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مرحبا أدا!مرحبا!
هل تساءلت �يوما

لماذا السماء زراقء؟لماذا أوراق األشجار خضراء؟

هل هناك ألوان أخرى ال يمكننا رؤيتها؟

 لون
غامض؟

 ألوان
 مخفية؟



- 5 -
- 03 -

هل تساءلت �يوما

ربما اكن لد�ك أسئلة عظيمة...

من أيين أتى؟ما هو حجم الكون؟

...و أخرى بسيطه...

 كيف �بدو العالم؟

...و أ�ضا سخيفة!

 كيف تذهب إلى دورة
 المياه يف الفضاء؟

هاها!

 كل هذه األسئلة مهمة!
دعوني أخبركم لماذا...
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 قبل عام ١٩٦٥، اكن أحد أفضل
 المراصد الفلكية ال �سمح للنساء

 باستخدام أجهزته العلمية. كل هذا
تغيير مع فييرا روبيين.

 اكنت تدرس المجرات
 الحلزونية واكتشفت أنها

 تدور بسرعة كبييرة، بحيث
 �جب أن تتناثر أجزائها عن

بعضها البعض.

ب...
هذا غر�

قياساتي صحيحة.

دعني أتأمل

لماذا ال تنفصل ...
  ما الذي ال أراه؟

لقد وجدتها!

  هناك شيء ال
نستطييع رؤ�ته.

 وجدت شيًئا ال �شع أي ضوء ولكن له
 كتلة ، و�جعل المجرات تتماسك. اآلن

لد�نا اسم لهذا:

 الماده
المعتمة
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 ثم اكن هناك صبيي فضولي لم
 �ذهب إلى المدرسة ألن عائلته
 اكنت فقييرة. اكن اسمه مايكل

  افراداي.

  حصل على تدر�ب مهني مع محل
 لتغليف الكتب وبدأ يف قراءة كل شيء

عن العلوم.

 هذا ما جعل لد�ه
العد�د من التساؤالت.

ماذا سيحدث لو...

 ... ومن هناك اكتشف
  المركبات الكيميائية

 ... واخترع أشياء ما زلنا نستخدمها إلى
الييوم.

اف! �ف اج �ش ز�ج

مولد كهر�جاء!
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  هل �مكنني أن أصبح
عالما؟

نعم ، �مكن ألي شخص!

  فقط عن طر�يق طرح
سؤال ...

 ... تبدأ يف رحلة ...

... الكتشاف اإلجابات.

هذا �بدو رائعًا!
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نعم ، �مكن ألي شخص!

آدا لوفالس

نيل د�جراس تا�سون

ماری اسکودوساک کوری

جيين جودل

و�لبر را�ت و أورفيل را�ت

الحسن بن الهيثم

جر�س هوبر ماري آننغ

 أنا أحب
الكمبييوتر أ�ًضا!

 ربما �مكن أن
أر�د أن أكون مثلها! أكون عالما؟
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 �مكنك أن تمارس العلوم أ�ًضا! ارسم نفسك
وأنت تقوم بتجربة.
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 ال �مكنني رؤ�ة شي! هل هذا
التلسكوب معطل؟

 ال، ليس معطال ولكن الجو
 غائم هنا يف و�لز لذلك ال

�مكنك رؤ�ة النجوم

 البأس بذلك: �مكننا
 استخدام شبكة هذا

التلسكوب اآللي!
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  هناك ١٨ تلسكوب
بثالثة أحجام...

 ...وأ�ضا هناك سبعة مواقع
 لمراصد فلكية حول العالم

 لذلك �مكننا رؤ�ة سماء
مختلفة من كل موقع!

 مهال، لما ال نلعب لعبة
معا؟
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غرفة طوارئ لألمم المتحدة...

 ليس لد�نا
 معلومات اكفية

 حول هذا
الكو�كب!

 ماذا �جب أن
نفعل؟!

ال بأس-
 سنتدبر األمر.

 البروفيسورة أدا
واالستاذ ثييو !

 دعنا نشغل
النظام.
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 سييرول، أنا بحاجة
 إلى بعض المعلومات

عن هذا الكو�كب.

 حسنا
 لك

ذلك.

جاري إرسال الطلب  ….

يف تشيلي...

 ال �مكنني رؤ�ة
شئ!

يف هاواي...

 أنا يف الموقع الخاطئ من
الكرة األرضية!

يف أستراليا...

ظروف مثالية للرصد!
 لقد حصلت على هذا.

مرحبا سييرول.

 مرحبا
أدا.
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بروفيسورة، لدي البيانات.

تن تن

 هيا ليك نقوم بتحليل
الصورة...

 لقد حصلت على
النتائج!

 أخبار جيدة: الكو�كب ليس يف مسار
تصادمي. ولكن �جب أن نستمر يف مراقبته.

الحقا...

 شكراً جز�ال االبروفيسورة
أدا واألستاذ ثييو!
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 هذا رائع حقا! هل �مكن
 ألي شخص أن �سأل

سييرول عن صورة للفضاء؟

 نعم! �مكنك التحدث مع سييرول يف أي
 ماکن �تواجد فيه شبكة السلكية …

 ... يف المدرسة أو الحد�قة أو حتى
يف مد�نة المالهي!

 لذلك إذا أردت
 استكشاف األشياء يف

الفضاء...

 التلسكوب
 اآللي �مكنه

 مساعدتك
إل�جادهم!
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R2-D2

BEE
BOOP!BEE
BOOP!

 ارسم شئ ما يف الفضاء تر�د من التلسكوب اآللى سييرول
البحث عنه:
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R2-D2

BEE
BOOP!BEE
BOOP!
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٢  متر

١  متر

٫٤.  متر

٫٤.  متر

���﮳�ر﮵�د ٕالك﮴�رو�﮵﮲ى،  ملف،  �﮴عد﮵�ل،  م﮶ساهد،  ذهاب،  رسالة،  أدوات،  م﮶ساهدة���﮳�ر﮵�د ٕالك﮴�رو�﮵﮲ى،  ملف،  �﮴عد﮵�ل،  م﮶ساهد،  ذهاب،  رسالة،  أدوات،  م﮶ساهدة

ص﮲�دوق الوارد،
ٕارسال،

المهمالت،
الرسأ�ل ﮲ع﮵�ر

 المر﮲عوب ﮳�ها

﮲
�﮲﮴�﮳�﮵�ه LIGO: ك﮶سف م﮴�﮲رامں

:LIGO/VIRGO ﮴�﮲�﮳�﮵�هات
ك﮶سف م﮴�﮲رام﮲ں!

 �﮴م اك﮴�﮶ساف مو﮳حات ال﮳حاذ﮳�﮵�ة وأ﮶سعة
﮳حاما ﮲�﮵ى �﮲﮲�س الو﮴�ت.

 المعلومات
﮲

ا�﮴﮲�ر ه﮲�ا للم﮲ر﮵�د مں

: �﮲﮴�﮳�﮵�ه ﮲�لك﮵ى
﮲

مں
LIGO/VIRGO المو﮲صوع: �﮲﮴�﮳�﮵�هات

ٕالى: أدا

عمل مهم

يف الجامعة...

 مرحبا أدا، هل تود�ين
 الذهاب للحصول على

البيتزا؟

 يف الواقع ، هل �مكنك إحضار البعض لي؟
أنا حقا بحاجة إلنهاء كتابة هذا!

بالطبع! لحم وفطر؟

 أليكس، صد�قي! أنت حقا
تعرفني حق المعرفة.

تن تن!
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٢  متر

١  متر

٫٤.  متر

٫٤.  متر

���﮳�ر﮵�د ٕالك﮴�رو�﮵﮲ى،  ملف،  �﮴عد﮵�ل،  م﮶ساهد،  ذهاب،  رسالة،  أدوات،  م﮶ساهدة���﮳�ر﮵�د ٕالك﮴�رو�﮵﮲ى،  ملف،  �﮴عد﮵�ل،  م﮶ساهد،  ذهاب،  رسالة،  أدوات،  م﮶ساهدة

ص﮲�دوق الوارد،
ٕارسال،

المهمالت،
الرسأ�ل ﮲ع﮵�ر

 المر﮲عوب ﮳�ها

﮲
�﮲﮴�﮳�﮵�ه LIGO: ك﮶سف م﮴�﮲رامں

:LIGO/VIRGO ﮴�﮲�﮳�﮵�هات
ك﮶سف م﮴�﮲رام﮲ں!

 �﮴م اك﮴�﮶ساف مو﮳حات ال﮳حاذ﮳�﮵�ة وأ﮶سعة
﮳حاما ﮲�﮵ى �﮲﮲�س الو﮴�ت.

 المعلومات
﮲

ا�﮴﮲�ر ه﮲�ا للم﮲ر﮵�د مں

: �﮲﮴�﮳�﮵�ه ﮲�لك﮵ى
﮲

مں
LIGO/VIRGO المو﮲صوع: �﮲﮴�﮳�﮵�هات

ٕالى: أدا

انقر!

يف استراليا...

 هذا النجم لم �كن هناك
من قبل!

هذا �شبه ...دعنا نحصل على طيف ...

 هيا سييرول ، أ�يها
الصد�يق القد�م ...

... لنحل هذا اللغز!

�يس ي مرصد الس كوم�ب رصد �ف

سوبرنوفا!



- 22 -

وقت البيتزا! -- هاه؟

 تحقق من
هذا!

هذا الطيف ...!

أعلم ، �بدو غر�بًا!

من األفضل أن أضع الغال�ة ، ثم ...

 أوه بالطبع ، الشاي
من فضلك!

 ثييو ، تواصل مع
البروفيسورة، أ�ًضا!

سوف أفعل!

بعد خمس داقئق...

 لقد تلقيت البر�د
 اإللكتروني أ�ضًا،

 �مكنني المساعدة!

مرحبا، بروفيسورة!

 حسًنا ، لنفعل
هذا!
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 هل من
 جد�د من

لد�ك؟

 آه
 هناأجل!

ا�ضا!

 حسًنا ، لقد
تم ذلك!

اآلن نحن
 نعلم ما حدث!

 ثييو، هل �مكنك
 إلقاء نظرة على

البيانات الضوئية؟

أليكس ، هل �مكن أن -حسنا لك ذلك!

نعم!

 ... لنحصل على
 الطيف من خالل
تحليل البيانات!

 نحتاج المز�د من
البيانات ...

تكتك
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اثنان من النجوم النييوترونية تصادما معًا ...

وانفجرا صانعي نوًعا جد�ًدا كليًا من األجسام الكونية!

 أنتجا
كيلونواف ...

 ... لم �كن لد�نا دليل اقطع على
وجودها حتى اآلن!

 ... وموجات الجاذبية الناتجة مناآلن لد�نا كل من الضوء ...
االصطدام!
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الحقا...

 ... هكذا حققنا هذا االكتشاف
 المذهل. اآلن ، تود تلميذتي ،

 أدا ، أن تقول بضع كلمات.

 اكن أمًرا ال �صدق أن أكون جزًءا من هذا
 االكتشاف ، والعمل مع أشخاص من جمييع

أنحاء العالم.

 لم �كن هذا ممكنًا لوال مشاركة الجمييع
لألفاکر والبيانات.

 عندما �تعلق األمر
 بالعلوم ، �عمل الجمييع

 يف فر�يق واحد،
 و�جيبيون على األسئلة

 الكبييرة و�حاولون العثور
على الحقيقة!
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 ماذا سيكون اكتشافك الكبيير القادم؟ ارسم من تر�د أن
تقوم باالكتشاف معه.
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