ع َّمار ياسين منصور

حقيقتان ال تقبلُ بهُما ح َّوا ُء
حقيقتان علميِّتان لن تقب َل بهما حوَّاء ما توالتِ األيَّام وتالحقتِ الحقوب .األولى هي األساس ،هي الحقيقة األم.
وال َّثانية هي َّ
الالحقة ،ابنة األولى شرع ًا ومنطق ًا .ال يمكن لل َّثانيةِ ْ
أن ترى نو َر الصَّباح ِ ما ل ْم تقشعْه األولى.
َّ
َّ
ً
ً
ً
ْ
ْ
لذلك أعم ِل الفك َر في األولى بادئاْ .
وأصحت
فأنارت ل َك ديجورا
فإن هي اعترشتِ العق َل منكَ ،تسللتِ الثانية خلسة
َّ
ً
ْ
ْ
َ
ْ
طالت مقام ًاْ .
وإن هي سقطت على أعتابِ البصرِ ،اطرح ِ الثانية جانبا وال تتكبَّد عنا َء المحاولةِ.
في َك غفل ًة
فاألولى هي المدخالت ،فال تكون ال َّثانية من غيرِها وهي المخرجات.
فأ َّما األولى الصَّدمة فهي دور حوَّا َء األساس في تقرير ِ جنس ِ ولي ِدها .وأ َّما ال َّثانية العضال فهي في حوَّا َء ذاتِها،
لبس فيهِ اختالف األرحا ِم
وهنا مكمن القلق ِ ومنبت الجدا ِل الخالف .وأ َّما أنا فق ْد حسمت أمري ،وباتَ عندي جليَّ ًا ال َ
ْ
في قدرتِها على إنتاج ِ الذكور ِ أ ِم اإلناث .فهناك حوَّاء التي ال تنجب َّإال إناث ًاْ ،
وإن هي إلى غير ِ ذل َك
سعت وأكثرتِ
أرادت إلى ذلك سبي ً
ْ
ْ
وراكمت عدي َد البنيَّات .وهنا َك حوَّاء المحظيَّة التي ال تلد َّإال ذكور ًا ما
الحمو َل
ال .وبين هذهِ
وتلكَ ،تزدحم االحتماالت وتتباين ال ِّنسب بين منكوبات يغلب في نسلِه َّن اإلناث ،وأخريات محظيَّات يسود الذكور
على نسلِه َّن ويغلب.
شخصيَّ ًا ،كانَ لي شرف تَظهير ِ األولى والدِّفاع ِ عنها على ك ِّل منبر وفي ك ِّل ميدان ..وما أزال .وأ َّما ال َّثانية فتجري
ممجوج ًة على لسا ِن الخلق ِ من عه ِد آد َم ربَّما .لك َّنها ل ْم تج ْد من يح ِّقق في صدق ِ مقالِها ،ويتحرى علميَّ َة طر ِحها
وبنائِها .لك ِّني ها أنا ذا أتصدى ،وإلى البراهي ِن مؤ ِّكداتِ القو ِل أسعى.

الحقيق ُة األولى:
م ِن المسؤولُ عنْ تحدي ِد جنس ِ الجنين؟
ال يتفاضالن فيها إذا ما أردناها تبسيط ًا ،وتفوقه حوَّاء فض ً
ال إذا ما أردناها منطق ًا وواقع ًا .والرَّجل الذي طالما تباهى
بفضلِهِ في تحدي ِد جنس ِ ولي ِده ،والذي كثير ًا ما أ َّدعى تفر َده في هكذا تقرير وفي هكذا مصير ،عليهِ من اآلنَ فصاعد ًا
تقبل فكرةِ المشاركة واالعتراف بمساهمةِ المرأةِ الجليلةِ في عمليَّةِ تخليق ِ الهويةِ الجنسيَّةِ للولي ِد المرتقب.
ْ
همت ظلم ًا وجه ً
والمرأة التي ات ْ
وقبلت بهِ عن طيبِ خاطر منها حين ًا وعن رغبة وغاية
ال بحياديَّتِها وبسلبيَّةِ دورِها،
ئ ْ
وإن ثقلتِ ال َّتبعات وغلتِ األثمان.
أحايينَ كثير ًة ،يقع عليها عاتق تب ِّني الجدي ِد ال َّطار ِ
تختزنُ المرأ ُة في مبيضيها نوعين من البويضاتِ
أقول ،تولد المرأة وهي تختزن في مبيضيها الـ  Ovariesمزيج ًا من بويضات مؤ َّنثة الـ Female Oocytes
وبويضات مذ َّكرة الـ  ،Male Oocytesوإن هي ل ْم تع ِدلْ فيما بينه َّن عديد ًا (سنرى تفصي َله الحق ًا) .تتشابه البويضات
غير المل َّقحاتِ بالصِّبغ ِّي  ،Xوهذا ما أشك َل على السَّابقين فا َّتهموه َّن ً
خطأ بأحاديَّةِ الجنسِ .واعتبروا جمي َع خزي ِن

المرأةِ من البويضاتِ غير ِ المل َّقحاتِ إناث ًا بالفطرة .وفي هذا جليل مصابِ وأس لخطئ وخطيئة.

وإن تشابهنَ بالصِّبغي  Xشك ً
متآلف ًا ومخرجاتِ بحثي ،أتابع واثق ًا أكيد ًا .هذهِ البويضات غير المل َّقحاتِ ه َّن ْ
ال َّإال أ َّنه َّن
ضهِ َّن اآلخر.
ضهِ َّن ،يكون الصِّبغي  Xأكب َر وزن ًا جزيئيَّ ًا م َّما هو الحال في بع ِ
اختل ْفنَ بهِ أيض ًا حجم ًا ووظيف ًة .ففي بع ِ
بويضات ٌ
البويضات غير المل َّقحاتِ َّ
ٌ
إناث ،وتكون األخريات حامالت الصِّبغ ِّي
ي  Xالكبي َر ه َّن
الالئي يملكنَ الصِّبغ َّ
 Xالصَّغير ِ بويضات ذكور ًا .وفي هذا يكمن الجديد المحدث فيما أ َّدعيهِ ،والذي أدافع عنه ما حييت .وفي هذا يكون
الخالف جلي ً
ال جليَّ ًا بينَ قيلي وبين مقالِه ْم ،ويكون الفراق قاطع ًا أبديَّ ًا بينَ فرضيَّتي ونظريَّتِهم.
ْ
تعطي البويضة غير المل َّقحةِ األنثى جنين ًا أنثى ،إذا وفقط إذا ،صادفَ وأ ْ
َ
لقحت بنطفة أنثىْ .
وألقحت بنطفة
حدث
وإن
ْ
وفشلت عمليَّة اإللقاح .بالمثل ،إذا اجتمعتِ البويضة غير المل َّقحةِ المذ َّكرة بنطفة
ذكر ،أ
َ
جهض مشروع االجتماع ِ
َّ
َّ
).
ذكر ت َّم المشروع ،وإال كانَ الموت مصي َر البيضةِ الملقحةِ الـ ( Ovumشاه ِد ال َّتفصي َل في الفيديو الملحق

برهانُ القو ِل
كسائر ِ الخاليا الجسميَّةِ للمرأةِ الـ  ،Female Somatic Cellsتحتوي الخليَّة المو ِّلدة للبويضاتِ غير ِ المل َّقحاتِ
الـ  Oogoniumعلى  23زوج ًا صبغيَّ ًا الـ  .23 Pairs of Chromosomesعاد ًة ما نهتم فقط َّ
بالزوج ِ الصِّبغ ِّي
ف أنوا ِعها.
الجنس ِّي األنثو ِّ
ي الـ  Female Sexual Chromosomesلل َّداللةِ على خاليا المرأةِ الجسميَّةِ على اختال ِ
وكثير ًا ما يشار اليهِ اختصار ًا َّ
بالزوج ِ الصِّبغ ِّي  ،XXوهو تمثي ٌل أراه يفتقر إلى ال َّد َّقةِ كما ويفتقر إلى الواقعيَّة.
فق َد ظه َر لي بالبحثِ وال َّتحلي ِل اختالف الصِّبغيَّين  X & Xعن بع ِ
ضهما في الوز ِن الجزيئ ِّي ،كما اختالفهما في ال َّدور ِ
َّ
والوظيفةِ .فأحدهما يجب ْ
أن يكونَ أكب َر وزن ًا جزيئيَّ ًا من الثاني ،فأشرت إليهِ بالصِّبغ ِّي  Xالعمالق
ي إضافة رمز ِ ال ِّنجمةِ الـ (*( إلى الحرف ( )Xتمييز ًا له ع ِن
الـ  .Giant Chromosome Xوأصب َح من الضَّرور ِّ
َّ
ال َّثاني الصَّغير .فيكون رمز الـ * Xهو ال َّتعبير األصدق ع ِن الصِّبغ ِّي  Xالعمالق .وأ َّما الثاني فيبقى على حالِهِ صغي َر
الوز ِن الجزيئ ِّي ،ويبقى رمزه Xعلى حالِهِ دونَ تبديل .بذلك ،يكون تمثيل المرأةِ بالصِّيغةِ * XXهو األكثر انسجام ًا
مع واقع ِ الحال ومعطياتِ البحثِ.
كما ظه َر لي َّ
ي  Xالعمال َق سيصبح الحق ًا جسي َم بار الـ  .Barr Bodyفكانَ لي أ ِن اعتبرت األ َّو َل صِّبغيَّ ًا
أن الصِّبغ َّ
َّ
ً
جنسيَّ ًا أنثويَّ ًا الـ  .Female Sexual Chromosomeواعتبرت الثاني تكثيفا لصورةِ األ َّو ِل حينَ تما ِم مشروع ِ
األنثى وحين كما ِل تظهير ِ الصورة .هو اعتبا ٌر مبني على منطق ِ األمور ِ وعلى سلسا ِل الفكر ِ واالستقراء،
ى م ِّني وأمنيات .وأ َّما الصِّبغي  Xالصَّغير الذي بقي على حاله ،فكانَ وديع َة الخليَّةِ األ ِّم لإلنسا ِن
ال على هو ً
الـ  Mother Stem Cellإلى األبناء والبنيَّات .فهو بذلك صبغي حام ٌل ال أكثر ،وال يمكن أن يكونَ جنسيَّ ًا بحال
منَ األحوال.
مالحظة ()1
إنْ أنتَ أردتَ حقيق َة جسي ِم بار كامل ًة ،وأردتَ االستنار َة بكليَّةِ المُكاشف ِة ،فلنْ أبخلَ علي َك تفصي ً
ال أ ْم دقيق ًة.
يجب علي َك هو قراء ُة المقا ِل المُشار ِ إليهِ أدناه ،ومشاهدةِ الفيديو المرافق ،ففيهما كاملُ ال ِّروايةِ وتفصيلُ التَّفصي ِل:
ك ُّل ما
ُ
ي
ي والمجاز ِ العلم ّ
ُخلقتِ المرأ ُة من ضلع ال ّرجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّ

ف الـ  Meiosisللخليَّةِ المو ِّلدةِ للبويضاتِ .فتعطي الواحدة
تتش َّكل البويضات غير المل َّقحاتِ من االنقسا ِم المن ِّ
ص ِ
َّ
منهن أرب َع بويضات غير ِ مل َّقحات ،تحظى الواحدة منه َّن على واحد منَ الصِّبغيَّين  Xأ ْم *.X
َّ
الحتوائهن على الصِّبغ ِّي  Xالصَّغير ،وتكون الباقيتان مؤ َّنثتين الحتوائهِ َّن
وبذلك ،تكون اثنتان منه َّن مذ َّكرتين
َّ
ِّ
ً
على الصِّبغ ِّي  Xالعمالق ( .)1تفصيل ذل َك كلهِ وأكثر ،تجدوه مف َّ
صال حين الحديثِ ع ِن الحقيقةِ الثانية ،م َّما اقتضى
االختصا َر هنا واإلطال َة هناك.
ف
كذا هو ال َّرجلُ ،ينت ُج نوعي ِن من ال ِّنطا ِ
ٌ
نطاف مذ َّكر ٌة الـ Male Sperms
ف الـ  .Spermsنصف منتو ِجهِ
في ك ِّل لحظة ،ينتج الرَّجل ك َّم ًا كبير ًا من ال ِّنطا ِ
َّ
ٌ
نطاف مؤ َّنث ٌة الـ  .Female Spermsهذا ما سب َق وأكدَه البحث العلمي ،وأجم َع عليهِ السَّلف
وال ِّنصف اآلخر
األقدمون والخلف المحدثون .وأنا بدوري أقِر القو َل ذاتَه ،وال أخرج عن هذا اإلجماع.

ف الـ  Spermatogoniumانقسام ًا منصِّف ًا الـ  Meiosisلتعطي أرب َع نطاف
تنقسم الخليَّة المو ِّلدة للنطا ِ
ٌ
اثنتين مذ َّكرتين الـ  Male Spermواثنتين مؤ َّنثتين الـ  .Female Spermفالقسمة هنا عادلة .وتكون ال ِّنطاف
ف السَّاعي
ف األخرى لتشكي ِل حش ِد ال ِّنطا ِ
األربع عامل ًة ،تنضم إلى اخواتِها َمنتوج ِ الخاليا المو ِّلدةِ لل ِّنطا ِ
لتلقيح ِ البويضةِ عن َد ك ِّل ِجماع منتج.
األساس ،ودو ُر ال َّرج ِل ثانوي
دو ُر المرأةِ هو
ُ
ف منها ذكورٌ ،ونصفها اآلخر
عن َد الجماعِ ،يقذف الرَّجل البويض َة بعشراتِ الماليي ِن من ال ِّنطاف .نصف المقذو ِ
ٌ
إناث .بينما تقتصد المرأة ،فتطرح بويض ًة واحد ًة أ ِم اثنيتن في ك ِّل دورة طمثيَّة الـ .Menstrual Cycle
تكون البويضة ذاتَ هويَّة جنسيَّة ًمح َّددة مسبَّق ًا .فهي إ َّما بويض ٌة أنثى ،أو هي بويض ٌة مذ َّكر ٌة .أيْ  ،هي تنبثق
من جرابِها المبيض ِّي الـ  Ovarian Follicleوهويتها الجنسيَّة الزمتها .ال تبدي َل في جن ِسها وال تغيير.

ف أن تب ِّد َل الهويَّ َة الجنسيَّ َة للبويضةِ غير ِ المل َّقحةِ الـ  ،Oocyteكما هي ال تستطيع أن تق ِّر َر
وعليه ،ال يمكن لل ِّنطا ِ
جنس البويضةِ غير ِ المل َّقحةِ أقل َع
جنس البيضةِ المل َّقحةِ الـ  .Ovumهي المفتاح لعمليَّةِ الخلق ِ ال أكث َر .واف َق جنسها
َ
َ
َّ
َّ
جهض المشروع ِ في مه ِده .وسقطتِ البيضةِ الملقحةِ لعد ِم تساوق ِ البياناتِ الجينيَّةِ للمشتركين
مشروع الخلقِ ،وإال ا
َ
من نطفة وبويضة .ونكون بانتظار ِ دورة جديدة وبويضة غير ِ مل َّقحة جديدة إذا ما أرا َد َّ
الزوجان إنجاب ًا.
واجب ال َّتنفي ِذ أ ِن القرار للمرأةِ وعلى الرَّج ِل اإلقرار .فالبويضة
ومهما تكرَّرتِ المحاوالت ،يبقى القانون ساري ًا
َ
ً
أرادت خلقا قاب ً
ْ
غير المل َّقحةِ ذات هويَّة جنسيَّة واضحة ،وعلى ال ِّنطفةِ حمل اإلشارةِ الموافقةِ لها ْ
ال للحياة.
إن هي
ولكن ال يمكن لمفتا ِحها ْ
ْ
أن يحي َلها طيَّار ًة ام درَّاجة .فاآللة على ما
فال َّسيَّارة ال تدور من غير ِ مفتاح خاصٍّ بها،
ْ
خرجت عليهِ من مصن ِعها ،وما المفتاح َّإال األذن باإلقالعِ.
بهذا المعنى ،تكون البويضة غير المل َّقحةِ هي القائد المقرِّر لجنس ِ الولي ِد العتي ِد .فهي وحيد ٌة في الميدا ِن،
ْ
صادفت من هذهِ المذ َّكرةِ ومن تل َك المؤ َّنثةِ العد َد الكبير .وفي هكذا مقام ،يصبح
وال ِّنطاف كثير .أ َّنى تل َّفتتِ البويضة
الوحيد وحيد الجنس ِ ه َو البطل األساس ،ويقنع الكثير ثنائي الجنس ِ بدور ِ البطولةِ ال َّثانويَّةِ .فهنا ،الوفرة عديد ًا وجنس ًا
ف ال تغلب اإلفرا َد عدد ًا وال َّتوح َد جنس ًا للبويضةِ غير ِ المل َّقحةِ.
لل ِّنطا ِ
مالحظة ()2
إنْ أنتَ أردتَ تفصيلَ التَّفصي ِل،
يجب علي َك هو قراء ُة المقا ِل التَّالي ففيهِ كاملُ ال ِّروايةِ وتفصيلُ الشُّروحِ:
ك ُّل ما
ُ
جنس وليدها ،وال َّرجلُ يدَّعي!
المرأ ُة تق ِّر ُر
َ

ال َّ
ي هي ٌِّن يسيرٌ ،والفهم ومن ث َّم القبول علي َك شاق عسير.
شك وأ َّن َك مرتابٌ من قولي هذا ،مستاء .فالقول عل َّ
ً
ً
ً
ال ضرا َر ،فاألمر ق ْد أخ َذ م ِّني ردحا طويال قب َل الوصو ِل إلى مث ِل هكذا إقرار .فقريبا ،كنت أقول مث َل قولِهم،
وكنت على مث ِل عو ِمهم أعوم .فلطالما ناديت بحصريَّةِ الرَّج ِل في إقرار ِ جنس ِ ولي ِده .وحديث ًا ،غيَّرت الرؤى ل َّما تبيَّنَ
ي المع َّمق
لي ضعف المقا ِل وعجزه عن تفسير ِ كثير ِ ال َّظواهر ِ الحقائق .وق ْد ع َّم َق اله َّوةَ بينَ قناعاتي وفرضيَّاتِهم بحث َ
في أص ِل نشو ِء اإلنسا ِن من ذكر وأنثى .وخا َّ
ص ًة ،بع َد ال َّتح ِّقق ِ من هويةِ جسي ِم بار الـ  ،Barr Bodyوبع َد إدراكي
س َّر نشأتِهِ والوظيفةِ.

الحقيق ُة ال َّثاني ُة:
ْ
جرت على لسا ِن الخلقِ ،فعملوا بمقتضى حك ِمها واثقين .ولطالما ا َّتخ َذها الرِّجال ذريع ًة ،فأكثروا منَ ِّ
لطالما
الزيجاتِ
َّ
َّ
غانمينَ آملين .فهذهِ ال تنجب إال بنيَّات ،والذكر ركيزة جاه وضمانة نجاة من غدر ِ أيَّام ودَولةِ سِّنين .وتل َك رح ٌم تجود
ْ
بصبية ذكور .هي ق ْد خب ِ ْ
خلت ،وال نراها تب ِدل كري َم عادة قالوها جادِّين وفاكهين .فتحزن امرأ ٌة
رت من زيجة
ْ
ْ
ص ْ
اكتسبت .والحال كما وصفت لك ْم على حرف ،وأنا إذ أنقل القو َل هنا فأل َّني أصبحت
مت ،وتبتهج أخرى بما
بما و ِ
ً
له أيضا منَ القائلين.
َّ
وأن مبيضيها
فمنذ أ ْن وقعت على حقيقةِ خزي ِن المرأةِ من البويضاتِ غير ِ المل َّقحاتِ الـ ،Oocytes
َ
اإلناث الـ  Female Oocytesكما ويعطيا ِن البويضاتِ الذكو َر
الـ  Two Ovariesيعطيا ِن البويضاتِ
َ
البحث جا َّد ًا في اإلمكا ِن العلم ِّي لهكذا قيل ولكذا شائعة .فالحقيقة األولى أنا واجدها
الـ  ،Male Oocytesبدأت
َّ
ْ
وحارسها ،وأ َّما العلم فق ْد سب َق وف َّ
ص َل في عل ِم الخليَّةِ وتكاثرِها .فال يبقى إال أن نجم َع هذهِ بتلك ،وال ننسى من وسيع ِ
الخيا ِل نصيب ًا ،فعسانا نصل إلى نهايات أكيدة ْ
وإن ك َّن أحيان ًا َمريراتِ المذاق ِ ممجوجات.
ف يكمنُ البرهان
في االختال ِ
ف عن َد الذكور ،وتختلفان فقط في ال ِّنهاياتِ.
تتطابق عمليَّة إنتاج ِ البويضاتِ غير ِ المل َّقحاتِ عن َد المرأةِ وتل َك التي لل ِّنطا ِ
ف الـ Spermatogonium
فمن خليَّة مو ِّلدة للبويضاتِ الـ  Oogoniumتكون بداية األولى ،ومع خليَّة مو ِّلدة لل ِّنطا ِ
تبدأ ال َّثانية .وفي الحالتين ،تنقسم الخليَّة المو ِّلدة انقسام ًا منصِّف ًا الـ  .Meiosisفتعطي الواحدة أرب َع خاليا بنات
الـ 4 Daughter Cells؛ نميز َّ
فيهن خليَّتين إناث ًا الـ  ،Female Cellsواثنتين ذكور ًا الـ .Male Cells
ي  Xالكبير .ويبقى للمذ َّكرتين الصِّبغي  Xالصَّغير .وعن َد الرَّجل،
عن َد المرأة ،تحتكر الخليَّتان اإلناث الصِّبغ َّ
تكون اثنتان إناث ًا الحتوائهما على الصِّبغ ِّي  ،Xواثنتان ذكور ًا يميِّزهما الصِّبغي  .Yوفي هذا يكون اال ِّتفاق تا َّم ًا

ف الـ Spermatogenesis
بين عمليَّتي إنتاج ِ البويضاتِ الـ  Oocytogenesisفي مبيضي المرأةِ وإنتاج ِ ال ِّنطا ِ

في الخصيتين عن َد الرَّجل .لكن بعدَها ،يكون الفراق واقع ًا ،واالختالف جوهريَّ ًا.

فعن َد ال َّرج ِل ،تسو ُد قسم ُة العد ِل في إنتاج ِ ال ِّنطاف بين مذ َّكرةٍ ومؤ َّنثةْ .إذ تستمر الخاليا البنات األربع وتمار ْسنَ
عم َله َّن َّ
ٌ
عامالت؛ اثنتان مذ َّكرتان واثنتان مؤ َّنثتان .الحياة كما الوظيفة
الالئي فطرنَ عليهِ أز ًال .ه َّن أربع نِطاف
هي هب ٌة للجميعِ ،ال تمايزَ في ذلك أ ِم انتخاب .وما سرى على خليَّة مو ِّلدة لل ِّنطا ِ
ف واحدة ،يسري على جميع ِ ال َّنظائر ِ
من الخاليا المشابهةِ لها في الوظيفة.
هو فع ٌل ي َّتصف بالديمومةِ ،يستمر منذ زم ِن البلوغ ِ حتى زم ِن المنيَّةِ .يختلف ال َّنشاط ،لك َّنه متى بدأ فإ َّنه ال يغيب أبد ًا.
وهنا ،تبقى شريعة العد ِل هي الحاكمة .فجميع الخاليا البناتِ ستصبح جنود ًا نطاف ًا ،نصفه َّن ٌ
إناث ونصفه َّن اآلخر
ذكور .فالمسير إلى تلقيح ِ البويضةِ هو فعل جلجلة ،دونَه أهوا ٌل وجهو ٌد تبذل وسباق .هو فعل انتخاب يستنفر طاقاتِ
الجميعِ ،واألقوى هو من يفوز ويغنم.
ٌ
ثالث وتبقى واحد ٌة.
بالمقابل عن َد المرأةِ ،قانونُ العشوائيَّةِ هو من يحك ُم إنتا َج البُويضاتِ غيرِ ال ُمل َّقحات .فتموت
ي البويض َة
تش ِّكل الخاليا البنات ال َّثالث ال َّنافقات األجسا َم القطبيَّ َة الـ  ،Polar Bodiesوتنفرد الرَّابعة لتعط َ
غي َر المل َّقحةِ الـ  .Oocyteلكن كيفَ يكون ذلك؟ من هي الباقية؟ ومن ه َّن ال َّنافقات؟ هنا نبحث ،وهنا نسعى جاهدينَ
لتفسير ِ أحجيَّةِ القو ِل موضوع ِ الحقيقةِ ال َّثانيةِ.
هو القانون اإللهي الحاكم لفطرةِ الخليَّةِ من يقرِّر في هذا المقا ِم ،وهو من يحكم ها هنا .وأ َّما مخلوقات هللا ِ ال َّناطقون
فنسبوها جه ً
ال منهم وغطرس ًة إلى قانو ِن الصِّدفةِ والعشوائيَّةِ .فقالوا جازمين ،أ ِن العشوائيَّة هي من تختار تل َك
َّ
َّ
ً
الفائزةَ ،وهي من تحكم على الباقياتِ الثالثِ بالموتِ وظيفيَّا .وعليهِ ،يكون نصيب المرأةِ من البويضاتِ الذكور ِ
ومن البويضاتِ اإلناثِ عطيَّ َة العشوائيَّةِ وقانو ِن الصِّدفةِ ال غير.
َ
والثالث الباقياتِ لدور ِ األجسا ِم القطبيَّة .كما ويمكن لها ْ
ي
فقد تختار الصِّدفة خليَّ ًة بنت ًا أنثى لدور ِ البويضةِ،
أن تصطف َ
َّ
الخليَّ َة البنتَ َّ
الذك َر لدور ِ البطولةِ ،والباقياتِ ال َّث َ
الث لألدوار الثانويَّة .فالعشوائيَّة هي الحاكمة هنا ،فكيفَ لنا أن نق َّر
َ
اإلناث ،وتميل ك َّل المي ِل إلى الخاليا الذكور ِ في مقام آخر.
عين ًا بخياراتِها .والعشوائيَّة ذاتها ،قد تفضِّل في مقام
لذلك ،يختلف نصيب المرأةِ من البويضاتِ غير ِ المل َّقحاتِ اإلناثِ وتل َك الذكور ِ تبع ًا لمزاجيَّةِ الصِّدفةِ والعشوائيَّة.
بال َّنتيجةِ وأيَّ ًا كانَ جنسها ،تنضم البويضة غير المل َّقحةِ إلى أخواتِها منتوج ِ الخاليا المو ِّلدةِ للبويضاتِ األخرى ،فتش ِّكل
خزين ٌ
ٌ
ثابت ال زيادةَ فيه .تبصر األنثى النو َر ،وهي تكتنز في مبيضيها
جميع ًا مخزونَ المرأةِ من هذه البويضات .هو
خزين يق َّدر بمئتين وخمسين ألفَ بويضة غير ِ مل َّقحة ،قد تزيد قلي ً
ٌ
ال
كام َل الخزي ِن من البويضاتِ غير ِ المل َّقحات .ه َو
ٌ
وق ْد تنقص أحيان ًاَّ .
مسقوف ،ال يتع َّدى نصفَ مليون بويضة في حال منَ األحوال .وفي محدوديَّةِ العد ِد
لكن العد َد
يتخ َّفى شط ٌر من جوابِ األحجيَّةِ.
فمع محدوديَّةِ العد ِد ،تتجبَّر العشوائيَّة وتوثِق حك َمها .فق ْد تختار العشوائيَّة ال َّتنكي َل بامرأة ،فال تمن َحها َّإال البويضاتِ
غي َر المل َّقحاتِ اإلناث .وق ْد تأنس بالجو ِد والكر ِم ،فتمنح أخرى خزين ًا صرف ًا من بويضات ذكور .وال أنفي عنها
العد َل أحيان ًا ،فتنعم عندَها الكثيرات بخزين مزيج متكافئ من الجنسين مع ًا.
أخير ًا أقول ،يغلب على العشوائيَّةِ صفة العد ِل ،فال تَعدم جل ال ِّنسا ِء نصيب ًا من كال الجنسين .يصح ْ
أن تختلفَ ال ِّنسب،
فتغلب اإلناث أحيان ًا وق ْد تتفوَّق الذكور في أحيان أخرى .وق ْد تتباين ال ِّنسب كثير ًا ج َّد ًا ،فيغلب الذكور في نس ِل
ض َّ
بع ِ
هن ،وتربو نسب اإلناثِ في ذريَّةِ أخريات .وق ْد يبلغ ال َّتطرف مداه األقصى ،فتحرم نسا ٌء من جنس ِ الذكور ِ
نس ً
ٌ
أخريات حصر ًا بأطفال ذكور.
ال ،بينما تنعم
..........................................................................................................................................
( )1ال تجري األمور على هذا ال َّنحو تمام ًا .فثالث ٌة من الخاليا البنات ستصبح أجسام ًا قطبيَّ ًة الـ  ،Polar Bodiesوواحد ٌة فقط ستكون بويض ًة
َ
الحديث عن ذل َك إلى حين الحديثِ عن الحقيقةِ ال َّثانية.
غي َر مل َّقحة الـ  .Oocyteوتحريَّ ًا لل َّتبسي ِط هنا ،أجَّلت

في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءةِ المقاالتِ التَّالية:

-

ك العلويِّ ،الفيزيولوجيا المرضيَّة لألعراض ِ والعالماتِ السَّريريَّةِ
أذيَّات العصبو ِن المح ِّر ِ

-

هل يفيد ال َّتداخل الجراحي الفوري 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 ِ
في النقل العصبي ،كمونات العمل Action Potentials

وظيفة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة
في النقل العصبي ،التيَّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents

ي
األطوار 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
وظائف عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيفة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيفة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيفة ال َّثالثة 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
اشتداد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
ا ِّتساع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجابة الحركيَّة 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 َّتنكس الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ال َّتجدد العصبي ،رؤي ٌة جديد ٌة )Neural Regeneration (Innovated View
المنعكسات الشوكيَّة ،المفاهيم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
المنعكسات ال َّشوكيَّة ،تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception

-

خلقتِ المرأة من ضلع الرّجل ،رائعة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز ِ العلم ّي
س وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
المرأة تقرِّر جن َ
صنيعة مخلوق
الروح وال َّنفس ..عَطيَّة خالق و َ
خلق السَّماواتِ واألرض ِ أكبر من خلق ِ ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ضلع آد َم ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ت َّفاحة آدم و ِ

-

حــــــــــوَّاء ..هذه
سفينة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
ف عام
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة أل ِ
هكذا تك ّلم ابراهيم الخليل
فقه الحضاراتِ ،بين ق َّوةِ الفكر ِ وفكر ِ الق َّوةِ
ال ِع َّدة و ِع َّلة االختالف بين مط َّلقة وأرملة ذواتَي عفاف
تعدد َّ
الزوجاتِ وملك اليمين ..المنسوخ اآلجل
َّ
ال َّثقب األسود ،وفرضيَّة النج ِم السَّاق ِط
جسيم بار ،مفتاح أحجيَّةِ الخلق ِ
صبي أم ٌ
بنت ،األم تقرِّر!
القدم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خلق حوَّا َء من ضلع ِ آد َم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
شلل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالدي Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذيَّات ال َّر َّ
ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشريح الوصفي والوظيفي
األذيَّات ال َّر َّ
ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقييم األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذيَّات ال َّر َّ
ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّتدبير واإلصالح الجراحي
األذيَّات ال َّر َّ
ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )4تصنيف األذيَّةِ العصبيَّةِ
قوس العضلةِ الكابَّةِ المدوَّرةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيه ربا ِ
ي Tendon Transfers for Radial Palsy
ي في تدبير شل ِل العصبِ الكعبر ِّ
عمليَّات ال َّنق ِل الوتر ِّ
)Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise

-

جنس الوليد (مختصرٌ)
من يقرِّر
َ
الذكا ِء ..زاد مسافر! َّ
ثالوث َّ
الذكاء الفطري ،اإلنساني ،واالصطناعيٌ ..
بحث في الصِّفاتِ والمآالتِ

-

المعادالت الصِّفريَّة ..الحداثة ،مالها وما عليها

متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
المنعكس ِ ال َّشوكي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
المنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated
Pathophysiology
المنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لق َّوةِ المنعكس Hyperreflexia,
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

المنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
المنعكس ال َّشوكي االشتدادي ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّة ال ِّتساع ِ ساحةِ العمل Extended
Hyperreflex, Pathophysiology

المنعكس ال َّشوكي االشتدادي ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّة للمنعكس ِ عدي ِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ
Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ

خلق آد َم وخلق حوَّا َء ،ومن ضل ِعه كانت حوَّاء Adam & Eve, Adam's Rib
جسيم بار ،ال َّشاهد والبصيرة Barr Body, The Witness

-

جدليَّة المعنى َّ
والالمعنى
ال َّتدبير الجراحي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
االنقسام الخلوي المتساوي الـ Mitosis

المت ِّممات الغذائيَّة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
االنقسام الخلوي المنصِّف الـ Meiosis

-

فيتامين د  ،Vitamin Dضمانة ال َّشبابِ ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قليله مفي ٌد ..وكثيره ضار ج َّد ًا
َوالمهنة ..شهي ٌد ،من قصص ِ البطولةِ والفداء
ال َّثقب األسود وال َّنجم ا َّلذي هوى
خلق السَّماواتِ واألرضِ ،فرضيَّة الكو ِن السَّديم ِّي الم َّتص ِل
الجواري الك َّنس الـ Circulating Sweepers

-

-

-

صم المجتمع ..لمن تتج َّملين هيفاء؟
عندما ينف ِ
ال َّتصنيع َّ
الذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto- Arthroplasty
الطوفان األخير ،طوفان بال سفينةِ
َك ْشف ال َمستورَِ ..م َع االس ِم تَكون البِدَاية ،فتَكون الهَويَّة خَ اتِم َة ال ِحكايةِ
مجتمع اإلنسان! أه َو اجتماع فطرة ،أ ِم اجتماع ضرورة ،أم اِجتماع مصلحة؟
عظم الصَّخرةِ الهوائي Pneumatic Petrous
خل ٌع والدي ثنائي الجانبِ للعصبِ َّ
ي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ِّ
حقيقتان ال تقبل به َّن حوَّاء
َّ
إنتاج البويضاتِ غير ِ الملقحات الـ Oocytogenesis
ف الـ Spermatogenesis
إنتاج ال ِّنطا ِ
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