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 (   0891-0981أغاثا كريستي )

ِد ِولِ  ِميلّر ِأم.ِنكلترابإ0981ِعامِفيِالتِأغاثاِماريِكالريسا ،ِيعملِفيِالبورصةِاريكيًّيكانِوالدها

ِالثالثة ِإخوتها ِصغرى ِعمِ وهي ِممرِّ. ِلت ِضة ِالعالميّفي ِالحرب ةِأثناء

ِالطيّزوِّوتِ،األولى ِالملكيِّجت ِالطيران ِسالح ِفي ِكريستي ِأرشي ِ،ار

ِالتيِولِ ِأنجبتو ِروزال ند ِالوحيدة ِابنتها ِألّفت0808ِالعامِفيِتِد ِمنه فيِ.

ِة ِكتبِوعدِّزواجهاِستِِّأثناء العامِفيِةِقصص،ِوطلبتِالطالقِمنِزوجها

0899،ِِ ِعلمت ِِأنّهعندما ِعالقة ِوُعرِ بعلى ِأخرى، ِباسمِامرأة ِمنذئٍذ فت

ِاِكريستي.أغاث

(ِمساعدِرئيسِبعثة0899ِ-0811ماكسِملوانِ)ِلىِالشابِّفتِإتعرِّ

ِفيِالتنقيبِ ِالسيرِليوناردِووليِوزوجتهِيِ صديق ِلزيارة أثناءِعملهماِفيِها

ِالواحدِباآلخرفيِالعراق،ِ ب  رافقتهِفيِو.0891ِالعامِفيِجاِ،ِوتزوِّوأعج 

ِ ِالالحقة ِالثالثيبتنقيباته ِفي ِوسورية ِ)نمرود( ِالقرنِنيّالعراق ِمن ات

                                         
  .باحث ومؤّرخ من حلب *

 0891أغاثا وماكس في عام 

 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 5102انون األّول العدد السابع، ك
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ِبمهمِِّ،العشرين ِتقوم ِالبعثة.وكانت ِمع ِالتصوير ِتُِِوإذِات ِمعِكانت ِعاشتها ِالتي ِالحياة ِغرابة ِعن سأل

ِالممتعِزوجهاِفيِالتنقيب،ِقرِّ الحربِِفيِأثناءكتبتهِِ،ِالذيتعال حدّثني كيف تعيشرتِأنِتجيبِبكتابها

  .0811العامِفيِةِالثانيةِوصدرِالعالميّ

ِ:أعمال أغاثا

ِ ِأغاثا ِبوليسيّقص11ِِّكتبت ِة ِمن ِوأكثر ِقصص01ِِة مجموعة

ِمسرحيّاتِأهمِّمنِالمسرحيِّوعددًاِ،قصيرة ِالفأرها ِمصيدة Mousetrapِِة

ِمنذِلِ)وحاليّمث ِتُِِتزالالتيِالِ ِفيِلندن( ًِعلىِالسفراء ِتشرينِالثاني91ِا

ِ ِال(ىِاآلنِحت0819ِِّ)نوفمبر( 916111ِتِأكثرِمنِمِ دِّ أيِقُِِ(،9109عام

ِفيِتاريخِالمسرحِة،ِوهيِأطولِمدِّمرِّ ا كتاب   89بلغ عدد كتبها ِالعالم.بة

من كتب شكسبير(، ودخلت  ضعف 01لغات )أي  011نُِقلت الى 

مليارات نسخة من كتبها،  9 تبيع إذة موسوعة غينيس لألرقام القياسيّ 

ِعدّةِنالت.ِسخ كتبها سوى نسخ الكتاب المقدّسع عدد أكثر من نطب  ولم يُ 

ِالبريطانيّحِ ن ِومُِِجوائز ِالعامِتِلقبِكومندورِالمملكة ،ِولقبِسيّدة0811ِة

ِ ِالعام 0890ِكومندور ِمُِ. ِلقبِِحِ ن ِكما ِكذلك ِملوان ِماكس ِالعالم زوجها

 )ِسير(ِعلىِأعمالهِفيِمجالِاآلثار.ِِِفارس

ِالثانيِعالمِاآلثارِماكسِملوان،ِِسعيدةًِِحياةًِأغاثاِعاشتِ معِزوجها

ِماتيوِفيِالمقدِّوِ.بكّلِصدقِةسيرتها الذاتيّ وكتبتِ ِوقالتِفيهامةِبأنِّعلّقِحفيدها ِلفرحِالعيش"، ِ:هِ"نشيد

الذيِكانِِأغاثا كانت تفّضل شرب الماء على الخمر أنّ والطريف رُتِماِأردتِأنِأتذّكره".ِنيِتذكِّنِّأ"أعتقدِ

داءِوأخرىِبعدِالعشاء،ِليها،ِكماِحاولتِأنِتعتادِعلىِالتدخينِبتناولِسيجارةِواحدةِبعدِالغإيقدّمهِزوجهاِ

ِستِّولمدِّ ِلكنِّة ِلمِتفلحِفيِةِأشهر، ِِالتعّودها ِكما .ِمن مجموعات األحذية عدد  اقتناء  كانت تحبّ علىِذلك.

ِبينِ ينتراجعتِصّحتها ِالوحيدِماتيوِبريلكن0891ِِّو0890ِِالعام  ِتابعتِالكتابة،ِوأعطتِحفيدها تشاردِها

امهاِهاِأصيبتِفيِآخرِأيّنِّإقالِتهاِالشهيرةِ"مصيدةِالفأر".ِويُِلىِمسرحيِّإضافةِحّقِاستثمارِمطبوعاتهاِباإل

يِزوجهاِماكسِعنِخمسةِوثمانينِعاماً،ِوتوف0891ِِّيتِالعامِبمرضِألزهايمرِ)خرفِالشيخوخة(ِوتوفِّ

ِبسنتين ِبعدها ِالِ،ملوان ِتوف0899ِّعام ِكما .ِ ِهيكسِالعام ِروزالند ِفي9111ِِيتِابنتها ِأغاثا ِوالدتها مثل

مةِالتيِسةِأغاثاِكريستيِالمساهِ مؤسِِّ،ولهِثالثةِأوالدِ،لثمانينِمنِعمرها.ِويديرِحفيدهاِماثيوالخامسةِوا

ِ.سترلينيِّإبسبعةِماليينِجنيهِِرِدخلُهاِالسنويِّيُقد ِ

ِأغاثا كريستي وحلب

،ِالذيِكتبتهِعنِالحياةِفيِسوريةِفيِأثناءِمرافقتهاِزوجهاِتعال حدّثني كيف تعيشِمنِخاللِكتابها

ِنجد0899ِ-0891قيباتِتاللِشاغرِبازارِوبراكِوجدلةِعلىِالخابورِوالبليخِفيِمواسمِاألعوامِفيِتن ،

ِأنّهاِتركتِوزوجهاِبصماتِخاّصةِفيِعالقتهاِبحلبِوسّكانهاِبوجٍهِخاّص.

ففيِحلبِوالقامشليِتعّرفتِإلىِبائعِالمشروباتِاليونانّيِ"يناكوس".ِوتذكرِدهشةِولدهِفيِالقامشليِ

ها:ِكيفِيتركِملكِأعظمِبلدِفيِالعالمِالعرشِمنِأجلِامرأةِ)تركِالملكِإدوارِالعرشِمنِعندماِذكرِل

ِأجلِحبّهِللسيّدةِسمبسون(.

 أغاثا مع كتبها وتوقيعها

 في دار بوخه 
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ِكانتِتقيمِفيِ ِبقطارِالشرقِالسريعِإلىِحلب، ِكانتِتصلِقادمةِمنِأوروبّا ،ِفندق بارونوعندما

ِوقدِكتبتِج ِكوكوِمظلوميانِوزوجتهِاإلنكليزيّة. ِوتعرفِصاحبهِالسيّد ِمنِروايتها جريمة في قطار زءاً

ِِالشرق السريع ِالغرفة 919ِِفي ِمعرفتها ِتذكر ِكما ِالواسعة. ِشرفته ِوعلى ِالفندق بالطبيب أسادور من

ِقربِسينماِِ،ألطونيان مِمؤّخراً ِالذيُِهد  ِبحلبِ)بناءِمدرسةِالحكمة ِإلىِمستشفاه ِزوجها الذيِكانِيوّجه

فيِآخرِأيّامه(ِالمرضىِالمصابينِمنِالعاملينِفيِتلِشاغرِِأوغاريت،ِوالذيِدّرسِفيهِخيرِالدينِاألسديِّ

ِبازارِوتلِبراكِوسواهماِفيِالجزيرة.

ِ ِالذهبّي ِالكتاب ِأغاثاِِلدار آل بوخهويضّم ِووقّعتها ِكتبتها ِجملة ِ"المدينة" ِفي ِالنّحاسين ِخان في

رِأدولفِبوخه،ِرئيسِ.ِوعندماِكانِالدكتو0899بالفرنسيّةِبخّطِأنيق"ِفيِذكرىِسهرةِساحرة"،ِوتاريخهاِ

جمعيّةِالعاديّاتِفيِالسبعينيّاتِمنِالقرنِالماضيِوماِقبل،ِيُسألِعنِمعرفتهِبالكاتبةِأغاثا،ِكانِيجيبِبأنّهِ

ِرقصِمعهاِفيِبيتِأختهِمدامِصوالِ)الكائنِمقابلِمدخلِالبيمارستانِالنورّيِفيِالجلّوم(.

ثاِمشاركتهاِأعضاءِالجمعيّةِفيِرحلةِإلىِقلعةِوماِيدّلِعلىِعراقةِجمعيّةِالعاديّاتِبحلب،ِتذكرِأغا

ِالكاهنِالمقصودِهو0891ِأو0891ِِسمعانِ) ِأّن ِوأعتقد ِومهندسِمناجم. (،ِوكانِبينهمِرجلِدينِأصّم

ِالشيخِكاملِالغّزيِوالشيخِراغبِالطبّاخِالعامِ ِوفاة األبِجبرائيلِربّاطِالذيِأصبحِرئيسِالجمعيّةِبعد

ِلمناجمِهوِاألديبِشكيبِالجابرّيِمؤلّفِروايةِ"وداعاًِياِأفاميا".،ِكماِأعتقدِأّنِمهندسِا0891

ِ ِسألهِحفيد ِاآلثارِماكسِملوانِزوجِأغاثا،ِعندما ،ِهلِجورج سميثاآلثار عالم وأذكرِكذلكِعالم

ِدفنهِفيِحلبِ ِحضرِاحتفالِإعادة ِقّصةِالطوفانِونقّبِفيِنينوى.ِأجابهِملوانِبأنّه ِالذيِقرأ يعرفِجدّه

ِ ِالمقبرة0899ِِالعام ِإلى ِفيها، ِالدفن ِمنع ِعندما ِالعبّارة، ِمقبرة ِشمال ِمن ِآخرين ِمع ِجثمانه ِنقل حيث

(ِ ِسميث ِجورج ِأّن ِوالمعروف ِمقصود. ِالشيخ ِفي ِالعام0991ِ-0991االنجيليّة ِمّرة ِألّول ِقرأ، ِالذي )

التفصيلِالمذكورةِفيِاللوحِالحاديِعشرِمنِملحمةِجلجامشِوبتفصيلِأشدِّدقّةِمنِِقّصة الطوفان،0999ِ

ِبحلبِالعامِ ِ.0991المذكورِفيِالعهدِالقديم،ِدُف ن 

 صورة اوبنهايم وتمثال أّم الضفائر قبل الترميم وبعده 
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 كماِنجدِبينِأسماءِالزّوارِفيِالكتابِالذهبّيِلدارِآلِبوخهِتوقيعِاأللمانّيِماكسِفرايهرِأوبنهايم،

ِفيِسورية،ِوكانِذلكِفيِتلِحلفِقربِرأسِالعينِفيِاألعوامِ نِنقّبِبشكلِنموذجّي الذيِكانِأّولِم 

.ِوتأّسسِمتحفِحلبِالوطنّيِليضّمِلقىِمكتشفةِمنِمملكةِغوزاناِاآلراميّة0899ِ-0891و0800-0809ِ

ِفنُق لِإلىِبرلينِنصفِ ِالتماثيلِالمكتشفة، ُِصن ع تِنسخِلجميع ِوقد ِم.، فيِتلِحلفِمنِالقرنِالعاشرِق.

ِو ِونسخِفيِمتحفِحلب. ِالباقيِمنِأصلّي ض  ِوُعر  ًِلها، ِوالنصفِاآلخرِنسخا تذكرِأغاثاِاللقىِاألصليّة

ِمعِ ِالسابقة ِوزيارتها ِالخابورِقربِرأسِالعين، ِنهر ِحوله ِتلِحلفِالذيِيلتّف ِموقع ِوزوجها مشاهدتها

ِزوجهاِلمتحفِأوبنهايمِفيِبرلينِالتيِاستغرقتِخمسِساعاتِكاملة.

ِ ِعلىِبرلينِالعام ِللحلفاء ِدّمرتِالغاراتِالجّويّة ِتساؤل. متحفِوتماثيلِتل0819ِِويحضرنيِهنا

عاماً،91ِِ.ِأيِاستغرقِذلكِحوالى9100ِّمِترميمِاللقىِثانيةًِوأعيدِعرضهاِحديثاًِفيِبرلينِالعامِحلف،ِوت

ألّنِاألفضليّةِهيِلالهتمامِبالبشرِقبلِالحجر.ِتُرىِكمِسيمّرِمنِالزمنِكيِنقومِفيِبالدناِالحبيبةِبترميمِ

العالمّي،ِوفيِمقدّمتهاِتدمرِوقلعةِالحصنِِهذهِالكنوزِالتيِدّمرتهاِاأليديِاآلثمةِوالمسّجلةِفيِالئحةِالتراث

(ِ ِاألثريّة ِوالقرى ِالقديمة ِسّجلت99ِِوحلب ِالتي ِوسرجيال ِوالبارة ِلوزة ِوقلب ِسمعان ِقلعة ِمثل قرية(

ِ؟99/1/9100بالتراثِالعالمّيِمؤّخراًِفيِ

كانتِالسيّدةِجينّيِبوخهِمّراشِابنةِالمرحومِالدكتورِأدولفِبوخه.01/1/9101ِِرحلتِعنّاِبتاريخِ

المتحفِِ–األمينة،ِحتّىِآخرِلحظةِممكنة،ِعلىِتقليدِالعائلةِعبرِاألجيالِفيِشرحِمحتوياتِدارِالعائلةِ

ِ ِالعام ِمنذ ِقلبِ"المدينة" ِفي ِالنّحاسين ِفيِخان ِالبندقي ة ِبالفرنسيّة0119ِحيثِكانتِقنصليّة ِوأصدرت .

ِفيِالكتابِالعائلة بوخهوِصور جدّيكتابينِ ر  ِذُك  ِومنِبينِما ِلزّوارِالدارِفيِنهايةِكتابِ. صور ذهبّي

تواقيعِوكلماتِعلماءِآثارِوملوكِورؤساءِكانِمنِبينهاِخمسةِأبيات،ِغيرِمعروفةِلكثيرين،ِكتبهاِِجدّي

ِحلبِبتاريخِ ِزيارته ِشوقيِفيِأثناء ِالشاعرِأحمد ِووقّعها ِيده ِفضائل0809ِنيسان9ِِبخطّ ِويذكرِفيها ،

ِوخهِالخمس:إلفيراِإحدىِأخواتِالدكتورِأدولفِب

ِ:بة المادوموازيل إلفيرا بيانا  لفضائلهاحضرة اآلنسة المهذّ 

ِالجمال ذات  ِفيِحلبِالشهباءِأخُتِالرجالِ    إّنِإلفيرةِ 

ِوقدِبراهاِمصدراًِللكمالِ   قدِصاغهاِالرحماُنِمنِجوهرٍِ

ِألحاُظهاِفتّاكةٌِكالنصالِ    ق واُمهاُِسمُرِالق ناِدونهُِ

ِالنُهىُِجم ِأهل  ِتاركةًِقلوب همِفيِاعتقالِ   لةقدِسحرت 

ِمثالِ    فياِلهاِمنِغادةٍِقدِغدتِ  ِخير  ِفيِاللطف  لق  ِللخ 
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ِواليوم

رِفيِالمدينةِالقديمةِمنِأسواقِوخاناتِوقيسارياتِومساجدِ بتِمعِماِنُه بِودُّم  لقدِدُّمرتِالدارِونُه 

ِبوخهِومركوبوليِالمؤلّفِمنِأكثرِِوكنائس ومدارس...ِوأصبحِفيِعلمِالغيبِأرشيفِ)محفوظات(ِعائلت ي 

ِوألهم111ِِمنِ ِمجموعةِعملِمنِجامعةِتوبنغن.ِرحمِهللاِالسيّدةِجينّي ألفِصفحةِكانتِتقومِبدراستها

كرِالصدّيقِوالط ِيّبِيدومِإلىِاألبد.العزاءِألوالدهاِوعائالتهمِواألصدقاءِالكثيرينِوألهمهمِالصبر.ِوذ 

ِويحضرنيِهناِقولِشاعرِالحكمةِعندِالعربِزهيرِبنِأبيُِسلمى:ِ

 ويذهل عنها قلُب كّل لبيِب   ثالٌث يعّز الصبُر عند حدوثها

 وفرقةُ إخوان  وفقدُ حبيِب   من بالد  يحبّها اضطرار خروجُ 

ِلدى ِالنائم ِالخيّر ِالضمير ِيقظة ِبانتظار ِفيِحلبِالشهيدة ِِونحنِصامدون ِرؤساء ِالعالم الذينِدول

ِِِِِِالقذرةِالتيِتؤدّىِفيِالمنطقةِوبالدناِالحبيبة،ِولتكنِمشيئتكِياِرّب!ِِمونِبلعبةِاألمميتحكِّ


