متى حدث الكسوف الشمسي خاصة الكليّ منه ،تجد ماليين البشر يشخصون بأنظارهم إلى السماء لمشاهدة الشمس ربما للمرة
األولى في حياتهم .الشمس موجودة منذ بدأ الخلق وستبقى بعده على األرجح ،وقد اعتدنا وجودها دون النظر إليها ح ًقا؛ نستمتع
بدفء شعاعها ونستدل بوجودها منه دون أن نجرؤ ح ًقا على النظر إليها .لهذا يعد الكسوف الشمسي فرصة نادرة للنظر إلى
الشمس وتأملها أخيرً

لكن المدهش ح ًقا هنا هو أن الحيوانات تتعاطى هي األخرى مع الكسوف الشمسي بشكل مختلف ،حيث تتصرف بطرق غير
معتادة تكسر به نمط حياتها الذي نعلمه عنها .فخالل الكسوفات الشمسية السابقة ،الحظ العلماء والباحثوت تصرفات مفاجئة
للحيوانات أثناء الظالم الكلي للسماء شملت “توقف الطيور عن الزقزقة” و”استلقاء الماشية الكبيرة في المزارع” و”انطالق
الديكة ”صرير الصراصيروصياح الديكة

بينما تتجمع في قطعان كبيرة لمشاهدة كسوف الشمس ،ولوحظ  llamasال يتوقف األمر هنا ،فقد شوهدت كذلك حيوانات الالما
أن العناكب تبدأ في نقض بيوتها التي غزلتها على الرغم من أن هذا ال يحدث عادة إال أثناء الليل فقط .هكذا تتصرف الكثير
من الحيوانات مع الكسوف الشمسي كما تتصرف مع قدوم الليل تماما
تخرج الوطاويط للصيد وتبدأ حشرات الناموس في القرص ومص الدماء …
معظم تلك األمثلة تأتي بشكل عام من الحكايات الي يقصها الناس بما يالحظون حدوثه في الحياة البرية أثناء الكسوف
الشمسي ،لكن لحسن الحظ كان هناك بعض العلماء ممن درسوا األمر جي ًدا وبطريقة علمية .فخالل الكسوف الشمسي الكلي في
يونيو  ،2001قام علم وحوالي ً 250
باحثا وعالمًا في علم األحباء بالتخييم في زيمبابوي إلجراء دراسة منهجية لسلوك
الحيوانات أثناء الكسوف الشمسي .وقد وجدوا أن بعض الحيوانات تتصرف على نحو غريب ومفاجيء؛ حيث تتوقف قرود
البابون عن التغذي وتستلقي على ظهرها حتى يعاود ضوء الشمس في اإلنتشار من جديد وحينها يعتدلون سريعً ا ويواصلون
ما كانوا يفعلونه قبل الكسوف الشمسي مباشرة! هذه قرود عملية للغاية كما ترون
لكن المركز األول هنا يذهب بجدارة إلى أفراس النهر وكيف تصرفت أثناء الكسوف الشمسي الكلي .في المعتاد ،تستجم
أفراس النهر في مياه النهر والبرك الكبيرة طيلة النهار ،ثم تنتقل إلى الضفاف مع حلول الغسق للتغذي على العشب .هكذا
خرجت أفراس النهر من الماء عندما بدأت السماء في اإلظالم مع اقتراب الكوف الشمسي ،تمامًا كما اعتادت أن تفعل ببطء
في أواخر النهار .إال أنه هذه المرة لم تكد حتى تصل إلى صفة النهر عندما عاد ضوء النهار الساطع مرة أخرى! هكذا توقفت
حائرة وجامدة ال تعلم ما يجب فعله تاليًا .هل تعود إلى المياه الباردة من جديد؟ لكنه وقت التغذي بالفعل! هكذا توقفت الحياة
!بالنسبة ألفراس النهر لدقائق غريبة قبل أن ينقذها رجوع إحداها إلى الماء من جديد

.

