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ن
ي والموضوعي ف

ن الذات   األسطورة ثمرة تفاعل بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي شعر محمد الفيتوري[
ن
ي والموضوعي ف

ن الذات   ]األسطورة ثمرة تفاعل بي 

 

 إعداد الباحث: 
 ]سعيد زيان[
ي اللغة العربية وآدابها[

ن
 ]جامعة عبد المالك السعدي تطوان - دكتور ف

 

 

 ملخص ال

أصبح بعضهم يطلق عليه ارتبط الشعر الحديث والمعاض باألساطي  حت  صارت عالمة دالة عليه بحيث  
ي مراعاة السياق الشعري وغرض القصيدة. 

 مصطلح الشعر األسطوري. اال ان توظيف االساطي  يقتضز

ي اشعارهم، وهذا الشاعر الفيتوري قد استوعب 
وقد استفاد الشعراء المعاضون من توظيف االساطي  فز

بالقدر الذي يخدم سياق قصائد  افريقيا وما الدرس جيدا ولم يقحم األسطورة اال  للعالم، وموقفه من  ه ورؤيته 
قية، اال انه استغل فيها البعد  ي طائر الرخ، رغم انها ذات أصول رسر

ز واالقصاء. لذا وجد ضالته فز تعانيه من كل التميي 
ي حت  يعيش بكرامة  

ي إعادة القيم اإلنسانية والروحية لإلنسان االفريق 
ي والمحيط الذي يحيا فيه، والرغبة فز

اإلنسائز
ف افاق مستقبل زاهر مفعم بالرخاء والرفاهية. و    حرية ويسترسر

ي شعر محمد الفيتوري طبيعة األسطورة 
ي يواجهها القارئ وهو ينقب عن األسطورة فز

ز الصعوبات الت  من بي 
اوس    .ذاتها ي سي 

ليقز أن كلود  ولذلك  Claude Levistrauss صحيح  بأرسه.  للعالم  األسطورة كقراءة  إىل  ينظر 
ط النظر  ز لهم رؤية متفاوتة حول طبيعة ووظيفة األسطورة اشي   . 1 إليها بحذر شديد، ألن المتخصصي 

ها واقعا ثقافيا مركبا جدا،    Mircea Eliadesوهذ ما يستجيب مع قول الباحث مرسيا إيلياد   عندما يعتير
  .2  يمكن تناوله وتأويله من وجهات نظر متعددة ومتكاملة

ا ز عن  لكونها تستقل بمضمونها وليس بأسلوب  ها أو   لشعر والخرافة والحكاية. إن لألسطورة طابعها الممي 
ز األسطورة.  اوس فالحكاية جزء ال يتجزأ من مضامي  ي سي 

  3طريقة رسدها عىل حد تعبي  ليقز

تنفرد  أسطورة  عىل  العثور  السهل  من  وليس  الشعري،  السياق  بتعدد  الداللية  وظائفها  تتعدد  ثم  ومن 
ى كيف أعاد صياغة  بوظيفة محددة وثابتة من   اء الدالىلي من شعر محمد الفيتو ري ليز

اث. ونستدل عىل هذا الير الي 
ي قالب جديد يتماشر مع رؤيته الجديدة للواقع فيقول: 

 أسطورة ألف ليلة وليلة فز

 بعد قليل  

 يهبط الرخ اإللهي عىل الشوارع الحزينة  

ي أروقة المدينة 
 ويعقم الرجال فز

 يدخل كل رجل حذاءه العتيق 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أو صندوقه األجوف 

 أو فروته المبقعة 

 أو يستحيل ضفدعه 

ي انبهار 
 تقلب العيون فز

 4عير فراغ الليل والنهار. 

الشاعر  بها  قية توسل  نعلم عربية رسر ي أسطورة سندباد، وهي أسطورة كما 
ي ورد ذكره فز

والرخ طائر خرافز
ي للشاعر 

ي محمد الفيتو ري الستجابة مضمونها مع سياق مماثل للواقع المعيسر
، فيتصور عودة هذا الطائر الخرافز

المقدس من جديد إىل الحياة ليجري مسخا عىل الرجال الذين فقدوا رجولتهم وبطوالتهم، واستحالوا إىل هياكل 
ة هامشية ال تعي  اهتماما للزمن وال للتاري    خ، ويقف مذهوال أمام تقدم اآلخر وتطوره، فوظيفة   جوفاء فارغة حقي 

ي 
ة.   األسطورة هنا تتحدد فز ي بطريقة خرافية فنية خالية من التقريرية والمبارسر  رسم صورة واقعية لإلنسان العرئر

ترتبط  ألنها  نفسها،  الحقيقة  باعتبارها  الواقع  األسطورية إلسقاطها عىل  األبعاد  هذه  الفيتوري  ويستمد 
ي اكتسبها اإلنسان عن نفسه وعن محيطه، عىل حد تعبي  جورج كوزدو 

ف . بل أكير من ذلك بالمعرفة األوىل الت 
ي واآلخر 

" حقيق  ي تصوران عن العالم ووحدة الطبيعة. أحدهما "موضوغي
إنها بنية هذه المعرفة فإلنسان البدائ 
 5"أسطوري" كقراءة واحدة للطبيعة. 

األبعاد  فيه  تتداخل  الذي  والعالم  للواقع  الشاعر  رؤية  تشكيل  ي 
فز محوريا  أساسا  الرخ  أسطورة  وتمثل 

ز يرى  ي واإلنسان المعاض. وإذا كان بعض الدارسي 
ز اإلنسان البدائ  كا بي 

اإلنسانية والواقعية، واعتبارها قاسما مشي 
أنها ال تخرج عن نطاق  البعض اآلخر يرى  ز وخيال جامح وحكايات ال تصدق، فإن  أن األسطورة نوع لغوي ممي 

ز    األسطورة والكون، كونهما وجهان لعملة واحدة. فاألمرالواقع بل تكمن داخل حدوده، وبذلك ال يمكن التفريق بي 
ال يتعلق بقراءة بسيطة للطبيعة، وإنما بفهم عميق لنفس اإلنسان داخل هذا المحيط. وباختصار شديد فاألسطورة 
ي يعيش فيها، وفكرته عن وجود 

اآلنفة الذكر تقدم فكرة عن موقف الشاعر من العناض كلها ومعايشته للبيئة الت 
 سان داخل هذا العالم. اإلن

وعادة ما تستمد األسطورة صورها ورموزها من الذاكرة واألحالم، وتعكس محيطا اجتماعيا ودينيا، بلغة  
ة، فتوصل رسالة شاملة عن أصل ومصي  اإلنسان وما يتهدده من مخاوف القحط والمجاعة والهالك.  ز خاصة ممي 

ي الخوف وأرس 
ار الطبيعة، والجنس. وما خلق هذه األسطورة إال محاولة  ويرى علماء النفس أن األساطي  تبحث فز

ي هذا المقطع الشعري: 
ي حاشية الالشعور كما يتضح من شعر الفيتو ري فز

 الظفر باللذة من رغبات وأفكار مكبوتة فز

 بعد قليل. 

ي 
ي تسكنتز

ي الت 
 يا حبيبت 

ي مدائن الرحيل
 أنا الذي يسكن فز

ي قوافل الهجرة 
 فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي سواحل الغياب 
 فز

. أركل با ي
 ب خيمت 

 وأمتطي ظهر جوادي 

ي وانفرادي 
 رافعا راية حزئز

ي طرقات المدن القديمة
   6موغال فز

ازه بالموروث القديم  ز ي مما يعكس اعي 
هذا المقطع يفصح فيه الشاعر عن حنينه وشوقه للعودة إىل الماضز

ي الفكر وسعة النظر 
ي الصحراء وما توحيه من امتداد فز

ي الكون. وطبيعة العيش البسيطة فز
 والتأمل فز

 وتغسل المياه جسدي 

ي يدي 
 وتنبت الجذور فز

 ... ي
 7فباركتز

 كورس العبيد، يا سمكات القاع 

 عدنا إىل المنابع 

 أمطار أمطار 

 الري    ح عطور

ق جسور  والير

 8للنور والنار

ي وطنه  
ي فز

إىل  من الواضح أن النماذج الشعرية كفيلة ببلورة رؤية الشاعر الكونية، وغربة اإلنسان اإلفريق 
، ويكيف حنينه  ي وغي جمغي

ي الذي يتجاوزه الشاعر أحيانا لينصهر فز
ي الذائ 

حد نلمس منه حضور الحس الوجدائز
ي العودة إىل إفريقيا الغرائبية، قبل أن تشوه صورتها األصيلة مظاهر الحداثة البيضاء. تحت اسم مبادئ 

ورغبته فز
ي القدم  

تحت ادعاءات المعاضة. لتقدم للقارة جغرافية بدائية حضارية هجينة ومزيفة، وتجتث جذورها الموغلة فز
  . ز وفالحي  صيادين  فقراء،  الزنوج  العارية،  األجساد  األنهار،  الكثيفة،  )الغابات  جذابة  فنتازية  عناض  من  تتشكل 

ي نوع من الرعوية المتنقلة(. 
 يداولون كينونتهم فز

 أجوى أجوى...أجوى 

 بوكمان، سنا أنا بوكمان األسود

ي الط
 احونة. حجر فز

ي آت من افريقيا. 
 9تمثال طيتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز االعتبار، إىل جانب هذه الصورة األسطورية الطازجة، هو عدم االقتصار عىل  لكن ما يجب أن يؤخذ بعي 
، بل يجب أن نسير أغوارها الرمزية، وبالتاىلي النظر إىل مختلف عناض اللوحة البسيطة إلفريقيا  المدلول السطخي

الحالة   وع  الستعادة  المرسر بفعل  واالنطماس  ي 
التالشر أوشكت عىل  لهوية  الحقيقية.  التاريخية  والذاكرة  الروحية 

ز البيض والسود.   االستعماري األبيض، الذي عمل عىل تشوي  هها وتغييبها، وذلك عىل مدى تاري    خ الرصاع بي 

ي 
العودة للرحم اإلفريق  ا إلثارة مفهوم  الفيتوري يجد نفسه مجير الموقف فان   األصيل، كرد فعل تجاه وإزاء هذا 

ي تغلغلت أطماعها   مضاعفات التغريب والمسخ والدمار،
ي حيال الحضارة االستهالكية الت 

للتعبي  عن موقف ضمتز
المقطع الشعري ي هذا 

ي جميع مناحي حياة السود واستغاللهم وإقصائهم. فيعير فز
الغربة بوضوح  البشعة فز عن 

 حيت يقول: 

 فوداعا يا إفريقيا. 

ي ال  مكسور يا رمخر

ي المهجور 
 يا إفريقيا. يا كوحز

 يا إفريقيا يا وجهي المذعور 

 سأكون بعيدا عنك. بعيدا عنك 

 وتنتسب األسوار 

ز خطاي وبينك. يا إفريقيا   10ما بي 

يتحدث الفيتو ري عن إفريقيا ولكنه يستحرصز صورة الدرويش المتنقل كمحور لعناض ثابتة من حوله، وما صورة 
البسيط   ابسط الكوخ  المحروم من  ي 

اإلفريق  اإلنسان  اعتاد عليها  ي 
الت  الصوفية  الحياة  إال وجه من وجوه  الفارغ 

ي أرخت سدولها عىل إفريقيا  
ي هذه الظلمة الحالكة الت 

قا وأمال جديدا ينبعث بصيصه فز ف غدا مرسر األشياء. ويسترسر
ي من ثرواته وسعا

ياىلي الذي حرم اإلنسان اإلفريق   دته فجاءت تيمة الحياة عىل لسان سافو إبان االستعمار االمير

ي أرض بذرة 
ي فز
 سافوا: اغرستز

ي فمها قطرة
ي فز
 أسقطتز

ي فوق روابيها ورقة   11انير

ي فراشها كمن يحلم حلما مزعجا( 
 سوالرا، )تتقلب فز

 ييهايا.. ييهايا

 12سأرقص الليلة من أجلك يا أمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التوسل   ليهدئ   هنا هاجس الخوف الذي يقض مضجع الشاعر فيدفعه إىل  من مخاوفه تجاه غد  باألسطورة 
ي الوغي الشاعر ال  مجهول ومصي  محتوم. 

سبة فز ي الكشف عن رغبة ظلت مي 
ك األسطورة والحلم فز ومن تم تشي 

 يتم اإلفصاح عنها إال عن طريق أحالم اليقظة واللغة الشعرية. 

ه ا بعض علماء االجتماع، مجرد ولهذه األسطورة وظيفة إنسانية قديمة عاطفية وسحرية ودينية، وإن اعتير
و "الطبيعة"  ز  بي  االقرار قنطرة  أن  علما  الطبيعة"  وراء  هي  "ما  لألسطورة  األساسية  بالدوافع  ي  السوسيولوحر

وتأمل  تفكي   إىل  إبداعها  يحتاج  ال  وبنياتها.  وأنظمتها  ومؤسساتها،  مالمحها،  بكل  االجتماعية  للحياة  انعكاسات 
وإن   وحت   وعفويتها،  لقصوره، لبساطتها  ها  تفسي  العلىمي  الوغي  يعجز  فقد  ي،  البرسر الخيال  نتاج  بأنها  وصفت 

ة وال يفسح مجاال للخيال والحلم.   ولتعامله مع المحسوسات والظواهر المبارسر

وإذا كانت أسطورة الرخ، تتماشر مع هذه المناحي السيكولوجية واالجتماعية، فإنها أيضا تعير عن جانب 
ي يتجىل بشكل و 

ي قول الشاعر الفيتوري: عقدي ديتز
 اضح فز

ي األشياء
 وكاإلله أشعل الحياة فز

اء  حة الخرصز ي األضز
 فز

ي األقبية المروعة 
 فز

ة ي حديقة الظهي 
 وأغرس النجوم فز

 من أجل أن أبرص 

 . ي
ي عينيك يا حبيبت 

 نهر النيل فز

ة   13وأن أشم عبق النهدين والضفي 

ز أحضانها،يوظف الشاعر بعدا رمزيا للداللة عىل الجانب   ي درج بي 
ي تجاه بيئته الت 

ونقل  الروحي والعاطقز
ي الحياة الصوفية لإلنسان 

حة وما تمثله فز بعض معالمها الدينية والعاطفية والجغرافية، فيحن إىل الزاوية واألضز
ي كما يتشوق إىل رؤية حبيبته رمز األنوثة والخصب ويطمح لرؤية النيل وما يمثله من حياة الرفاه و 

 الرخاء. اإلفريق 
ي 
وقد تضمن هذا المقطع بعدا وصفيا رسديا لحدث أصىلي يستجيب لمتطلبات ذاتية، ورغبات عميقة ممعنة فز

ي يتالحم مع حاجيات عقدية أو أخالقية تخدم المجتمع. وبالتاىلي فهي تتعرض 
الالشعور، إال أن هذا البعد العاطقز

ز الخالق والمخلوق،   ي حاجة لمعتز العالقات اإلنسانية الغيبية بي 
ي فهذه العالقة فز

ولكي تنسجم مع هذا المبدأ الديتز
 إىل تأويل، لمعرفة مصدر التحوالت العميقة. 

ي دراسة األساطي  ليس داللتها الذاتية الضيقة، بل رمزيتها الشمولية الضمنية. فنحن نعرف أن  
إن األهم فز

قية أو غربية، قابلة ألن تعاد صياغتها حت   تنسجم داللتها مع أوضاع طارئة، تختلف   كل األساطي  سواء أكانت رسر
ي البست إبداعها، واستيعاب رمزيتها لسياقات مادية وإيديولوجية وعقائدية وأخالقية 

كليا عن تلك األوضاع الت 
ي استثمار  

ي تدور حوله أحداث األسطورة. لذلك ازدادت حاجة الشعراء فز
شمولية تتعدى قدرات البطل الفرد، الت 

ها. فإن المطلوب هو رمزية طاقتها الداللية األ  سطورية القديمة الذائعة ك "أدونيس" و"عشتار" و"تموز".. وغي 
ي الحديث  هذه الشخوص األسطورية وما تدل عليه من دالالت الخصب واإلمحال والبعث والموت، فالشاعر العرئر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ل ي 
الذائ  مقامها  من  وتجريدها  الفردي،  محتواها  من  التجربة  إفراغ  إىل  يلجأ  بحجم  والمعاض  يمنحها حجما هو 

ة للمجموعة االجتماعية كلها.   االنشغاالت "األنطولوجية" الكبي 

، وطريقة   ي وما هو موضوغي
ي لتحيل عىل ما هو ذائ 

وقد تتجىل أبعاد األسطورة الداللية لطائر الرخ الخرافز
ي تلوين رؤيته للعالم والواقع. وذلك باالكت

فاء فقط بداللتها، ثم محاولة استثمار الشاعر الفيتو ري لهذه األسطورة فز
ي نظرته للواقع واألحداث الطارئة عىل محيطه  إعادة صياغتها من جديد حت  تنسجم مع سياقه الشعري عله يير

، ومعاناة الرجل األسود من إقصاء وتهميش وفقر وبؤس.  ي
ي اإلفريق 

 البيت 

ز الشعري والشاهد األسطوري الذي استقيناه بعنا ية فائقة لنوضح وجهة نظرنا وبموازاة مع طبيعة المي 
ي عىل حد سواء. 

ي واإلفريق   وما استنتجناه من تيمات ومواضيع أرقت الشاعر العرئر
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