ع َّمار ياسين منصور

كشفُ المستُور

مع االسم تكونُ البداي ُة ..فتكونُ الهوي َّ ُة خاتمة الحكاية
أسق ُطوا االسم
أسقطُوا ُاسمُكُُ ..ذكروا ُاسمُ ُالقاصُيُوال َّدانُيُ،وأنتُ ُواسُطة ُالعُقد ُومعُذلكُأسقطوهُُ.د َُّونُوا ُاسمُ ُالصَّغير ُوالكبيرُ ،
وعنُكبير ُقص ٍد ُوعظيم ُإصرار ٍُه ْم ُأسقطوهُُ.لمُُيخطئُأحدُهاُالهدفُُ،ا َّتفق ُالجميع ُعليكُ ُفأسقطوهُ .فيُإعالمهمُ ،
فيُخير ٍُذكرتُُ
ُ
فيُإعالنهمُ،تآمرواُعليكُُفأسقطوهُ.إذاُذكرتُُبسو ٍءُأذنواُ،وفيُصدارةُال َّتصريحُُه ُْمُوضُعوهُ.وإذاُ
فهمُالصُمُُالُبكمُُ،وفيُغيبةُُاإلهمالُوال ِّنسيانُهُ ُْمُأسقطوهُ ُ.
َّ
بحثت ُكثيرا ُوطوي ً
ُسجالتهمُ ،في ُدفاترهمُ ،في ُأخبارهمُ ،استقصي ُالخبرُ .
ال ُح َّتى ُأعياني ُالسَّفرُ ُ .د َّققت ُفي
ً
في ُال َّنشرات ُالجويَّةُُ ،ال ُاسم ُلك ُفي ُمصوَّراتهمُ .ذكروا ُبيروتُ ،ع َّمانُ ،نيقوسياُ ،أنقرةُُ ،وخصوصا ُت َّل ُأبيبُ .
وأنت ُالقلبُ ُوالُاسم ُلكْ ُ .
غابت ُفلسطينُ ُمنُقبلُ ،ومنُ ُاآلن ُفصاعد ًا ُأصبحُ ُاسمك ُأيض ًا ُمنُالغائبينُ.حشر ُاسمُ ُ
ساحُ.والمساحةُفوقهماُفسيح ٌةُالسمكُُ،معُذلكُعنُكر ٍهُوبغضٍُمنهمُأسقطوهُ.
ت ُِّلُأبيبُُإلىُجانبُع َّمانُُلضيقُال َُّ
ذكرواُطهرانُوبيروتُوصنعاءُُ،وأنتُفيهمُواسطةُالعقدُ.ورُغمُُذلكُُحظيُُاسمُكُبكاملُحقدهمُ،فأسقطوهُ .
على ُ َّ
يُ ،فيُهذاُالمقام ُه ْم ُعاملونُ .وأ َّماُالسوريُ،فبغير ُوسي ٍلُ ُ
الذاكرةُ ُالبصريَّةُ ُهم ُيشتغلونُ .وعلىُغير ُالسور ُِّ
ه ْم ُيستهدفوهُ .ال ُيستطيعون ُحجب ُاالسم ُعنهُ ،وهو ُمع ُاالسم ُمقامه ُومعاشهُ .هم ُأرادوا ُأن ُيعتاد ُناسهم ُرؤيةُ
واُأن ُتمسح ُالعين ُالجغرافياُفالُتعانق ُمنك َّ
مصوَّرات ُالعالم ُوهيُخالي ٌة ُمنُاسمكُ.أراد ْ
ُإال ُالخالءُ.فيعتاد ُالعقلُ
على ُرؤية ُهذا ُالفراغُ .بعدهاُ ،يمكن ُله ْم ْ
ُأن ُيزرعوا ُما ُسبق ُوأضمروا ُفي ُهذه ُاألرض ُمنزوعة ُاالسمُ .
فتموت ُدول ٌُةُ ،وتقوم ُأُخرى ُوربَّما ُأخرُُ ،وال َّناس ُفي ُبلهنيةٍ ُال ُيشعرونْ .
ُوإن ُشعرواُ ،ال ُيألمونُ .ولئن ُألمواُ ،
الُيقومونُ.ولئنُقامواُ،الُيستمرونُ .
فالعقلُ ،وإن ُتبجَّح ُواستكبرُ ،هو ُرهين ُمدخالتُهُ ُالسَّمعيَّة ُوالح ِّسيَّة ُوخصوص ًا ُالبصريَّةُ .تتآلف ُجميعها ُبداخل ُه ُ
ي ُوثيق ُالحبك ُمتين ُال َّتشبيك؛ ُهو ُالوجدانُ ُالفرديُُ .تشابهت ُالمدخالتُ ،وتساوقت ُالمعطياتُ ،
في ُنسيج ٍ ُشعور ٍّ
َّ
ينتظمُال َّناسُفيُمنظومةٍُشعوريَّ ٍةُواحدُةٍ؛ُهوُالوجدانُالجمعيُللناسُ.ه ْمُعلمواُآليةُعملُالدِّماغُ،وعلىُماُعلمواُ
بنواُ.بنواُالخططُوال َّتصوَّراتُ،ومنُعق ٍلُالُحيطانُلطمعهُُمنُث َّمُانطلقواُ.انطلقواُيصنعونُالمعطياتُالمدخالتُ،
ليكونُُالوجدانُالجمعيُلل َّناسُعلىُماُيرغبُونُ ُ.
فعلوهاُمعُفلسطينُقديم ًاُ،وهمُاآلنُمعُاسمكُووجودكُيجتهدونُ.إذ ًاُعنُخبثٍُوعظيمُدراي ُةٍُمنه ُْمُ،ه ْمُأسقطوهُ .
فمتىُغاب ُاالسم ُعنُساحة ُالرؤيةُ،وتكرَّر ُالغياب ُعلىُطول َّ
ُالزمان ُوبتن ِّوع ُالمكانُ،يخب ُصداه ُفيُال َّذاكرةُ
الجمعيَّةُلل َّناسُالبسطاءُ.وتدمسْ ُمشاعرُال َّناسُحيالُالمكانُ،وتنطفئْ ُجذوةُاالنتماءُ.وهذاُهوُالجوهرُوالغايةُ ُ.
يُأنُاستعيرُاسم ًاُبدي ً
الُالسمكُمنُالعالمينُ.
وفيُأكثرُالمواقعُُالعلميَّةُُ،الُذكرُالسمكُُفيُقوائمُال َّتسجيلُ.فرضواُعل َّ
ً
َّ
وإالُبقيتُخارجُاالهتمامُ،دونُالجوهرُوفيُالهوامشُوالم َّ
لخصاتُأستعينُ.وقالواُليُتضميناْ ُ،
يُاالختيارُ.
أنُعل َُّ
قُ ،وإ َّماُتناز ٌل ُعن ُالهويَّةُ.تخ َّل ُعن ُالهويَّةُُ ،تك ُمنُالغانمينُال َّظافرينُ.نفتحْ ُلك ُالدور ُوالميادينُ.
فإ َّماُجه ٌل ُمطبُ ٌُ
نطلعْك ُعلى ُكنوز ُالمعرفة ُومنتوج ُاآلخرينُ .تتس َّل ْق ُمعنا ُخيوط ُال َّشبكة ُالعنكبوتيَّةُ ُبحريَّ ُةٍُ ،تكُ ُمن ُالفائزينُ .
تغز ُالسَّماءُُ ،تلجُ ُاألرضُ،والُتعدمُ ُالفضاء ُفتح ًا ُمعُجمهور ُالفاتحينُ .ه ْم ُالُيصرِّحونُ،فيكونُ ُال َّتصريح ُوثيقةُ
المحتجِّينُعليهمُوالغاضبينُ.كماُوالُيعلنونُال َّنواياُعاري ًُةُكماُهيُ،لكنُمنُاإليحاءُُيستبينُُال َّلبيبُالفطينُ .
ُالولوج ُ
ُ
ه ْم ُأرادوا ُسلبُ ُالهويَّةُُ ،أرادوا ُقتلُ ُأصلُ ُالوجودُ ُواالنتماءُ .أرادُوا ُتبديل ُال َّثوب ُترغيب ًا ُبفرصة
بُتلحَّفتُُ،المهمُعندُه ُْمُأ ِّنيُأذعنتُألمرهمُوقبلتُ.استسهلتُتبديلُاالنتماءُ،
إلىُعالمهمُُالوثيرُ.الُيهتمونُبأيُِّثو ٍ
َّ
ٌ
شيطانُرجيمُ.ه ْمُعلمواُأنهاُالخطوةُاألولىُ
ُ،لكنُدونُُذلكُيكمنُُ
وهذاُماُيهمُ.الغايةُنبيل ٌةُعلىُماُتبدوُفيُظاهرها ُْ
فيُمسيرةُاإلذعانُُ،فأضمرواُ.بعدهاُتكُال َّتالياتُاألشدُقريبةُُالوقوعُسهلةُُالمنالُ،فتربَّصواُ .
ال ُجا َّد ًا ُونبي ً
بداي ًةُ ،أقبل ُاالنتماء ُإلى ُغيرك ُطامُع ًا ُوالهيًُاُ ،فأستمرئ ُالوسيلُ .وما ُيهمُُ ،مادام ُالغاي ُفع ً
الُ .
وإذاُماُتكرَّرُالفعلُ،وتغيَّرتُاألثوابُاألغطيةُُ،أدمستُالهويَّةُفيُ َّ
الالوعيُخاصَّتيُ.وأضحىُاالنتماءُُطوعُبنا ٍنُ،
ثوبًُا ُُيب َّدل ُغبَُّ ُالطلب ُوال َّطالبُ .ومادام ُالوسيل ُمدخ ً
ال ُإلى ُخير ٍ ُعميمُ ،فال ُضير ُيرجى ُمن ُخلفه ُوال ُنميمُ .

فيطيبُ ُالعقل ُخاطر ًا ُبفعلتهُُ ،وال ُيندمُ .وتهنأُ ُال َّنفسُ ُبقصدهاُ ،وال ُتسأمُ .وبين ُهذا ُوذاكُ ،تكون ُالعُ َّلة ُقد ُ ْ
بنتُ ُ
َّ
فيُالالوعيُوأس ْ
الالانتماءُإلىُفكرُيُ،واستوطنُ .
َّستُ.وتس َّللُُ َّ ُ
وحين ُالمحنُ ،ول َّما ُيستصرخ ُالوطن ُأبناءهُُ ،ويكون ُالخطر ُواقع ًا ُشاهر ًا ُأنيابهُ ،ويكون ُضياع ُالبلد ُوالهوي َُّة
ُ
قاب ُقوسين ُأو ُأدنىُ ،نبحثُ ُفي ُأعماقنا ُعن ُالحافز ُفال ُنبصرهُُ .فبذل ُال ُِّدماء ُواألموالُ ُفع ٌل ُال ُطاقة
ُلكثير ٍ
م َّنا ُعلىُإتيانهُُ .فإذا ُلمُيكن ُالحافز ُعظيم ًا ُواالنتماء ُوثيق ًاُ،الُغالي ُيرخصُ ُوالُنفيس ُيذبح ُقرابينُ ُوطنُ.فأقعدُ
عن َّ
ُالذودُعنكُقاصد ًاُوواعي ًاُ.أنزعُع ِّنيُهويَّ ًُةُوألبسُأخرىُ،والجفنُسديلٌُوالعينُهانئ ٌةُ .

ُ
ُ
ُ

خبيث ٌةُهيُأفعالهمُ،وساذج ٌُةُج َّد ًاُأفعالناُ.يلقونُالطُعمُخديع ًةُ،نلق ْمهُغيرُمدركينُلمآالتُاألمورُ.فهلُتساءلناُيوم ًاُ
عن ُالغايات ُالخبيئة ُخلف ُهذا ُالسَّخاء ُالمُحمومُ .يقدِّمون ُخدمات ُال َّتواصل ُاالجتماع ِّي ُمجَّان ًا ُلك ِّل ُمريدُ .
َّ
يُولوجُُالمواقعُالعلميَّةُ
ُ،يتعذرُعلىُالسور ُِّ
الُيطلبونُمنهُتناز ًالُعنُهويَّ ُةٍُ،أوُح َّتىُيطلبونُُمنهُما ًالُزهيدًُاُ.بالمقابل
َّ
ؤذن ُلك ُالدخولُُ .أ َّما ُإذا ُما ُامتنعت ُفإنك ُعلى ُالباب ُتبقى ُمادمتُ ُ
دون ُتبديل ُالهويَّةُ .اخترْ ُما ُشئت ُجنسيَّ ًة ُيُ ُْ
معتُ َّدًُا ُبهويتك ُعنيدًُاُ .في ُاألولىُ ،هم ُحريصون ُأش َّد ُالحرص ُعلى ُأن ُتعلن ُعن ُهويتُكُ ُتفصي ً
ال ُغير ُمنقوصُ .
وأ َّماُفيُال َّثانيةُفأنتُمحرو ٌمُمنهاُ،ممنو ٌعُ .
يُ .ففي ُاألولىُ ،ه ْم ُأرادوا ُالبيانات ُتفصي ً
الُ .أرادوها ُما َّد ًة ُلدراساتهم ُالميدانيَّةُ .
والسَّببُ ،كما ُأراهُ ،واض ٌح ُجل ٌّ
َّ
ِّ
ِّ
أرادواُمنُخاللُها ُمعرفة ُالمجتمعُ ُالذيُتنتميُإليهُ.يدققون ُفيُبواعث ُنهضتهُ،محفزات ُيقظتهُ،بنيته ُاألخالقيَّةُ،
عاداتهُ،رموزهُ.يدرسونُكلَُّتفصي ٍلُودقيق ُةٍُفيهُ .
ٌ
ُوزمن ُضائ ٌع ُوسرابُ .تشتبك ُال َّناس ُعبرُ ُوسائل ُال َّتواصل ُاالجتماعيُ ،فال ُتتواصلُ .
وال َّثمن ُتسلي ٌة ُرخيص ٌة،
ً
ً
ً
تلهوُعنهُكثيراُوالُتُسألُ.هيُتجاورهُالمكانُُجسدُاُ،وأ َّماُاهتمامهاُفبعيداُعنهُيجولُ .
وتسهوُاألمُ ُعنُرضيعهاُ،ف ُ
َّ
وقلي ً
الُماُتغادرُالعشَّ ُ،وكثير ًاُماُيكونُفكرهاُفيُغيرُمكا ٍنُيسوحُ.ويلهوُالطالبُعنُدرسهُ،فالُيحصدُفيُالخاتمةُ ُ
إالُالمالمةُوالفشلُ.يصبحُالعاملُُفيُشغ ٍلُعنُآلتهُ،فتكونُال َّطامةُأكبر ُوأش َُّدُ.الكلُفيُفضا ٍءُافتراض ٍّيُوخالءُ.
َّ ُ
ً
فالُيطولُال َّشاريُمنهاُأرضاُوالُسماءُ .
ُماُشاء ُ
ُ
ومادام ُاسمكُ ُمتاح ًا ُلك ِّل ُراغبٍُ،يندس ُبعض ُالمارقينُذويُال ِّنيَّات ُال َّشريرة ُبينُجمهورُ ُالصَّادقينُ.يبث
منُأكاذيب ُوأضاليلُ.يعيث ُفيُمشاعر ُالبسطاء ُفساد ًا ُوتحريضًُاُ.يرميُالفرقة ُفيُنفوس ُسكان ُالبلد ُاألصليِّينُ .
فتعم ُالفوضىُفيُبنيان ُالمجتمع ُومك ِّوناتهُ.وتكون ُالحريق ُالكبير ُدمار ًا ُوخراب ًا ُلك ُِّل ُجمي ٍل ُأصيلُ.فالُيعلم ُأح ٌُد ُ
منُبدأُال َّنارُ،وعبث ًاُنبحثُفالُنجدُناصر ًاُيطفئُهاُ .
ُالعبد ُ
يُ .عق ٌل ُشره ٌ ُللمال ُوالسلطةُ ،تيَّمه ُحب ُالملك ُفغدا ُهو ُ
هناك ُعق ٌل ُشرِّي ٌُر ُيكمن ُخلف ُهذه ُالفضاء ُالوهم ُِّ
والمالُسيِّدهُ.والخطرُاألدهىُيكمنُفيُعبقريَّةُهذاُالعقلُوقدرتهُعلىُاالستقراءُومنُث َّمُعلىُاالستنتاجُُعلىُنحوٍُ
وال ُأوثقُ .يجمع ُالمعطياتُ ،ينسِّق ُوين ِّظم ُالبياناتُ .يح ِّللُ ،يستنفر ُطاقات ُعلمائه ُومفكريهُ .يخ ِّططُ ،
يضع ُمناهج ُالعمل ُاألساسيَّة ُوالبديلة ُوبديلة ُالبديلُ .بعدهاُ ،ينطلق ُمحموم ًا ُال ُيبقي ُعلى ُشي ٍء ُم َّما ُفي ُخزينُ ُ
هذهُالمنكوبةُوخزينُساكنيهاُمنُال َّناسُالبسطاءُ.الُينفكُيمتصُخيراتُالشعوبُُ،ينهبُال َّثرواتُ.يقضيُعلىُحلمُ
ال َّنهضة ُوالرَّخاءُ ُلديهاُ،يقتل ُالطموحُ.يبدِّد ُال َّطاقاتُ،يهدر ُالكراماتُ .الُيتوانىُعنُصغيرةٍ ُأمُكبيرةٍ ُكرمىُعق ٍلُ
محمو ٍُمُوجنوحُ .
يتالعب ُباألسماء ُكماُالمصائرُُ ،والُيُرحمُ.يسقُط ُاالسم ُحينُيريدُ،وأحيان ًا ُيظهره ُجليَّ ًا ُوقدُيزيدُ.وفيُالحالتينُ ،
هوُمنُيجنيُوهوُوحدهُمنُيستفيدُ.الُيُخفيُاالسمُسهوُخاطرٍُ،كماُوالُيسطرهُعفوُنفسٍُ.بلُالغايةُهيُاألصلُ
ُمظهر ٍ ُأم ُلزخرف ُقو ٍُلُ ،
ُ
فيُك ِّل ُأفعالهُ .وشهوة ُالملك ُهيُمنُيحكم ُجميع ُسلوكهُ ُوك َّل ُحركاتهُ .فالُتأنسْ ُلبديع
والُتقبلْ ُبالُمحاكم ُةٍُماُيق َّدمُلك ْ
ُوإنُق َّلتُاألسعارُُوكثرتُالعطاياُالهباتُ ُ.

اس ُمها شآمُ
وأ َّما ُاسمها ُفشآمُ ..لمن ُتاه ُعن ُاسم ُالمجدُ ُوضيَّع ُعنوان َّ
ُ
وعجز
ُالزمانُ .اسمها ُشآمُ ،لمن ُخطفه ُبريق ُال َّلحظةُ ُ
ٌ
ٌ
عنُإبصار ُالجوهر ُالعتيقُ.شآمُ،شامُ ٌة ُعلىُناصع ُخ ٍُّدُ .لؤلؤة ُعلىُمرمر ُجُي ٍدُ.وردة ُحمراء ُفيُخضرةُ ُبستان.
تُ .أوُل ْم ُتعل ُْم
ف ُمنُالسِّنينُ .غدر ُبهاُحينُ ُغفل ُةٍ ُمنهاُ ،فكبُ ُْ
فاتن ٌُة ُفيُحور ُعُينُ.عجز ُال َّدهرُ ُعنُطمسها ُعشر ُأال ٍُ
ْ
ق ٍُ،فهوُ ْتُ.أوُل ْمُتعل ْم َّ
ُأنُالحكيمُُيهفُوُ .
وُ.انزلقتُقدمهاُعلىُمنعرجُطري ُ
كب
أ َّنُالجوادُُي ُ

ُ
ُ
ُ

ُقومي شآ ُم!
لكنُماُه َّم!ُمادامُالخافقُعنيدًُاُ،واألنفاسُُحُريقًُاُ.فماُطالُليل َّ
ْ
ُالُتكون ُ
ُ
ٌُ،إالُوكنسهُفجرٌُقريبُ.قومُيُشآمُ!ُفالحياة
َّ
َّ
َّإالُلشقُيُُ.قومُيُشآمُ!ُفالذهب ْ
ُوإنُشاخُيبقىُاألثيرُُ،للحسانُُحُلُيُُ.قوميُشآمُ!ُفقدُهُرمُالزمانُُ،وأنتُفيُعينيهُُ
ال َّشباب ُالفُتُيُ ُ .قومي ُشآمُ! ُفقد ُض َّل ُالبحَّارةُُ ،والبحر ُهجره ُال َّشاطئُ ُالحفُيُ .واشتاقت ُالسَّماء ُشمسهاُ ،
وغصَّت ُاألرض ُول َّماُيأتهاُالماء ُالهنيُ .لق ْد ُطال ْت ُغُربة َّ
ُالزمانُ،شآم!ُفعوديُالمنارة ُيُهتد ُالضَّالُويرجُعُ ُال َّطيرُ ُ
إلىُع ِّشهُال َّنديُُُ.فيُهداُح ٌّقُ،ويُقُرَُّعدلٌُ.ويُنسحُقُظل ٌمُ،ويُأفلُُظال ٌُمُوحُقودُ .
قوميُشآمُ! ُإليك ُتُخوض ُنفوسٌ ُأباٌُةُ ،ومُهرك ُخم ٌر ُمع َّت ٌق ُزكيُ.قوميُشآمُ! ُفالكرم ُقدُاعتُصر ُوهمهم ُالصَّيفُ
مرتح ً
الُوفيروزُتشدوُ،وغابُطيفكُُالسَّنيُُ.قوميُشآمُ!ُإذاُماُقتُلتُالعُ َّشاقُبأنيابُغو ٍُلُ،فماُزالُعلىُبابُالقلعةُ
ي ُوُفُيُ .تيَّمته ُعُشق ًا ُفسال ُمدادًُاُ ،وفي ُلحظة ُالحسم ُهو ُصُندي ٌد ُرُوُيُ .ال ُيرى ُفي ُبياض ُاألفق َّ
جُند ٌّ
ُإال ُعينيكُ
ً
ُونار ٍُ،وتحتُالمداسُسوا ٌُدُغُولٌُرُمُيُ .
الخضراوينُوإكليالُمنُنور ٍ ُ
ُ .......................................................................................................................

في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءة المقاالت التَّاليَّة:
أذيَّاتُالعصبونُالمحرِّكُالعلويُِّ،الفيزيولوجياُالمرضيَّةُلألعراضُوالعالماتُالسَّريريَّةُ ُ

ُ-

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

ُُُ
ُ

هلُيفيدُال َّتداخلُالجراحيُالفوريُفيُأذيَّاتُالنخاعُال َّشوك ِّيُوذيلُالفرسُالر َّ
ضيَّة؟ ُ
النقلُالعصبيُ،بينُمفهومُقاصرُوجديدُحاضر ُ
ُ The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
فيُالنقلُالعصبيُ،موجاتُالضَّغطُالعاملةُُ Action Pressure Waves
فيُالنقلُالعصبيُ،كموناتُالعملُُ Action Potentials
وظيفةُكموناتُالعملُوالتيَّاراتُالكهربائيَّةُالعاملة ُ

ُ
فيُالنقلُالعصبيُ،التيَّاراتُالكهربائيةُالعاملة ُ Action Electrical Currents
ُ
يُ
األطوارُالَُّثالثةُللنقلُالعصب ُِّ
ُ
المستقبالتُالحسيةُ،عبقريةُالخلقُوجمالُالمخلوق ُ
ُ
النقلُفيُالمشابكُالعصبيةُُ The Neural Conduction in the Synapses
ُ-

عقدةُرانفييهُ،ضابطةُاإليقاعُُ The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفُعقدةُرانفيهُُ The Functions of Node of Ranvier
وظائفُعقدةُرانفيهُ،الوظيفةُاألولىُفيُضبطُمعاييرُالموجةُالعاملةُ ُ
وظائفُعقدةُرانفيهُ،الوظيفةُال َّثانيةُفيُضبطُمسارُالموجةُالعاملةُ ُ

ُ-

وظائفُعقدةُرانفيهُ،الوظيفةُال َّثالثةُفيُتوليدُكموناتُالعمل ُ
فيُفقهُاألعصابُ،األلمُأو ًالُُ The Pain is First
فيُفقهُاألعصابُ،الشكلُ..الضرورةُُ The Philosophy of Form
تخطيطُاألعصابُالكهربائيُ،بينُالحقيقيُوالموهوم
الصدمةُالنخاعيةُ(مفهومُجديد)ُ)The Spinal Shock (Innovated Conception
ٌ
ةُ،بحثُفيُآلياتُالحدوثُ The Spinal
أذياتُالنخاعُالشوكيُ،األعراضُوالعالماتُالسريري
ُ Injury, The Symptomatology
الرمعُClonus
اشتدادُالمنعكسُالشوكيُHyperactive Hyperreflexia
ا ِّتساعُباحةُالمنعكسُالشوكيُاالشتداديُExtended Reflex Sector

االستجابةُثنائيةُالجانبُللمنعكسُالشوكيُاالشتداديُُ Bilateral Responses
االستجابةُالحركيَّةُالعديدةُللمنعكسُالشوكيُMultiple Responses

-

التنكسُالفاليريُ،يهاجمُالمحاورُالعصبيةُالحركيةُللعصبُالمحيطيُ..ويعفُعنُمحاورهُالحسية ُ
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and
Conserves its Sensory Axons
ال َّتنكسُالفاليريُ،رؤي ٌةُجديد ٌةُ)Wallerian Degeneration (Innovated View

ال َّتجددُالعصبيُ،رؤي ٌةُجديد ٌةُ)ُ Neural Regeneration (Innovated View
المنعكساتُالشوكيَّةُ،المفاهيمُالقديمةُُ Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
المنعكساتُال َّشوكيَّةُ،تحديثُالمفاهيمُSpinal Reflexes, Innovated Conception
خلقتُالمرأةُمنُضلعُالرجلُ،رائعةُاإليحاءُالفلسفيُوالمجازُالعلميُ
المرأةُتقرِّرُجنسُوليدهاُ،والرجلُيدعي!

-

الروحُوال َّنفسُ..عطيَّةُخالقٍُوصنيعةُمخلو ُ
قٍ
خلقُالسَّماواتُواألرضُأكبرُمنُخلقُال َّناسُ..فيُالمراميُوالدالالت
ت َّفاحةُآدمُوضلعُُآدمُ،وجهانُلصورةُاإلنسانُ.

-

حــــــــــوَّاءُ..هذه
سفينةُنوحُ،طوقُنجاةُالُمعراجُخالص ُ
المصباحُالكهربائيُ،بينُال َّتجريدُوال َّتنفيذُرحلةُألفُُعام
هكذاُتكلمُابراهيمُالخليلُ ُ
فقهُالحضاراتُ،بينُقوَّةُالفكرُوفكرُالقوَّةُ
الع َّدةُوع َّلةُاالختالفُبينُمط َّلق ُةٍُوأرملةٍُذواتيُعفاف ُ
تعدد َّ
ُالزوجاتُوملكُاليمينُ..المنسوخُاآلجلُ
ال َّثقبُاألسودُ،وفرضيَّةُال َّنجمُالسَّاقطُ ُ

-

جسيمُبارُ،مفتاحُأحجيَّةُالخلقُ ُ
ٌ
ُأمُبنتُ،األمُتقرِّر!
صب ٌّي
القدمُالهابطةُ،حال ٌةُسريريَّ ٌُة
خلقُحوَّاءُمنُضلعُآدمُ،حقيق ٌةُأمُأسطور ٌة؟
شللُالضَّفيرةُالعضديَّةُالوالديُُ Obstetrical Brachial Plexus Palsy
ضيَّةُلألعصابُالمحيطيَّةُُ(ُ)1ال َّتشريحُالوصفيُوالوظيفيُ
األذيَّاتُال َّر َُّ
األذيَّاتُال َّر َّ
ضيَّةُلألعصابُالمحيطيَّةُُ(ُ)2تقييمُاألذيَّةُالعصبيَّةُ
األذيَّاتُال َّر َّ
ضيَّةُلألعصابُالمحيطيَّةُُ(ُ)3ال َّتدبيرُواإلصالحُالجراحيُ
األذيَّاتُال َّر َّ
ضيَّةُلألعصابُالمحيطيَّةُُ(ُ)4تصنيفُاألذيَّةُالعصبيَّةُ
قوسُالعضلةُالكابَّةُالمدوَّرةُُ Pronator Teres Muscle Arcade
شبيهُرباطُُ Struthers- like Ligamentُ...Struthers
عمليَّاتُال َّنقلُالوتريُِّفيُتدبيرُشللُالعصبُالكعبريُِّTendon Transfers for Radial Palsy
)ُ Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise
ُ-

منُيقرِّرُجنسُالوليدُ(مختصرٌ)
ُالذكاءُ..زادُمسافر ٍ َّ
ثالوث َّ
ٌ
ُ..بحثُفيُالصِّفاتُوالمآالتُ ُ
!ُالذكاءُالفطريُ،اإلنسانيُ،واالصطناعي
ُ
المعادالتُالصِّفريَّةُ..الحداثةُ،مالهاُوماُعليها

متالزمةُالعصبُبينُالعظامُالخلفيُPosterior Interosseous Nerve Syndrome
ُالمنعكسُال َّشوكيُ،فيزيولوجياُجديد ٌةُSpinal Reflex, Innovated Physiology
ُالمنعكسُال َّشوكيُاالشتداديُ،فيُالفيزيولوجياُالمرضيَّةُ Hyperreflex, Innovated
ُ Pathophysiology
ُالمنعكسُال َّشوكيُاالشتداديُ(ُ،)1الفيزيولوجياُالمرضيَّةُلقوَّةُالمنعكسُ Hyperreflexia,
ُ Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ُالمنعكسُال َّشوكيُاالشتداديُ(ُ،)2الفيزيولوجياُالمرضيَّةُلالستجابةُثنائيَّةُالجانبُللمنعكسُ
Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
المنعكسُال َّشوكيُاالشتداديُ(ُ،)3الفيزيولوجياُالمرضيَّةُال ِّتساعُساحةُالعملُ Extended
Hyperreflex, Pathophysiology

المنعكسُال َّشوكيُاالشتداديُ(ُ،)4الفيزيولوجياُالمرضيَّةُللمنعكسُعديدُاإلستجابةُالحركيَّةُ
ُ Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex
الرَّمعُ(ُ،)1الفرضيَّةُاألولىُفيُالفيزيولوجياُالمرضيَّةُ ُ
ُ
الرَّمعُ(ُ،)2الفرضيَّةُال َّثانيةُفيُالفيزيولوجياُالمرضيَّةُ ُ
خلقُآدمُوخلقُحوَّاءُ،ومنُضلعهُكانتُحوَّاءُAdam & Eve, Adam's Rib

جسيمُبارُ،ال َّشاهدُوالبصيرةُُ Barr Body, The Witness
َّ
ُالمعنىُوالالمعنى ُ
جدليَّة
ال َّتدبيرُالجراحيُلليدُالمخلبيَّةُ)ُ Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation

-

االنقسامُالخلويُالمتساويُالـُMitosis

المت ِّمماتُالغذائيَّةُالـُُ،Nutritional Supplementsهلُهيُح َّق ًاُمفيد ٌةُألجسامنا؟ ُ
االنقسامُالخلويُالمنصِّفُالـُMeiosis

فيتامينُدُُ،Vitamin Dضمانةُال َّشبابُال َّدائم ُ
فيتامينُبُ،Vitamin B6ُ6قليلهُمفي ٌدُ..وكثيرهُضارٌُّج َّدًُا ُ
والمهنةُ..شهي ٌدُ،منُقصصُالبطولةُوالفداء
ال َّثقبُاألسودُوال َّنجمُا َّلذيُهوى
ُ
خلقُالسَّماواتُواألرضُ،فرضيَّةُالكونُالسَّديم ِّيُالم َّتصلُ ُ
الجواريُالك َّنسُالـُُ Circulating Sweepers
عندماُينفصمُالمجتمعُ..لمنُتتج َّملينُهيفاء؟ ُ

ُ

ال َّتصنيع َّ
ُالذاتيُلمفصلُالمرفقُElbow Auto- Arthroplasty
ُّ
الطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينة
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