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وجوه هذه الصفحة
شخصيات عربية تخطت بنجاحاتها وإجنازاتها 

حدود الوطن العربي لتصل الى العالم،
فكانت صفحة »عرب على مستوى العالم«.

يصف د.يعقوب القلب الذي قضى قرابة 
نصف قرن وهو يبحث في اسراره قائال: هو 
عضو أقل ما يتصف به انه يتسم باإلعجاز، 
ورغم كونه مضخة تضخ الدم اال ان عمل 
هذه املضخة يعتبر اعجازا مبعنى الكلمة 
من حيث شكله وتصميمه وايضا خالياه، 
وهي مرتبطة بعضها ببعض بطريقة دقيقة 

جدا، ونكتشف كل ساعة بل كل دقيقة اشياء 
جديدة في جماله واعجازه. وعن االختالفات 
بني قلب الرجل وقلب املرأة يقول: االختالفات 
طفيفة جدا بني قلبيهما، فالتأثيرات والترسب 
في الشرايني التاجية تكون اكثر في قلب 
الرجل من قلب املرأة، اال انه يعتبر ان قلب 

املرأة اقوى من قلب الرجل.

قلب المرأة وقلب الرجل

اجلراح العاملي مجدي يعقوب

أج���رى أكثر من ألف���ي عملية زرع 
قلب خالل ربع قرن وما يزيد على ألفي 
عملية قلب مفتوح ف���ي أنحاء العالم 
ونح���و 30 ألف عملي���ة جراحة قلب، 
كرمته امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا 
ومنحته لقب سير ووسام فارس ونال 
العديد من درجات الدكتوراه الفخرية 
من اجلامعات األجنبية، جتاوزت ابحاثه 
العلمية األربعمائة بحث متخصص في 
طب وجراحة القلب والصدر وجنح في 
»اإلبداع« ف���ي إجراء عمليات جراحية 
كانت يوما ما مستحيلة كاستنبات جزء 
من قلب بش���ري، ليصبح أحد أش���هر 
ستة جراحني للقلب في العالم وثاني 
طبيب يقوم بزراعة قلب بعد كريستيان 

برنارد.
جائزة الشعب

تف���وق على جنوم الف���ن والثقافة 
والرياضة في بريطانيا الذين يحظون 
عادة بأكبر شعبية وفاز بجائزة الشعب 
لعام 2000 التي نظمتها هيئة اإلذاعة 
البريطانية وذلك إلجنازاته الكبيرة في 
اململك���ة املتحدة وأتت اجلائزة لتكون 
األغلى على نفس اجلراح العاملي ألنها 
اتت مباشرة من الش���عب وذلك على 
عكس اسلوب الترشيح املتبع في منح 

اجلوائز العاملية.
مصري حتى النخاع

لم ينس د.مجدي يعقوب مصر وطنه 
األم، التي يدين له���ا بالكثير ويفتخر 
بأنه مصري حتى النخاع رغم جنسيته 
البريطانية وذلك رغم انه مت اختياره 
للحصول على لقب »سير« البريطاني، 
لس���جل إجنازاته الواسع في املجاالت 
الطبية في اململكة كان ابرزها انش���اء 
مركز هارتفيلد ألبحاث امراض القلب في 
بريطانيا، وابتكار اسلوب جديد للعالج 
اجلراحي حلاالت هبوط القلب احلاد، 
وابتكار جراحة »الدومينو« للمرة األولى 
� تلك اجلراحة التي تقوم على زراعة قلب 
ورئتني ملريض يعاني من فشل الرئة، 
وفي الوقت نفسه، يؤخذ القلب السليم 
من املريض نفسه ليزرع في مريض ثان، 
وتأسيس برنامج عاملي لزراعة القلب 
والرئة، وإنشاء »مؤسسة األمل لألعمال 
اخليرية« التي تقدم خدماتها اإلنسانية 
والطبية ملرضى القلب من األطفال في 

العديد من الدول النامية.
أهم من نوبل

ال يهتم باجلوائز وجناح عملية لقلب 
طفل عنده اهم م���ن جائزة نوبل، كل 
املرضى عنده متساوون في حقهم في 
العالج واحلياة بصحة وعافية والبد 
ان يشعروا بذلك خاصة من ال ميلكون 
الع���الج. ألن الكرم احلقيقي عنده هو 
ال���ذي يجده من الناس الذين يغدقون 
عليه عواطفهم فيمنحونه سعادة داخلية 
نادرة وهو ما يحف���زه للعطاء األكبر 
فعالقة الطبيب باملريض عنده عالقة ذات 
اجتاهني: الطبيب يستفيد من عالقته بهم 
وحبهم له مثلما يستفيدون هم منها.

اجلراحة عنده رغم دقتها إال أنها ال 
يجب ان تكون جامدة، بل البد من املرونة 
أثناء العملية فعندم���ا يفاجأ اجلراح 
بشيء البد أن تكون لديه القدرة على 
االبتكار وتصور حل أثناء العملية فورا، 
وهكذا يدخل غرفة العمليات وهو مؤهل 

التخاذ قرارات خطيرة طوال الوقت.

كفاءة الجراح المصري

اجلراح املص���ري برأيه ال يقل عن 
نظيره ف���ي العالم، الفرق في التمرين 
وأحيانا ف���ي النظام واملعدات، ومصر 
كغيرها من بالد العالم من حيث نسبة 
التش���وهات اخللقية للقلب فالنسبة 
مستوية في كل البالد، لكن 90% منها 
لو لم تصلح في أول ستة شهور تزيد 
معدالت الوفاة، فاملهم هو التدخل املبكر، 

وهنا تكمن املشكلة في مصر برأيه.
العلم والطب ب���دون أبحاث برأيه 
غير مجدي���ني فال ميكن ملركز طبي ان 
يتميز دون أبحاث مهما وضعنا فيه من 
إمكاني���ات، وبالبحث توصل إلمكانية 
عالج ضعف وتضخ���م عضلة القلب 
ليسجل االكتش���اف باسم املستشفى 
الذي يعمل في���ه واالبتكار يقوم على 
وضع قلب صناعي وادوية داخل قلب 
املريض ليعاد تش���كيل عضلة القلب 
و75% من احلاالت التي يتم نزع القلب 
الصناعي فيها يعود القلب الى كفاءته 

الطبيعية.
طبق الكشري

م���ازال محب���ا لطب���ق الكش���ري 

املصري وكان ال يتناوله س���وى مرة 
في السنة.

ويسعده زيارة مصر دائما ليبقى على 
تواصل معها، ألنه يعتقد انها اجلينات 

التي ال ميكن ان تتغير.
ف���ي خدمة املرضى  يفتخر بعمله 
والعلم، فهذان هما »س���يداه« باملعنى 
احلرف���ي للكلمة، ويؤكد: هذا ما اقوله 
عندما يقول لي مدير مستش���فى انت 
تعمل عندي في املستشفى ويجب ان 
تفعل أو ال تفع���ل، حينها اقول له انا 
ال أعمل عندك وامن���ا أعمل عند اثنني 
فقط هما املرضى والعلم ولس���ت أنت 

واحدا منهما.
ال لألصدقاء واألبناء

يحب مرضاه ويضع نفس���ه دائما 
مكانهم، يتفهم مشاعرهم وآالمهم خاصة 
األطفال فمكسبه احلقيقي هو مبادلته 
هذه املش���اعر ألنه يحب االستس���الم 
لإلنسانية إال إذا كانت املشاعر ستتدخل 
في سالمة قرار مهم كإنقاذ حياة مريض، 
العملية اجلراحية يتحول  أثناء  ففي 
الى ماكينة، آلة تعم���ل في آلة اخرى 
هي »املريض« الذي يجري له العملية 

اجلراحية.
ال يج���ري جراحات ألصدقائه ولو 
انه يضطر أحيانا لفعل ذلك نزوال على 
اإلحلاح الشديد إال انه بالتأكيد ال يقدم 
أبدا على إجراء عملية ألبنائه بتاتا وهو 
ما حصل حيث مرض أحد أبنائه مرة 
فأخذه ألحد األطباء الذين يثق بهم وقال 

له: تفضل عاجله أنت الطبيب.
حلم اإلجازة

يهوى قيادة الس���يارات السريعة 
وخاصة السيارات املمتازة األداء، ويلجأ 
للسباحة واملوسيقى بعد التعب، وال 
ينقطع عن القراءة رغم تبدل اهتماماته 

بنوعية الكتب التي يقرأها.
اإلميان والثق���ة بالنفس عنده مع 
املثابرة على العمل كافية لصنع النجاح 
وحتقيق الطموحات، فعندما وصل الى 
اجنلترا كانوا يقولون انه أجنبي ولن 
يحقق شيئا، لكنه لم يكترث ليتخذ من 
هذا عذرا لنفسه يبرر التكاسل وعدم 
االجتهاد، ولألسف فإن كثيرين في مصر 
تعودوا أن يلوم���وا اآلخرين بدال من 

انتقاد أنفسهم.
يعمل من 20 الى 22 س���اعة يوميا 
ويحلم باإلجازة ليقضيها في الصعيد 
أو اإلسكندرية، يعشق عائلته ويتمنى 
لو يس���تطيع قضاء وقت أطول معها 
ولكنه يعلم ان أوالده اندرو وصوفي 
وليزا وزوجته ماريان يعذرونه، حيث 
لم يرغب أوالده بدخول املجال الطبي 
رمبا بسبب كثافة العمل إذ اختار ابنه 
اندرو ان يصبح طي���ارا وليزا تعمل 
اخصائية اجتماعية وهي تساعده في 
عمله في سلس���لة األمل، وتشذ ابنته 
صوفي عن القاعدة لتختار مهنة طب 
املناطق احلارة في أفريقيا وأستراليا 

وأميركا اجلنوبية.
يعقوب وديانا

ربطت د.مج���دي يعقوب باألميرة 
الراحلة ديانا عالقة احترام متبادلة حيث 
كانت تزوره دائما في مستشفاه وكانا 
متفاهمني جدا حيث رعت عام 96 حفلة 
لتكرميه شارك فيها نحو 400 مدعو من 
البريطانيني والعرب وحتدثت الليدي 
ديانا في احلفل ونوهت باجلهد الرائد 

للدكتور يعقوب في جراحة القلب.
رحلة العمر

روى ملجلة »نصف الدنيا« مسيرته 
املهنية حيث كان حلمه الدائم ان يصبح 
جراحا منذ طفولته وإعجابه بوالده 
الطبيب الذي فقد ش���قيقته بس���بب 
صمام القلب التالف فتألم ومتنى ان 
يأتي اليوم ال���ذي يصبح فيه جراح 
قلب، ثم خاض التحدي املستمر إلنقاذ 
حياة مري���ض وراء مريض ليصبح 

ملكا للقلوب.
ولد في بلبيس ع���ام 1935 والده 
حبيب يعقوب كان طبيبا وكان يعمل 
في وزارة الصحة، التحق مبدارس في 
أنحاء مصر بحسب تنقالت والده من 
أس���وان لقنا لبلبيس للقاهرة، وكان 
هذا يضايقه وهو صغير النه كان كلما 
كّون صداقات قطعها الترحال، لكن فيما 
بعد اكتشف ان هذا أفاده كثيرا فجعله 
قادرا على صنع صداقات متعددة في 
أي مكان طول الوقت، ومن وقتها لم 
يتوقف عن الترحال وصنع الصداقات 
ومن ضمنها صداقاته مع مرضاه التي 

يعتز بها كثيرا.

نجاح عملية لقلب طفل عنده أهم من جائزة نوبل

مجدي يعقوب..

ملك القلوب

فخر بريطانيا
ع���ام 2007 بّثت قناة »آي 
ت���ي ڤ���ي« البريطانية حفال 
لتوزيع اجلوائز على اشخاص 
بريطانيني مميزين حتت عنوان 
 The Pride of Britain Awards
بالتعاون م���ع جريدة »ديلي 
ميرور«. وكان من بني الفائزين 
باجلائ���زة املمي���زة الس���ير 
د.مجدي يعقوب، االخصائي في 
امراض القلب، والذي يعتبر من 
اشهر االطباء في العالم في هذا 
املجال، وتسلم جائزته من مقدم 
البرامج بول او غرايدي. وبدت 
املذيعة كارول  مقدمة احلفل 
فوردرمان متأثرة جدا، بعد ان 
مت عرض فيلم قصير لبعض 
من املرض���ى الذين خضعوا 
لعمليات ناجحة لقلوبهم على 

يد اجلراح يعقوب.
من بينهم تانا زوجة املمثل 

فيني جون���ز التي قامت هي 
بدورها بتقدمي الشكر واالحترام 
للدكتور يعق���وب ووصفته 
بأنه أروع انس���ان ميكنك ان 
تلتقي���ه في حيات���ك. وقالت 
له »أنا مدين���ة لك بحياتي«، 
مشيرة الى العملية التي اجراها 
لها منذ حوالي عشرين عاما 
والقت النجاح. وقالت »بفضلك 

اصبحت اليوم زوجة وأما«.
س���رق د.مج���دي يعقوب 
االض���واء بع���د ان تس���لم 
اجلائ���زة ف���كان تعليقه »أنا 
ال اس���تحق هذه اجلائزة، بل 
هم يستحقونها عن جدارة«، 
مش���يرا الى عدد من املرضى 
الذين خضعوا لعمليات على 
يديه وشاركوا جناحه اجلديد 
من خ���الل الوقوف معه على 

خشبة املسرح.

القلب 
وعالقته 

بالحب

في ندواته الصحافية أجاب طبيب القلب العاملي مجدي 
يعقوب عندما سأله احدهم عن عالقة القلب باحلب وهل 
فعال القلب يعد املسؤول عن احلب فقال: إن هذه معلومات 
شائعة بني الناس من االدبيات والقصص املعروفة ولكن 
في الواقع ان القلب غير مسؤول عن احلب او العواطف 
ولكن العقل هو املسؤول عن املشاعر واالحاسيس بكل 

انواعها واي انس����ان يشعر باحلب او الكراهية او حتى 
اخلوف او الشك فإن اجلس����م يفرز مواد كيميائية مثل 
االدرينالني توثر في القلب وجتعله ينبض بش����دة ومن 
هنا يتخيل االنس����ان صاحب احلال����ة ان قلبه هو الذي 
يحب او يخاف او يكره، ولكنه صورة الترجمة الواقعية 
ملا اصاب العقل اوال وكما تتحدث عن مشهد القلب الذي 

ينبض بش����دة ميكن ترجمة حال����ة اجلري والفرار عند 
االحساس باخلوف من اي مش����هد، او ما تقوم به بقية 
االعض����اء لترجمة االنفعاالت التي يس����ببها العقل مثل 
استرخاء اجلسم واالحساس بالراحة والهدوء عند استماع 
املوس����يقى او غيرها من املشاهد املتنوعة وتختلف من 

حالة انسان إلى اآلخر.

داخل غرفة العمليات مع أحد مرضاه واألميرة الراحلة ديانا


