
روبرت كوخ  
)موؤ�س�س علم اجلرثيم احلقيقي(

اإن الزائر لأملانيا وملدينة كالو�ستال بالذات يالحظ 
اأن العديد من امل�ؤ�س�سات العلمية واملن�ساآت يف هذه املدينة 
و�سارع  ك�خ،  روبرت  وم�ست�سفى  ك�خ،  روبرت  مدر�سة  فهناك  ك�خ،  ا�سم  حتمل 

روبرت ك�خ، وجائزة روبرت ك�خ ومكتبة روبرت ك�خ وغري ذلك الكثري.
مبقاطعة  كالو�ستال  مدينة  ابن  الأملاين  البكترييا  وعامل  الطبيب  ك�خ  روبرت 
البكترييا  علم  م�ؤ�س�سي  اأحد  جيك�ب  وتلميذ  اآخرين  لت�سعة  اأخ  ه�  �سك�س�نيا 

ومكت�سف اأخطر ن�عني منها.
كر�س ك�خ حياته للبحث العلمي، باذًل جه�داً علمية كبرية يف اكت�ساف امليكروبات 
مائة  ح�ايل  منذ  اأثبت  من  اأول  ك�خ  روبرت  ويعد  الأوبئة.  ودرا�سة  واجلراثيم 
عام اأن الأمرا�س املُعدية، التي كانت تفتك ب�سع�ب اأوروبا، �سببها ع�س�يات حية 
 Anthrax اخلبيثة وباء اجلمرة  ببحث  ك�خ  �سنة  1876 كلف  ففي  جمهرية، 
هذا  وعرف  الأوروبية،  القارة  يف  منت�سراً  حينذاك  كان  اإذ  م�سببه،  عن  للك�سف 
ال�باء باإ�سابة الآلف من روؤو�س الأغنام واملاعز واخلنازير وكذلك بقدرته على 

اإمرا�س املزارعني الذين يق�م�ن برتبية هذه احلي�انات.
بداأ »ك�خ« اأوىل جتاربه بتنمية بكترييا اجلمرة اخلبيثة يف خارج ج�سم احلي�ان، 
ولحظ من�ها حتت جمهره، ثم حقنها يف فئران فماتت وعندما فح�س الفئران 
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ر ال�سهر«  كي تفوز بجائزة مالية قدرها 50$، وبلقب »مفكِّ
مالحظة: اأول حل �سحيح يح�سل على اجلائزة واللقب

يف اإحدى ال�سفرات البحرية تعطلت ال�سفينة يف اإحدى اجلزر التي تبعد 1000 
كم عن املنطقة التي ي�سكنها �سامح ات�سل كابنت ال�سفينة ب�سامح وطلب منه اإر�سال 
�سفينة لإرجاع امل�سافرين، �سامح لديه جمم�عة من ال�سفن ت�ست�عب وق�د يكفي 

لالإبحار مل�سافة 1000 كم اأي اأنها �ست�ستطيع ال�سفر اإىل اجلزيرة ل�حدها 
 لكن لن ت�ستطيع الع�دة.

كيف ميكن ل�سامح اأن ي�ستعمل اأقل عدد من ال�سفن كي يق�م باإرجاع 
كافة امل�سافرين اإىل البلد دون ا�ستخدام اأية براميل اأو ما 

�سابه و�سريطة اأن تع�د جميع ال�سفن اإىل املحطة 
الرئي�سية؟

الكل يبداأ من التفكري

اإن اأعظم الرجال والن�ساء الذي يحملون اأعظم الأفكار ميكن اأن يوقفهم اأ�سغر الرجال 
والن�ساء الذي ميلكون اأ�سغر العقول، احمل اأفكارًا عظيمة على اأية حال.

�ستيفني ك�يف

هذه  يف  الأمر  بادئ  حقنها  التي  نف�سها  البكترييا  من  كبرية  اأعداداً  فيها  وجد 
الفئران، وازداد ثقة واطمئناناً باأن هذه البكترييا هي ذاتها امل�سببة للداء. وبعد 
ت�سيب  التي  املعدية  الأمرا�س  بدرا�سة  العلماء  قام  اكت�سافاته،  ك�خ  ن�سر  اأن 
لالإن�سان،  الأمرا�س  من  عدداً  ت�سبب  البكترييا  اأن  اإىل  الت��سل  ومت  الإن�سان، 

مثل الدفترييا، والك�لريا، واحلمى التيف�ئيدية.
قدمياً  العلماء  حري  الذي  ملر�س ال�سل،  امل�سببة  البكترييا  بنف�سه  ك�خ  اكت�سف 
عام  لل�سل  امل�سببة  اجلرث�مة  ك�خ  اكت�سف  حتى  اأ�سبابه،  معرفة  عن  لعجزهم 
خمتلف  يف  مر�سية  تغريات  اإحداث  ميكنه  امليكروب  هذا  اأن  واأثبت  1882م 
اأع�ساء اجل�سم مثل احلنجرة والأمعاء واجللد، كما متكن من ا�ستخال�س مادة 
حتى  ت�ستخدم  التي  املادة  وهي  ال�سل،  جرث�مة  من   tuberculin التي�بركلني 
الي�م يف ت�سخي�س مر�س ال�سل وحتديد ما اإذا كان ال�سخ�س حم�سناً �سد املر�س 
هي  حتديداً  ال�سل  مر�س  ح�ل  ك�خ  اأبحاث  كانت  وقد  به.  الإ�سابة  له  �سبق  اأو 
التي قادته اإىل احل�س�ل على جائزة ن�بل. وما زال البع�س يطلق�ن على بكترييا 

ال�سل ا�سم »ع�سيات ك�خ«.
ت�يف ك�خ يف بادن �سنة 1910م اإثر احت�ساء يف ع�سلة القلب.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84


ال�سيك 
)اأ�سله ال�سك العربي(

عربي،  اأ�سلها  الإجنليزية  »�سيك«  كلمة  اأن  امل�ؤرخ�ن  معظم  يرجح 
فهي ماأخ�ذة عن كلمة �سك، اأي التعهد بدفع ثمن الب�سائع عند ت�سلمها 
وذلك جتنباً لتداول العملة يف املناطق اخلطرة؟ ويف القرن التا�سع كان 
ال�سني  يف  �سيكاتهم  مقابل  الكا�س  ياأخذون  امل�سلم�ن  الأعمال  رجال 
من  هم  فامل�سلم�ن  اأخرى  بعبارة  بغداد.  يف  ح�ساباتهم  على  امل�سح�بة 

تعامل مبت�سند ال�سيك.
واإذا حتدثنا عن ال�سك العربي فال�سك ه� اأمر مكت�ب وم�ّثق بال�سه�د 
مبا ي�سمن ويكفل عملية دفع املال بعد ا�ستالم الب�ساعة، وكان العرب 
التي ميكن  املخاطر  لتفادي  املالية  املعامالت  ال�سك�ك يف  ي�ستخدم�ن 
الب�ساعة  ا�ستالم  مناطق  اإىل  ونقلها  الأم�ال  حمل  عند  م�اجهتها 

النائية البعيدة.
وقد جاء يف كتب التاريخ اأن اخلليفة هارون الر�سيد- ومل يكن خليفة 
اإحدى �سفريات الدولة الإ�سالمية وقد فاته ال�قت ولن  بعد- كان يف 
يتمكن من الع�دة لتاأخر ال�قت، فنزل �سيفاً عند اأحد اأبناء تلك املنطقة 
فقام ب�سيافته وه� ليعرف باأنه هارون الر�سيد ومل يكن بح�زة هارون 
الر�سيد وقتها �سيئاً من النق�د وملا طلع النهار ترك هارون الر�سيد له 
ورقة  مكت�ب فيها دفع مبلغ من املال لهذا الرجل وختم هارون الر�سيد 

وقال له اإذهب اىل بيت مال امل�سلمني وخذ لهم هذه ال�رقة .
وبهذا يرجع تاريخ ال�سيكات والتي ت�ستخدم الي�م على نطاق وا�سع اإىل 
الإ�سالمي، وقد عرث  اإبان احلكم  كانت متداولة  التي  ال�سك�ك  اأ�سل 

على م�ستندات �سك�ك �سادرة يف ال�سني ليتم �سرفها يف بغداد.
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معظمنا جرب النتظار خارج �سالة الولدة بانتظار 

مولود جديد ومعظمنا �سمع تلك ال�سرخة القوية 

التي يطلقها ذلك املولود حلظة خروجه للحياة، فما �سر 

تلك ال�سرخة وهل هي فعاًل ميكن ت�سنيفها على اأنها بكاء للطفل؟  

تف�سري ق�سية للنقا�س للعدد ال�سابق: 

كتابات  اأو  ب�سر�سرات  تتحلى  املعدنية  العمالت  بع�ض  اأن  اأنك لحظت  ل�سك 

اأي�سًا على جوانبها واأطرافها، هل ت�ساءلت يومًا  لي�ض فقط على وجهيها، بل 

ملاذا هذه الزخارف ؟ وملاذا جندها على بع�ض القطع ول جندها على البع�ض 
الآخر؟

ترجع هذه الزينات اىل القرون الو�سطى حينما كانت العمالت م�سنوعه من 

العمالت  هذه  اأطراف  برد  اإىل  اخلبثاء  بع�ض  عمد  فقد  اخلال�ض،  الذهب 

للح�سول على تراب ذهب يبيعونه لل�ساغة فيما بعد، ثم اإعادة هذه العمالت 

مربودة الأطراف اإىل التداول، وظهر يف معاجم اللغات الأوروبية حوايل �سنة 

وملحاربة  العمالت،  اأطراف  برد  اأي  »رونييه«  هو  جديد  ا�سطالح  1690م 

هذه اجلرمية اأ�سيفت عند �سك العمالت الذهبية �سر�سرات اأو كتابات على 

اأطرافها حتى يبدو للعني وا�سحًا على الفور اإذا برد منها بع�ض معدنها، 

وا�ستمر هذا التقليد حتى بعد اأن اأ�سبحت العمالت ت�سنع من 

معادن ل قيمه لها، لن يفكر عاقل يف برد اأطرافها .

ق�شية للنقا�ش

اإذا كنتم ترغبون مبعرفة حل اأحجية العدد ال�سابق زوروا موقع موؤ�س�سة النيزك على الإنرتنت 
www.alnayzak.org اإ�سدارات وموارد - املجلة العلمية.

الفائز بجائزة 
»مفكر �سهر اأيلول 2013« هو: 
اأحمد عي�سى - 35 �سنة - رام اهلل


