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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  قصيدة العيد نموذجا[ ي الطيب المتنب  ي المضمر عند أن 
 
 ]الفضاء الثقاف

 

 : رامي كمال عبدالحميد أحمد[      ثحابلا د ادعإ]

عليم الثانوي وباحث دكتوراه، بجامعة محمد الخامس،  
ّ
 لمغرب[ا–كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية الّرباط ]االنتساب: أستاذ الت

 

 الملخص: 

اجع بشك   تحتاج الثقافة العربية إىل غربلة دتيقة؛ لمعرفة جوانب الضعف واالنهيار الذي ييم عليها وجعلها تي 
ت جانب من ضمن عدة جوانب للفت االنتلاه إليم وهو  ملحوظ ومخزي أمام الثقافة الغربية. ومن ثم ايي 

ي عىل أحد فحول الشعراء وهو  النسق
ي المضمر داي  الثقافة العربية  كما حرصت أن يكون جانب تطبيق 

ز
الثقاف

ي 
ز
ي هجاء "كافور اإليشيدي". وتد وظفت أدوات النقد الثقاف

ز
ي تصيدتم المشهورة "العيد"  ف

ز
ي ف أبو الطيب المتنت 

ي الدراسة  الستخراج اخأنساق والجم  الثقافية ومدى ترسب  ها إىل ال
ز
شعر الحديث  وكيف استطاعت فحولة ف

ي الوتت 
ز
ي ف ي الذي احت  مكان المتنت 

ز
ي التاري    خ وتحول الحق إىل باط ؟ وما هو الفضاء الثقاف

ز
ي أن تغي  ف المتنت 

 الراهن؟. 

ي المضمر الكلمات المفتاحية: 
ز
ي  كافور.  النسق الثقاف  اآلنا الطاغية  المتنت 

 

ية:   الملخص باللغة اإلنجلي  

Arab culture needs careful sifting; To know the weaknesses and collapse that haunted it and made it 

retreat, significantly and shamefully, in front of Western culture. Then I chose one aspect from among 

several aspects to draw attention to, which is the implicit cultural system within Arab culture. I also 

made sure that it was applied to one of the poets' stallions, Abu al-Tayyib al-Mutanabi, in his famous 

poem "Eid" in the satire of "Kafour Al-Ikhshidi". The tools of cultural criticism have been used in the 

study, to extract cultural patterns and phrases and the extent of their infiltration into modern poetry, 

and how was Al-Mutanabbi's stallions able to change history and turn the truth into false? What is the 

cultural space that occupied Al-Mutanabbi’s place at the present time? 
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :فرضية الكتابة 

؛ لكشف  ي ي العرئ  اث اخأدئ 
ي عىل نص من نصوص الي 

ز
 المقال سيسغ لتطبيق منهج النقد الثقاف

ة
ض أن نفي 

ي طمس 
ز
ي القصيدة العربية. كما سيكشف المقال عن سيادة الشعر وتوتم اإلعلمية ف

ز
ي المضمر ف

ز
النسق الثقاف

ز ذاك.  الحقائق التاريخية وتحوي  الحق إىل باط   والعكس حي 

 أهداف البحث: 

 يهدف العمل إىل: 

ي تحلي  القصيدة العربية.  -
ز
ي ف
ز
 التعرف عىل تطبيق أدوات النقد الثقاف

ي طمس الحقائق وتزيفها.  -
ز
 نقد هيمنة الخطاب الشعري وعلو سلطتم ومدى يطورتم ف

ي  والنسق المضمر داي  القصيدة العربية  وربطها  -  بما ح  مكانها. الوغي بثقافة الشعر العرئ 

ها.  -  إدراك ترسب اخأنساق الثقافية إىل شعراء العرص الحديث وصعوبة تغيي 

تحلي  القصيدة العربية بمقاييس ثقافية جديدة تتماشر مع النقد المعاض  بعيدا عن الجماليات الللغية  -
 المستهلكة. 

ي تريد التحكم  -
 والسيطرة عىل العقول لغايات سياسيةفض  أيديولوجية المؤسسات اإلعلمية المماثلة الت 

ها.   واتتصادية وغي 

  :المنهجّية  . حليىلي التنميىمي  والتفكيكي
ة
ي  والت

(التاريخز ي
ز
  ) أدوات النقد الثقاف

  :األهّمية 

ي   ي  واستخراج اخأنساق المضمرة من داي  تصيدة العيد  ووضع منهج تقريت  ي العرئ 
ز
وء عىل النقد الثقاف

ة
إلقاء الض

ي ل
ز
ي واستساغم بسهولة  للنقد الثقاف تحلي  القصيدة العربية  وفت  أبواب جديدة للتعرف عىل الشعر العرئ 

ي ترسبت إلينا عي  الشعر وفهمها. 
 والتعرف عىل الجم  الثقافية الت 

 : اإلشكالّية

ي الجديدة
ز
ي المضمر؟ وما هي أدوات النقد الثقاف

ز
ي تحوي  المد  إىل هجاء عي  النسق الثقاف  كيف استطاع المتنت 

 اللديلة لتحلي  القصيدة العربية؟

 حدود البحث: 

ي المضمر 
ز
؛ لكشف النسق الثقاف ي

ز
اتترص اللحث عىل تحلي  تصيدة العيد من يلل أدوات النقد الثقاف

ي  وتحقي  اآلير  واالستهزاء بالمترسب إلينا عي  اخأنا والفحولة الطاغية. عي  المحاور اآلتية:  
م  النسق التاريخز

ي الشعر الحديثواعتداد الذات بذاتيتها  والهجاء المدحي  وثقا واآلنا الطاغية
ز
 فة صورة كافور ف
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تقديم: 

ي الحديث  وياصة بعد أن يرج النقد إىل  ي العرئ  ي أصب  ركنا أساسيا من أركان النقد اخأدئ 
ز
إن الفضاء الثقاف

ي تحلي  يطابنا 
ز
اث إىل الحداالعالمية  وأصلحت المناهج الغربية سل  توي ساند النقاد ف ي من الي  ثة  مما العرئ 

ي  وما نحن بصدده اآلن هو   بمنهج جديد استقاه من المناهج الغربية وطلقم عىل النص العرئ 
ز جع  ك  ناتد يتمي 

ي الناتد السعودي  ي النص العرئ 
ز
ي الذي فت  لم اللاب عىل مرصعيم ف

ز
منهج من هذه المناهج أال وهو النقد الثقاف

"  وم ي جانب المضمر "علدهللا الغذامي
ي بمختلف االتجاهات  وتد جذبتز

ز
ي الفضاء الثقاف

ز
نم بدأت الكتابات ف

ه  ي الذي أصب  الشغ  الشاغ  لترسيب اخأنساق الثقافية بدون وغي ملحوظ إىل الجمهور وصعوبة تغي 
ز
الثقاف

 بسهولة  والبد من وجود منهج يجاري هذه اخأنساق المضمرة.  

ق من الشاعر إىل النص لهذا المنهج وجدت نفسي أمام نص خأحد فحول عندما انتقلت إىل مرحلة التطبيو 
ي تحرك الذوق  ولكن المدي  الذي سأحاول تطبيقم هو إعجابنا واستجابتنا غي  

ز
الشعراء اخأكير نسقية وإعجابا ف

ي تترسب إلينا جميعا من يلل الهيمنة الثقافية الللغية  مما يلفت ورائها مضمرات نسقية
خمة ض الواعية الت 

ة ساعدت عىل فرض اخأنا المفردة الطاغية وسحق اآلير.   ويطي 

ي هجاء كافور اإليشيدي  
ز
ي وتفة عيد اخأضخ ف

ز
ي تيلت ف

ي عىل تصيدة "العيد" الت 
ز
وسأحاول تطبيق النقد الثقاف

ي صورة الحق والعكس  وأيض
ز
ي تصوير اللاط  ف

ز
ي توة الشعراء ف

ز
 ا وذلك من يلل إثلات مقولة الخلي  بن أحمد ف

" ومن يلل تفحي  الذات الطاغية ومنحها  ي تولم: "وعداوة  الشعراء بئس المقتتز
ز
ي نفسم ف إثلات مقولة المتنت 

: "نحن أمام شاعر مكتم  النسقية فهو أت  الشعراء  ي ي إلغاء اآلير  فيقول الغذامي عن المتنت 
ز
الحق المطلق ف

ا لم  فهو الذي هزأ بالحب والتش ي  وتحقي 
ي أناة الطاهتماما باإلنسائز

ز
ي ذاتيتم وف

ز
اغية  بيب  وهو الشاعر المفرط ف

ه لآلير ي تحقي 
ز
ي 1وف

ز
ز ف . وأما ايتيارنا للهجاء وذلك خأنم هو أساس النواة النسقية للمد   وسحرية الهجاء تي 

ي من حالة أيلق إىل سوء أيلق  وهذا ما 
ز
ه وسحقم وتغيي  نسقم الثقاف ي تدمي 

ز
العدوانية ضد الخصم والرغلة ف

ة صامدة إىل شخصية لمع نصنا اليوم وشخصية القصيدة  حيث تحول كافور من شخصية جادة عاد حدث
تتصف بالخيانة والخذالن ولم تقف إىل هذا الحد ب  أصلحت ثقافة الصورة السيئة هي السائدة دايلنا بدون 

ي  وتحق
تهزاء ي  اآلير  واالس وغي .وسأستخرج اخأنساق الثقافية المضمرة من القصيدة من يلل النسق التاريخز

ي الشعر الحديث. 
ز
 بم  واخأنا الطاغية واعتداد الذات بذاتيتها  والهجاء المدحي  وثقافة صورة كافور ف

ي من يلل تغلغلم إىل دايلنا عي  المجاز  ليحت  ذاكرة اللغة 
وهذه الدالالت النسقية تكونت مع الخطاب الهجائ 

ي من توى بيانية وبلغية وتوىل وي  هيمن عىل الذهنية الذوتية والعقلية  وا
ي يدم هذا النسق بك  ما أوئ  لمتنت 

ي  حيث شغلنا جمال التعبي  عن 
ز
ترسيخم بدايلنا من يلل الحس اإلبداغي لم مما أصابنا بما يسىم بالعىم الثقاف

ي النص: 
ز
ات النسقية ف  عيوب النسق ومن أهم الجم  الثقافية والمؤرسر

 

 

 
 

                                                           
وت  لبنان  ط  -(1) ي  بي  ي العرئ 

ز
ي اخأنساق الثقافية العربية"  المركز الثقاف

ز
ي  تراءة ف

ز
: "النقد الثقاف  . 168 ص: 2000  1علد هللا الغذامي
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بهالوال العىل لم تجب بما أجوب  . 1
 وجناء حرف وال جرداء قيد ود. 

 ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه . 2
ي بما أنا شاك منه محسود. 

 
 أن

ي نزلت بكذابي   ضيفهم . 3
 
 إن

حال محدود.   عن القرى وعن الير

 صار الخصي إمام اآلبقي   بها . 4
 فالحر مستعبد والعبد معبود. 

 العبد ليس كحر صالح بأخ . 5
ي العبد إال والعصا معه . 6  ال تشير

 ألجناس مناكيد. إن العبيد 

ي أحيا إىل زمن . 7
 ما كنت أحسبب 

ي فيه عبد وهو محمود ء ن   . 2يسي

ي هجاء 
ز
ي تحلي  النسق داي  اخأبيات يجب أن نغي بأن هذا النص تي  ف

ز
 3"كافور اإليشيدي"وتل  الخوض ف

ي بمبتغاه من كافور  فأصب  كافور ي ي  وذلك عندما لم يمفر المتنت  ي الطيب المتنت  ي محاكم مرص من تل  أئ 
ز
ث  ف
زها كتب التاري    خ وهي مليئة بصفات حاكم شجاع وكريم  الذاكرة العربية صورتان متناتضتان  اخأوىل تاريخية تي 
ي 
ز
ي وأصلحت ف ي التحلي  هي الصورة المستمدة من شعر المتنت 

ز
ي سنتحدث عنها ف

وعادل وذكي  واخأيرى الت 
ية  حت  أصلحت كلمة "كافور" رمزا للخيانة أحضان اخأجيال القادمة من يلل شعرنا الحديث وثقافتنا الواه

ي وهجاءه لكافور يص  إىل هذا   والكذب  رغم أنم من اللدي ي والطبيغي من يقرأ مدائ  المتنت 
ز واالنتهازية والجي 

ي 
ي المعاض لم تحتفظ إال بنسق الصورة السلبية الت  ي العرئ 

التناتض بسهولة  ولكن ما أثار االنتلاه أن ذاكرة المتلق 
تة الحقيقية ديلت  ي الذي غىط الصورة المرسر

ز
ي لكافور  وذلك بسبب العىم الثقاف الوغي من يلل هجاء المتنت 

ات والجم   ز ذلك من يلل العودة إىل تحلي  القصيدة حسب المؤرسر لكافور وأكدتها كتب التاري    خ. وسني 
 . ي
 الثقافية ونلدأ بالنسق اخأول وهو النسق التاريخز

 

                                                           
وت  طلعة جديدة  -(2) ي  دار صادر  بي 

: تحقيق ورسر  كرم البتسائز ي  . 328-327-326ص:  2000 ديوان المتنت 
"  ص  - (3) ي ي التاري    خ اخأدئ 

ز
: دراسة ف ي ي كتابم "أبوالطيب المتنت 

ز
ي كتب 276يقول: ريجيس بلشي   ف

ز
. وعىل العكس من الصورة اخأدبية  تلدو صورة كافور ف

ي إعجاًبا بذكائم ونلاهتم وإيلصم. كما أن  ى كافوًرا الصت 
؛ فنجد أن اإليشيد تد اشي 

ً
تة ز التاري    خ مرسر لم  المصادر تشي  إىل أن ثقافة كافور واسعة فقد عي ة

ي الجيش ب  وضعم عىل رأس جيش سيهزم سيف الدولة  وبعد وفا
ز
ا ف
ً
اإليشيد  ةاإليشيد أساتذة تلق  العلم واخأدب عىل أيديهم  ثم أعتقم وجع  منم ضابط
ا ل
ً
آلداب والفنون" ؛ فقد كانت الفسطاط مركزا ثقافيا تعقد فيم حلقات أدبية أهمها أصب  وصًيا عىل اإلمارة. وكان كافور عىل حد تعبي  بلشي  "حامًيا الئق

ي كتابها "أدب السياسة وسياسة اخأدب"  ص 
ز
  .136حلقة كافور. وترى سوزان بينكي ستيتكيفيتش  ف

ة
 كافوًرا اشتهر بالحزم والعق  وحسن التدبي   كما أن

ة
أن

  عىل الفحول. وتقدم هذه المصادر "لنا كافورا بوصفم إنسانا 
ة
ي مجاالت موهوبالمصادر التاريخية العربية تشي  "إىل أنم كان شجاعا مقداما جوادا ُيفض

ز
ا ف

ي المصادر التاريخية  ب  إن كافورا يمهر وإذا كانت الكفة راجحة لصال  سيف الد الحرب والسياسة واإلدارة
ز
ي المصادر اخأدبية  فإنها ترج  لصال  كافور ف

ز
ولة ف

ي مقاب  ممهر الجور والملم الذي يتمثلم سيف الدولة؛ ويحدثنا ابن اخأثي  عن
ز
ي التاري    خ" البن اخأثي  ف

ز
ي كتاب "الكام  ف

ز
يول سيف الدولة إىل د بممهر العادل ف

 .فور رفعا للملمدمشق ولجوء أهلها إىل كا
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:  -أ  ي
 النسق التاريخ 

ي أشارت جميعها إىل أن "كافور اإليشيدي" حاكم عادل بخلف ما ركزتم  
فمن يلل المصادر التاريخية الت 

ي تغيي  حت  مسار التاري    خ  ولذا نلدأ بحديث 
ز
ي بدايلنا وسنعرف اآلن مدى سلطة وتوة الطاغية ف فحولة المتنت 

، سيوسا، كثي  الخشية هلل والخوف "من أعظم الملوك جودا، ممدوحا ابن يلدون عن كافور فيقول عنم أنم: 
ي كل سبت 

 
منه، وكان يجاري المعز صاحب المغرب وي  هاديه، وصاحب بغداد واليمن وكان بمجلس المظالم ف

 . 4إىل أن هلك

هم وكانت تقرأ عنده  ز ي الشعراء ويجي 
ي يقول: "إنم كان يدئز كما ينق  لنا ابن تغري بردي صورة كافور نقل عن الذهت 

ز اخأموية والعلاسية  فطنا ذكيا  جيد العق  داهية  وكان لم نمر بالعربية واخأدب"السي  وأيلار ا  . 5لدولتي 

 الشكعة فينق  لنا صورة حقيقية عن كافور فيقول: "الحقيقة كاملة أن كافور كان من يي  
أما الدكتور مصطقز

اء اعة الحكم وي  هت   الخي  والريالرجال الذين حكموا مرص  وكان سياسيا بارعا  وتائدا ممفرا  وفارسا  يحسن صن
للناس  كان متعلما  ومثقفا وكريما صاحب دين وورع وتواضع... ولم يستطع الفاطميون ديول مرص إال بعده 
فكانوا يلقبونم بالحجر اخأسود. وينق  لنا الدكتور مصطقز أيضا رواية القلقشندي أنم لم يجد أرباب اخأموال من 

 . 6ر إليم فأمرهم أن يبنوا المساجد ويتخذوا لها اخأوتاف ففعلوا"يقل  الزكاة منهم فرفعوا اخأم

ي لكافور يخالف ما جاء بم التاري    خ عن   ي حينما تال إن هجاء المتنت    ديوان المتنت 
ي رسر
ز
ي نفسم ف

 
توف وتد أظهر الي 

ور فكافور من صفات حميدة حت  يخرج من دائرة هذا النسق المغاير للواتع  ونق  لنا تضية عندما سئ  كا
ي شعره وسموه بنفسم وعدم تقل  من يحكم لم وتال تولتم 

ز
ي تال: "وجدت التعاىلي ف وعوتب عىل وعده للمتنت 

ة:  يا توم من ادغ النبوة بعد محمد صىل هللا عليم وسلم  أما يدغي المملكة مع كافور"“الشهي 
7 . 

ي التاري    خ  نجد النسق المضل  لهذا الواتع
ز
ي ف
ي الهجاء من يلل أتوا فلعدما رأينا الواتع الحقيق 

ز
ي ف
: الحقيق  لم وهي

ز ضيفهم ي نزلت بكذابي 
كويفي    أوىل اللئام -الحر مستلعد والعلد معبود -أكلما اغتال علد السوء سيده -"إئز

ي ضللت التاري    خ عي  أنساتها اللغوية والجمالية بدون وغي أو 
معذرة..إلخ"  فهناك الكثي  من الجم  النسقية الت 

ي  منطق حت  أصلحنا 
ز
ي الذي نحن بصدده يتكرر أمامنا ف

ي اخأمر أن هذا المعتز  النسق 
ز
نتلعها بدون نقد والغريب ف

كثي  من الخطابات وياصة الخطاب اإلعلمي  ولم ننتلم لم  والدلي  كوجم ملحوظ إذا غضب زعيم دولة من 
ك يخهم  ب  اخأيطر من ذلزعيم دولة أيرى تتواىل اللعنات والخطابات... إلخ  كلها عليم وعىل تومم وعىل تار 

يستوىلي الخطاب اإلعلمي تضلي  شخصية زعماء لللدهم أنفسهم  أصحاب مكانة وعدل ويجع  التاري    خ 
والثقافة تنمر إليهم نمرة إما عابرة أو دونية  وذلك لحساب ثقافة الهيمنة واآلنا الطاغية وسنتحدث عليها  فيما 

 بعد. 

 

 

                                                           
وت   -(4) ي للطلاعة والنرسر  بي 

 . 672  ص: 4  ج 1968ابن يلدون: كتاب العي   دار الكتاب اللبنائز
وت  -(5.) ز شمس الدين  دار الكتب العلمية  بي  ي ملوك مرص والقاهرة  تعليق محمد حسي 

ز
 . 8  ص: 4  ج 1992ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ف

وت  مصطقز الشكعة: أبو  -(6) ي مرص والعراق  دار عالم الكتب  بي 
ز
ي ف  . 358-. 357-356  ص: 4  ط 1983الطيب المتنت 

ي  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  القاهرة   -(7)   ديوان المتنت 
: رسر ي
 
توف  . 16  ص: 2012علد الرحمن الي 
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تحقي  اآلخر واالستهزاء به:  -ب

ي تولم: "علد السوء صار 
ز
هذا النسق ناتج عن توة النسق المضل   صاحب الفحولة الطاغية  فنجده ف

ي العلد إال والعصا معم -نامت نواطي  مرص عن ثعالبها -الخصي إمام ي  -إن العبيد خأنجاس مناكيد -ال تشي  ء ئ  يسي
مردود...إلخ" فكما رأينا فهو يستغ  وهو بالفلس  -جوعان يأك  من زادي -ذا خأسود المثقوب مشفرة -فيم علد

ي كي يمرر العيوب والصفات السيئة بهذا الخطاب الجماىلي ولذلك تم  
ز
الفحولة الشعرية ويستغ  النسق الللغ

ي وصف بها هو ليس لم 
كشفها من يلل العودة إىل اخأص  والمنطق وتعرية الجماىلي  وذلك خأن الصفات الت 

فهو شجاع وليس جلان وصادق وليس كذاب وك  ما اتصف بم لم يكن  دي  فيها والحقيقة أثبتت عكس ذلك 
ي  وهذا نوع أو واحد من الرموز الذي يسغ  لم صلة بالواتع سوى أنم كان علدا ويصي  وهذا ما استغلم المتنت 
ي وعدم اهتمامم باآلير هو عنوان  ي شعر المتنت 

ز
ه فاخأنا واخأير عنوان بارز ف لفح  افيها النسق لمحو اآلير وتحقي 

ي تحول الحق إىل باط  والعكس. 
 الشعري صاحب اخأنا الطاغية الت 

 األنا الطاغية واعتداد الذات بذاتها:  -ج

ي ما  ي تولم: "لوال العىل لم تجب ئ 
ز
ياء  ويمهر ذلك ف ي صفاتم من التعاىلي والعممة والكي 

ز
هذا النسق بارز ف

ي زمن-أجوب بها
ز
ي نعلمها جميعا من  يأك  من ز -الفحول البيض-ما كنت أحسن أحيا ف

ادي..."  فهذه الذات الت 
ي أيرى كقولم: 

ز
ي هذه القصيدة أو ف

ز
ياء وتعاىل سواء ف  كي 

ي  ي م ن به صم  م أنا الذي نظر األعىم إىل أدن 
ر
 وأسمعت كلمان

ي 
 8والسيف والرمح والقرطاس والقلم  فالخيل والليل والبيداء تعرفب 

ي وهذا يدل عىل مدى تحول النحن القللية إىل النسق
ز
ية ثم إىل الفحولية  وظ  يمتد حت  أصب  لم يد توية ف

ي هذه القصيدة  يريد أن يحول حقيقة 
ز
صناعة الطاغية سواء كانت شعرية أو سياسية أو اجتماعية  لذلك نجده ف
 واتعية معروفة وبارزة إىل ييال ست   يم  ثابتا خأنم لم يمفر بما يريد. 

 :  د. الهجاء المدحي

ي مد  هذا النسق حاولت أن أ
ز
ز  اخأوىل ف ز رئيسيتي  كز حول نقطتي 

ضعم كي أحل  النقيض بمثلم وهذا النسق يي 
ي نفسم  والثانية باعتلار أن هذه   المتنت 

ي لكفور ثم هجاءه لم رغم كرمم معم  بخلف اإلمارة أو مبتغز المتنت 
ي 
ز
ا المد  ثم الهجاء وم القصيدة هي تصيدة مد  وليست هجاء  وهذا ما نراه اآلن. فالنقطة اخأوىل المتمثلة ف

ر لنا ما نقول سواء من المد  كك  أو عىل ما نحن بصدده  ي وظاهري أبدأ بالبيت الذي يي 
فيهما من تناتض نسق 

ي مد  كافور
ز
ي ف اآلن  فيقول المتنت 

9 : 

 

 

 

                                                           
: مرجع سابق  ص:  -(8) ي  . 85-84ديوان المتنت 
 . 326نفس المرجع: ص:  -(9)



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                               (   -  156 143 ) ص:  نماثلالبحث ا –الثان

 

149 
ي                                                                                      أحمد           

 
ي  قصيدة العيد نموذجاالفضاء الثقاف ي الطيب المتنب   المضمر عند أن 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وإن مديح الناس حق وباطل       ومدحك حق ليس فيه كذاب

اف من  ي المد  وتؤكد عىل أن المد  فيم الحق واللاط  أي اعي 
ز
ي هو جملة ثقافية بارزة ف

فهذا البيت النسق 
ي تحوي  اللاط  إىل حق  أما ما يقاب  المد  

ز
ي ف
ز
ي نفسم عىل مدى يطورة المد  وتمريره للخطاب الثقاف المتنت 

 بالهجاء فقولم: 

ي شجاع   ة وذكاء
 
ي وفا  كرم ف

 
ي بهاء وق درة ف

 
 10ةف

ي قصيدتنا: 
 
 فيقابله ف

ي نزلت بكذابي   ضيفه    م
 
حال محدود  إن  عن القرى وعن الير

 من اللسان فال كانوا وال الج ود وجود الرجال من األيدي وجودهم

فنجده يصفم بالكرم والشجاعة والذكاء والوفاء وهذه صفات حقيقية ويعود ويصفم بنقيضهم من الكذب 
 واللخ  وعدم الوفاء. 

ي 
ز
 مدحم يقول: وأيضا ف

 11بلون األست اذ والسخن   اء  من بيض الملوك أن تبدل اللون

ي قوله: 
 
 فيقابله بهجاء ف

 تطيعه ذي العضاريط الرعاديد   وإن ذا األسود المثقوب مشفرة

ي الهجاء 
ز
فلدأ بمدحم مسقطا عن نفسم السواد مع العلم أنم مد  مضمر أيضا خأنم يحول السواد إىل مد  وف

ي االستنكار والسخرية فيقول   كيف من يتصف بذلك يجد الجميع يطيعونم  يتناولم بسخرية
ز
وإيذاء  ويزيد ف

 وي  هابونم. 

ي سي  أعالم النبالء" يقول:  
 
 وف

 "كان كافور  مهيلا   سائسا   حليما   جوادا   وتورا   ال يشلم عقلم عقول الخدام  

ي عنه مادحا:    لذا يقول المتنب 
 

غي      ره                    ومن تصد اللحر استق  السواتياتواصد كافور توارك   

ز زمانم                     ويلت بياضا يلفها ومآت       يا فجاءت بنا إنسان عي   
 

                                                           
: مرجع سابق  ص: ديوان  -(10) ي  . 288المتنت 
: مرجع سابق  ص:  -(11) ي

 . 288ديوان المتتز
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية   ورسعان ما يتحول  ز   ونالم مال جزي    ثم هجاه آلمة وكفر لنعمتم   وهرب عىل الي  وتد أتام عنده أرب  ع سني 
:   المد  إىل هجاء  ي فيقول المتنت   

أتوامم البيض أم آباؤه الصيد    من علم اخأسود المخصي مكرمة   
 وذاك أن الفحول البيض عاجزة     عن الجمي  فكيف الخصية السود12

 ويقول مادحا له عندما أهداه فرسا أيضا: 

ي مرص ما رست نحوها      بقلب المشوق المستهام المتيم
ز
 فلو لم تكن ف

 : بقوله فيقابله عن الهجاء

 13فقد بشمن وما تغتز العناتي د   نامت نواطي  مرص عن ثعالبها      

 : ويقول أيضا مادحا 

وإن لم أشأ تمىلي عىل وأكتب وأيلق كافور إذا شئت مدح    م
14 

ي الهجاء فيقول: 
 
 فيقابله ف

ي ك  لؤم وبعض العذر تفنيد  أوىل الل ئ  ام كويفي  بمعذرة
ز
 ف

ي عىل المد  مما ترسب وإذا تتلعنا المد  والهجاء ن
ز
جد ما يقابلم ولكن نسق الهجاء كان أتوى فأصب  هو الطاغ

ي الذي ال ننكره وأصب  هو الحقيقة المقبولة بدون وغي أو منطق. 
ز
 إلينا من يلل الجمال الللغ

ء العبيد إذا لم  ي ي أن يكون الهجاء مد  فكيف ذلك وهو تد بدأ القصيدة بأن يرفض مخ 
ز
ي يأما النقطة اخأيرى ف

أئ 
ز لنا أنم ال يلحث إال عىل المال والمقاب  وإال لم يتعب  بجديد ويطلب منم اللعد لعدم وجود الحبيب  ويي 

ي ال يستطيع الخمر واخأفرا  أن تخففها عنم أو تنسيم خأنم لم 
ي وسط الهموم واخأحزان الت 

ز
ويمد  ويطبع نفسم ف

رغم أن كافور كان كريم معم فالمدي  هنا لكافور خأنم يحقق مراده  لذا نجده حزين عىل عدم حصولم عىل الوالية 
ي ال صىل وال  صام وال ترأ ترآن وادغ النبوة  فلم تقللم  ي الشخصية عىل الناس فالمتنت 

ز
ي ف
ياف من العيب النسق 

ي  وأما الخيانة واالغتيال ف ي  بعيدة عن كافو  ي شأن المتنت 
ز
 ر الناس وهذا ما ذكرناه عندما كان رده عىل العتاب ف

ة  ز فهو تد وفق مع أبناء اإليشيد رغم صغر سنهم وكأنم يحول الهجاء إىل مد   أما جمعم للعبيد والفقراء فهذه مي 
ي كان لها صدى توي 

وليست هجاء  أما كونم علد ويص  إىل ما فيم  فهذا لم وليس عليم  وأما الجملة الثقافية الت 
ي المضمر من حيث أن العبيد ليس لهم إال العصا وال

ز
عنف والقوة وهو ما يتجسد لنا من يلل تعام  القوة ف

ي حديث أصحاب النفوذ والسلطة 
ز
ي بعض اخأحيان نجد هذه الجملة ف

ز
والسلطة مع الشعب وهذا عيانا بيانا ب  ف

ي العلد إال والعصا معم  إن العبيد خأنجاس مناكيد. وكذلك جملة "علد وهو  والتعاىلي عىل الناس: ال تشي 
هجوه خأن الجميع يشكرونم ويحبونم  وكذلك جملة "تطيعم ذي العضاريط الرعاديد"  ف ي محمود" فيمدحم وي  

ي اعتمدت 
ي تدل عىل توة الشخصية الت 

ي المد  والثناء وكذلك "أتومم البيض  أم أباؤه  الصيد"  والت 
ز
تدي  ف

                                                           
(12)  https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=3528&bk_no=60&flag 194سي  أعالم النبلالء، ص  .

   1/12/2020تاري    خ 
: مرجع سابق  ص:  -(13) ي  . 297ديوان المتنت 
: مرجع سابق  ص:  -(14) ي  . 302ديوان المتنت 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=3528&bk_no=60&flag
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي شعر عىل طياتها وتحملت المسؤولية. ونختم بمقولة "أن الفحول البيض عاجزة" فوجود لغة الفح
ز
ي    ف المتنت 

ي حولت الحق إىل اللاط  والعادل إىل ظالم  والصادق إىل كاذب 
ي هذه القصيدة تؤكد مدى النسقية الت 

ز
وياصة ف

ي ويحول الخطاب إىل اللمعقول السحري. فلذلك يجب أن نسغ لفت  باب 
ز
ي يفوق الثقاف

ز
وجعلت الجمال الللغ

ز لنا ك  م ي تي 
ي المضمرات النسقية الت 

ز
ي داللحث ف

ز
ز لنا الواتع وال ننخدع بسلطة الجمال الللغ ي فيي 

ون ا هو يقز
ي كافور  التفريط فيم  ونحاول أن نفهم الخطاب وما يوحي بم من مضمرات  وهذا ما لمسناه عندما صور المتنت 
ز والخفة العقل ة  يبهجاء مر صوره بأبعد ما تكون عليم صورتم الحقيقية  فحولم إىل رمز من رموز الخيانة والجي 
ي المعجم الشعري المعاض كما سنبينها مرادفة لهذه  المعان السيئة  وهذا  ما 

ز
لدرجة أن كلمة كافور أصلحت ف

ي  ك  الخطابات السياسية واالجتماعية واالتتصادية  فاللقاء لصورة اخأتوى أي كان هذا الخطاب. 
ز
 نراه جاليا ف

ي الشعر الحديث:  -و
 
 ثقافة صورة كافور ف

ي وعلو يطاب فثقافة الصورة  ي العرص الحديث هي ثقافة ربط كافور بالمتنت 
ز
ي نقلها الشعراء العرب ف

الت 
ي لغتهم  وهذا هو المعتاد والمنتمر من ترسب اخأنساق الثقافية إىل الوغي بدون منطق أو 

ز
الهجاء والخيانة ف

ي كافو 
ز
ي  ف ي اخأدب العرئ 

ز
ز ف ز متناتضي  ي جمع بي  ي متحقق  لذا يقول نادر كاظم" إن المتنت 

د  بها كافور ثم رياتم الت 
ي وصوره  وإن شاء أن يمد    المتخي  العرئ 

ز ز شعره ومضامي  ز مضامي  هجاه " فهو إن شاء أن يهجو طابق بي 
ز المتخي  وصوره"  ي  15انحرف عن مضامي  ويمهر ذلك جاليا مع أم  دنق : الذي حاول استحضار صورة المتنت 

ي مرص 
ز
ي ف ي تصيدتم من مذكرات المتنت 

ز
وذلك كي يمرر من يللهما ما ال يستطيع أن يقولم برصاحة  وكافور ف

ة فألبس  ة وغي  ملارسر ي وتت النكسة والهزيمة من إرسائي   فاستغ  اخأنساق المضمرة بطرق ملارسر
ز
ووضو  ف

ي اخأذهان بدون وغي  
ز
ي ف ي رسخها المتنت 

الصفات القبيحة ونار الهزيمة عىل كافور مختبئا وراء ثقافة الصورة الت 
ي عرصه  يمث  ثقافة الصورة اإلعلمية المعاضة.   ولما 

ز
ي ف  ال والمتنت 

 ويجعل أمل دنقل كافور رمزا للخيانة فيقول: 

 أ مثل ساعة الضخ بي   يدي كافور

ه المأسور   قلبه، فما يزال طي 
 ليطمي 

ك السجن وال يطي  
 ال يير

 أبرص تلك الشفة المثقوبة

 ووجهه المسود، والرجولة المسلوبة

 العروبة إىل قوله:  أبكي عىل

ها األبله  بي   يدي أمي 

 لعنت كافورا، ونمت مقهورا

                                                           
 .470(، ص 2004نادر كاظم، تمثيالت اآلخر، صورة السود في المتخيل العربي ، الوسيط، )البحرين، وزارة الثقافة، - (15)
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ق  ي ذلك كافورا كنسق ايي 
ز
ز مدى السخرية واالستهزاء متمثل ف ي نهاية القصيدة يستحرصز تصيدة العيد ليي 

ز
وف

ي صورة سيئة فتمثلم بدون وغي أو تحقيق ومأل شعره فيقول: 
ز
 إليم ف

 عيد بأية حال عدت يا عيد

؟  أم ألرض  فيك تهويد نامت نواطي  مرص من عساكرها بما مص 

 وحاربت بدال منها األناشيد ناديت يا نيل هل تجري المياه دما

 لكي تفيض، ويصحو األهل إن نودوا؟

 عيد بأية حال عدت يا عيد؟

تها عن كافور بأنم علدا يص ي ايي 
ي بالصورة النمطية الت  ات ذ فالنسق الذي جع  أم  دنق  ينساق وراء المتنت 
ي واخأنا الشعرية الطاغية

ز
درجة متدنية؛ ناتجة عن الجماىلي الللغ

  رغم الرفعة والعلو والوفاء الذي يصف 16
ي بالعلد اخأسود  جع   ي ذهن العق  العرئ 

ز
التاري    خ فيم كافور وظلم النسق الشعري  وأيضا ارتلاط الخيانة ف
ي صورة كافور  ورغم أن هناك ملوك وأمراء  

ز
كانت ييانتهم بارزة  ولكن نسق االستفحال الشعراء يتمثلون ف
 الشعري أعىل.  

ي 
ز
ي الزمن الغارب"  للشاعر أحمد صال  وهنا يستحرصز صورة كافور كصورة متدنية ف

ز
ي تصيدة "ترارات ف

ز
وف

 عندما بدأت ملم  سياسة الصل  مع إرسائي   فيقول:  1975الخيانة عام 

 قرضتك مرض

ي وملكت )كافور( ما فيك من شهوة 
 غرغرتب 

 فمن أين جئت بهذا الهوى المستكن بنبض

ا الصورة السيئة لكافور  ي الطيب" مستحرصز ي ضيافة أئ 
ز
وبعد زيارة السادات إلرسائي  تال تصيدة بعنوان "ف

 فيقول: 

 يا أبا الطيب

 ما أنضجت جلد اآلبق المخصي 

 ما كشفت عن سوءاته

ي المسك“إن أحداث   أن 

 تعاويز حواة

ي 
 
 أبا الطيبيا  –وتعاويز القواف

                                                           
وت أم  دنق : اخأعمال  -(16)  . 77  ص: 1998الشعرية الكاملة  دار العودة  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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 كافور
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 بعد .... مازالت عيون عربية
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ي شعر درويش مجلة جامعة اخأتص ن ج  -(17)

ز
 . 8  ص: 2010  العدد اخأول  يناير 14محمد فؤاد سلطان: الرموز التاريخية واخأسطورية ف
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وعىل حسب ما ورد ف
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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ي قل أتتك ا  ألخبار يا متنب 

 إن كافور فكك األهرام

ي يد قروي
 
 سقطت مرص ف

ام  . 18لم يجد ما يبيع إال الير

ي الطيب"  ي قصيدته" محاورة مع أن 
 
ي ف

 
ي علوش فلم يكون أقل من هؤالء فقد طغ  عليه النسق الثقاف أما ناح 

   فيقول: 

ي غي  "
ز
لوا عبء الدم المهراِق ف  وتحمة

 
ْ
ة  ....القضي ة
روا أن 

ّ
 الدماء هي الدماءوتذك

 القتي 
ُ
ي كنت

 وأنتز
 ..وتاتىلي ليَس القتي 

 دمي عىل
ُ
ي رأيت

 وتذكروا أئز
"...
ْ
م  19تسماِت كافور الزرية

ي الطيب:   أما خرص  الحمصي فنصيبه من النسق ال يقل عن اآلخرين فيقول قصيدته عىل لسان أن 

 عتاُب 
َ
ي هواك

ز
 "يرسُّ فؤادي ف

 جواُب؟
َ
 ه  لديك

ً
 شعرا

ُ
 إذا تلت
 أبا م

ُ
م
ُ
 ترين
َ
 أنت
ُ
 حسٍد والمجد

ي عصِف الرياَ  ركاُب 
ز
 ف
َ
 جناحاك

هم   بغي 
َ
 واستهنت

ً
 كراما

َ
 مدحت

  واخأناُم غضاُب 
ً
 تريرا

َ
 ونمت
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 بالهجَو المريَر لمعرسر

َ
 تجاوزت

 كراٍم فه  هجو الكراِم صواُب؟
 
ً
 والية

ُ
 تريد
ً
 كافورا

َ
 ومدحك

 يطاُب"
َ
ة منك  فه  نفَع المخصي
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ز
المضمر طغز عىل كثي  من الشعراء  وجعلنا نعيش مع هذا النسق المخالف والمضمر  لذا نجد أن النسق الثقاف

ي فقط ب  لم أصول 
ي وواتغي وال أنس أننا أمام نسق لم يكن لم أص  ديتز

ي عىل ما هو حقيق 
ز
لما هو فحىلي وطاغ

ي سورة اللقرة
ز
بُ ))َوم  : وما نحن بصدده اآلن هو ذكر آية من القرآن يقول فيها هللا عز وج  ف ْعج 

ُ
 ي
ْ
اِس َمن

َّ
 الن

َ
 ن

َ
ك

ي   
 
 َسَغ ف

ى
َوىل

َ
ا ت
َ
ذ َصام  َوإ   الخ 

ُّ
د
ى
ل
ى
َو أ
ُ
ب ه  َوه

ْ
ل
َ
ي ق  
 
 َما ف

ى
ىل
َ
 هللَا ع

ُ
د ه 

ْ
ش
ُ
َيا َوي

ْ
ن
ُّ
َياة الد

َ
ي الح  

 
 ف
ُ
ه
ُ
ْول
َ
 ق

ْ
ُيف ِرِض ل 

َ
ا األ

َ
يه  ف 

َ
د س 

))
ْ
َساد

َ
بُّ الف ح 

ُ
 ي
َ
َل َوهللُا ال س 

َّ
 َوالن

َ
ْرث

َ
 الح

َ
ك ل 

ْ
ه
ُ
 . 20َوي  

                                                           
ي  عن أنور السادات  مجلة المرابط  -(18)

: ديوان اليوميات الرسية  تصيدة نزار تلائز ي
 . 2010  10الراصد  نزار تلائز

ي     - (19)
وش  مجلة اآلداب  العدد اخأول  كانون الثائز

ّ
ل
َ
ي ع وت  ص 1980ناح   . 26  بي 

 . 205-204سورة اللقرة: اآلية  -(20)
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ي طريق الحق حت  ال ننخدع بما هو ظاهر من جمال القول الذي يضمر ما هو  وهذه اآلية
ز
تجعلنا نتأكد أننا نسي  ف

ي  ورغم أن الخطاب 
ي أو سياشي أو اجتماغي أو ديتز ون سواء هذا الخطاب أدئ  ء فنقع فيما وتع فيم الكثي  يسي

ي المنافق  ولكن تعمم عىل الجميع بعد ذلك كما تال مح
ز
ي ونزلت ف ي تفسي  الطي  موجم لنت 

ز
ي : "إن مد بن كعب ف

ي الرج  ثم تكون عامة بعد"
ز
ل ف ز  . 21اآلية تيز

ا إىل  ي هذا الصدد فيقول: "ما الذي حول شاعرا أجي 
ز
ي ف ي عن المتنت  ي الختام إال بمقولة غازي القصيت 

ز
وال يروتنا ف

ي نمر الجميع؟ وما الذي يجع 
ز
ي أيامنا هذه أعمم شعراء العربية عند اللعض  وإىل واحد من أعممهم ف

ز
 منم ف

ية مجردة من  ي كك  شاعر عميم تادرا عىل تصوير النفس البرسر  معاضة من معمم المعاضين؟.. كان المتنت 
أكير

تيود الزمان والمكان  كان يملك حاسة سادسة  ال نعرف كيف ولماذا جاءت  جعلتم وثيق الصلة بالنفس العربية 
 تحديدا وبك  عمومها وتطلعاتها... 

ي ال تحم  عفة عي  المت
تة إىل اخأمجاد  وسخر من تيادات زمنم؟ اخأصنام الت  ي بصدق عن ظمأ النفس المحي  نت 

ي ترغ وكأنها تطعان غنم  وتحدث 
الصنم واخأرانب النائمة بعيون مفتوحة  ووصف باحتقار الشعوب الخانعة الت 
ي  ولم يت

 ورع عن وصف اخأمة بأرسها بأنها بوجع عن عيش الذلي  الذي يتحول إىل موت أسوأ من الموت الحقيق 
 22أضحوكة خأمتهم. 

 الخاتمة: 

ي تحلي  تصيدة العيد  فلم نستطع أن 
ز
ي والمضمرات النسقية الثقافية ف

ز
وإذا كنا تد لجأنا إىل النقد الثقاف

نا إليم أثبت لنا أننا  ي تحتاج إىل وتت كاف من أج  اللحث والتحلي  والتوجيم  ولكن ما أرسر
نستكم  العناض الت 

ي وتوفنا ب  تراجعنا إىل هذا 
ز
ي والوتوف عىل ما هو سبب ف ي  حاجة إىل وتفة جادة إلعادة دراسة فكرنا العرئ 

ز
ف

الحد  والعم  عىل توحيد الجهات والنقاد واخأدباء من أج  تثبيت منهج محدد ومثمر يكون من يللم المخرج 
ي جعلتنا إىل النور والعودة إىل ما وص  إليم تراثنا المثمر  والتنازل ع

 ن بعض المنجزات والمصال  الشخصية الت 
ي 
ز
ي فهو موضوع سيكون لم صدى ف ي النص العرئ 

ز
ي ف
ز
ننساق إىل ما هو أت  وأسوأ  أما اللحث عن الفضاء الثقاف

ي 
ي وإعادة الثقة لمن كان الخطاب القرآئز ي وفت  آفاق القارئ العرئ 

ز
وضع الخطوط العريضة للتحلي  الثقاف

. والخطاب النبوي هما مص ي
يعم الديتز  درا ترسر

عت الريادة والسلطة من الشعر   ز ي اني 
هذا باإلضافة إىل التوجم الغي  ملارسر تجاه الخطابات الجديدة المعاضة الت 

ي وعلو همة الرواية حت   وسحلت بساط القوة والتحكم من تحت أرج  الشعراء  بداية من الرواية والرسد العرئ 
ي اندلعت من أصلحت شعر الدنيا الحديث  وأصلحنا ن

عيش زمن الرواية  إىل الخطابات الجمهورية السلطوية الت 
ي الخطاب 

ز
ي التت توجم جمهوري عاىلي وأصلحت علمة رئيسية ف

رحم التكنولوجيا بداية من ثقافة الصورة الت 
ي السلطة

ز
ىل ع اإلشهاري  ووسائ  التواص  االجتماغي  وأيضا الخطاب اإلعلمي الذي أصب  أداة لها تأثي  فعىلي ف

ي الخطابات 
 
ي تعدت الحدود عن باف

ا وسائ  التواص  االجتماغي الحديثة "السوشيال ميديا" الت  الجمهور. وأيي 
ي الثأثي  والوصول إىل الجمهور شئنا أم أبينا  ج  هذه الخطابات حتمت عىل المفكرين 

ز
وأصلحت علمة بارزة ف

ي منها  باإلضافة  واخأدباء أن يكون هناك منهج نقدي جديد  يستطيع أن يجاري
ز
الواتع ويستخرج المضمر الثقاف

                                                           
ي  تحقيق محمود دار المعارف  مرص  ص:   -(21) ي: تفسي  الطي   . 232محمد بن جرير الطي 
-(22)   : ي ا،غازي القصيت  وت  ط  الخليج يتحدث شعرا ونير  . 2004  2المؤسسة العربية للدراسات والنرسر  بي 
ي أحدثكم  ص:   

 48  47عن تبيلت 
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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               
ز
ي ساهمت ف

 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو يليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كل من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الحياة المعاضة  وأصب  جمهوره أعم وأشم  
ز
ي الجديد الذي أصب  علمة بارزة ف

ز
إىل مسايرة هذا الواتع الثقاف

ز اخأجيال ووحد فكرهم بعيدا عن السلبيات  خأنم تعدى القارئ المثقف  إىل القارئ العادي  وجمع بي 
 واإليجابيات. 
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