
عبا�س بن فرنا�س
)اأول من اخرتق اجلو( 

اأول من اخرتق اجلو من الب�شر واأول من فكر  يعترب 
يف الطريان، واعترب اأول رائد للف�شاء واأول خمرتع للطريان، فقد ك�شا 
نف�شه الري�ش ومد له جناحني طار بهما يف اجلو م�شافة بعيدة ثم �شقط فتاأذى يف ظهره. 
ا�شتهر عبا�ش بن فرنا�ش بكرثة اخرتاعاته والتي ذكر بع�شها املوؤرخون. فاخرتع ال�شاعة 
التعامل مع الكري�شتال، و�شنع  اأول من و�شع تقنيات  بـ«امليقات«، وهو  املائية واأ�شماها 

عدة اأدوات ملراقبة النجوم.
قام عبا�ش بن فرنا�ش بتجارب كثرية، در�ش من خاللها ثقل الأج�شام ومقاومة الهواء 
لها، وتاأثري �شغط الهواء فيها اإذا ما حلقت يف الف�شاء، كما عرف عنه تبحره يف العلوم 
الطبيعية والريا�شة والكيمياء فاطلع على خوا�ش الأج�شام، واتفق لديه من املعلومات 
ما حمله على اأن يجرب الطريان احلقيقي بنف�شه، فك�شا نف�شه بالري�ش الذي اتخذه 
من احلرير )�شقق احلرير الأبي�ش( ملتانته وقوته، وهو يتنا�شب مع ثقل ج�شمه، و�شنع 
له جناحني من احلرير اأي�شاً يحمالن ج�شمه اإذا ما حركهما يف الف�شاء، وبعد اأن مت 
له كل ما يحتاج اإليه هذا العمل اخلطري وتاأكد من اأن با�شتطاعته اإذا ما حرك هذين 
اجلناحني فاإنهما �شيحمالنه ليطري يف اجلو، كما تطري الطيور وي�شهل عليه التنقل 

بهما كيفما �شاء.
من امل�شادر اأن ابن فرنا�ش �شنع اآلة للطريان بعد درا�شة وت�شريح ميكانيكا الطريان 
عن الطيور، واأفلح يف طريانه ولكنه بعدما نزل حوكم بتهمة التغيري يف خلقة اهلل ومت 

عزله يف بيته.
بعد اأن اأعد العدة اأعلن على املالأ اأنه يريد اأن يطري يف الف�شاء، واأن طريانه �شيكون من 
الفريد  العمل  مل�شاهدة هذا  النا�ش هناك  الر�شافة يف ظاهر مدينة قرطبة، فاجتمع 
باآلته احلريرية فوق مرتفع  والطائر الآدمي الذي �شيحلق يف ف�شاء قرطبة، و�شعد 
وحرك جناحيه وقفز يف اجلو، وطار يف الف�شاء م�شافة بعيدة عن املحل الذي انطلق 
منه والنا�ش ينظرون اإليه بده�شة واإعجاب وعندما هم بالهبوط اإىل الأر�ش تاأذى يف 
ظهره، فقد فاته اأن الطائر اإمنا يقع على ذنبه، ومل يكن يعلم موقع الذنب يف اجل�شم 

اأثناء هبوطه اإىل الأر�ش، فاأ�شيب يف ظهره مبا اأ�شيب من اأذى.
اأ�شخم واأجراأ جتربة علمية للطريان هي جتربة ابن فرنا�ش؛ اإذ مل ت�شبها اأية �شائبة 
من خرافة اأو خيال، واإمنا تت�شف باملنهجية العلمية بكل املقايي�ش. واإ�شافًة لذلك، فاإن 
امل�شلم  العامل  و�شعها  علميتني  نظريتني  وفق  تطبيقها  �شار  قد  فرنا�ش،  ابن  جتربة 

ال�شهري، ما زال يوؤخذ بهما اإىل هذا اليوم يف جمال الطريان.
تعر�شوا  اإذا  العلمية  الإجنازات  عن  احلديثة  املو�شوعات  ُكّتاب  اأن  عليه  يوؤ�شف  ما  ولكن 
لتاريخ الطريان، ين�شفون »اأرفيل رايت« )1877-1923م( واأخاه »يلبور« )1876-1912م( 
يف مو�شوعاتهم، لكنهم ين�شون اأو يتنا�شون منزلة املخرتع عبا�ش بن فرنا�ش التي احتلها 
يف التاريخ. اإن عبا�ش بن فرنا�ش قد �شبق عباقرة القرن الع�شرين باأكرث من ع�شرة قرون، 

علًما باأن الخرتاعات يف ذلك الع�شر كانت تعُدّ من عجائب الدهر.
عام  قرطبة وتويف  ترعرع يف  اأ�شول اأمازيغية،  من  810م  عام  فرنا�ش  بن  عبا�ش  ولد 

887م.
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ر ال�سهر«  كي تفوز بجائزة مالية قدرها 50$، وبلقب »مفكِّ
مالحظة: اأول حل �شحيح يح�شل على اجلائزة واللقب

تو�شح ال�شورة يف الأعلى �شاعتني رمليتني كل واحدة 
منهما تقي�ش فرتة معينة كما هو مبني بال�شورة، 

كيف باإمكاننا بوا�شطة ال�شاعتني قيا�ش 16 
دقيقة؟

الكل يبداأ من التفكري

فاإن  لذا  الإن�سان يف طفولته،  الواقع ول يختربها  الأمان فكرة خرافية غري موجودة يف 
جتنب اخلطر لي�س اأكرث اأمنًا  -على املدى الطويل- من الإقبال على احلياة، احلياة اإما 

اأن تكون مغامرة �سجاعة اأو ل �سيء.
هيلني كيلر
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بناطيل اجلينز
)�شناعة تفوق البحث عن الذهب( 

مل يكن يبلغ ليفي �سرتاو�س من العمر حني غادر من بافاريا 
لغته الإجنليزية �سعيفة؛ ومع  اإل �سبعة ع�سر عامًا وكانت  اأمريكا  اإىل 

اأجل  من  واملدن  القرى  بني  به  يدور  قما�سًا  يبيع  الأكرب  اأخوه  مع  بالعمل  با�سر  ذلك 
1849م للبحث عن  اكت�ساب لقمة العي�س، ولكنه عندما �سمع بالندفاع العظيم �سنة 
الذهب يف كاليفورنيا قررر اأن يحزم ب�ساعته ويذهب اإىل �سان فران�سي�سكو، وملا كان 
�سرتاو�س بحاجة اإىل اأموال ل�سراء اأر�س ومعدات للحفر والتنقيب عن الذهب، باع كل 
ما لديه من قما�س و�سلع لركاب ال�سفينة التي ا�ستقلها يف رحلته، ومل يبق معه �سوى 
لفافات من قما�س اخلي�س، ظنًا منه اأن هذا القما�س ي�سهل بيعه يف �سان فران�سي�سكو 

لت�سنيع اخليام واأغطية العربات.
واأيقن  �سرتاو�س  لدى  الأعمال  رجل  غريزة  تنبهت  فران�سي�سكو  �سان  و�سوله  وعند 
بعد اأن �ساهد جموع العمال اأن هوؤلء العمال ونتيجة لطبيعة عملهم باحلفر فاإنهم 
يجد  ورمبا  عملهم،  طبيعة  حتتمل  ومتينة  قوية  بناطيل  اإىل  وبكرثة  �سيحتاجون 

�سرتاو�س هذه القوة واملتانة يف قما�س اخلي�س الذي كان بحوزته.
النوع من  الب�سيطة خلياطة هذا  بداأ �سرتاو�س خميطته  وفعاًل هذا ما حدث، فقد 
البناطيل كتجربة اأولية، وتفاجاأ عندما بيعت الدفعة الأوىل من هذه البناطيل على 
اأ�سبح  وقت حتى  ومل مير  البناطيل،  بهذه  اإعجابهم  عن  الزبائن  وقد عرب  الفور، 
كل عامل باحث عن الرثوة.. بل تعدى المر اإىل عمال �سكة احلديد الذين يطلبون 
اإدخال  اإىل  �سرتاو�س  ا�ستدعى  الذي  الأمر  ي�سمونها،  كانوا  كما  ليفي،  بناطيل 
امل�سبوغ  الدنيم  قما�س  ا�ستخدام  اىل  بعدها  انتقل  فقد  بناطيله  على  حت�سينات 
نفدت  الذي  اخلي�س  من  بدًل  ال�سراويل،  ت�سميم  يف  لي�ستخدمه  الأزرق  باللون 
ح�سيلته لديه، كما اأدخل حت�سني الزوايا امل�سمارية للجيوب، ويف الع�سرين من مايو 

لعام 1873م، ا�ستخرجت براءة الخرتاع، وولد ر�سميًا قما�س اجلينز الأزرق.
كانت بناطيل اجلينز تباع فقط للرجال، وكان من ال�سعوبة اأن جتد بني مرتديه 
ن�ساء العائالت املتو�سطة اأو الغنية، ولكن امل�سممني راحوا تباعًا ي�سعون ت�سميمات 
خا�سة ي�ستخدم فيها اجلينز للن�ساء، وعر�س جينز ليفايز Levi’s© ن�سبة اإىل ليفي 
�سرتاو�س للن�ساء على �سفحات جملة »فوغ« لأول مرة عام 1935م، واكت�سب �سعبية 
تدر  كانت  ال�سبعينيات  يف  للجينز  كالين  كالفني  ت�سميمات  اأن  لدرجة  كا�سحة، 

وحدها اأرباحًا بقيمة 12.5 مليون دولر اأ�سبوعيًا.
وبعدما ظل قما�س اجلينز حتى �ستينيات القرن املا�سي لبا�س العمال واأبناء الطبقة 
املتو�سطة ومادون ذلك، راح يتف�سى يف معظم الطبقات و�سوًل اإىل امل�ساهري وبع�س 
روؤ�ساء الدول، ورغم انت�سار �سناعته ووجود اآلف املاركات املنتجة له، فال يزال 
ا�سم مبتكره طاغيًا على كل الأ�سماء الأخرى، حتى اأ�سبح مرادفًا للنوع اأكرث منه 

ا�سم علم.
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يحكه  مّنا مل  ال�ستاء، من  اأو يف  ال�سيف  يف 

�سديدة  برغبة  بعدها  �سعر  قوية  اأنفه حكًة 

النَّف�س  يف  ت�سارع  معها  ترافق  بالعطا�س، 

ثم  ومن  العني،  يف  اإرادي  غري  وا�سرتطاب 

خرجت العط�سة، كثري من الظواهر الغريبة ترافق العط�سة ومنها اأننا 

اأن  ن�ستطيع  انف�سنا ملاذا ل  �ساألنا  العطا�س فهل  اأعيننا لاإراديًا عند  باإغالق  نقوم 

نعط�س واأعيننا مفتوحة؟

تف�شري ق�شية للنقا�ش للعدد ال�شابق:

هل  ولكن  ميار�سها،  غريه  راأى  اأو  جربها  ومعظمنا  الأ�سابع  طقطقة  نعرف  كلنا 

عالقة  له  اأن  �سحيح  وهل  ي�سدر؟  وملاذا  ال�سوت،  هذا  طبيعة  ما  انف�سنا  �ساألنا 

مبر�س الروماتيزم؟ 

املفا�سل املتحركة diarthrodial هي الأكرث انت�سارًا ومن اأمثلتها مفا�سل الكتفني 

داخل  ويوجد  ليفية  �سكل  اأغطية  على  بو�سالت  العظام  تلتقي  حيث  والأ�سابع 

منحلة  غازات  على  ويحتوي  الزليلي  بال�سائل  يعرف  مزّلق  �سائل  تلك  املفا�سل 

وال�سائل  الغاز  من  كل  �سغط  اإىل  يوؤدي  املفا�سل  ومتطيط    synovial fluid

وحاملا  الطقطقة  �سوت  ي�سبب  مما  الزليلي  ال�سائل  من  الغاز  فيت�سرب  داخلها 

يخرج الغاز ي�سبح املف�سل اأكرث ليونة ول ميكن بطبيعة احلال طقطقة املف�سل 

30 دقيقة  15 اإىل  ذاته مرتني متتاليتني نظرًا لأن الغاز ي�ستغرق وقتًا ما بني 

ترتبط  ل  الطقطقة  اأن  اإىل  وي�سار  جمددًا.  ال�سائل  ميت�سه  حتى 

قب�سة  قوة  من  ت�سعف  قد  لكنها  بالروماتيزم  بالإ�سابة 

الأ�سابع مع مرور الزمن.

ق�شية للنقا�ش
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