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 هل تعرف حظرية املزرعة القريبة؟...هناك تعيش ”اليت“ مع
أرستها

 اليت حمل صغري...تشعر بامللل! ليس هناك من أحد ليلعب معها،
فالكل مشغول!....هل تشعر بامللل أحيانا؟

 رمبا نتغلب عىل امللل باستكشاف الحظرية؟...إنها مليئة باألشياء
املشوقة التي تسعد ”اليت“ وتساعدها يف التغلب عىل امللل.

تجد ”اليت“ لوح التزلج الخاص باخيها...تأخذها لتجربها....
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 تندفع ”اليت“ باملزالجة نحو الشارع!!!...ولكن...يا إلهي! ما
 هذا؟!...إنها حافلة كبرية متجهة نحوها!...ماذا تفعل؟؟؟ ...إنها ال

تعرف كيف توقف لوح التزلج!

 الحافلة تقرتب أكرث...يف اللحظة االخرية „اليت“ تنحرف إىل حافة
الطريق وتسقط من عىل لوح التزلج ...

 كل ما تراه اآلن هو الغيوم البيضاء الجميلة يف السامء!...لقد
 سقطت املسكينة يف الحفرة!...ها هو سائق الحافلة جاء ليتفقدها 

 وعالمات القلق عيل وجهه:
”هل أنت بخري؟“...التقط السائق هاتفه واتصل باإلسعاف.
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وااا ويييي...تصل سيارة اإلسعاف بأضوائها الرباقة وصفارتها املدوية.

 رجال اإلسعاف يقومون بفحص ”اليت“ رسيعا، ويضعونها عىل لوح
 اإلسعاف الناقل إىل داخل السيارة...و ينطلقون إىل أقرب مستشفى، و

تنقل ”اليت“ إىل الداخل فور الوصول إىل حجرة الطواريء لالطمئنان عليها.
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 لحسن الحظ والدة ”اليت“ سبقتها إىل هناك...فتطمنئ ”اليت“ لرؤيتها وتفرح....
 اه اه اه كاحل ”اليت“ يؤملها كثريا!...الطبيب غري متأكد؛ هل هناك

 كرس يف الكاحل؟..أم مجرد التواء؟! فاالشعة العادية مل توضح الصورة 
 وعالج الكرس يختلف عن عالج االلتواء!

 لذلك، يطلب الطبيب MRI )فحص الرنني املغناطييس( لكاحل ”اليت“ حتى
يتأكد من التشخيص: هل هناك كرس أم ال.

 ف اإلنسان،
يبدو كهذا

التواء يف كاحل كرس يف الكاحل
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 ”اليت“ تسأل: ”ما هو تصوير الرنني املغناطييس ايها الطبيب؟“...
 فيجيب الطبيب بلطف: ”ام ار آي“

 ) M..R..I ( ثالث حروف الختصار جملة
.... Magnetic Resonance Imaging 

التصوير بالرنني املغناطييس“....
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ويكمل الطبيب ضاحكا: „يف داخل هذا الكهف السحري يوجد مغناطيس عمالق، مغلف بالكامل 
كام ترينه. إنه ذو قوة جذب هائلة ويجذب إليه اي يشء مصنوع من املعدن.

سوف تستلقني يا اليت عىل منضدة الفحص الخاصة ...وبعدها، يبدأ أقزام الكهف السحري بالعمل.
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 أقزامنا السحريون لديهم مغناطيسات صغرية.يستخدمونها
لضبط تناغم وحجم التصوير...يطفؤونهم ويشغلونهم بتناغم 

 خاص أو يحركونهم برسعات مختلفة. ينتج عن ذلك 
 صوت يشبه صوت املنشار أو الطرق او الطبول، ليوقظ 

 الخاليا الصغرية يف جسمك.
 وعندما تود هذه الخاليا أن ترتاح بسالم، 

 تقوم بإرسال ”إشارات“ للجهاز تسمى 
 ”صدى او رنني“ أو Resonance )الكلمة الثانية(. 

هذه العملية تتكرر مرارا، وتختلف مدة الفحص من نوع آلخر.
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 يف الصور يبدو
 مظهر كاحل اإلنسان

من األمام و الجانب...
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 عندما يرى األطباء صور الفحص يجب أن يعرفوا أين ميكن أن يكون الخلل و كيف
 يجدونه. األقزام السحرية مع مغناطيساتهم الصغرية يساعدون الطبيب يف إيجادها

داخل الجسم.

 تخييل يا ”اليت“ أن ”حبة خرز“ صغرية خبزت داخل كعكة!...وال تعرفني مكانها
 بالضبط...فكيف ستجدينها؟ … سوف تضطرين لتقطيعها إىل رشائح حتى تتمكني من

 إيجاد حبة.
 املغناطيس يستطيع أن يوقظ خاليا أجزاء مختلفة من الجسم. وهذا ما ينتج عنه الصور

Imaging لطبقات من الجسم، كرشائح الكعكة! ومن هنا تأيت الكلمة الثالثة

 تلتقط االشارات الصادرة من خاليا الجسم 
مستقبالت خاصة وتعرف هذة املستقبالت يف عامل 

 الرنني املغناطييس بامللفات. وهذة امللفات تكون 
 عيل شكل الربواز أو اللحاف أو حتى الخف

 يف حالتك يا „اليت“. بعضها يوضع تحت الجسم 
 عىل طاولة الفحص، وبعضها اآلخر فوق 
 الجسم. وتغلف مبادة لينة وناعمة ليك ال

تشعرين بوخز أو أمل.

 امللف الخاص بالكاحل والقدم
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 ومبجرد استقبال اإلشارات الناتجة عن الجسم من خالل هذه امللفات، ترسل إىل
 الكمبيوتر الذي يحولها بدوره إىل صور لرشائح الجسم. ومن ثم ينظر إليها طبيب

 األشعة الساحر ليتأكد من وضوحها وتغطيتها للمنطقة املعنية من جسمك. ومن ثم
يقوم بإيجاد سبب الشكوى أو األمل.



13

ملفات سلكية للمجال املغناطييس املتغري

 ملفات سلكية للمجال املغناطييس الثابت

ناقل الرتددات الالسلكية
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يف بعض األحيان قد يحتاج املريض لصبغة تحقن بالوريد ...الصبغة السحرية!

 تجوب هذه الصبغة يف رحلة داخل الجسم من خالل األوعية الدموية...
وتساعد الطبيب يف معرفة ما إذا كان الجزء الذي يتم فحصه سليامً أم مصاب!

 كيف تعمل هذه الصبغة السحرية؟
 يلف الطبيب رشيطا حول الذراع ليتمكن من رؤية األوردة الدموية تحت الجلد. 

 يطهر الجلد يف موضع الحقن، ثم تشعرين بوخزة اإلبرة، ويقوم الطبيب بحقن الصبغة...
لن تشعري بأمل أثناء ذلك، وبعدها يزيل الرشيط واإلبرة من ذراعك.

ركبة أحد املريض بعد حقن الصبغة
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 يف باديء األمر، تخوفت „اليت“ من غرابة املكان، واألصوات و الرائحة. ولكن
 مرح االقزام السحرية طأمنها وأزال عنها هذا التخوف.

ومع وجود والدتها، سيكون كل يشء عيل ما يرام.

قبل الدخول إىل الجهاز، يجب التأكد من أن جيوبك 
ومالبسك خالية من أي معادن، كالنقود املعدنية، ساعة 

اليد، الهاتف املحمول، بطاقات ممغنطة و مشابك الشعر 
املعدنية، نظارات، مفاتيح،...وغريه. إذا تم الدخول بأي من 

هذه األشياء حيث يوجد الجهاز، سوف تكون مجاالً 
مغناطيسياً خاصاً بها وال ميكن امتام الفحص بنجاح! أبطال 
املستشفى السحرية ساعدوا ”اليت“ يف إزالة مشابك شعرها 

ومفاتيحها ثم وضعوها يف الخزانة املخصصة.
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 تدخل ”اليت“ الغرفة الغامضة حيث يوجد جهاز الرنني...كهف التصوير السحري.
 األقزام السحرية تنتظرها بالداخل، وفضول ”اليت“ يزداد: „ماذا سيحدث الحقا؟“!.

 يقدم لها أحد األبطال سامعات للتخفيف من ضوضاء الجهاز. قد يقوم البعض
 بتقديم سدادات األذن. كام أعطاها كرة اسفنجية لتضغطها حني الشعور

 باالنزعاج ألي سبب كان، تصدر صوتاً ينبه القزم الذي يقوم بعمل الفحص.
 ولكن، هذه الكرة يا اليت ليست للعب!...فهذا قد يخيف األقزام فيهربوا...

وسوف يضطر االقزام عندئٍذ العادة الفحص مرة أخرى.
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 واآلن انتبهي يا ”اليت“...عليك أن تبقي ساكنة دون حركة!...
 إذا ظلت اليت ساكنة بدون حركة يسعد األقزام كثريا و يقومون 

 بإنجاز افضل الصور. ولكن إن تحركت، فسوف تنتج
 صور غري واضحة!...ورغم ذكاء طبيب األشعة، لن يتمكن 

من التشخيص السليم ما مل تكن الصور واضحة!
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فيقوم الطبيب املعالج بوضع

جبرية عىل الكاحل

ينظر الطبيب إىل

الصور فريى أثر التواء

كاحل ”اليت“.
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 ”اليت“ غري معتادة عىل ذلك! 
 فهي تحب اللعب يف الحظرية و كثرية 

 الحركة. ولكن الطبيب يطلب 
 منها االلتزام بالراحة ملدة 

 أسبوعني حتى يشفى الكاحل....بعد 
 ذلك، تستطيع العودة 

للعب والقفز كام تحب.
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 انظر ما أحىل الحظرية اآلن! ...لقد قام أخوها
 بتجهيزها بأرضيات التزلج لتصبح مضامراً للتزلج. 

 غمرت „اليت“ الفرحة والبهجة....ما أحالها من مفاجأة!
 فيهمس أخوها يف أذنها قائال: „هذا ليك ال

تضطري للتزلج عىل الطريق يا أختي العزيزة“!...

 لن تشعر ”اليت“ بامللل بعد ذلك. ها هي تتزلج
 مبهارة ...وعندما تتعب، تحرض لها والدتها كوبا لذيذا

من رشاب الشوكوالتة الداىفء.
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 يف هذة الليلة حلمت ”اليت“ بأنها تطري عىل لوح التزلج إىل املستشفى و
 تلوح بيدها لتحيي الطبيب و االقزام السحرية االبطال!...وتقول:

 ”كم أنا سعيدة بشفايئ...الحمدلله“...و تتمتم يف منامها:”كم احب التزلج!“



 هذه قصة ”اليت“؛ الحمل الصغري املفعمة بالحيوية والتي تحب
 اللعب بلوح التزلج. وقعت املسكينة والتوى كاحلها. فذهبت إىل

املستشفى و أجري لها فحص الرنني املغناطييس.

هذه القصة توضح لألطفال ما هو جهاز الرنني املغناطييس وكيف 
يعمل بطريقة بسيطة متكنهم من استيعابها.

This book has been produced with the  
friendly assistance of Siemens Healthineers.

For further information please visit
siemens-healthineers.com/mri

Order number: A91MR-100-75X-5100
All Rights Reserved
© 2019 Rolf Vosshenrich, Sylvia Graupner
Translation: Mohammed Almalki and Haitham Mohamed  
Typograph: Agentur Baumgärtner, Fürth, Germany


