
 كیفیة عمل الكسوف
 وتاریخیة ھندسیة نظر وجھات: 101 الكسوف

 كاروالینـا تشارلسـتون، وحتـى أوریغـون سـالم، مـن الضـیق المسـار طـول علـى مرئیًـا للشـمس الكلـي الكسـوف كونیسـ ،2017 أغسطس 21 في
 .الیوم ذلك في القمر بظل یتأثر ما كل وسیتغیر الجنوبیة،

. دائمـین والكـون العـالم وسـیظل وتمـوت أجیال وستولد. الدوام على ستشرق والشمس ستلمع فالنجوم. األبد إلى قائمین نعرفھما كما والكون العالم
 فالوضـع وبالتـالي – للشـمس الكلـي الكسـوف مثـل عمیـق شيء حدوث عند یحدث قد بوصفھ – الضخم المزیج ھذا في منتشر شك یوجد أنھ غیر
 .لك بالنسبة جًدا مقلق

 بـالخوف البشـري التـاریخ أغلـب طـوال والمجتمعیـة، الفردیـة األقـدار حددت التي اآللھة عوالم السماوات، في التغیرات ظممع قوبلت الحقیقة، في
 أو شــيء لكــ نھایــة أنھــا وعلــى األحــوال، أفضــل فــي تشــاؤمیة، نظــرة والمــذنبات القمــر وخســوف الشــھب وابــل إلــى یُنظــر كــان فقــد. واالرتیــاب
 .جًدا مخیفة كانت كما حولنا بالطبیعة والیقین باألمن الجماعي بشعورنا األحداث ھذه عصفت وقد. األحوال أسوأ في ھرمجدون،

 القـدماء الصـینیین فسـجالت. تقریبًـا سـنة 4,000 منـذ الرسمیة األشكال من شكل بأي للكسوف االھتمام أولوا الناس أن لدینا األولى المؤلفات تبین
 إلـى یُتـرجم مقطعًـا تتضـمن المیالد قبل 2134 أكتوبر 22 في) األرجح على( حدث الذي الشمس كسوف عن – التحدید وجھ على ،تشینغ تشو –

 ".متناغم بشكل یلتقیا لم والقمر الشمس" یلي كما اإلنجلیزیة

 رعالشـوا فـي الضوضـاء مـن الكثیـر سـمع عنـدما الكسـوف عـن) المیالد قبل 2146 – 2159( كانغ تشانغ الصینیة اإلمبراطوریة إمبراطور علم
 اإلمبراطـور، بـالط فلـك عـالمي رأس قطـع تـم أنـھ ورد أنـھ إال ذلـك، فـي نجحوا وقد. الشمس یأكل كان الذي التنین إبعاد تابعیھ یحاول كان حیث
 .بالحدث التنبؤ في لفشلھم وھو، ھسي

 المــیالد قبــل 648 أبریــل 6 يفــ للشــمس الكلــي الكســوف عــن أرشیلوشــاس الشــاعر تحــدث فقــد. الكســوف أحــداث أیًضــا القــدماء الیونــانیون ســجل
 :أسطوریة بمصطلحات

 أولمبـوس، جبـل آلھـة والـد زیوس، صنع أن منذ رائع، شيء یوجد ال ابتالعھ، یمكن شيء یوجد أن المستحیل من األمل، من أبعد شيء یوجد ال"
 ".المؤلم الخوف الرجال وأصاب الساطعة، الشمس ضوء بإخفاء الظھیرة، من اللیل

 



 جـون البریطاني الشاعر ھو فھا. العصور مر على كسوف حدوث إلى المؤلفات من العدید خالل من وردتنا التي قدًما األقل اباتالحس تشیر كما 
 :المفقود الفردوس في یكتب میلتون

 شفق یلقي معتم، كسوف في القمر، وراء من أو أشعتھا، من مجردة األفقي، الضبابي الھواء عبر جدید، من أشرقت التي الشمس، تظھر وعندما"
 ".الملوك یحیر التغییر من وبخوف البلدان نصف على بظاللھ كارثي

 الشمس كسوف ماھیة ندرك أننا في شك فال الیوم، أما. وسحریة عجیبة أبعاد ذات أحداث عن عبارة الحسابات كل حسب الشمس كسوف كان لقد
 للتحقق الكسوف استخدمنا أننا حتى. الفضاء من الكسوف شاھدنا وقد. دوثھح ومكان وموعد وسببھ، الكسوف حدوث بكیفیة علم على فنحن. جیًدا
 أن وكمـا القـدیم بسـحره محتفًظـا الشـمس كسـوف یظل ذلك، من بالرغم أنھ إال. الشمسي النظام خارج جدیدة عوالم والكتشاف الفیزیاء قوانین من

 .رائعًا أمًرا تُعد مشاھدتھ

 مـن كبیـر جزء في الجزئیة مراحلھ في سیُشاھد 2017 أغسطس 21 فكسوف. كوكبنا على القادم المرئي الشمسي للكسوف بالنسبة الحال ھو ھذا
 الفعلیـة للحالـة الصـغیرة الرقعـة – الكلیـة مسـار ویبـدأ. أفریقیـا وغـرب الغربیـة وأوروبـا الجنوبیة أمریكا من أجزاء إلى باإلضافة الشمالیة أمریكا

) غربًـا درجـة 171,5515: الطـول خـط شماالً، درجة 39,7216: العرض خط( الھادئ المحیط في – القمرب تماًما مغطاة الشمس فیھا تبدو التي
 .21 الیوم من) UT( العالمي بالتوقیت 16:48:39 الساعة تمام في

 
 17:15:58 السـاعة تمـام فـي الكلیـة المرحلـة تبدأ حیث أوریغون سالم، عند األمریكیة المتحدة للوالیات الغربي الساحل عند الیابسة الكسوف یبلغ

 النھایـة فـي األرض یغـادر ثـم الجنوبیـة، كاروالینـا تشارلسـتون، إلـى المتحـدة الوالیـات عبر أریغون من بدءً  القمر ظل یتابع ثم. العالمي بالتوقیت
 .العالمي بالتوقیت 18:49:01 الساعة تمام في دقیقة 33و ساعة مرور بعد األرض عن الكلیة المرحلة لتنتھي األطلسي، المحیط ویدخل



 
 بكاربونـدیل، إلینـوي جنـوب جامعـة مـن بـالقرب ھـو القمـر لظـل مـدة أطـول سـیختبر الـذي الكلیـة مسـار طـول علـى الموقع أن إلى اإلشارة تجدر

 مـن أنـھ غیـر. الشـمس كسـوف متوسـط مـن قلـیالً  أقـل وھـي ثانیـة، 40و دقیقتـین الموقـع ھـذا في الكلي للكسوف مدة أقصى ستكون حیث إلینوي،
 نـادر أمـر دقـائق سـبع مـن ألكثـر الكسـوف كلیـة اسـتمرار أن رغـم ونصـف، دقـائق سبع عن تزید لمدة للشمس الكلي الكسوف یستمر أن المحتمل

 .جًدا
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