
عبد الزهرة املنشداوي

بـعــــــد انـقـالب متــــــوز عــــــام
1968 نـــشـــط دور نقــــابــــات
العـمـــال يف العــراق بــشـكل
ملحـوظ يف تعـزيـز سـلطـة
الـــنـــــظــــــــام ومتــكـــيـــنـه مـــن
الــبقــــاء اطــــول فـتــــرة ممـكـنــــة وكــــان
ظــــاهــــر عـمـلهــــا الــــدفــــاع عــن حقــــوق
العمـال ومـا الـى ذلـك من الـشعـارات
اثبـت الزمـن بطالنهـا وزيفهـا وحتول
ـــــــى الـعـــمـل الـقـــــــائـــمـــــــون عـلـــيـهـــــــا ال
البــوليـسـي ومالحقــة النـاشـطـني من
غـيــــر املــــوالـني لـلحــــزب انــــذاك حتـت

ذريعة العمل النقابي.
احـــد االصـــدقـــاء مـن الـــذيـن واكـبـــوا
تلك الفترة وكان قـريبا من االحداث
ــــــذيــن بحـكــم كــــــونه مـــن العــمــــــال ال
جترعوا منغصاتها ذكر لي بان عمال
ـــــــــر يف مـــنـــــطـقـــــــــة ــــــســكـــــــــائ مـعـــمـل ال
)العــبخــــانــــــة(
يف بــغــــــــــــــداد
ـــــــى دعـــــــوا ال
الــتجــمع يف
قاعة املعمل
لـزيـارة مـسـؤول مـهم اراد اللقــاء بهم
حضـر املسـؤول وجلـس وراء منضـدته
محــاطــا مبعــاونـيه ومـســاعــديه وبــدا
الـكالم معهم بـاالشـادة بـاحلـزب وذكـر
محــــــاســـنه ومــثــــــالــب اعــــــدائه وكــــــان
احلــــــديــث مـــبعــثــــــرا وغــيــــــر مــتــــسـلل
والعمـال مـرغـمني علــى االنصـات وال
ينـبس احـدهم بـشيء. فـاملتحـدث هـو
الـــسكـــرتـيــــر العـــام لــنقـــابـــات عـمـــال
العـــراق واسـمه )بــــدن( وعلـــى ميـيـنه
يـجلـــس مـــســــاعـــــده وشقـيـقه )رسـن(
ويــــشـغل مــنـــصــب املـــــراقـــب العـــــام يف
معــمل الـــسـكـــــائـــــر انـــــذاك وقـــــد جـــــر
احلـــديـث )بـــدن( الـــى وعــظ العـمـــال
بــاالمــانــة واحملــافـظـــة عل ممـتـلكــات
املعـــمل وال ســيــمــــــا ان ســــــرقــــــة علــب
الـسكـائـر مـن املعمل كـانت قـد ازدادت
بــــشــكل خـــطــيـــــر دون الــتــــــوصل الـــــى
معـرفـة الـسـارق. ممـا دعـا الـسكــرتيـر
العــام للـنقـابــة للقـول: بـان الـنقـابـة
ســـوف تـضـــرب بـيـــد مـن حـــديـــد علـــى
الـذين امتهنوا السرقـة وخانوا امانة
الـدولة واحلـزب وان السـرقة محـرمة
شـرعـا وقـانـونـا وابلـى بالء حـسنـا يف
فــصل الـــســــرقــــة والـــســــراق والعـمــــال
كـــــانـــــوا يعـــــرفـــــون حـق املعـــــرفـــــة بـــــان
السـراق جميعهـا مرتـكبها واحـد وهو
شقـيقـه )رسن( اجلــالـس علــى مييـنه
ولكـن مـن ذا الـــذي يجـــرؤ علـــى قـــول

ذلك.
لـكن صــوت العــامل )حـميـد صـنكـور(
وحـــــده الـــــذي عال مـن بـني احلـــشـــــود
مــوجهــا كالمه الـى الـسكــرتيــر العـام
وبــطـــــريقـــــة اثـــــارت الـــضحــك وانهــت
اجتمـاع املسـؤول بالعـمال فـلقد وجه
كالمه الـيه قــــائال له )وصـي رسـن يـــا

بدن(.
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من املتعارف عليه واملعتاد عليه يف حياتنا انه يوم
اجلمعة هو عطلة االسبوع، لدهور مضت، اضيف

بعد احداث ابريل - نيسان 2003 يوم السبت كيوم آخر
تتمتع به دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية بعطلة اخرى.

لكن هناك ايام للعطل بقيت عالقة يف الذاكرة العراقية، هذه
العطل يتمتع بها أصحاب العديد من  املهن الشائعة، وميزة

هذه العطل انها لم تكن صنيعة قرار رسمي أو
نقابي، بقدر ما هي ناجمة عن محض اتفاق يتم

بني اهل املهنة.

الُعطل التي تعطلت 
ما الذي بقي منها يف ذاكرة أهلها ؟

الكلــــامت املتقــاطعـــة

1-احدى روايـات االديب الكبيـر الراحل طه
حسني.

2-اسم احـدى االلعـاب الـريـاضيـة. الــركض
او االقبال.

3-حـــــرف مـكـــــرر. نـــــادي ريـــــاضــي اســبـــــانــي
مشهور.

4-احلب. اماني )م(.
5-اسم جــامع مــشهــور يف القــاهــرة. ســريــر

الطفل.
6-شاطئ البحر. غزال )م(.

اعداد/ محمد راضي

7-كــمل. جـــــدهـــــا يف )الــيـــــومــيـــــات(. احـــــد
الوالدين.

8-فِكــر. لـــون يف اللغـــة االنكـليــزيــة. نـصف
أطلب.

9-عـــاصـمـــة اوربـيـــة )م(. احلـنـني بــصـيغـــة
اجلمع )م(.

10-احدى دول امريكا اجلنوبية.
11-عكس يؤمنون. كوني يف الداخل )م(.

12-عــــاصـمــــة عــــربـيــــة. حــــرف + اســم علـم
ـمــــــــــــذكــــــــــــر )م(.                                    ـ

عمودي 
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إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

حكاية رسن وبدن

1-عاصمة عربية. من القارات.
2-عازف عود عراقي معروف. جميع.

3-للنداء )م(. ظهر. يقبل.
4-نــادي ريــاضـي عــراقـي معــروف )م(.

جدها يف )الدرر(.
5-ارغــب فـــيه. نــــصف )لـكــمــــــة(. اســم

قبيلة عربية.
6-ارشد )م(. مئة عام.

7-مــــــرتـفع ارضــي )م(. اســم طــــــائــــــرة
حربية فرنسية.

8-اسـم روايـــة لــنجـيـب مـحفـــوظ )م(.
ماركة سيارات )م(.

9-ابني. التباحث او التفاهم )م(.
10-جــــدهــــا يف )مـن ســــار(. مـن ادوات

اخلياطة )م(.
11-اسم علم مؤنث. عاصمة اوربية.

12-املنـسـوب الـى عـاصمـة عـربيـة )م(.
ـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

مهـنـيـــا، زن كلـمــــاتك واضـبــط عفـــويـتـك فعـمـلك يـتــطلـب
ديبلـومـاسيـة وسالسـة. عـاطفيـا، تـتسـاءل عـن سبب غـضب
احلـبيب وخـاطـره املـكسـور وتـنسـى يف املقـابل ان كالمك هـو

                       
ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــب.  ـ ـ

ال تـسـمح لعــواطفـك أن تنــال منـك . طبـيعـتك احلـسّـاسـة
ســوف جتعلك تـبكـي إذا لم تـر مـن حتّب ملـدّة طــويلـة .      

إن قدرتك يف التعرف على األشخاص احمليطني بك. يكون
جيـدً على صعيد العـالقات اخلاصة. بعـض الظروف اآلتية
قـد تـسـاعـدك الجـتيـاز مــرحلــة مهمــة والعبــور نحــو حيـاة
ـافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــل.                             ـ

مهـنيــاً، ال تــدع خالفــات بــسيـطــة حتــول دون امتــام املـشــروع
الذي اعددت له طـويالً. عاطفيـاً، حاول االجتمـاع باحلبيب

واالستمتاع باالوقات احللوة التي تزيل كل الهموم.        

 شفافيتك آمر مميز و نادر فحافظ عليها. تشعر أن شيًا
مـــــــــــا بـــــــــــدأ يــــتـغــــيـــــــــــر فــــبــــي حــــيـــــــــــاتــك.                       

انتـظــر بـشــرى سـعيــدة هــذه الـفتــرة فـــأعمـــالك سـتحـظــى
بــنجــــاح كـبـيــــر لـم تـكـن تـتــــوقـعه. احلـب لــن يغـيـب عـنـك. 

انتبه لـوضعك العـاطفي ألنه يبـدو مربكـًا و كعادتـك تبدو
ضــــــــــائـعــــــــــًا و لــــيــــــــس هــــنــــــــــاك مــــــــــا يــــــــســــتـحـق الـقـلـق. 

 قــد جتـــد نفــسـك تعــانـي بعـض الــشـيء مـن الـــوضع احلــالـي
ولكــنك لـن تلـبـث أن تـنفـض عـن نفــسك هــذا العـنــاء بعــد أن
يتخـذ القدر وضعـاً يتالءم مع متطلـباتك . ، تصـرف بذكاء وال
تـقـع حتـــت االنـفـعـــــــــال والـغــــضـــب ألن هـــــــــذا مـــــــســـيءٌ لــك . 
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مـبلغ مـن املــال يــصل الـيك عـن طـــريق مـيــراث او جــائــزة.
عــاطفيــاً، انظـر الـى املـسـتقبـل بعني االمـل والتفـاؤل جتـاه
احلــبــيــب خـــــــاصـــــــة بـعـــــــد ان أوضـح نـــــــوايـــــــاه جتـــــــاهـك. 

األيام الـقادمة حتمل لك مفـاجئات قد تغيـر أفكارك على
الـصـعيــد العـاطـفي ، و لـكن يـجب عـليـك التـروي بــاتخـاذ
ــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات .                        ـال ـ

اسـتعـمـل جهــــودك وسلــطــتك كـي ال تــضـعف، ودع االمـــور
تنــضج يف رأسك قـبل اخلـــوض يف اعمــاقهــا. عــاطـفيــا، ال
تقتـرف خطــأ بحق احلبـيب فهـو اكثـر النـاس معـرفـة مبـا
ـــــــــــــه.                                ـــــــــــــخـــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـت ـ ـ ـ

هذا الشهر هو أفضل األشهر لك، حيث سيتحسن مستوى
مــسـتقـبلـك املهـنـي و حـيـث حـيـــاتـك العــــاطفـيـــة ســتكـــون
بــــــــــــأفـــــــضـل حــــــــــــاالتـهــــــــــــا بــــيــــنـــك و بــــني الـــــــــشــــــــــــريـــك. 

بغداد/ كاظم غيالن

وفــــاة احــــد العــــاملـني فـيـه، بل
ـــــى أقـــــارب ويـــتعـــــدى االمـــــر ال
ـــــدرجـــــة صـــــاحـــب احملل مــن ال
ـــــــــــدتـه، ـــــــــــده، وال ـــــــــــى- وال األول
شقيقه- ولم يزل هـذا التقليد
اجلـمـيل مـتــوارثــاً الــى يــومـنــا
هـــذا، بـل ويحــــرص العــــاملـــون
فيه على إدامته واستمراريته.

ذكريات.. وأماني
ذكــــــــــــريــــــــــــات الـعــــــطـل الـــــتـــــي
استعـرضنـاهـا مـازال لهـا طعم
خـاص يف ذاكرة كل من عـاشها،
ويجـــد فـيهـــا مـتعـــة الــسـنـــوات
اخلوالي والبهجـة التي تهيمن
علـى أرواحهم، وحني تعـود بهم
الـــــذكـــــريـــــات يعــتــصـــــرهــم الــم
احلاضـر، فال ميكن ان يـرتضي
ـــــــر مـحـل احـــــــد مـــنـهـــم تـفـجـــي
حالقــــة مـن قــبل اإلرهــــابـيـني،
فـكـيـف إذا تعــــدى االمــــر  الــــى
ـــــــــسـف مـحـل قـــــتـل احلـالق ون
حلالقــة النـسـاء، ولـرمبـا الـذي
حصل يف مـنطقـة الـشعـب قبل
اشهـــر مـــا يـــؤكــــد ذلك املــشهـــد
املــأســاوي الــذي يتـطــاول علــى

كل جماليات اإلنسان.
ـــــــاصـــــــر( مـــن جـــيـل ـــــــدر ن )حـــي
ــــــاب ومــن اب احلـالقــني الـــــشــب
حالق قـــدمي يـتـمـنــــى ان تعـــود
احلـيـــاة لـطـبـيعـتهـــا ويــسـتقـــر
األمــــن حــــتـــــــــــى تـعـــــــــــود تـلـــك
الـطقــوس، تعــود تـلك العـطلــة
)عطلـة االثنني( حيـث يجتمع
ـــــة ويــتــــــزاور مع شــمـل العــــــائل
ـــــة بعــيـــــداً عــن أصـــــدقـــــاء املهــن
الـــــهــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم.            
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لـكن عـطلــة التـاجـر هــذه علـى
ـــــة احلـالق النهـــــا خالف عــــطل
مـؤسسة أو متخـذة كقرار صادر
عـن غــــرفــــة الــتجــــارة، وبــــذلـك
فقـدت عفــويتهـا، أو تكـاد تكـون
ـــــــة أكـــثـــــــر ممـــــــا هـــي ارغـــــــامـــي
اخـتـيــاريــة، ولــذا كــان طـــابعهــا
بـــاهـتـــاً وغـيـــر مـثـيـــر لالنـتـبـــاه،
وخـــاليـــاً من الــدهـشــة السـيمــا

وانه يوم- اجلمعة- !
للصـابئـة املنـدائيـني عطلـة من
نـوع آخـر، هـو يـوم االحـد، وهـو
لــم يـــصـــــدر إال عــن مـــــرجـعهــم
ــــــــدائـــي مـع انـه خــــــــالٍ مـــن املـــن
الضغوط، ويـبدأ عنـد منتصف
الـنهــار، ثـم أعيــد لـيكــون يــومــاً
كامالً، مع ان هناك طقساً آخر
يـضيـف لهم مـا يـشـبه العـطلـة
أو لنقل - التعطل- عن العمل،
حيث يقفل الصاغـة املندائيون
ـــــاغـــتهــم يف حـــــال مـحالت صــي
وفاة احد افراد طائفتهم حلني
امتـام مراسيم الـدفن على وفق
طـــريقـتهـم بعـــد ذاك يعـــاودون
اسـتئناف اعمـالهم، ولهم عطل
ـــــام اخــــــرى متلـــيهــــــا علـــيهــم اي

أعيادهم املعروفة.
العطل التضامنية

يف مــدينــة العمــارة ثمـة عـطلـة
تــــشــيـــــر الـــــى مـــــدى الــتـــــواصل
ـــــذي االجــتــمـــــاعـــي العــــــريق ال
أرســته الــتقــــالـيــــد املـتــــوارثــــة،
وذلــك مـــــــا يـحــــصـل يف ســـــــوق
الـصفــاريـن "املعـــروف بتـــأريخه
القدمي، فهـذا السـوق تقفل كل
محـالت اصحابـه ابوابهـا جملرد
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عـطلتهـم التـي اختـاروهـا دومنـا
وصاية!

ـــــة تـفقـــــد اخـــــذت هـــــذه العــــطل
عــــذوبــتهــــا مـع فقــــدان عــــذوبــــة
احليـاة العــراقيـة املــستقـرة يـوم
تـخللـتهـــا املـصـــاعـب احلـيـــاتـيـــة
وحتـديـداً مع بـدايـة احلـرب مع
إيـران يـوم حتــولت معـظم املـدن
العـراقيـة الــى ثكنـات عـسكـريـة،
ــــــى حــــــد مــــــا بـعــــــد وتـالشــت ال
مــــرحلـــة احلـــرب حـيـث شهـــدت
احلـيـــاة املعـيــشـيـــة صعــوبــات يف
غـايــة التـعقيـد ال تــسمح بـاميـا
عـطلــة بــاستـثنــاء يــوم اجلـمعــة
وبحـــدود دوائـــر الـــدولـــة اذا مـــا
عــرفـنـــا انه يـــوم العـطلـــة املقــرر
منـذ نشوء الدولـة العراقية، مع
ان هـنــــاك العـــديـــد مـن العــطل
االضـطــراريــة الـتي يــرغـم علــى
تـنفيـذهــا احلالق وغيـر احلالق
ايام التظـاهرات التي يدعى لها
قـــســــراً أصحــــاب محـالتهــــا ويــــا
لـكثــرتهــا من مـظـاهــرات شجب
وتــأييــد واحتفـاالت واعـراس لـو
بحـثـنـــا قلـيالً عـن مـضـــامـيـنهـــا
فهـي ليـست سـوى مـحض مـآمت
تقــام علــى أشـالء حيـــاتنــا الـتي
ســــرقــتهــــا الـــــويالت والـنـكـبــــات

املتتالية.
وللتاجر عطلته!

يف اواسـط الــسـبعـيـنـيـــات رفعـت
الفتة كبيرة احلجم وسط شارع

الرشيد يقول نصها:
"اخـــي الـــتــــــــاجــــــــر.. اجلـــمـعــــــــة
عـــطلــتـك فـــــاســتــمــتـع بهـــــا مع

عائلتك"!
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االثنني جمعتنا!
لـنـتــــوقف عـنـــد عــطلـــة نـــادرة
يـتـمـتـع بهـــــا احلالقــــون الـتـي
اختـاروا يـوم االثـنني لهـا، فهم
لم يتعطلـوا عن العمل يف يوم
ـــــوم مـــــزدحــم اجلـــمعــــــة النه ي
بــالعـمل وازديـاد الـزبــائن، لـذا
اتـفقـــــوا علـــــى ان يـكـــــون يـــــوم
االثنـني محـطــة استــراحتـهم،
بعـيـــداً عـن املهـنـــة ومـتـــاعـبهـــا
وتخلـصـــاً مـن تهـمـــة- احلالق

الثرثار-.
هـذه العـطلـة أصـبحت طقـسـاً
معـتاداً يـبدأ مـنذ صـباح الـيوم
حــتــــــى نهـــــايـــته، حــيـــث تغـلق
صـالـونـات احلالقـة ويـنصـرف
اصحـابهـا لـشـؤونهـم املنـزليـة،
وبعــضهـم يـتــــزاورون مـن بــــاب
توطيد عالقـاتهم االجتماعية
ـــــــاط ـــــــرتـــبــــطـــــــة اميـــــــا ارتـــب امل
بـعالقــتهــم املهـنـيــــة، ويـــشـيــــر
معــظــم احلالقــني القـــــدامـــــى
الـــــى ان هـــــذه العـــطلـــــة الــتــي
اتـفقـــــــوا علـــيهــــــا والــتــي تـقع
وسط ايام االسبوع مـنذ بداية
سـتيـنيــات القـــرن املنـصـــرم لم
يــزل طعـمهــا عــالقــاً يف ذاكــرة

كل منهم وعوائلهم.
هنــاك العــديــد مـن املفــارقــات
تخللت هذه العطلة فقد كتب
علـى واجهـة صالـونه احلالق-
هــــــاشــم فـلــيـح- قــــطـعــــــة مــن
ــــــون تقـــــول: "االثــنــني الـكـــــارت
جـمعـتـنـــا" يف إشـــارة الـــى يـــوم
ـــــة ـــــة رســمــي اجلـــمعــــــة كعــــطل
لـلجـمـيـع، وبهـــذا يــشـيـــر الـــى
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متكـن علـمـــاء الفـلك، مـن خالل آثــار بــاهـتــة
للضـوء اكتـشفت حـديثـا، من حتـديـد الـزمن
الذي شهـد ثالثة مـن السوبـرنوفات املـعروفة.
ان هذه االثـار الضـوئية بـدت مشـابهة لـصدى
الـصـــوت. وقـــد تكـــونـت اصال حـيـنـمـــا انــطلق
الضـوء النــاجت من االنفجـار مـبتعـدا عـنه ثم
انـعكــس عـن الغـبـــار الكــونـي لـيــسـيــر بــاجتــاه
االرض. لقـــــد وقعــت االنـفجـــــارات قــبل عـــــدة
قـرون، كمـا يقـول العلمــاء، حيث كـان اقـدمهـا
قـد حــدث قبل حــوالي 600 عــام من الـسنـوات
االرضية. وحـدثت جميع االنفجـارات الثالثة
،LMC)( يف الـسـحب املـاجـالنيــة العـظـيمـة
وهي مجرة تابعة الـى مجرتنا طريق احلليب
)درب ـالتـبـاـــنةـــ(، ـوتبـعد ـعنـا ـ160,000 سـنـــة

ضوئية.
وجاء االكتـشاف بطـريق الصدفـة حينمـا كان
الفلكيـون ميسحون املنطقة بحثا عن اشارات
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صــــدى الضـــــوء يكشـــــــف انفجـــــــــار النجـــــوم
ترجمة: عالء خالد غزالة

الضوء، حرفيا، على الفضاء بني النجوم.
يف الغـــالـب ال يكـــون مـن املـمكـن رؤيـــة الغـبـــار
والغـاز بـني النجـوم، مـا لم تـتم انـارته. ويقـوم
الضوء املنبعث من السوبـرنوفا القدمية بدور
مــصبــاح الــضبــاب، مـنيــرا الــسحـب احمليـطــة
بــــاجلـــسـم بــطـــــريقــــة تـــشــبه عــمل مــصـبــــاح

الفالش، كما يقول الفكليون.

وميـكــن اســتـخـــــــدام
هــــــــــذا الــــتــكــــنــــيــك
لــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــــة
سوبرنـوفات اخرى
اكـثر شهـرة. يقول
كـــــــريـــــســـتـــــــوفــــــــــر
ــــــــوبـــــــس مـــن ســـت

مـركز هارفرد  –سمثـسونيان
للفـيـــزيـــاء الفـلكـيـــة )" :(CfAتخـيل رؤيـــة
الـضـــوء مـن نفـــس االنفجـــار الـــذي اكـتـــشفه
جوهـانس كبلـر قبل حوالـي 400 سنة، او ذلك
الـذي اورده املراقبون الصـينيون يف عام 1006،
ان صــــــــدى الــــضــــــــوء هــــــــذا يـعــــطـــيـــنــــــــا تـلــك
االمكـانية". وستـوبس هو احـد مساعـدي هذا
البحث والباحـث االقدم لبرنامج )سوبر ماكو
 (SuperMACHOوهـــــــو مــــصـــــــدر تـلـك
الـــصـــــور. وهـــــذه الـــطــــــريقـــــة ميـكــن ان تـلقــي
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ويقــــــول ارمــني رســت، رئــيــــس الــبــــــاحــثــني يف
ــــــــرصــــــــد الـــبـــــصــــــــري الـفــكـلـــي الـقــــــــومـــي امل
)(NOAO، "بدون هنـدسة الصدى الضوئي
لم تـكن لــدينـا ايـة وسـيلــة ملعـرفـة مـدى قِـدم
هــــذه الـــســــوبــــرنــــوفــــات"، ويــضـيـف "ان بعــض
احلــســـابـــات الـــريـــاضـيـــة الـبــسـيـطـــة نــسـبـيـــا
بـامكانهـا مسـاعدتنـا يف االجابـة على الـسؤال
املـــــــزعج الــــــذي يـــــــواجهـه الفــكلــي، كــم يــبـلغ

بالضبط عمر الشيء الذي نراه؟".
وهــذه هـي ليــست املــرة االولــى الـتي يـشــاهــد
فـيهــا صــدى الـضــوء. فقــد شــاهــد الفلـكيــون
مثيله حـول جنم ميـت معروف جـيدا ويـدعى
)كــــاسـيــــوبـيــــا أي (Cassiopeia A، حـيـث
وجـــدت دوائـــر مـتحـــركـــة بــشـكل واضح حـــول

جسم آخر ولكنها ليست مفهومة متاما.
ولكـن اكـتــشــــاف ثالثـــة مــنهـــا يف وقـت واحـــد
حتى بدون بـذل اجلهد هو امر غير اعتيادي.
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لـلمــادة الـســوداء، وهـي شيء غــامـض يـتخلل
الكـون ولكن لم تتم رؤيتـة على االطالق. وقد
وجـــد الـبـــاحـثـــون، مـن خالل صـــور الـتقـطـت
بفـــــاصل عــــدة سـنـــــوات بعـــضهــــا عــن بعــض،
اقــواســا دائــريــة مـتحــدة املــركــز، وكــان افـضل
تفـسيـر لهـا ان الضـوء يتحـرك مبتعـدا خالل
الزمـن ومن ثم يـتبعثـر حينـما يـواجه جيـوباً
كثيفة من الغبـار النجمي، كما يفيـد التقرير
الـــذي نــشـــره الـبـــاحـثــــون يف مجلـــة نـــايـتــشـــر
)الــطبـيعــة( يف عــددهــا الـصــادر يف 22 كــانــون
االول. وتـظهــر اخملـطـطــات الـهنـــدسيــة ان كل
مجـمــوعــة مـن هــذه االقــواس تـشـيــر بــاجتــاه
بقـايـا سـوبـرنـوفـا، عثـر عليهـا بـشكل مـنفصل
مـــن خالل املــــــرقــــــاب جــــــانــــــدرا الــــــذي يعـــمل
بــاالشعــة الـسـيـنـيــة، والــذي اكـتــشف حــديـثــا
املـزيـد مـن الضـوء املـنبعـث من مـواضع اقـرب

الى هذه االجسام.


