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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

أبولو كلمة فينيقية
ماذا يعني اسم ابولو الذي اطلق عىل املركبات
التي استخدمها االنسان يف خرق ارسار الطبيعة
واستكشاف مجاهل الفضاء ومخبآت الكون؟
نقول ان هذا االسم هو اختصار كلمة ابولون،
وهو اسم إله النور والفنون والعرافة عند الرومان
واالغريق .وهو ،بحسب امليتولوجيا االغريقية،
ابن جوبيرت إله الصواعق وزوجته التون ،واخو
ديانا بالتوأمة .كان له يف هيكل دلف معبد خاص
تخدمه عرافة مشهورة ،وكان الناس يقيمون عىل
رشفه احتفاالت رائعة ُتعرف باسم "االبولونيات"،
وتتكلم االساطري عن مراحل حياته وما مر عليها
من التحوالت والتغريات.
اذا بحثنا عن اصل هذا االسم (ابولون) نراه مشتقا
من كلمة "اولن" ،وهو االله الذي اخرتع صناعة
الشعر بحسب االساطري .وهذا االسم يعني باللغة
الفينيقية "الكائن الشامل العام" .كلمة "ابولون"
تأخذ جذورها من "اولن" وتتدرج هكذا" :أب-
اولن"" ،أب -هولون" ،وهي كلمة تعني بالفينيقية
"االب الشامل العام" .قدمياً كان الناس يعبدونه
تحت اسم "ألون" يف هيكل دلف ،غري ان عبادة
ابولون التي حمل ع َلمها احد الكهنة املجددين،
بتأثري عقيدة "الكلمة الشمسية" ،اكتسحت
الهياكل واملعابد يف الهند ومرص واخذ الناس
يعبدون ابولون ويذيعون عبادته يف كل مكان.
ونسري مع املركبات الفضائية الرائدة لنستعيد
ذكرى املراحل والظروف التي متت فيها عملية
انزال اول رجل عىل سطح القمر مع ذكر االيام
دون الساعات وكسورها رغبة يف االختصار.
كان ذلك يف  16متوز  1969عندما انطلقت ابولو
 11من كيب كينيدي يف اتجاه القمر وهي حاملة
رجال الفضاء ُاأل َول ارمسرتونغ ،الدرن ،وكولن .يف
 20منه نزلت الكبسولة "النرس" عىل سطح القمر
وحطت يف منطقة بحر الهدوء عىل مسافة 1400
مرت من النقطة املع ّينة لها .ويف  21منه وضع
ارمسرتونغ قدمه عىل اديم القمر وتبعه رفيقه
الدرن وقرآ معاً مقطعاً من الكتاب املقدس.

كان كل من َ
رجل الفضاء البسا طقام خاصا يزن
 82كيلوغراما بلغت كلفته ثلث مليون ل.ل
(حينذاك) وذلك لحاميته من االنفعاالت الفضائية
والتقلبات الطقسية .يف  24منه عادت ابولو  11اىل
االرض بعدما استغرقت رحلتها  195ساعة وبعض
الدقائق.
واقلعت ابولو  12من االرض يف  14ترشين الثاين
 1969حاملة ربابنتها كونراد ،بني وغوردون ،ويف
 19منه حطت عىل سطح القمر .وبعدما قام رجال
الفضاء مبا ُرسم لهم عادوا اىل االرض مبركبتهم التي
هبطت يف  24منه يف املحيط الهادىء عىل مقربة
من حاملة الطائرات "هورنت" .وقد استغرقت
الرحلة عرشة ايام ،وكلفت الحكومة االمريكية 350
مليون دوالر.
وانطلقت ابولو  13من االرض يف  11نيسان 1970
وعليها رجال الفضاء لوفل ،فريد وسويجرت .مل
توفق كثرياً ،لكنها بلغت سطح القمر وعادت اىل
االرض بصعوبة .هل رقم  13كان شؤماً عليها؟
ابولو  14تركت االرض يف  31كانون الثاين 1970
يديرها شيربد وروزا وميتشيل ،وحطت كبسولتهم
عىل سطح القمر يف  5شباط ومعهم عربة خاصة
للسري عليه ،وعادت املركبة اىل االرض يف  7شباط.
ابولو  15انطلقت يف اتجاه القمر يف  27متوز
 1971وعليها سكوت ،وارفن ووردن ،فمكثوا 64
ساعة عىل سطح القمر.
ابولو  16كانت رحلتها يف آذار  1972وعليها يونغ،
وديوك ،وماتنغيل.
ثم توالت الرحالت الفضائية.
كان يف َمن ُأعجبوا بالرحلة االوىل اىل القمر
وبشجاعة رجال ابولو  11فتاة لبنانية هي اآلنسة
دويل سمعان من بعبدا ،فقد كتبت اليهم رسالة
رقيقة تهنئهم فيها عىل نجاح رحلتهم ،فأجابوها
بالبطاقة اآلتية التي تحمل تواقيعهم:
"اننا ممتنون وفخورون مبا ساهمنا به يف تحقيق
هدفنا الوطني بالنزول الناجح عىل القمر
والعودة منه.

اننا نؤمن بأنه ،بقدر ما يتطور االستكشاف
الكوين ،يعود بالخري عىل الجنس البرشي .نأمل
يف ان يدخل انسان اآلن عرصا جديدا من السالم
والتفاهم العامني.
فاىل الذين منكم امدونا بالتشجيع واالمنيات
الصادقة ،واىل الذين كرسوا مساعداتهم لجعل
برنامجنا ممكنا ،واىل الذين ساندونا بصلواتهم
الصادقة ،اىل كل هؤالء نتوجه بشكرنا الخالص".
الدرن كولن أرمسرتونغ
احب االرضيون القمر ،وتغنوا به وعبدوه ،ألنه
اقرب الكواكب اليهم ،وابرزها وضوحا ،واجملها
منظرا ،واوفرها فائدة لهم يف تبديد غياهب الظالم
واضاءة الليايل املدلهمة.
لكرثة شغفهم به فقد اكرموه اكراما فائقا ،وبدأوا
حساب الزمان بحولياته القمرية ال بالسنني
الشمسية كام هو معروف اليوم ،ولطاملا ح َّلقوا
اليه ونزلوا عىل ادميه عىل منت سفن تصوراتهم
وتخيالتهم .واتخذت بعض الشعوب القدمية هذا
الكوكب املنري معبودا لها ،فأقامت له املعابد
والهياكل ،وأطلقوا اسمه عىل بعض آلهتهم
وس ّموا االماكن باسمه .وقد انترشت عبادة القمر
يف لبنان القديم انتشارا واسعا دفع السكان اىل
نواح كثرية منها :ب ّ
رشي
ان يشيدوا له هياكل يف ٍ
وبرسي ودرب السيم ودير القمر كام تدل عىل
ذلك اسامء هذه االماكن.
يقول احد العلامء ..." :فب ّ
رشي تدعى يف تواريخ
الصليبيني "بو سهرو" ،واملعروف ان "بو" هو
اختصار "بيت" ،وان "سهرو" كلمة رسيانية تعني
"القمر" .فب ّ
رشي اذن تعني "دار القمر" ،وكذلك
برسي .وال يزال يف منطقة برسي بعض اعمدة قد
تكون اثرا من هيكل قديم لعبادة القمر .ودرب
السيم تحريف لكلمتَي " دار السني" ،والسني
كلمة رسيانية تعني القمر ايضا .وال ُيستبعد ان
يكون اسم "دير القمر" تعريبا ألحد هذه االلفاظ
القدمية التي تعني اسام واحدا هو القمر".
والفينيقيون عبدوا القمر واكرموه اكراما فائقا،

االنسان من اكرب ارسار الكون ،ولسوف يستجيل بعقله ما خفي من ارسار الطبيعة.

وبنوا له الهياكل ومذابح التقديس ،وقدموا له
الضحايا ،واطلقوا اسمه عىل بعض آلهتهم وملوكهم.
فتبنيت بن اشمونعزر األول ملك صيدون هو "ابن
القمر" ،و "تانيت" إلهة القرطاجيني هي "بنت
تيمناً به واظهارا ملا له من
القمر" ،وقد فعلوا ذلك ُّ
علو املقام وسمو املنزلة عندهم.
وكانت عبادة القمر شائعة بنوع خاص يف سوريا.
فان ف َرقاً من النصرييني ،مثل الكالزية او القمرية،
كانوا يقدّسون القمر مع ان األَوىل هو تقديس
الشمس .يزعم هؤالء ان الوحدة الصمدانية
ح ّلت يف القمر ،وان قدسية اآللهة التي بوركت
يف س َور كتاب "املجموع" تجلت يف القمر ال يف
الشمس ،الن "عل ّياً " ع َّرج عىل القمر بعد ان
لبث مدة يف االرض ،وحل فيه وك َّون القسم
املطموس منه وهو اليوم غري مريئ .حينام ينحل
النصرييون من الجسمية وينزلون يف السامء
بأجسامهم النورانية سيرتاءى لهم "ع ّ
يل" بأنواره
الياقوتية الساموية .ولهم اشعار وترنيامت كثرية
يف النبيذ املعروف بـ"عبد النور" الذي يعدُّه
الكالزيون هبة القمر ويعتربه الشامليون عطية
الشمس (عن كتاب "والية بريوت ـ القسم
الشاميل" ،الصفحة  ،115لواض َعيه محمد بهجت
ورفيق التميمي سنة .)1917
من الذين تنبأوا بغزو القمر ابو العالء املع ّري
منذ اكرث من الف سنة .كان هذا الفيلسوف
مكفوف البرص ولكنه كان ينظر بعينَي قلبه

بأوضح مام كان يبرصه ذو عينني مفتوحتني.
لقد رأى بعني خياله النفاذ ان االنسان سيتطور
كثريا ،ويفتح ابواب املجهول ،ويخرتق ارسار
الطبيعة ،فتنبأ بكثري من فتوحاته ومخرتعاته،
ومنها غزو السامء وقهر البحار .وقد انكر عىل
االنسان شموخه واقالقه راحة الطيور والحيتان
واالسامك ،وذ َّكره بأن مصريه املوت والفناء
وجامل الدين االفغاين هذا الفيلسوف الرشقي
العظيم تنبأ ايضاً بغزو االنسان للقمر .فقد جاء
يف كتاب "خاطرات جامل الدين االفغاين"" :ان
يف ُخ ُلق االنسان ويف عقله من القوى الغريبة
واالرسار العجيبة ما يدهش العقل ،ولقد صدق
الشيخ االكرب بقوله:
أ َت ْح َس ُب أ َّن َك ُج ْر ٌم صغ ٌري
َ
وفيك انطوى العالَ ُم األك ُرب؟
نعم ان االنسان من اكرب ارسار هذا الكون،
ولسوف يستجيل بعقله ما غمض وخفي من
ارسار الطبيعة ،وسوف يصل بالعلم وباطالق
رساح العقل اىل تصديق تصوراته ،فريى ما
كان من التصورات مستحيال قد صار ممكنا،
وما ص َّوره جموده وتو ُّقف عقله عنده بأنه
خيال قد اصبح حقيقة .لبث االنسان يق ّلب
ط ْرفه يف الفضاء وطبقات الهواء ،يتجادل عقله
مع النسور والعقبان مح ّلق ًة ويهب ملجاراتها
واللحاق بها ،ثم ُيقعده الجمود ويريه ذلك
مستحيال فريجع اىل الوراء .والعقل هو معتقل

بذاك الجمود ،يحاول فك قيوده ليسري اىل
االمام .وهكذا كان موقف عقل االنسان مع
الحيتان واسامك البحر ،يناجي نفسه ويقول:
"عندي من القوى وفهم االرسار ما ليس يف
فلم ال افعل فعلها واجري
الحيتان والعقبانَ ،
جريها؟ .وعندي انه اذا ظفر العقل يف هذا
العراك والجدال ،وتغ َّلب اقدامه عىل االوهام،
واستطاع فك قيوده ومىش مطلق الرساح فإنه
ال يلبث طويال اال ونراه قد طار بأرسع من
العقبان ،وغاص يف البحار يسابق الحيتان،
َّ
وسخر الربق بال سلك لحمل اخباره ،وتحادث
عن بعد شهر كأنه عىل قاب قوسني او ادىن،
فهل يبقى مستحيال ايجاد مطية له توصله اىل
القمر او اىل االجرام االخرى؟ وما يدرينا بعد
ذلك ما يأتيه االنسان يف مستقبل الزمان اذا
هو ثابر عىل هذا السري لكشف الرس بعد الرس
من مجموع ارسار الطبيعة التي ما ُوجدت اال
لالنسان وما ُوجد االنسان اال لها؟".
وقد صح حتى اليوم اكرث ما قاله جامل الدين
االفغاين منذ عرشات السنني .فقد ابتدع العلامء
االمريكيون مركبة فضائية وصلوا بها اىل القمر
محققني حل ًام طاملا راود مخ ّيالت البرش منذ
بدء التاريخ.
ً
ونابليون ايضا كانت تراود نفسه فكرة غزو القمر.
ذات ليلة بينام كان يرقب النجوم ويتأمل الكواكب
اقرتب منه احدهم وسأله" :مباذا تف ّكر؟" ،فأجابه:
"بعد فتوحايت االرضية اف ّكر كيف افتتح السامء".
وقد د ّوى هذا الكالم يف مسامع العامل وتناقلته
االلسن اىل ان بلغ مسامع شاعر القطرين خليل
مطران فصاغه شعراً وهو:
َ
لنابليون َ
ذات عشية		
قالوا
اذ كــــان َي ْرقب فـي السامء االنجمـــا:
		
األرض ماذا تبتغي؟
من بع ِد َفت ِْح ِ
َ
فأجاب :أَ ْفكر َ
كيف أفتتح السام
وقص عنه
ما عجز عنه الناس منذ بداية الكونَّ ،
هانيبعل ،واالسكندر ،وقيرص ،ونابليون وهتلر،
حققه اليوم ثالثة من رواد الفضاء االمريكيني يف
 20متوز سنة  ،1969وسيبقى هذا التاريخ خالدا
يف سجل االنسانية.
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