
ماذا؟ ال بد أنك متزح؟ من 
الواضح أننا نتحرك.

انظر!
لو مل نكن نعرف

شيئاً عن هذا املوضوع 
من قبل، لتشابهت 

علينا األمور.

أمي، إىل أين تذهب
هذه األشجار؟ أنظري، إنها تتحرك 

كلها مع بعضها بعضا.

جميعنا يعلم اآلن
أن الكرة األرضية تدور

حول نفسها والنجوم يف السامء 
هي تقريباً نقاط ثابتة. لكن هل 
تعتقد أّن هذا املوضوع كان بهذا

الوضوح يف املايض؟ يا أيها الناس، أين 
ابنتي؟ لقد ضاعت! يف املايض البعيد كان يعتقد 

الناس أن األرض ثابتة وأّن 
السامء تدور حول األرض.

يا أمري! أتعلم أننا اآلن 
ندور مع تلك األشجار؟

يا للعجب!

دوران األرض
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 كام ترون، هذه
هي الكرة الساموية ، وهي 
يف حال دوراٍن حول الكرة 

األرضية. 

كانت هناك
نظرية مهمة يف هذا املجال، 
وهي نظرية بطليموس. كان 
بطليموس يعتقد  أن كافة 
السيارات والنجوم يف حال 

دوراٍن حول األرض.

نعم يا استاذ، فنحن 
نرى هذا األمر بأعيننا 

كل مساٍء.

أنظر إىل هنا.

إّنه أحد كتب أيب 
ريحان البريون.

 أظن أن
مخالفيك أرسلوهم 
لُيثريوا الشغب يف 

الصف!

واآلن تعال ألدلك عىل 
موضوٍع مهٍم يف هذا 

املجال.

يعني كان الناس
مخطئني يف هذا األمر، كام 
أخطأت تلك الفتاة التي 

كانت معنا يف الباص!

يا سيدة أليست 
تلك ابنتك؟

ها قد انتقلنا
اآلن إىل زمن أيب ريحان 
البريون. يف هذا العرص، 

كان للعلامء نظريات مهمة 
وملفتة حول مسألة دوران 

األرض. انظر إىل ذلك 
الكتاب.

 من هم هؤالء 
الغرباء؟

 الكالم الذي كان
يطلقه بطليموس سببه ذلك املنظر 
الظاهري الذي كان يراه الجميع. 
مثلام نشاهد حركة األشجار من 

داخل الباص يف حال الحركة.
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ما هو اإلسطرالب؟ 

إّنه آلٌة نجومية، 
ميكننا من خالله 

تعيني مكان النجوم 
يف أي لحظة.

إذن، أبو سعيد 
السجزي كان يعتقد 

بدوران األرض.

هذا هو كتابك. عفواً، 
أأنت ابنة أيب ريحان 

البريون؟

عفواً، أمل ترى 
كتاباً هنا يف هذا 

املكان؟

كال، أنا فقط 
أذهب أحياناً إىل 
أيب ريحان البريون 

يك أسأله بعض 
األسئلة.

هذه الفتاة 
اسمها ريحانة.

عجباً! يعني 
هو يجيبك عن 

أسئلتك؟

نعم. إّن
أيب ريحان البريون

ليسعد بالذين يسعون وراء 
تحصيل العلم واملعرفة 
ولذلك فهو يجيبهم عن 

أسئلتهم بكل صرٍب
وروية.

يبدو ذلك. 
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انظر إىل
هذا الكتاب، اسمه 

"التفهيم". لقد كتب أبو 
ريحان البريون هذا الكتاب 

رّداً عىل بعض أسئلتي
ولقد قّدمه يل.

يا لسعادتك! حقاً إّن 
أبا ريحان البريون لعامل 

كبري!

 لقد وصلنا إىل املحطة 
األخرية، أال تريد أن 

تنزل؟ 

خوارزم

إن ثناء أيب ريحان
عىل أيب سعيد السجزي ليشٌء 
جيد. ذلك أّن العظامء يدركون 

أهمية األفكار العظيمة.

أتعلم،
فيام بعد قام بعض

العلامء يف كتبهم بإلقاء اللوم 
عىل أيب ريحان البريون بسبب 

هذا املوضوع. ألّنهم كانوا 
يعتقدون بأّنه من املستحيل 

أن تدور األرض! 
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