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ا  !التَّمكين  و التَّكيُّف    فعل  ل وآدم    ،التَّكوين    فظ  ح  ل  ء  حوَّ
اء  بويضات     ..التَّكوين    حفظ   لزوم  مْن نطاف  آدم     ينيَّاً باتاً ج  أكثر  ث    حوَّ

 .ضرورة  تكيٍُّف وتمكين  ينيَّاً ج   ةٍستقرَّ غير  م    آدم  نطاف   و
 

يُنَّ كالقابض  على  ، القابُض عليه  الحقائق  بعُض  احات.  الَجمرات. ال يهدأَن  اَح، ينكأَن الرَّ دميَن الرَّ

ن الحاُل كما ذكرُت لكْم ووصفُت. فمنذُ هَو  .  الهَدَآتو ْحَن الَمنامَ ر  بْمنَك، يُ  يُقلْقَن اليقظةَ   من  ي تْ أن تمكَّ

َ   أنَت ترانيفها   .، والفكُر على حرٍف كما سبَق وقدَّمتُ مُ الحقيقةُ تلكُ  غموض  أمامَ عاجزًا أقُف  اليوم

ي ف قهاً   أنا الف. معانيها  .  بها  تْ ُأنيطَ   وةَ ُأحجيَّةٍ سطوال هي تكفُّ عن  ي    لها،  أْم تالياً  أستطيُع تقص  

هم وخُ قاُلو علم  اءُ  أنْ   الصة  بحث هم واثقين. قاُلواها، وكانوا من صدق  التَّصريح  أكيدين، ومن   حوَّ

تَ  أْم كبيرًة.   كانتْ صغيرةً   ةً واحد  منها  عدمُ ُتبصُر نوَر الحياة  وهي في كمال  هيئٍة وتمام  أدواٍت. ال 

 نَ اكتمل  .كامنات، في أحشائ ها الغد  المرصود    أطفالُ بذوُر الحياة ،  والقلُب خافٌق، والف طرُة حاضرة. ف

قليلٌة، ويحضُر   سنونُ  ما هيَ إالَّ صابرات.  المَرقوم  راضياٍت  ، وهُنَّ في انتظار  القدر  ع دًَّة َوعَديداً 

لزومَ حشٍد وتذخيٍر للطَّاقات     بُدَّ وأْن ينقضيهو زمٌن ال    الدَّوُر وتكوُن الوظيفُة رهينَة ُحسٍن وغريزة.

 .للقصدبلوغاً  

. فاعُلهُ وَقْصدُهوأمَّا آدمُ فهَو في مكاٍن آخَر. هَو ال يستعجُل زمناً هَو بالُغه، وال يستدعي شقاءً هَو 

يعترُك الحياةَ،  بعنادٍ   لهُ ويلقمُ.  ُأتيحَ   ما  بطيئاً   ومن علم  الحياة  يلقفُ  .الغ رُّ بُلهنيٍة يكبُر هذا  بالهٍة و في

، تستفيُق الف طرةُ على مهٍل  من ثمَّ وو  وفنوَن الوصول.  الكشف  حلَو يستعلمُ  مان   داخَلهُ منهُ ومَن الزَّ

من  عنهُ  عندَها، وفقط عندَها، يستكمُل هذا الشَّقيُّ ما غابَ   .وتشتعُل األنحاءُ منهُ رغبًة واألرجاءُ 

أدوات. وعن غير  وعيٍ منهُ أم إدراك، يستعدُّ إلتمام  حلقة  الشَّقاء  وإحكام  سطوة  الحياة  عليه  وعلى 

 .المسكينُ  ؛ه قدر  

راً أُ يبد  القاُلوا،   اءُ  ومنُذ والدت ها، تختزُن    .حيَن البلوغ  و  آدمُ إنتاَج الحيوانات  المنويَّة  إالَّ ُمتأخ   كامَل حوَّ

اءُ  ما إْن بدأ،  من البُويضات.  نصيب ها ال ينتهي إنتاُج آدمَ من الن  طاف  مادامَ حيَّاً يسعى. وال تنفكُّ حوَّ

ينفُذ ما عندَهُ من ذخائر. زماٌن  ال يأتي على آدمَ   .النَّفيس خزين هاتفقدُ في كل   دورةٍ طمثيٍَّة بعضاً من 

اءُ نفاذَ سريعاً و  بويضات.كنوٍز  من  ُجعبت ها  ما في تعلُن حوَّ

قاُلوها واكتفَوا. وا ذلكهُْم قالُ  تبرير  ُمكاشفٍة،  ٍة أْم  لَّ تَع  قاُلوها مبتورًة، من غير  ، ومَضوا. من غير  

 فال ُمبتدأٌ   .السَّائلينوفكَر  القارئين  قاُلوها، وترُكوا الحيرةَ تلتهمُ عقوَل  تفصيٍل في الحقٍة أْم في نتيجة.  

خلق  ال عبثيََّة في  ألْم يعلُموا أْن  .تقتفي األثر  لها  تاليةٍ  ال حقيقٌة من غير  ، كما  الخبرمن غير     يصحُّ 

حمن. مات  ال  وأنَّ  الرَّ أْن يترُكوها وإيَّانا بال تتمَّةٍ .  األسرار  تائج  نَّ ال غير    منتكوُن     الُمقد     فكيَف لهْم 

 إخبار؟! وال  تشفي

اءُ تَ  .وأحوال ه    على تصاريف  الكون  عينايَ أجترُّ ما ُألقمُت إيَّاهُ منُذ أْن وعْت  ،  سريعاً أقول  شقى  أْن حوَّ

نشئة  في    ُثمَّ   نم و  ،في حمل ها هيف  والنَّفس    أشقى وأشقى.هي اإلرضاع  والتَّ فكيَف لهذا الجسد  الرَّ

نشئات الحمول  والتَّ العظيم  وُلطفاً،   ؟الحسيسة  أْن تتكبَّدَ هوَل الكثرة  من  من خالق ها  لذلك، ورحمًة 



ها.  الفورة  في    زمن    إلى  به    قصََّر في زمن  خصوبت ها. وعهدَ  مشوار  عُمر  والنَّشاط  من  ة   علمَ القوَّ

غبة  واإلفراط. ، فاغلَق عليها مفاتيَح الغلو   في الرَّ كاثر  اَء في التَّ  شغَف حوَّ

ما خصَّ محدوديَّةَ و الفهم    أمَّا  أدَّعيه  عُضااًل على  ما ال  مبيضيها، فهذا  من البويضات  في  العدد  

األطفال  إن هي ما أرادت  البؤَس  ٍم من  رمرَ اٍت يكفيها لجيٍش عَ ما في خزين ها من بُويضوالتَّقدير. ف

هي خالفاً لشريك  العمر  والشَّقاء  آدمَ، تقتصدُ في خزين ها وتعقُل. فال تطرُح مَن فوالشَّقاَء احتكارًا. 

، وواحدٌة تكفي لجرعة  شقاٍء كاملٍة  البُويضات  سوى القليل  شهريَّاً. فما حاجُتها الستهالك  الكثير  منهُنَّ

، فخزينُ وتفيُض.    ويزيد.  لذلكَ   يكفي  مَن البُويضات    هاوهيَ إْن قدََّر لها القديُر إنجاباً على امتداد  العمر 

، فهَو لماذا تكويُن    لكنْ  البُويضات   كامل  الخزين  من هذه   ما يبقى عسيرًا على التَّقدير، عنيدًا على الفهم 

الجنينيَّة   اء يبدُأ خالَل المرحلة   حوَّ عمر   بدأ باكراً ؟! ومن  يُك ينتهي.   ، هَو كذلكَ وجنينيَّاً   كما  ألْم 

كوين   َ   باإلمكان  تأجيُل فعل  التَّ  ؟!إلى زمن  البلوغ  أسوًة بشريك  الكفاح  آدم

في طور  عطالٍة وسكوٍن زمناً طوياًل. وهَو ما إْن   فآدمُ، يُبقي على الخاليا المول  دة  للحيوانات  المنويَّة  

اَء أْن ُتمهَل حتَّى تبدَأ تلكمُ الخاليا عمَلها في إنتاج     الحلمَ   غَ يبل الن  طاف. قياساً وتمثياًل، كاَن بإمكان  حوَّ

إلى زمٍن مماثٍل من النُّضج  والحلم. فتبقى الخاليا المول  دُة للبُويضات  في حالة    فعَل إنتاج  البُويضات  

هنَّ ماذا أرادَ الخالُق من    ،إذاً   نوٍم وعطالٍة إلى ذلك الحين. اءُ   تكاُثر  في رحم  ما تزاُل جنيناً    باكرًا وحوَّ

ها؟ أمَ  ؟! مُ وراَء هذا الس  ر   وتلك   انوغايٍة تحتجب ضرورةٍا من أم    األحجيَّة 

وتدبيرًا في تصريف  شؤون  خلق ه. فالعليُّ القديُر قدََّر م تمه  اًل وهادئاً أقول  ، ال يعدمُ الخالُق حكمًة 

يجبُ  ما  علينا نحُن  أ  تماماً  المقاصد  ْن يكون. وما  الغايات   البحث  في  وصواًل   الُمصد  قوَن سوى 

، وحسبيَ في أحرُص إليه  في كل   مسعًى أنا قاصدُههذا ما   أو ما نراهُ حقيقًة على أقل   تقدير.  ،للحقيقة  

 ذلك االجتهادُ والتَّقدير.

أرى  ف اء  أنا  على حوَّ منها  البُويضات  حرصاً  مَن  بناء  مخزون ها  استعجلْت في  الجنس     قد   سالمة  

كاثر.    أطوار  . فهيَ قدْ ُأعلمْت حساسيََّة الخليَّة  في  العواديالبشري   من الطَّارئات    علمْت  أُ واإلنقسام  والتَّ

ٍ   فيهُنَّ   ستكونُ   أنْ  َل ما شاَء من صفاٍت  يعبَث وأْن    في  السَّانحُة لُمريٍد خارجي  ُتهد  دُ أيُبد   ساسيٍَّة قدْ 

ت ه  البشري   خصائَص الجنس    ال مجاَل للخطأ فيما فضنينة.  ُجدُّ  على األمانة  وهي   ،الخلُق أمانةٌ .  بُرمَّ

 خصَّ بقاَء الجنس  البشري   على الحال  التي ُفطَر عليه  وأرادَهُ لهُ خالُقه.

ها، تنقسمُ الخاليا المول دُة   اءُ لْم تزْل جنيناً في رحم  أم   للبُويضات  لُتعطيَ الواحدُة في المبيضين  وحوَّ

مدًا إلى ما أ  يهجُع الكلُّ   ثمَّ   .في جراب ها الخاص     ، كل  تتشرنُق البُويضاتُ  بعدَها،  واحدًة.  منهُنَّ بُويضةً 

. عندها، حتَّى بعدَ الوالدة  و  وبصورةٍ دوريٍَّة، تصحو بعُض الغافيات  فتكوُن دورُة حياةٍبلوغ  الحلم 

جديد.مناسبٌة  تكوُن  و بإنساٍن  الكوَن  ترفدُ  لوالدةٍ  يمتلُك صفات  النَّوع    إللقاحٍ وُربَّما  جديدٌ  إنساٌن 

 وخصائَص الجنس  البشري  .  

ماُن أمامَ   فال يمتدُّ الزَّ  . كامل  الُمهمَّة  اءُ األمَن واألماَن إلتمام   الحامل ، وجدَْت حوَّ إذًا في رحم  األم   

، ومعها يبقى األساُس  الُمترب  صين والعابثين. فتبقى   جيناُت اإلنسان  األساسيَُّة في منأى عن الُمتغي  رات 

 .، أو يكادبديلعن كل   تحريف  وكل   تَّ   عن الذي يسمُ الجنَس البشريَّ بعيداً 

رًا إلى زمن  البلو  ولو شاَء لها القديُر شبيهاً بشريك  الحياة  آدمَ، وما  غ  فبدأْت بإنتاج  البُويضات  متأخ  

الخطر     بعدَه، زمُن  ردحاً  الُمحتمل   المتدَّ  الوراثيَّة   الجينات   ولتمكَّنَ أطولعلى  بعُض    حينَها  . 

هنا وتعدياًل هناَك، فتكوُن الطَّامَُّة الكبرى تهديدًا يطاُل خصائَص النَّوع  جينيَّاً  الُمترب  صين تحريفاً  



َ فقدْ يحدُث أْن   والجنس. شبيهاً   إنساناً  فال تجدُ بعدَها ،هذه  الُمتغيَّراُت الجينيَُّة بمرور  األزمان   تتراكم

 .ُربَّما مس  أم بإنسان  اليومبإنسان  األ

يُنتُج الن  طافَ أيضاً  خطٍر ُمحتملٍ لمثل  هكذا  عُرضةٌ ، لكنَّ آدمَ  قد يقول  قائلٌ على مر   الدَّقائق    . فهَو 

عامالت.  نطافاً تنقسمُ في كل   لحظٍة لُتعطيَ  ال تنفكُّ    والخاليا الُمول  دُة للحيوانات  المنويَّة    والسَّاعات.

وتعلمُ   ،وهُنُّ  نعلمُ  ما  ذات ه،  على  كاثر. وهُنَّ من    يخضعَن للن  ظام   والتَّ وصْفتَ   ،اإلنقسام     ،على ما 

على  سيجري عليهُنَّ ما يجري على الخاليا الُمول  دة  للبُويضات. فتكوُن السَّانحُة لعابٍث عاٍد مكرورةً 

 مدار  الوقت  ومع كل   انقسام خلوي ٍ.

، والُمسمَّى هَو كذلك.  أقوُل نعم!  يؤك  دُ مثَل هذه  الحوادث  الجينيَّة  طفرات. والعيُن ترصدُ   لها العلمُ 

هاٍت وانحرافاٍت جينيَّةً  أنَّ الخطَر   مع ذلَك، أقولُ   في الحيوانات  المنويٍَّة آلدمَ. كثيرةً   على الدَّوام  تشوَّ

ذلَك،أعلى الجنس  البشري  . بْل    منتفٍ  يكونُ   قوُل أكثَر من  فرات  والحوادث  الجينيَّة   لهذ  قدْ  الطَّ ه  

 في تمكين  الجنس  البشري     جليلةُ الا وأفعاُله  احسناُته 

. وأمَّا اآلَن ف  الَحسنات  المكاسب  سنرى تفصيَل تلَك    نبحْث في األولى،لالحقاً فال تستبقوا الكلمات 

ُمتغيَّراٍت جينيَّةٍ  في انتفاء  الخطر  على الجنس  البشري    فللعضويَّة  وسائُلها العبقريَُّة في   ،من هكذا 

صد  والتَّصحيح   ،الرَّ . سأعرُض هذا كل  ه   تكوُن مع:  والبدايةُ   حيَن اللُّزوم 

اًل في الضَّبط  والسَّيطرة  أقول  فعل  إلقاح  البُويضة  أبدأ. فالوصوُل إلى البُويضة  ومن ثمَّ أوَّ ، ومْن 

هُنَّ مْن  الحيواناُت المنويَُّة القويَُّة والسَّليمةُ ف، دونَهُ مسيٌر طويٌل وصعاب. لجلةٍ تلقيُحها هو فعُل جُ 

الحظَّ األوفرَ  للبُويضة  الملكة.   قطع  ل  يملْكَن  والعسير  وصواًل  من   إذاً   ال خوفَ فالطَّريق  الصَّاعد  

ات  الضَّعيفات  من الن  طاف  إلى ذ ،  لَك المدى  وصول  الشَّاذَّ تلقيح     شبه  المحتوم  في  الفشل    عدا عنالبعيد 

تَْت إحداها وبعدَ طول  عناٍء وصلْت؛  البُويضة   ُل تالياً   فيما إذا تفلَّ  .وسريعاً   كما سأفص  

هذه    من  استطاعْت واحدٌة  هْب أن   وتبلَغ    الن  طفات  اآلَن،  والعسرات   عاَب  الص   تقحمَ  ات  أْن  الشَّاذَّ

. وهْب أيضاً أنَّها اقتحمْت ُحرمَة البُويضة  فألقحْتها قسرًا وقهرًا.  حينَها البُويضَة في نهاية  المطاف 

ً لهذه الُمعضلة  الطَّارئة؟ا ما    لعمل؟ وكيَف تتدبَُّر العضويَُّة حالَّ

. فالبُويضُة السَّليمُة هي إْن وجدْت البُويضُة الوسيلَة والحنكَة للتَّصحيح، إْذ ال تعدمُ أقوُل أْن ال خوفَ 

، ولْم تجدْ فيه  خطرًا داهماً  فرات   أمْ  عاجالً االنحراَف الجينيَّ يندرُج تحَت المقبول  الُمحتَمل  من الطَّ

الحمل  واإلنجاب. وهي مع ذلَك،  مشروعَ  آجاًل على الجنس  البشري  ، أكملْت على مضٍض منها 

ها بحق   االعتراض  والتَّوقُّف  في كل   لحظٍة يستبيُن لها خالَف الُمعتقد  المأمول.   فكثيرًا ما تحتفُظ لنفس 

ه.  الشَّاُذ جينيَّاً   يُجهُض الحملُ   عقيماً  الشَّاذُّ   ثيرًا ما يكوُن ناتُج الحمل  وك   في مرحلٍة من مراحل  تطو  ر 

حُق على الجنس  البشري  ، وينتهي فعُل التَّخريب  على الفرد  الشَّاذ   وال  أثُرهُ ال خلَف لهُ. فينقطُع   الالَّ

 يتعدَّاهُ.

. فالحمُل هو    لعلَّك   أدركَت اآلَن ضرورةَ بقاء  البويضات  بعيدًا ما أمكَن عن  فعل  الُمتغيَّرات  الجينيَّة 

 بين بُويضٍة وُنطفٍة. وبقاءُ أحدُ الشَّريكيَن بعيدًا عن  الُمتحو  الت  هو الكفالُة الوحيدُة لحفظ   فعُل شراكةٍ 

الجنس  عاجاًل أم آجاًل النَّوع  أم   الجنس. هب  االثنين ُمتغي  رًا، يُك ضياعُ  صفات  النَّوع  وخصائص  

 حتميًَّة ال رادَّ لها في علم  العارفين.

اءَ  حوَّ الـ    فبُويضُة  الصُّلب   ُتعطي   ،Computerالـ    الحاسوب  من    Hardwareكالجزء   فهي 

تحمُل كلَّ   .Softwareالـ   العاملةَ   يَّات  البرمج  نطاُف آدمَ تكوُن ف  النَّوع  والجنس. الحاسوَب صفات  

، يصبُح بطيئاً    جديٍد ُمحدٍَّث تحسيناً للكفاءَة  والس  رعة. ةَ زمان ه  قديماً من هذه  البرمجيَّات  فما كاَن درَّ



نا.رَ غي ةٍ. وإْن هي لْم تفعْل   ممَّا اقتضى التَّحديَث والمواَءمة  ذي قيمٍة في حاضر  أيَّام  بصورةٍ ُمستمرَّ

، وانعدمَ طالبُوه.    أم  الجنسُ   ذلك، تنحَّى النَّوعُ  جانباً لشراسة  الُمنافسة 

هو توافُق التَّحديثات  مَع الـ   مواءمٍة  تحديٍث ولتلكم  لهكذا  والكافي  زمُ    Hardwareوالشَّرُط الالَّ

   التَّشغيل، ومن ثمَّ أدخْلها على الحاسوب.ات  برمجيَّمن تحديٍث في  وشاَء    ما شئتَ  اعملْ . فللحاسوب

ه، فانطلَق عاماًل. وما خالَف منها أنظمَة التَّشغيل    Hardwareما وافَق منها الـ  فقط،     ُاعتمدَ من فور 

 .فانُتبذَ ،  قبْل بهيُلْم 

فات  على ما   ُث على الدَّوام  من الجينات  الص   جديدَ زمان ها وتحديثات    وافقُ يوكذا هي الن  طاُف، ُتحد  

 ن طفٍة تحمُل قراَءتَها الخاصََّة كلُّ .  حافظات  النَّوع  والجنس  إلى البُويضات  الملكات   فتنقُلها  مكان ها.

، ينطلْق  لتَّحديثاتل ،الخاصَّة   نسختَها بها، . فإْن وافَقت  التَّحديثاُت الجينيَُّة الن  طفيَُّة جينات  البُويضات 

ض   ، يُجَه Oocyteالـ    بويضةٍ لل  القياسيَّةَ   المواصفات     هي خالفت  إنْ   وأمَّامشروعُ الحمل  واإلنجاب.  

 .االنقسامات الخلويَّةأْم بعدَ عدٍد قليٍل مَن  ،حاالً   Ovumوتموُت البيضة  الُملقَّحة الـ   .المشروعُ

غييَر  Softwareوالـ    Hardwareبالمقابل، إْن أنَت غيَّرَت من االثنين الـ  ، فأعملَت التَّحديَث والتَّ

.    في كليهما. فإنََّك ال شكَّ واقٌع على نوعٍ جديٍد من األجهزة ، ال يُطابُق سابَقهُ في النَّوع  أم  الجنس 

 !عليَك حينَها أْن تبحَث عن اسٍم جديٍد لُمنتجك  الجديد؛ فتأمَّلْ ويكوَن فتضيُع الهويَُّة،  

 بين قوسين

فرات  سي  ئات  السُّمعة  واألفعال  من ميزان  الضَّبط  والسَّيطرة. كما  َت بعُض الطَّ يحدُث أحياناً أْن تتفلَّ

فراُت  كذلك.   ذُّريَّة  لل  أْن يكوَن حامُلها فردًا ُمنجباً   قدْ يحدثُ  ممَّا ال ينتقُل  عندَها، إمَّا أْن تكوَن تلكمُ الطَّ

أحياناً،  بصورةٍ مُتنحيٍَّة ضعيفة  التَّأثير  والحضور. و  نتقلةً إلى األبناء. وإمَّا أْن تكوَن مُ   وراثيَّاً من اآلباء  

فراتُ  تكونُ  .  بذلكَ  فتفقدُ ،حامَلها باكراً  تقتلُ  قويًَّة فاعلةً   الطَّ  تكونَ  وإمَّاسريعاً قدرتَها على االنتشار 

ُس لها مقاماً غيَر محمودٍ قويًَّة غيَر قاتلٍة   .  ساُللٍة منكوبةفي كامل   فتؤس  

هديد  للجنس     .أتابع  وثانياً في الحسنات  والتَّمكين   فرات  في قائمة  السُّوء  والتَّ إْذ ال تنتظمُ جميُع الطَّ

. ومنها ما يكوُن ضرورًة اإلنسان  مل هالحا  خيرًا عظيماً فبعُض الُمتغيَّرات  الجينيَّة  قدْ تحمُل    البشري  .

يصحُّ القوُل على وك  تجلُب منفعًة وقدرًة أكبَر على التكيُّف  مع ظروٍف بيئيٍَّة طاغيٍة جاثمٍة أمَدًا. ما 

، فإنَّهُ ينتظمُ ما عداهُ من المخلوقات  األخرى  شركاء  الوجود. من  اإلنسان 

اصطبَغ الجلدُ سوادًا   فراُت ما  الطَّ الشَّمس   فلوال  ألشعَّة   ل  حيناً وبياضاً دافعاً  حيناً آخر.   اه جاذباً 

ضرورةَ واستقامَ غزيرًا ُمنساباً  األولى،في  لزومَ تهويٍة وتبريٍد  ولواُلهُنَّ ما اخشوشَن الشَّعُر وقسى  

َل النَّاُس البيُض حرقاً عندَ خط   االستواء، وألنهَك السُّودُ بردًا ُقتفي الثَّانية. ولوالهُنَّ لعزٍل وتدفئٍة 

استقرَّ بهمُ   لمَّا  شمااًل.وضعفاً  بها إنساُن اليوم  هي من   الُمقامُ  التي ينعمُ  فوسائُل الوقاية  والحماية  

مكين   ة  الحمايشؤوَن  وحيدًة   تدبَّرُ تالعضويَُّة قديماً، كانت   و  رفاهيَّة  الحاضر. ُتلغي صفًة هنا،  والتَّ  .

ُز مفاعيَل أخرى هناك. وهكذا جيالً  ُتسيطُر  بينما    ،بعين ها سكَّاَن إقليم  صفاتٌ جيل، تنتظمُ    بعد  من    وُتعز  

 إقليٍم بعيد. شعبٍ فيعلى تقاسيم    أخرُ 

فاإلنساُن   هْل أدركت  اآلن  أهميَّة  أْن يبقى أحد  الشَّريكين  من ذكٍر أو أنثى مقصدًا للم تغي  رات  الجينيَّة؟

مرصودٌ إلى قدٍر غير  معلوم. عاَش طوياًل، وال نعلمُ كْم سيعيُش الحقاً. مخلوقاٌت كثيرٌة غيُرهُ كانْت 

امتحاَن تتجاوَز و  وجودًا، ثمَّ أصبحْت أثرًا طيَّ الن  سيان. لْم تنجْح أْن تقهَر شروَط الحياة  الُمتغي  رةَ

مان    واندثرت.، فانزوْت  العسيرَ  الزَّ



األعم   األغلب ،بهذا المعنى،   تكيٍُّف   قصٍد ودرايةٍ  فعل ة   الطَّفرتكون   وفي  به  العضويَُّة لزومَ  تقومُ 

تمكيٍن. ترتيب  الحروف    هيَ   وضرورةَ  تُك   بصورةٍ واعيةٍ   إعادُة  جديدةٍ لْم  إلى مفرداٍت  وصواًل 

ثاتٍ ل  مقصودٌ  تعويمٌ   هيَ   ،بكلماٍت أخرُ و. من قبلُ موجودًة   ، كلُّ ذلَك خدمٌة  وطمٌس ألخرياتٍ   مور  

تكيٍُّف وتمكين.للنَّوع  والجنس  و  لزومَ 

 بين  قوسين

وعيَّ. وال أذهُب بعيدًا مع القائليَن بهذاف،  اً إذ فرة  العشوائيََّة والالَّ . فال هيَ  الحديث    أنا أنفي عن  الطَّ

ها الصُّدفُة  ،ضربُة حظ ٍ  اٍت   أبوها. وال هيَ مزاجيٌَّة ال والخطأُ أمُّ ًة وُتخطُئ مرَّ مسؤولٌة، تصيُب مرَّ

، فتكوُن النَّتائُج خالَف الُمشتهى قدْ يحدُث أحياناً أْن تضلَّ العضويَُّة وُتخطَئ المسارَ نعم!   .كثيرات

فراُت العائباتُ عندَها،  والقصد.  عاملُ  حقيقًة على العضويَّة    تكوُن الطَّ فالعضويَُّة   .واقع  الحالمَع   التَّ

كاَء الفطري  ، وإْن هيَ حباها هللاُ برمجيَّات  عمٍل صفُتها اإلتقاُن، تبقى مخلوقاٍت   وإْن هيَ امتلكت  الذَّ

 النَّقُص سمٌة لها ونقيصٌة.

ْق! ْق أو ال ت صد    صد  

اءُ. فرةُ تبقى  ذلَك عاقبًة أم ساءَ،    مُدَ حَ   آدمُ وليدُ طفرةٍ جينيٍَّة وخطيئٍة، وكذا هيَ حوَّ  ،األساسُ هيَ   الطَّ

أصبحَ وجود    األصيُل، في  صلُ واأل اء. وبهما ومعهُما،  وحوَّ آدمَ  للبحث     الجنُس البشريُّ  هما  مادًَّة 

وناراً بريقاً ُمله    ال تعدمُ  والجدال   فات  المواصفات   أضحىبهما ومعهُما،  و. ماً  عُ في الص   نوُّ  باً سَْكالتَّ

ع  الجيني    ُخبرَ  لطالمافَ   .زاً ُمنجَ  نوُّ  .ومفاعيل ها في إغناء  الحياة  وفي تعدُّد  ُمفردات ها  من فضلٍ   ما للتَّ

كاثر  الجنسي     عاقلٍ ال يخفى على  ف فات. فال يُطابُق خلٌف    دوُر التَّ في خلط  الجينات  وإعادة  توزيع  الص  

اَء ذلكَ ايتبفسلفاً له صورًة وقدرًة.     مكانَ اليُناسُب   ،لزمان ه    صلحُ يَ   خلقٍ كلُّ   ويختلف.  ،يُن الخلُق جرَّ

واءمَ طبيعَة مكاٍن  مقاُمهُ ومعاشُهحيُث  َصُلَح لزماٍن قدْ ال يصلُح آلخر. وما  يغدو . وما  بعين ه  قدْ 

فات     وال أبالغُ هلكًة في آخَر أكثَر وحشيًَّة وضراوًة.  مَ  إذا ما ادَّعيُت فضَل آدمَ في تركيب  وانتخاب  الص  

مان  ومواصفات  المكان  األكثر  مواءمًة لشروط    .الزَّ

 َ ًا من  ي أْم مُ  وأنا إْن أدَّعي ذلَك فال أنحاُز إلى آدم ، والعلمُ راءاة. غلوَّ   النَّظريُّ فالواقُع يشي بهذا الدَّور 

الُمقارُن يدعمان القولَ  اويُ  من  ي، وذاَك  كوُر أكثَر من  ن قرَّ من   %60ه. ففي عالم  الحيوان، تمنُح الذُّ

فات  الوراثيَّة  لجيل  األبناء. فات   اإلناُث في  تتمايزُ فال    الص    دائماً   فيهنَّ   ، ويختصمُ الفحولُ الجينات  الص  

سينشُر جينات ه  وصفات ه  على جيٍل بأكمل ه.   غنمُ إناَث القبيل  جميعاً، ويلقُح.يَ سالفائُز منهم  وويقتتُلوا.  

 واختباراُت الجودة  والمواصفات.  ولمَ ال؟ وهُنَّ األحدُث واألفضُل على ما أظهَرهُ نزاعُ الفحول  

ةُ  ة  ُمشعرًا   فطرةً   ُألقُموهاوصفات. فقدْ    تٍ عامال  هي حديُث جيناتٍ   هنا فالقوَّ أزاًل أْن ال أصدَق مَن القوَّ

وإْن ُكنَت عنيدًا من قولي ُمرتاباً، فإليَك دليلي من عالم  الحيوان  حيُث الفطرُة جودة  الجينات  ودلياًل.  ل

 السَّليمُة تعمُل ما تزال.

 مثالٌ مْن عالم  الفطرة  السَّليمة:

كور    يعملُ  الذُّ يزاُل، على تخليق  جيٍش مَن  الفطرة  ما  اليعاسيبالنَّحُل، وهَو على  والنَّحُل على  . 

جنسي    كاثر  الالَّ ناسخ  والتَّ . غانمةً   حياتَها الهيةً اليعاسيُب  تقضي   . قديرُ  ،إْن شاَء لهُ العليُّ القديرُ   ،التَّ

حيق  وتصنيع  العسل   ال هُ فاع  وحماية  القفير  مُ يعملونْم في جمع  الرَّ  ،هُمْ وكذا  جنَّدون.  . وال هُْم في الد  

هور   على لع  وتلقيح  الزُّ  المقام  على طول   هُمْ حياُة رفاهٍ وعطالٍة  .عاجزونأيضاً هْم  حمل  غبار  الطَّ

بُدَّ قادمٌ مرصوٍد  إلى قدٍر    يغنمون. ويظلُّ الحاُل على ما وصفُت حتَّى تأتي ساعُة الحصاد. فهًمْ   ال 

 .  يُذَخرون



كور  وهُْم لطاَلما كاُنوا تنطلُق الملكُة، وهي في الس  رعة  ف والسَّبق  لها الباعُ والقدرة. يتبُعها جيُش الذُّ

قون. وبون. واآلَن جاَء الدَّوُر، وهُْم لهذا الدَّور  مشموَن ويُشرَ في البُلهنية  ينعمون. عاشُوا عمَرهُْم يُطَع 

فعُل    إلىالوصوُل   الكثيُر    جهادٍ الملكة   يتساقُط  اليعاسيب  ومشقَّة.  وضحاي  من  الضَّعف    العجزا 

، وتعودُ د  والعناء  بَ شهيدَ الَك  األبُّ   اليعسوبُ يموُت    وفي نهاية  المطاف، فردٌ ذكٌر يفوُز بالملكة  فيلقُح. 

مين. ظافرةً   األمُّ   الملكةُ  مَع األحسن    نتاُج اجتماع  األحسن  حمٌل هَو   .الممكن  حمٌل هَو أفضُل    بحمل ها الثَّ

، األصلُح هَو األنسُب لزمان ها  جيلٌ    لمملكت ها.تبني جياًل جديداً   القفير  إلى    الملكةُ   تعودُوطافاً.  بيوضاً ون 

 .مكان هال

فات. هُْم مخابالتَّصنيع  والتَّحديث   مخابُر    مْ هُ فاليعاسيبُ  . هُْم للجودة    رُ لألفضل  من الجينات  والص  

مان.     مع المحيط.  ُمتفاعلةٌ   حي  ةٌ  مخابرُ  كلُّ فرٍد منهم مخبٌر تتفاعُل مع ظروف  المكان  وتحديثات  الزَّ

بذات ه. تتشابهُ المُدخالُت، وتختلُف الُمخرجاُت.  . وبعدَ يعسوبٍ جيناٌت خاصٌَّة بكل     خرجاتُ مُ القائمٌ 

يقدُر عليه  سوى  ال  اً وعسير اً شاقَّ  اً سباق  التَّصنيع ، يكوُن االختباُر العمليُّ لجودة  الجينات  الُمخرجات  

 من كاَن واثقاً من ُمخرجات ه  أكيدًا.

صعودًا في ذاك  المسار   الحيواناُت المنويَّةُ أال يشي هذا بشيٍء آخَر مماثٍل عندَ اإلنسان؟ أال تتسابُق  

الملكة.    البُويضة    واألقوى بتلقيح    امنه  قومُ األسرعُيإلى البويضة  الملكة؟ ومن ثمَّ   العسير  للوصول  

اء  البُويضة    مع جينات    اً ن طاف  آدمَ جين  فيجتمُع أفضلُ   .لألم   حوَّ

المعنى اليعاسيب   وبهذا  كما  آدمُ  يكوُن  والتَّصنيع  والتَّحسين  لجينات     مخابرَ ،  الُمستقبل.  الحاضر  

بُ  عميٍق ودراسٍة  الُمعاش. وبعدَ فحٍص ه  للواقع  قراءات  ،ويُكثُر المُدخالت    ،الُمتغيَّرات  البيئيَّةَ   يتشرَّ

، تكوُن الُخالصاُت ن طافاً ذوات  جيٍن    غبَّ الطلب  والمطلوب.مواصفاٍت  لجميع  الوارد 

، وآدم  لفعل  التَّحديث  والتَّمكين؟ اء  لحفظ  التَّكوين   لكْن! لماذا حوَّ

، فألن  ي أغوصُ لتَّذكير  أن  األمُر اختصاُص عالم  الغيب  والشَّهادة. وأنا إْن كنُت فيه  امن  بُدًَّا  ال أجدُ

ولمَّا كاَن قدْ   أخوُض.خلق  أبحُث والفاً، في الخفايا وتفاصيل   وما جعلني شغ  ُمعطىً  امتلكُت من جديد  

لسم  قضيٍَّة، فها أنا أطرُحها إليكم   استباَن لي شعاعُ نورٍ   غيَر هيَّابٍ.في ط 

  ،األساسيَّة  من الضَّياع    . فواحدٌ لحفظ  خصائص  الجنس  البشري   ووظيفة األمُر عندي توزيُع أدوارٍ 

مكين.  لفعل  اآلخُر    ويكونُ  كيُّف  والتَّ ،    فال يمكُن أْن يكوَن االثنانُ   التَّ كوين  الخلُف على   فينسخُ حوافَظ التَّ

. السَّلف  صفات   لمواكبة    حرٍف  زم   الجيني   الالَّ التَّحديث   لغياب   البشريُّ  الجنُس  ينقرُض  وبذلك 

مان  وتحديثات  المكان،   الُمتغي  رات  البيئيَّة. وال يمكُن أْن يكوَن االثنانُ  بات  الزَّ لُمتطلَّ ُمتغي  رين طبقاً 

فتضيَع خصائُص الجنس  البشري   تدريجيَّاً. فال يمضي زماٌن حتَّى تجدَ النَّاَس على غير  ما كاَن عليه   

ض.   وجوهراً شكاًل   السَّلفُ  مكين  فألنَّهُ األكثُر تعرُّ إْن هَو ُخصَّ بفعل  التَّحديث  والتَّ اً لظروف  وآدمُ 

اَء.   اءُ   ُخصَّتْ بينما   ،أزالً   وامة  فعليه  وقَع واجُب الق  بيئت ه  من حوَّ  .وشغفاً   فطرةً يامة  ق بال  حوَّ

اءُ تتَّخُذ معتزاًل يقيها ونشأها من  الطبيعة  وسُكَّان ها مْن إنٍس وبهيمة. فهي  عواديفمنُذ األزل ، وحوَّ

فْت    .قدْ استبطنْت كهوَف األرض  ملجأً  غصاَن األشجار  ووريقات ها دريئًة. ولمَّا أذعَن لها الوسيلُ،  أتلحَّ

خيمةً   لقبيل هاابتنْت   منزاًل.  مسكناً  كوخاً،  األثيرةَ على قلب ها، حماًل   ،  وفيه  هجعْت، تبني مملكتَها 

اءُ!وإرضاعاً و ، حوَّ  تنشئة. جليلٌة هي أفعاُلك 

ها، وال ُتغادرُ  ها . الكأُل إلى  . شغوفًة تمأُل الخزائَن بيضاً، وال ُتهادنُ كملكة  النَّحل  أقامْت في قفير    عرش 

مان  وغدرات ه.    هتمُّ . ال تَواألمُن ُكرمى عينيها موفورٌ   محضوٌر. بقسوة  المكان  وأحوال ه، أم بعدائيَّة  الزَّ

، ويعملُ  َث في جين ها على أْن    ،والحاُل على ما وصفتُ  ،. فأنَّى لهافهناَك من يسهُر على ذلك ُكل  ه  ُتحد  



مان   الزَّ َر  تطوَّ ياُلئمُ  المكان.    ما  امتلكَ وُمتغي  رات   لمن  األمَر  َب    فتركْت  ليتشرَّ ،  المكانَ الُفسحَة 

مان.  ويستشرَف ُمتطل  بات  الزَّ

ً لمهمَّة  التَّحديث  الجيني  .  فاليعاسيُب تمرُح  وفطرت ه،  النَّحل    عبقريَّة   منتوجَ فكانت  اليعاسيُب    وحالَّ

هيفُة شروَط   مان. تلتقُط ُمستقبالُتها الرَّ ، تستنشُق أهواَء الزَّ دخيلتُها  وتحدثيات ه. وتعمُل    البقاء  في المكان 

يلزمُ من جيناٍت. ُتبقي منهُنَّ على الُمفيد  العامل ، وإل    الُمناسبَ نَّ ُتضيُف الجديدَ يه  على تصنيع  ما 

. فيعمُل كلُّ يعسوبٍ على تحديثات ه  الجينيَّة  الخاصَّة. ومن ثمَّ،  القفيرُ في بيئت ه  حيُث يقيمُ لجديد  ُمعطًى 

القويُّ يحظى بنعيم   ةٍ ومجالدة.  الجماع ، فتحصدُ منهُ يكوُن الفرُز ومنُح درجات  الجودة  امتحاَن قوَّ

 لكت ها.الملكُة جينات  الجيل  القادم  من مم 

  ، ، يجنيها.  يطويهاوانطلَق آدمُ يخوُض في دروب  الحياة  العسيرة. يواجهُ العثرات  . يبحُث عن  المغانم 

نْت منهُ شمُس . أمطرْت عليه  السَّماءُ أيَّاماً دهورًا.  تارًة وَطورًا يُرديه  الوحَش، يتَّقيه   يصارعُ وتمكَّ

طوياًل وكثيرًا. هيرة   الزَّ في    تاهَ   الظَّ َقهُ  وأرَّ وزواريب ه.  المكان ،  بتصاريف ه منعرجات   كثيرًا   . ماُن 

بيعة  كاَن مقامُ آدمَ ومعاشُه. ومنها استقى زادَ  ماَن، عل مَ أحواَله.هُ وطبائعَه.  في الطَّ   فكاَن لهُ أْن خبَر الزَّ

 .جاَب المكاَن، أل َف تضاريسَه

ه. مْن أرادَ البقاَء في عالم  الُمتغي  رات ،   ، وكذا هَو سحُر الوجود  وعوالم  كذا هَو فعُل العضويَّة  الحيَّة 

زماٍن. وما كاَن الزمَة معاٍش في مكاٍن، غير  استنفَر طاقات ه  بحثاً وتحديثاً. فما نفَع لزماٍن، يقتُل في 

 االستشهادَ بعالم  النَّحل  فألنَّهُ على الفطرة  تُ وأنا إْن كنُت أكثر.  سواه مكانٍ   ال يصلُح لعيٍش أْم بقاٍء في

 من فطرةٍ  األصيل    األصل  على  غريزةٍ يعيُش، و  ممسوخ  على   فأمسىالسَّليمة  ما يزاُل. وإمَّا اإلنساُن  

 تاُل.حيَ و  يدورُ اً ما  دائم   هو

 كاشفة  الكبرىالم  

ياق     الجنس    صفات  وخصائص  كعامٍل أساٍس في حفظ     Barr Body، يظهُر جسيمُ بار الـ  في هذا الس  

بغيُّ قد  اعتزَل باكرًا بقيََّة الجينات    .البشري    ل  البيضة     فسريعاً بعدَ اإللقاح    .  داخَل النَّواة    فهذا الص   وتشكُّ

بغيُّ   الخلويَّة  نقسامات  عدٍد قليٍل مَن االوبعدَ   ،Female Ovumالـ    الُملقَّحة  األنثى   X، يتحصَُّن الص  

ُمتغي  ٍر طارئ. ويكوُن جسيمُ  العمالق داخَل شرنقٍة هو بانيها. فيحمي ذاتَهُ من كل   دخيٍل عابٍث، أْم 

 من حين ها.  ُمسمَّاهُ هَو    Barr Bodyباَر الـ  

بغيَّاً أً خط ص  وخطيئًة أن  اعتبروهُ  منهُم     X  ُوظيفتَه  . Inactivated Chromosome Xالـ    فقدَ 

اءَ   التبَس عليهمُ  فظنُّوهُ هاجعاً. وأرجعُوا الفضَل في أنوثة  حوَّ  األمُر لمَّا امتنَع عن قبول  ملو  نات هم، 

بغي    األخيُر ال صفَة Small Chromosome Xالـ   الصَّغير Xإلى الص  . وهذا ما ال أقبُلهُ. فهذا 

بغي    لهُ. جنسيَّةٌ  في  . بينما صفاُت الجنس  هيَ ال أكثرَ   Chromosome Porterالـ   حاملٌ هو ص 

بغيُّ   ، كلُّ أسرار  خلق  اإلنسان  Giant Chromosome Xالـ   العمالقُ   Xجسيم  بار، هذا الص    . ففيه 

 .من ذكٍر وأنثى

بغيُّ الجنسيُّ األنثويُّ الـ   بغيَّات   . يتشبَّهُ بأFemale Sexual Chromosomeهو الص   قران ه  مَن الص  

اءُ بويضةً  سابحاً في فضاء  كأقران ه  ماتزاُل. ويبقى    Female Oocyteُملقَّحٍة الـ    غيرَ   لمَّا تكوُن حوَّ

ه Female Ovumالـ   لبيضة  الُملقَّحة  األنثىا نواة   . بعدَها، سريعاً ما يعزُل نفسَهُ عن سائر  محيط 

صفاُت وخصائُص  فبه  عظيماٌت جليالٌت.    اتُ نيطفالمهامُ المَ   لتركيب ه  من تطف  ل  الدُّخالء.تقيًَّة وصيانًة  

اءَ  ت ه    ،حوَّ برمَّ البشري    الجنس   وخصائُص  صفاُت  خلف ها  علي  ،ومن   .واألمينالحارُس    هنَّ هَو 



اءُ على ما ُخلقْت عليه  أزاًل، فال خوَف على ضياع  الجنس   و   صفاٍت وخصائصَ   البشري   ما دامْت حوَّ

 .أبداً 

هدة  حافَظ على تركيبت ه على ما كاَن عليه  في عُ  Barr Bodyالـ ، جسيمُ بار بْل أكثر  من ذلك  أقول 

ع  المكان.  مان  وتنوُّ اءُ األمُّ، فأودعْتهُ أمانًة عطيًَّة لكل   بُنيَّات ها على طول  الزَّ . تناسخْتهُ حوَّ اَء األم   حوَّ

اءُ أبداً ال  اء  ما أنجبْت. هَو ذاُتهُ ال يتغيَُّر شكاًل أْم بناءً.   تخلو منهُ حوَّ اء    هَو ذاُتهُ في حوَّ ، وحوَّ  األمس 

اء   ، وحوَّ فيعَة  الغد. اليوم  هَو في حصن ه  المنيع ، يردُّ كلَّ من كل   تحديٍث طارئ.  أزالً حمى ذاتَهُ الرَّ

اَء األساس. يسمُح بكل   تحديٍث نافعٍ للجنس   دخيٍل عابٍث.   ه  العالي على صفات  حوَّ يُشرُف من برج 

لْ    !البشري  ، ويردُّ كيدَ كل   ضاٍر ُمضي  عٍ لخصائص  النَّوع  أم  الجنس. فتأمَّ

 

  هامَّةٌ مالحظةٌ 

 جسيم  بار كاملًة، وأردت  االستنارة  بكليَّة  الم كاشفة ، فلْن أبخل  عليك  تفصياًل أْم دقيقًة.إْن أنت  أردت  حقيقة   

واية  وتفصيل  التَّفصي  ل :كلُّ ما يجب  عليك  هو قراءة  المقال  الم شار  إليه  أدناه، ومشاهدة  الفيديو المرافق، ففيهما كامل  الر  

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

 

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  التَّالية:

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراض  والعالمات  السَّريريَّة   أذيَّاُت العصبون  الُمحر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
يَّة  للنُّخاع  الشَّوكي  ، خبايا الكيس  السُّحائي  .. كثيُرها طي  ٌع وقليُلها عصي  على اإلصالح    ض   في األذيَّات  الرَّ

 tic Injuries of the SpineSurgical Treatments of Traumaالجراحي    

 
مقاربُة العصب  الوركي   جراحيًَّا في النَّاحية  اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياف  العضلة  اإلليويَّة  العظمى مقابَل  

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

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesغط  العاملة  في النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 وظيفُة كمونات  العمل والتيَّارات  الكهربائيَّة  العاملة

 
  Action Electrical Currents ربائية العاملةفي النقل العصبي، التيَّاراُت الكه

 
 األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي   

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesالمشابك العصبي ة  لنقل في  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدة  رانفيه  

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة 

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبط  مسار الموجة  العاملة 

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليد  كمونات  العمل
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 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)د(  الصدمة النخاعي ة )مفهوم جدي

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

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات  ساعُ باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي  

 
 لمحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ةالتنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب ا

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

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

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي  ُخلقت  المرأةُ من ضل  ع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر  

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالقٍ وصَنيعُة مخلوقٍ  وُح   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلُق السَّماوات  واألرض  أكبُر من خلق  

 
لُع آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.    ُتفَّاحة آدم وض 

 
اءُ.. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألف  عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ة  ة  الفكر  وفكر  القوَّ ، بين قوَّ  فقهُ الحضارات 

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ  لَّ دَّةُ وع   قةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفافالع 

 
وجات  وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب    األسودُ، وفرضيَُّة النَّجم  السَّاقط  الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّة  الخلق   

 
ُر!  صبي  أم بنٌت، األمُّ ُتقر  

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرة  العضديَّة  الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ
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ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( تقييمُ األذيَّة  العصبيَّة 2)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة األذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( تصنيُف األذيَّة  العصبيَّة 4)  األذيَّاُت الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلة  الكابَّة  الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباط   

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري    

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر  

 
فات  والمآالت   كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص   .. زادُ مسافٍر! الذَّ كاء   ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس  الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

 
ة  المنعكس  1الُمنعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس  2الُمنعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت  ساع  ساحة  العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة   4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة 2الرَّ

 
اءُ   ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليد  المخلبيَّة  

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

 
بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسمُ الص   بغيَّة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص  

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

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص  

 
باب  الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

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

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء

 
قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
، فرضيَُّة الكون  السَّديمي   الُمتَّصل    خلُق السَّماوات  واألرض 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟  عندما ينفص 

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصل  المرفق   
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وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينة   الطُّ

 
.. كاية   كَْشُف الَمسُتور   َمَع االسم  تَكوُن الب دَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخات مَة الح 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أم  اجتماعُ ضرورة، أم ا جتماعُ مصلحةٍ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرة  الهوائيُّ  

 
ندي      Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ُثنائيُّ الجانب  للعصب  الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضات  غير  الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن  طاف  الـ  إنتا

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

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفوات  األوَّ

 
اءُ هذه  تل دُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذه  تل دُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

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

 
! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه  المغنيزيوم باٍن للعظام 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(ُمعالجُة تناذر  العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عينُهُ على الص    فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعد  السُّلوك 

 
يل  والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 المَرأةُ أْن تَل دَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهَةٍ عَربيَّة   كادَت  

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعب  المزمن  

 
 أفضَل الُممكن    طفُل األنبوب ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم ا متحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في الق ياس  قصُوٌر، َوفي التَّجريد  وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر  

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

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ

 
دُّ )كوفيد   فات  19-فيروُس كوُرونَا الُمستَج  ، عَينُهُ عَلى الص    (: مْن بَعد  السُّلوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   األُسْطوَرةُ الَحق يقَُة الهَر 

 
نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة ، وعمليَُّة التَّجدُّد  العصبي     التَّ
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دُ: العالقُة السَّببيَّ ويحيُّ الُمتعد   ُب اللُّ د؟التَّصلُّ ويحي   الُمتعد   ب  اللُّ يَّار  الغلفاني   والتَّصلُّ  ُة، بين التَّ

 
: ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسبب  نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبد  االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي 

 كتلة  الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلة  الكابَّة  المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض    أذيَّاُت ذيل  الفرس  الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالج  الجراحي  .. التَّطوُّ

 
ند     Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليد  والز  

 
سغ  تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصب  المتوس  ط  ُمتالزمُة نفق  الر  

 
نبوبي   الـ    Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصب  الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياٌب خلقي  معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضموُر إلية  ا

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

Femoris 

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

Brachii Muscle 

 
ي  انعكاسي    تميََّز بظهور  حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدود  القريبة  للوذمة     Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  

 الجلديَّة 

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك   السُّفلي   باستخدام  الشَّريحة  الشَّظويَّة  الُحرَّ

Fibula Flap 

 
ي   )داءُ بيرغر( ض    انسدادُ الشَّريان  الكعبري   الحاد   غير  الرَّ

 
مفيَّة  اإلبطيَّة    ل  يٌَّة معزولٌة في العقد  اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
 النَّقي    العظم  و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويض  الضَّياعات  العظميَّة  الُمختلطة  بذات   

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ٍ هام ٍ في السَّاعد   ةُ جانُب الكتف  في تعويض  ضَياعٍ جلدي   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرة  العضديَّة       Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ة  الُمدو  رة    Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتار  الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناة  الجامعة   

 
.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حزمًا آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفات  الثَّدي الشَّائعة   

 
.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
: الحقُن تحَت األخرم     Subacromial Injectionتدبيُر آالم  الكتف 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحرين ..  مجمعُ 

 
نَان ؟ .. وما قبَل النَّار  الُكبَرى أْم َروضَات  الج   ما بعدَ الموت 

 
فافة  األخمصيَّة  الُمزمن  بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهاب  اللُّ

 
  الكتف  بالكورتيزون  لوح    -حقن الكيسة  المصليَّة  الصَّدريَّة 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(
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دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصل  الكتف  ,Intraarticular Frozen Shoulder  الكتُف الُمتجم  

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

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

 
 Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصاُل الكيسة  المعصميَّة ، السَّهُل الُممتَن ع   

 
   (FDS Arc)قوُس العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في السَّاعد     Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصب  الُمتوس  

 
قة  واألرملة؟  ما قوُل العلم  في اختالف  العدَّة  ما بيَن الُمطلَّ

 
  Transfer to Restore Shoulder MovementTendon  عمليَُّة النَّقل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف  
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