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متهيد

نفسها الحياة

قرصبالكفورد حديقة يف حفل أقيم ١٩٦٦ عام يونيه/حزيران من الثامن يف
سربينج كولد الشهري للمعمل التابعة املباني أحد وهو ،Blackford Hall
لجزيرة الشمايل الشاطئ عىل Cold Spring Harbor Laboratory هاربر
تدعى فتاة خرجت البحر جراد من وليمة وبعد .Long Island آيالند لونج
الذي األمر قطعتني، من سباحة ثوب ترتدي وهي عمالقة كعكة من Fifi فيفي
معتاًدا حفًال يكن لم لكنه علمي، محفل يف األحداث كذروة معتاًدا يكن لم
الخمسني، Francis Crick كريك فرانسيس ميالد عيد حفل كان كذلك.
عىل قابلته رجل «أمهر بأنه وصفه عىل اآلخرون العلماء اعتاد رجل وهو
العلمي؛ كريك الكتشاف الفعيل امليالد هو أيًضا اليوم ذاك كان اإلطالق.»
خريطة عىل األخرية اللمسات وضع من وقتَها انتهي قد كان الوراثية. الشفرة
عدا ما يشء لكل دقيقة بروتينية ترجمة أعطت التي للشفرة، مخترصة
إن الدي قاموس يف أحرف ثالثة من تتكون التي الكلمات من واحدة كلمة
لكل عامة الشفرة تلك أن — ذلك يف ا محقٍّ وكان — كريك ظن .DNA إيه
مشرتك. واحد سلف لها الحية الكائنات كل أن وأثبت الحية، املخلوقات
رسائل تحمل الشفرة فهذه أحياء. كونهم سبب هو هذا كان الواقع يف



كريك فرانسيس

الطعام من الحية األجسام بناء كيفية عن رسائل املستقبل؛ إىل املايض من
للفرق الدقيق التعريف هو هذا كان الربوتينات. تخليق عملية يف بالتحكم
الكتشافه قصد عن العمل كريك بدأ فرق وهو الحي، وغري الحي الكائن بني

عاًما. عرشين من يقرب ما منذ
آخرون علماء قام صحيح العلوم. عالم قمة فوق كريك تربع اليوم ذاك يف
إىل التوصل متعة يف آخرون وشارك الشفرة، فك يف املهمة التجارب ببعض
الثالثية والطبيعة وامللئم الرسول — الطريق طول عىل أساسية اكتشافات
النظري املفكر فكان خطوة؛ كل يف موجوًدا كان كريك لكن — للشفرة
األعىل واملحاور التعب، يعرف ال الذي واملشكك املفرتضني، وأفضل املرشف
اكتشف قد كان عاًما عرش ثالثة قبل العلمية. األوركسرتا ومايسرتو صوتًا،
وجود هو ومعروًفا مفاجئًا اكتشاًفا James Watson واتسون وجيمس هو
التي املادة وهي إيه؛ إن دي بنية وجود صادفا عندما األساس، من شفرة
يجعل الذي السبب إن فكت. قد الشفرة تلك كانت اآلن الجينات. منها تُصنع
بكلمات بداخله مكتوبة طويلة رسالة وجود هو الصخرة عن يختلف األرنب
الذي والسبب أحرف. أربعة من تتكون بأبجدية أحرف ثالثة من تتكون
رسالته. يف األحرف ترتيب اختالف هو اإلنسان عن مختلًفا األرنب يجعل
مشكلة حذف كريك بمقدور أصبح ثم من الدرجة. هذه إىل بسيطة فالحياة
قائمة إنها مدة؛ منذ فيها فكر قد كان التي الذهنية قائمته من الحياة رس
كانت بالعقل. وتناولها املتصوفني أيدي من انتزاعها يجب التي باأللغاز
الحياة. ُحذفت ثم والوعي، الحياة هما فقط؛ عنرصين تضم قصرية القائمة
يتم أن من خوف صغري صبي وهو كريك فرانسيس عىل سيطر
كان إلهامه مصدر وألن بالًغا. فيه يصبح الذي الوقت يف يشء كل اكتشاف
فقد Arthur Mee مي آلرثر Children’s Encyclopedia األطفال موسوعة
كان أظفاره نعومة ومنذ املفاجئة، العلمية باإلجابات مغرًما الطفل أصبح
أن والدته اعتادت يشء؟ له سيتبقى هل لكن بنفسه، يشء الكتشاف يتوق

لتكتشفه.» الكثري سيبقى صغريي، يا تقلق «ال له: تقول
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املجنون

األول الفصل

يف Francis Harry Compton Crick كريك كمبتون هاري فرانسيس ولد
اليوم يف األوىل. العاملية الحرب أوج يف ،١٩١٦ عام يونيه/حزيران من الثامن
وزير — Lord Kitchener كيتشنر اللورد أن أخبار وردت مولده سبق الذي
إىل تقله كانت حربية سفينة متن عىل ُقتل — بريطانيا يف الشهري الحرب
سوم نهر معركة حصدت أسابيع بضعة كريك عمر أصبح حينما روسيا.
هذه كل عن وبعيًدا لها. يوم أول يف بريطاني ألف ٢٠ حياة Somme
Holmfield Way واي هومفيلد شارع يف املوجود منزله يف كريك ولد الوفيات
املتوسطة الطبقة سكنته شارع وهو ،Northampton هامبتون نورث يف
والد كان اإلنجليزية. ميدالندز منطقة وسط يف الحجم متوسطة مدينة يف
بريطانيا. يف األحذية صناعة عاصمة هامبتون؛ نورث يف أحذية صانع كريك
مآزر يرتدون الذين العمال يزال ال حيث واملصانع بالورش شوارعها اكتظت
األحذية من العليا واألجزاء والكعوب النعال يطرقون الجلد من مصنوعة
صناعة إىل متزايدة بصورة تتحول األحذية صناعة كانت آنذاك ويخيطونها.
يدعى شخص اخرتاع إىل جزئيٍّا ذلك يف الفضل ويعود املاكينات، عىل تعتمد
عام حصل الذي ،Leicester ليسري من Thomas Crick كريك توماس
من العلوي الجزء لتثبيت املطور األسلوب عن اخرتاع براءة عىل ١٨٥٣
لكن خياطتها. من بدًال برشام مسامري أو صغرية بمسامري النعل يف الحذاء
سلًفا يكن لم كريك توماس أن الالحقة األجيال حظ حسن من كان ربما

الفاحش. الثراء مغريات تلهه لم الذي لفرانسيس،
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ملدة ربما أو الزمان من قرنني مدار عىل كثريًا كريك آل يرتحل لم
تكون أن املحتمل ومن ميدالندز، يف شائًعا كريك العائلة اسم فكان أطول؛
هي Northamptonshire شاير هامبتون نورث مقاطعة يف كريك قرية
كريك تشارلز — فرانسيس جد والد كان ١٨٦١ عام يف االسم. هذا منشأ
رجًال ٢٠ لديه يعمل ما، حد إىل الحال ميسور مزارًعا — Charles Crick
بالقرب Pindon End إند بيندون مزرعة يف يمتلكها فدانًا ٢٣١ يف وصبيٍّا
عىل تقع التي األحذية، رباط بصنع املشهورة Hanslope هانسلوب قرية من
الثاني الطفل ولد ١٨٥٧ عام يف هامبتون. نورث جنوب فقط أميال ١٠ بعد
الذي — Walter Drawbridge Crick كريك دروبريدج والرت — لتشارلز
واملنطقة لندن حديد سكك برشكة البضائع قسم يف كاتب وظيفة عىل حصل
ورسعان جزأين. إىل أبيه مزرعة خطوطها قسمت التي الغربية، الشمالية
وارين آند سميد يدعى أحذية صانع لدى متجول كبائع العمل إىل تحول ما
اشرتك عاًما ٢٢ العمر من بلغ حينما ١٨٨٠ عام يف .Smeed and Warren
تحت الطويلة واألحذية لألحذية خاص مصنع إنشاء يف آخرين اثنني مع
جرين شارع يف Latimar, Crick, and Gunn جان آند كريك التيمار اسم
الكثري هانسلوب يف الكنيسة فناء (يضم هامبتون. نورث يف Green Street
التيمار كان ربما لذا كريك، آل أفراد بعض إىل باإلضافة التيمار، آل من
يف مادراس إىل وصل حتى وتوسع املرشوع نجح العائلة.) أصدقاء أحد
بتصنيع قام والحًقا لندن، يف متاجر خمسة ما وقت يف امتلك أنه كما الهند،
سوم. نهر معركة يف املوت لهم قدر الذين الشباب ألولئك العسكرية األحذية
والرت وتركا تقاعدا قد جان وتوماس التيمار ويليام كان ١٨٩٨ عام بحلول
ناين — ضخم حجري قرص لبناء بكد فعمل للرشكة، الوحيد املالك كريك
يف Billing Road بيلينج بطريق — Nine Springs Villa فيال سربينجز
كريك والرت تويف أعوام خمسة بعد لكن هامبتون. نورث من الرشقي الجانب
سارة أرملته حوزة يف الرشكة وترك قلبية، بأزمة إصابته إثر (٤٧ سن (يف
هما األربعة؛ أبنائه من وابنني — عاًما ٣١ مدة بعده عاشت التي — Sarah
العظيم. الكساد فرتة يف أفلست حتى الرشكة أداروا الذين وهاري، والرت
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كانت أنها مع — األحذية لصناعة املبدئي والرت حماس أن يبدو
الحفريات ولجمع للعلوم حماسه بعد الثانية املرتبة يف أتى — مربحة
نشيًطا يجدونه أصدقاؤه كان واألثاث. والخزف والعمالت والطوابع والكتب
حفيده: عىل ذلك بعد ينطبق قد بأسلوب أحدهم فقال بالجدل؛ ومولًعا
قدر بنفس بعناية حفظها جديدة حقيقة بطرح املناقشات يف مولًعا «كان
هاويًا مؤيًدا كان كما جولة.» أول يف رابحة لعب ورق مجموعة بإلقاء ولعه
جزأين من دراسة األمر آخر وكتب محليٍّا، صيته وذاع الطبيعي للمذهب
اثنان وحمل شاير هامبتون نورث يف السفيل الجورايس العرص مثقبات عن
شاير هامبتون نورث أزقة يف التجول والرت اعتاد اسمه. األقدام بطنيات من
بحثًا الصخور ويقلب الحفريات ليجمع دراجته راكبًا أو األقدام عىل سريًا
جد — والرت تمكن الحجم صغري رخوي حيوان وبفضل حلزونات. عن
أعظم مع قصرية عالقة إقامة من — العرشين القرن يف أحياء عالم أعظم

.Charles Darwin داروين تشارلز عرش؛ التاسع القرن يف أحياء عالم
فرباير/شباط ١٨ املوافق السبت يوم كريك والرت خرج عندما األمر بدأ
بالتأكيد). الشتاء يف غريبة مهمة (وهي املاء خنافس عن للبحث ١٨٨٢
تردد بعد داروين إىل اليوم هذا يف الحًقا كتب كريك ألن ذلك نعرف نحن
عىل «حصلت العظيم: التطور نظرية صاحب فأخرب اكتشفه، بما يبلغه
ذو صغري حيوان وهناك ،Dytiscus marginalis كبرية مائية خنفساء أنثى
برجلها.» بقوة ملتصق Sphaerium corneum محار أنه أعتقد صدفتني
وعرض طول يعرف أن أراد األسئلة؛ من بوابل أيام ثالثة بعد داروين فرد
به، ممسًكا املحار كان الذي األرجل) (وأي الرجل جزء ومقدار الصدفة
شاب لكاتب بالنسبة .Nature نيترش مجلة يراسل أن والرت عىل اقرتح كما
واضح هو (كما يتجاوز لم أحذية، صانع إىل تحول الحديدية السكك يف
بعض فيه بعث قد الرد هذا أن بد ال االبتدائي؛ التعليم مرحلة خطه) من
الخنفساء بإرسال بل فقط األسئلة عن بإجابات ليس كريك فرد السعادة،
زجاجة يف «البائسة» الحرشة داروين فوضع حيٍّا، كالهما وصل والصدفة.
أرسل ثم وسهًال.» رسيًعا موتًا تموت «حتى الغار إكليل أوراق من قطع مع
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وعادت مسافًرا كان الخبري لكن عليهما، للتعرف أصداف خبري إىل العينتني
نفس إىل عاد قد كريك كان األثناء هذه يف خادم. مع مكسورتني العينتان
محار بقدمه التصق وقد ميتًا ضفدًعا ووجد اآلحاد أيام أحد يف املستنقع
مجلة يف نُرش خطابًا داروين أرسل أبريل/نيسان ٦ يف النوع. نفس من
إلثبات ناجحة وسيلة واعتربه كريك، وجده الذي املحار فيه يصف نيترش
عىل تتطفل املتنقلة الرخويات بأن القائلة بها؛ نادى لطاملا التي نظريته
نرشه ما آخر هذا كان آخر. إىل مستنقع من تنتقل لكي أخرى حيوانات

يوًما. عرش بثالثة وفاته قبل داروين
١٨٨٦ عامي بني ما ولدوا أطفال، بخمسة كريك وسارة والرت رزق
النسبي السالم باختفاء تميز عرص يف يشبوا أن عليهم كتب و١٨٩٨،
يف اإلحباط من نصيبهم وعانوا إدوارد، امللك عهد يف إنجلرتا من والحرية
األبناء أكرب أما ذلك. تلت التي عاًما الثالثني طوال والركود الحرب حالة ظل
رشكة فشل بسبب — األقدم املدير باعتباره — عائلته المته فقد والرت
أو — األسباب أحد كان ربما العرشين. القرن ثالثينيات منتصف يف األحذية
ما، نوًعا وتآمرية جديدة اقتصادية بنظرية الشديد اهتمامه — النتائج
جائزة عىل الحائز Frederick Soddy سودي فريدريك الكيميائي يؤيدها
البنوك حصول هو االقتصادية األزمات وراء السبب أن مفادها التي نوبل،
والرت نرش ١٩٣٩ عام يف لديونها. املائة يف مائة من أقل نقدي غطاء عىل
املال إلغاء عىل العالم فيه يحث سودي مع باالشرتاك قصريًا كتابًا كريك
Abolish Private الكتاب عنوان يقول كما الديون؛ يف الغرق أو الخاص
الحرب بداية مع أمريكا إىل والرت هاجر ثم .Money or Drown in Debt

رشكة لدى مبيعات كمندوب املهنية حياته بقية وأمىض الثانية، العاملية
يف برتقال مزرعة يف باالستقرار الحال به وانتهى منافسة، أحذية تصنيع
أدار فقد — فرانسيس والد — Harry هاري الثاني االبن أما كاليفورنيا.
متعًرسا هاري أصبح للمصنع. والرت إدارة أثناء لندن يف األحذية متاجر
البنه الداخلية املدرسة مصاريف تحمل يستطع ولم املصنع، إفالس بعد
يف العمل تجنب ألنه حاًال؛ أفضلهم Arthur آرثر الثالث االبن كان الصغري.
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مضادة أقراًصا يصنع ،Kent ِكنت يف كصيديل العمل وبدأ العائلة مرشوع
متاجر سلسلة يمتلك أصبح النهاية ويف الهضم، عرس لعالج للحموضة
املصاريف فرانسيس أخيه البن ليدفع كافية بدرجة ثريٍّا ذلك جعله ناجحة.
University College الجامعية لندن كلية يف دراسته ليستكمل الالزمة
من شك بال فرانسيس اإلعانة هذه فأنقذت عليا، دراسات كطالب London
قتل فقد William ويليام الرابع االبن أما العلوم. دراسة ترك إىل االضطرار
التي ،Arras أراس معركة يف عمره من العرشين يف وهو ١٩١٧ عام يف
شاير يورك يف للملك التابعة الخفيفة املشاة فرقة يف ثان كمالزم فيها خدم
أرنولد من Winifred وينيفريد الصغرى االبنة تزوجت وأخريًا .Yorkshire
يف وبقيا جلود، تصنيع رشكة يمتلك كان الذي Arnold Dickens ديكينز
معروفة كبرية سن حتى وظلت أطفال، أربعة وضعت حيث هامبتون نورث

برصاحتها.
والرت عمه لكن الطبيعي، للمذهب املؤيد جده كريك فرانسيس يعرف لم
الزجاج، نفخ الصغري فرانسيس تعليم عىل والرت حرص بالعلوم. ا مهتمٍّ كان
حديقة. سقيفة يف سنه تفوق خطرية كيميائية بتجارب القيام عىل وشجعه
من والعليات السقيفات يف ا جدٍّ الناجحة االنفجارات من العديد (أصبحت
العرشين؛ القرن علماء من الكثري حياة من األوىل للمراحل املميزة السمات
Bill هاميلتون بيل التطور لنظرية املنارص النظريات واضع عكس عىل لكن
كان الذي فرانسيس والد هاري أما أصابعه.) بكل كريك احتفظ Hamilton
العلوم، من أكثر والبستنة الربيدج ولعبة بالتنس ا مهتمٍّ فكان مرًحا رجًال
الوحيدة. مباراته خرس لكنه ويمبلدون لبطولة مرة ذات تأهل أنه لدرجة
فريق يف فرانسيس فاشرتك التنس، برياضة وولعه موهبته عنه ولداه ورث
حتى اللعب يف Tony توني األصغر أخوه استمر حني يف باملدرسة، التنس
اللعب اعتزل قد كان فرانسيس لكن املقاطعة. مستوى عىل اللعب إىل وصل

طويل. بوقت واتسون جيمس التنس بعاشق يلتقي أن قبل
ويلكينز آني من ١٩١٤ عام سبتمرب/أيلول يف كريك هاري تزوج
كانت هاري. كوالد عصامي، أعمال رجل ابنة كانت التي ،Annie Wilkins
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صاحب F. W. Wilkins ويلكينز دبليو إف للسيد الخمسة األبناء إحدى آني
املتاجر مديرو يشرتي أن وصيته يف اشرتط الناجحة. املالبس متاجر سلسلة
باع أن بعد Ethel إيثيل وأختها آني ورثته الذي فقط، واحًدا عدا ما املتاجر كل
Wilkings داركينج آند ويلكينجز متجر وهو اإلرث؛ يف أنصبتهم األخوة باقي
الحًقا .Wiltshire ويلتشاير مقاطعة يف تروبريدج مدينة يف and Darking
خالته له تركت إذ لفرانسيس؛ كريمة حياة توفري يف ويلكينز آل مال ساعد
مدرسة تعمل إيثيل كانت توفيت. عندما كامربيدج يف الضخم منزلها إيثيل
بدون الزمن من مدة البقاء وتعمدتا قوية بشخصية وتمتعتا ممرضة، وآني
املسكرات، تناول عن تمتنع كانت لذا بالصحة، مهووسة آني كانت زواج.
وهي رشبتها صحتها لتحسني الجعة بتناول األطباء أحد نصحها وحينما
تزوجت حينما والثالثني الخامسة يف آني كانت بأنفها. ممسكة الفراش يف
ولدين له أنجبت ثم سنوات، بعرش يصغرها كان الذي كريك بهاري فجأة
إيثيل الخالة حملت العائلة تقاليد اقتضت وحسبما وتوني. فرانسيس هما
«سيصل أنه لضمان املنزل أعىل إىل به وصعدت فرانسيس الجديد املولود

املستقبلية. مهنته يف القمة» إىل
ميسورة املتوسطة الطبقة وذكريات عادات عىل فرانسيس نشأ هكذا
سنوات يف كريك آل ثروة تبخر ومع املال. من الكثري بدون لكن الحال،
مثل — كريك آل كان أيًضا. الدين دور تالىش العرشين القرن يف الضنك
(كانت التوحيد مذهب عن منشقة أرسة من ينحدرون — داروين آل
لظهور جيدة بيئة — التشكيك من عنها عرف بما — التوحيدية الكنيسة
القس مع لخالف نتيجة التوحيدية الكنيسة تركوا قد كانوا لكنهم العلماء)،
Abington أبينجتون بشارع املستقلة الربوتستانتية للكنيسة وانضموا املحيل
الربوتستانتية الكنيسة تتبع أيًضا آني كانت هامبتون. نورث يف Avenue
الوالدين من أي يكن لم لكن الكنيسة، سكرتري كريك هاري وأصبح املستقلة،
األمر األحد، أيام ظهرية بعد التنس يلعب هاري كان ما فأحيانًا متدينًا.
ال وبذلك اآلخرين. الكنيسة أعضاء أمام ذكره عدم فرانسيس من ُطلب الذي
عىل تمرده إىل حياته طوال باإللحاد فرانسيس تمسك جذور نرجع أن يمكن
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الكنيسة إىل للذهاب املفاجئ رفضه أن ومع اإليمان. عىل طفل وهو إكراهه
يف تسبب أنه يبد فلم وجيزة، مدة أمه أغضب عاًما ١٢ نحو بلغ حينما
إىل الذهاب كان حيث الداخلية املدرسة ويف شخص. ألي اإلزعاج من الكثري
الوعظية الخطب وحضور الجوقة يف اإلنشاد يكن لم رضوريٍّا أمًرا الكنيسة
تلك وجد فرانسيس لكن الطقوس. من جزءًا كان بل العقاب، من نوًعا

مزعجة. وليست مسلية املنطقية غري الخطب
الذي العلم كان إليمانه فقدانه سبب أن يف قط فرانسيس يشك لم
مذكراته يف فكتب املقدس، الكتاب يف املذكورة الثوابت بعض خطأ كشف
فلماذا جلية، بصورة خاطئًا املقدس الكتاب يف الوارد بعض دام «ما يقول:
اإليمان فقدان إىل العلم دفعه كما لكن تلقائيٍّا؟» ببقيته نقبل أن ينبغي
مكاننا نجد أن من أهمية األكثر «ما فقال: العلم، نحو إليمانه فقدانه دفعه
األوىل؟» للعقيدة املؤسفة اآلثار تلك أحد من بالتخلص الكون يف الصحيح
وتشكيكه والعلوم بالحقائق صباه يف وولعه املبكر فرانسيس إلحاد إن
أن عىل دالئل جميعها الرياضيات يف الشديدة ومهارته يشء كل يف بثقة
واتسون جيم رشيكيه عكس عىل لكن لديه، متوافرة كلها الذكاء عالمات
١٦ يكمال أن قبل الجامعة ارتادا اللذين Sidney Brenner برينر وسيدني
عاًما ٣٥ أول يف كريك يكن لم بالفعل معجزة. طفًال كريك يكن لم عاًما
يف حصل أنه من بالرغم األقل. عىل باإلنجازات يتعلق فيما بارًزا حياته من
سكول جرامر هامبتون نورث مدرسة من تعليمية منحة عىل ١٩٣٠ عام
هيل ميل يف داخلية بمدرسة ليلتحق Northampton Grammar School
وثالثة أبوه فيها تعلم التي املنشقة املدرسة (نفس لندن شمال Mill Hill
وغريب «منبسًطا شخًصا كان هناك. خاصة بصورة يربز لم أعمامه)؛ من
يف أصدقائه أحد ووصفه الجلد، من حذاءً ارتدى اليشء»، بعض األطوار
يف الكثريين بني شخص أول هو املدرسة مدير كان «مجنون». بأنه املدرسة
كريك انضم املدرسة يف الغريبة. العالية ضحكته من اندهشوا الذين حياته
الكيمياء؛ بجائزة وفاز والعلوم الرياضيات يف ماهًرا وكان التنس، فريق إىل
املكان عىل يحصل أن يف وفشل زمالئه، عىل باإلرشاف قط إليه يعهد لم لكن
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كيفية عن مرة ذات خطبة ألقى كامربيدج. أو أكسفورد جامعة يف له املتوقع
الذرة حول Bohr Theory بور نظرية عىل باالعتماد الدوري الجدول تفسري
بأنه Oliver Sacks ساكس ألوليفر بعد فيما رصح لكنه الكم؛ وميكانيكا

قاله. ما كل من بالفعل يستوعبه الذي املقدار من متأكًدا يكن لم
الفيزياء لدراسة الجامعية لندن كلية يف مكان عىل حصل ١٩٣٤ عام يف
كان مما الثانية، املرتبة من متوسط بتقدير سنوات ثالث بعد فيها وتخرج
دفع من ليتمكنا لندن شمال إىل انتقال قد كانا والديه وألن له. محبًطا
تمكن هيل، ميل بمنطقة الداخلية املدرسة يف خارجي كتلميذ توني مصاريف
التي — الجامعية لندن كلية أنشئت العائلة. منزل من الجامعة إىل الذهاب من
١٨٢٦ عام — «Gower Street جاور شارع يف امللحد «املعهد بأنها تشتهر
أصدقاء أقرب كان يتضح. كما الديني املحتوى من الخايل التعليم لتوفري
سكن الذي ،Raoul Colinvaux كولينفو راءول هو الدراسة أيام من كريك
كريك ألن نظًرا محاميًا. النهاية يف عمل ثم بعد، فيما الشقة نفس يف معه
تحضري يف بدأ فقد — موًرسا كان الذي — آرثر عمه من املادي الدعم تلقى
نيفيل إدوارد األستاذ إرشاف تحت الجامعية لندن كلية يف الدكتوراه رسالة
زميًال كان الذي ،Edward Neville da Costa Andrade أندرادي كوستا دا
الذي الكتاب مؤلف Earnst Rutherford راذرفورد إيرنست للعالم سابًقا
مراسل أصبح ثم ،The Structure of the Atom الذرة بنية الكثريون قرأه
املثايل األستاذ يبدو أندرادي كان .Times التايمز جريدة يف العلمية الصفحة
مالبسه يختار القامة قصري رجًال فكان كريك؛ بفضول يتمتع شاب لطالب
بموهبة تمتع كما الغضب، رسيع كان أنه مع بارًعا محاوًرا وكان بعناية،
قام اآلخر. من أحدهما الكثري يتعلما لم وكريك أنه يبدو لكن شعرية.
الرسيان رياضيات: علم عىل منصبًا البحثي اهتمامه كان الذي — أندرادي
تصورها»؛ يمكن مضجرة مسألة «أكثر كريك بإعطاء — والزحف1 واللزوجة
سلزية. درجة و١٥٠ ١٠٠ بني يرتاوح ضغط تحت املاء لزوجة قياس وهي

طويلة. لفرتة ثابت بحمل التحميل نتيجة املادة يف تحدث التي الدائمة االستطالة هو 1الزحف
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النحايس، الذبذبات جهاز برتكيب اليشء بعض كريك استمتاع عن وبعيًدا
كان كما التجربة كانت الثانية، السنة يف عمله عن بجائزة بالفعل وفوزه

للوقت.» تامة «مضيعة كريك: يتذكرها
تجربة مأساة إنهاء Herman Goring جورينج هريمان استطاع
لندن بكلية الفيزياء قسم نُقل ١٩٣٩ عام الحرب اندالع فعند اللزوجة،
وقىض املنزل. يف يبقى أن اختار كريك لكن ،Wales ويلز إىل الجامعية
مدرسة مالعب يف أخيه مع اإلسكواش يلعب الحرب من األوىل األسابيع
أوائل وبحلول ويلز. إىل أيًضا التالميذ نُقل أن بعد املهجورة، هيل ميل
ويف البحرية. سالح يف مدنية بحثية وظيفة وجد قد كريك كان ١٩٤٠ عام
أُلقي بحري مغناطييس (لغم أريض لغم انفجر الحرب من الحقة مرحلة
كان الذي األمر بعناية، املركب اللزوجة قياس جهاز يف طائرة) من بمظلة

لكريك. ما نوًعا مريًحا
Harry مايس هاري إرشاف تحت البحرية سالح يف كريك عمل
للعالم وطالبًا الجامعية لندن كلية يف اآلخر هو أستاذًا كان الذي ،Massey
خبريًا وكان الذهب، عن األسرتاليني املنِقبني أحد ابن مايس كان راذرفورد.
١٩٣٨ عام لندن بكلية للعمل انضم الذري، والتصادم الكم ميكانيكا يف
البداية يف صغري فريق قيادة يف مايس وظيفة تمثلت للرياضيات. أستاذًا
تُبطل مغناطيسية ألغام لتصميم ثم املغناطيسية األلغام كاسحات لتصميم
مغناطييس لغم أول اخرتعوا قد الربيطانيون كان املضادة. العدو إجراءات
القوات تنازع نتيجة الحروب، بني ما تطويره يف فشلوا لكنهم ،١٩١٧ عام
يف األملان بدأ حينما صدموا ولهذا فيه، الحق صاحب عن والجوية البحرية
األلغام بتلك Thames التيمز نهر ومصب اإلنجليزية القناة شاطئ زرع
البحر، قاع يف يقبع مغناطييس لغم هناك كان .١٩٣٩ عام خريف يف
اضطراب أي يلتقط عندما لينفجر هبوطه) عن الناتج الضغط (بفعل مهيأ
مصنوًعا بدنها يكون التي فالسفن لألرض. املغناطييس املجال يف موضعي
القطب أسفل اتجاه يف ما نوًعا لألرض املغناطييس املجال تركز الفوالذ من
كافيًا الرتكيز هذا فسيكون ما حد إىل ضحلة املياه دامت وما الشمايل.
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عام الثاني نوفمرب/ترشين يف أعاله. السفينة تكون وقتما اللغم آلية لتنشيط
ميناء وأُغلق األلغام بفعل غرق قد السفن من طن ألف ٢٠٠ كان ١٩٣٩
يخص وفيما باإلحباط، شعورها الربيطانية الحكومة أخفت تقريبًا. لندن
البالد لكن مدهش، نحو عىل ممتعة الزائفة» «الحرب هذه كانت الشعب
نوفمرب/ترشين ٢٣ ليلة يف الحظ ولحسن حقيقي. لخطر شهر ملدة تعرضت
شوبريينيس من بالقرب مظالت تُسقط أملانية مائية طائرة شوهدت الثاني
البديهة رسيع السواحل خفر أفراد أحد وأدرك املد، ذروة يف Shoeburyness
التايل. اليوم صباح من الرابعة يف املد انحسار مع ستظهر األجسام تلك أن
تعطيل وأمكن مغناطيسيان، لغمان ظهر املاء انحرس عندما شك غري ومن
بثقل مثبتة مغناطيسية إبرة هناك كانت عمله. آلية لفحص بعناية أحدهما
تميل كانت سفينة فوقها تمر أن وبمجرد الجنوبي، القطب اتجاه يف بسيط
بناءً املفجر. إىل كهربية شحنة توصل كهربية دائرة فتغلق الشمال نحو
لحماية مغناطيسية ألغام كاسحات تصميم عىل العمل العلماء بدأ ذلك عىل
يوظفون جعلهم الذي السبب هو هذا كان الفوالذ. من املصنوعة السفن
املصنوعني بدنيهما خلف قاربان سحبها التي الكهربية األسالك ففكرة كريك.
عملية ساعدت ما ورسعان األلغام، تفجري يف جدارتها أثبتت الخشب من
تعني عملية وهي الخطر؛ لهذا عرضة أقل السفن جعل يف املغنطة» «إزالة
السفينة بدن أسفل الجنوبي القطب باتجاه مؤقت مغناطييس مجال إحداث

السفن. حوض يف عمالقة ملفات باستخدام الفوالذية
موظًفا كان الذي — كريك تزوج ١٩٤٠ فرباير/شباط ١٨ يف
يف طالبة مثله كانت التي ،Doreen Dodd دود دورين من — حينها
دورين كانت اإلنجليزي. األدب يف درجة عىل وحاصلة الجامعية لندن كلية
سموليت توبياس روايات إىل تميل عريض وجه ذات وشقراء طويلة فتاة
الزفاف مراسم كانت العمل. وزارة يف كاتبة تعمل ،Tobias Smollett
مكتب يف أجريت — عسل شهر بدون — الحرب ظروف بسبب بسيطة
الثاني نوفمرب/ترشين ويف .St. Pancras بانكراس سانت يف مدني زواج
أثناء شك بال — كريك ابن — Micheal مايكل ولد الغارات ذروة يف
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البحرية سالح معمل يف العمل إىل كريك فانتقل الجوية. الغارات إحدى
مركز إىل الحًقا الفريق نُقل حتى ،Teddington تيدينجتون يف لألبحاث
يل ويست يدعى الوصاية عهد من ريفي منزل يف األلغام تصميم إدارة قيادة
تحولت هناك الجنوبي. بالساحل Havant هافانت من بالقرب West Leigh
تصميم إىل العدو أللغام مضادة إجراءات إىل التوصل من كريك وظيفة
منزًال فاستأجر العدو. ضد استخدامها ليتم اإلجراءات تلك ضد منيعة ألغام
عصيبًا؛ وقتًا كان أنه املؤكد ومن والرضيع. دورين أجل من متهالًكا قريبًا
تقريبًا، ليلة كل تقصف كانت املجاورة Portsmouth بورتسماوث فمدينة
تماًما. الحركة فيها تحظر عسكرية منطقة الجنوبي الساحل أصبح حني يف
عىل دالئل ظهرت لكن األلغام، تصميم قسم يف جديًدا عضًوا كريك كان
لم — عمله لفريق دائًما مخلصة تكن لم التي — القوية شخصيته أن
بالرتب يهتمون الذين البحرية ضباط كبار يعتد فلم األنظار. عن تخف
هراء. يقولون أنهم مدنية مالبس يرتدي وضيع شاب يخربهم أن العسكرية
وعمل ،MX الرمزي اسمه فريق رأس عىل وضع فقد كريك سن صغر ومع
األلغام تفجري آلية تغيري هي وظيفتهم تكن لم رجًال. ١٢ نحو إرشافه تحت
للتغلب أفضل وسيلة وهي اللغم، تنشط التي الكهربية الدوائر إصالح بل

للعدو. املضادة اإلجراءات عىل
االسرتاتيجيات يف أكثر غارًقا نفسه كريك وجد الحرب استمرار مع
بحار كشف أن املحتلة املواني بأحد حانة يف مرة ذات حدث واالستخبارات.
ضخًما مغناطيًسا تحمل سفينته أن — تماًما حذره عن تخىل أن بعد — أملاني
البحرية املخابرات إىل املعلومة تلك أحدهم نقل ثم مقدمتها. يف ما حد إىل
سبريبريرش طراز من املعنية السفينة أن بعد فيما واتضح الربيطانية.
كاسحات أغلب من تسلًحا وأشد بكثري أضخم وكانت ،Sperrbrecher
طن ٥٠٠ وزنه يبلغ كهربائيٍّا مغناطيًسا مقدمتها يف تضع كانت األلغام.
األلغام ضد فقط يعمل (نظام أمامه املغناطيسية األلغام تفجري يمكنه
األلغام ضد وليس األفقي، املغناطييس املجال ذات الربيطانية املغناطيسية
يتوصل أن كريك سيستطيع كيف مايس تساءل الرأيس). املجال ذات األملانية
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خاصغري لغم أي أن إىل الفور عىل كريك فأشار السفينة، لتلك مضادة آللية
سينفجر — للغاية قوي مغناطييس مجال وجود عند فقط ينشط — حساس
قد اللغم هذا مثل لكن أمامها. االنفجار من بدًال مبارشة، سبريبريرش أسفل
يدركوا لن البحريني الضباط من الكثري أن كما العادية، للسفن مؤذ غري يكون
أي دون فوقها املرور العدو سفن تستطيع ألغام تثبيت مغزى البداية يف
مغناطيس قوة يعرف أن يجب كان خطته ولتنفيذ برأيه، كريك تمسك رضر.
هذه مثل عىل الحصول يمكن كيف أحد يعرف ولم بدقة، سبريبريرش سفينة
تكرارها. عن ناهيك املخمورون، البحارة يعرفها أن املحتمل غري فمن املعلومة.
طائرة التقطت ١٩٤٢ عام يوليه/تموز أيام من يوم يف الحظ حسن من
Lorient لورينت فوق تحليقها أثناء امللكي الجو لسالح تابعة استطالع
متتاليتني صورتني ويف للغم. تفجريها بعد سبريبريرش سفن إلحدى صورة
اللغم، انفجار عن الناتجة الدائرية املوجة يخرتق املاء يف السفينة أثر كان
لسبريبريرش املغناطييس املجال قوة مقدار حساب وزمالئه لكريك أتاح مما
املوجة. وقطر اللغم وحجم املاء وعمق السفينة رسعة عىل باالعتماد بدقة؛
خاص، نوع من لغم عىل ناجح اختبار أُجري بورتسماوث من بالقرب
ألقى ثم حساسيته. لتقليل التفجري آلية يف املوجود املرّحل عرب مقاومة به
تحرسها التي املنطقة يف األلغام هذه من العديد ذلك بعد امللكي الجو سالح
يف تقبع كانت أسبوعني وبعد صورتها، التقطت التي سبريبريرش نفسسفينة
أغرقت، قد سبريبريرش سفينة ١٠٠ من أكثر كان الحرب بنهاية البحر. قاع
الباهظة العدو سفن من أطنانًا ودمر لأللغام عرضة األملانية املياه ترك مما
التي — الصوتية األلغام مع مشابهة خدعة كريك استخدم بعد فيما الثمن.
أساطيل إليها لجأت التي — السفن محركات عن الناتجة األصوات تنشطها
كونها رغم — «الخاصة» كريك ألغام كانت الحرب. أثناء والحلفاء األملان
إغراق يف نجاحها نسبة كانت ولذلك اكتشافها، يصعب — الحساسية قليلة
بالطبع التالمس. عىل تعتمد ال التي العادية األلغام أضعاف خمسة السفن
عىل أو — أيًضا بالذنب يشعر كان أنه مع بالفخر، يشعر كريك ذلك جعل

الحرب. تلت التي السنوات يف — بالحذر األقل
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عىل ليعمل Berkeley بريكييل إىل ١٩٤٣ عام يف ا رسٍّ مايس نُقل عندما
كولينجوود إدوارد إدارة تحت نفسه كريك وجد اليورانيوم نظائر فصل
من رسح قد كان كامربيدج. يف أستاذًا كان الذي ،Edward Collingwood
Jutland جاتالند معركة قبل له وقع حادث يف إصابته نتيجة امللكي األسطول
أعجب النظرية. الرياضيات يف الحقيقية متعته وجد بعدها ،١٩١٦ عام يف
درجة إىل صديقني، أصبحا ثم ممتعة، بمهام وكلفه كريك بعقلية كولينجوود
الكبري منزله يف األسبوع نهاية عطالت لقضاء الحًقا كريك دعا كولينجوود أن
عام شتاء ويف .Northumberia نورثامربيا يف Lilburn Tower تاور ليلبرين
حياته. يف مرة ألول الخارج إىل السفر فرصة لكريك أُتيحت ١٩٤٤-١٩٤٥
البحرية (طوربيد الصوتي الطوربيد هو أملاني سالح أحدث كان آنذاك
السفن، محركات أصوات باتجاه الغواصات تطلقه الذي الصوتي)، األملانية
بالفشل. باءت قد سليًما الطوربيد هذا عىل الحصول محاوالت كل وكانت
اسمها — U طراز من أملانية غواصة هاجمت ١٩٤٤ يوليه/تموز ٣٠ ويف
بوثنيا خليج يف الغواصات تتعقب التي الروسية السفن إحدى — U-125
االقرتاب إىل أخرى روسية سفنًا االنفجار ودفع وأغرقتها، Gulf of Bothnia
إغراق يف — األعماق قذائف باستخدام — إحداها ونجحت املوقع، من
زوارق شنتها التي الرشسة الهجمات من بالرغم الضحلة. املياه يف الغواصة
وأحرضوها الروسالغواصة أنقذ فقد فنلندة يف الشاطئ الطوربيداتومدفعية
صوتية طوربيدات تحمل وهي البحرية Kronshtadt كرونشتادت قاعدة إىل
الطوربيد لهذا الفنية التفاصيل مشاركة الروس رفض البداية يف سليمة.
فريق بإرسال لهم السماح يتم أن طلبوا الربيطانيني لكن حلفائهم، مع
كولينجوود طار والجدال التأخري من الكثري بعد النهاية يف الطوربيد. لفحص
املقرر من حيث القاهرة عرب إيران إىل ١٩٤٥ عام فرباير/شباط يف وكريك
موسكو. إىل ثم Batum باتوم إىل بهما وتطري روسية طائرة تقابلهما أن
بالسالح سمي فيما رائد برتبة بحري ضابط زي كريك أعطي الرحلة وألجل
اإلبحار يف يرشع عندما الحًقا سيستخدمها التي بالقبعة، احتفظ وقد الفني،

العرشين. القرن ستينيات يف املتوسط البحر يف
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األسطول ضباط من اثنني وكولينجوود كريك قابل موسكو يف
كان الصغري، الربيطاني Murmansk مورمانسك حصن من حرضا امللكي
أصدقاء أقرب أحد سيصبح — Robert Dougall دوجال روبرت — أحدهما
«كان فيقول: بكريك؛ له لقاء أول الذاتية سريته يف دوجال يتذكر كريك.
من كان قليًال. مقوس يميشوظهره اللون، رميل شعر ذا طويًال شابٍّا أحدهما
متكررة.» قهقهة نوبات هيئة يف ظهر عال، فكاهة بحس يتمتع أنه الواضح
بصفته دوجال مع — كريك قىض حيث ليننجراد، إىل املجموعة انطلقت
Peter and Paul Fortress بول آند بيرت قلعة يف أسبوعني — مرتجمه
موسكو إىل عادا ثم الصوتي. الطوربيد داخل الكهربية الدوائر فهم محاوالن
يستقل أن قبل البحرية، للقيادة تقرير لكتابة آخرين أسبوعني فيها وظال
إيران نحو الجنوب إىل طائرة كريك ويركب الشمال إىل القطار دوجال

إنجلرتا. إىل ليعود
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الثاني الفصل

وظلوا كريك فرانسيس حياة أشخاص ثالثة دخل الحرب نهاية اقرتاب مع
احتلها التي العظيمة املكانة نحو فدفعوه نهايتها، حتى منها جزءًا جميًعا
وأوديل Georg Kreisel كرايزل جيورج هم الثالثة هؤالء كان املستقبل. يف
كرايزل كان .Maurice Wilkins ويلكينز وموريس Odile Speed سبيد
كريك أسلوب اعتمد أفكاره. تقييم يف كريك عليه يعتمد مثقف مستمع أول
االتجاه ثنائية الطويلة املحادثة أي الثنائي؛ الحوار عىل حياته طوال الفكري
االستجواب أسلوب بني ما حد إىل تجمع التي املختارين، األصدقاء أحد مع
إليه يستمع من كريك فيها يجد لم التي األوقات يف السقراطي. والحوار
بهذا قام من أول كرايزل كان جيل. نحو عىل بالضياع يشعر كان ويناقشه
كوخ وكريستوف برينر وسيدني واتسون جيم بالرتتيب تبعه ثم الدور،

.Christof Koch
أكثر معلًما كان لكنه سنوات، بسبع كريك يصغر كرايزل جيورج كان
املتوسطة، الطبقة من يهوديني ألبوين النمسا يف كرايزل ولد لكريك. طالبًا منه
ترينيتي كلية ارتاد ثم أملانيا، إىل النمسا ضم قبل إنجلرتا يف مدرسة إىل وأرسل
.Wittgenstein فيتجينشتاين صديق وأصبح بكامربيدج، Trinity College
نظرية يف جليلة إسهامات الحًقا قدم ريايضعظيم، منطق عالم كرايزل كان
تماًما. األطوار غريب — العلماء من جنسه بني كباقي — واعترب الربهان،
مساء؛ التاسعة الساعة يف للنوم الخلود عىل معتاًدا للسفر، محبٍّا كان وعموًما
يفصل كان أنه درجة إىل تام هدوء إىل يحتاج كان النوم يف يستغرق ولكي
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فوق للضوء الحاجبة ستائره يثبت كان أنه درجة إىل تام وظالم الثالجة،
فيها عاش التي الخمسينيات أواخر يف السنوات بعض باستثناء النوافذ.
Freeman Dyson دايسون فريمان زوجة Verena Huber هوبر فريينا مع
الرحالة وقصور الريفيريا وشواطئ الكاتدرائيات عىل يرتدد هائًما أعزب كان
أن وادعى الشاطئ عىل عشوائيٍّا النساء يغازل كان بنزواته. ليلحق األغنياء
ماهًرا، طاهيًا كرايزل كان كذلك .٪١٠ إىل وصل بهن اإليقاع يف نجاحه معدل
كامربيدج يف كريك آل منزل يف لها حرص ال وجبات يعد أن بعد فيما استطاع
السابق)، الصنف تناول من االنتهاء عند فقط صنف كل طهي يف يبدأ (كان
وبمجرد متجرًدا. جسمه من العلوي النصف كان بالطهي قيامه مدة وطوال
األمر آلخر، حني من شخصيته ينتحل كرايزل بدأ مشهوًرا كريك أصبح أن
صورة لنفسه التقط إسباني من خطابًا تلقى عندما كريك اكتشفه الذي
بالخجل شعور أي كرايزل يُبد ولم كرايزل. أي «فرانسيس»؛ ظنه من مع
عندما أخرى مرة ويف اسمك.» أستخدم ما عادة أسافر «عندما قال: عندما
للرشطة. كريك اسم أعطى املغرب شواطئ أحد عىل عليه القبض أُلقي

املقهى يف مساء ذات العادية غري الشخصية بتلك التقى قد كريك كان
كلية من تخرجه عقب اختري قد كرايزل كان .١٩٤٣ عام يل ويست يف
لندن إىل بعد فيما انتقل أنه مع كولينجوود، لدى للعمل مبارشة ترينيتي
Mulberryمالربي موانئ عىل األمواج تأثري — بينها من أشياء عدة لحساب—
الحال يف باآلخر أحدهما وكريك كرايزل فأعجب نورماندي. يف بها لالنتفاع
حول معهما الجالس — الكيميائي — الثالث الشخص أن اعتقد كالهما ألن
كريك رصح والحًقا صداقتهما، تطورت ما ورسعان يقول. ما يفقه ال املائدة
لم قابلته «عندما فقال: صحيحة؛ بطريقة يفكر كيف علمه الشاب ذاك أن
أسلوب تميز التي واملفارقات الطرف إىل أميل وكنت ما، نوًعا الفكر منظم أكن
جبينه مقطب وهو برباعة يؤنبني كرايزل فكان .Oscar Wilde وايلد أوسكار
منطقية أكثر أفكاري أصبحت تأثريه بفضل وهكذا طائش، تفكري أي عىل
كريك أقنع أنه حقيقة إىل تشري العبارة هذه أن كرايزل يرى وتنظيًما.»

لباقة». أكثر «أسلوبًا يجد وأن بباله، يخطر يشء أول يقول أال الثرثار
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مرة ذات كرايزل فرآه — األفكار تجريد عىل قادًرا كريك عقل كان
املبادئ باستخدام nim نيم االحتماالت لعبة يف الفوز اسرتاتيجية إىل يتوصل
فوفًقا التجريبية. الحقائق عىل دائًما يعتمد كان لكنه — األوىل الرياضية
حتى أو عاديٍّا مفكًرا كريك كان كرايزل أمثال الرياضيات علماء ملعايري
كريك يكن لم الكثري. يحقق جعله الذي السبب هو هذا كان ربما لكن ممًال،
الخالف من سلسلة يعتربها كان ألنه — بعدها أو حينئذ — بالفلسفة يهتم
التجريبية، بالحقائق أنفسهم يزعجوا لم أشخاص يثريها فقط، الخالف ألجل
لهذه استثناءً كان كرايزل لكن عليهم. ضغطت إذا إال رأيهم يغريوا ولن
عام ربيع يف مرة ذات إنه حتى تفكريه، يف ا جدٍّ رياضيٍّا كان ألنه القاعدة
يف األخري حجرة يف وفيتجينشتاين كريك بني جدال يف املحكم كان ١٩٤٥
كان االنتخابية. السياسات كان الجدال مثار أن املدهش ومن ترينيتي، كلية
معسكرات أفالم Churchill ترششل استخدام عىل يعرتض فيتجينشتاين
فظائع األفراد يعتاد أن خشية الصيف، ذلك االنتخابية حملته يف االعتقاالت
عائلته إىل الرعاية معونات طرود إرسال صعوبة من ويشتكي املعتقالت؛
من خوف أي إبداء دون — النقطتني هاتني فرفض كريك أما النمسا. يف
املحلية. للقضايا وفًقا ستحسم االنتخابات بأن ذلك معلًال — الجليل الرجل
بالتقاليد، تمسًكا أقل كريك جعل يف أيًضا لكرايزل الفضل يرجع ربما
الشاب ذلك عن تماًما مختلًفا شخًصا الحرب من كريك سيخرج شك فبدون
يف يعيش كريك كان الحرب انتهاء بعد الجامعية. لندن كلية ترك الذي
.Pimlico بيمليكو يف جورج القديس ميدان ٥٦ يف األول الدور يف شقة
كانت فحينما االنهيار؛ يف بدأ قد دورين من زواجه كان الوقت هذا وبحلول
،James Potter بوتر جيمس يُدعى كندي جندي حب يف وقعت هافانت يف
العمر من البالغ — مايكل وأُرسل وتتزوجه. كندا إىل ستتبعه كانت الذي
االنتقال بعد هامبتون. نورث يف جديه مع ليعيش — أعوام أربعة حينها
يمني إىل املفردة النوم حجرة يف بيمليكو، شقة يف دورين أقامت لندن إىل
وحينما اليسار. إىل الحجرتني يف وكرايزل كريك أقام حني يف الدخول، قاعة
من كريك صديق دوجال روبرت سكنها ١٩٤٦ عام الحجرة كرايزل ترك
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اإلفطار، طعام لهم لتطهي ويلز من منزل مدبرة ثالثتهم وظف روسيا.
راكبًا أو األقدام عىل سريًا البحرية سالح يف عمله إىل يذهب كريك وكان
بي بي محطة يف الحرب قبل مهنته إىل عاد الذي — دوجال أما الدراجة.
مذيع كأهم الشهرة إىل طريقه يف كان والذي لألسطول، تركه بعد يس
أن عىل عازًما «بدا كريك أن الحًقا تذكر فقد — الشبكة يف تلفزيوني أخبار
«الدين أمور يناقشان كانا شخصيته.» يف للتقليدية سمات أي من يتخلص
حول نظرنا وجهة وكانت ذلك، إىل وما وروسيا العالم وشئون والسياسة
الذي كرايزل، املالحظة تلك (حريت نقيض.» طريف عىل تقريبًا يشء كل
عدا فيما املوضوعات، تلك من أي حول للتحدث يتحمس كريك يتذكر لم
أثًرا تركت الذرية القنبلة أن أيًضا دوجال اعتقد بالطبع.) الدين موضوع
بهذا أخرى. مرة األسلحة مجال يف العمل يف يرغب لم الذي كريك، يف كبريًا
احتمال بصعوبة يمكنه الثالثني، عامه من يقرتب رجل صورة لنا تظهر
النظر بغض أهواءه، واتباع لتفكريه وفًقا الحياة عىل إرصار ولديه التقاليد
جزئيٍّا. ذلك عن مسئوًال كرايزل الشاب كان حوله. من العالم يعتقده عما
الحرب نهاية قرب مع كريك حياة دخل الذي الثاني الشخص أما
أوائل يف األيام أحد مساء ففي الثانية. زوجته ستصبح التي املرأة فهي
كان حينما — لندن يف البحرية لسالح مكتبًا يزور كريك كان ١٩٤٥ عام
ثالث ضابط برتبة جذابة شابة الحجرة عربت حينما — هافانت يف يسكن
يف مكتب من قادمة أنيًقا، زيٍّا ترتدي النسائي امللكي البحرية سالح يف
تسوقها، حقيبة منها سقطت ثم املنزل. إىل طريقها ويف العلوي الطابق
إىل ودعاها جمعها يف كريك فساعدها األرض، عىل القرنبيط رءوس وتناثرت
يرتدي الذي النحيف الطويل املدني لهذا الجريء العرض فرفضت العشاء.
أسابيع بضعة بعد لندن إىل التالية زيارته يف لكنه أنيق. غري مطر معطف
فقالت املظهر. حسن املرة هذه بدا حني يف الغداء، إىل ودعاها عنها بحث

الغداء.» تناول من ضري «ال نفسها: يف
مولعة فكانت تماًما؛ كريك عن مختلفة وكانت سبيد، أوديل اسمها كان
ابنة كانت ألنها ونظًرا السفر. وكثرية املحلية التقاليد من ومتحررة بالفنون
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Norfolk لنورفولك جاءت فرنسية وسيدة King’s Lynnلني كينجز يف صائغ
يف فيينا يف عامني قضت فقد اإلنجليزية؛ لتعلم األوىل العاملية الحرب بعد
بطالقة؛ والفرنسية األملانية تتحدث وأصبحت العرشين القرن ثالثينيات
الحرب اندلعت عندما باريس يف للفنون مدرسة ارتياد وشك عىل وكانت
أن وبعد النسائي، امللكي البحرية بسالح أوديل التحقت الثانية. العاملية
ثالثة عملت حيث الجنوبي الساحل إىل نُقلت أشهر لبضعة الشاحنات قادت
إىل لتنقلها الالسلكي عرب األملانية األحاديث إىل تستمع خاللها ظلت أعوام،
مملة مهنة فكانت ،Bletchley Park بارك بليتشيل يف الشفرة فك متخصيص
يف واأللغام الطوربيدات قسم مدير نائب قام الحرب نهاية ومع ومضجرة.
وتكليفها أوديل بتعيني — Ashe Lincoln لينكولن آش — البحرية سالح
واملتعلقة عليها املستوىل األملانية الوثائق ترجمة هي القدر بنفس مملة بمهنة
بمجلدات محاطة طويلة أياًما تقىض كانت وألنها واأللغام. بالطوربيدات
املدرسة إىل والعودة املسلحة القوات ترك إىل تتوق كانت جافة تقنية هندسية
ذا النحيف الطويل الرجل هذا أن لها بدا حياتها. يف واالستمرار الفنية
عندما خاصة واعدة، غري وسيلة املطر معطف يرتدي الذي البني الشعر
ولد. ولديه — زوجته عن انفصاله من بالرغم — متزوًجا كان أنه علمت
تلك يف — كريك لدى يكن لم كما بالعلوم اهتمام أي أوديل لدى يكن لم
ففي عاًما. ٦٠ لنحو ارتبطت حياتهما أن غري بالفن، اهتمام أي — املرحلة
وظيفة إىل وافتقاره املكتمل غري طالقه ضوء يف حذرة عالقة بدآ ١٩٤٥ عام

زوجة. بولده االعتناء عبء إىل يضيف بأال له أصدقائه ونصيحة
أن شك ال ترضيه، البحرية سالح يف كريك مهنة تكن لم األثناء هذه يف
الذي الشخص يف شككوا لكنهم كريك، عقل يقدرون كانوا املدنيني املوظفني
ليصبح بطلب كريك تقدم ١٩٤٦ عام مارس/آذار يف العقل. هذا يحمل
أجرت أن بعد لكن البحرية، باملخابرات االلتحاق من ويتمكن مدنيٍّا موظًفا
هذا ومع طلبه. ُرفض شخصية مقابلة محليني» «أساتذة ثالثة من لجنة معه
أخرى، مقابلة إلجراء رتبت لذا إليها، لضمه متلهفة البحرية املخابرات كانت
كتب املستقبل. وروائي العالم C. P. Snow سنو بي يس املرة تلك ترأسها
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عيل.» اإلبقاء قرروا ذلك من بالرغم لكنهم جيًدا، انطباًعا أترك «لم كريك:
الحكومية. السلطة عىل االستحواذ رصاعات يف كريك انغمس املخابرات ويف
للقسم السابق الرئيس — R. V. Jones جونز يف آر إىل كتب املرات أحد يف
الضغط كيفية حول تفصيلية مساعدة منه يطلب — باملخابرات العلمي
هذه كانت هل مركزي. مخابرات مكتب لتكوين املهمني املوظفني كبار عىل
العمل من حياته طوال استمر الذي نفوره كريك فيها بدأ التي املرحلة هي
لم ألنه اإلدارية األعمال كل تجنب أنه ناضج رجل وهو يخربنا اإلداري؟

باألفراد. التالعب يف بارًعا قط يكن
العمل لرتك مستعد أنه قرر قد كريك كان ١٩٤٦ عام انتصاف مع
عمت التي الحكومية الفوىض مظاهر من تحرر أن بعد تماًما، بالحكومة
تحقيق يف عقله يستخدم أن من بالقلق شعر أن وبعد وقتها، املخابرات
وليس قرار اتخاذ لحظة ووجدها الحًقا، األمر إىل كريك نظر مدمرة. غايات
البحريني الضباط بعض إىل يتحدث كان أنه مرة ذات تذكر فشل. لحظة
فجأة اكتشف ثم — البنسلني عن الكثري يعرف ألنه ليس — البنسلني عن
يثري الذي اليشء كان الثرثرة سبيل عىل عنه التحدث يف برغبة شعر ما أن
يبلغ كان كريك لكن الثرثرة. اختبار اسم الحًقا عليه وأطلق ا، حقٍّ اهتمامه
ووظيفة مكتملة غري دكتوراه رسالة سوى لديه وليس عاًما، ٣٠ العمر من
ابن عن ناهيك ذلك، إلثبات للحكومة؛ التابع العلوم قسم يف عنها تخىل
لكن السوائل، وديناميكا املغناطيسية عن معلومات يعرف كان تربيته. يجب
سيبحثون األشخاص معظم كان الوقت. ذلك يف بامللل يشعره أصبح كالهما
الطفل بداخله حمل كريك لكن التجارة، أو الصناعة مجال يف وظيفة عن
اكتشاف يف الرغبة تتملكه الذي عمره من العارشة يف الصرب نافذ الفضويل
بوهيمية من بعًضا اكتسب كما اكتشافه. يمكن ما يبقى أال قبل ما يشء
مجال يقتحم أن عىل فقط ليس عازًما كريك فكان أطواره، وغرابة كرايزل
يكشف أن يشء كل وقبل فيها؛ بطويل بيشء أيًضا يقوم أن بل العلوم
«عرفت قائًال: بتهكم شجعه الذي كرايزل فاستشار األلغاز. أحد حقيقة
بتحليه كريك تظاهر النجاح.» حققوا الذين منك أغبى هم ممن الكثريين

30



أصدقاء ثالثة

أن وحاول القيمة، عالية أوراق أية لديه يتبق لم مفلس مقامر بشجاعة
ما هو األخري هذا كان الحياة. لغز أم العقل لغز أوًال؛ سيحله الذي ما يقرر
كريك حياة يدخل مهم شخص ثالث وهو ويلكينز؛ موريس يقابل جعله

مبارشة. الحرب انتهاء بعد
الواقع ويف كريك؛ حياة قصة بعيد حد إىل تشبه ويلكينز حياة قصة كانت
هناك كانت إذا عما يتساءالن كانا ويلكينز آل من كانت كريك والدة ألن نظًرا
منشقة أرسة نسل من ينحدر كالهما كان تكن. لم ولكن بينهما، قرابة صلة
ولد مشهوًرا. كان املنشقني ويلكينز أسالف أحد أن غري التوحيد، مذهب عن
الطبقة من ألرسة االثنان ولد .(٢٠٠٤ عام يف (وتوفيا ١٩١٦ عام االثنان
جامعة يف جدته فدرست ثقافة؛ أكثر كانت ويلكينز أرسة لكن املتوسطة،
طبيبًا فكان والده أما النساء. الطالبات من جيل أول ضمن وكانت كامربيدج
عاد ثم ١٩١٣ عام نيوزلندة إىل دبلن من هاجر أيرلندي، إنجليزي أصل من
الثانية املرتبة من تقدير عىل وكريك ويلكينز حصل .١٩٢٣ عام بريطانيا إىل
كامربيدج)، جامعة ارتاد ويلكينز (لكن لآلمال مخيبًا كان مما الفيزياء، يف
وعمل رسالته)، أنهى ويلكينز أن (غري الدكتوراه رسالة إعداد يف االثنان وبدأ
يف مانهاتن مرشوع يف ويلكينز (عمل الحرب وقت األسلحة مجال يف االثنان
الحرب. وقت مترسع زواج بعد زوجته عن منهما كل انفصل كما بريكييل).
كمساعد واعدة علمية مهنة عىل حصل قد ويلكينز كان ١٩٤٦ عام وبحلول
كلية يف حديثًا املعني الحيوية الفيزياء أستاذ ،John Randall راندال جون
وظيفة. عن يبحث كريك كان حني يف لندن، يف King’s College كينجز
عظيمة. علمية مكانة سيحقق ويلكينز أن إىل بالتأكيد تشري الدالئل كل كانت
باستخدام جينية طفرات إحداث هو املرحلة هذه يف ويلكينز هدف كان
الجينات. ماهية عىل الضوء بعض ذلك يلقي أن مؤمًال الصوتية فوق املوجات
عىل ويلكينز وضع قد — الحرب وقت يف كريك معلم — مايس هاري كان
إليرفنيرشودنجر كتاب إعطاءه بعد بريكييل يف وجوده أثناء الطريق هذا بداية
كان الذي ،What is Life? الحياة؟ هي ما بعنوان Erwin Schrodinger
١٩٤٣ عام دبلن يف رشودنجر ألقاها التي املحارضات من سلسلة عن عبارة
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األحياء؛ علم نحو يتجهون وجعلتهم الفيزيائيني من كامل جيل يف وأثرت
تلك كل سبب عن تتساءل ربما اليوم الكتاب قرأت إذا كريك. بينهم من وكان
صغرية تكون أن يجب الجينات ألن نظًرا إنه يقول رشودنجر كان الجلبة؛
يجعل الذي األمر الكمية، الالحتمية ملبدأ خضوعها من بد فال ا جدٍّ الحجم
االعتماد الرضوري من كان للغاية. محرية آخر إىل جيل من الثبات عىل قدرتها
مالحظة حينها أبدى رشودنجر لكن الجديدة. الفيزيائية املبادئ بعض عىل
محاوًال فافرتض— .Max Delbruck ديلربوك ماكس بصديقه متأثًرا معربة،
منتظم»؛ غري «بلوريٍّا كان إذا ثابتًا سيكون الجني أن — جانبًا الفكرة طرح
ليثري كافيًا األمر هذا كان متكررة. غري لكن منتظمة بنية ذا جسًما أي
راندال وظف بالكتاب.) اهتماًما أقل كريك كان حني (يف ويلكينز، اهتمام
إىل يتبعه أن منه طلب ثم ،Saint Andrews أندروز سانت يف ويلكينز
راندال مع تشاجر قد كان أنه مع الفرصة، ويلكينز فانتهز كينجز. كلية
أندروز. سانت يف واألخرى Birmingham برمنجهام يف إحداهما مرتني،
حول ثار الذي بينهما؛ سيقع حتمي تفاهم سوء لثالث كافيًا نذيًرا كانتا

.١٩٥٠ عام Rosalind Franklin فرانكلني روزاليند تعيني
عام كريك قابله عندما الحياة رس عن البحث بدأ قد ويلكينز كان هكذا
بكريك ويلكينز فأُعجب مايس، اقرتاح عىل بناءًا ليقابله كريك ذهب .١٩٤٦
األمر يسفر ولم الكالم، كثري وجده راندل لكن يوظفه؛ أن راندل من وطلب
تُجرى التي باألبحاث ا مهتمٍّ كريك يكن لم حال أي عىل نتيجة. أية عن
اهتمامهم من أكثر بأدواتهم مهتمني هناك الباحثون بدا كينجز؛ كلية يف
محاولة يف وقته يضيع كان ويلكينز إن قائًال الحًقا كريك علق بالعينات.
ومع مناسبًا.» بروتينًا لنفسه «يختار أن منه طلب وإنه إيه، إن الدي دراسة
يف العشاء لتناول يأتي ويلكينز وكان صديقني، وكريك ويلكينز أصبح هذا
دخوله عنه ُعرف حيث ،Hogarth Road هوجارث شارع يف أوديل شقة

يُطهى. ما لريى املطبخ إىل مبارشة
يحل أن يريد أنه من األقل عىل متأكًدا كريك كان الحني ذلك حتى
اعتقد لكنه أيًضا، ممتعة ستكون العقل دراسة أن علم الحياة. مشكلة
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برأي ذلك يف متأثًرا الحياة، عن الكثري اكتشاف يستطيع الفيزيائي أن
مجال يف باحث وظيفة يف للعمل حقيقيٍّا عرًضا بالفعل رفض لذا رشودنجر.
البحث ملجلس بطلب تقدم يفعله أن يريد ما قرر أن وبمجرد األلوان. رؤية
الذي املحدد «املجال الطلب: يف موضًحا تعليمية، منحة عىل ليحصل الطبي
يف مثًال املتمثلة الحية، وغري الحية الكائنات بني االختالف هو اهتمامي يثري

الكروموسومات.» وبنية والبكرتيا والفريوسات الربوتينات
هذه يف كريك بفرانسيس تتعلق استثنائية حقيقة أكثر تكون ربما
شامًال. تعليًما جديد من نفسه علَّم فراغه وقت يف أنه هي حياته من املرحلة
الفيزياء عن يده يف يقع يشء كل يقرأ للحرب األخرية السنوات منذ بدأ
أثناء البحرية سالح من انرصاف إذن عىل حصل كما واألحياء، والكيمياء
مكتبه يف جلوسه وأثناء النظرية. الفيزياء عن ندوات ليحرض العمل ساعات
يقرءون يكونوا لم لكنهم الكثريون؛ يفعل كما خلسة الكتب أحد يقرأ كان
مقاًال قرأ ١٩٤٦ عام يوليه/تموز ويف الطبيعية. الكيمياء عن منهجيٍّا كتابًا
Chemical and Engineering نيوز إنجينرينج آند كيميكال صحيفة يف
األحياء علم رشح يمكن إنه فيه قال معتاد، غري اسًما يحمل رجل بقلم News
باالعتماد لكن الجزيئات داخل القوية التجاذب قوى عىل باالعتماد ليس
أحدهما يتصل جزيئني أي بني حديثًا املكتشفة الضعيفة التجاذب قوى عىل
أن كريك يعرف لم الهيدروجينية. بالرابطة يسمى ما أي هيدروجني؛ بذرة
يف الكيمياء علماء أشهر هو Linus Pauling باولينج لينوس املقال كاتب
الكتب قراءة عىل كريك يعكف لم عقله. يف بالفكرة احتفظ لكنه العالم،
يف أبويه منزل إىل الضفادع يُحرض كان والده أن مايكل يذكر بل فقط،
الفوالذية املنضدة عىل لترشيحها األسبوع، نهاية عطالت يف هامبتون نورث
يقرأ لم الجوية. الغارات أثناء بها لالحتماء املنزل يف موجودة كانت التي
يشء حدث إذا أنه األول: للغاية؛ عقالنيني لسببني تقريبًا، صحيفة أي كريك
العمل؛ إىل طريقه يف الشارع يف األشخاص من عنه فسيسمع فعًال مهم
أبًدا تصل ال الحقيقية القصص أن أقنعه املخابرات يف العمل أن والثاني:

العلوم. يف يقرأ فكان الصحف. إىل
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التغري دائم مجاًال الحي وغري الحي الكائن بني الفاصلة الحدود كانت
Friedrich فولر فريدريك عمل أن منذ تقدير، أقل عىل ١٨٢٨ عام منذ
الوقت ذلك حتى توجد لم كيميائية مادة وهي اليوريا؛ تخليق عىل Wöhler
لحم يجعل الذي األسايس اليشء عن البحث إن فقط. الحية الكائنات يف إال
بعلم تتعلق مسألة تدريجيٍّا أصبح الطني عن تماًما يختلف الحي الكائن
مؤيدي عدا فيما — تقريبًا الجميع كان العرشين القرن مستهل ويف الوراثة.
اختالف وراء األسايس السبب أن يعتقدون — املتشددين الحيوي املذهب
الربوتوبالزما تدعى خاصة هالمية مادة امتالكها يف يكمن ال الحية الكائنات
من غامضة بطريقة تمكنها جيناتها ألن بل مختلًفا، كيميائيٍّا نظاًما تشّغل
جريجور أدرك Brünn برنو مدينة يف ١٨٦٥ عام ويف نفسها. من نسخ عمل
فقط النبات تكاثر عىل تجاربه رشح يستطيع أنه Gregor Mendel مندل
عليها أُطلق منفصلة؛ حقيقية «عوامل» هيئة يف تظهر الوراثة أن بافرتاض
مورجان توماس أثبت ذلك بعد «الجينات». اسم ١٩٠٩ عام يف بعد فيما
خطية، تتابعات يف بعض مع بعضها ترتابط الجينات أن Thomas Morgan
الكروموسومات، يف تكمن أنها Theodore Boveri بوفريي ثيودور أثبت ثم
تتغري أن يمكن الجينات أن Hermann Muller مولر هريمان أثبت كما
تفاعل كل أن George Beadle بيدل جورج وأثبت السينية، األشعة بفعل

مختلف. جني بنتاج يتأثر الخلية يف مختلف كيميائي
العرشين، القرن منتصف بحلول شائًعا بالفعل الجني مفهوم كان هكذا
أدنى شخص أي لدى يكن لم أنه والحقيقة تماًما. مجرًدا مفهوًما كان لكنه
لون أكان سواءً يحدد قد الجني أن يعرف فالكل الجني، ماهية عن فكرة
الكتابات إىل بالرجوع الطريقة. يعرف أحد ال لكن بنيٍّا، أم أزرق عينيك
جيه فتحدث بالكثري. تتنبأ متفرقة مالحظات ستجد العرص لذلك الغزيرة
البعد ثنائيي جينني عن ١٩٣٤ عام J. B. S. Haldane هولدين إس بي
إشارة أول هذه وكانت سلبية»، «صورة قوالب بواسطة نفسيهما ينسخان
١٩٣٤ عام يف Dorothy Wrinch رينش دوروثي اقرتحت كما التتامية. إىل
املوجودة كتلك خطية تتابعات يف ببعض بعضها الجينات اتصال حقيقة أن
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فكانت صدفة؛ مجرد من أكثر يكون قد الربوتينات يف األمينية األحماض يف
هاتني من أيٍّا أحد يتتبع لم لكن املشفر. التسلسل إىل إشارة أول هذه
مولر هريمان كتبه مقال يف الخاطئة. األفكار زحام يف وتاهتا الفكرتني،
«ليس قائًال: رصح مندل، اكتشاف إلعادة الخمسني الذكرى يف ١٩٥٠ عام
قدرته أي الجني؛ تميز التي الفريدة باآللية فعلية معرفة أية اآلن حتى لدينا
١٩٤٩ عام Life اليف مجلة نرشت حينما تشبهه.» أخرى بنية تخليق عىل
كانت للجني صورة أول أنها مدعية كروموسوم من لجزء ا جدٍّ مكربة صورة
أحد عىل التعرف تستطيع فكيف به؛ الجهل مقدار عىل تؤكد الواقع يف

رأيته؟ وإن الجينات
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الثالث الفصل

قوبل بل ممهًدا، العلوم مجال يف منصب عن للبحث كريك طريق يكن لم
البلورات لدراسة الشهري J. D. Bernal برينال دي جيه بمعمل لاللتحاق طلبه
فالجميع السكرتري؛ من حاد برفض Birkbeck College بريكبيك كلية يف
كان يشء. أي إىل عمل مقابالت عدة تفض لم كما برينال؟ مع العمل يريدون
الطبي البحث مجلس جعل مما الحرب، أثناء عمله بسبب الصيت ذائع كريك
توفري من البداية يف يتمكن لم لكنه األحياء، لعلم مكسب أنه عىل يعامله
أمني Sir Edward Melanby ميالنبي إدوارد السري كان له. مناسب مكان
بسيطة، دراسية منحة مكانته» يف «رجل عىل يعرض أن محرًجا املجلس
كريك، بال تشغل لم النقود لكن السنة. يف اسرتلينيٍّا جنيًها ٣٥٠ بمصاريف
النهاية يف املعمل. يف به خاص مكان توفر عدم من بالرغم طلبه وُقبل
أونر ليقابل كريك ميالنبي أرسل األخرى الخيارات من الكثري فشل وبعد
Strangeways Laboratory سرتينجوايز معمل مديرة — Honor Fell فيل
بمعملها املقيم الفيزياء عالم ألن تعيينه عىل وافقت التي — كامربيدج يف
باستقالته البحرية سالح كريك فأخطر قصري. بوقت ذلك قبل تويف قد كان
جيزاس يف سكنًا اتخذ ثم .١٩٤٧ سبتمرب/أيلول يف كامربيدج إىل وانتقل
مع لندن يف إما األسبوع نهاية عطلة يقيض كان أنه مع Jesus Lane لني

ومايكل. والديه مع هامبتون نورث يف أو أوديل
أسس قد Thomas Strangeways سرتينجوايز توماس الطبيب كان
فيال له مقرٍّا واتخذ خريي، أحياء كمعمل ١٩٠٥ عام سرتينجوايز معمل
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تبعد لكامربيدج، الجنوبي الطرف يف األحمر الطوب من مبنية وجميلة كبرية
إىل الجامعة يتبع املعمل أن من وبالرغم املدينة. مركز عن أميال بضعة
عملية إتقان عىل فيل أونر فيها تعمل خاصة مؤسسة كان فقد ما، حد
هيوز آرثر معمل إىل كريك انضم مصنعة. بيئة يف البرشية الخاليا زراعة
جسيمات تستوعب الخاليا يجعل أن بمهارة استطاع الذي ،Arthur Hughes
ملجال الخاليا بتعريض الخلية داخل تتحرك يجعلها وأن دقيقة، مغناطيسية
عما ليخربه واملغناطيسية اللزوجة يف خبري إىل يحتاج هيوز كان مغناطييس.

الخلية. داخل يوجد ما خصائص عن اإلجراء هذا يكشفه
فيه: يقول ويلكينز من خطابًا كريك تلقى الشتاء ذاك يف

كريك، عزيزي
الباردة الرياح تعصف هل كامربيدج؟ يف األمور تسري كيف
مياهه صوت معها حاملة Cam كام نهر وعرب املستنقعات عرب
وتحرك الجامعة، ألسوار الشائكة األسالك لتخرتق املرتاقصة
وجوه يف الحماسة وتبث الكلية، بوابات يف بسالسل املثبتة األقفال
حمامات إىل الحىص فوق يهرولون الذين والطالب، النظافة عمال
لتجمد سرتينجوايز، بوابة تحت من الرياح تدخل هل الكلية؟
أخربني سباتها؟ تبدأ األصيلة الربمائيات كل وتجعل املستنبتات
مرة تحرض عندما أحًدا). أخرب (لن وباملناسبة أمورك؛ تسري كيف
ألرتب بالتليفون وسأرد مسبًقا بطاقة يل أرسل املدينة إىل أخرى
ِقدًرا وسأشرتي مؤخًرا جيدة عشاء وجبات أعددت للعشاء. موعًدا

التفاح. عصري من
كذلك؟ أليس بالتأكيد، ستخربني

صديقك
ويلكينز موريس

تدريب أنها عىل سرتينجوايز يف عمله مدة إىل بعد فيما كريك نظر
كان حني يف ستواجهه، التي الكبرية للقضايا يعده األحياء، مجال يف مهني
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ليكمل مكانًا له وجدوا ألنهم سعداء الطبي البحث مجلس يف املسئولون
ليس مسدوًدا؛ طريًقا حينها بدا سرتينجوايز معمل أن بد ال الدراسية. منحته
تعلم قد كريك يكن (لم كامربيدج منتصف عن كثريًا يبعد كان ألنه فقط
للحصول تسجيله أيًضا يقبل لم ألنه لكن سيارة)، اشرتى أو بعد القيادة
عاد كريك أن كما حرٍّا. طالبًا كان ألنه نظًرا كامربيدج من الدكتوراه عىل
الستني، سن يف والده تويف ١٩٤٨ الثاني يناير/كانون يف اللزوجة. لقياس
كريك؛ دراسة تمويل عىل ذلك يؤثر أال فيها يأمل رسالة إليه ويلكينز وكتب

تنقطع. لم الحال امليسور آرثر عمه معونات لكن
نادي إىل انضم ثم شيئًا. يهاب ال كأنما التجارب إجراء يف كريك رشع
الحيوان عاملي مع صداقات وكون Natural Sciences Club الطبيعية العلوم
Murdoch Mitchison ميتشيسون ومردوك Michael Swann سوان مايكل
باريس إىل هيوز مع سافر كذلك استقطابه. مجهر كريك استخدم الذي
معهد يف Dikran Dervichian ديرفيشيان ديكران الدهون خبري ليقابل
طويلني مقالني وكريك هيوز نرش النهاية يف .Pasteur Institute باستور
عن التجريبية بالتفاصيل ميلء واآلخر باملعادالت، ميلء أحدهما مفصلني؛
السيتوبالزم. داخل املغناطيسية الجسيمات و«دفع» و«سحب» «ثني» كيفية
ترتد الجسيمات كانت ما فأحيانًا — مؤكدة نتيجة ألية املقالتان تصل لم
مليئتني وكانتا — ذلك يحدث لم وأحيانًا هالمية؛ مادة يف عالقة أنها لو كما
تماًما.» محددة ليست النتائج أن ندرك األرقام عىل «وبناءً مثل: بعبارات
سميكة صفحة ٧٠ من أكثر صوره؛ أسوأ يف العلم هو هذا كان الواقع يف
لذاتها كتبت املفرط، للتحليل والخاضعة بالتفاصيل املليئة القياسات من
وال الصحف، بها تعج التي املادة نفس إنها فرضية. أية تقديم دون
املقال يف املستقبيل. كريك أسلوب إىل تشري كانت هذا ومع أبًدا. أحد يقرأها
حاد لنقد السيتوبالزم درسوا الذين املنسيني املتغطرسني العلماء تعرض
النص يف ورد [كما وهايلربن هايلربون أن يبدو «ال اليشء؛ بعض ومتعال
تماًما تطمس القوى تلك كانت االحتماالت لكل وفًقا أنه أدركا … األصيل]
قالها كالتي عبارات تحديًدا نستنكر «نحن اللزوجة.» عن ناتج تأثري أي
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«قد كريك: قالها التي املالحظة وأخريًا «.Frey-Wyssling فيسلينج فراي
يؤيده.» دليل أي يوجد ال لكن صحيًحا، ذلك يكون

حول ندوة سرتينجوايز زوار لبعض كريك عقد املدة تلك يف مرة ذات
لم أعوام عدة بعد أنه ومع الجزيئات. مستوى عىل األحياء علم مشكالت
عن واحدة حقيقة ذكر أنه يعرف فكان قاله، ما تحديًدا يتذكر أن يستطع
يعني (مما السينية األشعة بفعل كثريًا تقل لزوجته أن وهي إيه؛ إن الدي
الكبرية). إيه إن الدي جزيئات تفتت أن يمكنها السينية األشعة أن ضمنيٍّا
النظرية ذلك يف بما إيه، إن الدي عن الكثري قال األرجح عىل أنه يعتقد كان
بني ما وقت يف تحول أنه بدا وبالتأكيد الجينات. منشأ إنه تقول التي
إىل الربوتينات من مصنوعة الجينات بأن االعتقاد من و١٩٥١ ١٩٤٦ عامي
من أول يكن ولم األقل، عىل جزئيٍّا إيه إن الدي من مصنوعة بأنها االعتقاد

آخرهم. وال ذلك يعتقد
فكالهما نفسه؛ الجني تاريخ يشبه بتاريخ إيه إن الدي حمض حظي
١٨٦٥ عام مندل اكتشاف ظل وكما معني. علم إىل نسبته الصعب من كان
عام اكتشافه بعد «النووين» الجينات علماء أهمل عاًما ٣٥ مدة منسيٍّا
Friedrich ميرش فريدريخ يد عىل Tubingen توبينجني مدينة يف ١٨٦٨
الضمادات من بتنقيتها بالفسفور غنية حمضية مادة فصل الذي ،Miescher
موجودة كانت ألنها النووين اسم عليها وأطلق الجنود، جراح بصديد املشبعة
أكثر عينات عىل حصل الحق وقت يف Basel بازل ويف الذرة. نواة يف بكثرة
النووي الحمض ليصبح النووين تسمية أُعيدت ثم السلمون، بيض من نقاءً
األول النصف يف طويلة وملدة إيه؛ إن الدي أو األكسجني املنقوص الريبي
الجينات. عليه ترتكز الذي الهيكل يشبه أنه يُعتقد كان العرشين القرن من
تتمتع التي ما، حد إىل الكبرية الجزيئات يف بوضوح إيه إن الدي وجود ويكثر
خماسية سكر بحلقة مرتبط بسيط فوسفات جزيء موحدة؛ ببنية بالطبع
يف الوحيد االختالف كان وهكذا. سكر بجزيء ثم آخر فوسفات بجزيء ثم
سواءً عضوية، نيرتوجينية «بقاعدة» سكر حلقة كل ارتباط هو البنية هذه
وهناك والنيرتوجني، الكربون ذرات من مكونة ثنائية أو مفردة حلقة كانت
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وثايمني. وسيتوزين وجوانني أدينني القواعد: تلك من مختلفة أنواع أربعة
الحياة. تعقيدات لرشح كافيًا التنوع هذا يكن لم بالتأكيد

Oswald Avery آفري أوزولد ظل الثالثينيات منتصف ومنذ هذا مع
لجمع نيويورك يف Rockefeller روكفيلر معهد يف وثبات بدأب يعمل
إيه إن الدي أن عىل — جدٍّا خاصة واحدة حالة يف األقل عىل — الدالئل
طبيعة تغيري فيمكنه الجني؛ بخصائص يتمتع كان لو كما يبدو النقي
عام طويل بحث يف تجاربه آفري نرش للتوريث. قابلة بطريقة الحي الكائن
من الرئوية املكورات بكترييا تتحول كيف بالتفصيل وصف وفيه ،١٩٤٤
إن بالدي خلطها عند للمرض مسببة أخرى إىل للمرض مسببة غري ساللة
مستخلصه أن من ليتأكد طاقته أقىص آفري بذل املسببة. للساللة النقي إيه
كل منه ليزيل والكحول واإلنزيمات بالكلوروفورم غسله كرر بأن نقيٍّا، كان
املادة من واحدة أوقية من مائة عىل واحد سوى يرتك لم حتى الربوتينات،
أن اآلخر تلو اختبار أثبت البكترييا. حساء من جالونًا ٢٠ من املستخلصة
تماًما وتخلو إيه إن الدي خصائص كل لها التحول» إىل أدت التي «املادة

الربوتينات. خصائص من
غامض كان بحثه أن السبب يكن لم العالم. آفري يُقنع لم هذا ومع
الكيمياء مجال يف العاملني جميع تقريبًا علم بل االنتشار، قليل أو اللغة
االنحياز من تقليدية حالة كان حدث ما التجربة. عن والجينات الحيوية
استثمر جيًدا. العلم يعرفه الذي النوع من الشخصية، للمصلحة العفوي
معتنقني لسنوات وظلوا الربوتينات؛ جينات اختبار يف الكثري األشخاص
هو ما إيه إن الدي بأن القائل Phoebus Levene ليفني فوباس مذهب
صفات تحمل أن يمكن وال تنوع؛ أي بها ليس «غبية» مكررة مادة إال
عامًلا قصري بوقت قبلها هاجم نفسه روكفيلر معهد إن حتى الخاصة. الجني
املعهد انحاز ولذا الربوتينات، من تتكون ال اإلنزيمات بعض أن زعم أملانيٍّا
آفري زميل — Alfred Mirsky مريسكي ألفريد قاد ثم الربوتينات. لصف
أن مدعيًا النظرية، لصالح ما نوًعا وشخصية طويلة حملة — روكفيلر يف
واضحة غري ملوثات بوجود تفسريها يمكن آفري إليها توصل التي النتائج
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املعهد مساندة يطلب أن آفري يستطع لم لذلك العينات. يف للربوتينات
جينات عىل البكرتيا احتواء يف شككوا العديدين أن إىل باإلضافة يتبعه. الذي
نفس من تتكون أنها يف شككوا جينات بها أن فرض وعىل اإلطالق، عىل
انقسم األربعينيات أواخر بحلول وعموًما الحيوانات. لجينات املكونة املواد
يعتقد ومن إيه، إن الدي من مصنوعة الجينات أن يعتقد من إىل األشخاص
لم ومن االثنني، من خليط أنها يعتقد ومن الربوتينات، من مصنوعة أنها
يميل كان لكنه األخرية، املجموعة ضمن كريك كان ربما قاطًعا. رأيٍّا يكّون
من أكثر يكن لم حال أي وعىل إيه. إن الدي من مصنوعة أنها لالعتقاد

بُعد. عن متفرج
من كريك أخرجا اللذان هما وكرايزل الربوتينات كانت الوقت ذاك يف
زميل ملقابلة — نفسه كريك طلب عىل بناءً ربما — كرايزل ذهب سرتينجوايز.
رئيًسا قصري وقت قبل ُعني ،Max Perutz بريوتس ماكس يدعى نمساوي
الجزيئية البنية يف بالبحث املعنية الطبي البحث بمجلس الجديدة للوحدة
وطلب ،Cavendish Laboratory كافيندش معمل يف البيولوجية لألنظمة
ليقابله، كريك فذهب للفكرة، بريوتس تحمس أمكن. إن كريك توظيف منه
حديثة املجموعة إىل الدراسية كريك منحة نقل عىل بسعادة ميالنبي ووافق
قلب إىل وتوجه سرتينجوايز من كريك تحرر ١٩٤٩ عام صيف ويف التمويل.
طلب عندما اندهش أنه مع العلوم، ومركز الجامعة وقلب كامربيدج مدينة
إىل كامربيدج قطارات محطة من يُقله أن أجرة سيارة سائق من البداية يف
أشهر كافيندش كان قبل. من به يسمع لم الرجل ووجد كافيندش، معمل
James Clerk ماكسويل كلريك جيمس عمل ومقر بريطانيا، يف فيزياء معمل
راذرفورد. وإيرنست J. J. Thompson تومبسون جيه وجيه Maxwell

ليعمل ١٩٣٦ عام إرادته بمحض كامربيدج إىل حرض قد بريوتس كان
مصادرة بعد معوز منفى بمنزلة جعلوها النازيني لكن برينال، دي جيه مع
بوصفه الحرب أثناء الربيطانيون اعتقله ثم عائلته. وطرد أرسته أعمال
يف ثم Isle of Man مان جزيرة عىل البداية يف لألعداء؛ مواليًا أجنبيٍّا
باملرارة. نبًال أقل غريه رجًال ستمأل القاسية التجارب تلك كانت كندا.
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براج لورانس السري كافيندش معمل مدير إرشاف تحت — وظيفته كانت
فعل كما — البيولوجية املواد بنية اكتشاف تقتيض — Lawrence Bragg
باستخدام — العرشين القرن بدايات يف الطعام ملح مع قبل من براج

السينية. األشعة
أن وزمالؤه Max von Laue الوي فون ماكس أثبت ١٩١٢ عام يف
األشعة أن عىل برهن ثم ومن السينية، األشعة تحيّد النحاس كربيتات بلورات
طالبًا كان الذي — براج لورانس الشاب لكن موجات. عن عبارة السينية
عىل يحتوي أن يجب الحيود نمط أن يف فكر الذي هو — كامربيدج يف حينئذ
براج ويليام السري والده مع باالشرتاك قام ثم البلورة. بنية إىل تشري دالئل
بالتوصل — Leeds University ليدز جامعة يف األستاذ — William Bragg
البقع نمط من البلورة بنية الستنباط الالزمة املفصلة الرياضية املعادالت إىل
يف يخدم براج لورانس كان ١٩١٥ عام ويف املحيدة. األشعة عن الناتج

نوبل. جائزة ووالده هو حاز أنه علم حينما فرنسا يف الجيش
األكثر البلورات دراسة يف البلورات علم أهمية ثبتت الحني ذلك منذ
دراسة يف بدءوا ثم البالد يف نرشه عىل براج تالمذة من جيالن فعمل تعقيًدا،
يف آستربي وويليام كامربيدج يف برينال دي جيه كان الحيوية. الجزيئات
إلعطاء مالئم بلوري شكل لها يكون قد الربوتينات أن أثبت من أول ليدز
الببسني إنزيم عىل تجاربه برينال أجرى السينية؛ األشعة لحيود جيدة صور
طالبات إحدى قامت أكسفورد يف بعدها الكرياتني. مادة عىل وآستربي
فيما ُعرفت (التي Dorothy Crowfoot كراوفوت دوروثي وهي — برينال
لألشعة األنسولني بلورات بتعريض — (Hodgkin هودجكني باسم بعد
مع العمل — بريوتس هو — كامربيدج يف آخر طالب بدأ حني يف السينية،
دائرية شبه محددة بنية له أن وأثبت حجًما، األكرب الهيموجلوبني جزيء
إىل تشري غريبة دالئل هناك كانت بلورية. غري غروية مادة ليس وأنه
بروتينني تجربتهما من بالرغم متشابهة أنماًطا وآستربي بريوتس اكتشاف
وقت مسألة مجرد كانت كروي. واآلخر الشكل خيطي أحدها مختلفني؛
لكن للربوتني، الطبيعية البنية األربعة األصدقاء هؤالء أحد يكتشف أن قبل
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أحد يحرز ولم تدريجيٍّا، أخرى مرة البحث واستؤنف وانتهت، بدأت الحرب
تقدم. أي

كـيندرو جون من يتكـون ١٩٤٩ عام يف بريوتـس فريق كان
Lord ماونتباتن للورد معاونًا عمل الذي الكيميائي — John Kendrew
(الذي Hugh Huxley هاكسيل هيو وتلميذه — الحرب أثناء Mountbatten
Tony برود توني الكهرباء مهندس وساعد بعيد من براج لورانس راقب
أصبح ثم القوة). بالغ األنود دوار السينية األشعة جهاز إدارة يف Broad
يصغر كان أنه مع األول، بريوتس وتلميذ الفريق يف الرابع العالم كريك
وظيفته من أكثر ماًال تدر كافيندش يف وظيفته تكن لم فقط. بعامني أستاذه
لكن — فحسب آخر إىل معهد من الدراسية منحته نقل بل — سرتينجوايز يف
الكايف باألمان كريك شعر ١٩٤٧ يف دورين من طالقه إجراءات انتهاء بعد
تصميم دراسة عن تتخىل أن قررت التي أوديل، من للزواج يتقدم لكي

كامربيدج. إىل وانتقلت األزياء
أوديل وكانت ،١٩٤٩ عام أغسطس/آب ١٤ يف وأوديل كريك تزوج
سرتة فرانسيس وارتدى بنفسها، صممته الركبة إىل يصل ثوبًا ترتدي
االستقبال حفل أقيم مدني تسجيل مكتب يف عقد الذي الزفاف بعد رسمية.
غادرا ثم .Chelsea تشيليس يف Cheyne Row رو تشني يف منزل حديقة يف
حيث إيطاليا، شمال يف Liguria ليجوريا يف العسل شهر لقضاء بالقطار
الوصول يمكن ال ،Punta Chiappa كيابا بونتا يف ناء صغري فندق عن بحثا
املدرسة. يف قديم صديق من عنه سمع قد كريك كان البحر؛ عرب سوى إليه
تلك وكانت املنحدرات. أعىل من البحر عىل مبارشة العروسني حجرة أطلت
أخرى مرة عادا ثم القاسية. بريطانيا أوضاع من سارة راحة بمنزلة املدة
تومبسون يف التبغ لبيع متجر فوق صغرية شقة يف أقاما حيث كامربيدج، إىل
،St. John’s College جونز سانت كلية مواجهة يف ،Thompson Lane لني
اسم الشقة عىل أُطلق قصري. وقت قبل تركوها قد بريوتس أنصار كان التي
فلم الكايف، بالقدر مريحة كانت أنها من وبالرغم ،Green Door دور جرين
للطي قابل لوح أسفل ُمخبئًا املطبخ يف االستحمام حوض كان فاخرة. تكن
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املؤدي الدرج بمنتصف تقع كانت فقد املياه دورة أما عادة. األطباق تغطيه
ثم الصغري، الحوض أمام صباح كل لحيته يحلق كريك كان حيث أعىل؛ إىل
كانت حياته. مدى معه ستستمر عادًة الحالقة أثناء بعمق التفكري أصبح
مايكل فيها أقام صغرية وغرفة جلوس وغرفة نوم غرفة من تتكون الشقة
.Dunhurst دانهرست يف الداخلية املدرسة من املنزل إىل يعود كان عندما
محدودة. املادية املوارد فيه كانت وقت يف األسبوع يف شلن ٣٠ اإليجار كان
الرهونات ملحل الكاتبة اآللة أخذ إىل املرات من العديد يف كريك آل واضطر

النقود. بعض عىل للحصول Bridge Street بريدج شارع يف
ليتحمل يكن ولم الثالثة، للمرة الدكتوراه يكمل أن يحاول كريك كان
بروتني اختيار — سيواجهها كان التي الرئيسية املشكلة لكن جديًدا. فشًال
بدا الذي السبب وكان عقد، من ألكثر بريوتس أحبطت — بنيته الكتشاف
املوجات، كثافة فقط يسجل السينية األشعة حيود نمط أن هو تقهر ال عقبة
املمكن من كان الصورة. سطح إىل موجة كل لوصول النسبي التوقيت وليس
من (املشتق الطور» «مشكلة اسم عليها أطلق التي — املشكلة هذه تجنب
طريقة باستخدام الصغرية الجزيئات حالة يف — (Fourier فورييه تحليل
بعدة قبلها براج لورانس أوضح مثلما النماذج، بناء عند والخطأ التجربة
فستكون البنية افرتاض املمكن من كان «إذا قائًال: األمر كريك صاغ سنوات.
الذي السينية األشعة نمط إىل للتوصل الحسابات إجراء يف فقط املشكلة
حالة يف لكن األهمية.» بالغ أمر الصحيح االفرتاض فإن لذا ظهوره. يجب
االفرتاضات لتخرج االحتماالت من الكثري هناك كان العمالق الجلوبني بروتني

أسهل. سيكون أصغر بروتني فاستخدام هنا ومن وقتها؛ بنتائج
القناة يف يوجد هرمون وهو — السيكريتني عىل العمل كريك بدأ
بروتني مع الحظ حالفه ثم بسهولة. بلورته يستطع لم لكنه — املعوية
تبخري طريق عن بلورته أمكن الذي الرتيبسني، إنزيم مثبط هو نسبيٍّا أصغر
سدادة من يخرج القاع مسطح وعاء يف أسابيع لعدة شديد ببطء محلوله
أعشار بضعة طولها بلغ التي — البلورات أن ثبت شعري. أنبوب فوهته
للبلورة)، حجم أقل (أي كبرية خلية وحدة املتوقع خالف عىل بها — املليمرت
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عن بالقليل ستخرب السينية فاألشعة لذلك جزيئًا، ٦٠ نحو عىل تحتوي
مضاد بروتني وهو — الليزوزيم إنزيم كريك جرب بعدها الواحد. الجزيء
بسهولة تبلور الذي — الطيور وبيض اإلنسان دموع يف يوجد للبكترييا
أنواع من املأخوذ الليزوزيم جرب ثم صغرية. خلية وحدة به أن وثبت
لكن الربوتني، تبلور طريقة فيه تختلف نوع عن باحثًا الطيور، من مختلفة
والبط الرومي والديك الحبيش الدجاج بيض تجربة بعد تختلف لم النتائج
الصغري الظهر أسود النورس طائر بيض يف يجد لم أنه إىل إضافة واإلوز،
العمل يف بريوتس ملساعدة أخرى مرة كريك عاد النهاية ويف ليزوزيم. أي
تحليل فائدة — براج لورانس تشجيع بفضل — وأدركا الهيموجلوبني. عىل
ملحوظات دفاتر كانت لهذا مختلفة، حية أنواع لدى الربوتني نوع نفس
والحصان الثور هيموجلوبني إىل اإلشارات من بالكثري تمتلئ األوىل كريك

واألرنب.
راجيًا الهيموجلوبني، عن مقاًال نرش قد بريوتس كان كريك وصل حينما
العمل كان القبعة. صندوق بنموذج عرفت طبقات أربع من بنية يقدم أن
وأشار يقرأ، قبلها أشهر لعدة ظل فيه. األخطاء اكتشاف هو لكريك األول
عشوائية أكثر بنية وجود إىل السينية األشعة بيانات أظهرته الذي تفسريه
الربوتني ثلث من ألكثر يمكن فال بريوتس. تخيلها التي من انتظاًما وأقل
يقيض كريك كان الواقع يف الببتيد. عديد من متوازية سالسل من يتكون أن
منتظمة، أنها من بالرغم بسيطة هندسية بنية لها الربوتينات أن مبدأ عىل
الربوتني. بنية باكتشاف الحياة رس اكتشاف رسعة يف األمل عىل يقيض كما
تبلور لفهم األصل يف املرئية الخاصة طريقته إىل كعادته كريك توصل
يكن لم املوضوع. يف الفريد إسهامه هو الحًقا ذلك وأصبح الربوتينات،
البنية استنتاج يتضمنها التي للغاية املتعبة الحسابات تجنب أنه السبب
باترسون وحسابات Bessel بيسل ودوال فورييه تحليل — الصورة من
لوحدة الفراغية املجموعة تماثل تخيل من فطريٍّا تمكن لكنه — Patterson
عمل الشكل. بنفس لتبدو محورها حول إدارتها وطريقة البلورة؛ يف الخلية
ليتخيلها النماذج إىل خاصة بطريقة ينظر فكان ذلك، عىل جاهًدا كريك
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التماثل عن بسهولة املقبلة السنوات يف كريك وسيتحدث الثالثية. باألبعاد
من «بالرغم يقول: ذلك وعن يقصده. ما لتخيل اآلخرون يناضل حني يف
أنني اكتشفت ما فرسعان الجربية، التفاصيل مع التعامل عىل القدرة أهمية
طريق عن الرياضية املسائل هذه من الكثري عىل اإلجابة رؤية عىل قادر
بكد العمل إىل أوًال االضطرار بدون املنطق، واستخدام التخيل بني الجمع

الحسابات.» مع
حول دقيقة ٢٠ مدتها وكانت ١٩٥٠ عام له محارضة أول كريك ألقى
(املستعار املحارضة عنوان كان ا. جدٍّ سلبية وكانت الربوتينات، تبلور نظرية
يونانية لجرة قصيدة بعنوان John Keat كيتس لجون بقصيدة بيت من
.“What Mad Pursuit?” الجنوني السعي هو (Ode on a Grecian Urn
أوضح ثم وآخرون بريوتس طبقها التي الطرق كل كريك فيها ناقش
وهي فقط؛ واحدة طريقة عدا ما بالفشل، كلها عليها محكوم أنها بقسوة
كريك كان الثقيلة. الذرات محل البلوري الرتكيب يف مشابهة عنارص إحالل
يف بدوره الحًقا أقر الذي الوحيد كان برينال أن من بالرغم تماًما، ا محقٍّ
الحق وقت يف االتجاه. هذا إىل الربوتينات تبلور يف املتخصصني توجيه
بمساعدة الهيموجلوبني يف الطور مشكلة حل أخريًا وبراج بريوتس استطاع
بدون — كان الوقت ذلك يف كريك إرصار لكن متعددة. مشابهة بدائل
الهجوم، حدة تخفيف يف كاملعتاد يفكر لم فهو اللباقة. تعوزه — مبالغة
أنه — براج مع الشاي يتناول كان حينما — الحًقا الوضع سوء من زاد بل
ابتكر الذي — براج أن إىل الجانبية الحوارات من اثنني أو واحد يف أملح
كان االجتماعات أحد ويف املوضوع. عن الكثري يعرف ال قد — البلورات علم
انفجر الذي براج، من مسمع عىل املعتاد النقدي بأسلوبه يتحدث كريك

املشكالت.» تثري إنك «كريك، قائًال:
الثرثار ذلك ليتحمال بالصرب التحيل إىل يحتاجان وبريوتس براج كان
من أكثر رأيهما خطأ عن إخبارهما يف ماهًرا كان الذي الغريبة، الضحكة ذي
أما الصرب؛ هذا مثل بريوتس لدى كان بنفسه. الحسابات إجراء يف مهارته
سيتعرض كان براج أن هو سوءًا أكثر األمر جعل وما لديه. يكن فلم براج
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وكيندرو وبريوتس براج كان باولينج. لينوس القديم منافسه أمام للمهانة
محاولة طريق عن الربوتني بنية لدراسة آخر منهج تبني يف بدءوا قد
الربوتني جزيئات من بدًال املعتادة، الببتيد عديد لسالسل مقبولة بنية وضع
عىل تدل سينية أشعة صورة عىل ليدز جامعة يف آستربي حصل الكاملة.
الذي الربوتني — الكرياتني يف الببتيد عديد سلسلة يف الطويلة األرشطة أن
الثالثة العلماء فعزم طبيعي. تكراري شكل لها — الصوف منه يُصنع
ما لريوا والذرات الفلزية الروابط باستخدام نماذج يبنوا أن كامربيدج يف
خط مجرد الناتج يكون قد السلسلة. بنية تخيل سيستطيعون كانوا إذا
األكثر اليشء كان حني يف كبرية، بصورة مستبعًدا كان ذلك لكن مستقيم،
كل تربط التي الزاوية فيه تعطي اللولب، أشكال من ما شكل هو قبوًال
هناك كانت ككل. للبنية طبيعيٍّا التواءً له املجاور بالحمض أميني حمض
الثالثة، العلماء ضللت السينية لألشعة آستربي نماذج يف للغاية مهمة نقطة
١٠−١٠ هو (األنجسرتوم أنجسرتوم ٥,١ كل التكرار من نوع وجود واقتضت
كل بني املسافة — اللولب يف «التباعد» إىل يرجع ذلك أن فافرتضوا مرت).
األمينية األحماض من صحيح عدد وجود رضورة واستنتجوا — وآخر التواء
وبها مرٍض غري شكلها لوالب عنه نتج مما بأربعة، وقدروه دورة، كل يف
كل يعلم كان وكما ذلك بعد اتضح (كما الببتيدية للرابطة مستحيلة زاوية
أية عىل النتائج نرشوا لكنهم ُسئل.) أحدهم ليت البيولوجية، الكيمياء علماء

حال.
أطلق للكرياتني، بكثري أفضل بنية باولينج نرش قصرية بفرتة ذلك بعد
أمينية أحماض ٣,٦ فقط ضمت بنيته أن من وبالرغم ألفا. لولب اسم عليها
باولينج أن اتضح ما فرسعان أنجسرتوم، ٥,١ النقطة تفرس ولم الدورة يف
عندما الفور عىل األمر بريوتس أثبت بالفعل خاطئًا. كان وبراج ا محقٍّ كان
إىل «االنتقال عن (الناتج الرأيس الطول خط يف أنجسرتوم ٥,١ النقطة وجد

آستربي. أغفله الذي آخر) إىل أميني حمض من أعىل»
منافسه من تلقاها التي باملهانة متأثًرا براج فيها كان التي اللحظة يف
الرجل عىل والتعايل مشكلة بإحداث يكتف لم الذي — كريك أخربه القديم
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الطراز. عتيقة الجديدة أفكاره أحد أن اللباقة إىل يفتقر بأسلوب — العظيم
«مبدأ عىل تحتوي لبحث مسودة براج نرش ١٩٥١ األول أكتوبر/ترشين ويف
لتحليل استثنائي نحو عىل عبقري استخدام وهو موجي»، طول أصغر
هي تلك كانت أشهر. تسعة قبل واتته أنها كريك ادعى وفكرة فورييه،
بهذا أُهني أنه رصاحة براج له فأوضح البعري؛ ظهر قصمت التي القشة
ثم كريك. بشأن الطبي البحث مجلس إىل غاضبة مذكرة وأرسل التلميح.
بعد كافيندش يف استمراره إمكانية بعدم وأخربه مكتبه يف كريك استدعى
واضحة. بصورة االنزعاج كريك عىل وبدا الدكتوراه. رسالة من انتهائه

األول أكتوبر/ترشين ٣١ ففي تتحسن؛ أن وشك عىل الحياة كانت
فاند فالديمري من حينها يف تلقاه بحثًا كريك عىل براج عرض ١٩٥١
الذي العام النمط استنباط مدعيًا ،Glasgow جالسكو يف Vladimir Vand
فيزيائيٍّا كريك فاستشار السينية. األشعة حيود يف لولب وجود دائًما يُظهر
كان فاند بحث أن كالهما الحظ .Bill Cochran كوكران بيل هو آخر،
ليعالج املنزل إىل كريك ذهب الغداء وبعد فقط. الحقيقة نصف عن يعرب
توصل املدفأة أمام جالس وهو دور جرين يف وهناك الصداع من نفسه
إىل الذهاب من املساء يف ويتمكن تماًما يُشفى أن قبل الصحيح الحل إىل
ماثيوز النبيذ تجار لدى Trinity Street ترينيتي شارع يف نبيذ تذوق حفل
عرش تسعة هناك كان فيه. باالشرتاك شغوًفا كان حدث وهو ،Matthew’s
قطف من املصنوعني Moselles املوزيل وخمر الهوك خمر من مختلًفا صنًفا
انطباعه يدون وكان كلها، كريك تذوقها للبيع؛ معروضة ١٩٤٩ عام عنب
معتاد. هو كما الجرعات يبصق ولم ورق، قطعة عىل بعناية منها كل عن

يبدو. ما عىل الصداع فعاوده
الصيغة، نفس إىل توصل قد كان كوكران أن وجد التايل الصباح يف
وبال — رئيسية بصورة به قاما ما كل إتقانًا. أقل كان برهانه أن مع
كلية يف Alexander Stocks ستوكس ألكسندر نفذه ما تكرار هو — وعي
سعادة لحظة كانت لكريك بالنسبة لكنها أشهر، بضعة قبل لندن يف كينجز
للطبيعة ا عامٍّ قانونًا ووجد اكتشاف، إىل الوصول يف بالفعل نجح غامرة.
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صيغة كانت فقد قليًال؛ براج هدأ اآلخرين. ألعمال إيجابيٍّا إسهاًما وقدم
بنمط التنبؤ جعلت فقد الطور، مشكلة تحل لم أنها ومع عبقرية. رياضية

ممكنًا. األبعاد معروف لولب من ينتج الذي الحيود
٥,١ للنقطة تفسريًا ونرش باولينج عىل التغلب من كريك تمكن عام بعد
هناك يكن لم ألنه ملفوف»، «ملف وجود هو سببها كان املحرية. أنجسرتوم
من تتمكن لم ألفا فلوالب دورة، كل يف األمينية األحماض من صحيح عدد
مشوهة صورة يف بعض حول بعضها التفت لكنها بانتظام، مًعا التكدس
تتداخل اللوالب أحد من الناتئة األمينية األحماض جعل مما ما، حد إىل
عند التكرار التشوه هذا عن نتج آخر. لولب يف املوجودة الفتحات يف كالعقد

أنجسرتوم. ٥,١ النقطة
حتى — الجميع أن كافيندش يف لكريك عامني أول ثمرة كانت وهكذا
ذا يكن لم الوقت ذات يف أنه مع ضليًعا، نظريٍّا باحثًا اعتربه — براج
مثريًا كريك وجود كان للمثابرة. مياًال يكن ولم املعمل يف كبرية فائدة
إىل باإلضافة اآلخرين»، ألغاز «حل عادة براج أسماه ما بسبب لإلزعاج،
املفيدة الدروس بعض تعلم كريك لكن تحفظ؛ دون أفكارهم أفضل نقد
عن ناهيك وتحليله؛ الواقع تخيل وأهمية االفرتاضات لتبسيط الحاجة حول
املكونات تلك كل ستكون أخرى. مرة بهزيمتك لباولينج السماح عدم أهمية
كريك يقرتب لم هذا كل ومع املزدوج. اللولب اكتشاف قصة يف جوهرية
بلورات تماثل حول باملناقشات استمتاعه من بالرغم الحياة. تعريف من
يبرش فلم — حال أي عىل اللزوجة من أفضل كانت التي — الربوتينات
من ينتهي عندما عاطًال سيصبح كريك كان الحياة. آللية فوري بفهم ذلك

وجوده. يف يرغب لم براج ألن رسالته،
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