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 الوسم والنجم األحيمر 
من ٢٥ الى ٣٠ قدما في احمليط الهندي فتســبب 
غرق السفن، لذلك كان أصحاب السفن الشراعية 
قدميا يتحاشون اخلروج من املوانئ في تلك الفترة 
لشــدة خطورتها، وتعتبر هذه الفترة من أخطر 
أنواع الفترات املناخية التي متر على املنطقة، فقد 
كانت بعض من السفن البحرية الكويتية قدميا قد 
غرقت في البحر بسبب دخولها البحر واملخاطرة 

بالسفر في فترة غيوب النجم األحيمر.
  فالفترة الزمنية التي يســتغرقها اختفاء أو 
غيوب النجم األحيمر هــي أربعني يوما بالتمام 
والكمال، واختفاء هذا النجم سواء عند أهل البحر 
أو البادية يعد مؤشرا على بداية العواصف، وهي 
املرحلة االنتقالية إلى فصل الشتاء وربطت هذه 
الفترة املناخية التي هي الفترة االنتقالية من فصل 
اخلريف إلى فصل الشتاء والتي تتزامن مع فترة 
غياب النجم األحيمر والتي كان يعتقد في املاضي 

بتأثير النجوم على حالة املناخ.
  والنجم األحيمر هو جنم معروف من النجوم 
الدائمة والثابتة في السماء وبأنه ال يغيب إال في 
هذه الفترة احملددة من السنة، فيغيب هذا النجم 
في يوم ١١/١١ من كل ســنة ثم يظهر مرة أخرى 

في يوم ٢١/ ١٢.
  ظهور هــذا النجم يكون مــع دخول فترة 
املربعانية وهو مؤشر على دخول فصل الشتاء، 
حيث يكون الليل في غايــة الطول والنهار في 
غاية القصر، وهي مؤشرات تدل على بداية فصل 
الشــتاء كما ميكن للذين يرغبون في مشاهدة 
النجم األحيمر قبيل اختفائه ميكنهم مشــاهدته 
في السماء خالل هذه األيام بعد مغيب الشمس 
مباشــرة، حيث يغيب في الســاعة ٩:٣٥ مساء 
باستثناء فترة غيابه املذكورة سابقا، كما ميكن 
مشــاهدة هذا النجم أيضا من جهة الغرب وقت 
غروب الشمس حيث ينخفض هذا النجم في كل 
ليلة حتى يختفي متامــا في يوم ١١/١١ (نوفمبر) 
وتسمى فترة غياب هذا النجم «خفوق األحيمر 
أو غيوب األحيمر» ويستمر هذا الغياب كما ذكرنا 
مدة ٤٠ يوما، حيث يظهر مجددا في يوم ٢١/ ١٢ 

(ديسمبر) من كل عام.
  ويسمى جنم األحيمر فلكيا بنجم قلب العقرب 
 ،«Antares» واملعروف باللغة اإلجنليزية باســم
وهو أملع جنم في برج العقرب (Scorpios) وهو 
من ضمن أملع ١٦ جنما في السماء، ويتميز هذا 
النجم بضخامــة حجمه ولونه األحمر، حيث إن 
قطره أكبر من قطر الشــمس بحوالي ٧٠٠ مرة 
تقريبا، ويبعد هذا النجم عن الكرة األرضية بنحو 

٦٠٠ سنة ضوئية.
  وتشتمل فترة الوسم على أربعة منازل من 
منازل القمر، وهي: منزلة العواء، السماك، الغفر، 
الزبانــا التي هي أحدى كفتي بــرج امليزان من 

مجموعة جنوم برج العذراء.

الفترة تسمى بفترة «غيوب النجم األحيمر» وهي 
فترة معروفة ومشــهورة عند أهل البحر حيث 
يتحاشاها النواخذة وأصحاب السفن في املاضي، 
فغيوب هذا النجم واختفاؤه في هذه الفترة هما 
مؤشران ودليالن قويان عند أهل البحر باضطراب 
اجلو وعدم استقراره وهياج البحر وارتفاع املوج 
فيه، حيث كانت الســفن تتحاشى اخلروج من 
املوانئ ودخول البحر وخصوصا احمليط الهندي، 
ألن السفن التي دخلت البحر خالل هذه الفترة 

واجهت املوت احملدق «إال من رحم ربي».
  وغالبا ما تكون «ضربة األحيمر» في الفترة 
املسائية من النهار، حيث تهب «عاصفة أو ضربة 
األحيمر» قبيل املغرب أو بعده بســاعة، وتكون 
على دفعتني بينهما وقت زمني من ساعة إلى أربع 
ساعات، وضربة األحيمر خطرة وقوية جدا، وهي 
عبارة عن رياح عاصفة شــديدة السرعة يكون 
اجتاهها شــماليا إلى شمالي غربي وتكون قوية 
جدا وعاتية مصحوبة بغبار وبســحابة سوداء 
في الســماء وقد تكون ســرعة الرياح في هذه 
الضربة ٨٠ كيلو مترا في الســاعة أو أزيد من 
ذلك، وهي حالة من حــاالت األعاصير والرياح 
عاصفة جدا وتكــون هذه العواصف أو «ضربة 
األحيمر» مصاحبة ملطر وبرق ورعد وارتفاع في 
مــوج البحر وتكون األمواج عالية جدا بحيث ال 
تتحملها السفن اخلشبية، فيصل ارتفاع األمواج 

اخليام واخلروج إلى البر، أما إذا كان األمر عكس 
ذلك ونعني هنا قلة ســقوط األمطار أو انعدامها 
في فترة املوسم وهو أمر مع األسف الشديد كثير 
احلدوث في هذه املنطقة الصحراوية فإن ذلك يعني 
قلة العشب وانعدام املراعي الطبيعية مما يسبب 
خسارة مادية كبيرة ألصحاب البهائم باإلضافة 
إلى أن التربة ســوف تكون معرضة لالجنراف 
وتطاير التربة من االرض تكون الغبار والعجاج إذا 
هبت رياح شديدة السرعة أو رياح قوية كضربة 
األحيمر مثال، حيث تتطاير األتربة والغبار الذي 
متسكه في العادة األعشاب والنباتات ولذلك ترى 
أن السنوات التي يقل فيها املطر أو ينعدم في أي 
منطقة من شــمال شبه اجلزيرة العربية فتزداد 

فيها الغبار والعواصف الترابية وتطاير الغبار.
  ونتيجة لهذه التغيرات في درجات احلرارة بني 
الليل البارد والنهار املعتدل فإن هذه الفترة عادة 
ما تكون من الفترات التي تكثر فيها أمراض البرد 
مثل األنفلونزا والزكام وكذلك السعال، باإلضافة 
إلــى اإلصابة في أمراض العيــون، ويعرف برد 
هذه الفترة ببرد اخلريف الذي يعرف عند عامة 
الناس بأنه البرد «املضر» الذي يتسبب بأمراض 

البرد املعروفة.
  أما من الناحية الفلكية فمن املعروف عن غيوب 
النجم األحيمر بأنه يعطي مؤشرا على نهاية فصل 
اخلريف واقتراب فصل الشتاء البارد كما أن هذه 

السحب في املنطقة ويبدأ املطر بالسقوط ففي أول 
أيام فترة الوسم يكون املطر نادرا أو قليال جدا، 
حيث يتبخر املطر بعد تكثفه مباشرة ويتحول إلى 
بخار مرة أخرى وقبل أن يصل إلى األرض نتيجة 

الرتفاع درجة حرارة سطح األرض.
  ولكن بعد عدة أيام من دخول الوســم ومع 
انخفاض درجة احلرارة فإن املطر يتساقط رذاذا 
خفيفا ومع االنخفاض األكثر في درجات احلرارة 
وتزداد كميته ويستبشر به الناس جميعا حيث إن 
كثرة سقوطه في هذا املوسم بالذات لها داللة قوية 
على أن موسم الربيع التالي سوف يكون به من 
العشب والكأل الوفير مما يجعل األغنام والبهائم 
تشبع قبل انتصاف النهار. ومما يدلل على وفرة 
العشب في الصحراء عندما يقول (أهل احلالل) أي 
أصحاب الغنم واجلمال: «تشبع الغنم من ضحى» 
وأيضا يقولون إن هذه األرض «موسومة» أي أن 
العشب الذي في هذه األرض جاء نتيجة لسقوط 
األمطار في فترة الوســم، وهو األمر الذي يعني 
توفر «الفقع أو الكمأة» في بعض األماكن احملددة 
في الصحراء والتي يعرفها الكثير من البدو في 

صحراء شبه اجلزيرة العربية.
  زد على ذلك أن هذه األعشاب التي تنبت نتيجة 
هذه األمطار تزيد من متاســك التربة وتقلل من 
اجنرافها كذلــك تخفف من كمية األتربة والغبار 
العالق باجلو مما يجعل اجلو جيدا يصلح لنصب 

 في يوم ١٦ أكتوبــر من كل عام تدخل علينا 
الفترة املعروفة عند أغلب ســكان وسط وشمال 
وشمال شرق شبه اجلزيرة العربية التي يترقبها 
سكان هذه املنطقة طوال العام وهي فترة الوسم 
الشهيرة التي هي من الفترات التي ينتظرها هؤالء 
السكان بشغف كبير ألنها من الفترات التي تعتبر 
مبقاييس صحرائنا العربية من الفترات املطيرة 
التي تبدأ فيها السماء بتلبد الغيوم وبإنزال املطر 
من هذه الغيوم على الصحراء بعد انقضاء فترة 
صيف جافة فاحتة باب فترة الوسم التي من املمكن 

أن تكون مطيرة.
  وقد الحظ عرب صحراء شبه اجلزيرة العربية 
مالحظة يأخذها الكثيــر منهم على محمل اجلد 
وكأنها نظرية مســلم بها وأنها صحيحة، ولكن 
بنظرة علمية صحيحة الى هذه املالحظة أو لنقل 
بصورة عامــة نظرية لم تثبت صحتها وأن كأن 
بها شيئا من الصحة فهم الحظوا أن هبوب الرياح 
واجتاهها في فترة دلوق أو طلوع «جنم سهيل» 
فإذا كانت الرياح التي تهب على املنطقة هي رياح 
جنوبية شرقية أو حسب ما تسمى محليا «رياح 
الكوس» وتكون هذه الرياح في نفس الوقت عالية 
في نســبة الرطوبة فإن فترة الوسم تكون فترة 
مطيرة. أما إذا كانــت الرياح التي تهب مع فترة 
طلوع أو دلوق جنم ســهيل تكون رياح شمالية 
غربية خالية الرطوبة فإن فترة الوسم سوف تكون 
خالية من االمطار وهي التي تعرف عندهم بـ «سنة 
محل» أي أنها سنة قليلة املطر ال تتسبب بظهور 
العشب أو الكأل في الصحراء الذي تستفيد منه 

احليوانات التي تقتات على هذا العشب. 
  ولكن يتردد وخصوصا بني الشــباب صغار 
السن سؤال وهو: ما هي فترة الوسم هذه املثيرة 

لالهتمام عند سكان اجلزيرة العربية؟ 
  ولذلك نود أن نوضح هنا لهؤالء الشباب أن 
فترة الوســم هي فترة زمنية محددة مدتها ٥٢ 
يوما تبدأ من يوم ١٠/١٦ وتنتهي ١٢/٦ من كل عام 
وهي فترة معروفة فقط في شبه اجلزيرة العربية 
بالتحديد في املناطق الشمالية والشمالية الشرقية 
منها بينما ال تعرف هذه الفترة في املناطق األخرى 
سواء في شــبه اجلزيرة العربية أو بقية العالم 
وهذه الفترة ليست فترة يظهر فيها جنم يسمى 
«جنم الوسم»، فالوسم ليس جنما وال يعرف في 
الفلك جنم بهذا االســم مبعنى اصح ليس هناك 
جنم يعرف بهذا االســم ولكــن تبدأ هذه الفترة 
يوم ١٠/١٦ وهو بداية نوء «العواء» الذي مدته ١٣ 
يوما كبقية األنواء الثمانية والعشرين التي تسمى 
«منازل القمر» وتعرف بها حالة املناخ في شــبه 

اجلزيرة العربية بصورة أكثر. 
   وفترة الوسم هي من الفترات التي ميكن أن 
يعتبرها بعض الناس من املواسم الباردة ولكنها 
في الواقع هي من الفترات املعتدلة ففيها تتكاثر 

 الوسم فترة زمنية 
متتد لـ ٥٢ يومًا 

وتبدأ ١٦ أكتوبر
   من كل عام

  
  كثرة املطر في 

«الوسم» مؤشر على 
وفرة الكأل والعشب 

في الربيع
  

  احذروا «برد اخلريف» 
وأمراض البرد 

واإلنفلونزا والزكام 
وأيضاً أمراض العيون 

 الغيوم تظهر في سماء الكويت بعد شهور الصيف اجلافة

 بقلم الخبير الفلكي

  عادل المرزوق

 أـ العواء: يبدأ يوم ١٦/ ١٠ وينتهي يوم ٢٨/ ١٠ وهو أول األنواء في فترة 
الوسم، ويالحظ أن اجلو في هذه الفترة غير معتدل وغير مستساغ والرياح 
تكون متقلبة االجتاه األمر الذي يجعل اإلنســان متحيرا في اختيار نوعية 
املالبس، هل تكون من النوع اخلفيف أم من النوع الثقيل، باإلضافة إلى كثرة 
اإلصابة بالزكام. أما األمطار فإنها تكون نادرة الســقوط في أول هذا النوء 
وان كانت ال تستبعد أن تسقط في أواخره. أما معدل درجات احلرارة، تكون 
في حدها األعلى ٣٤ درجة مئوية واحلد األدنى لها يكون ١٨ درجة مئوية.

  فيقول ساجع العرب: «إذ اطلع العواء ضرب اخلباء وطاب الهواء وكره 
العراء وشنن السقاء».

  بـ  السماك: يبدأ يوم ٣٠/ ١٠ وينتهي في يوم ١١/١١، وهذا النوء تنخفض 
فيه درجات احلرارة ويبدأ املظهر الشــتوي فــي الظهور، حيث تكثر في 
الســماء الغيوم، لكنها غيوم غير ممطرة، وإذا أمطرت فإن مطرها ال يصل 
إلى األرض، حيث إن هذا املطر يتبخر قبل ســقوطه على األرض بســبب 

درجة حرارة اجلو املرتفعة.
  هذا التحول في اجلو، وتغيره من املناخ الصيفي احلار إلى املناخ الشتوي 
البارد يجعل درجة حرارة املياه منخفضة، حيث ال ميكن االغتسال قبل أن 
يتم تسخني املاء بسبب برودته. أما معدل درجات احلرارة فتكون في حدها 
األعلى ٣٠ درجة مئوية، أما حدها األدنى فيكون في حدود ١٧ درجة مئوية.
  فيقول ساجع العرب: «إذا طلع السماك ذهب العكاك وقل على املاء اللكاك».
  ج ـ الغفر: يبدأ هذا النوء يوم ١١/١١ ويســتمر ملدة ١٣ يوما حيث ينتهي 
يوم ٢٣/ ١١، وبداية هذا النوء تكون مع غيوب النجم األحيمر، والذي يسمى 

بالفلك «قلب العقرب»، أما رأس العقرب فهو جنم اإلكليل وذنبه النجم الشولة. 
غيوب األحيمر يستمر ملدة أربعني يوما، وهو من النجوم التي تكون موجودة 
في الســماء طوال العام تقريبا وميكن مشاهدته في هذه األيام في الغرب 
بعد غروب الشــمس، وكذلك ميكن مشــاهدته في أيام الشتاء بعد ظهوره 
في اجلنوب الشــرقي في أوقات الفجر، وغيوب هذا النجم يعطي مؤشــر 
تغير في حالة اجلو واضطراب البحر وهيجانه في نهاية اخلريف واقتراب 
الشــتاء، ولذلك ترى أن درجات احلرارة تنخفض أكثر في كل أسبوع مير. 
أمــا معدل درجات احلرارة فتكون في حدها األعلى ٢٦ درجة مئوية واحلد 

األدنى لها ١٤ درجة مئوية.
  فيقول ساجع العرب: «إذا طلع الغفر أقشعر السفر وزال النضر وحسن 

في العني اجلمر».
  دـ  الزبانــا: تبدأ الزبانا يــوم ٢٤/ ١١ وتنتهي يوم ٦/ ١٢ وهذا النوء هو 
آخر األنواء في الوسم وبعده تدخل املربعانية، ولذلك ترى أن السماء تكون 
فــي أغلب األوقات بها كثير من الغيوم التــي تكون في العادة بها األمطار 
نتيجة لهبوب الرياح اجلنوبية (والتي تسمى في منطقة اخلليج العربي هواء 
الكوس)، وهذا النوء هو أكثر أنواء الوسم سقوطا لألمطار كما أن اجلو في 
الليل والصباح يكون شديد البرودة. أما معدل درجات احلرارة فتكون في 

حدها األعلى ٢٢ درجة مئوية، أما احلد األدنى لها ١٠ درجة مئوية.
  فيقول ساجع العرب: «إذا دخلت الزبانا حدث لكل ذي عيال شانا ولكل 

ذي ماشية هوانا فأجمع للشتاء وال تتوانى».
  بعد هذه الفترة املعتدلة تأتي املربعانية، التي هي فصل الشتاء البارد. 

 األنواء املوجودة في الوسم  

/24759822للحجز: 565 /24759822 - 99342803 565
55494314

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب
سن فينير

د.ك فقطبـ 65 د.ك فقط 656565 بـ
مبنا�سبة

العودة للمدار�س خ�سم 

على جميع العالجات

%30

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن��ني واجلف��ون و�ش����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> عالج اأن�ش�������داد الأنف وال�ش�������خري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

د.  ممـدوح مـــــنــــاعد.  محسن آبل صادق

  العنــوان: الرقـعـي - قطعـــة 2 - ق�سيـمــة 78 - خلف فـنـدق رمــادا

تليفون: 24991990 - 24991099  -     98778662

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 

البورد الأملاين يف جراحة العيون

البورد العربي - الأردن

املجل�س العـاملـي للعـيـون - لـنـدن

ع�سو الأكادميية الأوروبية لت�سحيح النظر - دبلن

البورد العربي - الأردن

د.  محسن آبل صادق

مركز
Medical Center


