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 نجوم خمسة أملع تشكل ،كاسيوبياالكريس ذات كوكبة يف

 إشعاع أي منها ينبعث ال النجوم هذه أن رغم ."W"  الحرف

شمس من مرة بألف أقوى أنها إال العالية الطاقات مجال يف
.نا

 قادرة  الطاقة عالية الفلكية الفيزياء يف املستخدمة املعدات

 وأشعة السينية األشعة البنفسجية، فوق األشعة اكتشاف عىل

 الفوتومرت أجهزة تقوم .النجوم بعض عن الصادرة غاما

 وتزويدنا األجسام هذه من القادم الضوء مقدار بتحديد

 .تصدرها التي الطاقة إلجاميل دقيق بقياس

 ميكن ال عالية طاقات يف املنبعثة األجسام من العديد

.املريئ الضوء جالم يف إكتشافها



 حظنال  أن بد فال السامء، إىل املجردة بالعني نظرنا لو حتى

 كنأمي غريها، من ملعانا أكرث تبدو الساموية األجرام بعض أن

 أم ؟أملع تكون فلذاك إلينا أقرب كونها بسبب ذلك يكون أن

 ربأك طاقة انبعاث إىل يعود األجرام لتلك القوي التوهج أن
 ما املسافة قياس كيفية جيدا يعرفون الفلكيني إنمنها؟

 لفضاء،ا يف تسبح التي الساموية األجرام مختلف وبني بيننا

 التي الطاقة مقدار معرفة عىل القدرة لهم فإن وبذلك

 ذلك، من أكرث بل .املريئ الضوء مجال ضمن منها تنبعث

 يف تعمل متخصصة كواشف باستعامل للعلامء، ميكن
 الطاقة مقدار استنباط من العالية، الطاقة ذات املجاالت

 التي الطاقة تلك املجردة، بالعني رصدها ميكن ال التي

 ةاألشع(  العالية الطاقة ذوات الضوئية الفوتونات ترسلها
 ىلإ إضافة ،)غاما وأشعة السينية، األشعة البنفسجية، فوق

 األشعة النيوترينوات،(  العالية الطاقة ذوات الجسيامت

 مجال يف األجسام بعض لكن.التجاذبية واألمواج )الكونية

 ،)Supernovae(  العظمى املستعرات مثل العالية، الطاقة
Neutron(  النيوترونية  النجوم Stars(، الثقوب إىل إضافة 

 لةهائ كمية ترسل كلها النشطة، الكونية األنوية أو السوداء

 تلك من املرات مباليري  أكرب طاقة تشع إنها حتى الطاقة، من

.شمسنا من تنبعث التي

.من سلسلة الكون يف جعبتي 02راجع الكتيب رقم *
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 عند تيشو األعظم املستعمر كان

 الزهرة، كوكب مثل مرشقًا ظهوره

 وقع االنفجار أن من الرغم عىل

 .ضوئية سنوات 9  حوايل بعد عىل

 حوايل وبعد يوم بعد يوما بهت ثم

 رؤيته املمكن  نم يعد مل عامني

.املجردة بالعني

 ةكوكب نجوم خريطة يف :يسارا
ز الكريس، ذات يت  الفليك رَم
Tycho(  براه شو Brahe( 

 املولود للنجم’l‘  بالحرف

 ،1572  نوفمرب 11  يف حديثا،
 باسم بعد فيام ُسمي والذي

 ،F’‘  .تيشو  األعظم املستعمر
'E'،  'D'،  'C'،  'B’،  ‘A’و  ‘G’

 األمد، طويلة نجوم هي

 بةكوك صورة يف رؤيتها وميكن

 يف ،2  الصفحة يف الكريس ذات
 يعد مل’I‘النجم أن حني

.مرئيا

 ،2010ltd  األعظم املستعمر يظهر :يسارا
 يف فتاة طرف من إكتشافه  تم الذي

 غراي كاثرين إسمها  العمر من العارشة

)Kathryn Gray(. عىل االنفجار حدث 

.ضوئية سنة مليون 240 بعد



 ترى ةوفجأ  الليلية السامء تتأمل عندما مدهشة مفاجأة من لها يا

 !ومنج أية من قبل من خاليا كان مكان يف يلمع وهو جديدا نجام

 يدعى ام ذلك إن !  للتو جديد نجم ولد لقد :حامس يف تصيح رمبا

 تكون وقد )Supernova(  املستعر أي )Nova(  نوفابالالتينية

 منها املنبعث الجديد الضوء هذا شدة تكون عندما أعظم  مستعرا

 لنجم«  سمي  مبا يتعلق األمر فإن األوىل، الحالة يف .حقا هائلة

 يف نيصيني فلكيني بواسطة رصده تم الذي )guest-star(»الضيف
.*1054 عام

 منج ألي والدة إىل يشري ال الضوء هذا أن هي الحقيقة، أن غري
 ساس،باأل  موجود لنجم انفجارا إال ليس األعظم فاملستعر :جديد

 وانث بعد ينتج أنه درجة إىل وهائل قوي االنفجار هذا أن والحال

 مليارات 10  مرور بعد إال شمسنا تنتجها ال عظمى، طاقة معدودة،

 خمود وبعد .للغاية مذهل هذا أن ريب وال النشاط، من سنة

 نجم إىل بقاياه وتتحول أخرى، مرة مرئيا النجم يصبح االنفجار،

 كمية فإن ،التلسكوبات عرب وبالنظر .أسود ثقب إىل أو نيوتروين،

.تعراملس عن بعيدا تتحرك وهي للناظر تبدو املادة من ضخمة

.جعبتي يف الكون سلسلة من 02 رقم الكتيب راجع*

املستعرات العظمى
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 .ينأسود ثقبني بني التصادم يوضح تخطيطي رسم :يسارا

 األمواج متثل بركة يف أمواج مثل املنترشة التموجات

.التجاذبية

 ديسمرب 17  يف البرش طرف من أكتشفت  تجاذبية  موجة أول

 سنة بليون 1.3  قبل حدث كهذا، تصادم عن أخربتنا 2015

 حجم مرة 29و 39  حجمها السوداء الثقوب من زوج بني

 إىل التصادم هذا خالل املنبعثة القوة وصلت .الشمس

 النجوم جميع تشعه الذي الضوء مستوى من أعىل مستوى

.الكون يف
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 أحد  ،)HanfordLIGO(  ليغو  هانفورد  ملوقع صورة :ميينا

 يطابق .تجاذبية  موجات إكتشاف  فيها تم التي املراصد

 رهاطو  التي العامة النسبية توقعات املريئ املوجي الشكل

.أينشتاين ألربت



 من أكرث أي(  شمسية كتلة ثالثني من أكرب كتلة ما نجم يبلغ حني

 و أعظم، رامستع إىل متحوال ينفجر فإنه ،)ضعفا بثالثني الشمس
 تلةك أضعاف عدة كتلته تبلغ أسود ثقب مركزه يف يتشكل

.كيلومرتات بضع قطرها يتجاوز ال منطقة داخل الشمس،

 نأل  ذلك إمنا ترى؟ يا الغريب االسم هذا عليه أطلق ملاذا ولكن
 ال يالت الدرجة إىل هائلة جاذبية بقوة يتميز األسود الثقب

 ال تالجسيام وأدق الضوء حتى منها، يفلت أن يشء أي يستطيع
 ك،كذل األمر كان إذا .األسود الثقب قبضة من تهرب أن ميكنها

 ذلك ميت ال الحقيقة، يف ونراها؟ نرصدها أن إذن بإمكاننا فكيف

 أتعلم .هامحيط يف تحدثه الذي التأثري طريق عن ولكن العني، رأي

 داألسو  الثقب داخل الجاذبية طاقة يجعل الذي السبب هو ما
 خمةالض كتلتها معظم كون إىل ذلك يعود الحد؟ هذا إىل عظيمة

 الطاقة هذه تصدر أن ميكن كام .الصغر شديدة منطقة يف متمركزة

.تجاذبية أمواج شكل يف

 التاريخ يف مرة ألول عنها والكشف التجاذبية  األمواج رصد تم لقد

 الندماج نتيجة األمواج هذه صدرت وقد ،2015  عام من سبتمرب يف

 .أسودين ثقبني

الثقوب السوداء
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 وزعت حيث،NeutrinoIceCube  مرصد :ميناي

 مكعب رتكيلوم حجم عرب موزعة االستشعار أجهزة من اآلالف

 النيرتونات نع للكشف وهذا الجنويب، القطب يف الجليد تحت

.كونية

النيوترينوات
 لها شحنة ال دقيقة جسيامت عن عبارة )Neutrinos(  النيوترينوات

 يزال ال والتي جدا صغرية كتلة لها أن كام ،)كهربائيا متعادلة(

 بشكل سوى النيوترينوات  تتفاعل ال .اآلن إىل مجهوال مقدارها

 مبكان الصعب من فإنه ولذا املواد، من غريها مع للغاية ضعيف

س عىل عمالقة تجارب ملشاريع لبنات وضع تم وقد .عنها الكشف
 تشكلت .الجسيامت هذه عن الكشف جميعا هدفها كوكبنا، طح

 داخل تحدث التي تلك تشبه نووية، تفاعالت نتيجة النيوترينوات

 التجارب مخابر يف تجري التي تلك مثل حتى أو ما، نجم نواة

 99  من أكرث أن نجد مثال، أعظم مستعر انفجارات ويف .النووية

 .رينواتنيوت  شكل يف تصدر أن ميكن ينتجها التي الطاقة من باملائة

 أن يعتقدون العلامء أن إال الصغرية، كتلتها من وبالرغم

 الالفع بالتأثري,  لها تسمح هائلة، بأعداد موجودة النيوترينوات

.الكون تاريخ عىل



 عرمست إىل متحوال شمسية كتلة 30  إىل 8  بني ما كتلته نجم ينفجر عندما

 ميكن ال النجم هذا كثافة شدة إن .نيوتروين نجم يولد حينئذ أعظم،

 .بأكملها نط مليار تزن أن ميكنها واحد شاي ملعقة أن بتصور إال تخيلها

 من أكرث نفسها حول وتدور ،نيوترينوات  من النيوترونية  النجوم تتشكل

 مبا سطحها ىلع الجسيامت ترسيع إىل مؤدية الواحدة، الثانية يف مرة مائة
 يقوم لحاالت،ا بعض يف .رفيعا مشعا حزاما تنتج كام الضوء، رسعة يقارب

 عىل صدتر  النجوم هذه يحعل  مام األرض، كوكب عرب باملرور الحزام هذا

.)Pulsars( *نابضة نجوم أنها

PSR  :املسمى  لهو نعرفه نابض نجم أرسع إن J1748-2446ad يدور إذ 

 ألعظما املستعر انفجار خالل .الواحدة الثانية يف مرة 716  نفسه حول

 عىل ،نيوترينواتال  من عظيام تياراس  فإن نيوتروين، لنجم منشأ إىل وتحوله

 رصد كانناإم ويف الضوء، رسعة تقارب برسعة النجم يغادر الضوء، غرار

.كوكبنا سطح عىل من منها جزء

الكون يف من سلسلة  10راجع الكتيب رقم *
,جعبتي
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النجوم النيوترونية
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 قصريا بروزا فارمي تلسكوب إكتشف  ،2017  أوت 17  يف

 إشارة وصول من فقط ثانية 1.7  بعد  ،)GRB(  غاما ألشعة

 هذه من كل نشأت .األرض مراصد إىل التجاذبية املوجة

 ،إندمجتا  نيرتونيتان  نجمتان الحدث، نفس من اإلشارات
ه لوحظ الحق، وقت يف .ضوئية سنة مليون 130  بعد عىل
 البنفسجية، فوق األشعة السينية، باألشعة الحدث ذا

.أخرى كهراطيسية طيفية وبرشائط

 شوهد)GRB(  الحدث نفس :ميينا

 مرصد قبل من السينية باألشعة

.وقوعه من أيام 9 بعد شاندرا،

 يئالفضا  التليسكوب يظهر :يسارا
 ،)Fermi(  فارمي غاما، ألشعة
 أكرث غاما، أشعة يكتشف الذي

 تربتع والتي حيوية، اإلشعاع أشكال

 الضوء من مرة مليون حيوية أكرث

.املريئ



انفجارات األشعة غاما
 كهرومغناطيسية ظاهرة أقوى غاما أشعة انفجارات تعد

 يف غالبا تصدر والتي فطاقتها، .الكون يف تحدث معروفة
gamma(  *غاما فوتونات شكل photons( أن بإمكانها 

 تم وقد .أعظم مستعر ينتجها التي تلك مرة ألف تتجاوز

 عاما خمسني نحو قبل االنفجارات من النوع هذا اكتشاف

 مفهومة غري تزال ال بها املتعلقة الفيزياء أن بيد خلت،

.اآلن إىل كامل، بشكل

 عرشات عدة من(  قصرية لفرتة غاما أشعة انفجارات تدوم

 ثوان بضع من(  طويلة لفرتة أو ،)ثوان بضع إىل ثانية مييل

 فإن الزمنية املدة طويلة االنفجارات فأما .)ساعات عدة إىل

 كتل وأما .أعظم مستعر انفجار خالل نجم بانفجار عالقة لها
 نجمني اندماج إىل يعود تشكلها أصل أن فيعتقد القصرية

 كتشفوت .أسود وثقب نيوتروين نجم باندماج أو ،نيوترونيني

 ةمر  غاما ألشعة انفجار حوايل الصناعية األقامر تلسكوبات
.يوم كل

من سلسلة الكون يف02راجع الكتيب رقم *
,جعبتي
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 عند األرض، بجو الكونية األشعة الصطدام فني منظر

 بلوا إنتاج يتم الجوي، الغالف يف الجزيئات مع التفاعل

 إىل الجسيامت هذه بعض تصل قد .األولية الجزيئات من

 يف العلامء ينرشها التي الكشف أجهزة آالف من بعض
.املربعة الكيلومرتات من آالف عدة تغطي شبكات

 ةالعلمي البيانات تشري ، العديدة التجارب من قرن بعد
ا أن إىل اآلن حتى إليها املتوصل  األشعة من معتربا جزءً

 مستعرات إنفجارات  يف مجرتنا، خارج من ينشؤ  الكونية

.نشطة مجرة نواة من أو عظمى

.جعبتي يف الكون سلسلة من 06 رقم الكتيب راجع*



األشعة الكونية

 ذبيةالتجا واألمواج النيوترينوات  فإن الفوتونات، غرار عىل

 العالية الطاقة ذا الكون إن .الخارجي الفضاء من تصلنا

 غالبا تكون مشحونة، جسيامت كوكبنا سطح إىل يرسل

 النواة ونويات اإللكرتونات إىل إضافة بروتونات،

 نية،ثا كل ويف .كونية أشعة تسمى وكلها ،)النيوكليونات(

 الكونية األشعة جسيامت من املليارات مليارات ترتطم

.الخارجي الفضاء من قادمة بأرضنا،

 القرن بداية يف مرة ألول الكونية األشعة اكتشاف تم

.هذا يومنا إىل مجهوال نشأتها مصدر يزال وال العرشين،

 طاقة وتنقل تحمل أن الكونية األشعة لجسيامت ميكن

 االتالح يف أما .الضوء برسعة األرجاء يف تتنقل كام هائلة،

 اراتامللي مليارات تفوق قد الحركية طاقتها فإن القصوى،

.الراحة حالة يف الكتلية طاقتها أضعاف
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أي من هذه الصور ليس له 
ة عالقة بظواهر الطاقة العالي

يف كوننا؟

!اخترب معلوماتك

اإلجابة يف الصفحة 
املوالية



ريس، إذ أملع خمس نجوم يف كوكبة ذات الك
مرة شمسنا 1000تفوق شدة ملعانها 

مى ومع ذلك، فإنها ليست داخلة يف مس
.الطاقة العالية

 إظهار االندماج بني ثقبني

.أسودين

 GW170817حدث 

ملتقط من املرصد الفضائ
، بواسطة »شاندرا«ي 

األشعة السينية

ىل تأثري األشعة الكونية ع
.الغالف الجوي ألرضنا

املستعر األعظم
2010ltd
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