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كان ... اليوم  عليه كان توماس إد يسون الرجل الذي صنع الكثير ليجعل حياة الن اس على ماهي 

ل اخترا ع له عندما ينتهي من عمله في البرق يظل  حت ى الرابعة صباحا يدرس الكهرباء وكان أو 

اق المالي ة في بورصة نيويورك بأسعار األور" نوبوست" أن وضع الة تقتل الصراصير في مكتب 

ل  آلةكانت ...  1711وجاء أعظم مخترعاته في سنة  ذات  صنعها آلة التي اآلالتالت لفون أو 

نع ولم تكن الن تيجة  اآللةة بالقصدير وتدار باليد لم تكن هذه قاسطوانة من النحاس مرق جي دة الص 

ة الكمال إال  أن  الن بأ سرعان ما انتشر بان  إد  .تتكل م آلةيسون اخترع تام 

ل إديسون فكان واحدا من أعظم المخترعين في ... نه اختراعه ولكنه كان يعمل على تحسي سج 

 .العالم

 (بتصرف) 97ترجمة عبد الفتاح ابراهيم ص   "المخترعين ومخترعاتهم أشهر"فيلتشر براب )
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