
مع ابتسامة مغامرات علمية

تريا

ميچا

جيچا

فيمتونانو مصممة جرافيك يف
املعهد، لديها حّب

استطالع، عنيدة وتطمح
 دامئًا يف أن تعرف أكرث 

طفل ُعمره 10، حفيد الطباخة
يف الكافيرتيا. يتعّلم من الجميع 

ويسأل أسئلة جّيدة

بروفسور يف علم بيولوجيا األعصاب، كبري يف السن 
يف  يستعمل، عادة،ً )60(، امُلرشف عىل املجموعة. 

كالمه ُجمل حكيمة وواضحة بشكل جزيّئ

فيزيايّئ، باحث ما بعد الدكتوراة. شاب 
)35(، جميل، غري محظوظ قلياًل، يسافر يف 

الوقت وعاد إىل املعهد من املستقبل

بيو - رياضّية، ثقافتها العلمّية متعّددة 
املجاالت، نشيطة، لديها مسؤولية، 
وُأم لثالثة قيادّية عمرها حوايل 40

مع ابتسامة  علمية  مغام

تريا

ميچا

جيچا

فيمتو  نانو مصممة جرافيك يف
 املعهد، لديها حب 

استطالع، عنيدة وتطمح
 دامئا يف أن تعرف أكرث 

بروفسور يف علم بيولوجيا األعصاب، كبري يف السن  طفل عمره 10، حفيد الطباخة
يف الكافيرتيا. يتعلم من الجميع 

جيدة

رات 
ويسأل أسئلة 

ُ ّ
ُاملرشف عىل املجموعة.  يستعمل، عادة،ً يف   ،)60( ّ

كالمه ُجمل حكيمة وواضحة بشكل جزيّئ ّ ً

فيزيايئ، باحث ما بعد الدكتوراة. شاب 
)35(، جميل، غري محظوظ قليال، يسافر يف

الوقت وعاد إىل املعهد من املستقبل

ّ
 ً

بيو - رياضية، ثقافتها العلمية متعددة 
املجاالت، نشيطة، لديها مسؤولية،
قيادية عمرها حوايل 40 وأم لثالثة

ّ ّ ّ

ُ ّ

مع ابتسامة مغامرات علمية 

تريا

ميچا

جيچا

فيمتونانو مصممة جرافيك يف
املعهد، لديها حّب

استطالع، عنيدة وتطمح
دامئًا يف أن تعرف أكرث 

طفل ُعمره 10، حفيد الطباخة
يف الكافيرتيا. يتعّلم من الجميع 

ويسأل أسئلة جّيدة

بروفسور يف علم بيولوجيا األعصاب، كبري يف السن 
يف  يستعمل، عادة،ً )60(، امُلرشف عىل املجموعة. 

كالمه ُجمل حكيمة وواضحة بشكل جزيّئ

فيزيايّئ، باحث ما بعد الدكتوراة. شاب 
)35(، جميل، غري محظوظ قلياًل، يسافر يف 

الوقت وعاد إىل املعهد من املستقبل

بيو - رياضّية، ثقافتها العلمّية متعّددة 
املجاالت، نشيطة، لديها مسؤولية، 
وأُم لثالثة قيادّية عمرها حوايل 40



هذه األسئلة الثالثة من بني آالف األسئلة التي يتناولها علامء  
معهد وايزمن للعلوم، نصفها باختصار بطريقة مضحكة بواسطة  

سلسلة كوميدية يصدرها معهد وايزمن للعلوم.
تقدم السلسلة املسامة "نانو كوميديا" قصة خمسة أبطال

ثابتون، وكهذا العدد أبطال آخرون يعملون يف معهد أبحاث
علمية موجود يف كل مكان وزمان. 

ُ َ
ُ

ّ ُ

بطل السلسلة اسمه نانو، وهو طفل عمره 10 سنوات، خرج

والدية يف رحلة علمية طويلة يف الفضاء، وهو يقيض وقتا طويال

 يف مكان عمل جدته الطباخة التي تعمل يف كافيترييا  املعهد

 العلمي. حب االستطالع الطبيعي الذي يتحىل به نانو يقوده

 لالشرتاك يف مغامرات علمية  تحدث يف طليعة األبحاث

 العلمية، وهي قريبة من حدود املعرفة البرشية. 

ُ

ً
ّ

ّ ّ
ُ ّ

ّ
 نجوم السلسلة اآلخرون هم: فيمتو من كبار العلامء، كبري يف

 السن، لكنه يتحىل بروح الطفولة. جيچا عاملة متخصصة يف عدة

 مجاالت، وهي شابة نشيطة جدا. ميچا، باحث ما بعدالدكتوراه،

 وهو يخفي الحقيقة أنه يسافر يف الوقت املحدد. تريا، مصممة

 جرافيك تعمل يف املعهد، وتضطر أحيانا أن تذكر أصدقائها

ّ

ًّ

ّ ّ
ِّ ُ ً

 العلامء بحقائق الحياة البسيطة.

   تعتمد كل قصة يف السلسلة عىل عمل علمي حقيقي لعلامء

   معهد وايزمن، وعىل الرغم من ذلك، تقدم الكوميديا هذه

   القصص بطريقة غريبة ترافقها فكاهة تحفز عىل الرغبة يف

    املزيد. 

ّ ّ    

ّ    
ُ ُ    

   

     تتجول القصص يف املكان والزمان، تبدل أماكن وثقافات،

     ويلتقي نانو وأصدقائه مع الهنود الحمر، الصينيون، 

     األسكيمويون، جواسيس الصناعة وغريهم. 

ُ   

  

  

 يوجد يف كل قصة "مستطيل علمي" يعرض بكلامت بسيطة

 وقليلة الحقيقة العلمية التي تعتمد عليها القصة. 
       

ّ ّ       
ّ ّ       

 

مغامرات علمية 

 مع ابتسامة 
نانو كوميديا   صفحة 1

هل يوجد يف الثوم مكونات ميكن 

استعاملها يف العالج الطبي املتقدم؟ )نعم(
ّ

ّ

هل يعترب النفط الذي امتصته الرمال

 مورد ضائ ع؟ )كال(

ُ

هل تتيح النانو أنابيب بناء مصعد من 

الكرة األرضية إىل محطة فضاء؟ )رمبا(

ُ

ّ

نانو كوميديا



أصل اإل نزيم      صفحة 4
إنزيم اصطناعي، مر هذا   - طور علامء معهد وايزمن - ألول مرة 
االختبار.  أنبوب  يف  جدا  رسيعة  وارتقاء  نشوء  بعملية  اإلنزيم 
املحسن  اإلنزيم  ينشط  ضعفا.   200 نجاعته  تحسنت  وهكذا 
النشاط الكيميايئ مليون ضعف مقارنة بالنشاط نفسه دون إنزيم.

ّ ّ ّ ّ
ًّ ّ

ّ ّ ً
ّ

صفحة 14 غبار مزهر، غابة تنمو 
اكتشف علامء معهد وايزمن أن  غبار مصدره من

 غور البدوال يف شامل تشاد، يف الصحراء الكربى، يصل مع
 الرياح عرب املحيط إىل غور األمازون، ويزود الغابات 

املطرية باألمالح املعدنية الرضورية. 

ُ
ّ

ّ
ّ ّ ّ

صفحة 8 ريبوزوم يف الرأس 
الريبوزوم هو عيض معقد ومركب جدا، وهو موجود يف الخاليا 

الحية  ويعترب "مصنع" إلنتاج بروتينات الخلية. )الربوتينات 
هي الجزيئات األساسية التي تنشط عمليات الحياة(. نجحت 

عاملة من معهد وايزمن للعلوم، بعد عرشات السنني من البحث 
العلمي، أن تكتشف مبنى الريبوزوم وأسس عمله. وقد حازت 

مقابل هذا االكتشاف، سنة 2009، عىل جائزة نوبل مبوضوع 
الكيمياء.  

ًّ ّ

ُ ّ
ّ ّ ّ

صفحة 12 معركة يف الظهرية الحارة 
اكتشف علامء معهد وايزمن أن جهاز املناعة للخلية الحية 

يستعمل سالح حامية وإنذار قوي فقط عندما يكون بالفعل 
بحاجة لذلك. يفعل هذا السالح حوايل 500 جني مختلف، 

مبا يف ذلك الجينات التي تؤدي إىل ارتفاع الحرارة.

ّ ّ ّ

ّ ُ
ّ

صفحة 6  تريليون يساوي الكثري 
طور علامء معهد وايزمن أصغر حاسوب نانو بيولوجي يف 
العالم. الفكرة أن تتجول تريليونات من هذه الحواسيب 
يف خاليا أجسامنا، متيز عمليات قد تؤدي إىل أمراض، عىل 

األغلب رسطان،  ثم تعالجها قبل أن نشعر باملرض.

ّ ّ
َ

ّ ّ ّ

صفحة 10 مصعد السفينة الفضائية 
النانو أنابيب املصنوعة من كربون هي خيوط جزيئية ذات 
صفات خاصة. هذه أقوى مادة يف الكون، ومبساعدتها رمبا 

نستطيع أن نبني ناطحات سحاب مكونة من مئات الطوابق، 
ورمبا مصعد يربط بني الكرة األرضية ومحطة  فضائية. يفحص 

علامء معهد وايزمن متانة النانو أنابيب.  

ّ
ّ

ّ ّ
ّ

ّ ّ

املحتويات:
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صفحة 16 ما هذا؟ سليامن الحكيم! 
تستطيع كامريا ثالثية األبعاد ماسحة أن متيز مكتشفات قدمية 

جدا برسعة، لدرجة أنها  تستطيع أن متيز أساليب عمل وموعد 
إنتاجها. تستطيع الكامريا أن تنفذ محاكاة محوسبة ألدوات 

كاملة حسب أجزاء منفردة. 

ّ ّ
ّ ّ ًّ

ّ

صفحة 26 دب كبري، نفط يف الرمل! 
طور علامء معهد وايزمن عملية تعتمد عىل استعامل سائل 

فوق حرج: ماء ساخن يف رشوط ضغط معني، ويف مرحلة 
انتقالية من حالة سائلة إىل غازية، وهو يستطيع أن يفصل 

الزيت اللزج أو النفط املخلوط بالرمل. 

ُ
ّ

صفحة 29 طواقم التأليف، الرتجمة واإلعداد 

صفحة 32 نبذة تاريخية عن معهد وايزمن للعلوم 

صفحة 20  ستة عرش ضعفا ...  
يحاول علامء معهد  وايزمن، خالل عدة سنوات، أن يوحدوا  بني 
الصفتني املرغوبتني يف    أشعة ليزر: الشدة والرتكيز. نجح علامء 

معهد وايزمن، يف املدة األخرية، يف أن يرفعوا شدة مجموعات من 
األشعة املركزة، وقد تم ذلك بواسطة معالج ضويئ.

ً
ّ

ّ
ّ ّ

ّّ ّ ّ

صفحة 24 الذبابة والعضالت االبتدائية  
 اكتشف علامء معهد وايزمن الربوتني املسؤول عن اتحاد

 الخاليا يف النسيج العضيل الجنيني لدى الحيوانات، 
 اإلنسان والذباب. تم االكتشاف بواسطة ذبابة البحث 

 دروسوفيال )ذبابة الفاكهة أو ذبابة الخل(.   

ّ

ّ

صفحة 28 كان ورقا؟ أصبح سكر! 
يبحث علامء معهد وايزمن السيلولوزوم، وهو عيض يتيح 

للبكترييا تحليل مواد متعددة السكريات، كالسيلولوز املوجود 
يف الورق، إىل أحادي سكر ميكن هضمه. يهندس العلامء بكترييا 

تحتوي عىل سيلولوزوم ناجع بشكل خاص يك يؤدي إىل إعادة 
تدوير الورق والستخراج الوقود منه.

ً
ُ ُ

ّ ّ
ّ

ّ ّ

صفحة 18 التنني وأسنان الثوم 
اكتشف علامء معهد وايزمن أنه عندما ندخل إىل الجسم 
املادتني اللتني تنتجان األليسني، الواحدة تلو األخرى، تنتج 

"قنبلة ذكية"، وعندئذ ميكن توجيهها إلبادة الخاليا الرسطانية 
بشكل مستهدف. 

ُ ّ

ُ

صفحة 22 األميبا تحب السالم  
نجح علامء معهد وايزمن بواسطة الهندسة الوراثية 

أن يخمدوا الجينات التي تتيح لألميبا أن تنتج مواد مسببة 
لألمراض. األميبا منزوعة السالح ال ترض اإلنسان. 

ُ

ُ ُ ُ

ال للحرب،
ال لألمراض 
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هذا هو عالَم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

أصل اإلنزيم

مرحًبا فيمتو، هل
 صحيح أن القرود

 تطّورت إىل إنسان؟

أوهو... النشوء 
واإلرتقاء... استغرق
ا... سنوات كثرية جدًّ

أنا أرى أنك تحاول العودة إىل القرود... 
صديقي َكَتب كتاًبا عن طريق العودة

 إىل القطط...

كم سنة؟
 هل سنوات 

كثرية؟ 

ماليني ... رمبا
عرشات أو مئات

 املاليني من السنني... 

أليس هنالك طريقه
 أرسع؟ هل يوجد طريقة 
   قصرية؟ لقد طّور اإلنسان
 أصناف نباتات وحيوانات

 كثرية. 

وهنا يف املعهد نعمل عىل 
نشوء وارتقاء رسيع جّدا ألشياء

ا...  صغرية جدًّ

ا؟  صغرية جدًّ
منل؟

ليس منل.
ا... ا - جدًّ أشياء صغرية جدًّ

إنزميات...
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َهذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

أصل اإلنزيم

مرحبا فيمتو، هل
 صحيح أن القرود

 تطورت إىل إنسان؟

ً

ّ

أوهو... النشوء 
واإلرتقاء... استغرق
ًّسنوات كثرية جدا...

أنا أرى أنك تحاول العودة إىل القرود... 
صديقي كتب كتابا عن طريق العودة

 إىل القطط...
ً َ َ

كم سنة؟
 هل سنوات

 كثرية؟

 

ماليني ... رمبا
عرشات أو مئات

 املاليني من السنني... 

أليس هنالك طريقه
 أرسع؟ هل يوجد طريقة 
  قصرية؟ لقد طور اإلنسان
 أصناف نباتات وحيوانات

 كثرية. 

ّ  

وهنا يف املعهد نعمل عىل 
نشوء وارتقاء رسيع جدا ألشياء

صغرية جدا... 
ّ

ًّ

صغرية جدا؟ 
منل؟

ًّ

ليس منل.
أشياء صغرية جدا - جدا...

إنزميات...
ًّ ًّ



ليس منل.
ا... ا - جدًّ أشياء صغرية جدًّ

إنزميات...

طور علامء معهد
 وايزمن - ألول مرة -

إنزيم اصطناعي.
مر هذا اإلنزيم
بعملية نشوء 

وارتقاء رسيعة 
جدا يف أنبوب االختبار.

 وهكذا تحسنت 
نجاعته 200 ضعفا.

ينشط اإلنزيم املحسن
النشاط الكيميايئ 

مليون ضعف مقارنة
 بالنشاط نفسه دون

 إنزيم. 

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ

ًّ

ً

ّ ّ
ّ

ماذا حدث لكام؟

لعبنا لعبة البقاء 
يف الحرش

فيمتو، أنت تلعب
 لعبة البقاء؟

حسنا، لوال البقاء، ملا 
حدث النشوء واالرتقاء.

ً

نحن ذاهبون لرنى مدرسة 
اإلنزميات اإلبتدائية

فكرة جيدة، كل 
البدايات سهلة...
ّ

ال تبدئني معي...

أنا؟ معك؟ ليس قبل أن
 متر  عدة مراحل يف 

النشوء واالرتقاء...

َ
ّ ّ

مخترب البيولوجيا
 الجزيئية



؟

هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

َ

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

  تريليون يساوي كثري

املعهد، قسم التصميم واملحاكاة

مرحبا تريا، رأيت، مرة أخرى، 
زينجو ورينجو !!! 

؟!
ّ ً

الضيفان الغريبان 
ًّّالصغريان جدا...

أراهام بالقرب من مخترب
ّ الرياضيات - الجزيئية... ّ

هذا ال 
يعجبني...

هيا نتابعهام

تريا، ماذا يوجد يف  مخترب 
ّالرياضيات - الجزيئية؟ ّ

شششش...
حاسوب جزيئي...
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تريا، ماذا يوجد يف  مخترب 
الرياضّيات - الجزيئّية؟

شششش...
حاسوب جزيئي...

هذا أصغر حاسوب
َ بيولوجي  يف العالم! ّ

وهو سيكون
 لنا... أها أها...

لنا لنا فقط...

تريليون حاسوب يف
 قطرة ماء واحدة!...

تريليون يساوي 
كثري!

متطور ًّذيك جدا...
جدا...
ّ

ًّ

طور علامء معهد وايزمن
 أصغر حاسوب نانو بيولوجي

 يف العالم. 
الفكرة: تتجول تريليونات من

 هذه الحواسيب يف خاليا 
أجسامنا، متيز عمليات قد

 تؤدي إىل أمراض، عىل األغلب
 رسطان،  ثم تعالجها قبل أن

 نشعر باملرض.

ّ

ّ
َ

ّ ّ
ّ

ط
ر
ا
خ

ال تتدافعوا! 
أميز بينهام 
بصعوبة... 

ُ

من هو  رينجو، 
ومن  هو   زينجو... 

َ
َ

طاقم املحققني
يشكركم! 

وطاقم محققينا
ًيشكركم أيضا! 

حقا، هام
 متشابهان جدا...

ً
ًّ

لكن رينجو
يشبهك أكرث!



هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد

َ

ريبوزوم يف الرأس واحد اسمه نانو. 

أريد أن  أحرض
 مقاال للمجلة 

املدرسية، لذا قررت
 أن أجري مقابلة 
مع حرضتكم...  

ُ ُ
ً

ّ ّ

بروفسور جيچا، 
كيف وصلتي 

املعهد؟

عىل دراجة
ّ هوائية...

هنا يف األسفل، انزلقت،

ُ وقعت وأصبت برأيس... 

أصبت
 برأسك؟ 

ُ

ِ

هذا ما سألني علامء معهد 
وايزمن عندما أخربتهم

 أنني أرغب يف بحث مبنى
 الريبوزوم 

أصبت برأسك؟
 هل ترغبني يف 

بحث الريبوزوم؟ 

ِ ُ

هذا 
كثريا
عليك
ً
ِ
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أتريدين أن 
متسيك الريبوزوم 

وهو نائم...

أنا أعرف أن الريبوزوم
 متملص ومتغرّي. 

لكن فكروا ماذا تفعل 
الدببة يف الشتاء...

من األفضل
 أن تحلمي 
بذلك ليلة 

تلو األخرى 

جيچا، ما هو 
الريبوزوم؟ ملاذا
 هو مهم؟ ملاذا 
ضحكوا عليك؟

الريبوزوم هو عيض
ا، وهو  معقد ومرّكب جدًّ
 موجود يف الخاليا الحّية

  وُيعترب "مصنع" بروتينات
 الخلية )الربوتينات هي

 الجزيئات األساسّية 
التي تنّشط عملّيات

 الحياة(. نجحت عاملة 
من معهد وايزمن للعلوم،
 بعد عرشات السنني من

 البحث العلمي، أن 
تكتشف مبنى الريبوزوم

 وأسس عمله. وقد حازت
 مقابل هذا االكتشاف، 
سنة 2009، عىل جائزة 

نوبل مبوضوع الكيمياء. 

تلقت رضبة 
قوّية

نعم، تبدو 
ا... قوّية جدًّ

هذا
 يف رأسك...

...وهذا 
يبدو

 لِك...

هاهاها...ممم... 
أ. أينشتاين 

يرغب
 ذلك

هل ترى
 الندبه؟

أتريدين أن 
متسيك الريبوزوم 

وهو نائم...

أنا أعرف أن الريبوزوم
 متملص ومتغرّي. 

لكن فكروا ماذا تفعل 
الدببة يف الشتاء...

من األفضل
 أن تحلمي 
بذلك ليلة 

تلو األخرى 

جيچا، ما هو 
الريبوزوم؟ ملاذا
 هو مهم؟ ملاذا 
ضحكوا عليك؟

الريبوزوم هو عيض
ا، وهو  معقد ومرّكب جدًّ
 موجود يف الخاليا الحّية

  وُيعترب "مصنع" بروتينات
 الخلية )الربوتينات هي

 الجزيئات األساسّية 
التي تنّشط عملّيات

 الحياة(. نجحت عاملة 
من معهد وايزمن للعلوم،
 بعد عرشات السنني من

 البحث العلمي، أن 
تكتشف مبنى الريبوزوم

 وأسس عمله. وقد حازت
 مقابل هذا االكتشاف، 
سنة 2009، عىل جائزة 

نوبل مبوضوع الكيمياء. 

تلقت رضبة 
قوّية

نعم، تبدو 
ا... قوّية جدًّ

هذا
 يف رأسك...

...وهذا 
يبدو

 لِك...

هاهاها...ممم... 
أ. أينشتاين 

يرغب
 ذلك

هل ترى
 الندبه؟

أتريدين أن 
متسيك الريبوزوم 

وهو نائم...

أنا أعرف أن الريبوزوم
 متملص ومتغري. 

لكن فكروا ماذا تفعل 
الدببة يف الشتاء...

ّ

من األفضل
 أن تحلمي 
بذلك ليلة 

تلو األخرى 

جيچا، ما هو 
الريبوزوم؟ ملاذا
 هو مهم؟ ملاذا 
ضحكوا عليك؟

الريبوزوم هو عيض
 معقد ومركب جدا، وهو
 موجود يف الخاليا الحية

  ويعترب "مصنع" بروتينات
 الخلية )الربوتينات هي

 الجزيئات األساسية 
التي تنشط عمليات

 الحياة(. نجحت عاملة 
من معهد وايزمن للعلوم،
 بعد عرشات السنني من

 البحث العلمي، أن 
تكتشف مبنى الريبوزوم

 وأسس عمله. وقد حازت
 مقابل هذا االكتشاف، 
سنة 2009، عىل جائزة 

نوبل مبوضوع الكيمياء. 

ًّ ّ

ّ
ُ

ّ
ّ ّ

تلقت رضبة 
ّقوية

نعم، تبدو 
ًّقوية جدا... ّ

هذا
 يف رأسك...

...وهذا 
يبدو

ِ لك...
هاهاها...ممم... 

أ. أينشتاين 
يرغب
 ذلك

هل ترى
 الندبه؟



مرقب نجوم

هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

َ

مرحبا نانو، انظر 
إىل املجرة، هناك

 يف األعىل! 

ً

رمبا أرى 

َوالدي هناك...  ّ َ ِ

...ورمبا تصلهام
بنفسك...

أنا صغري 
ًّجدا!

أندروميدا

M 81

أمتنى أن أنجح
يف مساعدته... 

  M 51   مجرة الدواما

أمتنى أن يقبلوين
 إىل "والدة نجم"... 

اليوم بالذات، األشياء الصغرية
 تستطيع أن تصل بعيد جدا

انظر، نانو أنابيب! 
ًّ

ماذا مير 
داخلها، نانو -

كوال؟

ّ
 

ماذا مير؟ 

مل أفكر بذلك...  
ّ

ُ

أريد أن أشعر، 
ماذا يحدث يل عندما

 أمر يف أنبوب... 

ُ
ُ

ّ

ّضائية مصعد السفينة الف
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أين يصل ذلك،
حسب رأيك؟

هذا ما أحاول
 أن أفحصه ه ه ه

النانو أنابيب املصنوعة من كربون

 هي خيوط جزيئية ذات صفات 

خاصة.هذه أقوى مادة يف الكون، 

ومبساعدتها رمبا نستطيع أن نبني 

ناطحات سحاب مكونة من مئات

 الطوابق، ورمبا مصعد يربط بني

 الكرة األرضية ومحطة  فضائية.

 يفحص علامء معهد وايزمن 

 متانة النانو أنابيب.

ّ

ّ ّ

ّ

ّ ّ

 

هيا بنا، أرى 
فتحة!

مرحبا، تحدث أشياء
 غريبة يف الوقت نفسه! 

ُ ً

همممم...
أنا أشم رائحة

 نقانق
أعتقد أنك 
تستحق نانو

همممم... نقانق...
مل يصلوا  باألنابيب

 الصحيحة 

بززاتش!



نانو، هل
 أنت ساخن...

ا.  أنا مريض جدًّ
حلمت أن فيمتو وميچا 

يتقاتالن بسيوف 
من ليزر  معركة يف الظهرية الحارة

مرحًبا، كيف
 تشعر؟

مريض حًقا. 
أحاول االستيقاظ، 
وأنت ترى... مل 

أنجح

هل حًقا
 نحن؟

حسًنا، أعطيني 

سيفك، ُأقرش 
تفاحتي...

كانت جديت تقول، كل 
يوم هو يوم تعليمّي

قالت يل جديت، 
يجب أن تأكل 
فواكه كثرية...

نستخدم السالح 
الجّدّي ألهداف 

جدّية...

أوف، هل
 أنت جدّي؟
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هذا هو عالَم أربعة أشخاص
 يف املعهد العلمي - فيمتو،

 تريا، جيچا، ميچا وولد واحد
 اسمه نانو. 

نانو، هل
 أنت ساخن...

ا.  أنا مريض جدًّ
حلمت أن فيمتو وميچا 

يتقاتالن بسيوف 
من ليزر  معركة يف الظهرية الحارة

مرحًبا، كيف
 تشعر؟

مريض حًقا. 
أحاول االستيقاظ، 
وأنت ترى... مل 

أنجح

هل حًقا
 نحن؟

حسًنا، أعطيني 

سيفك، ُأقرش 
تفاحتي...

كانت جديت تقول، كل 
يوم هو يوم تعليمّي

قالت يل جديت، 
يجب أن تأكل 
فواكه كثرية...

نستخدم السالح 
الجّدّي ألهداف 

جدّية...

أوف، هل
 أنت جدّي؟
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هذا هو عالَم أربعة أشخاص
 يف املعهد العلمي - فيمتو،

 تريا، جيچا، ميچا وولد واحد
 اسمه نانو. 

نانو، هل
 أنت ساخن...

أنا مريض جدا. 
حلمت أن فيمتو وميچا 

يتقاتالن بسيوف 
من ليزر 

ًّ

معركة يف الظهرية الحارة

مرحبا، كيف
 تشعر؟

ً

مريض حقا. 
أحاول االستيقاظ، 
وأنت ترى... مل 

أنجح

ً

هل حقا
 نحن؟
ً

حسنا، أعطيني 

سيفك، أقرش 
تفاحتي...

ً
ُ

كانت جديت تقول، كل 
ّيوم هو يوم تعليمي

قالت يل جديت، 
يجب أن تأكل 
فواكه كثرية...

نستخدم السالح 
الجدي ألهداف 

جدية...
ّ ّ

ّ

أوف، هل
ّ أنت جدي؟
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هذا هو عالم أربعة أشخاص
 يف املعهد العلمي - فيمتو،

 تريا، جيچا، ميچا وولد واحد

َ

 اسمه نانو. 



...وهذا ما يحُدث لك
 يف الجسم!

يكفي، الولد بحاجة إىل
 راحة تامة!

اكتشف علامء معهد وايزمن
أّن جهاز املناعة لدى

الخلّية الحّية يستخدم سالح 
حامية وانذار قوّي، وهو 

ُيستخدم وقت الحاجة فقط.
ُيفّعل هذا السالح حوايل

 500 جني مختلف، مبا يف 
ذلك الجينات اّلتي تؤّدي إىل 
ارتفاع درجة حرارة الجسم.  

هؤالء هم علامئنا، فيمتو  
وميچا، واآلن هم... هم...

  هممممم...
هذه نهايتك،

 أيها الطاغية! 
لو كنت مكانك، 

سأحذر أيها الشاب! 

نلعب لعبة
 األدوار يك نتعّلم
 عن إسرتاتيجيات

 جهاز املناعة

أعتقد أنني
 ساخنة...

هو يلعب دور
 الفريوس الذي يغزو

 الجسم 

وهو يحاول أن 
مينعني دون 

جدوى

متى 
يكربون؟

متى أشفى من
 األنفلونزا 

 يك أنزل وألعب
 معهم؟

...وهذا ما يحُدث لك
 يف الجسم!

يكفي، الولد بحاجة إىل
 راحة تامة!

اكتشف علامء معهد وايزمن
أّن جهاز املناعة لدى

الخلّية الحّية يستخدم سالح 
حامية وانذار قوّي، وهو 

ُيستخدم وقت الحاجة فقط.
ُيفّعل هذا السالح حوايل

 500 جني مختلف، مبا يف 
ذلك الجينات اّلتي تؤّدي إىل 
ارتفاع درجة حرارة الجسم.  

هؤالء هم علامئنا، فيمتو  
وميچا، واآلن هم... هم...

  هممممم...
هذه نهايتك،

 أيها الطاغية! 
لو كنت مكانك، 

سأحذر أيها الشاب! 

نلعب لعبة
 األدوار يك نتعّلم
 عن إسرتاتيجيات

 جهاز املناعة

أعتقد أنني
 ساخنة...

هو يلعب دور
 الفريوس الذي يغزو

 الجسم 

وهو يحاول أن 
مينعني دون 

جدوى

متى 
يكربون؟

متى أشفى من
 األنفلونزا 

 يك أنزل وألعب
 معهم؟

...وهذا ما يحدث لك
 يف الجسم!

ُ

يكفي، الولد بحاجة إىل
 راحة تامة!

اكتشف علامء معهد وايزمن
أن جهاز املناعة لدى

الخلية الحية يستخدم سالح 
حامية وانذار قوي، وهو 

يستخدم وقت الحاجة فقط.
يفعل هذا السالح حوايل

 500 جني مختلف، مبا يف 
ذلك الجينات التي تؤدي إىل 
ارتفاع درجة حرارة الجسم.  

ّ

ّ ّ
ّ

ُ
ّ ُ

ّ ّ

هؤالء هم علامئنا، فيمتو  
وميچا، واآلن هم... هم...

  هممممم...
هذه نهايتك،

 أيها الطاغية! 
لو كنت مكانك، 

سأحذر أيها الشاب! 

نلعب لعبة
 األدوار يك نتعلم
 عن إسرتاتيجيات

 جهاز املناعة

أعتقد أننيّ
 ساخنة...

هو يلعب دور
 الفريوس الذي يغزو

 الجسم 

وهو يحاول أن 
مينعني دون 

جدوى

متى 
يكربون؟

متى أشفى من
 األنفلونزا 

 يك أنزل وألعب
 معهم؟
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هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد

َ

 واحد اسمه نانو. 
غبار ُمزهر، غابة تنمو

قيل يا فيمتو، هل 
املطر الكثري جيد

 لألشجار يف الغابات
 املطرية؟ 

ّ

سؤالك
جيد...

ومشكلة كبرية لألشجار.

وأنا توجد عندي
 مشكلة أيضا. مل أجد نظارات

القراءة...
 ً

يشطف املطر، يف منطقة األمازون، 
األمالح املعدنية الرضورية لألشجار من
 الرتبة... ولحسن حظها تحصل عىل 

مساعدة جوية تزودها باألمالح املعدنية. 

ّ ّ

ّ ّ ّ

لن تصدق من
 أين...؟ من الصحراء

 الكربى.   

استمررر... 
مثري لالهتامم. سمعت

 أن الصحراء الكربى فيها أفعى
 النظارات )كوبرا هندية(. 

ّ
ّ

 

ماذا يفعل
  الغرباء هناك؟

مرشوب
ّ غازي؟

يسقون األشجار 
ّمبياه معدنية...



أههههه...

خذ، يبدو يل أنك 
بحاجة لإلنتعاش.

ُ

آسف...
ما قلته يل باألساس...

أههههه، ترفع الرياح
 غيوم من الغبار يف 

الصحراء الكربى، وهكذا 
تساعد عىل منو األشجار

 يف األمازون...

اكتشف علامء 
معهد وايزمن أن 
 غبار مصدره من

 غور البدوال يف شامل 
تشاد، يف الصحراء
 الكربى، يصل مع

 الرياح عرب املحيط
 إىل غور األمازون، 

ويزود الغابات 
املطرية باألمالح

 املعدنية الرضورية. 

ّ

ّ
ّ

ّ ّ

التصدير هو 
محرك النمو
 االقتصادي
 العاملي!

ّ
ّ

ّ

األمالح املعدنية
املستوردة! 
يشء رضوري!

ّّ

ّ

رمبا ترسل يل الرياح
 أفعى أفريقية جميلة،

أعطيها نظارات...

ُ
ّ



هذا هو عالَم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

وادي عربة، إرسائيل،  الحفريات األثرّية

هل وجدتم فخار، 
مرّة أخرى، يا حرضة 

الربوفسور؟ 
وجدنا عّدة ِقطع من

 الفخار، وهذا ما نفعله.

ماذا تفهم بذلك؟
أنت فسيولوجّي!

ما هذا؟ سليامن الحكيم!

كرمية صادقة، هو 
فيزيايّئ أو يشء شبيه!

فيزيايّئ،
أوف!

هو من
 الهند!

هو من
 جنوب 
السودان!

هو من
 مملكة سبأ!

سيدي امللك!

...غري مهم من أين
 أىت، األهم منذ متى؟

ليس مجرد كالم،
 قالوا: أنك سليامن 

الحكيم!
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هل تعتقد أّنه بعد
 3,000 سنة سيعرفون

 بأننا كنا هنا؟

هذا هو عالَم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

وادي عربة، إرسائيل،  الحفريات األثرّية

هل وجدتم فخار، 
مرّة أخرى، يا حرضة 

الربوفسور؟ 
وجدنا عّدة ِقطع من

 الفخار، وهذا ما نفعله.

ماذا تفهم بذلك؟
أنت فسيولوجّي!

ما هذا؟ سليامن الحكيم!

كرمية صادقة، هو 
فيزيايّئ أو يشء شبيه!

فيزيايّئ،
أوف!

هو من
 الهند!

هو من
 جنوب 
السودان!

هو من
 مملكة سبأ!

سيدي امللك!

...غري مهم من أين
 أىت، األهم منذ متى؟

ليس مجرد كالم،
 قالوا: أنك سليامن 

الحكيم!
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هل تعتقد أّنه بعد
 3,000 سنة سيعرفون

 بأننا كنا هنا؟

هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

َ

وادي عربة، إرسائيل،  الحفريات األثرّية

هل وجدتم فخار، 
مرة أخرى، يا حرضة 

الربوفسور؟ 
وجدنا عدة قطع منّ

 الفخار، وهذا ما نفعله.
ِ ّ

ماذا تفهم بذلك؟
ّأنت فسيولوجي!

ما هذا؟ سليامن الحكيم!

كرمية صادقة، هو 
ّفيزيايئ أو يشء شبيه!

فيزيايئ،
أوف!

هو منّ
 الهند!

هو من
 جنوب 
السودان!

هو من
 مملكة سبأ!

سيدي امللك!

...غري مهم من أين
 أىت، األهم منذ متى؟

ليس مجرد كالم،
 قالوا: أنك سليامن

الحكيم!
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هل تعتقد أّنه بعد
 3,000 سنة سيعرفون

 بأننا كنا هنا؟



هل تعتقد أنه بعد
 3,000 سنة سيعرفون

 بأننا كنا هنا؟

ّ

طبعا! سيعرفون
 أنك لعبة 

بالقطع الزرقاء...

ً

مات امللك، 
سيدي امللك!

مرحبا، نرى أن هذا الفيل
 كان لونه أزرق.

هل تساعد ً
علامء اآلثار؟

كيف عرفت أنه

ً كان فيال؟

احذر، عاش هؤالء
 الناس يف املايض. 

تستطيع كامريا
 ثالثية األبعاد 

ماسحة أن متيز 
مكتشفات قدمية

 جدا برسعة، لدرجة
 أنها  تستطيع أن

 متيز أساليب عمل
 وموعد إنتاجها.

 تستطيع الكامريا
 أن تنفذ محاكاة 

محوسبة وأن تحول 
أجزاء منفردة  إىل 

أجسام كاملة.

ّ
ّ

ًّ
ّ

ّ

ّ
ّ

أنت جيد جدا 
بالنسبة لنا... 
ًّ

ال يوجد لك مثيل
 يا سيد ميچا...

مرحبا، كيف حالك؟ 
فكرت أن ال تعود
 بعد أن تعادلنا. 

ً

...آسف سيدي امللك، هل
ُ رأيت صدفة...

أين جوالك؟
هناك بالقرب من املنجم.

يجب أن
 أعود ..

متى ستكون
 بني آدم؟

ّ
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هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

َ

التنني وأسنان الثوم

بكني، الصني. املؤمتر السنوي ألطباء األمعاء

...خذين إىل قاعة
 املحارضات!

ًفورا دوكتول!

الشفاء العاجل
مؤمتر دويل

...وهكذا ينجح 
الطب الحديث يف

 مواجهة هذه األمراض...

ًشكرا جزيال! ً

 محارضة ممتازة!
برافو!!!

كيف تقولون الطب
ّ الشعبي باللغة الصينية؟ 

يوجد رائحة ثوم
صحيح. لذلك !!!!

ًّهذا صحي جدا. ّ



يوجد يف الثوم مادتان مختلفتان. 
عندما نقطع الثوم ....

ّ
...تتحوالن إىل مادة واحدة.

 األليسني يكسب الثوم رائحته.
ّ ّ

ُ

يتحول اإلثنان إىل واحد...
اآلن، يجب االهتامم بأن يرتبطان

 إىل أليسني يف الجسم. 

اكتشف علامء معهد وايزمن ّّ

أنه عندما ندخل إىل الجسم 

املادتني اللتني تنتجان 

األليسني، الواحدة تلو األخرى، 

تنتج "قنبلة ذكية"، وعندئذ 

ميكن توجيهها إلبادة الخاليا 

الرسطانية بشكل مستهدف. 

ُ ّ

ُ

واوو، يف كل العالم
 يتحدثون عنك!
َ ّ

...رائحته تسبقه.

واو فيمتو، أنت، اآلن،  
ًّمشهور جدا!

 ...بسبب الثوم أصبحت أشهر
ُأممن  كلثوم

الثوم



هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

َ

ستة عرش .... ضعًفا 

الشعاع الكبري شدته ستة
 عرش ضعفا من شدة كل

 شعاع صغري. 
ّ ّ ً

ستة عرش...
ًضعفا واوو! 

ما رأيك؟ 
أيهام أنجع املجموعة

 أم الكبري؟

الكبري!
انظري إىل 
ضخامته!!!

هل نسيت كّل
 ما علمتك عن 
العمل كطاقم؟

املجموعة لها أفضلية 
دامئا...هل نسيت 

ذلك؟ غري مهم، أنا ....
ً
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مل أنىس، لكن املجموعة

 يف هذه املرة تحتاج إىل العبي

ًّ تعزيز جيدون جدا!

ال يوجد أفضل
 من العمل كطاقم!

وأنا أفكر 
هكذا

ُ

 أيًضا!

هل ميكن
 الجلوس؟

يحاول علامء معهد  وايزمن، 
خالل عدة سنوات، أن يوحدوا  

بني الصفتني املرغوبتني يف    
أشعة ليزر: الشدة والرتكيز. نجح 

علامء معهد وايزمن، يف املدة 
األخرية، يف أن يرفعوا

 شدة مجموعات من األشعة 
املركزة، وقد تم ذلك بواسطة 

معالج ضويئ.      

ّ

ّ
ّ

ّ
ّ ّ

ّّ

نستطيع مع مجموعة مختارة 
من األشعة املركزة أن نحسن من نجاعة

 استعامل أشعة ليزر يف تكنولوجيا 
الفضاء والطب أيضا...  

ّ ّّ

ً

تذكرت أنه
 لدي موعد 

عند الدكتورة زهرة. 

ّ

 ُ

هل لديك اسم
ُ للشعاع املدمج؟

فكرت أن أسميه قاذف
 مدمج مركز.

ّ ّ
ّ ُ

قققققق....

أحادي القرن! 

رغبت دامئا أن ألتقي
 بأحادي القرن!  

ً

صديقتي اسمها
 منرية  ضياء...



األميبا تحب السالم

هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

َ

يف مختربات البحث العلمّي

أميبا...

ماذا يوجد
 هنا؟ 

أممميبا؟!

األميبا صغرية جدا، لكن 
ميكن أن تكون رشيرة 

جدا... 

ًّ

ًّ

تسبب أمراض قاتلة يف
 األمعاء... تشكل خطرا 

عىل البرش!

ُ

ً حنّ
 وحوش!

ن

ألميبا
ا

.! تأكلك.

جررررررر!
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أميبووووو...

مخترب

مخترب



أترك ذلك،
 رمبا نتنازل عنه... 

ُ

حاحاحا... األميبا اليوم،
 ليس كام كانت 

يف السابق!
نجح علامء معهد وايزمن 

بواسطة الهندسة الوراثية أن 
يخمدوا الجينات التي تتيح 
لألميبا أن تنتج مواد مسببة 

لألمراض. األميبا منزوعة السالح 
ال ترض اإلنسان.

ُ ُ
ُ

سالم 
عاملّي

ال للحرب،
ال لألمراض 

نعم!
نحن 

نستطيع

...ونضمن أن  ال تؤذي
 أحد إىل األبد!

كيف حدث
 ذلك لنا؟

الحب يا أختي،
 الحب هو
 اإلجابة!

ّ
ّ

قيل يا فيمتو، إذا كان
 ذلك ناجحا مع األميبا... 

رمبا ميكن...
ً

إنىس ذلك، السالم
 بني الناس؟ هل تتمنى

 قدوم يوم القيامة؟



ّبتدائية الذباب والعضالت اال

هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد

َ

 واحد اسمه نانو. 

مخترب أبحاث

وجدتها! 
وجدتها!

ُ
ُ

مرحبا نانو، هل 
تعرف ماذا وجدت؟

ً
هل تستطيع أن 

ّتحرض عدسة مكربة؟  ُ

ملاذا ال تشرتك يف
 عيد املساخر؟ 

ِماذا وجدت؟ 

الربوتني الذي بفضله 
تتطور  العضالت االبتدائية!

ّ
ّ
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هذا املساء

يف قاعة االحتفاالت

الذبابة
القاتلة



هذه الذبابات التي
 مل تحصل عىل الربوتني، 

وهذه الذبابات مع 
العضالت املتطورة... 

ّ

ّ

ملاذا يحتاج 
الذباب إىل
 عضالت؟ 

اكتشف علامء معهد
 وايزمن الربوتني 

املسؤول عن اتحاد  
الخاليا يف النسيج

 العضيل الجنيني لدى 
الحيوانات، اإلنسان 

والذباب. 
تم االكتشاف بواسطة 

ذبابة البحث دروسوفيال 
)ذبابة الفاكهة أو ذبابة 

الخل(.   

ّ

تصفيق حار لجيچا 
التي حازت مرة 

أخرى عىل شهرة عاملية!
ّ ّ

ّ ُ
برافو!

برافو! برافو!

حسنا، يف العالم 
يصنعون من كل

 ذبابة فيل.

َ ً
أوبس، أنا أفكرّكل االحرتام!

 أنني أنهيت 
برهان علمي... 

ُ

زززز

برافووو



هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد
 واحد اسمه نانو. 

َ

  ُدب كبري، نفط يف الرمال!

لواء ألربطا، كندا

أرى أننا غارقون 
يف الوحل!

مرحبا أيها الدب الكبري،
 هذا نفط يف الرمل

ُ ً

لن ينبت أي 
يشء يف هذه األرض...

هل هنالك من 
يستطيع أن يحرر أرضنا... 

اسمعني لحظة
 يا ميچا

أن أخرج نفط
 من الرمال؟ 
...عىل  ما يبدو

  أنني أستطيع! 

ُ ْ

خربت املخترب!
 جيچا لن تسامحني إىل األبد.

َ َ
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ميچا، هل أنت بخري؟
ماذا حدث؟

ماذا حاولت أن تفعل؟

أنا نعم...

املخترب ال...

أن ُنخرج نفط
 من الرمل.

يجب أن 
نطيل الجدران
 وكّل يشء 

هنا...

هل تريد ماء؟
سأحرضه...

هذا ليس 
حرج...

هذا فوق
 حرج!

طّور علامء معهد وايزمن 
عملية تعتمد عىل 

استعامل سائل فوق 
حرج: ماء ساخن يف 

رشوط ضغط معني، يف 
مرحلة انتقالية من حالة 

سائلة إىل غازية، وهو 
يستطيع أن يفصل الزيت 
اللزج أو النفط املخلوط 

البورصة يف النيويوركبالرمل.  

  نفط يف الرمال؟
اشرتي كل 

األسهم!

سيخ، من يرغب؟

حلوى؟ ملاذا ال؟
احذر! أْن تفصل ...أوبس، كاد يسقط مني... 

الحلوى عن الرمل 
سيكون أصعب...

صعب، لكن أنتم
 ستنجحون ..... 

ميچا، هل أنت بخري؟
ماذا حدث؟

ماذا حاولت أن تفعل؟

أنا نعم...

املخترب ال...

أن ُنخرج نفط
 من الرمل.

يجب أن 
نطيل الجدران
 وكّل يشء 

هنا...

هل تريد ماء؟
سأحرضه...

هذا ليس 
حرج...

هذا فوق
 حرج!

طّور علامء معهد وايزمن 
عملية تعتمد عىل 

استعامل سائل فوق 
حرج: ماء ساخن يف 

رشوط ضغط معني، يف 
مرحلة انتقالية من حالة 

سائلة إىل غازية، وهو 
يستطيع أن يفصل الزيت 
اللزج أو النفط املخلوط 

البورصة يف النيويوركبالرمل.  

  نفط يف الرمال؟
اشرتي كل 

األسهم!

سيخ، من يرغب؟

حلوى؟ ملاذا ال؟
احذر! أْن تفصل ...أوبس، كاد يسقط مني... 

الحلوى عن الرمل 
سيكون أصعب...

صعب، لكن أنتم
 ستنجحون ..... 

ميچا، هل أنت بخري؟
ماذا حدث؟

ماذا حاولت أن تفعل؟

أنا نعم...

املخترب ال...

أن نخرج نفط
 من الرمل.

ُ

يجب أن 
نطيل الجدران
 وكل يشء 

هنا...
ّ

هل تريد ماء؟
سأحرضه...

هذا ليس 
حرج...

هذا فوق
 حرج!

طور علامء معهد وايزمن 
عملية تعتمد عىل 

استعامل سائل فوق 
حرج: ماء ساخن يف 

رشوط ضغط معني، يف 
مرحلة انتقالية من حالة 

سائلة إىل غازية، وهو 
يستطيع أن يفصل الزيت 
اللزج أو النفط املخلوط 

بالرمل.  

ّ

البورصة يف النيويورك

نفط يف الرمال؟
اشرتي كل 

األسهم!

  

سيخ، من يرغب؟

حلوى؟ ملاذا ال؟
احذر! أن تفصل ...أوبس، كاد يسقط مني... 

الحلوى عن الرمل 
سيكون أصعب...

ْ

صعب، لكن أنتم
 ستنجحون ..... 



هذا هو عالم أربعة أشخاص 
يف املعهد العلمي - فيمتو، 

تريا، جيچا، ميچا وولد

َ

كان ورًقا أصبح سكر! واحد اسمه نانو. 

طارا، هل تستطيعني أن
 تطحني هذه الورقة؟

طبعا، يا 
حلو!

ً

واو، كيف 
تعرفني ذلك؟

عرفت ذلك. 

أنه من هذه الورقة 
سيخرج يشء حلو؟!

ّ

هل أنتم 
مستعدون

 أن تسكتوا لحظة؟!!!
...وأن ترشحوا يل

 ماذا يحدث هنا؟

وهكذا يتحول
 الورق إىل سكر...

واو، أنا غري متأكدةّ
 أن الصحافة ستحب

 هذا البحث...
ّ

واو، نانو حلوى...
من الورق إىل السكر، 

سأكون غني...

جرررررررررر

يبحث علامء معهد وايزمن 
السيلولوزوم، وهو عيض 

يتيح للبكترييا تحليل 
مواد متعددة السكريات، 

كالسيلولوز املوجود يف 
الورق، إىل أحادي سكر 

ميكن هضمه. 
يهندس العلامء بكترييا 
تحتوي عىل سيلولوزوم 
ناجع بشكل خاص يك 
يؤدي إىل إعادة تدوير 

الورق والستخراج الوقود 
منه.   

ُ
ُ

ّ ّ

ّ

ّ
ّ

من يرشح يل
 ماذا تفعلون هنا؟

أنا أبدل، يف هذه
 البكترييا، عدة 

جينات قليلة
 الحظ.

ُ

أنا أطحن... ّ
اليشء نفسه.

أنا مدير الحفلة
 املوسيقية...
عىل الورق...

ّ
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مغامرات علمية 
مع ابتسامة

فيمتوميچا

جيچا
نانو تريا
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مغامرات علمية 
مع ابتسامة

ميچا

فيمتو

جيچا

نانو

تريا
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يعترب معهد وايزمن أحد معاهد األبحاث املتعددة املجاالت والرائدة يف العالم. يتم 
البحث العلمي األسايس يف املعهد، يف مجاالت العلوم الطبيعية والعلوم الدقيقة يف خمس 

كليات: الرياضيات وعلوم الحاسوب، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا. 
يعمل يف املعهد 2,700 عالم، طالب دراسات عليا وموظفني إداريني.    
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متتد جذور املعهد من معهد البحث، عىل اسم دنيئل زيڤ، الذي تأسس سنة 1934 
بفضل تربعات يرسائيل وريفكا زيڤ، من لندن، اللذان أرادا أن يخلدا ذكرة ابنهم دنيئل. 

بادر الدكتور حاييم وايزمن، الذي يعترب روح حية يف نشاطه العلمي، إىل تأسيس معهد 
زيڤ، كان رئيسه األول، وكان كيميائيا مشهورا عامليا، وقاد الحركة الصهيونية سنوات 

كثرية، ويف وقت الحق كان الرئيس األول لدولة إرسائيل. 
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     يف شهر نوفمرب 1944، اتخذ قرار مبوافقة عائلة زيڤ أن ميثل معهد زيڤ منظمة 
علمية واسعة النطاق، وقد سميت هذه املنظمة عىل اسم الدكتور حاييم وايزمن. بتاريخ     

2 نوفمرب 1949، تم تدشني معهد وايزمن للعلوم تكرميا لعيد ميالد حاييم وايزم ال 75. 
وضع معهد وايزمن حجر األساس لتطور دولة إرسائيل، ولعب دورا رئيسيا يف تطور 

الدو لة.    

ّ ُ
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كان علامء املعهد من رواد الباحثني ملرض الرسطان يف إرسائيل. خططوا وبنوا الحاسوب 
اإللكرتوين األول يف البالد وكانوا من األوائل يف العالم، وهم أول من أسسوا كلية الفيزياء 
النووية التي بني إىل جانبها مرسع الجسيامت، وأنشأوا رشكة لنقل املعرفة العلمية من 

األكادميية إىل الصناعة، وبادروا إىل إنشاء مجمع الصناعات العلمية إىل جانب املعهد. كان 
علامء املعهد من رواد بحث املجاالت املختلفة، مثل: الدماغ، النانو تكنولوجيا وبحث 

استغالل الطاقة الشمسية بطريقة ناجعة.     
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أدى بحث علامء معهد وايزمن إىل تطوير وإنتاج الدواء اإلرسائييل األصيل األول 
كوباكسون، وإىل تطوير أدوية إضافية ألمراض أخرى، مبا فيها الرسطان. وقد أنتجوا لغات 

حاسوب جديدة، واكتشفوا املبنى الفراغي - ثاليث األبعاد - لجزيئات بيولوجية مختلفة، 
من بينها الجزيء الذي يقوم بوظيفة رئيسية يف مرض األلزهامير. أدت اخرتاعاتهم يف مجال 

البرصيات إىل تطوير منتجات متقدمة كشاشات علوية يستخدمها الطيارين واألطباء. 
تطبق طرق الفصل بني النظائر، التي تم تطويرها يف املعهد، يف أماكن مختلفة يف العالم.        

أدت أبحاث أخرى إىل تطوير طرق متقدمة لزرع أنسجة جنينية، إىل إكتشاف 
ومتييز جينات تشرتك يف حدوث األمراض وإىل تطوير حاسوب نانو بيولوجي يستطيع، يف 

املستقبل، أن يعمل يف خاليا الجسم وأن مييز األمراض ومينعها قبل حدوثها.   
يقود، اليوم، معهد وايزمن جهود لتعزيز حلول وطرق بديلة ملواجهة أزمة الطاقة 
العاملية، كام أنه يقود توجه عاملي جديد يسعى إىل كرس حدود البحث التقليدية بني 

املواضيع العلمية املختلفة والرتويج إىل أبحاث متعددة املجاالت كموضوع بيورياضيات.     
يعمل معهد وايزمن كثريا لتحسني الرتبية العلمية يك يتيح لجميع فئات املجتمع أن 

تفهم الثورة العلمية وأن تنخرط بنجاح يف العالم العلمي التكنولوجي الجديد. معهد 
ديڤدسون املسؤول عن النشاطات الرتبوية يفعل عرشات املشاريع والربامج للطالب 

املوهوبني والطالب الذين بحاجة إىل رعاية خاصة، من املرحلة االبتدائية وحتى معلمي 
  

يبلور معهد وايزمن بهذه الطريقة املجتمع اإلرسائييل للمستقبل كمجتمع واسع اآلفاق 
واملعرفة، مجتمع يتحىل بحب االستطالع، متعلم ويسعى إىل التطور دامئا.  

املدارس الثانوية، طالب الجامعات وكبار السن.   
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مع ابتسامة  مغامرات علمية 

تريا

ميچا

جيچا

فيمتو  نانو مصممة جرافيك يف
 املعهد، لديها حّب 

استطالع، عنيدة وتطمح
 دامئًا يف أن تعرف أكرث 

طفل ُعمره 10، حفيد الطباخة
يف الكافيرتيا. يتعّلم من الجميع 

ويسأل أسئلة جّيدة

بروفسور يف علم بيولوجيا األعصاب، كبري يف السن 
)60(، امُلرشف عىل املجموعة.  يستعمل، عادة،ً يف 

كالمه ُجمل حكيمة وواضحة بشكل جزيّئ

فيزيايّئ، باحث ما بعد الدكتوراة. شاب 
)35(، جميل، غري محظوظ قلياًل، يسافر يف 

الوقت وعاد إىل املعهد من املستقبل

بيو - رياضّية، ثقافتها العلمّية متعّددة 
قيادّية عمرها حوايل 40 وُأم لثالثة املجاالت، نشيطة، لديها مسؤولية، 
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