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م  ن  ع  لي ُة الم  د  ج    ى ن  ع  ى والَّل 

 

نحيٍل شفَّ   عن  أرخى  و  جلدا  بجسٍد  ِّثامَ  الل  االنتهازيَّةِّ   فأناَط  منِّ  الزَّ وبسَ أثالمِّ  ُزهَّادِّ كِّ ،  العارفين  ينةِّ 

َمهُ من  ُمتَّكَ   استندَ .  حصيد   قش ٍ أشهبَ   من  حاَكهُ    على حصيرٍ   جلسَ الحياةِّ،    . هاوطوبِّ األرضِّ  حصى    أ  كوَّ

ت  بعروٍق نافرةٍ    ُمزدانة    رفَع يدا   حياة     ُقهافيُنطِّ هيكال  ما انفكَّ ينحُت في صخرِّ األيَّامِّ الصُّم ِّ  تُعانُق    تلوَّ

بةٍ   لحيةٍ   متنِّ   فيا   أصابع  . أقحمَ مفاخرَ يُلها  يُحِّ و يُخاطُب  .  ريحانِّهاأنفاسِّ  األرضِّ و  رقِّ بع  بيضاءَ ُمخضَّ

ِّمُ،  هوَ ف  ين.قليَل فتيٍة التفُّوا حوَلهُ صامتيَن صاغِّ  ُب المعنى.النَّد رةُ   عنى. وُهمُ الخاصَّةُ المَ   هوَ   الُمعل   ، ُطالَّ

. حدَّثَ معهُم  بدأ   السَّماءِّ واألرضِّ ُرفِّ هُ حديثا  في خلقِّ  كيَف  السَّماءِّ  كيَف عت  م عنِّ  ، وعنِّ األرضِّ 

َة    أخاَضهُم    .أذهبَهُمداخَل قطرةِّ الماءِّ  وأنظارِّ الخلقِّ مخفيَّة.    عوالمَ خفيَّة ، عن    أدخَلهُم  .  حت  سُطِّ  ُلجَّ

، حينَ   أصعدَُهم    .غَفت  البحر، حيُث   يحِّ    حبائَل الشَّمسِّ . وعلى كتفِّ الر ِّ قت  ا،  جلسَهُم  أتسلَّ .   لمَّ استراحت 

نَ أرضا  ال حياةَ فيها، متى    أسقَطهُم  ثمَّ   .باريها فألها    أذِّ   . حدَّثهُم هاالحياةِّ بعد صحوةِّ    عن   حدَّثهُم    طاعت 

ِّ عن الحَ   . فرعُه ينبجسُ  النَّباتِّ ، وعنِّ عنِّ األرضِّ تصدعُ فوَقهُ  ،قشَرهُ  يفلقُ ب 

بدَأ معهُم    عن    حدَّث هُم   كاُنوا  من    خلقِّهم.  ُن وحَل األعماقِّ وطينَه.   حيُث  يُعاجِّ يُذكُر. أصُلهم   شيئا  ال 

تحَت ُظلماٍت، تحَت ُظلماٍت، كاَن منبتُهم. وفي تركيبٍة سحريٍَّة تآلفت  بواعُث نهضتِّهم.   في ُظلماٍت،

ذلكَ  بعدَ  أفرَز  وعسيٌر  شاقٌّ  أحواٍل  وبذرتَهُم.    مخاٌض  كثيرِّ  بت  في  و   تقلَّ  صورٍ عديدِّ    بعدَ هيئتُهم. 

 . صورتُهم ت  تظهَّر

الدَّهشةِّ   اقونَ واالنبهارِّ وُهم في غمرةِّ  بوَّ تُ ينادُونَ   ، سمعوا جلبة  ضجيجا .    تِّ قرعُ. مازال، وطبوٌل 

 عنى حديَثه. بعدَ شهيٍق عميٍق، تابَع المَ  القوُل ممكنا  وسماعُ القولِّ كذلك. ة ، ومازالَ القرقعُة بعيد 

اُء. من خطيئةِّ األصلِّ األصيلِّ كانا  أمُّكم    وكانت  آدمُ    أبوكم    كانَ من أصٍل واحٍد  "   جالِّ ؛  حوَّ ُل الر ِّ أوَّ

ِّساءِّ  آدمُ و اُء.فاتحُة الن  أنتُم    ؛كنتُم وكاُنوا  امن جاءَ بعدَهم  كلَّ   قهرا    وحمَّالهااقترفاها  ٍة  ومن دنيئ   حوَّ

ا الدَّنيئُة  .شركاُء اإلنسانيَّةِّ إخواُنكم و فَ  ت  فُخبِّرَ فأمَّ تُمارُس   ،ال تزاُل قائمة  إلى يومنا هذا ت. هيَ وعُر ِّ

 . ا  وعالنيَّة  مان.فيضجُّ المكاُن، ويُرهَ  البطحاءِّ  هذهِّ   لقي بمفاعيلِّها على سطحِّ تُ سرَّ  ُق الزَّ

ا   . بقيت  بقيت   ف  الخطيئُة األساسُ وأمَّ ال  جيَّة  على مر ِّ األزمانِّ ُأح  أمَّ األسرارِّ .  تشغُل الفكَر، تُقلُق العُقَّ

اغبِّ   لكن  الكشفِّ أبدا .  مفاتيُح  البشرِّ    لم تُمنع  عنِّ  أرادَها الخالُق ُمبعثرة  هنا وهناك. وترَك على الرَّ

 " األهم ِّ في سر ِّ خلقِّ اإلنسان. الكشفِّ ها وصوال  إلى وتجميعَ   الدَّالالتِّ البصائرِّ  ، وتعقُّبَ تقف ِّي األثرِّ 

ِّ   اقتربَت  جموعُ الصَّاخبينَ  دوَن ال ريَب    أكثَر فأكثر. أصبحت    لينَ الُمهل  صيحاتُهم ذاَت داللٍة. هم يُمج ِّ

اآلنَ  بينهمُ  تعنيهم. هي  ما  يبدو  حيثيَّة   ما  وهم  على  يتراقصون.    ،  ال شكَّ عظيمٌة    أعدادُهم  حوَلها 

كبِّ. يفضُحها عظيمُ الصَّخبِّ   وهديُر الرَّ

ِّمُ المَ  . جديَّة  . ثمَّ أردَف بصوٍت أعلى نبرة  وأكثَر  حزمٍ عنى، بدا عليهِّ بعُض غضٍب وكثيُر  تملمَل الُمعل 

 وتجهُّمِّ األثير. األصواتِّ  ُزحامِّ  عبرَ   يناالمع الحشودِّ الوافدة. غدا باإلمكانِّ تلمُّسُ  ةَ جلب هُ عال صوتُ 

يُك اإلنساُن واقعا    لم    ،هاالخطيئُة األساُس هي أساُس الصُّورةِّ؛ صورةِّ اإلنسانِّ من رجٍل وأنثى. قبلَ "  

  كانَ   ، أو لنُقل  له  في طورِّ الخلقِّ ما يزال. كاَن في مشيئةِّ الخالقِّ اسما  ال رسمَ   كانَ   ..لحٍم ودمٍ   من  



. ُ   رسما  ال إسقاَط له في دنيا الوجودِّ حمُن وجودَه .  على هذهِّ   فقد شاءَ الرَّ أرادَهُ ذكرا ، وأرادَهُ    األرضِّ

لتِّ المشيئةُ أنثى.   بوجوبِّ الفعل.  إلهيَّا   ا  أمر فتنزَّ

 

 هام ٌة: ُمَّلحظٌة 

 شرحُت ُمفص ًَّل الخطيئة  األساس  األصل  في خلقِ اإلنساِن على الصُّورِة التي نعلُمها من  ذكٍر وأنثى. 

ا المقاُل فهو بعنوان:  ٍ. أم   وضم نُت ذلك  كل ُه في مقاٍل وعرٍض حركي 

   "تُف احُة آدم  وضلُع آدم ، وجهان لصورِة اإلنسان!"

ابِط الت الي:  ا الفيديو فهو  على الر     وأم 

 

 

.  لتَّحقيقِّ واالعملِّ ل  إلى ميادينِّ   وانطلقت    اإللهيَّ تلقَّفتِّ المادَّةُ األولى األمَر     العملِّ،   خططُ   عت  ضِّ وُ لتَّنفيذِّ

عتِّ المسؤوليَّاتُ ووُ  اُت ثقيالٌت، وربُّ العملِّ صارمٌ  على ز ِّ . الُمهمَّ الكماُل لهُ  .من يهمُّهُ األمُر للتَّنفيذِّ

العقابِّ  . من وسائلِّ الضَّبطِّ والسَّيطرةِّ خاصَّتِّه.    صفٌة، وشدَّةُ  التَّنفيذِّ منيَُّة لزومُ  الزَّ دتِّ الجداوُل  ُحد ِّ

.    ،فالمادَّةُ األوليَُّة لها عطالتُها مانِّ هي دوَن الخالقِّ قدرة ، وهذا شأٌن يجمُع  والتَّنفيُذ فعٌل ُمستهلٌك للزَّ

 " مخلوقاتِّ هللاِّ جميعا .

اقينَ   تلبَّدتِّ األجواُء.. وعلت   ِّلين. أصبحت    صيحاُت البوَّ   قاَب قوسينِّ   الوافدينَ   جموعُ الُمحتفلينَ   والُمهل 

ه،  . استجمَع المَ ينعسيرَ   ينصعبَ   القوُل كما السَّمعُ   من مجلسنا. أصبحَ   أو أدنى ِّمُ خزيَن أنفاسِّ عنى الُمعل 

 وتابَع. 

  "  . الفعلِّ بتحقيقِّ  المخصوصةِّ  األولى  المادَّةِّ  ٍ عسيٍر من عمليَّةِّ  وتضافرت  جهودُ  مسيٍر شاق  بعدَ 

، .    انتهت    الخلقِّ والبناءِّ ؛ الخليَّةِّ األم ِّ لإلنسانِّ على    األمُّ لإلنسانِّ   الخليَّةُ   احتوتِّ إلى بناءِّ نواةِّ اإلنسانِّ

ها ستُعطي ل ها و . نسانِّ األساسيَّةِّ لإلمفرداتِّ ال  اإلنسان. هذا نيَّاتِّها إمكاَن تشكيلِّ بُ عديدِّ هي بتكاثرِّ

ٍ   الخليَّةَ   مهال ! الخاليا البناُت تُطابقُ   لكن   ِّ أمر. ُهنَّ منتوُج تكاثٍر الجنسي  ، فتماثُلهنَّ واقٌع  األمَّ في كل 

، فسيكوُن هذا    ُهنَّ وإن  و  ال فكاَك منه. عم.  اإلنساُن  نجحَن في خلقِّ اإلنسانِّ ائحةِّ والطَّ ونِّ والرَّ وحيدَ اللَّ

.تتطابُق  سها،  وعندَ  . فيفقدُ  غيابَهايساوي    الصُّورةِّ يصبُح وجودُ  تفقدُ الصُّورةُ قيمتَها، و ف  صوُر البشرِّ

ه.. الشَّكلُ  َِّغ وجودِّ    "الهين.العبين  عبَث  الكما علمُت وعلمتُم،  فالشَّكُل وظيفةٌ   مسو 

كُب أصبَح رميَ النَّظر. نكادُ نشعُر   وُهم  على    ،بأنفاسِّ القومِّ تلفُح رقابَنابلَغ األمُر منتهاهُ أو كاد. فالرَّ

ِّمَ جٍ.  جٍ ومر  هر    من    ما ُهم  عليهِّ  اآلخُر    ما بدأه. فالحديُث بلَغ هوَ   يُنهيَ   عنى أبى إالَّ وأن  المَ   لكنَّ الُمعل 

ماُت ال بدَّ لها من    ذروةَ التَّشويقِّ واإلثارةِّ. لبُة غدَوا    فالمقد ِّ  الستقبالِّ   على أتم ِّ االستواءِّ خواتيم. والطَّ

َِّت عليهِّ هكذا سانحة   عنى أن  للمَ  العظيم. ال يمكنُ  الخبرِّ   ، فانقضَّ علينا بالتَّالياتِّ العظام.   يفو 

.الحدُث األكبُر في ع  كانَ ها،  بعدَ " كيَف  .  الجميُع كانوا حيارى على مفرقِّ طريقٍ ف  مليَّةِّ خلقِّ اإلنسانِّ

 ؟ خطيئةال من دونِّ الحدثِّ  عظيٍم،حدٍث   من دونِّ  مختلفتينِّ  اثنتينِّ تعطيَ   أن   واحدةٍ  أم ٍ  خليَّةٍ ل يمكنُ 

رتِّ المادَّةُ األولى هنا،  هاالخاليا   لتكاثرِّ القوانينِّ النَّاظمةِّ  سُلطةِّ والهروَب من  المكرَ قرَّ ولو    وانقسامِّ

ةٍ واحدة واجبُة    ،الكون  شرعُة هللاِّ، نواميسُ القوانيُن    كذا هيَ   .التَّنفيذُ وُحقَّ    ،صدرَ . األمُر اإللهيُّ لمرَّ

.  قوانينِّ ل لخالقِّ، وإمَّا كسرٌ لل  . فإمَّا معصيةٌ  وأهوال الخياُر صعٌب دونَه أهوالٌ   .تعلمُ ذلك  هيَ .  االحترام

 تِّ مادامَ من معصيةِّ الخالق. وفخرُق القانونِّ أيسُر عاقبة     ،كثيرا    المادَّةُ األولى في خياراتِّها  لم تتردَّدِّ 

https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://youtu.be/IpgGluGaxko


  ضلعٌ الحلُّ الُمعجزةُ  و  .وحيلةمن وسيلٍة ال تخلو من مكٍر    فال ضيرَ وتحقيَق مشيئتِّه  مرضاةَ هللاِّ    الغايةُ 

 نظر  بعدَها ما تكوُن عليهِّ األمور.نول  من صميمِّ خليٍَّة بنٍت، وتُضمُّ إلى صميمِّ أختِّها. تُقتلعُ 

ِّ فكان لزاما  لقد    وهذا ما كان. . أيضا    اختالُفهما في المآل  اختلفتِّ الخليَّتانِّ البنتانِّ في الخزينِّ الجيني 

لت  أكثَر من أختِّها، توأم ُحم ِّ ِّ أختِّها   الغاصبةُ   الثَّقيلُة هذه،  الخليَّةُ ها، جينا  وراثيَّا .  تِّ فإحداهنَّ    ، لضلع

أحلى.  أشرقت   وال  بشريَّة   وإناث   هيَ   أنثى  ذكوٍر  من  البشرِّ   ِّ جميع أمُّ  األولى  اُء.   ؛المرأةُ  حوَّ هي 

لعها الذُّكورةَ مآال . واختارتِّ  نا؛ آدم.  الخليَُّة البنُت الخاسرةُ لضِّ َل أصَل وجودِّ جَل األوَّ  فغدتِّ الرَّ

 

 ُمَّلحظٌة هام ٌة: 

 تفصيُل التَّفصيِل تجدوَنُه وافياً في المقاِل التَّالي: 
"  ِ ِ   والمجاِز العلمي   ُخلقِت المرأُة من ضلع الر  جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي 

ابطِ  الفيديو الُملحق  تشاهدون  و    التَّالي: على الر 

 

 

في تحقيقِّ المشيئةِّ  خالَصها    فارتأت    ،في تجاوزِّ امتحانِّ الجدارةِّ. اجتهدت  ، نجحتِّ المادَّةُ األولى  نعم   

  بنتيجتِّها اإلنساُن الصُّورةُ واقعا  من لحمٍ   فكانَ   .في القسمةِّ الخلويَّةِّ للخليَّةِّ األم ِّ   يُك بخطأٍ   وإن    اإللهيَّةِّ 

. صورةٌ ناطقةٌ  وماذا ينقُص بعدَ ذلك حتَّى يعجَّ    ،األنثى  الذ كُر وهيَ   وظيفيَّة. هيَ ذاُت مضاميَن   ودم ٍ

 نفَذ.  األرضِّ أمرا  إلهيَّا  قد   خالفُة اإلنسانِّ على هذهِّ  فكانت     المكاُن بالحركةِّ والضَّجيجِّ.

في    وحيدا  مفردا  ال تكراَر لهُ   . أرادتهُ لقعضلةِّ خَ حالَّ  لمُ   أرادتِّ المادَّةُ األولى خطأَ القسمةِّ الخلويَّةِّ 

مان. ُس إلى الكثيرِّ من  لم تُك تدري حينَ  الزَّ .    هذهِّ   ها أنَّها بذلك تؤس ِّ األحداثِّ الخطايا في قادمِّ األيَّامِّ

ة  ال بدَّ أن    القسمةِّ الخلويَّةِّ إن    فخطأُ  لُل العِّ   هيَ   األيَّام. فكم    في التَّالياتِّ منَ   مكرورٌ   يكوَن لهُ   وقَع مرَّ

يحصيها عدَّادُ  أن    أكثُر من    نا هذه. هيَ القسمةِّ الخلويَّةِّ في أيَّامِّ   أخطاءِّ   نتاُج ُمشابهاتِّها من    األمراضُ 

منِّ   " ، ال ريب.الزَّ

ُِّمنا الصَّمَت.  ُقضيَ األمُر. أصبحتِّ الجموعُ الغفيرةُ في باحةِّ مجلِّسنا.    ظرُ فغافلُت اللَّحظَة أنآثَر معل 

  ، ومئزُرهُ حريرٌ   عاليهٌز،  هدَف. رجٌل كنِّ ال  تُ ستطلُع الخطَب. وفي الحالِّ أصبأإلى الغفيرِّ الُمحتفلِّ  

جٌ  برِّ برجدِّ كانت    ومنَ ،  زِّ ُجه  الزَّ  .جعلوهُ   القلبِّ   وفي الوسطِّ مكانَ   ،مفرٍش من عاجٍ حملوهُ على    .َزبارِّ

ِّلون  يمرحوَن..  من حولِّهِّ   وهم   ِّمهُم على ما بدا  .يُهل  لبُة    هو معل  ماَمهُ يتراقصون. نظرُت  ألي، وهمُ الطَّ

ِّمِّ  ينَ نا بهِّ فبدا لي هادئا  كعادتِّ  أستفهمُ. إلى الَمعنى الُمعل   إلى سبيلِّهم.  ، يبتسمُ. يُناظُر القومَ الماضِّ

ُة. وبعدَ أن    بعدَ قليلِّ زمٍن، تالشتِّ  إلى المكانِّ وقاُره. ولفَظ األثيُر شظايا    نا القومُ بعيدا ، عادَ فارقَ   الُغمَّ

ه. نظرَ  ِّمُ المَ   عكرِّ هُ بسؤاٍل  يبدَأ، عاجلتُ   حديٍث. وقبَل أن    عنى يريدُ ان يستأنَف ما انقطَع من  إلينا الُمعل 

 ضجَّ في حلقي فغلبني.  

ِّمُ!  -  ن؟ ي الُمحتفِّ عرفَت ، و بهِّ   ىأراَك عرفَت الُمحتفَ ُمعل 

معنى هوَ  -  ه. سكُر مشروعِّ وع، حاشيتُهُ أنصاُره وهم    .الالَّ

ِّمُ! أن   لقد مرَّ دونَ  -  يلحظَك، وأنَت الَمعنى الُمعل 

حفيَّ  - معنى  الالَّ كاَن  ه.  النتفىبالمعنى    ا  لو  وجودِّ ألنَّهُ    أصُل  معنى  الالَّ فيعرُف  المعنى  ا  فأمَّ

معنى فهوَ بسواهعالمٌ    ،مدرٌك لذاتِّه ا الالَّ صديُّ القَ   هناكَ   ؛نفينصِّ على    األمرِّ   حقيقةِّ في    . وأمَّ

نُف منَ   وأظنُّ   .هريُّ القَ   وهناكَ  الص ِّ فهذا  الضُّروب.  ثاني  السَّبيلِّ هذا من  معنى    عابَر  الالَّ

https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk


ِّ المعنى. بل    جاهٌل بالمعنى على إطالقِّه. هوَ  أكثَر   ال يمتلُك األسَس الفكريََّة والمعرفيََّة لبلوغ

نُف منَ ، وال أحدَ آخَر سواهعلى يقيٍن أنَّ المعنى هوَ   هوَ   ذلكَ   من   معنى هوَ   . وهذا الص ِّ  الالَّ

ِّهاياتِّ مهما األخطُر. فهو  ِّهايات. استوعرَ يذهُب إلى الن   الدَّرُب وأظلمت  تلكمُ الن 

معنى القصديُّ هوَ بالمقابلِّ  . و   ، الالَّ معنى  أرادَ اإلبهامَ حرفة  تَهُ. فالالَّ معنى ضالَّ وجدَ في الالَّ

وخلَف اإلبهامِّ تختبُئ الدَّوافُع وتحتجُب الغاياُت. ال تجدُ فوَقهُ إبهاما .  فاإلبهامُ الُمطلُق،    هوَ 

آخرُ   هوَ  شيٌء  المعنى  أنَّ  ويعلمُ  معنى،  الالَّ ذاتَهُ  معَ   يدرُك  مختلف.  دُّ  هوَ ذلكَ   جِّ يدَّعي   ، 

عائه. لكن     نيراُن القربانِّ   متى بلغت    المعنى، ويبذُل بعَض الغالي وبعَض النَّفيسِّ قرابيَن اد ِّ

 هربا . مَ ذاتا  ومَ وغنِّ  ،نفائسَه تخلَّى

معنى. ألقصديُّ  - ِّمُ! حدَّثتنا عن دوافَع وغاياٍت تستتُر خلَف إبهامِّ الالَّ ، القهريُّ أمِّ    قصدُك  ُمعل 

 ما؟ هُ كال أم  

معنى   - المعنى.    محجوٌب بفطرتِّهِّ عنِّ   . هوَ المعنى؛  يكوَن إالَّ هوَ   ال يستطيُع أن    القهريُّ الالَّ

، هوَ  ه  بمفرزاتِّ   مشغولٌ   وبتعبيٍر أدقَّ فينَ    بإرهاصاتِّ اآلخرينَ زاهدٌ   ،عقلِّه وفكرِّ على    الُمجد ِّ

ا غاياتُه    ،والعنادُ   فدافعُهُ الجهلُ .  ما يرى حياةُ    ها حياتُه أم  واحدةٍ دونَفتُختزُل بال أكثَر. وأمَّ

ِّ تحت    ُجلُّ مطلوبهِّ   .ال فرقَ   ،اآلخرين ِّ ُمعتقٍد آخرَ استواُء الجميع ه استئصاال  لكل  ةِّ ُمعتقدِّ  ،مظلَّ

ذاتِّ   ال يستوي معهُ على  ِّ هيكٍل فكري ٍ  لكل  المَ   .األفق ونقضا   ه  عنىهو  دونَه  بزعمِّ ، وما 

معنى صون.  الالَّ  الُمخر ِّ

فهوَ  القصديُّ  معنى  الالَّ ا  يُريدُ.    وأمَّ لما  بنيويٌّ فالقاصدُ  قصوٌر  يحتجُب  معنى  الالَّ  خلَف 

المعنى.في    ِّ لبلوغ اتيَّةِّ 
الذَّ معنى  الَملكاتِّ  الالَّ ِّ   خلَف  ،    الَقصدي  للمجدِّ اقٌة  توَّ ذاٌت  تستعُر 

يَل، تغبُط النُّجومَ   .طموحةٌ  ، لكنَّها عاجزةٌ عن  ذاٌت    .تعشُق اللَّ ه.  قادرةٌ على الحلمِّ  وَ ه و  تدبُّرِّ

هِّ، رافٌض   يقدُر   ،الُخطى. يريدُهلبلواه. فهو دوَن المعنى على طولِّ  دريٌّ بحالِّ عجزِّ وال 

أرادَ فاستعصى المعنى على طالبِّه،    .هيكونَ   ، وال يستطيُع أن  فضائلِّهسمَع عن  كا .  مسَ عليهِّ مَ 

معنى عن سابقِّ إصراٍر وتدبير.  هوَ  ما دونَه.  أرادَ الالَّ

ِّمُ! أكثيٌر ُهم؟ -   ُمعل 

 بعددِّ الحصى والتُّراب. -

لنا   - شرحَت  ما  على  ُهم   ِّمُ!  الض ِّ ُمعل  همُ  الَمعنى.  أمامَ  كأداُء  فيهِّ عقبٌة  لما  النَّاسِّ   دُّ  خيُر 

ِّمُ الَمعنى؟ المُ  وأنتَ  أمَرهم   وصالُحهم. لمَ ال تتدبَّرُ   عل 

معنى على حرٍف. هو يربو على حربِّ الَمعنى له.     - معنى  هذا ما يريدُه الالَّ الَمعنى ناٌر، والالَّ

معنى إالَّ   كالماء. في نزاعٍ على البقاء. فما أن ينقضَّ الَمعنى على    ال يجتمُع الَمعنى والالَّ

  . معنى حتى يستحيَل األخيُر بخارا  ينسلُّ من قبضةِّ النَّارِّ بعيدا  يتصاعدُ البخاُر فتحمُله  الالَّ

 آخَر منَ   َمكب ٍ رمي أوزاَره في  يف  ،ها ماء  من جديدٍ . ثمَّ يتكثَُّف بعدَ والجهلِّ   واربةِّ رياُح المُ 

معنى   الالَّ يُهزمُ  ال  الدُّ أبدا   األرض.  صفتُها  حياةٍ  مكاٍن،  هوَ   نيا.في   ِّ كل  السُّوَح    في  يقضمُ 

 ال يقدُر على الَمعنى، لكنَّهُ في الهربِّ واالنساللِّ كالماء. والميادين. 

ِّمُ! أماٌء هو، والَمعنى ناٌر؟ والماُء على ما نعرُف من   -   ها ، والنَّاُر لطالما خشينانشوةِّ ظمآنُمعل 

 .ووصاال   ربا  قُ 

ناٌر،   - عنه  ،المادَّةَ تصهُر    النَّارُ .  نارٌ   ورُ النُّ والَمعنى  ال يستطيُع  منها    الدَّاني.  الخبثَ   ا تنزعُ 

را   نوال يعدمُ منها  والقاصي عنها  في وحدةٍ ال انفصامَ بعدَها.    معا    يتَّحدانِّ   .أبدا    فكاكا  عنها  

ا  وعلى حالِّه أبدا ، تغيُّرهُ من حاٍل إلى حال.    ال تترُك الُمريدَ   هيَ .  ودفئا   ، قيُة ظمآنَ لُ فالماُء  أمَّ

مآنِّ  يُ  للظَّ يعودُ  بعدَهُ،  من.  الزَّ من  لحيٍن  الموقوُت  الفعُل  هي  اَن.  حرَّ انِّ   وجدُهنعُش  وللحرَّ

اةُ هي    ترُك الُمريدَ على حالِّ لحظتِّه، وإن  حيرتُه. هي تَ  اللَّحظةِّ. فالشَّ تغيََّر إحساسُه بتلكمُ 

اةُ من قبُل ومن بعدُ.   الشَّ



ِّمُ! - ِّ األنصارِّ   يمتلكَ   أن    لهُ   يمكن    كيفَ   لكن    ُمعل  معنى   ، وهوَ هذا الكمَّ من األتباع ونحُن    ؟الالَّ

بَ   الَمعنى؟  ك قليٌل عديدُنا، وأنتَ طالَّ

له - لهُ   . الَمعنى صوٌت ال صدى  تشحذ   لم  لهُ   ما  وتَنشر   منكَ   عقال ،  نفَذ  لهُ    ولم    صدرا   تُك 

ا . على  يَ ال    ،رهيفٌ   ُمستقرَّ إالَّ  قدُر  ه  على  متينٌ   لٌ َزجِّ   .الصَّفيُّ تدبُّرِّ إالَّ  يستعصي   طليبِّ ، 

.    صيَّادِّ إالَّ على    يحتجبُ عميٌق،    .األصالةِّ  ا أن يكوَن أو ال يكونقائمٌ بذاتِّهالجوهرِّ   جمع  اِّ   .، إمَّ

ةِّ   من   عليكَ  ما التبسَ  يتظهَّر  ، تلكَ على هذه  َب المَ كمعديدِّ قلَّ  عنى. ، ُطالَّ

ا  و معنى  أمَّ ال  فالالَّ لهصدى   األلسنُ   .صوَت  تتقاذُفه   . والجنباتِّ  ِّ األصقاع في  دوَن    يتردَّدُ 

ُن مذاهبُهيتجاسُر عليه الجميُع، فهو مطواعٌ ال ُحرمَة له.    .استحياء عُ أنغاُمه وتتلوَّ لِّ   تتنوَّ بتبد ِّ

. وللوهمِّ    فعلِّ من  يخلو    الماكٌر،    .ريديننِّ المُ الحناجرِّ وتلوُّ  لهُ ما لهُ من  الوهمِّ في النُّفوسِّ

معنى    إن  تطرحِّ أنَت  ف  هقةِّ.اعلى العقولِّ الُمر  داللٍ و  حرٍ سِّ  أحجيَّة  ذهنيَّة     العقولَ   مُ تلك   تمنح  الالَّ

فريسُة   فالعقُل  معنى.  الالَّ لهذا  معنى  عن  البحثِّ  رحلةِّ  في  العقُل  فينطلُق  الذَّات.  الختبارِّ 

ه، ال   مكافٌئ   غياُب المعنى لهُ في أبجديَّاتِّه،  بغيابِّ الَمعنى.    يقبُل بسهولٍة االعترافَ نقائصِّ

. وهذا ما ال يقبُله العقُل، وهو على ما  ؛  وحيدٌ  كبرياٍء. و  غلو ٍ عليهِّ من    ُفطرَ قصوُر الذَّاتِّ

معنى   ِّ معنى  من    فارغا  ومادامَ الالَّ  الباحثُ هندُس العقُل  . فيُ معنىلهُ    تصحُّ   المعاني، فكلُّ  ُكل 

المعنى الذَّاتِّ  نحٍو به.    الخاصَّ   عن  عديدُها على  معنى، ويتعاظمُ  الالَّ لهذا  المعاني  فتكثُر 

دةِّ أوِّ  هذه العقولِّ النَّاشئةِّ  يُطابُق عديدَ   ؛ وما أكثُرها!الُمتمر ِّ

معنى ذاتَه لمريديه  أكثَر من ذلك، يمنُح   ،    م.هُ سَ يتلبَّ فالالَّ بأنَّ   كلُّ ُمريدٍ يشعُر  في حقيقةِّ األمرِّ

معنى   أساسا    قائمٌ بهم    جميَع معانيهِّ. هوَ   أعطوهُ   من    كيَف ال! وهم    .  حميما  من ذاتِّهجزءا   الالَّ

ِّما    لبوسا    بهِّ   فرحونَ   ، وهم  وجوهرا   صوت.  مُ الصَّدى، وهوَ هُ   .وُمعل  العالقُة   فتقومُ تلكَ   الالَّ

بينَ  عن   العضويَُّة  شرسا   مدافعا   األخيُر  هذا  فيقومُ   . الُمريدِّ والُمضيفِّ  معنى  الالَّ   الضَّيفِّ 

ُض فيها ضيفُ  ةٍ يتعرَّ ِّ مرَّ معنى  هُ لخطٍر وشيٍك.ضيفِّه في كل  عصبيََّة   ك، يستثمرُ لبذ فرٌح    والالَّ

ِّ من تُ   مريديهِّ  ُِّل لهُ وحماسَهم في وجهِّ كل  اُس خصاما .    نفسُه حربا  أم    سو  همُ األشاوُس ُحرَّ

ِّ محتوى  ال يدرون.   لكنَّهم واهمونَ  .الهيكلِّ، والهيكُل فارٌغ من كل 

ِّمُ! - فيهِّ   ُمعل  نحُن  ا  لنجونا ممَّ لنا  أمثلَت  وارتباٍك.    لو  معنى  من حيرةٍ  الالَّ يكافُئ  المعنى  هلِّ 

 عديدا ؟ 

معنى    الخ هيَ ،  5،  4،  3معنى.  الهو    2  ،2=1+ 1 - المعاٍن. فالمعنى وحيدٌ كما ترى، والالَّ

  بيضاُء هوَ    السَّالمِّ قوُلنا حمامةُ و.  للمعنى  مفرداتٌ   هيَ الكلمُة والحرُف  .  ممتدٌّ إلى ما شاءَ هللاُ 

معنى  أبيُض هوَ    البينِّ غرابُ بينما قيُلنا  .  داللة    معنىال تنكَأ الكلمَة   أن    إذ  ال يُمكنكَ   .سافرا    الالَّ

دوُن   اُس المعبدِّ يمج ِّ لتقيءَ ما ليَس في جوفِّها، فتستشهدَ الكلمُة فريسَة خياٍل َجنَح. ثمَّ يقومُ ُحرَّ

 لحظَة االنكسار هذه على أنَّها الشَّهادةُ الَمعنى.

ونُ   الخطُّ   هوكذا   ونِّ والخط ِّ على نحٍو مدروٍس  ف  .المعنى  لتظهيرِّ سخيٌَّة    وسائلُ   ،واللَّ تآلُف اللَّ

ونَ تزرعَ  أن   ن  وال أروعَ. لك ى  معنيُعطينا  األشكالِّ،  كيفما اتَّفَق، وتجمَع ما ال يُجمُع منَ  اللَّ

معنى نتيجة  ال ريَب. ونِّ ثقَل على  تُ   أن    حلُّ لكَ ال يف  فإنََّك حاصدٌ الالَّ   ينتحرَ حتَّى    الخط ِّ واللَّ

لُ  حواس ٍ وضجيجِّ  فوضى  الخلودَ والمجدَ على    همابعدَ   دَّعيتثمَّ  .  الثَّاني طيُفهُ   ويهجرَ   األوَّ

 . ألوان

ِّمُ يختمُ حديَثه، الحت    كانَ وفيما   مٍر وطبٍل  مين. أصواُت زَ ين قادِّ في األفقِّ جلبُة محتفلِّ   الَمعنى الُمعل 

ِّمُ، ونظَر إلينا بهدوٍء    .المكانهدوءَ    اقتحمت   الُمعل  قد انقضى  فأنِّ امضوا في سبيلكم هانئين.  ابتسمَ 

 .ناخبين.  كمتِّ لوجه أحرارا   تم  ، وأصبحوقتُكم  



ِّ أ  ال  ُمتثاقِّ   ضيتُ مَ  ُمعل  صينَ ستحضُر وجهَ  ِّ ما جرى بيننا من  منا الرَّ را  بكل  أستطع     حديث. لم    ، متفك ِّ

، متأمال  جميَل المعاني  لسَّماءَ اناظرا   قضيُت ليلي ُمفترشا  األرَض، مُ   .أعتاَب صباح إالَّ    ليلتَها النَّومَ 

يمكُن    . العالءفي    المتأللئةِّ  كيُف  يغلَب    وجهٍ   لكالحِّ تساءلُت  يمكنُ   ؟!ألالء  هكذاأن   للعَتمةِّ   كيَف 

معنى في عقولٍ   للَمعنىكيَف    ؟! شمسا  وضَّاءتقهَر    أن   كيَف للَمعنى أَن ينكفَئ،   ؟!ء بلهاأالَّ يدحمَ الالَّ

في  والالَّ  سائٌح  أهوَ األرجاءمعنى  ل  ،االبتالءُ   ؟!  إالَّ  نجاةَ  البالءُ صاءُخلَ فال  هَو  أم  لهُ    ؟؟   إذا  فتَعسا  

 ! من بالء

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءِة المقاالِت الت الية:

 
 باستخدام اإلصبع الثَّانيةِّ للقدم  تصنيُع إبهام اليد

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

 
ِّ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراضِّ والعالماتِّ السَّريريَّةِّ  كِّ العلوي   أذيَّاُت العصبونِّ الُمحر ِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ٌِّع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِّ   ِّ.. كثيُرها طي  ِّ، خبايا الكيسِّ السُّحائي  ِّ الشَّوكي  يَّةِّ للنُّخاع ض ِّ في األذيَّاتِّ الرَّ

 ِّ  pineSurgical Treatments of Traumatic Injuries of the Sالجراحي 

 
ِّ جراحيَّا  في النَّاحيةِّ اإلليويَّة..  المدخُل عبَر أليافِّ العضلةِّ اإلليويَّةِّ العظمى مقابَل   مقاربُة العصبِّ الوركي 

 ِّ Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخلِّ التَّقليدي 

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغطِّ العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 وظيفُة كموناتِّ العمل والتيَّاراتِّ الكهربائيَّةِّ العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِّ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 المستقبالت 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 Ranvierوظائُف عقدةِّ رانفيه 

 
 ائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبطِّ معايير الموجةِّ العاملةِّ وظ

 
 وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبطِّ مسار الموجةِّ العاملةِّ 

 
 وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليدِّ كموناتِّ العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال  

 
 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 Injuryأذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي 
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 Extended Reflex Sectorات ِّساعُ باحةِّ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 onsesMultiple Motor Respاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

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

its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكيَُّة، تحديُث المفاهيم المنعكساُت الشَّ 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجازِّ العلمي    ُخلقتِّ المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِّ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالٍق وصَنيعُة مخلوٍق   الرُّ

 
 خلُق السَّماواتِّ واألرضِّ أكبُر من خلقِّ النَّاس.. في المرامي والداَلالت 

 
لُع آدمَ، وجهان لصورةِّ اإلنسان.   تُفَّاحة آدم وضِّ

 
اُء.. هذه   حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريدِّ والتَّنفيذ رحلة ألفِّ عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِّ  ةِّ الفكرِّ وفكرِّ القوَّ ، بين قوَّ  فقهُ الحضاراتِّ

 
دَّةُ  قٍة وأرملٍة ذواتَي عفاف العِّ ُة االختالف بين ُمطلَّ لَّ   وعِّ

 
وجاتِّ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 الثَّقُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجمِّ السَّاقطِّ 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِّ الخلقِّ  

 
ُر! صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ   تُقر ِّ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
ِّ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  اءَ من ضلع  خلُق حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyرةِّ العضديَّةِّ الوالديُّ شلُل الضَّفي 

 
يَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ضَّ  ( تقييمُ األذيَّةِّ العصبيَّةِّ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ضَّ  ُح الجراحيُّ ( التَّدبيُر واإلصال3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَّةِّ العصبيَّةِّ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِّ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِّ الكابَّةِّ الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباطِّ 

 
 ِّ ِّ في تدبير شللِّ العصبِّ الكعبري   Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقلِّ الوتري 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(   من يُقر ِّ
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فاتِّ والمآالتِّ  .. زادُ مسافٍر! الذَّكاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِّ  ثالوُث الذَّكاءِّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِّ الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة الُمنعكسِّ الشَّ  

 
ةِّ المنعكس  1الُمنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِّ ثنائيَّةِّ الجانبِّ للمنعكس  2الُمنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

sponse HyperreflexRe -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِّساعِّ ساحةِّ العمل 3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِّ عديدِّ اإلستجابةِّ الحركيَّةِّ  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِّ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِّ 2الرَّ

 
اُء  ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلعِّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessجسيمُ بار، الشَّاهدُ والبصيرةُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

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

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ 

 
بغيُّ الـ  بغيُّ، الجسمُ الص ِّ بغيَّة، الص ِّ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِّ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ  ا  مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِّ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِّ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِّ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّا  Vitamin B6 6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصصِّ البطولةِّ والفداء 

 
ذي هوى   الثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّ

 
ِّ الُمتَّصلِّ  ، فرضيَُّة الكونِّ السَّديمي   خلُق السَّماواتِّ واألرضِّ

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟  عندما ينفصِّ

 
اتي لمفصلِّ المرفقِّ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِّ   الطُّ

 
كايةِّ  .. َمَع االسمِّ تَكوُن البِّدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِّمَة الحِّ ُف الَمستُورِّ  َكش 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أمِّ اجتماعُ ضرورة، أم اِّجتماعُ مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِّ الهوائيُّ 

 
ِّ خلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِّ  ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation للعصبِّ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِّ غيرِّ الُملقَّحات الـ  
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ِّطافِّ الـ   Spermatogenesisإنتاُج الن 

 
هات؟!   أمُّ البنات، حقيقٌة هيَ أم  هيَ محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننتُها من هفواتِّ األوَّ

 
اُء هذهِّ تلِّدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذهِّ تلِّ   دُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِّها   وال أنفي عنها العدَل أحيانا ! حوَّ

 
! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه   المغنيزيوم باٍن للعظامِّ

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 َهَذياُن االقتصاد (: 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذرِّ العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذرِّ العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِّ  ، عيُنهُ على الص ِّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعدِّ السُّلوكِّ

 
يلِّ والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 كادَتِّ الَمرأةُ أن  تَلِّدَ أخاَها، قوٌل صَحيٌح لكن  بنكهٍَة عَربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِّ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِّ، ليَس أفضَل الُممكنِّ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أم  اِّمتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في القِّياسِّ قُصوٌر، َوفي التَّجريدِّ وُصولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِّ

 
دُ َمفازة  ال محَض َقراٍر! الذ ِّ   ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوحُّ

 
 بحقنِّ الكورتيزون موضعيَّا   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسا  أيُّها اإلنسان! 

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

 
   سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

 
دُّ )كوفيد  فاتِّ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَجِّ ، عَيُنهُ عَلى الص ِّ  (: من  بَعدِّ السُّلوكِّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   اأُلس طوَرةُ الَحقِّيَقُة الهَرِّ

 
 ِّ ُس الفاليري التَّالي لألذيَّةِّ العصبيَّةِّ، وعمليَُّة التَّجدُّدِّ العصبي   التَّنكُّ

 
د؟  ِّ الُمتعد ِّ ويحي  بِّ اللُّ ِّ والتَّصلُّ دُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّيَّارِّ الغلفاني  ويحيُّ الُمتعد ِّ ُب اللُّ  التَّصلُّ

 
: االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِّ نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبدِّ

 كتلةِّ الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِّ الكابَّةِّ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِّ  أذيَّاُت ذيلِّ الفرسِّ الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لُل الرُّ راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ ِّ.. التَّطوُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  - موجباُت وأهداُف العالجِّ الجراحي 

 
ندِّ  ِّ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليدِّ والز 
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ط  ِّ تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصبِّ المتوس ِّ سغ  ُمتالزمُة نفقِّ الر ِّ

 
ِّ الـ  نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِّ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إليةِّ اليدِّ بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب 

 
أسين الفخذيَّةِّ  ويلِّ للعضلةِّ ذاتِّ الرَّ أسِّ الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوسِّ العضديَّةِّ   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوترِّ البعيدِّ للعضلةِّ ثنائيَّةِّ الرُّ

Brachii Muscle 

 
تميََّز بظهورِّ حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عندَ الحدودِّ القريبةِّ للوذمةِّ   Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِّيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِّ 

 
ة ِّ باستخدامِّ الشَّريحةِّ الشَّظويَّةِّ الُحرَّ ِّ السُّفلي   Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك 

Fibula Flap 

 
ِّ )داُء بيرغر( ي  ض ِّ ِّ الحاد ِّ غيرِّ الرَّ  انسدادُ الشَّريانِّ الكعبري 

 
مفيَّةِّ اإلبطيَّةِّ  ِّيٌَّة معزولٌة في العقدِّ اللَّ ل   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة سِّ

 
ِّ  العظمِّ والشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويضِّ الضَّياعاتِّ العظميَّةِّ الُمختلطةِّ بذاتِّ   النَّقي 

 Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis 

 
ةُ جانُب الكتفِّ في تعويضِّ َضياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِّ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِّ العضديَّةِّ     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِّرةِّ  ةِّ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتارِّ الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِّ الجامعةِّ 

 
.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حزما   ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
ائعةِّ   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاتِّ الثَّدي الشَّ

 
.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حسما   ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 :  Subacromial Injectionحَت األخرمِّ الحقُن ت تدبيُر آالمِّ الكتفِّ

 
.. مجمعُ   برزٌخ ما بيَن َحياتين البحرينِّ

 
؟  نَانِّ .. وما قبَل النَّارِّ الُكبَرى أم  َروَضاتِّ الجِّ  ما بعدَ الموتِّ

 
فافةِّ األخمصيَّةِّ الُمزمنِّ بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِّ اللُّ

 
 لوحِّ الكتفِّ بالكورتيزون  - حقن الكيسةِّ المصليَّةِّ الصَّدريَّةِّ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 12ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِّ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاطِّ اليدِّ ( ق1) ِّ الثالثةِّ الز ِّ  ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظٌر لألصابع

 
نديَّةِّ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاطِّ اليدِّ ( ق2) ِّ الثالثةِّ الز ِّ  ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظٌر لألصابع

 
دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصلِّ الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular الكتُف الُمتجم ِّ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 ِّ  ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسةِّ المعصميَّةِّ، السَّهُل الُممتَنِّع

 
   (FDS Arc)حي ةقوُس العضلةِّ قابضة األصابع الس ط 
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طِّ في السَّاعدِّ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِّ الُمتوس ِّ

 
قةِّ واألرملة؟   ما قوُل العلمِّ في اختالفِّ العدَّةِّ ما بيَن الُمطلَّ

 
ِّ الستعادةِّ حركةِّ الكتفِّ   ore Shoulder MovementTendon Transfer to Restعمليَُّة النَّقلِّ الوتري 

 
َن.. تكيََّف.. وكاَن عروقا  متباينة    بفضلكِّ آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
يٍس َمهينٍ  صيتانِّ في كِّ كٍن َمكيٍن.. والخِّ بيضانِّ في رِّ  المِّ

 بحٌث في األسبابِّ.. بحٌث في وظيفةِّ الشَّكلِّ 

 
قبةِّ ) قبيُّ(1تدبيُر آالمِّ الرَّ ِّ )القعُس الرَّ بيعي  ِّ الطَّ قبي   Neck Pain Treatment ( استعادةُ االنحناءِّ الرَّ

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقةِّ الستعادةِّ    Segmental Gracilis Muscleاالبتسامةِّ بعدَ شلل الوجهِّ  نقُل قِّطعٍة مَن العضلةِّ الرَّ

Transfer for Smile 

 
ِّ العامليَن عليها   peripheral nerves injurieأذيَُّة األعصابِّ المحيطيَّةِّ: معلوماٌت ال غنى عنها لكل 

 
.. خراُج بوت ُن الفقراتِّ   Spine TB.. Pott's Diseaseتدرُّ
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