
لوفنهوك )اإنها الهواية(

تزوج  احلكومة  يف  �صغرياً  موظفاً  كلها  حياته  اأم�صى 
وكانت  اأحفاد،  له  يكن  ومل  اأوالد  �صتة  واجنب  مرتني 
�صحته جيدة وظل يعمل بهمة ون�صاط حتى قبل وفاته 
ب�صاعات، وقد زاره يف بيته عظماء االأدب والعلم وال�صيا�صة يف ع�صره، زاره القي�صر 

الرو�صي بطر�س االأكرب وملكة اإجنلرتا. 
كان لوفنهوك هاوياً للنظر يف امليكرو�صكوب ومل يكن من ال�صهل يف هذا الوقت �صراوؤه 
من املحال العامة، الأن ثمنه يفوق راتبه ال�صهري، ولذلك قام برتكيب ميكرو�صكوب 
العد�صات وال فن جالء  يتعلم �صناعة  اأنه مل  الرغم من  ال�صتعماله اخلا�س، على 
الزجاج متهيداً ل�صناعة العد�صة املنا�صبة، ولكنه ا�صتطاع عن طريق تركيب العد�صات 
بع�صها فوق بع�س احل�صول على كفاءة لالب�صار لي�صت يف ا�صتطاعة اأي ميكرو�صكوب 
م�صتخدم ذلك الوقت احل�صول عليها، كما اأنه متكن من �صناعة عد�صات كانت قادرة 
تاريخ  نوعية يف  نقلة  يعد  الذي  االأمر  270 مرة، وهو  االأ�صياء مبقدار  تكبري  على 
ت�صنيع العد�صات وهناك ما يدل على اأنه �صنع عد�صات ذات قدرة على تكبري االأ�صياء 
اأكرث من ذلك، ولكنها مل ت�صجل با�صمه يف ذلك احلني، كان لوفنهوك رجاًل �صبوراً 
ومثابراً وقوي املالحظة، وا�صتطاع بعد�صاته هذه اأن ينظر اإىل كثري من املواد ابتداء 
وقطرات املاء واحل�صرات واالأن�صجة اجللدية  الدم  قطرات  اإىل  االإن�صان  �صعر  من 
ما  كل  بر�صم  قام  اأنه  كما  العناية،  ومبنتهى  كلها  مالحظاته  و�صجل  والع�صلية، 

�صاهده حتت امليكرو�صكوب.
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ر ال�سهر«  كي تفوز بجائزة مالية قدرها 50$، وبلقب »مفكِّ
مالحظة: اأول حل �صحيح يح�صل على اجلائزة واللقب

هناك 3 اأخوات متزوجات، االأوىل تزور اأهلها كل يومني والثانية 
تزور اأهلها كل ثالثة اأيام، والثالثة تزور اأهلها كل اأربعة اأيام، 

التقت االأخوات الثالث يف بيت االأهل يوم اخلمي�س. بعد 
كم يوم �صتعود االأخوات الثالث لاللتقاء معاً يف بيت 

االأهل؟ واأي يوم �صيكون من اأيام االأ�صبوع؟

الكل يبداأ من التفكري

ورق،  على  اأكتبها  اأهدافك  لكي حتقق  كماليات،  ما عداه  وكل  الأهداف  ي�ساوي  النجاح 
فالأهداف غري املكتوبة لي�ست اإل اأماين اأو اأ�سغاث اأحالم، واملاأ�ساة احلقيقية يف احلياة 

لي�ست هي عدم حتقيقك اأهدافك بل هي عدم وجود هذه الأهداف من الأ�سا�س.
اخلبري الدويل/ بريان تري�صي

اجلمعية  �صنة 1673 وهي  الربيطانية منذ  امللكية  يرا�صل اجلمعية  لوفنهوك  ظل 
العلمية الرائدة يف العامل كله، وبالرغم من اأنه ال يتحدث �صوى اللغة الهولندية، 
اأنه  كما  لوفنهوك  الأهمية  منهم  اإدراكاً   ،1680 عام  باجلمعية  انتخبوه ع�صواً  فقد 
من  اأول  اأنه  بالذكر  واجلدير  بباري�س،  العلوم  مرا�صاًل الأكادميية  ع�صواً  اأ�صبح 
اكت�صف تركيب احليوانات املنوية، واأول من و�صف كريات الدم احلمراء، وقد عار�س 
نظرية التولد التلقائي وقدم اأدلة كثرية توؤيد وجهة نظره، وقد اأثبت اأن الرباغيث 

تتكاثر متاماً كاحل�صرات ذات االأجنحة.
ثم ياأتي عام 1674 لي�صجل لوفنهوك اأعظم اكت�صافاته عندما �صجل اأول مالحظاته 
ال  جديداً  عاملاً  بذاته،  قائما  عاملاً  اكت�صف  للماء  واحدة  ففي قطرة  عن امليكروبات، 
اأنه مل يعرف ما الذي اكت�صفه بال�صبط، فاإنه اأول من  �صك فيه، وعلى الرغم من 
الب�صرية،  تاريخ  اأهمية عظمى يف  اكت�صفه كانت له  الذي  اإليه، ومع ذلك فاإن  اأ�صار 
وقد متكن من العثور على امليكروبات يف اأماكن كثرية : يف امل�صتنقعات ويف ماء املطر 
البكرتيا، ومل  اأنواعاً خمتلفة من  ي�صيف  اأن  وا�صتطاع  االإن�صان،  واأمعاء  اأفواه  ويف 
الفرن�صي  العامل  ظهر  عندما  اإال  هذا  لوفنهوك  اكت�صاف  وخطورة  اأهمية  تظهر 
خامداً  نائماً  امليكروبات  علم  ظل  وقد  عام،  مبائتي  ذلك  بعد  اأي  الكبري با�صتور، 
�صناعة  وتطورت  العد�صات  اأحجام  تطورت  عندما  ع�صر  التا�صع  القرن  جاء  حتى 
القاعدة  الزمان  من  قرنني  قبل  لوفنهوك  اإليه  تو�صل  ما  وكان  امليكرو�صكوب، 

االأ�صا�صية التي انطلق منها جميع العلماء.
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اأكيا�س ال�شاي 
)اخرتاع قادته ال�صدفة(

يحتل اليوم ال�صاي املرتبة الثانية من حيث امل�صروبات املف�صلة للنا�س بعد املاء، 
ومن املوؤكد باأن اأكيا�س ال�صاي لعبت دورا كبرياً يف �صعبيته.

الكربى  ال�صركات  اأن  اإال  ال�صاي،  املو�صوع من قبل حمبي  يتم جتاهل  ما  غالباً 
يف �صناعة اأكيا�س ال�صاي حتاول اأن تعيد اخرتاع هذا املنتج الإ�صافة نكهة مميزة 

لل�صاي. 
يف بدايات القرن الع�صرين، مل يكن مبت�صع اجلميع �صراء و�صرب ال�صاي حيث كان 
�صعره مرتفعاً مقارنة بيومنا هذا، وكان جتار ال�صاي يف والية نيويورك ينتظرون 
كل �صحنة ت�صل اإىل امليناء حمملة بال�صاي من ال�صني اأو الهند بفارغ ال�صرب حتى 
يتذوقوا ال�صاي، وكانت �صركات ال�صاي تر�صل يف كل �صحنة القليل من منتجها 
اجلديد حتى يجربه التجار يف اأمريكا ويطلبونه لزبائنهم، فكانوا ي�صعون هذه 
املوردين  اأحد هوؤالء  العلب احلديدية  ترق هذه  العينات يف علب حديدية، مل 
االأمريكيني ويدعى توما�س �صوليفان فقد كان ينزعج جداً من العلب احلديدية 
يكن  ومل  احلرير،  من  باأكيا�س  احلديدية  العلبة  تبديل  فقرر  الثقيل  ووزنها 
ال�صاخن  املاء  واإ�صافة  االأكيا�س  باأخذ هذه  بعدها  �صيقومون  الزبائن  باأن  يعلم 
املختمر،  ال�صاخن  ال�صاي  من  كوباً  حلظات  بعد  لديهم  ليكون  مبا�صرة  عليها 

ليبدوؤوا بعد ذلك بطلب حاجتهم من ال�صاي يف تلك االأكيا�س احلريرية. 
من  اأكرث  جتربة  عليه  باأن  اأدرك  املو�صوع  بهذا  �صوليفان  ال�صيد  علم  وعندما 
خامة قما�صية واحدة حتى ينجح يف االأمر فجرب اأكيا�س تغطية اجلنب والورق 
يف  �صوليفان  ال�صيد  ف�صل  احلظ  ول�صوء  وال�صا�س،  املخرم  والورق  الق�صديري 
احل�صول على براءة اخرتاعه هذا ، وال يعلم النا�س ماذا ح�صل له اأو ل�صركته 

املوردة لل�صاي رغم اأنه �صاحب هذا االخرتاع غري املخط له بال منازع.
القت هذه االأكيا�س رف�صاً من بع�س حمبي ال�صاي الذين و�صفوها باأنها اأ�صوء 
اأن جودة م�صروب ال�صاي  ما ح�صل لل�صاي، ولكن االأمر الذي ال يدركونه هو 

يقا�س بجودة ال�صاي داخل االأكيا�س ال بالكي�س الذي يحمله.
اأدركت اأغلب ال�صركات التي ت�صنع ال�صاي باأكيا�س اليوم باأن ال�صاي يذوب اأ�صرع 
اإذا مت تق�صيم )تفتيت( ورقة ال�صاي وطحنها وكذلك يحتاجون اإىل كمية اأقل 
من م�صحوق ال�صاي يف حال ا�صتخدام االأكيا�س مما وفر عليهم كثرياً، كما اأن 
اخرتاع االأكيا�س هذا قد األغى احلاجة اإىل م�صفاة لت�صفية ال�صاي قبل �صربه.

لعبت هذه االأكيا�س دوراً يف جعل ال�صاي من اأكرث امل�صروبات انت�صاراً يف العامل 
بعد اأن كان �صربه يقت�صر على الطبقات العليا يف املجتمع.
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هل ا�ستيقظت يف اأحد الأيام ونظرت اإىل وجهك 

يف املراآة بعد ا�ستيقاظك مبا�سرة، هل لحظت 

وجود انتفاخ يف الوجه خا�سة يف منطقة العيون، هل ت�ساءلت 

يومًا ما �سر هذه النتفاخات، وملاذا تظهر؟ وملاذا ل تلبث اأن تزول؟

تف�صري ق�صية للنقا�س للعدد ال�صابق: 

يعود  هل  ال�سرب،  مياه  على  الطلب  يتزايد  عادة  ال�سيف  ف�سل  بداية  مع 

اأ�ساًل هل لأننا ن�سعر باجلفاف هل ت�ساءلنا  ال�سبب للجفاف وملاذا نعط�س 

هذا ال�سوؤال من قبل؟

يحتاج اجل�سم با�ستمرار اىل �سد النق�س يف خمزونه من ال�سوائل، وخالل 

، ويفرز  التعرق  املاء عرب  ثلثي لرت من  البالغ حوايل  الإن�سان  النهار يفقد 

الذي  التنبيه  هو  ج�سمه ،والعط�س  من  النفايات  لطرد  واحد  لرت  حوايل 

ير�سله الدماغ عن حاجة اجل�سم اإىل املاء ، لكن جفاف احللق والفم لي�س 

الدم  الأمالح يف  ن�سبة  ب�سبب تغري  العط�س، بل يحدث ذلك  هو ماي�سبب 

حيث يحتوي الدم على كميه من الأمالح واملاء وعندما تنق�س ن�سبة املاء 

اأن ينبه مركز العط�س يف  عن ن�سبة الأمالح ن�سعر بالعط�س، وذلك بعد 

من  لتعود  احللق  موؤخرة  اإىل  اإ�ساره  فري�سل  ذلك  عن  الدماغ 

جديد اإىل الدماغ في�سعرنا بالعط�س واحلاجة اإىل املاء.

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.
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