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Hiếm xảy ra khi các nhà thiên văn học nhìn vào không gian và trông thấy các đôi mắt đang
nhìn chằm chằm ngược lại họ, nhưng nó đang xảy ra. Chúng không phải là các con mắt
của người ngoài hành tinh, song là một cặp thiên hà có biệt danh ‘Đôi Mắt’ bởi vì chúng
giống như một cặp nhãn cầu phát sáng trong bóng tối! (Để nhìn thấy cả hai ‘mắt’ bạn
phải nhấp vào bức ảnh).

Thoáng nhìn lần đầu, các thiên hà không giống lắm với các con mắt trong bức ảnh, nhưng
đó là bởi vì bức ảnh này được chụp bởi một kính thiên văn cực mạnh được gọi là Kính



thiên văn Vĩ Đại (Very Large Telescopt). Để nhìn thấy các con mắt rõ hơn, bạn chỉ cần lùi lại
vài bước và nhìn bức ảnh lần nữa. Hay, tốt hơn, bạn hãy nhìn các thiên hà này qua một kính
thiên văn nhỏ và chúng sẽ thực sự giống như một đôi mắt đang nhìn lại bạn từ không
gian!

Thiên hà nghiêng về phía bên trái trong bức ảnh giống như nó có một vết thâm tím – một
con mắt đen! Phần tối nhất của ‘vết thâm’ thực ra là bụi và vùng màu xanh vẫn còn khá
trẻ, gồm các ngôi sao xanh. Thiên hà còn lại không có khí hay các ngôi sao – chúng giống
như là bị cướp đi bởi một lực rất mạnh khi hai thiên hà này bắt đầu tiến lại gần nhau một
cách đầy nguy hiểm.

Các thiên hà sẽ gần và gần nhau hơn nữa cho đến khi chúng cuối cùng trở thành một
thiên hà. Đôi Mắt sẽ cần một biệt danh mới khi chúng hợp nhất, song bởi vì điều này sẽ
không xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài, các nhà thiên văn học vẫn có thời gian để
suy nghĩ về nó đấy!
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Thiên hà của chúng ta, Dải Ngân Hà, sẽ va chạm với thiên hà hàng
xóm là thiên hà Tiên Nữ trong khoảng 3-4 tỷ năm nữa.
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