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اء    ه  ذ  .. هَ َحــــو 
 .. أ رجوزة  اأَلزل  الل بوس  العَطايا 

 

يع ان  ي  ن ًا، وفتنتر  التي ملكتني غ    ه  ذ  ه   التي   ه  ذ  ه  .  زمان  ذات  ها ستبكيني  ن  أ  ، وأدهشتني كهاًل، وأعلم  ر 

آدم  يقضي    التي جعلت    ه  ذ  طآن. ه  يكو  م  حصى الش  ،  البحر    موج    ي طارد  العقل  شاردًا الهياً    لوالها لبقي  

 نكبت  التي    ه  ذ  أخاه. ه    كان    من    ياً ناع  ماً ند    قابيل  ينوح    التي جعلت    ه  ذ  ه    .اهسو    لم ن  رًا  عتذ  م    ه  ج ل  حيات  

المالئكة    التي جاورت    ه  ذ  ه  .  نكرت  الفناء  أو  ،امتلكت  الوجود    التي  ه  ذ  ه  الس ماء .    أغضبت  و  ،األرض  

اء    أحياناً.  ين  ط ايش  الها  حسن    في سرائر    دت  ده  حيناً، وه   و  اء  ، والتي أحب  وأعشق    ه  ذ  ه   ح  التي   ه  ذ  ه    ح و 

اء  ل  القول  أو  . أخاف  وأقلق   و   . اء  و  ، وآخر  القول  ح  ح 

اء    ىعنَ مَ وَ  الالت  ، دَ ه  ذ  هَ  َحو 

اء  )يكون     قد   األساس    يكون    قد  و  .(ياو  حَ )  الفاعل    سم  ال  شبيهاً   سم  اال  (َحو   . (ىوَ حَ )  الفعل  

اء  )  فيكون     (غف ار)ومثيالت  هذا االشتقاق  كثيرةٌ في القرآن  الكريم ك ـ  ال.  فع    على وزن    اهعند    (َحو 

 (. مش اء)و   (هم از )و  

واشتمالٍ فعل     (ىوَ حَ ) وهو  احتواٍء  وايةٍ س    فعل    ،  وغ  الث  فأم  كذلك.    حٍر  بذات  ا  فقائمٌ  حاضرٌ اني   ه، 

ٍ   دعوةٍ   غير    من   الش عراء    أرهف  لطالما    فعٌل صريحٌ .  ، ي ذل  ل  األنفس  قاب  . فعٌل صارٌخ يلوي الر   وال داع

، و ه اف  الر  يب    زال.  ماوأنحل   ب ان    الش   هم    .يعلم ه    والش  م    صاح  صغير  هم  م لهمت ي  هاك   همهم    ، وشيخ 

 .نتيفات   م  يحك  و  

امٌ   شتمال  واال   حتواء  االاه  في  ا معنوأم     ألسنة    له    كخزين  األرض. ما استطاعت    ، بعيد  المنال  دفينٌ ،  ف خ 

  ة  الفكري  و  ة  العلمي    الت عرية    وريح    ن  امالز    وحد ه    وتلميعاً.  تهذيباً   فيه    وحذاقت هم    ال فصاحت هم  و    ،باً ق  ن   العرب  

يبقى  مع ذلك    .األحقاب   ات  سوبي  ر    من    ما عاله    اكشط لم    ،صباحٍ   كنسيم    اً رهيف  معناه  ،   له    تنشر    ما 

ل    عنك  وتخلع     صدراً    انسل    يك  كف    بمجمع    طه  ما لم ت ح    ،مامٍ غ    مسكوب  ك  اً رشيق.  ومضى  عنك    حاد  فاً  غ 

  .وانقضى هما ضعف   عيوب   من  

األساس  واألكثر  صخباً وإلحاحاً،    ا األولى فهي  داهمتني فرضيتان. فأم    شتمال  واال  حتواء  معنى اال  في

 : هما كليهمارغماً لعرض  ني م  أجد   خاطري. لذلك   تدغدغ   ها ال تنفك  أن   فطارئٌة بيد   انية  ا الث  وأم  

اء   .1  ر  الس    َحو 

اء    امتلكت   اء  اسَمها.    ت  جميعاً فاستحق    مفاتيَح األسرار    َحو  عزيزاً    ه  فأودعت    سر  الخلق    حفظت    َحو 

نواة   في  خلي    أمانًة  الـ  جسد ال  خالياال  نوى تحتوي  ها.  جسد    من  ٍة  كل       Somatic Cellsي ة  

اء  ل و  جل    دون    المرأة    به    ا تختص  مم    وهو    ،Barr Body   الـبار    جسيم    على    ح   1949  عام  في  .  الر 

والن  حين    من    بار.  لجسيم    ل  الكشف  األو    كان   تختلف  ها،  ك ش    .والوظيفة    شأة  الن    حول    اس    ف  وحديثاً، 

 ه بدا أكبر  وزناً. أن   (، بيد  X)  بغي   للص    المشابهة   بار   جسيم   تركيبة    عن  

https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w


(.  *X)  األنثوي    بغي   الص   إال    ما هو    جسيم  بار    بأن    اليقين    ني اعتقادٌ يرقى إلى درجة  ك  اً، يتمل  شخصي  

 Mother Stemلإلنسان  الـ    األم    ة  ة  الخلي  خاص  (  Xبغي   )الص     اجتماع    ناتج    هو    هذا األخير    وبأن  

Cell    لع ها الـ    الم قتلعة    مع الض     . Male Daughter Cellالـ    كر  الذ    البنت    ة  ( من نواة الخلي  *)ورمز 

كل      عبرَ   ة  والخاص    ة  باَل العام    طالما شغلت  ل ٍة  ي  مفتاحاً ألحج  ، يكون جسيم  بارَ بهذا المفهوم الخاص   

و  ة  جي  أح  .األزمان   آدمَ  اءَ خلق   الص    َحو  نعلم    ورة  على  حو    ة  ي  وأحج  ،التي    ، آدمَ   من ضلع    اءَ خلق  

كذلك.  احة  ف  ت    ة  ي  وأحج سر    آدمَ  ؛  العتيد  باَر  جسيم   على  الحتوائ ها  اَء  حو  اء   حو   الخلق    وتكون  

.  وأعظم  أحجي ات ه 

 

 :  م الحظة  هام ة 

م  ما سلَف أعاله، و لس   لمزيٍد من الت فصيل ، لفك   ط 

 :واستأنس  بمشاهدة  العرضين  الم لحقين بهما  الت اليين مقالي   راجع  

اء  من ضلع  آدمَ، رائعة  "  لقت حو   " اإليحاء  الفلسفي   والمجاز  العلمي    خ 

ر  ضلع  آدمَ" ر  ت ف احة  آدمَ وس  ، س 
  "م كاشفات  قرآني ة 

 

اء   .2    المشروع   َحو 

اء    احتوت   اء  ف  ،اسَمها  ت  ها كاملًة فاستحق  في ذات ها أدوات  مشروع    َحو  و   ة  المعني    . هي  وظيفٌة ودورٌ   ح 

. فمبيضاها كنٌز، ورحم ها حضٌن،  المالكة  ألدوات ها جميعاً أو تكاد    وهي    !ال  الحياة. كيف    بإنتاج    أبداً 

ه. وعقل ها حو  ، قلب ها فو  ذلك    لسبيل. وفوق  الس    وثدياها ماء  الحياة     حظة  اٌز م مسٌك بالل  اٌر يبعثر  الح ب  ينثر 

،ا الن  أم  و  .خل هاال ي   ها  طفة  رز  من    ، فقادمةٌ والزمت ه  مفتاح  مشروع  . فهي ح  وايت ه   أحكمت    ال ريب  غ 

 حرز  آدم  الش قي  . ؛هاسن  ح   شباك   ه  لبست  أو

اء    ت  ذات  وثواب .. ه  ذ  هَ  َحو 

اء   و  ونفسٌ   هذه    ح  الر  فأم  .  وذاتٌ   روٌح  هللا،    وح  ا  لهافينا.    هوخاص ت  ت ه  زريعفكلمة   رسم   ال   . كلمٌة 

فيه.  ،كوين  الت    أسرار    من    سر   بوح   فهي  ن  ال ا  وأم    ال  أفعالٍ   .ات  ذ  الصورة     فس   حياة  ، سجل   نة     . مدو 

،  جسدٌ ات   ذ  وال ن  اً  قائد العقل    ينتأ    ،الجسد    علىو.  الوجود هذا  في    ة الش ركاء  مع بقي    تفاعل  ي  ينبض   اً م عل 

. ذات هاإلى    العالم    ذ  ينف    وبه  ،  اعالم ه  الن فس    صافح  ت    به    .ات لذ  ا  اطق  باسم  الن  الوجيه     هو  .  اً همفو    اً وخطيب

 .الوجود  حواراً  خص ه  ي من   وهو   ،ي حاور  الوجود   من   ،العقل  

، وإن   مة    كان    والعقل  بيعة ، تطوري  الس     هي  قواعد ،  قواعد  عمٍل ال يحيد  عنها.    له    ، فإن  تفاعلي  الط 

،  .  منهاج  عمٍل ولزوم  وظيفةٍ هي     ،بها خالق ه    وابت  التي خص ه  ث  ال  شتركات  بين نساء  الم    هي  ثوابت 

  . وال تفريط    فيه    إرٌث ثميٌن ال تنازل    م شتركاٌت،  .فينا دورًا ووظيفة  ال تعدم ه  أنثى ما أقامت    العالمين

اء    عالم    البشري     الجنس    ديمومة  ل  امن  الض    و  وه   !ال  كيف   ها.ومادة  م    ح و   شتركات  الم    زحمة    فيو  لك 

الل حظة   اء  عشق     ،تلمع   و  نغمٌ  ف؛  إليها  هامقتنيات    أجمل    .المملكة  عقد    وواسطة    ح  ي طرب  ضجيج ها 

 . ي بهج  ها رسمٌ وخطوط  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://youtu.be/IpgGluGaxko


 :  م الحظة  هام ة 

الً  ياع .  دور   في كتبت  م فص   اَء في حفظ  الجنس  البشري   مَن الض   حو 

 بمشاهدة  الفيديو الم لحق:  الش روح  ب الت فصيَل في المقال  الت الي، واستأنس   اقرأ 

اَء حفظ  الت كوين!"  "  آلدمَ فعل  الت مكين، ولحو 

 

 

اء  الل حظة  شرنقة   ف و  حري ة    ح  ها، ومن    من    .بها تتحص ن    التي  الس   ها    تفاصيل ها تبني قصور  الش فيف  خيط 

أحالم ها. ف  ضنينةٌ   هي    ت نسج   الل حظة  ممسٌك    هاقل  عبها،  مقانتهاء   حت ى    بنواصي  ه  أدوات  ترى  .  الر 

كل      مبثوثةً  الل حظة  في  ها.أنحاء   يستعمر  بتفاصيل  عال    هو    ،  والخفايا.  ،هامٌ  األسرار    بالمقابل ،   بكل   

عداها  زاهدٌ   هو   للماضي  .منفي    لديه    والمستقبل    ،منسي    عنده  الماضي  ف  .فيما  اء   حو  حاجة    فما 

ها بالقادم      !أوان ه  بعد   يأت    اولم  البعيد   وقد  انقضى زمان ه ، ولم  انشغال 

  ما هذا ورب    ،عينٍ   ة  لقر    وثيراً   مهداً   أم    لعزيزٍ   ةً وساد   أم    لحبيبٍ ها وشاحاً  حظة  يرشف  الل    صر  ت يع  عقلٌ 

ر  كما    .دهراً   حتى تستحيل    حظة  في الل    عقٌل ينفخ  هو     جميعاً.  وذاك     هو    ، إن  لها  اد  ال عد    زقاً م    هاويفج  

د  وتمزيق  الم ق د د. هو   .واألوصاف  األركان    كاملة   بحياةٍ  زقةٍ . وكل  م  أراد  ح     قادٌر على جمع  الم و 

قوانين   يرسم    عقلٌ  لحظٍة  الذ  لكل    الخاص ة.  وعوالم    اتي ة  ها  الت جارب     هو  ها  ي راكم   ،  و  أال   الخبرات 

بمبدأ  و   يعتد   فأم  الت    ال  الم عرفي  .  القوم  عاض د   فتخص   القوم   تجارب   تجربت ه  وأم    ،ا  فوليدة  الخاص    ا  ة  

خاص   ليس  ظروٍف  لذلك    ٍة  مكرور.  هي  لها  العثرات   تبقى  هي    ،  والس قطات    ، ،   العثرات   الس قطات 

  . ها  ال تبديل  فيها وال تلطيف  ال أظن ه  يوف  ر  ، و  في الغد  وما أمض ها في األمس  القريب  يمض ها اآلن 

اء  المنظور ٍ عقٌل بال . فعقل  حو  أجازت    إن  جاز   مركوٍم معرفي    .صريحلي  الت   و 

 اتٌ أحجي    والفواتح    .قمطريرٌ   فجحيمٌ   شاء    وإن    ،شاء    إن    رٌ مستطي  حظة  فرحٌ فالل    .عقٌل ال توس ط  فيه

ها أحياناً، واإلطراء  ال يخلو من   ال أبواب  لها. جعة   الن  ف ،جاح  ال مواثيق  للن   لكن  مفاعيل.  للكلمة  سحر 

اء !  .البشر نحن   ندرك هال  آخر   شيءٍ في  .. حو  ، فعرف  الس بيل  إليك   فطوبى لمن  امتلك  الوسيل 

حدود   على  يترب ص   الن ار   وأمر   موفورةٌ،  وأسلحت ه   مزخورةٌ،  فحواس ه   الد وام.  على  متحف  ٌز   عقٌل 

فتين. ، والوسائل     الش  غبة  هي األساس  قرابين  ت رمى على مذابح  الغايات. الكل  مباٌح، حتى أدوات  الر 

 معركة  الوجود  ال تهاون  فيها. والفوز  مفردةٌ ال تصطف  في ثنائي ات  القلق  والت ضعيف.   الفتك  الش امل.

شوة  عقٌل ي   شوة  ال شك     والجميع  فالجميع  هدٌف،    .قابٌل وال يستثني أحداً   والكل  لديه    ،متهن  الر  لفعل  الر 

، لكن  الوصف  يبقى إذا ما رفعنا قد  رصود. ليومه  م   خرف ه   عن  الفعل  يختلف  الوسيل  تتباين    .البديعز 

، ه  ما فتئ     .ما ينفع  مع مخلوٍق ال يجدي مع خالٍق.و  الغايات  وتختلف  األهداف  د    في سر   يقول.   ،ي رد  

فيع    ه  ، ولكن  أن ى لش عاع  أزالً   حترف ه  أ  فعالً وإن  كان ت   فالغواية      حيث  األزل  يكون.أن  يبلغ  المقام  الر 

 . قوٍل كريمو   صادقٍ  بفعلٍ وال أبلغ  مرامي عند ه  إال   ،وسيالً  فال أبلغ  رب  ي إال  بالذي قضاه  لي

ه     ،أراه  إيماناً مشروطاً   بيد  أن ني  .بعقيدةأم  التزاماً فطري اً    ،اً ال أنفي عنه  إيمان   في هذا المقام    وأنا شرط 

 الفوز  بأعطي ٍة، وقديماً قالوا هو  إيماٌن  هو  إيمان    في مزيد  تمكيٍن وترقية.لهم   وال بأس     حفظ  األحب ة  

زكية. والعزيز   ت  ال  ات  لكن  كم  أخاف  عليه  من  امتحان   ،جميلٌ هو  إيماٌن  صاحب ه.    وي ثيب  ه  هللا   يقبل    صحيحٌ 

ه   وقد  أوحى للخليل  أن  فتاك  أضحيًة، فهب  الخليل     تهب  لمثل ه  ت راها    فهل  إلى القربان  يهديه .  من  لحظ 

 ؟! فث عطيه فتاهايوماً طلب  أم  الفتى إذا ما الكريم  

 

https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ


 العطايا الل ب وس  

ًا حديث  العهد  بخالق هكان    ،هاحين  ر   تلكم  الت ف احة.    وقطفت    منه  فلٍة  يد  غ  دت   امت  ف  .هللا    لم يخبر  بعد  مكر    ،غ 

 مضىأ  ه  ال ريب  أن  الكلمات.    تلك    انتهى عند    مضى. ظن  أن  وعد  هللا  ، و  الغاضبة    لق ى آدم  كلمات  رب  ه  ت

  رقدت    ،وإلى جانبه    .رور  والغ  ضى  الر     عينين ملؤهما  غمض  أه   وأن    ،ما أكل    مذاق  ب  حاً فر    تلك    ليلت ه  

اء  في الفعل   هانئًة شريكت ه     .ح و 

استفاق  الفجر    عند   ناتئٍ   ،  الغ من جسم    على  يد   امتد    فلة  ه.  . شعر    ت  ذات ها،  الم حدث  الجديد    تستشعر  

غبة  بقو   ه.    ح  من  رش  ت    ت ه  وأحس  الر  صورةٍ.    فرآها على غير    ،راش  الف    شريكة    على   اً ألقى ناظرمسام 

، وكث رت  غزت    ر  جسد ها الغض  فجأةً.تكو   نعرجات.  شعر  الهضاب  والم    فيه    ه  الخطوط  والمنحنيات 

الن    وسريعاً ،  الجسد    بصرخة   لب ى  م    تكاثف  و  ،خار  الب    . تصاعد  داء  ما  بيضاء    ت  غسل    هراقةً قطراٍت 

واطفأ   لحظاتٌ مر    نيراناً.  ت  أجوافاً  عليه  ب  ت   حس  الن قمة    ،  الغ رور     ن عمًة.  فيها  لذات   استسلم   ثم  

ضى، ونام.   والر  

.  ها بدقائق  . وبعد  اء  باح ، استدار  بطن  حو  في الص   ض ت    شعاعان  .  بصر  قابيل  وهابيل  نور  الوجود  أ، م خ 

ضى    من    الش عور    ذات    واستولى عليه    ،حاً بما أتاه  فر    هجة  آدم  م    بل  الن ور  جميع ه. امتألت    ،نورٍ   من   الر  

يراقب  جمال  وروعة  ما  ظليلٍة،  شجرةٍ  جذع   على  كأ   اليوم  ات    ذلك    في ظهيرة    ه  أن    والغ رور. وال بد  

ةً   فتوأماه   تلك. فلة  يد  الغ   جنته    ساً. أوب بلغا ريعان  الش باب  قو 

ت  . قابيل  استل  حجر  غ  الفجيعة  الم صيبة    كانت  ،  المساء    وعند   شمس     . انطفأت  هابيل    أخيه    رأس    فلٍة طو 

ضى والغرور    فيه    ق تل    آدم .  مقيمٌ   حزنٌ   زمناً. هجرته  الفرحة ، واستبد  به    ه  ازمال  أن    بعد    شعور  الر  

ينتهي. العلقم    أحس    ال  ليلت    ه  أن    ال أعتقد  ه.  في حلق    بمرارة   تفوق  كل     ،األلم  رهيبٌ ها.  نام   والفجيعة  

ة   احتمال. ك  من   ثقل  أ. ال انية  ة  الث  ق ر   ، والجانيعينٍ   فالص ريع  ق ر   آدم ! ..ك، وال أوجع  من ألم  هم  

.    اً في لحٍم شف ه  أنياب    يزرع    والهم  وحٌش ال يرحم    ،آدم    جلس    ها آدم  حين   أدرك  الح زن  وأضناه  الفراق 

ه ولو بعد    ، وأن  هللا  ال أمان  من مكر  هللا    أن    أدرك    غضبة  هللا.م    وجيعة   أيقن   وال شك  أن ه    حين.  بالٌغ أمر 

 يزة  أم  الغر  هو    وأن  الجسد    .لوعد  هللاللحزن  وتحقيقاً    إال  مجلبةً   ك  ي  لم    عطي ةٍ   لبوس    في  أن  ما أتاه  

ب د    .التي ال ينضب  خزين ها  دة  الوال   آدم  هذا ف  .ال انفصام  بينهما وال انقطاع    الحياة    صنو    هو    وأن  الك 

غبٍة، أمسى على ندٍم ال يعلوه      ندمٌ. الذي أصبح  على ر 

وَزة  اأَلَزل      أ رج 

تســـــــتعرض    .وتـــــــد عي فعـــــــاًل ال أراه  اليـــــــوم  مفعـــــــوالً  ...مـــــــالي أراك  تســـــــتطيل  و 

نك الً  يــــــك  مــــــ  احــــــدة  أضــــــحت  فــــــي كف   .فكيــــــف  إذا اجــــــتمع ن  عليــــــك  تنكــــــيال ...فالو 

ــا ــاس  ي زكيهـــ ــر  األنفـــ ــر  وردةٍ ي غمـــ ــيال.. .وعطـــ ذهب  الت علـــ ــ  ــك  يـــ ــا لـــ وك  ال أبـــ ــ   .والشـــ

ــدةٍ  ــك  بواحـــ ــاف  يطويـــ عـــ م  الز  ــ  ــرميال.. .والســـ ــل  بـــ ــي القتـــ ــدل  فـــ ــه  ي عـــ ذر  منـــ ــ   .فالنـــ

ة  جمعــــــاً وتفصـــــــيال.. .فلــــــم  اإلســـــــراف  واإلســــــراف  رذيلـــــــةٌ  دحت  العفـــــــ   .وامتــــــ 

ــوا لـــ ــالوا وتقو  واج  قـــ ــز  ــل  الـــ ــيال.. .وفـــــي فضـــ ــاً وتمثـــ ــب وا ترغيبـــ ين  نســـ ــد   ــه  الـــ  .وإليـــ

ــ ــٌر لطالبــ عــ ــول  و  ــي األصــ ــراج  فــ ــيال... ه  والمعــ اً وتثقــ ــ  قاء  لمــ ــ  ــي الشــ ــان  فــ ــم  اإلمعــ  .فلــ

ه   اء  كانـــــت  لإلثـــــم  دلـــــيال... واإلربـــــة  قصـــــات  إثـــــٍم أنـــــت  وارثـــــ   .واآلثـــــم  آدم  وحـــــو 

ــزده   ٍة وتـــ ــ  ــل  عطيـــ ــديال... فـــــال تفـــــرح  بجميـــ ة  للقصـــــات  بـــ ــ  ــا كانـــــت  العطيـــ  .إذا مـــ

ــا ــو  منهــــا وأنــــت  وأنــ ة  لبــــوٌس هــ ــ  ــان  ... فالعطيــ ــا كــ ــابيالومنهــ ــل  أخيــــه  هــ  .قابيــــل  قاتــ

ــاً  ــزال  م جافيــ ــا تــ ــول  مــ ــذا القــ ــت  لهــ بيال... وإن  كنــ ــ  ك  الســ ــد  ه  يهــ ــ  ــن  ندمــ ــأل  آدم  عــ  .فاســ

https://youtu.be/T036nKbawn8


ــةٍ  ــاح  فاتنــ ــات  وشــ ــه  القصــ ــب س  لــ ا تلــ ــ  ــاعيال... لمــ ــتنهض  الم فــ ــوارح  تســ ــب  الجــ  .ت لهــ

ه   ًا واســــتعلى بفعلتــــ   . قنــــديالوالحــــادي يــــرقص  ن شــــوان  يحمــــل  ... أشــــرق  آدم  م زهــــو 

ــقٌ  ــومٌ واألرض  حريــ ٌق محمــ ــز  ــق  نــ ــر  أيلــــوال... األفــ ــث  ينتظــ ــتاٌق للغيــ رع  م شــ  .والــــز 

زن  م حمــــوال... وغـــدًا يأتيـــك  الفتــــى بالـــذي كـــان  خافيــــاً   .فـــالودق  يفضـــح  مــــا فـــي المـــ 

اء   ــو  ــي واألم  حـــ ــي وآدم  أبـــ ــل  أخـــ ــابيال... قابيـــ ــم وني هـــ ــة  وأســـ ــى الحكايـــ ــا فتـــ  .وأنـــ

ــر   ــاب  الفجــ ــى أعتــ ــالم  وعلــ ــرب  األحــ ــبال...  تهــ ــو  ق  الجــ ــاً يطــ ــوادي خفيفــ ل  الــ ــل   .ويتســ

ــةٍ  ــى رجـــــع  فجيعـــ  آدم  علـــ
ــتيقظ  ــن  أم  قـــــابيال... ويســـ ــطرخ  ابـــ ــل  الفتـــــى يصـــ  .هابيـــ

ــل   ــك  هابيـــ ــر  برحيلـــ ــور  الفجـــ ــا نـــ ــابيال... خبـــ ــك  قـــ ــه  أخيـــ ــار  وجـــ ــربل  بالعـــ  .وتســـ

ــت   ــيًة أثمـــ ــرب  ناصـــ ــدٍم ضـــ ــف   نـــ ــل  وأ... بكـــ ــى القاتـــ ــا آدم  ينعـــ ــيالجثـــ ــاه  القتـــ  .خـــ

وح  ثكلـــــى والجســــد  بـــــات  نحـــــيال... هــــذه  عينـــــي وكــــذا هـــــي  تلكـــــم  الغافيــــة    .والـــــر 

قـــــت  المـــــدى ى مز   .أســـــمع ت  الكـــــون  أب دتـــــه  القاتـــــل  القتـــــيال... أطلـــــق  صـــــرخًة حـــــر 

ــاً  ــاب  موقوتــ ــي الكتــ ــه  فــ رًا لــ ــ  ــى ع مــ أويال... فمضــ ــ  ه  التــ ــر  ــدًا يخبــ جــ ــوى و  ــطر  الهــ  .يســ

ــاء   ــةٍ وجــ ــر  خطيئــ ــل  إصــ ــن  حمــ ــد ه  مــ ــتاًل وتنكــــيال... بعــ ــوادًا قــ ــأغرق  األرض  ســ  .فــ

اء  تثغـــــو وآدم  يرغـــــو حيال... ومـــــا دامـــــت  حـــــو  جيم  م قيمـــــاً يتـــــأب ى الـــــر   .يبقـــــى الـــــر 

ــ   بــ ــى ك  ــل  علــ ــى قابيــ ــاً ويبقــ ســ ــل  تمر  يال... ٍر يقتــ ــو  ــر  والــ ــي القهــ دمى ي قاســ ــ  ــل  يــ  .وهابيــ

ال... من  أرجـــــوزة  األزل  علـــــى قيثـــــارة  الـــــز   ي ينهـــــار  شـــــال  ك  ودمـــــ   .نهـــــٌر مـــــن  دمـــــ 

 

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

  الية: الت   المقاالت   بقراءة    أنصح   ،سياقاٍت مختلفةٍ في 

 
 تصنيع  إبهام اليد باستخدام اإلصبع الث انية  للقدم 

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضي ة  لألعراض  والعالمات  الس ريري ة    أذي ات  العصبون  الم حر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ها طي  ٌع وقليل ها عصي  على اإلصالح    ي ة  للن خاع  الش وكي  ، خبايا الكيس  الس حائي  .. كثير  ض   في األذي ات  الر 

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي   

 
مقاربة  العصب  الوركي   جراحي اً في الن احية  اإلليوي ة..  المدخل  عبر  ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابل   

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخل  الت قليدي   

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض غط  العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 مونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملةوظيفة  ك

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الث الثة  للنقل العصبي   

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق 

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائف  عقدة  رانفيه 

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  
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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
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 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث انية في ضبط  مسار الموجة  العاملة  

 
 توليد  كمونات  العمل وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث الثة  في 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

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

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

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات  ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 onsesMultiple Motor Respاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

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

or Axons of Injured Nerve and Conserves Wallerian Degeneration, Attacks the Mot

its Sensory Axons 

 
 w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك س  الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ  

 
 Neural Regeneration (Innovated View(الت جد د  العصبي ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
، المفاهيم  القديمة   Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكي ة 

 
، تحديث  المفاهيم المنعكسات  الش    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكي ة 

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي   لقت  المرأة  من ضلع الر   خ 

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر  

 
.. ع طي ة  خالٍق وص نيعة  مخلوٍق  وح  والن فس   الر 

 
 خلق  الس ماوات  واألرض  أكبر  من خلق  الن اس.. في المرامي والد الالت 

 
لع  آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان.   ت ف احة آدم وض 

 
اء .. هذه   حــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالت

 
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام 

 
م ابراهيم  الخليل    هكذا تكل 

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو  ، بين قو   فقه  الحضارات 

 
قٍة وأرملٍة ذوات ي عفاف  ة  االختالف بين م طل  ل  د ة  وع   الع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعد د  الز 

 
 اقط  الث قب  األسود ، وفرضي ة  الن جم  الس  

 
 ج سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق   

 
 ! ر   صبي  أم بنٌت، األم  ت قر  

 
 القدم  الهابطة، حالٌة سريري ةٌ 

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلق  حو 

https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
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 Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلل  الض فيرة  العضدي ة  الوالدي  

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  ا ض   ( تصنيف  األذي ة  العصبي ة  4) لمحيطي ة  األذي ات  الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعملي ات  الن قل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري   

 
ر  جنس  الوليد )م ختصٌر(   من ي قر  

 
فات  والمآالت   .. زاد  مسافٍر! الذ كاء  الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحٌث في الص    ثالوث  الذ كاء 

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فري ة   المعادالت  الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 flex, Innovated PhysiologySpinal Reالم نعكس  الش وكي ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 ologyHyperreflex, Innovated Pathophysiالم نعكس  الش وكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضي ة  

 
ة  المنعكس  1الم نعكس  الش وكي  االشتدادي  )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس  2الم نعكس  الش وكي  االشتدادي  ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 الت  ساع  ساحة  العمل 3الم نعكس  الش وكي  االشتدادي  )

 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ة 

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة   4الم نعكس  الش وكي  االشتدادي  )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضي ة  األولى في الفيزيولوجيا المرضي ة  1الر 

 
مع )  (، الفرضي ة  الث انية في الفيزيولوجيا المرضي ة  2الر 

 
اء   ه كانت حو  اء ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدم  وخلق  حو 

 
 Barr Body, The Witnessجسيم  بار، الش اهد  والبصيرة  

 
معنى  جدلي ة  المعنى والال 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation(الت دبير  الجراحي  لليد  المخلبي ة 

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
بغي  الـ  بغي ، الجسم  الص   بغي ة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالماد ة  الص  

 
مات  الغذائي ة  الـ  تم   اً مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالم   ، هل هي حق 

 
ف الـ    sisMeioاالنقسام الخلوي  الم نص  

 
 ، ضمانة  الش باب  الد ائمVitamin Dفيتامين د 

 
ه  ضار  جد ًا Vitamin B6 6فيتامين ب ه  مفيدٌ.. وكثير   ، قليل 

 
.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء  المهنة   و 

 
ذي هوى   الث قب  األسود  والن جم  ال 

 
، فرضي ة  الكون  الس ديمي   الم ت صل    خلق  الس ماوات  واألرض 

 
ن س     SweepersCirculatingالـ الجواري الك 
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م  المجتمع .. لمن تتجم لين هيفاء ؟  عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيع  الذ 

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

 
كاية   ات مة  الح  ، فت كون  اله وي ة  خ  .. م ع  االسم  ت كون  الب د اية  ف  الم ست ور   ك ش 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظم  الص خرة  الهوائي  

 
ندي     Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضات  غير  الم لق حات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاج  الن  طاف  الـ 

 
هات؟!   أم  البنات، حقيقٌة هي  أم  هي  محض  ت ر 

 
لين ننت ها من هفوات  األو   أم  البنين! حقيقٌة لطالما ظ 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بناٍت وقليل  بنين  بة  البنات، حو  ل   غ 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنين  وقليل  بنات  ب ة  البنين، حو   غ ل 

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديد  ب ني ات ها وال أنفي عنها العدل  أحيان   اً! حو 

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت ه   المغنيزيوم باٍن للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوين!  آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
 (: ه ذ يان  االقتصاد 1ه ذ يان  المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 ٌة( م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصي  
Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة() عرٌض موس ٌع( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عين ه  على الص    فيروس  كورونا الم ستجد .. من بعد  الس لوك 

 
يل  والن هار2ه ذ يان  المفاهيم )  (: ه ذ يان  الل 

 
 كاد ت  الم رأة  أن  ت ل د  أخاه ا، قوٌل ص حيٌح لكن  بنكه ٍة ع ربي ة

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 طفل  األنبوب ، ليس  أفضل  الم مكن  

 
.. ع ذاٌب دائمٌ أم  ا متحاٌن م ستدامٌ؟  الح روب  العبثي ة 

 
في الت جريد  وص ولٌ  د .. في الق ياس  قص وٌر، و  الع قل  الم جر    الع قل  القي اس  و 

 
د  م فازةً ال محض  ق راٍر!  ئب  الم نفرد ، حين  ي صبح  الت وح   الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأم ا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساساً أي ها اإلنسان!   وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكب  األرض  وما يزال 

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليد  المخلبي ة ، اإلصالح  الجراحي  )عملي ة  براند(

 
   سعاة  بريٍد حقيقي ون.. ال هواة  ترحاٍل وهجرةٍ 

 
د  )كوفيد  ون ا الم ست ج  فات  19- فيروس  كور  ، ع ين ه  ع لى الص    (: من  ب عد  الس لوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 
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.. شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان   م ة  ق يق ة  اله ر  ة  الح   األ س طور 

 
 الت نك س  الفاليري الت الي لألذي ة  العصبي ة ، وعملي ة  الت جد د  العصبي   

 
د؟  ويحي   الم تعد   ب  الل  ، بين الت ي ار  الغلفاني   والت صل  د : العالقة  الس ببي ة  ويحي  الم تعد   ب  الل   الت صل 

 
: االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسبب  نزٍف داخل     الورم  الوعائي  في الكبد 

 كتلة  الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلة  الكاب ة  المدو 

 
، مقاربٌة  جراحي ٌة  جديدةٌ  ي ة  ض    أذي ات  ذيل  الفرس  الر 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   لل  الر  رات  الت الية  للجراحة ..الش   مقارنٌة سريري ٌة وشعاعي ةٌ  - موجبات  وأهداف  العالج  الجراحي  .. الت طو 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز  

 
ط  سغ  تنهي التزام ها بقطعٍ تام ٍ للعصب  المتوس    نفق  الر  

 م تالزمة 

 
نبوبي   الـ   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظ 

 
  Presacral Schwannoma   عج زورم  شوان أمام  ال

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلدي ٌة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضمور  إلية  اليد  بالجهتين، غياٌب خلقي  معزوٌل ثنائي  الجانب 

 
أسين الفخذي ة   ويل  للعضلة  ذات  الر  أس  الط   The Syndrome of the Long Head of Bicepsم تالزمة  الر 

Femoris 

 
ؤوس  العضدي ة    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضي ات  الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائي ة  الر 

Brachii Muscle 

 
تمي ز  بظهور  حلقٍة جلدي ٍة خانقٍة عند  الحدود  القريبة  للوذمة    Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  ي  انعكاسي  

 الجلدي ة  

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفك   الس فلي   باستخدام  الش ريحة  الش ظوي ة  الح ر 

Fibula Flap 

 
ي   )داء  بيرغر( ض    انسداد  الش ريان  الكعبري   الحاد   غير  الر 

 
مفي ة  اإلبطي ة   ل  ي ٌة معزولٌة في العقد  الل   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
 الن قي    العظم  والش ريحة  الش ظوي ة  الم وع اة  في تعويض  الض ياعات  العظمي ة  الم ختلطة  بذات  

 p for Bone Lost Complicated with Recalcitrant OsteomyelitisFree Fibula Fla 

 
ة  جانب  الكتف  في تعويض  ض ياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في الس اعد   ر   الش ريحة  الح 

 
ضي ة  للض فيرة  العضدي ة      Injuries of Brachial Plexusاألذي ات  الر 

 
ة  الم دو  رة    Rotator Cuff Injuryأذي ة  أوتار  الكف 

 
 Choledochal Cystكيسة  القناة  الجامعة  

 
.. نحو  م قاربٍة أكثر  حزماً   Menopause Breast Problems -Periآفات  الث دي ما حول  سن   اليأس 

 
ائعة    Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفات  الث دي الش 

 
.. نحو  م قاربٍة أكثر  حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفات  الث دي ما حول  سن   اليأس 

 
: الحقن  تحت  األخرم    Subacromial Injectionتدبير  آالم  الكتف 

 
.. مجمع   ياتين البحرين   برزٌخ ما بين  ح 

 
؟  ن ان  وض ات  الج  ى أم  ر  بر  .. وما قبل  الن ار  الك   ما بعد  الموت 

 
فافة  األخمصي ة  الم زمن  بحقن  الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهاب  الل 

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون  - حقن الكيسة  المصلي ة  الص دري ة  

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. م ختصٌر م فيدٌ 12فيتامين ب 
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  Osteoid Osteomaالورم  العظمي  العظماني  )العظموم  العظماني (

 
ندي ة   Brachymetacarpia :( قصر  أمشاط  اليد  1)  قصٌر ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
ندي ة   Brachymetacarpia :( قصر  أمشاط  اليد  2)  قصٌر ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
دة، حقن  الكورتيزون داخل  مفصل  الكتف   Frozen Shoulder, Intraarticularالكتف  الم تجم  

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصال  الكيسة  المعصمي ة ، الس هل  الم مت ن ع  

 
   (FDS Arc)قوس  العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في الس اعد     Median Nerve Surgical Anatomyالت شريح  الجراحي  للعصب  الم توس  

 
قة  واألرملة؟   ما قول  العلم  في اختالف  العد ة  ما بين  الم طل 

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعملي ة  الن قل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف  

 
.. وكان  عروقاً متباينةً  .. تكي ف  ن  .. تمك   بفضلك  آدم ! استمر  هذا اإلنسان 

 
يٍس م هينٍ  صيتان  في ك  كٍن م كيٍن.. والخ  بيضان  في ر   الم 

 بحٌث في األسباب .. بحٌث في وظيفة  الش كل  

 
قبة   قبي (1)تدبير  آالم  الر  بيعي   )القعس  الر  قبي   الط   Neck Pain Treatment ( استعادة  االنحناء  الر 

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقة  الستعادة  االبتسامة  بعد  شلل الوجه  نقل  ق طعٍة من  العضلة     Segmental Gracilis Muscleالر 

eTransfer for Smil 

 
  peripheral nerves injurieأذي ة  األعصاب  المحيطي ة : معلوماٌت ال غنى عنها لكل   العاملين  عليها

 
ن   .. خراج  بوتتدر    Spine TB.. Pott's Diseaseالفقرات 

 
 األطوار  الث الثة  للن قل  العصبي  .. رؤيٌة جديدةٌ 

 
ل    أرجوزة  األز 
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