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آثار أقدام :يف البحث عن متحجرات املستقبل
دافيد فاريه

محمد السماك *
هل يرتكب الإن�سان جرمية التدمري الذاتي؟ ال ينح�صر ال�س�ؤال يف التدمري الذاتي للإن�سان فقط ،ولكن ال�س�ؤال ي�شمل كل عنا�صر احلياة على الأر�ض� ،أي تدمري كل كائن
حي ...وهذا ال�س�ؤال اخلطري يطرحه هذا الكتاب الذي يتحدث عن تنامي القدرات التدمريية للإن�سان ،والتي �أظهرت التجارب النووية والهيدروجينية مدى فعاليتها.
ويروي امل�ؤلف وقائع عن جتارب نووية �أجرتها الواليات املتحدة يف جزر مار�شال يف املحيط الهادي .ويقول �إن «�شظايا» االنفجار غطت ال�سماء بالأ�شعة ،و�أنها غطت كذلك
�أعماق املحيط بطبقة كثيفة من ال�صخور امل�شعة؛ ذلك �أن قوة االنفجار الواحد كانت ت�ساوي �ألف مرة قوة القنبلة النووية «ال�صغرية» التي جعلت من مدينهة هريو�شيما
اليابانية �أثر ًا بعد عني.

وي���ق���ول امل����ؤل���ف �أي�������ض���اً �إن وه����ج �أ���ش��ع��ة االن��ف��ج��ار
ال��ت��ج��رب��ة -يف املحيط ال��ه��ادي ك��ان وا���ض��ح��اً علىبعد  2600كيلومرت يف جزيرة �أوكيناوا اليابانية،
و�إن الإ�شعاعات و�صلت �إىل عمق الواليات املتحدة
ذات��ه��ا يف م���زارع والي���ة تن�سي وح��ت��ى يف حيواناتها
الأليفة ،وهي املنطقة التي ت�صدر الواليات املتحدة
من مزارعها حبوب القمح والذرة �إىل ال�صني و�إىل
العامل ..والتي ت�شكل �أي�ضاً �أحد �أهم م�صادر اللحوم
لال�ستهالك الداخلي وللت�صدير اخلارجي!!
وا�ستمرت جتارب القنابل النووية والهيدروجينية
الأك�ث�ر ت��ط��وراً والأ���ش��د ت��دم�يراً ط��وال ال��ف�ترة من
ع��ام  1946حتى ع��ام  1958كما يقول امل���ؤل��ف .و�إذا
ك��ان��ت ه���ذه ال��ت��ج��ارب ق���د �أظ���ه���رت ق���وة ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة ،ف�إنها �أظ��ه��رت �أي�����ض��اً ق��درة الإن�����س��ان على
تغيري ال��ع��امل م��ن خ�لال ت��دم�يره .وي���ؤك��د امل���ؤل��ف
ا�ستناداً �إىل الدرا�سات والأب��ح��اث العلمية �أن هذه
التفجريات �سوف ترتك ب�صمات دائمة -على �شكل
متحجرات -تعرف على �إن�سان ع�صرنا احلا�ضر،
كما تعرفنا املتحجرات املكت�شفة عن حياة �إن�سان
الع�صور الأوىل.
وم��ن ه��ن��ا ،ج��اء ع��ن��وان كتابه «�آث���ار �أق�����دام»!! ذلك
�أن ط��ول حياة البلوتونيوم  239ال��ذي ا�ستخدم يف
ال��ت��ف��ج�يرات ي��ق��در ب��ح��وايل  100 ،24ع���ام �أي ع��دة
مرات �أكرث من التاريخ املوثق �أو امل�سجل .و�إن هذه
التفجريات �سوف تكون �أكرث ب�صمات �إن�سان الع�صر
احلا�ضر بقا ًء وخ��ل��وداً .و�سوف تكون �أي�ضاً �أو�ضح
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خملفاته يف القطبني ال�شمايل واجلنوبي ويف كل
قارة ..بل وحتى داخل �أح�شاء كل كائن حي ،مبا يف
ذلك الأ�شجار.
ومي���ل���ك الإن���������س����ان ال����ي����وم من������اذج ع����ن ت���ل���ك ال��ت��ي
�سيكت�شفها �إن�����س��ان امل�ستقبل البعيد ..م��ع ال��ف��ارق
الكبري يف النوعية .فقد اكت�شف هذا العام ()2020
يف �شمال ميامنار (الغنية مبناجم العنرب) حجر
من العنرب يحتوي على جمجمة حيوان بحجم 7
مليمرتات ،تبني �أنها حليوان منقر�ض من ف�صيلة
الدينا�صورات ،ويقدر عمر هذه اجلمجمة بحوايل
 99مليون �سنة .وهي �أقدم بحوايل  30مليون �سنة
من ع�صر الدينا�صورات ال�ضخمة التي مت اكت�شاف
بع�ض هياكلها املتحجرة يف مناطق م��ت��ع��ددة من
ال���ع���امل ،وخ��ا���ص�� ًة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أم��ري��ك��ا
اجلنوبية.
�أم����ا ���س��ب��ب االن���ق���را����ض ،ف��ي��ع��ود ح�����س��ب ال��درا���س��ات
العلمية واجل��ي��ول��وج��ي��ة �إىل ا���ص��ط��دام ب�ين ال��ك��رة
الأر�ضية وكويكب ف�ضائي قبل  66مليون عام؛ مما
�أدى الندثار احلياة �شجراً وب�شراً وحيواناً �-إال من
رحم ربي.
ويعتقد العلماء �أن املنطقة ال��ت��ي ع�ثر فيها على
حجر العنرب وفيه جمجمة الدينا�صور كانت جزيرة
و�سط املحيط؛ و�أنها اليوم قمة مرتفعة يف جبال
ميامنار .ي��ح��اول امل���ؤل��ف يف كتابه مواكبة امل�سرية
الإن�سانية من خالل ما تركه الإن�سان القدمي من
ب�صمات ،وما ي�صنعه �إن�سان اليوم من �أعمال ت�شكل

ب�صمات الغد.
ويتجول يف البحث من مدينه �شنجهاي يف ال�صني
التي يبلغ عدد �سكانها وحدها  24مليون �إن�سان� ،إىل
خمترب �صغري يف ت�سامنيا يف �أوروب���ا؛ حيث يوجد
خمترب متخ�ص�ص يف درا�سة �آث��ار احلياة القدمية
من خالل حتليل عينات من الثلج تنقل �إىل املخترب
من القطبني ال�شمايل واجلنوبي.
وي��ج��ري ال��ع��ل��م��اء درا����س���ات م��ق��ارن��ة ب�ين الب�صمات
القدمية املكت�شفة وم��ا يرتكه الإن�����س��ان ال��ي��وم من
ب�صمات تعرف عنه يف الع�صور القادمة .ومن �أهم
و�أبرز هذه الب�صمات خملفات التفجريات النووية
وال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي �أج���ري���ت ���س��واء يف مناطق
متعددة من بحار العامل (البا�سيفيكي) حيث كانت
التجارب الأمريكية والفرن�سية والربيطانية �أو
يف م��ن��اط��ق ���ص��ح��راوي��ة (�أوري��ك�����س��ت��ان) ح��ي��ث كانت
التجارب ال�سوفياتية .ومن خالل ذلك ميكن رواية
ق�صة الإن�سان على هذه الأر�ض!!
ورغم طابع البحث العلمي للكتاب ،ف�إ َّنه ال يخلو من
وم�ضات �شاعرية م���ؤث��رة ،خا�صة عندما ي�ستقري
م�شاعر جبال اجلليد التي تنهار جراء ارتفاع حرارة
الأر���ض نتيجة ان�سداد ثقب الأوزون وكثافة جتمع
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون يف الأجواء العليا.
وم���ن ه���ذه ال��وم�����ض��ات ال�����ش��ع��ري��ة ال��ت��ي ت��خ��ل��و من
البحث العلمي ،درا���س��ة حجر منحوت بيد �إن�سان
ما قبل التاريخ ،يتبني للم�ؤلف �أن الإن�سان الذي
ع��م��ل ع��ل��ى نحته ك���ان �أع�����س��ر (وامل����ؤل���ف نف�سه هو
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�أع�����س��ر �أي�����ض��اً ك��م��ا ي��ق��ول ع��ن ن��ف�����س��ه) .ل��ق��د تطور
الإن�����س��ان ،كما يقول علماء الأج��ن��ا���س ،م��ن الرجل
القرد �إىل رجل الف�ضاء ..وتطورت �آلة القتل ،كما
يقول علماء الذرة ،من حجر م�صقول �إىل القنبله
الهيدروجينية!!
ويف الأ���س��ا���س لي�س م���ؤل��ف الكتاب ع��امل فيزياء �أو
عامل طبيعيات� .إنه �أ�ستاذ يف الآداب ،ولكنه ي�ستمد
من العلوم والفل�سفة والفنون ،وحتى من ال�شعر،
ر�ؤي��ت��ه لإن�����س��ان ال��غ��د .وه���و يف ذل���ك يتبع مدر�سة
الفيل�سوف ال�سري توما�س براون (من القرن ال�سابع
ع�شر) وح��ت��ى م��دار���س ع��دد م��ن ال��ك��ت��اب املحدثني
املعا�صرين �أمثال كافني فرن�سي�س وربيكا �سولينت،
ال��ذي��ن جمعوا يف كتاباتهم ب�ين الآداب الإن�سانية
واالكت�شافات العلمية ليقدموا ت�صوراتهم حول
واقع الإن�سان اليوم وحول م�ستقبله ،وهي ت�صورات
جت��م��ع ب�ين احل�����س��اب��ات وال���ر�ؤي���ا م��ع��اً .وت��رك��ز ه��ذه
العملية على تقدمي احلقيقة امل��رة التي يتناولها
الكتاب �-آث���ار �أق���دام -وه��ي �أن �إن�سان ال��ي��وم �سوف
يرتك لإن�سان الغد �-إذا �أراد اهلل له �أن يكون� -آثار
التباهي بقدرته على التدمري.
وبالفعل ،ف���إ َّن التقديرات العلمية اليوم توكد �أن
خمزون الدول النووية من الأ�سلحة النووية كاف
لقتل كل �إن�سان على �سطح الأر���ض �أك�ثر من ت�سع
مرات!!
م���ع ذل�����ك ،ف�������إ َّن ال���ك���ت���اب رغ����م ك���ل ال���وق���ائ���ع ال��ت��ي
يقدمها ه��و �أق���رب �إىل �أن ي��ك��ون ك��ت��اب��اً ر�ؤوي����اً منه
كتاباً علمياً .فهو ي�ؤثر �أ�سلوب املناجاة على �أ�سلوب
ال��ت��خ��وي��ف والإدان������ة .ل��ذل��ك؛ ي��ح��ذر م��ن �أن���ه حتى
لو مت اليوم �إنقاذ البيئة من التلوث املرتتب على
ارت��ف��اع احل���رارة ،وحتى ل��و �أن اال�ستهالك املفرط
لرثوات الطبيعة توقف الآن ،ف�إن �آثار التلوث و�آثار
اال�ستهالك املفرط واملبالغ فيه �ستبقى �إرث��اً م�ؤملاً
وعبئاً ثقي ً
ال على �إن�سان الغد.
ويف احل�سابات الأخ��ي�رة ،ف����إ َّن الكتاب ي�شكل دع��وة
لإن�سان اليوم ملراجعة ذاته ؛ وذلك يف �ضوء عالمة
اال�ستفهام الكربى� :أي عامل يرتك لإن�سان الغد؟
�إ َّن ب�صماته العميقة �ستبقى �شاهدة عليه �-أو له.
رمبا ملاليني ال�سنني ،و�إىل ما �شاء اهلل.

�أغ�سط�س  1945والتي �أودت بحياة � 150ألف �إن�سان
يف �ضربة واح��دة� ،أدرك علماء الذرة ويف مقدمتهم
روب��رت اوبنهامير و�أل�برت �أين�شتاين �أنهم �أنتجوا
الأداة ال��ت��دم�يري��ة ل�ل�إن�����س��ان��ي��ة .وف��ي��م��ا ي��ب��دو �أن��ه
ا�ستجابة ل�صحوة �ضمري ،ق��رر العلماء التحرك
لإقناع الدول املنتجة لل�سالح النووي عدم ا�ستعمال
القنبلة ال��ن��ووي��ة لأن��ه��ا ���س�لاح ت��دم�يري ���ش��ام��ل ؛
فالتجربة يف اليابان بينت بو�ضوح م��اذا يعني هذا
ال�����س�لاح .وق���د ذه���ب �أي��ن�����ش��ت��اي��ن �إىل ح��د املطالبة
ب�إلغاء «ال��دول��ة الوطنية» وت�شكيل حكومة عاملية
موحدة مهمتها ت�أمني ال�سالم العاملي.
ويف كتاب عنوانه « :البازار النووي� :صعود الفقراء
النوويني – The Atomic Bazar: The Rise
 ،of the Nuclear Poorللكاتب الأمريكي وليم
النغوي�ش �( ،William Langeweischeصدر يف
ع��ام  2007عن دار ف��رار و�شرتاو�س وج�يرو يف 192
�صفحة) ،يقول امل�ؤلف :مل يكن االق�تراح �ساذجاً.
كان العلماء يريدون �أن يقولوا لل�سيا�سيني« :الآن
وقد عرفتم ماذا يعني ال�سالح النووي ،ف�إن ممار�سة
احلرب يجب �أن تتوقف».
ومع ذلك ،يذكر امل�ؤلف �أن عدد ال��دول التي متلك
�سالحاً نووياً اليوم ارتفع �إىل ع�شرين دولة (منها
الهند والباك�ستان و�إ�سرائيل وك��وري��ا ال�شمالية).
وهذا يعني �أن خطورة هذا ال�سالح يف �أنه انتقل الآن
م��ن اللعبة ال��دول��ي��ة ال��ك�برى �إىل اللعبة الوطنية
ال�صغرى ،مما يزيد من خماطر ا�ستخدامه.
وتبقى احلكمة الإلهية من خلق الإن�سان والتي مل
تدركها املالئكة ،حكمة �إلهية ال يدركها �سوى اهلل
�سبحانه وتعاىل!!

وي��ذك��رن��ا ه���ذا الأم����ر مب��ا ورد يف ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
(البقرة« :)30-و�إذ قال ربك للمالئكة �إين جاعل
يف الأر�ض خليف ًة ،قالوا �أجتعل فيها من يف�سد فيها
وي�سفك الدماء ونحن ن�سبح بحمدك ونقد�س لك،
ق��ال �إين �أعلم ما ال تعلمون» .ويف �سورة الأح��زاب
(�« :)72إنا عر�ضنا الأمانة على ال�سماوات والأر�ض
واجلبال ف�أبني �أن يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها
الإن�سان� ،أنه كان ظلوماً جهو ًال».
فتاريخ الإن�سانية حافل باحلروب .ت�شهد على ذلك
�ضحايا ت��ل��ك احل����روب .ف��احل��رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية
(� )1045-1939أودت بحياة  70مليون �إن�سان .كان
ثلثا ه�ؤالء ال�ضحايا من غري الع�سكريني املقاتلني.
فقد قتل ع�شر ال�شعب الأملاين و 30باملائة من �أفراد
اجلي�ش وعنا�صره .وقتل  27مليون �سوفياتي و15
مليون �صيني .ويف تلك احلرب خ�سرت بولندة 16
باملائة من �شعبها .ك��ان يقتل يومياً ط��وال �سنوات --------------------------------
احلرب ما معدله � 30ألف �إن�سان.
•الكتاب :آثار أقدام :في البحث عن
ورغم ذلك كله ،ف�إ َّن ال�صني وحدها خ�سرت يف ثورة متحجرات المستقبل.
(�آن لو�شان) يف القرن الثامن� ،أكرث من كل �ضحايا •المؤلف :دافيد فاريه.
احلرب العاملية الثانية .وخ�سرت �أوروبا خالل حرب •الناشر :فارار وستراوش وجيرو.2020 ،
الثالثني ع��ام��اً يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر تقريباً ما
•عدد الصفحات 320 :صفحة.
يعادل خ�سارة ال�صني يف تلك الثورة!!
وب��ع��د �إل���ق���اء القنبله ال��ن��ووي��ة الأم��ري��ك��ي��ة الأوىل
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
على مدينة هريو�شيما يف اليابان يف ال�ساد�س من
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