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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۲

بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ال یكاد یفیُق من سكرتھ، مشھوٌر بارتكاب الفواحش  كان فاسقاً    
والشذوذ الجنسي؛ كما ورد على لسان زوجتھ التي فضحتھ وكشفت كثیراً من إنحرافھ وشذوذه ،  

للتغطیة. بالتبني زورا  بناتھ  للتسلیة واإلستمتاع، وأطلق علیھن  فتاة  ثالثین  وكان عنده 
كان شدید الخوف على نفسھ، لذلك أحاط نفسھ بكبار األطباء، ومع ذلك لم یكتشفوا أنّھ كان مریضاً    

التلیف، ثم أُصیب بمرض الزھري نتیجة فُحشھ الشھیر، وفي  الوبائي حتى وصل لمرحلة  بالكبد 
مرض موتھ إبتاله هللا بحشراٍت صغیرٍة حمراء ال تُرى بالعین المجردة، سببت لھ حكة شدیدةً، 

وسببت لھ حرجا كبیرا أمام زواره من السفراء والكبراء، حتى ظھرت على وجھھ، وأُكتشف حینھا 
ِلَك اْلعَذَاُب ۖ َولَعَذَاُب  أن السبب  ھو ما سموه النمل األحمر، الذي كان معروفا في حینھ  بالصین، "َكذَٰ

اْآلِخَرِة أَْكبَُر ۚ لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن"  
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"أتاتورك" والنمل األمحر

والتطرف امليكروبات 

۲۰۲۰- ۱۰ - ۲۷

البحث العلمي اثبت أن المیكروبات؛ قد كیّفت نفسھا لتعیش في كل الظروف القاسیة، فلكل ظرف    
جراثیمھ التي تعیش فیھ، وھي  أربعة أنواع، سّماھا العلماء "ُمحبات التطرف ". 

لتعیش في درجة حرارة  العلماء، حیث كیّفت نفسھا  اكتشفھا  التي  للبرودة  الُمِحبة  المیكروبات  أولھا    
متدنیة جدا، واكتشفوا أیضا  دیدان الثلج التي تعیش في الجلید بالتعاون مع بعض البكتیریا على 

مبداء "تبادل المنفعة"،علما أن العلماء سابقا قرروا أن ال حیاة في القطب الجنوبي ألن درجة 
حرارتھ تصل إلى۸۹ تحت الصفر.  

الحارة،  الینابیع  للحرارة، فھي أعجب من سابقتھا، حیث تعیش في  الُمحبة  المیكروبات  وثانیھا    
وأكثرھا تطرفا  التي تتكاثر على درجة حرارة ۱۱۳ْم، وھذه تعیش في قِیعان المحیطات، عند 

الشقوق التي یخرج منھا حمم وغازات من باطن األرض.
المتطرفة،  البیئة  مثل ھذه  لتعیش في  نفسھا  كیَّفت  فقد  للحموضة،  الُمحبة  المیكروبات  وثالثھا    

الینابیع الكبریتیة  وعادة زیادة الحامض یتلف المادة الوراثیة إالّ عند ھذه الجراثیم، وقد اكتشفت في 
الكبریت الذي یغلي. الحارة والتي تشبھ حامض 

العلماء أحد عشر  البحر المیت !، فقد اكتشف  للملوحة، فھذه قد أحیت  الُمحبة  المیكروبات  ورابعھا    
نوعا من البكتیریا تعیش فیھ، رغم أّن نسبة ملوحتھ ٪۳۰. 

المتعارف علیھا مذمومةٌ وسیُحاسب  القواعد الوسطیة  البعد عن  التطرف والغلو في  أّن  فرغم    
علیھا اإلنسان، ألنھ ھو صانعھا، لكّن تطرف مخلوقات هللا األخرى، وتحّملھا الظروف القاسیة ھو 

البشر . یعلمھا هللا ونجھلھا نحن  لحكمة 


