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الخسوف الدموي
الكون في لحظاته النادرة

منى حسن

فــي صــبــاح يــوم الجمعة املاضي 
)19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، 
األمــيــركــيــتــن  فــــي  اآلالف،  شـــهـــد 
وأستراليا وجنوب آسيا، حدثًا نادرًا جدًا، 
حينما مّر عليهم القمر في أطول خسوف 
جزئي، دام أكثر من ثالث ساعات. لكن، لم 
يختلف شكل القمر ولونه صباح الجمعة 
كــثــيــرًا عــنــه فــي أّي »خــســوف دمــــوي« بــدا 
فيه القمر أحمر بسبب مرور معظم أشعة 
أن تصل  قبل  األرض،  غــالف  فــي  الشمس 

إلى القمر.
ــر خـــســـوفـــًا  ــ ــيــ ــ ــكــــن الــــخــــســــوف األخــ ولـــــــم يــ
كــلــيــًا، إذ غــطــى ظـــل األرض 97  ــًا«  »دمــــويــ
بـــاملـــائـــة مـــن الـــقـــمـــر. فـــي أي حـــــال، ليست 
ــرة الـــخـــســـوف أمـــــرًا نــــــادرًا جـــــدًا، فقد  ــاهـ ظـ
 

ّ
كل مرتن  كلي(  أو  جزئي  )بشكل  تحدث 

ــام. لــكــن حــقــيــقــة بــســيــطــة تــتــعــلــق بــطــول  عــ
منه  جعلت  األخــيــر،  الخسوف  دوام  فترة 
حــدثــًا مــمــيــزًا؛ إذ دام ثـــالث ســـاعـــات و28 
دقيقة. حدث ذلك آخر مرة قبل 580 عامًا، 
ه سيكون الخسوف األطول 

ّ
وتقول ناسا إن

للمائة عام بن 2001 و2100.

كارل ساغان: األرض هي المكان الوحيد الذي يمكنه احتضان الحياة )فيليب فونغ/ فرانس برس(

لحظة نادرة إلى هذا الحد، ربما ستحقق 
ملن يشهدها شعورًا بالتميز، حن نعرف 
 حـــيـــاتـــنـــا الـــقـــصـــيـــرة فــــي هـــــذا الـــكـــون، 

ّ
أن

تــقــاطــعــت مـــع لــحــظــة اســتــغــرقــت األرض 
الــــدوران، حتى  والقمر نحو 600 عــام مــن 
الحظ،  لحسن  ونشهدها.  مــجــددًا،  تظهر 
الــكــون كثيرة.  الــنــادرة فــي  اللحظات   

ّ
فـــإن

 األحــيــاء لحظة 
ّ

وعلى األغــلــب، سيجد كــل
نادرة ما في الكون املليء باألجسام التي 

 اتجاه«.
ّ

تتحرك »في كل
ــان عــنــدمــا  ــدثـ الـــخـــســـوف والــــكــــســــوف يـــحـ
 من القمر واألرض والشمس 

ّ
»يترتب« كل

عـــلـــى اســـتـــقـــامـــة واحـــــــــدة. فــــي املــجــمــوعــة 
ــادرة  ــ ــدة أشــــكــــال نــ ــ الـــشـــمـــســـيـــة، تــــوجــــد عــ
لــلــســمــاء، يــمــكــن أن تــظــهــر عــنــدمــا تنتظم 
مــجــمــوعــة مــــن الـــكـــواكـــب عـــلـــى اســتــقــامــة 
 
ّ
خــطــيــة، أو فــي مــثــلــث. يــقــول الــعــلــمــاء، إن

ترتيبًا نادرًا للكواكب، سيظهر في سماء 
واحدة في عام 2040.

وفي عام 2000، سجلت ناسا، ترتيبًا نادرًا 
 من عطارد والزهرة واملريخ واملشتري 

ّ
لكل

ــل. بــيــنــمــا انــتــظــم عـــطـــارد واملــشــتــري  ــ وزحـ
والزهرة في مثلث عدة مرات خالل العقد 
ــام 2020، بــيــنــمــا شــهــدنــا  املــــاضــــي. فـــي عــ

الـــوبـــاء الــفــيــروســي الـــنـــادر »كـــوفـــيـــد-19« 
هنا على كوكب األرض، حدث في السماء 
ـــ »االقــــتــــران الــعــظــيــم« لــزحــل  ــا يــســمــى بـ مـ

واملشتري. 
كـــذلـــك، تــظــهــر الــشــهــب والـــنـــيـــازك والــبــقــع 
ــل، وغــيــرهــا الــكــثــيــر من  الــبــيــضــاء فـــي زحــ
التي  النادرة،  الفلكية  والظواهر  األحــداث 
يــتــابــعــهــا ويــنــتــظــرهــا مـــصـــورو أو هـــواة 
الــفــلــك. فــي الــكــون، أيــضــًا، لــحــظــات نـــادرة، 
يحتاجها العلماء إلتمام دراسة أو إنجاز 
علمي ما، منها حدثان ُسجال في يناير/

كانون الثاني من عام 2020، عندما وصل 
الـــجـــاذبـــيـــة«  تـــأثـــيـــر »أمــــــــواج  ــــى األرض  إلـ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن انــــدمــــاج ثــقــبــن أســــوديــــن، 
وتأثير أمــواج أخــرى ناتجة عن اصطدام 
نــجــمــن بــبــعــضــهــمــا، قــبــل مـــئـــات مــاليــن 
السنن، وأعلن حينها مرصد »ليغو« في 
الواليات املتحدة، و»فيرغو« في إيطاليا، 
عــــن تــســجــيــل األمــــــــواج الـــنـــاتـــجـــة عــــن كــال 

الحدثن. 
كذلك، احتاجت أول »صورة« لثقب أسود، 
عـــشـــرات  مــــن  عـــــام 2019،  ــــشــــرت 

ُ
ن ــتــــي  والــ

لحظات  وانتظار  السماء  مراقبة  العلماء 
ــادرة« كــثــيــرة لجمع الــبــيــانــات الــالزمــة  ــ »نـ

فــي أمــاكــن وأوقـــات مــحــددة، وعلى فترات 
طويلة.

كثير من األحــداث الكونية التي نعتبرها 
نــــــادرة ومـــمـــيـــزة، تــرتــبــط بــمــوقــع األرض 
فــي الـــكـــون، أي أنــهــا مــشــاهــد لــلــســمــاء من 
زاوية نظر مراقب يقف على األرض. ربما، 
تظهر أجــمــل املشاهد الــنــادرة فــي الــكــون، 
في أماكن بعيدة عن األرض، كاملشهد في 
الصورة التي التقطها املسبار »فوياجير 
مــكــان  فـــي  عــنــدمــا حــضــر  عــــام 1990،   »1
يظهر فيه كوكبنا كـ »نقطة زرقاء باهتة« 

معلقة في شعاع الشمس.
ــد« فـــي صـــورة  يــعــيــش هــــذا املــشــهــد »لـــأبـ
دفــعــت الــعــلــمــاء إلــــى كــتــابــة الــشــعــر. كتب 
»كوكبنا  عنها:  ســاغــان  كـــارل  الفيزيائي 
كوني  تغليف  فــي  وحــيــدة  ضئيلة  بــقــعــة 
مظلم. في ظلمتنا، على كل هذا االتساع، 
ليست هــنــاك مــن إشـــارة إلــى أن مساعدة 
ستأتينا من مكان ما لتنقذنا من أنفسنا. 
الــــذي يمكنه  الــوحــيــد  املـــكـــان  األرض هـــي 
 - آخــر  الحياة، وليس من مكان  احتضان 
على األقــل في املستقبل القريب - يمكننا 
أبينا األرض هي  أم  إلــيــه... شئنا  الرحيل 

مصيرنا«.
تقاطعت حياتنا مع  الــنــهــايــة، ســـواء  فــي 
نــادرة أردنــا أن نشهدها أم  لحظة كونية 
ال، ال تزال الحقيقة األكثر غموضًا وندرة 
واقعة فينا، فمهما كانت الظواهر الكونية 
ــل مـــــــرور »مــــوجــــات  ــثـ ــة ونـــــــــــادرة، مـ ــبـ ــريـ غـ
جاذبية« ناتجة عن اصطدام نجوم ماتت 
قــبــل مــئــات مــاليــن الــســنــن، ال تــوجــد في 
الحياة على  نــدرة من  أكثر  الكون ظاهرة 

األرض.

في املجموعة الشمسية، 
توجد عدة أشكال 

نادرة للسماء، يمكن 
أن تظهر عندما تنتظم 
مجموعة من الكواكب 

على استقامة خطية، أو 
في مثلث

■ ■ ■
في عام 2000، سجلت 
 

ّ
ناسا، ترتيبًا نادرًا لكل
من عطارد والزهرة 
واملريخ واملشتري 

وزحل

■ ■ ■
يحتاج العلماء إلى هذه 
اللحظات إلتمام دراسة 

أو إنجاز علمي ما، 
مثل ما حدث في يناير 
من عام 2020، عندما 

وصل إلى األرض تأثير 
»أمواج الجاذبية«

باختصار

قبل 580 عامًا، حدث خسوف جزئي للقمر، استمرّ ألكثر من ساعات. لم يحدث هذا األمر، بهذه المدة، إلّا قبل أيام. أحداث 
نادرة كثيرة يشهدها هذا الكون الالنهائي، لكنّنا ندرك القليل منها فقط

هوامش

سما حسن

اختلفت،  األم  وأوامـــر  كــان،  البيت أضــق مما  أصبح 
لم تعد تطلب من شقيقها األكبر أن يصحبها إلى 
الــدكــان الــقــريــب مــن الــبــيــت، ولــم تعد تطلب منها أن 
، وتذهب إلى بيت أحد األقارب، 

ً
تنزل درجاٍت معدودة

أصبح  فــي سنها،  هــم  ممن  الصغار  مــع  تلهو  لكي 
خــوف أمــهــا ظــاهــرًا وبــاطــنــًا، واملــمــنــوعــات فــي سني 
فكلما  اختلفت،  األب  ونــظــرة  تـــزداد،  القليلة  عمرها 

نظر إليها ملحت دمعة فاّرة يمسحها بسرعة.
ها قد 

ّ
أّن األم لم تكن مرحبة كثيرًا بأن تعرف جيدًا 

ه يحُدث دومًا 
ّ
جاءت إلى الدنيا أنثى. تعرف ذلك، ألن

مــنــذ قــديــم الــزمــن، يــحــُدث أن تــفــرح األم حــن تضع 
مــولــودًا ذكــرًا، وتشد حيلها، وترفع رأســهــا، وتقوم 
رغــم أملــهــا، لكي يــراهــا أهــل البيت جميعًا، وهــم أهل 
يعرفوا  لكي  غــرفــٍة،  في  تعيش معهم  الذين  زوجها 

ها قد أصبحت »أم الولد«. 
ّ
أن

ــثـــى، فــهــي تــضــع نــفــســهــا في  ــهــا حـــن تــضــع أنـ
ّ
لــكــن

فــراشــهــا املـــنـــزوي، وتــنــســحــب مــنــه فــي هــــدوء؛ لكي 
تـــداري خزيها  ها 

ّ
تــعــود، وكأن ثــم  الحمام  إلــى  تصل 

ها قد جــاءت بأنثى 
ّ
أن أو تريد أن ينسى من حولها 

العار،  يجلبون  ال  ذكـــورًا  تريد  التي  للعائلة  جــديــدة 
وسيكبرون لكي يدّروا املال بعمل مبكر ينسحبون 

إليه من مدارسهم.
لها  فت 

ّ
وأحّبتها، وصف بها  تــرّحــب  أن  األم  حــاولــت 

شــعــرهــا بــعــنــايــة مــنــذ صـــغـــرهـــا، وقـــبـــل أن تقسو 
وصففتها،  ة 

ّ
الهش بالشعيرات  أمسكت  شعيراتها. 

ت 
ّ
مت من أجلها، ودعت لها كثيرًا، وتمن

ّ
ت وترن

ّ
وغن

أن تكبر، لكي ترّبي لها صبيانًا قادمن. 
 ال 

ً
يا للعجب من هــذه املــرأة التي تــرى البنت وسيلة

 لكي تعينها على تربية جيٍش 
ً
غاية، تريدها وسيلة

من الذكور، حتى أّن املثل الشعبي قد جاء على لسان 
اللواتي  النساء  مــواســاة  أرادت  التي  الــجــّدات  إحــدى 
يضعن البنت قبل الولد، فقلن »مسعدة زمانها من 
تأتي ببناتها قبل صبيانها«. والحقيقة أّن هذا املثل 
يواسي ويشجع ويمهد ويكرس مفهومًا واحدًا، أّن 
 لتثبيت وجود الولد.

ّ
وجود البنت في البيت ما هو إال

 تضرب 
ّ

احتملت هذا كله، حتى وأمها تطلب منها أال
ــم لــعــبــتــهــا، وحــتــى وهــي 

ّ
ــه حــط ــ

ّ
أخـــاهـــا الــصــغــيــر، ألن

ها على طاعة أخيها اآلخــر، وأن تأتي له بكوب 
ّ
تحث

من املاء، رضيت بهذا القضاء، حتى جاء اليوم الذي 
إليها  ينظرون  هم 

ّ
كل تغّير،  الــذي  مــا  تعرف  تعد  لــم 

 :
ً
تساؤال تحمل  ها 

ّ
لكن منها،  املقصد  تفهم  ال  نظرة 

وماذا بعد؟
ــرت ذلــك األلـــم الــرهــيــب، ال تـــدري كيف سحبها 

ّ
تــذك

عّمها من ذراعها، وهو يطلب من شقيقها أن يذهب 
لكي ُيحضر له قنينة من املاء لكي يشرب، حيث ساد 
الهرج واملرج في الحارة، بسبب احتفال أحد الجيران 
 بمتابعة الدبكة 

ٌ
بزواج ابنه، وها هو ذا الجمع منشغل

الشعبية وصواني الطعام القادمة من بيت العريس. 
ولذلك لم يلتفت أحد إلى العّم فارع الطول الذي سحب 
أحــٌد فلن  التفت  لو  الرقيقة، وحتى  الطفلة  تلك  بيده 
وهــكــذا غاب  أخــيــه.  ابنة  فهي  أو يستغرب  يعترض 

بها، وحن عادت إلى البيت لم تعد كما كانت.
خيط من الدم والنار وألم ال يحتمل، وأسئلة متدافعة 
مــنــكــرة ومتالحقة  كــبــيــرة لعقل صــغــيــر، وأصــــوات 
بأسئلة أيضًا ال تجد لها إجابة، ال تفهم شيئًا مما 
 مــا تــمــر بــه هــو شقيق 

ّ
ــل حــــدث، ســـوى أّن ســبــب كـ

والــدهــا، عّمها الـــذي نــادتــه ذات يــوم »بــابــا«. والــيــوم 
يسحبها من ذراعها ويطلب منها في لهجة تهديٍد 
»ال تــخــبــري بــابــا«. ربــمــا أراد أن يــدفــن الــســّر حتى 
تكبر، فيكون العار أكبر، وينكشف املستور في ليلة 
زفافها في أرٍض تقّدس طقوس ليلة الزفاف، وتطلق 
الزغاريد واألعيرة النارية في الهواء؛ احتفاًء برجولة 
العريس وشرف العروس. وربما أراد أن تخبره اليوم 
ه يقول له انتقمت منك في أعّز ما 

ّ
لثأر بينهما، وكأن

الصغيرة  البنت  لكّن  الرسالة،  يعرف  أحــد  ال  تملك، 
ــهــا حــن عــادت إلــى البيت لــم تعد إليه كما 

ّ
أن تعرف 

ا.
ً
خرجت منه إطالق

ال تخبري بابا

وأخيرًا

.. ال أحد يعرف الرسالة، ولكن 
البنت الصغيرة تعرف أنها حين 

عادت إلى البيت لم تعد إليه 
كما خرجت منه إطالقًا
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