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مؤلفة الرواية األشهر 
في العالم ماتت

في العام 1949 بعد 
أن دهسها سائق 

مخمور

أحدهم طالبها 
بتعويض 6 مليارات 

دوالر بدعوى أنها 
استخدمت جملة 

»غداً يوم آخر«
التي ختمت فيها 

روايتها

لكن بعد أن يكون القضاء قد خط 
النهاية، هي أيضا كانت ممزقة بني 
رجلني، زوجها الثاني جون مارش 
الذي أحبته ووقف����ت بحواره، 
وزوجها االول بهي الطلعة متقلب 
املزاج بيريني أبشو.  في عام 1936 
باعت ميتشل روايتها مقابل ثالثة 
دوالرات للنسخ وهو ما يعادل 
خمسني دوالرا حاليا. ومع ذلك 
بيعت نحو مليون نس����خة من 
الكتاب بحل����ول احتفاالت عيد 
امليالد في العام نفسه، ولم تتوقف 
املبيعات منذ ذلك احلني: طوال 75 
عاما والكتاب يعاد طبعه ونشره 
مرة بعد مرة، دون توقف. حقق 
الكتاب رواج����ا عامليا، وأصبح 
واحدا من أكثر الكتب مبيعا أو 
كاد، النازي����ون منعوا توزيعه، 
حيث اعتبرته أملانيا الش����رقية 
وبعض الدول املسلمة، في وقت 
الحق أن����ه يحمل طابعا أميركيا 
مبالغا فيه. عندما عرض الفيلم 
للمرة األولى ع����ام 1939، وكان 
واحدا م����ن أوائل األفالم امللونة 
في تاريخ السينما، حقق جناحا 
منقطع النظير وأرباحا بلغت 400 
ملي����ون دوالر، وهو رقم اليزال 
ضخما حتى اليوم، اجلدير بالذكر 
أن س����عر التذكرة آنذاك كان 25 
سنتا مقارنة بسعرها اليوم الذي 

يتراوح بني 8 إلى 18 دوالرا.
اخلالصة، وك����ي نتمكن من 
تخيل ما حقق����ه ذلك الفيلم من 
جن����اح، فإن »ذهب م����ع الريح« 
ميك����ن مقارنت����ه بروائ����ع مثل 
»أفاتار« و»تيتانيك« و»سبايدر 
مان«، حاكم جورجيا أقر بأهمية 
العمل، وأعلن يوم عرض الفيلم 
للمرة األولى عطلة عامة. أصبحت 
ميتشل سيدة ثرية، لكنها أيضا 
كانت تنف����ق الكثير من النقود، 
وكثيرا ما اختصمها آخرون أمام 
القضاء، حتى أن أحدهم طالبها 
بتعويض قدره س����تة مليارات 
دوالر ألن جملة »مات شيرمان« 
الت����ي وردت في روايتها هي في 
احلقيقة جملته هو، عاشت ميتشل 
حياتها كلها في وس����ط أتالنتا، 
إلى أن دهسها سائق مخمور في 
أغسطس 1949، وماتت بعد ذلك 
بخمس����ة أيام، لم يفت يوم منذ 
وفاة مارغريت ميتشل، إال وترك 

بعضهم باقة زهر على قبرها.

سكارليت اوهارا تلك احلسناء 
املدللة االنتهازية وخطيبها األناني 
كابنت ريت بتلر، وهو شاب من 
أغنياء احلروب أعجب بروحها 
املتقدة. حي����اة املزرعة املثالية � 
الرواية تصور آل أوهارا أس����رة 
تعطف على عبيده����ا � تتداعى 
مع نفير احلرب، لترسم خلفية 
واضحة ملثلث احلب الكالسيكي: 
ريت يهوى سكارليت، سكارليت 
حتب إقطاعيا من اجلنوب يدعى 
أش����لي ويلكس، بينم����ا يتزوج 
األخير ابن����ة عمه ميالني. تلجأ 
سكارليت لريت وتظهر اهتماما 
به ألنه مفيد بالنس����بة لها، بل 
وتتزوجه وتنجب منه طفال، غير 
أنها ال تدرك أنها حتبه بحق إال 
بعد فوات األوان. في أحد مشاهد 
النهاية، تسأل سكارليت ريت ماذا 
ستفعل؟ ومن سيهتم بها؟ يرد 
عليها »ال أعبأ بذلك على اإلطالق«، 
الس����ينمائية من  النسخة  وفي 
الرواية التي ظه����رت عام 1939 
تتسع املساحة ملزيد من اجلمل 
التي باتت شهيرة للغاية فيقول 
»حقا عزيزتي..ال آبه على اإلطالق« 
ويتركها تنهار على درج القصر 
في دموعها. غير أن الرواية تنتهي 
بخامتة أكثر بهجة وتفاؤال، حيث 
تتذكر سكارليت مزرعة أسرتها � 
تارا � وتدرك أنها يجب أن تعود 
وتبدأ من جديد، لتنتهي الرواية 
بجملتها الشهيرة وهي واقفة في 

شموخ »غدا يوم آخر«.
بني مارغريت وسكارليت أوجه 
ش����به كبيرة، هي أيضا وصلت 
إلى أمها وهي على فراش املوت، 

اتالنتا � د.ب.أ: رائعة »ذهب 
مع الريح« ليس����ت مجرد كتاب 
أدبي بل هي أقرب لألس����طورة، 
تلك الرواية البديعة التي كتبتها 
مارغريت ميتشل على اآللة الكاتبة 
مس����تخدمة أصبعني فحس����ب 
وحققت لها ثروة والتزال حتقق 
جناحا عامليا، مير على خروجها 

للنور 75 عاما بعد يومني.
كان من املقرر أن يكون اسم 
الشخصية الرئيسية في الرواية 
بانس����ي والكتاب نفسه لم يكن 
مقدرا له هذا االسم الذي اشتهر 
به بل كان اسمه »احمل حقائبك 
الثقيلة«، غير أن املؤلفة الشابة 
التي ولدت ع����ام 1900، اختارت 
للبطلة اسم سكارليت وللرواية 
اس����م »ذهب مع الريح« لتخرج 
للعالم واحدة من أجنح الروايات 

على اإلطالق.
يقال إن ميتش����ل قالت وهي 
بعد في الرابعة عشرة من عمرها: 
»أريد أن أكون مش����هورة بشكل 
ما، خطيبة أو فنانة أو كاتبة أو 
جندية أو مقاتلة أو سيدة دولة 

أو أي شيء من هذا القبيل«.
كانت شرارة احلرب العاملية 
األولى اشتعلت لتوها في أوروبا 
بينما لم تكن جراح احلرب األهلية 
األميركية )1861�1865( قد اندملت 
بع����د وذكرياتها التزال حية في 
خواطر سكان الواليات اجلنوبية 
ومنها أتالنتا مسقط رأس أديبتنا. 
عندما بلغت السادسة والعشرين 
دخلت ميتش����ل مرحل����ة نقاهة 
طويلة بعد حادث ركوب خيل وقد 
استغلت تلك الفترة أميا استغالل، 
تقول جوان����ا أرييتا التي تعمل 
حاليا في منزل ميتشل الذي حتول 
ملتحف وكانت ميتش����ل اعتادت 
الكتابة فيه: »لقد ألفت كتابا، لكن 
فصال بعد فصل، كانت تخفي كل 

فصل في مظروف في شقتها«.
»كما أنها ب����دأت بالنهاية ثم 
عادت أدراجها )فصال فصال( حتى 
البداية«. كانت املهمة بالغة املشقة، 
اآللة الكاتبة من طراز رمينجتون 
التي كانت ميتشل تكتب عليها 
بأصبعني فحسب موجودة حاليا 
في منزل مارغريت ميتش����ل في 
أتالنتا. تتندر أرييتا وهي تبتسم 
»غالبا ما يسألني تالميذ املدارس 
أين زر اإللغاء؟«. تدور القصة حول 

مشهد من الفيلم الشهير »ذهب مع الريح«

والية أميركية تعلن عطلة عامة
في ذكرى العرض األول لفيلم »ذهب مع الريح«

لوس أجنيلي����س � يو.بي.آي: 
أنه����ى النجم الهولي����وودي ميل 
غيبس����ون بعد قرابة سنتني من 
االنتظار معامالت طالقه من زوجته 
روبني مور التي استمر زواجه بها 
28 س����نة. وأفادت وسائل اإلعالم 
األميركية بأن غيبسون توصل إلى 
تسوية نهائية لطالقه من زوجته 
بعد قرابة سنتني على بدء املعامالت. 
وذكر موقع »تي.إم.زي« األميركي 
ان محامي مور حضر أمام القاضي 
املعني بقضية الطالق ليعلن انهما 
توصال إلى اتفاق تام بشأن شروط 
طالقهما مبا في ذلك تسوية تقسيم 

املمتلكات.
ويتوق����ع أن يق����دم محامي����ا 
غيبس����ون ومور األوراق الالزمة 
كلها في أغس����طس املقبل ليعلن 

طالقهما رسميا.

� أ.ف.پ: ص����اغ  الڤاتي����كان 
السادس عشر مساء  بنديكتوس 
الثالث����اء املاضي رس����الة تويتر 
اعلن فيها اط����الق املوقع اجلديد 
للڤاتيكان في اول رس����الة تويتر 
لرئيس الكنيسة الكاثوليكية على 
االطالق. وكتب البابا باإلجنليزية 
»ايه����ا االصدقاء االع����زاء اطلقت 
للتو موقع نيوز.فا. لنشكر ربنا. 
لترافقك����م صلوات����ي وبركاتي«. 
ويعتمد املوقع اآلن اللغتني االيطالية 

واإلجنليزية.
واملوقع اجلديد يشكل اول بوابة 
متعددة الوسائط للڤاتيكان بعدة 
لغات وسيسمح بتوافر املعلومات 
عن����ه بطريقة افض����ل في عصر 

االنترنت والهواتف احملولة.

ميل غيبسون ينهي 
معامالت طالقه

البابا وجه أول رسالة 
تويتر له إلطالق 
موقع الڤاتيكان

زراعة املاريغوانا
على شرفات 

املنازل اإليطالية

روسية تبيع ألغاماً

� يو.ب���ي.آي: أصدرت  روما 
محكمة عليا إيطالية حكما يقضي 
بالس���ماح للمواطن���ني بزراعة 
املاريغوانا على شرفات منازلهم. 
وذكرت وكالة »أنسا« اإليطالية 
لألنباء ان محكمة النقض اإليطالية 
أعلنت ان الكميات التي ميكن أن 
تزرع على شرفات املنازل »ال ميكن 
أن تتسبب بأي أذى«. وأشارت 
إلى انه اعتمادا على هذا املنطق 
رفض استئناف تقدم به املدعون 
العامون في محكمة اس���تئناف 
كاتانزارو للحكم بتبرئة ش���اب 
ف���ي ال� 23 من العم���ر من تهمة 
حي���ازة املاريغوانا بعد العثور 
على عدة نبتات حشيش في إناء 
على شرفة منزله في بلدة سكاليا 

بكاالبريا.

أ.ف.پ: ضبط���ت   � موس���كو 
الش���رطة الروسية كيسا يحتوي 
على عشرة الغام عائدة الى احلرب 
العاملية الثانية كانت حتملها شابة 
روسية الى بائع حديد لبيعها على 
ما ذكرت وكالة »انترفاكس« لالنباء. 
وقام متقاعد في السبعني من عمره 
بابالغ الش���رطة في بريانسك في 
جنوب غرب روسيا بعدما رأى في 
كيس الشابة غرضا يشبه قذيفة. 
واوضح ناطق باسم الشرطة احمللية 
اوردت تصريحه وكالة »انترفاكس«: 
»بعد التدقيق تبني ان الشابة البالغة 
27 عاما وجدت قرب منزلها عشرة 

الغام مطمورة وقررت بيعها.

ميل غيبسون

البابا بنديكتوس السادس عشر

بسبب محاولة اخلطيبة إلغاء 
كل شيء.

القصر في بيان له،  وكّذب 
جمل����ة وتفصيال ما نش����رته 
املجلة الفرنس����ية، موضحا ان 
هذه »الشائعات الغرض منها 
فقط تشويه صورة العاهل ومعه 
اآلنسة ويتستوك، وتلحق ضررا 
خطرا بهذه املناسبة السعيدة«، 

كما يفيد البيان.
من جهت����ه، يعتزم محامي 
األمي����ر رفع دع����وى قضائية 

� يو.بي. لوس أجنيليس 
آي: اعترف النجم الهوليوودي 
توم هانكس انه كاد »يتسبب 
مبقتل« املمثلة األميركية جوليا 
روبرتس ويقتل نفسه خالل 
تصوير أحد مشاهد فيلمهما 
اجلديد عندما كانا يركبان على 

منت دراجة نارية صغيرة.
وقال هانكس ملجلة »أوكي« 
األميركية على هامش إطالق 
الفيلم اجلديد »الري كراون« انه 
كاد يتسبب مبقتله وروبرتس 
عند تعرضهما حلادث فيما كانا 
يركبان دراجة نارية صغيرة 

خالل تصوير أحد املشاهد.
وأوضح »في املشهد الذي 
أقلها فيه إلى بيتها كدت أصطدم 
بسيارة«، مضيفا ان روبرتس 
صرخ���ت حينها قائلة »كدت 
تقتلن���ا« فطلب منها الصمت 
ألنه »ال يريد أن يعلم املخرج 

باألمر«.
وأعرب هانكس عن احترامه 
الشديد لروبرتس، معتبرا انها 
»كاملة« وعند التواصل معها 
البد أن يش���عر املرء أنه في 

أحسن حال.

ضد املجلة، بحس����ب تصريح 
نقلته عنه مجل����ة لوفيغارو، 
واصفا ما كتبته االكس����بريس 
ب� »الهذيان«، كما أفاد بأنه كان 
برفقة اخلطيبني في باريس قبل 
3 أيام، وكل شيء على أحسن 

ما يرام بني الطرفني.
وكانت االكسبريس نشرت 
في مقال له����ا ان التحضيرات 
لعقد ق����ران أمير موناكو ألبير 
وخطيبته شارلني ويتستوك 
يبدو انها ال تسير كما يشتهيها 
األمي����ر والعائل����ة امللكية في 
الصخرة، بعدما تسربت أخبار 
نقلتها املجلة، تفيد بأن العروس 
حاولت ان تعود الى بلدها جنوب 
أفريقيا عبر مطار نيس، إال ان 
الش����رطة تدخلت إلعادتها الى 

قصر اإلمارة.
وأضافت االكس����بريس ان 
تدخالت من قبل عائالت راقية 
في اإلمارة جنحت حتى اآلن في 
ان تقنع الشابة اجلنوب افريقية 
بالعدول ع����ن فكرتها، إال انها 
أخذت مسافة مع االستعدادات 
التي جترى على قدم وساق، كما 
انها أصبحت ال حتضر اجتماعات 

العائلة امللكية.
وتس����اءلت املجلة عن سر 
الفرار لهذه اخلطيبة،  محاولة 
التي سطت على قلب األمير، قبل 
أيام فقط من عقد قرانها، وإن كان 
ال يستبعد انها اكتشفت فجأة 
قصة اخ����رى لألمير مع إحدى 
النساء، والذي له ابن من عالقة 

سابقة مع نيكول كوست.

باري����س: ك����ّذب القصر في 
موناك����و م����ا نش����رته مجلة 
اإلكسبريس على موقعها ويفيد 
بأن العالقة بني اخلطيبني، األمير 
ألبير والسباحة السابقة شارلني 
ويتس����توك، متوترة، وان هذا 
الزف����اف كان على مرمى حجر 
من وق����ف كل التحضيرات له 

توم هانكس و جوليا روبرتس في املشهد املميت

أمير موناكو وعروسه

هانكس كاد يقتل جوليا روبرتس بسبب مشهد

قصر موناكو ُيكّذب محاولة فرار خطيبة 
األمير ألبير والعودة إلى بلدها


