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ُيَوفُِّر اْلِبْنزيُن طاَقًة لَِتْشغيِل َسّياَرِتُكْم.

 اْلَفْحُم اْلَحَجِريُّ ُهَو اْلَوقوُد 
اْألُْحفوِريُّ اْألَْكَثُر َوْفَرًة في 

ّياِتِه  اْألَْرِض، َغْيَر َأنَّ َكمِّ
آِخَذٌة في النَّفاِد.

لِْلِقياِم ِباْلَعَمِل. ِمَن اْألَْمِثَلِة َعلى ذِلَك، َأنَّ اْلَوقوَد ُيَوفُِّر 
عاُم َواْلِبْنزيُن َنْوَعْيِن  طاَقًة ِعْنَدما ُيْحَرُق. َوُيَعدُّ الطَّ

ِمَن الّطاَقِة - َفَأْجساُمنا َتْحُصُل َعلى الّطاَقِة ِبواِسَطِة 
ّياراِت  ِإْحراِق ما َنَتناَوُلُه ِمْن َأْطِعَمٍة، َوُمَحرِّكاُت السَّ

ُتَشغَُّل ِبَحْرِق اْلِبْنزيِن.

ُتْسَتَمدُّ ُمْعَظُم الّطاَقِة الَّتي َنْسَتْخِدُمها ِمْن َوقوٍد 
، َأِو اْلغاِز  ؛ ِمْثَل النِّْفِط، َأِو اْلَفْحِم اْلَحَجِريِّ ُأْحفوِريٍّ

. َوَقْد َتَكوََّن هذا اْلَوقوُد اْألُْحفوِريُّ َقْبَل  بيِعيِّ الطَّ
َرٍة، نيِن ِمْن َبقايا َنباتاٍت َوَحَيواناٍت ُمَتَحجِّ َمالييِن السِّ
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َهْل َهَبَط اإلْنساُن على َسطِح القَمرِ َمرًَّة أُْخَرى؟
َنَعْم، َلَقْد َهَبَط اإلْنساُن ِستَّ َمرَّاٍت َعلى َسْطِح الَقَمِر َبيَن العامْيِن ١٩٦٩ َو١٩٧٢. َوِبذِلَك َيْبُلُغ َمْجموُع ُرّواِد الَفضاِء اّلذيَن َهَبُطوا 

اُد الَفضاِء باْسِتكشاِف َسْطِح الَقَمِر ِبواِسَطِة َعَرَبٍة َصغيَرٍة ُتَسمَّى  َعلى َسْطِح الَقَمِر اْثَنْي َعَشَر راِئًدا. َوفي الَمّراِت الّثالِث األخيَرِة، قاَم ُروَّ
. الُمَتَجوَِّل الَقَمِريَّ

ماذا َجَلَب رُّوادُ الَفضاءِ َمَعُهْم ِمَن الَقَمرِ؟
لَقْد َجَلبوا َمَعُهم ِمئاِت الكيلوغراماِت ِمْن ُصخوِر الَقَمِر َوُترَبِته. َوُصخوُر الَقَمِر ُبنِّيٌَّة أْو َرماِديَُّة اللَّوِن، َوفيها ِقَطُع ُزجاٍج َصغيَرة. َوَيْعَتِقُد 

الُعَلماء ِبَأنََّ َمْصَدَر الَكثيِر ِمْنها ُهَو الَبراكيُن الخاِمَدُة، ِإْذ ال ُتوَجُد َبراكيُن َنِشَطٌة على َسْطِح الَقَمِر َحاليًّا.
خوِر ال ُتْظِهُر أيَّ َدليٍل َعلى ُوجوِد َحياٍة َحيواِنيٍَّة َأْو َنباِتيٍَّة. َوَتُدلُّ القياساُت اّلتي ُأْجِرَيْت َعلىِ ُصخْوِر اَألرِض َوُصخْوِر  إّال َأنَّ الصُّ

الَقَمِر على َأنِّها َقْد َتَكوََّنْت ُمْنُذ ما َيْقُرُب ٤,٦ ملياراِت َسَنة. 

 ماذا تَرَك رُّوادُ الَفضاءِ َعلى َسْطِح الَقَمرِ؟
ْقِس َواألْحَواِل الُمناِخيَِّة َعلى َسْطِح الَقَمر. َوَقْد أْظَهَرِت الّنتاِئُج َأنَّ الّطْقَس َيكوُن َشديَد الَحراَرِة حيَن  َلقْد َتَركوا َأْجِهَزًة ِلِقياِس الطَّ
عيَفة. َتْسَطُع الّشْمُس، َوقاِرَس الَبْرِد حيَن ُيَخيُِّم الّظالم. َكذِلَك َبدا َأنَّ هناَك َبْعَض االْهِتزازاِت الّناِتَجَة ِمْن ُوقوِع َبْعِض الّزالِزِل الضَّ

اُد الَفضاِء َعَلًما في ُكلِّ َمْوَقٍع َهَبطوا فيِه َعلى َسْطِح الَقَمِر. َوَنظًرِإلى اْنِعداِم الّرياِح َعلى َسْطِح الَقَمِر، َفَقْد َوَضعوا  َكذِلَك َترَك ُروَّ
في داِخِل األْعالِم أْسالًكا ُصْلَبًة َكْي َتَظلَّ األْعالُم ُمْنَبِسَطة.

، َفَسَتْبقى آثاُر َأْقَداِمِهْم َمالييَن  َوِبالّطبِع َفَقْد َتَرَك ُرّواُد الَفضاِء آثاَر َأْقداِمِهْم، َوِبما َأنَّه ال يوَجُد ماٌء أْو هواٌء أو حياٌة على الَقَمرِِ
الّسنيَن ُدوَن أيِّ َتْغيير.

اِت َواَألْجِهَزِة  َلٍة، َوالَكثيَر ِمْن الُمَعدَّ َوباإلَضاَفِة إلى ُكلِّ ذِلَك، َفَقْد َخلََّفِت الِبْعَثُة َوراَءها ستَّ َمْرَكباٍت َقَمِريٍَّة، َوثالَث َعَرباٍت ُمَتَجوِّ
ُر ِبَمالييِن الّدوالراِت. َوُتَعدُّ ِمَن َأْغلى الُمَخلَّفاِت َثَمًنا ِفي الّتاريخ. ُتَقدَّ
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َهِل اْعَتَرَفْت تيلي بيْركيْنز ِبَشْيٍء؟
.zّباِن الَبرِّّياِن َخيالِّياِن ِإْطالًقا! َبْل َقْهَقَهْت قاِئَلًة: }هذاِن الدُّ

يَِّدُة فرانْك: }تيلي، ِاْجِلسي اآلَن، َوَسْوَف  قاَلْت السَّ
.zَنَتَحدَُّث الِحًقا

قاَل ْبرونو ِلجيْف: }َأَرأَْيَت! َلَقْد َأْخَبْرُتَك َأنَّ تيلي بيْركيْنز 
َمْجنوَنٌةz. َفَردَّ جيْف: }ِهَي لَْيَسْت َمْجنوَنًة، َبْل كاَنْت 

َتْمَزُح. َعلى ُكلِّ حاٍل، ِإنَّ ُدبَّْيها لَْيسا ِبُدْمَيَتْيِن َسخيَفَتْيِن، َبْل 
.z ُهما َيْبُدواِن ِفعًال ُدبَّْيِن َبرِّيَّْينِِ

قاَل ْبرونو: }َتبْدو أَْنَت أَْيًضا َمْجنونًا. َوُربَّما َيْجُدُر بي َأّال 
.zأَْلَعَب َمَعَك ِبُكَرِة الَقَدِم َبْعَد الَيْوِم

.zَردَّ جيْف: }َكما َتشاُء، َلْسُت أُبالي
لِكنَُّه في الواِقِع، كاَن َشديَد اْلُمباالِة. َوَلْم ُيعاِوِد الَحديَث 

َمَع تيلي بيْركيْنز. َوكاَن ِنْك َوأَليْكْس الَوحيَدْيِن اللََّذْيِن 
َيْلَعباِن َمَعها. َوَمْن َيْرَغُب في اللَِّعِب َمَع َشْخٍص ال ُيجيُد 

َرْكَل ُكَرٍة؟!
ِإّال َأنَّ تيلي َلِعَبْت َمَعُهْم. َوفي االْسِتراَحِة، َتَخيََّلْت ُوجوَد 

َكْهٍف َبْيَن اَألْشجاِر، َحْيُث كاَنْت  َتعيُش َمَع التَّْوَأَمْيِن 
ِحكاُت ِمْن داِخِل الَكْهِف. َبَبِة. َوَعَلِت الَصْيحاُت َوالضَّ َوالدِّ

َتساَءَل جيْف ما ِإذا كاَنْت تيلي  بيْركيْنز َتْشُعُر ِفْعًال 
١٤

ِإنَّها كاِذَبٌة

 .zقاَلْت تيلي َوَقْد َتْألَألْت َعْيناها: }هذا تشوْم َوهذا تشاْمْب
بَّْيِن َلْم َيَتَحرَّكا َقْيَد أُْنُملٍََة، َفَلَقْد كانا ُدْمَيَتْيِن.  ِإّال َأنَّ الدُّ

َر جيْف َأنَّ تيلي بيْركيْنز ُتِحبُّ اْلُمزاَح. َفكَّ
َبَدَأ َجميُع اَألْوالِد َيَتَكلَّموَن في الَوْقِت َنْفِسِه. َلَقْد َشَعروا 

بَّْيِن، َولِكنَُّهْم  ِباِإلثاَرِة حيَن قاَلْت تيلي إِنَّها َأْحَضَرِت الدُّ
ُسْرعاَن ما َشَعروا ِباِإلْحباِط َوالَغَضِب.

قاَلْت بوبي: }َلَقْد ُقْلُت َلُكْم إِنَّها ُتَلفُِّق اَألكاذيَبz. َوقاَلِت 
.zيَِّدُة فراْنْك: }هذا لَْيَس الِئًقا، يا بوبي السَّ

َهْل َبَكْت تيلي بيْركيْنز؟

الَفْصُل الّثاِلُث
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ْعِر، َوالشِّ والرِّياِضّياِت َواْلِكتاَبِة، اْلقَِراَءِة، في ُدروًسا إراتوْستينيَس َصفِّ في َتَلقَّى التَّالميُذ
اْألْشعاِر. إِْلقاِء َوَعلى اْلقيثاَرِة َعلى اْلَعْزَف أْيًضا َنْفِسِه، َتَعلَّموا اْلَوْقِت َوفي َواْلموسيقى.

في ِفْعِليًَّة َبراَعًة َوأْظَهَر اْلَموادِّ، هِذِه في ُكلِّ َنجاًحا إراتوْستينيس َحقََّق
َحْيُث اْلُجْغراِفيا، كاَنِت اْإلْطالِق َعلى َلَة اْلُمَفضَّ مادََّتُه لِكنَّ الرِّياِضيَّاِت.

ِباَألْسِئَلة: ُيمِطُر ُمَعلِّميِه كاَن
اْألْرِض؟ َكْوَكِب في اْلياِبَسِة َحْجُم ُهَو ما

َجَبٍل؟ أْعلى ارِتفاُع َيبُلُغ َكْم
ِلْألْرِض؟ َخريَطُة توَجُد َهْل
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َنواِت اْلَخْمِس ما َتْعنيِه }َأْجِهَزٌة  َقْطًعا، َلْم َتْعِرِف اْبَنُة السَّ
ِلْألَْبحاِث اْلفيِزياِئيَِّةz. َفُكلُّ ما َعَرَفْتُه أَنَّها َلْن َتْشُعَر 

ِبالّراَحِة، ِإّال ِعْنَدما َتْفَهُم ُكلَّ َشْيٍء َعْن ِتْلَك اْألَْجِهَزِة.

اْلَفْصُل الّثاِلُث
َأّياٌم َحزيَنٌة

كاَنْت ُطموحاُت ماْريا َوَأمانيها لِْلُمْسَتْقَبِل َعظيَمًة، 
لِكنَّ اْألُْسَرَة ُتواِجُه في اْلَوْقِت اْلحاِضِر ُمْشِكالٍت َعديَدًة. 

َففي َسْبَتْمَبْر / أَْيلوَل ِمْن عاِم ١٨٧٣، َأْي َقْبَل ُبلوِغ 
يُِّد ْسْكلوُدْڤْسكي َخَبًرا  ماْريا عاَمها الّساِدَس، َتَلّقى السَّ
َسيًِّئا ِمْن ُمديِر اْلَمْدَرَسِة. َفَقْد ُقلَِّلْت ساعاُت ُدروِسِه، 

َوُخفَِّضْت قيَمُة ُمَرتَِّبِه؛ َكما ُأِمَرِت اْألُْسَرُة ِبِإْخالِء َشقَِّتها 
في اْلَمْدَرَسِة.

اِْنَتَقَلْت ُأْسَرُة ْسْكلوُدْڤْسكي إِلى َشقٍَّة َأْصَغَر َحْجًما. 
ْخَل َلْم َيُكْن كاِفًيا ِلَسدِّ اْالْحِتياجاِت  َوِبالنََّظِر إِلى َأنَّ الدَّ

اْألَساِسيَِّة، اْضُطرَِّت اْألُْسَرُة إِلى اْسِتضاَفِة َعَشَرًة ِمْن 
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