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في أحِد األيام، كاَن كوكُب ُزحل يسبُح في الفضاء، 
�احر بُصحب�ِة إخوتِ�ه كواك�ب  ُمس�تمتعًا باله�دوء السَّ
المجموعة الشمس�ّية، وإذ بِه يرى طبقًا طائرًا يقترُب منُه 

أكثَر فأكثر، حّتى دخَل غالَف�ُه الجوّي.
قاَل ُزحل لل�ُمشتري: ما هذا الشيء؟ 

أجاَب ال�ُمشتري: لِ�نُ�ْل�ِق نظرًة عن ُقرٍب، وَن�َر.
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اقت�رَب الكوكباِن من هذا الش�يء الغريب، وإذ بهما 
ُيشاهداِن في الطَّبق شاشًة صغيرًة يصدُر منها صوٌت:

�ه�ا الكوكبان! أنا العال��ُم الفلك�يُّ حال�م،  مرحبًا أيُّ
ُأحّدُث�كما من كوكب األرض بوساطِة الشاشة الرقمّية.
أج�اَب الكوكباِن بدهش�ة: مرحبًا بك، لك�ْن ما هذه 

المركبُة الغريبة؟
أج�اَب العال�ُم حال�م: هذه المركب�ُة الفضائّيُة اآللّية 
ُتس�ّم�ى ِمْس�بارًا، وهي ُم�جّه�زٌة بأجهزِة قي�اٍس فريدة، 
�وَر، وتجمُع البيان�اِت عن الضغ�ِط ودرجِة  تلتق�ُط الصُّ

الحرارة وطبيعة التفاُعالِت الكيميائّية.
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 أراَد زح�ل أن ُيصبَح صديقًا للمس�بار، فقاَل: دعني 
ُأعّرفَك أشهَر أقماري: )تيتان( وهَو الكبير، و)ميماس(، 
و)دي�ون(، و)بان(، و)ري�ا(، و)إنس�يالدوس(، وث�ّم�َة 

الكثير.
أب�دى العال��ُم حال��م إعجاَب��ُه، وع�َرَض علي�ِه أن 
َيدُرَس نِظاَم�ُه، وأْن يلتقَط صورًا لُه بآلِة تصويِر ال�مسبار 

ال�ُمتطّورة.
واف�َق ُزحل من فوره، فال�مس�باُر يحتوي آلَة تصوير 
بعدسَتين، إحداهما لألشّعة فوَق البنفسجّية، واألُخرى 
لألطي�اف ال�ُملّونة، وُتس�تخَدُم اللتقاِط صوٍر للكوكب 

ذات تفاصيل واضحة.
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وار: آخ رأسي! أنَت تدوُر  قاَل ُزحل، وهو يشعُر بالدُّ
بُس�رعٍة كبي�رة حولي. كيَف ل�َك أن تلتقَط ص�ورًا ثابتًة 

وواضحة؟
أج�اَب حال�م ضاح�كًا: أعت�ذُر يا صديق�ي، فالُبعُد 
�ُض مقداَر الزمن الالزم  الُب�َؤريُّ القصيُر للعدس�ة ُي�خفِّ
ور  للتعريِض الّضوئ�ّي إلى زمٍن قصير جّدًا اللتقاِط الصُّ
ور  وران، وهذا ما يرفُع درجَة دّقة الصُّ الثابتة في أثناء الدَّ
وجودته�ا على الرغم من ُس�رعِة ال�مس�بار، فف�ي أثناِء 
ُوج�ودِه في َمداِرَك ُي�مكنُُه أن َيُدوَر دورًة كاملًة حوَل�َك 

مّرًة ُكلَّ )55( ساعًة.
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قال ُزحل ُم�مازحًا: حسنًا، هّيا التقْط صورًة لي! هل 
أبُدو جمياًل؟

وبدأ ال�مسباُر بالتقاِط )180( صورًة عاليَة الّدّقة في 
ال�مّرة الواحدة.

كانت الكواكُب ُمس�تمتعًة ب�ُمش�اهدِة جلسة تصوير 
الكوكب ُزحل. 

ق�اَل كوك�ُب أوران�وس ال�ُمج�اوُر ل�ُزح�ل: كي�َف 
َن هذِه الك�ّم�ّيَة الهائلَة  تستطيُع آلُة التصوير هذه أن ُت�خزِّ

م األرض�ّي؟ ور، وأن َتنُق�َلها إلى مركز التحكُّ من الصُّ
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أجاَب العال�ُم حال�م: ُمستش�عُر آلِة تصوير ال�مسبار 
ُمك�ّوٌن م�ن مصفوف�ٍة أحادّي�ة الل�ون بدّق�ة )12( ميغ�ا 
�ورَة وُت�خّزَن�ها في  بكس�ل، وُي�مكنُ�ه�ا أن تلتق�َط الصُّ
ش�ريحة الذاكرة، ث�ّم تتحّكم بحجمها ودّقتها، وهذا ما 
م  ُيقّل�ُل ُمعّدَل نقِل البيانات بيَن ال�مس�بار ومركز التحكُّ

األرض�ّي.
�وَر الت�ي التقَطْت�ها لُه آل�ُة التصوير  ش�اهَد ُزحل الصُّ

ُم�عّبرًا عن إعجابِه:
يا للروعة! يا َل�جماِل األلوان!
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ق�اَل حال�م: لوُن�َك الرائ�ُع ُتْظِه�ُرُه عدس�ُة األطياف 
ُد الل�وِن األحمر )625 -  ال�ُملّون�ة آللة التصوي�ر، فَتردُّ
ُد اللوِن األخضر )506 - 586(  645( نانومترًا، وَت�ردُّ
ُد اللوِن األزرق )405 - 469( نانومترًا،  نانومترًا، وَتردُّ

وبهذا نستطيُع أن ُن�م�ّي�َز لوَن�َك الّذهب�يَّ الفات�ح.
فجأًة، ش�اهَد ُزح�ل ُصورًا ُملّونًة غريب�ة تلتقُط�ها آلُة 

تصوير ال�مسبار:
هل هذا أنا أيضًا؟
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وُر ف�ي ال�ُجزء  أج�اَب العال��ُم: الُت�ِقَطْت ه�ذِه الصُّ
فوَق البنفس�ج�ّي من الطَّيف الكهرومغناطيس��ّي، وهو 
ُل ُعروُض  غي��ُر مرئ��يٍّ للعي�ِن البش�رّية، لذل�ك ُت�ح�وَّ
�وِر ال�ُملتَقط�ة رقمّي�ًا إلى أل�وان ُي�مكِنُن�ا رؤيُت�ها،  الصُّ
فآلُة التصوير تحتوي عدس�َة األش�ّعة فوَق البنفس�جّية، 
ِد للموجاِت قصيرِة الطُّول )245- 275(  ونطاُق التَّ�ردُّ
دد لل�موجات الطويلة )305 -  نانومترًا، أّما نطاُق الّت�رُّ

335( نانومترًا.
انتهْت جولُة ال�مسبار في ذلك اليوم، وبعَد أن أصبَح 
العال�ُم حال�م صديقًا لكوكب ُزحل، قّرَر أن َيُزوَرُه ُكلَّ 

َف�ُه أجهزَة ال�مسبار ال�ُمتطّورة األُخرى. يوم، وُيعرِّ
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