أشــياء غريـبـة ال تـعــرفها عن جـسدك!
الشك ان جظد ؤلاوظان ًخألف مً جسكيبت عجيبت ،ؿهى أعلد ألاحياء على وجه ألازض .والكثير مً الىاض
ال ٌعسؿىن الكثير مً ألاشياء عً أجظامهم .مىكع " "Le journal des femmesالـسوس ي ٌعسض  01أشياء
ػسٍبت ال ٌعسؿها ؤلاوظان عً جظده:
0ـ ألامعاء الدكيلت لإلوظان أكبر مً ملعب للخيع :حشؼل ألامعاء الدكيلت مظاحت مً البؼً ،وحعخبر جصء
مهما مً الجهاش الهظمي ،كما أن ػىلها ًبلؽ مً  6إلى  7أمخاز .ولكي ججخمع في جىؾ البؼً ،جخعسض
ألامعاء لعملياث الثني والؼي مً أجل الامخصاص والاحخـاؾ ببعع اإلاياه واإلاؼرًاث ،وإذا كمىا بعسض
ػىل ألامعاء ،حصلىا على ملعب للخيع!
2ـ اللظان هى أكىي عظى في جظد ؤلاوظان :اللظان عظى صؼير لكىه كىي ،بل أكىي عظى في جظد
ؤلاوظان على ؤلاػالق .إهه جهاش ال ػنى عىه ًؤدي مهمتي الخىاصل والهظم ،وجخخلف جيىاجه مً شخص
آلخس.
3ـ الخخلص مً  611.111جصٍئت مً البشسة في الظاعت الىاحدة :في الظاعت الىاحدة ،حظلؽ مً الجظد
 611.111جصئيت مً البشسة ،حيث جلخصم في الظسٍس أو على ألازٍكت أو في اإلاالبع .إذا كمخم بحظابها،
طخجدون أهكم جـلدون خالل العام  751ػساما مً جلد البشسة.
4ـ السئت اليظسي أصؼس مً السئت اليمنى :بما أن الللب ًىجد على الجهت اليظسي مً الصدز ،ؿئن السئت
اليظسي أصؼس مً السئت اليمنى .وباإلطاؿت إلى هرا ،ؿئن ؤلاوظان ٌظتهلك ما ًلازب  6ليتراث مً الهىاء
أثىاء عمليت الشهيم والصؿير في الدكيلت الىاحدة.

5ـ ؿلدان  01.111خليت عصبيت في اليىم بعد بلىغ طً الـ :21ال ًـلد ؤلاوظان  01.111خليت عصبيت في
اليىم الىاحد بعد بلىػه عشسًٍ عاما ؿلؽ ،بل كلما جلدم في العمس ،ؿلد خالًا أكثر .علما أن الدماغ
ًحخىي على  04ملياز خليت عصبيت.
6ـ ؤلاوظان ًمش ي  06عاما مً حياجه :مً اإلاعسوؾ أن اإلاش ي وشاغ جظدي جيد لصحت ؤلاوظان.
وباليظبت لشخص ال ًلىم بأي وشاغ بدوي ػير اإلاش يً ،ـترض أهه ًخجاوش  5111خؼىة ًىميا.
7ـ اليظاء ًدىـظً بظسعت أكبر مً السجال :جدىـع اليظاء بظسعت أكبر مً السجال ،وٍحخىي جظد السجل
على  61إلى  71في اإلاائت مً اإلااء ،بيىما ًحخىي جظد اإلاسأة على  55إلى  65في اإلاائت ؿلؽ .حتى وظبت
الدهىن في الجظم جخـاوث بين الجيظين ،ؿجظد السجل ًحخىي في اإلاخىطؽ على  07.5مً الدهىن ،بيىما
ًحخىي جظد اإلاسأة على  27.5منها.
8ـ ًىام ؤلاوظان ثلث عمسهً :لض ي ؤلاوظان حىالي  25طىت مً حياجه في الىىم .ومً اإلاعسوؾ أن الىىم
ًحاؿظ على صحت ؤلاوظان الىـظيت والجظدًت ،ؿيما ًؤدي الىلص في الىىم إلى مشاكل واطؼساباث
عدًدة.
9ـ مع جلدم ؤلاوظان في العمس ًلل عدد العظام :إذ ًىلد وجظده ًحخىي على  351عظما ،ثم جلخحم أثىاء
مسحلت الىمى ،وفي طً السشد ًصبح في الجظد  216عظما ؿلؽً .كىن الحىض ،الري ٌعخبر أكبر عظم في
جظم ؤلاوظان ،أثىاء الىالدة مخظمىا لـ  6عظام !
01ـ ًأكل ؤلاوظان  511كيلىػسام مً الؼعام طىىٍا :كما ًيخج ًىميا لترا وهصف مً اللعاب ،وجخحمل
معدة ؤلاوظان الساشد لترا وهصف مً ألاػرًت.
اإلاصدز آلان.هذ

