
 UIOI%Ë ¡«—¬ 16

www.azzaman.com

حياتي".
واتـــفق الـــطــرفـــان عـــلى تـــبــادل
ـيالد بـطـاقـات احـتــفـاالت عـيـد ا

هذا العام.
وعـثرت لـورين قـبل أسابـيع على
مــعـلــومـة أخـرى مـن كـنـدا وهي
نسخة من الـسجل احلربي لوالد

. روب
وتـبــ أنه في أكـتــوبـر/تــشـرين
األول عــام  ?1943كـــان دوغالس
بـرتبـة عريف ومـدربا في مـدرسة
اإلشــــــــــارة رقـم  7فـي ســــــــــاوث
ا كـان يخدم كـينـسيـنغتـون ور
في خنادق حربية في ذلك الوقت
كـان في حـ كانت قـريـبـة من ا
تـــعـــيش أجن عـــلـى مــقـــربـــة من

أندوفر.
ــــدة كـــــان دوغـالس في أجـــــازة 
أسـبوع قـبل مـيالد روب في 10
ـــدة أكـــتـــوبـــر/تـــشـــرين األول و
أربـعة أيام تـاليـة على الرغم من
أن مـلــفه يــشــيـر إلى عــودته إلى
اخلـدمة وقت الـعثـور على روب
يوم األربـعاء  20أكتـوبر/تـشرين

األول.
ومازال روبـ لم يقـرر بعض أي
تـــاريخ مـــيالد يـــســـتـــخـــدمه في
سـتـقبل لـكنه ال يـعـتزم تـغيـير ا
اســـــــمه إلـى بــــــريـــــــان دوغالس

جونز.
وفـيـمـا يــتـعـلق بـجـنـسـيـته فـقـد
اعتـاد فـكـرة أنه ليـس اجنلـيـزيا
كـمــا كـان يـفــتـرض دائـمــا لـكـنه
نصف اسكتلندي ونصف كندي.
وقـال :"أنـا ســعـيـد بــأني سـلـكت

هذا الطريق".
وأضـــاف :"مــا اروع مـــا فــعـــلــته
لـــــورين مـن خالل الـــــتــــجـــــربــــة
واخلــطـــأ. لـــكن مـــازالت تـــوجــد
بـعض األشـيـاء الـتي لن أعـرفـهـا

اضية". إطالقا عن أيامي ا

بـ فـريق الـعـمل في ذلك الـوقت
الكاتب جورج أورويل الذي كان
ــبـنى يـقــدم بـرامج إذاعــيـة من ا

وقت احلرب.
كـــان تـــريـــفــور هـــيل  92عـــامــا
حـالـيـا في ذلك الـوقت مـهـنـدسـا
لـلـبرامج وعـنـدمـا سـئل عـما إذا
كـان يتذكـر طفال رضـيعا في ذلك
ــكـان وقت احلـرب مــلـفـوفـا في ا
بــطــانـــيــة داخل صـــنــدوق أمــام
ـبـنى قــال :"كـنت أعـمل مـدخـل ا
في  200شـارع أكسـفورد وأتـذكر

الطفل في الصندوق".
وأضاف :"عندما رأيت الصندوق
انــــزعــــجـت قــــلــــيال إذ لـم يــــكن
مـسـمـوح لنـا بـتـرك متـعـلـقات أو
ــكــان أي شئ آخــر قـــريــبــا من ا

لدواع أمنية".
ذهـب اثـــــنــــــان من رجــــــال األمن
لـفـحص الـصـنـدوق وعـثرا عـلى

روب بداخله.
وقال تريفور :"أعـتقد أنهما أخذا
ـقــصف بــحــثـا عن الــطـفل إلـى ا
ــــا لم تــــكن زجــــاجــــات لــــ ر

موجودة هناك".
وأضــاف :"اعــتــقــدنــا وقــتــهـا أن
ـــا أصــيب في مــنـــزل الــطــفل ر
قـــصف جـــوي وتـــركـــته أمه في
حـــــالـــــة يــــــأس. فـــــكل ذلـك وقت

احلرب".
غـيـتـا الهـنـدية الـصـمـاء البـكـماء
تـعـود إلى أسـرتـهــا بـعـد فـقـدهـا

لسنوات
الـتـقى روبــ وتـريـفــور مـؤخـرا
وقع الذي شهد على مقربـة من ا
الــواقــعـة قــبل  74عــامــا والـذي
أصــبـح حــالــيــا فــرعــا من فــروع

متاجر "أوربان".
قـال روبــ :"يــا لـهــا من جتــربـة
مــؤثـرة لــلــغــايـة أن تــعــثــر عـلى
شـــخـص شـــاهــــدني فـي بـــدايـــة

أن روبـ مـولود في الـعـاشر من
أكـتـوبـر/تـشـرين األول في وحدة

لرعاية األمومة في وينشستر.
وأضــافت لـــورين إذا كــانت أجن
تـرغب في مخـالفة الـقانـون بترك
ابـنها في الـشارع كـان بإمكـانها
أن تـــنــجب في مـــنــزلــهـــا مــنــعــا

لتسجيل الطفل رسميا.
لــكـن تــفـــاصـــيل أخـــرى مــازالت
مـحـيـرة من بـيـنـهـا أن الـزوج
ســجـال مــيـالد طــفـــلــهـــمــا بـــعــد
أســــبـــوعــــ من تـــركـه وقـــدمـــا
تـفـاصـيل مـثل رقم اخلـدمـة الذي

يحمله األب.
وقــالت لــورين :"أعــتــقــد أنــهــمــا
علومات أفصحا عن القليل من ا

قدر اإلمكان".
أخيرا توصل روب ولورين إلى
أسرتهـما لكنهمـا مازاال يبحثان
عن شــخص آخــر يــســتــطــيع أن
يــخـبـرهــمـا عن تــفـاصــيل الـيـوم
الـذي ترك فـيه روبـ في شوارع

لندن.
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اتـصال االثنـان ببـرنامج جـيرمي
ف في بي بي سي 

وقالت لورين :"اعتقد أن شخصا
ــا يــكــون لــديـه قــصــة بــشـأن ر
الـــعــثــور عـــلى طــفـل رضــيع في

لندن خالل احلرب".
وأضـافت :"وسعـت دائرة الـبحث
ولكني لم أحصل على أي شئ".
قـصة مـر التي وجـدت أسرتـها
بــــــعــــــد فـــــقــــــدهــــــا في قــــــصف

حلبجة...في  15ثانية
واســــتــــطــــاعت بي بـي سي ملء
فـجـوة جــديـدة واتـضح أن 200
شـــارع أوكــســـفــورد الـــذي كــان
جزءا من متجر بيتر روبينسون
كان مـلكـا للـخدمـة األجنـبيـة لبي
بي سـي عــــام  ?1941وكـــــان من

وقـال روب :"لـو كانـا ال يرغـبان
ــــاذا لـم يـــعــــطـــونـي ألحـــد في 

للتبني?".
وأضـــــاف :"أنـــــا ال أفـــــهـم مــــاذا

حدث".
تــوفـي دوغالس جــونــز في عــام

 1975وتوفيت أجن عام .2014
وقال روب :"أشعر كما لو كانت
فـرصـة وضـاعت. كان يـنـبغي أن

أذهب للقائهما قدر اإلمكان".
وأضــــاف :"أتــــفــــهم صــــعــــوبــــة
مـواجـهـة أجن ودوغالس ظروف
احلـرب ومعـهما طـفل رضيع في

أولى سنوات زواجهما".
وأضــاف :"لــكـني ال أتــفــهم كـيف
ــكــنــهــمــا تــرك طــفل في وسط
لـندن وهـو مكـان خطـير في ذلك

الوقت".
وزارت كــارين شــقــيــقــة روبـ

شقيقـها قبل أشهر وقالت له إن
والـديـهـما ذكـرا أنه كـان لـديـهـما

طفل آخر ومات بعد والدته.
وعــثـرت لــورين عـلـى بـريـان أخ
غــيــر شــقــيـق ألجن يــعــيش في
اسـكــتــلــنــدا الــذي ســمع قــصـة
مـخـتــلـفـة تـقـول إن أجن أجنـبت
طـفال أعـطـته لـزوجـ في سالح
اجلو للتبني حُرما من اإلجناب.
وعــــلى الــــرغم من أن الــــتــــبـــني
أصـبح قـانونـيـا منـذ عام ?1926
إال أن الــشـائـع في أربـعــيــنــيـات
ــاضـي هــو أن يـــوافق الـــقـــرن ا
الـزوجـان عـلى إعـطــاء طـفـلـهـمـا

إلى زوج آخرين لتبنيه.
وقـالـت لـورين :"مـن الـواضح أن
جـدتي كان سـيدة مـحبـوبة وربة
منزل ولطيفة وهو ما يجعل من
الــصــعب تــفـهم ســبب إقــدامــهـا
عـلـى عـمـل شئ كــهـذا لــطــفــلــهـا

الرضيع".
تـوجـد شـهـادة مـيالد تـشـيـر إلى

بـغـيـة الـوصـول في الـنـهايـة إلى
وعاء الذهب".

عــمــلت جــولـيــا ولــورين كــفـريق
عمل واسـتعانـا ببيانـات التعداد
يالد والـزواج رغبة ومؤشـرات ا

في إعادة رسم شجرة العائلة.
وأظـــهــرت نـــتــائج الـــفــحص في
مـركـز آخـر يـدعى "أنـسـيـسـتـري"
وجــــود رابط قــــوي بــــ روبـــ
وبعض السـمات االسكتـلندية أو
األيـرلــنـديـة الـتي قـد تـسـاعـد في

التوصل إلى معلومات.
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ـعـرفـة إن بـدأت عـمـلـيـة الـبـحث 
ـقـصــود كـان في كـان الــسـلـيـل ا
ـــــنــــاسب فـي الــــوقت ــــكــــان ا ا

ناسب. ا
وتـوصـلت األطـراف بـعـد عام من
الـــتـــجــربـــة واخلـــطــأ وعـــدد من
الـوفيـات إلى سيـدة تدعى "أجن"
ولـدت في اسكتـلنـدا وتوفيت في

كندا.
قــالت لـوريـن :"تـولّــد لـدي حـدس

ا تكون جدتي". قوي بأنها ر
عــــثــــرنــــا عــــلى رقـم هــــاتف ابن
الـــســيـــدة أجن واســمـه غــرانت
واتــصــلــنـــا به في يــوم من أيــام

السبت.
وقـــالت لـــورين :"شـــرحت له أني
أبـــحث مـن جـــديـــد عـن شـــجـــرة
عائلة والدي وجميع التفاصيل".
وأضـافت :"قال لـي إن ذلك غريـبا
جـدا ألن والـدته عـنـدمـا أصـيـبت
ر حتـدثت كما لو رض ألـزها
كان لها طفل آخر وكانت تتحدث

معه على أنه هذا الطفل".
وافق غرانت على إجراء فحوص
احلـمض الـنووي الـتي أرسـلتـها
جـــولــيــا إلـى كــنــدا. واعـــتــقــدت
لـورين أن لهـا أخوة غـير أشـقاء
نـظــرا ألن أجن كـانت لــهـا عالقـة

ية الثانية. وقت احلرب العا
وأظـــهـــرت الــنـــتــائـج أن غــرانت
شـقـيق بالـفـعل لـروبـ وهـو ما
يـعـني أنــهـمـا يـشــتـركـان في كال

األبوين.
وقـــالت لــورين :"بـــكــيت عــنــدمــا
قالت لي جوليا ذلك. لم أصدق".
وشــرح غــرانت أن األبــوين هــمـا
دوغـالس وأجـن كـــــــان دوغالس
ـلـكي في سالح اجلــو الـكـنــدي ا
والــــتــــقى أجـن وتـــزوجــــهــــا في
غالسـكـو. وانــتـقل الـزوجـان إلى
كـــنــــدا بـــعـــد انـــتـــهـــاء احلـــرب
وأصبـح دوغالس طبيـبا نفـسيا
وأجنـب الــزوجـان ثـالثــة أطــفـال
آخـرين كـارين بـعـد  14عـاما من
والدة روبــــ وغــــرانت وابــــنــــة

أخرى تدعى بيغي.
ذهـبت لـوريـن إلى مـنـزل والـدهـا
روبــــ وأخــــبــــرته بــــاألخــــبــــار

مباشرة.
وأضـافت :"كـان مضـطربـا وخرج
مـن الـغــرفـة. ثـم عـاد مــرة أخـرى

وأبلغنا اجلميع بذلك".

الــزبــون "بــابـــتــكــار شيء بــشع
حــقــا ونــحن ال نــريــد أن نــضع
اسم شركتنا عليه" حسب قوله.
لـكـنـهم قـرروا بـعـد فـتـرة الـعـمل
ضـد هـذا الـنهج. ويـقـول الـسـيد
زامــبـريــلّي: "إنــني ســعـيــد جـداً
لـــقــرارنــا ذلـك ألنــني تـــفــتّــحت

عيناي".
ويـضيف: "مزج كـثيـر من الناس
مــواداً وألــوانـاً كــنت أعــتـبــرهـا
لــعــنــة في الـبــدايــة وأنــا أعـمل
مصـممـا منذ  25سنـة. وقد كنت
ـئـة. وأشـعـر مـخـطـئـاً  100في ا
ـدى ضــيق في الــواقع بــخـجـل 
كن أن يحقق رؤيتي بشـأن ما 

النجاح".
غــيـــر أن مــؤسّــسي شــركــات "1
أتـــــيــــلـــــيــــر" و"مـــــون بــــيــــرس"
و"توتـيـتيـكا" يـتـفقـون في الرأي
على وجود خيارات واسعة جداً
أمام الـزبـائن حتى إن بـعـضهم
يشـعر بـحيـرة بالـغة دون تـقد
ـشـورة لـهم أو تـقـليص بـعض ا
اخليـارات. ستكـون خطوة "مون
بــيـــرس" الــتــالـــيــة هي تـــوفــيــر
عـتمدة على خدمـات التصـميم ا
ن "يـــشـــعــرون احلـــاسب اآللـي 

باحليرة الشديدة".
وتـقـول هـوبـكـنـز: "بـإمـكـانـنا أن
ـوجـودة نـسـتـفـيــد من صـورك ا
عــلـى صــفــحــتـك في فــيــســبــوك
لـنــكـوّن فــكـرة عـمــا هـو مــفـضّل
لــــديك مـن ألــــوان وتــــصــــامــــيم
ا حتـبذ ومـواد لـنفـرض أنك ر

كذا وكيت".
لـــكن إذا كــــانت تـــنـــقـــصك روح
تــصــمـــيم اإلكــســـســوارات ولم
توفر صفحـتك على فيسبوك أي
إلــهـام ألصــدقـائـك فـإن اخلــيـار
األسـلم سـيـظل مـتوفـرا: حـقـيـبة

سوداء أنيقة وعادية.

قـــررت أال تـــســـتــعـــمل اجلـــلــود
ألسباب يقولون إنها أخالقية.
ويـــقــول كـــوشــال تـــشــوديــواال

مـــؤسس الـــشــركـــة الـــبــالغ 31
: "ســــتـــنــــدهش مـن تـــلك عــــامـــاً
األســعـار الـرخــيـصـة لـلــحـقـائب

التي نصنعها حسب الطلب".
وقــــــد اســـــتــــــطـــــاعـت شـــــركـــــة
ـــا بـــفـــضل "تـــوتـــيـــتـــيـــكــا" ر
أسـعــارهــا الـرخــيـصــة عــلى مـا
يبدو أن تطلق العنان إلبداعات
زبائـنـهـا. وفي حـ يظل  70في
ــئــة مـن ســلع "مـــون بــيــرس" ا
صـنـوعة حـسب الـطـلب يأتي ا
في صـــورة تـــعــديـالت مـــحــددة
حلــقـيـبـة يـد سـوداء فـإن زبـائن
شـركــة "تـوتـيـتـيــكـا" أكـثـر جـرأة

ومغامرة في طلباتهم.
يـقـول تـشــوديـواال إن الـعـامـلـ
في الــشـركــة يـشــعـرون أحــيـانـاً
بـــاحلـــاجــــة إلى كـــبـح األفـــكـــار

اجلامحة للزبائن.
ويــضـيف تــشـوديــواال: "عـنــدمـا
بــاشــرنـا الــعــمل رأيــنــا زبــونـاً
يـختـار تشـكيـلـة جتعل احلـقيـبة
ـهــرّج; إذ كـانت تــبـدو وكــأنـهــا 
تـــــمــــتـــــزج األلــــوان األخـــــضــــر
واألصـفــر والـوردي جـمـيـعـاً في

سلعة واحدة."
وعـنــدمـا اســتـفــسـر الــعـامــلـون
أكـــــثــــر أصـــــرّ الــــزبـــــون عــــلى
ــا جـعل الــشـركـة الــتـصــمـيم 

تسير قُدماً وتصنع احلقيبة.
ئة" "كنت مخطئاً  100في ا

في شركة " 1أتيليـر" كان السيد
زامــبــريــلّي قــد عــقــد الــعــزم في
الــــبـــــدايــــة عــــلـى إنــــشــــاء أداة
الـتــصـمــيم اخلـاصــة بـالــشـركـة
بـحــيث يـحــدّد اخـتــيـار عــنـصـر
فـيـها اخلـيـارات التـالـيـة وبذلك
تتفادى الشركة احتمال أن يقوم

ــزج بــ الــلـون زبـائــنــهــا من ا
اخلـارجي لـلـحــقـيـبـة من ألـوان
مـخـتـارة بـعـنـايـة مـوجـودة على
لــــــوحــــــة ألـــــوان واألربــــــطـــــة
واجلـيــوب واأللـواح اجلـانـبـيـة
من ب  10تــصـامــيم مـخــتـلــفـة

للحقائب.
لـكـن إذا كــان شـراء شـيء فــريـد
اثله اضي يـعني سعـراً  في ا
فإنك تـسـتطـيع الـيوم أن تـصنع
حقاً سلعة حسب الطلب أقل من
ــعــادل لــصــنــاعــتــهـا الــســعـر ا
بــاجلــمــلــة وذلك اســتـنــاداً إلى
قـول زامبـريلّي الـذي كان سـابقاً

مصمماً لدى شركة شانيل.
يـــقـــول زامــــبـــريـــلّـي: "لم نـــضع
مجـمـوعة تـستـنـد على إلـهام أو
آمـال بـأنـنـا جنـحـنـا في حتـديـد
النزعة الصائبة ولذلك فإننا ال
نشتري أية مواد خام لنخزنها".
بــعـبـارة أخـرى لن تـكـون هـنـاك
فـرصة لـوجـود سلع غـيـر مبـاعة
في اخملــازن وهــذا مــا يــعـوّض
أكثر بكـثير عن عدم وجود وفرة

كبيرة في الطلبات.
ومع ذلـك فــــــإن األســـــــعــــــار من
مـــتـــاجــر " 1أتـــيـــلـــيـــر" ال تــزال
7,380 تــــــتــــــراوح بـــــ  295و 
دوالرا أمــريـكــيـا وفــقـا لــلـمـواد
اخلــام وحــجم احلـقــيــبــة الـتي

يختارها الزبون.
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ولـلـحصـول عـلى حـقـيبـة يـدوية
مصـمّـمـة وفـقا لـطـلـبك وبـسـعر
أرخص بــكـــثــيــر تــبــيع شــركــة
"توتيـتيكا" الهـندية ومقرها في
مومبـاي حقـيبة بـسعـر يتراوح
مـــــــــا بـــــــــ  25إلـى  40دوالرا

أمريكيا.
وتـصـنع تـلك الـشـركة حـقـائـبـها
من مادة "البولي فينيل" بعد أن

الكـبرى ال يزال يـدور حول طلب
كمـيات كبيـرة من تصميم يـتنبأ
فــــريق عــــمــــلــــهـم الــــعــــامل في

مصنعهم أن يكون رائجاً.
ـــــوجــــــة اجلـــــديـــــدة من أمـــــا ا
الـشـركـات الصـغـرى فـقـد جاءت
ـوذج اإلنـتـاج الـفـردي لـتـقـلب 

الشامل رأساً على عقب.
تـسـتـخـدم متـاجـر "مـون بـيرس"
أداة تـصـوّر تعـتـمـد علـى تقـنـية
األلــــعــــاب اجملــــسّــــمــــة حــــيث
يستطيع الزبون اختيار احلجم
وطــبـيــعـة اجلــلـد ونـوع الــقـطع
لـحقة ولون الـبطانة عـدنية ا ا
ــســـتـــخـــدمــة. أمـــا صـــنـــاعــة ا
احلــقــيـبــة فــتـســتــغـرق مــا بـ
أسبوع إلى أربعة أسابيع.

وبــانـطالقــهــا في أواخـر الــعـام
اضي مكّنت شركة " 1أتيلير" ا

ـاط واألحـجـام واأللـوان من األ
واد. وا
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لـذا ففي ح تـعد "مـون بيرس"
اذج جـديدة وإدخال بـتصمـيم 
تـــعــديالت ال حـــصــر لـــهــا فــإن
ــتـــاحــة ســـتــكــون اخلــيـــارات ا
مـــحــدودة عــمـــلــيــاً بـ  19شــكالً
مـختلـفاً للـحقائب الـيدوية و35

. لوناً
مع ذلك يــشـكـل هـذا جــوهــريـاً
وبـشـكـل مـثـالي إنـتــاجـاً فـرديـاً
ـا يقـدمه صانـعو شامالً أكـثر 

احلقائب اليدوية القدامى.
وبـيـنـمـا تـتـيح عـالمـات جتـارية
مثل غوتشي وكوتش ولونتشا
لـــزبــائــنــهــا أن يــغــيّــروا بــعض
ــــوذج الــــعــــنــــاصــــر فــــإن األ
ـتوفـر لدى الـشركات التـجاري ا
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تــعـــتـــقـــد أن بـــإمـــكـــانـه تـــقــد
ـسـاعـدة وهي خـبـير احلـمض ا

النووي جوليا بيل".
كانت جوليـا قد جنحت في تتبع
نـسل جـدهـا األمـريكـي عن طريق
االسـتــعـانــة بـفـحــوص احلـمض
الـنـووي وبـحـوث عـلم األنـساب.
وبـدأت بــعـدهــا مـسـاعــدة أولـئك
الـذين يــبـحــثـون عن أقــارب لـهم

خالل أوقات فراغها.
وقــالت جــولــيــا :"مــاتت والــدتي
دون اإلجــــابــــة عـن كــــثـــــيــــر من
األســـئـــلـــة واســـتـــطـــاعت هـــذه
الـبـحـوث أن جتـيب عن بـعـضـها
وهـــو مـــا مــنـــحـــهــا اإلحـــســاس

بالسالم".
وأضافت :"أعـتقد أنه من حق أي
شــــــخص أن يــــــعـــــرف مـن هـــــو

بالفعل".
أخـــذت جـــولـــيــــا حـــالـــة روبـــ
وأرســلت عـيــنـات من لــعـابه إلى
ثالثـة مـراكــز لـلـحــمض الـنـووي

بغية إجراء الفحوص الالزمة.
قال روبـ :"كانت لدينـا نظريات
كـثـيرة قـال لي كـثـيـر من الـناس
أني أشـبه األمريكـي واعتـقدنا
ــا أكــون طــفال جلــنـدي أنـني ر
أمــريـــكي لـــكن األمـــريــكـــيــ لم
يكونـوا هناك في ذلك الوقت عام

1943".
ثم جــاءت أنـبـاء مــثـيـرة من أحـد
مـراكز الـفـحص وأظـهـرت نـتائج
عــيــنــة الــلــعــاب وجــود تــطــابق

حمض نووي مع شخص ما.
قـالت لـورين :"اسـمـهـا مـاريـا في
نيويورك. واعتقدت أننا توصلنا

إلى احلقيقة".
لكن األمر لم يكن بـهذه البساطة.
أظــهـرت نــتـائج الــفـحص وجـود
تـــطـــابق فـي احلــمـض الـــنــووي
بنـسبة تصـل إلى نحو واحد في
ـئة ب مـاريا وروبـ وهو ما ا
قـد يـجـعلـهـمـا قريـبـة من الـدرجة

الثانية أو الثالثة.
ـاريا وقـالت جـولـيا :"اتـصـلـنـا 
ووافــقت عــلى الــتــعــاون مــعــنــا
لتحديد شجرة عائلة كاملة تعود
إلى أجــــــيــــــال وتـــــتــــــبع  16من

أجدادها".
وأضــافت :"كــان هــدفــنــا في ذلك
الـوقت هــو تـتــبع هـذه اخلــيـوط
حـتى وقتـنا احلـاضر في مـسعى
لـلــعـثـور عــلى اآلبـاء احملـتــمـلـ

." لروب
ولــــتـــوضــــيـح خــــطـــة الــــعــــمل
افــتـــراضــنــا إجنـــاب كل جــد من
األجـداد ونــسـلــهم طــفـلــ فـقط

وهـــو مــا يـــعـــطـــيـــنـــا عــدد 224
شـخــصـا من بــيـنـهـم أحـد أبـوي

. روب
وقـــالت لــوريـن :"لم تــكن لـــديــنــا
ـشـترك أدنى فـكـرة عن الـسـلف ا
في شـجـرة الـعـائـلـة. إنـهـا أشـبه
بـحل لـعـبـة األلـغـاز عـنـد األطـفال
ـسارات الـتي يـتـتـبـعـون فـيـهـا ا

واسـتــدعـاه مــسـؤول في مــكـتب
اجلـــــوازات وأبــــــلـــــغـه أنـــــبـــــاء

أدهشته.
وقـال روبـ "سـألـني عن عـمري
بـعدهـا قـال لي الـرجل (ال أعـتـقد
أنك سـتنزعج كـثيـرا عندمـا تعلم
أنهم عثروا عليك في متجر بيتر

روبينسون في لندن)".
كان ذلك بداية لتسلسل األحداث
ــاذا أطـلق عــلـيه اسم ومـعــرفـة 

" والثاني "بيتر". "روب
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مرت سنوات كثيرة قبل أن يبذل
روبــ جــهــودا كــبــيــرا لــكــشف

زيد عن ماضيه ا
فــفي عـام  1996عـنــدمــا كـان في
اخلمسيـنيات من عمره ذهب مع
ابـــنـــته مــــيـــشـــيال إلـى هـــيـــئـــة
مــحــفــوظــات الــعــاصــمــة لــنــدن
للبحث عن سجل تبنيه الكامل.
وعـلم أنــهم عـثــروا عـلــيه خـارج
مـتجر كـبيـر في ميدان أكـسفورد
في لندن يوم  20أكتوبر/تشرين
األول  .1943كــــــان ذلـك الــــــوقت
عــصـيــبـا فـي لـنــدن واسـتــمـرت
ــاني هــجـــمــات سالح اجلـــو األ
ـتـقـطـعـة وكـانت أسـقطـت قبل ا
ذلـك بــعـــشــرة أيــام  30طـــنــا من

القنابل على العاصمة.
ويقول ملفه إن أسرة كينغ تبنته
عنـدمـا كان يـبلغ مـن العـمر أربع
سـنـوات ونـصف وأنـهـمـا أعـربـا
عن شــكـرهــمـا لـلــسـلــطـات الـتي
أعــــطــــتــــهــــمــــا "هـــذا الــــصــــبي

اجلميــــل".
لـكن ال يوجـد أي دليل يـشير إلى
ســــبب تــــركـه في الــــصــــنـــدوق
وتـقــول وثـيــقـة :"فــشـلت جــمـيع
جــهــود الــعــثـور عــلى أي قــريب

للطفل".
وقـــررت لـــوريـن ابـــنـــة روبـــ

مــواصـلــة الــبــحث وعــلى مـدار
عـشـرين عـامـا كـتـبت إلى بـرامج
تـلفزيـونية اعـتقادا مـنها أن ذلك
قـد يـثمـر عن لم شمل الـعائـلة أو
حل بعض األلغاز. وكان الرد في
كل مـــــرة هـــــو نـــــفـس الـــــرد لم

يستدل على األبوين.
تـــوصــلت لـــورين بـــعــد ذلك إلى
مـوظف يعـمل في أرشـيف إحدى
ـــــكــــتــــبــــات بــــحـث في نــــسخ ا
ـيكـروفيلم عن أي ذكـر للـواقعة ا
ـة. وكــتـبت في الـصــحف الـقــد
أيـضــا إلى مـجـمـوعـة "أركـاديـا"
الـــتـي تـــديــــر مـــتــــجــــر بـــيــــتـــر
ا تـعثـر على أي روبـيـنسـون ر

تجر. ذكر في أرشيف ا
ـاضي وشـاهـدت لــورين الـعـام ا
حـلـقــة من بـرنـامج "ذا وان شـو"
على قـناة بي بي سي األولى مع
خـبـيـرة في تـتـبع صـلـة الـقـرابـة

تدعى كات وايتاواي.
وقـالت :"اتصـلت بكـات وشرحت
لهـا حـالة والـدي. وبعـد أسـابيع
قـالـت لي إنـهــا الـتــقت شـخــصـا

f²OÐ dOK  ≠ ÊbM

كـان روبــ يـبــلغ من الـعــمـر 13
عامـا عندمـا علم بأنه طـفل تبناه
أحـد األشـخـاص وعـلم بـعـد ذلك
أنـهم عثـروا عليـه داخل صندوق
فـي شــــــارع أوكــــــســــــفــــــورد في

العاصمة البريطانية لندن.
قــــضى روبـــ الـــذي يـــبـــلغ من
الـعــمـر حــالـيـا  74عـامـا مــعـظم
ســنــوات عــمــره يــبــحث عن ذلك
الــــــشــــــخـص الــــــذي تــــــركـه في

اذا فعل ذلك? الصندوق و
وبفضل حتـليل احلمض النووي
سـاعدة إحدى وأعـمال البـحث 
بـناتـه توصـل أخيـرا إلى بـعض

اإلجابات عن أسئلته.
عـنـدمـا اكـتـشف روبـ كـيـنغ أنه
طـفل ألحــد األشـخـاص بـالـتـبـني
هــرب من مــنــزله واكــتــشف ذلك
بـــــعـــــد أن عــــثـــــر عـــــلى بـــــعض

ستندات في حقيبة سفر. ا
هــــرب روبــــ إلى مــــنــــزل أحـــد
األصــــــدقــــــاء وذهـب االثــــــنـــــان
بـالدراجـة من لنـدن إلى ساوثـند
وقـضى الـصـديـقان لـيـلـتـهـما في
خــيــمــة حـتـى عــثــرت عــلــيــهــمـا

الشرطة بعد ذلك.
ويـــســــتـــرجـع روبـــ ذكــــريـــاته
:"اضـــطـــرت والـــدة صــديـــقي أن
تــتــحــمـل نــفــاقــات عــودتــنــا في

القطار".
ولم يــذكـر أي شــخص مــوضـوع

تبنيه على اإلطالق.
وقــــــــــال :"كــــــــــنـت أخــــــــــاف مـن
ــــوضــــوع ألني لم إثـــــــــــــــارة ا
أكن أرغب في مـواجـهـته أعـتـقـد
أن ذلك كــان له أبـلغ الـتــأثـيـر في

نفسي".
كـان الزوجـان فـريـد وإلـزي كـينغ
قد تبنيا الطفل روب في منطقة
فقيرة تقع في وولويتش جنوبي
ية لندن بـعد نهاية احلـرب العا
الـثانـية وأقدم مـا يتـذكره روب
حــيـنــمــا كــان طـفال هــو مــشــهـد
اللـعب في مـنـاطق قـنـابل وكانت
أمه تـغـسل مـالبس "األثـريـاء في

تشارلتون".
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أنـهى روبـ مـرحـلـة دراسته في
ــدرســـة بـــعـــد أن حــصـل عــلى ا
ــــــؤهـالت ويــــــقــــــول بــــــعـض ا
ـــســـار بـــعض :"انـــحـــرفت عـن ا
الوقت". وتـزوج في العشـرينيات
من عمره وأجنب طفلت وانتقل
إلـى الـــــعـــــيـش في مـــــنـــــطـــــقـــــة
بيـتربورو وعـمل مخططـا للمدن

ثم مهندسا معماريا.
ـا وصـلت وقــال :"لـوال عــائـلـتـي 
إلـى مــــا أنـــــا عــــلـــــيه اآلن أحب
ابـنـتيّ جــدا فـهـمـا الــوحـيـدتـان
الـــلــتــان يـــربــطــني بـــهــمــا رابط

حيوي".
تقـدم روبـ بـعد سـنـوات بـطلب
السـتـخـراج جـواز ســفـر لـلـعـمل

ؤسّس يقول فـرانك زامبريلّي ا
ــشـــارك لــشــركــة " 1أتـــيــلــيــر" ا
لـصـنـاعـة احلـقـائب الـيـدوية في
نيويورك: "لم أرَ أبداً حتوّالً مثل
هــذا في تـــقــالــيـــد الــســوق. إنه

يسبب لي صدمة".
ولتـفادي األسعار البـاهظة التي
تــمــتــاز بــهــا خــدمــات صــنــاعـة
السـلع حـسب الـطلب والـتـحكم
جزئـيـا في رغـبات الـزبـائن فإن
معـظم شركات صنـاعة احلقائب
اليدويـة التي يصمـمها الزبائن
ـوذجا يـعـرف باسم تـستـخـدم 
"االنــتــاج الــفــردي الــشــامل" في

التجارة واألعمال.
ويــعـــني هــذا أن بـــاســتـــطــاعــة
الــزبـــائن تــصــمـــيم حــقـــائــبــهم
الـــيــــدويـــة لـــكن فــــقط من خالل
االخـتــيـار من بـ أطـقم مـحـددة

عـــمـــراً إلى حـــد مـــا مـن مـــعــدل
أعـمـار الـزبـائن الـذين يـشـتـرون
تلك األلعاب إال أن صنع اللعبة
احملــبــبـة البن أخــيـهــا أعـطــاهـا
شــعـورا عـاطـفـيـاً أكــثـر جـعـلـهـا
تــتـعـلق بــتـلك الـلـعــبـة. من هـنـا
وجــدت هــوبـــكــنــز فــكــرة "مــون

بيرس".
وبـــعــــد ذلـك بـــثـالث ســــنـــوات
أصــبح لــدى "مـون بــيـرس" اآلن
ثـــمــــانــــيـــة مــــتــــاجـــر بــــيع في
ــمـلـكـة أسـتـرالــيـا وثالثـة في ا
تحدة ومـتجران في الواليات ا
تـحـدة األمريـكيـة منـهمـا فرع ا
جديد يقـدم أسعارا مخفضة في
بـلـوومـيـنـغـزديل في واليـة سان

فرانسيسكو.
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في شـهر ديـسمـبر/كـانون األول
ـاضي وبفـضل مبـيعـات فترة ا
ــيالد بــاعـت الــشــركـة أعــيــاد ا
حقـائب تـعادل قـيمـتهـا ملـيوني
دوالر أمــــــريـــــــكي. وتـــــــراوحت
األســـــعـــــار مـــــا بــــ  75دوالراً
أمريكـياً حملـفظة جـيب بسـيطة
و 620دوالراً أمــريـكـيـاً حلـقـيـبـة

فاخرة.
إن صـنــاعـة احلــقـائب الــيـدويـة
هي آخر قـطاع في بيع الـتجزئة
يـــتــيـح اجملـــال لــلـــزبـــائن لـــكي
يــصــمّـمــوا حـاجــتـهم اخلــاصـة

بهم.
ومع تـنـامي أعـداد الـنـاس الذي
ـــواد تـــعــــوّدوا عـــلى امــــتالك ا
حـسب رغـبـتهـم سواء كـان ذلك
من خالل تكـوين قوائم أغـانيهم
فـضلـة أو اختـيار مـحتـويات ا
شطائرهم يـقول خبراء في هذا
القطاع إن الـطلب على احلقائب
ــصـمّــمـة شــخـصــيـاً الـيــدويـة ا

ازداد باضطراد.
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في مـبنى "سلـفريدجـز" التجاري
ـديـنة لـندن بـإمـكانك الـضخم 
أن تـــشــتــري مــجـــمــوعــة زهــور
مـعـدنيـة مـتشـابـكة من تـصـميم
شـركـة لـوي فــيـتـون أو أجـهـزة
روبـــوت مـــتـــعــددة األلـــوان من
تصمـيم شركة برادا أو جوارب
جـلـديـة من تـصـمـيم شـركـة تـيـد
بـيـكـر. لـكن يـبدو أن مـا يـبـتـغيه
الــزبـــائن هــو طـــريــقـــة جــديــدة
إلضـفــاء جـزء من شــخـصــيـتـهم
الـفرديـة عـلى مقـتـنيـاتـهم. ولذا
بنى هـناك قـسم جديد فـي ذلك ا
الـتـجــاري سـيـتــيح لك أن تـصل

إلى مرحلة أبعد من ذلك.
فـفي مـتـجـر "مـون بـيـرس" وهو
عالمـة جتـاريـة أستـرالـيـة يـقدم
لـك الــعـــامـــلــون جـــهـــاز آي بــاد
ـــاذج جـــلــديـــة مـــخـــتـــلـــفــة و
ويــوفّــرون لك فــرصــة لــتــصــمم

حقيبتك اجللدية بنفسك.
تـقول النـا هـوبكـنـز البـالـغة 33
عــامــاً وهي مـؤسّــســة الـشــركـة
الـتي تـديـر متـاجـر مـون بـيرس:
"كــنـت أبــحث هـــنــا وهـــنــاك عن
ـثاليـة ولم أتمكن حـقيبـة اليد ا
. وكـنت من الـعـثـور عـلـيـهـا أبـداً
أشـعـر بـاإلحـباط تـمـامـاً بـسـبب
ذلك. وهـل تـــــــــعـــــــــرفـــــــــون ذلك

اإلحساس?"
وبيـنـمـا كـانت هـوبكـنـز تـتـجول
ـدينة في أحـد مراكـز التـسوق 
ســـــيــــدنـي في عــــام  ?2014رأت
مـتجر "بـيلـد-أ-بَير" الـذي يتيح
لـزبـائـنه فــرصـة جتـمـيع لـعـبـهم
ــكــوّنــات احملــبــبــة من بــعض ا
احملــددة ســلـــفــا مــثل اخــتــيــار
الـــفــــرو والـــلــــون والـــكــــســـاء

ستخدم في صنع اللعبة. ا
ومع أن الـسـيـدة هـوبـكـنـز أكـبـر
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