
مات صاحب التفاحة الثالثة

ّيـــر العـالـــم حكـــــايـــة حيــــاة خـفـيــــة و ملهمـــــة لرجــل غـ
 

ــة3يرددون أن  ّيرت العالم: تفاحة آدم وتفاحة اسحاق نيوتن، مكتشف قانون الجاذبية، وتفاح   تفاحات غ

 شركة «أبل» التي أسسها ستيف جوبز، الرجل الذي مات فجــر يــوم الخميــس المنقضــي دون أن يلتقــي

. ســنة، مــع أنهمــا كانــا يقيمــان فــي بلــد واحــد56بــأبيه الحقيقــي، ولــو مــرة واحــدة طــوال أكــثر مــن 

 أول ما فعلته «العربية.نت» حين العلن عن وفاة جــوبز هــو التصــال بــأبيه المهــاجر مــن ســوريا فــي

 الوليات المتحدة التي يحمل جنسيتها منذ زمـن بعيـد، والـذي يبلـغ الثمـانين مـن عمـره الن، ومـع ذلـك

ــة نيفــادا ــو بولي ــة رين ــاون» فــي مدين ــل بومت ــازينو وأوتي ــدلي يعمــل فــي «ك ــدالفتاح جن .فمــازال عب  

 ومع أن الوقت كان أول الليل في رينو، والكازينوهــات تنشــط مســاء فــي العمــل، إل أن عاملــة الهــاتف

ًل، فهو نائب  كررت الجواب نفسه مع كل اتصال، وهو أن جندلي ل يأتي للعمل ال نهارا، ونادرا ما يطل لي

ــــــــس ــــــــة الم ــــــــازينو ليل ــــــــي الك ــــــــن ف ــــــــم يك ــــــــس الدارة، ول ــــــــس مجل .رئي

 وهناك القليل المكتوب عن عبد الفتاح جندلي بوسائل العلم المريكية، لنه عاش دائما في الظل ولــم

 يرو لحد تقريبا بأنه الوالد الحقيقي للرجل الذي كان دائما مالئا دنيا الكومبيوترات واللكترونيات وشــاغل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمنين عليه .الم

 وابنه ستيف جوبز نفسه كان يساهم بدوره في إخفاء هوية والده الحقيقي، وإخفــاء شخصــية شــقيقته

 منى أيضا، المصنفة للمريكيين وبالخارج كواحدة من أشهر الروائيات، وبدورها كانت تســاهم أيضــا فــي

 إخفاء هوية أبيها وأخيها معا، فاسمها المعروفة به في الوليات المتحدة هو منى سيمبســون، لــذلك لــم

  سنة، ثم تكررت اللقـاءات والتصــالت دائمــا27تلتق بأبيها، بينما التقت بأخيها لول مرة حين كان عمره 

.عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتف

 مــــــــــــــن «العــــــــــــــروة الــــــــــــــوثقى» إلــــــــــــــى الوليــــــــــــــات المتحــــــــــــــدة

 وأهم من كتب عن عبدالفتاح جندلي هي مجلة «فورتشن» المريكية التي نقلت عن لســانه قبــل أشــهر

  سنة الــى18 بمدينة حمص، حيث كان والده ثريا وصاحب أملك، فغادرها وهو بعمر 1931أنه ولد في 

 بيروت لمتابعة دراسته في الجامعة المريكية، وعن بيروت قال جندلي للمجلة «إنها المدينة التي أمضيت

ـــــــــــــــبيره ـــــــــــــــق تع ـــــــــــــــاتي» وف ـــــــــــــــام حي ـــــــــــــــل أي ـــــــــــــــا أجم .فيه

 ونقرأ عن جندلي أنه كان من الناشطين عروبيا في بيروت، لذلك لمع نجمه فيها بسرعة، فترأس جمعيــة

 «العروة الوثقى» الدبية الفكرية القومية التجاه، والــتي ضــمت رمــوز حركــة القــوميين العــرب كجــورج

2007حبش وقسطنطين زريق وشفيق الحوت وغيرهم، وهي معلومة واردة أيضا بعدد صدر في سنة   

.مـــــن مجلـــــة «كـــــامبوس غـــــايت» الفصـــــلية التابعـــــة للجامعـــــة المريكيـــــة بـــــبيروت

 في ذلك العدد الذي اطلعت «العربية.نت» على محتوياته، مقال للدكتور اللبناني يوسف شــبل يــذكر فيــه

  وتــولى رئاســتها فــي إحــدى المــرات عبــدالفتاح1918أن جمعية «العروة الوثقى» تأسســت فــي ســنة 

  تضج بمظاهرات تطالب الرئيس اللبناني آنــذاك، بشــارة1954جندلي، ثم تم حلها حين كانت بيروت في 



 الخوري، بالستقالة. أما الخوري فكان يعاند راغبا في التجديد لــوليته خلفــا للدســتور، حــتى أســقطوه،

.وكـــان أول رئيـــس عربـــي يســـقط بســـلح المظـــاهرات والحتجاجـــات مـــن الشـــارع والســـاحات

 طفــــــــــــــــــــل يبصــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــور قبــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــزواج

ــا،  لول تلك المظاهرات والحتجاجات، لربما بقي عبد الفتاح جندلي في بيروت التي كان يميل للعيش فيه

 وفيها كان سيتزوج ويبصر ابنه النور في بيروت أيضا، ولو كان لــه مـا أراد لمـا كنـا رأينــا «أبــل» وعجائبهــا

.اللكترونيــــة تبصــــر النــــور إل بعــــد زمــــن مختلــــف عــــن الــــذي عــــاش فيــــه جــــوبز الراحــــل

 لكن الوضع السياسي في بيروت حمل جندلي ذلك العام للسفر إلى الوليات المتحــدة حيــث كــان يقيــم

  لــدى المــم المتحــدة بنيويــورك،1954أحد أقربائه، وهو نجم الدين الرفاعي، مندوب ســوريا فــي ســنة 

 فأمضى عاما في الدراسة بجامعة كولومبيا، ومن بعدها في جامعة وسكنســن الــتي درس فيهــا بمنحــة

.مكنتـــــه مـــــن الحصـــــول علـــــى الماجســـــتير والـــــدكتوراه بالقتصـــــاد والعلـــــوم السياســـــية  

 وأثناء الدراسة في وسكنسن كانت لعبدالفتاح جندلي علقة بزميلة له من أصل سويسري ألماني، اسمها

 جوان كارول شيبل، وأثمرت قبل الزواج عن طفـل أنجبتــه، لكـن والـد الطالبـة كـان محافظـا كمـا يبـدو،

 فرفضه كزوج لبنته، ولم ير جندلي طريقا أمامه سوى درب النفصال عــن الم وابنهــا معــا، فســار عليــه

. وتــــــوارى عــــــن النظــــــار1956حــــــتى قبــــــل أيــــــام مــــــن ولدة الطفــــــل فــــــي 

 أما هي فردت بالسوإ وعرضت طفلهــا فــي ســان فرانسيســكو علــى مــن يرغــب بتبنيــه، وســريعا ظهــر

 الزوجان بول وكلرا جوبز فتبنياه، وأيضا اختفى للطفل كل أثر، ولم تعد والدته تدري أين حل به الرحــال

ـــن ـــم يك ـــأنه ل ـــوه ك ـــن، فنس ـــبر الزم ـــدة ع ـــاوين ع ـــى عن ـــه ال ـــتي تبنت ـــة ال ـــال العائل ـــع انتق .م

1957بعد أشهر قليلة ظهر جندلي ثانية في حياة زميلته وأم ابنه الوحيد، فتزوجها وأنجبت منه طفلة فــي   

 سماها منى، وضاقت به الحوال فسافر الى سوريا حين كانت مع مصر في بدايــة الســتينات بلــدا واحــدا

 باسم الجمهورية العربية المتحدة، راغبا العمل في السلك الدبلوماســي، متــأثرا ربمــا بعمــل قريبــه نجــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين الرف .ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــامعي يتح ــــــــــــــــــــــــــــــــــور الج البروفس

 إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب مطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 وكان الحلم الدبلوماسي صعب التحقيق على جندلي، فعمل مديرا لمصفاة تكرير نفط في حمص لمدة

  حق الطلق، ثــم عــاد1962عام، وخلله طلبت زوجته من المحاكم النفصال، ونالت بعد النفصال في 

  دون أن يتصل بها، وظل ل يدري أنها تزوجت أمريكيا من عائلــة سيمبســون إل هو إلى الوليات المتحدة

 حين التقاها بعد سنوات، ثم أقفل النسيان كل أبواب العودة الى الماضي، وراح جندلي يعمل بروفسورا

ــا  مساعدا بجامعة ميتشيغن ثم في جامعة نيفادا، ومن بعدها تنوعت ظروف الحياة معه فأهمل أهم م

.فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ماضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه

 ومضت سنين كان خللها يتنقل من عمل إلـى آخـر: اشـترى مطعمـا، وبعـده عمـل مـديرا فـي شـركات

 ومؤسسات بارزة في لس فيغاس، ثم عاد ثانيــة الــى حقــل المطــاعم فافتتــح مطعميــن مــرة واحــدة

 بمدينة رينو، ومع المطعمين انضم الى «كازينو وأوتيل بومتاون» ثم تكفل الزمن بالترقيــات حــتى أصــبح

 نائبا لرئيس المؤسسة التي يتولى إدارتها حاليا وقد بلغ الثمانين، مع أنــه يبــدو فــي الصــور أصــغر بعشــر



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الق .ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات عل

 وفي لقاء مع صحيفة «الوبزرفر» البريطانية في أوائل هذا العام أيضا، ذكر جندلي الذي لم يقم بزيارة

  سنة تقريبا، أنه مسلم غيــر ممـارس ولـم يقـض الحـج «ولكنـي مـؤمن35سوريا ول لبنان منذ أكثر من 

 بالسلم عقيدة وثقافة وبالعائلة، وأنصح العرب القــادمين للدراســة بالوليــات يطيلــوا إقــامتهم فيهــا لن

ــــال ــــا ق ــــج» كم ــــي الخلي ــــا ف ــــي، خصوص ــــالم العرب ــــي الع ــــثيرة ف ــــامهم ك ــــرص أم .الف

ــارس   ومرة تذكر جندلي ابنه ستيف وابنته منى فقال في مقابلة مع صحيفة «لس فيغاس صن» في م

  أعوام «لن أمها طلقتني عـنـدما سافرت الى سوريا، ثم عدت5الماضي إنه ترك ابنته حين كان عمرها 

ــذ10للتصال بها بعد    سنوات، ولكن دون طائل، ومن بعدها نقلت مكان إقامتها ولم أعلم بمكانها إل من

ــرر 10 ــاءات تتك ــواصل ولق ــى تـ ــا عل ــط، فبقين ــوام فق ــبيره3 أع ــق تع ــا» وف ــام تقريب ــل ع ــرات ك . م

  وهـو المنتـج والكـاتب التلفزيــوني المريكــي،1993وتعيش منى حاليا مع زوجها الذي اقــترنت بــه فــي 

  روايات شهيرة بيــن المريكييــن، أهمهــا «الب الضــائع»5ريتشارد بيل، الب منها لطفلين، وهي صاحبة 

ـــــــــــــدلي ـــــــــــــاح جن ـــــــــــــد الفت .حـــــــــــــول بحثهـــــــــــــا عـــــــــــــن أبيهـــــــــــــا عب

  أبناء، فكرر ما فعله بــه أبــوه3 من المريكية لورين بويل وله منها 1991أما ستيف جوبز الذي تزوج في 

  رفض العــتراف1978وأقام علقة بأمريكية اسمها كريسان برينان، فأنجبت منه خارج الزواج طفلة في 

 بأبوته لها، فبقيت مع والدتها التي سمتها ليزا، ومن بعدها اعترف بها جــوبز راضــيا، وهــي مــن بيــن مــن

. قارات5سيرثوا دولرات بمئات المليين تركها، ومعها ترك العجاب لدى الصغير والكبير في 


