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 فوووو... فووووو.. قامت آنا ماني �إطفاء الشموع الثمانیة الُمشعلة في �عكة عید میالدها.
 عید میالد سعید �ا آنا .. صرخ أخوتها وأخواتها. 

 لكن في یوم میالدها، �ان لها فقط أمنیة صغیرة واحدة. آلنا عائلة �بیرة ومنزل �بیر في التلة.كان 
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 فتحت آنا هدیتها ورأت شیئًا المعًا بداخل الصندوق.
 ُحلقان من ألماس؟ آآآآآه!

 الفائدة!لم ُترد آنا الُحلقان الماسیة. ألنها �انت غالیة السعر وعد�مة 
 هل تعرف ما تر�ده آنا حقًا؟

كتب، و�تب، ومز�د من الكتب!
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 قال أخوھا: "لدینا كتب في المنزل!". لكن آنا 

 كانت قد قرأتھم بالفعل.

.!"جدتھا: "ھناك المزید في المكتبة وأشارت  

أیًضا! الكن آنا كانت قد قرأتھ 

 فمشت إلى غرفتھا منزعجة..
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 الحقا في ذلك الیوم، ُطرق �اب آنا.
 عندما فتحتلم تجد أحدًا في الخارج. 

 لكنها وجدت صندوقًا �بیرًا على عتبة
 الدرج الخارجي. 

 .»أرجو أال تكون مزید من الجواھر«
 .قالت آنا بصوت مرتفع 

 لكنھا لم تكن. كان الصندوق یحتوي
 على عدد كبیر من الكتب الموسوعیة! 

 ركضت آنا  .»كتب كثیرة. یاااااه«
 فرحانة وحضنت كل فرد من أسرتھا

 وكتبھا.
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 بعد سنین.. وبعد العدید والعدید من الكتب.. حصلت آنا على وظیفة في مختبر عالٍم شھیر.

ھنا؟". فأشار العالم إلى صندوق..سألت آنا: "ماذا یمكنني أن أفعل   

 ماذا تتوقعون أنھا وجدت بداخلھ؟؟؟
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 جواهر؟ آآآآه .. قالت آنا.
 لكن هذه المرة، لم تكن الجواهر لتلبسها.

 بل من أجل التجارب. 
 أراد العاِلم من آنا أن تعرف ما سر

 ولهذا �ان علیها أن  لمعان األلماس. 
 تقرأ �تبًا عن األلماس. 

 كتب، و�تب، ومز�د من الكتب!
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ھا عالمة كان األفضل! إذ یمكنھا أن تدرس كل ما تشاء.كون  

 كانت آنا تحب حقًا األشیاء الالمعة. وما الذي یلمع أكثر من األلماس؟.. إنھا الشمس!

والطقس.لذلك قرأت آنا كتبًا عن الشمس وأشعة الشمس   

والمزید من الكتب! ،كتب 
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 قامت آنا �مئات التجارب.
و�نت الكثیر من األدوات لرصد الطقس الجوي.
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كم ھو مشمُس في بومباي؟.. صنعت آنا 
.آلة لقیاس ذلك  

صنعت آنا كم ھو عاصُف في مدراس؟.. 
.آلة لذلك أیًضا
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ة.دة أشھر حتى بنتھا وأصبحت مكتلملأداة آنا المفضلة أخذت منھا ع  
كان بالون خاص سمتھُ مسبار األوزون. یحتوي البالون على آلة صغیرة مربوطة بھ. باستطاعة اآللة قیاس كمیة الغار 

.الموجود في الھواء، والذي یُسمى أوزون  

!أخیراً.. استطاع البالون الطیران عالیا  

....أنظر، إلى ھناك یذھب بالون آنا األوزوني  

11 



12 



 تتوقع عدد األدوات الكلي التي بنتھا آنا؟ كم

 .المائة أداة لقیاس الطقس ما یقارب

حتى أنھ كان لدیھا مصنعھا الخاص فیما بعد، حیث تمت صناعة ھذه 
 .األدوات القیاسیة

 !كان كما لو أنھ باستطاعتھا بناء أي أداة أو آلة تریدھا
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 من أصبحت آنا ماني واحدة

.أفضل علماء الطقس في الھند  
حتى مع مرور السنین وكِبر 

سنھا حافظت آنا على 
ولم تتخلى عنھم ،أصدقائھا  

!كتب، وكتب، ومزيد من الكتب  
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 حیاة آنا

ُولدت آنا ماني في بلدة - 1918أغسطس من عام  23ي ف  

 بیرمیدو في وال�ة �یراال في الهند.

حصلت على منحة للعمل في مختبر - 1940عام   

 تشاندراسیخارا رامان في مدینة بنغالور.

سافرت إلى إنجلترا لدراسة علم األرصاد الجو�ة. - 1945عام   

عادت إلى الهند، وانضمت إلى - 1948عام   

هیئة األرصاد الجو�ة الهند�ة في مدینة بونا.   
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 .بدأت آنا �العمل على المسبار األوزوني – 1962

 تقاعدت آنا من وظیفتها �نآئبة مدیر عام في – 1976
 إدارة الرصد الجوي الهند�ة. 

أسست آنا  –في الثمانینات (السنة غیر معروفة �الضبط) 
 شر�تها الخاصة لصناعة آالت الرصد الجوي.

 ُتوفیت آنا ورحلت عنا في – 2001آب  16في 
 .(وال�ة في الهند) �یراال 
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 مصطلحات شیِّقة متعلقة �الطقس:

خبیر األرصاد الجو�ة: هو العالم الذي �ختص بدراسة الطقس 

والمناخ في منطقة معینة، و�انت آنا ماني واحدة من أفضل 

!خبراء األرصاد الجو�ة على اإلطالق  

د �آالت مسبار األوزون: عبارة عن �الون  �حلق في السماء، ُمزوَّ

ُمثبتة �ه لقیاس �میة األوزون الموجودة في الهواء. األوزون غاز 

مهم جًدا ألنه �حمي األرض من أضرار األشعة فوق البنفسجیة 

المنبعثة من الشمس، لذا فإن وجوده �كمیات قلیلة جًدا في طبقات 

ر!ف الجوي العلیا �عني أننا في خطالغال  

 

أن تكون عالًما.. ماذا تحب أن تدرس؟إذا استطعت   
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 مالحظة حول القصة
 القصة في هذا الكتاب حقیقیة ولیست من الخیال العلمي، بل مبنیة على حیاة آنا ماني.
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 تجارب آنا الخرافیة

كانت آنا ماني عالمة ھندیة أحبت أن تقرأ عن العالم من حولھا. 
بالنظر إلى یوم میالدھا الثمانین نتذكر إنجازاتھا العظیمة في 

المجاالت العلمیة
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