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خــب، امیــدوارم گفتــه باشــید )پ( چــون مایــت )هیــره( بــا انــداز ه ی 0/2 
میلی متری کوچک ترین جانوری است که هرکسی می تواند ببیند. چشم های 
شما نمی تواند چیزهای کوچک تر از این را ببیند چون عدسی چشمتان قادر 
نیســت رویش تمرکز کند و این بدان معناســت که به هر چیزی نگاه  کنید، 
جزئیات بسیاری دارد که کوچک تر از آن هستند که دیده شوند. این جهاِن 
کوچک می تواند خیلی شگفت انگیز باشد و زیبا )می گویند کوچک زیباست، 

مگر نه؟(
ولی می تواند خیلی هم وحشتناک باشد!

مقدمه
کدامشان کوچک ترند؟

الف. حجم پول توجیبی شما؛

ب. مغز معلمتان؛

پ. یک مایت )حشره ای شبیه عنکبوت خیلی کوچولو(.

خیلی ناچیز

حسابی فسقلی

کوچک اما 
وحشتناک 
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حاال، همان طور که گفتم، چشــم های شــما نمی توانند چیزهای خیلی کوچک 
را ببیننــد، امــا چشــم ذهنتان می تواند تصورشــان کنــد. وقتی ایــن کتاب را 
می خوانیــد، تخیلتــان آن چنان ســخت بــه کار می افتد کــه دود از کله تان بلند 
می شــود! شــما دنیای جدیدی را تصور خواهید کــرد: دنیای خیلی کوچولوی 
میکروسکوپی و همان طور که در ادامه خواهید دید، جهانی پر از خشونت و 

مرگ های ناگهانی.
بله، این دنیای ترس ها و وحشــت ها و هیوالهای میکروســکوپی اســت که 
باعث می شود هیوالهای ساختگی داستان ها به  نظر دوست داشتنی و لطیف 
برسند. اشتباه نکنید، هیوالهای میکروسکوپی این کتاب، به اندازه ی خود شما 
واقعی اند! در همین لحظه آن ها روی پوستتان پرسه می زنند، روی تخت شما 

لم داده اند، ساندویچ هایتان را می بلعند و اطراف توالت شما را پر کرده اند!
پس خودتان را برای روبه روشــدن با حقایقی ترســناک و شــگفت آور آماده 

کنید. با این حقایق آشنا شوید: 
• اینکه چطور وقتی روی چمن ها راه می روید میلیون ها موجود می میرند.	

• چه جانورهای لزجی بین دندان هایتان کمین کرده اند.	

• چطوری میکروب ها می توانند جسد مرده ها را منفجر کنند.	

• و بدتر از همه، چطور سیفون کشیدن توی سرویس بهداشتی شما را غرق 	
آلودگی می کند.

نه، بهتر است این کتاب را بخوانید، قبل از اینکه کس دیگری آن را بردارد و 
خودش شروع به خواندنش کند!

این کتاب گواهی نامه ی 18- دارد )یعنی برای افراد باالی هجده سال 

نامناسب است(. معنی اش این است که مطالبش برای 

است:  وحشتناک  خیلی  بزرگ سال ها 

این  آن ها  اگر 

کتاب را 

است  ممکن  بخوانند 

حدقه  از  چشمانشان 

بیرون بزند!

را  کتاب  این  کند!  را سبز  قورباغه  است یک  این حقایق ممکن 

روی صندلی مادربزرگ رها نکنید، چون ممکن است باعث شود 

دندان مصنوعی  از دهانش بیرون بیفتد!

وای!

حاال دیگه حسابی 
قهوه ای شدم!

اوخ!
َاَای!

کمک!

خزیدن!

کمین کردن! ُسرخوردن!

لیزخوردن!

ُغرُغر!



 12  13 

میکروسکوپ های جادویی
ممکن اســت تعجب کنید وقتی بفهمید این کتاب چیزی بیشــتر از یک کتاب 

ساده است... این کتاب یک میکروسکوپ است!

میکروسکوپ جادویی
شما یک میکروسکوپ توی دست هایتان گرفته اید... وسیله ای بی نظیر برای 
مشــاهده ی اجســام خیلی کوچولو و دیدن چیزهایی که چشــم انسان توانایی 

دیدنش را ندارد. وسیله ای 
کــه اجســام را صدهــا برابــر 
هســتند،  آنچــه  از  بزرگ تــر 

نشان می دهد...

چی شــده؟ کتاب شــبیه میکروســکوپ به نظر نمی رســد؟ ولی من به شــما 
می گویم هست: چشم هایتان را به این دایره نزدیک کنید.

خوب نگاه کنید...

حسابی تمرکز کنید... دیدید؟

خب، حاال به صفحه ی بعدی نگاه کنید و آماده باشید تا شگفت زده شوید. به 
لطِف قدرت این کتاب... اِ ببخشید، یعنی میکروسکوپ، حاال ما به صفحه ای 

نگاه می کنیم که صدبرابر بزرگ تر شده.

می دانســتید کاغــذ را از الیــاف کوچکی می ســازند که زمانــی چوب درخت 
بوده اند؟ خب، حاال این فرصت را دارید تا ببینید دیگر چه چیزهایی می دانید...

آزمون خیلی خیلی کوچک
این آزمون به قدری ساده است که حتی پاسخ  هایش به شما گفته می شود! 
ولی مشکلش اینجاست که حروف پاسخ ها به هم ریخته اند، شما باید معنایشان 

را دریابید!
1. هرگاه دوچرخه تان را می رانید، چرخ هایش ردی میکروسکوپی از س ت ل 

ک ا ی ذوب شده به جا می گذارد.
قارچ ها بذرهایی میکروسکوپی به نام هاگ می سازند. وقتی خورشید رویشان 

می تابد، تیره می شوند؛ دقیقاً مثل خودتان وقتی که ز ب ن ه ر می شوید.
2. وقتــی از خانــه بیرون می روید، موهــا، لباس ها و مخاط بینی تــان با هزارها 
ذره ی میکروســکوپی ســنگ کــه انــدازه اش نصــف قطــر یک تار مو اســت، 

پوشیده می شود. به این ذرات ن ش می گویند.
3. در دل هر قطره ی باران، یک ذره ی میکروسکوپی خاک قرار دارد. بخشی 

از این ذرات خاک از ض ا ف به زمین می آیند.
4. اگر زیر میکروسکوپ به تار عنکبوت نگاه کنید، قطراتی از س چ ب رویش 

می بینید.

آره، 
درسته!

الیاف 
کاغذ

ذرات چسب 
که الیاف را 
کنار هم نگه 

می دارد

وای!

َااااا!
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5. ممکن است همه ی ذرات ریزگرد، خاک و سلول های مرده ای که از روی 
موهایتان می شویید، وزنی بیش از ل ک ب ن د داشته باشند.

6. در سال 1848 دانشمندی به نام جان کیوِکت1 زیر میکروسکوپش به تکه ای 
چــرم نگاه کرد که در کلیســا میخ شــده بود. او شــوکه شــد وقتــی فهمید آن 

تکه چرم در واقع ت و س پ ا س ن ا ن است.

1. John Quekett

چطور بود؟ اگر فکر می کنید سؤال ها آسان بودند، پس ممکن است واقعاً از 
آشناشدن با دنیای میکروسکوپی خوشتان بیاید.

معلم خود را امتحان کنید...

چندش آور است!

پاسخ ها:
1. نه، ریواس نیست: پاسخ الستیک است!

هنگام تماس چرخ دوچرخه با جاده، الیه ی سطحی نازکی از الستیک، 
به اندازه ی 0/025 میلی متر ذوب می شود: در واقع، چرخ  روی زمین سر 
می خورد! چرخ با بلندشدن از زمین، بالفاصله سرد می شود اما ذرات 
میکروسکوپی الستیک روی آسفالت باقی می ماند. وقتی چرخ، میزان 

زیادی الستیک از دست بدهد، به نظر می رسد کهنه شده است.
2. تعجب کردید؟ کلمه ی درست برنزه است. بله، هاگ قارچ ها برنزه 
می شوند و ماده ی شیمیایی که موجب تیره شدنشان می شود، مالنین 

است: همان ماده ای که پوست انسان را تیره می کند!
3. بله، ســؤال چالش  برانگیزی بود و پاســخش هم شــن بود. شــن از 
ذرات خردشده ی سنگ یا ماسه درست شده که فقط 0/03 میلی متر 
است و با باد حرکت می کند. برخی شن ها از صحراها یا آتش فشان های 
فعال در آن سوی جهان آمده اند! اگر روی پودینگتان بنشینند، کمی از 

صحرا را توی دسرتان خواهید داشت!

4. هــر روز میلیون هــا ذره  ی گــرد و خاک، به انــدازه ی 0/002 میلی متر از 
فضــا بــه زمین می ریزد. قطرات باران در ابرهــا دور ذرات گرد و خاک 
تشــکیل می شــوند و زمانی که روی گردنتان می افتند احتمال دارد با 
سنگ فضایی 4/7 میلیاردساله ای تماس برقرار کرده باشید. این ذره، 

حتی از آهنگ محبوب پدرتان هم قدیمی تر است: یک راک باستانی.
5. در واقع چسب باعث می شود حشرات به تار عنکبوت بچسبند. آیا 
می دانستید یکی از سخت ترین ماده های دنیا ابریشم عنکبوت است؟ 
بااین حال، تار عنکبوتی که دور همه ی دنیا کشیده شده باشد هم وزنی 

بیشتر از یک پرتقال ندارد.
6. پاســخ این سؤال کل بدن است! در یک سال می توانید سه کیلو 
آلودگی و چربی از روی موهایتان پاک کنید. می توانید با آ ن ها ســطل 

کوچکی را پر کنید و با آن به ساندویچ هایتان کره بزنید!
7. فکر می کنید پاسخ چه باشد؟ مشخص شد تکه چرم در واقع پوست 
انســان اســت کــه 900 ســال قبل، از بدن یــک وایکینگ مــرده بریده  

شده است.

چه کسی میکروسکوپ 
را اختراع کرد ؟
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حقیقت این است که هر سه میکروسکوپ را اختراع کرده اند. خب، فکر می کنم 
هرکسی ممکن بود این اختراع را انجام بدهد. زمانی که چند تا لنز )تکه های 
شیشه ای که اشیا را بزرگ  نمایی می کند( دارید، به سادگی می توانید آن ها را 
روی هم قرار بدهید و متوجه شوید دو عدسی بیشتر از یک عدسی اجسام را 
بزرگ نمایی می کند. وقتی تالش کنید عدسی ها را در فاصله ی درستی برای 
دیدن اشــیای خیلی کوچک نگه دارید، احتمااًل دســت هایتان درد می گیرد و 
دیر یا زود این ایده به ذهنتان می رسد که عدسی ها را در دو انتهای یک لوله 

قرار دهید. هی، آفرین! شما میکروسکوپ را اختراع کردید!
اما عدســی ها چه؟ خب، می دانید، کســی نمی داند چه کســی عدســی  را 
اختراع کرده! ما از چند متخصص خواستیم تالش کنند و این معما را حل کنند.

1. باستان شناســان توی غاری در جزیره ی ِکِرت، یک قطعه ســنگ کریستالی 
پیدا کرده اند که 4500 سال پیش تراشیده شده.

2. باستان شناســان در ســال 1850 کریســتال هایی در عراق کنونی یافتند که 
به شکل عدسی برش خورده بود. این کریستال ها در زمان سومری ها، یعنی 

800 سال پیش از میالد مسیح، تراشیده شده بودند.

3. تاریخ  شناســان کســل کننده اشــاره می کنند هیچ مدرکی وجود ندارد که 
نشان  دهد این کریستال ها به عنوان عدسی به کار گرفته شده اند.

اما مدرکی در نوشته های فیلسوف نزدیک بین رومی، ِسِنکا1 )4ـ  65 بعد از 
میالد(، وجود دارد که از کاســه ی آب به عنوان عدســی استفاده می کرده تا 
برای مطالعه ی طومارهای کتابخانه ی محلی اش از آن اســتفاده کند. پس آیا 

این بدان معناست که سنکا عدسی را اختراع کرده؟

پاســخ صحیح این است: »نمی دانم!«. چون هیچ کس مطمئن نیست، 
اما معلم ها دوست ندارند اعتراف کنند چیزی را نمی دانند و مورخ ها 

هم بدشان نمی آید حدس بزنند...

یک هلندی عینک ساز به 
نام هانس لیِپرشی1 در 

سال 1590 اختراعش کرده.

 احمق، اشتباه می کنی. 
عینک سازی که این کار را 
کرده هانس یانسن2 است.

آه، شما هر دو اشتباه می کنید. پسر او بود که 
میکروسکوپ را طراحی کرد: زاکاروس3!

شبیه عدسی است و 
اشیا را بزرگ تر نشان 

می دهد!

کیفیت 
کریستال من 

بهتره!

بله، اما کریستال من قدیمی تره!

شفاف و 
واضحه!

به نظر ما این 
قضیه بوداره!

1. Hans Lippershey 2. Hans janssen 3. Zacharius1. Seneca
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عدسی های دوست داشتنی
به هرحال، کســی عدســی را اختراع کرد و حدود ســال 1300 میالدی، فردی 
در ایتالیا )بله، همان طور که حدس زدید، کسی نمی داند چه کسی( کشف 
کرد می توان با تراشیدن شیشه، عدسی ساخت. رمز کار در رسیدن به فرم 
درست بود. می خواهید بدانید چطوری درست می شود؟ خب، چرا خودتان 

یکی نسازید؟ زود باشید خیلی آسان است!

جرئـت کشـف کردن داشـته باشـید... چطـور می توانیـد عدسـی 
خودتـان را بسـازید؟

در روزگار قدیــم بایــد شیشــه را بــا دقــت می بریدیــد و بعدش هم بــا مواد 
شن مانندی با دست می تراشیدید تا اینکه به انحنای صحیح برسید. سپس 
باید صیقلش می دادید تا از شــر خراش هایش راحت شــوید )اصواًل این به 
معنای تراشیدن مجدد شیشه با پودرهای ریز است(. این تراشیدن ممکن 

است روزها زمان ببرد.

اما باید قدردان باشید که راه های آسان تری وجود دارد...
به این چیزها نیاز دارید:

• یک بطری به این شکل...	
)بطری خالی دهان شویه عالی است(

• این کتاب	

کاری که باید بکنید:
1. بطری را کامالً از آب پر کنید تا جایی که حباب هوایی باقی نماند.

2. بطــری را از بغــل روی ایــن صفحــه قرار دهید. چشــم هایتان را به بطری 
نزدیک کنید و به این َکک خون خواِر خیره کننده نگاه کنید.

باید بتوانید ببینید کک بزرگ تر  شده، اما چگونه؟ یک سرنخ: باید تصور کنید، 
نور از صفحه  بازتاب پیدا می کند و وارد چشمتان می شود.

کدام یک از این توضیحات صحیح است؟
الــف. وقتــی نــور از آب عبور می کند، شــتاب می گیرد و این باعث می شــود 

مغزتان فکر کند کک از اندازه ی واقعی بزرگ تر است.
ب. آب نور را به سمت نقطه ای منحرف می کند. اگر چشمم را روی این نقطه 

بگذارم، می توانم نمای نزدیک کک را ببینم.
پ. آب نــور را روشــن تر می کنــد و ایــن باعث می شــود مغــزم فکر کند کک 

بزرگ تر است.

تراشیدن!تراشیدن!
تراشیدن!

خوش 
می گذره؟

نه، واقعًا 
اعصاب 
 خردکنه!

تراشیدن!

 نما از 
باال

نما از 
بغل

 هرگونه 
برچسبی را 
جدا کنید!

عجله کن، 
همه ی روز وقت 

ندارم که!

چشم

بطری

کتاب

نور 

عکس کک
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حدود 70 سال پس از اختراع، هنوز هم میکروسکوپ ها خیلی قدرتمند نبودند 
و دانشــمنداِن کمی به پتانســیل اختراع جدید پی برده  بودند، اما یک نابغه 
تک وتنها همه چیز را تغییر داد. او با دست هایش قوی ترین میکروسکوپ را تا 

آن زمان ساخت و با استفاده از آن، دست به چندین اکتشاف بزرگ زد...

تاالر مشاهیر: آنتونی وان لیون هوک1 )1632ـ1723(
ملیت: هلندی

لیون هــوک یعنــی »ُکنج شــیر« ـ 
که اســم کافــه  ی پــدر آنتونی در 
ِدلفــت2 هلنــد بود. البتــه اوضاع 
می توانســت بدتــر هــم باشــد و 
آنتونــی ممکــن بــود لقبــش را از 
منــوی غذاها بگیــرد ـ ممکن بود 
زندگــی اش را بــا نامــی همچون 
»آنتونــی ســوپا دوپــا ووپــر برگر« 

بگذراند!
او هنــوز بچه مدرســه ای بود که پدرش درگذشــت. پســر جــوان هم برای 
زندگی کــردن نزد خویشــاوندانش رفت و یاد گرفت چطــوری بازرگان لباس 
باشد. آنتونی بیشتر عمرش فردی ساکت و سخت کوش و همچنین مغازه داری 

موفق در شــهر خودش ِدلفت بود. خب، خیلی کســل کننده به نظر می رسد، 
اما او حداقل سرگرمی  جالبی داشت...

درست حدس زدید! میکروسکوپ ها!

آنتونی هم مثل همه ی فروشند ه های لباس در کل دوران ها یک عدسی برای 
بررسی کیفیت محصوالتش داشت، اما برخالف دیگران او خیلی به عدسی ها 
عالقه مند بود. او روش ساختن عدسی از گوی های شیشه ای کوچک را یاد 
گرفت و آن ها را روی صفحات فلزی سوار کرد تا میکروسکوپ های ساده ای 

بسازد. این یکی از همان میکروسکوپ هاست...

پاسخ:
ب. نور هنگام عبور از بطری و آب منحرف می شود و زاویه ی ورود نور به 
چشم، ذهنتان را فریب می دهد که شیء خیلی از اندازه ی واقعی اش 
نزدیک تر و بزرگ تر است و این روش کار میکروسکوپ است: شیشه 

فقط نور را منحرف می کند.

چیپس و 
پنیر برای 

میز ُنه!

وای! به  نظر 
می آید این مورچه 

غول پیکر است! 
باورنکردنی  است! 

شگفت انگیز 
است!

غم انگیز 
است!

آخ!

نمونه )شیئی که به 
آن نگاه می کنند(

سوزنی که 
نمونه را سر 
جایش ثابت 
نگه می دارد

پیچ تنظیم 
فاصله ی عدسی

عدسی های کوچک 
برای مشاهده ی 

نمونه

1. Antony van Leewenhoek 2. Delft
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آنتونی در کارش خبره شــد، چون قدرت بینایی شــگفت انگیزی داشت که 
بــرای دیــدن جزئیــات عالــی بود و همچنین مرد کنجکاوی هم بــودـ  منظورم از 
کنجکاو، تمایلش برای شــناختن هرچه بیشــتر جهان میکروســکوپی اســت. او 
تصمیم گرفت از میکروسکوپش برای نگاه کردن به اجسام کوچک استفاده کند. 
قبــل از لیون هــوک، مــردم نمی دانســتند در چنیــن مقیاس هــای کوچکــی 
هــم اتفاق های زیــادی جریان دارد، پس بــرای توضیــح دادِن دلیل رخدادها 

خیال بافی می کردند...

اما لیون هوک توانست تخم کک ها را زیر میکروسکوپش ببیند و بنابراین فهمید 
از کجا می آیند )پس به نظر می رسید کارش در سطح قابل قبولی باشد!( بعد، 
به مارماهی های کوچولو نگاه کرد و ثابت کرد مردم به اشــتباه فکر می کردند 
مارماهی ها از شبنم به وجود می آیند. بله، او یک بار دیگر به نتیجه ی درستی 
رســید! لیون هوک آن قدر به میکروســکوپ هایش عالقه داشــت که یک بار 
نزدیک بود به خاطر تماشــاکردن انفجار باروت از فاصله ی نزدیک، نابینا شــود 
و بــا ایــن کارش تقریباً نزدیک بود شــانس دیدن هر چیز دیگری را از دســت 

بدهد!
آنتونــی بــا بیشترشــدن هیجانش نامه هایی بــه انجمن ســلطنتی )مهم ترین 
باشگاه علمی بریتانیا( نوشت و یافته هایش را توضیح داد. در اینجا آنچه را که 

ممکن است در یکی از نامه ها گفته باشد، می خوانیم )نامه به هلندی بود، اما 
ما ترجمه اش کردیم(...

کک ها از کجا میان؟ 
از آلودگی!

خیلی دوست داشتم 
بدانم!

به هنری اولدنبرگ1،
منشی انجمن سلطنتی

سپتامبر 1676
هنری عزیز

باور نمی کنید چه چیزی یافتم! یک روز کنار دریاچه ا ی باتالقی به اسم 
برِکلس ِمره2  که آب سبز و بدبویی دارد، می گشتم. مردم محلی فکر 
می کنند رنگ سبزش از شبنم است. خب، فکر کردم شاید جالب باشد 
که آب دریاچه را با کمک میکروسکوپ بی نظیرم بررسی کنم و اتفاقاً 
یک لوله ی نمونه ی شیشه ای همراهم بودـ  هرگز بدون یکی از این 

لوله ها خانه ام را ترک نمی کنم!
زدم به دل دریاچه! نیِکرباِکَرم3 نابود شد. دیگر 

هیچ وقت نمی توانم بوی آن 
لجن بدبو را از بین ببرم ـ اما 

ارزشش را داشت! چون زیر میکروسکوپ دیدم 
رنگ سبز آن در واقع به خاطر وجود رشته های 

ریزی نازک تر از تار مو است.

1. Henry Oldenberg 2. Berkelse Mere

knickerbockers .3: نیم شلواری گشاد  

از لباس فروشی 
لیون هوک خرید کنید!

هیچ کاری عیب نیست!
 دلفت، هلند
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