د .عمَّـــار ياسين منصور

مجم ُع البحرين ..برزخ ما بين حياتين

فإ َّما عبور ،وإ َّما ُنكوص لكن بغير تلكم ُ األمثال
ل السِّّال َل ضياء ً قالئدَ ْ
ت ال َّلي ِّل السَّاهرة.
من نجما ِّ
تعا َل معي نح ّل ِّْق عالياً في الفضاءا ِّ
ت ال ّشاسع ِّة ،نم ِّ
نكشف سِّتر ًا وكثير ًا ْ
ٌ
من أسرارهِّ الخافية .فال نقن ْع م َن المحي ِّط
شوق،
البحر يأخ ْذنا
وعميقاً في ل َّج ِّة
ْ
ِّ
ث للكلمةِّ،
ف البُعدَ ال َّثال َ
ف الغافية .نستكش ِّ
بغير المرجا ِّن حصيد ًا ،وزدْ علي ِّه لؤلؤ ًا خبي َء األصدا ِّ
ِّ
فبعض المعنى يتخ َّفى في ال ّ
ب
ظِّال ِّل ،كما يغي ُ
عرض أ ْم بجمي ِّل القافية.
ف بعدهُ بطو ٍل أ ْم ب
فال نكت ِّ
ُ
ٍ
ت َّ
رض
ال َّرحي ُق بي َن بتال ِّ
س كمثل ِّه شيء ٌ في األ ِّ
الز ِّ
ي ،والقائ ُل عظيم ُ القدرةِّ لي َ
هر الحانية .فال َّنصُّ قرآن ٌّ
ت العالية.
أ ْم في السَّماوا ِّ

للاَتعاىلََ :
قالَ هَ
َ
مضَ هح هقب ًا *َفلمىاَبلغاَمجمعَبيِنِ امَن ِس يَاَحوَتامَ
َحَّتَأ ب هلغَمجمعَإلبحري ِنَأ وَأ َ
برح ى
*وإ ْذَقالَموىسَلفتا ههَالَأ ه
ى
لقيناَمنَسف ِر انَهذإَنصب ًاَ* َ
َسبيَلَيفَإلبح ِرََس ًَب*َفلمى َ
فاَّتذ ه
اَجاوزإَقالَلصاح ِب ِهَأ ِتناَغدإءانَلقدْ َ ْ
يطانَأ ْنَأذكر هه ى
ىلَإلصخرِةَفا ِّنَنسيْ هتَإحلوتَوماَأنسا ِني هَهَإ ىال ى
َسبيَلَ
َوإَّتذ ه
َإلش ه
قالَأ رأيتَإ ْذَأ ويناَإ ى
يفَإلبح ِرََعب ًا*َقالَذكلَماَ هكنىاَنبغيَفارتدى إَعىلَأ اث ِرهامَقص َص ًاَ* َ
َللاَإلعظ َي َ
صدق ه
أن رسو َل هللاِّ موسى تأبَّ َ
ط صاحبَهُ يقصدا ِّن ُملتقى بحري ِّن بعينِّهما في مكا ٍن بعينِّ ِّه ْ
يص ُّح َّ
من هذهِّ
تزودا سمكاً زاد ًا ل ُهما في تل َك ال ِّ ّرحل ِّة ال َّشا َّق ِّة .ويص ُّح كذل َك َّ
المخروب ِّة .ويص ُّح أكث َر أ َّنهما َّ
أن الغالم َ
ُ
ب الذي مضى ْ
حيث جلسا هُنيه ًة ينفثا ِّن ْ
ق
قدْ نسي َ زادَهما عندَ تل َك الصَّخرةِّ
من طري ٍ
عن بدني ِّهما تع َ
أن نجدَ الغالم َ يتحسَّ ُر على ما نسي َ ْ
من ذل َك ص َّح ًة ْ
س أدنى ْ
من زادٍ ،فيبقى وسيَّدُهُ فريس َة
طويلة .ولي َ
ُ
أن يعودا أدرا َج ُهما بعدَ ْ
من ك ّ ِّل ذل َك ْ
جوع ٍ ال يعدم ُ تواليَه .وال أق َّل ْ
الهدف فال ُمه َّم ُة قدْ أنجزتْ ،
أن بلغا
َ
وك ُّل ما يتب َّقى ه َو تحقي ُق ما تالها ْ
من كري ِّم غاية.
ب قلي ً
البحر ثاني ًة ،وهي َ التي كانتْ فيما سب َق
ال في الحكاي ِّة أ ِّن السَّمك ُة قدْ وجدتْ طري َقها إلى
ويغر ُ
ِّ
ف الغالم .والغالم ُ نفسُهُ ل ْم يعد ِّم الحيرةَ ْ
من زم ٍن حبيس َة جرابٍ حا ٍو تد َّلى ْ
ْ
من فع ِّل السَّمك ِّة
من كت ِّ
البحر عَ َجباً ..قا َل
ح لسيّ ِّ ِّدهِّ بهذا العجبِّ ال ُعجابِّ .فالسَّمك ُة ق ِّد ا َّتخذتْ سبي َلها في
ِّ
الماكر هذا ،ب ْل ص َّر َ
ِّ
َ
الغالم .بيدَ َّ
ي ِّ ذاتِّ ِّه وبدالل ِّة الواقع ِّ فه َو يشي بإمكاني ِّة
أن الحد َ
ث واق ٌع ال محالة بدالل ِّة ال َّن ِّ
صّ القرآن ّ
هكذا إخبار.
َّاس وجميع ِّ ْ
قياس
من سب َق م َن األوائ ِّل األخيار .ف ُه ْم قدْ فصَّ ُلوا ال ِّ ّرواي َة على ِّ
هذهِّ هي َ قراء ُة العق ِّل القي ِّ
ت فال تجدُ لها ْ
ث
من ُمغي ٍ
تطوف في الجنبا ِّ
ت ووضوح ِّ ال َّتصريح ِّ .وأكادُ أرى وجوهَه ْم والحير ُة
الكلما ِّ
ُ
بالكثير،
ي القدي ُر من هكذا روايةٍ؟ ما انقط ُعوا يُهمه ُمون .فالحكاي ُة ال تشي
ِّ
يُجليها .ماذا أرادَ العل ُّ
العبر ومن عظي ِّم توجيه ..ما انف ُّكوا يتنازعون.
ب ْل تكادُ تخلو م َن
ِّ

كبير
وكيال يق ُعوا فرسى حيرتِّه ْم ،قالوا بسعي ِّ األنبيا ِّء المحمو ِّم للمعرف ِّة وهُ ْم على ما هُ ْم علي ِّه من ِّ
ف زا ٍد
دراي ٍة وعل ٍم ثمي ِّن .فها ه َو كليم ُ هللاِّ موسى يقط ُع الفيافي طلباً للعل ِّم و مزي ِّد تمكين .ال يأبهُ لضع ِّ
يٍ ْ
بالكثير
أ ْم لمش َّق ِّة
من أصفيا ِّء هللاِّ ال ُمنتَجبين .الذي َن حباهُم ُ هللاُ
ِّ
ٍ
مسير .يحدُوهُ األم ُل في لقا ِّء صف ّ
من علو ِّم الحياةِّ وتفاصي ِّل الدَّين .ر َموا قو َل ُه ْم هذا ْ
ومن ثم َّ أقفلوا الجد َل ،فذاك ْم ه َو القصدُ ويبقى عل ُمهُ
بِّ العالمين.
عندَ ر ّ
أ ُتراهُ ْم قن ُعوا بما كتبُوا ،أ ْم ُتراهُ ْم في الحيرةِّ وال َّش ِّّك ه ْم ما زالوا يخوضون؟! وما يكو ُن ْ
أمر
من ِّ
حوتِّ ِّهما؟ أه َو لزوم ُ ما ال يلزمُ ،أ ْم ُتراه ْم ْ
وكبير قص ٍد ه ْم أهم ُلوه؟! ل ْم يجدُوا الغايا ِّ
عن عم ٍد
ت فر ُموهُ
ِّ
الخفافَّ ،
غياب َة اإلهما ِّل ،وهنال َك ْ
لكن
ت
ي القدي ُر ال يرمي الكلما ِّ
َ
ق دراي ٍة ه ْم تركوه .العل ُّ
عن عمي ِّ
ث يس ُّرون.
المعنى ه َو ما فاتنا أراهُ ْم فيما بينَهم ُ الحدي َ
ُ
وأ َّما العق ُل ال ُمج ِّ ّردُ فل ْم يقن ْع برواي ِّة السَّابقي َن ،فأرادَ ْ
تغيث
ث لع َّلها
أن تكو َن لهُ رواي ُتهُ الخاصَّ ُة للحد ِّ
ْ
ف جنس ِّه
ت وه َو وأنا ..ه َو اإلنسا ُن .ه َو اإلنسا ُن على اختال ِّ
من سيأتي م َن ال ُمتأ ِّ ّخرين .فموسى ه َو أن َ
من هذا َّ
األمس واليو ِّم ،وه َو إنسا ُن اآلتي ْ
الزمان .ه َو شام ٌ وأوشي ُن
وال َّلو ِّن والمكان .ه َو إنسا ُن
ِّ
وكهرمانُ ،ه َو تسو وبيت ُر وعدنان ..يقو ُل العق ُل ال ُمج ِّ ّردُ.
ق ما أقام َ عليها هذا اإلنسان .هي َ الباقي ُة أز ًال ل َّما يشاء ُ القدي ُر
فس ،الصَّاح ُ
والفتى هي َ ال َّن ُ
ب غي ُر المفار ِّ
ي القدي ُر قه َر الفنا ِّء..
مو َ
ت الجس ِّد وتهاويَ البنيان .هي َ ذاكر ُة الجسدِّ ،هي َ الخالد ُة أبد ًا ما أرادَ لها العل ُّ
ُ
ً
تح ِّدّيَ َّ
ب عنهُ تفصي ٌل أقبيحا كا َن أ ْم ه َو بالفض ِّل جمي ٌل ُمزدان.
الزمان .هي َ شريط حياةٍ ،ال يغي ُ
عن أمر َك وال تحيدُ ْ
ج ْ
ماض أ ْم في قاد ٍم م َن األزمان.
مسار رسمتَهُ لها في
عن
ٍ
هي َ ال َّذاعن ُة ،ال تخر ُ
ٍ
إن تسم ُ بها تسم ُْ ،
ْ
ي ..وال ُمس َّمى إنسان.
وإن ته ِّو بها ته ِّو .فال حام َل لها َّإال َك أيُّها ال َّشق ُّ
ب ويقوم ُ الميزان .هي َ ال َّناضر ُة ال َّناظر ُة حي َن تص ُّح
هي َ الواشي ُة يوم َ يُنط ُقها الدَّيَّا ُن ويوم َ يوض ُع الكتا ُ
األعما ُل ،ويُث َق ُل بحمل ِّه هذا الميزان .وهي َ الباسر ُة الفاقر ُة إذا ما أردتَها ِّع َوجاً ،فق َّل محمو ُل َك ْ
من ثقي ِّل
الوز ِّن واألوزان .فطوبى ْ
يعتورهُ خِّ ذالن.
لمن ز َّكاها ،وصادقاً ادَّخ َر لغدهِّ ول َّما يُف َّت ْر لهُ عزم ٌ ول َّما
ْ
والوي ُل وال ُّثبو ُر ْ
الخسيس ،وض َّل سعيُهُ في هذهِّ الدُّنيا فحا َق ب ِّه ما لم ي ُك
لمن أنق َعها في حمأةِّ الفع ِّل
ِّ
أبد ًا في الحسبان.
ُمالحظة ها َّمة

صّ ً
فس ،راج ْع مقا ًال لي بعنوان:
كتب ُ
الر وح ِّ وال َّن ِّ
ال في ُّ
ت ُمف ِّ
ُ
ُ
الرو ُح وال َّن ُ
ُّ
فس ..عطيَّة خالق ٍ وصنيعة مخلوق ٍ

سافر .زادٌ ْ
ق ،يص ُّح ْ
وكثير أفعال .زادٌ لرحل ٍة
فكر وعز ٍم
أن يكو َن الحو ُ
ِّ
من ٍ
ت زادَ ُم ٍ
وفي هذا السِّّيا ِّ
حشر َك يا أيُّها اإلنسان .زادٌ ه َو ال َّتوري ُة
طويل ٍة ال أبا ل َك تنتهي .رحل ٌة تبد ُأ بموتِّ َك ،وال أخا ُلها تنتهي بم ِّ
الزم ِّن الذي مضى ْ
من حصي ِّد َّ
لما في ال ُجعب ِّة ْ
من ع ُم ُر ِّك على هذهِّ البطحاء .زادٌ ه َو ما في داخ ِّل
الزم ِّن الغابر .فع ٌل ْ
من ُركا ِّم َّ
فس ْ
ذخير
ال َّن ِّ
من بع ِّدهِّ فعلٌ ،وعزم ٌ من بع ِّدهِّ عزمٌ ،جميعاً في البنا ِّء وال َّت ِّ
حق يزه ُق باط ً
سواءٌّ .
ج
يطمس
ال ،أ ْم أسودُ
أبيض ،جميعاً في الفع ِّل وال َّتثقي ِّل سواء .زادٌ ه َو منتو ُ
ُ
َ
ما يعتم ُل في جوف َك ْ
ت عليها
يٍ .صراعٌ ال ينف ُّك يش ِّّك ُل وجدانَ َك وصورةَ أيَّامِّ َك ما أقم َ
من صراع ٍ أزل ّ
ت
ت تكو ُن في ِّه الضَّحيَّةُ .ثنائيَّا ٌ
ف الوجوديَّ ُة ،وأن َ
ق وال َّتضعي ِّ
سويَّاً .صراعٌ أبطا ُلهُ ثنائيَّا ُ
ت القل ِّ
أبيض فاق ٌع وثا ٍن أسودُ ناقعُ .تداو ُر َك سني َن ع ُم ِّر َك الهي ًة،
ال ترحم ُ ،ال تم ُّل ُتق ّ ِّلبُ َك بي َن ك َّفي ِّن؛ واحدٌ
ُ
ت أحاديَّ ُة جس ٍد ال حياةَ فيه.
وال تخلي َك َّإال وأن َ

ُمالحظة ها َّمة

صّ ً
ت القلق ِّ وال َّتضعيفِّ الوجوديَّةِّ ،راج ْع مقا ًال لي بعنوان:
ال في ُثنائيَّا ِّ
كتب ُ
ت ُمف ِّ
ُ
ق نجاةٍ ال معرا ُج خالص
سفينة نوح ،طو ُ
ومقا ًال آخ َر بعنوان:
ب العبثيَّ ُة ..عذاب دائم أم امتحان ُمستدام؟
الحُرو ُ

وأ َّما مجم ُع البحرين فيحتا ُ
ج من َك وم ّنِّي كثي َر خيا ٍل وعظيم َ انتباه .فالعق ُل ال ُمج ِّ ّردُ ال يرى في مجمع ِّ
ُ
ُ
عاش وثا ٍن في مجاه ِّل الغيبِّ حالهُ وأحواله.
البحري ِّن َّإال برزخاً يص ُل بين عا َلمين؛ واحدٌ ُم ٌ
من مسا ِّم ّ َّ
ت بيانِّ ِّه .وثا ٍن شحيحاً يرش ُح إلينا ْ
الزم ِّن القاد ِّم،
نعيش تفاصي َلهُ ،ونجم ُع الهثي َن مفردا ِّ
ُ
عالم ٌ
وعن قص ٍد إلينا يتس َّل ُل ْ
ْ
من قبض ِّة الغيبِّ وخفاياه.
صّفات.
يراهُ نف َق
عبور يص ُل بي َن حياتين؛ األولى أصد ُق صفاتِّها الدُّنيا وال َّثاني ُة اآلخر ُة هي َ أق ُّل ال ِّ
ٍ
واحد ٌة ُخصَّتْ بالعاجل ِّة وصفاً ،وثاني ٌة ال يراها َّإال وقدْ تسرمدتْ  .واحد ٌة تتوسَّدُ فرس َخ َّ
الزم ِّن ما بي َن
والدةٍ وموتٍ ،وثاني ٌة عَلِّ َمها تبد ُأ بموتِّ َك وجه َل أيَّا َن يكو ُن ال ُمنتهى.
اآل َن وبعدَ ْ
ت ما وردَ في
وصف مسرح ِّ الفع ِّل ،يصب ُح م َن السُّهول ِّة بمكا ٍن استبيا ُن دالال ِّ
أن اكتم َل
ُ
ال ِّ ّرواي ِّة ْ
ت الذي اتَّخذ سبيلهُ في البحر سربا ،وه َو الذي كا َن في الجعب ِّة حرز ًا
من أفعال .فهنا َك الحو ُ
ب قوسي ِّن
أكيد ًا ..أو كاد .وهنا َك موسى وفتاهُ وقد ارتدَّا على آثارهما قصصا ،وهما اللذا ِّن كانا قا َ
أو أدنى من بلوغ ِّ الغاي ِّة وال ُمراد.
ت الذي اتَّخذ سبيلهُ في البحر عجبا ه َو مصي ُر ما كا َن ْ
من عم ِّل هذا اإلنسا ِّن حي َن تسوء ُ ال َّنوايا
فالحو ُ
ئ دالل ًة
ت الذي مضى بعيد ًا في ُل َّج ِّة
ضعف ال َّتقوى ويق ُّل اإليمان .فالحو ُ
وت
ق يكاف ُ
ُ
ِّ
البحر العمي ِّ
ت على شي ٍء..
ف .ففي كلتا الحالتي ِّن ال تقد ُر م َّما كسب َ
ال َّرمادَ الذي اشتدَّتْ ب ِّه ال ِّ ّري ُح في يو ٍم عاص ٍ
ي.
يا أيُّها ال َّشق ُّ

قال َتعاىلََ :
ٍ
َكفروإَب ر ِّبَْمَأ ع َام هلهه َْمَ ٍ
ه
إَعىلَيشءَ َ
َعاصف َال َيقدرونَمماَكس هبو
إلر هحيَيفَيوم ٍ ٍ َ
كرمادَإشت د ْىتَ ِبهَ ِ
*مثلَإذلين ه
ذكل َهو َإلضى ه
اللَإلبعيدهَ َ* َ
الوفاض ْ
ت ْ
كأن
من عم ٍل فجع َلهُ هباء ً منثور ًا .ف ُتمسي خالي
وبذل َك يكو ُن هللاُ قدْ أتى على ما عَمل َ
ِّ
من وه ٍم ،فتعلي َ البنيا َن أم ً
تمض في مناكبِّها ُمعتاشاً .تبني قصور ًا ْ
ال والقواعدُ
ل ْم تس َع فيها يوماً ،ول ْم
ِّ
ح
خواء .تراكم ُ ذهباً وفضَّ ًة وال أبخ ُل علي َك مجد ًا زائفاً و ُخيالء .والحصيدُ سرا ٌ
ب بقيع ٍة تمر ُغ في ِّه ريا ُ
الخِّ زي ،وكذا ه َو دائماً خزي ُن ال ُّتعسا ِّء .فال تجدُ في الجعب ِّة ْ
من َحس َ ٍن ينف ُع َك حي َن تسوء ُ األحوا ُل،
وال ْ
األرض وتلكم ُ السَّماء.
قمطرير ل َّما السَّوادُ يج ّ ِّل ُل هذهِّ
عبوس
أبيض يمحو وحش َة يو ٍم
من
ِّ
ٍ
ٍ
َ

قال َج ىلَوعالََ :
إَمنَمعلٍَجفعلنا ههَهباءًَمنثورًَإ َ* َ
*وقدَْمناَإ َىلَماَمعلو َْ
َِ

ال ،تم ُ
أن تقضي َ ُج َّل عُ ُم ِّر َك كا ِّدحاً عامِّ ً
من ذل َك خسار ًة وضالل ًة؟ ْ
ح ْ
ت
ل المستوعبا ِّ
فه ْل هنا َك أفد ُ
ُ
ت الهثاً
تبحث في الجعب ِّة ْ
حصيد ًا أعما ًالْ .
عن قلي ٍل ينف ُع
ف ،وأن َ
آخر المطا ِّ
تكتشف في ِّ
َ
ومن ثم َّ
نقير أ ْم قلي ً
ث ْ
أ ْم ْ
ال يُساوي قيم ًة
عن ُمغي ٍ
من عذابٍ غلي ٍظ يردعُ ،أ َّن َك ال تمل ُك في ال ُجعب ِّة شروى ٍ
ولو وز َن قِّطمير.

َ
قال َتعاىلََ :
* ْقل ْ
خسينَأ عام ًَال*َإذلينَض ىلَسعُيه ه ْمَيفَإحليا ِةَإدلُّ نيَا َ
َهلَن هنب ِ ه َْ
ِئكَبل َ ِ
َصنع ًا* َ
َحيس هَنون هَ
بو ن َأ َّنى ه ْم هَ
وه َحيس هَ
ه َْ
وما أنسانيهُ َّإال الشَّيطا ُن أن أذكرهُ:
س صحي َح فطرةٍ وتذع ُن لوسوس ِّة شيطا ٍن َمريد.
كذا على حر ٍ
ف يكو ُن حا ُل َك ل َّما تسوء ُ الفعالُ ،وتَطمِّ ُ
فكر
فيُزيّ ِّ ُن ل َك ما أن َ
ت فاع ُلهُ ،وعلى وه ٍم من َك تفع ُل جمي َع ما ه َو يُريد .فتقضي عُ ُمر ًا تزهو بحريَّ ِّة ٍ
ت ْ
ُّ
عن أمرهِّ أبد ًا ال تَحيد .يغوي َك فال يم ُّل
والحق أ َّن َك عبدُ شيطا ٍن يحدو َك ش َّر ًا وأن َ
وقو ٍل وفع ٍل،
الخير و ْ
الفكر
عن ك ّ ِّل ما ه َو أيَّا َك يُفيد .ف ُتمسي ال الحريَّ ُة في
الغواي َة ،وتراهُ ُمتربِّّصاً ب َك يمن ُع َك ع ِّن
ِّ
ِّ
ت حاصدٌ في دُنياكَ ،وال ال َّنجا ُة ْ
من غلي ِّظ عذابٍ في اآلخرةِّ يكو ُن ال َحصيد .والحا ُل
والفع ِّل أن َ
األمر يكو ُن في آجل ٍة المصير.
على ما ترى عبد ًا لشيطا ٍن رجي ٍم في عاجل ٍة ،وعبد ًا لمال ِّك
ِّ

قال َتعاىلََ :
َوحقَعلُي همَ ه
َقد ْ
إلقولَيف َأ مم ٍ ْ
َخلتَ ْمنَقب ِله َْم َ
*وقيىضناَهل ْمَ هق رانءَف زيىنه وإَلهه ْمَماَبنيَأيدهي ْمَوماَخلفهم ِ ى
نسَإَ َّنى ْمَاك نهوإَخاَسينَ* َ
من َإجل ِنَوإال ِ َ
عبور أم ُنكوص؟
ال أبر ُح حتَّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ُح ُقبا
ُ
ت ،تنتهي جمي ُع الدُّروب .وهنا َك على الجانبِّ األيم ِّن ُربَّما،
حيث يقيم ُ مل ُك المو ِّ
عندَ مجمع البحرين،
وخلف البَ َّواب ِّة يمتدُّ ٌ
بواب ُة ال َّنعيم.
ق يلو ُ
ُ
َ
ب عليها َّ
تشخص لوح ٌة ُكت َ
ح نو ٌر ويَنسم ُ
نفق ،وفي نهاي ِّة ال َّنف ِّ
البواب ِّة في شُغ ٍل منهمكون،
المسير ُمتو ِّ ّجساً هَلِّعاً.
يقف ال ُمساف ُر وقدْ أجهدَهُ طو ُل
ُ
سالم .هُناكَُ ،
فحرس َّ
ِّ
في الكتابِّ ْ
أدق ال َّتفاصي ِّل يبحثو َن .يكيلو َن حوتَكَ ،وه ْم في الكي ِّل والميزا ِّن أبد ًا ال يبخسون.
عن ّ ِّ
نكوص فعود ٌة على بد ٍء ْ
ومن يدري
الخب ُر قادمٌ ،والقرا ُر واق ٌع .فإ َّما عبو ٌر فسالم ٌ دائم ٌ ونعيم ٌ ،وإ َّما
ٌ
وبغير َمنهج ٍ وتَعليم.
بغير هيئ ٍة
ِّ
لع َّلهُ يكو ُن ِّ
ت حوتك
صف .أضع َ
بَّ .
خف محمو ُل َك ،أ ْم ه َو بال َّثقي ِّل ال َّثمي ِّن ق ِّد ا َّت َ
فمجم ُع البحرين الك ُّل بال ُغهُ ال ري َ
ب
ت م َن السِّّني َن ألفاً .شهاد ُة ميال ٍد وحس ُ
ت فيها ولو بلغ َ
ت حاصدُ َك ما أقم َ
ت لهُ حافظاً ،فالمو ُ
أ ْم ُكن َ
ُ
ت جناحي ِّه
صر .فهذا هم ُّ يطوي تح َ
ه َو
جواز الوصو ِّل ،مديد ًا كا َن عُ ُم ُر َك أ ْم خصَّ َك هللاُ منهُ بما ه َو أق َ
البشر ،صالحِّ ه ْم أ ْم ذا َك الذي ه َو بال َّش ِّ ّر ق ِّد اشتهر.
السُّو ِّد جمي َع
ِّ
وهنا َك أيضاً ،عندَ مجمع البحرين ،ي ُ
ي ٍ و َمحزون .فأ َّما األ َّولُ ،فه َو ذا َك الذي
ُفرز العبادُ إلى محظ ّ
ب َّ
ى وزادَهُ قناطي َر ْ
الوزانُ،
بٍ وإحسا ٍن ،وجا َء حو ُتهُ على ما يعش ُق الميزا ُن ويح ُّ
من ح ّ
َّ
تزودَ ُتق ً

ُ
حيث أرادَ لهُ خال ُقهُ مؤ َّقتاً ْ
أن يُقيم .يعب ُر َمحبور ًا ،ينتظ ُر
فيمضي ُح ُقبا .يعب ُر برز َخ الخلودِّ ،يعب ُر إلى
ُ
ُ
َمحشر ًا ْ
وحيث يدوم ُ ب ِّه ال َّنعيم.
ي
ومن بع ِّدهِّ ج َّن َة ال ُخل ِّد
حيث ال ُمقام ُ األبد ُّ
بغير ال َعوج ِّ أبد ًا ما قن َع ،فأضاعَ حوتَهُ أ ْم ه َو وزناً وقيم ًة تراهُ
وأ َّما ال َّثاني ،الذي أرادَها ِّع َوجاً وهُ َو ِّ
البواب ِّة مخزيَّاً ُمع َّف َر الجبين .يُمن ُع العبو َر وقصصا على عقبيه يُردُّ .يُردُّ إلى
ق ِّد ا َّتض َع ،فينتهي على َّ
ُ
ب لهُ المقامُ ،واعتقدَ آثماً ْ
ب
أن ال وعدَ يكو ُن وال موعود .فأ ِّش َر فيها وه َو غال ٌ
الحياةِّ الدُّنيا
حيث طا َ
ب والك ُّل لهُ مكتوب.
ب ،وطغى فيها والك ُّل علي ِّه كات ٌ
أ ْم مغلو ٌ
يبد ُأ حيا ًة جديد ًة ،وه َو ما أ ْن يُنهي َ إحداها ح َّتى يبد َأ أخرى ْ
من جديد .وهكذا يَقضي ال ُع ُم َر َج ْرياً ..يَبد ُأ
ق ال نَعل ُمهُ جديد .ه َو قدْ علم َ ال َّنشأةَ األولى،
غير شك ٍل ه َو ،ولربَّما ه َو يكو ُن في خل ٍ
ويَعيدُ .في ِّ
األمر ،يبقى مجم ُع البحرين قصد ًا ال يُطا ُل.
ت َّإال الذي ه َو يُبد ُ
وال يعلم ُ ال َّتاليا ِّ
ئ ويُعيدُ .وفي جميع ِّ ِّ
العبور ُقبُ ً
محموماً يقصدُهُ ،وخائباً ْ
ال ،ثم َّ يُردُّ عنهُ ويكو ُن البرز ُخ
عن بوابتِّ ِّه يُردُّ .يَبد ُأ وبرز ُخ
ِّ
ْ
من ورائ ِّه يوصدُ.

قال َتعاىلََ :
معلَصاحل ًاَفاميَتر هكت ىََّلكَإ َّنى ٌ
إرجعون*َ ِ
لعّلَأَ ه
اَلكمةَهوَقائ هلها َ
َقالَ ِ
إملوت َ
*حَّت َإ ذإَجاءَأحد ه ههَ ه
ى
رّبَ ِ
ومنَورإهئَْمَبرز ٌَخ َإ َىلَيوَم َِيَبهعثو َن* َ
َْ
ال َّنتيج ُة ال ُّرؤيا
فس حائر ًة بعدَ ْ
أن فارقتْ جسد ًا واشتدَّ بين ُهما
تقف ال َّن ُ
ماس ما بي َن حياةٍ وحياةٍُ ،
هنا َك عندَ حدو ِّد ال َّت ِّ
عن مآ ٍل ف ُتسا َء ُل ْ
عصف بها هل ٌع ،تسأ ُل ْ
عن زاد .تمتدُّ منها يدُ رجا ٍء
تقف هنا َك وحيد ًة وقدْ
البُعادُ .
َ
ُ
ُ
تبحث ْ
تبحث في الجعب ِّة ْ
عن جنى ع ُم ٍر ضائع ٍ ال تَراهُ أبد ًا يُعاد.
عن ثمي ٍن ينف ُع،
بواب ِّة الخلو ِّد يكو ُن قرا ٌر ،وما بي َن ناج ٍ وخائبٍ أراها ُت ُ
ي بعظي ِّم
فرز العباد .فيفر ُ
وهنا َك ..على َّ
ح َمحظ ٌّ
ص ،وال أراهُ ُ
بغير
فوزهِّ ،ويخي ُ
س في الجيبِّ ما يفيدُ لس َداد .فيعب ُر ُمخ َل ٌ
يفوز ظالم ُ نف ِّس ِّه ِّ
ِّ
ب َمحزو ٌن فلي َ
ُ
حيث كا َن يهيم ُ في البالد.
وكثير ارتعاد .يُمن ُع عبور ًا ويُثق ُل وعيد ًا ،ويُردُّ إلى
الحسرةِّ وال َّندام ِّة
ِّ
فيقضي زمناً ه َو يجه ُلهُْ ،
ب باضطراد.
ق أراهُ يتق َّل ُ
ق إلى خل ٍ
ومن خل ٍ
ُ
هي َ حكاي ُة موسى وفتاهُ بعدَ ْ
حيث اعتقدَ العق ُل ال ُمج ِّ ّردُ.
ب بها بعيد ًا إلى
أن اشتغ َل فيها الفك ُر ،وذه َ
ث
نكتشف البعدَ ال َّثال َ
غير أساس .معها
ُ
غير حِّ لي ٍة وعلى ِّ
قدْ علم ُت ْم قديم َ ال ِّ ّرواي ِّة ،وهذي ل ُك ْم أخرى في ِّ
من أركا ِّن الحكاية .ه َو بعدٌ لطالما تخ َّفى في ال ِّ ّ
لك ّ ِّل ُرك ٍن ْ
ظ ّ ِّل ،ودائماً ما كا َن يتوارى ع ِّن الفه ِّم وف ّج ِّ
ي ِّ لل ِّ ّرواي ِّة القرآنيَّةِّ ،وكذا كا َن مصي ُر
اس
اإلحساس .فأبد ًا ما استطاعَ عا َّم ُة ال َّن ِّ
َ
كشف المعنى الحقيق ّ
من سب َق ْ
جميع ِّ ْ
من أصحابِّ العق ِّل القيَّاس.
ب عنهم ُ االرتفاع .وه ْم
بظاهر الحكايةِّ ،واكتفَوا
فالجمي ُع قدْ شُغلوا
ِّ
بعرض الصُّورةِّ وطولِّها وغا َ
ِّ
ل ِّو ا َّتخذوهُ َمعرجاً لسما به ْم إلى ما دو َن ال ُّنجوم .فالعق ُل متى تح َّر َر ْ
ق الجاذبيَّ ِّة األرضيَّةِّ،
من وثا ِّ
ُ
حيث الدُّ ُّر يقيم.
ت الخيا ِّل الصَّاعدةَ إلى
ب تيَّارا ِّ
رك َ
...................................................................................................................

ت أخرى ،أنص ُح بقراءة المقاالت التَّالية:
في سياقا ٍ
ت السَّريريَّةِّ
للعراض والعالما ِّ
يِّ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة
أذيَّا ُ
ِّ
ت العصبو ِّن ال ُم ِّ ّ
حركِّ العلو ّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

يِّ ،خبايا
في األذيَّا ِّ
يُِّ ..
ِّ
الر ِّ
ت َّ
كثيرها طيّ ِّ ٌع وقلي ُلها عص ٌّ
الكيس السُّحائ ّ
ضّيَّةِّ لل ُّنخاع ِّ ال َّش وك ّ
ي على اإلصالح ِّ
ي ِّ Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine
الجراح ّ
ً
َّ
ي ِّ جراحيَّا في الناحيةِّ اإلليويَّة ..المدخ ُل عب َر أليافِّ العضلةِّ اإلليويَّةِّ العظمى مقاب َل
مقارب ُة العصبِّ الورك ّ
ي ِّ Trans- Gluteal Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional
المدخ ِّل ال َّتقليد ّ
Approaches

ي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر
النقل العصب ّ
The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ط العاملة Action Pressure Waves
ت الضَّغ ِّ
في النقل العصبي ،موجا ُ
ت العمل Action Potentials
في النقل العصبي ،كمونا ُ

ت الكهربائيَّةِّ العاملة
ت العمل والتيَّارا ِّ
وظيف ُة كمونا ِّ
ت الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
في ال نقل العصبي ،التيَّارا ُ

ُ
ي ِّ
األطوار ال َّثالث ُة للنقل العصب ّ
المستقبالت الحسيّة ،عبقريّة الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبيّة The Neural Conduction in the Synapses
عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائف عقدةِّ رانفيه The Functions of Node of Ranvier
ُ

وظائف عقدةِّ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِّط معايير الموجةِّ العاملةِّ
ُ
وظائف عقدةِّ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِّط مسار الموجةِّ العاملةِّ
ُ
ت العمل
وظائف عقدةِّ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِّد كمونا ِّ
ُ
في فقه األعصاب ،األلم أو ًال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم
الصدمة النخاعيّة (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

ي ،األعراض والعالمات السريريّة ،بح ٌ
ث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
أذيّات النخاع الشوك ّ
The Symptomatology
الرمع Clonus
ّ
اشتدادُ المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
ا ّتِّساعُ باحةِّ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Motor Responses

ويعف عن محاوره الحسّيّة
التن ّكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي..
ّ
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its S ensory Axons
ٌ
س الفاليري ،رؤي ٌة جديدة )Wallerian Degeneration (Innovated Vie w
ال َّتن ُّك ُ
ي ،رؤي ٌة جديد ٌة ) Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتجدُّدُ العصب ُّ
ت الشوكيَّ ُة ،المفاهيم ُ القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
المنعكسا ُ

ت ال َّش وكيَّ ُة ،تحدي ُ
ث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسا ُ
ي
ي
خُلق ِّ
ت المرأةُ من ضلع ّ
والمجاز العلم ّ
ِّ
الرجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّ
والرجل يدّعي!
تقر ُر
جنس وليدهاّ ،
المرأةُ ِّ ّ
َ

الر و ُح وال َّن ُ
ُّ
فس ..عَطيَّ ُة خالق ٍ وصَنيع ُة مخلوق ٍ

أكبر من خلق ِّ ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ت
خل ُق السَّماوا ِّ
واألرض ُ
ِّ
وضل ُع آدمَ ،وجهان لصورةِّ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم ِّ
حــــــــــواءُ ..هذه
َّ
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِّد وال َّتنفيذ رحلة ألفِّ عام
هكذا تك ّلم ابراهيم ُ الخليل
القوةِّ
الفكر
وفكر َّ
فقهُ الحضاراتِّ ،بين َّ
ِّ
قوةِّ ِّ
ال ِّعدَّةُ و ِّع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلقةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفاف
تعدُّدُ َّ
ك اليمين ..المنسو ُخ اآلج ُل
ت ومل ُ
الز وجا ِّ
جم السَّاق ِّط
ال َّثق ُ
ب األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّن ِّ
جُسيم ُ بار ،مفتا ُح أحجيَّةِّ الخلق ِّ
قر ُر!
ي أم بنتٌ ،األم ُّ ُت ِّ ّ
صب ٌّ
القدم ُ الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
حواء َ من ضلع ِّ آدمَ ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
خل ُق َّ
ي Obstetrical Brachial Plexus Palsy
شل ُل الضَّفيرةِّ العضديَّةِّ الوالد ُّ

ي
األذيَّا ُ
ت َّ
ي والوظيف ُّ
الرضَّيَّ ُة للعصابِّ المحيطيَّةِّ ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّ
الرضَّيَّ ُة للعصابِّ المحيطيَّةِّ ( )2تقييم ُ األذيَّةِّ العصبيَّةِّ
األذيَّا ُ
ت َّ
ي
األذيَّا ُ
الرضَّيَّ ُة للعصابِّ المحيطيَّةِّ ( )3ال َّت ُ
ت َّ
دبير واإلصال ُح الجراح ُّ
تصنيف األذيَّةِّ العصبيَّةِّ
الرضَّيَّ ُة للعصابِّ المحيطيَّةِّ ()4
األذيَّا ُ
ُ
ت َّ
دورةِّ Pronator Teres Muscle Arcade
قوس العضلةِّ الكابَّةِّ ال ُم َّ
ُ
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِّ
ي ِّ Tendon Transfers for Radial Palsy
عمليَّا ُ
ي ِّ في تدبير شل ِّل العصبِّ الكعبر ّ
ت ال َّنق ِّل الوتر ّ

ختصر)
جنس الوليد ( ُم
ُقر ُر
ٌ
من ي ِّ ّ
َ
ي ..بح ٌ
ثالو ُ
ت
ت والمآال ِّ
صّفا ِّ
ث ال َّذكاءِّ ..زادُ
ث في ال ِّ
ٍ
ي ،واالصطناع ُّ
ي ،اإلنسان ُّ
مسافر! ال َّذكاءُ الفطر ُّ
صّفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها
المعادال ُ
ت ال ِّ
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُم ِّ
نعكس ال َّش وك ُّ
ي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُم ِّ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
لقوةِّ المنعكس Hyperreflexia,
ي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة َّ
ال ُم ِّ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِّ ثنائيَّةِّ الجانبِّ للمنعكس
ال ُم ِّ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة ال ّتِّساع ِّ ساحةِّ العمل Extended Hyperreflex,
ال ُم
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
Pathophysiology

للمنعكس عدي ِّد اإلستجابةِّ الحركيَّةِّ
ي ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة
ال ُم
ِّ
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِّ
َّ
الرمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِّ
َّ

حواءُ Adam & Eve, Adam's Rib
حواءَ ،ومن ضلعِّه كانت َّ
خل ُق آدم َ وخل ُق َّ

جسيم ُ بار ،ال َّ
شاهدُ والبصيرةُ Barr Body, The Witness
جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ي للي ِّد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّت ُ
دبير الجراح ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
االنقسام ُ الخلو ُّ
ي الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome
ي ،الجسم ُ ال ِّ
صّبغيَّة ،ال ِّ
المادَّةُ ال ِّ
صّبغ ُّ
صّبغ ُّ

ت الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
ال ُمت ّمِّما ُ
صّف الـ Meiosis
ي ال ُمن ِّ
االنقسام الخلو ُّ

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِّ الدَّائم
ضار جدَّ ًا
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفيدٌ..
ٌّ
وكثيرهُ
ُ
قصص البطولةِّ والفداء
َوالمهن ُة ..شهيدٌ ،من
ِّ
ب األس ودُ وال َّنجم ُ ا َّلذي هوى
ال َّثق ُ
ي ِّ ال ُم َّتص ِّل
ت
خل ُق السَّماوا ِّ
ِّ
واألرض ،فرضيَّ ُة الكو ِّن السَّديم ّ
س الـ Circulating Sweepers
الجواري ال ُك َّن ُ

ينفصم ُ المجتم ُع ..لمن تتج َّملين هيفاءُ؟
عندما
ِّ
ال َّتصني ُع ال َّذاتي لمفص ِّل المرفق ِّ Elbow Auto - Arthroplasty
األخير ،طوفا ُن بال سفينةِّ
ال ُّط وفا ُن
ُ
االسم تَكو ُن البِّدَاي ُة ،فتَكو ُن اله َويَّ ُة خَاتِّم َة الحِّ كايةِّ
ورَ ..م َع
ِّ
كَ ْش ُ
ف ال َمس ُت ِّ
أهو اجتماعُ فطرةِّ ،أم اجتماعُ ضرورة ،أم اِّجتماعُ مصلحةٍ؟
ُمجتم ُع اإلنسان! َ
ي Pneumatic Petrous
عظم ُ الصَّخرةِّ الهوائ ُّ

ي الجانبِّ للعصبِّ َّ
ي ِّ Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ّ
ي ُثنائ ُّ
خل ٌع والد ٌّ
حواءُ
حقيقتان ال تقب ُل بهُ َّن َّ
غير ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتا ُج البُويضا ِّ
ت ِّ
إنتا ُج ال ّنِّطافِّ الـ Spermatogenesis

محض ُت َّرهات؟!
ي
ُ
ي أ ْم ه َ
أم ُّ البنات ،حقيق ٌة ه َ
أم ُّ البنين! حقيق ٌة لطالما َ
األولين
ظنن ُتها من هفوا ِّ
ت َّ
ت وقلي َل بنين
حواءُ هذهِّ تلِّدُ كثي َر بنا ٍ
ّغ ّلب ُة البناتَّ ،
حواءُ هذهِّ تلِّدُ كثي َر بني َن وقلي َل بنات
غَ َلبَ ُة البنينَّ ،
حواءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِّها
وال أنفي عنها العد َل أحيان ًا! َّ
للعظام! يدعم ُ وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
المغنيزيوم با ٍن
ِّ
ولحواء َ حف ُ
ظ ال َّتكوين!
آلدم َ فع ُل ال َّتمكين،
َّ
هَ َذيا ُن المفاهيم ( :)1هَ َذيا ُن االقتصاد
ت ال غنى عنها
المغنيزيوم ( ،)2معلوما ٌ
تناذر العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحق ِّن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
ُمعالج ُة ِّ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

تناذر العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحق ِّن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ موسَّ ٌع)
ُمعالج ُة ِّ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ت
صّفا ِّ
فيروس كورونا ال ُمستجدُّ ..من بع ِّد السُّلوكِّ  ،عينُهُ على ال ِّ
ُ
هَ َذيا ُن المفاهيم ( :)2هَ َذيا ُن ال َّلي ِّل وال َّنهار
أن تَلِّدَ أخاهَا ،قو ٌل صَحي ٌح ْ
ت ال َمرأةُ ْ
لكن بنكهَةٍ عَربيَّة
كادَ ِّ
متالزم ُة ال َّتعبِّ المزمن Fibromyalgia

ليس أفض َل ال ُممك ِّن
طف ُل األنبوبَِّ ،
ب دائم ٌ أ ْم اِّمتحا ٌن ُمستدامٌ؟
ب العبثيَّ ُة ..عَذا ٌ
الحُرو ُ
ورَ ،وفي ال َّتجري ِّد وصُو ٌل
ِّياس قصُ ٌ
جردُ ..في الق ِّ
َّاس َوالعَق ُل ال ُم ِّ ّ
العَق ُل القي ُ
رار!
ب ال ُمنفردُ ،حي َن يُصب ُح ال َّت و ُّحدُ َمفازةً ال
ال ّذِّئ ُ
محض َق ٍ
َ
عال ُج اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحق ِّن الكورتيزون موضعيَّ ًا
األرض وما يزالُ ،وأ َّما الجديدُ فمنكوبُهُ أنتَ أساس ًا أيُّها اإلنسان!
نكب
َ
وحش فرانكنشتاين الجديدُ ..القديم ُ َ
ُ
ي (عمليَّ ُة براند)) Claw Hand (Brand Operation
اليدُ المخلبيَّ ُة ،اإلصال ُح الجراح ُّ

سعاةُ بري ٍد حقيقيُّون ..ال هواةُ ترحا ٍل وهجرةٍ
كور ونَا ال ُمستَ ِّجدُّ (كوفيد ْ :)19-
ت
صّفا ِّ
من بَع ِّد السُّلوكِّ  ،عَينُهُ عَلى ال ِّ
فيروس ُ
ُ
عالمة هوفمان Hoffman Sign

وسيزيف اإلنسا ُن
األُسْطو َرةُ ال َحقِّيقَ ُة اله َ ِّر َم ُة ..شمشو ُن الحكاي ُة،
ُ
ال َّتن ُّك ُ
ي ِّ
س الفاليري ال َّتالي للذيَّةِّ العصبيَّةِّ ،وعمليَّ ُة ال َّتجدُّ ِّد العصب ّ
ي ِّ ال ُمتعدِّّد؟
ال َّتص ُّل ُ
ي ِّ وال َّتص ُّلبِّ ال ُّل ويح ّ
ي ال ُمتع ِّدّدُ :العالق ُة السَّببيَّ ُة ،بين ال َّتي َِّّار الغلفان ّ
ب ال ُّل ويح ُّ
ي ٍ عرط ٍل بسببِّ نزفٍ داخ َل
ي ٍ
ي ٍ كبد ّ
لورم وعائ ّ
ي اإلسعاف ُّ
ي في الكبدِّ :االستئصا ُل الجراح ُّ
الورم ُ الوعائ ُّ
كتلةِّ الورم
المدورة Pronator Teres Muscle Syndrome
ة
ِّ
ب
َّ
الكا
ة
ِّ
العضل
ُمتالزم ُة
َّ
ضّيَّ ُة ،مقارب ٌة جراحيَّ ٌة جديد ٌة
ت ذي ِّل
أذيَّا ُ
الر ِّ
الفرس َّ
ِّ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

ت ال َّتالي ُة للجراحة -مقارن ٌة سريريَّ ٌة وشعاعيَّ ٌة
طورا ُ
ت
ي ..موجبا ُ
يِّ ..ال َّت ُّ
ُ
ال َّشل ُل ُّ
وأهداف العالج ِّ الجراح ّ
الرباع ُّ
تضاعف الي ِّد ِّّ
والزن ِّد Ulnar Dimelia or Mirror Hand
ُ
الرسغ ِّ تنهي التزا َمها بقطع ٍ تا ٍم ّ للعصبِّ المتوسِّّط
ُمتالزم ُة نفق ِّ ِّ ّ
ي ِّ الـ Tibial Nerve Schwannoma
ورم ُ شوان في العصبِّ ال َّظنبوب ّ
ورم ُ شوان أمام َ العجُز Presacral Schwannoma
ميالنوما جلديَّ ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ي الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ضمور إليةِّ الي ِّد بالجهتين ،غيا ٌ
ُ
ي معزو ٌل ثنائ ُّ
ب خلق ٌّ
الرأسين الفخذيَّةِّ The Syndrome of the Long Head of Biceps
أس ال َّط وي ِّل للعضلةِّ ذا ِّ
ت َّ
الر ِّ
ُمتالزم ُة َّ
Femoris
ؤوس العضديَّةِّ Pathologies of Distal Tendon of Biceps
مرضيَّا ُ
الر ِّ
الوتر البعي ِّد للعضلةِّ ثنائيَّةِّ ُّ
ت ِّ
Brachii Muscle
بظهور حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدو ِّد القريبةِّ للوذمةِّ
ي  Algodystrophy Syndromeتميَّزَ
ِّ
ي انعكاس ٌّ
حث ٌل و ِّدّ ٌّ

الجلديَّةِّ

باستخدام ال َّشريحةِّ ال َّ
شظويَّةِّ الح َُّرة Mandible Reconstruction Using Free
تصني ُع الف ِّ ّ
ِّ
ي ِّ
ك السُّفل ّ
Fibula Flap

ي ِّ (داءُ بيرغر)
الر ِّ
غير َّ
ضّ ّ
ي ِّ الحا ِّدّ ِّ
انسدادُ ال َّشريا ِّن الكعبر ّ
إصاب ٌة ِّس ّ ِّليَّ ٌة معزول ٌة في العق ِّد ال َّلمفيَّةِّ اإلبطيَّةِّ Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis

ت
ت العظميَّةِّ ال ُمختلطةِّ بذا ِّ
تعويض الضَّياعا ِّ
ال َّشريح ُة ال َّشظويَّ ُة ال ُم وعَّاةُ في
ِّ
ِّ
ي ِّ
العظم وال َّنق ّ
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc itrant Osteomyelitis

ي ٍ ها ٍم ّ في السَّاع ِّد
ب الكتفِّ في
ال َّشريح ُة الح َُّرةُ جان ُ
ِّ
تعويض ضَياع ٍ جلد ّ

الرضيَّ ُة للضَّفيرةِّ العضديَّةِّ Injuries of Brachial Plexus
األذيَّا ُ
ت َّ
دورةِّ Rotator Cuff Injury
أوتار الك َّفةِّ ال ُم ّ ِّ
أذيَّ ُة ِّ
كيس ُة القناةِّ الجامعةِّ Choledochal Cyst
نحو ُمقاربةٍ أكث َر حزم ًا Peri- Menopause Breast Problems
آفا ُ
ت ال َّثدي ما حو َل س ّ ِّن ِّ
اليأسَ ..

ت ال َّثدي ال َّ
شائعةِّ Evaluation of Breast Problems
تقييم ُ آفا ِّ
نحو ُمقاربةٍ أكث َر حسم ًا Peri- Menopause Breast Problems
آفا ُ
ت ال َّثدي ما حو َل س ّ ِّن ِّ
اليأسَ ..
األخرم Subacromial Injection
آالم الكتفِّ  :الحق ُن تحتَ
ِّ
تدبير ِّ
ُ

مجم ُع البحري ِّن ..برز ٌخ ما بي َن َحياتين
ت ال ِّجنَا ِّن؟
ار ال ُكب َرى أ ْم َر وضَا ِّ
ما بعدَ الموتِّ ..وما قب َل ال َّن ِّ
ن بحق ُن الكورتيزون Plantar Fasciitis, Cortisone Injection
ُ
تدبير التهابِّ ال ُّلفافةِّ األخمصيَّةِّ ال ُمزم ِّ
حقن الكيسةِّ المصليَّةِّ الصَّدريَّةِّ -لوح ِّ الكتفِّ بالكورتيزون

Scapulo-Thoracic Bursitis, Cortisone Injection
ختصر ُمفيدٌ Vitamin B12
فيتامين ب ُ ..12م
ٌ
ي)Osteoid Osteoma
ي (العظموم ُ العظمان ُّ
ي العظمان ُّ
الورم ُ العظم ُّ

ومتناظر للصابع ِّ الثالثةِّ ِّّ
الزنديَّةِّ
( )1
ٌ
ي الجانبِّ
قصر أمشا ِّط الي ِّد ٌ : Brachymetacarpia
ُ
قصر ثنائ ُّ
ومتناظر للصابع ِّ الثالثةِّ ِّّ
الزنديَّةِّ
( )2
ٌ
ي الجانبِّ
قصر أمشا ِّط الي ِّد ٌ : Brachymetacarpia
ُ
قصر ثنائ ُّ
الكتف ال ُمتج ّمِّدة ،حق ُن الكورتيزون داخ َل مفص ِّل الكتف Frozen Shoulder, Intraarticular
ُ
Cortisone Injection
مرفق التنس ،حقن الكورتيزون Tennis Elbow, Cortisone injection
ي :حق ُن الكورتيزونSacro -Iliac Joint Pain, Cortisone Injection
ي ِّ الحرقف ّ
ألم ُ المفص ِّل العجز ّ
استئصا ُل الكيسةِّ المعصميَّةِّ ،السَّه ُل ال ُممتَنِّع ِّ )Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy
قوس العضلةِّ قابضة األصابع السّطحيّة )(FDS Arc
ُ
ط في السَّاع ِّدMedian Nerve Surgical Anatomy
ي للعصبِّ ال ُمتو ِّسّ ِّ
ال َّتشري ُح الجراح ُّ

العلم في اختالفِّ العدَّةِّ ما بي َن ال ُمط َّلقةِّ واألرملة؟
ما قو ُل ِّ
ي ِّ الستعادةِّ حركةِّ الكتفِّ Tendon Transfer to Restore Shoulder Movement
عمليَّ ُة ال َّنق ِّل الوتر ّ

ف ..وكا َن عروق ًا متباين ًة
بفضلكِّ آدمُ!
َّ
استمر هذا اإلنسانُ ..تم َّكنَ ..تكيَّ َ
ِّيس َمهي ٍن
المِّبيضا ِّن في ِّرك ٍن َمكي ٍن ..والخِّ صيتا ِّن في ك ٍ
ث في األسبابِّ ..بح ٌ
بح ٌ
ث في وظيفةِّ ال َّشك ِّل
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