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تل الــــكـــرامـــة (ســـوريـــا)-(أ ف ب) –
وسط غرفـة اجللوس يـفتح أبـو وليد
غطـاء مدفـأة مصـنوعـة يدويـاً ويفرغ
فيها دلواً من قشـور الفستق احللبي
بـــعـــدمــا تـــعـــرّف من الـــنـــازحــ إلى
مـنـطـقـته عـلى وسـيـلـة تـدفـئـة جـديدة
تقـي أطفـاله بـرد الـشتـاء وحتلّ مـكان
ـنـاطق ـرتــفع الـكـلــفـة.في ا ـازوت ا ا
الـــبـــاردة في ســـوريـــا وبـــلـــدان عـــدة
مجـاورة يعتـمد الـسكـان خالل أشهر
الشـتاء الـقارس عـلى مدافئ تـقلـيدية
ـــنـــيـــوم ـــصــــنع من احلــــديـــد أو األ تُ
ـــعــرف بــاسم الـــصــوبــيـــا تُــضــرم وتُ
الــنــيـــران داخــلــهــا عــبــر اســتــخــدام
ـــــــــازوت أو احلــــــــطـب.ومع أزمــــــــة ا
احملروقـات التي تـعـاني منـها سـوريا
عـمـومـاً وال تـسـتـثـني مـحـافـظـة إدلب
حـيـث ال يـتـوفــر بـشــكل دائم وكـلــفـته
ــرّ الــشــتــاء ثــقـيـالً عـلى مــرتــفــعـة 
قيم السوري ال سيـما النازحـ ا
في مخيمات منتشرة في مناطق عدة
تغـرقـهـا األمطـار والـسيـول.في مـنزله
في بــلــدة تـل الــكــرامــة في ريف إدلب

الشمالي.
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 يقول أبو وليد وهو أب لثالثة أطفال
بعدمـا احتسى الـقهوة وأحـد ضيوفه
ــدفـأة لــوكــالــة فــرانس بـرس قــرب ا
ازوت بحـثنا “نتيـجة انـقطاع مـادة ا
عن بديل من أجل التدفئة (…) وجلأنا
إلى مدفأة قشر الفستق.”ويوضح أن
وسـيــلـة الــتـدفــئـة هـذه “صـحــيّـة وال
تنبعث منـها أي روائح أو دخان. كما
توفّر ازوت غير ا أنها أقل كلفة من ا
.”أمـام مـنـزله وضع أبـو ولـيد حـالـياً
 15كــــيــــســـاً عــــلى األقـل من قــــشـــور
الـــفــســتـق الــتي يـــبــلغ ســـعــر الــطن
الواحـد مـنهـا وغـالبـيتـه مسـتورد من
.وبـيـنـمـا تـركـيـا اجملـاورة  175دوالراً
يلـهو أطـفاله قـربه في غرفـة اجللوس
ذات الفرش الـعربي التـقليـدي يشرح
أبـو ولـيــد وهـو تـاجــر سـيـارات أنّه
تــعــرّف إلى وســيــلــة الــتــدفــئــة غــيــر
ـــنــطــقــة مـن جــيــرانه ــألـــوفــة في ا ا
النـازحـ من خـان شـيـخون في ريف
إدلب اجلنـوبي.خالل سنـوات النزاع
اســتـضــافت مـحــافــظـة إدلب (شــمـال

غـرب) نحـو مـلـيـون ونـصف نازح من
مــنــاطـق أخــرى. كــمــا تــشــهــد مــراراً
مـــوجـــات نــزوح داخـــلـــيــة عـــلى وقع
هجـمات قـوات النـظام فـيهـا وآخرها
ــاضي.فـقــد فـر وفق األ األسـبــوع ا
ـتــحـدة عــشـرات اآلالف من جــنـوب ا
احملـافـظـة بـاجتـاه مـنـاطق أكـثـر أمـناً
في الــشــمــال جــراء تــصــعــيــد جــديـد
لقـوات الـنظـام وحلـيفـتـها روسـيا.من
مـــســقط رأسـه خــان شـــيــخـــون نــقل
الـنازح صـديّق عـلـوان حرفـة تـصـنيع
ـــدافئ إلـى مـــديـــنــة الـــدانـــا حـــيث ا
يستقر حالياً ويدير ورشة يعمل فيها
 15مـوظــفـاً وبــالـكـاد يــتـمــكـنـون من
تــوفــيــر طــلــبــات الــزبــائن.فـي بــاحـة
الورشـة احملاذيـة لطـريق عام يـنهمك
ـدافئ ووضع الـعــمــال في تـصــنـيـع ا
الـلـمــسـات األخـيـرة عـلـى عـدد مـنـهـا.
وتـــتــألـف كل مـــدفــأة مـن أســطـــوانــة
طويـلـة تُضـرم فـيهـا الـنيـران مـثبـتة
عــلى لــوح مــرتـفـع قـلــيالً عن األرض
وملتصـقة بصـندوق مستـطيل الشكل
ــنـيــوم تــوضع فـيه مــصـنــوع من األ
قــشـــور الــفــســتـق ويــكــون مــوصــوالً
ببـطاريـة سيـارة.عنـد افتتـاح ورشته
ظنّ علـوان أن الـطلب سـيـقتـصـر على
عـتادين على النازحـ من منطـقته ا
استـخـدامـها لـيـفاجـئ بحـجم الـطلب
الـذي فـاق تـوقـعـاته.ويـشـرح لفـرانس
برس “توقعت أن نفصّل  500صوبيا
(…) ولـكـن حـتى اآلن صــنـعــنـا 2500
مــنــهــا واحلــمــد لـلـه الــطـلـب مـا زال
مــســتــمـراً ?”مــوضــحـاً أن “الــنـاس
جتــرّبـهــا وارتــاحت كــثــيـراً ”بـســبب
ــنــخـفــضــة وتـوفــر قــشـور الــكــلـفــة ا
دفأة الفستق احللبي.وتتراوح كلفة ا
الــواحــد بـ  100و 130دوالراً وفق
عــلــوان بـيــنــمــا يـكــفي طنّ الــقــشـور
ـوسم الــشـتــاء بـأكــمـله في الـواحــد 
ــازوت الــذي قـارب حــ أن بــرمــيل ا
ثمنه  130دوالراً قد ال يكفي ألكثر من
شـهـر.وإذا كــان سـكـان مـديــنـة الـدانـا
قـادرين عـلى حتـمل أعـبـاء شـراء هذه
دفأة وكلفة تشغيلها إال أن عشرات ا
ــــنــــتـــشــــرين في آالف الــــنــــازحـــ ا
نـطقة غير اخمليمات العـشوائية في ا
قــــــادرين عــــــلـى تــــــوفــــــيــــــر أبــــــسط

احـتيـاجـاتهم وتـعـدّ الـتدفـئـة واحدة
من أبرز التـحديات الـتي يواجهـونها
خالل الشتـاء.في مخـيم للـنازح في
قـــريـــة خـــربـــة اجلـــوز في ريف إدلب
الغربي يـفاقم الشـتاء معـاناة حس
) الـنـازح مـنـذ مـحـمـد برو ( 51عـامـاً
خـــمس ســـنـــوات من ريف الـالذقـــيــة
الشمـالي الشرقي اجملـاور على غرار
ـقيم عشرات اآلالف من الـنازح ا
في مـخـيـمـات عـشـوائـيـة فـوق أراض
ــنـطــقـة ويــروي الـرجل زراعـيــة في ا
الذي يعتاش مـن قطع احلطب وبيعه
ــكــونــة من لــتــأمــ قـــوت عــائــلــته ا

زوجته وخمـسة أطفـال لفرانس برس
هـتـرئة ال تـقيـهم حر كيف أن اخلـيم ا
الـــصــيف وال بـــرد الــشــتـــاء. ويــقــول
بـحـسـرة أنّ كل مـا بـوسـعه الـقيـام به
هو “دعم اخليـمة بـعدد من األخـشاب
لـــئال تـــســقـط عــلـى رؤوســنـــا بـــفــعل

العواصف.”
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ومع تسـاقط األمـطار بـغزارة تـصبح
اخلـيم عـائمـة فـوق بـحـر من الـوحول
فـي ظل غــــيــــاب خـــدمــــات الــــصـــرف
الـصـحيّ كـمـا يـشـرح بـرو الفتـاً إلى
أن احلـفـر الـتي يـسـتـحـدثـهـا األهـالي

) وهـــو حـــســــان درويش ( 35عــــامــــاً
بدوره نـازح من مـنـطقـة جـبل األكراد
إن “إدارة اخملـــيم تــــقف عـــاجـــزةً عن
تلبـية احتـياجات الـنازح الـقاطن
في اخملــيّم.”وال تـــمــلـك إدارة اخملــيم
عـــــلى حـــــد قــــوله “أي دعم أو مـــــنح
ساعدات للنازح استجابةً لتقد ا
للـمـتطـلبـات االنـسانـيـة خالل الشـتاء
نظـمات بات شـحيحاً (..) فيمـا دعم ا
وال يــــكــــفي مــــتــــطــــلــــبــــات ســــكّــــان
اخمليّم.”لكن يضيف “أن تمطر عـلينا
وتسـقط اخليـمـة أفضل من أن يـسقط

علينا مبنى ”جراء القصف.

WKOÝË∫ رب اسرة يستخدم وسيلة يدوية في تدفئة منزل العائلة

تـطـوف وتُـغـرق اخلـيم وأزقـة اخملـيّم.
وتــتــضــاعف أمــراض األطــفــال جـراء
الـبـرد بـيـنـمـا احلـصـول عـلى الـدواء
ليس مـتاحـاً بشـكل دائم.ويؤوي ريف
إدلب الـــغـــربي وحـــده  40مـــخـــيـــمــاً
عـشـوائــيـاً يـقـيم فــيـهـا نـحـو  18ألف
نسـمـة جُلّـهم فـروا من ريف الالذقـيّة
ــعـارك مـنـذ أكـثـر اجملـاور عـلى وقع ا
من خـمس سـنـوات.ويشـكـو الـقـيـمون
عــــلى إدارة اخملــــيـــمــــات من تــــراجع
ــســاعــدات االنــســانــيــة من وتــيــرة ا
اجلـهـات الـدولـيـة. ويـقـول مـديـر أحد
اخملـــيــــمـــات في ريف إدلـب الـــغـــربي
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أحـزاب السلـطة ومَن خَـلفهـما لِآلن لـم يستـيقظـوا من نومـهم الذي طال ست
ــنـتـفـضـ من جــمـيع ارجـاء الـعـراق. عـشـرة سـنـة حــتى وصـلـهم صـوت ا
دوّي الـصـوت الذي صـدح لـيـوقـظـهم ولـكن لم يـعوا خـطـورة هـذا الـصـوت ا
وقف واين هـم ذاهبـون بـالعـراق .. وهل تـعـون ما وكـأنـهم ال يعـوا خـطـورة ا
ـنطـقة .. الـكل يعـرف ان العـراق هو نصف الـعراق ومـا تأريخـه وما دوره با
أألمـة العـربـيـة ومركـز ثـقـلهـا .. الـعـراق قبـلـة الـعالـم ومحط آمـاله في نـهـضة

ية كبرى . عا
ــنـتــفض الـذي أعــلن إن الـكل يــرفـضــكم  كـاحــزاب وكـتل صـوت الــشـعب ا
ـدراء الـذين ـانـيـ ووزراء بل حـتى وصل االمـر الى وكالء الـوزارات وا وبـر
شـبوهـة ... واليوم استـغلـوا الفتـرة االنتـقاليـة بعـقد الصـفقـات والتعـييـنات ا
ـرشـح الذي وإن كـان هذا ا يـبـحـثـون عن مـرشح يـخـدم خـطـطـهم الـفـاشـلـة 
نتفض .. فال تتعبوا في ايجاد خـرج من رحمهم فهو مرفوض من الشارع ا
نتفض طـاردة الرأي احلر او ا حـلول ترقيعـية او جتييش بعض الـعصابات 
ـنتـفـضـ بكل عـليـكم بـأسـلحـتـكم وبـكل قسـاوة وحـقـد هاجـمـتم الـبسـطـاء ا
سـلمـيـة  سلـمـية ... لـكن الـواقع يـصرخ بـانـكم ال تـمتـلـكون اال لـغـة السالح

والقتل واخلطف والتعذيب .
اليـوجد لـديـكم اال احلـلـول الـترقـيـعـيـة الـفاشـلـة امـام صـحوة أربـعـ مـلـيون
نطقة عـراقي .. الصحوة التي ايقظت العديد من الشعوب العربية وشعوب ا
... الـصحـوة التي وحّـدت الشـعب وبات يـرفض كل احزابـكم وكشف زيـفكم
ــال الــعــام  وجــرائــمــكم بــحق هــذا الــشـعـب وال نـنــسى وفــضح ســرقــتم ا

سجونكم التي تمتلئ باألبرياء الوطني .. 
ـنـتـفض فال ولن ـد الـوطـنـي ا وتـريـدون الـيــوم وحتـلـمـون ان يـتــوقف هـذا ا
يـنفعكم فقط ان تعترفوا بفشـلكم وتغادروا السلطة . وال حتاولوا العودة الى
الـدول التي جمعتكم .. او الدول التي حتـولت اموال الشعب العراقي اليها .
فـاليـوم ال مهـرب وال مفـر من عقـاب الشـعب ومحـكمـته العـادلة . الن شـعوب
وحـكومات العالم بـاتت تعرف ما حلّ بـالعراقي من ويالت احلـكم التعسفي
ومـا سرقتـموه من خـيرات العـراق . ستـنتـهي السنـ العـجاف  وترجع كل
هولة وتعود االمـوال التي جنيتموها بالسـرقة واالختالس وتزول ارصدتكم ا

للعراق وشعبه ويعاد البناء وتشمخ احلضارة العراقية من جديد ..
كـلنا ننظـر الى الصرح العراقي الـذي سيعاد بناؤه الى مـاكان عليه وأفضل
شـبـاب االنـتــفـاضـة وكـفــاءات الـعـراق واخلـيـريـن من ابـنـائه وأيــة مـسـرحـيـة
تـقومون بهـا او اية ألعـوبة سياسـية باتت مـكشوفة لـلجمـيع .. ولن تمر مرور
الـكرام سـوف يقف ابـناء الـعـراق صفًـا واحدًا أمـام مشـاريعـكم اإلجرامـية .
وان يـوم احلساب قريب فالعراق يبقى هو مـنطلق للعروبة والتحرر وإذا كان
االحــتالل األمــريــكي أراد ان يــكـســر قــوة وشــجـاعــة ابــنـاء الــرافــدين فــهـو

واهـــــــم .. 
الـيوم اثبـتنا لـلجمـيع ان شجاعـة ابناء الرافـدين وقدراتهم
اهرين . لن تـموت واألم العـراقيـة ولّادة بالـشجعـان وا
ن لم يصـحوا من نومهم والـذين باعوا الوطن ونـقول 
بـثــمنٍ بـخسٍ ســوف يـعــود الـوطـن بـابـنــائه مــنـصـورا

منتصراً شامخاً .
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أم الشهداء األربعة
٠٠٠٠ ودمـوعي تـذرف دمــاً أيـضـاً حــتى أصـابـهـا( قـلـبي يــعـتـصـر دمــاً
الـغـواش) أي تـشـوش الـرؤيـا  عـنــدمـا شـاهـدتُ األم الـثـكـلى وهي تـزف
أوالدهـا األربع شـهـداء في ســاحـات الـشـرف والـتــحـريـر٠٠٠٠ سـاحـات
سـيل للدموع التظاهـر وهم يُقتـلون برصـاص األوباش احلي  وبقـنابل ا
السامة الـقاتلـة٠٠٠ الذي أبكـاني هو إنكسـارها للـحظة ودمـوعها تذرف
على ( شـيلـتـها ) وهي تـزف ( وليـدهـا) الشـهيـد الـرابع إلى مقـبرة وادي
السالم في النجف ٠٠٠ يـوليدي إنتَ مامـتت( روح إحلك إخوتك الثالثة
إنت أبن أبـوك وآنـي أمك يـا عــلي راح أرفع راسي بــيـكم يــويالدي ولـو
علـيمـن بعـد أنتـجي بـقيت وحـدي حـرمه وعجـوز ٠٠٠ الله يـنـتقم من كل
متـجبـر غشـوم قـتلـكم بدم بـارد)٠٠٠٠ سأفـتـخر بـكم  وأقول لك يـا علي
يابزر الكعدة وليدي الزغير اللي ضميتك ليوم كبرتي ٠٠٠ إبني اليمضغ
الـبـارود مــفـطـوم علَ سـركــيـهـا ٠٠٠ غمْ الــلي جتـيب هـدان وتــكـمـطه علَ
رجـلـيــهـا٠٠٠٠ روح يــولـيـدي إلى جــنـة الـنــعـيم وســنـلـتــقي هـنـاك ٠٠٠٠
حتسرت حـسرةً كادت أن تـلفظ فيـها أنفـاسها األخـيرة ٠٠ ولكنـها كانت
قويـة مـتمـاسكـة ٠٠ وضـعت رجلـهـا في السـيـارة كي تصـعـد وهي تودع
إبــنــهــا اآلخــيــر عــلـي في مــقــبــرة الــنــجـف عــائــدةً إلى مــديــنــة األبــطــال

الناصرية٠٠
WO½U¦ « …b¹dG² «

مطر الزال ينهمر٠٠٠٠ُ
ودمُ الشهداء ينتصرُ

( بغداد والشعراء والصورُ)
بغداد يغسلُ وجهكِ القمرُ

واألم تقول لوليدها الوحيد الشهيد
دللو يلولد يبني دللو٠٠٠٠
عدوك عليل وساكن اجلول

٠٠٠٠٠٠
وهي تودعه إلى مثواه اآلخير٠٠٠ صرختْ

 قرير الع ياولدي
العراق سينتصر

وعدوك يسكن اجلول..
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أوردها سعد وسعدُ مشتمل
ماهكذا توردُ ياسعدُ اإلبل!

هذه احلـكـايـة ألحـد شيـوخ الـقـبائـل في باديـة الـعـرب قـبل األسالم وكان
مشهـوراً بإمتالكه لـقطيع كـثير الـعدد من األبل وكان الـراعي لهذه األبل
أخــوه األصــغــر الـذي بــقـى زمــنـاً طــويـالً بـدون زواج بــســبـب أنـشــغــاله
ولكـنه إشتـكى إلى أخيه سـعد من الـعزوبـية فـزوجه فتـاةً جمـيلة بالـرعي
٠٠٠ بـقـى أخـو ســعـد أيــامــاً عـديــدة اليـخــرج إلى الــرعي بــسـبب شــهـر
العـسل وكـان سـعـد يـحتـاجه لـلـخـروج إلى الـرعي  وذات ليـلـة عـاصـفة
إنـزعـج سـعــد من أخــيه الـذي كــثــر نـومـه وقـعــوده في الــبـيـت مع زوجـته
اجلميـلة  فـعَّرضَ به ووبـخه بأبـياتٍ من الـشعـر الزجل وخـرج سعد في
ـاء وكانت الليـلة عاصـفة كما تلك الليـلة إلى رعي األبل وكذلك لـيوردها ا
ذكرت  فـأشتـمل سعـد بعـبائـته والـعصـا بيـده وهو اليـعرف طـرق الرعي
ـتـزوج حـديـثـاً وشـاهـد ضـيـاع اإلبل فـتـاهت مـنه األبل  فـخـرج أخــوه ا

شهور الذي أصبح مثالً: وعدم شربها للماء فقال هذا البيت ا
أوردها سعد وسعدُ مشتمل
ماهكذا توردُ ياسعدُ األبل

ن اليعرف القيادة ثل  وهذا البيت يُضرب به ا
ساعدك الله ياعراق٠٠٠

WFÐ«d « …b¹dG² «

اذا? ماذا  و
1-ماذا تتوقـعون غداً هل يـرشح رئيس اجلمـهورية شخـصية من الـكتلة

نصب رئيس الوزراء? األكبر كي يصوت عليه مجلس النواب 
ـصير الـبلـد رغم فشـلها اذا تصـر الكـتلـة الفاسـدة التي حتـكمت   -2

على أن رئيس الوزراء يجب أن يكون منها٠
ـاذا التـتـرك هـذه الـكــتل الـفـرصـة لـلـشــعب كي يـخـتـار رئـيس وزراء  -3
شريف وكـفـوء ونزيه لـيـعبـر بالـبـلد إلى شـاطئ األمـان ويهـيئ إلنـتخـابات

مبكرة تأتي بحكومة ناضجة
تحكمة بعنادها بأن رئيس الوزراء 4- ماذا لو إستمرت الكتل الفاسدة ا

القادم يجب أن يكون منها٠٠٠
ـاذا التــتـخـذ مـن دروس الـتـأريـخ وخـصـوصــاً تـأريخ  -5

العراق القريب عبرةً لها ٠٠٠
6- هل البلد على أعتاب ليل بهيم أم صبحٍ زاهر

شاركة بالرأي دمتم أتمنى ا

النجف
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ــــقــــتــــضـــيــــات حــــسم
الــــدعـــوى الــــشـــرعــــيـــة
ـــــقــــامـــــة امـــــام هــــذه ا
احملــكـمــة بــالــعــــــــــــدد
٤١٢ / ش / ٢٠١٩ مـــــن
ـــدعـــيـــة ونـــظــرا قـــبل ا
جملـهــولـيــة مـحـل اقـامـة
ــــدعـى عــــلــــيه تــــقــــرر ا
تبـلـيـغك في صـحيـفـت
مــحــلــيــتــ يــومــيــتــ
لــلـــحـــضــور امـــام هــذه
احملـــكــــمــــة في مــــوعـــد
ـــــرافـــــعـــــة يـــــــــــــــوم ا
٢٠١٩/١٢/٣٠ الــســاعــة
الـثــامـنــة صـبــاحـا وفي
حــالـة عـدم حـضـورك او
ارســال من يــنــوب عــنك
رافعـة بحقك سـتجـري ا
غـــيــابـــيـــا وعــلـــنــا وفق

القانون.
مع التقدير
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شهـدت بغـداد ودول اخللـيج خسـوفا
حلقيا ألول مرة منذ  172عاماً وظهر
اخلــــســــوف حتــــديــــدا فـي اإلمـــارات
ـمـلـكـة الـعـربـية ـتحـدة وا الـعـربـيـة ا
الــسـعـوديــة وقـطــر وعـمــان ويـحـمل

اسم (حلقة النار).
ويُعتبـر اخلسوف والكـسوف وحركة
الـــكـــواكب وغـــيــرهـــا من الـــظـــواهــر
ـتابـعة مـجمـوعة من الفـلكـية فـرصة 
عـجـائب الــطـبـيـعـة. وتُـقـام فـعـالـيـات

تابعة هذه الظواهر وقت حدوثها.
إال أن هـذه الظـواهـر الـفلـكـيـة لم تكن
مـــحل كل هـــذا االحــتـــفــال والـــتــرقب
ـا ارتـبـطت بـالـعديـد من ـا فـطـا قـد

اخلرافات نرصد بعضها هنا.
في عــام  1628 تــنـــبــأ فــلــكــيــون أن
ـــتـــوقع حـــدوثه خــســـوف الـــقـــمـــر ا
ــوت الــبــابـا ســيــكــون مــصــحـوبــا 

أوربان الثامن بابا الفاتيكان.
وتــســبــبـت هــذه الــنــبـــوءة بــضــجــة
سـيــاسـيـة كـبـيــرة إذ اضـطـر سـفـراء
الفاتيـكان إلى التأكـيد بشكل مـستمر

على أن البابا بصحة جيدة.
وســبـبـت الـنــبـوءة بــلــبـلــة في الـرأي
الـعـام فـأصــدر الـفـاتـيـكـان مـرسـومـا

يُجرم مثل هذه النبوءات ونشرها.
وطال اخلوف البابا نفسه الذي أقام
عـــددا من الـــشــعـــائــر لـــطــرد األرواح

الشريـرة. وعزل نفسـه في غرفة علّق
فيها أثوابا بيضاء وأضاء الشموع
ورش اخلـل واســتـــعــان بـــعــنـــاصــر
أرضـيـة كـرمــوز لـلـكـواكب واألجـسـام
الــســمــاويــة األخــرى مــثل األحــجـار

والنبيذ.
ومر اخلـسوف بـسالم وعـاش البـابا
لــكن هـاجـس اخلـســوف ظل يــطـارده
ويـطـارد من خلـفـوه عـلى مـدار مـئات

. ويـــرتــبـط اخلــســـوف في الـــســـنـــ
الـــتـــراث الـــديـــنـي بـــخــروج األرواح
الشريرة والشيـاط واقتراب نهاية
العالم. حتى أن مارتن لوثر مؤسس
الـــعــقــيـــدة اإلجنــيــلـــيــة الــذي رفض
االعـتــراف بـأســاطـيـر الــفـلك قـال إن
اخلـــســوف والـــكـــســوف "نُـــذّر شــؤم
وشـر كوالدة طـفل مـشـوه". كـمـا كان
على قنـاعة بأن اخلسـوف والكسوف

يــتـكــرران بـوتــيـرة أســرع في زمـانه
واعتـقد أن هـذا ينـبئ باقـتراب نـهاية

العالم.
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ا بأن األرواح كمـا ساد االعتـقاد قـد
الـشريـرة الـتي تـخرج أثـنـاء خـسوف
الـقـمر تُـفـسـد طـعام الـبـشـر وتُـسبب

عدة. عُسر الهضم وأمراض ا
وامتـنع النـاس عن الطـعام والـشراب
أثنـاء هذه الـظواهـر الكـونيـة خشـية

أن يصيبهم مكروه.
كما اجتـهت بعض الـثقافـات لتغـطية
الـطـعــام بـأوراق األشـجـار مـثل ورق
أحــد أنــواع الــريــحــان الــذي اعــتُــبـر

مقدسا وطاردا للشرور.
الـتـزمت الـنـسـاء احلـوامل بـبـيـوتـهن
أثناء فترات اخلـسوف والكسوف إذ
سـاد االعــتـقـاد بــأن اخلـروج في هـذا
الوقت أو الـتـعرض لـلضـوء قد يـضر

بهن وباألجنة في أرحامهن.
وتــــراوح الـــضـــرر مـــا بـــ اإلعـــيـــاء
واإلصــابـــة بــاألمـــراض وصــوال إلى

تشوه اجلن وأحيانا اإلجهاض.
كن أن يصيب اخلسوف الطفل كما 

بلعنة تالزمه طوال حياته.
ومُـنــعت الـنــسـاء احلــوامل كـذلك من
اسـتـخـدام أو مـسك الـسـكـ وأي آلة
حــادة ألنـــهــا قــد تُـــحــدث عالمــة في

. جسد اجلن

وبشـكل عام راج اعتـقاد بـأن تعرض
اإلنـــســـان جلـــرح أثـــنـــاء اخلـــســوف
والكسـوف يزيـد من النـزيف ويجعل
اجلرح غائـرا ويزيـد من الوقت الذي
يــحــتــاجه لاللــتـئــام وأحــيــانــا تـظل
عـالمــة اجلـــرح مـــوجـــودة في رقـــبــة

صاب طوال حياته. ا
واعتقد سُـكان التبت أنه وقت حدوث
الـكسـوف واخلـسـوف تـتـضاعف كل
من احلسنات والسيئات التي يفعلها

اإلنسان.
واعـتـبـر الـبـعض الـظـاهـرتـ فـرصـة
لـــلــتـــخــلص مـن الــذنـــوب عن طــريق

االغتسال والتطهر.
وجلــأ الـبــعض إلـى االسـتــحــمـام في
وقت اخلــسـوف أو الــكــسـوف لــتُـزال
عــنـهم الــذنـوب والــطـاقـة الــسـلــبـيـة

ويصلوا إلى اخلالص.
كــــذلك أقــــامت بــــعـض الــــثــــقــــافـــات
والــديـانــات شـعــائــراً لالغـتــسـال في

األنهار للتطهر من الذنوب.
إحــدى أشــهــر األســاطــيــر وأكــثــرهــا
ارتــبــاطـــا بــقــصص األطــفــال هي أن
الكسـوف واخلسوف يـحدثان نـتيجة
خالف (وأحـيانـا عـراك) بـ الـشمس
ن يطرد والقـمر وتـكون الـغلـبة فيـه 
اآلخـر. وارتـبط هــذا اخلالف أحـيـانـا
بـعـراك بـ اآللهـة الـغـاضـبـة بـحيث
يــنـسـحـب إله الـشــمس أو إله الــقـمـر

ــة. فــعـنــدمـا ـنى بــالــهـز بــعــد أن 
يـغــادر إله الـشـمس الــسـمـاء يـحـدث
الــكـســوف. وحـ يـغــادر إله الــقـمـر
يـــحــدث اخلـــســـوف. وانــعـــكس هــذا
اخلالف على أهل األرض الذين رأوا
في اســتــمــراره خــطــرا يــحــدق بــهم.
وجلـــأوا إلى حل اخلـالفــات بـــيـــنــهم
كــوســيـــلــة إلرضــاء اآللـــهــة لـــتــنــهي

خالفاتها بدورها. 
أظـهـر بـحث أجـرته كـلـيـة كـوبـنهـاغن
ارك أن حركة إلدارة األعمال في الـد
ـال تتأثـر بفـترات الـكسوف أسواق ا
ـسـتـثـمـرون واخلـسـوف إذ يـعــزف ا
عـن اتـــخـــاذ إجـــراءات قـــد يـــرونـــهــا

"خطرة" أو تنطوي على مجازفة.
 U½UOÐ qOK%

وشـمل الــبـحـث الـذي  عـام 2010
حتــلـيـل بـيــانـات عــلى مــدار ثـمــانـ
عاما من أربعة أسواق مال أمريكية

وعشرة أسواق مال آسيوية.
ــــضــــاربـــ وأظـــهــــر الــــبــــحث أن ا
وأصــحـاب رؤوس األمــوال يـكــونـون
أكثر ترددا في األوقات التي يشعرون
فيـها أنـهم ال يتـحكـمون في مـجريات

األمور أو أن الطبيعة أقوى منهم.
لـكن في كل األحـوال تـعـود األسـواق
لتصحح أوضاعـها خالل يوم على
األكــثـــر بـــعـــد انــقـــضـــاء اخلـــســوف

والكسوف.
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