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هشدار!
قبل از خواندن این کتاب، باید ذهنتان را آماده کنید.

البد می پرسید چرا...
چون آنچه از این کتاب یاد خواهید گرفت، آن قدر هیجان انگیز و دیوانه کننده 
است که ناغافل َفِکتان می افتد روی زمین و پخش وَپال می شود! راستش اگر 
این کتاب از آن قصه های َمن درآوردی بود، نیازی به هشداردادن نداشت. 
ولی ماجرا خیلی هیجان انگیزتر از این حرف هاست! یک چیزی بگویم؟ همه چیِز 

این کتاب حقیقت دارد! و حتماً حیرت زده تان خواهد کرد.
حــاال فقــط بــرای اینکه بفهمید با چــه کتابیَ ســر و کار دارید، گوشــه ای از 
پرسش های مرموزش را بهتان می گویم: خیال کنید شبی تاریک است و دارید 
آسماِن صاف و ُپرستاره را تماشا می کنید... خوِد ستاره ها همین جوری اش هم 
شگفت انگیزند، ولی زمینه ی سیاهی که پشت آن هاست، چی؟ آنجا چیست؟ 
چه چیزهایی تویش پیدا می شود؟ چقدر از ما دور است؟ و عجیب ترین پرسش 

اینکه... آیا آن سویش هم چیزی وجود دارد؟
حتی باهوش ترین آدم ها هم جواب سرراستی برای این پرسش ها ندارند و 
فقط می توانند چیزهایی حدس بزنند. ولی این کتاب شما را مستقیم به دِل 

تاریکی می برد تا خودتان جوابی برای این پرسش ها پیدا کنید.
خیلی خب! کم کم آماده شوید! االن است که دندان هایتان از هیجان ِچفت 
شــود! چون کتاب توی دســتتان فقط داستاِن ســتارگاِن کوچِک چشمک زن 

نیست، نه خیر! راهنمای شماست به:

کهکشان حیرت انگیز!
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حاال اصاًل کهکشان چی هست؟
ذره های گونـاگونی که در فضا، همـراه یکدیـگر حرکت می کنند، کهکشان نام 
دارند. کهکشــان ها اشکال گوناگونی دارند. بعضی هایشان حباب شکل اند و 

بعضی ها هم، ازجمله کهکشان خود ما، شکل مارپیچِی زیبایی دارند.

چطور موقع شام مدل کوچکی از کهکشان بسازیم...
• اول یک کاسه سوپ گوشت و کمی خامه ی مخصوص نیاز دارید.	
• حاال سوپ گوشت را هم بزنید تا توی کاسه بچرخد و بچرخد...	
• وقتی سوپ دارد می چرخد، قطره ی بزرگی از خامه رویش بچکانید.	
• حاال باید شــکلی مارپیچ، درســت مثل کهکشــان خودمان روی ســوپتان 	

افتاده باشد!

فقط یادتان باشد کهکشان راهِ شیری با مدلی که ساخته ایم، دو تفاوت مهم 
دارد. اول اینکه کهکشان ما خیلی بزرگ تر است و بعد هم اینکه مزه ی سوپ 

گوشت نمی دهد!
در صفحه های بعد درباره ی کهکشــان ها و شــکل های گوناگونشــان بیشتر 
خواهید خواند. درباره ی اینکه کهکشان راهِ شیری چه جوری کنار کهکشان های 
دیگر جا گرفته... اینکه چرا جهان به سرعِت نوْر منبسط یا از هم باز می شود و 
ممکن است روزی دوباره فشرده شود و در یک تَکیِنگِی فیزیکی عظیم، جایی 
که زمـان از حـرکت می ایستد، به اندازه ی یک اتم درآید. خب، خب، باشد! 
به گمانــم هنوز بــرای خواندن این چیزها آمادگی کافی ندارید و ُکلی پرســش 

برایتان پیش آمده. مگر نه؟

بله. باید اول ازهمه برویم سراغ چیزهای ساده تر و ذره های تشکیل دهنده ی 
آن. راســتی، توی این کتاب با اعداد خیلی بزرگی ســر و کار خواهیم داشت. 
اعداد میلیاردی! مثالً یک میلیارد به معنای هزارمیلیون یا همان 1,000,000,000 است.

• همچنیــن از دماهــای گوناگونــی حــرف می زنیــم. واحد همه ی ایــن دماها 	
درجه ی سانتی گراد یا C˚ است.

یک راهنمایی کوچک:
C˚0 دمایی است که آب در آن یخ می زند.

C˚100 دمایی است که آب در آن به جوش می آید.
C˚25 دمای یک روِز گرم و دل چسب است.

C˚250 دمایی است که کاغذ در آن آتش می گیرد.
C˚273- دمای صفر مطلق است. سردترین و کمترین دماِی ممکن!

اجزای کهکشان
خب راســتش ما نمی توانیم همه ی اجزای موجود در کهکشــان، یعنی مورچه ها، 
جوراب ها، رستوران ها و این جور چیزها را اینجا ردیف کنیم. فقط ذره های سفت و 
سختی را که توی فضا حرکت می کنند، از بزرگ به کوچک بهتان معرفی می کنیم:

ستارگان
کهکشان ما میلیون ها میلیون ستاره 
بزرگ تریــن اجســام فضــا  کــه  دارد 
هـستند. ایـن سـتاره ها اندازه، دما و 
طولِ عمرهای گوناگونی دارنـــد، ولی 
همـه شان مثل آتش می سوزند و گرما 
و نور تولید می کنند. به خاطر همین هم 
ما از فاصله ی بسیار دور می بینیمشان.

سالم!

آهای!

ما اینجاییم!
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منظومه ی شمسی
شــامل  مــا  شمســِی  منظومــه ی 
یعنــی  شــخصی مان،  ســتاره ی 
خورشــید، و ســیاره ها و ذره هــای 
دیگــری اســت کــه در آن حرکــت 
بــه  )کلمــه ی شمســی  می کننــد. 
معنی خورشیدی است(. خورشید 
جــزو ســتاره های کوچــک اســت، 
ولی ناراحت نشــوید! اگر خورشید 

یک ذره بزرگ تر بود، تا االن همه مان زغال شده بودیم.

سیاره ها
سیاره ها دور ســتاره ها می چرخند. 
برای اینکه اســم چیــزی را بگذاری 
ســیاره، قوانیــن پیچیــده ای وجــود 
دارد. ولی معمواًل ســیاره ها شکلی 
ِگــرد دارند و پهنایشــان دســِت کم 
نهصدوپنجــاه کیلومتر اســت. پس 
بادکنک های سرگردان توی آسمان 
سیاره نیستند. کوچک ترین سیاره ها 
را صدا می زنند سیاره های کوتوله. 

خورشیِد ما از همه ی سیاره های منظومـه ی شمسـی روِی هم بزرگ تر است.

ماهواره ها )قمرها(
ماهواره یا قمر معنی های زیادی دارد، ولی معمواًل جسم کوچکی که توی فضا 

دور جسـم بزرگ تـری می چرخد و جای 
 دیگری هم نمی رود، ماهواره نام دارد. 
اگــر بعدهــا یکــی از آن خواننده هــای 
مشــهور پاپ شــوید، خواهید دید که 
یــک خــروار قمــر دورتــان می چرخند، 
هرچنـد خودشان به خودشان می گویند 

خبرنگار روزنامه های عامه پسند!
بگذریم، سیاره ی زمین فقط یک قمر 
طبیعی دارد که چیزی نیست جز ماه. 

مــاه دور زمیــن می چرخــد و هرجا کــه زمین بــرود، ماه هم دنبالــش روانه 
می شود. زمین هزاران قمر مصنوعی هم دارد که ساخته ی دست انسان اند. 
قمرهایی مثِل ایستگاه های فضایی، دیش های ماهواره و همین طور زباله های 
فضایی. بعضی سیاره ها قمر ندارند و بعضی ها هم بخت یارشان بوده و چندین 

قمر دارند که بعداً باهاشان آشنا می شویم.

دنباله دارها
دنباله دارها راسـتی راستی شگفـت انگیزنـد. 
وقـــتی همــه ی اجزای منظومه ی شمســی 
مشــغول چرخیدن انــد و سرشــان بــه کار 
خودشان گرم است، دنـباله دارها خودشـان 
را از این ســوی منظومـــه به آن سوی دیگر 
یــک  اینکــه  جالب تــر  مـــی کنند.  پرتـــاب 
دنباله دار معمولی چیزی نیست جز تکه یخی 

هشت کیلومتری.

بیدار شید! بیدار شید!
می شه دورتون 

بگردم؟

یوهــــــــــــــو!

هی
هـــــــا!

برو پِی کاِرت 
کوچولو!

سالم به روی ماهت!

سالم!
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سّیارک ها
ســّیارک ها اجســامی از جنس ســنگ و 
آهن هستند که در فضا حرکت می کنند. 
بیشــتر ســّیارک های منظومه ی شمسی 
و  مریــخ  بیــن  ســّیارک ها،  کمربنــد  در 
مشتری قرار دارند. بزرگ ترین سّیارک ها 
هــزار کیلومتر پهنا دارنــد، ولی هیچ کس 
نمی دانــد کوچک تریــن ســّیارک ها چــه 

اندازه ای اند، چون خیلی خیلی کوچک اند. باحالِی فضا همین اســت که یک 
خروار چیزهای ناشــناخته دارد، این جوری می توانی قصه ای الکی درباره اش 
سِر هم کنی و هیچ کس هم نمی تواند الکی بودنش را اثبات کند! مثالً می توانی 
بگویی کوچک ترین سّیارک از جنس مرباست و فرانسوی حرف می زند، کسی 

هم نمی تواند ادعایت را رد کند.

شهاب سنگ ها
امان از این تکه سنگ های آب زیِرکاه! 
شهاب ســنگ ها معمــواًل ســّیارک ها 
یــا دنباله دارهایی فراری انــد که روی 
زمین ســقوط می کنند. این ســنگ ها 
وقتــی با جــِوّ زمیــن برخــورد می کنند 
داغ  حســابی  می گذرنــد،  ازش  و 
و  می ســوزند  جوری کــه  می شــوند، 

کوچک تر می شوند. این خبر خیال آدم را راحت می کند، البد می پرسید مگر 
این تکه سنگ ها چقدر خطرناک اند؟ خب، پس گوش کنید: 

میلیون ها سال پیش، شهاب سنگی در کانادا سقوط کرد و آن قدر سنگین بود 
که گودالی به قطر 4 کیلومتر توی زمین به وجود آورد! بزرگ ترین شهاب سنگی 
کــه تابه حــال روی زمیــن پیــدا شــده، 55 ُتــن وزن دارد. این شهاب ســنگ 
سال ها پیش توی قاره ی آفریقا، در کشور نامیبیا سقوط کرده است. بعضی ها 
می گویند 65 میلیون ســال پیش، شهاب ســنگی ســقوط کرده روی زمین و 
صدای گوش خراش، هرج ومرج و ناهنجاری هایی طبیعی به بار آورده اســت 
که باعث انقراض دایناسورها شده. شاید هم همه ی دایناسورها دسته جمعی 
روی کول هم سوار شده و صاف ایستاده بودند که شهاب سنگ هوار شود 

روی سرشان و ِلِهشان کند!

شهاب ها
شهاب ها ذره های بســیار کوچک گردوغباِر 
به جامانده از دنباله دارها و شهاب ســنگ ها 
هســتند که موقــِع برخورد با جــِوّ زمین کاماًل 
می ســوزند. بعضی هــا اشتبـــاهی بهـــشان 
اگــر  دنبالــه دار.  ســتاره های  مـــی گویند 
حوصلــه کنیــد و در هفته هــای دوم و ســوم 

مرداد، آســمان صاف و بی ابر را به دقت تماشــا کنید، شــاید شانس بیاورید 
و چندتایشــان را ببینید. شــهاب ها کوچک اند، ولی اگر به سفینه های فضایی 
برخورد کنند، خرابی زیادی به بار می آورند، چون در فضا همه چیز با ســرعتی 
زیاد و دیوانه وار حرکت می کند. حتی خوِد شــما هم همین االن که این کتاب 
را می خوانید، با ســرعتی بیشــتر از 100 هزار کیلومتر در ســاعت، دوِر خورشید 

می چرخید. پس محکم بنشینید!

خیلی خب! این فهرست ُکلِی سنگ ها و فشنگ هایی بود که در همسایگی 
ما زندگی می کنند و در کهکشان باهامان شریک اند.

ُبونژو!1

Bonjour .1: در زبان فرانسوی به معنی »روز به خیر!« است. -م.

چه غیرمنتظره.

اوهوی! سفینه م رو 
خط انداختی!



 168 


