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 ةأ م  ر  اله   ةأ يق  ق  الح  .. ةأ طور  س  الأ 
 ، وسيزيفأ اإلنسانأ شمشونأ الحكايةأ 

 

اتي ةأ  يرةأ الذ   السطورةأ.. الس  

 والنَّسيمُ األرقُّ يمسحُ   األصغرين.فُء يجتاُح صقيَع  سرى الد ِ ف  ،العينينكطفٍل شقَّ ضياُء الفجِر عَتمَة  

المحظيُّ.  مو   والدتُها.  كانت    كذا  .الخدَّين.وردَ    منهُ  الجسِد، ربا هذا  الفؤاِد، وملحِ  تحفُّهُ  ن عصيِر 

ُر بمسكوبِ الورِد خُ على مسربِ    قلوٌب ال تسأمُ. تفرُش الياسمينَ وتغمُره  عيوٌن ال تنامُ،   طاه. تُعط ِ

قد    .حصى ممشاه أيَّاِمها،    فيهِ   اشتمَّت  فهي    ضعِفها وحتميَّةِ   زمنَ حصانتَها  فيِه    والتمست  مستقبَل 

 نشأتُها.  كانت  كذا . عجزها.

أرادَ النُّفوَذ طوعَ بنان.  في مخدِعهِ  االستقالليََّة فكانت  اشتهى . ركائزَ  شتدَّ وا ،ىهذا الفت امتشَق عودا  

الُمفترقِ   لهُ   فكانَ  يُفارق  على  الشَّغفُ   رمى بسحِرهِ   .صعودُها. كذا كاَن  .صديقا  ال   . قلوبا  أضناها 

نَهُ   فأصاَب منها موطئا  عزيزا    ،زرعَ الحلمَ في نفوٍس أجدبَها الحرمانُ  .. زمنا  طويال    قياِدهامن    مكَّ

 . فعُلها في الوجدان على حرفٍ  كانَ كذا 

 بسناِن عقاربِهِ حزَّ  و.  نفودي الذُّؤابَة وال  باألبيِض   فخضَّبَ   ماُن على هذا الشَّقي ِ،مرَّ الزَّ   أن    ثمَّ كانَ  

ضَ  وأتى على ركائِزهِ  والخدَّين.  الجبينَ  هَر والحاملين. فغدا هذا العتيُق أخرقَ  منها فقوَّ ضعيفا .   الظَّ

رَ وانطفَأ بريُق العينين،   ها العجُز.انطوى الجسمُ على ذاٍت خوَّ ماِن، ال   ها الوهُن وأذلَّ هو فعُل الزَّ

ُل الحاَل كما األ.  ، وال قويَّا  على ظهِر جوادٍ نعيمٍ يترُك عزيزا  على مفرِش   ُل الهيئاِت   حواَل.يبد ِ يبد ِ

كام.. كذا كاَن مآُلها.  األصِل األصيِل القابعِ تحتَ  حتَّى يستحيَل على غيِر البصيِر كشفُ   هذا الرُّ

 شهدَ على والدتِهِ وقَع.  ال ريَب أنَّه قد    هي فعلٌ ف  .وصيرورة  وسيرة     والدة    كما أراها  األسطورةُ   هيَ 

م مر ِ    دواَمهوحفَظ    ُن،االزَّ للنَّاس على  الجمعيُّ  في  .الحقوِب الوجداُن   ،الخطُّ   دوثِ الحُ   زمنِ   غاَب 

جانبا  فخصَّهُ منه  أحبَّ    لهُ ألسنُة النَّاِس حفظا  له من نواكبِ الدَّهِر. كلٌّ تناوَلهُ على ما اشتهى.  فانبرت  

 .روايتِهمساحتَها في  توسيعا  وتلميعا . أنكَر جوانبَه األخرى فأعتمَ عليها وأضمرَ 

  على متنِهِ   وُأرخيَ من سحٍر،    ذؤابةٌ    األساِس َل على جبهِة الفعلِ سدِ أُ   فكاَن أن    ،عليها األلسنُ   تداولت  

قائطُ ، وربِت  الُمنمنماتُ كُثرِت    من خياٍل.  جدائلُ  توارى األصيُل تحت ُركاِم الُمحدِث.   ، فحدَث أن  اللَّ

غِم من  قدِم الحدِث والحديِث، بقيت   .  أم ملهاةِ خيالٍ   الٍ حَ   تاريخِ   النَّاُس بين  تاَهتِ و   ةُ متعوعلى الرُّ

وايِة     ،  الحكايُة األسطورةُ عليها قامتِ   الن ِسيان.  نَهمِ   من  أبدا     ةُ مانعال  ةُ مناعالوالدَّيمومِة    ضمانُ هيَ  الر ِ

 . لاجآحتَّى بعيِد  وبها سَتدومُ 

 

 شمشونأ الحكايةأ 

ةِ   ،. ُمهاَب الجانِب كان  قوِمِه عظيما  ذا سلطانٍ فشمشوُن الجبَّاُر ال شكَّ أنَّهُ قد كان. في     ، موفوَر القوَّ

  جم ٍ مكٍر  تُحرم  من    لم  امرأةٌ ذاُت حسٍن ودالل.  في نكبٍة من الدَّهرِ   هُ ت  . غافلَ كان  البنيانِ البنيِة وصحيَح  

ةٍ وصُ   في  هُما ت  خبَّأَ ودَّهاٍء،   ه  مكنونَ للنَّاِس    أفشت  وعليِه مجدَهُ،    عابت    سالل.ثالِث  رَّ قارا   هُ وَ ت  . أفقدَ سر ِ



سا  فغدا المسكيُن    ه.غيرِ كثيٍر  لم يُك قبال  ل   أساَس ُملكٍ   لهُ   ، وزعزعت  لطالما عُرَف بهِ  لغوايتِها،    َفر 

 ؤام. الموُت الزُّ  كانَ من بعِد هواٍن، ومن بعِده  والنَّتيجُة، هوانٌ  البطُل المقدامُ طي ِعا  لبنانِها. واستحالَ 

من  و  ونِ  الهُ سقطةِ من    العزيزِ المآُل. وأشفَق على    هذا  هُ وال شكَّ أيضا  في أنَّ مراقبا  شاهدا  قد أحزنَ

َط على الفعِل  إذالل.    جسيمِ  أحواَلهُ.  حاَلهُ و  نعى البطَل المنكوَب، يصُف لألنامِ المشؤوم لسانَهُ. يَ فسلَّ

اوي األساُس قد يكونُ   ،رأيا  فيها يبديَ  أن   دونَ  التزمَ الحيادَ ما أمكنَهُ ذلك. وصَف الواقعةَ ممَّن  والرَّ

 .أحكاما  أو يُطلَق فيها  ،انحيازا   يميلَ أو 

جِل على يِد غازيٍة فاتنٍة.  تأبَّت    منهُ  بعدَ ُثمَّ جاءَ   وجدَ ذاتَه في مصيبِة    قد  هَو  ولربَّما    نفسُهُ هزيمَة الرَّ

جِل. ا كاَن الموُت فعال  قد وقَع،  .  ضاعشرٍف    من    أمكنَ ما    ةَ ولملم  ،لكليهماالثَّأَر  أرادَ  ف  الرَّ فقد  ولمَّ

، ال بدَّ  ذليال    وحيدا  هكذا    ال يمكُن لرجِلِه أن يموتَ   إذ    نفِسها خياَلهُ المحموم.الموِت  واقعِة  في    أعملَ 

ماِء    دمُ صاحبِِه مقابَل فيٍض   . فيكونُ ِرفاقحبٍة  من صُ إذا   له   احتفاليَُّة الموِت   كونُ تو  .الشَّريرةِ من الد ِ

 .أِلمٍ  راوٍ  جراحَ  ذاتِهفي الوقِت  ويُبلسمُ  ،بطٍل صنديدٍ ب يليُق خاتمة  حسابا  وفاقا   هذهِ 

فُة من الشَّامتين    ،وهذا ما كانَ  صراُخهم يصمُّ    ها هوَ وكاِم المعبِد.  رُ   معهُ تحتَ   ت  استوَ اآلالُف المؤلَّ

وأرواُحهم   الموِت،  على    أذَن  عصيَّا  على  الجحيِم.    مزالقِ تتزاحمُ  بطُلهُ  ا  الموتِ وأمَّ يزال  آلِة   . ما 

األرِض   في  السَّماء.هامة  أثبَت  تُناظُر  وعيناهُ  األثيرِ   رَّ أسَ   ،  أسماعِ    ، نيهة  هُ   نتظرَ ا  ثمَّ   .كلمتين  في 

، شمشوُن! وما زاَل الصَّدى يرميها في آذاننا إلى الوجودِ  فضاءاتِ لم تزل  كلماتَُك ترنُّ في . رحلَ و

 . (1) يوِمنا هذا

اوي    ولم يكتفِ  جل. هو أرادَ الموَت رهيَن إرادةِ  بطولة    إلى األقصىبذلك، بل ذهَب  الرَّ  . فشمشونُ الرَّ

ِي    منِ    هُ قاهرٌ بطلُ و  الخاتمةَ   أرادَ صاغرا .  الموُت    فأتاهُ   ،ناداهُ   .القصوىاستدعى موتَهُ في لحظِة التَّجل 

ة  ، ال ينفكُّ يُدهشُ األمثولةِ كذا هي سمُة البطِل  للموِت أيضا . ألعدائِه، كما وقاهرٌ  ولربَّما . قدرة  و نا قوَّ

 على رافعٍة مؤلمٍة هي الموُت. الغاَر ولوالمجدَ و، فأرادَ لكليهما لحظتَها تلبََّس البطلَ  قد  صاحبُنا 

لهَ   ظهَر من    ،زمنا    ذلكَ   عن    بعيدا  وليَس   فأطنَب في وصِف ا إثمَ الواقعِة الكارثِة.  حمَل على المرأةِ فحمَّ

ارئِة على   الخالقِ القدرةَ على    منَ   اقتبسَ .  وألبسَهاإبليَس،    حياةِ بطِله. استعاَر من  مكِر هذِه الدَّخيلِة الطَّ

تمكُر، فال يخيُب لها رجاء. تكيدُ، فيكوُن كيدُها واقعا     ها هيَ .  لها  أجزلَ و  الفعِل وتحقيقِ المشيئاِت،

 . األثريَعدمُ  ال  دليال   وعلى مر ِ األزماِن  المرأةُ علما  قائما  أبدا ،    هذهِ   حتَّى أصبحت    .استثناء  ال يُقبُل فيهِ 

ُنواومن ِخصبِ خياِلهم  وها.  أسمَ   ..دليلةَ    في الدَّهاءِ   هيَ وا حولها القصَص واألخبار.  نسجُ .  وصوَفها  لوَّ

  فيكونُ ،  لحظٍ   ثاقبَ   ترمي  هيَ   .البُرهان  لها  جعلوا، وفي أسِر القلوبِ كما العقوِل  العنوان  أصبحتِ 

ُِط  .  أسرىحب ِها  في    ترميهم  من   ِها  والنُّفوسُ   العقولُ   فتكونُ ،  كرٍ مَ   موفورَ تُسل  اشتهتها الن ِساءُ ى.  هبنُ   لغل 

جالِ  جاُل قُ بها  وهامَ جماال  وقدرة ،  تمثُّال   فيها أحبب نَ . قبَل الر ِ  . وُمقاربة  ربا  الر ِ

وحِ والمعشِر    ،من جماِل الِخلقِة قسطا    امتلكت    لربَّما  ودليلُة هذهِ    ال أكثَر من    . اثنينومن حالوةِ الرُّ

  وديعةُ . فهما  ممَّا ال تعدُمه أنثى ما بلغت  المكِر والدَّالِل    منَ   القليلَ عنها   دوَن أن أنفيَ   وال أدنى.  ذلكَ 

اءَ  جُل، وأرادَ به  .، الزمُة مشروعٍ وغايةفي بُنيَّاتِها  حوَّ اعتزاال .    األعمالِ ها عالمَ  ا ومعَ فهامَ بها الرَّ

َل وروٍد و من    جنَّة  خشبِ الحوِر ُمعتزال . اغترَس لها    ها جبال ، وابتنى لها من  ارتقى معَ  ريحاٍن، وكلَّ

 بأطواٍق من ياسمين.  وقدميها هارأسَ 

قهُ فوُز الجميلِة بسي ِِد القوِم شمشون. وآخرون منهم    وكما دائما ، هناك من   لم تسلم  مصالُحهم من    أرَّ

الغانيُة   أطاحتِ "   ،"فسيُّدُ القوِم فقدَ عقَله".  وتمثيال  على العاشقيِن قدحا     الجميعُ فاجتمَع    وقع.  قد    ضررٍ 

وغيُرها كثيٌر ممَّا   ،"رةٍ الهيةٍ سقَط هذا الضَّخمُ العتيدُ على يِد ماك" ،"شرٍف ومكانة من   بما تبقَّى لهُ 



وجلُّ األمِر عاشقان تراكضا على مدارجِ الياسمين، الهين، .  الخاسرين  تجودُ به قريحُة الحاسدين

هانئعابث الُحبَّ   ين.ين،  أرادَا  الحياةَ،  أكثر.  ..أرادا  هيهاتَ   ال  تقر  !هيهاتَ   لكن  يا    كمزاميرَ أ  لمن 

 داؤود؟! 

ال أدري، جاءَ من قرأ في قصَِّة العاشقين شمشوَن    ،كثيرٍ   بقليٍل أم    ذلكَ   أو أبعدَ من    وفي الوقِت نفِسهِ 

ِ قد سقط  عاٍر لحَق به. فهوَ   وخالصا  من    لهُ   ودليلة تعزية    ،هُ دليلٌة أخرى. تيَّمت  ذاَت مساء  في إثِم الحب 

قلبِه.  أخذت   جميعا    منهُ   سلبت    بنياِط  وملحقاتِه  من  و  ،الفكَر  لهُ  تترك   نقير. غَ   شرفٍ   لم  بََر شروى 

المسنون. ثمَّ حدثَ تهُ في  تهُ رحى القوِم، وعجنَ طحنَف قِ  الُحم  ُلقيٍة   أن  في يوِم سعٍد    حمأةِ  وقَع على 

 الحكاية.  شمشونِ  ؛ وقَع علىتُروى

القوِم وعلمٌ   هم. هوَ شمشوُن عزيُز قوِمه يُرمى بحصى القوِم وألسنتِ    هوَ   . بل   زمانِهمن أعالمِ   سيَّدُ 

من شعٍر مجدوٍل   يحتجُب الموُت تحت ستائرَ و   ،الوحُش على منكبيه  يغفو  .عظيمُ القامةِ   ،بطٌل خارقٌ 

وايُة  هكذا    ..طويلٍ  يُك منسوُب   ،ضعِف التَّقادير أعلى    إلهٍ   أِو ابنَ   ،إلها  شمشوُن    ن  وليك   أفضل!تكوُن الر ِ

دليلةَ   أكبر.ها  عندَ   الدَّهشةِ  ها، يصبُح  عندَ   .ضيرَ النَّاُس من مكٍر ودهاء، ال    على ما وصفَ   ولنبقِ 

إلى  يوما   تصُل  شظاياهُ    لعلَّ ف  صاخبا .  ُمدويَّا    على أعتابِ الحسِن والجمالِ   اآللهةِ ابِن  سقوُط شمشوَن  

مَ    ،ب ِيأسماعِ القوِم حيُث ُلعَن حُ  الجنوُح    ؛تناسُب الهدَف أكثرروايٌة    هِ نعم، هذ   .كِلمٍ   عاشقٍ كبرياُء  وتحطَّ

امي لحُظ فاتنٍة ال أكثر.  ،سقطَ   ذلكَ   ابُن إلٍه ومعَ   هو  في تعظيِم العاشقِ الضَّحيَِّة.  بعيدا   هل بعدَ   والرَّ

 ! تُرجى ذلك من مأساةٍ 

 

 وسيزيفأ اإلنسانأ 

مان، جلَس  و حكيمٌ على رابيٍة تُحاذي أختا  لها أكبر. يراقُب في مكاٍن غيِر المكان، وفي زماٍن غيِر الزَّ

ِة الهضبة ُت الصَّخرةُ من  (2)  شقيَّا  يُدحرُج حجرا  ثقيال ، يرتقي به ُصعودا  إلى قمَّ . وفي غفلٍة منه، تتفلَّ

تين أو ُمتمن ِعا   ُمحكِم قبضتيِه فيستقبُلها قعُر الوادي هازئا   ةَ مرَّ ، فال يفلُح ا  ثالث. ثمَّ يُعاودُ صاحبُنا الكرَّ

المشهدَ من    في سعيِه المحموِم لوضِعها حيُث أراد.  ابتسمَ    مجلِسهِ وحكيُمنا يراقُب  البعيد.  القريبِ 

 الوجود. ، ثم ذهَب بناظريِه بعيدا  في سماءِ ُمشِفقا  

عت    ،أشقياءَ   بكثيرِ ما أشبهَ هذا الشَّقيُّ  " مشاربُهم، لكنَّ    فهُم  على ما هَو عليِه من بؤٍس وشقاء. تنوَّ

،  واحدٌ. فدورةُ البؤِس هذِه مكرورةٌ عليهم على مر ِ األيَّاِم، والشُّهوِر، واألعوامِ   الجوهَر واحدٌ والفعلَ 

عُ .  الُحقوِب ولُربَّما   قاِء اإلنساني ِ.لبوسا     تتنوَّ يِل هي    والُمسمَّى واحدٌ؛ دورةُ الشَّ عديدةٌ بعدِد متواليَّاِت اللَّ

عرٌق  عاملٌة فاعلٌة، ما دامَ في اإلنساِن  ودوراِت الحياةِ والموت.    قهِر اإلنساِن،  وثنائيَّاتِ   ،والنَّهارِ 

أم    تعتصُر الجميَع، ال ينفلُت منها إنسانٌ هي    يختلُج. ال تعلمُ سكونا ، وال تقنُع من غيِرها السُّكوَن.

 . حيواٌن أم نبات 

نهاَرهم    همُ يهبُّوَن صباحا  من مضاجعِ   م  هُ فها   ُهم فاعلوها.    الخشنة. يخوضوَن  في ُمعترِك أشغاٍل 

ليُلهمُ  يكوُن  يلتهُمهم    بعدها  الحزين.  هم    األسودُ  يمجُّ ثمَّ  . ةٍ جديد   دورةٍ على أعتاب  صباحا     وآالَمهم، 

، في دوريَِّة شقاٍء إنساني ٍ ال تنتهي  هكذا دواليكَ و . الحقتُها منها بأمثلِ  وليست  ، بسابقتِها ةٌ شبيه دورةٌ 

 بُح على هذا اإلنسان.  دامِت الشَّمُس تُص  ما 

ٍ   أفقٍ على  عمَرهُ  يوَمهُ كما ويقضي  ال  ، فاإلنساُن  ليَس ذلك وحسبُ  ٍ   شعوري  ها،  عندَ .  ثابت   أم مزاجي 

بيدَ أنَّ الواقَع ال يشي بمثِل هذا   .المعاشلظروِف    عايشتُهُ مُ   عليِه وجُع يوميَّاتِه ولحسُنَت    هانَ ربَّما  ل



المُ   اإلنسانُ الثَّباِت. ف دفَّتي  راوحِة،  دائمُ  بين  ُب  لسلساِلها  وجوديَّةٍ   ثنائيَّاتٍ يتقلَّ ٍة    ال انقطاعَ  من صحَّ

 ، إلخ. ، فرحٍ وحزنٍ ، خوٍف وأمنٍ ومرٍض 

فتين  المسكيُن يترنَُّح بين الضَّ اإلنساُن  و  ، بين كفَّيها بال رحمةهُ تتقاذفُ ثنائيَّاُت قلقِ اإلنساِن الدَّائم.    هيَ 

احةَ   هذه البطحاءِ   لساكنِ ال هي تتعُب، وال تُريدُ    ذهابا  وإيَّابا . ُِب في الرَّ تُنق  . تُعطيه بيٍد، واألخرى 

عن    جنباتِه حينا  تُغنم.    غنائمَ والخفايا  جرحا ، الدَّهر   منَ   تُفرُحه  تبلِسمُ  كثيرة .  أحاييَن  وتُحزُنه   ،

ال يقضي   أتى، فتُحزُنهُ على عزيٍز قضى. بحبيبٍ تُفرُحهُ  ِجراحا . واألخرى في ُشغٍل حثيٍث لتنكأ لهُ 

ِده  ال يثبُت الحلوُ   البنيان.وعال بالفرُح في قلبِه مديَّا ، والحزُن في األرجاء أقامَ القواعدَ   ، والعلقمُ  في َوج 

. تتأبَّطهُنَّ وامتحانك  نَّ الزماُت قلِقك وعدَّةُ محنتِكهُ ف  !كم أشفُق عليَك ايُّها اإلنسانُ مرُّ المذاقِ عالق.  

ِ أ وب، أنتَ حيُث  ، هنَّ قدُرك  .حللتَ لبوٍس  ي   . أقمتَ ما  رفقتُكال فكاَك منهنُّ

. تنتهيبداياٌت ونهاياٌت، سلساٌل ال يسأمُ ومتوالياٌت ال    أيُّها اإلنسان!  في دورةِ الحياةِ والموِت تشقىو

وانتظاٌر كهولٌة مسؤولٌة، فعجٌز  ف،  شباٌب عابثٌ فجديٍد. طفولٌة ساذجٌة،    حتَّى تبدأ من    تنتهيَ   ن  إما  

يِل ودوراُت    تتعاقبُ البدايِة ونهايتِها،  تلكما  وبين    محمومٌ وخاتمٌة واقعٌة ال محال.   ك النَّهاِر على نفسِ اللَّ

  ك. كلٌّ مسؤوٌل، وكلٌّ عامٌل على شقائِ وامتحانك.    ثنائيَّاُت قلِقكالتَّعبِ  كليمة. تُزاحُمها على رأسَك  ال

 . ليَل نهار امتحاُن الثَّبوِت والجدارةِ قاٍس ال هوادةَ فيه. والنَّجاةُ ال تكوُن إالَّ لمحظي ٍ عامٍل عليها 

َن فيما بينهنَّ مشعَل العذابِ. السَّابقُة توصي أختَها دارةٌ من بعدِ  مان. يتفاذف  ها دارةٌ، تتعاقُب ما داَر الزَّ

حقةَ  بشقاِء هذا اإلنسان. تهمُس في أذنِها ساخرة  أِن الشَّقاُء على هذا المخلوقِ منذوُر. هو عاٍص،    الالَّ

َأ على اآللهِة وخاضَ  بال حياٍء في محاذيَر محظورة. امتحاُنه عسيٌر، ومعراُج الخالِص عنيد.    تجرَّ

قاِء  ِ مجتهٍد عتيٍد، أبى إالَّ انعتاقا  ومن دوراِت الشَّ  ".صَ الخالفطوبى لكل 

اوي الحكيمُ    مجموعةُ هي   أبعدَ من ذلك رأى. رأى  رأى الواقعةَ روى.    لمَّارؤى  شاءَها الرَّ ، لكنَّهُ 

، لكنَّهُ جهدُ يَ . كثيرون شاهدوا سيزيَف  رأى  ماأضناهُ  شقاٍء ال تنقطُع    داراتِ   ومن  اإلنساَن يشقى،

ا رآهُ الذي روى.    الوحيدُ  ِبِ  و،  األزلِ   منذُ   اإلنسانِ   شقاءِ في    رواهُ لمَّ طوِل المساِر  على   أحواِلهفي تقل 

ِ حتَّى     يكون. حين يكوُن، يُفعُل بِه ما شاءَ لهُ القديُر أن   رواهُ لمَّا رأى شقاءَ اإلنسانِ . األجل َمبلغ

فانطلَق يبحُث في  ، طالت  الفكُر من غفوةٍ  لمَّا صحا  لمَّا  الن ِهايات.  ويستشرُف  الغاياِت    رواهُ  رواهُ 

ا تيقَّنَ .  عتمتُها، فاستباحِت األفَق بحثا  وتنقيبا  عن أبجديَّاِت الوجودِ  العينِ   زالت  عنِ  حياةَ  أنَّ    رواهُ لمَّ

فعِل  الاإلثِم، لكنَّهُ تثبََّت من    كشُف الفعلِ   استعصى عليهِ .  عقاب فعُل    هيَ   األرِض   على هذهِ   اإلنسانِ 

 القصاص.

 

 ة ؤي الر   الن تيجةأ 

أراها، حكايٌة ربت   أ  األسطورةُ، كما  فيها سطرا   الواقُع  مِن. كتَب  الزَّ أتمَّ  وسطرين،    وفي حضِن 

تت    .من صخٍر وحديدٍ صلدةٌ  كرةٌ    األسطورةُ باقي الحكاية.  نسَج  الخياُل    فانزلقت    ،من قبضِة الدَّهر  تفلَّ

منِ  ِ حِ  المكاِن ومنعرجاتِه. التقطت   في تضاريِس  طافت  و على مدارجِ الزَّ ِ  قبٍة دقيقة  من كل  ، ومن كل 

 التَّفاصيِل.عظيِم الدَّقائقِ، تضجُّ بعديِد ب ة  زدان، مُ إلينا كرة  أو كادت   ثمَّ وصلت  . ال  واٍد تفصي

أتى عليها   نوَر الحقيقِة ذاَت صباح.  أصَفها دوما ، طفلُة جميلُة أبصرت    كما أحبُّ أن    ،األسطورةُ و

ماُن   ، الخيالُ   ما شاءَ   جسِدهاعلى صفيحِ    كتبَ وطباَق رغباتِه.    . فصَّلها على قياِسهِ حقيقتَهاها  فسلبَ الزَّ

وجهها    وختمَ  إلينا    عبور.ال  وسُومَ على  لفظها  منها    هجرتِ   ،هرمة  عجوزا   ثمَّ  السُّوَح  النُّضرةُ 



صاتُ خالُط صدَق قوِلها  يُ والقسمات. عجوٌز،   ٍ   لكن هيهاتَ   .العجائزِ   تخرُّ زعَ حقيَق  تنيأن    لمستمع

وايِة من ُزخرفِ  فلةَ   تلكَ   العجوزِ مالمحِ  في    يستبينَ أن    لبصيرٍ   . وهيهاَت هيهاتَ ثِ الُمحدَ   الر ِ التي    الط ِ

 وسالِف العصور. كانتهَا في غابِر األزمان

غبات. كلٌّ أرادَ الجوهُر  تاهِت الحقيقُة   وايَة لنفِسه، فأعمَل فيها لساَن خيال. حمَّلها   في ِزحاِم الرَّ  الر ِ

ماُن ف.  حكمةٍ   ، وكثيفِ فكرٍ   ُمختصرِ   ما شاءَ من ادُها وداَر عليها الزَّ القابلُة  ، وهي  نمريدُو الكُثَر روَّ

ي ِعُة. بلى بشتَّى المعاني. لذلك وجَب على سامعِ القوِل إذا ما قارَب األسطورةَ  فغدِت المسكينُة حُ   الطَّ

سين إلى عديِد اآلباءالمغازي عاني عديِد المَ  وإسقاطُ  هذه، اكةِ رالشَّ  يوما  تفهُّمُ عديدِ   . المؤس ِ

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

، ومن ثم  رحل.. وال يزالأ رجعأ ص (1) دى هذه  "علي  وعلى أعدائي" هي آخرأ كلماٍت ألقاها شمشونأ في أذن  الثير 

 . هذا  اآلذان  إلى زماننايصم   الكلمات  

 ( لمن فات هأ المعنى.Sisyphus Legendالحديثأ هنا عن أسطورة  سيزيف )  (2)

 

 في سياقاٍت أخرى، أنصحأ بقراءة  المقاالت  الت الية:

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

 
يَِّة للنُّخاعِ الشَّوكي ِ، خبايا الكيِس السُّحائي ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ   ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّا  في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلِة اإلليويَِّة العظمى مقابَل  

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

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 ائيَِّة العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوق المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 ضبِط مسار الموجِة العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال  

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

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

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

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ


 
 ,The Spinal Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

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

ensory Axonsits S 

 
ُس الفاليري، 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 Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

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

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالٍق وصَنيعُة مخلوٍق   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالت خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ 

 
 تُفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه ح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قٍة وأرملٍة ذواتَي عفاف الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّقُب 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!   صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالديُّ 

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

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

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

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

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلِة الكابَِّة الُمدوَّ
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 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري ِ 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(   من يُقر ِ

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

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 

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

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

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

 
اهدُ   Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ جسيمُ بار، الشَّ

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد 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    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

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

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى الثَّقُب األس  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
ُف الَمستُوِر..  َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ  َكش 

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

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 
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https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
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ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ إنتا

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

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات   َغَلبَُة البنين، حوَّ

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

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: َهَذياُن االقتصاد 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
يِل والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 الَمرأةُ أن  تَِلدَ أخاَها، قوٌل صَحيٌح لكن  بنكهٍَة عَربيَّة كادَتِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 أفضَل الُممكنِ  طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أم  ِامتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في الِقياِس قُصوٌر، َوفي التَّجريِد وُصولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

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

 
 بحقِن 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 

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد   (: من  بَعِد السُّلوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلس طوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّنكُّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ  ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ د؟ التَّصلُّ ويحي ِ الُمتعد ِ بِ اللُّ  ُة، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصلُّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
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يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

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

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصبِ المتوس ِ  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب ضموُر إليِة ا

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

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

Brachii Muscle 

 
تميََّز بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ السُّفلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك 

Fibula Flap 

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

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

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

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض َضياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَِّة     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ِة الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعِة 

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حزما  آفاُت الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

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

 
 Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرِم تدبيُر آالِم الكتِف: 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين البحريِن.. مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أم  َروَضاِت الِجنَاِن؟ 

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

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 
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https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
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  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصِل العجزي ِ الحرقفي : حقُن الكورتيزون

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممتَنِعِ 

 
   (FDS Arc)قوُس العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قِة واألرملة؟   ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بيَن الُمطلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتِف 

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