
الدكتور حممد عبد ال�سالم

الفيزياء  �سماء  يف  جنمه  بزغ  م�سرف  منوذج 
كل  بها  يهتدي  التي  العالمات  من  واأ�سبح 
فيزيائي يف الع�سر احلديث، من بلدة فقرية 

له  يجد  اأن  ا�ستطاع  النامي،  العامل  دول  اإحدى  يف 
مكاناً بني الكبار والعظماء، اأكمل ما بداأه اين�ستاين، وفتح الباب على م�سراعيه 

لتوحيد نظريات الفيزياء. اإنه العامل الباك�ستاين امل�سلم حممد عبد ال�سالم.
تدرج �سالم كما يحب اأن يطلق عليه باملراحل التعليمية بتفوق ملحوظ، وعندما 
بلغ �سن الرابعة ع�سرة من عمره اجتاز اختبار القبول بجامعة البنجاب بتفوق 
حكومية،  جامعية  منحة  على  للح�سول  اأهله  مما  الدرجات  اأعلى  على  وح�سل 

ومما دعا اأهايل قريته اإىل ا�ستقباله بحفاوة عندما عاد على دراجته من الهور.
تخرج عام 1944م من اجلامعة، وبعدها بعامني ح�سل على درجة املاج�ستري يف 
الريا�سيات من جامعة البنجاب، ثم ا�ستطاع يف نف�س العام احل�سول على منحة 
والفيزياء،  الريا�سيات  لدرا�سة  كمربيدج  بجامعة  جون  �سانت  بكلية  درا�سية 
واأنهى درا�سته بح�سوله على املركز االأول، ويف عام 1951م ح�سل �سالم على درجة 
الكمية  الكهربية  الديناميكا  يف  اأطروحته  عن  النظرية  الفيزياء  يف  الدكتوراه 

التي اأك�سبته �سهرة عاملية. 

�سرعان  ولكن  ببلده  العلم  ن�سر  يف  لي�ساعد  وطنه  اإىل  العودة  بعدها  �سالم  قرر 
ما اكت�سف �سعوبة اال�ستمرار ل�سعف اإمكانيات البحث العلمي، مما دعاه لقبول 
�سالم  ترك  يكن  ومل  الريا�سيات.  يف  جامعي  كاأ�ستاذ  كمربيدج  جامعة  دعوة 
لوطنه هجرة باملعنى احلريف حيث عمل يف الفرتة الواقعة بني 1961م - 1974م 

م�ست�ساراً علمياً للرئي�س الباك�ستاين.
والنيوترون  الربوتون  لنظرية  ن�سفه  اأهمها  من  كان  غزيرة  اأبحاثاً  �سالم  اأنتج 
وج�سيمات المدا حيث تنباأ بوجود اأ�سرة ذات جمال ثماين من امليزونات، والتي 
اأعمال �سالم والتي حاز بها على  اأهم  اأ�سهر فقط، وتكمن  اكت�سفت بعدها ب�ستة 
الكهرومغناطي�سية  القوة  بني  التوحيد  نظرية  اإىل  التو�سل  يف  نوبل  جائزة 
والقوة النووية ال�سعيفة، كان هذا التوحيد جمرد ح�سابات ريا�سية وتنباأت هذه 
النظرية بوجود قوتان لن تتوحدا اإال حتت طاقات حرارية هائلة جداً وكان من 
نتائج هذه النظرية هو التنبوؤ بوجود ج�سيم جديد ي�سمى Z والذي مت اكت�سافه 
�سالم  والعتزاز  م�ساد.  بربوتون  بروتون  م�سادمة  بعد  الع�سرين  القرن  نهاية 
بوطنه فقد ح�سر حفل ا�ستالمه للجائزة بالزي الباك�ستاين التقليدي، وهو ما 

كاد اأن ي�سعل اأزمة دبلوما�سية حينها.
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نرجو منك قراءة الأحجية، التفكري باحلل، 

ويف حال الو�سول اإليه، نرجو اإر�سال الإجابة اإىل 
موؤ�س�سة النيزك عرب الربيد الإلكرتوين:

magazine@alnayzak.org
ر ال�سهر«  كي تفوز بجائزة مالية قدرها 50$، وبلقب »مفكِّ
مالحظة: اأول حل �سحيح يح�سل على اجلائزة واللقب

اإذا كانت امل�سافة من القاهرة اإىل دم�سق 1000 ميل، كيف ميكن 
لرجل اأن ينقل 10000 كغم من ال�سعري من القاهرة اإىل دم�سق 

على ظهر جمل، علماً باأن اجلمل ال يحمل �سيئاً اإال اإذا كان 
ياأكل مبعدل 1 كغم يف كل ميل، علماً باأن اأق�سى حمولة 

للجمل 1000 كغم، فما اأق�سى كمية من ال�سعري 
املمكن و�سوله لدم�سق حتت هذه 

ال�سروط.

الكل يبداأ من التفكري

النجاح مطلب اجلميع، ولكل جناح مفتاح وفل�سفة وخطوات ينبغي الهتمام بها ولذلك 
اأو  اأ�سبح علمًا وهند�سة فهو فكر يبداأ و�سعور يدفع ويحفز وعماًل يرتجم لذا فهو رحلة 
معركة والثقة يف النجاح يعني دخولك املعركة منت�سرًا والذي ل ميلك الثقة يبداأ معركته 

منهزمًا.



القلم اجلاف

عندما نتحدث عن اخرتاع 
القلم اجلاف فاإننا �سنعرف �سخ�سية 

واالخرتاع  والهند�سة  ال�سناعة  جمال  عن  البعد  كل  بعيدة 
يراقب  كان  الذي  املا�سي  القرن  اأوائل  ابن  الن�سيط  ال�سحفي  ذلك  �سنعرف 
من  النا�سئة  لالأحبار  كيف  ويت�ساءل  ال�سحيفة،  تطبع  وهي  يومياً  املطبعة 
املطبعة اأن جتف �سريعاً دون عيوب اأحبار االأقالم العادية امل�ستخدمة يف تلك 

االآونة، والتي كانت حتتاج لوقت طويل لكي جتف.
بريو«  جوزيف  »الدي�سلو  املجري  املخرتع  اإنه  ال�سحفي؟!  ذلك  هو  من  ترى 
الذي ولد يف بوداب�ست عام 1899م، فقد حاول بعد اإعجابه بطباعة ال�سحف 
اأن ي�ستخدم االأحبار املوجودة يف املطبعة وو�سعها يف قلم ليكتب بها، لكن تلك 

االأحبار كانت لزجة جداً لذا مل تكن ت�سل لراأ�س القلم.
»جورج«  اأخيه  مع  متعاوناً  حماوالته  يف  ا�ستمر  بل  يحبط  مل  »بريو«  ولكن 
جداً  مميزة  لفكرة  تو�سلوا  جتارب  عدة  وبعد  كيميائياً،  يعمل  كان  الذي 
 Ball( وهي و�سع كرة حرة يف راأ�س القلم ما يطلق عليها باللغة االإجنليزية
Point(، ففكرة الكرة ب�سيطة جداً، فعندما تدور تلك الكرة تبداأ يف �سحب 
احلرب من مكان تخزينه يف القلم، وحني يخرج الراأ�س يكون جاهًزا الإنزال 
احلرب على الورق، لي�سجل »بريو« بتلك الفكرة براءة االخرتاع الأول مرة يف 

باري�س عام 1938م.
وقد مت ترخي�س هذا االخرتاع اآنذاك من قبل قوات اجلو امللكية الربيطانية 
حني رحل »بريو« اإىل االأرجنتني التي كانت حتت وطاأة االحتالل الربيطاين، 
بعد اأن اأثبت قلمه جناحاً كبرياً يف الكتابة على االرتفاعات ال�ساهقة، لي�سبح 

اأداة الكتابة املف�سلة للطيارين الربيطانيني.
الدول  يف  االآن  حتى  اجلاف  القلم  على  داللة  له  »بريو«  م�سطلح  وبات 
 29 يوم  يف  عام  كل  االأرجنتني  وحتتفل  وغريها،  باالإجنليزية  الناطقة 

�سبتمرب بعيد املخرتع يف اليوم املوافق مليالد »الدي�سلو جوزيف بريو«.
وها نحن ندين بالف�سل يف اخرتاع القلم اجلاف ل�سحفي بعيد كل البعد 
لالخرتاع  رمزاً  اأ�سبح  قد  »بريو«  ولكن  واالخرتاع،  ال�سناعة  جمال  عن 
واالبتكار، واأ�سبح عيد ميالده عيد ميالد لكل املخرتعني يف االأرجنتني، 

فمن منا اليوم ي�ستطيع اأن يتخيل حياته دون وجود القلم اجلاف.

اخرتاعات مهمة

ملقرتحات وملزيد من املعلومات:
رام اهلل، عمارة زهرة امل�سايف - �سارع االإر�سال، هاتف: 02-2985885 

القد�س، �سارع علي بن اأبي طالب، هاتف: 02-6285387
غزة، �سارع عمر املختار، هاتف: 08-2825282
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معظمنا يتناول علكة النعناع اأو اأقرا�ص النعناع امللب�سة، لذا 

فاإن معظمنا �سعر بذلك الهواء البارد يف الفم عند تناول هذه 

الأقرا�ص اأو تلك العلكة، فما �سر هذا الهواء البارد؟

تف�سري ق�سية للنقا�س للعدد ال�سابق:

هل ت�ساءلت يومًا اأيهما اأثقل طن احلديد اأم طن اخل�سب؟ �سوؤال ب�سيط والإجابة بديهية 

لالأغلبية ولكن ال�سحيح لي�ص كما تظن، فالبع�ص يظن اأن طن احلديد اأثقل، والن�سبة 

الأكرب ترى اأن الطنني متعادلني باعتبار اأن الطن هو الطن �سواء لدى احلديد اأو لدى 

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

العلمي لهذه الظاهرة؟

يكمن التف�سري يف قانون الطفو الذي يقول اأن كل ج�سم موجود يف الهواء يفقد من وزنه 

مقدارًا ي�ساوي وزن الهواء الذي يزيحه هذا اجل�سم، ونتيجة ذلك، فاخل�سب واحلديد 

ولتحديد  الذي يزيحه كل منهما  الهواء  الهواء هو وزن  وزنيهما يف  يفقدان جزءًا من 

الوزن احلقيقي لهما يجب اإ�سافة الوزن املفقود فتكون النتيجة عندها:

احلديد يزيحه  الذي  الهواء  وزن   + طن   1  = احلقيقي   احلديد  طن  وزن 
 

وزن طن اخل�سب احلقيقي  = 1 طن + وزن الهواء الذي يزيحه اخل�سب

ي�سغله طن  الذي  15 مرة من احلجم  بـ  اأكرب  ي�سغل حجما  اأن طن اخل�سب  وباعتبار 

الوزن احلقيقي لطن  اأكرب من  الوزن احلقيقي لطن اخل�سب  اأن  نقول  فاإننا  احلديد 
احلديد.

وباحل�ساب الدقيق، فان طن احلديد ي�سغل 1/8 مرت مكعب بينما طن اخل�سب ي�سغل 

2 مرتًا مكعبًا، ليكون فارق وزن الهواء املزاح 2.5 كغ تقريبًا.

لذا فاإن الوزن احلقيقي لطن اخل�سب اأكرب من الوزن احلقيقي لطن 

احلديد مبقدار ي�ساوي 2.5 كغم.

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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