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آلدم فعل التَّمكي ِن ،ول ِح َّواء حفظ التَّكوي ِن!
ح َّواء أكثر ثباتاً جينيَّاً من آدم ،لزوم حف ِظ التَّكوي ِن
وآدم غير مستق ٍّر جينيَّاً ،ضرورة تكيُّف وتمكين

بعضُ الحقائق ،القابضُ عليه َّن كالقابض على ال َجمرات .ال يهدأنَ يُدمينَ الرَّا َح ،ينكأنَ الرَّاحات .يُقل ْقنَ اليقظ َة منكَ،
ُ
ُ
ف
ذكرت لك ْم
يُ ْبرحْ نَ ال َمنا َم والهَدَآت .ه َو الحا ُل كما
ووصفت .فمن ُذ أن تم َّكن ْت م ِّني تل ُك ُم الحقيق ُة ،والفك ُر على حر ٍ
كما سب َق وق َّد ُ
مت .فها أنتَ تراني اليو َم أقفُ عاجز ًا أما َم غموض معانيها .فال أنا أستطي ُع تقصِّي فقه ًا أ ْم تالي ًا لها،
ُ
ُ
ْ
تكف ع ِّني سطوةَ أحجيَّةٍ أني َ
وال هي ُّ
طت بها.
قا ُلوها ،وكانوا من صدق ال َّتصريح أكيدين ،ومن علمهم ُ
وخالصة بحثهم واثقين .قا ُلوا ْ
أن حوَّا ُء ُتبص ُر نو َر الحياة
ْ
كانت أ ْم كبير ًة .فالقلبُ خاف ٌق ،والفطر ُة حاضرة.
وهي في كمال هيئةٍ وتمام أدواتٍ .ال تَعد ُم منها واحد ًة صغير ًة
وبذو ُر الحياة ،أطفا ُل الغد المرصود ،في أحشائها كامنات .اكتملنَ ع َّد ًة َوعَديد ًا ،وه َُّن في انتظار القدر ال َمرقوم
ي َّإال سنونُ قليل ٌة ،ويحض ُر ال َّدو ُر وتكونُ الوظيف ُة رهين َة حُس ٍن وغريزة .هو ٌ
زمن ال بُ َّد
راضياتٍ صابرات .ما ه َ
ْ
وأن ينقضي لزو َم حش ٍد وتذخير ٍ لل َّطاقات بلوغ ًا للقصد.
وأ َّما آد ُم فه َو في مكا ٍن آخ َر .ه َو ال يستعج ُل زمن ًا ه َو بال ُغه ،وال يستدعي شقا ًء ه َو فاع ُلهُ و َقصْ دُه .في بالهةٍ وبُلهني ٍة
يكب ُر هذا الغرُّ  .ومن علم الحياة يلقفُ بطيئ ًا ما ُأتي َح لهُ ويلق ُم .بعنا ٍد يعتر ُك الحياةَ ،يستعل ُم حل َو الكشف وفنونَ الوصول.
ومن ث َّم وعلى مه ٍل منهُ ومنَ َّ
الزمان ،تستفي ُق الفطر ُة داخ َلهُ وتشتع ُل األنحا ُء منهُ رغب ًة واألرجا ُء .عندَها ،وفقط
وعي منهُ أم إدراك ،يستع ُّد إلتمام حلقة ال َّشقاء وإحكام
غاب عنهُ من أدوات .وعن غير
عندَها ،يستكم ُل هذا ال َّشق ُّي ما َ
ٍ
سطوة الحياة عليه وعلى قدره؛ المسكينُ .
قا ُلوا ،ال يبد ُأ آد ُم إنتا َج الحيوانات المنويَّة َّإال ُم ِّ
تأخر ًا وحينَ البلوغ .ومن ُذ والدتها ،تختزنُ حوَّا ُء كام َل نصيبها
من البُويضات .ما ْ
إن بدأ ،ال ينتهي إنتا ُج آد َم من ال ِّنطاف مادا َم حيَّ ًا يسعى .وال ُّ
تنفك حوَّا ُء تفق ُد في ك ِّل دورةٍ طمثيَّةٍ
ٌ
زمان ينف ُذ ما عن َده ُ من ذخائر .وسريع ًا تعلنُ حوَّا ُء نفا َذ ما في جُعبتها
بعض ًا من خزينها ال َّنفيس .ال يأتي على آد َم
من كنوز ٍ بويضات.
ضوا .من غير تَع َّلةٍ أ ْم تبرير ُمكاشفةٍ ،قا ُلوها واكت َفوا .قا ُلوها مبتور ًة ،من غير تفصي ٍل في الحقةٍ
هُ ْم قا ُلوا ذلك ،وم َ
أ ْم في نتيجة .قا ُلوها ،وتر ُكوا الحيرةَ تلته ُم عقو َل القارئين وفك َر السَّائلين .فال ُم ٌ
بتدأ يصحُّ من غير الخبر ،كما ال
حقيق ٌة من غير تاليةٍ لها تقتفي األثر .أل ْم يعل ُموا ْ
أن ال عبثيَّ َة في خلق الرَّحمنَّ .
وأن ال ُمقدِّمات ال تكونُ من غير ال َّنتائج
األسرار .فكيفَ له ْم ْ
أن يتر ُكوها وإيَّانا بال تت َّمةٍ تشفي وال إخبار؟!
ْ
سريعاً أقول ،أجترُّ ما ُألق ُ
ي على تصاريف الكون وأحوالهْ .
مت إيَّاه ُ من ُذ ْ
أن حوَّا ُء تَشقى في حملها،
أن
وعت عينا َ
ومن ُث َّم في اإلرضاع وال َّتنشئة هي أشقى وأشقى .فكيفَ لهذا الجسد الرَّهيف وال َّنفس الحسيسة ْ
أن تتكبَّ َد هو َل الكثرة
من الحمول وال َّتنشئات؟ لذلك ،ورحم ًة من خالقها العظيم و ُلطف ًا ،ق َّ
ص َر في زمن خصوبتها .وعه َد به إلى زمن الفورة
في القوَّة وال َّنشاط من مشوار عُمرها .عل َم شغفَ حوَّا َء في ال َّتكاثر ،فاغل َق عليها مفاتي َح الغل ِّو في الرَّغبة واإلفراط.
وأ َّما ما خصَّ محدوديَّ َة العدد من البويضات في مبيضيها ،فهذا ما ال أ َّدعيه عُضا ًال على الفهم وال َّتقدير .فما في
البؤس وال َّشقا َء احتكار ًا .فهي خالف ًا لشريك
خزينها من بُويضاتٍ يكفيها لجيش ٍ َعرم َر ٍم من األطفال إن هي ما أرادت
َ
ً
العمر وال َّشقاء آد َم ،تقتص ُد في خزينها وتعقلُ .فال تطر ُح منَ البُويضات سوى القليل شهريَّا .فما حاج ُتها الستهالك
ي ْ
إن ق َّد َر لها القدي ُر إنجاب ًا على امتداد العمر ،فخزي ُنها
الكثير منه َُّن ،وواحد ٌة تكفي لجرعة شقا ٍء كاملةٍ وتفيضُ  .وه َ
منَ البُويضات يكفي لذل َك ويزيد.
لكن ما يبقى عسير ًا على ال َّتقدير ،عنيد ًا على الفهم ،فه َو لماذا تكوينُ كامل الخزين من هذه البُويضات ُ
يبدأ خال َل
المرحلة الجنينيَّة من عمر حوَّاء؟! وكما بدأ باكر ًا وجنينيَّ ًا ،ه َو كذل َك ينتهي .أل ْم ي ُك باإلمكان تأجي ُل فعل ال َّتكوين
إلى زمن البلوغ أسو ًة بشريك الكفاح آد َم؟!

فآد ُم ،يُبقي على الخاليا المو ِّلدة للحيوانات المنويَّة في طور عطالةٍ وسكو ٍن زمن ًا طوي ً
ال .وه َو ما ْ
إن يبل َغ الحل َم
ح َّتى تبد َأ تلك ُم الخاليا عم َلها في إنتاج ال ِّنطاف .قياس ًا وتمثي ً
ال ،كانَ بإمكان حوَّا َء ْ
أن ُتمه َل فع َل إنتاج البُويضات
إلى زم ٍن مماث ٍل من ال ُّنضج والحلم .فتبقى الخاليا المو ِّلد ُة للبُويضات في حالة نو ٍم وعطالةٍ إلى ذلك الحين .إذ ًا ،ماذا
أرا َد الخال ُق من تكا ُثر َّ
هن باكر ًا وحوَّا ُء ما تزا ُل جنين ًا في رحم أ ِّمها؟ أ َما من ضرورةٍ وغايةٍ تحتجبان ورا َء هذا ال ِّس ِّر
وتلك ُم األحجيَّة؟!
متم ِّه ً
ل وهادئاً أقول ،ال يعد ُم الخال ُق حكم ًة وتدبير ًا في تصريف شؤون خلقه .فالعل ُّي القدي ُر ق َّد َر تمام ًا ما يجبُ
ً
ً
أ ْن يكون .وما علينا نحنُ ال ُمص ِّدقونَ سوى البحث في الغايات المقاصد وصوال للحقيقة ،أو ما نراه ُ حقيقة على أق ِّل
ي في ذلك االجتها ُد وال َّتقدير.
تقدير .هذا ما أحرصُ إليه في ك ِّل مسع ًى أنا قاصدُه ،وحسب َ
ْ
ي من ال َّطارئات
فأنا أرى ح َّواء قد
استعجلت في بناء مخزونها منَ البُويضات حرص ًا منها على سالمة الجنس البشر ِّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
ي ق ْد أعلمت حساسيَّ َة الخليَّة في أطوار اإلنقسام والتكاثر .وأعلمت ْ
أن ستكونُ فيه َُّن السَّانحة ل ُمري ٍد
العوادي .فه َ
ٌ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
َّ
ي ب ُر َّمته .الخلق أمانة ،وهي
خارجي في أن يعبث ويُبد َل ما شا َء من صفاتٍ أساسيةٍ قد تهدد
خصائص الجنس البشر ِّ
َ
ي على الحال التي ُفط َر عليه وأرا َده ُ لهُ خال ُقه.
على األمانة ُج ُّد ضنينة .فال مجا َل للخطأ فيما خصَّ بقا َء الجنس البشر ِّ
ي الواحد ُة منه َُّن بُويض ًة
في المبيضين وحوَّا ُء ل ْم تزلْ جنين ًا في رحم أ ِّمها ،تنقس ُم الخاليا المولد ُة للبُويضات ل ُتعط َ
ُ
ُويضات ،كل في جرابها الخاصِّ  .ث َّم يهج ُع الكلُّ أمد ًا إلى ما بع َد الوالدة وح َّتى بلوغ الحلم.
واحد ًة .بعدَها ،تتشرن ُق الب
عندها ،وبصورةٍ دوريَّةٍ ،تصحو بعضُ الغافيات فتكونُ دور ُة حيا ٍة وتكونُ مناسب ٌة إللقاح ٍ و ُربَّما لوالدةٍ ترف ُد الكونَ
ٌ
وخصائص الجنس البشريِّ.
إنسان جدي ٌد يمتل ُك صفات ال َّنوع
بإنسا ٍن جديد.
َ
إذ ًا في رحم األ ِّم الحامل ،وجد ْ
َت حوَّا ُء األمنَ واألمانَ إلتمام كامل ال ُمه َّمة .فال يمت ُّد َّ
الزمانُ أما َم ال ُمتربِّصين والعابثين.
ُ
الجنس البشر َّ
ي بعيد ًا
جينات اإلنسان األساسيَّ ُة في منأى عن ال ُمتغيِّرات ،ومعها يبقى األساسُ الذي يس ُم
فتبقى
َ
عن ك ِّل َّتحريف وعن ك ِّل تبديل ،أو يكاد.
ْ
فبدأت بإنتاج البُويضات ِّ
متأخر ًا إلى زمن البلوغ وما بعدَه ،المت َّد زمنُ
ولو شا َء لها القدي ُر شبيه ًا بشريك الحياة آد َم،
الخطر ال ُمحتمل على الجينات الوراثيَّة ردح ًا أطول .ولتم َّكنَ حينَها بعضُ ال ُمتربِّصين تحريف ًا جينيَّ ًا هنا وتعدي ً
ال
ُ
أن تتراك َم هذه ال ُمتغي ُ
يحدث ْ
َّرات الجينيَّ ُة
خصائص ال َّنوع والجنس .فق ْد
هناكَ ،فتكونُ ال َّطا َّم ُة الكبرى تهديد ًا يطا ُل
َ
بمرور األزمان ،فال تج ُد بعدَها إنسان ًا شبيه ًا بإنسان األمس أم بإنسان اليوم ُربَّما.
قد يقول قائلَّ ،
لكن آد َم عُرض ٌة لمثل هكذا خطر ٍ ُمحتم ٍل أيض ًا .فه َو يُنت ُج ال ِّنطافَ على م ِّر ال َّدقائق والسَّاعات.
ً
ُ
ُّ
ُّ
ي نطافا عامالت .وهُن ،على ما نعل ُم وتعل ُم،
والخاليا ال ُمو ِّلد ُة للحيوانات المنويَّة ال تنفك تنقس ُم في ك ِّل لحظةٍ لتعط َ
يخضعنَ لل ِّنظام ذاته من اإلنقسام وال َّتكاثر .وه َُّن ،على ما وص ْفتَ  ،سيجري عليه َُّن ما يجري على الخاليا ال ُمو ِّلدة
ث عا ٍد مكرور ًة على مدار الوقت ومع ك ِّل انقسام خلوي.
للبُويضات .فتكونُ السَّانح ُة لعاب ٍ
أقو ُل نعم! ه َو كذلك .العل ُم يؤ ِّك ُد مث َل هذه الحوادث الجينيَّة ،وال ُمس َّمى لها طفرات .والعينُ ترص ُد على ال َّدوام تشوَّهاتٍ
وانحرافاتٍ جينيَّ ًة كثير ًة في الحيوانات المنويَّةٍ آلد َم .مع ذلكَ ،أقو ُل َّ
ف على الجنس البشريِّ .بلْ أقو ُل
أن الخط َر منت ٍ
ي
أكث َر من ذلكَ ،ق ْد يكونُ لهذه ال َّطفرات والحوادث الجينيَّة حسنا ُتها وأفعا ُلها الجليل ُة في تمكين الجنس البشر ِّ
سنرى تفصي َل تل َك ال َحسنات المكاسب الحق ًا فال تستبقوا الكلمات .وأ َّما اآلنَ فل ْ
نبحث في األولى ،في انتفاء الخطر
ي من هكذا ُمتغيَّراتٍ جينيَّةٍ ،فللعضويَّة وسائ ُلها العبقريَّ ُة في الرَّصد وال َّتصحيح حينَ ال ُّلزوم.
على الجنس البشر ِّ
سأعرضُ هذا ك ِّله ،والبداي ُة تكونُ مع:
سيطرةِ أقولْ ،
ومن فعل إلقاح البُويضة أبدأ .فالوصو ُل إلى البُويضة ومن ث َّم تلقيحُها هو فع ُل
ضب ِط وال َّ
أ َّو ًال في ال َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
الحيوانات المنويَّة القويَّة والسَّليمة ه َُّن ْ
من يملكنَ الحظ األوف َر لقطع الطريق
ُجلجلةٍ ،دونَهُ مسي ٌر طوي ٌل وصعاب .ف
َّ
ً
َّ
ِّ
الصَّاعد والعسير وصو ًال للبُويضة الملكة .فال خوفَ إذا من وصول الشاذات الضَّعيفات من النطاف إلى ذل َك المدى
ْ
ص ُل
البعيد ،عدا عن الفشل شبه المحتوم في تلقيح البُويضة فيما إذا تف َّلت َْت إحداها وبع َد طول عنا ٍء
وصلت؛ كما سأف ِّ
تالي ًا وسريع ًا.
ْ
استطاعت واحد ٌة من هذه ال ِّنطفات ال َّشا َّذات ْ
ِّعاب والعسرات وتبل َغ البُويض َة في نهاية
اآلنَ  ،هبْ أن
أن تقح َم الص َ
اقتحمت حُرم َة البُويضة فألقح ْتها قسر ًا وقهر ًا .حينَها مالعمل؟ وكيفَ تتدبَّ ُر العضويَّ ُة َّ ً
ْ
حال
المطاف .وهبْ أيض ًا أ َّنها
لهذه ال ُمعضلة ال َّطارئة؟

ْ
أن ال خوفَ ْ ،إذ ال تعد ُم البُويض ُة الوسيل َة والحنك َة لل َّتصحيح .فالبُويض ُة السَّليم ُة هي ْ
أقو ُل ْ
إن
وجدت االنحرافَ
َّ
ً
ً
ال أم آج ً
ي يندر ُج تحتَ المقبول ال ُمحت َمل من الطفرات ،ول ْم تج ْد فيه خطرا داهما عاج ً
ال على الجنس البشريِّ،
الجين َّ
ُ
ُّ
ْ
َّ
أكملت على مضض ٍ منها مشرو َع الحمل واإلنجاب .وهي مع ذلكَ ،تحتفظ لنفسها بح ِّق االعتراض والتوقف في ك ِّل
لحظةٍ يستبينُ لها خالفَ ال ُمعتقد المأمول .فكثير ًا ما يُجهضُ الحم ُل ال َّشا ُذ جينيَّ ًا في مرحلةٍ من مراحل تط ِّوره.
وكثير ًا ما يكونُ نات ُج الحمل ال َّش ُّاذ عقيم ًا ال خلفَ لهُ .فينقط ُع أث ُره ُ َّ
الالح ُق على الجنس البشريِّ ،وينتهي فع ُل ال َّتخريب
على الفرد ال َّش ِّاذ وال يتع َّداهُ.
لع َّلك أدركتَ اآلنَ ضرورةَ بقاء البويضات بعيد ًا ما أمكنَ عن فعل ال ُمتغيَّرات الجينيَّة .فالحم ُل هو فع ُل شراكةٍ
بين بُويضةٍ و ُنطفةٍ .وبقا ُء أح ُد ال َّشريكينَ بعيد ًا عن ال ُمتح ِّوالت هو الكفال ُة الوحيد ُة لحفظ صفات ال َّنوع وخصائص
ال أم آج ً
الجنس .هب االثنين ُمتغيِّر ًا ،ي ُك ضيا ُع ال َّنوع أم الجنس عاج ً
ال حتميَّ ًة ال را َّد لها في علم العارفين.
الحاسوب صفات ال َّنوع
فبُويض ُة حوَّا َء كالجزء الصُّ لب الـ  Hardwareمن الحاسوب الـ  ،Computerفهي ُتعطي
َ
والجنس .فتكونُ نطافُ آد َم البرمجيَّات العامل َة الـ  .Softwareتحم ُل ك َّل جدي ٍد ُمح َّدثٍ تحسين ًا للكفا َءة والسِّرعة.
َ
حديث
فما كانَ د َّرةَ زمانه قديم ًا من هذه البرمجيَّات ،يصب ُح بطيئ ًا غي َر ذي قيمةٍ في حاضر أيَّامنا .م َّما اقتضى ال َّت
والموا َءمة بصورةٍ ُمستم َّرةٍْ .
وإن هي ل ْم تفعلْ ذلك ،تنحَّى ال َّنو ُع أم الجنسُ جانب ًا لشراسة ال ُمنافسة ،وانعد َم طالبُوه.
وال َّشر ُط َّ
الالز ُم والكافي لهكذا تحديثٍ ولتلكم مواءمةٍ هو تواف ُق ال َّتحديثات م َع الـ  Hardwareللحاسوب .فاعملْ
ق منها الـ Hardware
ما شئتَ وشا َء من تحديثٍ في برمجيَّات ال َّتشغيل ،ومن ث َّم أدخ ْلها على الحاسوب .فقط ،ما واف َ
ُاعتم َد من فوره ،فانطل َق عام ً
ال .وما خالفَ منها أنظم َة ال َّتشغيل ل ْم يُقبلْ به ،فان ُتب َذ.
وكذا هي ال ِّنطافُ ُ ،تحد ُ
ِّث على ال َّدوام من الجينات الصِّفات على ما يواف ُق جدي َد زمانها وتحديثات مكانها.
فتنق ُلها إلى البُويضات الملكات حافظات ال َّنوع والجنس .كلُّ نطفةٍ تحم ُل قرا َءتَها الخا َّ
ص َة بها ،نسختَها الخاصَّة،
ُ
ينطلق مشرو ُع الحمل واإلنجاب .وأ َّما ْ
ْ
لل َّتحديثاتْ .
إن هي
حديثات الجينيَّ ُة ال ِّنطفيَّ ُة جينات البُويضات،
فإن واف َقت ال َّت
ُ
وتموت البيضة ال ُمل َّقحة الـ  Ovumحا ًال،
خالفت المواصفات القياسيَّ َة للبويضةٍ الـ  ،Oocyteيُجه َض المشرو ُع.
أ ْم بع َد عد ٍد قلي ٍل منَ االنقسامات الخلويَّة.
َ
بالمقابلْ ،
حديث وال َّتغيي َر في كليهما.
إن أنتَ غيَّرتَ من االثنين الـ  Hardwareوالـ  ،Softwareفأعملتَ ال َّت
فإ َّن َك ال َّ
شك واق ٌع على نوع ٍ جدي ٍد من األجهزة ،ال يُطاب ُق ساب َقهُ في ال َّنوع أم الجنس .فتضي ُع الهويَّ ُة ،ويكونَ علي َك
َ
حينَها ْ
تبحث عن اس ٍم جدي ٍد ل ُمنتجك الجديد؛ فتأ َّملْ !
أن
بين قوسين
ُ
ُ
يحدث أحيان ًا ْ
يحدث
أن تتف َّلتَ بعضُ ال َّطفرات سيِّئات السُّمعة واألفعال من ميزان الضَّبط والسَّيطرة .كما ق ْد
َّ
ُّ
أن تكونَ تلك ُم الط ُ
أن يكونَ حام ُلها فرد ًا ُمنجب ًا للذريَّة كذلك .عندَها ،إ َّما ْ
ْ
فرات م َّما ال ينتق ُل وراثيَّ ًا من اآلباء
َّ
ً
ً
ً
ً
َّ
ُ
ُ
إلى األبناء .وإ َّما ْ
أن تكونَ ُمنتقلة بصورةٍ متنحيَّةٍ ضعيفة التأثير والحضور .وأحيانا ،تكونُ الطفرات قويَّة فاعلة تقت ُل
ً
ً
ً
ُ
حام َلها باكر ًا ،فتفقد بذل َك سريعا قدرتَها على االنتشار .وإ َّما تكونَ قويَّة غي َر قاتلةٍ فتؤسِّسُ لها مقاما غي َر محمو ٍد
في كامل سُاللةٍ منكوبة.
وثانياً في الحسناتِ والتَّمكي ِن أتابعْ .إذ ال تنتظ ُم جمي ُع ال َّطفرات في قائمة السُّوء وال َّتهديد للجنس البشريِّ.
فبعضُ ال ُمتغيَّرات الجينيَّة ق ْد تحم ُل خير ًا عظيم ًا لحاملها اإلنسان .ومنها ما يكونُ ضرور ًة تجلبُ منفع ًة وقدر ًة أكب َر
ف بيئيَّةٍ طاغيةٍ جاثمةٍ أ َمد ًا .وكما يصحُّ القو ُل على اإلنسان ،فإ َّنهُ ينتظ ُم ما عداه ُ من المخلوقات
على التكيُّف مع ظرو ٍ
األخرى من شركاء الوجود.
فلوال ال َّط ُ
فرات ما اصطب َغ الجل ُد سواد ًا دافع ًا ألشعَّة ال َّشمس حين ًا وبياض ًا جاذب ًا لها حين ًا آخر .ولو ُاله َُّن ما اخشوشنَ
ال َّشع ُر وقسى لزو َم تهويةٍ وتبري ٍد في األولى ،واستقا َم غزير ًا ُمنساب ًا ضرورةَ عز ٍل وتدفئةٍ في ال َّثانية .ولواله َُّن ل ُقت َل
ال َّناسُ البيضُ حرق ًا عن َد خ ِّط االستواء ،وألنه َك السُّو ُد برد ًا وضعف ًا ل َّما استق َّر به ُم ال ُمقا ُم شما ًال .فوسائ ُل الوقاية
والحماية التي ينع ُم بها إنسانُ اليوم هي من رفاهيَّة الحاضر .وقديم ًا ،كانت العضويَّ ُة تتدبَّ ُر وحيد ًة شؤونَ الحماية
عز ُز مفاعي َل أخرى هناك .وهكذا جي ً
ٌ
وال َّتمكينُ .تلغي صف ًة هنا ،و ُت ِّ
صفات بعينها س َّكانَ إقليم،
ال من بعد جيل ،تنتظ ُم
بينما ُتسيط ُر أخ ُر على تقاسيم شعبٍ في إقلي ٍم بعيد.

هل أدركت اآلن أهميَّة أن يبقى أحد الشَّريكي ِن من ذكر أو أنثى مقصد ًا للمتغيِّراتِ الجينيَّة؟ فاإلنسانُ مرصو ٌد إلى
ْ
مخلوقات كثير ٌة غي ُره ُ ْ
عاش طوي ً
ٌ
ي
كانت وجود ًا ،ث َّم
ال ،وال نعل ُم ك ْم سيعيشُ الحق ًا.
قدر ٍ غير معلوم.
َ
أصبحت أثر ًا ط َّ
ْ
َّ
َ
ال ِّنسيان .ل ْم تنجحْ ْ
أن تقه َر شروط الحياة ال ُمتغيِّرةَ وتتجاوزَ امتحانَ الزمان العسي َر ،فانزوت واندثرت.
ف وضرورةَ تمكي ٍن.
بهذا المعنى ،وفي األع ِّم األغلب ،تكون ال َّطفرة فعل قصد ودراية تقو ُم به العضويَّ ُة لزو َم تك ُّي ٍ
ت أخ ُر،
ي إعاد ُة ترتيب الحروف بصورةٍ واعيةٍ وصو ًال إلى مفرداتٍ جديدةٍ ل ْم ت ُك موجود ًة من قب ُل .وبكلما ٍ
ه َ
ٌ
ف وتمكين.
ي تعوي ٌم مقصو ٌد لمورِّثاتٍ وطمسٌ ألخرياتٍ ،كلُّ ذل َك خدمة لل َّنوع والجنس ولزو َم تك ُّي ٍ
ه َ
بين قوسين
إذ ًا ،فأنا أنفي عن ال َّطفرة العشوائيَّ َة َّ
ي ضرب ُة حظ،
والالوع َّ
ي .وال أذهبُ بعيد ًا مع القائلينَ بهذا الحديث .فال ه َ
ُ
ي مزاجيَّ ٌة المسؤول ٌة ،تصيبُ م َّر ًة و ُتخط ُئ مرَّاتٍ كثيرات.
أ ُّمها الصُّ دف ُة
والخطأ أبوها .وال ه َ
ُ
يحدث أحيان ًا ْ
أن تض َّل العضويَّ ُة و ُتخط َئ المسا َر ،فتكونُ ال َّنتائ ُج خالفَ ال ُمشتهى والقصد .عندَها ،تكونُ
نعم! ق ْد
َّ
ُ
ً
َّ
ُ
ُ
ْ
ي امتلكت الذكا َء الفطريِّ،
ال َّطفرات العائبات حقيقة على العضويَّة التعام ُل م َع واقع الحال .فالعضويَّة وإن ه َ
ْ
ي حباها هللا ُ برمجيَّات عم ٍل صف ُتها اإلتقانُ  ،تبقى مخلوقاتٍ ال َّنقصُ سم ٌة لها ونقيص ٌة.
وإن ه َ
صدِّق أو ال تصدِّق!
ي األساسُ  ،واألص ُل األصيلُ،
ي حوَّا ُءَ .ح ُم َد ذل َك عاقب ًة أم سا َء ،تبقى ال َّطفر ُة ه َ
آد ُم ولي ُد طفرةٍ جينيَّةٍ وخطيئةٍ ،وكذا ه َ
في وجودهما آد َم وحوَّاء .وبهما ومعهُما ،أصب َح الجنسُ البشريُّ ما َّد ًة للبحث والجدال ال تعد ُم بريق ًا ُملهم ًا ونار ًا.
وبهما ومعهُما ،أضحى ال َّتن ُّو ُع في الصِّفات المواصفات َك ْسب ًا ُمن َجز ًاَ .فلطالما ُخب َر ما لل َّتنوُّع الجين ِّي من فض ٍل
في إغناء الحياة وفي تع ُّدد ُمفرداتها ومفاعيلها.
ٌ
خلف سلف ًا له صور ًة
فال يخفى على عاق ٍل دو ُر ال َّتكاثر الجنس ِّي في خلط الجينات وإعادة توزيع الصِّفات .فال يُطاب ُق
ُ
ص ُل َح
وقدر ًة .فيتباينُ الخل ُق جرَّا َء ذل َك ،ويختلف .كلُّ خلق ٍ ي َصل ُح لزمانه ،يُناسبُ المكانَ
حيث مقا ُمهُ ومعا ُشه .وما َ
لزما ٍن ق ْد ال يصل ُح آلخر .وما واء َم طبيع َة مكا ٍن بعينه ق ْد يغدو َمهلك ًة في آخ َر أكث َر وحشيَّ ًة وضراو ًة .وال أبال ُغ
عيت فض َل آد َم في تركيب وانتخاب الصِّفات األكثر مواءم ًة لشروط َّ
إذا ما ا َّد ُ
الزمان ومواصفات المكان.
ُ
وأنا ْ
ي وذا َك ال ُمقارنُ
أنحاز إلى آد َم غل َّو ًا م ِّني أ ْم ُمراءاة .فالواق ُع يشي بهذا ال َّدور ،والعل ُم ال َّنظر ُّ
إن أ َّدعي ذل َك فال
يدعمان القو َل م ِّني ،ويُقرَّاه .ففي عالم الحيوان ،تمن ُح ُّ
الذكو ُر أكث َر من  %60من الصِّفات الوراثيَّة لجيل األبناء.
ُ
إناث القبيل جميعاً،
ً
ُ
فيهن دائما ويقتتلوا .و ُ
ُ
الفائز منهم سيَغن ُم َ
اإلناث في الجينات الصِّفات ،ويختص ُم الفحو ُل َّ
تتمايز
فال
ُ
ويلقحُ .سينش ُر جيناته وصفاته على جي ٍل بأكمله .ول َم ال؟ وه َُّن األحدث واألفض ُل على ما أظه َره ُ نزا ُع الفحول
ُ
واختبارات الجودة والمواصفات.
ُ
حديث جيناتٍ عامالتٍ وصفات .فق ْد ُألق ُموها فطر ًة أز ًال ْ
أن ال أصد َق منَ القوَّة ُمشعر ًا لجودة الجينات
فالق َّو ُة هنا هي
ً
ً
ُ
ُ
ودلي ً
الْ .
وإن ُكنتَ عنيدا من قولي ُمرتابا ،فإلي َك دليلي من عالم الحيوان حيث الفطر ُة السَّليمة تعم ُل ما تزال.
سليمة:
مثال من عال ِم الفطرةِ ال َّ
يعم ُل ال َّنحلُ ،وه َو على الفطرة ما يزالُ ،على تخليق جيش ٍ منَ ُّ
الذكور اليعاسيب .وال َّنح ُل على ال َّتناسخ وال َّتكاثر
َّ
الالجنس ِّيْ ،
إن شا َء لهُ العل ُّي القدي ُر ،قدي ُر .تقضي اليعاسيبُ حياتَها الهي ًة غانم ًة .ال هُ ْم في جمع الرَّحيق وتصنيع
َّ
ُّ
َّ
العسل يعملون .وال هُ ْم في الدِّفاع وحماية القفير ُمجندون .وكذا هُ ْم ،على حمل غبار الطلع وتلقيح الزهور
ُ
وصفت ح َّتى تأتي ساع ُة
ه ْم أيض ًا عاجزون .حيا ُة رفاهٍ وعطالةٍ هُ ْم على طول المقام يغنمون .ويظلُّ الحا ُل على ما
الحصاد .فهً ْم إلى قدر ٍ مرصو ٍد ال بُ َّد قاد ٍم يُذخَ رون.
فتنطل ُق الملك ُة ،وهي في السِّرعة والسَّبق لها البا ُع والقدرة .يتبعُها جيشُ ُّ
الذكور وهُ ْم لطا َلما كا ُنوا في البُلهنية ينعمون.
عا ُشوا عم َرهُ ْم يُط َعمونَ ويُش َربون .واآلنَ جا َء ال َّدورُ ،وهُ ْم لهذا ال َّدور مشوقون .الوصو ُل إلى الملكة فع ُل جها ٍد
ُ
يفوز بالملكة فيلقحُ.
ومش َّقة .يتساق ُط الكثي ُر من اليعاسيب ضحايا الضَّعف والعجز .وفي نهاية المطاف ،فر ٌد ذك ٌر
ُ
يموت اليعسوبُ األبُّ شهي َد ال َكب َد والعناء ،وتعو ُد الملك ُة األ ُّم ظافر ًة بحملها ال َّثمين .حم ٌل ه َو أفض ُل الممكن.
ً
ً
ً
ُ
ً
حم ٌل ه َو نتا ُج اجتماع األحسن م َع األحسن بيوضا ونطافا .وتعو ُد الملكة إلى القفير تبني جيال جديدا لمملكتها.
جي ٌل ه َو األنسبُ لزمانها ،األصل ُح لمكانها.

فاليعاسيبُ هُ ْم مخاب ُر ال َّتصنيع وال َّتحديث لألفضل من الجينات والصِّفات .هُ ْم مخاب ُر للجودة .هُ ْم مخاب ُر حيِّ ٌة ُمتفاعل ٌة
مع المحيط .تتفاع ُل مع ظروف المكان وتحديثات َّ
ُ
دخالت ،وتختلفُ
الزمان .كلُّ فر ٍد منهم مخب ٌر قائ ٌم بذاته .تتشابهُ ال ُم
َّ
ٌ
ُ
ُ
جينات خا َّ
ص ٌة بك ِّل يعسوبٍ .وبع َد التصنيع ،يكونُ االختبا ُر العمل ُّي لجودة الجينات
خرجات
خرجات .ال ُم
ال ُم
ال ُمخرجات سباق ًا شا َّق ًا وعسير ًا ال يقد ُر عليه سوى من كانَ واثق ًا من ُمخرجاته أكيد ًا.
ُ
الحيوانات المنويَّ ُة صعود ًا في ذاك المسار العسير للوصول
أال يشي هذا بشي ٍء آخ َر مماث ٍل عن َد اإلنسان؟ أال تتساب ُق
إلى البويضة الملكة؟ ومن ث َّم يقو ُم األسر ُع منها واألقوى بتلقيح البُويضة الملكة .فيجتم ُع أفض ُل نطاف آد َم جيناً
مع جينات البُويضة لأل ِّم حوَّاء.
وبهذا المعنى ،يكونُ آد ُم كما اليعاسيب مخاب َر ال َّتصنيع وال َّتحسين لجينات الحاضر وال ُمستقبل .يتشرَّبُ ال ُمتغيَّرات
ُ
البيئيَّ َة ،ويُكث ُر ال ُمدخالت ،قراءاته للواقع ال ُمعاش .وبع َد فحص ٍ عميق ٍ ودراسةٍ لجميع الوارد ،تكونُ ُ
الصات نطاف ًا
الخ
ذوات جي ٍن مواصفاتٍ غبَّ الطلب والمطلوب.
لكن! لماذا ح َّواء لحف ِظ التَّكوي ِن ،وآدم لفع ِل التَّحديثِ والتَّمكين؟
ُ
إن ُ
ال أج ُد بُ َّد ًا من ال َّتذكير أن األم ُر اختصاصُ عالم الغيب وال َّشهادة .وأنا ْ
امتلكت من جديد
كنت فيه أغوصُ  ،فأل ِّني
ُ
أبحث وأخوضُ  .ول َّما كانَ ق ْد استبانَ لي شعا ُع نور ٍ في طلسم
ُمعط ًى ما جعلني شغوف ًا ،في الخفايا وتفاصيل الخلق
قضيَّةٍ ،فها أنا أطرحُها إليكم غي َر هيَّابٍ.
ي األساسيَّة من الضَّياع ،ويكونُ اآلخ ُر
األم ُر عندي توزي ُع أدوار ٍ ووظيفة .فواح ٌد لحفظ خصائص الجنس البشر ِّ
أن يكونَ االثنانُ حواف َ
ُ
لفعل ال َّتكيُّف وال َّتمكين .فال يمكنُ ْ
ف صفات السَّلف.
ظ ال َّتكوين،
فينسخ الخلفُ على حر ٍ
َّ
وبذلك ينقرضُ الجنسُ البشريُّ لغياب ال َّتحديث الجين ِّي الالزم لمواكبة ال ُمتغيِّرات البيئيَّة .وال يمكنُ ْ
أن يكونَ االثنانُ
ُمتغيِّرين طبق ًا ل ُمتط َّلبات َّ
ي تدريجيَّ ًا .فال يمضي زمانٌ
الزمان وتحديثات المكان ،فتضي َع خصائصُ الجنس البشر ِّ
اس على غير ما كانَ عليه السَّلفُ شك ً
ال وجوهر ًا .وآد ُم ْ
إن ه َو ُخصَّ بفعل ال َّتحديث وال َّتمكين فأل َّنهُ
ح َّتى تج َد ال َّن َ
َّت حوَّا ُء بالقيامة فطر ًة وشغفاً.
األكث ُر تعرُّ ض ًا لظروف بيئته من حوَّا َء .فعليه وق َع واجبُ القوامة أز ًال ،بينما ُخص ْ
ْ
فمن ُذ األزل ،وحوَّا ُء ت َّتخ ُذ معتز ًال يقيها ونشأها من عوادي الطبيعة و ُس َّكانها ْ
استبطنت
من إنس ٍ وبهيمة .فهي ق ْد
كهوفَ األرض ً
ْ
ملجأ .تلح ْ
ابتنت لقبيلها مسكن ًا خيم ًة،
َّفت أغصانَ األشجار ووريقاتها دريئ ًة .ول َّما أذعنَ لها الوسيلُ،
هجعت ،تبني مملكتَها األثيرةَ على قلبها ،حم ً
ْ
ال وإرضاع ًا وتنشئة .جليل ٌة هي أفعا ُلك ،حوَّا ُء!
كوخ ًا ،منز ًال .وفيه
ُ
أقامت في قفيرها ،وال ُتغاد ُر .شغوف ًة ُ
ْ
الكأل إلى عرشها محضورٌ.
تمأل الخزائنَ بيض ًا ،وال ُتهادنُ .
كملكة ال َّنحل
َّ
واألمنُ ُكرمى عينيها موفو ٌر .ال َتهت ُّم بقسوة المكان وأحواله ،أم بعدائيَّة الزمان وغدراته .فهنا َك من يسه ُر على ذلك
ِّث في جينها على ما يُالئ ُم تط َّو َر َّ
ُ
أن ُتحد َ
وصفتْ ،
الزمان و ُمتغيِّرات المكان.
ُك ِّله ،ويعم ُل .فأ َّنى لها ،والحا ُل على ما
ْ
َّب المكانَ  ،ويستشرفَ ُمتط ِّلبات َّ
الزمان.
فتركت األم َر لمن امتل َك ال ُفسح َة ليتشر َ
فكانت اليعاسيبُ منتو َج عبقريَّة ال َّنحل وفطرتهً َّ ،
وحال لمه َّمة ال َّتحديث الجين ِّي .فاليعاسيبُ تمر ُح في المكان ،تستنش ُق
الزمان .تلتق ُط ُمستقبال ُتها الرَّهيف ُة شرو َ
أهوا َء َّ
ط البقاء وتحدثياته .وتعم ُل دخيل ُتها على تصنيع ما يلز ُم من جيناتٍ.
ُ
حيث يقي ُم القفي ُر .فيعم ُل كلُّ
ناسب لجديد ُمعط ًى في بيئته
ُتبقي منه َُّن على ال ُمفيد العامل ،وإليه َّن ُتضيفُ الجدي َد ال ُم
َ
ُ
يعسوبٍ على تحديثاته الجينيَّة الخاصَّة .ومن ث َّم ،يكونُ
الفرز ومن ُح درجات الجودة امتحانَ ق َّوةٍ ومجالدة .القو ُّ
ي
يحظى بنعيم الجماع ،فتحص ُد منهُ الملك ُة جينات الجيل القادم من مملكتها.
ُ
الوحش،
يبحث عن المغانم ،يجنيها .يصار ُع
وانطل َق آد ُم يخوضُ في دروب الحياة العسيرة .يواجهُ العثرات ،يطويها.
َ
نت منهُ شمسُ ال َّظهيرة طوي ً
أمطرت عليه السَّما ُء أيَّام ًا دهور ًا .وتم َّك ْ
ْ
ي َّتقيه تار ًة و َ
ال وكثير ًا.
طور ًا يُرديه.
َّ
ً
تاه َ في منعرجات المكان ،وزواريبه .وأ َّر َقهُ َّ
الزمانُ كثيرا بتصاريفه .في الطبيعة كانَ مقا ُم آد َم ومعا ُشه .ومنها استقى
أن خب َر َّ
َ
زا ُده ُ وطبائ َعه .فكانَ لهُ ْ
جاب المكانَ  ،ألفَ تضاري َسه.
الزمانَ  ،عل َم أحواله.
َ
كذا ه َو فع ُل العضويَّة الحيَّة ،وكذا ه َو سح ُر الوجود وعوالمهْ .
من أرا َد البقا َء في عالم ال ُمتغيِّرات ،استنف َر طاقاته
بحث ًا وتحديث ًا .فما نف َع لزما ٍن ،يقت ُل في غير زما ٍن .وما كانَ الزم َة معاش ٍ في مكا ٍن ،ال يصل ُح لعيش ٍ أ ْم بقا ٍء في مكا ٍن
كنت أكثر ُ
ُ
سواه .وأنا ْ
ت االستشها َد بعالم ال َّنحل فأل َّنهُ على الفطرة السَّليمة ما يزالُ .وإ َّما اإلنسانُ فأمسى
إن
على ممسوخ غريزةٍ يعيشُ  ،وعلى األصل األصيل من فطرةٍ هو دائم ًا ما يدو ُر وي َحتالُ.

المكاشفة الكبرى
ي.
في هذا السِّياق ،يظه ُر جسي ُم بار الـ  Barr Bodyكعام ٍل أساس ٍ في حفظ صفات وخصائص الجنس البشر ِّ
ُّ
وتشكل البيضة ال ُمل َّقحة األنثى
فهذا الصِّبغ ُّي قد اعتز َل باكر ًا بقيَّ َة الجينات داخ َل ال َّنواة .فسريع ًا بع َد اإللقاح
الـ  ، Female Ovumوبع َد عد ٍد قلي ٍل منَ االنقسامات الخلويَّة ،يتحصَّنُ الصِّبغ ُّي  Xالعمالق داخ َل شرنقةٍ هو بانيها.
فيحمي ذاتَهُ من ك ِّل دخي ٍل عابثٍ ،أ ْم ُمتغيِّر ٍ طارئ .ويكونُ جسي ُم با َر الـ  Barr Bodyه َو ُمس َّماه ُ من حينها.
التبس عليه ُم األم ُر
خط ًأ منهُم وخطيئ ًة أن اعتبروه ُ صبغيَّ ًا  Xفق َد وظيفتَهُ الـ .Inactivated Chromosome X
َ
ل َّما امتن َع عن قبول مل ِّوناتهم ،فظ ُّنوه ُ هاجع ًا .وأرجعُوا الفض َل في أنوثة حوَّا َء إلى الصبغ ِّي  Xالصَّغير
الـ  .Small Chromosome Xوهذا ما ال أقب ُلهُ .فهذا األخي ُر ال صف َة جنسيَّ ٌة لهُ .هو صبغي حام ٌل
ُ
صفات الجنس هي في جسيم بار ،هذا الصِّبغ ُّي  Xالعمال ُق
الـ  Chromosome Porterال أكث َر .بينما
الـ  .Giant Chromosome Xففيه ،كلُّ أسرار خلق اإلنسان من ذكر ٍ وأنثى.
هو الصِّبغ ُّي الجنس ُّي األنثويُّ الـ  .Female Sexual Chromosomeيتشبَّهُ بأقرانه منَ الصِّبغيَّات ل َّما تكونُ حوَّا ُء
بويضةٍ غير ُمل َّقحةٍ الـ  Female Oocyteماتزالُ .ويبقى كأقرانه سابح ًا في فضاء نواة البيضة ال ُمل َّقحة األنثى
الـ  .Female Ovumبعدَها ،سريع ًا ما يعز ُل نف َسهُ عن سائر محيطه تقيَّ ًة وصيان ًة لتركيبه من تط ِّفل ال ُّدخالء.
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ي
صفات وخصائصُ حوَّا َء ،ومن خلفها
جليالت .ف
عظيمات
فالمها ُم المنيط ُة به
صفات وخصائصُ الجنس البشر ِّ
دامت حوَّا ُء على ما ُخ ْ
ْ
بر َّمته ،ه َو علي َّ
ي
هن الحارسُ واألمين .وما
لقت عليه أز ًال ،فال خوفَ على ضياع الجنس البشر ِّ
وخصائص أبداً.
صفاتٍ
َ
بل أكثر من ذلك أقول ،جسي ُم بار الـ  Barr Bodyحاف َ
ظ على تركيبته على ما كانَ عليه في ُعهدة حوَّا َء األ ِّم.
تناسخ ْتهُ حوَّا ُء األ ُّم ،فأودع ْتهُ أمان ًة عطيَّ ًة لك ِّل بُنيَّاتها على طول َّ
الزمان وتنوُّع المكان .ال تخلو منهُ حوَّا ُء أبد ًا ما
ال أ ْم بنا ًء .ه َو ذا ُتهُ في حوَّا َء األمس ،وحوَّا َء اليوم ،وح َّوا َء الغد .حمى ذاتَهُ الرَّفيع َة أبداً
أنجبت .ه َو ذا ُتهُ ال يتغيَّ ُر شك ً
ْ
من ك ِّل تحديثٍ طارئ .ه َو في حصنه المنيع ،ير ُّد ك َّل دخي ٍل عابثٍ .يُشرفُ من برجه العالي على صفات حوَّا َء
األساس .يسم ُح بك ِّل تحديثٍ نافع ٍ للجنس البشريِّ ،وير ُّد كي َد ك ِّل ضار ٍ ُمضيِّع ٍ لخصائص ال َّنوع أم الجنس .فتأ َّمل!
ملحظة
إن أنت أردت حقيقة جسي ِم بار كامل ًة ،وأردت االستنارة بكليَّةِ المكاشف ِة ،فلن أبخل عليك تفصي ً
ل أم دقيق ًة.
ك ُّل ما يجب عليك هو قراءة المقا ِل المشار ِ إليهِ أدناه ،ومشاهدةِ الفيديو المرافق ،ففيهما كامل ال ِّروايةِ وتفصيل التَّفصي ِل:
ي
ي والمجاز ِ العلم ّ
خلقتِ المرأة من ضلع ال ّرجل ،رائعة اإليحاء الفلسف ّ

..........................................................................................................................................
في سياقات أخرى ،أنصح بقراءةِ المقاالتِ 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 ّ
س وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
المرأ ُة تق ِّر ُر جن َ
-

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

-

حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج 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 ذواتَي عفاف
تع ُّد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجات ومل ُك اليمين..
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّنجم السَّاقط

-

جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّة الخلق
صبي 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 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

-

جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
من يُق ِّر ُر
َ
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 آد َم وخل ُ
ق حوَّا َء ،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 ُ ضار 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 ُّطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينة
َك ْشفُ ال َمس ُتورَ ..م َع االسم تَكونُ البدَاي ُة ،فتَكونُ الهَويَّ ُة خَ اتم َة الحكاية

ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفصل المرفق Elbow Auto- Arthroplasty

ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتما ُع فطرة ،أم اجتما ُع ضرورة ،أم اجتما ُع مصلح ٍة؟
ي Pneumatic Petrous
عظ ُم الصَّخرة الهوائ ُّ
خل ٌع والدي ُثنائ ُّي الجانب للعصب َّ
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

ي محضُ ُترَّهات؟!
ي أ ْم ه َ
أ ُّم البنات ،حقيق ٌة ه َ
أ ُّم البنين! حقيق ٌة لطالما َ
ظنن ُتها من هفوات األوَّلين
ت وقلي َل بنين
ّغ ّلب ُة البنات ،حوَّا ُء هذه تل ُد كثي َر بنا ٍ
َغ َلب َ ُة البنين ،حوَّا ُء هذه 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 بُنيَّاتها
المغنيزيوم با ٍن للعظام! يدع ُم وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
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