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باري�س – مرا�سل �آخر �ساعة
ارتفع ��ت ن�س ��بة اجلم ��ال يف باري�س هذا
اال�س ��بوع فقد هبطت عليه ��ا ملكات جمال
اوربا لي�ش�ت�ركن يف م�سابقة جمال القارة
االوروبي ��ة ووقفت باري�س على االر�صفة
تتطل ��ع اىل �صاحب ��ات اجلالل ��ة وهن يف
طريقهن اىل االمتحان.
ووقف ��ت ن�س ��اء باري�س جت ��رد امللكات من
مالب�سه ��ن وت ��زن جمالهن مبي ��زان دقيق
في ��ه بع�ض االن�صاف وكث�ي�ر من التحزب
الفرن�سي امل�شهور!
واقيم ��ت مب ��اراة اجلم ��ال يف كازين ��و
داجني ��ان بباري� ��س .وفج� ��أة وق ��ف كبري
ق�ضاة اجلمايل يعل ��ن يف امليكروفون انه
تلقى طعنا �ضد ملكة ال�سويد!
وهنا اجه�شت �صاحبة اجلاللة بالبكاء!
وتنحنح كب�ي�ر الق�ضاة وق ��ال ان جاللتها
مل تع ��د ملك ��ة ال�سوي ��د النه ��ا تزوجت من
ايطايل ومعنى هذا انه ��ا فقدت جن�سيتها
وفقدت عر�شها!
وحتول ب ��كاء ال�سويدية بن ��ي بو�ستورم
اىل �شهيق!
وتنحنح كبري الق�ض ��اة مرة اخرى وقال:
ان جاللتها �سب ��ق ان دخلت م�سابقة حتت
ا�سم ملكة ال�صني!
وا�ستبع ��دت �صاحبة اجلاللة من امل�سابقة
ثم بدء ا�ستعرا�ض اجلمال!
وبعد ع ��دة ت�صفي ��ات اقت�ص ��رت امل�سابقة
على ثماين ملكات:
 -1ملك ��ة اجنلرتا وهي فت ��اة يف الثامنة
ع�ش ��ر م ��ن عمره ��ا ا�سمه ��ا اودري �سم ��ث
وتعم ��ل كاتب ��ة يف م�صن ��ع مبدين ��ة
برمنجهام.
وكان ��ت جاللته ��ا ترتدي ثوب ��ا حقري ًا من
�أثار �ضحك احل�ضور و�سخريتهم!
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و�ص ��اح احد احل�ض ��ور يق ��ول :انها ملكة
اجنلرتا املفل�سة!
ولك ��ن قا�ضي اجلم ��ال اعتذر ع ��ن حقارة
ث ��وب جاللته ��ا ب�أنه �صن ��ع يف لندن ال يف
باري�س!
 -2ملك ��ة فنلن ��دا وا�سمه ��ا ان ��ا ليبات�ي�ن،
عمره ��ا � 17سن ��ة وهي طالب ��ة يف جامعة
هل�سنكي ..لقد ح�سد احل�ضور من ال�شبان
طلبة هذه اجلامعة!
 -3ملك ��ة يوغو�سالفي ��ا .يف الثاني ��ة
والع�شرين من عمره ��ا ،ا�سمها "بافالينا"
وه ��ي تعم ��ل راق�ص ��ة يف بلغ ��راد! كان ��ت
جاللته ��ا ته ��ز و�سطه ��ا للق�ض ��اة بطريق ��ة
تتنافى مع تقاليد العرو�ش ووقارها!
 -4ملك ��ة �سوي�س ��را :عمره ��ا � 18سن ��ة
وا�سمه ��ا "ابلينا�سون ��ر" فيه ��ا ح�ل�اوة
و�سح ��ر واغ ��راء يف ج�سمه ��ا بيا� ��ض
ثل ��وج �س ��ان موريت ��ز ويف عينيه ��ا زرقة
بحرية جني ��ف مل تعجب الق�ض ��اة اما انا
ف�سابح ��ث عنه ��ا يف جميع ق ��رى االحتاد
ال�سوي�سري!
 -5ملك ��ة ت�شيكو�سلوفاكي ��ا :عمره ��ا 20
�سنة ا�سمها �آين راجيكا وت�شتغل راق�صة
يف ب ��راج �شع ��رت ان يف عينيه ��ا خيب ��ة
ام ��ل الدكت ��ور بني� ��ش وا�ست�سالمه لالمر
الواقع.
 -6ملكة ايطالي ��ا :عمرها � 19سنة ا�سمها
روزان ��ا مارتين ��ي فيها جمال بن ��ات البلد
وفيها اي�ضا طول ل�سان بنات البلد!

 -7ملك ��ة النم�س ��ا :عمرها � 21سنة،
فيه ��ا �سح ��ر مدين ��ة فين ��ا وخمرها
ومو�سيقاها!
 -8ملك ��ة فرن�س ��ا عمره ��ا � 20سنة
ا�سمه ��ا جاكل�ي�ن دويل تعم ��ل
"ماتكان" يف احد حمال االزياء
بباري� ��س ،انتخب ��ت ملك ��ة جمال
فرن�سا يف اول هذا العام.
وبعد هذا اال�ستعرا�ض اجريت
ت�صفي ��ة جدي ��دة فا�ستبع ��دت
مل ��كات اجنل�ت�را وفنلن ��دا
ويوغو�سالفي ��ا و�سوي�س ��را
وت�شيكو�سلوفاكيا..
ثم جرت امل�سابقة بني ملكات
فرن�س ��ا وايطالي ��ا والنم�س ��ا
وع�ل�ا �ضجي ��ج اجلماه�ي�ر..
واخري ًا و�ض ��ع الق�ضاة التاج
ف ��وق ر�أ� ��س ملك ��ة فرن�س ��ا،
نادوا بها ملكة للجمال!
ووقف ��ت �صاحب ��ة اجلالل ��ة
ملك ��ة ايطاليا تفر�ش املالية
مللك ��ة اوروب ��ا وتتح ��دث
بلغ ��ة حو� ��ش ب ��ردق
روم ��ا! وقالت له ��ا باللغة
االيطالية يا ابرة م�صدية
ي ��ا حبل املعدي ��ة يا عملة
فرن�ساوية!!
�آخر �ساعة/
حزيران1948 -
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�أرادت "�آخر �ساعة" ان
تتحدث اىل برنارد �شو..
ف�أوفدت اليه الكاتبة
االجنليزية "بيتي رو�س"
ف�أم�ضت معه �ساعة من
الوقت يف هذا احلديث
اجلميل..
 ماذا اعددت يا م�سرت �شوليوم  26يوليو القادم؟..
لعلك مل تن�س انك تبغ
يف هذا اليوم �سن الثانية
والت�سعني!
 يا لها من �سن جميلةهذه التي ي�سمونها "�سن
ال�شيخوخة"..
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انه ��ا �س ��ن الراح ��ة واله ��دوء واال�ستقرار
ل ��وال اننا نفتقد يف ه ��ذه الفرتة بع�ض من
احببن ��ا وعرفن ��ا يف عهد ال�شب ��اب وك�أمنا
طاف ��ت به عندئ ��ذ ذكرى زوجت ��ه �شارلوت
�ش ��و الت ��ي فقدها يف �سن ��ة  ،1943بعد ان
عا�ش ��ا معا ده ��را طويال ي�ش�ت�ركان يف كل
�شيء اال امرين اثنني :فقد اتفق معها يوم
زواجهما اال يتدخل هو يف �ش�ؤون الطهي
والطع ��ام وال تتدخ ��ل ه ��ي يف �ش� ��ؤون
الكتابة والتفكري.
ومن ��ذ ماتت زوجت ��ه �أوى برنارد �شو اىل
ه ��ذه القرية الهادئة  ،ايوت �سانت لون�س،
على م�سرية  35ميال من لندن ..وعاد �شو
يتحدث ف�س�ألني على حني غفلة:
 ه ��ل قابل ��ت �صديق ��ي العظي ��م املرح ��ومجراهام واال�س؟
 كال ..ولكنن ��ي اذك ��ر ان ��ه كان ا�ست ��اذلالقت�صاد ال�سيا�سي يف جامعة لندن.
 لق ��د كان م�شه ��ور ًا ب�ش ��يء �آخ ��ر اهم منذل ��ك ..فان النا� ��س كان ��وا ي�سمونه "زوج
زوجة برنارد �شو"!
 يا له من خرب يا م�سرت �شو! ال ...ال ..امل�س�ألة ب�سيطة!فف ��ي ليل ��ة زواج ��ي كان ��ت قدم ��ي م�صابة
بجرح ا�ضطرين ان �أ�سري على عكازتني..
ف ��كان م ��ن الطبيع ��ي ان ا�ص ��ل اىل حفل ��ة
ال ��زواج مت�أخ ��را اما زوجت ��ي فقد و�صلت
قبل ��ي ،وكان معها �شاهد ال ��زواج �صديقي
جراهام واال�س..
وكان جراه ��ام رج�ل�ا وجيه ��ا و�سيم ��ا،
طوي ��ل القام ��ة ،م�ش ��رق املحي ��ا ،انيقا يف
مالب�س ��ه ،تزين ��ه وردة كب�ي�رة يف ع ��روة

جاكت ��ه ..فاعتقد النا� ��س – ومنهم م�سجل
عقود الزواج – ان ه ��ذا هو العري�س وقد
و�صل ��ت بعد ذلك اتوك�أ على عكازتي ..ومل
ا�ستط ��ع ان اقن ��ع م�سج ��ل العق ��ود ب�أنني
العري� ��س اال بع ��د م�شقة ..ام ��ا النا�س فقد
خرج ��وا وه ��م معتق ��دون ان جراهام هو
العري�س احلقيقي ..ومنذ ذلك الوقت وهم
ي�سمونه "زوج زوجة برنارد �شو"!
وا�ستغ ��رق �شو يف �ضحك �صامت طويل..
وعاد يقول:
 مل تك ��ن حليت ��ي ي ��وم ال ��زواج بي�ض ��اء�شائبة كما هي االن .بل كانت حلية حمراء
جميلة!
 ان فيك �شيئني يدالن على انك مازلت يفربيع ال�شباب:
ب�شرتك ال�صافية ،وقوامك املم�شوق!
ومل يخ ��ف عل ��ى ان ��ه ابتهج بكالم ��ي هذا،
فقال:
 الواق ��ع انن ��ي ال اع ��رف كي ��ف احتفظتبل ��ون ب�شرت ��ي ..وكل م ��ا يف االمر اين ال
اغ�س ��ل وجهي بال�صاب ��ون مطلق ًا ..وانني
ا�ض ��ع وجه ��ي يف حو� ��ض امل ��اء ،واطل ��ق
"الدو� ��ش" ف ��وق ر�أ�سي ..ث ��م انني افتح
عيني يف و�سط املاء..
 وهل هذا مفيد؟ ج ��د ًا!! فان العين�ي�ن يف حاجة دائما اىلالغ�سل .وقد علمني ابي هذا منذ ال�صغر.
وا�سنان م�سرت �شو يف هذه ال�سن املتقدمة
�سليمة .بي�ضاء ك�أ�سنان ال�صبي النا�شئ..
وق ��د ر�أيت على مكتب ��ه جمموعة من فر�ش
اال�سن ��ان فظنن ��ت ان ه ��ذا ه ��و ال�س ��ر يف
�سالم ��ة �أ�سنان ��ه ..واذا به ��ا ملون ��ة كله ��ا

بامل ��داد النه ي�ستخدمها يف تنظيف ري�شته
من احلرب ،دون ان ي�سمح لها يوما ان متر
على �أ�سنانه!
 وقوامك يا م�سرت �شو ..انني ا�ستطيع انادلك على الطريقة التي تك�سب بهل مليون
جني ��ه دون ان تكتب �سط ��را واحدا ..فان
ن�س ��اء العامل ي ��ردن ان يعرف ��ن ال�سر الذي
يجع ��ل اجل�سم ر�شيق� � ًا ،مم�شوقا ،ال �شحم
فيه وال دهن ،اىل �سن الكهولة!..
 ملي ��ون جني ��ه! ..ي ��ا له من مبل ��غ �ضخممقاب ��ل عم ��ل ب�سيط ..قويل لن�س ��اء العامل
جميع� � ًا ل ��و ان الواحدة منه ��ن ا�ستيقظت
مبك ��رة ،وم�شت على قدميه ��ا قبل االفطار
�ستة امي ��ال ..فانها تظل طول حياتها مثل
برنارد �شو �صحة ور�شاقة!
ومازال برنارد �شو حتى هذه ال�سن يحافظ
على ه ��ذه الريا�ضة يف ال�صباح الباكر ،ثم
يعود اىل بيته فيتن ��اول افطاره الب�سيط،
وين ��زل اىل احلديق ��ة ي�ش ��ذب ا�شجاره ��ا

ويقطف زهوره ��ا ويتعهد ح�شائ�شها التي
ي�صنع منها بيده "ال�سالطة"!
وهو مي�ضي ايام ��ه� ،شهور ًا اثر �شهور ،ال
يغ ��ادر بيت ��ه الريفي اجلمي ��ل ،الذي تربع
به ،بعد وفاته لالمة االجنليزية.
وهوايت ��ه املحب ��ة ه ��ي الت�صوي ��ر
الفوتوغ ��رايف ،فه ��و يحم ��ل "الكام�ي�را"
ويطوف بها يف االرج ��اء القريبة ،ي�صور
مناظرها الريفية واهليها املزارعني.
ام ��ا الق ��راءة فه ��ي هوايت ��ه وه ��ي عمله..
وقلما يرى ولي�س يف يده كتاب يقر�ؤه!
ومي�ض ��ي ج ��زء ًا من يوم ��ه يكت ��ب ردوده
عل ��ى ما يرد الي ��ه من الر�سائ ��ل ثم يحملها
ويتم�ش ��ى اىل دار الربي ��د ليلقيه ��ا يف
ال�صندوق..
اما مقاالته وكتبه فيكتبها بطريقة خمتزلة
خا�ص ��ة ب ��ه ..وير�سله ��ا اىل �سكرتريت ��ه
التي زاملت ��ه ثالثني عام ��ا والتي تقيم يف
"�شقته" الفاخرة بلن ��دن ..فتعيد كتابتها
على االلة الكاتبة ،ومنها اىل نا�شر كتبه!
وقد احتفلت اجنل�ت�را واالو�ساط االدبية
والفكري ��ة فيه ��ا جميع ��ا – من ��ذ �سنت�ي�ن
ببلوغ ��ه �س ��ن ال�ست�ي�ن واقام ��ت "جماع ��ة
الكت ��اب القوم ��ي" حفال باذخ ��ا حينذاك..
فكانت القاعة الكربى التي �أقيم فيها احلفل
مزين ��ة بربامج حف�ل�ات التمثي ��ل الكربى
التي مثل ��ت فيها روايات ��ه ..وكانت تن�شر
يف ارجائه ��ا رواياته وكتب ��ه اخلم�سون..
وبع� ��ض ترجماتها اىل اللغ ��ات االخرى..
وكانت هناك براءة "جائزة نوبل لالداب"
وغريها من اجلوائز االدبية الكربى.
وح�ضر احلفل جميع ال�شخ�صيات االدبية
الك�ب�رى ..وانتظروا جم ��يء �شو ..ولكن
�شو الب ��د ان يجيء على طريقته ال�ساخرة
املعروف ��ة ..فقد ذه ��ب اىل احلفل ��ة فعال..
ولك ��ن بع ��د ان انته ��ت وان�ص ��رف جمي ��ع
املدعوين.
�آخر �ساعة /حزيران1948 -
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كان ي�صطاف يف لبن ��ان وجل�س يتم�شى
يف فن ��دق "ب�س ��ول" ببريوت م ��ع والده
املرحوم "�سي ��د با�شا ابوعلي" و�صديقه
خلي ��ل �سركي� ��س ،وكان ��ت بالق ��رب من ��ه
فت ��اة لطيفة جتل� ��س اىل مائدة جماورة،
وهي تتح ��دث بالفرن�سية حديث ًا ف�صيحا
م ��ع قن�ص ��ل فرن�س ��ا يف م�ص ��ر ،وكان ��ت
تداف ��ع عن امل ��ر�أة ال�شرقية دفاع� � ًا حارا.
قوي ��ا ،ف�س�أل لطفي ال�سي ��د �صديقه" :من
تك ��ون ه ��ذه الفت ��اة املتحم�س ��ة للم ��ر�أة
ال�شرقي ��ة؟" .ف�أجاب ��ه" :انها ماري زيادة
ابنة ال�صح ��ايف املع ��روف اليا�س زيادة
�صاحب جريدة "املحرو�سة".
وكان ��ت ه ��ذه "املحرو�س ��ة" ت�ص ��در يف
م�ص ��ر يف ذلك احل�ي�ن .وبع ��د �أن انتهت
"م ��ي" من حديثه ��ا مع القن�ص ��ل قدمها
�سركي�س اليه.
كان ذل ��ك من ��ذ � 51سنة ..فق ��د حدث هذا
اللق ��اء �سن ��ة 1911م .ومل ��ا رج ��ع لطفي
ال�سي ��د م ��ن م�صيف ��ه ،ورجع ��ت االن�س ��ة
"م ��ي" اهدت الي ��ه كتابه ��ا "ابت�سامات
ودم ��وع" .وه ��و رواي ��ة ح ��ب ترجمتها
اىل العربية عن اللغة االملانية عنوانها :
"غرام املاين" .وكانت قد ا�صدرت باللغة
الفرن�سية كتابني قبلها .وكانت الفرن�سية
تغل ��ب عليه ��ا ،وت�ؤث ��ر يف ا�سلوبه ��ا
العربي .وقد اخذت يف ذلك احلني تن�شر
يف جريدة والده ��ا "املحرو�سة" مقاالت
بعنوان "يوميات فتاة"!
كان اال�ست ��اذ احمد لطف ��ي ال�سيد يف ذلك
الوقت يف ربيع احلياة وعنفوان ال�شباب،
وكانت االن�سة "مي" يف الع�شرين – او
على اال�صح – يف اخلام�سة والع�شرين،
وكان ��ت هذه االديبة م ��ن مالحة الطلعة،
وخفة الروح ،و�سحر احلديث ما يجذب
اليه ��ا النفو�س ،وال �سيم ��ا نف�س االديب،

فا�سته ��وت نف�س اديبن ��ا الكبري و�شغلت
قلبه وفكره ،و�أ�صبحت فتاة �أدبه وكعبة
ر�سائل ��ه العاطفية ،وكان ��ت مي حترتمه
لعلمه وف�ضله ،وت�سر اليه مبا تخفيه عن
غريه من اال�صدقاء والأقربني.
وقد امت ��دت هذه ال�صداق ��ة بينهما طول
حياة االن�سة مي ،ولك ��ن ال�سنواتالع�شر
االوىل – م ��ا بني �سنتي  1911و 1921
– ه ��ي التي بلغ ��ت فيها هذه ال�صداقة،
او ه ��ذا احل ��ب الروح ��ي العمي ��ق اعلى
درجات ��ه .فقد كت ��ب فيها اال�ست ��اذ لطفي
ال�سي ��د اىل فتاته النابغة ع ��دة خطابات
عاطفي ��ة تعترب منوذجا ادبي ��ا رفيعا من
�سائل العظماء يف احلب!..
ول�س ��ت �أ�ستطي ��ع ان �أدون هن ��ا كل هذه
اخلطاب ��ات وح�سب ��ي ان اق ��دم للق ��راء
مقتب�سات من ثالثة منها يف هذا املقال:
اخلطاب االول:
يف يوليو �سنة � 1913سافر لطفي ال�سيد
اىل اال�سكندري ��ة لال�صطياف ،وكان قبل
�سف ��ره مثابرا على زيارته ��ا كل ا�سبوع،
وما كاد مي�ضي ا�سبوع واحد على فراقه
لها يف القاهرة حتى �أ�شتاق اىل ر�ؤيتها،
فبعث اليها به ��ذه الر�سالة يف  15يوليو
من هذا العام يقول فيها:
"�سيدتي..
م�ضى ا�سبوع كامل من يوم كنت عندكم،
ا�ست� ��أذن يف ال�سف ��ر اىل اال�سكندري ��ة،
وم ��ا كان من عادتي ان اغي ��ب عنك اكرث
م ��ن ا�سب ��وع .اذا م�ض ��ى كان يدفعن ��ي
ال�ش ��وق اىل حديث ��ك احلل ��و .واف ��كارك
املتين ��ة املمتعة ،اىل زيارتك ،فال غرو ان
ا�ستعي�ض ع ��ن الزيارة غ�ي�ر امل�ستطاعة
به ��ذه الر�سال ��ة ال�سهل ��ة الكلف ��ة ..كتابي
يلق ��ى الي ��ك يف �صح ��ة و�سالم ��ة و�صرب
عل ��ى هذا احل ��ر الذي رمب ��ا �شبهه بع�ض

ا�صحابن ��ا ال�شع ��راء ب�ش ��وق املحب�ي�ن،
يق� ��ص علي ��ك  ،اذك ��رك دائما كلم ��ا هبت
ن�سمات البحر ،وقابلت بينها وبني لوافح
القاهرة ،وكلما جتلى علينا البدر ي�ضيء
الرب والبحر على ال�سواء ،وميلأ العيون

5

قرة ،والقلوب ر�ضى .وكلما جل�ست على
�ش ��ط البح ��ر �أمت�ش ��ى و�س ��ط ا�صحاب ��ي
كم ��ا كانت ح ��ايل وق ��ت ان ر�أيت ��ك الول
م ��رة ،و�سمعنا حديثك
واعجب ��ت ب ��ك .اذكرك
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كلم ��ا خطر بب ��ايل النظر يف ح ��ال املر�أة
ال�شرقي ��ة وم�ستقبلها وعلى من ت�ستطيع
ان تعتم ��د يف امل�ساعدة على انتقالها اىل
االف ��ق ال ��ذي نرج ��وه .وكلما ق ��ر�أت من
ال�شع ��ر ومن الن�ث�ر اف ��كار ًا تتنا�سب مع
اف ��كارك او تختل ��ف عنه ��ا .اذك ��رك كلما
ه ��اج البح ��ر ،والف ��ت عقل ��ي اىل مظه ��ر
الغ�ض ��ب يف وجه الطبيع ��ة البا�سم،
و�آثار الغ�ضب يف نفو�س بني �آدم
حتى يف نف�س فتاة ارحبهم �صدر ًا
واح�سنهم خلق ًا ،والطفهم جماملة،
وارعاه ��م معامل ��ة وارقه ��م قلبا –
على ما كنت اظن!...
"ه ��ي اي�ض ��ا – مع انه ��ا ملكة بني
املعجب�ي�ن به ��ا و"هم ��و ك�ث�ر" ق ��د
ح�سبته ��ا يوم ��ا م ��ن االي ��ام اح ��دى
رعايا الغ�ضب."..
وهن ��ا ن�شري اىل ان االن�س ��ة مي كانت
مرهق ��ة احل� ��س
�سريع ��ة الغ�ض ��ب
او ال ��دالل كما يعرب
عن ��ه ال�شع ��راء ..ثم
جاء بعد ذلك:
"ه ��ي متل ��ك القلوب
بنظره ��ا ول�سانه ��ا
وقلمه ��ا .رواب ��ط ال
انف�صام لها ،و�سال�سل
ال قب ��ل الح ��د بفكاكها.
ولكنه ��ا م ��ع ذل ��ك تدين
اىل الغ�ضب وجت ��ري عليه ��ا – كم ��ا
جت ��ري علينا نحن اخلالئ ��ق – احكامه.
ورمب ��ا �أرادت علين ��ا يف ان �آثار اغ�ضب
عندنا ال تقيم بعد االعتذار .اما هي فانها
غ�ضب ��ي يلد لها غ�ضبه ��ا يف كل اطواره،
كما يطيب لنا احتماله يف كل مظاهره.
عب� ��س يف الوج ��ه ال يق ��ل يف جماله عن
االبت�سام ��ة الفاتن ��ة ،و�إعرا� ��ض كالدالل
يف االقب ��ال ،وتوق ��د يف العين�ي�ن كان ��ه
يف ح�ل�اوة لني النظر .فم ��ا ا�شبه نظرها
ال�ش ��زر بلحظها الرحي ��م يف اللعب بقلب
احلكيم .ثم قطع للر�سائل وهجر جميل.
"اذك ��رك يف كل وق ��ت ،وال اج ��ر�أ ان
اكتب الي ��ك اال يف ميعاد الزي ��ارة ،لكيال
ا�ضطرك مكره ��ة بتقاليد االدب ان تردي
علي بالكتابة كلم ��ا كتبت اليك .على اين
اعرف كثريا غريي لهم ترا�سل قد ي�ضيق
وقت ��ك ع ��ن العط ��ف عليه ��م اذا طلبت انا
اكرث مما يخ�ص كل فرد غريي .ا�ستغرك
ان �ش ��د قلم ��ي عن ح ��د ما ير�ضي ��ك ،فانه
ي�سرت�سل يف الكتابة اليك على ما يوحيه
ميلي ،ال على ما يحدوه عقلي .انه ياخذ
لنف�سه ق�سر ًا منزلة ال�صديق وهو ال يعلم
انه قد ا�ستحق هذه املنزلة "..ثم يقول:
" ..فاغذري قلما ح�سا�سا ،غيورا طماعا
يج ��ري اىل ما يح ��ب كال�سيل املتدفق ،ال
يب ��ايل �ص ��ادف �سه�ل�ا ،او ا�صط ��دم يف
وع ��ر ،او حب�س يف ج�سر .ان ��ه ال يعنيه
اال م ��ا يح ��ب م ��ن غ�ي�ر ان يفك ��ر .لي� ��س
ل ��ه ع ��ذر اال يف �ص ��دق  ،وكف ��ى بال�صدق

عاذر ًا ،وكفى بال�صدق �شفيعا!"..
اخلطاب الثاين
وبعد ان ق�ض ��ى لطفي ال�سيد يف م�صيف
اال�سكندري ��ة نح ��و �شهري ��ن �ساف ��ر اىل
بلدت ��ه "برقني" ،فبعث ��ت اليه االن�سة مي
بخطاب يت�ضمن عواطفه ��ا النبيلة ،وقد
�سط ��رت فيه جانب ��ا من افكاره ��ا االدبية
واالجتماعي ��ة ،ف ��رد عليه ��ا بخط ��اب يف
اول �سبتمرب �سنة  1913جاء فيه:
"ل�س ��ت يف حاج ��ة اىل العن ��وان ،الين
ال اري ��د ان يق ��ر�أ كتاب ��ي م ��ن عنوان ��ه،
ول�س ��ت يف حاج ��ة اىل ندائك م ��ن بعيد،
او قري ��ب ،فان ��ت م ��ن نف�س ��ي اق ��رب من
ان تناديك.
"جاءين كتابك ،ف�شممت ��ه مليا ،وقر�أته
هنيئ� � ًا مريئ� � ًا ،واين ممتن ��ع نهائي ��ا عن
ان ا�ش ��رح ل ��ك العواط ��ف الت ��ي تعاقبت
عل ��ى نف�س ��ي بت�ل�اوة ه ��ذه الر�سال ��ة
الفيح ��اء حقيقة بكل معن ��ى الكلمة ،وكل
م ��ا ي� ��أذن يل تهيبك ان اب ��وح به هو اين
من ال�صباح اىل هذا امل�ساء وانا وحدي،
فلم ا�ستطع ان ام�سك القلم ،ال جيب عليه
ب�صراحت ��ي العادية ،فم ��ا وجدت بدا من
الركون اىل ا�سلم الطرق ،وهو ان احفظ
لنف�س ��ي و�صف االغتباط الذي نالني من
ه ��ذا الكت ��اب .حت ��ى ال ي�سق ��ط قلمي يف
جناية ال اخل�ص من عقابك عليها"..
ث ��م قال" :جاءين كتاب ��ك اليوم ،وانا يف
اجلنين ��ة – خ ��ويل على غالم�ي�ن فتاتني
يعمل ��ون يف اجلنينة حتت نظري ،الين
�أك�س ��ل "م ��ن ان �أعمل بي ��دي" – جاءين
وال اكذبك اين كنت يف انتظاره ،فقر�أته،
ثم قر�أته ،وذكرت تلك الليلة التي لها يف
حيات ��ي تاريخ ومركز خا�ص ،وذكرت اذ
ا�ستمت ��ع بر�ؤيتك  ،وتهولني قدرتك على
هذا ال�شباب الغ�ض!
وبعد ان يقول يف هذا اخلطاب ان كتابها
�شغلة عن اجلنينة وعن العمال ،اذ كانت
ه ��ي اكرب م�شاغلة ،وكان ��ت ر�سائلها اليه
هي �شغله ال�شاغل ،يقول:
"ذل ��ك هو �شغلي ط ��ول النهار يا هامن،
اخ�ش ��ى ان تك ��ون ع�ص ��اك او نفثات ��ك
ق ��د لعب ��ت بعقل ��ي اي�ض ��ا ،فاحك ��م عل ��ى
�شوبنه ��اور ونيت�ش ��ه حكم ��ك القا�س ��ي
عليهم ��ا .ولكن ��ي م ��ع ذل ��ك اق ��ول ان
�شوبنهاور اخط�أ خطا واحدا ،هو انه مل
يقدر ان �سيكون من الن�ساء فتاتنا "مي"
ذل ��ك هو اخلط�أ اال�سا�س ��ي الذي لو تدير
فيه ملا مت�شى يف مذهبه على ذلك النحو.
ف�ل�ا تق�س ��ي علي ��ه يف احلك ��م اح ��اول يا
"مي" �سيدتي ان اهتدي بهديك وا�سري
على ار�شادك يف ان اطرد همومي ولكني
ال ا�ستطيع فان من همومي اي�ضا احالما
لذي ��ذة كاحالمك ،بل م ��ن همومي ما هو
ال ��ذ من احلل ��م " ..ثم ينتق ��ل اىل و�صف
افكارها فيقول:
"اع�ت�ريف ب�أن ��ك كن ��ت يف �ساع ��ة م ��ن
�ساع ��ات جتليات ��ك ،حني كتب ��ت يل هذه

الر�سال ��ة .ان فيه ��ا اف ��كارا ومرامي ذات
وزن كب�ي�ر ،وفيه ��ا مقا�صد ومع ��ان تكاد
تط�ي�ر من خفته ��ان او تذوب م ��ن رقتها.
خ�صو�ص ��ا نقطة االر�شاد التي انا �ضمني
بانه لتكون كذلك من اخلفة وا�سعد االثر
يجب ان تخطه ��ا يد �سيدة بل يد �سيدتي
وحدها!!"..
ث ��م تغلب عليه خوال ��ج نف�سه ،فيقول يف
خطابه:
" ..اجناي ��ة من ��ي ان احت ��دث به ��ذه
النعم ��ة ال�سابق ��ة :اال ان ل�ل�ارواح اي�ضا
غ ��ذاء يتن ��زل عليه ��ا م ��ن م ��كان ا�سم ��ى
م ��ن مكانه ��ا الع ��ادي ،وه ��زة ت�أخذه ��ا
ح�ي�ن تتقاب ��ل جاذبيته ��ا ،لع ��ل ذلك هو
�سر ال�سعادة االن�ساني ��ة التي يلتم�سها
النا� ��س ،ف�ل�ا يعرف ��ون طريقه ��ا ..ان
روح ��ا تغ�ت�رف قوتها من ذل ��ك املعنى
الرفي ��ع ل�سعيدة ال حمال ��ة .قلب يخفق
 ،وع�ي�ن تندبه ��ا دمعة الف ��رح الباردة،
ونف� ��س تتخلى ول ��و م�ؤقت ��ا عن هذه
الرت ��ب ةالدنيئة – رتب ��ة الزحف يف
حم ��اة املناف ��ع املادي ��ة – اىل ال�سبح
يف بح ��ر اخلي ��ال ،وا�ستطع ��ام اللذة
املعنوي ��ة .ذل ��ك اجمل م ��ا يف معاين
احلياة االن�سانية.
"اف لقي ��ود اال�صط�ل�اح! .اين
كا�سره ��ا ،ومل ��ق به ��ا عن ��ي الق ��ول
م ��اذا؟ ..ال �شيء ..بل الق ��ول انه ال
ذنب عل ��ى ان �صرحت ب ��اين اليوم
�سعي ��د .ورمبا كنته بعد الي ��وم ..هذا ما
ال اعرفه."..
ث ��م يق ��ول يف �آخ ��ر ه ��ذا اخلط ��اب.." :
ول ��و علم ��ت اين ي�سرين ان اظ ��ل اكتب
ل ��ك اكتب ،اكت ��ب ط ��ول وقتي مل ��ا نفدت
مادة انت ينبوعه ��ا العذب .وارجوك اال
ترثى حل ��ال ملكي امل�سك�ي�ن الذي يحمل
�صلوات ��ي ،فان يل ملكا �آخ ��ر من مالئكة
الرحمة تغيطه املالئكة انا احبه؟!."..
اخلطاب الثالث
وعلى الرغم مما يف ر�سائل لطفي ال�سيد
اىل االن�سة مي من عاطفة م�شبوبة ،فانها
تتخللها املع ��اين االن�ساني ��ة واخلواطر
الفل�سفي ��ة ،فف ��ي  29ابري ��ل �سنة 1914
بع ��ث اليه ��ا خطابا عاطفيا م ��ن "برقني"
وكانت ق ��د غ�ضب ��ت منه الن ��ه يدعها وال
غريها من الن�س ��اء حلفلة ت�أبني املرحوم
فتحي زغلول ،ث ��م �سافر اىل بلدته وكان
مر�شحا النتخاب اجلمعي ��ة الت�شريعية،
واقيم ��ت له حفلة ا�ستقب ��ال وقد جاء يف
هذا اخلطاب:
"�صديقي..
"�سيقال اين م�شغول بحفلة اال�ستقبال،
ويعل ��م الل ��ه مباذا ان ��ا م�شغ ��ول ..اكتب
الي ��ك حت ��ت �سلط ��ان �شع ��ور اق ��رب م ��ا
يك ��ون م ��ن م�شاع ��ر احل ��زن ال�صام ��ت،
ح ��زن ال يع�ت�رف ب ��ه النه غ�ي�ر معروف
امل�ص ��در ،وال حمدد اجله ��ات ،ولكنه مع
ذلك حزن.
"الطي ��ور تق ��رد حويل م ��ن كل ناحية،

وماه ��ي اال حمامت ��ان وع�صاف�ي�ر �شت ��ى
ادفعه ��ا ع ��ن الدخ ��ول يف "اودين"،
وه ��ي ال تندفع وال تخافن ��ي كانها علمت

ب ��اين انا �شجي بها ..تنتق ��ل احلمامتان
م ��ن ف ��وق �ست ��ارة اىل �ست ��ارة اخ ��رى،
كامن ��ا تقوالن يل نحن اليف ��ان �سعيدان،

و�صديق ��ان جمتمع ��ان ،فاي ��ن �صديق ��ك
انت؟! ..والواقع ان الع�صافري ال�صغرية
ترى بيتنا اف�سح من ان يكون لنا وحدنا،
فرتيد ان تبن ��ي اع�شا�شها يف ال�شبابيك،
ونح ��ن نطرده ��ا وما اقلن ��ا كرما ..حتب
االثرة حتى مع ه ��ذه الع�صافري الربيئة
ال�صغرية .ونحن مع ذلك ندعي من زمان
اننا نح ��ب اال�شرتاكية ونحب امل�ساواة،
ونتوا�صى برب ال�ضعفاء.
"ان ��ا ال اطرد الع�صاف�ي�ر اكراما خلاطر
كن ��اري ال�صغ�ي�ر ،وال اهي ��ج احلم ��ام
اكرام ��ا مل ��ا ا�شتهر ب ��ه من معن ��ى الوفاء
يف ال�صداقة وح�سن الع�شرة."..
وبع ��د ان ي�ستط ��رد يف هذا اخلطاب اىل
وح�شي ��ة االن�سان يف حماربة الع�صافري
وطرد الطيور و�أكله لها يقول:
" ..هنيئا مريئا ايها الطاعم على ح�ساب
نظام الوج ��ود ،و�ضد م�صلحة الفن كانه
ال ي�سم ��ع اال نداء بطن ��ه اجلائع ،او كان
ه�ؤالء لهم بطون ولي�س لهم �آذان.
"اف له ��ذا االن�سان ،ولكن ��ه ال ي�ستحي
وان ��ا اي�ض ��ا ان�س ��ان ،ومع ذل ��ك ا�ستحي
م ��ن اب ��داء ال�ش ��وق امل�ب�رح اىل لقائ ��ك.
وارج ��وك اال يخدع ��ك ق ��ويل ،فتظن�ي�ن
اين ف ��وق االن�سان الع ��ادي .كال ،فلطاملا
ا�صليت �صغ ��ار الطيور ن ��ارا حامية من
بندقيت ��ي ،ال لأكل ،ب ��ل اللع ��ب بالنفو�س
الربيئ ��ة الت ��ي ه ��ي مثل ��ي له ��ا ح ��ق يف

7

احلياة!
"م ��ن احلم ��ق ان اطيل الق ��ول يف هذه
املع ��اين الي ��ك ،الي ��ك ان ��ت الت ��ي ق ��د ال
تعلب�ي�ن بالنفو� ��س ال�صغ�ي�رة ،ولكن ��ك
تلعب�ي�ن بالنف� ��س الكب�ي�رة .اين حرم ��ت
قت ��ل الطري م ��ن زمان غ�ي�ر قري ��ب ،فهل
حترم�ي�ن على نف�سك يا ام ��ي القا�سية ان
ت�سيئ ��ي يل باعرا�ض ترين ��ه هينا واراء
ع�سري احلمل ،فعال االثر."..
وبه ��ذه املنا�سب ��ة اق ��ول ان االن�س ��ة مي
حرمت نف�سها ط ��ول حياتها اكل الطيور
رافة منها و�شفقة ..اما خطابها عن حفلة
ت�أبني فتحي زغلول ،ف�س�أن�شره يف مقال
�آخر!
هذه هي بع�ض اخلطابات العاطفية التي
كتبه ��ا ال�ش ��اب احم ��د لطف ��ي ال�سيد اىل
اديبة ال�ش ��رق االن�سة مي منذ � 51سنة..
ان�شره ��ا الول م ��رة الن كاتبه ��ا لطف ��ي
ال�سيد �سيبلغ يف  15يناير احلايل العام
الت�سعني من عمره املبارك!
طاهر الطناجي

الهالل /كانون الثاين 1962 -
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ذاكرة
العد�سة

9
�صورة
لهتلر يف
الثالثينات
واعتربها
مهينة
لذاته
وكانت
حمرمة
التداول او
الن�شر

�أم كلثوم تغني
يف بيت حممد
عبد الوهاب
عام 1947
مبنا�سبة عيد
ميالد ابنته

�سلفادور دايل وهو على
عربته وجترها معزته،
عام 1953م.

امل�سجد احلرام مبكة فى �ستينيات القرن املا�ضي

رائدة الف�ضاء ال�سوفيتية فالنتينا
تري�شكوفا �أول �إمر�أة تطري يف
الف�ضاء يف �سنة 1963

مارجريت تات�شر رئي�سة وزراء اجنلرتا ال�سابقة
تركب دبابة بريطانية يف �سنة . 1986

عام 1920
حكم فرن�سا
رجل جمنون
يدعى بول
دي�شانيل البالد
ملدة  261يوما
قبل �أن ي�ضطر
لال�ستقالة بعد
اكت�شاف مر�ضه

كلب يهاجم العب نادي فورتونا دو�سلدورف االملاين
خالل مبارة �ضد كولن 1950م

�إزالة نقطة
العبور ما
بني برلني
الغربية
وال�شرقية
عند
توحيدهما يف
�سنة 1990
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ي�سرا مع
املعمارية
العراقية
زها حديد
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عندم ��ا زار �صاحب ال�سم ��و االمري عبد االل ��ه القاهرة كان
يف ا�ستقبال ��ه يف املط ��ار �سماح ��ة احلاج ام�ي�ن احل�سيني
مفتي فل�سطني وت�صافحا وكان هذا اول لقاء لهما منذ �سنة
.1941
فق ��د كان احلاج امني احل�سين ��ي يف العراق ،وقيل انه كان
املحر�ض على ثورة العراق بزعامة ر�شيد عايل الكيالين.
وعندما انتهت الثورة وعاد الو�صي .هرب �سماحة احلاج
امني اىل ايران وتركيا ثم اىل املانيا.
وعندم ��ا �ساف ��ر الو�صي اىل لن ��دن اخ�ي�را زاره ال�سيد عز
الدي ��ن ال�شوا مندوب احلاج ام�ي�ن احل�سيني وابلغه ان ما
قيل عن حتري�ض احل ��اج امني للثائرين غري �صحيح ،وان
هن ��اك وثيق ��ة يف وزارة اخلارجي ��ة الربيطاني ��ة تثبت ان
احلاج امني ن�صح ال�ضب ��اط الثائرين بعدم جدوى الثورة
ون�صح اليهم بالهدوء والنظام.
وقي ��ل �إن ال ��ذي كتب ه ��ذه الوثيقة ه ��و امل� ��ؤرخ املعروف
املرحوم ج ��ورج انطونيو�س .ومما يذكر انه عندما التقى
الو�صي واملفتي مل يذكرا املا�ضي بكلمة.
�آخر �ساعة/
حزيران1948 -

يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة متاما من �صب ��اح �أم�س
حلقت فوق املطار احلربي باملاظة الطائرة "الداكوتا"
الت ��ي كان ي�ستقله ��ا جالل ��ة املل ��ك عبد الل ��ه ملك �شرق
االردن وكان ��ت الطائ ��رة ال�ضخم ��ة حماط ��ة بعدد من
الطائ ��رات امل�صري ��ة املقاتل ��ة م ��ن ط ��راز "�سبيتفري"
قامت بحرا�ستها طوال الرحلة.
ويف نف� ��س الوق ��ت الذي كان ��ت الطائ ��رة ت�ستعد فيه
للهب ��وط و�صل ح�ضرة �صاحب اجلالل ��ة امللك فاروق
اىل املطار ..واجته عل ��ى الفور اىل املكان الذي تقرر
ان تن ��زل فيه الطائ ��رة عند بداية قرق ��ول ال�شرف من
اجلن ��ود امل�صري�ي�ن الذي ��ن احت�ش ��دوا لي�ستعر�ضه ��م
امللك عبد الل ��ه ..وهبطت الطائرة و�أطل امللك عبدالله
لي�ص ��اح بب�ص ��ره طلع ��ة الف ��اروق ث ��م تعان ��ق امللكان

ورافق �صاحب اجلاللة امل�صرية �ضيفه االردين حتى
قرق ��ول ال�شرف وب ��د�أ امللك عبد الل ��ه ي�ستعر�ضه على
انغ ��ام املو�سيق ��ى الع�سكرية .ثم اجت ��ه اىل حيث كان
امللك فاروق يف انتظاره..
ال�س ��رادق وت�صافح املل ��كان مرة اخرى ث ��م قدم امللك
رئي�س وزرائ ��ه اىل امللك عبد الله وتوىل كبرياالمناء
تقدمي باقي امل�ستقبلني من الوزراء والقواد.
ثم دع ��ا �صاحب اجلالل ��ة امل�صرية �ضيف ��ه الكبري اىل
ال�سيارة امللكية تقلهما اىل ق�صر الزعفران..
و�س� ��أل املل ��ك �ضيفه ع ��ن رحلته بالط ��ارة كيف كانت؟
وق ��ال املل ��ك عبد الله انه ��ا كانت رحل ��ة مريحة ..وان
الطائرة تعر�ضت لبع�ض املطبات الهوائية يف اجلزء
االخ�ي�ر من الرحل ��ة ولكن ر�ؤيته للف ��اروق ان�سته كل
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م�شقة وتعب..
ويف ق�صر الزعفران اختلى امللكان فرتة من الوقت ثم
نه�ض امللك فاروق وخرج امللك عبد الله يف وداعه..
وع ��اد املل ��ك عب ��د الل ��ه اىل ال�صال ��ون حي ��ث ا�ستقبل
بع� ��ض �أقاربه من اال�سرة الها�شمي ��ة من فرع �آل عون
وه ��م الذين كان املغفور له حممد علي با�شا الكبري قد
اقتطع ارا�ض يف م�صر يعي�شون فيها..
وع ��رف املل ��ك عبد الل ��ه بعد ذل ��ك ان النقرا�ش ��ي با�شا
ق ��د ح�ض ��ر ليقيد ا�سم ��ه يف دف�ت�ر الت�شريف ��ات فطلبه
للمقابلة.
وب ��د�أ امللك عب ��د الله حديثه م ��ع النقرا�ش ��ي با�شا عن
رحلت ��ه وع ��ن املطب ��ات الهوائي ��ة واجل ��و يف عم ��ان
واجلو يف القاهرة.

وهك ��ذا ب ��د�أت الزي ��ارة الر�سمي ��ة ل�صاح ��ب اجلالل ��ة
االردني ��ة مل�ص ��ر ث ��م �س ��ارت تفا�صيلها بعد ذل ��ك طبق ًا
للربنامج الر�سمي..
وق ��د ق ��ال املحيطون باملل ��ك عبد الله ان ه ��ذه الزيارة
لي�ست زيارة �سيا�سية ولكنها زيارة "�أخوية"..
و�سيع ��ود جاللة امللك عبد الل ��ه اىل �شرق االردن يوم
اخلمي� ��س لي�سافر يف اليوم التايل اىل الريا�ض وقال
رج ��ال احلا�شية ان جاللة امللك عبد الله ا�ضطر جلعل
زيارت ��ه للقاهرة وللريا� ��ض ولبغداد يف اث ��ر بع�ضها
حت ��ى مت جميع ًا قبل حل ��ول �شهر رم�ضان الذي يتعني
ان يكون امللك عبد الله خالله يف �شرق االردن.
�آخر �ساعة/حزيران1948 -
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م�صطفى النحا�س

ا�سماعيل �صدقي

توىل ال ��وزارة لأول م ��رة يف �سنة
 1924وتقلد وزارة املوا�صالت يف
وزارة �سعد زغلول وكان عمره 45
�سنة ،وت ��وىل ريا�سة الوفد وعمره
� 48سن ��ة ،وتوىل رئا�س ��ة الوزارة
وعمره � 49سنة,
وعم ��ره االن � 69سن ��ة وه ��و �أقدم
رئي� ��س وزارة م�ص ��ري عل ��ى قي ��د
احلياة.

توىل الوزارة لأول م ��رة يف �سنة 1914
فهو اقدم وزير م�صري ،وكان عمره ت�سع ًا
وثالث�ي�ن �سنة ،وت ��وىل رئا�س ��ة الوزارة
وعم ��ره خم�س وخم�سون �سن ��ة .وعمره
االن � 73سن ��ة .ومن الطري ��ف ان �صدقي
والنحا� ��س خ�صم ��ان عنيف ��ان ولكنهم ��ا
مولودان يف يوم واحد هو  15يونيو.

مكرم عبيد

النقرا�شي

جنيب الهاليل

ت ��وىل ال ��وزارة لأول م ��رة يف �سن ��ة
 ،1928يف وزارة النحا� ��س االوىل
وعم ��ره � 39سنة ،وق ��د ا�صبح ع�ضو ًا
يف الوف ��د يف �س ��ن الثالثة والثالثني،
وملع ا�سم ��ه يف الث ��ورة وهو يف �سن
الثالثني ،وعمره االن � 59سنة.

ت ��وىل ال ��وزارة لأول م ��رة يف �سن ��ة 1930
يف وزارة النحا� ��س با�ش ��ا الثاني ��ة وزي ��را
للموا�صالت وعم ��ره � 42سنة وتوىل رئا�سة
ال ��وزارة وعم ��ره � 57سن ��ة ،ومل ��ع ا�سمه يف
الث ��ورة وهو يف �سن الثالث�ي�ن .وكان وكيال
لوزارة الداخلية يف �سن ال�ساد�سة والثالثني.
وعمره االن � 60سنة.

ت ��وىل الوزارة الول مرة يف �سنة  1934يف
وزارة توفي ��ق ن�سيم الثالثة وكان عمره 43
�سنة .ومنذ ذل ��ك التاريخ قفز ا�سمه كمر�شح
لرئا�سة الوزارة ،فقد كان �أقوى الوزراء يف
هذه الوزارة ،وق ��د �أ�صبح ع�ضو ًا يف الوفد
وه ��و يف �س ��ن ال�سابع ��ة واالربع�ي�ن .عمره
الآن � 58سنة.
�آخر �ساعة /حزيران1948 -
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كان م ��ا �أذي ��ع ع ��ن انتحار ملك ��ة اجلاذبية
اجلن�سي ��ة واالراءعل ��ى ال�شا�ش ��ة الف�ضية
اك�ث�ر انباء الع ��ام �إثارة  ..حت ��ى �أن رحلة
نيكوالييف وبوبوفت�ش نف�سها مل ت�ستطع
– ولو م�ؤقتا – ان حتجبه او ان تدفع به
اىل مكان خلفي م ��ن ذاكرة مئات املاليني،
ذل ��ك ان اجلم ��ال الب�ش ��ري عل ��ى االر� ��ض
يح ��رك القل ��ب والنف� ��س ويدخ ��ل البهجة
واالمل ويحظى م ��ن اهتمام النا�س باكرث
مم ��ا ينال ��ه غ ��زو الف�ض ��اء وما يث�ي�ره من
املخاوف واحتماالت احلرب.
ولك ��ن ..ه ��ل انتح ��رت مارل�ي�ن مون ��رو
حقيقي ��ة ام انها قتلت؟ وم ��ن امل�س�ؤول عن
امل�ص�ي�ر الذي ا�صابها؟ ه ��ذ �أ�سئلة ترددت،
وال ت ��زال ت�ت�ردد ..واالن فلرنجع �سنوت
قالئل اىل الوراء..
قرار حا�سم
ونب ��د�أ الق�ص ��ة بفك ��رة مفاجئ ��ة او بنزوة
عابرة ط ��ر�أت عل ��ى النجم ��ة احل�سناء ،اذ
ق ��ررت ان تلحق "با�ستودي ��و املمثل" ،اي
املدر�س ��ة الت ��ي ا�شته ��رت بتخري ��ج افراد
الطليعة يف فن التمثيل الكوميدي ،وفيها
تخرج جيم�س دين ،ومارلون براندو.
ارادت مارل�ي�ن ان تدخ ��ل ه ��ذا املي ��دان
اجلدي ��د واعتق ��دت انه ��ا �س ��وف ت�صب ��ح
ممثل ��ة كوميدية م ��ن ال�ص ��ف االول ك�أمنا
اح�س ��ت باملل ��ل من ال ��دور الذي هي� ��أه لها
املخرجون..
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وا�شف ��ق عليه ��ا ا�صدقا�ؤه ��ا و�صديقاته ��ا
وحاول ��وا ان يرجعوه ��ا ع ��ن عزمه ��ا،
ون�صحوه ��ا ان حتتف ��ظ بالطاب ��ع ال ��ذي
عرفت به والذي اك�سبه ��ا ال�شهرة واملجد،
اي طاب ��ع الفت ��اة اجلميل ��ة ال�ضاحك ��ة
والطبيعي ��ة يف كلماه ��ا وت�صرفاه ��ا..
وا�ص ��رت مارل�ي�ن على حتقي ��ق رغبتها او
نزوته ��ا ،وبذل ��ك احدثت ث ��ورة او انقالب ًا
يف حياتها وم�ستقبلها.
القدر يتدخل
وحتركت يد الق ��در وام�سكت باخليوط..
ح ��دث ه ��ذا يف اوائ ��ل ع ��ام  1956ح�ي�ن
و�صل ��ت مارل�ي�ن اىل الدر� ��س مت�أخ ��رة
كعادته ��ا ..وكان هن ��ك رج ��ل تب ��دو علي ��ه
ام ��ارات العظم ��ة والهيب ��ة ،وكان نحيف ��ا
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جدا ،وكان يخفي عينيه ال�سوداوين وراء
نظارته.
و�س ��واء ب�سب ��ب الت�أخر عن موع ��د ابتداء
الدر� ��س ،او الن جل�س ��ة الرج ��ل العظي ��م
احدث ��ت له ��ا نوعا م ��ن اال�ضط ��راب ،فانها

�سارع ��ت ت�ش ��ق طريقه ��ا ب�ي�ن ال�صف ��وف
تبح ��ث عن مقعد خ ��ال ترتخي عليه .ويف
لهفته ��ا او عجلتها تع�ث�رت ب�أحد الكرا�سي
فوقع ��ت عل ��ى االر� ��ض ،وتلف ��ت الط�ل�اب
والطالب ��ات ليعرف ��وا ال�سب ��ب ،واجته ��ت

جميع االنظار اليها.
وكان ��ت عادتها اذا ارتكبت هفوة ان حتمر
وجنتاها ويظهر عليها اخلوف وت�أخذ يف
االعتذار عما فعلت بعبارات غري متما�سكة
او مفهومة.
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وتوال ��ت النظ ��رات وتع ��ددت املقاب�ل�ات،
وط ��ارت اال�شاع ��ات وم ��ا ا�سرعه ��ا يف
هولي ��وود ،وراح ��ت ت�ؤك ��د ان مارل�ي�ن
مونرو �سوف تتزوج ذل ��ك الرجل العظيم
ج ��د ًا والنحيف جد ًا "�آرث ��ر ميللر" معبود
ال�شباب االمريكي املثقف.
و�س�ألها �صحفي ممن يتابع اخبار النجوم
"متى يتم زواجك من ميللر؟".
فاجاب ��ت على الف ��ور" :هل جنن ��ت؟ كيف
تريد م ��ن رجل مثقف مثل ��ه ان يتزوج من
م�سكين ��ة مثل ��ي" ..ولكنه ��ا كان ��ت تك ��ذب
وكان ال ��كل مت�أكدا من انه ��ا تكذب ،اذ بعد
ثالث ��ة �شهر وبالتحدي ��د يف  29يونيه من
عام  1956ا�صبحت مارلني زوجة �شرعية
الرثر ميللر ،وكانت �سعيدة جدا بزواجها
حت ��ى كانت تق ��ول "واالن وج ��دت الرجل
ال ��ذي �س ��وف يق ��رر م�ص�ي�ري وكل �شيء
يتعلق بي".
ومل يخطئ حد�سها ،فل ��م يكد ينق�ضي عام
ون�ص ��ف عام عل ��ى طالقهما حت ��ى �صارت
مارل�ي�ن مونرو يف ذم ��ة التاريخ� ..صارت
ذك ��رى ال �أكرث وال �أق ��ل ،مثلها يف ذلك مثل
رودلف فالنتينو ث ��م جيم�س دين ..بعده،
وراح ��ت هولي ��وود تفك ��ر فيم ��ن يحت ��ل
العر�ش الذي تربعت عليه مارلني.

متوالي ��ة يف املكتب ��ة االهلي ��ة ويختار لها
الكت ��ب لتطالعه ��ا .وكان يجعله ��ا حت�ض ��ر
الندوات وامل�ؤمترات االدبية حيث تن�صت
اىل ما يدور فيها من مناق�شات وما يعر�ض
فيه ��ا من اراء وبحوث ام ��ا الرحالت التي
كان ��ت حتل ��م به ��ا ،والنزهات الت ��ي كانت
تتطلع اليها  ،واخلل ��وة التي تريد منه ان
يبثها فيها لواعج ال�شوق والغرام – تقول
ان ه ��ذه جميع ��ا ا�صبح ��ت فاكه ��ة حمرمة
على الزوجة ال�شابة .لقد خلت حياتها من
البهج ��ة واملرح وال�ضح ��كات ومل ت�ستطع
الفل�سف ��ة والعل ��وم ان حت ��ل حمله ��ا واذا
بحياته ��ا ت�صري فراغا .لقد حتولت مارلني
اىل راهب ��ة دخلت الدير وه ��ي ال ت�ؤمن به
وال بالرهبنة.
ولعله ��ا مل تفق ��د االم ��ل ،وجاه ��دت نف�سها
الر�ضائ ��ه ب ��ل واغرائ ��ه فكان ��ت ت�ؤلف يف
خلوته ��ا ق�صائ ��د م ��ن ال�شعر .ولك ��ن ،هل
اخ�ب�رت زوجه ��ا او اطلعت ��ه عليه ��ا حت ��ى
يبدي ر�أيه فيها؟
كال ،انه ��ا ابق ��ت ذل ��ك �س ��ر ًا خافي ��ا عن ��ه..
اذ كان ��ت بطبيعته ��ا خجول ��ة وتخ�شى ان
ي�سخر منه ��ا .ولكنها كان ��ت تطلع اخل�ص
ال�صديقات على ما تكتب وتطلب اليهن اال
يتحدثن ب�شيء عن هذا.

اخلالق واملخلوق
وعر� ��ض عليه ��ا ميلل ��ر ان ت�صحب ��ه اىل
املزرع ��ة الت ��ي ميتلكه ��ا يف كوينتيك ��ت،
فقبلت وق ��د غمرتها ال�سع ��ادة املنبعثة من
االمل� ..سوف تنفرد بالرجل العظيم الذي
ك�سبت ��ه ،و�سوف تك ��ون حياته ��ا ان�شودة
غرام مت�صلة.
و�ساف ��ر العرو�سان ،ولكن ميلل ��ر كانت له
وجهة نظر اخ ��رى ما كان ميكن ان تخطر
عل ��ى بال مارلني  .لق ��د اراد ان يجعل منها
�شخ�ص� � ًا �آخ ��ر ،او بعبارة اخ ��رى اراد ان
يخلقه ��ا م ��ن جديد .فل ��م يكد ي�ستق ��ر بهما
املق ��ام يف ع�شهما الريفي اجلديد حتى بد�أ
ينفذ خطته التي ر�سمها .فبد�أ يحملها على
درا�س ��ة التحليل النف�سي بق ��راءة م�ؤلفات
�سيجموند فرويد ث ��م ارغمها على مطالعة
الكث�ي�ر من الكت ��ب يف الفل�سفة وال�سيا�سة
واالقت�ص ��اد والقان ��ون ،وهي ن ��واح �أبعد
ما تكون ع ��ن طبيعتها ولكنها �أقبلت عليها
�إر�ض ��ا ًء للرجل الذي فتنت به وحتى تثبت
انها جديرة بان تكون زوجة ذلك االن�سان
املثقف.
ولكن – وهذا ما تراه هوليوود – لقد بد�أ
جنم مارلني يخبو و�أخذت ت�سري يف طريق
ال�سق ��وط منذ هذه اللحظة ،ذلك انها خالل
ف�ت�رة زواجها الت ��ي دامت ارب ��ع �سنوات
ون�ص ��ف �سن ��ة مل متث ��ل اال فيلم ��ا واحدا.
ا�صبح ��ت عاج ��زة او مهمل ��ة او م�شغولة،
وب ��د�أ الكث�ي�رون م ��ن ع�شاقه ��ا ين�سونها.
لق ��د احاطه ��ا ال ��زواج ب�سي ��اج اخفاها عن
العي ��ون وه ��ذه اك�ب�ر نكب ��ة يتعر� ��ض لها
النجوم ،فذاكرة النا�س �سرعان ما ت�ضعف
وال يلب ��ث النور ال�ب�راق ان يت�ضاءل حتى
يختفي.
ومع ذل ��ك وا�صل الزوج تنفي ��ذ خطته يف
ا�ص ��رار وانتظ ��ام ..كان يري ��د ان يجع ��ل
من ه ��ذه الفت ��اة اللعوب املليئ ��ة بال�صحة
واحلي ��اة خملوقا ج ��ادا ب ��ل وحزينا على

التحول
كان من الطبيعي ان تبدو نتائج هذا اللون
الغري ��ب م ��ن احلي ��اة .فق ��د كان ��ت ت�شاهد
وه ��ي تدخ ��ل الن ��وادي الليلي ��ة واماك ��ن
الرق� ��ص وقد اخف ��ت عينيه ��ا وراء نظارة
كبرية �س ��وداء ،بل وغالبا م ��ا كانت ت�ضع
عل ��ى وجهه ��ا نقاب ��ا مل يك ��ن يف و�سعه ان
يحج ��ب احلقيقة .والح ��ظ الذين عرفوها
من قبل انه ��ا ا�صبحت اك�ث�ر نحافة وا�شد
ا�صفرارا ..بل واخطر من هذا كانت معامل
الي�أ� ��س ترت�سم على وجهه ��ا .لقد حتطمت
روحها ،ام ��ا اذا ابت�سم ��ت او �ضحكت من
قبي ��ل املجامل ��ة ل�صدي ��ق او �صديقة كانت
االبت�سام ��ة او ال�ضحكة تب ��دو مغت�صبة..
وال ميك ��ن ان تك ��ون م�صدره ��ا مارل�ي�ن،
الفتاة ال�ضاحكة التي ال تتكلف.

�صورته.
ال�سراب اخلادع
وانق�ض ��ت ايام املزرعة وع ��اد االثنان اىل
نيويورك .كانت ت�أمل ان تعود اىل احلياة
ال�صاخبة املرحة ،وكانت تت�صور النوادي
الليلية واحلفالت البهيجة .ولكن ميللر مل
يتح ��ول عن االجت ��اه الذي �س ��ار عليه منذ
البداي ��ة ومل ي�ستط ��ع – عل ��ى ذكائه – ان
ي ��درك ان ��ه يحطم روح ��ا .ومن ��ذ و�صوله
اىل العا�صم ��ة احلقيقية للواليات املتحدة
االمريكية �أخذ ي�صحب زوجته اىل اماكن
مل يكن يخطر ببالها مطلق ًا ان تزورها ابدا
يف حياته ��ا .كان يحمله ��ا عل ��ى ان ترافقه
اىل املتاح ��ف عل ��ى اخت�ل�اف انواعها ،من
اثرية وجيولوجية وعلمية .وكان يحملها
على ان تق�ض ��ي ال�ساعات الطوال يف ايام

بداية امل�أ�ساة
وع ��ادت يوم ��ا اىل بيته ��ا ودخل ��ت اىل
حجرة نومها فاذا مبفاج�أة تقابلها ..فعلى
�سريره ��ا احلري ��ري الناعم وج ��د �صورة
فوتوغرافي ��ة تب ��دو في ��ه وق ��د ارتفع ��ت
اجلوفلة فوق ركبتيها قليال .وكان زوجها
هو الذي اتى بال�صورة اليها لرتاها.
ث ��م فتح ب ��اب الغرفة ودخ ��ل ميللر ووقف
امامه ��ا حلظ ��ة ب ��دت يف نظره ��ا اعواما.
وبلهجة باردة للغاية قال:
"هل تعتقدي ��ن ان املهنة التي حترتفينها
هي فن حقيقة"؟
وكالع ��ادة ،احم ��ر وجهه ��ا ،وتلعثم ��ت
وراح ��ت تعت ��ذر ..وكان ��ت كلم ��ات الزوج
طعن ��ة ا�صابته ��ا يف ال�صميم ،وحني روت
احلادث ��ة خلل�صائه ��ا وفيم ��ا بع ��د ،واالمل
يع�صر قلبها والدموع تن�ساب من عينيها،
كانت حتاول االعتذار" :وماذنبي يف هذا؟
لقد اراد املخ ��رج مني ان
اب ��دو عل ��ى ه ��ذا النح ��و
ار�ضاء للم�شاهدين◄ ".

◄
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◄◄

من انت؟
ومل تق ��ف ق�س ��وة املعل ��م الزوج عن ��د هذا
احلد ،ففي دي�سم�ب�ر من عام  1960وعلى
اثر م�شادة على ما يبدو قال لها:
"عندم ��ا متوت�ي�ن ل ��ن يبق ��ى من ��ك �سوى
ب�ضع �صور متثل اجلاذبية اجلن�سية".
كان ��ت تل ��ك العب ��ارة �أك�ب�ر
اهان ��ة تعر�ض ��ت له ��ا
يف حياتها ،وزاد
م ��ن حدته ��ا
ان قائله ��ا
ه ��و الرج ��ل
العظي ��م ج ��دا
الذي فتنت به من
النظ ��رة االوىل .وكان ��ت
تل ��ك االهانة نقط ��ة حتول خطري يف
حياته ��ا .لق ��د اح�س ��ت انه ��ا ال �ش ��يء وان
حياتها غري ذات قيم ��ة .ومنذ تلك اللحظة
اكب ��ت عل ��ى ال�ش ��راب وافرطت في ��ه كامنا
�شاءت ان تفرغ الي�أ� ��س يف الك�أ�س .واخذ
تنحدر ب�سرعة نحو الهاوية.
هل هذه حياته ��ا؟ وهل هذا م�صريها؟ اذن
فاحلي ��اة عب ��ث؟ امل يقل الكات ��ب العبقري
ذل ��ك ..واذن م ��ا قيمة هذه احلي ��اة ..وهنا
اخ ��ذت ت�سيط ��ر عليها فك ��رة التخل�ص من
حيته ��ا التافهة ولك ��ن مارل�ي�ن كانت تثور
احيان ��ا ومل تك ��ن ت�ت�ردد يف ان تلق ��ي
عل ��ى م�سام ��ع العبقري ��ة الفاظ ��ا قا�سية.
ف ��ذات م ��رة وق ��د افرط ��ت يف ال�ش ��راب
واجهت ��ه بقولها" :م ��ن انت؟ م ��اذا ترى
يف نف�س ��ك؟ ان ل�ست �سوى كاتب يدفع له

النا�ش ��ر اجره بال�سطر ..هل تظن انك مثل
تول�ستوي؟ يا لك من مغرور!".
قالتها وهي ال تعي ثم تناولت ك�أ�سا اخرى
ع�ساها ت�ستعد من حمتوياتها ال�شجاعة.
وف�شل العبقري
وبالرغ ��م م ��ن ه ��ذا كل ��ه وم ��ن االهان ��ات
املتبادل ��ة كان ارث ��ر ميلل ��ر يحوطه ��ا بكل
�ض ��روب العناي ��ة .كان ين ��وب عنه ��ا يف
توقيع العقود مع ال�شركات .وكان ي�شرف
عل ��ى وكالء دعايتها .ب ��ل وكان يختار لها
ال ��وان املالب�س التي ترتديها ،وال�سيارات
التي تركبها واحمر ال�شفاه الذي يحب ان
ت�ستعمل ��ه .كان يعامله ��ا كم ��ا يعامل االب
طفل ��ه ال�صغ�ي�ر املدلل ال ��ذي ال يعرف اين
م�صلحته.
وحني طلقها قال:
"خالل فرتة زواجنا كلها مل اكتب �سطر ًا
واح ��د ًا الين كر�س ��ت حيات ��ي كله ��ا ل ��ك..
ولكنن ��ي مل اجن ��ح يف ان اخل ��ق من ��ك
�شيئ� � ًا ..هذه اك�ب�ر خدعة وقع ��ت فيها يف
حياتي".
لق ��د �ص ��دق ميلل ��ر يف قوله ان ��ه اخفق يف
خل ��ق ط ��راز جدي ��د م ��ن الفت ��اة اجلميل ��ة
ال�ضاحكة .ولكنه جنح يف حتطيم روحها
وجعله ��ا ت�ش ��ك يف نف�سه ��ا ب ��ل ويف قيمة
حياته ��ا ذات ��ه .لق ��د �سلبها االم ��ل وافقدها
الرغبة يف احلياة او احلر�ص عليها.
االنهيار
ث ��م وق ��ع الط�ل�اق وظه ��رت مارل�ي�ن يف

�صورته ��ا اليائ�س ��ة اجلدي ��دة .ا�صبح ��ت
تنفق على طبيبه ��ا النف�ساين ماال يقل عن
� 25ألف جنيه يف ال�شهر الواحد.
وا�صبحت عي�ش عل ��ى املنبهات حتى تظل
يف حال ��ة اليقظة ،وعل ��ى احلبوب املنومة
حتى تتمك ��ن من النوم .ولهذا فحني كانت
متثل فيلمه ��ا  Misfitsكانت تتناول يف
الي ��وم الواحد ع�شرين قر�ص ��ا منبها حتى
تتمكن من االحتفاظ بن�شاطها وحيويتها.
ومل تعد قادرة على حفظ دورها يف الرواية
التي متثلها ،وا�صبحت عاجزة عن النطق
بالعبارات متما�سكة ومتجان�سة.
وبعب ��ارة موجزة بد�أت تفق ��د القدرة على
التمثي ��ل بع ��د ان فق ��دت ال�سيط ��رة عل ��ى
اع�صابها وخانتها الثقة يف نف�سها.
واخ ��ذ تك�ث�ر م ��ن التخل ��ف ع ��ن مواعي ��د
الربوف ��ات ومل تع ��د تعب� ��أ بالتحذي ��ر او
االن ��ذار ،وذات مرة ق ��ال لها املخ ��رج انها
ا�صبح ��ت ال ت�ستطي ��ع الوق ��وف ام ��ام
الكام�ي�را كما ينبغ ��ي فم ��ا كان منها اال ان
ارتدت مالب�سها وركبت �سيارتها واختفت
من البالتو.
وراح ��وا يفت�شون عنها حتى وجدوها يف
الي ��وم التايل على م�ساف ��ة  100كيلو مرت
يف مع�سك ��ر للهن ��ود احلم ��ر وق ��د ارت ��دت
مالب�سه ��م القومي ��ة وقال ��ت ب�ص ��وت ناعم
"اين ا�ؤمن بهذا الدين العظيم عن ال�سالم
الباطني بع ��د ان ا�صبحت روحي فارغة..
ان ا�سرتي هنا".
وكان اول م ��ن وجده ��ا كالرك جيبل الذي
راح يقنعه ��ا بالعودة مع ��ه ويعاملها كانها
طفلة �شاردة.
ويف هذا الوقت كان ��ت قد قررت االنتحار
واخلال�ص من حياتها ..ولكن الذي انقذها
ه ��ذه امل ��رة كان ايف مونت ��ان الذي الزمها
بع ��د عودتها اىل نيوي ��ورك ..كان ي�ضحك
امامها ويغني لها ويحاول ادخال ال�سرور
عل ��ى نف�سها .واهم من ه ��ذا انه كان ي�شبه
جو دمياجيو الرج ��ل الوحيد الذي احبته
مارلني يف حياتها حبا حقيقيا �صادقا.
�شبيهة امها..
ولك ��ن ،مالبث ��ت روح الي�أ� ��س ان تغلب ��ت
عليه ��ا فاقدمت على اخلال�ص من حياتها..
لقد فقدت دمياجيو ،وانف�صلت عن ميللر،
وع ��اد مونت ��ان اىل زوجت ��ه .وفتح ��ت
و�صي ��ة مارلني ف ��اذا به ��ا قد ترك ��ت مبلغا
طيب ��ا المه ��ا ..ولكن اي ��ن االم التي ورثت
�ست�ي�ن الف جنيه ؟ انها تقيم يف م�ست�شفى
للمجانني ال تعل ��م ،بل وال ميكن ان تقدر ،
ما جرى البنته ��ا ..انها تعي�ش هناك حياة
فارغة من التفكري ..ولكنها خياطة ماهرة
تخي ��ط مالب� ��س اخواتها املر�ض ��ى وكذلك
املمر�ضة التي ترعاها.
وح�ي�ن حت ��دق النظ ��ر اليه ��ا �سرع ��ان م ��ا
تالح ��ظ ان عينيه ��ا ت�شبهان متام ��ا عيني
ابنته ��ا� ،أعظ ��م جن ��م ظه ��ر عل ��ى ال�شا�شة
البي�ضاء حت ��ى اليوم .والعني هي النافذة
التي تتطلع منها على النف�س بل والعقل.

كتب املغفور ل ��ه الزعيم م�صطفى
كام ��ل يف "الل ��واء" بتاري ��خ 31
يناير �سن ��ة  1901يعار�ض قا�سم
امني ب ��ك يف دعوت ��ه اىل ال�سفور
فقال:
اقول بكل �صراحة غري خائف يف
احل ��ق لومة الئم :اين زرت اوربا
امل ��رات العديدة ودر�س ��ت احوال
امل ��ر�أة الغربي ��ة يف كل طبق ��ات
الهيئة االجتماعي ��ة درا�سة دقيقة
خالي ��ة م ��ن الغر� ��ض وااله ��واء
فر�أيت ان احلرية املطلقة اف�سدت
على املر�أة علومها و�آدابها وحمت
كثري ًا من االخالق الفا�ضلة..
ان ب�ل�اد امريكا التي اخذها قا�سم
ب ��ك امني قاع ��دة حلكم ��ه وقيا�سه
تخال ��ف بالدن ��ا خمالف ��ة تامة يف
االخالق والعوائد.
ذل ��ك ف�ضال ع ��ن ان بع� ��ض ان�صار
رفع احلج ��اب يقول ��ون ان حرية
الن�س ��اء مب ��ا فيه ��ا م ��ن امل�ضار –
حت ��ى الزن ��ا  -خري م ��ن احلجاب
امل�صح ��وب بالف�ضيل ��ة القهري ��ة.
وه ��و م ��اال اراه اب ��د ًا .فان ��ه خري
لرج ��ل ي�شع ��ر ان مي ��وت ويدف ��ن
م ��ن ان يرى من اهل ��ه او من بيته
امر�أة تزين ولو كانت بهجة العلم
وحليته..
وعن ��دي ان حرية امل ��ر�أة ال تكون
يف م�أم ��ن م ��ن كل خط ��ر و�ض ��رر
اال اذا اجتمع ��ت �ش ��روط ثالث ��ة:
كمال و�أدب عن ��د الن�ساء .وتعليم
وتهذي ��ب عند الرج ��ال ،وحكومة
�شدي ��دة ال�شكيم ��ة يف املحافظ ��ة
على الآداب العامة.
وحمال ان جتتم ��ع هذه ال�شروط
االن يف بلد كم�صر.
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