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 الشَّهادة  فلسفة  حياة  

منسدُ هيفاء ،ُُُُ،شقراء ُ ُ ُُالشَّعر  عيَن يرسمُ  ُ ُضفائَرُشمسيَّة.ُوالكحل  الكتفين  علىُ ات ُُدعوُُغوايةُ ٌلُ

غبةَُُُمجوسيَّة. ُالرَّ ُاله وينى،ُتنثر  هاُُتمشي الطَّريقُ ُُت بعثر  ُو.ُُمرويَّةُُحكاياتُ ُُعلىُحجارةُ  ُالعطر  يفوح 

ىُمنُقد ُ  هاُ.ُمطويَّةرساالت ُُُُتلوَّ .ُالعشقُ ُس هَّادَُترميُبلحظ  ُالورديَّة  يالي ُواللَّ

ُالفاتنة ُُوأناُُُُعليُ  ُمروَرُالجميلة  ُباستحياء  ُنراقب  ُكن ا. ُالطَّريق  ُيدغدغُ ُُالغوايةُ ُُسحرُ ُُدناُُلمَّاعلىُزاوية 

ُُُُهيَُُخاطَرينا. ُُمنُحي  نافتاة  ك نهَُالفاتنة ،ُوهيَُوكنَّا.ُُكانتُ ،ُحيث  نَهُُتَجهلُ ُنعلمُ  ُفيُُُهيَُنا.ُك  العائمة 

ةُ  ُُُُالشُّطآنُ لىُوعُالهوى،ُُل جَّ ُماُزلنا.نحن 

ة غُ ُُوعلىُحينُ  القامةُ ُُ،ُوقفتُ رَّ ُمربوع ُ َلُمنهاُشاب  ومنَّا.ُترجَّ منهاُ فارهٌةُبالقربُ  ُُُُسيَّارٌةُ حليق 

ُ أس  منَُالرَّ  ُ ُالخلفي  يَّارة ُُُ.ُكاَنُجالساًُفيُالمقعد  جلَسُرفيقاهالس   ُُالشَّابُُّ.ُوقَفُُي راقبانُ،ُوفيُاألمامُ

ُُ ها.الحليق  ي حادث  ُالفتاةُ  ُُعلىُجانب  ُلناُأنَّه ُعلىُمعرفة  عنهاجي  دة ُبهابدا ُليَسُبغريبُ  .ُبادَرهاُ،ُوهو

ُيمتدح ُُ ُإطراء  ُالشَّابُُُُّبادُ ُُه ُبفتورُ القتُ ُُ.والجسدَُُُالح سنَُمنهاُبتحيَّة  ُلمُيرتدع  . ُالمَُُُللعيان  ُ،لقىمنُبرودة 

ُقربَهاُُ.فخاطَبُودَّهاُمنُجديدُ  ُوصوالتُ ُُيستعطف  هاُبماُكاَنُبينهماُمنُجوالت  ُحلوة ُُوليالُ ُُويذك  ر 

ُلكنَُّمليحاتُ  ُماُُُ. جَل،ُُت جافيُُانقطعتُ الجميلَة ُطلب ُُُُ.ت قصيهُ ُُماُانفكَّتُ ُهاوصال ُُنعوُُالرَّ ُفي هاألحَّ ،ُود  

ُمَطلوب هفيُازدراُُهيُُوبالغتُ  ُ.ء 

،ُوكان ُُُُكنَّاُعلىُمقربة  ُالقوَل،ُكنَّاُفيُحيرة ُمنُأمرُ ُُكم ُأصدقُ واضحاًُالُبهتاَنُفيه.ُُُبالَغناالحديث 

ُفقدُُُُالفتاة ُ ُسلوك هاُغريباًُليلتَها. ُالشَّيءُُبدا ُفيُهكذاُُ.ُُبعَض ُرؤيتَها ُُروايةاعتدنا ُفارهٌةُوطالب  ُسيَّارٌة ؛

ُأبدًاُتتمنَّع.ُُهوًى.ُُ ُلمُنَرها نا راغباً،ُولم ُتَلكنَّ ُعلىُماُنعلمُ  ُلمُتمنع  يوماًُوصااًل.ُُُدناُمنهاحرم ُمنُُفهي

يبدوُحتَّىُالماجناتُ  َنُُالهوىُُُُبائعاتُ ُُلكنُعلىُماُ يعدَم  ُُُُمزاجيَّةَُالالُ مَُوحيناً ُكبرياءُ ُُمنُُد ُ موجَةُ

ُ.ُُأحياناًُ

ُاألجواء ُ ،ُواحتقنت  َعُالفتاة ُعالُالصَّوت  ُصاحب ناُالغاويُعلىُماُيبدوُتمنُّ ُُوهيَُُُ،ليلتَهاُ.ُلمُيحتمل 

ُله  ُكانت  ُخليلةُُالتي ُليال  ُمن ُفيُصد  ه.ُُُُ.فيماُمضى ُاستشرست  ُوهي ُإهانت ها، ُفي بإشارات ُُُُهابادرَُبالَغ

ُمنهُ.ُُفتشبَّثت،ُوعيدُ  .ُأرادَُأنُيدفعَهاُعنوًةُباًَُمهرَُأرادت  ُبشهوة ُبالغة  هاُيجذب هاُإليه  ،ُفأمسكُبذراع 

ُالسَّ ُوإصرارُ يَّارةداخَل ُُُ،ُوالفتاة ُبشراسة  ُ.متقاوُ ماَُفتئت 

ُأنُ ُُانحنيتُ  ُأريدَ ُبأذنُ ُُجانباً ينُ ُُالواقعةُ ساخرًاُمنُُُُصاحبيُُأهمَس ُلقدُوثَبُُُُه ُجد ألم ُُُُلكن  يُُ،الش   بجانبي.

ُالشَّاب  ُ ُعلى ُبعنق ه.ُُالمغرورُ ُُعلي ُمنُفوره ،ُوانقضَّ ،ُولربَّماُأُُيمسك  ُعين  منُذلك،ُُدنىهيُطرفة 

ُفصلتُ ُتلكَُ ُُواقعةُ بيَنُُُُالتي والفتاةُ ُُبينَُالم دافعة   ُ ُأبداًُُُوثبةُ والشَّاب  ُُعلي  .ُفعلي ُالُينتظر  ه ُيسبق  ،ُفعل 

ُالذيُُمنه القوَلُُ ُفالوقت  . دُُّمتطو  ر  ُالفعل ُج  ،ُُُنقضيهُ دائماً.ُإحساس ه ُبضرورة  ُفيُاألمر  عادًةُللفصل 

ُُ ُماُإذاُكانُالفعل ُضرورًة ُمُالأُم ستحقَّةًُوتقرير  ُالخاصََّةُلشكل ُُُأماَمناُعليُ ،ُيكون  قدُأنجَزُرؤيتَه 

ُا ُالمبادرةُ ُُ.لفعلُ هذا ُهوُبالغ ها.ُماُُم نخفضٌة،ُفسريعاًُُلديهُُعتبة 

ُُ ُالغاويُعلي ُُانقضَّ ُأن  يُُُُ،يلكم هُبعنفُ على .أحتَّى كمات  اللَّ ُمنُقسوةُ  ُعلىُيديه  والفتاة ُتصرخ ُُُُشفقت 

ُ ُالمعركة.جواب،ُلكنُماُمنُُوأناُُالجيرانطلباًُلمعونة  ُالغاويُُُ.ُعليُُّوحد هُفيُأتون  ُالشَّابُّ لمُيك 

علىُماُأظهرتُ   ُ ُسنَّاًُمنُعلي  ُأكبر  ُسجااًل.ُعلي ُ،ُُذلكَُُمالمح ه.ُمعَُُخصماًُضعيفاً.ُهو كاَنُالقتال 

ُالقاسيةَُُُيتلقَّى ُإلىُخصمهُُالضَّربات  ُفيعيد ها .ُم خمَّساتُ ، ُأقسىُوأمرَّ



ُ ُ،ُُوقتَهاُالعضالتُ ُفتولَُعلي ُُملمُيك  ُُُُكانَُ.ُعلىُالدَّوامُُقلب هكانُُُُقسورة ُقلبَُلكنَّ ُُجسورًا الُمقداماً

ُالشَّديد. ُالع ت ل   ه ُوُُيتوانىُعنُمنازلة  ُظاهر  ُُُلمُيك  ُفيُُالقلقَُُيرميممَّا هوخصُُنفوس  ُالذيُذاكَُُوأ،ُم 

ُالمُ  ُيشيُبروح  غمَُذلكَُُُفيه.جالد  .ع رَفُبينناُُُفقدُ،ر  ُالعتيد  ُبالم قاتل 

ُصداقتَه ،ُُ ُأحبُّ ُأخشىُكثيرًاُص حبتَهكنت  ُفوكنت  ُأبداًُأ. الُتأمن  ساح ُُُنَت  ُ ُأي  ُتكُ ُأمُ ُُفي سانحة   ُ ُأي  ُفي

ُُُُالعَركة. ُفعلي  ُأمامَه الُيحتمل  ُي هان  ُت رمىُعلىُالطَّريق ُعلىُرؤيَةُضعيف  ُبشائنة  كماُوالُيقبل  ُ،

منُناظريه.ُُ ُيوماً،ُبلُ ُُلمُ مرمًىُ ُبمبدأُالحياد  بد ُيؤمن  يبديُامتعاضاًُوازدراءًُ عات ه.ُُكثيرًاُماُكانُ

ضعٌف،ُ ُُالحياد ُعندهُ  ُوعلىُالفشل ُمنُقبل ُالفعل .ُُُقبلُ منُُُالخ سرانُ أكيدٌةُعلىُوداللٌة الحياد ُالبدء 

ُفطريَّاًُ ُالمهزومة  ُالنُّفوس  ُلطاَلماُُسمة  ُ بصوت ُُُقاَلها، ُأُُيقبلُ الُجلي  ُُ.ُُُالتَّأويلمُ المواربَة

ُفيُمكانُ  لُصاحباُالشَّاب  ،ُي ريدانُالنَّيَلُمنُعلي  .ُوعلي ُوحيدٌ،ُالُيثبت  ُلديهُترجَّ ع ُماُتبقَّى .ُيوز  

ُلكنُ منُُ ُالم هاجمين. ُالثَّالثة  ُبين ُيسدُّوَنُُُطاقة  ُعليه  ُاجتمع وا . ُالمقدام  ُشجاعة  ُمن ُالكثرة ُتنال  ُدائماً، كما

ُمنافَذُالنَّجاة ، ُُُغيرُ وعلي ُثابٌتُُُعليه  ُبمآل ه  ُُ.ُهمبكثرت ُُوأآبه  ُأعرف هُجيَّدًا،ُهوُالُيؤمن  ُتقيًَّةُُبأنا الفرار 

وصوبُمنُ ُالم دلهمَّاتُ ُُهُ بُُولوُأحاطتُ  ُ.كل  ُحدبُ 

ُوق عندَها،ُُ جينُماُاستدعيت  ُالم تفر   ٌةُقليلٌةُمنُجمهور  .ُُُمنُ ُُخزيننافيُُُبقيَُلَّ ُإنسان  وبعدَُطويل ُُنخوة 

ُالمساندة ُ ُبضرورة  ُمنَّا،ُكاَنُالقرار  ُكل  ُواحد  ُومداورة ُفيُدخيلة  ُمنهُبحث  ُُواقعاًُالُمفرَّ ُما .ُالوضع 

ُانتظارًا.عادَُ ُمنَّا ُأصبحتُ ُُيحتمل  ُوشيك.ُُُُفكرامت ناُنحن  ُالوثبةُ فيُخطر  ُشرَف ُقدُناَل ،ُُواغتنُىُُفعلي 

ُوالخُ  ُالتَّردُّد  ُففيُوحول  ُكنَّاوأمَّاُنحن  ُفعلناماُنزالُ ُذالن  نا أنَّ ُالم همُُّ ُوأخيراًُُ.. ُفعلنا.ُُ،بطيئاً نا ُلكنَّ

ناُمنُ ُُإنُ  ُأفعل  ُأمُ ُُأدري، ُالش  جاَر َ ُالقتالَُُُحسم ُقدُملُّوا كين ُالم تعار  ُاست نفذتُ اُهدنةًُهوفأراد ُُأنَّ .ُُُُ، الطَّاقات 

ُووقفُ  ُالم هادنة  ُالخاطرُ ُُفكاَنُقرار  ُقرارًاُطيَّ ُاألطرافُُعندَُُُالقتال  ،ُُالم شتبكة ُُاألياديُُسكنتُ ُُ.جميع 

ُ ُُُُمائرَُضَّاللكنَّ ُالم ختصمينكما ُالوعيدَُوُُتشتبكُ ُُماُانفكَّتُ ُُألسنَة ُقريبة.جد  د ُتُ تلقي ُبواقعة  بشيَر ُُُالتَّ

ُالثَّالثة ُُ ُلمُ ذهَب همُالعاد ونُفيُسيَّارت همُالفارهة. ُالسَّعد ُوفيَّاًُليوم  ُنفوس همُهنيًَّةُراضيًةُُُُولمُ ُ.يك  تك 

ُفحول هاُالم دَّعين ُكذلكُمنه ناُُأهذاُُُُ.بم نجز  ُانتخىأكيدٌ.ُونحن  ُلمُ ،ُآخَرُمن  ،ُُُ ُنك  ُمنُح سن  ُقناعة  على

نا.ُُ رًاُم تكاسالًُف تدبير  ناُجاَءُم تأخ   هذاُعل  ُاإلنارةُ  ُالذيُيتدلَّىُمنُعمود  ُالفانوس  ُهذا ُكضوء  ُُباهتاً .ُنحن 

ُُُُالفعلَُلمُنخترُ  ُُالحدَث،ُالحدث  ف رَضُعلىُالفحول ُُُُوالقدُجاَءناُبالُدعوة  داع .ُف رَضُعليناُكماُ

ُ.ُوالفتاةُُالثَّالثةُ  ُتامَّة  ُفردٌُوحيدٌ،ُمنُنامَُالَّذيُكان.ُُُبحتميَّةُ شخٌصُفردٌُوحيدٌُكاَنُعلىُثقة  شخٌص

ُذات ه.نليلتَهاُهانئاًُراضياًُب ُم ُجز 

قَُ ُُُجمهرةُ ُتُ تفرَّ ُخواتيمَه ُُ.النَّاس  ُأراد وهاُأكثَرُم ُيع د ُمنُُ،ُولبلَغُالحدث  ُمنُالتَّشويق . لمزيد  ُ إمكان 

ُالم تخاصمينُأرادتُ  ُمشيئَة ُأحداثاً.ُلكنَّ شاهد واُالواقعَةُُ،ُفمَضوا.خالَفُماُاشتهواُامتدادًاُوأغنى

ترفيهُ فيُُوكأنَّهاُعرٌضُُ ُآخرُ،ُومَضوا.ُمَضوامسرحُ  ُعنُملهاة ُأخرىُفيُمكان  بَّماُُ..يبحثون ُ.ر 

ُُيبقَُولمُُ ُوعليُ ُوالفتاةُ ُُثالثت نا؛ُعليُ ُُفيُالميدانُإالَّ ُالرَّصيفُ ُُوأنا.ُجلست  ُُُُتحتَُُعلىُحجر  عمود 

ُالَّذيُكان.ُكاَنُ ُهادئاًُواثقاًُكعادت هُبعدَُكل  ُعلي ُاإلنارةُالذيُوقَفُشاهدًاُعلى ُالمعركة  .ُآثار  عركة 

ُعلي ُمنُالنَّاجينباديًةُعلىُم حيَّاه.ُُُكانتُ  ُُُبلُ ُُ.لمُيك  ُالعكس  ُذلَك،على َرُُُُهوَُكانَُُُمن  أكثَرُمنُتضرَّ

،ُمنُمنخره ُاأليمنُ فجسديَّاً.ُُ ُاليمنى،عندَُش دقيه  ُأذن ه  ُأسفَل ُوعنقه ،ُسالَُُُ، ُوهناكُمنُناصيت ه ُم ُدَُّالوهنا

ُي  ُعليَّاًُبداُم نشغاًلُُُُ.رطوبَةُالجسدُ خالط  ُالسُّفليَّةُ حينَهاُُلكنَّ ُفيُشفته  صغير  ُُ،ُبجرحُ  بطرف  هاُ يلعق 

هاُبأخت هاُُُُلسان ه يغمر  ُالجسدُ ُُاًُممزوجُ ُالدَّمُ ُحرارةَيتلذَّذ ُُوكأنَّه ُبداُ.ُُالع لياثمَُّ ُ.األلمُ ومرارةُ ُبملوحة 

ُالفتاة ُنحوَُ ُأنعلي  ُُتقدَّمت  ُفقد سريرت هبل ُُعلىُشجاعت هُونُ ُُتَثنيَُُُ،ُتريد  بمسؤوليَّت هاُالمسكينة ُُحسَّت ُُأُ.

ُالفتىُُُُعمَّاُجرى. بسبب هاكماُآلَمهاُماُأصاَب هاُُُُ.منُجراحُ  ُفيُمنظور  ُصادمٌ،ُلمُيك  كماُفيُفالحدث 



ناُ .منظور  ُالمسكينةَُُالفتاة ُُفيُعيني  ُُُعليُ نظَرُُُهكذاُمآل  ُأخاَف ُلهاثمَُُُّ.بثبات  ل ُُُُأفصَح جز  باقتضابُ 

يتعدَّا ُ األمر  ُ هوَُُُهاأن  ماُ .ُُإلىُ وأمرُّ ُُُُأدهىُ ، ُشفة  ببنت  ُالفتاة ُ تنبس  وانسحبتُ لمُ ُحرَجهاُ ُلملمت 

.ُُُُمنَُ ت راهاالمشهد  ُبالَّذيُقيَل،ُأمُ ُُُُأت راهاُقن عت  ُخوافُ ُُالفتىأقنعتُنفسَهاُبصدق  ُفيُاألمر  ُوأنَّ

هاُُهيَُ ُ؟!تجهل 

ُوأناُوحيدينُ  ُعلي  ،ُبقينا ُالطَّريق .ُُأيَّاًُيك  ُقارعة  ُاإلنارةُيريد ُُُالتفتَُُُعلى ُعنُعمود  يبحث  ُوراءهُ  علي 

م ستنداًُأنُ ه ُتساَءَلُحينَها،ُهلُ ُُهُالتَّعب.ظهرُ لُيتَّخذَهُ  هوَُمازاَلُالعمود ُقائماًُفيُمكان هُ ُولعلَّ ُُ،ُأمُتراهُ 

ُقد  ُالعمودَُُُرحل؟!ُاآلخر  بَّماُراوياًُُثابتاًُُُبقيَُُ،هايفعلُ ُلمُ ُُلكنَّ ُشاهدًاُولر  قدُُللَّذيُمساءُ ذاَتُفيُمكان ه 

ُ.كان

ه ُثابتاًُهادئاً،ُُعليُ ُُكانَُ ُالفعل ُوعنُ ُُيغمر  ضىُعن  ُالفعلُ ُشعوٌرُبالر   ُنتيجة  ُليلتَها،ُلكنَّ .ُغاَبُالقمر 

هناُوسحجاٌتُهناك. كدماٌتُ ُصفَوهُ  ُلمُتعك  ر  بداُهانئاً  ُ ُأنُ ُوجهَُعلي  استبيَنُمالمَحه ُجيَّدًاُُأستطيع 

ي.ُُتحتَُ ُالفض   ُالفانوس  ُذات هُكانَُُضوء  ُوجه ه.ُطاغياًُُُفصفاء  ُالذيُسبَقُوتفجَّرَُوالدَّمُ ُعلىُصفيحة 

مرة ُوضياء.طيفاًُمنُُأرخىُوراءَهفيُعروق ه ُُ ُُُح 

ُفقدُمضتُ  ُأنا، ُليستُ ُُوأمَّا ُُالمنطقُ ُُات  زانَُأنعمَُمنُجديد ُُوُُاألركانُ ثباَتُُأستعيدَُُُُنُ أقبلَُُُُبالقليلةُ ُُلحظاٌت

ُمنُجهازُ والل  سان باً ُتطلُّ ُأكثر  ُفجهازيُالعصبيُّ ُالفعل ُُُُ. ُردَّات  ُكماُوامتصاص  ُالفعل  ُالعصبي  . علي  

ُفعاًلُُمن  يُُُيستنزفان ُالعصبيَّة  ُلجملت ه  اآلمر  ُفهوُالحاكمُ  ُمُسكينة.أالجهدَُوالوقَت.ُبينماُعلي 

ُهذه ُُفأناُُعجباً! ُلحظتي ُأدريُُُُإلى ُالسُّرعة .ُُُُمزاج ه ُبينَُُُيتباينَُُُأنُ ُُإلنسانُ ُُكيفَُال ُبهذه  ُوسكينة  غضب 

ُأدريُُإن  يكماُو ُيألمَُوهوُُأيضاًُُُال ُأالَّ ُله  ُكيَف هُ ثخن ُُمُ ال، ُآخروَنُت قعد همُ بجراح  ُبينما ،ُُُ ُالتَّافهات  أوجاع 

ُالفعلُ ُراه ُأتُ ُ.الجراح ُُمنَُ ُبماهية  ُاإلنسانَُيُُماُاإليمان  ُهذاُالفعل؟ُُيتقبَّلُ ُجعل  مآالت  ُُراضياًُوسريعاًُ

ُالوراثي  ةُ ُُهيَُُأمُ  ُفعَلهاُفيناُُالجينات  ُأمُإيجاباً؟وبأفعال ناُُُتفعل  ُسلباً

ُُ ه ُبالَّذيُقدُكان.ُلحظتينسادَُالصَّمت  أجادل   ُ ُإلىُعلي  ُكارهاًُللفراغ ،ُنظرت  ُولمَّاُكنت  ُعليَّاًُ. بيدَُأنَّ

ُالسَّانحَةُوبادرَُ ُفانتزعَُمن  ي ُفيُحلقي، ُيضجُّ ُبالسُّؤال  ُ.سائالًُنيُأحسَّ

ُاألمَرُفتاةٌُأ - ُأنَّ  ؟طموحُجميلٌةُوشابُ ُتظنُّ

ُُُأليسَُ -  !؟،ُعليُُّكذلكاألمر 

جلُ ستف ا ُُُ..أبداًُال،ُ - ُالرَّ والشَّابُُُُّ،ُوراعنيالَّذيُبداخليُُزَّ ُضعفَهاُالفطريَّ.ُُمشهد ُالفتاةُ   يقهر 

ُليستُ ُ،لكنَّها - وأعلم ،ُهي ُمنكَُُبالفتاة ُُُكماُتعلمُ  ُالتيُتستحقُّ ماء.ُالمسكينة   ومنَّاُبذاًلُللد  

ت  - ُبكليَّ ُالمشهديَّة   ذلك.ُُاستحقَُّهاُماُبل 

 ذلك؟ُُكيفَُ -

ُسودُ ثالثة ُُ - ُحمًى.ُيريدوَنُُغربان  لماً.،ُاقتحم واُعلينا ُقهرًاُوظ  ُاغتصاباً ُالحي   واألدهىُُُبفتاة 

ُأمامَُناظرَُ ُماُيَُُُينا،األمرُّ ُاألمر  ُفي ُالَُّمتحُ أليَس جَل ُالرَّ ُلمُنفعلُ ُُُ؟ذيُندَّعيهن  ُُُأيَُّ،ُُوإن  كبرياء 

ُذلكُ مُ ُُأيَُّأم ُُُُ؟نسترضيبعدَ ةُ  ُأمُلذَّ ُبعده ُهناء  ُتجاوَزُمن  يُحكمَةُ؟ُُنستجديُقام  ُاألمر  الحكماء 

ُالغضب ،ُوقذفتنيُعلىُعنق ُُُ،ُياُصاحبي!وترو  يُالف صحاءُ  ُألكمه ُالشَّاب  ُفحملتنيُبراكين 

ُلهاَُوقاراًُأث ُلم ُيرعَ  .أم ُح رمةًُُرًاُلرجولة 

ُالسُّود ُعلىُماُوصفتَُُُ!تَُفعلُُووحيداًُكثيرونُغير كُرَأواُالَّذيُرأيَت،ُ - ُُُالغربان  رحلت 

ُُ ُُُُفيُُصيدَهاتطلب  ُآخر.ُوالفتاة ُالُشكَّ ُدافئومكان  اآلَنُبحمَّام  ستبقىُعلىُماُُوهيَُُ.تنعمُ 

ُعليه تيَّاًُُُاعتادت  ُُُُ.ع  همُ ُُلهاة ُففيُمَُوأمَّاُالنَّاس  ُالجراح ،ُمألوم.ُُ.ُفاكهونُأيَّام  ُأنَتُم ثخن   وها



ُالفتاة ُُ - ُبواقع  ُفيُشغل  ُلم ُأك  جينُُبحالُ ُمأ،ُُالتَّعس  ُالم تفر   ُُُجمهور  ُلحظتَهاُالم فلس  .ُماُشغلني

ُُُفُ.سوىُأناالُشيَءُُ،أناُهوَُ ُترىُاله وَن،ُوالُالُُ.بعدَهاُُأوُالُأكونُ ُأكونَُُأنُ إمَّا نومَُلعين 

ُكذلك.ُُهوَُُُتفعل.  األمر 

ياُصديقي.ُ ذلكُ ُُأعلمُ  ُُأناُأكيدٌُمن ُُصدق  ُُنطقَتُبهاُُكلمةُ كل   فيكَُُُكيَفُليُأنُ ف. همَُ ُُُأتَّ ُالغاية  سموَّ

ُانهالَُُُلمَُعنُ مرارًاُتدفع ُالظُُُُّ،ُوأناُالَّذيُشاهدكَُوالهدفُ  م عتَر   ُ ُعابثينُُُتُ مسكين  ُجمهرة ُصبية  عليه 

ُعليكَُ ة ُوقعت  مرَّ تراكَضُخلفَه ُصبية ُُُشتماًُوس خريًة.ُوكمُ ُ ُشارد  ُبائس  تمنع ُالضَّرَرُعنُحيوان 

ي ريدونَه ُبحجارت هم  ُ ُالغبيَّة.ُالحي 

ُُ!الُياُصاحبي ُاستنكاريَُّاجدلمُيك  ُأم  ُمحاولةًُُُكانَُُبلُ ُ.والغايةُالقصدُ ليُوإيَّاَكُاستفهاميَُّالطَّابع

ُأنُ .ُُقلتَُُُالذيُُالتَّصريحَُُُمن  يألنتزعَُمنكَُُُخبيثةًُ ُأحبُّ ُمنكَُُُأنا ُعبارت ك،ُُف.ُُدائماًُُُأسمَع لطالماُأدهشتني

ق ُالكلمةُاستعمالُ فيُُمهارت كُُنيتوأرَّ ُوتوظيف  غة  ُعنُ .ُاللُّ ُالعبارة ُالجميلة  ُأبدًا.ُشقيَّاًُُالُتغيب  شفتيَك

أمُُهنيَّاًُكنَتُأمُُ ُُُ،ُهيَُهادئاًُ،ُغاضباًُ دائماً ُالفكَرُتُ حاضرٌةُ ُالوحيدَُمنُ البيانُُكَُعطيتلب  ي ُلست  .ُُُ أقرَّ

ميدان ب سينَُُُها،فضل كُفيُ مدر   تعاقَبُعليناُمنُ فيكَُُُفجميع ُمنُ ُ،ُوعذوبةَُالمنطقُ ُُجمالَُُُامتدحواُ

ُليَُُُ.المنطوق ُالمحمودَُوإنُ ُُفاغفر  مَع ُُُُالطَّ ُالشَّيء. ُبعَض ُاألسلوب  َف ُتطرَّ

.ُُكاملَُُهذه ُُليستُ  الحرفَُُُالوصوف  نَّاُأطفااًلُنتعلَّمُ  ك  ُ ُكشفُ البفنفرح ُُُُه ُعديدَُُُنجمعُ ُ،فعلي ُأعرف ه ُم ذ 

ُفيُُُُ.الكلمةُ  ُتالزمنا . ُالدَّرس  ،ُومقاعدَ فولة  ُالطُّ ُوالتزامُ تشاركناُمالعَب ُنشأنا،ُشقوت نا ُذات ه ُالحي   ُفي نا.

ُجي  دًاُكمُ ُُ.تجاورناُُسكناًُوهواءًُو ُذلك.ُوأذكر  ُيوماً،ُماُأمكننا صعباًُعلىُكليناُيومَُشاَءُُكانَُُلمُنفترق 

ُتباع  ُالجويََّةُحياًة،ُوأناُالقدر  ُفعلي ُاختاَرُالكليََّة تبَتُ دَنا. ُدراسةُ ُُك  ُقدرًا.ُلي ب   طبيباً،ُُُُالطُّ والداهُ  أرادَهُ 

ُأنَّه ُتعنََّت،ُواخأناُُوأردت هُ .ُُزمياًلُصديقاً.ُبيدَ ُالمساعيُُُُانتهتُ تاَرُماُأحبَّ ُذريع ُإلىُكلُّ ُفعلي ُفشل  ،

ماُيريدماُيريد .ُُعازمٌُعلىُ ُتماماًُ منُذلك،ُأنَّه ُيفعل ُُُُ.هوُيعرف  ُالميادينُ ُُاُيريد.دائماًُُمواألهمُُّ ُكلُّ

.م تاحًةُله ُُكانتُ  ُأحبَّ ُالتي ُالكليََّةُالجويََّة ُلكنَّه ُاختاَر ،ُ

،ُالُتُ ُُقاسيٌةُهيَُ ُأناُفيُبحثيُوعمليُاألقدار  . ُالنُّفوس  ُالوجوه ،ُوتباينت  بقيُحيَّاًُعلىُحال ه.ُتبدَّلت 

ُوأرادَُ ُاآلَنُأشقى،ُوعلي ُفيماُأحبَّ ُأنَّه  داًُالُريَب ُقاصدًاُم تعم   ُالحربيَّ يراَن ُالطَّ ُلقدُاختاَر لقدُ.ُينعم .

النُُُُّكانَُ ُ بمعانقة  ،ُحالماًُ للسَّماء  ُُعاشقاًُ يهوىجوم  ُُُُأبدًا.ُكانُ َ ُُُيدمنُ و،ُالقاصيةَُالق مم َقُاألشجار  تسلَّ

ُلمُ  .ُهوايٌةُطفوليٌَّةُغريبٌة هُإيَّاها.ُالعالية  ُأشاطر  ُُفُُأك  ها.ُوعلي ُُُ،األرضَُُُأستجديكثيرًاُماُكنت  يفارق 

ُاألشجاَر،ُُ ُُيتسلَّق  تآنَفُمنُق يبلغ  يستريح ُعندَُمهامَُماُ طوياًلُمنَُُُالق مَّةُ .ُ من ،ُوالُيبارح ُُُُردحاًُ الزَّ

ُأستعجله ُبالنُّزول.ُماُلمُ ُُه ُءَُعليا

ُُ يوماً ُ ُشهرةًُأذكر  األشجار  أكثَرُ اعتلىُعلي ُ المنطقةُُلمَّاُ ُُفيُ ُُع رفتُ ُُ.عتيقةَُُحورُ .ُكانتُشجرةَ

الشَّاهق ،ُُ هاُ ُُدُ ومَصَعُبارتفاع  مهيبةًُ.ُُالعسيرها ُشجرًةُ ُُُُ،كانت  ُُُُلهاغمست  ُضفَّةُ ُُفيُُعريضةًُساقاً

مالي.ال ُالش   ُالجدول.ُُالجذورَُُُوأرسلتُ ُُجدول  ُدماء  ُفيها ُالقاعَُوكأنَّهاُعروٌقُتسري ُُُترسم  ُالكلُّ فيتناغم 

ُبالحياة. ُباإليحاء،ُوتزخر  ُتعجُّ ُفيُمشهديَّة 

ُ ُأحبُّ ُ الظ ُ عذوبَةُكنت  ُُلحفيفُ ُأطربُ ُُ.ل  ُها.ُُببعضُ ُتصطكُُّالغصون  ُأقضيُساعات  ُُطويالتُ كنت 

ُأخضرَُ ُالنَّسيمَُُُحذاَءُساق ها.ُُم ستلقياًُعلىُم فترش  هيفات ُُ.ُوريقات هابُيعبثُ ُأراقب  ُالرَّ بعض  تستسلمُ 

ي  عات ُُ ُضحيََّةُالهوىُالع ُف،ُلفعل ُالغوايةُ الطَّ هاُذري  .تسقط  يستقبل  الجدولُ ُث مَُّ قراقُ ُماءُ  بعدَُمَش وقاًُُالرَّ

ُ.انتظارطول ُُ

ُالذُُُّيوماًُفلمُيقنع ُُُُوأمَّاُعليُ  مُ بغير  يتأمَّل ُُُُيمضيُهناكَُُُشاً.ُفترَُروةُ  يحُ  ُللر   ،ُناشرًاُذراعيه  معظمَُوقته 

ُفيُسمائ هأتُ زرقَةُالسَّماء.ُ ُشعوَرُالطَّائر  ت راهُيختبر  ُأمُ يراَن، ُالطَّ يحاول  ُله ُُ؟!راهُ  أن  يُرأيت  أقسمُ 

ُذاَكُاليوم.ُكان اختفُُضرَبُبهماُالهواءَُ.ُُنسرُ كجناحيُينُُعريضَُُاجانحين تينُأوُثالثاًُثمَُّ ُ.يامرَّ



ُُيوَمها،ُ ُدعكت  ُمضجعيُم رتاباً. ُمن احتينُُالعينينانتصبت  ُوضوحَُُُبالرَّ .ُُُُأستيقن  ؤية  ُبداُُالرُّ ُشيء  كلُّ

ُحاضٌر،ُرام.ُماُي ُعلى هن  ُثاقٌب،ُوالذ   الًُفيُاألعلىُوعلي ُماُزاَلُُالنَّظر  ذراعاه ،ُُإليهُ ُعادتُ .ُم عتز 

ُاألخضَرُمنُجديدُ  ُبساطيَ ُافترشت  ُأنفاسي. ُهدوئيُوانتظمت  ُوعادَُإليَّ ُفيُعرزال ه  ُعلي   ُإلى ُأنظر  ،

ُأت راه ُ ُهناك؟ يفعل  ُأمُهيَُُالسَّماوي  .ُماُت راهُ  ُفعاًلُإلىُنسر  َل ؟ُأسرُُُُّقدُتحوَّ ُحالم  ُأن  يُُخياالت  القوَل كمُ 

ُُ ُأعواماً ُفيهاُعدَُبقضيت  ُكثيرٌةُكنت  ُالجناحينُوعلي  .ُوجاءتُعليَُّأحايين  ُالنَّفَسُبحقيقة  هاُأحادث 

ل ُعلي  . ُ ُُأكيدًاُمنُتحوُّ ُماُزال.ُوالحدود ُماُبينُواقع ُالبناء  ُفيُطور  ُأطفال ،ُفالعقل  الحال ُُخياالت 

ُا ُواهيةًُووهم  ُبينُُُُلخيال  ل  ُنتنقَّ ُاألطفال ُولعب هم.ُالعوالمُ ماُتزال. ُبحريَّة 

ُالسُّ ُنونُ توالت  ُبأقدار.ُجفَّ أخبارًا،ُوأقداٌرُتهزأ  ُأخباٌرُتزحمُ  ُالحلم ُُالجدولُ ُماء ُ. ُاغتسَل ذاَتُُُحيث 

. ُعلي  .ُُُواحت طبَتُ ُُزمان  م فترشيُوم عتَزل  ُكاَنُ ُحيث  ُسماَءُالحمى،ُشجرة ُالحور  رقة  ُالزُّ هجرت 

ُالحسُّون ُُ ُالفرحةَُُُ.المَربع ُخمائل ُُُُمنواختفىُصوت  ُكنست  ُغرابيب  ُعيون ُُُُغ رباٌن وأرست ُُُُأطفال نامن

ناُُفيُوجدانُ ُُطقساًُالح زَنُُ تُ ُُ.حرائر  ُشَُّالُُنورَُتحجب ُُُألويٌةُسودٌُُاكتظَّ ُنعيق .ُُ،مس  ُبنكير  ُاألثيَر ُُتلو  ث 

ُالحبيب ُعلىُُُُالموتُ ُُتهافتَُ ُثُكُم هجَُي طفئ ُُب ُُوالقلُُف لذَُيقتلع ُُُُ،بلدي هات  ُاألمَّ ُُاالعيون. ُتئنُّ وح  لى،ُوالرُّ

ُالغدرُ  لم.ُمنُوجع  الظُّ ُومرارةُ 

ُعليَّاًُوم عتزَله ُالسَّماويَّ.ُُعندَها،ُ العالية.ُُُُتذكَّرتُ تذكَّرت  ُ ُالغريبَةُفيُتسل  ق ُاألشجار  عليَّاًُوهوايتَه

ُحيرتي يقضيُجُ ُ،تذكَّرت  ُُوعلي ُ ه ُنهار  َُق ُُم عتلياًُُُهناكَُلَّ ُالم رتفَعُليرص دَُ.ُُاألشجارُُمم أحبَّ أت راهُ 

ُفيهاُطويالًُُُالمدى؟ُأت راه ُ ُيمكث  ُق ممَُاألشجار  ُاألسوارَُُُارتقى أت راَكُياُعليُُّوأنَتُُ؟ُُوطوياًل،ُيحرس 

ناظرَتُاألفَق، قدُ  ُ السَّماوي  يسدُُّالمدى،ُُُ؟باكياًُم ستقبَلُالُفقرأتَُُُفيُم عتزلَكُ أت راَكُرأيَتُالسَّوادَُ

ُصوَبُُ ُأطفال نا؟ُالحمىيزحف  ُفيُعيون  ي قتل  فيُُيسيحُ ت راَكُرأيَتُالموَتُأ؟ُأت راَكُرأيَتُالحلمَُ

ُنا؟مرابعُ 

ُالرُُّ.ُتَُفعلقدُُأنََّكُمُ أقسُ ،ُُنعمُ  ُوت صيب  ؤية  ُتصفوُالرُّ ُالعالية  ُاألشجار  ؤى.ُهناَك،ُالُفهناَك،ُفيُقمم 

ُالحر ُلد خان  ،ُأمُ يمكن  كين،ُأنُ ُُكة  الم تحر   أوُأنُ ُُاي قلقَُُلضجيجُ  وح .ُُُُسياحةَُُادَُيقي  ُُصفاَءُالبصيرةُ  الرَّ

ُلُكَُكاَنُإصرارُ لذلكُُُ.رأيتَُُُأنَّكَُُشكَُّ،ُالُُنعمُ  عنيدًا  ُ ُالحربي  يران  ُالطَّ ُخصاماًُُُتقبلُ ُُمعلى أردَتُ.ُُفيه 

ُُُُتبدأُباكرًاُمعركتَكَُُُأنُ  ُفيُُاالستعدادَُأردَتُُلمحتوم.ُُامعُهذاُالمصير  ،ُفأنَت ُالقادم  ُالموت  لمهرجان 

ُو ُُالبطولة  ُمحموم.ُبالفطرةُ الفداء 

ُاآلَن،ُالُريبَُوهاُُ ُالفعل  ُفي ُعندكَُأنَت ُفالفعل  ُفتوىًُُ. ،ُأمُ ُُمنُ ُُالُيحتاج  فلطالماُُحكيم.ُُفلسفًةُمنُ ُُعالم 

ُُ ُورسم  التَّقدير  ُفيُ يتفنَّن  والعالمُ  المبادَرُ لمُ كنَتُ ُللفعل ُومآالت ه.ُ رات  لكثرةُ ُُالتَّصوَّ ُيوماًُ تكترث 

.ُولمُ  والسَّلبيَّة  ُ ُالحياد  ُالم رتقب.ُُُُالم نتظرينُبعيدًاُعلىُأريكة  ُوسوداويَّة  ُالخطر  بجسامة  ت عَنُيوماًُ

ُلذات  ُأبدًا ُالعامل  ُوفأنَت ُاألبيَّة  ُأبتُ َك ُنفس  ُالعلياَءُمَُُُلراحة  ُقاماً.إالَّ

ُالع ال.ُُفيُكل  ُنسرُ ياُعليُُُّأراَكُُ لمةُ يمحوُسطَرُُُُيجوب  ُبالدي.ُُُُ،عاعَُنورُ يرميُش ُ،ظ  ُراكَُأفيُسماء 

وضابطُ فيُكل  ُُ  ُ ُُُُجندي  اذُ ُُمارقينَُُُقتلةُ ُُأوهامَُيدكُّ ُآفاق.ُُُُش ذَّ ُالبالد  ُعلى ضنين   ُ ُأبي  ُفيُكل  ُشريف  أراَك

ُالبالد. هذه ةُ  ُفعل ُبطولةُ ُُوعزَّ ُعن ُألم؟يُُمنُ ُُسورياُهيَُُُمحبوبت كفكيَفُإذاُكانتُُُُأبدًا.ُُفأنَتُالُتغيب 

ُأن  يُومنذ ُُ القوَل، ُ أصدقك مُ  ُعنُعلي  ُأبحث  فيُأرضنا،ُوأنا ُقواعدَهُ  ُالموت  ،ُوضرَب ُالجنون  أنُهاَج

ُأمُ  ، ُالحَد س  ه  ُلعلَّ الُأدري ُالشُّهداء. ُقوائم  ُماُانفكَّتُ ُُهيَُُُفي ُالتي ُعنُ ُُذاكرتي ني ث  أمنيته ُُُُعلي  ُوعنُ ُُت حد  

جي  دًاُلحظَةُسؤال هُعنُُ ُ فأناُأذكر  ُُُالم ستقبل.ُكانُجواب ه ُُمهنةُ فيُالشَّهادة .ُ ُُُمدويَّاً؛ُُقاطعاًُيوَمها أن 

ُ.ُمهنتيالشَّهادةُ 

ُذلكَُُُكنَّاُأطفاالًُ ُأذكر  ُاإلبتدائي  ، ُالثَّالث  ُالم ستقبُلُُحينَُجي  دًا،ُُُفيُالصَّف   ُعنُمهنة  الصَّف   عل  مُ  .ُُسألناُم 

عت ُُ ُأرادَُالطُُّاُفمنَُُُّ.اإلجاباتُ تنوَّ ه.ُوأمَّاُعليُُُّاُمهنًة،ُومنَُّبَُّمن ُأيَّام  مستقبل  ُل  ُأرادَُالهندسَةُحرفًة من



ُأنُ  ُأرادَُيوَمها ُشهيدًا.ُُفقد ُهذه وُُيكوَن ُرغبته  ُعن ُعلي  ُيتخلَّ ُعديدٌةُبعدد ُُأُُلم ُكانتُ بدًا. خياراتيُُُُالسَّنين

ل ُُ ُالم ستقبل،ُوعلي ُالُيبد   ُُ.خياَرهلمهنة  ُاألمر  ُحدًَّاُمن  يُبلَغ ُظننت  ُُُُحقيقيَّةٌُُُحرفةٌُُالشَّهادةَمعه ُأنَّ لها

ُالنَّاظمة. ُبعدَُُقواعد هاُوقوانين ها ُإالَّ ُحقيقتَها ُأدرك  ُالشَّهادة .ُأنُ ُولم ُماهيَة ُأبيُذاَتُمساء  ُلي ُشرَح

ُوالحيرة ُم الزمٌةُلطيف ه.ُُ ُعلي ُعلىُخاطريُيوماًُإالَّ فل ُُت راه ُُلمَُلمُيأت  ُالط   ُالشَّهادةَُحرفًةُوهو اختاَر

ُإليها،ُهذاُأناُمنه ُُ؟رُُّالغُ  أوُكيَفُالسَّبيل  معنىُالشَّهادةُ  ُيدريُيوَمهاُ أكيدٌ،ُومعُذلكُاختاَرُُُلمُيك 

ُبدءُ ُهلُهيَُُُالشَّهادةَُمهنًة. ُعليهاُمنذ  هاُالمقدور  مصير  ُلمالقاةُ  ُالتَّواقة  وح  كوينُ ُُالرَّ ُُُ،التَّ علىُغفلة 

ُالوعيُُُُأنطقت ه ؟ُمنه  ُمنُرقابة  ُانسلَّ وعي ُالكامن  ُالالَّ هيف ُُأم ُت راه  ؟ُُفأفصَحُعنُ الرَّ ُالمكنون 

ُ ُالسَّاعة  ُجاثماًُماُيزال ،ُُُُشعاع ُالنُّورُبدأُينكأُ ُهاُهوَُ.ُالخامسَةُفجراًُبلغت  يل  .ُواللَّ ُالبهيم  يل  كلكاَلُاللَّ

ُهبَّتُ  حيَل. ُالرَّ ،ُفابتلَُُُّةٌُُباردةٌُنسُمُُيتمهَّل  ُالغرفة  ُالنَّدى.ُُُُعينايَُُُتُ منُنافذة  ب  ُمنُعَذ  ُانفكَّ ُالفكَرُما لكنَّ

ُُوُاألفكارُ ُبمزيج ُُُيغلي كرياتُ خلط  ُالفكرُ لمُيزل ُُعلي ُو.ُُالذ   ُمن  يُوالخاطر.ُيتأبَّىُهجَر

ُدعوة ُبغتًة،ُمنو ُ،ُُداع ُُأمُ ُُغير  نَّ ُسكوَنُاللَّحظةُ ر  ق  ُيمز   ُالهاتف  يستيقظ ُُالُُعجباً،ُُ.ُُورهبتَهاُجرس 

ُُُهاتفي ُإالَّ مثل ُهذاُالوقت  فيُرأسي.ُُ.ُللُجَُلخطب ُفيُ ًةُ حارَّ ماءُ  ُالد   ُإيقاع ُالقلب ُوتفجََّرت  ُُ،اختلَّ

ُالجوَفُمن  يُوالفكر.ُُاألنفاسُ هاجتُ و باتجاه ُُتحرق  ساًُ ُم توج   ُياُترى؟ُأسرعت  الخطب  هاتفيُُُُماُ

الُ  ُالم تَّصل.ُُُُالجوَّ ُهويَة ُُُهوَُاستقرئ ُمَشوقاًُإذًا،ُُسلمان  ُينتظر  ُاآلخر  ُالجانب  ُُُُمنَُعلى ُياألثير  ُأن  ريد 

ُُالخبرَُُُيزفَُّ ُُُُمنُقبل ُأنُ .ُأدركت  ُالقادمُ أسمعَه  ُفجرُ ُُفحوىُالخبر  ُُُ..أبواَب استشهدَُعلي ،ُوسلمان 

ُ.يسعىإليهاُُُمازالَُ

ُهوَُ ُاختارَُُسلمان  ُالفصل ، با.ُوفيُيوم  ُوأحالمَُالص   فولة  .ُتقاسمَُمعناُعذوبَةُالطُّ ُالثَّالث  نا ُُتوأم  سلمان 

تواَصيَاُعلىُأنُ .ُةالجويَُّفيُالكليَّةُ ُُمعاًُالتحقاُُوُعليَّاًُرفيقاًُ َلُمنُ ُيوَمها،ُ حيَنُُُأكوَنُأوَّ ُيعلمُ  تكون 

ُشطَرهُ ُُذ.فَُفعاًلُقدُنَهادةُ شَُّال ُفعَلها،ُالتزمَُسلمان  َلُمن ُفاتَّصل!ُُ..الوصيَّةُ ُمنولمَّاُكاَنُعلي ُأوَّ

ه  ي عادل  ُالُ ُرخيم  ُبصوت  ُُُقاَلهاُسلمان  ُاأليَّام  ُالدَّرب ،ُصديق  أوُتعلمون.ُفرفيق  أعلمُ  نقاءًُشيءٌُممَّاُ

اله مام ،ُودرَبُوَُُقد ُالغابرة ،ُإلىُم بتغاه ُ ُفعَلهاُالشَّهمُ  ُفعَلهاُُقصَُُقد ُُالسَّماءُ صل. ُُد. ،ُودنياُالمقدام ُالحرُّ

ُُتوقََّفُهجر.ُُُُقد ُاألشقياءُ  ُُسلمان  ُفيهاُجمرًة ،ُيبتلع  ،ُُه ُنهىُدمعًةُعصتُ يَُوفيُحلق ه.ُُُُالتهبتُ للحظات 

ُدماءٌُقانيةٌُُُُفطافتُ  جال  ُالر   ُدمع  . ُدمعاً،ُلطالماُقاَلهاُسلمان  ُالُتبكي جال  ُفالر   ُت غرق ه. ُالهدب  ُُ.وبذٌلعلى

ُثباَتُصوت هُُبعدَها، ُالعتيد  نديد  ُالص   ُماُاستعادَ ُظروَفُُُُطبع ه.ُُوعنفوانَُُُسريعاً ُشديد  ُباقتضاب  أخبرني

أصيبتُ  ُالشَّهادة.ُ ُوحيثيَّات  ،ُُالمعركة  غدر  بصاروخُ   ُ علي  ُالطَّائرة ُوارتقىُُُُطائرة ُ ُُفسقطت  النَّسر 

ُالنُّجومَ.ُشهيداًُُُعالياًُ ُُُيجاور 

ُالنَّفَس.ُُ ث  ُأحد   ُليلتَها،ُوأنا ُأنم  ُماُ!ُإذاًُُُفعَلهاُعليُ ُُلقدلم ُأحسن  ُالم همََّةُعلى حل.ُُرَُمنُث مَُُّيكون،ُوأنجَز

َرَحل.ُُ فيَعُشهادًة،ُومنُث مَُّ ُالرَّ ُالشَّرَف ُالمرام.ُُماُيريد ،ُوالُيهدأُ دائماًُيفعل ُُُ،كذلكَُُُهوَُتأبََّط ُبلوغ  قبَل

ُكاَنُصغيرًا.ُعمَلُعليهاُماُاستطاعَُف مذ  لها،ُنطَقُبهاُُُنذورُ مَُالُهوَُُُإليهاُسبياًل.ُُعلي ُأرادَُالشَّهادةَُ

ُالحرَف.ُوعاشَهاُفتيَّاًُ قَنُوالشَّاربين.ُُقلب هُصغيرًاُيفكُّ ُالذَّ ُالسَّواد ُمنه  ُلقباًُم ستحقَّاًُُُوهاُهوَُُُخطَّ يجنيها

ُالمنطق. ُواستواء  ُالفكر  ُوحيَنُتمام  جولة  ُزمَنُالرُّ

لدَُُُنُ مَُُُ.ومضىُُ..ناَلُاللَّقبَُُُ!الشَّهيد ُعليُ  ُالشَّهادة ُناُُغادرُ يُُهاُهوَُُُ،عاشقاًُللشَّهادة ُُُو  ُم تسرب اًلُبدماء 

ُالوطن ُقلب هُُاألغلىُُوراية  ُالشَّهادةَُُُ.على ُاتَّخَذ ُفيُوجدان علي  ُشهيدًاُوتأبَّدَ ُفعاَشُبيننا ُ.الشَّهيدَُناُُمهنًة،

ُلمَُّوخبرُ ُُمبتدأُ ُُوبينَُ ناُُُا، .أعراَسُُشهادة ُوأفعاَلُُُأبداًُيبخل  ُبطولة 

ُالخلودَ.ُالُهيَُ َلُنسرًاُي عانق  ل.ُتحوَّ ه ،ُوتحوَّ ُأمُ ُعلي ُأوفىُبنذر  ُحالم  ُُُُتخرُّصات  ُهذه ُُم ريدُ أمنيات 

ة ُ ُالتيُالُُُهيَُُُ،ُبلُ المرَّ كماُُاجدفيهاُُُأقبلُ الحقيقة  ُاألفق ُالبعيدُ شَُّالأرىُُاًل.ُفأناُأراهُ  ُمَسُتستويُخطَّ



ُالوطنَُُُعندَُ ُيطو  ق  ناشرًاُجناحيه  غور.كل  ُصباح.ُأراهُ  ُُُُفعليُ ُُ،ُيحميُالثُّ ُعنُُُُيدافعُ الُيملُّ سماء 

ُُالحمى ُحيَّاًُوشهيدًا.ُُ..الوطنُُوحياض 

ُلَكُ ُالسَّماَءُفكانتُ هنيئاً ُالنُّجومَُفكانتُ ُشهادت َك،ُعليُّ!ُعشقَت كُملعباً.ُورمَت لمجدَكُمَربعاً.ُُلروح 

ُُ لغَو ُالُ غَو،ُفأصبحَتُحيث  .ُكرهَتُاللَّ لحياد  ُالُمعنىُ والُُُفيهُ ُُي سمعُ كرهَتُالحيادَ،ُفأقمَتُحيث 

ُأنَّكُمنُعليائكَُ ُفمثل كُالُُفسوَق.ُوأناُأكيدٌ . ُالحمىُماُتزال  ُُترقب  والوطن  ُ.مكلومٌُينامُ 

ُُ ُوالحياة ُش ركاَء ُُفالشَّهادة .ُُُكذاُهيَُوُُ،كذلكَُُالبطولةُ ُ!ُهيَُاألرض  ُطبٌعُالُتطبُّع ،ُوالشَّهادة  البطولة 

،ُوتعاقُ ُُ.الُينقطعُ ُمستمرُ ُُعطاءُ ُفعلُ  ُالسَّاعة  ُعلىُمدار  ر  ُُالشَّهادة ُفعٌلُيتكرَّ األيَّام. ُكثيراًُُبُ  ي خطئ 
ُُُمنُ  ُشهيد.ُيعتقد ُاستواَءُالنَّاس  ُالشَّهادة ُلهمُُفُُحتَّىُفيُرتبة  ُُكثيرونُكانت  ماُأراد وهاُ.ُُم قامُ خاتمَة

ُُُلهمُ ُُيوماً،ُبيدَُأنَّهاُك تبتُ  همفيُنهاية  ُُالشَّهادةَُعاش واُُالَّذينُُالنُّخبةُ الشُّهداءُ ُوهناكَُُطاءً.زاءًُعَُجَُُُأيَّام 

ُ.قراراًُفيُالخاتمة ُُُملُهُُفكانتُ ُ،قراراًُ

، ُاألمثولة  ُالشُّهداء  ُاألبطالُ ُُهم  ُالشَّهداء  ُالشَّهادةَُعشقاًُُُُ.هم  ُمشروعاً،ُوامتهنوا ُالفداَء ُُ.الُي دانُىاختاروا

،َُكص ُُهمُ  يَُة ُُبَُتَنَّاع ُالمجد  ُفيُكل  ُيذهبون.ُُُُحينَُُُحيونُكماُنحيا،ُوالُينتهونَُالتَّاريخ .ُالُ األساس  همُ 

ُيدوم .ُ ،ُهم ُُخير  ُالقادم  ُالفجر  ُالفعلُ مواثيق  على ُالقدرةُ  مرةُ ُُربيعٌُُُيحلُُّفالُ.ُُبراهين  ُح  ُغير  ُمن  بقاحلة 

ُالمجد ُدماءُ  ُأكيدًاُألرزحُ ،ُوالُيكون  ُوُمَّةُ ًا ُبذل ُعظيم  ُغير  ُعطاء.ُُزكي  ُُمن 

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

 في سياقات  أخرى، أنصح  بقراءةِ المقاالِت التَّالية:

ُ
ُللقدمُُ ُالثَّانية  ُاإلصبع ُباستخدام ُاليد ُإبهام ُتصنيع 

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transferُ

ُ
ُالسَّريريَّة  ُوالعالمات  ُلألعراض  ُالمرضيَّة  ُالفيزيولوجيا ُالعلوي  ، ك  ُالم حر   ُالعصبون  ُأذيَّات 
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ُاإلصالح ُُ هاُطي  ٌعُوقليل هاُعصي ُعلى ُكثير  ُالسُّحائي  .. ُالكيس  ُالشَّوكي  ،ُخبايا ُللنُّخاع  يَّة  ض   ُالرَّ ُاألذيَّات  في

 pineSurgical Treatments of Traumatic Injuries of the Sالجراحي  ُُ

ُ
ُمقابَلُُ ُالعظمى ُاإلليويَّة  ُالعضلة  ُألياف  ُعبَر ُُالمدخل  ُاإلليويَّة.. ُفيُالنَّاحية  جراحيًَّا  ُ ُالوركي  ُالعصب  مقاربة 

ُالتَّقليدي  ُُ Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخل 
Approachesُ

ُ
ُقاصرُوجديدُحاضر ُمفهوم ُبين ُالعصبي ، ُالنقل

The Neural Conduction.. Personal View vs. International Viewُ

ُ
ُالعاملةُُ ُالضَّغط  ُموجات  ُالعصبي، ُالنقل Action Pressure Wavesُفي

ُ
ُالعملُُ ُكمونات  ُالعصبي، ُالنقل Action Potentialsُفي

ُ
ُالعاملة ُالكهربائيَّة  ُالعملُوالتيَّارات  ُكمونات  ُوظيفة 

ُ
ُالعاملة ُالكهربائية ُالتيَّارات  ُالعصبي، ُالنقل ُ Action Electrical Currents في

ُ
ُالعصبي  ُ ُللنقل ُالثَّالثة  ُاألطوار 

ُ
ُالمخلوق ُالخلقُوجمال ُالحسي ة،ُعبقري ة ُالمستقبالت

 
ُالعصبي ةُُا ُالمشابك ُفي The Neural Conduction in the Synapsesُلنقل

ُ
ُاإليقاعُُ ُرانفييه،ُضابطة The Node of Ranvier, The Equalizerُعقدة

 
ُرانفيهُُ ُعقدة  The Functions of Node of Ranvierُوظائف 

 
ُالعاملة وظ ُالموجة  ُمعايير ُفيُضبط  ُاألولى ُالوظيفة  ُرانفيه، ُعقدة  ُائف 

 
ُالعاملة  ُالموجة  ُمسار ُفيُضبط  ُالثَّانية ُالوظيفة  ُرانفيه، ُعقدة  ُوظائف 

https://drive.google.com/file/d/15VlBQdcXRQUNlMWlzrDe8qSn8_5qfmJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15VlBQdcXRQUNlMWlzrDe8qSn8_5qfmJd/view?usp=sharing
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/8ZBClHclnso
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


 
ُالعمل ُكمونات  ُتوليد  ُفي ُالثَّالثة  ُالوظيفة  ُرانفيه، ُعقدة  ُوظائف 

ُ
ُأواًلُ ُاأللم ُاألعصاب، ُفقه The Pain is Firstُفي

 
ُالضرورةُُ ُالشكل.. ُاألعصاب، ُفقه The Philosophy of Formُفي

 
ُالحقيقيُوالموهوم ُبين ُالكهربائي، ُاألعصاب  تخطيط

 
ُ)مفهومُجديد(ُُ ُالنخاعي ة  The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة

 
ُالحدوثُُ ُآليات ُفي ُبحٌث ُاألعراضُوالعالماتُالسريري ة، ُالنخاعُالشوكي ،  ,The Spinal Injuryأذي ات

The Symptomatologyُ

 
معُُ  Clonusالر 

 
ُالشوكيُُ ُالمنعكس  Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد 

 
ُاالشتداديُُ ُالشوكي ُالمنعكس ُباحة   Extended Reflex Sectorات  ساع 

 
ُاالشتداديُُ ُالشوكي ُللمنعكس ُالجانب ُثنائية Bilateral Responsesُاالستجابة

 
ُالشوكيُُ ُللمنعكس ُالعديدة ُالحركيَّة   onsesMultiple Motor Respاالستجابة 

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

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

 
ُرؤيٌةُجديدةٌُُ ُالفاليري، نكُّس   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
ُرؤيٌةُجديدةٌُُ ُالعصبيُّ، Neural Regeneration (Innovated Viewُ(التَّجدُّد 

 
ُالقديمةُُ ُالمفاهيم  ، ُالشوكيَّة  Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsُالمنعكسات 

 
ُالشَُّ ُالمفاهيمُُالمنعكسات  ُتحديث  ،  Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكيَّة 

 
ُالعلميُ  ُالفلسفي ُوالمجاز  ُاإليحاء ُرائعة  جل، ُالر  ُالمرأة ُمنُضلع لقت   خ 

 
ُيد عي جل ُجنَسُوليدها،ُوالر  ر   !المرأة ُتقر  

 
ُمخلوق ُ وصَنيعة  ُخالقُ  ..ُعَطيَّة  والنَّفس  ُ وح   الرُّ

 
ُفيُالمراميُوالداَلالت ُالنَّاس.. ُمنُخلق  ُأكبر  ُواألرض  ُالسَّماوات   خلق 

 
ُلصورة ُاإلنسان.ُُ ُآدمَ،ُوجهان لع  ُآدمُوض   ت فَّاحة

 
اء ..ُهذه  حــــــــــوَّ

 
ُنجاةُالُمعراَجُخالُص ُنوح،ُطوق ُسفينة 

 
ُعام ُألف  ُرحلة نفيذ ُوالتَّ ُالتَّجريد  ُبين ُالكهربائي،  المصباح

 
ُالخليل ُابراهيم  م ُتكل  ُُُهكذا

 
ة  ُالقوَّ ُوفكر  ُالفكر  ة  ُقوَّ ُبين ، ُالحضارات   فقه 

 
دَّة  ُذواتَيُعفافالع  قة ُوأرملة  طلَّ ُم  ُبين ُاالختالف ة  لَّ ُُوع 

 
ُاآلجلُ  ُالمنسوخ  ُاليمين.. ُوملك  وجات  ُالزَّ  تعدُّد 

 
ُالسَّاقطُ  ُالنَّجم  ُاألسود ،ُوفرضيَّة  ُالثَّقب 

 
ُالخلق ُُ ُأحجيَّة  ُمفتاح  ُبار، سيم  ُج 

 
ُاألمُُُّ ُبنٌت، ُأم !صبي  ر   ت قر  

 
الهابطة،ُحالٌةُسريريَّةٌُ  القدمُ 

 
ُأسطورةٌ؟ ُأم ُآدمَ،ُحقيقٌة اءَُمنُضلع  ُحوَّ  خلق 

 
ُالضَّفي ُالوالديُُُّشلل  ُالعضديَّة  Obstetrical Brachial Plexus Palsyُرة 

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://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
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ُالمحيطيَّة  ُلألعصاب  ضَّيَّة  ُالرَّ ُالوصفيُُّوالوظيفي1ُُّ)ُُاألذيَّات  ُالتَّشريح  ) 

 
ُالمحيطيَّة  ُلألعصاب  ضَّيَّة  ُالرَّ ُالعصبيَّة 2)ُُاألذيَّات  ُاألذيَّة  ُتقييم  ) 

 
ُالمحيطيَّة  ُلألعصاب  ضَّيَّة  ُالرَّ ُواإلصال3)ُُاألذيَّات  ُالتَّدبير  ُالجراحيُُّ(  ح 

 
ُالمحيطيَّة  ُلألعصاب  ضَّيَّة  ُالرَّ ُالعصبيَّة 4)ُُاألذيَّات  ُاألذيَّة  ُتصنيف  ) 

 
رة ُ ُالم دوَّ ُالكابَّة  ُالعضلة  Pronator Teres Muscle Arcadeُقوس 

 
ُرباط ُُ Struthersُُ...like Ligament -Struthersُشبيه 

 
ُالكعبري  ُُ ُالعصب  ُتدبيرُشلل  ُفي ُالوتري   ُالنَّقل   Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّات 

 
ُ)م ختصٌر( ُالوليد ُجنَس ر  ُي قر    من

 
ُوالمآالتُ  فات  ُالص   ُفي ُبحٌث .. ُاإلنسانيُّ،ُواالصطناعيُّ الفطريُّ، كاءُ  ُالذَّ ! ..ُزاد ُمسافر  كاء  ُالذَّ ُثالوث 

ُ
ُمالهاُوماُعليها ، ُالحداثة  .. فريَّة  ُالص    المعادالت 

 
ُالخلفيُُ ُالعظام ُبين ُالعصب  Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة

 
ُفيزيولوجياُجديدةٌُُُ ُالشَّوكيُّ، نعكس   Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم 

ُ
ُالشَُُّ نعكس  ُالمرضيَّةُُالم  ُالفيزيولوجيا ُفي ُاالشتداديُّ،  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyوكيُّ

 
ُ(ُ ُاالشتداديُّ ُالشَّوكيُّ نعكس  ُالمنعكس1ُُالم  ة  ُلقوَّ ُالمرضيَّة ُالفيزيولوجيا ،)Hyperreflexia, 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflexُ

 
ُ(ُ ُاالشتداديُّ ُالشَّوكيُّ نعكس  ُللمنعكس2ُُالم  ُالجانب  ُثنائيَّة  ُلالستجابة  ُالمرضيَّة ُالفيزيولوجيا ،)

sponse HyperreflexRe -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
(ُ ُاالشتداديُّ ُالشَّوكيُّ نعكس  ُالعمل3ُُالم  ساحة  ُالت  ساعُ  ُالمرضيَّة  ُالفيزيولوجيا ،)Extended Hyperreflex, 

Pathophysiology 

 
(ُ ُاالشتداديُّ ُالشَّوكيُّ نعكس  ُالحركيَّة 4ُُالم  ُاإلستجابة  ُعديد  ُللمنعكس  ُالمرضيَّة  ُالفيزيولوجيا ،)

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiologyُ

ُ
(ُ مع ُالفيزيولوجياُالمرضيَّة 1الرَّ ُفي ُاألولى ُالفرضيَّة  ،)ُ

 
(ُ مع ُالمرضيَّة 2الرَّ ُالفيزيولوجيا ُفي ُالثَّانية ُالفرضيَّة  ،)ُ

 
اء ُُ ُكانتُحوَّ ه اءَ،ُومنُضلع  ُحوَّ ُآدمَُوخلق   Adam & Eve, Adam's Ribخلق 

 
ُالشَّاهد ُوالبصيرة ُُ ُبار، Barr Body, The Witnessُجسيم 

 
معنى ُالمعنىُوالالَّ ُجدليَّة 

 
ُالمخلبيَّةُُ ُلليد  ُالجراحيُّ Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operationُ(التَّدبير 

 
ـُُ ُال تساوي ُالم  ُالخلويُّ  Mitosisاالنقسام 

 
ـُُ ُال بغيُّ ُالص   ُالجسم  بغيُّ، ُالص   بغيَّة،  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّة ُالص  

 
ـُُ ُال ُالغذائيَّة  مات  تم   ُمفيدٌةُألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم  هلُهيُحقًَّا ،ُُ

 
ـُُ ُال ف نص   ُالم  ُالخلويُّ  Meiosisاالنقسام

 
ُدُُ ُالدَّائمVitamin Dفيتامين باب  ُالشَّ ُ،ُضمانة 

 
ُجدَّا6ُُVitamin B6ًُفيتامينُب ضار  هُ  ُمفيدٌ..ُوكثير  ه  ُقليل  ،ُ

 
ُالبطولة ُوالفداء ُقصص  ُمن ..ُشهيدٌ،  َوالمهنة 

ُ
ذيُهوى الَّ ُاألسود ُوالنَّجمُ   الثَّقب 

 
تَّصلُ  ُالم  ُالسَّديمي   ُالكون  ،ُفرضيَّة  ُواألرض  ُالسَّماوات  ُخلق 

 
ُ نَّس  ُالك  ـُُالجواري Circulating Sweepersُال

 
ُتتجمَّلينُهيفاء ؟ ُلمن .. ُالمجتمع  م  ُينفص  ُعندما
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ُ
ُالمرفق ُُ ُلمفصل  ُالذَّاتي Arthroplasty -Elbow Autoُالتَّصنيع 

 
ُبالُسفينة  ،ُطوفان  ُاألخير  وفان   الطُّ

 
كاية  ُالح  َُخات مَة ُالهَويَّة  ُفتَكون  ، ُالب دَاية  ُتَكون  ُاالسم  َُمَع .. ور  ُالَمست  ُكَش ف 

 
ُا جتماع ُمصلحة ؟ ُاجتماع ُضرورة،ُأم ُأم  ُفطرة، ُاجتماع  ُأهَو ُاإلنسان! ُم جتمع 

 
ُالهوائيُُُّ ُالصَّخرة  Pneumatic Petrousُعظم 

 
ُالجانب ُ نائيُّ ُث  ندي  ُُخلٌعُوالدي  ُالزَّ  Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationُللعصب 

 
اء ُ ُحوَّ ُبه نَّ ُتقبل  ُحقيقتانُال

 
ـُُ ُال لقَّحات ُالم  ُغير  ُالب ويضات  Oocytogenesisُإنتاج 

 
ـُُ ُال ُالن  طاف   Spermatogenesisإنتاج 

 
هات؟! ُت رَّ ُمحض  ُهَي ُأم  البنات،ُحقيقٌةُهَي ُأمُُّ

 
لين ُاألوَّ ُمنُهفوات  ُلطالماَُظننت ها البنين!ُحقيقٌة ُأمُُّ

 
ُبنين ُوقليَل ُبنات  ُكثيَر ُتل د  هذه  اءُ  ُالبنات،ُحوَّ بة   غ ل 

 
ُتل  هذه  اءُ  ُالبنين،ُحوَّ ُبناتغََلبَة  ُبنيَنُوقليَل ُكثيَر  د 

 
ُب نيَّات ها ُبنيهاُعديدَ ُيكافئ ُعديد  هذه اءُ  ُأحيانًا!ُحوَّ ُالعدَل  والُأنفيُعنها

 
ُمشاركتَه ُالكالسيوم،ُوالُيطيق  وظيفَة ُيدعمُ  ! ُللعظام  ُبان   المغنيزيوم

 
ُالتَّكوين! اءَُحفظ  ُالتَّمكين،ُولحوَّ  آلدمَُفعل 

ُ
(ُ ُالمفاهيم ُاالقتصاد(:1ُُهََذيان   هََذيان 

 
(ُ ُمعلوماٌتُالُغنىُعنها2المغنيزيوم ،)ُ

 
ُ)مقاربٌةُشخصيٌَّة( ُالكورتيزون ُبحقن  ُالكمثريَّة  ُالعضلة  ُتناذر  عالجة  ُم 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)ُ

 
ُموسٌَّع( ُ)مقاربٌةُشخصيٌَّة()ُعرٌض ُالكورتيزون ُبحقن  ُالكمثريَّة  ُالعضلة  ُتناذر  عالجة  ُم 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)ُ

 
فاتُ  ُالص   ،ُعين ه ُعلى ُالسُّلوك  ُبعد  ُمن ُكوروناُالم ستجدُّ..  فيروس 

ُ
(ُ ُالمفاهيم ُوالنَّهار2هََذيان  يل  ُاللَّ  (:ُهََذيان 

 
ُبنكهَة ُعَربيَُّة ُلكن  ُقوٌلُصَحيٌح ُأخاهَا، ُتَل دَ ُالمَرأة ُأن  ُكادَت 

 
ُالمزمنُُ ُالتَّعب   Fibromyalgiaمتالزمة 

 
ُالم مكنُ  ُأفضَل ُليَس ُاألنبوب ،  طفل 

ُ
ُم ستدامٌ؟ ُا متحاٌن ُأم  ُدائمٌ ..ُعَذاٌب ُالعبثيَّة   الح روب 

ُ
ُوص ولٌُ ُقص وٌر،َُوفيُالتَّجريد  ُالق ياس  ُفي د .. ُالم جر   َُوالعَقل  ُالقيَّاس   العَقل 

ُ
!الذ ُ  ُمحَضُقَرار  َُمفازةًُال د  وحُّ ُالتَّ ُي صبح  نفرد ،ُحيَن ُالم   ئب 

ُ
ُالقافزةُالـُ ُاإلصبع ُموضعيَّاTrigger Fingerًُُُعالج  ُالكورتيزون  بحقن 

 
ُأيُّهاُاإلنسان! ُأساسًا ُأنَت ُفمنكوب ه  ُالجديد  ،ُوأمَّا ُيزال  ُاألرَضُوما ُنكَب ُالقديم  ُالجديد .. ُفرانكنشتاين ُوحش 

ُ
ُبراند( ُ)عمليَّة  ُالجراحيُّ ُاإلصالح  ، ُالمخلبيَّة    Claw Hand (Brand Operation(اليد 

 
ُوهجرة  ُترحال  ُحقيقيُّون..ُالُهواة   ُسعاة ُبريد 

ُ
ُ)كوفيدُُ دُّ ونَاُالم ستَج  ُكور  فاتُ 19-فيروس  ُالص   ،ُعَين ه ُعَلى ُالسُّلوك  ُبَعد  ُمن  :) 

 
Hoffman Signُعالمةُهوفمانُُ

 
ُاإلنسانُ  ،ُوسيزيف  ُالحكاية  ..ُشمشون  َمة  ُالهَر  ُاأل س طوَرة ُالَحق يقَة 
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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://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://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
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


 
ُالعصبي  ُ ُالتَّجدُّد  ُالعصبيَّة ،ُوعمليَّة  ُلألذيَّة  ُالتَّالي ُالفاليري نكُّس   التَّ

 
د؟ تعد   ُالم  ويحي   ُاللُّ ب  والتَّصلُّ  ُ ُالغلفاني  يَّار  ُالتَّ ُبين ، ُالسَّببيَّة  ُالعالقة  د : تعد   ُالم  ويحيُّ ُاللُّ ب   التَّصلُّ

 
: ُالكبد  الوعائيُُّفي ُداخَلُُُُالورمُ  ُنزف  ُبسبب  عرطل   ُ كبدي   ُ ُوعائي  ُلورم  ُاإلسعافيُّ ُالجراحيُّ االستئصال 

ُالورم ُكتلة 

 
رةُُ ُالمدوَّ ُالكابَّة  ُالعضلة  تالزمة  Pronator Teres Muscle Syndromeُم 

 
ُمقاربٌةُُجراحيٌَّةُُجديدةٌُ ، يَّة  ض   ُالرَّ ُالفرس  ُذيل   أذيَّات 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُُّ ُالرُّ ُللجراحةُُ..الشَّلل  ُالتَّالية  رات  ُالتَّطوُّ ُالجراحي  .. ُالعالج  ُوأهداف   مقارنٌةُسريريٌَّةُوشعاعيَّةٌُُُ-موجبات 

 
ند ُُ ُوالز   ُاليد  Ulnar Dimelia or Mirror Handُتضاعف 

 
ُالمتوس  ط ُللعصب  ُتام   ُبقطع  ُالتزاَمها ُتنهي سغ  ُالر   ُنفق  تالزمة   م 

 
ـُُ ُال نبوبي   ُالظَّ ُالعصب  شوانُفي  Tibial Nerve Schwannomaورمُ 

 
شوانُأمامَُالعج ز ُ Presacral Schwannomaُُُُُورمُ 

 
 Malignant Melanomaميالنوماُجلديٌَّةُخبيثٌةُُ

 
ُالجانبُُ ُثنائيُّ ُمعزوٌل ُبالجهتين،ُغياٌبُخلقي  ُاليد  ُإلية  Congenital Thenar Hypoplasiaُضمور 

 
ُالفخذيَّة ُُ أسين ُالرَّ ُذات  ُللعضلة  ويل  ُالطَّ أس  ُالرَّ تالزمة   The Syndrome of the Long Head of Bicepsم 

Femorisُ

 
ُالعضديَّة ُُ ؤوس  ُالرُّ ُثنائيَّة  ُللعضلة  ُالبعيد  ُالوتر   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّات 

Brachii Muscle 

 
ُانعكاسي ُُ ي  ُللوذمة Algodystrophy Syndromeُُُُحثٌلُود   ُالقريبة  ُالحدود  عندَ ُحلقة ُجلديَّة ُخانقةُ  ُبظهور  تميََّز

ُالجلديَّة 

 
ة ُالح رَّ ُالشَّظويَّة  ُالشَّريحة  ُباستخدام  ُالسُّفلي   ُالفك    Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع 

Fibula Flapُ

 
ُبيرغر( ُ)داء  ي   ض   ُالرَّ ُغير  ُالحاد   ُالكعبري   ُالشَّريان  ُانسداد 

 
ُاإلبطيَّة ُُ مفيَّة  ُاللَّ ُالعقد  ُفي ُمعزولٌة ل  يٌَّة  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌةُس 

 
ُبذات ُُ ُالم ختلطة  ُالعظميَّة  ُالضَّياعات  ُتعويض  ُفي وعَّاة  ُالم  ُالشَّظويَّة  ُُوالشَّريحة  ُالنَّقي  ُُالعظم 

 Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitisُ

 
ُالسَّاعدُ  ُفي هام    ُ جلدي  ُضَياعُ  ُتعويض  ُفي ُالكتف  ة ُجانب  ُالح رَّ  الشَّريحة 

 
ُالعضديَّة ُُ ُللضَّفيرة  ضيَّة  ُالرَّ  Injuries of Brachial Plexusُُاألذيَّات 

 
ُالم دو  رة ُ ة  ُالكفَّ ُأوتار   Rotator Cuff Injuryأذيَّة 

 
ُالجامعة ُُ ُالقناة   Choledochal Cystكيسة 

 
ُأكثَرُحزمًاُ قاربة  ُنحَوُم  .. ُاليأس  ُماُحوَلُسن   ُالثَّدي Menopause Breast Problems -Periُآفات 

 
ُالشَّائعة ُُ ُالثَّدي ُآفات  Evaluation of Breast Problemsُتقييم 

 
ُأكثَرُحسماًُُ قاربة  ُنحَوُم  .. ُاليأس  ُماُحوَلُسن   ُالثَّدي  Menopause Breast Problems -Periآفات 

 
ُُ: ُالكتف  ُآالم  ُتتدبير  ُُالحقن  ُاألخرم  Subacromial Injectionُحَت

 
..ُُمجمعُ  ُبيَنَُحياتينُُالبحرين  ُما ُبرزٌخ

ُ
نَان ؟ ُالج  َُروضَات  ُأم  بَرى ُالك  ُالنَّار  ..ُوماُقبَل ُالموت   ماُبعدَ

 
ُالكورتيزونُُ ُبحقن  ُالم زمن  ُاألخمصيَّة  فافة  ُاللُّ ُالتهاب   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير 

ُ
ُالصَّدريَّة  ُالمصليَّة  ُالكيسة  ُبالكورتيزونُُُُ-حقن ُالكتف  ُلوح 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapuloُ

 
فيد12ٌُُبُُفيتامينُُ ُم  ُم ختصٌر ..Vitamin B12 

 
ُالعظمانيُّ( ُ)العظموم  ُالعظمانيُّ العظميُّ ُ Osteoid Osteomaالورمُ 

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://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://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
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


 
ُق1) ُاليدُ ( ُأمشاط  نديَّة ُُقصرٌُ : Brachymetacarpiaصر  ُالز   ُالثالثة  ُلألصابع  ومتناظٌر ُالجانبُ  ُثنائيُّ

 
ُق2) ُاليدُ ( ُأمشاط  نديَّة ُُقصرٌُ : Brachymetacarpiaصر  ُالز   ُالثالثة  ُلألصابع  ومتناظٌر ُالجانبُ  ُثنائيُّ

ُ
ُالكتف ُمفصل  ُداخَل ُالكورتيزون دة،ُحقن  تجم   ُالم   Frozen Shoulder, Intraarticularُُالكتف 

Cortisone Injectionُ

 
ُالكورتيزونُُ ُالتنس،ُحقن Tennis Elbow, Cortisone injectionُمرفق

 
ُالكورتيزون ُالحرقفي :ُحقن  ُالعجزي   المفصل  ُ Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ 

 
متَن ع ُُ ُالم  ُالسَّهل  ُالمعصميَّة ، ُالكيسة  ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cystُ(استئصال 

 
ُالس ط ُاألصابع ُقابضة ُالعضلة     (FDS Arc)حي ةقوس 

 
ُالسَّاعدُ  ُفي ط  توس   ُالم  ُللعصب  ُالجراحيُّ ُ Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريح 

 
قة ُواألرملة؟ طلَّ ُالم  ُماُبيَن ُالعدَّة  ُاختالف  ُفي ُالعلم  ُماُقول 

 
ُُ ُالكتف  الستعادة ُحركة   ُ ُالوتري  ُالنَّقل   ore Shoulder MovementTendon Transfer to Restعمليَّة 

 
ُمتباينةًُ وكاَنُعروقًا ُتكيََّف.ُ. ُتمكََّن.. .. ُاإلنسان  ُهذا ُاستمرَّ ُآدم ! ُبفضلك 

 
َُمهينُ  يس  ُك  ُفي صيتان  َُمكين ..ُوالخ  كن  ُر  ُفي بيضان  ُالم 

ُالشَّكلُ  ُفيُوظيفة  ُبحٌث ُاألسباب .. ُفي  بحٌث

 
(ُ قبة  ُالرَّ ُآالم  قبيُّ(1تدبير  ُالرَّ ُ)القعس  بيعي   ُالطَّ قبي   ُالرَّ ُاستعادة ُاالنحناء  ) Neck Pain Treatment 

Restoring Cervical Lordosis 

 
ُالوجه  ُبعدَُشلل ُاالبتسامة  شيقة ُالستعادة  ُالرَّ ُالعضلة  ُمَن ُق طعة    Segmental Gracilis Muscleنقل 

eTransfer for Smilُ

 
ُالعامليَنُعليهاأذ ُلكل   ُمعلوماٌتُالُغنىُعنها ُالمحيطيَّة : ُاألعصاب  ُ peripheral nerves injurieيَّة 

 
ُبوت ..ُخراج  ُالفقرات  ن  ُ Spine TB.. Pott's Diseaseتدرُّ

 
ُرؤيٌةُجديدةٌُ ُالعصبي  .. ُللنَّقل  ُالثَّالثة  ُاألطوار 

ُ
ُاألَزلُ أرجوزة ُ

ُُ
ُ 

 

ُ
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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://drive.google.com/file/d/1z57b0XPOUJORC5s0DgKayyrsJGZXfAVQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1z57b0XPOUJORC5s0DgKayyrsJGZXfAVQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1eh3cIHbdYroa41l6QL97p5XkxNXDb_v2/view?usp=share_link
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
https://youtu.be/SjmlQ7X-8p8
https://youtu.be/72J4c7Gof-g
https://youtu.be/YfX7t9NoQGM
https://youtu.be/wW6G5znkwj8
https://youtu.be/Sq5OMweWBOo
https://youtu.be/T036nKbawn8

