
�سعيد ال�سيد بدير
)�سيقتلك علمك( 

بينما كان اأحد �سكان العمارة رقم )20( ب�سارع طيبة 
بالإ�سكندرية يفكر يف امل�سدر الذي يجيء منه رائحة 
الغاز التي انت�سرت يف العقار �سمع �سوت ارتطام �سديد، اأ�سرع ال�ساكن اإىل 
النافذة لريى م�سهداً مروعاً، جثة �سخ�ض يف الأربعينات ملقاة على الأر�ض والدماء 
تنزف من راأ�سه في�سرع لالت�سال تلفونياً ب�سرطة النجدة التي و�سلت يف احلال ملكان 
ولكن  القتيل،  �سخ�سية  عن  اأي�ساً  وال�سارع  العمارة  �سكان  �سوؤال  يف  وبدوؤوا  احلادث 
اأحد مل يجب فقد كان القتيل غريباً عن احلي كله، وب�سرعة تتو�سل حتريات رجال 

ال�سرطة اإىل �سخ�سية ال�سحية اإنه الدكتور �سعيد ال�سيد بدير.
العامل يف جمال  م�ستوى  العلماء على  ثالث  بل  عبقرياً  م�سرياً  عاملاً  كان  ال�سحية 
 1949 4 يناير  امليكروويف والت�سالت الف�سائية وهو من مواليد رو�ض الفرج يف 
، وهو ابن الفنان الكبري ال�سيد بدير، وهو اأول من ح�سل على درجة املاج�ستري يف 
الهند�سة الكهربائية من الكلية الفنية الع�سكرية، هذا بالإ�سافة اإىل درجة الدكتوراه 
الدولة  جلائزة  تر�سيحه  ومت  باإجنلرتا  كنت  جامعة  من  الإلكرتونية  الهند�سة  يف 

الت�سجيعية. 
الأهمية وعندما  علمياً يف غاية  13 بحثاً  اإجناز  اأملانيا وجنح يف  اإىل  د. �سعيد  �سافر 
فكر يف التوجه اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ل�ستكمال هذه الأبحاث حيث هناك 
الإمكانيات الأف�سل بداأت امل�ساكل حتا�سره يف اأملانيا، فكان يعاين من �سغوط كثرية 
و�سلت اإىل اأن يجد بع�ض اأثاث بيته قد تغري من مكانه اأثناء غيابه عن املنزل والتي 

كانت على ما يبدوا بداية املالحقة.
له  �سيجد  اأنه  منه  اإىل م�سر ظناً  العودة  ال�سغوط فقرر  تلك  �سعيد  د.  مل يحتمل 
كما  حياته  يف  الأبحاث  اأهم  باأحد  م�سغوًل  كان  حينذاك  اأنه  �سيما  ل  هناك  ماأمناً 
وقرر  الهام  البحث  هذا  اإمتام  يف  يرغب  ثمة من ل  اأنه  مايبدو  على  ولكن  و�سفه، 

التخل�ض من العامل العبقري.
للوهلة الأوىل اعتقد اجلميع اأن الدكتور �سعيد انتحر باأن قام بفتح اأنبوبة الغاز يف 
غرفة نومه ثم قام بقطع �سرايني يديه  ثم قفز من الطابق الرابع، وهذا ال�سيناريو 
ولكن  بدير،  ال�سيد  �سعيد  اأمثال  من  علماء  ت�سفية  عقب  �سماعه  تعودنا  الذي 
اأن يقوم �سخ�ض بثالث  املعقول  اأنه من غري  امللفق يجد  ال�سيناريو  املتفح�ض لهذا 
حماولت لالنتحار يف دقائق معدودة وكل حماولة مبفردها كفيلة باإنهاء حياته، كما 
اأنه ل يعقل اأن يقدم �سخ�ض عرث بني اأوراقه على مقدمة بحث و�سفه باأنه الأهم يف 
حياته على النتحار، فهل ميكن لعامل بداأ يف بحث كهذا اأن ينتحر قبل اأن يفرغ منه؟ 

الإجابة بالطبع ل، اإذن هناك من قتل الدكتور �سعيد وال�سيناريو الأقرب للت�سديق 
اأن �سخ�سني اأو ثالثة اقتحموا �سقته وقيدوه ثم اقتادوه اإىل غرفة نومه وقام اأحدهم 
بقطع �سريان يده بينما اأح�سر الآخر اأنبوبة الغاز اإىل غرفة النوم وفتحها حتى مت 
التاأكد من وفاته، حينها األقى اجلناة اجلثة من البلكونة، هذا ال�سيناريو لي�ض غريباً 
على جهاز القتل الإ�سرائيلي )املو�ساد( الذي تكرر بعد ذلك يف �سقة الدكتور جمال 

حمدان العامل امل�سري الكبري بعد �سنوات.
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ر ال�سهر«  كي تفوز بجائزة مالية قدرها 50$، وبلقب »مفكِّ
مالحظة: اأول حل �سحيح يح�سل على اجلائزة واللقب

تعر�ست اأ�سيل لختبار مكون من 20 فقرة، ويف كل فقرة يف حال 
كانت الإجابة �سحيحة متنح اأ�سيل 10 عالمات ويف حال كانت 

الإجابة خاطئة يتم خ�سم خم�ض عالمات، اإذا اأجابت على 
جميع الأ�سئلة وح�سلت على تقدير 62.5% فكم 

اإجابة خاطئة يف اإجابات اأ�سيل.

الكل يبداأ من التفكري

امل�ساعب خلقت ل لن�ست�سلم لها بل لكي نحطمها ونتخطاها، واإذا عرثت على طريق خال 
من امل�ساعب والعقبات فهو يف الغالب ل يوؤدي اإىل �سيء.

اأدولف هتلر



فر�ساة الأ�سنان
)اأهم من اخرتاع الكمبيوتر 

والهاتف املحمول(

ر ويليام اآدي�س اأن الطريقة التي ي�ستخدمها لتنظيف اأ�سنانه، مل تعد  ذات �سباح، قرَّ
ي�ستخدمها  التي  الطريقة  وكانت  اإجنليزيًا،  تاجرًا  اآدي�س  وكان  ول جمدية،  مريحة 
النا�س يف ذلك الوقت من القرن الثامن ع�سر لتنظيف اأ�سنانهم، هي حكها بوا�سطة 
قطعة من القما�س بعد غم�سها يف امللح، فكر اآدي�س يف ابتكار اأداة خم�س�سة لهذه 
املهمة، تقوم بتنظيف الأ�سنان ب�سهولة وكفاءة اأكرث من هذه الطريقة التقليدية، وبعد 
اأيام من التفكري والعمل، ظهرت الفكرة اجلديدة اإىل النور، كانت عبارة عن فر�ساة 
�سغرية، م�سنوعة من قطعة من العظم، وقد ثبتت عليها جمموعات متال�سقة من 
ال�سعريات الق�سرية، التي اأخذها اآدي�س من ذيل ح�سانه. بعد اأن راأى الفائدة من 
ب الفائدة الأبعد التي ميكن اأن يح�سل عليها  ر اآدي�س اأن يجرِّ ا�ستخدام فر�ساته، قرَّ
�س �سركته اخلا�سة  اإذا قام باإنتاجها وبيعها على نطاق وا�سع. ويف عام 1780م اأ�سَّ
يف  ا�ستخدامها  وانت�سر  كبريًا،  جناحًا  الفر�ساة  فالقت  ابتكاره.  وت�سويق  لإنتاج 
بريطانيا كلها، حتى اأ�سبح عدم امتالكها وا�ستخدامها �سيئًا غري مقبول اجتماعيًا.
وطنها  غري  اأخرى  بالد  اإىل  الأ�سنان  فر�ساة  انتقلت  التالية،  ال�سنوات  وخالل 
الوليات  ثم  واليابان  واأملانيا  فرن�سا  اإنتاجها يف  وكذلك  ا�ستخدامها،  الأم فانت�سر 
نف�سها  ال�سورة  على  عديدة  ول�سنوات  الأ�سنان  فر�ساة  ظلت  الأمريكية.  املتحدة 
ال�سناعي  التقدم  لكنها تطورت مع  الأوىل،   للمرة  اآدي�س  وليام  بها  ابتكرها  التي 
الذي ت�سارعت عجالته يف القرن الع�سرين، فقد حلَّ البال�ستيك حمل العظام يف 
ُت�سَنع �سعرياتها من مادة  اأ�سنان  اأول فر�ساة  1938م  �سناعتها، ثم ظهرت عام 
لتقدم  دوبون،  �سركة  معامل  يف  1935م  عام  اأنتجت  التي  املادة  النايلون، تلك 

للعامل لأول مرة م�سطلح الألياف ال�سناعية.
ر عدد براءات الخرتاع اخلا�سة بفر�ساة الأ�سنان، والتي ظهرت على م�ستوى  ُقدِّ
العامل يف الفرتة ما بني العام 1963م اإىل العام 1998م بنحو ثالثة اآلف براءة 
تنال  مطورة  ت�سميمات  لإنتاج  عوها يتناف�سون  م�سنِّ زال  ما  الآن  وحتى  اخرتاع، 
العمالق،  ال�سوق  هذا  الأرباح يف  من  قدر ممكن  اأكرب  ق  م�ستهلكيها، وحتقِّ ر�سا 
اآدي�س يف �سورتها الأوىل، احتلت فر�ساة الأ�سنان مكانة  اأن �سممها ويليام  فمنذ 
مهمة يف حياة الب�سر اليومية، حتى واإن كنا بحكم اعتيادنا عليها ل نتوقف كثريًا 
املعنية  »ليمل�سون« الأمريكية  منظمة  به  قامت  للراأي  ا�ستطالعًا  اأن  اإل  اأمامها، 
برعاية البتكار، قد اأكد اعرتاف املاليني من م�ستخدميها باأهميتها، حيث احتلت 
فر�ساة الأ�سنان املركز الأول يف قائمة البتكارات التي ل ي�ستطيع الإن�سان احلياة 
بدونها، متقدمة على جمموعة اأخرى من البتكارات التي ن�ستخدمها يف حياتنا 
اليومية كان من �سمنها ال�سيارة، وفرن امليكروويف، وحتى الكمبيوتر، والهاتف 

املحمول.
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هل ت�ساءلت يومًا اأيهما اأثقل طن احلديد اأم 

طن اخل�سب؟ �سوؤال ب�سيط والإجابة بديهية 

تظن،  كما  لي�س  ال�سحيح  ولكن  لالأغلبية 

فالبع�س يظن اأن طن احلديد اأثقل، والن�سبة الأكرب ترى اأن 

اأو لدى اخل�سب،  اأن الطن هو الطن �سواء لدى احلديد  الطنني متعادلني باعتبار 

التف�سري  فما  احلديد.  طن  من  اأثقل  اخل�سب  طن  اأن  هو  ال�سحيح  اجلواب  ولكن 

العلمي لهذه الظاهرة؟

تف�سري ق�سية للنقا�ض للعدد ال�سابق:

رغم  املاء  �سطح  يف  ملعانًا  لحظت  هل  لياًل؟  البحر  منظر  �ساهدت  واأن  �سبق  هل 

الظالم؟ هل فكرت ب�سر هذا اللمعان ل�سطح البحر يف ظل غياب ال�سوء ب�سكل �سبه 

كامل حتى ويف حالة غياب �سوء القمر؟

النقاعيات،  البحر مغطى مباليني من  اأن �سطح  اإىل  يعود  اللمعان  اإن �سبب هذا 

وهي حيوانات �سغرية جدًا، ل يتعدى طولها خم�س ميليمرت، تعي�س يف قعر البحر، 

اإل مبالم�سة  ال�سنة ول ت�سبح �ساطعة  اأوقات  اإىل �سطحه يف بع�س  لكنها ت�سعد 

اأو  الكهرباء  اأو  النور  اأو  احلر  بفعل  اأو  �سدمة  بتاأثري  ملعانها  ويزيد  الهواء، 

التقلبات اجلوية.

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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