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مالك مكي

الغداء،  وجبة  بعد  لبرهة  يستريح  يرقص، 
ي��ق��ص��د م��ح��م��ي��ة أرز ت���ن���وري���ن ل�����زرع ش��ج��رة 
للعام  للكيمياء  نوبل  جائزة  الحائز  هو  أرز، 
2016 السير فريزر ستودارت والذي يقول 
ل��ل��ط�اب: "ال��ح��ي��اة ل��ي��س��ت وع����اء م��ن ال��ك��رز، 
لن  لكنكم  مثلي،  ت��ك��ون��وا  أن  لكم  ويمكن 

تكونوا أنا، فكونوا أنفسكم". 
استضافت الجامعة األميركية في بيروت 
ل��ع��ام 2016  للكيمياء  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ال��ح��ائ��ز 
السير فريزر ستودارت لمدة يومين )االثنين 
والثلثاء( بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي 
للجامعة، وستودارت هو باحث عالمي مرموق 
الكثيرة  بأعماله  ع��رف  الكيمياء  م��ج��ال  ف��ي 
 Molecular( الجزيئية  ب��اآلالت  المرتبطة 
ج��ائ��زة  ت��ق��اس��م  ق���د  وك�����ان   ،)Machines
نوبل للكيمياء في العام 2016 مع العالمين 
جان بيار سوفاج وبرنارد فيرينغا في شأن 
ال��ج��زي��ئ��ي��ة  اآلالت  ت��ص��م��ي��م  ف����ي  ب���ح���وث���ه���م 
وتطوير تطبيقاتها. ويمكن تعريف اآلالت 
الجزيئية كتركيب عدد محدد من المكونات 
أو  حركة  تنجز  ان  تستطيع  التي  الجزيئية 
ً مرتبطًا بعامل مؤثر محدد مثل الضوء 

مالك مكي
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عم
أو الحرارة أو الحركة الميكانيكية أو غيرها. 
ال��ج��زي��ئ��ي��ة في  ت��ط��ب��ي��ق��ات اآلالت  وت���ت���ن���ّوع 
مجال الطب ومنها ايصال الدواء في الجسم، 

وحماية البيئة وآليات االستشعار وغيرها. 
ولد ستودارت في العام 1942 في ادنبرة 
الزراعة،  في  تعمل  عائلة  في  )اسكوتلندا( 
وك��ان يساعد وال���ده ف��ي العمل ف��ي ال��م��زارع 
حيث اختبر، على حّد قوله، تجربة رائعة في 
الحرّية، وفي معرفة كيف يساعد المزارعون 
ال��ب��ع��ض. وت��ل��ق��ى ص��ف��وف��ه األول���ى  بعضهم 
في مدرسة صغيرة ليتابع مسيرته العلمية 
ق 

ّ
ليحق والبحث  الجامعة  في  خطوة  خطوة 

آالف ال��م��ن��ش��ورات وال��ج��وائ��ز وال��م��س��اه��م��ات 
العلمية التي جعلته يظفر بجائزة نوبل. 

ى في 
ّ
يخبر س��ت��ودارت "ال��ن��ه��ار" أن��ه تلق

الخامس من  تشرين األول في العام 2016 

اتصااًل هاتفّيًا عند الرابعة فجرًا ليبشره بأنه 
ن��وب��ل للكيمياء، وه��ذه  ح��ص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة 
إحدى  بذلك  غّيرت حياته. فأصبح  الجائزة 
العلمي  المجتمع  ف��ي  المهمة  الشخصيات 
ال��ع��ال��م��ي، ي��ش��ارك ف��ي م��ؤت��م��رات ف��ي معظم 
يوميًا،  الرسائل  آالف  ى 

ّ
ويتلق العالم  دول 

ب وللباحثين "اتبعوا شغفكم، 
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ال��ت��ق��ى س���ت���ودارت ال��ع��دي��د م���ن ال��ط�
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن الف���ت���ًا ال����ى ط��ري��ق��ت��ه��م ال��رائ��ع��ة 
بالنفس،  ال��ت��س��اؤالت بثقة عالية  ف��ي ط��رح 
وب�����ق�����درات ع��ل��م��ّي��ة م���م���ّي���زة. ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل 
ال���م���ث���ال، ت���اب���ع األس���ت���اذ ف���ي ال��ك��ي��م��ي��اء في 
جامعة "نيويورك" في ابو ظبي الدكتور علي 
اللبنانية(  ال��ج��ام��ع��ة  ط��راب��ل��س��ي )وه���و خ��ري��ج 
ال��ع��ام 2007  ال��دك��ت��وراه ف��ي  مرحلة م��ا بعد 
السير ستودارت في جامعة كاليفورنيا  مع 
بعدها  طرابلسي  ليحقق  انجلس  ل��وس  في 
انجازات علمّية في العام 2010 في بلورة آفاق 
الجزيئية.  اآلالت  مجال  ف��ي  ج��دي��دة  بحثية 

يقول طرابلسي ان السير ستودارت يتصف 
والمساندة  الدعم  وبتقديم  كبير،  بتواضع 
�اب ل��ح��ّض��ه��م ع���ل���ى ال���ع���م���ل ال������دؤوب 
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الى ان لقاء الط
العمل  وف��ي  التفكير  آفاقًا جديدة في  لهم 
ق��رب كيف يمكن  م��ن  وي��خ��ت��ب��رون  البحثي، 
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