
ح�صن كامل ال�صباح 
)فتى العلم الكهربائي( 

املخرتعني  نوابغ  من  لبناين  عامل  ال�صباح  كامل  ح�صن 
على  البارزين  العلم  رواد  من  ورائد  املكت�صفني  وكبار 
من  اأول  والطبيعيات،  بالريا�صيات  اأولع  العامل،  م�صتوى 

�صنع جهازاً للتلفزة يخزن اأ�صعة ال�صم�س ويحولها اإىل تيار وقوة كهربائية.
الذكاء  وقد ظهرت عالمات  لبنان،  بجنوب  النبطية  بلدة  1894م يف  عام  ال�صّباح  ولد 
والده  اأحلقه  عندما  عمره  من  ال�صابعة  يف  وهو  ال�صباح«  كامل  »ح�صن  على  والنبوغ 
بريوت  يف  ال�صلطانية  باملدر�صة  التحق  ثم  معلميه،  اإعجاب  فنال  االبتدائية  باملدر�صة 
باجلامعة  ال�صّباح  التحق  ثم  والطبيعيات،  الريا�صيات  يف  نبوغه  فظهر  1908م  �صنة 
م�صائل  حل  وا�صتطاع  ق�صرية،  مدة  يف  االإجنليزية  اللغة  واأتقن  بريوت،  يف  االأمريكية 
اأ�صاتذته  له  االأوىل، و�صهد  ال�صنة اجلامعية  ريا�صية وفيزيائية معقدة برباعة وهو يف 
�صروف  فوؤاد  الدكتور  وو�صفه  اللبنانية،  اجلامعات  طالب  بني  ا�صمه  وتردد  بقدراته، 

-اأحد اأ�صاتذته- يف جملة املقتطف باأنه �صيطان من �صياطني الريا�صيات.
نحو  ا  خا�صًّ اهتماًما  واأبدى  االأمريكية،  اجلامعة  يف  الهند�صة  بق�صم  ال�صباح  والتحق 
الهند�صة الكهربائية ونتيجة ملا ظهر عليه من نبوغ يف ا�صتيعاب نظرياتها وتطبيقاتها 
اجلامعية  امل�صروفات  اأق�صاط  بت�صديد  البارزين  االأمريكيني  االأ�صاتذة  اأحد  له  تربع 
له  ت�صمح  ال  املادية  ال�صباح  اأ�صرة  ظروف  اأن  عرف  حني  التفوق؛  لهذا  منه  تقديراً 

مبوا�صلة الدرا�صة اجلامعية.  
بدء حياته  ال�صباح يف  وفكر  اأمريكا،  اإىل  ال�صباح«  كامل  »ح�صن  توجه   1927 عام  وفى 
العملية؛ فالتحق ب�صركة الكهرباء العامة يف والية نيويورك، وكانت تعترب اأعظم �صركات 
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ر ال�سهر«  كي تفوز بجائزة مالية قدرها 50$، وبلقب »مفكِّ
مالحظة: اأول حل �صحيح يح�صل على اجلائزة واللقب

اإذا اأعطيت 10 �صجرات وفاأ�س، وطلب منك زراعة 
ال�صجرات الع�صرة يف خم�س خطوط م�صتقيمة 

بحيث يكون يف كل خط اأربع �صجرات فكيف 
ميكنك ذلك؟

الكل يبداأ من التفكري

ل ت�سيع الوقت يف النتظار، فالوقت املنا�سب لن ياأتي. ابداأ من حيث تقف، وا�ستعمل ما 
توفر حتت يدك من اأدوات، وكلما تقدمت يف طريقك، �ستعرث على اأدوات اأخرى اأف�سل 

مما كان عليه حني بداأت.
نابليون هيل

الكهرباء يف العامل، وفيها ظهرت عبقريته وتفوقه على املئات من املهند�صني العاملني 
التي  اخرتاعاته  �صل�صلة  بداأت  بها حتى  واحدة على عمله  �صنة  ال�صركة، ومل مت�ِس  يف 
نالت اإعجاب روؤ�صائه؛ فخ�ص�صوا له خمترباً ومكتًبا وعينوا عدًدا من املهند�صني الذين 

يعملون حتت اإدارته. 
واخرتاعاته،  بنبوغه  اإعجابه  فيه  يوؤكد  بخطاب  اآنذاك  االأمريكي  الرئي�س  اإليه  بعث 
واأر�صلت اإليه �صركات الكهرباء الكربى �صهادات تعرتف ب�صحة اخرتاعاته، ومنها �صركة 

و�صتنجهاو�س يف �صيكاغو وثالث �صركات اأملانية اأخرى. 
وفى عام 1932 منحه جممع موؤ�ص�صة الكهرباء االأمريكي لقب »فتى موؤ�ص�صة مهند�صي 

الكهرباء االأمريكية«، وهو لقب علمي ال ُيعطى اإال اإىل من اخرتع وابتكر يف الكهرباء.
ويف مطلع عام 1933 متت ترقيته يف ال�صركة، ومنح لقب »فتى العلم الكهربائي« وذلك 

بعد انتخابه من جمعية املهند�صني الكهربائيني االأمريكيني يف نيويورك. 
الهند�صة  جماالت  يف  واآالت  اأجهزة  من  ال�صباح  كامل  ح�صن  اخرتعه  ما  عدد  وي�صل 
�صجلت يف  76 اخرتاًعا  اأكرث من  اإىل  والطاقة  الطريان  والتلفزة وهند�صة  الكهربائية 

13 دولة. 
وقد حدثت الوفاة املفاجئة م�صاء يوم االأحد 31 مار�س 1935 وكان ح�صن كامل ال�صباح 
عائًدا اإىل منزله ف�صقطت �صيارته يف منخف�س عميق ونقل اإىل امل�صت�صفى، ولكنه فارق 
اإلكرتيك  جرنال  �صركة  رئي�س  ورثاه  الوفاة.  �صبب  حتديد  عن  االأطباء  وعجز  احلياة 
قائاًل: اإنه اأعظم املفكرين الريا�صيني يف البالد االأمريكية، واإن وفاته تعد خ�صارة لعامل 

االخرتاع.



عود الكربيت 
)�صريبته الكثري من االأرواح(

اأن ابتكار عود  اإال  �صغري يف حجمه ومتوا�صع يف اللهب الناجم عن ا�صتعاله 
الثقاب كلف الكثري من االأرواح خالل مراحل تطويره التي ا�صتمرت لقرنني 
ون�صف من الزمن، ناهيك عن �صحايا احلرائق الناجمة عن �صوء ا�صتعماله. 

بداأ التفكري يف اإنتاج اأعواد م�صتعلة بعيد اكت�صاف الفو�صفور عام 1680م على 
اإال  اأ�صكاله  اأول  يف  يظهر  نعرفه مل  كما  الثقاب  عود  ولكن  ويل.  روبرت  يد 
اأعواداً  اأنتج  الذي  ووكر،  جون  الربيطاين  ال�صيدالين  يد  على  عام1827م 
وكلورات  االأثمد  كربيتيد  مبادة  طرفها  عند  ومغطاة  �صنتمرات   8 بطول 
البوتا�س وال�صمغ. وي�صتعل هذا النوع من االأعواد عند حكه على ورق رمي 

خ�صن ي�صبه ورق ال�صقل، لي�صدر عنه لهب و�صرارات تتناثر. 
عن  الناجتة  االأبخرة  باأن  نف�صه  فيليب�س  وال  االأوائل  امل�صتهلكون  يعلم  مل 
حتلل  )اأي  النخر  مر�س  اإىل  توؤدي  اإذ  اخلطورة؛  بالغة  الف�صفور  احرتاق 
عظام الفك، ومن ثم املوت( تويف الكثريون، وغالبيتهم من العمال نتيجة 
عندما  العام1910م  حتى  االأزمة  وا�صتمرت  الف�صفورية،  للغازات  تعر�صهم 
فر�صت احلكومة االأمريكية �صرائب باهظة على اأعواد الثقاب الف�صفورية، 

مما كاد اأن يودي بهذه ال�صناعة اإىل التوقف واالنقرا�س. 
ولكن مبوؤازرة هذا العود ال�صام، كان هناك اخرتاع وتطوير الأعواد الثقاب 
هذا  ويف  1844م،  عام  ات�س  اي  غو�صتاف  ال�صويدي  اكت�صفها  التي  االآمنة 
احتكاكها  عند  ت�صع  التي  البوتا�س  كلورات  من  العود  راأ�س  يت�صكل  النوع 
ب�صطح ذي طبيعة حمددة يو�صع عادة على جانب �صندوق االأعواد، ويحتوي 

هذا ال�صطح على مركبات الف�صفور والرمل.
م�صانع  اأن�صاأت  حتى  منت  التي  ال�صويدية  الثقاب  اأعواد  �صناعة   تركزت 
بعدما اأ�ص�س اإيفر كريجر )�صركه اأعواد الثقاب ال�صويدية( التي منت حتى 
اأن�صاأت م�صانع لها لتقوم من كبوتها، وتعيد �صيطرتها على-�صناعه اللهب 
ال�صغري- يف العامل بعد اأن عانت مناف�صة خطرة من والعة الغاز بدءاً من 

منت�صف القرن الع�صرين.

اخرتاعات مهمة

ملقرتحات وملزيد من املعلومات:
رام اهلل، عمارة زهرة امل�صايف - �صارع االإر�صال، هاتف: 02-2985885 

القد�س، �صارع علي بن اأبي طالب، هاتف: 02-6285387
غزة، �صارع عمر املختار، هاتف: 08-2825282

magazine@alnayzak.org         www.alnayzak.org

الطلب  يتزايد  عادة  ال�سيف  ف�سل  بداية  مع 

للجفاف  ال�سبب  يعود  هل  ال�سرب،  مياه  على 

وملاذا نعط�ش اأ�ساًل هل لأننا ن�سعر باجلفاف هل ت�ساءلنا هذا 
ال�سوؤال من قبل؟

تف�صري ق�صية للنقا�س للعدد ال�صابق:

مار�سنا  جميعًا  اأننا  �سك  ول  هواياته،  اأجمل  من  ال�سباحة  يعترب  معظمنا 

حتت  الغط�ش  قبل  جميعًا  به  نقوم  اأمر  ثمة  ولكن  ال�سباحة  خالل  الغط�ش 

بال�سهيق  نقوم  ترى  يا  فلماذا  منه  بد  ل  الذي  والزفري  ال�سهيق  وهو  املاء 

والزفري قبل اأي عملية غط�ش؟ وهل كما هو �سائد اأن ال�سبب هو لزيادة كمية 
الأك�سجني؟

قبل اأي عملية غط�ش يتوجب اأخذ �سهيق ثم زفري قبل الغو�ش، و لي�ش كما 

�سببه  املاء  حتت  بالختناق  فال�سعور  فقط.  ال�سهيق  باأخذ  الكثريون  يفعل 

مما  فقط،  الأك�سجني  نق�ش  لي�ش  و  الكربون  اأك�سيد  ثاين  زيادة  الأول 

ال�سهيق و الزفري  ال�سعور بالختناق، بينما عملية  و  ي�سبب حمو�سة الدم 

اأكرث.. اأك�سجني  ن�سبة  بتوفر  الدماغ  في�سعر  الدم  حمو�سة  ن�سبة  تخفف 

مما مينحك 10 ثواٍن اإ�سافية حتت 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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