د .ع َّمار ياسين منصور

وال أنفي َعنها العَ ْدلَ أحيانا!
ح َّوا ُء هذه ،يكاف ُئ َعدي ُد ب َنيهَا َعدي ُد بُنيَّاتها
هي حوَّا ُء التي يساوي خزينُ مبيضيها من البُويضات ُّ
الذكور الـ  Male Oocytesخزينهُما من البُويضات اإلناث
ُّ
ً
َّ
الـ  .Female Oocytesهنا ،عدلت العشوائيَّ ُة فاختارت الذكورة جنسا لنصف البُويضات غير ال ُملقحات ،وتركت
األنوثة لل ِّنصف اآلخر .لذلك كان منطقيَّ ًا ْ
أن يتظهَّر في نسل حوَّاء ال َّتكاف ُؤ العدديُّ بين البنين والبنات .هي حقيق ٌة،
ال َّنظريَّ ُة تؤ ِّك ُد إمكان الوقوع والواق ُع يشي بأهميَّة نسب الحدوث.
لمزي ٍد منَ التَّفصيل ،شاهد الفيديو على ال َّرابط التَّالي:

(فيما يلي ُمقتبسٌ من مقا ٍل أطول ،حمل العنوان والرَّابط ال َّتاليين:
حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حواء!)
حقيقتان علميِّتان لن تقبل بهُما حوَّا ُء ما توالت األيَّا ُم وتالحقت الحقوب .األولى هي األساسُ  ،هي الحقيق ُة األ ُّم.
وال َّثاني ُة هي َّ
الالحق ُة ،ابن ُة األولى شرع ًا ومنطق ًا .ال يمكنُ لل َّثانية ْ
أن ترى نور الصَّباح ما ل ْم تقش ْعهُ األولى.
ْ
ْ
لذلك أعمل الفكر في األولى بادئ ًاْ .
وأصحت
فأنارت لك ديجور ًا
فإن هي اعترشت العقل منك ،تس َّللت ال َّثاني ُة خلس ًة
ْ
ْ
طالت ُمقام ًاْ .
سقطت على أعتاب البصر ،اطرح ال َّثانية جانب ًا وال تتكبَّ ْد عناء المحاولة.
وإن هي
فيك غفل ًة
َّ
ُ
ُ
ُ
خرجات.
دخالت ،فال تكونُ الثانية من غيرها وهي ال ُم
فاألولى هي ال ُم
فأ َّما األولى الصَّدم ُة فهي دو ُر حوَّاء األساسُ في تقرير جنس وليدها ( .)1وأ َّما ال َّثاني ُة العضا ُل فهي في حوَّاء ذاتها،
ُ
ُ
حسمت أمري ،وبات عندي جليَّ ًا ال لبس فيه اختالفُ األرحام
ومنبت الجدال الخالف .وأ َّما أنا فق ْد
وهنا مكمنُ القلق
في قدرتها على إنتاج ُّ
ْ
الذكور أم اإلناث .فهناك حوَّا ُء التي ال ُتنجبُ َّإال إناث ًاْ ،
سعت وأكثرت
وإن هي إلى غير ذلك
ً
ُ
َّ
ً
ْ
ْ
وراكمت عديد البُنيَّات .وهناك حوَّا ُء المحظيَّة التي ال تل ُد إال ذكورا ما أرادت إلى ذلك سبيال .وبين هذه
الحمول
ُّ
ُ
ُ
ِّ
َّ
ُ
وتتباينُ
النسبُ بين منكوباتٍ يغلبُ في نسلهن اإلناث ،وأخرياتٍ محظيَّاتٍ يسود الذكو ُر
وتلك ،تزدح ُم االحتماالت
على نسله َّن ويغلبُ .
شخصيَّ ًا ،كان لي شرفُ تظهير األولى والدِّفاع عنها على ك ِّل منبر ٍ وفي ك ِّل ميدان ..وما أزال .وأ َّما ال َّثاني ُة فتجري
ممجوج ًة على لسان الخلق من عهد آدم ُربَّما .لك َّنها ل ْم تج ْد من يُح ِّق ُق في صدق مقالها ،ويتحرى علميَّة طرحها
وبنائها .لك ِّني ها أنا ذا أتصدى ،وإلى البراهين مؤ ِّكدات القول أسعى.

الحقيق ُة ال َّثاني ُة:
ْ
جرت على لسان الخلق ،فعم ُلوا بمقتضى حُكمها واثقين .ولطالما ا َّتخذها الرِّجا ُل ذريع ًة ،فأكثرُوا من ِّ
الزيجات
لطالما
غانمين آملين .فهذه ال ُتنجبُ َّإال بُنيَّاتٍَّ ،
والذك ُر ركيز ُة جا ٍه وضمان ُة نجاةٍ من غدر أيَّا ٍم ودولة سِّنين .وتلك رح ٌم تجو ُد

ْ
بصبيةٍ ذكور .هي ق ْد ُخب ْ
خلت ،وال نراها ُتبد ُل كريم عادةٍ قا ُلوها جادِّين وفاكهين .فتحزنُ امرأ ٌة
رت من زيجةٍ
ْ
ْ
بما ُوص ْ
ُ
ُ
أصبحت
ف ،وأنا إذ أنق ُل القول هنا فأل َّني
اكتسبت .والحا ُل كما
مت ،وتبته ُج أخرى بما
وصفت لك ْم على حر ٍ
لهُ أيض ًا من القائلين.
ُ
َّ
وأن مبيضيها
وقعت على حقيقة خزين المرأة من البُويضات غير ال ُمل َّقحات الـ ،Oocytes
فمن ُذ أ ْن
الـ  Two Ovariesيُعطيان البُويضات اإلناث الـ  Female Oocytesكما ويُعطيان البُويضات ُّ
الذكور
ُ
بدأت البحث جا َّد ًا في اإلمكان العلم ِّي لهكذا قي ٍل ولكذا شائعة .فالحقيق ُة األولى أنا واجدُها
الـ ،Male Oocytes
ُ
َّ
ْ
ْ
وحارسُها ،وأ َّما العل ُم فقد سبق وفصَّل في علم الخليَّة وتكاثرها .فال يبقى إال أن نجمع هذه بتلك ،وال ننسى من وسيع
الخيال نصيب ًا ،فعسانا نص ُل إلى نهاياتٍ أكيدةٍ ْ
وإن ُك َّن أحيان ًا مريرات المذاق ممجوجات.
في االختالف يكمنُ البرهان
تتطاب ُق عمليَّ ُة إنتاج البُويضات غير ال ُمل َّقحات عند المرأة وتلك التي لل ِّنطاف عند ُّ
الذكور ،وتختلفان فقط في ال ِّنهايات.
فمن خليَّةٍ مو ِّلدةٍ للبُويضات الـ  Oogoniumتكونُ بداي ُة األولى ،ومع خليَّةٍ مو ِّلدةٍ لل ِّنطاف الـ Spermatogonium
ُ
تبدأ ال َّثانية .وفي الحالتين ،تنقس ُم الخليَّ ُة المو ِّلد ُة انقسام ًا ُمنصِّف ًا الـ  .Meiosisف ُتعطي الواحد ُة أربع خاليا بنات
الـ 4 Daughter Cells؛ نمي ُُّز َّ
فيهن خليَّتين إناث ًا الـ  ،Female Cellsواثنتين ذكور ًا الـ .Male Cells
ُ
ي  Xالكبير .ويبقى لل ُمذ َّكرتين الصِّبغ ُّي  Xالصَّغير .وعند الرَّجل،
عند المرأة ،تحتك ُر الخليَّتان
اإلناث الصِّبغ َّ
تكونُ اثنتان إناث ًا الحتوائهما على الصِّبغ ِّي  ،Xواثنتان ذكور ًا يمي ُِّزهما الصِّبغ ُّي  .Yوفي هذا يكونُ اال ِّتفا ُق تا َّم ًا
بين عمليَّتي إنتاج البُويضات الـ  Oocytogenesisفي مبيضي المرأة وإنتاج ال ِّنطاف الـ Spermatogenesis
في الخصيتين عند الرَّجل .لكن بعدها ،يكونُ الفرا ُق واقع ًا ،واالختالفُ جوهريَّ ًا.
ُ
البنات األرب ُع وتمارسْن
فعن َد ال َّرجل ،تسو ُد قسم ُة العدل في إنتاج ال ِّنطاف بين مذ َّكرةٍ ومؤ َّنثةْ .إذ تستمرُّ الخاليا
عمله َُّن َّ
ٌ
عامالت؛ اثنتان ُمذ َّكرتان واثنتان مؤ َّنثتان .الحيا ُة كما الوظيف ُة
ف
الالئي ُفطرن عليه أز ًال .ه َُّن أرب ُع نطا ٍ
ِّ
هي هب ٌة للجميع ،ال تمايز في ذلك أم انتخاب .وما سرى على خليَّةٍ مولدةٍ لل ِّنطاف واحدةٍ ،يسري على جميع ال َّنظائر
من الخاليا ال ُمشابهة لها في الوظيفة.
هو فع ٌل ي َّتصفُ بالديمومة ،يستمرُّ من ُذ زمن البلوغ حتى زمن المنيَّة .يختلفُ ال َّنشا ُط ،لك َّنهُ متى بدأ فإ َّنهُ ال يغيبُ أبد ًا.
وهنا ،تبقى شريع ُة العدل هي الحاكم ُة .فجمي ُع الخاليا البنات ستصب ُح جنود ًا نطاف ًا ،نصفه َُّن ٌ
إناث ونصفه َُّن اآلخ ُر
ب يستنف ُر طاقات
ذكور .فالمسي ُر إلى تلقيح البُويضة هو فع ُل ُجلجلةٍ ،دونهُ أهوا ٌل وجهو ٌد ُتبذ ُل وسباق .هو فع ُل انتخا ٍ
الجميع ،واألقوى هو من ُ
يفوز ويغن ُم.
ٌ
ُ
ثالث وتبقى واحد ٌة.
تموت
بالمقابل عن َد المرأة ،قانونُ العشوائيَّة هو من يحك ُم إنتا َج البُويضات غير ال ُمل َّقحات .ف
البنات ال َّث ُ
الث ال َّن ُ
ُ
افقات األجسام القطبيَّة الـ  ،Polar Bodiesوتنفر ُد الرَّابع ُة ل ُتعطي البُويضة
تش ِّك ُل الخاليا
ُ
ُ
َّ
ُ
غير ال ُمل َّقحة الـ  .Oocyteلكن كيف يكونُ ذلك؟ من هي الباقية؟ ومن ه َُّن النافقات؟ هنا نبحث ،وهنا نسعى جاهدين
لتفسير أحجيَّة القول موضوع الحقيقة ال َّثانية.
ُ
مخلوقات هللا ال َّناطقون
هو القانونُ اإلله ُّي الحاك ُم لفطرة الخليَّة من يُق ِّر ُر في هذا المقام ،وهو من يحك ُم ها هنا .وأ َّما
فنسبُوها جه ً
ال منهم وغطرس ًة إلى قانون الصِّدفة والعشوائيَّة .فقا ُلوا جازمين ،أن العشوائيَّ ُة هي من تختا ُر تلك
َّ
َّ
ً
الفائزة ،وهي من تحك ُم على الباقيات الثالث بالموت وظيفيَّا .وعليه ،يكونُ نصيبُ المرأة من البُويضات الذكور
ومن البُويضات اإلناث عطيَّة العشوائيَّة وقانون الصِّدفة ال غير.
فقد تختا ُر الصِّدف ُة خليَّ ًة بنت ًا أنثى لدور البُويضة ،والثالث الباقيات لدور األجسام القطبيَّة .كما ويمكنُ لها ْ
أن تصطفي
الخليَّة البنت َّ
الذكر لدور البطولة ،والباقيات ال َّثالث لألدوار ٍ ال َّثانويَّة .فالعشوائيَّ ُة هي الحاكم ُة هنا ،فكيف لنا أن نق َّر
ض ُل في مقا ٍم اإلناث ،وتمي ُل ك َّل الميل إلى الخاليا ُّ
الذكور في مقا ٍم آخر.
عين ًا بخياراتها .والعشوائيَّ ُة ذا ُتها ،قد ُتف ِّ
لذلك ،يختلفُ نصيبُ المرأة من البُويضات غير ال ُمل َّقحات اإلناث وتلك ُّ
الذكور تبع ًا لمزاجيَّة الصِّدفة والعشوائيَّة.
بال َّنتيجة وأيَّ ًا كان جنسُها ،تنض ُّم البُويض ُة غي ُر ال ُمل َّقحة إلى أخواتها منتوج الخاليا المو ِّلدة للبُويضات األخرى ،فتش ِّك ُل
خزين ٌ
ُ
ٌ
تكتنز في مبيضيها
ثابت ال زيادة فيه .تبص ُر األنثى ال ُّنور ،وهي
جميع ًا مخزون المرأة من هذه البُويضات .هو
خزين يُق َّد ُر بمئتين وخمسين ألف بويضةٍ غير ُمل َّقحةٍ ،قد تزي ُد قلي ً
ٌ
ال
كامل الخزين من البُويضات غير ال ُمل َّقحات .هو

ٌ
وق ْد تنقصُ أحيان ًاَّ .
مسقوف ،ال يتع َّدى نصف مليون بويضةٍ في حا ٍل من األحوال .وفي محدوديَّة العدد
لكن العدد
يتخ َّفى شط ٌر من جواب األحجيَّة.
فمع محدوديَّة العدد ،تتجبَّ ُر العشوائيَّ ُة وتوث ُق حكمها .فق ْد تختا ُر العشوائيَّ ُة ال َّتنكيل بامرأةٍ ،فال تمنحها َّإال البُويضات
غير ال ُمل َّقحات اإلناث .وق ْد تأنسُ بالجود والكرم ،فتمن ُح أخرى خزين ًا صرف ًا من بويضاتٍ ذكور .وال أنفي عنها
ُ
ئ من الجنسين مع ًا.
العدل أحيان ًا ،فتنع ُم عندها
الكثيرات بخزي ٍن مزيج ٍ ُمتكاف ٍ
أخير ًا أقو ُل ،يغلبُ على العشوائيَّة صف ُة العدل ،فال تعد ُم ج ُّل ال ِّنساء نصيب ًا من كال الجنسين .يصحُّ ْ
أن تختلف ال ِّنسبُ ،
الذكو ُر في أحيا ٍن أخرى .وق ْد تتباينُ ال ِّنسبُ كثير ًا ج َّد ًا ،فيغلبُ ُّ
اإلناث أحيان ًا وق ْد تتف َّو ُق ُّ
ُ
الذكو ُر في نسل
فتغلبُ
هن ،وتربو نسبُ اإلناث في ُذريَّة أخريات .وق ْد يبل ُغ ال َّتطرُّفُ مداه ُ األقصى ،ف ُتحر ُم نسا ٌء من جنس ُّ
بعض َّ
الذكور
نس ً
ٌ
أخريات حصر ًا بأطفا ٍل ُذكور.
ال ،بينما تنع ُم
..........................................................................................................................................
()1

ت َّم شر ُح الحقيقة األولى األ ِّم في موضع ٍ آخر .لمزي ٍد من ال َّتفصيل ،راجع المقال األساس وهو بعنوان:

المرأ ُة ُتق ِّر ُر جنس وليدها ،والرَّج ُل ي َّدعي!

في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءة المقاالت التَّالية:
-

أذي ُ
َّات العصبون ال ُمحرِّك العلويِّ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة لألعراض والعالمات السَّريريَّة
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

هل يفي ُد ال َّتداخ ُل الجراح ُّي الفوريُّ في أذيَّات النخاع ال َّشوك ِّي وذيل الفرس الر َّ
ضيَّة؟
النقل العصب ّي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر
The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ُ
موجات الضَّغط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي،

ُ
كمونات العمل Action Potentials
في النقل العصبي،
وظيف ُة كمونات العمل والتيَّارات الكهربائيَّة العاملة
في النقل العصبي ،التي ُ
َّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
ي
األطوا ُر ال َّثالثة للنقل العصب ِّ
المستقبالت الحسيّة ،عبقريّة الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبيّة The Neural Conduction in the Synapses

-

عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفُ عقدة رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائفُ عقدة رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضبط معايير الموجة العاملة
وظائفُ عقدة رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضبط مسار الموجة العاملة
وظائفُ عقدة رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في توليد كمونات العمل
-

في فقه األعصاب ،األلم أو ً
ال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم

الصدمة النخاعيّة (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيّات النخاع الشوك ّي ،األعراض والعالمات السريريّةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
The Symptomatology
الرّمع Clonus
اشتدا ُد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
ا ِّتسا ُع باحة المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses

االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Responses

-

ّ
ويعف عن محاوره الح ّسيّة
التن ّكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي..
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons
ال َّت ُّ
نكسُ الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ي ،رؤي ٌة جديد ٌة )Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتج ُّد ُد العصب ُّ

ُ
المنعكسات الشوكيَّ ُة ،المفاهي ُم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
ُ
ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسات ال َّشوكيَّ ُة،
ي
ُخلقت المرأ ُة من ضلع الرّجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز العلم ّ
المرأ ُة تق ِّر ُر جنس وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
-

الرُّ و ُح وال َّنفسُ  ..عطيَّ ُة خالق ٍ وصنيع ُة مخلوق ٍ
خل ُق السَّماوات واألرض أكب ُر من خلق ال َّناس ..في المرامي والدالالت
ُت َّفاحة آدم وضل ُع آدم ،وجهان لصورة اإلنسان.

-

حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معراج خالص
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجريد وال َّتنفيذ رحلة ألف عام
هكذا تك ّلم ابراهي ُم الخليل
فقهُ الحضارات ،بين قوَّة الفكر وفكر القوَّة
الع َّد ُة وع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلق ٍة وأرمل ٍة ذواتي عفاف

-

تع ُّد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجات ومل ُك اليمين..
ُ
َّ
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّة النجم السَّاقط
جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّة الخلق
صب ٌّي أم ٌ
بنت ،األ ُّم ُتق ِّررُ!
القد ُم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خل ُق حوَّاء من ضلع آدم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
شل ُل الضَّفيرة العضديَّة الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّي والوظيف ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )2تقيي ُم األذيَّة العصبيَّة
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراح ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )4تصنيفُ األذيَّة العصبيَّة
قوسُ العضلة الكابَّة ال ُمدوَّرة Pronator Teres Muscle Arcade
شبيهُ رباط Struthers- like Ligament ...Struthers

عملي ُ
ي Tendon Transfers for Radial Palsy
ي في تدبير شلل العصب الكعبر ِّ
َّات ال َّنقل الوتر ِّ
)Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise

-

من يُق ِّر ُر جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
الذكاء ..زا ُد مسافرٍ! َّ
ثالوث َّ
الذكا ُء الفطريُّ  ،اإلنسان ُّي ،واالصطناع ُّيٌ ..
ُ
بحث في الصِّفات والمآالت
ُ
المعادالت الصِّفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها

متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُمنعكس ال َّشوك ُّ

ي االشتداديُّ  ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُمنعكس ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّة المنعكس Hyperreflexia,
ال ُمنعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة ثنائيَّة الجانب للمنعكس

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي االشتداديُّ ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة ال ِّتساع ساحة العمل Extended Hyperreflex,
ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology

ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة للمنعكس عديد اإلستجابة الحركيَّة

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة

خل ُق آدم وخل ُ
ق حوَّاء ،ومن ضلعه كانت حوَّا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
جسي ُم بار ،ال َّشاه ُد والبصير ُة Barr Body, The Witness

-

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ي لليد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّتدبي ُر الجراح ُّ
االنقسا ُم الخلو ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
ال ُمت ِّم ُ
مات الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
االنقسام الخلو ُّ
ي ال ُمنصِّف الـ Meiosis
فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشباب ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفي ٌد ..وكثي ُره ُ ضا ٌّر ج َّد ًا

-

والمهن ُة ..شهي ٌد ،من قصص البطولة والفداء
ال َّثقبُ األسو ُد وال َّنج ُم ا َّلذي هوى
خل ُق السَّماوات واألرض ،فرضيَّ ُة الكون السَّديم ِّي ال ُم َّتصل
الجواري ال ُك َّنسُ الـ Circulating Sweepers

-

عندما ينفص ُم المجتمعُ ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟

-

-

ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفصل المرفق Elbow Auto- Arthroplasty

ال ُّطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينة
ك ْشفُ المس ُتور ..مع االسم تكونُ البداي ُة ،فتكونُ الهويَّ ُة خاتمة الحكاية
ُمجتم ُع اإلنسان! أهو اجتما ُع فطرة ،أم اجتما ُع ضرورة ،أم اجتما ُع مصلح ٍة؟
ي Pneumatic Petrous
عظ ُم الصَّخرة الهوائ ُّ
ي ُثنائ ُّي الجانب للعصب َّ
خل ٌع والد ٌّ
ي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ِّ
حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حوَّا ُء

إنتا ُج البُويضات غير ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتا ُج ال ِّنطاف الـ Spermatogenesis

أ ُّم البنات ،حقيق ٌة هي أ ْم هي محضُ ُترَّهات؟!
أ ُّم البنين! حقيق ٌة لطالما ظنن ُتها من هفوات األوَّلين
ت وقليل بنين
ّغ ّلب ُة البنات ،حوَّا ُء هذه تل ُد كثير بنا ٍ
غلب ُة البنين ،حوَّا ُء هذه تل ُد كثير بنين وقليل بنات
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