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العام    6  حواليقبل   في  تقريبًا  أعرف    2015سنوات  أكن  لم  المالطية،  بالحمى  أصبت 

. لقد كانت موجودًا.العالم كله ولم يعد    منالكثير عن هذا المرض، وكنت أتوقع انه انتهى  

تجربة صعبة مع هذا المرض الخبيث، واليوم سأحكى لكم هذه القصة وهذه التجربة التي 

 ان اتذكرها..  أحبال 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مرض خطير تتسبب به بكتيريا البروسيل   بداية البد من معرفة أن الحمى المالطية هي 

( المصابة  الحيوانات  ملمسة  خلل  من  االنسان  الى  الحيوان  من  البقر، اإلبلوينتقل   ،

كل لحومها الغير مطهية بشكل جيد، أو بشرب األلبان أو من خلل  أوالغنم( بشكل مباشر،  

 .مغلية.الملوثة بهذه البكتيريا والغير 

ن، يغلب عليه الطابع الجنائي وهو ة )للتاريخ( لن أتحدث عنه اآلسأترك جانبًا من القص

كيفية  عن  وسأتحدث  شائك،  ألنه  الفصل  هذا  سأترك  المرض،  بهذا  إصابتي  كيفية 

وكان ذلك   شقيقتي. بدأت القصة معي عندما كنت في زيارة لمنزل  ذلك.اكتشافه وتبعات  

 سنوات 6في شهر شعبان قبل 

 الشديدةبالصداع والدوخة، والبرودة    وبشكل مفاجئ شعرت  ليل،  9كانت الساعة تقريبا  

فأيقنت انى مصاب باألنفلونزا وقررت اذهب لمنزلي،   ،بالرغم اننا كنا في فصل الصيف

بنادول وحبة  الليمون  بقائي وشرب كاس من  الوالدة على  جاء كفأصرت  وبالفعل  س  أ ، 

على   وشربته  ال.  التحسن.مل  أالليمون  بالتعرق  شعرت  قصيرة  فترة  شديد وخلل 

علما   بحياتي،  على  تمر  لم  والية قد  كنت    يأنن وقشعريرة  في  الزمن  من  فترة  عشت 

25 Jan 2020 

25 Jan 2020 

  مع الُحمى المالطية  قصتي
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في فصل الشتاء، وتمددت   40ميتشجن االمريكية حيث درجات الحرارة تصل الى سالب  

بل فائدة فأسناني لكن كل ذلك كان  ،  وتغطيت بها  وطلبت من الوالدة بطانية   الكنبةعلى  

البرد تتكسر من شدة  بطاني،  تكاد  بنادول وطلبت  اخذت حبة   ، فائدة  بل  وثالثة  ثانية  ة 

، وبعدها قررت ان اذهب لمنزلي بالرغم من حالتي الصعبة، وبالرغم ان المسافة ثانية

شعرت   أننيمن منزل شقيقتي )شارع العروبة( الى منزلي )حي الحمراء( ليست بعيدة ، اال  

 .. والنعاسوكأنى مسافر لثلثة أيام من شدة االعياء واالرهاق والتعب 

، وتغطيت بأكثر خلع ملبسيأن  أوصلت الى المنزل في حالة مزرية وذهبت للنوم دون  

، في صباح اليوم التالي ذهبت برفقة بطانيات وبدون مكيف ونحن في فصل الصيف  3من  

الشقيقة  يزوجت الطبيب من مصر  المنزل وكان  له الى مستشفى قريب من  ، وشرحت 

 ! !..الجوتغير  ي انفلونزا حادة بسبب، فقال لي هالحالة

لم في مفاصل  أفقلت له يا دكتور قشعريرة لم أرى مثلها في حياتي وتعرق شديد، مع  

سفله، فصمت الطبيب لبعض الوقت وقال أالفخذ والركبة والقدم، وألم في أعلى الظهر و

بيب فتعجبت من الط  وابل؟!! و بتشتغل في مكان فيه حيوانات بقر  أانت عندك حيوانات  

 ر يا دكتو"أنا    وتابعت حديثى:  ..!! حيوانات"    مع"ده شكل واحد بيشتغل    ريا دكتووقلت له  

"خلص   فقال:.  ".ليش في الحيوانات خالص  ، انا مامحلل مالي وصحافة واعلم وتلفزيون

لكن انا عايزك تعمل تحليل دم في المختبر انا شاك في حاجة   حادة، هي بقى انفلونزا  

ستلمه أعود وأ.. ذهبت وعملت التحليل وعلى أساس  ي بالي"وان شاء اهلل ما تكونش الى ف 

 ولم اهتم بالموضوع ..  ليلً 

، ثم تذكرت انى ومشيت وانا غير مهتمحضرت للمختبر حسب الموعد واستلمت التحليل  

، " إيجابي"  فقالت:، فرجعت وسألتها  ما سألت البنت التي في المختبر عن نتيجة التحليل

لت يعنى انت مصاب ببكتيريا البروسيل ، )طبعًا عيوني ؟ فقاذلك  يعنى ماذا    إيجابي؟!!قلت  

 .. قالت راجع الدكتورومتر بره ورجعت ثاني( ..  2طلعت 

الدكتور   قالوا  الدكتور  ادور  ظروف،    ستأذناقمت  عنده  مبكر  غوطلع  الصباح جئت  دا 

، ول يوم رمضان(، اخذت رقمه واتصلت بهأعمره )يسوى  الدكتور راح  فقالوا    للمستشفى

"فقال ده  :  بتتصلايه  ولسه  البروسيل  بكتيريا  معاك  انت  وروح يابنى  نفسك  الحق   ،

 ... انا هنا عرفت ان الموضوع كبير وخطير".مستشفى كبير فيه تنويم

ومنهم من    تنويم، الزم  منهم من قال لي  ،  لي.. اتصلت بأطباء أصدقاء  مالكم بالطويلة

العلجات والزم ، رحت للمستشفى وقالوا ما يحتاج تنويم وسنكتب لك  بدون تنويمقال  

متواصلة  تأخذها شهرين  )  ليكتب    ،لمدة  حيوي  مضاد  ،  ومسكن(  Rifampicinالطبيب 

 ..المضاد غير متوفر بكثرة في الصيدليات وقال
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في  ونحن  ن بالعكس األمور زادت سوء،  تحس  أيأيام بدون    4استمريت على هذا الحال  

الوعي عن  غائب  شبه  وانا  فوق  رمضان  حرارة  ودرجة  وهذيان  هلوسه  وية مئ  40، 

، مشيت من فوقك  شاحنة، تخيل معي ان  وقشعريرة وتعرق، واشعر ان جسمي متكسر

 ..شبه مشلول في سريري تكن، يدايتحريك  أستطيعال  ..مك؟ا عظكيف سيكون وضع 

لى متلك عنا إ: "هاى حالتك بسيطة،  ليفقال    الشقيقة،  لدكتور ثاني من سوريا  ذهبت

. رجعت البيت واستمريت بنى.إ، استمر على العلج يا  بسوريا بنعطيه جرعة اقل من هيك"

 لي ، شوف  طبيعي  وضعي غير  ر يا دكتوعلى العلج بل فائدة، رحت لطبيب ثالث وقلت له  

وواجهت  علج إضافي  ليفكتب    الشقيقة،، وكان من مصر  حل العلج ،  المشكلة  نفس 

 (، Doxycyclineقوى اسمه )  حيوياإلضافي غير متوفر بكثرة في الصيدليات وهو مضاد  

، وانما في األضرار الجانبية  العلجات،وصرت اخذ العلجين مع بعض، المشكلة ليست في  

فضل   ءحتى شرب الما  أستطيعالمعدة وأصبحت ال  تهيج    فهذه العلجات القوية تسببت في

 .كل.األن ع
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تأكلأالبد  وأنت   وال  ن  المعدة،  تتهيج  ال  لتعوحتى  بكثرة  الماء  ان تشرب  ض عملية يبد 

جفاف، وللتغلب على تهيج المعدة كتب لي الطبيب حبوب سيحدث الالتعرق الشديدة واال  

أواًل  تأخذهااسمها )نكسيوم(   المضادات  ، ثم  قبل األكل لتستطيع األكل  الحيوية تتناول 

، استمريت في هذه المعاناة ولم يظهر التحسن اال واال ستحدث قرحة في المعدة  القوية

 . .يوماً  20بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحرك اال أتحسن، قبلها كنت شبه مقعد ال  ن اشعر مجرد شعور بالأيوما استطعت    20بعد  

العضلي  يدةشد  بصعوبة الجهاز  اللعينة تضرب  البكتيريا  والعصبيألن هذه  ، وتضرب ، 

خطيرة للغاية قد ُتصيب االنسان بالشلل أو بالتهاب الدماغ    يمفاصل الجسم والعظام وه 

 ..)السحايا(، أو بالتهاب جدار القلب والرئتين

ال  الحظ،لحسن   المرض  في   هذا  مشكلة  ال  وبالتالي  االنسان،  الى  االنسان  من  ينتقل 

كذلك فان هذا المرض ال   المشتركة،مخالطة اهل البيت ومصافحتهم واستخدام األدوات  

 .(.قدر الشخص المصاب انه يجامع إذا)هذا طبعا  الجماع،ينتقل بين الزوجين من خلل 

االستمرا  من  البد  الكامل  بالتحسن  تشعر  ان  بعد  للمدة  حتى  بالعلج  شهر    المقررة،ر 

من خلو جسدك من    لتتأكدوبعدها البد تسوى تحاليل    (،ونصف او شهرين )حسب الطبيب

البكتيريا يصلحهذه  ما  العادي  التحليل  التحليل  ،  هناك  يكون  البد  عليه   الذي،  يطلق 

 .. )مزرعة(

ة لم أجرؤا على ، وحتى تلك اللحظصم يوما واحدًا فيهأانتهى شهر رمضان بالكامل ولم  

..  سلطات وشوربات الن المعدة التزال تحت االختبار  كله  يطعام  كاناالكل بشكل طبيعي،  

لمعايدة   المبارك دعيت  الفطر  أيام عيد  أول    الميموني نايف    العزيز  وصديقي  خيأوفى 

المرضوإ  ه والدو هذا  بعد  بالناس  لي  لقاء  أول  هذا  وكان  دعيت وعند    ..خوانه،  العشاء 
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الطعام فامتنعت   انى  لتناول  لمشاركتهم    اإلخوة، فحلف على  متعشىبحجة  واضطررت 

على استحياء، وكان هذا اول اختبار لوجبه دسمه مكون من اللحم والرز والجريش، والحمد 

هلل كانت هي البداية لعودة المعدة الى وضعها الطبيعي.. والحمد هلل عدت الى الحياة من  

 جديد بعدما رأيت الموت بعيني

عرف كثير من األصدقاء بخلفيات هذا المرض قالوا لي انت محظوظ ألنك بعد ذلك عندما  

وقت   في  المرض  األطباء   مبكر،اكتشفت  بسهولة  يكشفه  المرض  هذا  الغالب  وفى 

خبرة من غيرهم في هذه النوعية من االمراض التي تنتج عن    أكثرالمصريين كونهم  

 .المصريةوهذا شائع جدا في األرياف  بالحيوان،اختلط االنسان 

وحقيقة انا لست    شربه،قبل    واإلبلمن المهم جدا أن يتم )غلّى( حليب االبقار واالغنام  

 الغذائية، اذا تم غليه تذهب فوائده    اإلبلخبيرا لكن بعض االخوة ذكر لي ذات مرة ان لبن  

 .موجودة.وال بد من طهى اللحوم جيدا حتى تموت البكتيريا اذا كانت 

و شربت أبل  إأو كنت قد تناولت لحم    ذكرتها،حصلت لك اعراض كالتي    إذاومن المهم  

و غنم، وشعرت بأعراض شبيهه باألنفلونزا أو بقر  أبل  إ  كانت  البان غير مبسترة سواء

وقشعريرة،  ألكنها   تعرق  مع  عليك  شد  المختبر أ فيجب  في  تحليل  عمل  في  تتهاون  ال 

 .. لبكتيريا البروسيل المسبب للحمى المالطية

تكون   انتهت،    #الحمى_المالطية  مع  قصتيوبذلك  أن قد  وتعالى  سبحانه  اهلل  وأسأل 

يجنبنا واياكم شر االمراض واألوبئة، وتذكروا دائمًا ان الصحة تاج على رؤوس األصحاء..  

عظيم   ومن  نقمتك،  وفجاءة  عافيتك،  وتحول  نعمتك،  زوال  من  بك  اعوذ  انى  اللهم 

 . انتهى بحمد اهلل سخطك.
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