
ــار ياسين منصورد.   عمَـّ

 

 ني  ات  ي  ن  ح  ي  ا ب  م    خ  ز  ر  ب  ..  ين  ر  ح  ُع الب  م  ج  م  
، وإمَّا ُنكوص  لكن  بغير  تلكمُ األمثال  فإمَّا عبور 

 

يلِّ السَّاهرة.  السِّّالَل  نملِّ ، نحّلِّْق عالياً في الفضاءاتِّ الشّاسعةِّ تعاَل معي  ضياءً قالئدَ مْن نجماتِّ اللَّ

ةِّ البحرِّ  و تراً شوٌق،  يأخْذناعميقاً في لجَّ ال نقنْع مَن المحيطِّ  ف  الخافية.  أسرارهِّوكثيرًا مْن  نكشْف سِّ

عليهِّ لؤلؤًا  نِّ حصيداً ابغيرِّ المرج ،  نستكشفِّ األصدافِّ الغافية.    خبيءَ ، وزدْ  الثَّالَث للكلمةِّ  البُعدَ 

بجميلِّ القافية. ببطوٍل أْم  بعدهُ    فال نكتفِّ  اللِّ، كما  عرٍض أْم    يغيبُ فبعُض المعنى يتخفَّى في الّظِّ

حيُق بينَ  هرِّ الحانية.  الرَّ رضِّ في األ  فالنَّصُّ قرآنيٌّ، والقائُل عظيمُ القدرةِّ ليَس كمثلهِّ شيءٌ   بتالتِّ الزَّ

 .العالية  اواتِّ السَّم في أْم 

لَ  ا اىلَ:ََللاَهََق َتع

اههَالََ َلفت وىس َم ال  َق مضَ *وإ ْذ َأ  و َأ  لبحريِن َإ ع  غ َمجم بله َأ  َّتى َح برحه َبيِِنامََََأ  اَمجمع  َبلغ َفلمىا * ًا ب قه َاحه ي امََََن س ِ وَت  ح

بًَ لبحِرََس   َإ َيف ه َسبيَل  ذ  اَّتى او َف َفلمىاَج ًاَ** ب َن ص  ِرانَهذإ َمْنَسف ا َلقين َلقْد َغدإء ان ا َأ ِتن ِه احِب َلص ال  َق َزإ

َوماََ َإحلوت  َنسيْته ا ِّنِ َف خرِة لصى َإ ىل َإ  ا َأ وين ْذ َإ  رأ يت  َأ  ل  ا ََََأ نساِني هَهق ه َسبيَل  ذ  وإَّتى هَه ذكر  َأ  ْن َأ  يطانه لش ى َإ الى إ 

صَ  َق ص  َأ اثرِهام َعىل إ َفارتدى ي َنبغ نىا اَكه َم َذكل  َقال  ًا* ب ِرََع   لبح َإ ًَاَ*يف

لعظَي َإ َللاه ق  َصد

مْن هذهِّ  بعينِّهِّ لتقى بحرينِّ بعينِّهما في مكاٍن  صاحبَهُ يقصدانِّ مُ موسى تأبََّط  رسوَل هللاِّ  يصحُّ أنَّ  

دا سمكاً زادًا لهُما في  أكثرَ ويصحُّ  .  المخروبةِّ  حلةِّ   تلكَ أنَّهما تزوَّ أنَّ الغالمَ  كذلكَ  يصحُّ و.  الشَّاقَّةِّ  الّرِّ

طريٍق   مضى منْ   الذيتعَب   بدنيهِّماعْن    نِّ انسيَ زادَهما عندَ تلَك الصَّخرةِّ حيُث جلسا هُنيهًة ينفثقدْ 

ةً  مْن ذلكَ أدنى    وليسَ   طويلة. فريسَة أْن نجدَ الغالمَ يتحسَُّر على ما نسيَ مْن زاٍد، فيبقى وسيَّدُهُ    صحَّ

  ،نجزتْ فالُمهمَُّة قدْ أُ   الهدفَ وال أقلَّ مْن كّلِّ ذلَك أْن يعودا أدراَجهُما بعدَ أْن بلغا   ه.تواليَ ال يعدمُ   جوعٍ 

 .غايةكريمِّ مْن   تالهاتحقيُق ما هَو  ى  بقَّ تيكلُّ ما و

طريَقها إلى البحرِّ ثانيًة، وهيَ التي كانْت فيما سبَق  قدْ وجدْت    أنِّ السَّمكةُ  في الحكايةِّ  ويغرُب قليالً 

الحيرةَ مْن فعلِّ السَّمكةِّ   مْن كتفِّ الغالم. تدلَّىحبيسَة جرابٍ حاٍو    زمنٍ مْن   نفسُهُ لْم يعدمِّ  والغالمُ 

هِّ بهذا العجبِّ العُجابِّ.   ِّدِّ َح لسيّ باً.. قاَل جَ اتَّخذْت سبيَلها في البحرِّ عَ  فالسَّمكُة قدِّ الماكرِّ هذا، بْل صرَّ

ِّ   الغالم. ِّ فهوَ   وبداللةِّ ذاتِّهِّ    بيدَ أنَّ الحدَث واقٌع ال محالَة بداللةِّ النَّّصِّ القرآنّي  بإمكانيةِّ يشي    الواقع

 .هكذا إخبار

ِّ   قراءُة العقلِّ القيَّاسِّ هيَ  هذهِّ   وايَة على قياسِّ    واقدْ فصَّلُ  فهُمْ   مْن سبَق مَن األوائلِّ األخيار.  وجميع الّرِّ

 ُمغيثٍ مْن  فال تجدُ لها    الجنباتِّ في  والحيرُة تطوُف    وأكادُ أرى وجوهَهمْ   .التَّصريحِّ   ووضوحِّ الكلماتِّ  

العليُّ القديُر من هكذا روايٍة؟  يُجليها أرادَ  انقطعُوا يُ. ماذا  ، ون.  همهمُ ما   فالحكايُة ال تشي بالكثيرِّ

   . ما انفكُّوا يتنازعون.عظيمِّ توجيه. العبرِّ ومن بْل تكادُ تخلو منَ 



للمعرفةِّ وهُْم على ما هُْم  بسعيِّ قالوا   ،حيرتِّهمْ  ىفرسوكيال يقعُوا  من كبيرِّ عليهِّ األنبياءِّ المحمومِّ 

مزيدِّ تمكين. ال يأبهُ لضعفِّ زاٍد و لعلمِّ ل  طلباً هللاِّ موسى يقطُع الفيافي    كليمُ فها هَو    .ثمينِّ علٍم درايٍة و

لمشقَّةِّ مسيرٍ  ٍ في    األملُ يحدُوهُ    .أْم  أصفياءِّ لقاءِّ صفّي  بالكثيرِّ حباهُمُ هللاُ    الذينَ جبين.  الُمنتَهللاِّ     مْن 

فذاكْم هَو القصدُ ويبقى علُمهُ   ،ومْن ثمَّ أقفلوا الجدلَ   هذا رمَوا قوَلهُمْ   الدَّين.تفاصيلِّ  من علومِّ الحياةِّ و

 .نعندَ رّبِّ العالمي

وما يكوُن مْن أمرِّ ؟!  ما زالوا يخوضون  همْ   أُتراهُْم قنعُوا بما كتبُوا، أْم ُتراهُْم في الحيرةِّ والشَّّكِّ 

لْم يجدُوا الغاياتِّ فرُموهُ  ؟!  أهمُلوههْم   قصدٍ أْم ُتراهْم عْن عمٍد وكبيرِّ    ما ال يلزمُ، أهَو لزومُ   حوتِّهِّما؟

، لكنَّ الخفافَ العليُّ القديُر ال يرمي الكلماتِّ    هْم تركوه. عْن عميقِّ درايةٍ  وهنالكَ  ،اإلهمالِّ  غيابةَ 

ون.الحديَث    فيما بينَهمُ المعنى هَو ما فاتنا أراهُْم   يسرُّ

دُ فلْم يقنْع بروايةِّ السَّابقينَ  أْن تكوَن لهُ وأمَّا العقُل الُمجّرِّ هال  للحدثِّ  الخاصَّةُ   روايُتهُ، فأرادَ  تغيُث    علَّ

رين  منَ سيأتي  مْن   أنَت وهَو وأنا.. هَو اإلنساُن. هَو اإلنساُن على اختالفِّ جنسهِّ  هَو    فموسى.  الُمتأّخِّ

إنساُن األمسِّ واليومِّ  هَو  هذا  اآلتيوهَو إنساُن    ،واللَّونِّ والمكان.  مان  مْن  وأوشهَو    .الزَّ ُن  ي شامٌ 

دُ..وعدنان  وبيترُ   تسووكهرماُن، هَو    . يقوُل العقُل الُمجّرِّ

هيَ الباقيُة أزاًل لمَّا يشاءُ القديُر ، الصَّاحُب غيُر المفارقِّ ما أقامَ عليها هذا اإلنسان.  النَّفسُ   هيَ   والفتى

  ..قهَر الفناءِّ هيَ ذاكرُة الجسدِّ، هيَ الخالدُة أبدًا ما أرادَ لها العليُّ القديُر  الجسدِّ وتهاويَ البنيان.  موَت  

مان.    تحدِّّيَ  هَو بالفضلِّ جميٌل ُمزدان.الزَّ أْم  كاَن  يغيُب عنهُ تفصيٌل أقبيحاً   هيَ شريُط حياةٍ، ال 

اعنةُ  رسمتَهُ لها في ماٍض أْم في قادٍم مَن األزمان.   مسارٍ   عنْ ، ال تخرُج عْن أمرَك وال تحيدُ  هيَ الذَّ

َك أيُّها الشَّقيُّ   .وإْن تهوِّ بها تهوِّ   ،إْن تسمُ بها تسمُ   والُمسمَّى إنسان.  ..فال حامَل لها إالَّ

هيَ النَّاضرُة النَّاظرُة حيَن تصحُّ  يومَ يوضُع الكتاُب ويقومُ الميزان.  و  هيَ الواشيُة يومَ يُنطُقها الدَّيَّانُ 

   ثقيلِّ منْ قلَّ محموُلَك ف  ،جاً وَ أردتَها عِّ إذا ما  وهيَ الباسرُة الفاقرُة  ُل بحملهِّ هذا الميزان.  ويُثقَ   ،األعمالُ 

 ذالن.خِّ  يعتوْرهُ   ولمَّا  يُفتَّْر لهُ عزمٌ   ولمَّا  لغدهِّ  دَّخرَ ا  وصادقاً   ،زكَّاها  فطوبى لمنْ   وزان.األو الوزنِّ 

 يكُ حاَق بهِّ ما لم ف الدُّنياهذهِّ   في سعيُهُ  ضلَّ و  ، الفعلِّ الخسيسِّ بوُر لمْن أنقعَها في حمأةِّ والويُل والثُّ 

 أبدًا في الحسبان.

 هامَّة    الحظة  مُ 

الً كتبُت   ، راجْع    ُمفصِّّ وحِّ والنَّفسِّ  لي بعنوان: مقاالً في الرُّ

وُح والنَّفُس.. ع طيَُّة خالقٍ وص نيعُة مخلوقٍ   الرُّ

 

 

ياقِّ، و لرحلٍة  زادٌ. زادٌ مْن فكٍر وعزٍم وكثيرِّ أفعال. زادَ ُمسافرٍ  الحوتُ يصحُّ أْن يكوَن في هذا السِّّ

  التَّوريةُ   زادٌ هوَ َك يا أيُّها اإلنسان.  حشرِّ م تنتهي بأخاُلها  وال    ،كَ بموتِّ  . رحلٌة تبدأُ لَك تنتهي  طويلٍة ال أبا

منِّ الذي مضى زادٌ هَو ما في داخلِّ مْن عُمُركِّ على هذهِّ البطحاء.    لما في الُجعبةِّ مْن حصيدِّ الزَّ

منِّ الغابر.  هِّ فعٌل، وعزمٌ من بعدِّهِّ عزمٌ، جميعاً في النَّفسِّ مْن ُركامِّ الزَّ والتَّذخيرِّ  البناءِّ  فعٌل مْن بعدِّ

ثقيلِّ  ، جميعاً في الفعلِّ أسودُ يطمُس أبيضَ أْم باطاًل،   يزهقُ حقٌّ سواء.   هَو منتوُج اء. زادٌ  سووالتَّ

ُل وجدانََك  ما يعتمُل في جوفَك مْن صراعٍ  َك ما أقمَت   وصورةَ أزلّيٍ. صراعٌ ال ينفكُّ يشّكِّ عليها أيَّامِّ

صراعٌ   الوجوديَّةُ ثنا  أبطاُلهُسويَّاً.  والتَّضعيفِّ  القلقِّ   ُثنائيَّاتٌ الضَّحيَّة.    فيهِّ تكوُن  وأنَت    ،ئيَّاُت 

ينِّ ال تملُّ ُتقّلِّبَُك    ،ال ترحمُ  كَ  كَ تُداورُ .  ناقعسودُأ وثانٍ  فاقٌع أبيضُ واحدٌ  ؛بيَن كفَّ  الهيًة،   سنيَن عُمرِّ

 وال تخليَك إالَّ وأنَت أحاديَُّة جسٍد ال حياةَ فيه.

https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://youtu.be/DnAc-SZ9zD8


 هامَّة    الحظة  مُ 

الً كتبُت    لي بعنوان:  مقاالً ، راجْع  ُثنائيَّاتِّ القلقِّ والتَّضعيفِّ الوجوديَّةِّفي    ُمفصِّّ

 خالص ال معراجُ   نجاةٍ  سفينُة نوح، طوقُ 

 

 ومقااًل آخَر بعنوان:

 الُحروُب العبثيَُّة.. ع ذاب  دائم  أم  ا متحان  ُمستدام ؟

 

 

دُ ال فيحتاُج منَك ومّنِّي كثيَر خياٍل وعظيمَ انتباه.   البحرين    مجمعُ وأمَّا  ِّ في يرى  فالعقُل الُمجّرِّ  مجمع

عالَ   يصلُ   برزخاً إالَّ    البحرينِّ  حاُلهُ    ُمعاشٌ واحدٌ    ؛مينبين  الغيبِّ  مجاهلِّ  في   . وأحواُلهوثاٍن 

منِّ مْن مسامِّّ إلينا    شحيحاً يرشحُ وثاٍن   .ونجمُع الهثيَن مفرداتِّ بيانِّهِّ   ،نعيُش تفاصيَلهُ عالمٌ  ، القادمِّ الزَّ

لُ إلينا   وعْن قصدٍ   .وخفاياه  الغيبِّ   قبضةِّ مْن   يتسلَّ

فات.   أقلُّ   هيَ الدُّنيا والثَّانيُة اآلخرُة    صفاتِّها أصدقُ   حياتين؛ األولىبيَن  يراهُ نفَق عبوٍر يصُل  الصِّّ

منِّ ما بيَن    خَ تتوسَّدُ فرسواحدٌة   وقدْ تسرمدْت.  إالَّ   ال يراها، وثانيٌة  وصفاً  بالعاجلةِّ   ُخصَّتْ  واحدةٌ  الزَّ

 .أيَّاَن يكوُن الُمنتهى جهلَ وبموتَِّك    تبدأُ  َمهالِّعَ والدةٍ وموٍت، وثانيٌة  

في   يصبُح مَن السُّهولةِّ بمكاٍن استبياُن دالالتِّ ما وردَ  ،مسرحِّ الفعلِّ  اكتمَل وصُف وبعدَ أنْ اآلَن 

وايةِّ  هُ  اتَّخذ    الذي  الحوتُ هناَك ف.  أفعالمْن   الّرِّ با    البحر    في  سبيل  وهَو الذي كاَن في الجعبةِّ حرزًا   ،س ر 

صا   ماآثاره  على  اارتدَّ  وقد    وفتاهُ   موسى.. أو كاد. وهناَك  أكيداً  قاَب قوسينِّ    ا اللذانِّ كانا، وهم ق ص 

ِّ   ىأو أدن  .الُمرادو الغايةِّ   من بلوغ

هُ  اتَّخذ    الذي  فالحوتُ  با    البحر    في  سبيل  حيَن تسوءُ النَّوايا    هذا اإلنسانِّ ما كاَن مْن عملِّ    مصيرُ هَو    ع ج 

ويقلُّ اإليمانتو التَّقوى  الذي  .  ضعُف  يكافُئ    بعيداً   مضىفالحوُت  العميقِّ  البحرِّ  ةِّ  ُلجَّ  داللةً في 

يحُ  مادَ الذي اشتدَّْت بهِّ الّرِّ كسبتَ  تقدرُ ال   الحالتينِّ  كلتا  ففي. في يوٍم عاصفٍ  الرَّ  .. على شيءٍ  ممَّا 

 .أيُّها الشَّقيُّ  يا

اىلَ: َتع ل  ا َق

ْمَ رِّبِ َب وإ ره َكف ين  َإذل له مث عاَمََ* ومٍَعاصٍفَََلهههمَْأ  َي َيف حيه لِرِ َإ َبِه ْت ش تدى َإ رماٍد ءٍَََك إَعىلَيش وه َكس ب َمما َيقدرون  َال

لبعيدَه َإ له ال َإلضى و  َه ََ*ذكل 

 فُتمسي خالي الوفاضِّ كأنْ  .ملَت مْن عمٍل فجعَلهُ هباءً منثوراً وبذلَك يكوُن هللاُ قدْ أتى على ما عَ  

البنياَن أماًل والقواعدُ  تبني قصورًا مْن وهٍم، فتعليَ . ُمعتاشاً لْم تسَع فيها يوماً، ولْم تمضِّ في مناكبِّها 

ُح  ا تمرُغ فيهِّ ري  بقيعةٍ   سرابٌ والحصيدُ  يالء.  زائفاً وخُ ذهباً وفضًَّة وال أبخُل عليَك مجدًا خواء. تراكمُ  

زي،  هَو الخِّ عساءِّ خزيُن دائماً  وكذا   ، تسوءُ األحوالُ حيَن   كَ ينفُع  نٍ سَ حَ في الجعبةِّ مْن    تجدُفال   .التُّ

 .  األرضِّ وتلكمُ السَّماءيجّلُِّل هذهِّ لمَّا السَّوادُ يوٍم عبوٍس قمطريٍر  وحشةَ   يمحو  مْن أبيضَ وال 

:َ َوعال لى َج ل  ا َق

اََمَْ*وقدَِ ىَلن َمنَََْإ  ورإًَََماَمعلوإ اءًَمنث َهب اهه ََ*معٍلَجفعلن

https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/OVyZZM1sFT4
https://youtu.be/m40wnP6qpkw


َك كادِّ وضاللةً   مْن ذلَك خسارةً   فهْل هناَك أفدحُ  المستوعباتِّ   تملُ   اًل،حاً عامِّ ؟ أْن تقضيَ ُجلَّ عُُمرِّ

ثمَّ  .  حصيدًا أعماالً  آخرِّ المطافِّ ومْن  الجعبةِّ عْن  الهثاً  وأنَت   ،تكتشَف في   ينفُع قليٍل  تبحُث في 

عذابٍ   ُمغيثٍ أْم عْن   تملكُ يردعُ  ليظٍ غمْن   قيمةً   يُساوي  قليالً شروى نقيٍر أْم    في الُجعبةِّ   ، أنََّك ال 

 .طميرقِّ  وزنَ ولو 

َ
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ْلََ* َه ْل َْق ِِئكه هنب َََِن خس  عاماًلَبل  َأ  َاين  ني َإدلُّ ِة ا َإحلي هْمَيف َسعُيه َضلى ين  َإذل *َ

َْ وَهوهه هْمَحيهََحيس ب َّنى َأ  وَهن  َصَهس ن ًا*ن  َنع

هُ  أن   الشَّيطانُ   إالَّ  أنساني هُ  وما  :أذكر 

ريد. ذعُن لوسوسةِّ شيطاٍن مَ تو  ةٍفطر  ُس صحيحَ طمِّ تَلمَّا تسوءُ الفعاُل، و حاُلكَ كذا على حرٍف يكوُن  

ِّ يُف رًا تزهو بحريَّةِّ فكٍر مُ يُريد. فتقضي عُ  لَك ما أنَت فاعُلهُ، وعلى وهٍم منَك تفعُل جميَع ما هوَ   نُ زيّ

تَ  وفعٍل، والحقُّ أنََّك عبدُ شيطانٍ وقوٍل   أبدًا ال  ًا وأنَت عْن أمرهِّ  يملُّ   حيد.يحدوَك شرَّ يغويَك فال 

في الفكرِّ   ال الحريَّةُ ُتمسي ف  فيد.ما هَو أيَّاَك يُكّلِّ عْن  يمنعَُك عنِّ الخيرِّ والغوايَة، وتراهُ ُمتربِّّصاً بَك  

دُ في  أنَت حاصدٌ  غ  النَّجاةُ نياَك، وال  والفعلِّ  الحَ   يظِّ عذابٍ لمْن  يكوُن  اآلخرةِّ   والحاُل  صيد.في 

   .المصير  يكوُن في آجلةٍ وعبدًا لمالكِّ األمرِّ   ،في عاجلةٍ رجيٍم عبدًا لشيطاٍن  على ما ترى  
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ْتََ َخل َقْد ٍ مم َأ  َيف لقوله َإ َعلُيمه قى َوح ِ َخلف هم َوما يدهيْم َأ  َبني  ا َلههْمَم وإ ىنه زي َف رانء  َقه َهلْم ا ىضن مَْ*وقي َقبِله َمْن

َوإال نِسَ ِنِ َإجل ن  اَسينَ*إ َََم َخ هوإ ْمَاكن ََّنى

؟  عبور  أم  ُنكوص 

 ُحُقبا    أمضي  أو البحرين    مجمع   أبلغ    حتَّى  أبرحُ  ال

، بَّمارُ   على الجانبِّ األيمنِّ هناَك  و  جميُع الدُّروب.تنتهي    ،حيُث يقيمُ ملُك الموتِّ ،  البحرين    مجمع  عندَ  

ابُة   نسمُ  ويَ  يلوُح نورٌ وفي نهايةِّ النَّفقِّ  ، بةِّ يمتدُّ نفقٌ اوَّ . وخلَف البَ النَّعيمتشخُص لوحٌة ُكتَب عليها بوَّ

ساً هَُمتجهدَهُ طوُل المسيرِّ  أوقدْ    هُناَك، يقُف الُمسافرُ   .سالم ابةِّ في شُغٍل منهمكون، عاً.  لِّوّجِّ فحرُس البوَّ

التَّفاصيلِّ يبحثوَن.    الكتابِّ في   يبخسون.  عْن أدّقِّ  الكيلِّ والميزانِّ أبدًا ال  يكيلوَن حوتََك، وهْم في 

عبوٌر فسالمٌ دائمٌ  نكوٌص فعودٌة على بدٍء ومْن يدري  ،ونعيمٌ  الخبُر قادمٌ، والقراُر واقٌع. فإمَّا  وإمَّا 

هُ يكوُن بغيرِّ هيئٍة وبغيرِّ    .عليمنهجٍ وتَمَ لعلَّ

مينِّ هَو   أمْ   ،. خفَّ محموُلكَ ال ريبَ  الكلُّ بالُغهُ  البحرين    فمجمعُ  قيلِّ الثَّ   حوت ك  أضعَت    .قدِّ اتَّصفَ   بالثَّ

نينَ أالموُت حاصدَُك ما  ف، لهُ حافظاً نَت  أْم كُ  ميالٍد  ألفاً   قمَت فيها ولو بلغَت مَن السِّّ وحسُب  . شهادُة 

فهذا همُّ يطوي تحَت جناحيهِّ    َصر.بما هَو أق  منهُ  هللاُ   خصَّكَ  أمْ َك رُ عُمُ   مديدًا كانَ   ،هَو جواُز الوصولِّ 

هْم أْم ذاَك الذيالسُّودِّ جميَع البشرِّ   اشتهر.قدِّ  بالشَّّرِّ   هوَ   ، صالحِّ

لُ  فأمَّا حزون.دُ إلى محظّيٍ ومَ ايُفرُز العب  ،البحرين   مجمع  عندَ  ،أيضاً  وهناكَ   ذاَك الذيفهَو    ،األوَّ

دَ  اُن، يحبُّ و  الميزانُ   يعشقُ ، وجاَء حوُتهُ على ما  وإحسانٍ   حّبٍ قناطيَر مْن    هُ وزادَ ُتقًى   تزوَّ الوزَّ



،    يعبُر برزخَ   .ُحُقبا    فيمضي تاً  أرادَ لهُ خالُقهُ    إلى حيثُ   يعبرُ الخلودِّ ينتظُر    ،مَحبوراً يعبُر  .  أْن يُقيممؤقَّ

هِّ جنَّةَ   .النَّعيم  بديُّ وحيُث يدومُ بهِّ الُمقامُ األحيُث     الُخلدِّ مَحشرًا ومْن بعدِّ

تراهُ  وزناً وقيمةً أْم هَو   حوتَهُ ، فأضاعَ ما قنعَ بدًا أبغيرِّ العَوجِّ    وَ ها عَِّوجاً وهُأرادَ  الذي،  الثَّاني  وأمَّا

ابةِّ اتَّضعَ قدِّ  ا  يُمنُع العبوَر ومخزيَّاً ُمعفََّر الجبين.    ، فينتهي على البوَّ ص  يُردُّ إلى   .يُردُّ عقبيه   على  ق ص 

وهَو غالٌب   فأشَِّر فيهاوال موعود.  يكونُ ال وعدَ أْن  آثماً  الحياةِّ الدُّنيا حيُث طاَب لهُ المقامُ، واعتقدَ 

 .مكتوب  لهُ  كاتٌب والكلُّ   عليهِّ الكلُّ و فيها طغى، ومغلوبٌ أْم 

بدُأ  يَ   ..ياً رْ جَ  قضي الُعُمرَ وهكذا يَ   .مْن جديدأخرى    أَ حتَّى يبد  نهيَ إحداهايُْن  أ حياًة جديدًة، وهَو ما أُ يبد

غيرِّ  ويَ  خلٍق  يكوُن  هَو  ، ولربَّما  هوَ شكٍل  عيدُ. في  نَفي  علمَ  جديد.  علُمهُ  ال   ،النَّشأةَ األولىهَو قدْ 

، و.  يُبدُئ ويُعيدُ هوَ  لذياوال يعلمُ التَّالياتِّ إالَّ  ِّ األمرِّ   .يُطاُلال  قصداً   البحرين    مجمعُ يبقى  في جميع

يقصدُ عنْ   ،هُ محموماً  العبورِّ   يُردُّ. بوابتِّهِّ   وخائباً  عنهُ  بُقُ   يَبدُأ وبرزُخ  يُردُّ  ثمَّ   البرزُخ  ونُ ك يواًل، 

 دُ.صيومْن ورائهِّ  
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الَ  َق ملوته َإ ه هه حد  َأ  اء  َج ذإ َإ  َّتى ََََ*ح َلعِّلِ َإرجعوِن* ِّبِ هاأَ ر ائله َق َهو  ٌة اَلكم َّنى َإ  ََّلكى َتركته َفامي احلًا َص َمعله

نَْ رزخٌَََورإهئْمَََوم ىَلََب َََِإ  وم وَنيبهَََي َ*عث

ؤيا تيجُة الرُّ  النَّ

ماسِّ ما بيَن حياةٍ  أْن فارقْت جسداً هناَك عندَ حدودِّ التَّ واشتدَّ بينهُما  وحياةٍ، تقُف النَّفُس حائرًة بعدَ 

تمتدُّ منها يدُ رجاٍء  .عْن زادتسأُل عْن مآٍل فُتساَءُل    ،البُعاد. تقُف هناَك وحيدًة وقدْ عصَف بها هلعٌ 

 يُعاد.  راهُ أبداً تَ عُمٍر ضائعٍ التبحُث في الجعبةِّ عْن ثميٍن ينفُع، تبحُث عْن جنى  

ابةِّ الخلودِّ يكوُن    ..وهناكَ  بعظيمِّ   حظيٌّ مَ فيفرُح  ، وما بيَن ناجٍ وخائبٍ أراها ُتفرُز العباد.  قرارٌ على بوَّ

بغيرِّ   هِّ نفسِّ  مُ ظاليفوُز  أراهُ ، وال  فيعبُر ُمخَلصٌ  داد.سَ لفليَس في الجيبِّ ما يفيدُ    ويخيُب مَحزونٌ ، هِّفوزِّ 

والنَّدامةِّ وكثيرِّ   حيُث   ارتعاد.الحسرةِّ  ويُردُّ إلى  البالد   يهيمُ كاَن  يُمنُع عبورًا ويُثقُل وعيدًا،  .  في 

ُب باضطراد.  خلٍق    إلىفيقضي زمناً هَو يجهُلهُ، ومْن خلٍق   أراهُ يتقلَّ

أْن اشتغَل فيها الفكُر،  موسى وفتاهُ  هيَ حكايةُ  دُالعقُل إلى حيُث اعتقدَ وذهَب بها بعيدًا بعدَ   .الُمجّرِّ

وايةِّ قدْ علمتُْم قديمَ   نكتشُف البعدَ الثَّالَث    معهايٍة وعلى غيرِّ أساس.  لفي غيرِّ حِّ   أخرىلكُْم   ي، وهذالّرِّ

ِّ .  الحكايةمْن أركانِّ   ُركنٍ لكّلِّ   ّلِّ، ودائماً ما كاَن يتوارى عنِّ الفهمِّ وفّج هَو بعدٌ لطالما تخفَّى في الّظِّ

، وكذا كانَ اإلحساس.  وايةِّ القرآنيَّةِّ ِّ للّرِّ مصيُر   فأبدًا ما استطاعَ عامَُّة النَّاسِّ كشَف المعنى الحقيقّي

ِّ مْن سبَق مْن أصحابِّ العقلِّ القيَّاس.  جميع

، واكتفَوا بعرضِّ الصُّورةِّ وطولِّها وغاَب عنهمُ االرتفاع. وهمْ  شُغلوا بظاهرِّ الحكايةِّ  فالجميُع قدْ 

َر مْن وثاقِّ الجاذبيَّةِّ   إلى ما دوَن النُّجوم. فالعقُل متى تحرَّ لسما بهْم  َمعرجاً  األرضيَّةِّ،  لوِّ اتَّخذوهُ 

 إلى حيُث الدُّرُّ يقيم. ركَب تيَّاراتِّ الخيالِّ الصَّاعدةَ

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:

 
كِّ العلوّيِّ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للعراضِّ والعالماتِّ السَّريريَّةِّ  أذيَّاُت العصبونِّ الُمحّرِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk


 
وكّيِّ، خباي يَّةِّ للنُّخاعِّ الشَّ ضِّّ ٌِّع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِّ  في األذيَّاتِّ الرَّ ا الكيسِّ السُّحائّيِّ.. كثيُرها طيّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحّيِّ  

 
مقاربُة العصبِّ الوركّيِّ جراحيًَّا في النَّاحيةِّ اإلليويَّة..  المدخُل عبَر أليافِّ العضلةِّ اإلليويَّةِّ العظمى مقابَل  

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخلِّ التَّقليدّيِّ  
Approaches 

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغطِّ العاملة  

 
 Action Potentialsلعمل  في النقل العصبي، كموناُت ا

 
 وظيفُة كموناتِّ العمل والتيَّاراتِّ الكهربائيَّةِّ العاملة

 
  Action Electrical Currents نقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملةفي ال

 
 األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبّيِّ 

 
 المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِّ رانفيه  

 
 وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبطِّ معايير الموجةِّ العاملةِّ

 
 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 أواًل 

 
 The Philosophy of Formرورة  في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد(  

 
 ,The Spinal Injuryّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث  أذيّات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع  

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorاّتِّساعُ باحةِّ المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي  

 
 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحسّيّة

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

 
نكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 لسفّي والمجازِّ العلميّ ُخلقتِّ المرأةُ من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الف

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يدّعي  !المرأةُ تقّرِّ

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالقٍ وصَنيعُة مخلوقٍ  وُح   الرُّ
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  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلُق السَّماواتِّ واألرضِّ أكبُر من خلقِّ 

 
لُع آدمَ، وجهان لصورةِّ اإلنسان.    ُتفَّاحة آدم وضِّ

 
اءُ.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألفِّ    عامالمصباح الكهربائي، بين التَّجريدِّ والتَّ

 
   هكذا تكّلم ابراهيمُ الخليل

 
ةِّ ةِّ الفكرِّ وفكرِّ القوَّ ، بين قوَّ  فقهُ الحضاراتِّ

 
قةٍ ُة االختالف بين ُمطلَّ لَّ دَّةُ وعِّ   وأرملةٍ ذواتَي عفافالعِّ

 
وجاتِّ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب األ  سودُ، وفرضيَُّة النَّجمِّ السَّاقطِّ الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِّ الخلقِّ  

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقّرِّ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
ِّ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟ اءَ من ضلع  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِّ العضديَّةِّ الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة للعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة للعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( تقييمُ األذيَّةِّ العصبيَّة2ِّ)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة للعصابِّ المحيطيَّةِّاألذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة للعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( تصنيُف األذيَّةِّ العصبيَّة4ِّ)  األذيَّاُت الرَّ

 
رةِّ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِّ الكابَّةِّ الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباطِّ  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقلِّ الوترّيِّ في تدبير شللِّ العصبِّ الكعبرّيِّ  

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقّرِّ

 
فاتِّ والمآالتِّ  كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الصِّّ .. زادُ مسافٍر! الذَّ كاءِّ  ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الصِّّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِّ الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الّتِّساعِّ 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 المرضيَّة1ِّالرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِّالرَّ
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اءُ   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 الصِّّ بغيَّة، الصِّّ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الصِّّ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتّمِّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنصِّّ

 
بابِّ الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

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

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصصِّ البطولةِّ والفداء

 
قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
، فرضيَُّة الكونِّ السَّديمّيِّ الُمتَّصلِّ   خلُق السَّماواتِّ واألرضِّ

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟  عندما ينفصِّ

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالذَّاتي لمفصلِّ المرفقِّ    التَّصنيعُ 

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِّ  الطُّ

 
كايةِّ .. َمَع االسمِّ تَكوُن البِّدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِّمَة الحِّ  كَْشُف الَمسُتورِّ

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

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِّ الهوائيُّ  

 
ندّيِّ    Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِّ للعصبِّ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِّ غيرِّ الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الّنِّطافِّ الـ  إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أْم هَي محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواتِّ األوَّ

 
اءُ هذهِّ تلِّدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين  ّغّلبُة البنات، حوَّ

 
اءُ هذهِّ تلِّدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِّها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه  المغنيزيوم باٍن للعظامِّ

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(ُمعالجُة تناذرِّ العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY


 
فاتِّ  ، عينُهُ على الصِّّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعدِّ السُّلوكِّ

 
يلِّ والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 كادَتِّ المَرأةُ أْن تَلِّدَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهَةٍ عَربيَّة 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِّ المزمن  

 
 أفضَل الُممكنِّ   طفُل األنبوبِّ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم اِّمتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في القِّياسِّ قصُوٌر، َوفي التَّجريدِّ وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجّرِّ

 
دُ َمفازةً ال محَض قَراٍر! وحُّ ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ  الّذِّ

 
 بحقنِّ الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسًا 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 ، عَينُهُ عَلى الصِّّ  (: مْن بَعدِّ السُّلوكِّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   األُسْطوَرةُ الَحقِّيقَُة الهَرِّ

 
نكُُّس الفاليري التَّالي للذيَّةِّ العصبيَّةِّ، وعمليَُّة التَّجدُّدِّ العصبّيِّ   التَّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ ويحيُّ الُمتعدِّّ ُب اللُّ د؟التَّصلُّ ويحّيِّ الُمتعدِّّ بِّ اللُّ يَّارِّ الغلفانّيِّ والتَّصلُّ  ُة، بين التَّ

 
: االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائّيٍ كبدّيٍ عرطٍل بسببِّ نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبدِّ

 كتلةِّ الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِّ الكابَّةِّ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ضِّّ  أذيَّاُت ذيلِّ الفرسِّ الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالجِّ الجراحّيِّ.. التَّطوُّ

 
ندِّ    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليدِّ والّزِّ

 
ِّ تنهي التزاَمها بقطعٍ تامٍّ للعصبِّ المتوسِّّط سغ  ُمتالزمُة نفقِّ الّرِّ

 
نبوبّيِّ الـ    Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِّ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليدِّ بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضموُر إليةِّ ا

 
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 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهورِّ حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدودِّ القريبةِّ للوذمةِّ    Algodystrophy Syndromeحثٌل ودِّّ

 الجلديَّةِّ

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفّكِّ السُّفلّيِّ باستخدامِّ الشَّريحةِّ الشَّظويَّةِّ الُحرَّ

Fibula Flap 

 
ّيِّ )داءُ بيرغر( ضِّّ  انسدادُ الشَّريانِّ الكعبرّيِّ الحادِّّ غيرِّ الرَّ

 
مفيَّةِّ اإلبطيَّةِّ   ّلِّيٌَّة معزولٌة في العقدِّ اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة سِّ

https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ajWpEJ7a-EuRABNli2EKoaqRziZMq7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
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://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://youtu.be/ShDphoo6pUc
https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
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


 
 النَّقّيِّ  العظمِّ و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويضِّ الضَّياعاتِّ العظميَّةِّ الُمختلطةِّ بذاتِّ  

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتفِّ في تعويضِّ ضَياعٍ جلدّيٍ هامٍّ في السَّاعدِّ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِّ العضديَّةِّ      Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ةِّ الُمدّوِّرةِّ   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتارِّ الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِّ الجامعةِّ  

 
.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حزمًا آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سّنِّ اليأسِّ

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاتِّ الثَّدي الشَّائعةِّ  

 
.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سّنِّ اليأسِّ

 
: الحقُن تحَت األخرمِّ    Subacromial Injectionتدبيُر آالمِّ الكتفِّ

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحرينِّ..  مجمعُ 

 
نَانِّ؟ .. وما قبَل النَّارِّ الُكبَرى أْم َروضَاتِّ الجِّ  ما بعدَ الموتِّ

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

 
  الكتفِّ بالكورتيزون  لوحِّ   -حقن الكيسةِّ المصليَّةِّ الصَّدريَّةِّ

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِّ Brachymetacarpia :( قصُر أمشاطِّ اليدِّ 1) ِّ الثالثةِّ الّزِّ  قصٌر ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظٌر للصابع

 
نديَّةِّقصٌر   Brachymetacarpia :( قصُر أمشاطِّ اليدِّ 2) ِّ الثالثةِّ الّزِّ  ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظٌر للصابع

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصلِّ العجزّيِّ الحرقفّي: حقُن الكورتيزون

 
  ِّ  Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصاُل الكيسةِّ المعصميَّةِّ، السَّهُل الُممتَنِّع

 
   (FDS Arc)قوُس العضلةِّ قابضة األصابع السّطحيّة

 
طِّ في السَّاعدِّ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِّ الُمتوسِّّ

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

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقلِّ الوترّيِّ الستعادةِّ حركةِّ الكتفِّ  

 
 قًا متباينةً بفضلكِّ آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عرو 

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

 بحٌث في األسبابِّ.. بحٌث في وظيفةِّ الشَّكلِّ 
 

 

 

 

 

10/5/2022 

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://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/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
https://youtu.be/gviicUhRsSE
https://youtu.be/J653H6Wgk3k
https://youtu.be/DsDFBkXaCFY
https://youtu.be/YOOK3d0P8Eo
https://youtu.be/W7inIjSqSGY
https://youtu.be/3uAMCqgPcqk

