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القمر :تأريخ للمستقبل
أوليفر مورتون

طالل اليزيدي *
يطرح هذا الكتاب م�س�ألة ما الذي يقتدر الإن�ساين يف الإن�سان على �أن ينجزه؟ ويقوم على دح�ض دعوى و�أطروحة �أخرى :ف�أما الدعوى املبطلة ،فهي �أن �سمة «الإن�سانية» تخ�ص
وال تعم؛ �أي �أنها حكر على طائفة من النا�س (متطرفون ،بي�ض ،حمافظون ،)...و�أما الدعوى املحقة ،فهي �أن كل واحد منا -مع�شر الب�شر ،ومهما كان ديننا �أو ثقافتنا �أو عوائدنا
�أو �أل�سننا...ـ له «ن�صيب مت�ساو» يف «الإن�سانية» ،و�أن علينا �إعادة تعلم النظر �إىل �إن�سانية الأغيار بعد �أن فقدناه.

عندما ظهر للعيان رج��ل الف�ضاء نيل �آرم���س�تروجن
( )Neil Armstrongمبا�شر ًة على �شا�شات
التلفاز من مكوك ال�صقر -وحدة حتكم رواد الف�ضاء
وح��د
مبركبة �أب��ول��و� -إىل ال�سطح ال�صخري للقمرَّ ،
ب ��ذل ��ك ال �ت ��وج �ه ��ات امل�ن�ق���س�م��ة يف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية يف حلظة م��ن الفخر بالوطن والإع�ج��اب
بالتقدم العلمي .بعد �سنوات من املظاهرات �ضد حرب
فيتنام ،واالغ�ت�ي��االت ال�سيا�سية ،وعمليات ال�شغب يف
امل��دن ،توحد ب�إعجاب  94باملئة من �سكان الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ع�ل��ى ��ش��ا��ش��ات ال�ت�ل�ف��از؛ مل�شاهده
م�ع�ج��زة �أبولو -11تظهر ل�ل�ع�ي��ان وه ��ي حت��ط على
�سطح القمر ،وت�سامروا على ال�شا�شات حتى ف�ترات
م�ت��أخ��رة م��ن ليلة ال �ـ  20م��ن يوليو ع��ام .1969
يف تلك اللحظة ،نقل �آرم�سرتوجن على ناقل الراديو
حل �ظ��ة وطء ق��دم �ي��ه ل���س�ط��ح ال �ق �م��ر «ه � ��ذه خ�ط��وة
�صغرية لرجل على �سطح القمر ،لكنها قفزة عمالقة
للب�شرية» .بعد ذلك ،مب�ساعدة من مرافقه بز �ألدرين
( )Buzz Aldrinجمعا عينه من �صخور وتربة
القمر ،وقفزا مب��رح على اجلاذبية ال�ضعيفة للقمر،
و�أخرجا كامريا اللتقاط ال�صورة الأيقونية لألدرين
وهو يحيي العلم الأمريكي على �سطح القمر .من بعد
ذل��ك� ،أ�صبح غ��زو القمر و�إر� �س��ال مركبات �إىل القمر
م��ن الأح� ��داث الروتينية امل�ع�ت��ادة .لكن بعد خم�سني
عا ًما منذ وط�أ الب�شر �سطح القمر ماذا ت�شكل حلظات
ال�ف�خ��ر ال���ض�ب��اب�ي��ة ت�ل��ك ع�ل��ى ال���ش��ا��ش��ات غ�ير امل�ل��ون��ة
ل�ت��اري��خ وم�ستقبل الب�شرية م��ع ال�ق�م��ر؟ م��ورت��ون يف
كتابه «القمر» املف�صل ،املمتع جداً ،امل�ستمد من عملية
بحثية رائعة ،يحتفل مبا �سماه «الرجوع للقمر» .حيث
يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة تالحمت اجل�ه��ود ب�ين الب�شر من
خمتلف الدول ،وال�شركات اخلا�صة ،لإطالق مركبات
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ا�ستك�شافية �إىل �سطح القمر لتمهد لعهدٍ جديد لزيارة
الب�شرية للقمر مرة �أخرى.
�أول �ي �ف��ر م��ورت��ون ك��ات��ب وحم ��رر ب��ري�ط��اين يف امل�ج��ال
العلمي .يحمل �شهادة يف الفل�سفة وتاريخ العلوم من
جامعة كمربيدج الربيطانية .الكتابة العلمية ملورتون
يف كتاب القمر وا�ضحة وبطريقة �سردية ت�شد القارئ.
ف�صول الكتاب غري مرتبة ترتيبا زمن ًيا متعاقباً ،يف
الف�صول الأوىل للكتاب حت��دث م��ورت��ون ع��ن فهمنا
وعالقتنا بالقمر ،ثم حتدث عن ا�ستك�شاف القمر من
ريا حتدث عن خبايا
خالل برنامج ورحالت �أبولو ،و�أخ ً
امل�ستقبل عن عودة الب�شر مرة �أخرى �إىل القمر وما �إذا
�ستكون هناك م�ستوطنات م�ستقبلية على �سطح القمر،
لكن كل ف�صل من ف�صول هذا الكتاب ُمغامرة ممتعة
بحد ذاتها.
احل�ق��ائ��ق العلمية يف الف�صول الأوىل ال�ت��ي يتحدث
فيها عن مراحل تكوين القمر وتاريخه مع الب�شرية
مف�صلة بطريقة وا�ضحة ت�ستحوذ على القارئ وت�شد
ان�ت�ب��اه��ه ،ي�ق��دم يف ك�ت��اب��ه ح�ق��ائ��ق �أخ� ��اذة ع��ن م��راح��ل
عظيمة ومتالحقة منذ �أك�ثر م��ن �أرب�ع��ة باليني عام
من عمر القمر ،يتحدث يف كتابه عن مراحل تكوين
القمر وي�ق��ول «�إن م��ن �أك�ث�ر امل�شاهد عنفاً و��ش��دة يف
تاريخ النظام ال�شم�سي ،ارتطام كوكب ثيا (،)Theia
القمر ح��ال�ي�اً ،بكوكب تيلو�س ( ،)Tellusالأر� ��ض
ح��ال�ي�اً .الفو�ضى ال�ن��اجت��ة م��ن االرت �ط��ام حت��ول��ت �إىل
ترتيبات جديدة يف احلجم واحلركة ،حيث ظهر كوكب
جديد نو ًعا ما �أكرب من تيلو�س ،يدور ب�سرعة ،وحوله
قمر نوعاً ما �أ�صغر من ثيا يدور حوله يف مدار ثابت
»تاريخ ثيا وتيلو�س انتهى ،وتاريخ الأر�ض والقمر ولد
يف مكانهما .و�ضح مورتون� ،أن القمر بالن�سبة للب�شر
زمن
جر ٌم �سماوي مهجور ،مت�صل مبا�ضي كوكبنا ُمن ُذ ٍ

تليد ،كتل ٌة من ال�صخر خالية من احليا ِة وامل��اء يدور
ح��ول كوكبنا م��رة يف ك��ل �شهر .يف احلقيقة قلي ً
ال ما
يدر�س العلماء القمر يف الفرتة الأخرية ،فتل�سكوباتهم
ُ
تتجنبه؛ لأن القمر يعك�س �ضو ًءا ي�شو�ش على مراقبة
م���ش��اه��د �آ�� �س ��رة م ��ن امل� �ج ��راتِ  ،والأج � � ��رام ال���س�م��اوي��ة
البعيدة ،وكذلك معظمنا يتجنب القمر عند النظر
�إىل النجو ِم ،واملجرات البعيدة؛ لأن �ضوء القمر ي�شو�ش
على ر�ؤيتنا للنجوم البعيدة .فقرب القمر من الأر�ض،
وحجمه يف ال�سماء ،وق��وة �ضوئه ،ت�شو�ش على ر�ؤي��ة
الأجرام ال�سماوية القريبة منه يف ال�سماء ،وهذا � ً
أي�ضا
ما يرجحه �أوليفر مورتون يف كتابه «القمر» ،على �أن
جارنا يف الف�ضاء ي�شاهد دائ ًما يف �سمائنا لكن قل ما
يتباحثه ويتدار�سه العلماء .لكن مع الذكرى اخلم�سني
خلطوات نيل �آرم�سرتوجن على القمر -التي حتقق بها
قفزة عظيمة يف ت��اري��خ الب�شرية� -أ�صبح القمر مرة
�أخرى حمط اهتمام الب�شرية .مورتون يف كتبه يقرتح
وبطريقة مقنعة� ،أنه ال يوجد ج�سم فوق ر�ؤو�سنا �أكرث
�أهمية لنا ولكوكبنا بعد ال�شم�س غري القمر« .فالقمر
يكمل الأر�ض» كما كتب مورتون ،فجاذبية القمر تخلق
�أم��واج املد واجلزر على �سطح الأر���ض ،وينظم الأحياء
والهيدرولوجيا املائية على كوكبنا� .أي���ض�اً ،مراحل
القمر �ساعدت الب�شرية يف حتديد الوقت منذ الوهلة
الأوىل التي بد�أ الب�شر فيها بتحديد الوقت .يف القرن
ال�سابع ع�شر� ،ساعد القمر على تكوين نظرية كونية
جديدة متكن ائتالف من العلماء من م�شاهدة انعكا�س
�ضوء ال�شم�س م��ن الأر� ��ض على �سطح القمر ،حت��دوا
بهذه امل�شاهدة نظرية �أر�سطو على مركزية الأر���ض
للمجموعة ال�شم�سية ،كتب م��ورت��ون بل�سان جاليليو
«�إن هذا االكت�شاف يجعل للأر�ض مكاناً بني النجوم
امل�شعة» ،فمن على �سطح القمر ي�ب��دو كوكبنا جنماً
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م�شعاً ب�سبب انعكا�س �ضوء ال�شم�س.
م��ورت��ون يف كتابه املف�صل ،املمتع ج ��داً ،امل�ستمد من
عملية بحثية رائعة ،يحتفل يف الف�صول الالحقة مبا
�سماه «بالرجوع للقمر» ،ففي الفرتة الأخرية تالحمت
اجل �ه��ود ب�ين ال�ب���ش��ر م��ن خمتلف ال� ��دول وال���ش��رك��ات
اخلا�صة ،لإط�ل�اق روب��وت��ات �إىل �سطح القمر لتمهد
ل�ع�ه��دٍ ج��دي��د ،ل ��زي ��ارة ال�ب���ش��ري��ة للقمر م ��رة �أخ ��رى.
مورتون كتب «�إن التذكرة الأوىل للرجوع �إىل القمر
ُح ��جِ ��زت» ،ي��و��س��اك��و م � ��ازاوا ب�ل�ي��ون�ير ي��اب��اين ا��ش�ترى
ت��ذك��رة ل��رح�ل��ة �إىل ال�ق�م��ر يف ح ��وايل ع ��ام ،2023
لكن الرحلة رمبا �ستت�أجل ،فمركبة الف�ضاء التي على
متنها �سيزور الب�شر القمر مرة �أخرى مل تنب �أو تخترب
بعد ،على الرغم من ذل��ك البليونري الياباين م��ازاوا
قام بدفع مبلغ ال ي�ستهان به �إمياناً ب��أن �شركة �إيلون
م�سك � SpaceXستتمكن من �إمت��ام هذه الرحلة
ب �ن �ج��اح .ك��ذل��ك رج ��ل الأع �م ��ال ج�ي��ف ب �ي��زو���س مالك
�شركة �أم ��ازون و�صحيفة الوا�شنطن بو�ست ،ي�صرف
الباليني على �شركته ( .)Blue Originال�شركة
متلك طموحات كبرية خارج الغالف اجلوي للأر�ض،
كتب م��ورت��ون يف ه��ذا امل�ج��ال «ج�ي��ف بيزو�س يتحدث
عن امل�ستقبل حيث �إ َّن بع�ض ع�شرات من ال�سنني من
الآن املاليني من الب�شر �سيعي�شون على مدارات حول
الأر�ض ،على الأقل ولو لبع�ض من الوقت ،يف امل�ستقبل
�ستكون هنالك �صناعات ال مكان لها يف الأر���ض تتعلق
فقط بغزو الف�ضاء» .يعرتف مورتون يف كتابه بالتطور
الالفت الذي حققته ال�شركات اخلا�صة لغزو الف�ضاء،
لكنه � ً
أي�ضا ال يتوانى يف انتقاد �سيا�سات هذه ال�شركات،
�شركة �إي �ل��ون م�سك حققت جن��اح��ات وا��س�ع��ة ك�شركة
خا�صة لغزو الف�ضاء .يف احلقيقة  SpaceXقادت
�أكرب عملية ناجحة لربنامج تطوير مركبات الف�ضاء
منذ برنامج �أب��ول��و يف منت�صف ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ومن
املمكن للمركبات التي طورتها �شركة SpaceX
�أن ت�ستحوذ على ع�ق��ود  NASAامل�ستقبلية لغزو
القمر ،لكن يف حقيقه الأمر يعتقد مورتون �أ َّن رجال
الأع �م��ال ك��إي�ل��ون م�سك وج�ي��ف بيزو�س يبحثون عن
الإط ��راء وال�شهرة الإع�لام�ي��ة �أك�ث�ر م��ن طموحاتهم
لغزو الف�ضاء.
يف ف�صلٍ الح��ق من الكتاب حت��دث � ً
أي�ضا عن الإجن��از
التاريخي ملركبة �أب��ول��و و�أول رحلة �إىل القمر ،التي
خطت بالب�شر خطوة جبارة� ،إىل امل�ستقبل لن�صبح من
�ضمن الكائنات الغازية للف�ضاء ،قادرة على العي�ش خارج

الأر�ض ،ولو ل�ساعاتٍ ب�سيطة .حتدث عن التكنولوجيا
والتقدم يف �صناعة قوة حمرك ال�صاروخ ،كتب «خالل
ب�ضع دقائق ،اجليل اخلام�س من حمرك  F-1sولد
ح ��وايل  60جيجا واط م��ن ال �ق��وة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ما
ي�ع��ادل الإن�ت��اج االع�ت�ي��ادي مل��ول��دات الكهرباء جمتمعة
يف بريطانيا» .لي�س ذلك وح�سب بل جزئيات ب�سيطة
�أخرى بتفا�صيل دقيقة يف مركبة �أبولو مذهلة �أي�ضاً؛
فجدران الأملنيوم الرقيقة برقة املنديل للمكوك الذي
هبط على �سطح القمر ،تتحرك للداخل واخلارج بنا ًء
على فوارق ال�ضغط ما بني داخل وخارج املكوك .هذه
الرقائق �أي�ضاً �أحدثت ثورة �صناعية يف ت�صنيع بدالت
رواد الف�ضاء ،ه��ذه ال��رق��ائ��ق خيطت م��ن ن�سيج ناعم
بوا�سطة ن�ساء تعمل على مكائن خياطة اعتيادية ،ال
تختلف متاماً عن مكائن اخلياطة املوجودة يف بيوت
معظم الأمريكيني.
يف ف�صول الكتاب الأخ�ي�رة ،م��ورت��ون حت��دث بطريقة
تطلعية ع��ن امل�صاعب البيولوجية وال�سيا�سية التي
�ستواجه الب�شر ال�ستيطان القمر ،ف�سردياته تطرح
ت���س��ا�ؤالت ح��ول ف�ك��رة امل��دي�ن��ة الفا�ضلة ل�ق��واع��د على
�سطح القمر كما ت�صور يف ت�أمالت امل�ستقبل .مورتون
ختم كتابه حمتفيا بالإجناز الب�شري يف ال�صعود للقمر
مرجحا ب�أن ال�صور امللتقطة من على
بالقرن املا�ضي،
ً
منت مركبة �أبولو تعد هدايا تذكارية ال تقدر بثمن،
حيث كتب «�إن الكثري من الب�شر يتطلعون ب�إعجاب على
�سطح القمر �أكرث من �أي ج�سم �آخر يف الكون املنظور،
لكن ما زالت ال�صورة امل�ؤثرة واملعا�صرة ،الأكرث �أهمية

يف تاريخ الب�شرية بالقرن الع�شرين ،هي تلك ال�صورة
الأر�ضية التي التقطها رائد ف�ضاء مركبة �أبولو »-بيل
اندير�س ( ،)Bill Andresلكوكب الأر�ض الأزرق
وه��و يطفو ف��وق عزلة القمر" .حت��دث م��ورت��ون عن
التناق�ضات حول م�ستقبل الب�شرية على �سطح القمر
ودور القمر يف م�ستقبلنا من خالل حتليالت ا�ستخدام
�صورة القمر يف اخليال العلمي .كتب موتون قائ ً
ال «يف
زمن ما يف ت�صورات اخليال العلمي كان القمر �صورة
للم�ستقبل حيث �إن ��ه مثل امل��و��ض��ع البعيد ال ��ذي من
املمكن �أن ت�صله �صواريخ الب�شرية ،وذل��ك م��ا حققه
برنامج �أبولو» لكن ت�صورات اخليال العلمي عن القمر
حالياً ق��د ت��دل على امل�ستقبل لكنها ق��د تبدو رجعية
لأن الب�شرية تخيلت ال�صعود للقمر وو�صلت �إليه.
على الرغم من �أن ه��ذه الت�صورات قد تبدو رجعية،
�إال �أن القمر ما زال م�صدر �إلهام للكثريين ،من بينهم
مورتون الذي ما زال ي�ؤمن� ،أو على الأقل يتمنى� ،أن
العودة �إىل القمر بطريقة ما �أو ب�أخرى �ستكون جزءا
من م�ستقبل الب�شرية.
ب��اخ�ت���ص��ار ،معظم ال�ك�ت��ب امل�ن���ش��ورة ع��ن ال�ق�م��ر تنظر
للخلف �إىل �إح��داث برنامج �أبولو وال�سباق نحو غزو
القمر بعد ح��وايل ن�صف قرن من �أول خطوة ب�شرية
على �سطح القمر .بع�ض الكتب تنظر �إىل الإم��ام �إىل
م�ستقبل ا�ستك�شاف الف�ضاء من قبل الوكالة الوطنية
لغزو الف�ضاء  ،NASAوال�شركات اخلا�صة الأخرى،
والبع�ض الآخ ��ر م��ن الكتب يركز على درا��س��ة القمر
ك�ج��رم ��س�م��اوي ،لكن يف احلقيقة معظم ه��ذه الكتب
ال تتطرق �إىل القمر وت��اري�خ��ه وم�ستقبل الب�شرية
م��ع بطريقة وا�سعة وممتعة ،ككتاب القمر لأوليفر
م��ورت��ون ،فالكتاب جمموعة من الأب�ح��اث والتقارير
التي جتمع كل جوانب القمر وعالقة الب�شرية معه،
م�سرود بطريقه تبعث وتثري الأفكار والت�سا�ؤالت حتى
يف �أذهان القراء امللمني.
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