د .ع َّمار ياسين منصور

طفل األنبوب ،ليس أفضل الممكن
ال تكافئ ال َّطبيعة منْ ال يحترم قوانينها

اعتادتِ البُويض ُة غي ُر ال ُمل َّقحةِ الـ ْ Oocyte
ف الـ  Spermsشريك ًا لها في عمليَّةِ الخلق.
أن تختا َر أفض َل ال ِّنطا ِ
حفظت نف َسها عالي ًا في قناةِ فالوب الـ  ،Fallopian Tubeث َّم ْ
ْ
ي ْ
ف ْ
فليس عبث ًا ْ
إن كنت ْم
أن
َ
أن هل ُّموا إل َّ
قالت لل ِّنطا ِ
ً
َّ
ِّ
طافُ
ُ
ف الرَّفيعِ ،وفي دربِ ُجل ُجلة صاعدة ال تعد ُم ال َّنك َد تراه ْم إلى البويض ِة
ر
ش
ال
لبلوغ
ة
حثيث
ن
ال
د
فتجه
قادرين.
ِ
ِ
ضعيف ويتع َّث ُر شار ٌد ،وال يغن ُم المفازةَ َّإال قاد ٌر حصيف .اختزنَ الجوه َر ْ
ٌ
من جين الـ Genes
خائضين .فيهل ُك
ُ
فاستح َّق الوصو َل ،وها ه َو يخطبُ و َّد العزيزةِ بنفائس ِ العقيق .فيختلط سن ُّي المحمو ِل بسن ِّي ال ُمقي ِم ،ويزدانُ الخل ُق
بوافد جديد .منح ْتهُ ال َّطبيع ُة األحسنين من جين ،جين حديث وجين عتيق.

الجين العتيق الـ Ancient Genes
باكر ًا ج َّد ًا ،وفي المرحلةِ الجنينيَّةِ األولىُ ،
تبدأ حوَّا ُء بتصنيع ِ خزينِها منَ البُويضاتِ غير ِ ال ُمل َّقحاتِ الـ .Oocytes
ومن ث َّم طوي ً
ُ
تختزنُ الواحد ُة منه َُّن نصفَ جيناتِ البيضةِ ال ُمل َّقحةِ الـ  Ovumالمؤسِّسةْ .
البويضات
ال ما تغفو
ُ
ْ
اختزنت ْ
على ما
من جين ،فال تصحو بعدَها َّإال في ميقات لها مقدور .ودوريَّ ًا بع َد بلوغ ِ حوا َء ،تنشط بعضُ الغافياتِ
ً
ُ
لتمن َح الحياةَ فرصة لخلق جديد .بينما تبقى األخريات غافيات في انتظار ِ ميعاد لها موقوت.
ْ
علمت خط َر َّ
فال تمن ُح البُويض ُة غي ُر ال ُمل َّقحةِ فرص ًة لعاد طارئ ْ
أن يستهدفَ جينَها وال َّتغيير .هي
الزم ِن على هويَّةِ
أقامت في قرار مكين .حص ْ
ْ
ْ
َّنت ذاتَها من غوايةِ ال ُمح َدثِ َّ
الزمان ِّي
فعزلت نف َسها وجينَها سريع ًا و
اإلنسا ِن،
ً
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
وسطوةِ ال ُمستج ِّد المكان ِّي .هي علمت سهول َة استالبِها حينَ االنقسا ِم ،فبدأتهُ باكرا وسريعا ما منهُ انتهت .بدأتهُ ل َّما
ْ
ْ
ْ
وانتهت منهُ وهي ما تزا ُل جنين ًا في حمى أ ِّمها الرَّؤوم .ث َّم سريع ًا ما
ف الرَّح ِم الحنو ِن،
هجعت ،فكيفَ
كانت في كن ِ
َ
لعابث بعده ُ ْ
يعبث في جي ِن ال ُمحصَّناتِ الغافيات.
أن
ْ
بهذا المعنى ،تبقى البُويض ُة غي ُر ال ُمل َّقحةِ ضنين ًة على ما ُقس َم لها ْ
أقامت .تدف ُع ع ْنهُ فع َل ال َّتبدي ِل
من جين عتيق ما
ْ
َ
استطاعت .فجينُ اآلبا ِء المؤسِّسينَ هي لهُ على ال َّدوا ِم حافظة .فال نخافُ بعدها على اإلنسا ِن
وبواعث ال َّتحديثِ ما
انحراف ًا نوعيَّ ًا يُض ُّي ُع الصِّفات .فيبقى إنسانُ اليو ِم شبيه َ اإلنسا ِن القديم .وه َو ذا ُتهُ الرَّج ُل األ َّو ُل آد ُم والمرأ ُة
األولى حوَّا ُء ،ه َو ذا ُتهُ في ك ِّل األقاليم.
لمزي ٍد من التَّفصيل ،اقرأ مقالي في عمليَّة إنتاج البويضات غير المل َّقحات،
كما وشاهد الفيديو الملحق:

الجين الحديث الـ Updated Genes
ْ
ْ
وأ َّما ال ِّنطافُ
علمت خط َر الجمو ِد وال َّثباتِ على ميراثِ اآلبا ِء المؤسِّسين.
ف والموا َءمة.
فعلمت ضرورةَ ال َّتك ُّي ِ
َّ
فالزمانُ ُمتغيِّ ٌر وكذا ه َو المكانُ  ،فكيفَ لثابت جامد من جين عتيق ْ
أن ينف َع إنسانَ اليوم .فما ص ُل َح لزمان ،ق ْد ال يبقى
ً
ناسب شرو َ
ط مكان ،ق ْد يغدو َمهل َكة في غير ِ مكان.
ضرور ًة في قاد ِم أزمان .وما
َ
ُ
حديث فع ُل ذكاء ال يقد ُر عليهِ َّإال م ِن امتل َك ال َذكا َء وأكث َر منَ الحصافة .وه َو في الوقتِ عينِهِ فع ُل مداومة،
وال َّت
ال يصب ُر عليهِ َّإال م ِن شغفَ الحياةَ وأرا َد البقا َء فتع َّل َم فنونَ ال ُمثابرة .فآد ُم ال يستعج ُل في إنتاج ِ ذخيرتِهِ من نطاف
عامالت .ه َو يتشبَّ ُع بداي ًة تحديثاتِ زمانِهِ ويتشرَّبُ شرو َ
ط المكا ِن ،ومن ث َّم ينطل ُق في عملِهِ األثير ِ إنتاج ًا لل ِّنطاف.
إن ْ
ُ
َّ
وآد ُم ما ْ
يبدأ باكورةَ إنتا ِجهِ حينَ البلوغ ِ الـ  ،Pubertyال ينقط ْع ع ِن اإلنتاج ِ ما أقام .فتكونُ السَّانحة لفع ِل التحديثِ
َّ
قائم ًة أبد ًا ،وفي ذل َك عظي ُم فائدة في رص ِد الجدي ِد الضَّاغ ِط من التحديثاتِ البيئيَّة.
ف في فع ِل ال َّتمكي ِن والمواءمةِ ْ
من تع ِّد ِد العروق ِ وتباي ِن الصِّفاتِ إلنسا ِن اليوم.
وال أد َّل شاهد ًا على فض ِل ال ِّنطا ِ
ً
ي التي لو ْ
فال ِّنطافُ اختارتِ األسو َد لون ًا إلنسا ِن االقالي ِم الوسطى حماية لهُ ْ
َّنت إنسانَ
من سطوةِ ال َّشمس ِ الحارقة .وه َ
ي ْ
أملس
األبيض فرو ًة من شعر كثيف
َ
َ
من ألبستِ
ال ِّشما ِل باألبيض ِ ل َّما خبا نو ُر ال َّشمس ِ وش َّح خيرُها .وال ِّنطافُ ه َ
ْ
ْ
وهنت،
كسلت ،وما
جلب ًا للدِّفء ،وظ َّللتِ األسو َد بال َّشعر ِ ال ُمج َّع ِد القاسي ص َّد ًا ألشعةِ ال َّشمس ِ وترخيص ًا لل َّتهوية .وما

َّدت أحدَهما بمنخري ِن واسعي ِن لزو َم تهوية وتبريد ،وضي ْ
زادت تحسين ًا وتمكين ًا لهذا اإلنسا ِن .فزو ْ
ْ
بل
َّقت على اآلخر ِ
ً
حرصا على حرارةِ جس ِمهِ ومخاف َة الهدر ِ وضياع ِ الخزين.
لمزي ٍد من التَّفصيل ،اقرأ مقالي في إنتاج ال ِّنطاف على هذا ال َّرابط.
كما وشاهد الفيديو الملحق:

البويضات لحفظ التَّكوين ،وال ِّنطاف لفعل التَّكيُّف والتَّمكين
ُ
حرز
ف وتمكي ِن هذا اإلنسان .فالجينُ العتي ُق
ويتكام ُل الفعالن .ف ُتحاف ُظ حوَّا ُء على هويَّةِ اإلنسا ِن ،ويعم ُل آد ُم على تك ُّي ِ
ي الحارسُ الضَّنينُ على ما ُك ِّل ْ
َ
فت بهِ أز ًال.
حوَّا َء ،ومخزونُ بويضاتِها أبد ًا .ال تبدي َل فيهِ وال
تحديث ،كيفَ ال وه َ
ْ
بقيت حوَّا ُء ولود ًا .ويتك َّف ُل آد ُم بال َّتحديثاتِ الجينيَّةِ تمكين ًا
ي ما
فال نخافُ على الخصائص ِ ال َّنوعيَّةِ للجنس ِ البشر ِّ
ُ
لهذا اإلنسا ِن .يقطفُ منها ما وا َء َم زمانَهُ ،وص ُل َح أدا ًة في مكانِه .ووسيلهُ في ذل َك سي ٌل ال ينقط ُع ْ
من نطاف ،جديدُها
ال يُطاب ُق قدي َمها جين ًا.
فلك ِّل زمان أشرا ُطهُ ،كما لك ِّل مكان مفردا ُته .فال ينتص ُر إنسانُ اليو ِم بأسلحةِ الماضي العتيق ِ ،وال يبقى على حالِهِ
إنسان ًا إذا ه َو ْ
عن تراثِ األجدا ِد ما انقط َع ي َحيد .فتكونُ ال َّنجاع ُة في اثنتين؛ واحد ٌة تستمس ُك بالجوهر ِ األص ِل األصي ِل
من جين عتيق ،وثاني ٌة تعم ُل تحديث ًا في البالي القديمُ .تف ِّك ُك ما انقضى زما ُنهُ ،و ْ
من ث َّم بجين جديد هي تبني وتظلُّ
ُ
ُتعيد .فالجينُ
الحديث ضرور ُة بقاء وتمكين ،كما ه َو لحف ِظ هويَّةِ اإلنسا ِن الجينُ العتيق.
ي ال َّنوعيَّة .وكتبت في ذلك مقا ًال تجدونه على ال َّرابط:
شرحت مط َّو ًال دور البويضة األساس في حفظ خصائص الجنس البشر ِّ
" آدم وح َّواء ..لح َّواء حفظ التَّكوين ،وآلدم فعل التَّمكين"

ي
ضبط وال َّ
آليَّات ال َّ
سيطرة في الحمل ال َّطبيع ِّ
ُ
ال تستوي األمو ُر بنطاف ُتحد ُ
فخطأ االستقرا ِء سم ٌة ُتج ِّل ُل مخلوقاتِ هللا ِ جميع ًا،
ِّث بما شا َء لها ال َّظ ُّن وال َّتقديرُ.
ُ
ُّ
ُ
وال استثنا َء في ذل َك لصغير في الخلق ِ أ ْم لكبير .فق ْد تخط ُئ النطفة فتبتني لنف ِسها ما سا َء من جين حديث .وق ْد ي َعظ ُم
الخطبُ  ،فنحص ُد خالفَ الغايةِ والقص ِد الجليل .ويكونُ حاص ُل الحم ِل مخلوق ًا هزي ً
ف بقادر
ال ،ال ه َو على ال َّتك ُّي ِ
وال ه َو على ذاتِهِ بضنين .ويبقى األدهى األمرُّ في جين خبيث أقا َم ،يكونُ لعن ًة تشوبُ ال َّنس َل تَص ُم و َتشين.
ولدر ِء الخطر ِ ودفع ًا لل ُمصابِ العظي ِم ،اعتمدتِ العضويَّ ُة منهاج ًا بديع ًا في ضب ِط ال َّتنفي ِذ وتدبير ِ المسير .فال يُسم ُح
بع َده ُ ل ُمتغيِّر ٍّ
شاذ ْ
ف ،وال تجتم ُع
ي في الخلق ِ ُمصيب.
أن يغد َو واقع ًا ،وال يُؤذنُ َّإال لسو ٍّ
َ
فيذوب ال ُمتغيِّ ُر ال َّش ُّاذ دونَ الهد ِ
البويض ُة َّإال بالقادر ِ السَّويّ .ا َّلذي حم َل جين ًا نافع ًا ،فاستح َّق الوصو َل وال ِّلقا َء الحميم.
 .1امتحان الجدارة (االنتخاب ال َّطبيع ُّي):
َّ
فليس بال ُّسرعةِ وحدَها
صعاب .ال يقد ُر عليهِ إال م ِن تن َّع َم بالق َّوةِ وامتل َك الخزين.
َ
ف طري ٌق صاع ٌد و ِ
فدونَ الهد ِ
َّ
ُ
ْ
َّ
ْ
ْ
يكونُ ال َمغن ُم ،لكن م َع القدرةِ على التح ُّم ِل وال ُمثابرةِ لبلوغ ِ العرين .فالبُويضة غي ُر ال ُملقحةِ أبت أن تسعى
ْ
ف ،بلْ أراد ْتهُم إليها ساعين .فال تقب ُل ب ُنطفة ما ل ْم ْ
زالت في األعلى في البوق ِ المكين.
ي ما
إلى ال ِّنطا ِ
تبلغها ،وه َ
ُ
ُ
ك أيَّ ُتها ال ِّنطافُ  ،فجدِّي المسي َر للقا ِء الحبيب .سيسقط كسولك ْم ،ويهل ُك مريضُك ْم ،وال يبل ُغ
ه َو دربُ جُلجُلة مسي ُر ِ
المرا َم َّإال قاد ٌر سليم؛ انظر الشَّكل (.)1
إذإ ما َ
لقاح إلبويضة
حدث إ ُ
يكون
من إلبوقُ ،
يف هذإ إجلزء َ
جناح إلتَّعشيش ومن ثَّ
ُ
إمحل ُل أمرإً ُمر َّجحاً

إلبوق
ُ
Fallopian Tube

ُ
إملبيض Ovary
َّإلر ُ
مح Uterus
درب ُجل ُج ٍةل عىل إلنطاف
ُ
لقاح
يه أرإد ْت إ َ
صعو ُد ُه إ ْن َ
إل ُبويضة إلـ Oocyte

إملهب ُل Vagina

الشَّكل ( )1امتحان الجدارة
المكانُ المثال ُّي إللقاح ِ البويضةِ الـ  Oocyteهو الجز ُء البعي ُد من البوق.
ُ
الوقت الكافي
عندَها ،وعندَها فقط ،ي ُتا ُح للبيضةِ ال ُمل َّقحةِ الـ Ovum
َ
لتكتسب إمكانيَّ َة االنغراس ِ
ْ
عشيش الـ  Implantationفي بطانةِ الرَّح ِم الحامل.
ومن ث َّم ال َّت
َ
ي الـ  Posterior Fornixمن قبَّةِ المهبل الـ  .Vaginaبعدَها ،يبدأ سب ُق الوصو ِل إلى البُويضةِ.
يُلقي آد ُم نطا َفهُ في الرِّتج ِ الخلف ِّ
َ
حدث ْ
ف إلى البُويضةِ غير ِ ال ُمل َّقحةِ الـ  Oocyteلتلقي ِحها.
وأن كانَ لقا ُء البويضةِ
دربٌ شا َّق ٌة وطويل ٌة ،بعدَها يص ُل السَّلي ُم القاد ُر منَ ال ِّنطا ِ
بال ُّنطفةِ في القس ِم البعي ِد منَ البوقِ ،نجحتِ البيض ُة ال ُمل َّقح ُة الـ  Ovumفي ال َّتعشيش ِ الـ .Implantation

معي أم ِّث ُل ل َك بشبيه ْ
من عال ِم الحيوا ِن
وإذا ما زلتَ دونَ وضوح ِ الصُّ ورةِ ،ول َّما يأت ِ َك بع ُد القو ُل السَّديدُ ،تعا َل
ِ
ً
إن ه َو أرا َد تكاثرا .يُغاد ُر المحي َ
ِّعاب ْ
ط الـ ،Ocean
العتيد .فسم ُك السَّلمو ِن الـ  Salmon Fishيركبُ الص َ
َّ
العذب في ق َّمةِ الجب ِل الرَّهيب .يختر ُق تيَّا َر الما ِء ال َّدفيقِ ،يصع ُد شالالت ما ُؤها صبيب .يته َّد ُده ُ الدُّبُّ
يقص ُد الما َء
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ
ْ
ُ
ٌ
ف
بنطا
د
ح
ت
ي
ُ
ه
ض
بي
ُلقي
ي
حيث
،
د
المه
بلوغ
حتى
ه
تحدو
ة
الغريز
وتبقى
ريق.
ط
ال
اع
ط
ق
من
ه
ر
ُ
غي
ر
ال َّنه ُم ،وكثي
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
يموت الجم ُع من كربِ مش َّقة وعسرة ودرب طويلْ .
ذكورِهِ ال َّثمين .و ْ
لكن ما ه َّم ما دا َم الفع ُل ق ْد أنجزَ ،
من ث َّم
ي الحيا ُة تدو ُم بما سيأتي ْ
من نشْ ء جديد.
وها ه َ
ولي في تكاثر ِ ال َّنح ِل عظي ُم عبرة .فاأل ُّم الملك ُة تنطل ُق بعيد ًا بجناحي ِن قادري ِن وبصيرة .يتبعُها ذكو ٌر يعاسيبُ
بك ِّل ما أوتوا ْ
من قوَّة وعتيق ِ فطره .فيتهاوى الضَّعيفُ خاسئ ًا ،ويستمرُّ صحي ٌح ُمثاب ٌر موفو ُر القدرة.
َّ
ف ذي ِمرَّة .فيغن ُم نتيجتَها جي ٌل كام ٌل
ف ،يكونُ النصيبُ فوزَ واحد منهُم تا ِّم الوصو ِ
وفي نهايةِ المطا ِ
َّ
اقتنص األحسني ِن من أ ٍّم حانية وأب ل َّما يتب َق منهُ إال أثرُه.
منَ ال َّنح ِل،
َ
وأنتَ إذا ما رمتَ صفا َء الرُّ ؤياْ ،
خذ ْ
ك خشون َة المسار ِ ومنَ ق َّ
صةِ ال َّنح ِل سرعتَهُ والقدرة.
من أمثولةِ السَّم ِ
ُ
من غير ِ نار ،كما ال إلقا ٌح ْ
فال حالو ٌة ْ
تتمايز الجينُ الـ  Genesفي عال ِم
من غير ِ اختبار ِ سرعة ومش َّقة .فال
الحيوا ِن بجما ِل ال َّشك ِل وح َده ُ ،بلْ بامتحاناتِ الجدارةِ حينَ تصحُّ منهُ الفطرة.
 .2انتحار البيضة المل َّقحة الـ ( Ovumفشل التَّعشيش):
ُ
َّ
يحدث أ ْن َّ
َ
ُ
يتأخ َر الجم ُع ْ
ي في الرَّح ِم او قبلهُ بقليل.
وق ْد
عن لقا ِء البُويضةِ الـ  ،Oocyteفال يبلغوها إال وه َ
فس لواحد منه ْم لئيم .وتكونُ
فيجتمعُونَ عليها ،وه ْم لها قاهرون .فتسق ُط المسكين ُة ضحيَّ َة افترا ِسه ْم ،وتسل ُم ال َّن َ
ْ
اختارت فار َسها وال ه َو بذ َل لخطبت ِها المه َر العظيم.
ي
الكارث ُة بحمل سفاح ،ال ه َ
ْ
فتخافُ المسكين ُة من عار أل َّم بها ،وتخافُ على ص َّحةِ وسالمةِ القاد ِم ْ
استفاقت
من إث ِمها .لذل َك تراها متى
ْ
ْ
من سكرتِها
وعلمت بواقع ِ حالِها األليم ،تشتهِ الموتَ انتحار ًا ف ُتلقي بنف ِسها في الجبِّ العميقِ .فإلقاحُها وق ْد كانَ
ُ
عنو ًة ،فال يطيبُ حم ٌل محمولهُ سقيم.
ي إذا ما ُأ ْ
ف
عمليَّ ًا ،ال تستطي ُع البيض ُة ال ُمل َّقح ُة ال َّت
َ
لقحت في جو ِ
عشيش ما ل ْم يمض ِ على إلقا ِحها بعضُ الوقتِ .فه َ
ْ
سقطت ول ْم تتم َّك ْن بع ُد منَ ال َّتعشيشِ .وهذا م َّما يُحم ُد عاقب ًة ،فال ُّنطف ُة ال ُمل ِّقح ُة ل ْم تخض ْع
الرَّح ِم أ ْم قب َلهُ بقليل،
ً
َّ
ْ
ْ
ْ
قتراب البويضةِ غير ِ ال ُملقحةِ منها ،فعاجلتها .ول َّما تس َع
َ
ي اغتنمت ا ِ
لمعايير ِ الضَّب ِط والسِّيطرةِ كشفا لجينِها .بلْ ه َ
ً
ً
َّ
ً
ف؛
إليها كما يفع ُل كلُّ ُمنافس عفيف .الذي أرا َد فعال َمروما ،فبذ َل الجه َد والعر َق بلوغا للقص ِد الشري ِ
انظر الشَّكل (.)2
ي ْ
لكن العضويَّ َة ْ
َّ
لن تسم َح بتما ِم الحم ِل ما ل ْم تَعل ْم هويَّ َة
لن ترضى بغير ِ امتحاناتِ الجدارةِ مهر ًا لبُويضاتِها .وه َ
ً
َّ
يكونُ
وامتحانُ
معدنُ
َّرْ
َّ
ب
ر
د
ال
ء
وارتقا
،
ل
الوصو
سبق
بغير
ال
ة
الجدار
.
الخزين
ن
الجي
ا
ي
جل
لها
ه
ويتظ
،
ة
طف
ِ
ِ
ِ
ال ُّن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الغثيث ْ
من ُنطفة وال يدو ُم منها َّإال الصَّال ُح العنيد.
ف البوق ِ البعيد .فبمث ِل هكذا اختبار ،ي َ ْنس ُل
الصَّاعدةِ إلى طر ِ

إذإ ما َ
لقاح إلبويضة
حدث إ ُ
يكون
من إلبوقُ ،
يف هذإ إجلزء َ
جناح إلتَّعشيش ومن ثَّ
ُ
إمحل ُل أمرإً مُستب َعدإً

إلبوق
ُ
Fallopian Tube

ُ
إملبيض Ovary
َّإلر ُ
مح Uterus

َوإذإ ما َ
لقاح إلبويضة
حدث إ ُ
جناح
يكون ُ
يف جوف َّإلرمحُ ،
إلتَّعشيش ومن ثَّ
إمحل ُل أمرإً ش ب َه مُس تحيل

إملهب ُل Vagina

الشَّكل ( )2انتحار البيضة المل َّقحة الـ Ovum
يصب ُح إمكانُ ال َّتعشيش ِ ضعيف ًا إذا ما ُألقحتِ البُويض ُة الـ  Oocyteفي الجز ِء القريبِ منَ البوقِ.
ف الرَّحم.
وق ْد ينعد ُم هذا اإلمكانُ إذا ما ت َّم اإللقا ُح في جو ِ
ْإذ تحتا ُج البيض ُة ال ُمل َّقح ُة الـ  Ovumلبعض ِ الوقتِ ح َّتى تنقس َم وتصب َح توت ًة الـ  Rosetteعديدةَ الخاليا.
عندَها ،وفقط عندَها ،ق ْد تتم َّكنُ البيض ُة ال ُمل َّقح ُة من االنغراس ِ وال َّتعشيش ِ الـ  Implantationفي بطانةِ الرَّحم.

 .3الموت الباكر (موت محصول الحمل):
مع ذلكَ ،ق ْد تنج ُح البيض ُة ال ُمل َّقح ُة اآلثم ُة في تمكي ِن أركانِها .فتستبي ُح بطان َة الرَّح ِم ،وتبتني لنف ِسها ع َّش ًا مسكن ًا.
ْ
يثبت الحم ُل أمد ًا منَ َّ
ُ
ي َّإال شهو ٌر قليل ٌة
الزمن ،فتحسبُ ال ُّنطف ُة الغادر ُة أ َّنها ق ْد
وق ْد
فازت بخطيئتِها .وما ه َ
وتنقضي ،ويكونُ الفر ُح عارم ًا بنتيجةِ فعلتِها.
َّ
ي تجه ُد حثيث ًة إلسقا ِط
لكن العضويَّ َة ال ترضى بتلك ُم األفعال .وال تذعنُ لواقع ِ حال ،أ ْم تسم ُح بجسي ِم مآل .بلْ ه َ
أن يشت َّد الحم ُل عود ًا فيتمادى في األركان .وغالب ًا ما يكونُ سعيُها ظافر ًا ،فيسقطُ
ً
من قب ِل ْ
محصو ِل الحم ِل سريعا ْ
ً
ً
ً
ْ
ٌ
قلبٌ
قضى
ا
وليد
عين
تبكي
م
أ
،
عزيز
فقد
من
دمى
ي
فال
.
ا
صغير
ا
برعم
ل
مازا
محصو ُل الحم ِل وه َو
ضعيفَ
ْ
َ
َ
غريب األوصاف.
َ
البنيةِ
ال ،فيُول ُد الجنينُ علي ً
الموت غايتَهُ قلي ً
ُ
ال تتناز ُعهُ حتميَّ ُة الموتِ ورغب ٌة في البقاء .وبينَ ق َّمة وواد،
وق ْد يتمهَّ ُل
الموت طف ً
ُ
يُراو ُح األم ُل في شفاء ْ
ال صغير ًا أ ْم شابَّ ًا يافع ًا .وفي كلتا
ي أبد ًا .فال ينتظ ُر كثير ًا ويحص ُده ُ
لن يأت َ
ً
ٌ
ٌ
ُ
سن الحل ِم وقب َل ْ
الحالتين ،يكونُ مو ُتهُ باكرا قب َل ْ
أن يبل َغ ال َّشق ُّي َّ
فتموت غرسة خبيثة ول ْم تطرحْ
أن تلو َح بشائرُه.
ً
بع ُد بذور ًا تبقى ،أ ْم تنشبْ لها جذورا في األرض ِ ال تزو ُل أبدا.
 .4العقم المطلق والعقم ال ِّنسب ُّي:
ً
ً
وه َو سال ُح العضويَّةِ األخي ُر تنفيذا لحك ِمها في قطع ِ المساربِ على ما ه َو محظو ٌر ،ولملمة لما أمكنَ
عواقب جسام ق ْد تحو ُق وهكذا خلق منكور .فالحم ُل المدانُ ق ْد ينسلُّ ْ
لها ْ
من قبضةِ الضَّواب ِط والمعايير،
من
َ
فيُنهي معركتَهُ بوليد هجين .وق ْد يؤسِّسُ هذا األخي ُر لع َّلة في الخلقةِ ال ساب َق لها في سفر ِ العالمين .ويستبي ُح
َّ
ي هيئة
ي حال نصبحُ ،أو على أ ِّ
الزمانَ فيع ُّم شرُّ هُ ،وتكونُ لهُ الغلب ُة م ْع مجرور ِ ال ِّسنين .فال ندري بعدَها في أ ِّ
نكونُ نحنُ ُمصبحين.
ودرء ًا لخطر ق ْد يكونُ ُمستديم ًا ،تمن ُع ال َّطبيع ُة على هذا ال َّنش ِء الجدي ِ ِد قدرةَ اإلنسا ِل .فتقضي على آخر ِ ما تب َّقى
من إمكا ِن دوام .ف ُتقيِّ ُد ضر َره ُ على َّ
الذاتِ المنكوبةِ ،وق ْد يصيبُ األه َل ال ُمقرَّبين بعضٌ ْ
له ُ ْ
من تلك ُم اآلالم.
َّ
ً
ً
ُ
ُ
َّ
لكن األذى ق ْد باتَ محدودا ،مقصورا على شخص فرد ال يتع َّداه .فتموت العلة بموتِ حاملِها .فال يُكتبُ
ي من بع ِد موتِهِ تدوم.
ه
وال
ُ،
د
الخلو
لها
َ
والعق ُم مطل ٌق في كثير ِ حاالت ،ويُستنسبُ أحيان ًا عن َد الق ِّلةِ منَ ال ُمستثنين .فق ْد يُحر ُم الهجينُ إمكانَ إخصاب
ْ
وإن ه َو امتل َك اإلرب َة وعز َم اليمين .فال يكونُ سبب ًا في حمل أبد ًا ولو ه َو تز َّو َج بأربعين .فال ه َو ينت ُج طلع ًا،
حكمت وحك ُمها ٌ
ْ
وق ْد يكونُ طل ُعهُ علي ً
ال ْ
نافذ ،فال حم ٌل يُرجى منهُ ولو ه َو
إن كانَ لهُ منَ ال ُمنتجين .فالعضويَّ ُة
عاش َر ْدح ًا منَ السِّنين.
َ

وق ْد يُحر ُم اإلرب َة وق َّوةَ الجذبِ ح َّتى لو كانَ ه َو منَ ال ُمخصب ِين .فيكونُ المرضُ باد عليهِ ،والضَّعفُ دي َد ُنهُ وس َ
ط
إن كانَ منَ ال ُمجبرين .وق ْد ُ
العالمين .فال ه َو يرغبُ في الوقيعةِ ،وال ه َو قاد ٌر عليها ْ
عيب الهجي ِن،
تقرأ الخليق ُة
َ
ً
فتخافُ على نسلِها من ُمستقبل ُمشين .فال يج ُد الهجينُ شريكا يرضى بحالهِ ،وال يكونُ عرسٌ من غير ِ قبول
ْ
قضت ،وال أمك َر منَ العضويَّةِ ماك ٌر في عل ِم األتقيا ِء العارفين.
و ُمه ِّنئين .وتكونُ العضويَّ ُة ق ْد
 .5لعن ٌة مقيم ٌة
ْ
أقامت بنيان ًا،
وق ْد تشا ُء العضويَّ ُة السَّما َح ،فيُقي ُم الهجينُ عرس ًا ويفر ُح ببنين .وبذل َك تكونُ الع َّل ُة ال َّناشئ ُة ق ْد
تنفك تجني ما شا َء هللا ُ لها منَ ال ُمبتلين .فتكونُ ال َّلعن ُة ق ْد تم َّك ْ
ْ
وأكثرت منَ أشقيا َء لها حاملين .فتدو ُم الع َّل ُة ،وال ُّ
نت،
ٍّ
رست لها القواع َد الرَّاسخين .فتتوار ُثها األجيا ُل جي ً
وأ ْ
ال بع َد جيل ،وال ينجو منها َّإال كلُّ ذي حظ رصين.

ي (طفل األنبوب)
سيطرة في الحمل ال ِّ
ضبط وال َّ
آليَّات ال َّ
صناع ِّ
في حاالتِ العق ِم ،كثير ًا ما ُ
ف َّ
يلجأ اإلنسانُ إلى طف ِل األنبوبِ .وطف ُل األنبوبِ هذا ق ْد يتأ َّتى ْ
من جمع ِ نطا ِ
الذكر ِ
م َع البويضةِ الـ  Oocyteعلى صفيح زجاج ٍّي خار َج مواض ِعهِ ال َّطبيعيَّةِ في جس ِم األنثى .بعدَها ،تسعى ال ِّنطافُ ذاتيَّ ًا
ي الـ In Vitro Fertilization
إللقاح ِ البُويضةِ وه َو بذل َك فع ٌل يحاكي ال َّطبيع َة في جانب منها .وه َو اإللقاح ِ الصِّناع ِّ
).(IVF
كما وق ْد ُتقح ُم ال ُّنطف ُة قسر ًا داخ َل البُويضةِ ،ف ُت َّ
لز ُم األخير ُة بما ق ُس َم لها ْ
من ُنطفة وفي ذل َك قه ٌر للطبيعةِ ال يفو ُقهُ قهرٌ.
ي الـ ) .Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSIه َو إلقا ٌح
وهذا ما يُس َّمى اصطالح ًا بالحق ِن المجهر ِّ
صناع ٌّي أيض ًاَّ ،
لكن الوسي َل ِج ُّد مختلف.
ِ
ُ
ي الـ ) In Vitro Fertilization (IVFاألولى وال َّثانيةِ،
يعبث اإلنسانُ بقواني ِن ال َّطبيعةِ
في حالتي اإللقاح ِ الصِّناع ِّ
أيَّما عبث .فال يُخض ُع نطا َفهُ الختباراتِ الجدارةِ الضَّروريَّةِ كشف ًا لجودةِ الخزي ِن الجين ِّي .فه َو يجع ُل البُويض َة
على تماس مباشر م َع ال ِّنطاف .فال تسعى األخير ُة لكسبِ جدارةِ ال ِّلقا ِء ْ
ي تتساب ُق لتتمايزَ فيما بينَها
من جهة ،وال ه َ
ي ْ
من جهة أخرى.
كسب ًا لألحقيَّةِ بهكذا فعل حيو ٍّ
أكث َر ْ
ي يختا ُر اإلنسانُ نف ُسهُ ال ُّنطف َة ال ُمل ِّقح َة وفي ذل َك األدهى واألمرُّ  .فاإلنسانُ
من ذلك ،في عمليَّةِ الحق ِن المجهر ِّ
األب ،فألز َم الجنينَ جين ًا اختا َره ُ لهُ .اعتم َد ال َّشك َل معيا َر جودة ،واعتق َد َّ
أن في ذل َك حسب َهُ.
ق َّر َر ُمتحيِّز ًا ال ُّنطف َة
َ
ُ
مقياس كفاءة ،وقا َل ها أنا أجز ِلُ.
َ
أخ َذ بالحركةِ
وه َو ق ْد غف َل حقيق َة أ ِن ال َّشك ُل يفي ُد ُمبصر ًا ُمدرِك ًا ،وال ينف ُع حينَ تكونُ وحدَها البصير ُة تعملُ .فال تدري بويض ٌة شك َل
نطفة ألق َح ْت ،ال ُمه ُّم عندَها ه َو ال ِجينُ ولو َّ
أن حام َلهُ أحولُ .فال ِّشك ُل فتن ُة ُمبصر ،شغ َلهُ ال َّظاه ُر ع ِن الباط ِن وه َو
من عُت ٍّل نس ُلهُ ٌّ
األجملُ .فك ْم ْ
ي صحيح جا َد بهِ األنحلُ!
غث هزي ٌل ،وقو ٍّ
من سريع أتعبَهُ َّ
ي ل ْم يختبرْ ها َّ
الزمانُ  .فك ْم ْ
والسُّرع ُة ال تكونُ للجودةِ عنوان ًا ْ
الزمنُ سريع ًا ،فتراه ُ قعيد ًا عن َد أ َّو ِل
إن ه َ
مفرق! اختزنَ قلي ً
ي طاق ُتهُ ُته َرقُ .فالحرك ُة ال َّسريع ُة سم ُة ُمخصبْ ،
لكن إذا ما دا َم بهِ
ال منَ ال َّطاقةِ ،وبقلي ِل جهد ها ه َ
وبها الحالُ .ال َّدربُ إلى البُويضةِ شا ٌّق عسيرٌ ،ودونَهُ أهوا ٌل جسا ٌم وصعاب .ال يقد ُر عليهِ َّإال م ِن امتل َك سرع َة
ُ
تتمايز
الحركةِ وال َج َلد .لذل َك ترى الجينَ حريص ًا لتظهير ِ حسنِهِ بكليهما سرعةِ الحركةِ وال َج َل ِد على الخطر .وبهما
ال ِّنطافُ واقع ًا ،ال بجما ِل شكلِها وحالوةِ المنظر.

ال تكافئ ال َّطبيعة منْ ال يحترم قوانينها:
أخط َأ اإلنسانُ حينَ ألز َم العضويَّ َة الحيَّ َة منظو َره ُ لألشيا ِء .أخطأ حينَ اعتق َد واهم ًا َّ
أن الجودةَ هي فيما يراه ُ.
فحسب الخل َق جميع ًا بالجما ِل ي َختص ُم .امتل َك عق ً
ْ
صر ًاَّ ،
ص ُر.
عشقت عيناه ُ الجما َل،
َ
فظن العق َل عن َد غيرِهِ يُب ِ
ال ُمب ِ
أهم َل ما حباه ُ بهِ هللا ُ من فطرة ،فعم َد إلى فطرةِ الغير ِ ُ
ك
يعبث ويغيِّرُ .بنى ُملك ًا عظيم ًا ،فتمادى يدسُّ ي َد فضول في مل ِ
غيرِهِ ويد ِّمرُ.
ي ْ
من جما ِل جينِها تزهو وتتج َّملُ.
َ
انتخب منها ال َّسريع َة ،فالجينُ محرا ُك الجميلةِ
اختا َر منَ ال ِّنطا ِ
ف أجم َلها ،فقا َل ه َ
انفك يقو ُل وعليها يتق َّولُ .ث َّم كانَ منهُ ْ
َّ
أن أقح َمها قسر ًا في بويضة انتقاها بعين ُتبص ُر وال تتب َّ
صرُ.
ما
أن األفض َل م َّما لدى َّ
وذهب ي َّدعي َّ
الزوجي ِن
ويمكنُ أ َّنهُ أجل َسهما الخبيئ َة عامد ًا ،ث َّم تر َك الغواي َة بينهما تتف َّجرُ.
َ

أن للعضويَّةِ أعراف ًا ال تحي ُد عنهاَّ ،
ي َّ
ليس على ما يرغبُ ه َو أو يتص َّورُ.
وأن األم َر َ
من جين ه َو يتخيَّرُ .ونس َ
َّ
َّ
وأن هللا َ يغف ُر َّ
ُ
ً
ً
ً
َّ
نوب جمي َعها ،وق ْد يفعلها اإلنسانُ أحيانا وكثيرا ما يتعذرُ .وأ َّما الطبيع ُة فال تغف ُر اإلساءةَ أبدا ،وتحم ُل
الذ َ
َّ
َ
في دخيلتِها ال ِغ َّل وال ُّ
تنفك تتذكرُ .فال يسل ُم الوقيعة منها عاقلٌ ،وال يتفادى غضبتَها ما أقا َم دع ٌّي هت َك منها األعرافَ
ورا َح مزه َّو ًا يتبخترُ.
..........................................................................................................................................

في سياقاتٍ أخرى ،أنصح بقراءة المقاالت التَّالية:
-

أذي ُ
ك العلويِّ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة لألعراض ِ والعالماتِ السَّريريَّةِ
َّات العصبو ِن ال ُمح ِّر ِ

-

هل يفي ُد ال َّتداخ ُل الجراح ُّي الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاع ِ ال َّشوك ِّي وذي ِل الفرس الر َّ
ضيَّةِ؟
النقل العصب ّي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ُ
ط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي،
موجات الضَّغ ِ

ُ
كمونات العمل Action Potentials
في النقل العصبي،
وظيف ُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة
في النقل العصبي ،التي ُ
َّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
ي
األطوا ُر ال َّثالثةِ 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 عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كموناتِ 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 باحةِ 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
ُخلقتِ المرأ ُة من ضلع الرّجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز ِ العلم ّ
جنس وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
المرأ ُة تق ِّر ُر
َ
-

صنيع ُة مخلوق
الرُّ و ُح وال َّنفسُ  ..عَطيَّ ُة خالق و َ
َّ
خل ُق السَّماواتِ واألرض ِ أكب ُر من خلق ِ الناس ..في المرامي والدَالالت
ضل ُع آد َم ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم و ِ

-

حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
ف عام
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة أل ِ
هكذا تك ّلم ابراهي ُم الخليل
فقهُ الحضاراتِ ،بين ق َّوةِ الفكر ِ وفكر ِ الق َّو ِة
ال ِع َّد ُة و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلقة وأرملة ذواتَي عفاف

-

تع ُّد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجاتِ ومل ُك اليمين..
ُ
َّ
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّة النج ِم السَّاق ِط
جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق ِ
صب ٌّي أم ٌ
بنت ،األ ُّم ُتق ِّررُ!
القد ُم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خل ُق حوَّا َء من ضلع ِ آد َم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّي والوظيف ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقيي ُم األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراح ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )4تصنيفُ األذيَّةِ العصبيَّةِ
قوسُ العضلةِ الكابَّةِ ال ُمدوَّرةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِ

عملي ُ
ي Tendon Transfers for Radial Palsy
ي في تدبير شل ِل العصبِ الكعبر ِّ
َّات ال َّنق ِل الوتر ِّ
-

جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
من يُق ِّر ُر
َ
الذكا ِء ..زا ُد مسافر! َّ
ثالوث َّ
الذكا ُء الفطريُّ  ،اإلنسان ُّي ،واالصطناع ُّيٌ ..
ُ
بحث في الصِّفاتِ والمآالتِ

-

ُ
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 لق َّوةِ المنعكس Hyperreflexia,
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس

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

ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة للمنعكس ِ عدي ِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
خل ُق آد َم وخل ُ
ق حوَّا َء ،ومن ضل ِعه 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 للي ِد 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 َّشبابِ ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفي ٌد ..وكثي ُره ُ ضا ٌّر ج َّد ًا

-

َوالمهن ُة ..شهي ٌد ،من قصص ِ البطولةِ والفداء
ال َّثقبُ األسو ُد وال َّنج ُم ا َّلذي هوى
خل ُق السَّماواتِ واألرضِ ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديم ِّي ال ُم َّتص ِل
الجواري ال ُك َّنسُ الـ Circulating Sweepers

-

ص ُم المجتمعُ ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
عندما ينف ِ

-

ال ُّطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينةِ
َك ْشفُ ال َمس ُتورَِ ..م َع االس ِم تَكونُ البِدَاي ُة ،فتَكونُ الهَويَّ ُة خَ اتِم َة ال ِحكايةِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتما ُع فطرة ،أ ِم اجتما ُع ضرورة ،أم اِجتما ُع مصلحة؟
ي Pneumatic Petrous
عظ ُم الصَّخرةِ الهوائ ُّ
ي ُثنائ ُّي الجانبِ للعصبِ َّ
خل ٌع والد ٌّ
ي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ِّ

-

حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حوَّا ُء

ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto- Arthroplasty

إنتا ُج البُويضاتِ غير ِ ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
ف الـ Spermatogenesis
إنتا ُج ال ِّنطا ِ

ي محضُ ُترَّهات؟!
ي أ ْم ه َ
أ ُّم البنات ،حقيق ٌة ه َ
أ ُّم البنين! حقيق ٌة لطالما َ
ظنن ُتها من هفواتِ األوَّلين
ّغ ّلب ُة البنات ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثي َر بنات وقلي َل بنين
َغ َلب َ ُة البنين ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثي َر بنينَ وقلي َل بنات
وال أنفي عنها العد َل أحيان ًا! حوَّا ُء هذه يكاف ُئ عدي ُد بنيها عدي َد بُنيَّاتِها
المغنيزيوم بان للعظا ِم! يدع ُم وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
آلد َم فع ُل ال َّتمكين ،ولحوَّا َء حف ُ
ظ ال َّتكوين!
-

هَ َذيانُ المفاهيم ( :)1هَ َذيانُ االقتصاد
ٌ
معلومات ال غنى عنها
المغنيزيوم (،)2
ُمعالج ُة تناذر ِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ُمعالج ُة تناذر ِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ مو َّسعٌ)

)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

-

ك ،عي ُنهُ على الصِّفاتِ
فيروسُ كورونا ال ُمستج ُّد ..من بع ِد السُّلو ِ
هَ َذيانُ المفاهيم ( :)2هَ َذيانُ ال َّلي ِل وال َّنهار

-

صحي ٌح ْ
كا َدتِ ال َمرأ ُة ْ
لكن بنكهَة عَربيَّة
أن تَل ِ َد أخاهَا ،قو ٌل َ
متالزم ُة ال َّتعبِ المزمن Fibromyalgia
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