
- ۱ -
سیرول

 ماجراجو�� های ماجراجو�� های ماجراجو�� های
 در علم! در علم! در علم!

جهان

ِورا روبین

- ۲۸ -
www.adacomic.uk

در این مجموعه کمیک، آدا علم و فضا را 
بررسی می کند. این داستان ها این ایده را 
ترویج می کنند که هر کسی می تواند اكر 
علمی انجام دهد، سؤال بپرسد و برای 

یافتن پاسخ با دیگران هماكری کند.

ادوارد گومز
لورا سورواال

WITH  THANKS  TO  HAMID  REZA  SAFARI  FOR  THE  
TRANSLATION  INTO  PERSIAN.
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سوال احمقانه
وجود نداردوجود نداردوجود ندارد

سرویس مدرسه

- ۲۶ -

کشف بزگ بعدی شما چه خواهد بود؟کسانی را که 
می خواهید به همراه نها به اکتشاف بپردازید، بِکشید.
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بعد...

... به این ترتیب ما این 
کشف شگفت انگیز را انجام 
دادیم. حاال، شاگرد من، آدا 

جنکینز، می خواهد چند 
کلمه صحبت کند.

اتفاق بی نظیری است که با هماكری افرادی از 
سراسر جهان، بخشی از این کشف باشی.

این کشف بدون اشتراک ایده ها و داده های 
ک ک افراد ممکن نبود.

وقتی حرف از علم است، 
همه در یک تیم هستند 

- در حال بررسی 
سوال های بزگ و تالش 

برای یافتن حقیقت!

- ۴ -

سالم آدا!سالم!
هیچ وقت فکر کردی ...

چرا آسمان آبی است؟چرا بگ ها سبز هستند؟

آیا رنگ های دیگری هم وجود دارند که نمی توانیم ببینیم؟

رنگ 
مرموز!

رنگ  های 
مخفی؟ 
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شاید واقعا سوال های بز داشته باشید ...

جهان چقدر بزگ 
است؟ 

از کجا آمده است؟

... و یا سوال های ساده ...

یک دانشمند چه شکلی 
است؟ 

... و یا سوال های شیطنت آمیز ...

در فضا چگونه به 
دستشویی می روید؟ 

هه هه!

همه ی این سوال ها مهم  
هستند!

بگذارید برایتان بگویم 
چرا ... 

- ۲۴ -

دو تا ستاره نوترونی به یکدیگر برخورد کرده اند...

...و منفجر شده اند و یک شیء جدید کیهانی بوجود 
آورده اند!

نها یک گران نواختر ایجاد 
کرده اند...

ما تا به حال تایید قطعی برای 
وجود نها نداشتیم!

...و هم امواج گرانشی ناشی از برخورد را حاال ما هم نور ...
داریم!
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۲ متر

۱ متر

۰٫۴ متر

تپ تپ

تلسکوپ رادیو

فضایی تلسکوپ

 مورد جدیدی از 
طرف شما 
(هست)؟

اوه بله!
آن هم 
هست!

خب، 
انجام شد!

ما اکنون
 می دانیم چه
 اتفاىق افتاده است!

تئو، می توانی به 
داده های نوری نهی 

بیندازی؟

الکس می توانی...دارم رویش اكر می کنم!

بله!

...طیف را از طریق 
نرم افزار تحلیل و 

بررسی کنی؟

ما به داده های 
بیشتری نیاز داریم...

- ۶ -

قبل از سال ۱۹۶۵، یىك از بهترین 
رصدخانه های نجومی به زنان اجازه ی 

استفاده از ابزارهای علمی  خود را 
نمی داد. این شرایط بوسیله ی ِورا

روبین تغییر کرد.

او کهکشان های مارپیچی 
را مطالعه می کرد که 

متوجه شد آن ها نقدر 
سریع می چرخند که باید از 

هم بپاشند.

... ت
اس عجیب این

اندازه گیری های من درست 
هستند.

خرچ

خرچ

چرا از هم نمی پاشند ... 

چه چیزی را نمی بینم؟

خودش است!

چیزی که 
نمی توانیم ببینیم!

او چیزی پیدا کرده بود که هیچ نوری ساطع نمی کرد 
ولی جرم داشت و کهکشان را منسجم نگه می داشت.

امروزه ما برای این چیز، یک اسم داریم:

ماده ی 
تاریک
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بور

 آلومینیوم تیتانیوم

کربن

همچنین، پسر کنجاكوی بود که 
چون خانواده اش فقیر بودند، به 

مدرسه نرفت. اسم او مایکل 
رادی بود.

او در یک اكه صحاىف به اكرآموزی 
مشغول شد و در آن جا شروع به خواندن 

علوم مختلف کرد.

و این باعث شد که 
سوال هایی بپرسد.

چه می شود اگر ...

و از آن جا بعضی تکیبات
شیمیایی را کشف کرد ...

... و چیزهایی را اختراع کرد که امروزه 
هنوز از آن ها استفاده می کنیم.

شیشه شفاف!

مولد برق!

- ۲۲ -

ِورا روبین

۲ متر

۱ متر

۰٫۴ متر

بی بوپ

پنج دقیقه بعد...

من هم ایمیل را 
دریافت کردم، 

می توانم کمک کنم!

سالم پروفسور!

خب پس، بیایید این 
اكر را انجام دهیم!

زمان پیتزا!-- هان؟

این را بررسی 
کن!

آن طیف...!

می دانم، عجیب به نظر می رسد!

بهتر است کتری را بگذارم ، بعد...

اوه بله، چایی 
لطفا!

تئو، پروفسور را هم 
خبر کن!

انجامش می دهم!
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بیا سیرول، دوست 
قدیمی...

...بیا این راز را با هم 
حل کنیم!

مشاهده از طریق رصد خانه 

الس کامبرز

کلیک!

در استرالیا...

آن  شبیه است به یک ...بیا طیف آن را بررسی کنیم...آن ستاره قبال نجا نبود!

ا﮳ٮرٮ﮲وا﮲حٮ﮴ر!

- ۸ -

این خیلی خوب 
است!

من می توانم یک 
دانشمند بشوم؟

بله، هکسی می تواند!

فقط با پرسیدن یک 
سوال ...

... سفری را آغاز 
می کنی ...

... برای کشف پاسخ ها.
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آدا الوِلیس

نیل دگراس تایسون

ماری اسکلودوساك کوری

ِجین گودال

ویلبر و ُارویل رایت

حسن ابن هیثم

گریس هاپر ماری اَنینگ

من هم
 اكمپیوترها را دوست دارم!

شاید بتوانم یک 
دانشمند بشوم؟ من هم می خواهم 

مثل او بشوم!

- ۲۰ -

ِورا روبین

ِورا روبین

۲ متر

۱ متر

۰٫۴ متر

بی بوپ

بی بوپ

۰٫۴ متر

در دانشه...

هی آدا، برای پیتزا 
می آیی؟

می توانی مقداری پیتزا برای من بیاوری؟ 
اكر مهممن باید نوشتن این را تمام کنم!

حتما! ژامبون و 
رچ؟

الکس، دوست من! تو مرا 
خوب می شناسی...

پینگ!
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از نتیجهای فقط

دانشجویان
تحصیالت کمیلی

R2-D2

بی بوپبی بوپ

۲ متر

۱ متر

۰٫۴ متر

اكتشافاتاكتشافاتاكتشافات

- ۱۰ -

شما هم می توانید اكرهای علمی انجام دهید! تصویر 
خودتان را در حال انجام یک آزمایش بِکشید.
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تلسكوپ هایتلسكوپ هایتلسكوپ های
رباتيکرباتيکرباتيک

های جالب در فضا كشف كنيم! ( چگونه چ(�

- ۱۸ -

سیرول

چیزهایی را در فضا بکشید که می خواهید تلسکوپ های رباتیک 
سیرول در موردشان تحقیق و بررسی کنند! 
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ِورا روبین

هاهاها ها

 ۲ متر اتوبوس دو طبقه

 ۱ متر خودروی خانواده

  ربات
 ۰٫۴ متر  (از فیلم جنگ ستان!)

بی بوپ

این خیلی خوب است!
 آیا هکسی می تواند از 

سیرول عکس های 
فضایی بخواهد؟

بله! شما می توانی هر جایی که وای 
ی هست با سیرول صحبت کنی...

... در مدرسه، در پاک و یا حتی در 
شهربازی! 

بنابراین اگر می خواهی 
چیزهایی در فضا کشف 

کنی....

تلسکوپ های 
رباتیک به تو 

کمک می کنند تا 
آن ها را پیدا کنی!

- ۱۲ -

ِورا روبین

ِورا روبین

 ۲ متر اتوبوس دو طبقه

 ۱ متر خودروی خانواده

  ربات
 ۰٫۴ متر  (از فیلم جنگ ستان!)

بی بوپ

من نمی توانم چیزی ببنیم!
این تلسکوپ خراب است؟

نه،سالم است! تو نمی توانی 
ستاره ها را ببینی چون اینجا 

در ِولز هوا ابری است.

ولی مشکلی نیست: ما 
می توانیم از شبکه ی 

تلسکوپ های رباتیک 
استفاده کنیم!
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اتوبوس دو طبقه ۲ متر

خودروی خانواده ۱ متر

ربات
(از فیلم جنگ ستان!)

۰٫۴ متر

بی بوپ

۱۸  تلسکوپ در ۳ 
اندازه ی مختلف ...

.. و ۷ پایه رصدی در 
سراسر دنیا هست تا 

بتوانیم آسمان  مناطق 
مختلف را ببینیم!

ِهی، چرا با هم یک بازی 
نکنیم؟

- ۱۶ -

هورا!

دست!
دست!

دست!
دست!

دینگ!

پروفسور، من اطالعات مورد نظر را دارم.
بیایید تصاویر را تحلیل 

و بررسی کنیم...
من نتایج را دارم!

خبر خوب: سیاک در مسیر برخورد با زمین 
نیست! ولی ما باید همچنان آن را زیر نظر 

داشته باشیم.

بعد...

ممنون از شما پروفسور 
آدا و تئو!
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سیرول

سالم سیرول.

سالم 
آدا.

سیرول، من به 
اطالعاتی در مورد این 

سیاک نیاز دارم.

دارم 
انجامش 
می دهم!

در حال ارسال درخواست...

در شیلی...

من نمی توانم 
چیزی ببینم!

در هاوایی...

من در طرف اشتباه کره 
زمین هستم!

در استرالیا...

شرایط عالی! اطالعات را 
گرفتم.

- ۱۴ -

سیرول

اتاق شرایط اضطراری سازمان ملل متحد...

ما اطالعات اكىف 
در مورد این 

سیاک نداریم!

چه اكر باید 
بکنیم؟!

نگران نباشید -
 ما حلش می کنیم.

پروفسور آدا 
و ِتئو!

بیایید سیستم را 
روشن کنیم.


