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فكر
ُ
ً
العقالنية تنجب الالعقالنية ...ترامب مثاال!
مصطفى شلش
ص ــار ب ــوري ــس جــون ـســون ال ــرج ــل املثير
للجدل سيد عشرة داوننغ ستريت مقر
رئاسة الحكومة البريطانية .ومــن قبله
شـكـلــت نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات اإلسـبــانـيــة
جديدًا على قوة اليمني املتطرف.
مشهدًا ُ
فما هــو املـحــرك لـقــوى اليمني فــي الــدول
الـغــربـيــة اآلن؟ فــي كـتــابــه «الــاعـقــانـيــة،
تـ ــاريـ ــخ الـ ـج ــان ــب املـ ـظـ ـل ــم مـ ــن امل ـن ـط ــق»
( 2019ـ ـ ـ ـ Irrationality: A History of
 the Dark Side of Reasonـ ـ مـنـشــورات
جامعة برينستون) يـحــاول الفيلسوف
وبروفيسور الدراسات العلمية والتاريخ
في «جامعة باريس» جاسنت سميث أن
يـجــد إجــابــة لـلـســؤال الـســابــق ذك ــره عبر
رســم مسار تاريخي لالعقالنية منذ ما
قبل املـيــاد فــي اللحظة الـتــي قتل أبناء
مدرسة فيثاغورس زميلهم هيباسوس
على خلفية اكتشاف الـجــذر التربيعي،
م ـ ــرورًا ب ــإع ــدام ال ـفــرن ـس ـيــة أول ـي ـم ــب دو
غــوج على خلفية ص ــدور وثيقة حقوق
ً
الـنـســاء إب ــان ال ـثــورة الفرنسية ،وصــوال
إل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ــود ن ـ ـجـ ــم ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـيـ ـم ــن
امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف وت ـ ـتـ ــويـ ــج دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
بــالــرئــاســة األم ـيــرك ـيــة .امل ـســألــة ف ــي نظر
ُ
سميث تكمن في كــون العقالنية تنجب
الالعقالنية والعكس صحيح في تداخل
«ديــال ـك ـت ـي ـكــي» الن ـه ــائ ــي .ل ــذا فــالـقـضــاء
على الالعقالنية غير عـقــانــي .هــذا هو
املثير واملهم في طرح سميث ،إلى جانب
التعرف إلى تاريخ الالمعقول في رحلة
العقل الغربي.
ع ـم ــل س ـم ـي ــث جـ ــاه ـ ـدًا ع ـل ــى م ـ ـ ــدار 330
صفحة مــن أجــل كشف الثقوب الـســوداء
داخـ ــل ق ـصــة «ال ـع ـقــل ال ـغ ــرب ــي» ال ـت ــي ما
زال كثيرون يــرددونـهــا ،وينبهرون بها
على مــدار قــرون بوصفها املسار األمثل
للتقدم ،على الــرغــم مــن أن كــل مــا ُيحاك
عــن ه ــذه الـقـصــة مــن أف ـكــار يـعـ ّـد «خـطــأ»
ف ــي ن ـظــر س ـم ـيــث .ص ـح ـيــح أن اإلن ـس ــان
ع ـ ــاش م ــؤم ـن ــا بــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ــراف ــات
إلــى أن اكتشف اإلغــريــق الـقــدمــاء العقل،

ّ
واعتبر أرسـطــو أن البشر يتميزون عن
الحيوانات بقدرتهم على التفكير ،وأن
ال ـب ـش ــر م ـخ ـل ــوق ــات ع ـق ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــذا مــا
ً
يعتبره سميث ُ
«مـضـلــا» .فالحيوانات
ق ــادرة على التفكير بشكل عقالني بما
يكفيها حتى ال تقع في املخاطر وتؤمن
لنفسها الغذاء واملأوى والتكاثر للحفاظ
ّ
ع ـلــى ن ـس ـل ـهــا .أم ــا ال ـب ـشــر ف ـهــم ي ـفــكــرون
ب ــا ش ــك ،لـكـنـهــم ي ـنــزل ـقــون إل ــى مـنــاطــق
ال ـصــراعــات وامل ـشــاكــل ،مــا يخلق لديهم
الكثير من األزم ــات .وهــذا ما ينفي كون
الـبـشــر مـخـلــوقــات استثنائية عقالنية،
لـكــن يـمـكــن ال ـق ــول ب ــأن الـبـشــر ُمـغــرمــون
بشكل استثنائي بتمجيد العقل.
مــع حـلــول عـصــر الـتـنــويــر ،تـعــزز مفهوم
«الحياة العقالنية» كأعلى نمط تاريخي
لـحـيــاة اإلنـ ـس ــان ،وزادت مـكــامــن الخلل
الـ ـسـ ـل ــوك ــي ل ـل ـب ـش ــر وفـ ـ ــق سـ ـمـ ـي ــث ،فـقــد
ت ــم ت ـجــاهــل ال ـعــاقــة الــديــالـكـتـيـكـيــة بني
الـعـقــانـيــة والــاعـقــانـيــة عـبــر ال ـتــاريــخ،
وهذا التجاهل مستمر إلى اآلن .فتاريخ
الـعـلــم والـفـلـسـفــة وال ـت ـطــور الـتـقـنــي ومــا
نتج عنه وارتبط به من تاريخ اجتماعي
وسياسي ،غالبًا ما كــان نتيجة تأرجح
ديــال ـك ـت ـي ـكــي م ــن امل ـث ــال ـي ــة إلـ ــى امل ــادي ــة،
وال ـع ـكــس .وه ــذا مــا يـتــم إن ـكــاره لصالح
ت ـم ـج ـي ــد الـ ـعـ ـق ــل ،وح ـت ـم ـي ــة ال ـع ـقــان ـيــة
املفروضة على الجنس البشري ككل.
للعقالنية أدى إلــى
ه ــذا الـفـكــر الحتمي ّ
تـ ـك ــون سـ ـي ــاس ــات ت ـم ــث ـل ــت فـ ــي ح ــرك ــات
تاريخية أعطت لنفسها الحق في القضاء
على الالعقالنية وبناء الحضارة وإعادة
ت ـه ــذي ــب اآلخـ ــريـ ــن ب ــوص ـف ـه ــم «ه ـم ـجــا»
عبر آلـيــات الضبط االجتماعي والـغــزو
وال ـع ـبــوديــة واإلب ـ ـ ــادة .وهـ ــذا ه ــو الثقب
األسود لعصر التنوير الذي يتم تجاهله
ُ
واملــرتـكــز إلــى اإلمـبــريــالـيــة ،حيث تبارى
الفالسفة ورواد العقل في عصر التنوير
على بناء مركزية للفكر العقالني تدور
ح ــول «اإلنـ ـس ــان األبـ ـي ــض» .ال ـب ــداي ــة مع
فولتير ( )1778– 1694الذي أقر بالدونية
املتأصلة في أصحاب البشرة الـســوداء.
ولــم يسلم من هــذا التفكير حتى شركاء

امل ـن ـظــومــة األوروب ـ ـيـ ــة اآلن ،ف ـقــد اعـتـبــر
فولتير اإلس ـبــان مــن جنس ال ـكــاب! هل
يــذكــركــم ذل ــك بـتـصــريـحــات ت ــرام ــب ضد
األفارقة وساكني أميركا الجنوبية؟ كما
َ
َعـلــق فيلسوف أملانيا الكبير إيمانويل
كــانــط ( 1724ـ ـ ـ « :)1804أن ي ـكــون امل ــرء
أس ـ ــود م ــن رأس ـ ــه ح ـتــى أخ ـم ــص قــدمـيــه
دليل كاف على كونه غبيًا» .وكتب ديفيد
ّ
هـيــوم ( 1711ـ ـ ـ  )1776إن «غـيــر البيض
ك ــان ــوا دائـ ـم ــا أدن ـ ــى ب ـش ـكــل طـبـيـعــي من
الـبـيــض ،فـهــم أعـ ــراق خــالـيــة مــن الـفـنــون
والعلوم وال يحملون أي أفكار عبقرية».
وعلى ذكــر األفـكــار العبقرية ،فقد لعبت
ال ـت ـيــارات الـفـكــريــة العقالنية األوروب ـيــة
ف ــي ال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر دورًا مـحــوريــا
فـ ــي وض ـ ــع امل ـن ـه ـج ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة إلن ـش ــاء
األنـثــروبــولــوجـيــا والـتـصـنـيــف الـبـشــري
ع ـلــى أسـ ــاس ال ـع ــرق ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع
عشر .منهجية قدمت التبريرات الجاهزة
إلب ـ ـ ــادة ش ـع ــوب وح ـ ـضـ ــارات ك ــام ـل ــة فــي
قارتي أفريقيا وأميركا .وقد شمل السرد
التاريخي لالعقالنية مــواقــف وكتابات
ل ـ ــرواد آخ ــري ــن لـلـفـكــر ال ـغــربــي كـسـقــراط
وشيشرون وفرويد ،واالستناد إلى مقالة
«ف ــي م ــدي ــح ال ـح ـمــاقــة» لــديــزيــديــريــوس
إيـ ـ ــراس ـ ـ ـمـ ـ ــوس ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ـ ــام ،1511
وكـتــابــات السير تــومــاس ب ــراون (-1605
 )1682الــذي عمل على دحض الخرافات
السائدة فــي عـصــره ،وكـتــاب الفيلسوف
األمـيــركــي ويـلـيــام بــاريــت ()1992–1913
«اإلنسان الالعقالني ،دراسة في الفلسفة
الـ ــوجـ ــوديـ ــة» ( ،)1958ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
«ت ــاري ــخ ال ـج ـن ــون» ( )1961للفيلسوف
الفرنسي ميشال فوكو (.)1984 - 1926
وع ـ ـبـ ــر فـ ـي ــض واس ـ ـ ـ ــع م ـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ب ـن ــى س ـم ـي ــث ح ـك ـم ــه ب ــأن
أغ ـل ــب أفـ ـك ــار وك ـت ــاب ــات م ـف ـكــري ال ـت ـيــار
ال ـع ـقــانــي خ ــال ع ـصــر ال ـت ـنــويــر ج ــاءت
ُمرتبطة بشكل أســاســي بتضخم الــذات
األوروب ـيــة البيضاء ،وإيمانها بالتقدم
املـبـنــي عـلــى مفاهيم التسلسل الهرمي
العنصري وتخلف الـحـضــارات األخــرى
غـيــر األوروبـ ـي ــة واملـسـيـحـيــة .ه ــذا الفكر

الــامـعـقــول إذا مــددنــاه على استقامته،
يمكن أن نفهم صعود األنظمة الشمولية
في القرن العشرين ،والحركات الشعبوية
في حقبتنا الحالية وفهم من أين استقى
دون ــال ــد ت ــرام ــب وجــون ـســون أفـكــارهـمــا.
الـيـمــن الـشـعـبــوي يـلـجــأ دائ ـمــا فــي نظر
سميث إل ــى التعبير عــن آرائ ــه وأهــدافــه
بمصطلحات ُمستمدة من حقبة التنوير
وعـظـمــة م ــا ك ــان عـلـيــه الـعـقــل األوروبـ ــي
في «عصر هيمنة الرجل األوروب ــي» مع
تجاهل كل الظالمية الالمعقولة في هذا
ً
العصر .لذا يمكننا أن نفسر مثال وليس
ح ـ ـص ـ ـرًا ،ت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب امل ـع ــادي ــة
ّ
واملـهـيـنــة الـتــي ال يــتـســع امل ـجــال لذكرها
من كثرتها ،وتصريحات جونسون التي
ي ــأت ــي ع ـلــى رأسـ ـه ــا ت ـصــريــح ن ـمــوذجــي
ّ
لالمعقول امل ــوروث لديه هــو «أن خلفية
أوب ــام ــا الـكـيـنـيــة وك ــون ــه أسـ ــود تجعله
حاقدًا على بريطانيا العظمى».
تـ ـع ــد إشـ ـك ــالـ ـي ــة الـ ـتـ ـن ــوي ــر ال ـل ـي ـب ــرال ــي
وانـحــرافــاتــه غير جــديــدة ،فقد سبق أن
أشار رواد مدرسة فرانكفورت في القرن
ال ـع ـشــريــن وت ـح ــدي ـدًا تـ ـي ــودور أدورن ـ ــو
وماكس هوركهايمر في كتابهما «جدل
التنوير» إلــى فشل عصر التنوير ،وأن
م ــا ُيـطـلــق عـلـيــه عــالــم الـتـنــويــر الـغــربــي
لــديــه ميل فـطــري إلــى االنـحـطــاط ،وإلــى
األسطورة ،والسبب هو كبت الالمعقول.
هــذا مــا يتفق معه سميث ،فميل العقل
ن ـح ــو ال ــامـ ـعـ ـق ــول ،وان ـ ـع ـ ــدام املـنـطـقـيــة
ي ـت ـفــاق ـمــان بـسـبــب ال ـج ـه ــود الـطـمــوحــة
وامل ـ ـفـ ــرطـ ــة ل ـق ـم ــع وك ـ ـبـ ــت ال ــامـ ـعـ ـق ــول،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـعـ ـق ــل
الفردي ،وتنقية علم النفس واالجتماع
والـفـلـسـفــة م ـ ُـن أي أث ــر لـفـكــر الم ـع ـقــول،
واملحاوالت املستمية إلخفاء الخيارات
غـيــر الـعـقــانـيــة عـلــى مـسـتــوى املجتمع
ّ
الـغــربــي كـكــل ،رغ ــم أن الــاعـقــانـيــة هي
ال ـ ـتـ ــي ص ـن ـع ــت األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وهـ ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ت ـت ـجــاه ـل ـهــا
امل ـ ـ ــدارس األك ــادي ـم ـي ــة ال ـت ــي ت ــرغ ــب في
فــرض العقالنية ،لجعل املجتمع دائمًا
يـبــدو عقالنيًا وه ــذا مــا ُيـنـتــج «نــوبــات

هدى عمران
فــي دي ــوان ــه الـجــديــد «ت ـلــك لـغــة الـفــرائــس
امل ـح ـظ ــوظ ــة» (دار م ـي ــري ــت ـ ـ ـ الـ ـق ــاه ــرة)،
يؤكد عماد فــؤاد ،الشاعر املصري املقيم
فــي بـلـجـيـكــا ،عـلــى الـفـكــرة ال ـتــي صاغها
الـفـيـلـســوف م ــارت ــن هــايــدغــر ع ــن الـشـعــر
ً
باعتباره تأويال لحياة الشعوب .مقولة
ُيـ ـس ــاء فـهـمـهــا ك ـم ـجــرد تـ ـ ــزاوج مـتـطــرف
بــن الفكرة والـلـغــة ،فـنــرى اآلن نصوصًا
حـ ــداث ـ ـيـ ــة ذهـ ـنـ ـي ــة غ ــرضـ ـه ــا األسـ ــاسـ ــي
املعرفةّ ،
الفكرة الجمالية عن العالم
نحت
ِّ
ال ـتــي هــي أص ــل الــش ـعــر .عـكــس ذل ــك ،فــإن
«لغة الفرائس »...فكرة جمالية عن حياة
الـ ـغ ــرب ــاء .إنـ ــه ال ـت ـن ــاق ــض الـ ـ ــذي يـعـيـشــه
البشر فــي بــاد مختلفة عــن الـبــاد التي
أنشأتهم ،حيث يغرق العالم الجديد في
فــرديــة ال ح ــدود لـهــا ،تتضح وحشيتها
شيئًا فشيئًا في ثنايا الديوان ،وتتجلى
قسوتها كما في قصيدته« :ماتت األرملة
فجأة صباح الـيــوم /ولــم نعرف إلــى من
نــذهــب ،وإل ــى أيــن ن ــروح… /دخـنــا طيلة
ال ـيــوم نبحث عــن قــريــب لـهــا أو أح ـ ٍـد من
معارفها ،فيما تتحلل جثتها في الشقة
تـحــت حـ ــرارة ال ـص ـيــف /م ــر ي ــوم بأكمله
ول ــم نعثر عـلــى أح ــد /وك ــان علينا  -في
النهاية  -أن نذهب بها إلــى القبر /لكن،
ـف الــرائـحــة من
كـمــا تــاحـظــون /لــم تـخـتـ ِ
األركـ ــان /وكلما طرقنا بــابــا ،فتحناه…
فال نجد األرملة» .تلك الفردية الجامحة
ّ
عكس ما يتسم به املجتمع اآلخر الغارق
في شموليته ،الذي يبدو بمثابة أب كبير
مسؤول عن التربية ،وله طريقته الخشنة
التي تعرف كيف تكسر وال تدمي.

م ــن ه ـنــا اع ـت ـبــر ال ـش ــاعــر نـفـســه فــريـســة
محظوظة بالنجاة ،مــن عــالـ ٍـم إلــى آخــر،
م ــن جـحـيــم املـجـتـمــع الـشـمــولــي الــراعــي
بقسوته ،إلــى جحيم الفردانية الغربية
املـغــرقــة فــي ض ــراوة ع ــدم الــرعــايــة ،وفــي
وحـشـيــة كــل فـعــل ســاكــن وغ ـيــر مــؤنــس.
ً
كأن االنتقال ليس نجاة حقيقية وإنما
تجريب لـنــوع آخــر مــن العنف والصيد
الذي تختبره الفريسة.
واعيًا بالبناء الــذي ّ
يشيد كتابًا ،يقسم
فؤاد الديوان إلى خمسة أقسام :الدخول،
عن بالغة الــدم ،عن نفسي ،عن هشاشة
امل ـغ ـف ــرة ،خـ ـ ــروج .م ــن ال ـك ـت ــاب وقـسـمــه
الــرئـيـســي هــو املـعـنــون ب ـ «بــاغــة ال ــدم».
ب ـعــد أن ي ــدخ ــل ب ـنــا ال ـش ــاع ــر إلـ ــى عــاملــه
األصيل حيث أجــواء قريته البعيدة في
الـعــالــم اآلخ ــر ،ينتقل بنا إلــى كــأســه في
ب ــار مـعـتــم ف ــي ب ــاد أخ ـ ــرى .ك ــأن الــزمــن
توقف بنفسه ،ليجلس الحاضر متحدثًا
عن املاضي ،بعني سينمائية تشاهد كل
شيء وال تشارك .ينبع شعورها األصيل
باألشياء من حولها من زمن آخر انتهى،
ّ
متجسد داخ ــل الـشــاعــر .امللفت أن
لكنه
ُ
ب ـنـ ً
ـاء محكمًا كـهــذا ت ـطــرح فـيــه األسئلة
وخاضعًا للتأويالت املختلفة ،ليس من
سمات كتب الشعر اآلن ،ولكنه أقرب إلى
كتب السرد منها إليه.
ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر رح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـطـ ــل
السينمائية داخل الديوان ،لكنه ال يهنأ
بالنهاية السعيدة ،بعد اكتشافه حكمة
األش ـي ــاء ،أو انـتـقــالــه إل ــى عــالــم آخ ــر فيه
ال ـخ ــاص .إن ــه يـنـتـهــي م ــن حـيــث اب ـتــدأ،
عند نقطة الـصـفــر ،فــي لعبة هزلية مع
الحياة ،ال يربح فيها أحد ،كأنه سيزيف

الــذي يحمل الصخرة كل يــوم ،ويصعد
بها ،فتوقعها اآللهة ليعيد ّ
الكرة كعقاب
أبدي ،ال ينفع الرب وال العبد .إنها سؤال
ّ
الديوان الذي يظل بال إجابة .سؤال عن
الوجود الحائر بني عاملني ،الذي سيظل
حائرًا هكذا.
س ـ ـ ــؤال آخ ـ ــر ال ي ـم ـك ــن إن ـ ـكـ ــاره ي ـطــرحــه
الديوان حول فكرة املجايلة في الشعر،
ً
خ ــاص ــة ف ــي م ـصــر ،ال ـتــي ت ـثــار م ــن وقــت
إلى آخر ،ال سيما بعد ما سمي بثورات
الربيع العربي ،حيث الحديث عن الهوة
ب ــن أجـ ـي ــال ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ال ـت ــي ينتمي
إل ـي ـه ــا ف ـ ــؤاد وأج ـ ـيـ ــال أحـ ـ ــدث اع ـت ـبــرت
نفسها ثورية أكثر في اللغة وفي أفكار
ت ـخ ـطــي ت ــاب ــوه ــات ال ـ ـثـ ــالـ ــوث :ال ـج ـنــس
ُّ
والدين والسياسة ،بينما اتهمت أجيال
التسعينات بأنها تمارس أبوية كتابية
حيث إرس ــاء قــواعــد معينة للتميز .في
مقابل هذا االتهام ،كان جيل التسعينات
ربما مـحــددًا أكثر فــي لغته وأف ـكــاره بل
اتهم الجيل الجديد بالفوضى اللغوية
وعدم الوضوح.
يبدو أن هذه املجموعة تحاول الرجوع
إلـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــؤال األص ـ ـلـ ــي حـ ـ ــول «م ــاه ـي ــة
ّ
الشعر» وليس عن «جيل الشعر» .ولعل
ف ــؤاد ،فــي هــذه املجموعة ،يعيد ترتيب
أوراقـ ــه ،ع ــودًا إلــى مفهومه األصـيــل عن
الـ ـجـ ـم ــال ،مـتـخـلـيــا ع ــن أي ــدوي ــول ــوج ـي ــة
شـعــريــة معينة تثبته فــي مـكــان واح ــد.
كأن هذه القصائد تمس جروحًا كثيرة
فــي كــل مـتــذوق للشعر ،وهــذا أقصى ما
ُ
يطمح إليه الفن« :وضــع كرسيه /تحت
فـتـحــة الـسـقــف الــزجــاج ـيــة /حــن تمطر
ال ـس ـم ــاء /ك ــان يـسـمــع ض ـجــة األم ـط ــار/

وح ـ ــن ت ـظ ـهــر الـ ـشـ ـم ــس /ك ـ ــان ي ـح ـمـ ّـر/
م ــن أث ــر ال ـس ـخــونــة /وج ـ ــدوه مـيـتــا هــذا
الـصـبــاح /كــان نصفه األيـمــن متجمدًا/
ونصفه اآلخر محروقًا /من قال إننا لم
نعامله بالعدل؟».
إن هذه العني املراقبة للحياة ،كأنها عني
الهـيــة ومـتـفــرجــة فـقــط ،تشعر بتورطها
ح ــن ت ـ ــدرك أن ـه ــا ال ـخ ــال ــق ل ـه ــذا ال ـعــالــم،
هــي الـقــاتــل واملـقـتــول ،السكير والـكــاتــب،
النعم والشحاذ ...كأن اللغة هنا
صاحب ِ
ق ـ ــادرة ع ـلــى ت ـحــويــل ال ـشــاعــر م ــن مـجــرد
ف ــري ـس ــة م ـح ـظ ــوظ ــة إل ـ ــى ص ـ ـيـ ــاد ،ي ـعــود
بوليمة خــاســرة ،ألن ــه يـصـطــاد ذات ــه .قد
تكون هي «تلك لغة الفرائس املحظوظة»
التي تحول العنف التي تربت عليه إلى ًدم
على الورق ،يقول« :الدم /ال يحتاج لغة/
ً
ليصرخ في الناس /ال يحتاج حنجرة/
وال كفني مضمومتني على الفم /ليسمع
اآلخــريــن صــراخــه /ال ــدم… /بليغ هكذا/
صامتًا /ومحدقًا في الفراغ».
الـلـغــة فــي ديـ ــوان ع ـمــاد ف ــؤاد أق ــرب إلــى
التجريد ،أكثر من أعماله السابقة .هي
ت ـع ـمــل بـ ـح ــدة ،لـ ـت ــؤدي وظـيـفـتـهــا ليس
فقط كــأداة تعبير ووصــل بني ثقافتني،
لكن أيـضــا كسكني جــارحــة تشهرها يد
الـشــاعــر فــي وجــه املتلقي .إنـهــا الـنــدوب
ال ـت ــي ي ــري ــد تــرك ـهــا ع ـلــى أرواح ـ ـنـ ــا بعد
قراءة القصيدة ...الندوب «األثر األخير/
لجروح /شقت الجلد الواحد /نصفني/
تلك التي /كحرف يلتئم بحرف».
تقترب اللغة أكثر فأكثر من التجريدية
حـتــى تـصــل ق ــرب ان ـت ـهــاء ال ــدي ــوان ،إلــى
ل ـغ ــة مـ ـق ــدس ــة ،ت ـك ـت ــب ن ـص ــا دي ـن ـي ــا عــن
الخلق« ،وحينها ،خلقنا لــه الخمر كي
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سومر شحادة :انتشال الحياة من تحت األنقاض
ساري موسى

التيار العقالني
خالل عصر التنوير
ارتبط بتضخم الذات
األوروبية البيضاء
ُمذهلة من الالعقالنية».
لــأســف ل ــم ي ـقــدم سـمـيــث أي مـقـتــرحــات
عـمـلـيــة ل ـلــوضــع ال ــراه ــن ف ــي الـ ـغ ــرب ،بل
اك ـت ـف ــى ب ـت ـق ــدي ــم ت ـش ـخ ـيــص لـلـمـشـكـلــة،
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذرًا م ـ ـ ــن ن ـ ـمـ ــو األف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــازيـ ــة
وال ـش ـع ـبــويــة امل ـت ـطــرفــة وال ـت ـص ــدي لها
لــو بلغت مرحلة الـعـنــف .لكن يـبــدو أنه
تجاهل ـ سهوًا أو عمدًا ـ ـ أن هذه التيارات
ال تحتاج ملمارسة العنف ،فهي تصل إلى
السلطة وتقود املجتمع ،وتوجه عنفها
الـ ــرمـ ــزي وال ـه ـي ـك ـلــي ض ــد اآلخـ ــريـ ــن مــن
املـهــاجــريــن واألقـلـيــات وشـعــوب الـقــارات
األخ ــرى ،حتى داخــل الـقــارة نفسها ،فقد
قام جونسون رئيس الوزراء البريطاني
االتحاد األوروب ــي بأنه
الجديد بوصف
ّ
منظومة هتلرية تحقق مشروع النظام
النازي!

شعر

عماد فؤاد :خديعة الفريسة والصياد

كلمات
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تقترب اللغة أكثر
فأكثر من التجريدية
حتى تستحيل لغة
مقدسة قبل انتهاء
الديوان
ُ
ـرب ــك ،من
ي ـن ـســى .»...ويصبح ال ـســؤال امل ـ ِ
يخلق ملن ،ومن يغفر ملن .يستخدم عماد
فــؤاد اللغة كالفردوس املفقود منه ،هي
ال ـت ــي تـخـلــق ب ـي ــده ل ـي ــده الـ ـك ــأس ،وهــي
الـتــي تجعله الخالق واملـنـ ّـعــم واملـطــرود
مــن جنتها ،وهــي أداة املغفرة الوحيدة
للزمن وللذات.

يخرج سومر شحادة ( )1989في روايته
ال ـثــان ـيــة «ال ـه ـج ــران» (دار ال ـت ـنــويــر) من
األج ــواء املباشرة للحرب السورية التي
أسالت الكثير من الدماء والكلمات .يذهب
إلــى الظالل التي يحاول فيها الناس أن
ّ
بطبيعية .إنـهــا مـحــاولــة لعيش
يـحـيــوا
حياة عادية في بلد غير عادي منذ عقود،
ليس فقط في السنوات األخيرة .يساعد
في ذلك أن أحداث الرواية تجري في بيئة
مكانية ظلت هــادئــة نسبيًا مــن الناحية
األمنية ،هي مدينة الالذقية .األمــر ليس
ً
سهال بالنسبة إلى الشاب السوري .قبل
البحث عن الحب ،هناك البحث عن عمل
م ـنــاســب ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة
الصعبة للحرب ،وقبل هــذا أيضًا ،هناك
واجـ ــب ت ــأدي ــة ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة الـتــي
تشكل سببًا للذل واملــوت ،وكذلك الهرب
منها إلى خارج البالد.
الـكــاتــب ال ـســوري ال ـشــاب ،الـحــاصــل على
«جائزة الطيب صالح» عن روايته األولى
«ح ـق ــول ال ـ ـ ــذرة»ُ ،ي ـسـ ّـيــر روايـ ـت ــه املـتـقـنــة
هــذه بسالسة وه ــدوء ،محتفظًا بمسافة
تفصله عــن صـخــب ال ـحــرب وضجيجها
ال ــذي نسمعه فــي بــاكــورتــه .لكن بالطبع
لـيــس بـمـعــزل ع ــن تــأث ـيــرات ه ــذه الـحــرب
َ
املستمرة .يجمع الفقد والحزن بني بطلي
الرواية ،زياد وجــوري ،ال اشتغالهما في
املكتب اإلعالني ذاتــه .فصلت أيــام قليلة

ب ــن مـ ــوت ع ــزي ــزة ،أم زي ـ ــاد وكـ ــل م ــا في
دنياه بعد قتل والــده املعارض اليساري
في املعتقل مطلع الثمانينيات ،وانتحار
عبد الله شقيق جــوري ،العسكري الــذي
ُس ـ ِّـرح مــن الـخــدمــة بسبب تــدهــور حالته
الـنـفـسـيــة ل ـهــول م ــا رآه ع ـلــى م ــدى سبع
ّ
سنوات وبعد ترك حبيبته له ،التي ملت
انتظاره.
تمتد التأثيرات السلبية التي تشهدها
ح ـيــاة ال ـش ـخــوص خ ــال ف ـتــرة شـبــابـهــم،
وق ــد أس ـه ـمــت ف ــي تـشـكـيــل وع ـي ـه ــم ،إلــى
طــريـقــة تفكيرهم ونـظــرتـهــم إل ــى شــؤون
ُ
حياتهم .ت ـســاؤالت ج ــوري غير املـجـ ِّـربــة
عـ ــن الـ ـح ــب ال ـ ـ ــذي ّ
دم ـ ـ ــر حـ ـي ــاة شـقـيـقـهــا
وم ـ ـحـ ــاوالت ـ ـهـ ــا لـ ـفـ ـهـ ـم ــه ،تـ ــأخـ ــذ ص ـ ــورة
سوداوية تــارة .إذ تتساءل إن كان الحب
هو فقط الكدمات التي يتركها في قلوب
العشاق والنظرات الفارغة التي يحفرها
في عيونهم ،وتخلط بينه وبني الشهوة
ت ــارة أخ ــرى .مــن جهتهّ ،
يحمل عبد الله
الحب مسؤولية ّ
زجه في أتون الحرب كي
ينهي خدمته العسكرية ويتابع حياته
الـطـبـيـعـيــة .ك ــذل ــك ،ه ـن ــاك م ـحــاولــة زي ــاد
لفهم قصة حــب والــديــه الـتــي أفـقــدت أمه
أهلها بسبب ارتباطها بشاب من طائفة
أخرى ،قبل أن تفقد زوجها الذي رأت أنه
أحب معتقداته وقضيته أكثر مما ّ
ّ
أحبها.
ّ
ت ـش ــكــل ع ـ ــودة ع ـ ــادل األشـ ـق ــر إلـ ــى الـبـلــد
ً
محركًا فعاال ألحداث الرواية .الفنان الذي
ه ــرب م ــن املــاح ـقــة مـطـلــع الـثـمــانـيـنـيــات

أي ـضــا ،ي ـقــرر ال ـع ــودة لــاسـتـقــرار نهائيًا
فــي املــديـنــة ،محاطًا بهالة البطل كفنان
ع ــامل ــي وم ـ ـعـ ــارض س ـي ــاس ــي ذي ت ــاري ــخ
نـضــالــي .تـنـجــذب إلـيــه ج ــوري نـظـرًا إلــى
ك ــون ــه ي ـم ـت ـلــك الـ ـتـ ـج ــارب ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تسعى لخوضها متمردة على ظروفها
العائلية الخانقة ،ولظنها أنه اصطفاها
ّ
م ــن ب ــن ال ـج ـم ـيــع ،ف ـهــو ي ـشــكــل النقيض
من زيــاد الخجول وامللتصق بأمه ،الذي
وإن أع ـج ـبــت ب ــه وأح ـس ــت بـقــربـهـمــا من
بعضهما ،فقد أرادت منه أن يكون جريئًا
معها فيما بـقــي هــو عـلــى تحفظه .أمــام
عــانـيــة عــاقــة ع ــادل وج ـ ــوري ،ينسحب
زيــاد من جديد إلــى األحـضــان األمومية،
وخاصة بعد معرفة عزيزة بحبه لجوري
واس ـت ـش ـعــارهــا القـ ـت ــراب مــوت ـهــا بسبب
ف ـقــدان ال ـشــيء الــوحـيــد ال ــذي تـعـيــش من
أج ـلــه ،ول ـكــون ع ــادل يشكل النقيض من
توفيق ،أبي زياد ،الذي بقي على نضاله
ال ـص ــام ــت واملـ ـث ــاب ــر رغ ـ ــم اع ـت ـق ــال رف ــاق
كثيرين لــه ،فيما وشــى عــادل فــي الفترة
عينها برفاقه وهرب إلى الخارج ليبني
لنفسه تاريخًا لم يعشه ...تاريخ الناجي
مـ ــن م ـ ـجـ ــزرة ب ـق ــي ب ـع ـي ـدًا ع ـن ـه ــا ،حــالــه
كحال العديد من ثوار السنوات األخيرة
املتغربني.
تتحول جــوري إلــى بطل وحيد للرواية،
وت ـش ـعــر بـتـمـيــزهــا ال ـ ــذي يـمـنـحـهــا إي ــاه
ق ــربـ ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ّ
ـرسـ ـ ــام الـ ـشـ ـهـ ـي ــر ،ق ـب ــل أن
ّ
توسع باندفاعها وشبقها الـفــارق الذي
يـفـصـلـهــا ع ــن ال ـع ـج ــوز ال ـس ـت ـي ـنــي ال ــذي

يفشل في مجاراتها في السرير ،فيروح
ينتقم لرجولته املهدورة بإثارة غيرتها
َ
ب ـق ـص ــص م ـخ ـت ــل ـق ــة ،ل ـت ـص ـيــر مـحـنـتـهــا
م ـضــاع ـفــة ب ـف ـق ــدان شـقـيـقـهــا ومـ ــا ظنته
ح ـب ــا .تـصـيــر جـ ــوري ه ــي مـحـنــة الـفـنــان
النرجسي بعدما ظنها منقذه من الوحدة
في أواخــر حياته ،والدمية التي سيفرغ
فيها عقده ،وبخاصة أنه «في ترحاله في
الـخــارج كــان يـخــاف أن يـمــوت بعيدًا عن
أهله ومدينته ،وفــي انتقاله نهائيًا إلى
مدينته خوف من اقتراب النهاية»
يخرج الكاتب عن اللغة الواقعية للرواية
َ
ملشهدي مــوت والـ َـدي زيــاد.
في تصويره
يتداخل الــواقــع والحلم في مــوت عزيزة،
وينقل لنا في تخيله لتصفية توفيق في
املعتقل ،اسـتـشــراف هــذا الـثــائــر السلمي
ملــا سـيـجــري فــي آذار  ،2011انـطــاقــا من
مصيره .تتميز الرواية بحساسية عالية
في لغتها ،وتحديدًا في تفسير مفاصل
مـهـمــة ف ـي ـهــا ،مـنـحـتـهــا ج ـمــال ـيــة إضــافــة
إلــى دورهــا التوضيحي .ما كــان للكاتب
أن ينجح في ذلــك لــوال عيشه في روايته
وتورطه في مشاكل شخصياتها ،فمرض
ع ـبــد ال ـل ــه ال ـع ــاش ــق املـ ـخ ــذول امل ـل ـقــى في
املستشفى العسكري أنه «كــان مشتاقًا»،
فيما أخته جوري «على الرغم من بالئه،
ك ــان ــت فـ ــي ج ـ ــزء ب ـع ـيــد م ـن ـهــا ت ـغ ـب ـطــه».
يتخلى زي ــاد عــن أنانيته فــي مــا يتعلق
بـ ــوالـ ــده ،ف ـه ــو أم ـ ــام امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي يـمــر
بها فــي حياته يريد أبــا عــاديــا يقف إلى
ً
جانبه ،ال ثــائـرًا بطال يسعى إلــى تغيير

محاولة لعيش حياة
عادية في بلد غير
عادي منذ عقود
واق ــع مجتمعه ،قبل أن يـسـتــدرك موقفه
بعد معرفة كيفية مــوت وال ــده واملصير
ال ــذي لقيه الـضــابــط ال ــذي أمــر بقتله مع
رفــاقــه ،بعد مــرور عقود«َ ،لكن ،وأنــا أرى
ا ُل ـخــوف وال ـب ــؤس فــي عـيــنــي ال ـقــاتــل ،لو
ً
خ ـ ِّـي ــرت ب ــن أن أكـ ــون ق ــات ــا أو ضـحـيــة،
الخترت الضحية».

سيرة

«قصة أسمهان» ...األميرة الخالدة
هبة جناد
في كتاب «قصة أسمهان» (دار الجديد
ـ ب ـ ـيـ ــروت) ،ي ـك ـتــب ال ـص ـحــافــي امل ـصــري
ف ــوم ـي ــل ل ـب ـي ــب ب ــأسـ ـل ــوب ش ـ ّـي ــق رواي ـ ــة
أخـيـهــا فـ ــؤاد األطـ ــرش لـحـكــايــة األم ـيــرة
ال ـت ــي رح ـل ــت ومـ ــا انـ ـطـ ـف ــأت ،ومـ ــا زال ــت
خـ ـب ــاي ــا حـ ـي ــاتـ ـه ــا وعـ ـظـ ـم ــة مــوه ـب ـت ـهــا
وأسرار موتها مثار أحاديث وتساؤالت
األوسـ ـ ـ ــاط ال ـف ـن ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة عـلــى
ال ـس ــواء .ص ــدر الـكـتــاب بطبعته األول ــى
ُ
(وت ّ
رجح الدار أنها الوحيدة) عام 1962
أي بعد حوالى عقدين من وفاة أسمهان،
ُ
ويـ ـ ــرجـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــؤاد األطـ ـ ـ ـ ــرش ف ـ ــي مـ ـق ـ ّـدم ــة
الـكـتــاب سبب نشر هــذه التفاصيل عن
حياة أخته ،التي شملت سيرة العائلة
ُ
بأسرها ،إلى شائعات ال تحصى رافقت
ّ
الفنانة الراحلة في حياتها وموتها ،لعل
ّ
ّ
أهمها اتهامه بالتعاون مع األمير حسن
األط ــرش (زوج ـهــا األول ووال ــد ابنتها)
بتدبير حادثة موتها.
ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة ربـ ـط ــت ل ـب ـيــب بــال ـعــائ ـلــة
ال ـف ـن ـيــة ال ـع ــري ـقــة .وقـ ــد ع ـمـ ّـل ع ـلــى ســرد
َّ
ً
امل ــؤل ــف ف ــي  15ف ـص ــا مــرق ـمــة م ــن غير
ّ
عـ ـن ــاوي ــن .ت ـت ـب ــدى ف ــي ال ـف ـص ـلــن األول
وال ـث ــان ــي م ــام ــح ال ـح ـق ـبــة ال ـت ــي سبقت
والدة أسمهان ،حيث الــواقــع السياسي
ال ـ ــذي كـ ــان قــائ ـمــا آنـ ـ ـ ــذاك ،أي االح ـت ــال
العثماني لـبــاد ال ـشــام ،وبــدايــة الحرب
ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى ،وال ــواق ــع االجـتـمــاعــي
السائد في جبل الــدروز ،فيصف املؤلف
عنادهم وإبــاء هــمُ ،
ويسهب فــي إيضاح
نخوتهم وكــرمـهــم والـ ــذود عــن حماهم.
ي ـع ـ ّـرج ع ـلــى م ـكــانــة آل األط ـ ــرش كــأمــراء
ّ
ل ـل ـج ـبــل وح ــك ــام ــا ل ـ ــه ،ال س ـي ـمــا األم ـي ــر
ّ
متصرفًا
فـهــد وال ــد أسـمـهــان ال ــذي ك ــان
ل ــدى الـعـثـمــانـيــن ،فـيـمــا ُع ــرف ــت زوجـتــه
األمـيــرة عالية (مــن حاصبيا) بجمالها
ودهائها وقوتها وصرامة قراراتها التي
أورثتها الحقًا البنتها ُ
الصغرى .يعرض
تـنـقــاتـهـمــا م ــع أوالده ـ ــم األرب ـع ــة (م ــات
اثنان منهما) ما بني الجبل واألستانة،
وم ـع ــان ــات ـه ــم م ــن امل ـ ـعـ ــارك الـ ــدائـ ــرة بــن
الـيــونــانـيــن والـعـثـمــانـيــن (رف ـض ــوا مـ ّـد
األمير فهد بالدعم للمواجهة) ،ووالدة

َ
طرفي
«أمل» على منت السفينة الفارة من ّ
الحرب ،وتسميتها بهذا االسم ملا مثلته
ل ـلــوالــديــن وال ــرك ــاب م ــن أم ــل بــالـنـجــاة،
والـتــي ص ــارت أسـمـهــان .يتحدث الحقًا
عن استقرار العائلة في بيروت في ترف
وبــذخ إثــر إقامة األمير فهد عالقات مع
الـفــرنـسـيــن .لـكــن م ـ ّـدة ال ــوف ــاق لــم تـطــل،
فـ ـس ــرع ــان مـ ــا اش ـت ـع ـل ــت ثـ ـ ــورة س ـل ـطــان
باشا األطرش ،والتحق األمير فهد بها،
فـيـمــا تـعـقــد األم ـي ــرة عــال ـيــة ال ـع ــزم على
ال ـهــرب ب ــأوالده ــا إل ــى ال ـقــاهــرة عاصية
أمر زوجها بالعودة إلى الجبل ،ليكون
الطالق مصير عالقتهما.
هكذا تبدأ شخصيات الرواية بالتبلور
واحـ ــدة تـلــو األخـ ــرى ّأول ـه ــا ال ــوال ــدان ثم
األخ األكبر فــؤاد وهــو ال ــراوي الــذي الزم
أس ـم ـه ــان ف ــي م ـع ـظــم سـ ـن ــوات حـيــاتـهــا،
سـ ــاردًا األح ـ ــداث م ــن وج ـهــة ن ـظ ــره ،كــأخ
وض ـع ـت ـ ُـه ال ـ ـظـ ــروف املـ ــريـ ــرة م ـك ــان األب
الغائب ،فبات اآلمر الناهي ،وهو املحافظ
جـدًا واملتمسك بـعــادات وتقاليد الجبل،
ّ
الــرافــض لكل مــا مــن شأنه املـ ّـس بسمعة
و«شرف» العائلة .أما األخ األوسط فريد
ّ
امللحن واملطرب املعروف ،الذي كان يرى
ف ــي أس ـم ـه ــان ت ــوأم ــه ال ــروح ــي وال ـف ـنـ ّـي،
فكان حــائـرًا فــي مواقفه مــا بــن التحفظ
ت ـج ــاه ب ـعــض س ـل ــوك أس ـم ـه ــان ،ودع ـمــه
لها لخوض غمار الفن واملجد والتألق.
ُ
تظهر رحلة الشخصية الخامسة
بعدها
في ثالث مراحل:
أسمهان
أي
واألساسية
ّ
إقامتها في القاهرة متمثلة بطفولتها
وع ــاق ـت ـه ــا ب ــأم ـه ــا وش ـق ـي ـق ـي ـه ــا ،وت ـك ـ ّـر
مشاكساتها
األمثلة شــارحــة بعضًا مــن
ّ
وده ــائ ـه ــا ،وجـمــالـهــا ال ـطــاغــي وامل ــؤث ــر،
وشخصيتها القوية ،وكرمها الالمحدود
رغــم الفقر الـشــد ّيــد ال ــذي عانته األس ــرة،
ً
وص ــوال إلــى شــق الطريق نحو الفن مع
زيارة داود حسني إلى منزلها وانبهاره
ّ
وتعهده
بموهبتها لــدى استماعه لها،
ّ
ب ـت ـبــن ـي ـهــا (ه ـ ــو م ــن أطـ ـل ــق ع ـل ـي ـهــا اس ــم
أس ـم ـهــان) قـبــل أن تعتلي مـنـبــر األوب ــرا
وهـ ــي ف ــي ال ـخــام ـســة ع ـشــر م ــن ع ـمــرهــا،
وتتعاقد مع شركة «كولومبيا» .كنتيجة
طـبـيـعـيــة إلعـ ـج ــاب ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـشــديــد
بالفنانة الصاعدة وإقـبــال الصحافيني

والفنانني واملنتجني عليها ،بدأت بوادر
االتـجــاه نحو خطبتها تلوح فــي األفــق،
مــا اسـتــدعــى خشية ف ــؤاد ال ــذي لــن يقف
متفرجًا حيال زواج أخته من «الغريب»،
ّ
والغريب لديه كل من لم يكن من الدروز.
إثر هذا التطور في مسيرة أسمهان ،عزم
ف ــؤاد على تزويجها مــن أحــد أقربائها،
فـتـصـ ّـدى لـهــذا الــواجــب اب ــن عـمــه األمـيــر
حسن األط ــرش ،وكــان لفؤاد ما أراد .مع
زواج األم ـي ــرة مــن األم ـي ــر ،ت ـبــدأ املــرحـلــة
ّ
الثانية مــن حـيــاة أسـمـهــان .تتخلى عن
ّ
فنها ،وتغدو األميرة املعطاءة ،والزوجة
الرزينة ،والحاكمة العادلة ،والسياسية
الحذقة املحبوبة من رعاياها في الجبل،
ِ
ك ـم ــا ج ـ ــاء ف ــي الـ ـكـ ـت ــاب« :وصـ ـ ـ ــارت ذات
الصوت الرقيق تصدر األحـكــام وتطبق
شرعة الدروز ،وغدت الفتاة الرقيقة ذات
الثمانية عشر ربيعًا امرأة قوية ،يحسب
لها الفرنسيون حسابًا ،ويجلها شيوخ
القوم ويتناقل شبابهم أخبارها بهالة
من اإلكبار واإلعجاب».
املرحلة الثالثة من حياة الفنانة الجميلة
تـنـطـلــق م ــع اس ـت ـعــار هــواج ـس ـهــا تـجــاه
ّ
الحب واملتعة والشغف بملذات الحياة.
إال أن الدافع وراء قرارها بختم قصتها
ف ــي ال ـج ـبــل بــال ـش ـمــع األحـ ـم ــر والـ ـع ــودة
إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة ل ــه ث ــاث ــة ع ــوام ــل :أول ـه ــا،
زي ـ ـ ــارة م ـن ـ ّـج ــم ل ــأس ــرة ع ـش ـ ّـي ــة سـفــرهــا
إلـ ــى ال ـج ـبــل لـ ـل ــزواج م ــن ح ـس ــن ،وقــولــه
لـهــا« :سـتــرتـفـعــن إل ــى الـقـمــة وتحكمني
ال ـ ـنـ ــاس .س ـت ـن ـج ـبــن ث ــاث ــة ت ـع ـي ــش لــك
منهم بنت واح ــدة ،وستموتني في املاء
ً
وأنــت في ريعان الشباب» .فعال ،حملت
ُ
أس ـم ـهــان ثــاثــا ول ــم تـنـجــب س ــوى ابـنــة
واحــدة أسمتها كاميليا .هكذا الزمتها
ّ
النبوءة كظلها ،وصــارت لديها بمثابة
َ
ق ــدر م ـح ـتــم .ف ـلــم ال تـسـتـمـتــع بحياتها
كما ترغب في ما تبقى لها من سنوات؟
ّ
لــذا احتلت فكرة العودة إلــى الفن وترك
اإلم ـ ـ ـ ــارة والـ ـبـ ـح ــث ع ــن الـ ـح ـ ّـب نـفـسـهــا،
وق ــررت اسـتـغــال كــل ثــانـيــة مــن الحياة
التي ستفقدها فــي ريـعــان الشباب .أما
وشاب
الحادثة الثانية فهي لجوء فتاة
ّ
ّ
أحبا بعضهما حتى املوت إليها لتفض
ن ــزاع ـه ـم ــا م ــع أهـ ــل الـ ـفـ ـت ــاة ،فــان ـت ـصــرت

ّ
لحبهما بعد ما ملسته من مشاعر ،رغبت
أشد الرغبة لو تحياها .الحادثة الثالثة
هــي لـقــاؤهــا بــالــدكـتــور بيضا «صاحب
ّ
شركة بيضافون» في دمشق ،الذي ألب
مواجعها ،وأشعل جمر الرغبة لديها في
العودة إلى الفن والشهرة.
ً
تـ ـع ــود أسـ ـمـ ـه ــان إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة امـ ـ ـ ــرأة
أخــرى ،وشخصية ال تشبه الشابة التي
غادرتها منذ سنوات ،متباينة إلى حد
التناقض .ثأرًا من إجبارها على الزواج
ودفــن رغبتها في املضي في درب الفن،
تـسـعــى أس ـم ـهــان وراء ال ـس ـهــر الـطــويــل
م ــع األص ــدق ــاء وال ـش ــرب ح ـتــى الـثـمــالــة،
ً
مقامرة ،حتى
وتغرق في طــاوالت الليل
ِ
تستنفد كل ما تملك ،وبعد كل محاوالت
السلوك ،يقرر
األسرة في ردعها عن هذا
َ
ف ــؤاد طــردهــا .ال ينهي القطيعة بينها
ُّ
وأسرتها سوى املهمة التي كلفت بها من
ِقبل الحكومة البريطانية ،في استمالة
ال ـ ــدروز لـضـمــان ع ــدم مـقــاومـتـهــم ق ــوات
الـحـلـفــاء ال ـهــادفــة إل ــى اح ـت ــال ســوريــا،
ُّ
وق ــد اتـهـمــت حينها بــالـخـيــانــة .لـكــن ما
الـ ــذي يــدفـعـهــا إل ــى الـصـحــو م ــن السكر
ومــواجـهــة امل ــوت وجـهــا لــوجــه؟ يخبرنا
الكتاب قولها« :لست جاسوسة يا فؤاد
ألن ســامــة قــومــي هــي الـتــي ُتملي َّ
علي
ما أنا ُمقدمة عليه! ( )...سيحتل الحلفاء
ســوريــا ،س ــواء هــادنــاهــم أو عـمــدنــا إلــى
ق ـتــال ـهــم ،فـ ــإذا هــادنــاهــم سـهـلــت عليهم
املهمة وكــان هــذا حقنًا لدمائنا» ،هكذا
ّ
فكرت .تنجح أسمهان في مهمتها بعد
رحـلــة محفوفة بــاملـخــاطــر ،وت ـغــدو ذات
حظوة من اإلنكليز والفرنسيني أيضًا،
وتـ ـك ــاد ت ـت ـصــل ب ــاألمل ــان لـ ــوال ان ـك ـشــاف
أمرها الحقًا من ِقبل الحلفاء .متنقلة ما
بني َالقاهرة وبـيــروت ودمشق والجبل،
الح ـ ــق امل ـ ــوت أس ـم ـه ــان خـ ــال رحـلـتـهــا،
ً
َّ
متعمدة
تارة بحوادث عرضية ،وأخرى
كمحاوالت انتحارها أربع مرات .عاشت
بني الثراء الفاحش
حياة املتناقضات ما
ّ
َ َ
وال ـف ـق ــر املـ ــوجـ ــع ،امل ـح ــاف ــظ ــة وال ـت ـف ــل ــت،
الــامـبــاالة واملـســؤولـيــة ،وقمة املجد في
ال ـفــن ،فــي حــوالــى ثــاثــن عــامــا .كــل ذلــك
إضافة إلى زيجاتها الثالث وعالقاتها
بالضباط والفنانني وال سيما أم كلثوم،

صدر الكتاب بطبعته
األولى عام  1962أي
بعد حوالى عقدين
من وفاتها
والعائلة امللكية في مصر ،بخاصة امللكة
ن ــازل ــي وال ـ ــدة امل ـل ــك فـ ـ ــاروق ،وتـفــاصـيــل
أخرى يخبرنا بها الكتاب.
رح ـلــت أس ـم ـهــان كـمــا رس ــم لـهــا ال ـعــراف
ّ
العظيمة
زمنيًا،
نهاية رحلتها ،القصيرة
ً
ً
سيرة ،رغم تقلباتها وتناقضاتها ،تاركة
ّ
اس ـمــا ال ُيـنـســى وصــوتــا ال ي ــزال يحتل
صـلــب ذاك ــرت ـن ــا .وم ــن عـجــائــب الـصــدف
التي ختمت مسيرة بطلة الــروايــة أنها
توفيت فــي عيد مـيــاد ابنتها يــوم كان
ّ
فــؤاد في الجبل يخطط للضغط عليها
ُ
عبر أوراق رسمية تجيز له طردها من
ّ
الـقــاهــرة ،أو قتلها ...وأن ســائــق العربة
ال ـتــي غــرقــت ف ــي تــرعــة امل ـي ــاه ه ــرب ولــم
ُي ـع ــرف ع ـنــه ش ــيء ح ـتــى الـ ـي ــوم« .قـصــة
أسمهان» ّ
يعرفنا إلى تفاصيل حياتها
ّ
ويغيب عنا معرفة حقيقة نهاية ُنغمات
ُ
انطفأت في تاريخ صبغه الغموض وال
يزال.

