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 بثي ة  وب  الع  ر  الح  
يُّه ا اإلنس ان   .. أ  ْحِظيٌّ ٌب ال م   ! م ْغض 

 .. اٌب ث نائي ات  القلقِ الوجودي ة   م ستدامٌ؟ متحاٌن ا دائمٌ أمِ عذ 

 

لِم ال ينفكُّ يلكُز العدل   ِه  وهو  األصُل في وجوِده  ،أعجُب للظُّ   ، يسخُر من  الُقبحِ . والجماُل ال ينقطُع  كل 

يِل  ال يملُّ  و .  حُرهسِ لهُ  ليكون     ما كان     لوالهُ هو  و   اللَّ يل    أبيض    رُ نكِ يُ أسودُ  نهاٍر، والنَّهاُر يستدعي اللَّ

، . هسعيُ بِه  ليكتمل      ه.هجرُ يال يقومُ إذا ما الخيُر   والشَّرُّ والشَّرُّ ال يهنُأ يُطاردُ الخير 

دائدِ   لتستقيم  ُوجد  في الحياةِ    ،ُمغض ب    اإلنسانُ   وجوهُر القضيَِّة أنِ  ،   ذ  مُ هو   ف  ه.سرائرُ   بالشَّ أن  ُخلق 

، ال هي  تقرُّ عيناً وال هي  تترُك حامل ها اإلنسان   قلقةً   ثنائيَّاتٍ .  متُنهعجُز عن  حمِلها  أثقااًل ي    القويُّ هُ  ل  مَّ ح  

دُّ و  ،رباٍط وجودي ٍ وثيقٍ االثنان في  لتقرَّ عيُنه.   وهو  إذا ما امتلك  البصيرة   ال يهدُأ يلعُن ِضدَّه.  فيِه    الض ِ

د  لهُ المديح    فأبصر  مآالِت فعِلِه على المدى، ألكثر   كائز  لهُ  ووطَّ  يُكِرُمه. والمفارش   الرَّ

قائمة    د ِ  للض ِ تقوم   فلن   قضى،  دُّ  الض ِ ما  إذا  إلى  ه.  بعدِ من   والحقيقُة  جعى  الرُّ  األزلِ حيُث  وتكوُن 

ماُن    حين  كان   ُر  جنيناً  الزَّ ُق    رسماً   المكانُ و  يتكوَّ ُر، والكاُف تتحرَّ تشهَّى ليكتمل  بعقِد ت  النُّونُ و  يُتصوَّ

كونِ في    يُّ واألزل  ،هيمُ تال خلق   و    تُقيمُ   ال أكوان    يثُ ح إلى    ه.أمرِ   حكمُ مُ   االثنين ا    وحيداً   الَّلَّ ل  ت يولمَّ نزَّ

  بعدُ إلى الخَّلئقِ بفضائِل اسِمه.

  ث نائي ات  الوجوِد القلقة  

 ث نائي ة  الموِت والحياةِ 

ياً رفيقاً.    في األصِل األصيِل كان  العدمُ    نتأتِ   الموتِ ومن  بذرةِ  موتاً رهيباً ال تجدُ لهُ في الوجوِد ثِن 

بهيَّاً   لونٍ من     طيفاً   الحياةُ  ال ينفصماِن ما طال    االثنانُ   تَّلزم  ثمَّ  .  غنيَّاً    في عروةٍ وثقى، يتناحراِن و 

 رِف العارفين  أبديَّاً. فالِقراُن في عُ  المقامُ بهما 

  . تِم ترزُح ِعتيَّاً وترك ها في اليُ الموُت  عنها  إذا ما انكفأ     النَّكدُ الُمقيمُ وهي   ،  الموت  أنَّى للحياةِ أن  تشكو   ف

ا   لمَّ المؤنُس  يقهر  الحياة ، وهي  فرعُهُ  ق    المقامُ   استوعر  وأنَّى للموِت أن   غدا   فالموتُ   .وحشيَّاً رًا  ف  و 

تخلُفها    أضحى يوماً عقيماً، انمحق  الجدُل واندثر  الفكُر واستوى الكوُن على ألٍف خرساء  ال باء    إذا ما

تاءُ  يختُمها    .وال  ليس   تكوُن حياة   فاتحةً   ينتعشُ ، وال  موت  فَّل  يكوُن   هو  حاصدُها   لحياةٍ   موت  ال 

 .ليَّاً أزيوِمها المقدوِر في 

لمةِ ث نائي ة  النُّوِر   والظُّ

لمُة،  و يلُ لملم   أن     حدث  ثمَّ  في األصِل األصيِل كانِت الظُّ ومن  يوِمها    سنيَّاً.طلعاً    النُّورُ فتنفَّس     سواد هُ   اللَّ

يُل يمجُّ صب ويَّاً.  ا بح هُ، والصَّ اواللَّ كن ساً ر  ليل هُ  ُز على أسوِد  ُح ما فتئ  يكنُس  يتعزَّ السَّريرةِ  أبيُض  و 

ى  ، فَّل  فعالٍ  ر  الجهُل إذا ما أعتم  النُّفوس  بُحلكٍة، أنار  العلمُ ما كان  على الو  يُعيُُّر في األناِم خطيَّاً. و 

، ويُغِرُق الجهُل في عتمِة كهِفِه الكافر  العصيَّ.  أم دًا مخفيَّاً. فتضجُّ بنوِر اإليماِن نفوس  أشرقت 

مقِ أثر  من  بقيَّة. رقانوأبدًا ال يفتوال يلتقياِن أبدًا إالَّ في ُمخاصمٍة،  قد  فوجهُ الشَّمِس و   ما دام  في الرَّ

يِن والنَّاصية.لى الدُّنى، ترسمُ الع تمُة كلفاً على الخدَّيِن  ع  نوراً فاض    يُل وقد  أوصد  األبصار     األغرَّ واللَّ



العيُن ال تقشُع نور  الصَّباحِ و.  ُمستنيرة  بصيرةٍ   ذيإالَّ على    يشفُّ بُكحِل متنِِه، ينساُب شعاع  من  نوٍر  

يِل ي سطُع    ينفذُ   الإذا هو    ُك نجم  في فضاِء شمٍس، لكنَّهُ بسواِد اللَّ إلى ع تمِة لوحتِها الخلفيَّة. وال يُدر 

باً  وما دامِت الشَّمُس  .  القصيَّ   الخدَّ يفترُش    لَّ لظ ِ وجدت  ا  بُلمعةٍ   خدَّاً ما صافح     إذا  الضَّوءُ . و  قويَّاً   عذ 

لمُة   يغمُر واحدةً في مداِرها تسعى، سيبقى النَّوُر  قيَّةتلكمُ  تحجبُ والظُّ    .الشَّ

 دلِ لِم والع  ث نائي ة  الظُّ 

وحِ العدُل ثورةُ   ا  و  ،  ُظلِم النُّفوِس على    الرُّ لمُ  أمَّ د يد ن  طرة  في النُّفوِس فِ فالظُّ فأنت  ال تجدُ    .لقادرينل   و 

دانت  لهُ يِ إالَّ وقد  ظلم  ح حيَّاً  ة  و  ا امتلك  القوَّ ةُ  ف. الصَّاغرين ِرقابُ  يَّاً، لمَّ لمُ من  كوامِن النُّفوِس، القوَّ الظُّ

تُعيدُ   تقولُ   الخَّلئقُ قول  قال هُ اإلمامُ، ومن  بعِدِه لم  تنقطعِ    .(1) يه  تُبديِه والضَّعُف يخفِ  ها هو      يه.فِ   و  و 

لمُ من  شيِم النُّفوِس   وقف  شاهدًا أنِ نبَّى يوماً  من  ت   ُة  ال تكوُن  و  ،  الظُّ .  ( 2)  إالَّ في نفوِس العاجزينالِعفَّ

بُظلِمه، وطُ  العباِد  عِن  فحاد   ة   القوَّ امتلك   لمِن  وُظلِم    وبىفُطوبى  فثار  على ضعِفِه  اُستُضعف   لمن  

 ظالِميه. 

لمُ سي ِد    من  يوِمها والظُّ العدُل مطلوُب الثَّائرين. ويظلُّ الع    ،والع دُل ثائر  و  ضنينة  دُل  فَّل تجدُ ظالماً إالَّ و 

أبدًا ال ينقطعاِن عن  ُمغالبٍة، ما دام  في الخلقِ    نفٍس، لمُ يحصدُ لهُ األتباع  والمريدين.  و   أباة  ما دام  الظُّ

لِم أن   تخوُض الغمار  ثأرًا للُمست ضعِفين.   ذاك  هو  الثَّمُر  الع  تُم   يك فأين  للظُّ هو  الغرُس الخبيُث و  ، و  دل 

ِِل الظُّ يقهر  دِل أن  وأين  للع  . العنيدُ   .  الحديدُ  يقسىفمن  ناِرِه  الثَّانيلم ، وهو  ال يقوى إالَّ بتغو 

ال الش ر ِ ث نائي ة    خيرِ و 

نشأ  هذا اإلنساُن، وفي ُمحيٍط عدائي ٍ كان  ُمقاُمه. ذواُت األنيابِ تسعى في األرجاِء،   طريدٍ كوحٍش  

الجوعُ وحش   هو  بمثلومٍ من  حوِلِه    المخالِب ال أنياب  له. ذواُت  يفتُك و    و  كان     من  األظافرِ   تجأُر، و 

 .ُرهيُنكِ يوماً هو  اإلنساُن إذا ما الخالُق عن  قصٍد منهُ  ِحسبة  ال ع دل  فيها، والخاسرُ . حسبُه

تكوُن مخارُزه.  الشَّوكُ وحيُث تكوُن التُّربُة المالحُة، يكوُن   ُر الوحُش، وليس   فليس  بالدَّمعِة يُحاو    و 

العطِف تليُن عرائُكه.   ِ و  ٍر و  بالحنو  ُمر ٍ استقى    م شربٍ اإلنساِن، بل  هو  من     ُخُلقُ عُرت   وليس  عن  تفك ِ

يكوُن .  يُداهُمهظلَّ    فَّل أقلَّ من  الشَّر ِ ينفُع لضائقٍة، وال أضعف  من  الخيِر إذا ما الجوعُ طبائعُه.   و 

ٍف، مأل  الجوف  وفاضت  بالكثرةِ خزائُنه. ا يعزُّ األماُن    الخيُر رفاه  ُمتر  ويصبُح الشَّرُّ ضرورة  بقاٍء، لمَّ

لمُ سرُح ي  و      .تُهاراي بالبؤِس   وتخفقُ الظُّ

لمُ حين   و   يعمُّ الس ِ د  ما استطعت     ،تخبو الن ِيراُن ويعودُ الهدوُء و  وال تنس    شمائُلك.  تحلُ   الخيرِ   من  تزوَّ

اِت    ك  نصيب  أبدًا   هُ في ُمدلهمَّ ، فلعلَّ واعِدل  ما استطعت  القسمة  بينهما، فالشَّرُّ  ينفعُك.    األيَّامِ من  الشَّر ِ

ِك  فتُعص  دُ ازوَّ و    ك  كما الخيُر هما لك  في الحياةِ زادُ  ُر، وال تمل  للشَّر ِ كلَّ  ك. فَّل تجنح  إلى الخيِر بُكل 

، والشَّرُّ في موضِعِه  . واعلم  أنَّ الخير  في غيِر  فيكسُركالميِل    لك.   الخيرِ كثير   قد  يحمُل  موضِعِه شرٌّ

، لكنَّهُ    فالخوفُ  نُّ   وسيُلك  شرٌّ ، بيد  أنَّهُ السَّبيُل إلى اليقيِن    إلى الحيطِة والحذر. والظَّ البخلُ   .األكبرشرٌّ   و 

، وال أمضى  شرٌّ   الحسدُ و  .  أغبر  األيَّامِ   لحالٍك من    ك  األبيض  قرش  في بعِضِه    ، بيد  أنَّ وال أحقر    شرٌّ 

فيعِ و  ، تقيُس  فَّل ترضى نفس  بارتهاِن حالٍ   بعض هُ يدفُع إلى العَُّل.  لكنَّ  تُقارُن ومن  ثمَّ إلى الشَّرِف الرَّ

احتراب    شرٌّ   الغيرةُ و    هي تسعى.   عرٍض عن      يُسلُب أو  مالٍ عن     الذُّلَّ   يردُّ لكن  لوالهُ ما انتخى شقيٌّ    ،و 

هُ   .التُّراب  عفَّر 

التَّعصُّبُ  ،  الحمىسواِر  من     عدوٌّ فَّل يقرُب    وطان.لأل  اً لعقائِد ودوامل  اً صون  في بعِضهِ   بيد  أنَّ ، شرٌّ   و 

من  هوِل المخاطِر   ممالُك فكرٍ و    النهارت  عقائدُ هُ  لوالو   واألركان.  ةِ في البنيغادر   وال يعبُث حاقد   



ياعِ    يسلم  من    المَّ لوالهُ  و    من  بني اإلنسان.  الُمترب ِصين  مكِر  و   لمَّ الض ِ تسلم  من  االندثاِر    امبدا  رفيع ، و 

 جميُع تلكمُ األديان. 

، لكنَّ في بعِضهِ   لطالما كان  و  .  باألشقياِء من  جنِس البشر  ورحمةً   تسهيًَّل على العبادِ   والكذُب شرٌّ

ُر عن  درِء  في العُرِف الجميلِ  ب رِ فكيف  الحاُل مع   .المفاسدِ أن  جلُب المنافعِ يؤخَّ ترطيِب الصَّدعِ  ج    و 

 .جميِل المقاصد الفعاِل و   ِحسانِ  من   وهما كما أعلُمهما  ،الخواطرِ 

القول   انقطعتُ   فاصدقِ  ما  فأنا  الفعل   داعياً   و  للنَّ   ،لهُما  غسل   دُق  الذَّ فالص ِ من   ومنجاة    نوب.فِس 

الذَّات  لكن    حِ  ف  بواحدةٍ،  ال تُجر ِ ِساُن تعطَّ التي في القلوبِ.    إذا ما الل  بلسم  لألوجاعِ  فبعُض الكذبِ 

  ،قليل  على صاحبِِه  فالزِم األبيض  فإثُمهُ    .وقديماً مايزِت النَّاُس بين  أبيض  نافعٍ وأسود  في الكذبِ عقيمٍ 

 .  ِجدُّ عظيمالُملتاعِ  اآلخرِ  على  نفع هُ لكنَّ 

الق بحِ   الجماِل و 
 ث نائي ة 

ِ  بُح ليس  أقلَّ من  شُ فالقُ .  يلقاهُ انبطاحاً ما وجدُت أشقى من  الجماِل يُقابُح الُقبح ، وال أتعس  من  الُقبحِ   ح 

ُة ق باحة.   جماٍل، كُث الُقبُح م، وال يسريعاً والجماُل ال يلبُث أن  ينضوي   والجماُل ال يزيدُ عن  كونِِه قلَّ

العيِن   الخ  الهنيَّ   في أمِسِه الجميل    وما كان    ماناً.زفي  اليوم  في خانِة  والقبيُح فيما  سارى.  ، أصبح  

. فكم  تبدَّلت  مناسيُب الجماِل من  عهِد آدم ، اعتباراً تومُئ لهُ النَّاُس    مضى من زماٍن أضحى جميَّلً 

   !صفاُت العذارىفي الفضِل وكم  تغيَّرت  

ك  تعيس  الشَّكِل فَّل تنتهي بِه كلُّ  فاتَِّضع  يا جميل  الُمحيَّا فما جماُلك  بمنحٍة تدومُ، وال تبتئس  لحظ ِ

وحِ فغدا في الُحسِن    فكم    الِعبارة.  ع لماً من  جميٍل عكَّرهُ قبُح دخيلٍة، وكم  من  قبيحٍ ازدان  بجماِل الرُّ

فالنَّاُر تخبو يُضفي على الشَّكِل انبهاراً.  في الفعِل اقتدارًا، فجماُل الفعِل    فاسعيا ما حييتُما  ال يُبارى!

ها اِ  راماً.زَّ ؤما لم  ت   حتطاباً، والضَّوُء يزويما لم  تلقم    هُ النَّاُر اضط ِ

 ؟امتحاٌن م ستدامٌ  عذاٌب دائمٌ أمِ 

الحياةُ تع   وفي كثيِر لحظٍ ،  هِ في قليٍل من  لحظِ   ت نسُمُ عليهِ عتصارًا.  صُرهُ اِ تُمذ  أن  ُولد  الشَّقيُّ اإلنساُن و 

إعصارًا.    ترميهِ  رحمٍة  على  بَّل  عاش   هو   ولو  أبدًا،  متنِه  على  ترزُح  وجوديَّة   قلٍق  هذِه ُثنائيَّاُت 

دوِد أزماناً.    األرِض  ٍة وأختِها اللَّ بين  دفَّ . و  يَّان  ال هي  تهدُأ لسانحٍة، وال هي  تتركهُ ينعمُ في عيِشِه ر 

، فَّل تترُكهُ ينعمُ بالهدأةِ  ِ واحدةٍ لثانيٍة، و  .  ما أقام  إنساناً   يظلُّ المسكيُن تائهاً حيران  ال يقيمُ على كف 

الض ِ   هُ تقبض  حتَّى   .دُّ قبض   الثَّانيُة  ي    ُمتش ه ٍ ولهان  العُُمُر كسواًل  وبهُنَّ  ن   ،  ُمتثاقَّلً مضي    هُ فرح  تختزل 

 أحزاناً. الفسيح   الباقيبينما تمألن   بسطرٍ 

نائيَّاِت فَّل يردُّ عنهُ كيد ُهنَّ  ُنهبى  لكنَّهُ تركهُ    ،تكفَّل  اإلنسان  حفظاً من  النَّوائِب   إن  و  جلَّ وعَّل  هللاُ  و   للثُّ

حمن  في    قاباً.عِ  ل هُ إصر  ف،  تفاحةٍ فالع صيُّ وقد  عصى الرَّ . فلم  يهنِأ المسكيُن  ُهنَّ  حمَّ فكفاهُ بهنَّ الحساب 

النَّائباُت   هُ  ة  مذاقِها حتَّى جاءت  اُء شريطة    ،ماً ِرز  لذَّ .    عقد  حمراُء    وحوَّ ا يُدرِك الشَّقيُّ بها الجواب  فلمَّ

ا يعلِم  لمَّ ا يخبر   الخوافي  القادماتِ مكر  خالِقِه، و  لمَّ  .الدَّهاء  بعدُ و 

 

 م الحظٌة هام ٌة: 

 ناني عِن الت فصيِل ها هنا. غسبق  لي وأْن شرحت  الفكرة  هذِه في مقاٍل آخر  مم ا أ

ابِط الت الي:  تجدون  المقال على الر 

 خالص  نجاة ال معراج   سفينة  نوح، طوق  

https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE


فالفقدُ   لفراٍق  بالُغه. وال تحزن   إنَّك   الهمَّ  تستعجِل  ، وال  ُمعذَّب  إنَّك   الوطء   ِِف  تفرح   ُمحتَّم  فخف  ، وال 

ال تزوُل    نحس    على الم تعوِس   ، وال خيَّم  األنامِ   فيبوصاٍل فإنَّك  في الغِد ُمفارُقه. وما دام  السَّعدُ لسعيٍد  

 شاهدتُها كما   األيَّامُ هي    ركائُزه.فيها    وال تأبَّى عن  أرٍض أن  تنمو    ،وال تأبَّد  المجدُ في ديارٍ سحائبُه.  

هُ  هُ زمنٌّ ساءت  اًل، من  سرَّ  .  أزمانُ  دُو 

 ........................................................................................... 

م  هللا  وجه ه . 1) ٍ كر   ( هو  قوٌل لإلماِم علي 

ٍة ال 2) ٍة فلعل  لم  مْن شيِم النُّفوِس   فإْن تجْد ذا ِعف  ٍ: الظُّ د  قول  اإلماِم علي   ي ظلم ( قال  الم تنب ِي يؤك ِ

 

  في سياقاٍت أخرى، يمكنكْم قراءة  المقاالِت الت الية:

 
 باستخدام اإلصبع الثَّانيِة للقدم  تصنيُع إبهام اليد

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

 
ِك العلوي ِ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراِض والعَّلماِت السَّريريَّةِ   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
يَِّة للنُّخاعِ الشَّوكي ِ، خباي  ض ِ ا الكيِس السُّحائي ِ.. كثيُرها طي ِع  وقليُلها عصيٌّ على اإلصَّلحِ  في األذيَّاِت الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبر  ألياِف العضلِة اإلليويَِّة العظمى مقابل   

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخِل التَّقليدي ِ 

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 ائيَِّة العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثََّّلثُة للنقل العصبي 

 
 المستقبَّلت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق 

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 مسار الموجِة العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبِط 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد( 

 
 ,The Spinal Injuryلحدوث أذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعَّلمات السريري ة، بحث  في آليات ا 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 
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https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
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 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة 

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

ensory Axonsits S 

 
ُس الفاليري، رؤية  جديدة     w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤية  جديدة  

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنس  وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. ع طيَُّة خالٍق وص نيعُة   مخلوٍق الرُّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والد الالت 

 
ا  حة آدم وِضلُع آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان. تُفَّ

 
اُء.. هذه   حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خَّلص

 
  عام المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
قةٍ  ُة االختَّلف بين ُمطلَّ   وأرملٍة ذوات ي عفاف الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 الثَّقُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!  ، األمُّ تُقر ِ  صبيٌّ أم بنت 

 
 القدمُ الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟   خلُق حوَّ

 
 rical Brachial Plexus PalsyObstetشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالديُّ 

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييمُ األذيَِّة العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصَّلُح الجراحيُّ 3) الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلِة الكابَِّة الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري ِ 
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 ) ُر جنس  الوليد )ُمختصر   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ   ثالوُث الذَّكاِء.. زادُ مسافٍر! الذَّكاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص ِ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتَّلزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لَّلستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحِة العمل 3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

 
اُء  اء ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق حوَّ

 
اهدُ   Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ جسيمُ بار، الشَّ

 
معنى  جدليَُّة المعنى والَّلَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation(التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ 

 
ب  بغيُّ الـ المادَّةُ الص ِ بغيُّ، الجسمُ الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeغيَّة، الص ِ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ  اً مفيدة  ألجسامNutritional Supplementsالُمتم ِ  نا؟ ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيد .. وكثيُرهُ ضارٌّ جدًَّا Vitamin B6 6فيتامين ب

 
المهنُة.. شهيد ، من قصِص البطولِة والفداء   و 

 
ذي هوى   الثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بَّل سفينةِ   الطُّ

 
ُف الم ستُوِر.. اتِمة  الِحكايةِ  ك ش   م ع  االسِم ت كوُن البِد ايُة، فت كوُن اله ويَُّة خ 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهو  اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم ِاجتماعُ مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ
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 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن ِطاِف الـ 

 
هات؟!   أمُّ البنات، حقيقة  هي  أم  هي  محُض تُرَّ

 
لينأمُّ البن  ننتُها من هفواِت األوَّ  ين! حقيقة  لطالما ظ 

 
اُء هذِه تِلدُ كثير  بناٍت وقليل  بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذِه تِلدُ كثير  بنين  وقليل  بنات  ب ُة البنين، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديد  بُنيَّاتِها   وال أنفي عنها العدل  أحياناً! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعمُ وظيفة  الكالسيوم، وال يطيُق مشاركت ه 

 
اء  حفُظ التَّكوين!  آلدم  فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: ه ذ ياُن االقتصاد 1ه ذ ياُن المفاهيم )

 
 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
( ُمعالجُة تناذِر العض  لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع ( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عيُنهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار2ه ذ ياُن المفاهيم )  (: ه ذ ياُن اللَّ

 
 كاد ِت الم رأةُ أن  ت ِلد  أخاه ا، قول  ص حيح  لكن  بنكه ٍة ع ربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتَّلزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِ، ليس  أفضل  الُممكنِ 

 
 ع ذاب  دائم  أم  ِامتحان  ُمستدام ؟الُحروُب العبثيَُّة.. 

 
في التَّجريِد وُصول   ، و  دُ.. في الِقياِس قُصور  الع قُل الُمجر ِ  الع قُل القيَّاُس و 

 
دُ م فازةً ال محض  ق راٍر!  ئُب الُمنفردُ، حين  يُصبُح التَّوحُّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعَّلُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكب  األرض  وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنت  أساساً أيُّها اإلنسان! 

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصَّلُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
   سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرون ا الُمست ِجدُّ )كوفيد   (: من  ب عِد السُّلوِك، ع يُنهُ ع لى الص ِ

 
 Hoffman Signعَّلمة هوفمان 

 
ِقيق ُة اله ِرم ُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ  ةُ الح   اأُلس طور 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّنكُّ

 
د؟  ويحي ِ الُمتعد ِ بِ اللُّ دُ: العَّلقُة السَّببيَُّة، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصلُّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ  التَّصلُّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخل     مُ الوعائيُّ في الكبِد:الور

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتَّلزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لُل الرُّ راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة   - موجباُت وأهداُف العَّلجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ
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نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزام ها بقطعٍ تام ٍ للعصبِ المتوس ِ  ُمتَّلزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمام  العُجز

 
 Malignant Melanomaميَّلنوما جلديَّة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب ضموُر إليِة ا

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  Syndrome of the Long Head of Biceps Theُمتَّلزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَِّة   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلِة ثنائيَِّة الرُّ

Muscle Brachii 

 
تميَّز  بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عند  الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ السُّفلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ Reconstruction Using Free  Mandibleتصنيُع الفك 

Fibula Flap 

 
ي ِ )داُء بيرغر( ض ِ  انسدادُ الشَّرياِن الكعبري ِ الحاد ِ غيِر الرَّ

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيَّة  معزولة  في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  ِسل 

 
ياعاِت العظميَِّة الُمختلطِة بذاِت   النَّقي ِ  العظِم والشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّ

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض ض ياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَِّة     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ِة الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعِة 

 
ِ اليأِس.. نحو  ُمقاربٍة أكثر  حزماً آفاُت الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحول  سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحو  ُمقاربٍة أكثر  حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حول  سن 

 
 Subacromial Injectionالحقُن تحت  األخرِم تدبيُر آالِم الكتِف: 

 
ياتين البحريِن.. مجمعُ   برزخ  ما بين  ح 

 
وض اِت الِجن اِن؟  ى أم  ر   ما بعد  الموِت.. وما قبل  النَّاِر الُكبر 

 
فافِة األخمصيَِّة الُمزمِن بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد  12ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثَّلثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثَّلثِة الز ِ

 
دة، حقُن الكورتيزون داخل  مفصِل الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular الكتُف الُمتجم ِ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصِل العجزي ِ الحرقفي : حقُن الكورتيزون

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممت نِعِ 

https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjv9c1UBP0GBF_QIzGl1FejvJGRPV9iz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11MEpYbtKCDrjG4lHmGpVwLxCqq9MElc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcXae4dMvZ8BJpWdz-3CD4d4SVO_XIOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcXae4dMvZ8BJpWdz-3CD4d4SVO_XIOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EICn6TNTFdoagfnyK4PpdVKeXM3prjS7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQPdV82Uy093H22lVeAPTeFKCCFPgwMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IG-da_QmhZMDVKEiQsN15ARnLTlIadyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dvLtxUWmytVcnxvE7ZVwfB5sg2sw6iq7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jL16eiMNnosisZqS8EUrZ_tzcGG5q_eE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNYTNClqMFRsJ7SiKqMPhNQD2KGe4KpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jL16eiMNnosisZqS8EUrZ_tzcGG5q_eE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AOp6ivvpecbsAHM5b12SWebCaS3KxJVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5jbPfUXXhhrm-7r-0uPYmpgkhkAhm2r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Evu1huNJgTFDaMLHb373ja3L6HRSQBv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag_fGSGL9wXQ4hZ5yKjucoXvSzKadvio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag_fGSGL9wXQ4hZ5yKjucoXvSzKadvio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GGJlo8gu_iLT0fY5wDpQ95cRlPbCjiUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAoxdnm8hiz4UxSMnLXJKJeTmuRN44iS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rlGZ4d-Ad-_xM2SWUeJRXqnnpCfbZSVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rlGZ4d-Ad-_xM2SWUeJRXqnnpCfbZSVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QeUIr1mfr06qjwdrV8XjkeALrS1O0U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QeUIr1mfr06qjwdrV8XjkeALrS1O0U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12y4Bv68_wxOjx01PUIO1AmXNn2VXc4fr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Uu6xEiN9N6jH31b_xF_GFPb68zqqzK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBcMlVKJB1UXH18ClQrdfBMjqUhnce2p/view?usp=sharing
https://youtu.be/OwfewyvDsdI
https://youtu.be/cmxu75eEPE0
https://youtu.be/XeyPE-_dUfc
https://youtu.be/Upsl4KhKUWc
https://youtu.be/Fr5ifRkunWI
https://youtu.be/QVDrMrne4qg
https://youtu.be/sXpFUDqf_Ko
https://youtu.be/2U-e3pRM4lg
https://youtu.be/4CZQPqvRyZo
https://youtu.be/lr_-4yGHS98
https://youtu.be/S3ofR0QxVSM
https://youtu.be/Ys9tw7TRMvc
https://youtu.be/G2RgjYBQmEs
https://youtu.be/jEB15KJ1Mlc
https://youtu.be/gmYVAMhpMPo
https://youtu.be/pGvjU_VecBA
https://youtu.be/c3u1PFvLOLU
https://youtu.be/7kYHxmW1CJc
https://youtu.be/Jyb8B0qWCoY
https://youtu.be/M3NsZ7RBaSg
https://youtu.be/ik5qXq3TktU
https://youtu.be/XetS4QLac8U
https://youtu.be/9yiFijt-hRc
https://youtu.be/F8adF_Twoio
https://youtu.be/H3RJKmpVCns
https://youtu.be/kLp3Yd4yQzo
https://youtu.be/dzg8avF9tyM
https://youtu.be/7I7IZZzllLg
https://youtu.be/MjarErgQ2qw
https://youtu.be/MG2H9ZFG_t0
https://youtu.be/qzIUuRWB6pk
https://youtu.be/DxLtc5MJdgY


 
   (FDS Arc)قوُس العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قِة واألرملة؟   ما قوُل العلِم في اختَّلِف العدَّةِ ما بين  الُمطلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتِف 

 
.. وكان  عروقاً متباينةً  .. تكيَّف  ن   بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
 الِمبيضاِن في ِركٍن م كيٍن.. والِخصيتاِن في ِكيٍس م هينٍ 

 بحث  في األسبابِ.. بحث  في وظيفِة الشَّكلِ 

 
قبِة ) ِ 1تدبيُر آالِم الرَّ قبي  قبيُّ( ( استعادةُ االنحناِء الرَّ بيعي ِ )القعُس الرَّ  Neck Pain Treatment الطَّ

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقِة الستعادةِ    Segmental Gracilis Muscleاالبتسامِة بعد  شلل الوجهِ  نقُل قِطعٍة من  العضلِة الرَّ

Transfer for Smile 
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https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
http://drammarmansour.com/mat/arabic/motfrekat/Adam%20_%20Genes%20Update.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yo1yDuNxdD7i_Edi9CnaCUjmp0_A85fM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yo1yDuNxdD7i_Edi9CnaCUjmp0_A85fM/view?usp=sharing
https://youtu.be/gviicUhRsSE
https://youtu.be/J653H6Wgk3k
https://youtu.be/DsDFBkXaCFY
https://youtu.be/YOOK3d0P8Eo
https://youtu.be/W7inIjSqSGY
https://youtu.be/3uAMCqgPcqk
https://youtu.be/SjmlQ7X-8p8
https://youtu.be/72J4c7Gof-g

