ضمیمه

ِ
هنری سیاه و سفیدی از آن گرفتهاند؟ خیر .این نمایی نزدیک
کوه ِ تنهایی بر سطح زمین که عکس
از دنبالهدار  67P/Churyumov-Gerasimenkoاست که فضاپیمای روزتا ( )Rosettaگرفته( .اگر
میتوانید سهبار این نام را سریع تکرار کنید!) این دنبالهدار کوچک ،فقط چند کیلومتر اندازه دارد
و در بیشتر اوقات مابین مریخ و مشتری سرگردان است .اگر تا به حال با یک دنبالهدار خودمانی
آشنا شدهاید ،باید بگویم به یک ماجراجویی دعوت شدهاید.

ضمیمه 395

خورشی ِد خوشرفتارِ ما در یک روز بسیار بسیار بد .این زبانهی خورشیدی دوستداشتنی  -یک قوس پالسمایی پرتاب شده توسط
میدانهای مغناطیسی ِ
فوق فعال است  -میتواند چندین زمین را ببلعد .هنوز فکر میکنید فرزن ِد دلبند شما بدرفتار است؟

آه ،مگنتارها ،زامبیهای ستارهای بهسرعت چرخان در کیهان ،که زندهاند درحالی که قاعدت ًا باید مرده باشند .صورتی دارند که حتی
مادرشان هم از دیدن آن بیزار است .این عکس ،درک یک هنرمند از زمانی است که پوسته آنها ت ََرک خورده و زبانهای ایجاد میشود.
چرا این عکس بهوضوح حاصلِ کارِ یک هنرمند است؟ زیرا هیچ فضاپیما یا کاوشگری نمیتواند از این انفجار جان سالم بهدر ببرد.

 396چگونه در فضا میمیریم؟

ضمیمه 397

و اینجا ،در انتهای دیگر طیف سحابیها NGC 6543 ،قرار دارد (نامی غیرشاعرانه .ولی کاوشگرا ِن
شاعر آن را سحابی چشم گربه خواهند نامید) ،که نه یک زایشگاه ستارهای ،بلکه یک سنگ قبر
ستارهای است :یک سحابی سیارهنما 1500 .سا ِل آزگار طول کشیده تا درو ِن ستاره مرکزی به بیرون
ریخته شود و این منظره را پدید آورد .آری ،این منظره زیبا ،و در عین حال مشمئزکننده است.

ستاره بیچاره! این ستاره بهدورِ همدمی میگردد که َج ّوش را بهیغما میبرد .سیاهچاله میخورد و
میخورد و هیچگاه سیر نمیشود تا تودههای عظیم گازی را وارد دها ِن فراخ خود کند .میتوانیم
صدای فریادهای زجرآور مواد را از هزاران سال نوری دورتر بشنویم زمانی که که دمای گاز بهمقادیر
سوزانی میرسد و سپس در این ورطه سقوط میکند تا هیچگاه دوباره در گیتی دیده نشود.

 398چگونه در فضا میمیریم؟

تلسکوپ
یک سنگ قبر دیگر :سحابی خرچنگ .فکر کنم اگر چشمهایتان را ریز کنید و با یک
ِ
قرن نوزدهمی به آن بنگرید ،واقع ًا شبیه به یک خرچنگ است .این سحابی ،بقایای آن ابرنواختر
عظیم در سال  1054میالدی است که چنان نورانی بود که در روز هم دیده میشد .در مرکز این
سحابی یک تپاختر ،یعنی باقیمانده نهایی آن ستاره عظیم ،نشسته است .مابقی؟ منطقهای َس ّمی
از تابش و رویاهای بربادرفته.
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ظرافت و زیبایی سحابی جبار .اینجا محل تولد تعداد زیادی ستاره ،و همچنین بستری داغ از تابش
پرانرژی ،امواج انفجاری و انفجار ستارههاست .لطف ًا از دور تماشا کنید .حرفم را گوش بدهید،
زیرا داخل این سحابی اص ً
ال زیبا نیست.
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قرص برافزایشی .جتها .افق رویداد .اینها سیاهچالههای غولپیک ِر مراکز کهکشانها هستند؛
ترسناکترین موتورهای شناخته شده در گیتی .اخترنما ،بلیزر ،هرچه میخواهید آنها را بنامید.
سیاهچالهای مانند این میتواند دکوراسیون کل یک کهکشان را تغییر دهد .بهزبان ساده بگویم:
آنها ترسناک هستند .اگر میخواهید به دیدار آنها بروید ،بفرما! من که همینجا میمانم.

