ِمْن وقُوِعها السَ 
ال يدا  بِ ان وحِ سَ نْ الِ  علُ جْ تَ  دْ ة ، هي قَ العائلَ  كُ كِّ فَ ة وتُ يَّ جِ وْ العالقات الزَ  مُ صُ فْ تَ  وْ ة أَ يَّ ر العائلِ واصِ األَ  مُ دِ هْ تَ  دْ قَ 
 دْ ، قَ  ةِ عاقَ الِ  نْ عاني مِ يُ  نْ مَ ة لِ يَ قاسِ  ةٌ يَّ سِ فْ نَ  ها آثارٌ فَ لْ خَ  كُ رُ تْ اة ، هي تَ في الحيَ  دافٍ هْ ال أَ ل ، بِ مَ ال عَ قاء ، بِ دِ صْ أَ 
ة  اآلالفِ بِ  دْ وقَ  دْ ها ، وقَ الدِ وْ أَ  نْ مِ  م  األُ  مُ رِ حْ تَ  ، َناهيَك َعْن َكْونِها ُتكلُِّف الُمْجَتمعات والُدول َخسائَر ماِديَّ

ة   . وَبَشِريَّة َجمَّ
                                    

رنا على ي تُ تِ وهي الَّ ، نا امِ يِّ ى أَ دَ نا على مَ لُ مِ حْ ي تَ تِ هي الَّ  َيْنَبُع َعْن َكْونِهاة حيَّ ة الصِ على الناحيَ والَتأْكيد  قدِّ
          .  رورِ والسُ  حِ رَ الفَ  حظاتِ لَ  قِ و  ذَ وعلى تَ ، ل ضَ فْ أَ  لٍ كْ شَ ين بِ رِ نا لآلخَ يم خدماتِ دِ قْ وعلى تَ ، ير الكثِ  لِ عْ فِ 

                                      
 ثُ يْ لى حَ يقان إِ نا السِ يُر بِ سِ تَ ريد ، ي نُ تِ ية الَّ عِ الوضْ نا وبِ لَ لو حْ كما يَ  ياءِ شْ األَ بِ  كُ سُ مْ تَ شاء ، ينا كما نَ يادِ أَ  كُ ُنحرِّ 

 الطعامِ  نْ مِ  لُ كُ أْ ، نَ ها لُ فضِّ ي نُ تِ يقى الَّ وسِ لى المُ نا إِ ي آذانُ غِ صْ ها ، تُ هُ وجِّ نُ  ثُ يْ لى حَ ينا إِ فِ  يونُ العُ  رُ ظُ نْ يد ، تَ رِ نُ 
 نَ وْ دُ  الماءَ  بُ رَ شْ ، نَ  تينِ ئْ لى الرِ إِ  هُ نْ ا  مِ ضَ عْ بَ  بَ سرَّ تَ يَ  نْ أَ  سِ هاجِ  نِ وْ دُ  نْ مِ  هولةٍ سُ  لِّ كُ بِ  عهُ لِ تَ بْ ونَ  فيهِ  بُ غَ رْ مانَ 
 نَ وْ وائل دُ الت والسَ ضَ الفَ  مُ سْ الجِ  حُ رَ طْ ، يَ  دةِ عِ المَ  نْ ال  مِ دَ بَ  تينِ ئْ لى الرِ إِ  قُ زلِ نْ فيَ  يقهُ طرِ  لَّ ضِ يَ  نْ أَ  نْ مِ  فٍ وْ خَ 
ها بِ  مُ سلِّ ونُ  لٌ هْ ها سَ بِ  يامُ يرة والقِ سِ ة ويَ يعيَّ بِ كات طَ رَ ها حَ ل  وإلخ ، كُ .. .....ة يعيَّ طبِ  يناميكيةٍ دِ د وبِ هْ ى جُ نَ دْ أَ 
ها نَّ ما إِ طالَ ي رِ جْ تَ  فَ كيْ  وْ أَ ، نا ها لَ تِ هميَّ ها وأَ تِ ورَ رُ ى ضَ دَ ة في مَ ظَ حْ لَ  رُ فكِّ وال نُ ، ها هكذا ن  ظُ نَ  وْ أَ  يهياتٍ بدِ ك
 دَ عْ بَ  فُ رِ عْ ونَ ، ما  للٍ خَ بِ  صابُ تُ  نَ يْ ك حِ في ذلِ  دهُ قِ تَ عْ ما نَ  خطأَ  فُ شِ تَ نا نكْ نَّ ولكِ ،  ائي  لقَ وتِ  يمٍ سلِ  لٍ كْ شَ بِ  ملُ عْ تَ 

 قحِ تَ سْ ما يَ ينه بِ مِ ثْ تَ وييمه قْ تَ  ناطأْ خْ ما أَ نَّ إِ  دائهِ في أَ  ك  ال  الُيشَ صِ ا  حايعيَّ را  طبِ مْ أَ  رهُ بِ تَ عْ ا نَ نَّ ما كُ  نَّ إِ  صابِ المَ 
...                          ....       
  

 .....                                                                         .... مهُ واسْ  حهُ ومالمِ  هُ يتَ صِ خْ شَ  هُ لَ  لٌّ خاص ، كُ شْ ين كأَ رِ ى اآلخَ يمنا إلِ دِ قْ يلة تَ د هو وسِ سَ الجَ 
 .....                                                                       ....ين رِ ى اآلخَ دَ يفنا لَ رِ عْ تَ  داةُ و أَ مع وهتَ جْ لى المُ نا إِ مُ قدِّ راد ويُ فْ جنا كأَ تِ ي ُينْ ذِ د هو الَّ سَ الجَ 
 دِ دوالحُ  عدِ بْ لى أَ إِ  هِ سالمتِ بِ  طُ بِ تَ رْ ها تَ تِ يَّ عِ وْ نا ونَ دة حياتِ وْ ، فجَ  هِ تِ هميَّ أَ  مِ عدَ ي بِ نادِ ي تُ تِ تمعات الَّ جْ ا  المُ دَّ جِ  ئُ طِ خْ تُ 

      ........ 
                                                 

                                                   : جال ة في هذا المَ يرَ كثِ  لةثِ مْ أَ ُتساُق 
 افاتٍ مسَ لِ  رِ يْ را  على السَ دِ قا صُ خْ الشَ  عودُ ، فاليَ  اةِ الحيَ  ةُ يَّ عِ وْ نَ  تْ دنَّ وتَ  هُ دَ سَ جَ  فَ عُ ان ضَ سَ نْ الِ  اخَ ما شَ لَّ ــ كُ 
ة اتيَّ ات الحيَ يَّ الِ الفعَّ  نْ ير مِ الكثِ  داءُ أَ  نهُ كِ مْ ارة ، ال يُ يَّ يادة السَ قِ  نهُ كِ مْ ة ، اليُ يرَ صِ ى قَ تَّ يانا  حَ حْ ال  وأَ مثَ  ةٍ يلَ طوِ 
الفات تِ بار االخْ تِ االعْ  رِ ظَ نَ بِ  ذِ خْ األَ  عَ عا  مَ إلخ ، طبْ .... كة هِ ُمنْ  جةٍ رَ لى دَ ما إِ بَّ ورُ  هُرَ صَ بَ  فُ عُ ضْ ، يَ ية كافِ  رةٍ دْ قُ بِ 
ى دنَّ تَ ة تَ يَّ دِ سَ رات الجَ دُ ي هذه القُ دنِّ تَ  رَ بْ ر ، وعِ آلخَ  ٍص خْ شَ  نْ ك مِ في ذلِ  سبِ النِ  الفِ تِ واخْ  خاِص شْ األَ  نَ يْ بَ 
ا  يَّ لِ كُ  ةِ هايَ وفي النِ  مَّ ا  وثُ ئيَّ زْ هم جُ يْ لَ ماد عَ تِ ين واالعْ رِ اآلخَ  دماتِ خَ  يرَ سِ ص أَ خْ دو الشَ غْ ها فيَ يمتِ وقِ  اةِ ة الحيَ يَّ عِ وْ نَ 

......      
                             

ي شْ مَ  نْ مِ  فةٍ لِ تَ خْ مُ  وياتٍ تَ سْ مُ عة وبِ نوِّ تَ ة مُ يَّ دِ سَ جَ  اطاتٍ شَ نَ يام بِ ة القِ ساعدَ مُ  نِ وْ دُ وبِ  ا  يَّ دِ سَ يم جَ د السلِ رْ الفَ  طيعُ تَ سْ ــ يَ 
ة يَّ لِ كُ  وْ ة أَ ئيَّ زْ ة جُ يَّ دِ سَ جَ  ةٍ عاقَ إِ  جودِ وُ  ةِ في حالَ  طْ قَ فَ ) إلخ .... ة ياضَ ، رِ  رخاءٍ تِ ة ، اسْ تابَ ، كِ  زٍ فْ ي ، قَ رْ ، جَ 
 با  مايكونُ غالِ  ولِكنْ ها لَّ كُ  مالَ عْ األَ  زُ جِ نْ يُ  دْ وقَ  نةٍ عيَّ مُ  وياتٍ تَ سْ مُ  يسَ حبِ  وْ دودا  أَ حْ مَ  يكونُ  دْ قَ  داءِ وى األَ تَ سْ فمُ 
    .(  ...... أَْو حَيوان،  رآخَ  انٍ سَ نْ إِ  وْ أَ ،  هازٍ ة في جِ لَ مثِّ تَ ة مُ يَّ ضافِ إِ  ةٍ مساعدَ ك بِ ذلِ 
 

 لكالمِ لِ  مِّ ر الفَ يْ فيهم غَ  كُ حرَّ تَ هم فاليَ ة حياتِ يلَ ك طِ حرِّ تَ سي مُ رْ ى كُ ين علرِ مَّ ُمسَ  يِّ لِ لل الكُ عانون الشَ ين يُ ذِ ــ الَّ 
 لَّ كُ  نَّ إِ  يانِ سْ النِ  مِ دَ عَ  عَ ، مَ  عاناتهم َبالِغةة ومُ اقَ ة وشَ بَ عْ صَ ة ، دَ وْ ة الجَ يلَ يهم قلِ دَ لَ  اةِ ة الحيَ عيَّ وْ نَ  تكونُ  لِ كْ واألَ 

                                    .  ثِ ن الحوادِ مو عَ سْ يَ  وْ لو أَ عْ يَ  دَ حَ ذاته فال أَ  رِ مْ لَ ض لِ عرَّ ة مُ ظَ حْ لَ  ةِ يَّ وفي أَ  انٍ سَ نْ إِ 
ُ  ةٍ لَ ثِ مْ وأَ                                             ......صى حْ والتُ  عد  ة ال تُ يرَ ى كثِ رَ خْ أ
 



ُ نْ وكُ  ، ِص ربِّ تَ المُ  رِ طَ الخَ  مِ جْ حَ راف بِ تِ أ االعْ شْ أَ  مْ ولَ يرا  ُت كثِ رْ ة كابَ زَ ركَّ المُ  ةِ نايَ العِ  مِ سْ في قِ  على  ر  صِ ُت أ
        .  لي  إِ  حاجةٍ تي بِ عائلَ فل زِ نْ لمَ يحي لِ رِ سْ ف تَ رِ شْ يب المُ الطبِ 
                                    
كيد أْ ني تَ عْ ة ، تَ يَّ حِ متي الصِ زْ جاوزي ألَ ني تَ عْ ير ، تَ ني لي الكثِ عْ ة تَ ظَ حْ ك اللَ لْ ل في تِ زِ نْ لمَ دتي لِ وْ عَ  تْ كانَ 
 ياجِ تِ االحْ  ةِ لى حالَ الق إِ زِ ح االنْ بَ عاد شَ بْ ني إِ عْ ة ، تَ جيدَ  ةٍ حَّ صِ ع بِ متَّ تَ ني أَ نَّ ها في إِ ُت بِ ما كنْ ي طالَ تِ تي الَّ رَ كْ فِ 
 نَّ ي ، لكِ ردِ فْ مُ ك بِ ذلِ  لِ عْ ة على فِ رَ دْ القُ  مِ دَ ين وعَ رِ اآلخَ  ماتِ دَ ة على خَ مدَ تَ عْ ديمة المُ تَ سْ ة المُ يَّ حِ الصِ  ةِ عايَ لرِ لِ 
 نْ مِ  هِ ضائِ عْ أَ  لِّ كُ د بِ سَ فيه ، فهذا الجَ  قُ ثِ أَ  دْ عُ أَ  مْ ائمة ، لَ ى قَ قَ بْ ستَ وغة بالِ  تْ كانَ  هِ ضائِ عْ ي وأَ دِ سَ تي في جَ بَ يْ خَ 
 .     دا  بَ أَ  فيهِ  قُ ثِ أَ  دْ عُ أَ  مْ دوا  لي ، لَ ها عَ عَ مَ  بُ لِ قَ نْ اتي ويَ حيَ  ارَ مسَ  بُ لِ قْ ة ويَ ظَ حْ لَ  ةِ يَّ ي في أَ لنِ ذُ خْ يَ  نْ ن أَ كِ مْ المُ 

                                            
 نْ ى مِ ولَ األُ  ةِ رَّ المَ  دَ نْ ها عِ ه بِ بَ آ مْ ية ، لَ انِ ثَ  ةٍ رَّ مَ عيدها لِ هو يُ ة وهاطَ لْ ى الجَ عام عانَ  لَ بْ وقَ  هِ ضائِ عْ أَ د بِ هذا الجسَ 

 ذارٍ نْ إِ  ةَ ارَ سي صفَ أْ في رَ  تْ قَّ ة دَ انيَ الثَ  هِ هذِ  نَّ ، لكِ  ُمْمِكَنة ةيَّ حِ صِ  مةٌ زْ ها أَ نَّ إِ سي فْ لِنَ  تُ لْ الق وقُ طْ ها على الِ دوثِ حُ 
    .ة خَ ارِ صَ 

                 
 ذُ نْ ص بي مُ بِّ رَ تَ لى مُ إِ  لبَ قَ ال  معي فانْ عادِ  كانَ األَْعوام ى دَ ة وعلى مَ طَ لْ دوث الجَ ة حُ ظَ حْ لَ  لَ بْ اقَ مهذا الَجَسد 

                              يها ؟ لِ ة وما يَ طَ لْ ة الجَ ظَ حْ لَ 
                                                       ؟  ة فيهِ قَ ة الثِ عادَ تِ نني اسْ كِ مْ يُ  لْ هَ 
               .ف لْ لى الخَ إِ  هُ تَ لَ عجَ  دورُ مام والتَ لى األَ إِ  يرُ سِ ن يَ مَ ك ، فالزَ في ذلِ  ك  شُ أَ 

نا بِ  تْ ها ما طالَ جاهلَ تَ نا نَ نَّ أَ  الَّ يعا  إِ ها جمِ فُ رِ عْ ة نَ يقَ ها حقِ نَّ إِ  مَ غْ ة ، رَ ظَ حْ لَ  لِّ في كُ  بِ طَ لعَ ٌل لِ ابِ د قَ سَ ا الجَ هذ
    . نا تَ حَّ صِ 
                                                     
ُد النِداءات الصاِدَرة َعْن الِجهاِت تُ   بُ جِ ي يَ تِ ة الَّ جلَ عْ تَ سْ المُ  الحاالتِ  نْ ة مِ يَّ ة الدماغِ طَ لْ الجَ  نَّ لى أَ ة إِ يَّ بِ الطُ ْؤكِّ

ها عافِ في اسْ  ْو َحَدَث َتأِْخيرها أَ مالَ هْ إِ  مَّ تَ  نْ إِ ت ، ووْ ها المَ نِ يْ بَ  نْ ة مِ رَّ تائج مُ لى نَ دي إِ ؤْ تُ  نْ أَ  لَ بْ را  قَ وْ عافها فَ اسْ 
يمة ها الوخِ بِ عواقِ  نْ يض مِ رِ المَ  قاذِ نْ في إِ را  فاِصال  وْ دَ  عبُ لْ ت يَ قْ ل الوَ عامِ َحْيُث أَنَّ ة ، ودَ مُ حْ مَ  تْ سَ يْ ائج لَ تَ فالنَ 
 ا  ،دَّ ة جِ يَّ ورِ رُ ة ضَ وَ طْ خُ وإلخ ....... ها جِ ائتَ ها ونَ ها وآثارِ بابِ سْ ها وأَ وثِ ة وحدُ يَّ ماغِ الدَ  ةِ طَ لْ الجَ ة بِ عيَ وْ والتَ 
ا  ولِهذا فالَتلف الَِّذي ُيِصيبها ِمْن َجراِء الَجْلطة الَدماِغيَّة َيْصُعُب َتْرِميمُه ف ة ِجدَّ الَخاليا الَعصبِيَّة حَساسَّ

ا  ِجدَّ   وإِزالَتهُ  ا  في إِْنقاِذ حَياِة الَمِريض ِمْن آثاٍر كبِيَرة َناِجمة ، وِمْن هذا الُمْنَطلق َيْلعُب الَوْقت َدْورا  ُمِهمَّ
َعْن الَجْلَطة فالساعات الَثالث األُولى ِمْن ُظهوِر األَْعراِض هي ساعات حاِسمة فيها ُيْمِكن َتْقليل األَْضرار 

وَقْد الفُرُص َتقُل   اعاِت وبِمروِر الس أَْوَفر في الَنجاة ،يكوُن لِلَمِريض َحظٌّ والَتلف الحاِصل إِلى َحد  ما و
                                           .َتْنعِدم 

  
ة ، يَّ رِ صَ ة والبَ يَّ عِ مْ السَ  نواتِ القَ  يقِ طرِ  نْ ة عَ يَّ حِ زمات الصِ األَ  هِ هذِ  لِ ثْ مِ يف بِ رِ عْ والتَ  يِّ حِ اد الصِ رشْ الم والِ عْ الِ 
 هُ نَّ م ، كما إِ الزِ  بٌ ة واجِ يَّ حِ ر صِ خاطِ هكذا مَ مع بِ تَ جْ ة المُ عيَ وْ ، فتَ  األَهميَّة ة ، أَْمٌر في غاَيةِ وبَ تُ كْ ة والمَ ئيَّ رْ المَ 
،  تْ ثَ حدَ  نْ ف إِ صر  ها والتَ هتِ جابَ ة مُ يَّ فِ مات وكيْ زَ هذِه األَ بِ  سِ دارِ في المَ  فالِ طْ ة األَ عيَ وْ ي تَ ورِ رُ الضَ  نْ مِ 

   .عات والجامِ  دِ عاهِ س والمَ ة في المدارِ يَّ ولِ األَ  عافاتِ سْ الِ  َمَناِهجِ ر بِ ثَ كْ أَ  مامِ تِ واالهْ 
 
م ُتْصبِحُ بِنو ة ة وَ طْ خَ يني طير الدِ أْ التَ  نْ يدا  عَ عِ بَ  تهِ يَّ همِ وأَ  دِ سَ لجَ بار لِ تِ ة االعْ عادَ إِ  اءا  على ُكلِّ ما َتَقدَّ َضروِريَّ
                                                   .  ة وبَ لُ طْ مَ و
 

ة الوافَِرة وَمْزيدا  ِمْن الِعناَيِة بِالَجَسِد وسالمتِِه الِصِحيَّ َتمنِياتي لِ   . ة لَجميع بِالِصحَّ
 
 
 
  

 



 
 قاتعلِّ ُمتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ُدِرَج على اْستِْعماِل كلِمتي الِجْسِم والَجَسد كُمْفردتيِن ُمَترادفتيِن في الوِظيفِة وداللِة الَمْعَنى والِمْغَزى

قة  وص َعنْ َتْوِضيحاٍت أَْكَثر بِهذا الُخصُ   :  (إلخ ....... م ، النت ِدراسات ، َمعاجِ ) َمصاِدر ُمَتفرِّ
 .اْسٌم عامٌّ يَقُع على الَشْخص والَجَسد والَشْيء : الِجْسم 

َجَسُد اآللَة ، َجَسُد الُدوالب : ل َجَسُد الِْنَسان ، َجَسد الَخروف ، لِكْن الُيْمِكُن الَقوْ : الَجَسد ُيفِيُد الكَثافة فُيقال 
 .إلخ ... 

ا ُمْفرَدة الَجَسد فهي َمْعنِيَّة بِ  ُر َعن الُكْتلة وُيْمِكُن إِْطالَقها على الَجَسِد أَْيضا   ، أَمَّ الكَثافة ُمْفرَدة الِجْسم ُتعبِّ
 .وِجْسُم الِْنَسان ُكلَُّه َجَسد 

 
 :  معجم لسان العرب / َعْن 

 .ْسم الِْنَسان جِ : الَجَسد 
 . الَبدن : الَجَسد 

 
 
 
 
 
 .  عامٍ  لِّ كُ  نْ مِ  02/ 22م وْ ة هو يَ يَّ ة الدماغِ طَ لْ الجَ  لَتْوعَية بَِمخاطرِ لِ  مي  م العالَ وْ اليَ 

 
 
 
 فيديو للمشاهدة 
http://www.ardmediathek.de/hr-fernsehen/service-gesundheit/sprechstunde-
schlaganfall-im-notfall-zaehlt-jede-sekunde?documentId=15953596  

 
 
 
 بعض أعراض الجلطة الدماغية 
http://www.youtube.com/watch?v=UVZYnqraJ64 
 
Symptoms : Lähmung , Sprachverlost , Halbseitiger Sehausfall , einseitige 
Gehstörung . 
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Godkendt

Younis
Gul seddel
Cancelled angivet af Younis


