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آسف، شاربك  
يدغدغني... 

جميل جدا! 
شخص آخر يأت

  إل هنا...

متى يتوقفون عن  
هنا  وعن   إل القدوم
لنا  ماذا   أن يقصوا

يكرهون...  

إننا ننقذه  من   ي ُل  زعجه،
أنقاض الزلزل...   تحت

      

 ...بلدف ،مانمكاف  2525.سنة

ين ف، إل أوأ"
ث حدا ذما؟  ُصلتو

هنا؟ ما السنة؟" شارب مع صغية

ن ين ميچا؟ اتفقنا أأ
ن أينبغي،نعمفة... ونبدأ الب

...عنهنبحث 

ّهنأكدلؤامن 
 ...هناليس

ن لاليسو
ا...  ًضيأ

ي، ل... و"أ
هرأكا أ ْرِ ن ذان...  ج

"ان! ْذرِجال

ّ
ماذا قُلت؟ 
 أأ َنت تكره 

الِجْرذان؟

ي ُزعجه 
ُ الشارب...

 23ن تافحصلايا يدمكونو نا



 
التي نراها من   الشياء
من  هنا ... ل  نراها هناك،

هلأنت متأكدأن  
هذاالعهدعلمي؟ 

ق ُْل شكرا
أننا و  جدناك 

 

ً
قولوا شكرا

أننا اختعناكم! 
ً

بس... هو غي وأ
د هنا... جومو

يطور علمء من معهد وايزمن للعلوم، ّ
بالتعاون مع علمء من دول أخرى، 
 ِ"جرذان روبوت" يستطيع أن يتجول
بواسطة هيئة مجسات تعتمد عل 
شعيات شارب اصطناعي، وعل فك 
رموز الطريقة التي يعالج فيها دماغ  

الجرذان العلومات الحسية التي 
استوعبها بواسطة شعيات الشارب. 
قد يساعد هذا الروبوت عل البحث 
وتحديد موقع الناجي ف ظروف رؤية

صعبة.     

ْ

ُ

كد، ليس من الؤ
ن... ال

أ  ِنت ل تصدق ذلك...
ج ْرذان مع شارب... 

ف  الرة القادمة
 سأسافرمعك.

ُ
حسناأنك ً

اف  لوقت... وصلت
ُِ

الهم أنك
هنا الن 

 

أهههمممم 
أسود...  أبيض، إوز إوز ّ



السفينة  إل ا لصعود
إل الحيط الهادئ  او لخروج

ليس عم ل سهل...

ليس سهل، أنا  اهذ 
أشعر أن شيئا ما
 يتطو ر هنا...

       

ّمرة أخرى الؤتر ي لباحثو النشوء 
السنو

والرتقاء... أ
وف. 
ليس ممًل لهم؟  

داروين عصفور

ِ م مل؟ النشوءُّ
والرتقاء مغامرة 

مذهلة... 

يقف الشاب داروين
امت  لسفينة "بيجل" عل 

ًً

اسم اللعبة فيه 
هو البقاء... 

ً
ً

ّ

ا  45ن تافحصلايا يدمكونو ن



انظروا إل هذه الطيور.
متشابهة، لكنها مختلفة... 

غريب....

لاذا يهتم الطي  
أن تكون الشجرة 

عالية؟  

مهم، مهم، عندما عاد داروين إل انجلتا فهم 
ماذا ت ُفضل؟ تجربةعد ة حقائق من حقائق الحياة... 

حقيقية ف النشوء 
والرتقاء 

أوف، أخرى 
محارضة.  ّ

...اسم اللعبة البقاء، ولك نبقى ّ
عل قيد الحياة يجب التكيف  

للبيئة الحيطة التغية.  
الشجرة عالية. يحتاج 
الطي إل قدرة طيان 

أفضل ك يطي من فوقها 
مرة   ّف كل

لاذا ل؟ أنت تقول دائا:
إذا كان المر ممكنا يجب
أن نجرب وأن نفحص كل 

يشء... 

ً
ً

أوك يعشش بي أغصانها 
العالية، وهكذا يحمي الفراخ 

من الفتسي.   

أ ِنت جميلة... 
جميلة...  
جميلة...  

 َّالذن َب الكبي
والجميل يشوش 

عل البقاء.  
اشتك علمء من معهد وايزمن
للعلوم ف فك شيفرة جينوم
عصفور الزيبا، وهو من 

"عصافي داروين". ف هذا 
البحث الذي ساهم ف فهم

تم اكتشاف  النشوء والرتقاء، 
دلئل لوجود حاسة شم 

متطورة لدى هذا العصفور، 
اكتشاف قدرته عل   ّكم تم
تعلم تغريد جديد.      

يا للحظ...
يوجد لها  ل
ذنب حتى 

الن..  ّ

ّ

دعونا نكون ُّ
الرأس وليس 

َّالذن َب.



 

 

 

        

الغاز ا ختفى

أ وف، ف هذا
ُّالحر

أ وك، استعدوا
للتفجي... قوات

الجيش التاسعة،  
انطلقوا! 

يا حرضة القائد، 
نحن جاهزون!

ه ّنقال ل أ
 ذاهب لفحص 

إنزيم...

ى.خرة أ ّاختفى مر
ّمرة، نتفق مثل كّل

 عل... 

أين ميچا؟
ر!!!... رررنار

ز!!!زهذا يعني غاز
ة... القنبلة جاهز

ا.وفجر

يا عريف  
نت ي، هل أغاز

خائف؟! 

ّف هذه الر ة
الغاز حقيقي...

ا ا، شدو ل تخافو
الهمة 

ض حب التعرنا ل أل، أ
عصاب للقصف بغاز ال

ة القائد يا حرض

ى عناوين نعم، أر
ص حف الغد...ُ

ة القائد، يا حرض
ى؟ ى ما أرهل تر

ى لجنةنا أر أ 
تحقيق...

67ن تافحصاليا يدمكونو نا



يا حرضة القائد،
يوجد هنا مواطن

دون قناع وقائ... 

لن يبقى عل قيد 
الحياة... هذا غاز   

أعصاب... 

سيندم عل ذلك
عندما يعود.. 

شيئ ًا   أه، هل ùكن الحصول عل عصي ُفحصت
برتقال؟ شكرا، أنت   ø ما، أتنى أنني

بطل!  أ ُزعجكم... 
كادت أعصا÷  ً

تتفجر بسببك! 

ميچا   ثارت أعصا÷،
عديم مسؤو لية.... 

نجح طاقم علمء متعدد 
الجالت، ف معهد 

وايزمن، ف تطوير إنزيم 
يحل ّل غاز العصاب بنجاعة 

قبل أن يرض العصاب والعضلت.       
   

فكري بأننا نضحي 
بأنفسنا من أجل 

حسنا، يكفي،ًالعلم... 
انتهى، اختفى

 الغاز
ِ

ø أفكر أنهم يفعلون 
 ِذلك ف سنك أيضا يا  

فيمتو... 
ًّ

واحد وستون... اثنان وستون... 
ماذا يعني ذلك ف عمري؟ إذا أنا قادر 
عل فعل ذلك، فهذا يعني أنني شاب. 

ُ



                                                              

لطيف جدا، 
أنا   فيمتو ...

لطيف جدا، 
فول...  أنا

أُريد أن أكون 
باحثًا   للدماغ...

      

 وصلتني رسالة غريبة... 
فو ل  امن  لبوفيسور

سكوفيلد 

ما الغريب
 ف ذلك؟

من هي
فول؟ 

رائع وذكاء مصيرية ذاكرة
ل أعرف بروفسور سكوفيلد...، و ُإل جانب ذلك، سجل

لوزة كبت بشكل ملحوظ.... والذاكر ّة للمدى   أ ّن
البعيد أيضا ...             

ّ
 ... أسأل نفيس،
ماذا حدث  

لذاكرت... قهوة، 
ً

من هي 
لوزة؟

هل 
يوجد لك
بنت؟ 

أيد  نأ جعل ُ أر
أُريد أن أك رس ُالصحراء مزهرة! 

الصمت !

لعملال إهيا 

ّّ

... ف أي مجا ل ف 
بحثالدماغأ ِنت 

ترغبي...

ل أ ُصدق، هنا 
أرضإرسائيل! 

 89ن تافحصلايا يدمكونو نا



فيمتو ! تعرف،  هذا جييسون 
سكوفيلد، عازف الجيتار... وأنا

اليوم مختصة باللوزة الدماغية 

حسنا، هل ً
 ّالتقيت بها مر ًة 

أخرى؟ 

ّ
مرة واحدة 

 
ّ 

 فقط...

واو، كل الحتام!ّ
ُّسلم وح ب!

فهمت ! فهمت! يوجدُُ
هنا فائدة! اللوزة الدماغية
مهمة للذاكرة ف الدى 

  البعيد!  

 

 اكتشف علمء من معهد وايزمن 
ْ اللوزة الدماغية منطقة للعلوم أن
ف الدماغ يتم  فيها نشاط عاطفي
عادة ، وهي تقوم بوظيفة مهمة ف
عملية الحفاظ عل الفهم والذكاء

الفاجئ ف الذاكرة للمدى البعيد.    

ّ
ّ

ً

ّ

لن أنىس لوزة 
للبد... 

وأنا أ ًيضا... من؟ َْ



        

نحن تحت 
-ض   -ض  ر اح  لر سط

رض 

واو! مغامرة 
رائعة - عة - عة

الرض في أعماق

هل تسمعون 
مجمع مياه ف 
باطن الرض!

 نانو، ل تنزل 
برسعة! 

ُّ

ن كر ُذل ت
ناقص مائتان 

 مت...
 بالناقص...

هو ملوث أكث ُّ
مم كنت أ ُفكر..

ل تقلق بروفيسور. نحن 
جاهزون كم يجب... 

هيا بنا نتقدم، ّّ
 ميچا، هيا بنا 

نركّب النظام... 

أنا ل أشب من
هذه الياه.

انسوا ذلك! 

 1011ن تافحصلايا يدمكونو نا



 

احذر يا ميچا!!! 

ما ه ذا... 
ما هذا... 

ِ

هل كنتتحلم ...
ربا أ َنت ساخن 

طورعلمءمعهدوايزمن ّ
 للعلومنظاملعالجةاليا ه 

 ،B12 بواسطةالحديدوفيتا مي
حيث يحل ّلهذ ا 

النظامموا ّد سامة إل مركَّبات 
تحليلها   بشكل  غي ضارةùكن
النظام   ّطبيعي.  يستطيع هذا
ف  ترميم مجمعات   أن يساعد

الر ض.   ف باطن  الياه

هل تريد أن 
تشب؟ 



                                                                            

"بششش... 
 يا له من  نجم !"

ه ذا...  ما
ق بلة؟

نحن  أر يي، حسب
مخطئون، يجب أن 

ل نفعل  ذلك . 

ف الُح ّب ل 
يوجدجيد 
أو غي جيد  

أ ّن ذلك  ألتعتقد
له. مبكر جدا

ال،  لساعة الن  
الثانيةإل ُربع...

مضحك.  تقريبا
أنت  حسنا

بدأت بالطبع...

كل من  يرغب 
ف الساعدة... فهذا 

ا لوقتالناسب 
للطلب !!! 

       

ّ ُ
ُ

ّ

يحب نانو

ّ

ًُ
ًَ

أن ي ّحب قبل
مبكر  جدا .   اليلد،

ُ
ّ

 12 13ن تافحصلايا يدمكونو نا



 هل تعتقدينأن 
ذلكمبكرجدا؟ 

 

ال،  لساعة الن   
الثانيةإلربع .

    

 هذا  ليس 
مبكر   جدا 
 بالنسبة له 

ّ
ابنةالبوفيسو ر 

جورفيشمن قسم  
البيوفيزياء...لأ ُص دق 

 ...كلذ

فهمت .  هل ُ
 تعتقديأ ّن ذ لك 

صحيح... 

ل ، قْلُ 
 هذا ليس... 

عل   ما ّ مبكر جدا،
الُح ّب ل  يبدو أ ّن
له توقيت  يوجد

 زمني

ّ
ُّ

"هورمون الحب"،  ُّ اكتشف علمء معهد وايزمن أ ّن

أوكسيتوسي، يشتك ف تطور الدماغ، ف الرحلة 

عبها نقل  وهو يبني السار ّات التي يتم  الجنينية،

الرسائل إل أعضاء الجسم ف الستقبل.   

ّ



أنتملتعرفونماذا 
يحدثفالجمع 
التجاري...الناس 
يتصفون مثل 
النياندرتال!  

هاي"عينانتضحك " 
انظرَمْن هناك... 

يا   للمتعة، 
ضيف !

      

تيا ! تأخرتيا

نيا ندرتال

30,000 سنة قبلاليلد
بعض أصدقائالجيدينكانوامنالنياندرتال!

جئت ّ لطيف جدا،
ف الوقت . 

 نعم،صحيح، 
أنا أسافر ف 

 الوقت. 

 1415ن تافحصلايا يدمكونو نا

ُّ

ًذرا، لاذا هذه  ع
 الهانة؟ 

قولوا ل، هل قابلتم 
ناس حكمء؟

نتمنى ذلك، لو كان 
أ ُناس كذلك... بود نا أن

نتعاون معهم... 
ّ

نعم، لكن...

هل قابلتهم ف 
النهاية؟ ...  



أ ينيوجدأشخاصآخرون 
مثلذاكالرجل؟

الرجل الذك العصي، من 
الغارة عب الوادي، ل يتوقف

عن رسم صورت... 
؟!!! 

زور ّنا مرة أخرى،
إذا زرتنا ف الوقت

ليس من الؤكد  القريب،
أن نبقى هنا... 

السلم    عليكم 
ًوشكرا عل السلطة ! 

أنشأ معهد وايزمن للعلوم ومعهد 
ماكس بلنك اللان مركز أبحاث 

مشتك لبحث انتقال النسان العصي 
إل أوروبا وآسيا ولبحث انتشار التغيات 

عب التاريخ  مقارنة بنياندرتال  الثقافية
)الناس البدائيون( وغي ذلك. 

ّ 

ّ

ُأ نت تذكرن  ب ....ِ

 ل تكننياندرتال !



فيمتو، رأيت 
 ًشخصا مشبوها! 

       

 

ُ
ً

أين؟ هناك. هيا
بنا نحن ف مهمة 

تجسس! 

السرية واللغة التجسس أ لعاب
لغة  رس ية بادئ ذي بدء، نحن  بحاجة إل

خاصة  بنا... هل  تعرف كيف
انقلب  لكلمت؟ 

حضاو!
ّنحتاج إل صحيفة ...  تسيل  ةلكشم ! 

!?

حرشا! 
؟؟؟ 

اذه وه! 

 1617ن تافحصلايا يدمكونو نا



 او ل م ع ا
نوأرقت  مكسفنأ

شششب...  تبعوتسا
ةعر سب  ششش...  

اكتشف علمء معهد وايزمن 
للعلوم أنه ùكن أن نتعلم لغة 
الخليا العصبية كسائر اللغات 

قسم واحد من  العروفة لنا، ل ّن
الدماغ يتعل ّم لغة القسم الخر، وهو 

"يقرأ" العلومات الشفرة ف هذه
 التشابكات العصبية. قد يساعد ذلك 

عل اكتشاف طريقة علج جديدة لعالجة
 الشاكل العصبية.  

ّّ

ّ

كيف 
تقرأيننا... 

هاي، هذه تيا!!! 

أ ُحاول إيجاد مكان لهذه 
الرسومات، وأنتم تعملون 
أنفسكم تقرأون صحيفة؟! 

اولجخت نا بجي!!! 

هل تعل ّمت
َُّعند الكتاب؟ 

يشء ّ كل أ ّن  ُل، فهمت
ف الصحيفة مكتوب

بشكل مقلوب. 



 واو! أ ِنت 
خبازة رائعة! 

       

ّ

و واوو

وششششششش! 

أنت ضعيف! َ
ل تستطيع أن 

توقفني! 

النوم ف درس نتعلم

أين نانو؟

عاد تعبان. هو 
نائم الن... ششش 

أردت أن أعطيه
هذا الروبوت... 

َّ

ششش!!!!  
سيستيقظ نانو! 

 1819ن تافحصلايا يدمكونو نا



رضبني بكعكة...
ُأعلن عن انسحا÷...

اغد ً

اتضح أنه ùكن أن
نتعل م خلل النوم. 

ّ
ّ

 ø ،يا للخسارة
يعرفوا ذلك عندما 

كُنت طالبة... 

رائع! هذا يعني 
أ نهم سيسمحون ل
بالنوم ف الدروس!

ّ

اكتشف علمء معهد وايزمن للعلوم 
يتعلم أشياء  النسان يستطيع أ ْن أ ّن

جديدة خلل النوم، وقد يؤث ّر ذلك
عل سلوكه بطريقة غي 

واعية خلل اليقظة. بينت البحاث، 
عل سبيل الثال، أن ّ ّه يتم تعل ُّم
العلقة بي الروائح والصوات 

خلل النو م.   

ّ

ّ

... نحن صنف
هممم... أنا نادر، غريبون... 

أشم رائحة 
أنا أشم تب... 

رائحة كعكة 
شوكولطة... 



 

 

       

 

صديق من
له مثيل ل ، مفللا

راكسو. ن أب

ب. ن أوسكار

ن 
صديق م

الفلم، ل مثيل له. 

القبر على أزهار

ب كلة مقب

نشارككم علقة طويلة... 
أحزانكم... 

كل كلب ّ
بيجي يومو... 

عاش معي أوسكار 
سنة...  17 

أ ِنت بالتأكيد
ّحزينة جدا... 

أ تنى أن يستيح قليل ف النهاية...ً

أزهارجميلة... 

السبب... ل أعرف أ نا
منذ  متى... لكنني أعرف

آمنذ  لف السني يضع
 النسان الزهار عل القبور...

توضع الزهور  لاذا
علالقبور...؟ 
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ة ّدَجال

مرحبا جدت،ً
السلم عليكم!... أتنى أن يعيش

الجميع خمسة 
وأربعون سنة! 

 تذكرت متى ُ
ذلك أول رأ ُيت

 ّمرة...
ف سن الشيخوخة 

واو، يا إلهي، ما عل ال ّقل
أروع الزهار! 

لذيذ جدا! تبدو هذه ّ
ّالزهار لذيذة جدا! 

فكرنا أنّ
هذه الهدية مناسبة  
لك، وهي من الجميع 

ّ
لطيف جدا!ّ

فكرت أن أ ُسميه...
أوسكار! 

ّ

اشتك علمء معهد وايزمن للعلوم ف بحث 
النسان بدأ ف  دول، اكتشف الباحثون أ ّن
وضع الزهار ف القبور خلل فتة ما قبل 

النسان القديم، ف  التاريخ. اكتشف العلمء أ ّن
جبال الكرمل، كان ي ُبطن قبور أحبائه بأزهار 

رائحتها زكية، وحددوا بواسطة فحوصات 
راديوأكتيفية أن عمر هذه القبور يتاوح بي    

 11,700 حت ّى 13,700 سنة .

ّ
ُ

مبوك لكم! 

فازت بأوسكار 
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