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 مرحًبا! أنا ولٌد يف انطالقِة حيايت.
األسبوع األول:

دورِتها  من  أسبوَعني  وبعَد  أمي،  أحشاِء  وسِط  يف 

صبغّيًة  وعشريَن  بثالٍث  بويضُتها  تــنــتـــِظُر  األخرية،  الشهرّيِة 

نطفُة  تأيت  حينئٍذ  املبيض.  يف   )chromosome(

صبغّيًة  وعشريَن  بثالٍث   )spermatozoide( أيب 

تقريًبا،  يوَمني  وبعَد  إيّاي!  خالقني  ة،  بشدَّ فيتعانقا  أخرى 

الشكوَك  يوّلُد  ممَّا  أّمي  لدواِر  باعٍث  بشكٍل  بالنموِّ  أبدُأ 



يف  أعرُب   )genes(جينايت من  ألٍف  وبثالثنَي  عندها. 

الرحم، حيُث سأقيم إىل حنِي والديت. أنابيَب وأمتركُز يف 

اجلزء  يف  الرابع،  يومي  يف  أنا  هنا   

األسفل  يف  أّما  جسمي،  سيتكّوُن  العلوّي 

فحبلي السّري.



األسبوع الثاين:

تناَميُت  قد  إّني  ها   

للتوِّ يف أكثِر من 8000 خلّية، 

صفائَح  ثالِث  يف  موّزعٍة 

أشهٍر،  تسعِة  وخالَل  منبتة. 

من  أكثَر  خالياَي  ستصرُي 

!6،000،000،000،000

ُيغّذيانين  اللَذين  والغشاء،  السّريُّ  احلبُل  أّواًل  ُل  يتشكَّ

مبواٍد غذائّيٍة أساسّيٍة وباألوكسجني. وعلى الرغِم من أنِّي 

للتو أخذُت مكاين يف الرحم 



ال  فنحُن  أّمي،  من  وأستدفُئ  ى  أتغذَّ

أّنين  بعُد  تعرُف  ذاَته وال  الدَم  منِلُك 

سيالَن  تــنــتــظُر  فهي  وبالطبِع،  موجود. 

الدِم النظاميَّ يف هنايِة األسبوع.

األسبوع الثالث:

ورأسي،  الفقرّي،  عامودَي  ُل  يتشكَّ

والرئــَتني، واملعدة، واألمعاء وكلييّت. 

من املمكن متييُز تفاصيِل 

جسدي 



ومن  دمي.  تولُِّد  كبدي 

يبدُأ  عشر،  الثامَن  اليوِم 

العرقيُّ  القليبُّ  اجلهاُز 

 )cardiovasculaire(

ل. يتشكَّ

األسبوع الرابع:

هاءنذا ُأكِمُل أوََّل شهٍر من حيايت! فبلَغ طويل   0،005 سم 

لْت  وأِزُن نصَف غراٍم! َفْخَذيَّ مثَل أجنحٍة صغريٍة وقد تشكَّ

هنا تَرونين يف الغشاِء السابيائي، مزنيل.



يداي. وبالرغِم من أنِّي مل ُأكِمْل شهرَي األّوَل، فُأمِّي منُذ 

رت منُذ  قليٍل بدأت ترتاب، إْذ إنَّ دورَتها الشهرّيَة قد تأخَّ

أسبوَعني.

أن  تستطيعون   )stetoscope( الطبيِب مّساعِة  وبواسطِة 

أْن  إىل  سيخفُق  نفُسُه  القلُب  هذا  خيُفق.  قليَب  تسمعوا 

أموت. 

األسبوع اخلامس:

يف أسبوٍع واحٍد أخَذ طويَل ووزيَن يتضاعفان! فصاَر طويل 



0,01 سم ووزين غراًما واحًدا. ينفصُل رأسي والقفُص الصدريُّ 

ُل عيوين مع الشبكِة والعدسِة واجَلفَنني. مثَّ  ومعديت. تتشكَّ

تظهُر أذينَّ وأنفي. يف دماغي، يظهُر أوَّاًل مركُز النطق. وميكُن 

َل  ُيسجَّ أن  أيًضا 

كهربائيٌّ  ختطيٌط 

.)ΕCG(!ِلَقْليب



األسبوع السادس:

جينايت  اختلَفْت  قد 

ومتيََّزِت األصابُع يف يديَّ 

هنايِة  ويف  رجلّي.  ويف 

ملوجايت  ميكُن  األسبوِع 

َل  ُتسجَّ أن  الدماغّيِة 

التخطيِط  بواسطِة 

الكهربائيِّ  الدماغيِّ 

)EEG(. ومَع هذا يقوُل 

هنا تَروَن ظهري



البعُض أّني ال أمِلُك نْفًسا بعد.

األسبوع السابع:

ميكُنين  كامل.  دماغَي  إّن 

بردَِّة  أقوَم  وأن  أشعَر  أن 

تـــنـــفتـــُح  اإلثارات.  إزاَء  فعٍل 

أقوَم  أن  ميكنين  شفـتـاَي، 

وبلع.  رضاعٍة  حبركاِت 

وتأخُذ  أصاِبِعي  تطوُل 



بصماُتها الشكَل الذي ستكون عليه طيلَة حيايت.

األسبوع الثامن 

)شهرين(:

األكثُر  يوًما  السّتون 

أمّهّيًة يف حيايت: »كلُّ 

لت.  أعضائي قد تشكَّ

فصاعًدا،  اآلَن  ومن 

أعضاٌء  ُتخَلَق  لن 



األشهِر  ويف  حركايت.  وستتكامُل  باستمراٍر  سأكرُب  أخرى. 

عشرين  طويل  سيتضاعُف  ُأوَلد،  لكي  أمامي  اليت  السبعِة 

مرة )حّتى 60 سم(، ويزداُد وزين آالَف املّرات )حّتى ثالثة 

كيلوغرامات وأكثر(.

األسبوع التاسع والعاشر:

اآلَن كلُّ أعضائي تعمُل بأكمِلها: العضالُت واألعصاُب مًعا، 

أمسَك  أْن  إصبعي. ميكنين  أمضُغ  ورجلّي،   يديَّ  ُأحرُِّك 

شيئًا صغرًيا. أقفُز وأسبُح يف السائِل السابيائّي احلارِّ )غشاوُة 

إْن   .)le liquide amniotique-الداخلية اجلننِي 



أمسُع  باألمل.  أشعُر  ضربوين،  هم 

قلِب  خفقاِت  ُر  وأتذكَّ األصواَت 

أّمي. وعندما ُأولُد سأعاتُبهم.

األسبوع احلادي عشر والثاين عشر:

 25 وأِزُن  سم   8 اآلن  طويل  بلَغ 

غراًما. يف شهٍر واحٍد تضاعَف طويل 

ثالَث مّراٍت ووزين مثاين مّرات! نبَت 

التشاُبِه  ِصَفاُت  وأظافري!  شعري 



النفسّيِة  التغيُّراِت  كلُّ  وضوًحا.  تزداُد  أهلي  وبنَي  بيين 

والعصبّيِة اليت ألّمي وكلُّ شيٍء أساسيٍّ تستخُدُمه يؤّثر يفَّ 

أيًضا. 

  



تضطرُب  عندما 

أّمي بشأين،

فأنا أشعُر هبذا. 

عندما  وكذلك 

عليها  يستحوُذ 

وهذا  القلق، 

اعتياديٌّ  أمٌر 

وطبيعيٌّ يف الشهَرين األّوَلني من احلمِل إْذ يتولَُّد من اخلوِف 

يف  هبذا  أشعُر  وجمهول.  جديٌد  هو  وما  املستقبل،  بشأِن 



تقيٌؤ،  الرأس،  وجُع  دواٌر،  ُيصيُبها  عندما  األحياِن  بعِض 

دوخة... 

ولكن كلَّ هذه ستزوُل بينما احلمُل سيتطّور. وعندما متِسُك 

أّمي يب بكلتا يَديها، ستبدو هلا كلُّ هذه االضطراباِت السابقة 

تافهًة على األكثر.

ولكن مّراٍت كثريًة ختاُف أّمي بشكٍل مبالٍغ به...

...إما ألّنها تكوُن عزباء، وإّما ألنَّ أيب ليَس مَعها أو رّبما 

ا، ومل تُــــنهي دروَسها  يكوُن هو خائًفا. قد تكوَن صغريًة ِجدًّ



أو  اهلجران  بوعيِد  أيًضا  تشعُر  أو  عمٌل  لَديها  وليَس  بعُد 

مواجهِة العداوة. يبدو هلا جميئي »َجَباًل«. أعرُف أّنها تريُد 

ففي  سيصرُي هذا؟  كيَف  ولكْن  لكَلْينا.  األفضَل  تقرَِّر  أْن 

ظنِّها، إْن هي حافظْت عليَّ لن ميكَنها ختّطي املشاكِل اليت 

ستواِجُهها. 

األشياُء ليست دائًما سهلة، أعرُف هذا...

لكن...



كيَف ستقرُِّر أّمي مبسؤولّيٍة؟ 

على أحِدهم أْن خيرَبها عن النتائجِِ اليت ستحصُل هلا إْن هي 

أتْـــــين هبذا الذي يسّميه األطباُء »قطُع احلمل«، أْي اإلسقاط  جزَّ

أو اإلجهاض. 

احلْمِل  حلظِة  من  ألنَّه  يل،  اغتيااًل  سيكوُن  هذا   

يب، أنا إنساٌن نظاميٌّ أملُك احلياَة مبلِئها، وبالطبِع فريٌد يف 

أنَّ  يقنعوها  أن  الكثريوَن  حياوُل  ذلك،  ومع  العامل.  كلِّ 

ا... »اإلجهاض« ليس أمًرا سّيئًا، خاّصًة إْن كنُت بعُد صغريًا ِجدًّ

مت  بعَد ذلك يصرُي اإلجهاُض دوَن أن تكوَن أّمي قد حكَّ



، منُذ حلظِة احلبِل يب  ضمرَيها أّني، كما يؤّكُد العلُم الطّبيُّ

أمِلُك حياة.

كيَف يتمُّ »قطُع احلمل«؟

رقبُة  فتتَّسُع  خاّصٍة  بأدواٍت  جراحّية:  عملّيًة  •ُيجُرون  	

ِعنَي إّياَي بآلِة شفٍط أو بآلٍة حاّدٍة  الرحِم وخيرجونين مقطِّ

بقطٍع  خيرجوين  أن  أيًضا  يستطيعوَن  الرحم.  لتنظيِف 

قيصريٍّ صغري. 

•باحلبوب، اليت ُتِميتُــــين وُتسبُِّب إسقاطي. وإْن مل أسقْط  	

بعملّيٍة  أن خيرجوها  املتبّقيُة جيُب  فأجزائي  بالكامل، 



جراحّية. 

أنا  الذي  السابيائيِّ  السائِل  أمالٍح يف  •عن طريِق حقِن  	

فيه. لكي أحترَق وأنا حيٌّ وبعَد ذلَك ُأولُد ميًتا. قدمًيا، 

كاَن هذا الشكُل ُيستخدُم دائًما.

بعٌض من األدوات، ونتائِج اإلجهاض



احلّبَة  هذه  أنَّ  يعرفوَن  ال  كثريوَن  التايل.  اليوِم  •حبّبِة  	

منهيًة  الرحم،  ُتعيُق غرسَي يف  لكّنها  ُتعيُق احلمل،  ال 

هكذا حيايت القصرية.

•بأشكاٍل أخرى خمتلفة... 	



جننٌي ُأحرَق بواسطة حقِن أمالٍح يف السائل السابيائّي



 

توجُد طرقٌٌ أخرى كثريٌة لإلجهاض،

لكن هبذه كلِّها، قدميٍة ومعاصرٍة،

. مويت هو استشهاِديٌّ

قليب سيخفُق بعناٍد 

وسأجاهُد عبًثا

ألبقى على قيِد احلياة.





وهل يكوُن اإلجهاُض دوَن نتائَج 

على األّم؟ 

أّنه  هي  اإلجهاِض  نتائِج  حقيقُة 

من جّراِء مويَت الظامِل تتعرَُّض أّمي 

للخطِر وكذلك إخويت الالحقني، 

َيخَضْعَن  اللوايت  النساَء  ألنَّ 

لإلجهاِض يواِجْهَن أخطاًرا ِجّدية:

•ثُـــقُب الرحم. 	

•َتهشيُم الرقبة.  	



•ظهوٌر مسبٌق للغشاء. 	

•محٌل مستقبليٌّ خارَج الرحم. 	

•إلتهاُب الرحم.  	

•اإلصابُة بانقطاِع الطمِس أو الُعقر. 	

•إلتهاٌب يف رقبِة الرحم. 	

•إصابٌة ثانيٌة بزنٍف نسائيٍّ غرِي اعتيادّي. 	

•إلتصاقاٌت ألنِسجِة الرحم. 	

•تزايٌد يف األمراِض والوفّيات. 	

•تزايٌد يف سقوِط األِجنَِّة غرِي املرّبر. 	



•َطْلُق الوالدِة امُلْبكر.  	

أظهرِت الدراساُت أنَّ خطَر سرطاِن الثدِي يتضاعُف   

. ويتكاثُر مَع  عنَد النساِء اللوايت ُيجهضَن يف َأّوِل محٍل هلنَّ

إجهاَضني أو أكثر. واكتشفْت دراساٌت نتائَج ِجّديٍة يف احلالِة 

النفسّيِة عنَد النساِء اللوايت ُيجهضَن ِمراًرا إىل درجِة ظهوِر 

عوارِض واضطراباِت ما بعَد اجلراحة:  

• تصيُبهنَّ اضطراباٌت عصبّية. 	44%

• اضطراباٌت يف النوم. 	36%



• مشاكُل يف احلياِة اجلنسّية. 	30%-50%

• يُزْرَن طبيًبا نفسانًيا. 	25%

• تأتـــيــــهنَّ فكرُة اإلنتحار. 	60%

• منهنَّ حياِوْلَن اإلنتحار. 	28% 

•مشاكُل نسبيٌَّة مع أوالٍد سيولدون فيما بعد: 	

تصّرٌف مدمٌِّر للنفس، نقٌص يف الروابِط األمومّية،   

إساءاٌت متزايدٌة وانتهاُء الزواِج إىل االنفصال، فالطالق.                    

&





أقوال آبائّية يف اإلجهاض ومنع احلمل

القّديس يوحّنا الذهيّب الفم:

الزرِع يف أرٍض ال حترُص إالَّ على إفساِد  إلقاُء  مَل   

مثِرها؟ وحيُث اجلمُّ من الزرِع منذوٌر للعقم؟ وحيُث القتُل 

يسبُق الوالدة؟ ذلك أنَّ اخلليلَة ليست خليلًة فقط معُكم 

بل جتعلوَن منها قاتلًة أيًضا. أتَرون التسلسل؟ فبعَد السكِر 

الترف، وبعَد الترِف الزىن، وبعَد الزىن القتل! أو باألحرى 

جرميٌة أشدُّ قباحًة من القتل، وال أدري أيََّة عبارٍة أستعمُل 



سيَّما وأّنه ال يقتُل هنا من كاَن مولوًدا بل وُيحال دوَن أْن 

يولد. مَل اإلعتداُء على عطّيِة اهلل؟ مَل يستميُلكم عمٌل لعنٌي 

كهذا؟ مَل جتعلون البشَر يالقون حتفهم، حيُث كان ينبغي 

أن جيدوا احلياة؟ واملرأُة اليت ُمنحت لَك لتعطيَك أوالًدا 

جتعُل منها أداًة للقتل؟

* * *

ترتليانوس:

إذ قد ُحرَِّم علينا القتُل هنائيًّا، فال يسمُح لنا من مثَّ إبادُة 

بينما يواصُل هذا الكائُن  الطفِل املحموِل يف حشا األّم، 



البشريُّ تكّوَنه بالدم.

* * *

القّديس إيرونيمس:

مّثَة نسوٌة َيْفطنَّ إىل كوهننَّ قد حبلَن يف اإلمِث، فيتناولن دواًء 

، وهكذا جيرجرَن إىل اجلحيم  جيهضهنَّ وغالًبا ما يودي هبنَّ

مذنباٍت بثالِث جرائم: اإلنتحار، والزىن إزاء املسيح، وقتل 

اجلنني.

* * *



القّديس باسيليوس الكبري:

املرأُة اليت ُتفين جنيًنا بإرادِتها إّنما جتلُب على نفِسها عقوبَة 

القتِل وحنن ال جنري حتقيًقا دقيًقا ملعرفِة ما إذا كان هذا 

اجلننُي قد اتَّخَذ هيئًة أم مل تظهْر معامُله بعد. ففي الواقع، 

ذاَك  بل  يولَد،  أْن  ينبغي  كاَن  من  هنا  العدَل  يتطلَُّب  ال 

الذي تآمَر على نفِسه.

* * *

القّديس كيساريوس أسقف آرل:

أال تريديَن أن يكون لديك أوالٌد من بعد؟ إذن وّقعي عهًدا 



ا لإلجناب، وأن  دينيًّا مع زوِجِك بأْن تضَع فضيلُة التعفُِّف حدًّ

تكون العفَُّة السبَب الوحيَد لعقِم امرأٍة مؤمنٍة حقًّا.

ُب على النسوِة أن يتجرَّعَن  ال يتوجَّ

هذه العقاقرَي الشيطانّيَة اليت جتعلهنَّ 

عاجزاٍت من بعُد عن احلَبل.

&


