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ب���داأت احلياة يف عال م ما كن���ا لندركه الآن، 
حيث كانت ال�س���ماوات برتقالي���ة او حمراء 
مغ���ّرة وبال ري���ب مل تكن املحيط���ات زرقاء 
وتقريب���ًا بال ريب مل تكن ماحل���ة، وما كانت 
لتوج���د اأر�ض ذات اهمية بل جمرد عدد قليل 
متناثر هن���ا وهناك من القمم الركانية التي 
ت�س���ق املي���اه الداكن���ة الت���ي كانت ت���دور يف 
دوامة فوق الكرة الر�سية كلها، ويف غ�سون 
الثالثة مليارات وثمامنائة مليون عام تغي�ّ�ر 
الغالف اجلوي من ثاين اوك�س���يد الكربون 
والنرتوج���ني يف الغل���ب اىل الوك�س���جني 
والنرتوجني بالكامل تقريبًا، ون�س���اأ حوايل 
ثلث �سطح الكوكب لي�سبح القارات املتغرية 
با�ستمرار، وتبدلت ال�سماوات زرقاء وكذلك 
ة  املحيطات وا�سبح���ت الياب�سة قامتة مغرَّ
او حمراء او بي�ساء جليدية او ذات خ�سرة 

بخم�سني درجة لوني�ّة.
َّ�ب نظام تكييف هواء  وامل�ستاأج�ِ�ر الذي ن�س�
الر�ض �سديق امل�ستهلك ومن ثم اأعاد زخرفة 
احلي���اة  كان  والخ�س���ر  ب���الزرق  املب���اين 
نف�سها – احلي���اة امل�ستن�س��ِ�ق���ة وامل�ستهل�ِ�كة 
بج�سع واملتنا�س�ِ�ل���ة – واملنفعة التي اأطلقت 
كاًل م���ن احلي���اة والر�ض الت���ي ا�ستعمرتها 
كان���ت رمبا هي متامًا نف����ض تلك التي وفرت 
مياه الكوكب اجلارية الباردة وال�ساخنة ال 
وهي الثق���وب الركانية العميقة يف املحيط 

الول.
ورحلة احلياة من القطرة ال�سلية اىل ت�سلم 
الكوكب زمام المور ت�سمنت خطوات تقدم 
َّ�ن���ت اأوًل �سيطرته���ا عل���ى الر�ض   مث���رية اأم�
وم���ن ث���م ب�سط���ت جماله���ا احلي���وي، وكل 
خطوة م���ن هذه اخلط���وات وحيدة الجتاه 

متث���ل اأحجي���ة كيمياوي���ة حيوية ق���د ل يتم 
حل�ّ�ها اب���دًا ب�سكل م�ُ�ر����ضٍ  ولكن ميكن فقط  
�س���ر غوره���ا بتف�سي���ل مقن��ِ����ع، ويف كتابه 
الخري ح���دد ]نيك لني[ ع�س���رًا منها مبا فيها 
اأ�سعبها فهمًا ال وهو اول فعل ناجح يخ�ض 

الخرتاع الذاتي. 
َّ�ن ]ت�سارلز داروي���ن[ )1882-1809(  وخم�
ع���امل طبيع���ة بريط���اين �ساح���ب النظري���ة 
اأ�س���ل  "يف  موؤلفات���ه  واأ�سه���ر  الدارويني���ة 
الن���واع" )ع���ام 1859(  ب�س���كل ممت���از باأن 
احلي���اة رمبا تك���ون قد ن�س���اأت م���ن �سحابة 
ع�َ�َر�سي���ة م���ن امل���واد الكيماوي���ة الع�سوية 
حم�سورة يف بركة دافئة ال ان تلك الو�سفة 
اخلا�س���ة تبدو الآن غ���ري مرجحة احلدوث، 
و ي�ُ�عت�َ�ق�َ����د الآن ان م�سق���ط راأ����ض احلي���اة 
ال�سلي���ة الرج���ح ه���و ال�سق���وق املوجودة 
يف البازل���ت الط���ري يف ق���اع املحي���ط التي 
مبحالي���ل  امت���الأت  ق���د  ال�سن���ني  ومللي���ارت 
ملحي���ة �سدي���دة  ال�سخون���ة غني���ة بكريتيد 

الهيدروجني واحلديد.
وهذه الثقوب التي اكت��ُ��سف�َ�ت لول مرة قبل 
اك���ر قلياًل من ثالثة عقود من الزمان حتيط 
بالك���رة الر�سي���ة، ومن ت�سدع���ات كهذه يف 
ق�س���رة الكوكب ن�ساأت جزر اآي�سلندا و�سانت 
هيالن���ة وجزر املحيط اله���ادي ورمبا جميع 
القارات ال�سبعة اي�س���ًا، فتلك ال�سقوق توفر 
املدخل الديناميك���ي احلراري واملواد اخلام 
الولي���ة للتجمع���ات الغريب���ة م���ن اجلراثيم 
العم���ى  والروبي���ان  النبوبي���ة  والدي���دان 
الرخوي���ات  م���ن  ]حي���وان  والبطلينو����ض 
او ال�سم���ك ال�س���ديف[ الت���ي تزده���ر بعي���دًا 
ع���ن م���دى ال�سم����ض، ورمب���ا تك���ون م�سادر 

الغوا�س���ات من املي���اه ال�ساخن���ة القلوية قد 
وف���رت الآج���ر الكيميائ���ي والطاق���ة واملادة 
ثالث���ي  م���ن  الوىل  للجزيئ���ات  املحف���زة 
فو�سف���ات الدينو�سني وه���و العملة العاملية 

للتنف�ض والطاقة. 
ونف�ض ه���ذه ال�سق���وق ذات املي���اه ال�ساخنة 
رمب���ا كانت كذل���ك املراجل الت���ي طبخت اىل 
ح���د الن�س���وج ال���� )RNA( وه���و �سري���ك 
الرق����ض اجلزيئ���ي لل���� )DNA- احلم�ض 
الن���ووي(، احلامل ل���كل معلوم���ات احلياة، 
و رمب���ا تك���ون املحالي���ل امللحي���ة اخلا�س���ة 
باملي���اه ال�ساخنة الغني���ة باملنغنيز واحلديد 
ق���د وفرت كذلك احلافز لج���ل قطعة �سحرية 
من قطع املكائ���ن الكيماوية احليوية ت�سمى 
الرتكيب ال�سوئي الذي تعتمد عليه الآن كل 
حياتن���ا تقريبًا، اذ يق���وم الرتكيب ال�سوئي 
وث���اين  ال�سم����ض  و�س���وء  امل���اء  بتحوي���ل 
اوك�سي���د الكرب���ون اىل اوك�سج���ني ون�سيج 

اخ�سر ومغذ، فعندما بداأ الرتكيب ال�سوئي 
ا�ستط���اع الكوك���ب ان يك���ون موطن اخلاليا 
ملي���ارات  انتج���ت - خ���الل  الت���ي  َّ�ب���ة  املرك�
ال�سنني - الوك�سجني لين�سر �سوء ال�سم�ض 
ل الث���ري اىل الل���ون الزرق وين�سئ  ويح���وِّ
طبق���ة الوزون، وحاملا ا�سب���ح هذا احلاجز 
مو�سع���ه  يف  البنف�سج���ي  ف���وق  الواق���ي 
ال�سحي���ح ا�ستطاعت اجلراثي���م ان ت�ستعمر 

الر�ض النا�سئة. 
واحلي���اة نف�سها وال���� )DNA( والرتكيب 
ال�سوئ���ي ه���ي الكت�ساف���ات الثالث���ة الوىل 
م���ن اكت�سافات ]ل���ني[ الع�سرة الكب���رية، اما 
الخري���ات فه���ي اخللي���ة املركب���ة واجلن�ض 
احل���ار  وال���دم  الب�س���ر  واحلرك���ة وحا�س���ة 
والوعي، وورقة الرتقاء والن�سوء الرابحة 
التي ت�سمح  – وه���و  الوا�سط���ة  – امل���وت 

بحياة اكر وتنوع اكر. 
ومبعاجل���ة بع�ض هذه التعقي���دات التي من 

الوا�س���ح انه���ا ل ميك���ن اختزاله���ا معاجل���ة 
بت�سوي���ره  ]ل���ني[  ي�ُ�ته�َ����م  رمب���ا  جريئ���ة   ً
املخلوق���ات املذكورة يف الت���وراة والجنيل 
ورف���اق طريقهم، ال وه���م اأن�سار "الت�سميم 
الذك���ي"، مع 10 حج���ج قريب���ة يف املتناول 
�سد الن�سوء والرتقاء الدارويني ن�سبة اىل 
ت�سارل���ز داروين، ولكن ذل���ك �سيكون ا�ساءة 

فهم متعمدة لكيفية عمل العلم. 
ق���رون كان كل �س���يء ح���ول  وقب���ل اربع���ة 
الن�س���وء والبق���اء والوراثة عب���ارة عن لغز، 
والتجربة والبحث املنهجيان قد اأنق�سا عدد 
اأغلب اللغاز اىل عدد اقل من ال�سئلة �سديدة 
التحدي���د الت���ي تت�سم���ن الفيزي���اء احليوية 
والكيمياء احليوية والظروف املحيطة قبل 
8ر3 مليار �سنة على كوكب ما يزال حممومًا 

ب�سبب ولدته القا�سية. 
وهك���ذا ا�سب���ح �س���ر احلي���اة الع���ذب عبارة 
ع���ن �سل�سلة م���ن اخلط���وات املنف�سلة، كيف 

يت�سن���ى ل�بكترييا ان ت�سب���ح اخللية املركبة 
ذات الن���واة وامليتوكوندري���ون؟ وم���ا ه���ي 
وال�سدف���ة  النتقائ���ي  ال�سغ���ط  توليف���ة 
ف�َ����ت باجلن����ض كو�سيلة  ال�سعي���دة الت���ي عرَّ
للتكاثر اكر من و�سيلة ال�ستن�ساخ القدمية  
الكر اعتيادًا؟ م���اذا حدث يف نهاية الع�سر 
الرم���ي الع�سر الخري من الدهر القدمي يف 
عل���م اجليولوجيا – قامو����ض املورد ما حث 
الكثري جدًا م���ن الكائنات احلية على تطوير 
الع�س���الت ن�سوئيًا والنتقال من مكان لآخر 

اكر من جمرد الجنراف مع املد؟ 
فالعي���ون الوىل – يف الدلئ���ل املتحج���رة 
– �ساه���دت ال�س���وء يف النفجار الكمري 
ن�سب���ة اىل اق���دم اأزم���ان الده���ر الق���دمي يف 
اجليولوجي���ا - قامو�ض امل���ورد قبل )540( 
عام���ًا ولك���ن هن���اك اكر م���ن طريق���ة خللق 
ع���ني، فثالثي���ة الف�سو����ض وه���ي طائفة من 
امل���ورد  قامو����ض   - املنقر�س���ة  املف�سلي���ات 
ط���ورت عد�س���ات م���ن الكال�سي���ت كربونات 
الكال�سي���وم املتبل���رة - قامو����ض امل���ورد اما 
و�سرط���ان  ال�س���ديف  واملح���ار  الروبي���ان 
البحر فت�ستخ���دم بل���ورات الغوانني م�ستق 
تركيب���ي ابي�ض متبلر وه���و واحد من املواد 
ال�سا�سي���ة الربع���ة يف ال���� )دي ان اأي( وال� 
)اآر اأن اأي( – املوقع اللكرتوين للمو�سوعة 
المريكي���ة انكارت���ا يف ح���ني ان الثديي���ات 
ت�ستغ���ل العد�س���ات البلورية، وم���ع ذلك ف�اإن 
امل�ستق�ب��ِ�ل ال�سوئي ال�سائع لدى كل ال�سياء 
الب�س���رية ي�ستن���د اىل بروت���ني رودوب�سني 
ل��َ�وين ب�سري وقد تطّور مرة واحدة فقط. 

ه���ذا كت���اب عل���م ل يغ����ض، فالبني���ة منطقية 
تت���م  الع�س���رية  وال�سئل���ة  ذكي���ة  والكتاب���ة 

]ل���ني[  ويو�س���ح   ، مبا�س���رة ً معاجلته���ا 
الختالف���ات بني العل���م الذي نك���ون واثقني 
منه اىل حد معق���ول والفرتا�ض باأنه عبارة 
عن خط���وة او اثنتني من التخمني، وحرارة 
ج�سد الكائن احلي او حرارة الدم هو ابتكار 
متاأخر ن�سبي���ًا ومن الوا�سح انه مينح ميزة 
يف الطق����ض املتغ���ري ولك���ن متى ح���دث ذلك 
وكيف؟ فالثمان باهظة – وهي حياة ق�سرية 
وي�سي�ّ�رها اجلوع – لكن املردودات تت�سمن 
قوة التحم���ل ودماغًا كبريًا م���ا يو�سلنا اىل 

حيلة الن�سوء والرتقاء التالية. 
اذا مل يك���ن الوع���ي، تل���ك احلزم���ة الغريب���ة 
من ال�سواب والذاك���رة واللغة والعواطف، 
)اذا مل يك���ن( نت���اج ن�س���وء وارتق���اء ف����اإذَا 
كيف اكت�سبن���اه؟ ولك���ن اذا كان نتاج ن�سوء 
وارتق���اء فيبق���ى ال�س���وؤال هو نف�س���ه: كيف 
اكت�سبناه ومن ثم كيف ا�سبحنا واعني باأننا 
كنا ق���د اكت�سبن���اه؟ وهذا نوع  م���ن ال�سئلة 
الت���ي ميكنها ان تقتلك قلقًا، وهذا الكن�ساف 
التط���وري )الن�سوئ���ي – الرتقائي( الخري 
ِّ�ر ب�س���كل حمدود،  ه���و مو�س���وع اآخ���ر حمي�
وامل���وت ي�ستح���ق اجله���د ب�سكل رائ���ع جدًا 
يف  تخت���ار  اجلراثي���م  بع����ض  ان  بحي���ث 
الواق���ع النتح���ار، وق���د يبدو امل���وت دعابة 
ك�َ�وني���ة قا�سي���ة – كما يقول ]ل���ني[ – ال ان 
ال�سيخوخ���ة تخل���و م���ن امل���رح، وي�ستطي���ع 
الدواء ان يطيل ف���رتة احلياة غري ان خاليا 
ادمغتنا لي�س���ت قابلة لال�ستبدال و�ست�سعف 
يف النهاي���ة، وبدونه���ا فاأي ن���وع من احلياة 

نظن انه كان باإمكاننا ان نحيا؟

عن النيويورك تاميز

م���ن نظري���ات دان يف روايت���ه اجلدي���دة 
الت���ي �س���درت يف خ���الل ه���ذا ال�سهر ان 
اع���دادًا كث���رية م���ن النا����ض ان تقا�سم���ت 
فكرة واحدة فقد يكون لتلك الفكرة تاأثري 
م���ادي. ورواي���ة "الرمزاملفق���ود" ميك���ن 
اعتباره���ا متابعة تالية لعملية ال�سابقني: 
"مالئكة و�سياطني" و "�سفرة دافن�سي".
ان دان ب���راون كاتب يعرف متاما احلجم 
التجاه���ل  لق���راء اعمال���ه، وم���ع  الكب���ري 
الطويل له���ا من النقاد اجلادين، فاإنه كان 
متوقعا النج���اح لعمله هذا، وقد جاء هذا 
التاأكي���د يف عبارة لأحد �سخو�سه بقوله، 

"ان الكت���اب �سيحق���ق 
�سعبية كبرية"

تتناول رواية، "الرمز 
املفقود"، �سخ�سية  د. 
�سولوم���ون،  كاثري���ن 
العل���م  يف  اخلب���رية 
الرتكيز  م���ع  العقل���ي، 
م���ا  العالق���ات  عل���ى 
والعق���ل.  اجل�س���د  ب���ني 
وتع���رتف اخلب���رية بع���دم انت�س���ار ه���ذا 
العل���م قائل���ة: ان العل���م العقل���ي ق���د ينال 
نف�ض الهتمام الكبري الذي ح�سل عليها، 
ركيزة  كان���ت  املقد�س���ة" الت���ي  "الكا����ض 
ا�سا�سي���ة يف روايت���ه ال�سابق���ة، "�سف���رة 

دافن�سي". 
ان  جن���د  اجلدي���د،  عمل���ه  اىل  وع���ودة 
�سولوم���ون ترافق م���ع روبرت لنغدون، 
اخلب���ري يف الرموز الذي يجيز ا�ستخدام 
الكلم���ة ك�سف���ة وفع���ل، يف معظ���م اجزاء 
الرواية الت���ي تتناول ا�س���رار املا�سونية 
ومكانتها يف مدين���ة وا�سنطن. ويو�سح 

ب���راون ان تل���ك ال�سرار ق���د دفنت داخل 
اعمال هند�سية معروفة من اجل اخفائها 

عن العني.
وم���ع تتاب���ع الرواي���ة، ميكن للق���ارئ ان 
يتنب���اأ مبا �سيحدث لحق���ا، من ان املوؤلف 
يلج���اأ ب�س���كل متوا�س���ل اىل العدي���د م���ن 
الحاج���ي وال�س���رار. وه���ذا ال�سل���وب 
ا�سب���ح مقل���دًا م���ن قبل ع���دد م���ن الكتاب 
ب�س���كل ف���ج، ومنهم توما����ض هاري�ض يف 
روايت���ه التي حتولت اىل فيلم �سينمائي، 

احلمالن".  "�سمت 
وكم���ا فعل براون يف "�سف���رة دافن�سي"، 
عندم���ا اتخذ م���ن متح���ف اللوف���ر، مكانا 
رئي�سي���ا يف الرواي���ة، ل���ه دور كبري فيها، 
ف���اإن مبن���ى الكابيت���ول المريك���ي ج���اء 
بنف����ض الدرج���ة من الهمي���ة يف، "الرمز 
املفق���ود" حيث جن���د �سل�سل���ة اخرى من 
ال�س���رار املتتابعة، تتعلق بنقو�ض معينة 
يف اجزاء حمددة من الكابيتول وبالذات 
حت���ت القبة الت���ي حتمل ر�سم���ا جلوارح 
وا�سنطن، وهي نقو�ض ما�سونية معروفة. 
وتث���ري تل���ك الر�سوم���ات اح���د موظف���ي 
املخاب���رات املركزي���ة المريكي���ة، فيحتج 
بقوله، "انه امر يتعار�ض مع امل�سيحية"، 
ويف الوق���ت نف�س���ه يبداأ لنغ���دون باإلقاء 
حما�سرت���ه عن "ال�س���رار القدمية" التي 
ي�سمها الكابيتول. ويف "الرمز املفقود"، 
لجند تري���را لأه���داف �سخو�سها، فهي 
تتح���رك من اج���ل توا�س���ل الرواي���ة. ان 
ا�سل���وب دان ب���راون املوغ���ل باإفراط يف 
الثارة، هو من ال�سمات املميزة لأعماله. 
وهن���ا يكتب بذل���ك ال�سلوب ع���ن "اعادة 
ر�سم ال���ه ال�سم�ض الفرع���وين"، "الذهب 
الكيمياوي"، "حج���ر الفال�سفة"، "نقاوة 
جمعية ال���روز �سكرورّية التي زعمت يف 
القرنني ال�سابع والثام���ن ع�سر، امتالكها 
معرف���ة �سرية للطبيع���ة والدين واللحظة 
التي خلق فيها الكون"، وم�سحات اخرى 

كونية حمفوفة بال�سرار. 
كان دان ب���راون ق���د كت���ب مل���دة طويل���ة 
قبل  فنية كثرية  "�سيناريوه���ات" اعمال 
ان تتح���ول رواياته اىل اف���الم �سينمائية 
وه���و يف الع���ادة ينتقي اماك���ن معروفة، 
ويف  روايات���ه،  اح���داث  فيه���ا  لتج���ري 
الخ���رية مل يكت���ف مببن���ى الكابيتول بل 

اماكن اخرى ومنها خمتر الكونغر�ض.

عن ال�شنداي تاميز

"بو�سل���ة  كت���اب،  م���ن  مقط���ع  يف 
�سادق���ة"، وهو �سرية ذاتي���ة م�سوّقة، 
يف   ،)2009-1932( كيني���دي  جن���د 
مكتب���ه بالطاب���ق الراب���ع والع�سري���ن 
يف بو�سط���ن، يتطلع من خالل النافذة 
اىل مين���اء بو�سط���ن حي���ث: "ثماني���ة 
م���ن اج���داده و�سلوا الي���ه قادمني من 
ايرلندا". وكان باإمكانه ان يت�سورهم 
يغ���ادرون �سفينته���م، دون ان يخط���ر 
ببالهم ق���ط ان احفاده���م �سي�سبحون 
قادة �سيا�سيني ملدينتهم ثم وليتهم بل 

واخريا دولتهم.
ق���د  ان���ه  كيني���دي،  اإدوارد  ويكت���ب 
ورث حب���ه لل�سيا�س���ة عن ج���ده، جون 
فيتزجريال���د، ال���ذي ت���وىل يف زمانه 
من�س���ب عم���دة بو�سط���ن: "واقفا يف 
ح�س���د ي�ساف���ح اجلمي���ع، يتطل���ع اىل 
وه���و  القادم���ة  اجلدي���دة  الوج���وه 
ي�سح���ك ويق����ض احلكاي���ات ويغن���ي 

بع�ض الغنيات القدمية.
اإدوارد، اوكما كان ي�سمى تيد كينيدي، 
ع�سو الكونغر�ض ع���ن ما�سا�سو�ستيز 
من���ذ ع���ام 1962، انه���ى كتاب���ة ه���ذه 
 532( الطويل���ة  الذاتي���ة  ال�س���رية 
�سفحة(، م���دركا ان املوت يقرتب منه 
م�سرع���ا. وقد تويف فع���ال قبل حوايل 
الدم���اغ،  يف  �سرط���ان  ب�سب���ب  �سه���ر 
لكن���ه وقب���ل ذلك �سّم���ن كتاب���ه مديحا 

لأوبام���ا والتزام���ه �سخ�سي���ا ق�سي���ة 
التاأم���ني ال�سح���ي جلمي���ع املواطنني 
المريكي���ني، لن ه���ذه الق�سي���ة كانت 
ق�سيت���ه ال�سخ�سي���ة. ويق���ول عن ذلك 
ان  وبع���د   ،1974 ع���ام  جتربت���ه  ان 
ام�س���ى �ساعات يف م�ست�سفى لالطفال 
يف بو�سطن منتظرا م���ع ابنه ال�ساب، 
اإدوارد ال�سغ���ري، ال���ذي راأى الطب���اء 
�س���رورة ب���رت اح���دى �ساقي���ه، ب�سبب 
ال�سرط���ان. وهن���اك حت���دث م���ع ع���دد 
م���ن الآب���اء والمه���ات العاجزي���ن عن 
تاأم���ني املال ال���كايف لع���الج ابنائهم،: 
اجل  من  معركتي  ب���داأت  هناك  "ومن 
التاأمني ال�سحي يف الوليات املتحدة 

المريكية".
ويف �سريت���ه الذاتية، حت���دث كينيدي 
ع���ن م�ساعره وعواطف���ه جتاه زوجته 
الثاني���ة فيكتوري���ا الت���ي تزوجها عام 
1992، و�سعادت���ه بها. كم���ا ا�سار اىل 
مقت���ل العدي���د م���ن اف���راد اآل كيني���دي 
يف ح���وادث ماأ�ساوي���ة باإمي���ان عميق 

بالقدر.
ويف ع���ودة لل���وراء، تط���رق كيني���دي 
اي�سا عن الف�سيحة الوىل التي كادت 
تدمر حياته. ففي ع���ام 1950، عر�ض 
عليه اح���د الطلبة تقدمي امتحان اللغة 
ال�سبانية بدل عن���ه، وذلك عندما كان 
طالب���ا يف ال�سن���ة الوىل م���ن جامع���ة 

هارفرد. 
ويعل���ق على تلك احلادث���ة قائال: "قال 
يل وال���دي ان هن���اك انا�س���ًا يرتكبون 
الخطاء يف حياته���م دون ان ينك�سف 
امرهم، ولكنك ل�ست من اولئك". وبعد 
هارفرد، ان�سم كيني���دي اىل اجلي�ض، 
ثم عاد اىل هارفرد عام 1953، ودر�ض 

حيات���ه  ويف  فرجيني���ا  يف  القان���ون 
�سهد ج���اك، �سقيقه، يغ���دو ع�سوا يف 
ع���ام  ما�سا�سوتي���ز  ع���ن  الكونغر����ض 
1952 ثم رئي�سا ع���ام 1960، لي�سبح 
هو بع���د ذل���ك ع�س���وا يف الكونغر�ض 

عام 1962.  
والدقيق���ة  الكث���رية  التفا�سي���ل  ان 

ال�سباح���ة  وممار�س���ة  رح���الت  ع���ن 
من���زل  ح���ول  البحري���ة  والرح���الت 
الكب���ري يف مين���اء هايني���ز-  العائل���ة 
كي���ب كود، هي التي م���الأت ال�سفحات 
يف الكت���اب. ومم���ا يث���ري النتباه يف 
الغزي���رة  املعلوم���ات  ال�س���رية،  ه���ذه 
الت���ي كان ميتلكها كيني���دي عن تاأريخ 

الكونغر�ض المريكي وال�سجل الكامل 
الذي قدمه يف كتابه عن اعماله تغطي 

فرتة ثالثني عاما.
ويتح���دث كينيدي ع���ن ا�سباب عزوفه 
ع���ن الرت�سي���ح للرئا�س���ة ع���ام 1984، 
بع���د اغتي���ال �سقي���ق له وه���و يف ذلك 
املن�س���ب و�سقي���ق اآخ���ر كان مر�سح���ا 

للرئا�س���ة، وجاء يف مقدمتها ر�سوخه 
لرغبة ابنائه يف التخلي عن الرت�سيح 
للرئا�س���ة، قائ���ال ان���ه �سع���ر اإث���ر ذل���ك 

باإح�سا�ض عميق بالراحة يغمره. 
م���ن  �س���يء  بتحم���ل  اعرتاف���ه  وم���ع 
امل�سوؤولي���ة عن ادم���ان زوجته الوىل 
ج���ون للكح���ول، فاإن���ه يع���رتف بذنبه 
اإزاء تلك احلادثة ال�سهرية التي وقعت 
عام 1967، عندما قام بتو�سيل احدى 
الفتيات ب�سيارته بعد انتهاء حفل كان 
قد اقي���م لتحية ذكرى �سقيق���ه الراحل 
روب���رت كيني���دي. ويق���ول يف كتابه، 
ان���ه وب�سبب العتم���ة ال�سدي���دة اخطاأ 
الطري���ق وانزلقت ال�سيارة اىل النهر. 
ويف تلك الواقعة، انق���ذ اإدوارد نف�سه 
ولي�ض رفيقته. ثم حدث ما هو ال�سواأ 
فيم���ا بعد، بع���د عثور رج���ال ال�سرطة 
على جثتها يف اليوم التايل. وقد بقي 
الن���دم ي�س���اروه  طيلة حيات���ه اإثر ذلك 
احلادث، موؤك���دا انه مل يرتبط مع تلك 

الفتاة باأية عالقة عاطفية.
وم���ع ذل���ك النف���ي املطل���ق، يتجاه���ل 
كينيدي احلقيق���ة التي تقول ان ال�سك 
ام���ر ل منا����ض منه، خا�س���ة ان �سمعة 
رج���ال اآل كيني���دي كان���ت معروفة يف 

جمال العالقات الن�سائية املتعددة.
وعائل���ة كينيدي كانت مي�سورة احلال 
لهجرته���م  الوىل  املرحل���ة  يف  حت���ى 

ان�س���اأ  بو�سط���ن  ويف  ايرلن���دا.  م���ن 
اجل���د الكر لال�س���رة �سركة ل�سترياد 
الكح���ول ثم ا�سبح �سريكا يف م�سرف 
�س���رق بو�سطن، وبع���د ذلك ع�سوا يف 

الكونغر�ض.
فق���د  )الب(،  كني���دي  جوزي���ف  ام���ا 
كّون ث���روة كبرية من ارب���اح �سركاته 
 )RKO( املتعددة ومنها �سركة افالم
يف هولي���وود الت���ي انتج���ت العدي���د 
م���ن الف���الم. وق���د ا�سب���ح جوزي���ف، 
النتكا�س���ة  قب���ل  املالي���ني  ع���داد  يف 
وا�سم���ا   ،1929 ع���ام  القت�سادي���ة 
معروف���ا يف ع���امل جنم���ات هوليوود 
ومنه���ن غلوريا�سوان�س���ون ومارل���ني 
ديرتي�ض، فالعجب ان يرتبط ابناوؤه، 
فيما بع���د، بنجمات �سه���ريات ومنهن 

مارلني مونرو.
كيني���دي  اآل  طم���وح  �سب���ب  ويع���زى 
)الكاثولي���ك ب�س���دة( اىل رغبته���م يف 
اثب���ات ح�سوره���م وتاأكي���د هويته���م 
اغلق���ت  حي���ث  بو�سط���ن،  مدين���ة  يف 
كاف���ة  الجتماعي���ة  الندي���ة  امامه���م 
والت���ي كان ي�سيطر عليه���ا كبار ال�سر 
الع���وام  يف  وذل���ك  الروت�ستاني���ة، 

الوىل لهجرتهم اىل بو�سطن.

عن النيويورك تاميز

يف �سه����ر كان����ون الول من عام 2005، ع����ر جون كوران على 
الكت�س����اف الكب����ري يف حياته ففي غرفت����ه بالطابق العلوي من 
منزله اجلورج����ي الطراز، علم ان هذا البيت كان مكانًا اأم�ست 
في����ه اجاثا كري�ستي عطالتها على م����دى 33 �سنة، جاء ذلك بعد 
عثوره على �سندوق من )الكرتون( يحوي 73 دفرت م�سودات 
مل يتاأث����ر ك����وران يف بادئ الأم����ر مت�سورًا انه����ا اأ�سياء ل قيمة 
له����ا قد تباع باأبخ�����ض الثمان � ولكنها حتول����ت بعد متحي�سها 
اىل حقائ����ق فني����ة واأدبية ذي قيمة ن����ادرة � ولي�ض ذلك فح�سب، 
ب����ل انها كانت عن مالحظات وم�سودات وخطوط اولية لأ�سهر 
واأف�س����ل كاتبة ق�س�ض وروايات وم�سرحي����ات )بولي�سية( يف 

العامل.
ومن ح�سن احلظ اأن تلك املجموعة النفي�سة من الوراق وقعت 
يف ايدي من يقدرها متامًا اإذ اأن جون كوران من اأ�سد املعجبني 
بالكاتب����ة اأجاثا كري�ست����ي.. وكان كوران قد دعي لزيارة املنزل 
م����ن �ساكنه اآنذاك وهو ماثيو، حفي����د الكاتبة ال�سهرية، بعد اأن 

تعرف عليه يف العر�ض الول لأحدى م�سرحيات كري�ستي.
وبعد قراءة تلك الأوراق، بدا لكوران ان املنزل والذي ي�سمى � 
غرين واي � يذكره كثريًا بالروائية ال�سهرية واأحداث روايتها 
واعمالها امل�سرحية وق�س�سها الق�سرية. فهناك البيانو الكبري 
يف قاع����ة ال�ستقب����ال، النقو�����ض امللون����ة بال����دولب ال�سين����ي، 
اجلر�����ض الكب����ري يف غرفة املعي�سة ال����ذي تعلن دقات����ه مواعيد 
الع�ساء. اأما يف الطابق ال�سفل����ي فقد وجد �سلمًا خلفيًا م�سابهًا 
لذل����ك ال����ذي كانت ت�ستخدم����ه )م�ض مارب����ل(، يف ذروة م�ساهد 

اجلرمية النائمة.
ومل تك����ن تلك ال�سياء تعني �سيئًا، ن�سب����ة اىل دفرت املالحظات 
الذي ع����ر عليه، ث����م الق�سة الق�س����رية غري املن�س����ورة للكاتبة 
ال�سه����رية بعن����وان، العث����ور عل����ى �سريبريو�ض والت����ي اأعّدت 
لتك����ون اح����دى ق�س�����ض جمموعتها، مهم����ات هريكيول����ز، وقد 
رف�س����ت يف حينها م����ن قبل النا�س����ر لأ�سباب �سيا�سي����ة متعلقة 
بالنازي����ة، وكانت قد كتبته����ا كري�ستي ع����ام 1940، ما مينحها 

اهتمام����ًا وقيمة اأك����ر يف الوقت احلا�سر، ويظه����ر فيها بطلها 
املحقق بوارو، اأكر مرحًا واهتمامًا بالن�ساء.

ويق����ول ك����وران يف كتاب����ه ع����ن رد فعل����ه اإزاء ذل����ك الكت�ساف، 
لق����د اأدرك����ت اأين اأتطل����ع اىل �س����يء متميز ونادر بق����ي حبي�ض 
غالفي����ه منذ 60 عامًا، ان����ه مبثابة العثور على كن����ز، متامًا كما 
تطل����ع هوارد كارتر، منذ عقود من الزمن، اىل كنوز توت عنخ 

اآمون.
وق����د دفعت����ه حما�ست����ه لعم����ال كري�ست����ي اإىل احلر�����ض عل����ى 
املخطوط����ات واإظهاره����ا ب�س����كل منا�سب للمكان����ة التي حتتلها 

الكاتب����ة ومنه����ا، مث����اًل، اإ�س����دار طبعة جدي����دة م����ن م�سرحية، 
)م�سيدة الفاأر(.

وق����د تف����رغ املوؤلف اربع����ة اع����وام للبح����ث واإع����ادة كتابة تلك 
املالحظ����ات الت����ي كتبته����ا كري�ست����ي ع����ن �سخ�سي����ات روايتها 

وم�سرحياتها: كيفية اختيار ال�سماء،
والظ����روف التي اأحاطت به����ا من خالل تاأليفه����ا وكانت نتيجة 
عمله، درا�سة م�ستيقظ����ة كاملة عن موؤلفات كري�ستي يف جميع 
جمالت ابداعها، تبني كيفية عمل الكاتبة والآلية التي اتبعتها 
يف التاألي����ف ويبدو لن����ا اأن املوؤلفة كانت تبداأ يف كتابة الرواية 
دون ان حت����دد م�سبق����ًا يف ذهنه����ا النهاية او حتدي����د املجرم او 
القاتل من بني ابطالها.. وكانت هذه النقطة ركيزة جناحها يف 
ت�سليل القارئ منده�سًا ومرتاب����ًا باجلميع، منجذبًا متامًا اإىل 

حتقيقات بطليها املف�سلني: بوارو وم�ض ماربل.
اأم����ا الأم����ر الوحي����د ال����ذي مل ترت����ب في����ه الكاتب����ة، كم����ا توؤكد 
مالحظاتها، فه����و تف�سيلها ا�ستخدام ال�سموم املختلفة النواع 
كاأداة للجرمي����ة، وق����د ذهب العديد من �سخو�سه����ا �سحايا تلك 

ال�سموم.
وم����ن المور املثرية يف هذا الكت�س����اف اأن بع�ض تلك الوراق 
املكت�سفة تعود اىل املرحل����ة التي عملت فيها كري�ستي ممر�سة 
من خالل احلرب العاملية مب�ست�سفى يف مدينة ثوركي � انكلرتا، 
واكت�سب����ت اإثر ذلك خرة ملحوظ����ة بالمور الطبية. لذلك جند 
اأن اأ�س����ول معظم القتلة يف اأعمالها تع����ود اإىل ممار�ستهم مهنًا 

طبية خمتلفة.
اإن كت����اب ك����وران مثري للج����دل وه����و بالتاأكيد �سين����ال اأعجاب 

جميع املولعني باأعمال اأجاثا كري�ستي.
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