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حممد التابعي

جملة اخر �ساعة 1945

بداأت ا�سمهان او االمرية اآمال االطر�ش تروي 
ق�ستها منذ غادرت م�سر يف يوم 25 مايو �سنة 

1941 فقالت:
مل يكن القطار قد ابتعد كثريا عن القاهرة حتى 
خيل يل ان حوادث االيام الثالثة املا�سية كانت 

حلما.. وقد افقت منه االن فقط!.. و�ساألت 
نف�سي هل انا جننت؟.. واال فكيف قبلت هذه 

املهمة؟! وكيف ر�سيت او اورط نف�سي يف عمل 
ال خربة يل به؟.

والول مرة مذ قابلت م�سرت �سمارت ادركت 
خطورة العمل الذي انا قادمة عليه وج�سامة 

اخلطر الذي قد اقع فيه.. بل ومتنيت لو 
ا�ستطعت ان اعود اىل القاهرة واعدل عن 

هذه الرحلة ولكن كيف! هذا م�ستحيل االن! 
واردت ان اهرب من نف�سي من افكاري ال�سوداء 

فانتقلت اىل عربة االكل.. وجل�ست وحدي اىل 
مائدة ولكني مل ابَق وحيدة طويال.

فقد اقبل رجل وا�ستاأذن هل ا�سمح له باجللو�ش 
يف املقعد اخلايل امامي و�سمحت له طبعا، 

وقدم نف�سه ايّل على انه �سحفي امريكي.. وان 
ا�سمه )ف( )ذكرت يل اآمال ا�سمه 

ولكني اكتفي بذكر اول حرف 
فقط ال�سباب �سوف يدركها 

القراء فيما بعد(.
قالت اآمال:

وبداأ م�سرت )ف( يحدثني 
عن احلرب وجمراها 

وتطوراتها، وعن ال�سرق 
االو�سط، وانه ي�سافر اىل 

لبنان النه يتوقع قريبا 
وقوع احداث هامة، ثم 

�ساألني فجاأة: )األ�ست من 
راأيي(؟

ووجدت نف�سي اقول نعم! 
ولكني يف 

نف�ش اللحظة 

تنبهت! وتذكرت ن�سائح م�سرت �سمارت 
ون�سائحك، واح�س�ست وال ادري كيف، ولعلها 

اع�سابي املرهفة ان جلو�ش الرجل معي اىل 
مائدة واحدة مل يكن م�سادفة!.. بل كان امرا 

مق�سودا..! وان حديثه كان يرمي لغر�ش.. 
وهو ان ي�ستدرجني يف احلديث.

دارت هذه اخلواطر يف راأ�سي ثانية او ثانيتني!
هذا والرجل يتحدث وي�ساألني ولكني وقد 

تنبهت اعتذرت باجلهل وعدم احاطتي 
بتفا�سيل �سري احلرب من عدم االجابة، 

و)باأبت�سامة( ومل اكن كاذبة يف اعتذاري فانت 
تعرف خريا من �سواك انني ال اقراأ ال�سحف 
وانني عمري ما اهتممت بتتبع �سري احلرب!

وم�ست تقول:
وانتهينا من تناول طعام الع�ساء وو�سلنا اىل 

القنطرة.
وكان يف راأ�سي �سوؤال اخافني وهو هل الرجل 

يعرف املهمة التي ا�سافر من اجلها؟! وهل 
هو يتبعني خ�سي�سا؟ وهل هو جا�سو�ش؟ 

وحل�ساب من يعمل؟ حل�ساب املحور.. ام ترى 
االنكليز هم الذين ار�سلوه ورائي لرياقبني؟ 
فقد كنت قراأت يف بع�ش الروايات ان هناك 

جوا�سي�ش يتج�س�سون على جوا�سي�ش بينما 
الكل يعملون لهدف واحد ويخدمون م�سلحة 

واحدة!
ولكني اطماأننت قليال عندما راأيت ان م�سرت 

)ف( مل يحاول ان يالزمني يف حمطة القنطرة 
او يجل�ش معي يف قطار فل�سطني.

ولكني ملا نزلت يف ال�سباح يف حمطة اللد 
وجدته واقفا على الر�سيف وكاأمنا كان 

ينتظرين.. وتقدم مني وحياين ومتنى يل 
�سفرا �سعيدا ثم قال انه �سيوا�سل �سفره 

بالقطار اىل حيفا..وفعال عاد وركب القطار.. 
قالت اآمال:

هذا ال�سحفي االمريكي م�سرت )ف( كان من 
وكالء املحور كما عرفت فيما بعد!.. هل تذكر 

انني ار�سلت اليك مرة برقية عن �سفري اىل 
انقرة؟.

قلت: نعم وكنت انتظر حتى تنتهي من حكايتك 
وا�ساألك عن ال�سبب ولكنك مل ت�سافري؟ قالت: 

كال، مل ا�سافر، او مل امكن من ال�سفر.. ومل�سرت 

)ف( عالقة بكل هذا.. هل احكي لك الق�سة االن 
او اتركها اىل ان يجيء دورها؟.

قلت: كما ت�سائني.
قالت: اذن اتركها اىل ان يجيء دورها.. 

وا�ستاأنفت احلديث فقالت:
كومودور با�ش يعطيها تعليماتها واول الف 

جنيه!
وركبت من اللد �سيارة اىل القد�ش، ونزلت يف 

فندق امللك داود ومل مت�ش على و�سويل �ساعة 
حتى زارين رجل انكليزي كان يلب�ش �سرتة 

�سالح الطريان الربيطاين وا�سم الرجل )با�ش( 
وهو برتبة )كومودور( ورحب بي ودعاين 

لتناول ال�ساي معه يف نف�ش اليوم.
وحول مائدة ال�ساي حدثني طويال عن )عملي( 
واكد على �سرورة احلذر ال�سديد يف كل خطوة 
اخطوها ون�سحني ان ا�سيئ الظن بكل واحد.. 

وهنا �ساألتها: وهل قلت له �سيئا عن ال�سحفي 
االمريكي؟

قالت: كال خطر يل اوال ان افعل ولكنني عدلت.
�ساألتها، ملاذا؟

قالت: مل اكن اعرف �ساعتئذ انه يعمل حل�ساب 
املحور، وكان يحتمل ان يكون جا�سو�سا 

لهم.. لالنكليز! على كل حال مل اقل �سيئا عنه 
لكومودور با�ش..

وا�ستاأنفت حديثها:
وطلب مني با�ش ان ا�سرتيح اليوم وا�ستعد 

لل�سفر غدا اىل عمان، وهناك �سوف يلقاين 
من ي�سهل يل دخويل �سوريا خل�سة من حدود 
�سرق االردن وكان من املهم جدا كما فهمت من 

با�ش ان ا�سل اىل جبل الدروز واجتمع باالمري 
ح�سن وزعماء اجلبل قبل ان يعرف الفرن�سيون 

بدخويل �سوريا.. 
وكان با�ش يعرف ان للمحور جوا�سي�ش 

وعيونا يف م�سر، وكان من املحتمل او على 
االقل من املمكن ان يكونوا عرفوا ال�سبب يف 

�سفري وار�سلوا اىل �سلطات املحور يف لبنان 
و�سوريا ينبهونها اىل الغر�ش من زيارتي 

جلبل الدروز.
وطلب مني با�ش ان اوؤكد لزعماء الدروز ان 
احللفاء �سوف ير�سلون جي�سا لطرد حكومة 

في�سي واعوان املحور، وان جي�سهم هذا امنا 

يدخل �سوريا ولبنان لتحريرهما من كل �سلطة 
اجنبية وان اوؤكد لهم كذلك ان الن�سر النهائي 

يف هذه احلرب للحلفاء!
اىل اخره.. اىل اآخره..

وانا اخت�سر هنا كثريا من كالم اآمال االطر�ش 
تفاديا من تكرار كالم �سبق للقراء ان عرفوه 

و�سمعوه اثناء احلرب عن قوة احللفاء وملاذا 
�سيكون الن�سر لهم يف النهاية، وعن اغرا�سهم 

من هذه احلرب.. اىل اآخره..
قالت اآمال:

وقبل ان يرتكني با�ش يف امل�ساء د�ش يف يدي 
مظروفا وقال ان فيه الف جنيه مل�ساريفي انا 

ال�سخ�سية.. وان الذي �سوف يلقاين يف عمان 
�سوف يق�سي ايّل ببقية التفا�سيل..

تدخل �سوريا خل�سة!
ويف اليوم التايل �سافرت اىل عمان فو�سلت 

اليها بعد الظهر، وانق�سى اليوم ومل يتقدم 
ايل احد..

وم�سى �سباح اليوم التايل ومل يت�سل بي 
احد.. 

وبعد الظهر دعيت للتليفون وكلمني املجهول 
بلغة فرن�سية ركيكة وفهمت منه انني يجب ان 

اكون م�ستعدة بحقائبي بعد ن�سف �ساعة. ويف 
املوعد املحدد كنت جال�سة يف ردهة الفندق 
وحقائبي القليلة حويل واقبل خادم يقول 

ان �سيارة تنتظرين امام الفندق وم�سيت اىل 
ال�سيارة..

وو�سع اخلادم حقائبي فيها.. واخذت مقعدي 
اىل جانب ال�سائق ومل يكن يف ال�سيارة 

احد �سواه.. وكان ال�سائق �سابطا اجنليزيا 
�سابا، ومن �سوته عرفت انه هو الذي حدثني 

بالتليفون وانطلقت بنا ال�سيارة اىل طريق 
ال�سام.. واثناء الطريق راح ال�سابط ال�ساب 

يذكر يل ا�سماء زعماء الدروز وي�ساألني بعد كل 
ا�سم هل اعرف �ساحبه؟ وطبعا كنت اعرفهم 

جميعا فهم اقاربي وابناء ع�سريتي.. ثم اخذ 
ي�ساأل عن حالة كل منهم املالية واالجتماعية.. 

وهل هو رجل طموع او فنع؟ وهل هو ممن 
ميكن الركون اليهم واىل كلمتهم!

وانتقل ال�سابط بعدها اىل امراء وزعماء 
البادية وروؤ�ساء القبائل ال�ساربة يف �سحراء 

�سوريا ولكن معرفتي بهوؤالء كانت قليلة جدا 
فلم اكن اعرف منهم �سوى امريين او ثالثة اما 

هو ال�سابط فكان يعرف ا�سماءهم جميعا وكان 
ملما بكل �سيء عن كل واحد منهم.. 

ودام حديثنا يف هذا املو�سوع اكرث من �ساعتني 
ا�ستطعنا ان )نغربل( هوؤالء االمراء والزعماء 

وان نختار منهم ت�سعة وهم االكرب مقاما 
واالو�سع نفوذا يف اجلبل والبادية وكان على 

راأ�سهم طبعا زوجي ح�سن االطر�ش..
واخريا بداأ ال�سابط يذكر ا�سماءهم واحدا بعد 
واحد.. وهو ي�ساألني : ماراأيك؟ هل تظنني انه 

يقنع بخم�سمائة جنيه يف ال�سهر؟ وكنت اقول : 
كال! م�ستحيل! على االقل الف جنيه..

هذا بينما كنت اعلم ان فالنا هذا يفرح جدا 
بخم�سمائة جنيه.. بل ير�سى مبائتني! ولكن 

مل ال اجعل هوؤالء الزعماء العرب ينتفعون 
باالموال الربيطانية التي كانت تنفق باملاليني!

ويتناول ال�سابط زعيما اآخر او رئي�ش قبيلة 
ويقول: وهل تكفيه الف جنيه؟

واقول انا: كال هذا رجل قوي وغني، والف 
جنيه ال متالأ عينيه على االقل الفان وهكذا..

انا حمارة كبرية
وتوقفت ا�سمهان يف روايتها و�سحكت وهي 

تقول:
كم كنت حمارة كبرية!

و�سحكت انا وقلت: الرجوع اىل احلق ف�سيلة! 
ولكن ما �سر هذا االعرتاف؟

قالت: كان يف امكاين ان احتفظ لنف�سي 
بع�سرات االلوف من اجلنيهات، فقد كنت انا 

الو�ساطة الوحيدة يف اي�سال هذه املبالغ اىل 
امراء وعماء البادية، وكان ال�سابط االنكليزي 

املذكور يزورين كل �سهر مرة يف فندق 
)اوريان( اي ال�سرق يف دم�سق ويقول: لقد 

اح�سرت لك �سجايرك الالكي �سرتايك..
ويناولني )خرطو�ستني( �سجائر ملفوفتني 

بالورق، ولكن مل تكن هناك �سجائر بل رزم من 
اوراق البنكنوت!

وكان االمراء والزعماء يرتددون على الفندق 
واقابل كل واحد منهم على انفراد واناوله 

املبلغ املخ�س�ش له، وكما قلت لك فان معظمهم 
كان يقنع بل ويفرح بن�سف ما كنت اعطيه 

اإذا حــكــــــــــت!! �أ���س��م��ه��ان

هل الرجل يعرف املهمة التي ا�صافر من اجلها؟! وهل هو يتبعني 
خ�صي�صا؟ وهل هو جا�صو�س؟ وحل�صاب من يعمل؟

كان يف امكاين ان احتفظ لنف�صي بع�صرات االلوف من اجلنيهات، 
فقد كنت انا الو�صاطة الوحيدة يف اي�صال هذه املبالغ اىل امراء 

وزعماء البادية
طلب مني با�س ان اوؤكد لزعماء الدروز ان احللفاء �صوف ير�صلون 

جي�صا لطرد حكومة في�صي واعوان املحور مع انني ا�صتعنت 
بالكتمان واحلذر اال ان خرب وجودي يف اجلبل وخرب )ن�صاطي( 

ال�صيا�صي ومقابالتي لبع�س امراء وزعماء البادية و�صل اىل 
م�صامع ال�صلطات الفرن�صية وعيون املحور
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اياه، ولو انني كنت فعلت ذلك واحتفظ لنف�سي 
بالفرق.. وهزت كتفيها وقالت: ولكنني كنت 

حمارة كبرية!.
ثم كامنا تذكرت امرا النها �سحكت وقالت:

عملتها ب�ش مع زوجي ح�سن االطر�ش.. قلت: 
زوجك؟!

قالت: نعم.. يف احدى املرات كان علي ان 
اعطيه ن�سيبه وهو الفان من اجلنيهات ولكنني 

مل افعل، وتركت دم�سق و�سافرت اىل بريوت، 
واالمري ح�سن اليزال يعترب هذا املبلغ دينا علّي 

حتى االن!
تقابل زوجها ح�سن االطر�ش

وعادت ا�سممهان اىل روايتها وا�ستاأنفت 
احلديث.. وانا اغفل بع�ش التفا�سيل التي 

ال�سرورة او ال اهمية لها. 
قالت: واخريا و�سلت اىل اجلبل )تق�سد جبل 
الدروز( وكنت متهيبة جدا من مقابلة العائلة 

وخ�سو�سا االمري ح�سن ب�سبب ما ن�سر يف 
بع�ش املجالت امل�سرية عن زواجي ببدرخان 

ونحن الطر�سان نعده عارا ان تتزوج الفتاة 
من رجل غريب خ�سو�سا اذا كان يقل مقاما 
عنها )كذا(! واملجالت امل�سرية مقروءة يف 

�سوريا ويف اجلبل، وفعال �ساألوين عن حكاية 
زواجي هذه فكذبتها وقلت انها كذبة خمتلقة 

من اكادذيب جمالت م�سر.
وعلى العموم ا�ستقبلني كبار اال�سرة ا�ستقباال 

طيبا، وقد تاثرت حقيقة من ح�سن ا�ستقبال 
االمري ح�سن وقد اح�س�ست يف احلال انه 

اليزال يحبني،، ولعل هذا احلب هو الذي �سهل 
علي مهمتي النني مل اجد �سعوبة يف اقناعه 
ب�سواب االن�سمام اىل احللفاء والتخلي عن 

تاأييد حكومة في�سي.
ولكنه طلب مني ان اعود زوجة له. وابدى 

ا�ستعداده الن يطلق يف احلال زوجته التي كان 
تزوجها بعد طالقي منه.. ومل يقلها �سراحة 

ولكني فهمت انه يجعل عودتي اليه �سرطا 
لقبوله ماجئت من اجله، اي �سرطا لنجاحي يف 
مهمتي،،، قالت اآمال االطر�ش ولعلها ارادت ان 

توجز ومتر �سريعا بهذا الف�سل من روايتها 
حتى ال اناق�ش يف تناق�ش برقياتها التي 

ار�سلتها ايّل والتي كانت ار�سلتها اىل ا�سرتها 
يف القاهرة.

قالت: وال اطيل عليك، وار�سل ح�سن ودعا 
زعماء الطر�سان لالجتماع بي وتويل عني 

�سرح مهمتي.. واقناعهم ثم بعث بالر�سل ودعا 
بع�ش زعماء قبائل البادية.. ويف الوقت نف�سه 

بادر اىل طالق زوجته لكي يثبت يل انه جاد يف 
طلب عودتي زوجه له!

ومع انني ا�ستعنت بالكتمان واحلذر اال ان خرب 
وجودي يف اجلبل وخرب )ن�ساطي( ال�سيا�سي 

ومقابالتي لبع�ش امراء وزعماء البادية و�سل 
اىل م�سامع ال�سلطات الفرن�سية وعيون املحور 

يف �سوريا ولبنان. 
قالت: ولعل ال�سحفي االمريكي م�سرت )ف( 

هو الذي ابلغ عني، ولو انه اق�سم يل فميا 
بعد انه بريء من هذا.. وعلى كل حال فقد 

جاءين االمري فاعور، وهو احد امراء 
البادية وهو �سديق ال�سرة الطر�سان، 

يحذرين ويقول ان ال�سلطات الفرن�سية 
تو�سك ان ت�سدر االمر بالقب�ش على 
واعتقايل وانه يجب على ان اهرب 

واغادر �سوريا على الفور.. وهنا 
قاطعتها وذكرت لها خال�سة الربقية 
التي كانت ن�سرتها جريدة امل�سري 

وفيها ان امل�سري وفيها ان ال�سلطات 
الفرن�سية هي التي طلبت منها مغادرة 

البالد وانها، اي اآمال ا�سطرت بعد 
هذا ان تهرب على ظهر جواد!

قالت: هذا غري �سحيح ولو كانت 
ال�سلطات الفرن�سية هي التي طلبت 

مني مغادرة البالد فلماذا اهرب 
علي ظهر جواد؟ كان ميكنني 

يف هذه احلالة ان اغادر البالد 
علنا وبالطريق العادي ما دامت 

ال�سلطات هي التي طلبت مني 
ذلك.! كال.. احلقيقة هي ان 

الفرن�سيني ارادوا ان يقب�سوا 
علّي ولهذا هربت..

تهرب متنكرة يف زي عبد!
وتطوع االمري فاعور 

بتهريبي من �سوريا 
ومرافقتي بنف�سه اىل حدود 
فل�سطني.. وتنكرت يف زي 

عبد من عبيد االمري! وطليت وجهي ويدي 

بدهان ا�سود اللون.. ولب�ست مالب�ش العبيد 
الذين يف خدمة امراء العرب.. ولففت راأ�سي 

و�سعري بالكوفية والعقال وركبت جوادا 
و�سرت وراء جواد االمري فاعور!

وكانت رحلة �ساقة طويلة ومتعبة فقد ا�سطر 
االمري ان ي�سلك يف بع�ش اجزاء الطريق طرقا 

ودروبا غري ماألوفة وال معروفة عند حرا�ش 
احلدود.. ولقد مررنا بني اآونة واخرى ببع�ش 

اال�ستحكامات التي اقامها الفرن�سيون.. ومل 
ان�ش مهمتي فاجتهدت ان ا�سجل يف ذاكرتي كل 
ماتقع عليه عيناي من جتمعات للجند.. واوكار 
املدافع.. وج�سور او كباري ان�سئت هنا وهناك 

يف بع�ش املمرات بني اجلبال.. واحل�سون 
ال�سغرية وخمازن الذخرية اىل اآخره..

قالت: وانا احب ركوب اخليل.. ولكن للريا�سة! 
ولكني عمري ما ظننت انني �ساأكره اجلياد 

وركوب اجلياد اىل هذه الدرجة..
وعندما عربت اخريا احلدود، ودخلت فل�سطني 

كنت اح�ش ان و�سطي انقطم! بعد ان ام�سيت 
على ظهر اجلواد ليلة وبع�ش يوم!

وودعت االمري فاعور و�سكرته.. ويف م�ساء 
اليوم التايل كنت يف القد�ش.. ودخلت فندق 
امللك داود! وكم كانت ده�سة موظفي الفندق 
عندما طلبت منهم ان يقودوين اىل اجلناح 

الذي كنت اقيم فيه!
ذلك الين دخلت الفندق وانا كما انا.. اي �سوداء 

يف زي العبيد!
وبعد ان اغت�سلت وابدلت ثيابي ار�سلت يف 

طلب كومودور با�ش. ورويت له كل ما فعلته 
يف �سوريا، ونتيجة احاديثي ومقابالتي مع 

االمري ح�سن االطر�ش وزعماء اجلبل والبادية.. 
ثم ق�س�ست عليه تفا�سيل هربي وذكرت له 

ماالحظته طول الطريق و�سجلته ذاكرتي عن 
احل�سو التي �سيدها الفرن�سيون على قمم 

بع�ش اجلبال.. اىل اآخر ماذكرته لك..
و�سر الرجل جدا و�سمني اىل �سدره وهو 

يقول:
مرحى! اح�سنت �سنعا يابنيتي!
زواجها باالمري ح�سن االطر�ش

وبعد ذلك بب�سعة ايام حترك جي�ش احللفاء 
وتخطى حدود فل�سطني اىل �سوريا ولبنان،، 

والباقي تعرفه مما 

ن�سرته ال�سحف ومن برقياتي فقد عدت يف 
اعقاب جي�ش احللفاء اىل دم�سق. و�سكتت قليال 

قبل ان تقول: وار�سلت لك برقيات عن رغبة 
االمري ح�سن يف ان اعود زوجة له،، ون�سحتني 

انت بالقبول..
قلت: نعم وح�سنا مافعلت!

قالت: على كل حال كان االحتفال بزواجنا 
فخما جدا.. واعطاين االمري ح�سن يومها الفي 
جنيه.. و�سحكت انا وقلت: ثم اخذت منه الفي 

جنيه اخرى!
ابت�سمت رحمها الله وقالت:

نعم. وهل كثري ان يكون مهري اربعة االف 
جنيه!

ا�سراف و�سوء تدبري..
وهنا عادت ال�سيدة امينة البارودي من طوافها 

باملحال التجارية ومعها �سيدة نه�ست اآمال 
وقبلتها وقدمتني اليها! وقالت ال�سيدة انها 
تعرفني من قبل ان تراين لكرثة ما �سمعته 
عني من اآمال وال�سيدة وا�سمها �سفيقة هي 

ارملة املرحوم فخري بك الن�سا�سيبي وقد قتل 
بعد ذلك بنحو �سهر واد يف احد �سوارع بغداد 
اثناء زيارة له لعا�سمة العراق وقيل ان القاتل 

من اتباع �سماحة مفتي فل�سطني، الن فخري 
الن�سا�سيبي كان من الد خ�سوم املفتي كما انه 
كان متهما باأنه من ا�سدقاء االنكليز وموؤيدي 

ال�سيا�سة الربيطانية يف فل�سطني.. 
وقالت ال�سيدة �سفيقة ونحن حول مائدة الغداء 

موجهة �سوؤالها ايّل:
هل ن�سحتها؟

قلت: فيم؟
قالت: �سمعت منها ان )عيبك( الكبري يف نظرها 
هو ا�سرافك يف ن�سحها.. ولكن عمرها ما كانت 
يف حاجة للن�سح كما هي االن.. قلت: ان�سحها 

يف ماذا؟
قالت: يف ا�سرافها اجلنوين،، كاأمنا املال 

يحرق راحتيها فهي تريد اخلال�ش منه باأ�سرع 
مايكون!

وهنا قالت ا�سمهان:
مل يحدثني يف �سيء غري هذا مذ ح�سر!

قالت �سفيقة: وهل حدثته انت عن لعبك القمار 
يف بريوت؟.

ثم التفتت اىل تقول قبل ان تتمكن ا�سمهان من 
ا�سكاتها: لقد التف حولها يف بريوت بع�ش 

ال�سيدات وذكرت ا�سماءهن وهن من �سيدات 
واآن�سات اكبقر اال�سر اللبنانية 
ال�سهرية العريقة 

يتملقنها ويدعونها 
ل�سهراتهن 
وحفالتهن 

ويحطنها مبظاهر 
االجالل واالكرام!.. 

واملجنونة تظن ان 
هذا كله حبا يف �سواد 
عينيها وماهو اال طمع 

يف مالها النهن علمنها 
لعب البوكر وهي التفهم 
�سيئا ولن تفهم �سيئا يف 

لعب البوكر والنتيجة هي 
انهن يربحن منها يف كل 
�سهرة مئات اجلنيهات.. 

فهل يعجبك هذا احلال؟
قلت طبعا ال، ولكن لعله 

يعجبها هي! وم�ست ال�سيدة 
�سفيقة وا�سمهان �ساكتة 

الجتيب م�ست تق�ش على 
تفا�سيل ت�سرفات لها تدل 

على الغفلة و�سوء التدبري، 
ومنها مثال ان )�سحفيا( خدعها 

واوهمها ان عنده م�سروعا 
�سحفيا ناجحا ال�سدار جريدة 

يومية راأ�ش مالها الفان من 
اجلنيهات فهل ت�سرتك معه بن�سبة 

الن�سف يف م�سروعه الناجح 
املذكور.

ودفعت له ا�سمهان الف جنيه.. 
و�سدرت اجلريدة.. ثم احتجبت 

بعد ا�سبوعني اثنني!
اىل اخره، اىل اخره..

العجب اذن وهذا حالها اذا كانت 
انفقت خم�سة ع�سر الف جنيه يف 

خم�سة �سهور!!
واخريا تكلمت ا�سمهان فقالت انها 

لي�ست )مغفلة( كما نظن بل هي تفهم 
وتدرك كل �سيء ولكن!.

و)يعني( لفظ او تعبري لبناين ممكن ان تعني 
به كل �سيء اي �سيء وال�سيء، ولعلها ارادت 

منه هنا ان تقول انا اعرف انهم ي�سحكون 
علّي ويبتزون مايل ولكن ماذا يهم مادمت اجد 

يف هذا ت�سلية يل!.
ثم م�ست ا�سمهان تقول ان كثريين من وجهاء 

القوم وكبار التجار يق�سدونها لكي تتو�سل 
لهم يف م�سائل معينة عند ال�سلطات االنكليزية 

او الفرن�سية وخ�سو�سا عند اجلرنال كاترو 
الذي يحبها كابنته ويعطف عليها كثريا، 
ويعدونها بانهم �سوف يدفعون لها مبلغا 
كذا او يقدمون لها هدية كيت اذا جنحت 

و�ساطتها.. 
قالت: وكثريا ما جنحت و�ساطتي يف امل�سائل 

التي كلفوين بها وجنوا هم منها ارباحا 
طائلة ولكن قليلني جدا منهم هم الذين وفوا 

بوعدهم يل..
.. وان تاجرا وماليا كبريا معروفا يف لبنان 

وم�سر وانا اغفل هنا ذكر ا�سمه وكان �ساحب 
ومدير �سركة كبرية لال�سترياد والت�سدير وقد 

ورد ا�سمه يف الكتاب اال�سود الذي ن�سره مكرم 
عبيد با�سا تقرب اليها هو وال�سيدة زوجته.. 
بل وجعلته زوجته من نف�سها ا�سبه بو�سيفة 

لالمرية اآمال االطر�ش تتوىل عنها ا�ستقبال 
�سيوفها وتنظم لها حفالتها وتالزمها يف 

غدوها ورواحها..
واخريا فاحتها التاجر املايل الكبري يف 

مو�سوع تكوين �سركة بينها وبينه براأ�ش مال 
قدره مائة الف جنيه.. على ان التدفع هي �سيئا 
ما النه �سيتوىل هو عنها دفع ن�سيبها يف راأ�ش 
املال! وطلب منها يف مقابل هذا ان تتو�سط له 
عند اجلرنال كاترو يف م�سائل معينة.. وهي 
م�سائل جتارية بحتة ذات قيمة مالية كبرية..

قالت: ومل يخطر ببايل وقد راأيت من اآيات 
�سداقته و�سداقة زوجته يل ما راأيت انه 

ي�سحك علّي، وتو�سطت فعال له عند كاترو 
وق�سيت له حاجته.

ثم ابت�سمت وهي تقول:
ولكنه مل يكتب عقد ال�سركة حتى اليوم! بل 

انقطع هو وال�سيدة زوجته عن زيارتي!..
االمرية اآمال االطر�ش!

ويف امل�ساء اقامت ا�سمهان او االمرية اآمال 
االطر�ش حفلة ا�ستقبال يف ال�سالون الكبري 
امللحق بجناحها امللكي! يف فندق امللك داود.

وكان بني املدعوين بع�ش كبار ال�سباط 
الربيطانيني واالعيان وقنا�سل الدول 
االجنبية يف القد�ش ومعهم ال�سيدات 

قريناتهم. وراأيت اال�سراف الذي مابعده 
ا�سراف يف الطعام وال�سراب. وقدمتني هي 
اىل مدعويها على انني ))�سديق عزيز على 

م�سر((. ولكنني اآثرت ان انزوي يف احد 
اركان ال�سالون واتفرج وابت�سم بيني وبني 

نف�سي! 
هذا هو اجلو الذي حتبه ا�سمهان.. جو 

الفخفخة حتى ولو كان مزيفا ال�سدق فيه! 
اجلميع ينادونها بلقب )برن�س�ش( ويعاملونها 
على انها امرية.. وهي تتحرك بينهم وتتحدث 
اىل هذا وذاك.. ثم تنتقل وت�سمل بعطفها هذا 

وذاك! متاما كما تت�سرف اية امرية يف مثل 
هذه احلفلة! وقبيل منت�سف الليل نه�ست 

االمرية اآمال االطر�ش واقفة ايذانا بانتهاء 
ال�سهرة!! وايذانا ل�سيوفها باالن�سراف. 

ونه�ش املدعوون واملدعوات واقبلوا 
ي�ستاأذنونها يف االن�سراف وي�سكرونها اىل 

اآخره!.
متاما كما يحدث يف اي بالط �سغري!! 

هذا هو اجلو الذي كانت تتنف�ش فيه اآمال 
االطر�ش ملء رئتيها وحتب ان تعي�ش دائما 

كانت فيه.. امل�سكينة! والعجب اذا 
او جملة ح�سابها اال�سبوعي 
)فاتورة( فندق امللك داود 
وحدها كانت التنق�ش عن 
اربعمائة جنيه.. اربعمائة 
جنيه يف اال�سبوع الواحد 

وللفندق فقط؟!
واقمت يف القد�ش 

خم�سة ايام حتدثنا 
فيها كثريا وقلت لها يف 

�سباح اليوم اخلام�ش 
انني �ساأعود غدا اىل 

م�سر..
قالت: وانا اي�سا �ساأعود 

اىل بريوت

ثم التفتت اىل 
تقول قبل ان تتمكن 

ا�صمهان من ا�صكاتها: 
لقد التف حولها يف 

بريوت بع�س ال�صيدات 
وذكرت ا�صماءهن وهن 

من �صيدات واآن�صات 
اكبقر اال�صر اللبنانية 

ال�صهرية العريقة 
يتملقنها ويدعونها 

ل�صهراتهن وحفالتهن 
ويحطنها مبظاهر 

االجالل واالكرام!..
واملجنونة تظن ان هذا 

كله حبا يف �صواد عينيها 
وماهو اال طمع يف مالها 

النهن علمنها لعب 
البوكر وهي التفهم 

�صيئا ولن تفهم �صيئا يف 
لعب البوكر والنتيجة 
هي انهن يربحن منها 

يف كل �صهرة مئات 
اجلنيهات.. 

ا�سمهان مع حممد التابعي
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د. �صّيار اجَلميل 

ا�سمهان اكرب من م�سل�سل 
طلب مني بع�ش اال�سدقاء ان اكتب �سيئا عن 
م�سل�سل ) ا�سمهان ( التلفزيوين الذي عر�ش 

خالل �سهر رم�سان الف�سيل ، خ�سو�سا 
عندما حتدثت عنه �سفويا يف منا�سبة 

ثقافية هنا يف كندا .. وكنت قد تابعت هذا 
با�ستثناء  حلقاته  الغلب  " املتميز  " العمل 

حلقتني او ثالث �ساعت مني وانا يف متاهة 
العمل وزحمة االن�سغاالت .. وكنت امتنى 

ان يحر�ش كل املهتمني على متابعة لي�ش 
امل�سل�سل بحد ذاته ، بل اثارة ذكرى �سخ�سية 

فنية عربية متميزة كان عطاوؤها مده�سا 
ابان الن�سف االول من القرن الع�سرين .. 

ثم اختفت بطريقة غام�سة .. �سحيح انني 
ا�سجل كل االعجاب بال�سخ�سيات التي اعادت 

كل من ق�سة و�سوت ا�سمهان اىل الوجود 
.. خدمات ون�سو�سا وبطولة ومتثيال 

وت�سويرا وانتاجا واخراجا ، ومقاربة 
تراجيديا ا�سمهان اىل واقعنا اليوم يف القرن 

الواحد والع�سرين ، اال ان ا�سمهان نف�سها 
، اكرب من اي عمل فني او غري فني يج�سد 

ذكراها الكبرية ، وقيمتها الفنية .ان هذا 
اال�سم الذي حفر نف�سه يف تاريخنا الثقايف 

واالجتماعي اأكرب بكثري مما نتخيله على 
وجه االطالق ، ومهما بلغت درجة االجادة 

من قبل اي ان�سان يتقّم�ش �سخ�سيتها ، كي 
يّغني اأغانيها ، او مّيثل دورها .. فهو يعجز 

متاما عن ادراك الطاقة التي امتلكتها ا�سمهان 
منذ ان ملع جنمها وحتى نهايتها املاأ�ساوية 

التي اودت بحياتها ، اذ بقيت تعي�ش جنمة 
يف �سمائر اولئك الذين يدركون امكاناتها 
التي ال ي�ساهيها اأحد من املطربني ابدا يف 

احلياة الفنية العربية احلديثة . 
اخلالدون ال ميوتون

اننا نعرتف باأن هناك عمالقة من الفنانني 
واملطربني الذين اثروا احلياة الفنية العربية 

باعمالهم الغنائية ، وهم قلة قليلة و�سط 
بحر من اال�سوات املتنوعة ، ولكن ا�سمهان 

كانت قد تفوقت عليهم جميعا بقدراتها 
الهائلة التي جنح يف توظيفها بع�ش اولئك 
الذين تعاملوا معها الأكرث من ع�سر �سنوات 
، فلنت�سور كم كانت �سترثي الغناء العربي 

املعا�سر يف القرن الع�سرين ، لو ا�ستمر 
وجودها لعقود اخرى من ال�سنني .. ان 

رحيلها املبكر ، وبالطريقة التي انتهت اليها 
حياة ا�سمهان يعد من الناحية التاريخية 

اكرب خ�سارة منيت بها الثقافة العربية 
احلديثة التي طاملا خ�سرت الكثري من 

املبدعني الذين ال يتكرر من امثالهم ابدا . ثمة 
�سوؤال اعتقد ان من االهمية مبكان التفكري 
فيه مليا : ملاذا كانت حياتنا العربية تخ�سر 

اقوى مبدعيها ، برحيلهم وهم يف عز ال�سباب 
؟ هل فكّرنا بنهاية كل من بدر �ساكر ال�سّياب 

وناظم الغزايل وجواد �سليم يف العراق ؟ 
هل فّكرنا بنهاية كل من ابو القا�سم ال�سابي 

الدايل يف تون�ش ؟ هل فّكرنا وذكرى 
بنهاية كل من عادل خريي 

وعبد احلليم حافظ يف م�سر 
؟ هل فّكرنا بنهاية كل من مها 

اجلابري وربا اجلمال يف 
�سوريا ؟ هل فكرنا بنهايات 

اآخرين واآخرين ؟ 
وتبقى ا�سمهان غري كل 

هوؤالء على وجه االطالق 
.. واذا كان " امل�سل�سل 
قّدمها  قد  " التلفزيوين 
اىل عاملنا العربي اليوم 
، وفاء لذكراها الطيبة ، 
واثارة ملجدها الغنائي 

.. وبالرغم 
من جناحه 

على م�ستوى الت�سوير واالخراج واحلبكة 
واالغنيات .. فهو يبقى اعجز من الو�سول 

اىل قامتها العالية التي بلغت الذروة ، والتي 
مل ي�ستطع احد بلوغها ال على م�ستوى 

املرئيات وال على م�ستوى الواقع ابدا . 
اخل�صلة االوبرالية الفريدة

هذا الكالم الذي اقوله هنا ، لي�ش من باب 
االعجاب الفني ح�سب ، وال من باب كوين 
تربيت لوالدين يع�سقان �سوتها .. بالرغم 
من �سماعي اغنياتها وانا �سغري من خالل 

ما يكون يدور يف جهاز الكرامافون من 
ا�سطواناتها ، وما كان يذاع من اغانيها 

يف حمطات االذاعة طوال اخلم�سينينات 
من القرن الع�سرين ، بل الأن ا�سمهان قد 

جمعت خ�ساال متميزة وفريدة على م�ستوى 
ال�سوت واحلنجرة وال�سجن واالحا�سي�ش.. 

وعلى م�ستوى االمكانات املقامية واالداء 
�سواء يف فرادة حنجرتها ، وطول نف�سها ، 
ومقدرتها يف امليانة او اجلواب او القرار 

.. ف�سال عن براعة االجادة يف اداء خمتلف 
التالحني النغمية التي ال يدركها اال ا�ساتذة 
الطرب العربي .. وكما كتبت ون�سرت قبل 

�سنني طوال ، وانا اقارن بني ثالثة انواع من 
االداء الغنائي والتطريبي العربي ، وهي : 

الغناء الذي و�سلت اىل قمة االداء فيه الفنانة 
القديرة فريوز ، ثم التطريب الذي و�سلت 

اىل قمة االداء فيه الفنانة الكبرية ام كلثوم 
، اما الثالث فهو حا�سل جمع االثنني معا 

مع ا�سافة هائلة من االداء االوبرايل الذي 
و�سلت اىل قمة االداء فيه الفنانة اخلطرية 
ا�سمهان . لقد حّلل �سوتها اأحد ابرز خرباء 
اال�سوات ، فقال : " اأ�سمهان �ساحبة اأكرب 
�سوت يف تاريخ الغناء العربي من حيث 

اخلامة، فم�ساحة ال�سوت ورنينه اخلا�ش 
وقدرته على التطبع الت�ساهى. م�ساحة 

�سوت اأ�سمهان متتد اإىل اأكرث من ديوانني، 
اأي ما يوازي اأكرث من خم�ش ع�سرة درجة 

على ال�سلم املو�سيقي، كما اأن ل�سوتها ميزة 

التطويع والتطبع مما جعلها قادرة على اأداء 
الغناء االأوبرايل "�سوت الراأ�ش" والغناء 

ال�سرقي لنوتات الو�سط والقرارات "�سوت 
ال�سدر"، اأما بالن�سبة للرنني فال نقول اإال 

اأنه ميكن الأي م�ستمع ب�سيط متييز �سوت 
اأ�سمهان عن �سوت اأي مطربة اأخرى " . 

من هذه النقطة الفا�سلة ، علينا ان نبحث عن 
ا�سرارها يف االداء ، وهي ا�سرار ا�ستطاع 

ان يك�سف عنها كل من اال�ساتذة الراحلني : 
فريد غ�سن وداود ح�سني وحممد الق�سبجي 

وفريد االطر�ش وحممد عبد الوهاب .. لقد 
جنح كل من الق�سبجي وفريد االطر�ش ان 

يوظفا قدرا �سئيال من امكانات ا�سمهان 
خالل عدة �سنوات .. فكيف لو عا�ست 

ا�سمهان لع�سرين �سنة اخرى وال راد الرادة 
الله ؟ لقد و�سلت ا�سمهان قمة ابداعها مع 

املو�سيقار الق�سبجي . لقد كتبت قبل �سنوات 
مقاال بعنوان " �سايكلوجية اخلوف من 

نقد الكبار " ) جملة الهالل ، يوليو 2000 
( وكنت اعّقب فيه على مقال االخ الدكتور 

جالل احمد امني ، قلت فيه : 
ذروة يف االعماق : رائعة يا طيور 

�ساهدة  واأعماله  الق�سبجي  حممد  " كان 
على مقدرته العليا على �سياغة لوازم 
مو�سيقية ا�سيلة ، وقوية ، و�سعبة .. 
ف�سال عن ابداعه يف بناء جملة احلان 
جديدة ومتما�سكة مّطورا يف االحلان 

العربية وجمددا يف املو�سيقى ال�سرقية . 
واعتقد اأنه الوحيد الذي ّطور املو�سيقى 

العربية باأ�سالة واقتدار .. وكان من قبله 
املو�سيقار �سيد دروي�ش الذي �سبقه بجيل 
! فالق�سبجي يف مو�سيقاه من ال�سعوبة 
مبكان ان يجد اال�سوات التي ميكنها ان 

ت�سدح بها ، واذا كان الرجل قد و�سل ذروته 
مع اأم كلثوم يف رائعة " رق احلبيب " ، فقد 
كان ذروته اي�سا مع ا�سمهان يف رائعة " يا 

طيور " .. ولقد اأبدعت ّكل منهما يف ترجمة 
التفكري املو�سيقي اخل�سب للق�سبجي .. 

وملا رحلت ا�سمهان ذات ال�سوت االوبرايل 
الوا�سع اىل ال�سماء قبل اأن يبداأ الن�سف 

الثاين من القرن الع�سرين �سفحاته ، فان 
الق�سبجي رحل مبوهبته اخل�سبة يف اأعماقه 

والتي مل ت�ستطع اأم كلثوم ان تنت�سلها 
كي ترتجمها بفعل تاأقلمها مع ال�سفحات 

اجلديدة ) ذات ال�سلم الواحد لل�سنباطي ( 
التي �سبّبت حمنة نف�سية وابداعية حقيقية 

للق�سبجي .. فماذا حدث ؟ " . 
نعم ، ان اروع ما غّني يف العربية قد مّتثل 

باغنية " يا طيور " ال�سمهان التي حلقت من 
خاللها بعيدا يف ال�سماء ، ومل ي�ستطع اي 

فنان مطرب او مغني عربي ان يتفوق عليها 
من خالل اللحن ال�سعب الذي و�سعه لها 

الق�سبجي .. وملا رحلت ا�سمهان .. انتهى 
ال�سوت االوبرايل حتى يومنا هذا . 

مكابدات ا�صمهان
اعود اىل " امل�سل�سل " ، الأقول : باأن ا�سمهان 

اكرب بكثري من �سريتها ووقائع حياتها 
الق�سرية .. انها اكرب من احداث حياة ان�سان 

اختلف حولها النا�ش .. بل واالنكى من ذلك 
كله ، ان لي�ش هناك ان�سان عانى وكابد من 

االخرين كما جرى ال�سمهان .. لقد ارادت 
ان حتيا كما لو انها مالكة حياتها لوحدها 

، ارادت ان تكون حرة يف كل ت�سرفاتها 
، ولكن املجتمع كان قا�سيا عليها كثريا .. 

لقد كانت حتمل معها كل تاريخها ال�سعب 
، وت�سعر بانها اكرب من اجلميع .. وكانت 

موؤمنة بذاتها التي اعتربتها ا�ستثناء لي�ش 
كاالخرين ، اذ ّعربت عنه بكربيائها لي�ش 
كاأمرية درزية ، بل كمبدعة غري عادية .. 

ان التحديات التي �سادفتها مل ت�ستطع 
اال�ستجابة لها ابدا ، اذ كانت حتا�سرها من 

كل جانب .. كانت حمالت املالحقة والت�سويه 
واال�ساءة تالحقها من مكان اىل اآخر ، 

وخ�سو�سا من قبل ال�سحافة وا�ساعتها 
التي جاءت من اقرب النا�ش لها .. كانت مثار 
الحقاد وخ�سومات ال حدود لها .. كانت غري 

م�ستقرة ابدا ، ومل تعرف حياتها اية ثوابت 
نتيجة تربيتها التي جمعت كل التناق�سات .. 

انني ا�سعر بانها كانت تعرف قيمة �سوتها 
وفرادة دورها ، ولكنها مل تكن تدرك حجم 

ردود الفعل بال�سد منها كونها مبدعة خارقة 
للعادة . 

وقفة نقدية معاتبة
كنت امتنى على هذا " امل�سل�سل " املتميز 

ان مّييز بني ا�سمهان الفنانة نادرة احلدوث 
، وبني �سرية فنانة جمعت كل التناق�سات 

واالالم والعبث والتمردات يف جمتمع 
ال يرحم ! كنت امتنى على " امل�سل�سل " 

ان يظهر ا�سمهان لالجيال بكل ما لها من 
ابداعات �ستبقى خالدة مدى الدهر ، بدل 

االهتمام ب�سفا�سف حياتها و�سريتها التي مل 
تعد تهم اأحد هذه االيام ! كان على امل�سل�سل 

ان يتم تركيزه على جوانب اخرى اكرث 
اهمية ، ويخرج من معطف هذا " املجتمع 

وما   ، حياتها  يف  ا�سمهان  على  جنى  " الذي 
زال يالحقها ليجني عليها بعد اكرث من 

�ستني �سنة على رحيلها ! كان على امل�سل�سل 
ان يظهر ا�سمهان كمو�سوع �سحقه الزمن 

وقهره ، ال كذات لها احداثيات اغلب عواملها 
وا�سبابها خمفية وم�ستورة .. وال يعرفها 

احد حتى اليوم ! كان على " امل�سل�سل " ان 
يوازن يف ال�سراع بني ا�سمهان ومن وقف 
معها من طرف وكل االخرين الذين وقفوا 

�سدها من طرف اآخر ! كان على امل�سل�سل ان 
يظهر ا�سمهان احلقيقية ال املزيفة .. اذ كانت 

ا�سمهان نف�سها قد �سنعت جمدها كاأمرية 
ف�سال عن اللقب الذي ورثته عن عائلتها ! 

ا�سمهان اكرب من الذين احاطوا بها .. بل هي 
اكرب من جمتمع فني نحرتمه جميعا ، كانت 

ا�سمهان تنتمي اليه ، وقد رف�ست عاداته 
وتقاليده .. وهي اكرب من جمتمع م�سري 

خمملي مزّيف انتمت اليه ، وقد رف�ست 
طقو�سه وكل التواءاته .. 

واأخريا .. كنت امتنى �سورة حقيقية 
مغايرة 

كنت امتنى ان يعرف النا�ش ال�سورة 
احلقيقية الن�سانة ادركت منذ �سغرها 

انها متميزة عن كل االخرين .. رمبا كانت 
معّقدة ، ورمبا كانت �سعبة املرا�ش ، ورمبا 
كانت متمردة ، ورمبا مل حتب احدا نتيجة 

الظروف القا�سية التي مّرت بها .. ولكن 
الذي قدمته يف حياتها الق�سرية ، كان اكرب 
بكثري من االهتمام بق�سة امها الفنانة التي 

اورثت كل التمرد البنتها .. وما ابدعته 
ا�سمهان كان اكرب بكثري من مناكفات اخوها 

التي ا�سهب امل�سل�سل فيها كثريا .. يكفي 
ايها النا�ش ان ما اثارته ا�سمهان االوبرالية 

، وبالعربية الأول مرة ، كان اعظم بكثري 
من كل تفاهات احلياة التي مل تزل حياتنا 

العربية ت�سبح بحمدها ليل نهار .. وترتقبها 
وتلوكها االل�سنة . ولعل ا�سواأ ما يف حياتنا 

العربية منذ القدم حتى يومنا هذا، ان 
يتدّخل االخرون يف حياتك ال�سخ�سية ، 

بون من انف�سهم او�سياء عليك وعلى  وين�سّ
ت�سرفاتك التي ال م�سوؤول عليها اال �ساحبها 

.. ولعل ا�سمهان التي عانت من ذلك اكرث 
من غريها، بتجردها خلدمة وطنها قد 

ف�سلت حتى قهرها االخرون . ولقد اخطاأت 
عندما تنازلت ، واعرتفت قائلة : " انا اللي 

ا�ستاهل كل اللي يجرى يل .. "من دون 
اي فائدة تذكر ال باالعرتاف وال بالرتفع .. 
لقد قتلوها نف�سيا واعالميا وت�سهرييا قبل 

�سدمة تراجيديا موتها وهي يف ريعان 
�سبابها . ان ما يعنينا يف ا�سمهان هو معنى 
خلودها. نعم ، انها كانت و�ستبقى من اعظم 
ما اجنبته حياتنا العربية على امتداد تاريخ 
طويل .. فان كان كل علماء اال�سوات ونقاد 

الغناء وفنونه اال�سالء يدركون ما اقول ، 
فان التاريخ �سوف ي�سقط كل �سغائر احلياة 

اليومية ويبقى ا�سمهان ابدع امراأة عربية 
قلما يجود الزمان مبثل �سوتها واوبراليتها 

الرائعة.
عن كتاب ن�صوة ورجال
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خال�س جلبي

فلن  فوؤاد  يا  اأنت  "اأما 
تتزوجها ـ عن الفتاة 

اليهودية التي اأحبها 
ـ ، واأما اأنت ـ عن 
اأ�سمهان ـ ف�سوف 

حتملني ثالثا لن ي�سلم 
منهم اإال بنت واحدة! 
و�سوف متوتني غرقا 

يف املاء! واأما فريد 
ف�سوف ميوت مبر�ش 

غريب! 
وفجاأة حتقق االأول؛ 

فلم متنح الفتاة 
اليهودية فيزا لزيارة 

�سورية، وهناك 
وقفت العائلة )وهي 

من طائفة الدروز( 
بفعل العادات �سد هذا 
الزواج؛ فلم يتزوج الفتاة 

التي اأحبها قط! 
واأما اأ�سمهان فولدت بنتا 
واحدة �سمتها كاميليا، ثم 

ماتت غرقا يف ترعة النيل. واأما 
فريد فمات كما قال. وبذلك اكتملت هذه 

النبوءة العجيبة! 
عا�ست اأ�سمهان فرتة يف �سورية مع زوجها 
ح�سن االأطر�ش، ولكن مل ت�ستقم لهما حياة 

على الرغم من تعلقه ال�سديد بها، وحني 
ودعته يف اآخر مرة �ساألها متى �ستعودين؟ 

اأجابت ب�سيء من الق�سوة بانت يف عينيها: 
اإن كنت تطلب مني اأن اأعود فاحلم بذلك 
دوما! وهو ما كان، فقد تزوج العديدات 

بعدها و�سلت رمبا ل�سبع؟ ولكن اأ�سمهان مل 
تعد له قط. 

بعد اأن راأت اأ�سمهان غدر االنكليز، وعدم 
وفائهم لعهودهم، وهو اأمر لي�ش باجلديد، 

وفاتها ذلك غفلة منها، من ق�سور يف الوعي 
ال�سيا�سي، اأن ملة الكفر واحدة كما يقولون، 

وهي ملة ال�سيا�سيني جميعا، فحاولت 
 Von Pappen "االت�سال بـ "فون بابن

يف ا�سطنبول، وكان �سفريا الأملانيا هناك، 
كما كان منظما ل�سبكة ا�ستخبارات ال�سرق 

االأو�سط التابعة للمحور، اإال اأنه األقي 
القب�ش عليها على احلدود الرتكية، واأعيدت 

اإىل لبنان. 
واأما نهاية اأ�سمهان الدرامية فبقدر نهايتها 
غرقا يف ترعة النيل، حني قفز ال�سائق من 

العربة وترك العربة مت�سي باجتاه الهاوية، 
بقدر غمو�ش دوافع القتل، فقد قفز ال�سائق 

من ال�سيارة وترك اأ�سمهان و�سديقتها 
مل�سريهما فماتتا غرقا. 

واختلفت التف�سريات يف هذه النهاية يف 
عدة �سيناريوهات؟ بني الغرق الطبيعي؟ اأو 

اتهام اأم كلثوم املناف�سة لها دون دليل بني؟ 

اأو �سراع ال�سيا�سات يف املنطقة بني اإنكليز 
واأملان وطليان؟ اأو ق�سة ال�سرف عند الدروز 
ملا �ساع عنها من م�ساحبتها اأكرث من واحد، 
وحماولتها الزواج من اأحمد طلعت وغريه 

دون جناح! 
وقد تكون مطلوبة من اأكرث من جهة؛ 

فا�سرتكت جمموعة من العنا�سر يف نهايتها، 
كما يف قتل احلريري وكيندي واختفاء 

مو�سى ال�سدر، ويف العادة كما تعلمنا يف 
الطب اأن اأي مر�ش ينفجر، ت�سرتك فيه عادة 
باقة من العنا�سر مع ترجيح بع�سها، ولكن 

العامل الداخلي هو االأ�سا�ش يف انفجار 
االأحداث، ويلعب الدور اخلارجي عن�سر 

االإبراز، حلقيقة من حزمة من العنا�سر 
الداخلية املختمرة. 

ومن اأغرب احلوادث يف موتها اأنها كانت 
تتدرب على غناء �سعر اأبي العالء، وبينما 

كانت ت�سوق ال�سيارة يوما وهي ترتمن 
ب�سعر اأبي العالء؛ غري جمد يف ملتي 

واعتقادي، فو�سلت اإىل قوله �ساح هذي 
قبورنا متالأ الرحب فاأين القبور من عهد عاد؟ 

فاأ�سيبت بنوبة اإغماء فقدت معها ال�سيطرة 
على املقود، ف�سارع من حولها الإنقاذ انحراف 

ال�سيارة، فلما اأفاقت قالت: كاأين يف جنازة 
يف ال�سويداء يتقدمهم املقرئون خمتلطة 

ترانيمهم باأزيز الطاحونة هناك، وبعدها 
باأربع �سنوات عام 1944م ماتت اأ�سمهان 

يف الطريق نف�سه على الطريق 
نف�سه عند القطعة نف�سها بجنب 

الرتعة.. فكانت مالئكة املوت 
تزف لها اخلرب قبل اأوانه 

بنوع من الالوعي غري املف�سر 
حتى يومنا هذا ولكنه 

يتكرر لكل واحد على نحو 
غام�ش. 

رحمك الله يا اأ�سمهان 
و�ساحمك الرب على 

هفواتك.. ماذا لو بقيت 
للفن دون �سيا�سة اأمل يكن 

اأف�سل للتاريخ؟.

عن موقع 
ايالف

كيف ختمت �أ�سمهان حياتها 
وهل قتلت؟

و�صفت اأ�صمهان باأنها كانت �صخية كرمية خا�صة يف رم�صان، ويف حفلة ح�صرت وعليها الطرحة امل�صرية التقليدية 
فاأعطت يف احلفلة كل جندي 100 لرية، وكان مبلغا كبريا يومها. 

كانت مبدعة مميزة خلدها �صوتها على الرغم من موتها املبكر، ومن اأعجب ق�ص�س النبوءات عنها واأخويها 
فريد وفوؤاد االأكرب؛ اأن م�صعوذا دخل عليهم يوما، وكان فوؤاد ي�صتعد مع اأ�صمهان للذهاب اإىل �صورية، ويف 

نيته اأخذ خطيبته اليهودية ليبني بها هناك، وكان ذلك يف خطة تزويج اأمل من ح�صن االأطر�س، الذي 
�صي�صميها اأي زوجها ح�صن بدوره )اآمال(، اأن قال اأي املنجم لالإخوة الثالثة: 

واأما نهاية اأ�صمهان 
الدرامية فبقدر 

نهايتها غرقا يف ترعة 
النيل، حني قفز 

ال�صائق من العربة 
وترك العربة مت�صي 
باجتاه الهاوية، بقدر 
غمو�س دوافع القتل، 

فقد قفز ال�صائق من 
ال�صيارة وترك اأ�صمهان 

و�صديقتها مل�صريهما 
فماتتا غرقا. 

واختلفت التف�صريات 
يف هذه النهاية يف عدة 

�صيناريوهات؟ بني 
الغرق الطبيعي؟ اأو 

اتهام اأم كلثوم املناف�صة 
لها دون دليل بني؟ اأو 

�صراع ال�صيا�صات يف 
املنطقة بني اإنكليز 

واأملان وطليان؟ اأو ق�صة 
ال�صرف عند الدروز ملا 

�صاع عنها من م�صاحبتها 
اأكرث من واحد
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�صعاد الهرمزي

ورحلت بعد اأن انتزعت حريتها ال�سخ�سية 
من قيود انتمائها اإىل عائلة االأطر�ش الكبرية 
املحافظة، وهو االنتماء الذي كان قد تكّر�ش 

يف زواجها من ابن عمها االأمري ح�سن 
االأطر�ش، والذي تخففت بالطالق منه من 
احلواجز التي و�سعها يف وجه �سعودها 

الفني ال�ساروخي. ورحلت اأخرًيا يف خ�سم 
حتّوالت فنية عارمة، الأنها كانت قد جنحت 

منت�سف عقد االأربعينيات يف يف 
الرتّبع على عر�ش الغناء 
العربي الكال�سيكي، على 

م�سافة قريبة جدا من موقع 
اال�سمني اللذين �سيطرا على 

قمة هذا العر�ش يف القرن 
الع�سرين: عبدالوهاب 

واأم كلثوم.
اليوم، وبعد مرور 

�ستني عاًما على رحيلها، 
وخ�سوع الن�سف الثاين 

من هذه املدة، ل�سيطرة 
الغناء اال�ستهالكي، الذي 
جنح حتى االآن يف �سحب 

الب�ساط من 
حتت ع�سور 

الغناء العربي الكال�سيكي الذهبية املتتالية 
بني 1875 و1975، يف تطبيق مذهل لل�سعار 

االقت�سادي القائل: العملة الرديئة، تطرد 
العملة اجليدة من ال�سوق، بعد كل هذه 

التطورات، حت�سر الذكرى ال�ستون لرحيل 
اأ�سمهان، لت�ستعيد ا�سمها على اأ�سّنة اأقالم 

بع�ش كّتاب ال�سحافة العربية الراقية، وكاأنها 
رحلت باالأم�ش، وهالة الكرب واخللود حتيط 

با�سمها، طازجة م�سّعة باهرة.
طبًعا، هناك يف حياة اأ�سمهان اأكرث من �سبب، 
قد ي�سّكل اإغراء ال�ستعادة ذكرها، فهذه الفنانة 

التي مّرت يف حياتها ال�سخ�سية وحياتها 
الفنية، مرور ال�ساعقة، مليئة باالأ�سرار 

ال�سخ�سية والفنية وال�سيا�سية، التي التزال 
قيود التخلف العربي االجتماعي وال�سيا�سي 

والثقايف والفني، متنع الغو�ش عميًقا فيها 
كلها، دفعة واحدة، غري اأن اأقل القليل من 

الكتابات احلديثة، التي اأ�ّسرت اإليها، اجته 
نحو الزوايا الفنية من حياتها، واأكرث هذا 

القليل، كان م�سدوًدا، كالعادة، نحو االأ�سرار 
ال�سيا�سية التي اأحاطت فعاًل بعالقاتها 

الغام�سة مع قوات احللفاء )وقوات املحور 
اأحياًنا على ما يقال(، واالأ�سرار ال�سخ�سية 

حلياتها التي تاأرجحت كثرًيا بني الزواج 
والطالق، والعالقات غري الوا�سحة بكثري 

من رجال الو�سط الفني من جهة، والو�سط 
االجتماعي، حتى قمته يف الق�سر امللكي 

والعائلة املالكة، من جهة ثانية. وبع�ش 
املقاالت اليزال من�سرًفا اإىل حماولة فك 

األغاز موتها الفجائي الغام�ش: هل هو بفعل 
ت�سفية �سيا�سية، اأم بفعل غرية ن�سائية 

غرامية، اأم بفعل غرية فنية?!
غري اأن ما تبقى من �سطور هذا املقال، 

�سين�سرف متاما اإىل اإلقاء ما اأمكن من 
ال�سوء جمددا، على القيمة الفنية اال�ستثنائية 
لهذه الفنانة التي اجتازت عتبة اخللود حتما.
واإذا كان هناك اإجماع على اأن اال�سمني اللذين 

يرتّبعان يف مقدمة كتيبة االأ�سوات العربية 
الالمعة التي �سنعت اأجماد الغناء العربي يف 
ع�سره الذهبي يف القرن الع�سرين، هما ا�سما 

اأم كلثوم وحممد عبدالوهاب، فاإن االإجماع 
ميتد حتى ي�سمل اال�سم الثالث يف مقدمة هذه 

الكتيبة: اأ�سمهان.
�سنوات التاألق

من غرائب ال�سدف، ذلك الت�سابه الغريب يف 
الت�ساوي بني حياة �سيد دروي�ش واأ�سمهان، 

يف امتالك القيمة الفنية اخلارقة، بالرغم من 
احلياة الفنية اخلاطفة، يف التماعة اأق�سر 

من عمر الورد: �ست �سنوات ل�سيد دروي�ش، 
و�سبع �سنوات الأ�سمهان. ومن غرائب 

الت�سابه بينهما املوت يف مطلع الثالثينيات 
من العمر: )1892-1923( ل�سيد دروي�ش 
)31 عاًما(، و1912-1944 الأ�سمهان )32 

عاًما(.

واحلقيقة اأن حياة اأ�سمهان قد عرفت - على 
ق�سرها - مرحلتني خمتلفتني، الأنها كانت 
حياة فنية ثرية جدا، يف ع�سر فني ذهبي 

فاح�ش الرثاء.
فاإذا عرفنا اأن اأ�سمهان قد ا�ستقرت يف 

القاهرة يف العام 1923، طلبا لالأمان مع 
الوالدة علياء املنذر، الهاربة باأوالدها من 
اأهوال ال�سيا�سة واحلروب يف بالد ال�سام 
)قبيل احلرب العاملية االأوىل ويف اأثنائها 

وبعد انتهائها(، فاإن هذا العام 1923 �سهد 
ا انتقال اأم كلثوم من الريف للقاهرة،  اأي�سً
كما اأن العام الذي تاله، �سهد انتقال حممد 

عبدالوهاب اإىل رعاية اأحمد �سوقي، املن�سة 
الكربى التي اأطلقته عاليا يف �سماء الفن 

العربي.
�سحيح اأن اأ�سمهان كانت عند ذاك مل تتجاوز 

احلادية ع�سرة من عمرها، ولكن تلك الظروف 
اأتاحت لها اأن ترتعرع بوجدانها، واآذانها 
وح�ّسها املرهف، مع انبالجة فجر الغناء 
العربي الكال�سيكي احلديث على يدي اأم 

كلثوم وملحنيها العباقرة من جهة، وعبقري 
التلحني والغناء حممدعبدالوهاب، من جهة 

اأخرى.
وقد قّدر الأ�سمهان، يف فرتة التكّون االأوىل 

تلك، اأن تنال رعاية نفر من كبار امللحنني 
والعازفني، اأمثال داود ح�سني )الذي حّول 
ا�سمها االأ�سلي )اآمال االأطر�ش( اإىل ا�سمها 

الفني )اأ�سمهان((، وفريد غ�سن وحممد 
الق�سبجي وريا�ش ال�سنباطي.

بدايات اأ�سمهان يف دنيا االحرتاف دخلت بعد 
ذلك يف املرحلة االأوىل، حتى العام 1933، 
وكانت هذه البدايات تدور يف فلك زعيمة 

االأ�سوات الن�سائية يف املرحلة الكال�سيكية 
اجلديدة: اأم كلثوم.

واحلقيقة اأن َمن يراجع �سجل اأغنيات 
اأ�سمهان يف هذه املرحلة االأوىل، التي �سبقت 

العام 1933، عام زواجها بابن عمها االأمري 
ح�سن االأطر�ش، يجد فيها كثرًيا من ال�سبه 

مبرحلة ليلى مراد االأوىل، التي كانت اأقرب 
اإىل الكال�سيكية املحافظة، قبل اأن يكت�سفها 

عبدالوهاب يف فيلم )يحيا احلب(، ويطلقها 
جنًما �ساطًعا يف �سماء الغناء العربي 

الرومان�سي احلديث.
االأ�سلوب الوهابي

عندما بداأت املرحلة الثانية، واالأهم يف حياة 
اأ�سمهان الفنية، بعد عودتها اإىل القاهرة، 

هرًبا من قيود الزواج، كانت اأ�ساليب الغناء 
العربي الكال�سيكي قد اآن لها اأن تتبلور 

وتتخذ اأ�سكااًل وا�سحة املعامل واحلدود بني 
اأ�سلوب واآخر، بعد م�سي اثني ع�سر عاًما 

ونيف على انطالق جتربتي اأم كلثوم من جهة 
)مع فريق ملحنيها االأوائل( وعبدالوهاب 

من جهة ثانية. واأنا مّمن يعتقدون اأن 
الع�سر الذهبي للغناء العربي املعا�سر، 

يف خ�صم حتوالت �صيا�صية و�صخ�صية 
وفنية عارمة، ويف اليوم املوافق لذكرى 

الثورة الفرن�صية الكربى )14 يوليو 
1944(، اأي قبل �صتني عاًما، خطف املوت 

اأحد اأكرب االأ�صماء يف تاريخ الغناء 
العربي يف القرن الع�صرين، اأ�صمهان، 

وهي يف �صرخ �صباها )32 عاًمّا(.
خطف املوت اأ�صمهان قبل اأن تنتهي 

من ت�صوير امل�صاهد االأخرية يف فيلمها 
الثاين )غرام وانتقام(، اأمام يو�صف 

وهبي وب�صارة واكيم، وبعد اأن �صجلت 
فيه بع�س اأجمل اأغنياتها، لثالثة 

ملحنني كبار، حممد الق�صبجي وريا�س 
ال�صنباطي، وفريد االأطر�س.

رحلت قبل �صنة واحدة من انتهاء 
احلرب العاملية الثانية، التي لعبت فيها 

دوًرا �صيا�صًيا اإىل جانب احللفاء، يف 
�صعيهم لك�صب وّد القوى ال�صيا�صية يف 

ال�صرق العربي.

العربي الــغــنــاء  �أ���س��م��ه��انا�ــصــطــورة 
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الذي امتّد ن�سف قرن كامل من الزمان بعد 
�سيد دروي�ش، فيما بني 1925و1975، قد 

ت�سيده ب�سكل عام اأ�سلوبان رئي�سان يف 
الغناء: اأ�سلوب اأم كلثوم، واأ�سلوب حممد 

عبدالوهاب.
لي�ش معنى هذا اال�ستطراد اجلانبي املهم 
يف مقال عن اأ�سمهان، اأن االأ�سلوبني كانا 

متعاك�سني، اأو متناق�سني، فقد ظلت و�سائج 
من القوا�سم امل�سرتكة جتمع فيما بينهما من 

البداية اإىل النهاية، ولكني اأزعم من جممل 
غربلتي لع�سارة هذا الع�سر الذهبي بعد 

معاي�سة مطولة لهذا الع�سر، اأن االأ�سلوبني 
كانا اأقرب ما يكون اإىل بع�سهما يف القوا�سم 

امل�سرتكة، عندما كانت عبقرية الق�سبجي 
التجديدية، هي �سيدة املوقف فيما تغني اأم 

كلثوم يف الثالثينيات. وخال�سة القول فيما 
يجمع بني االأ�سلوبني، ويفرق بينهما، اأن 

االأ�سلوب الكلثومي قد ا�ستقر على كال�سيكية 
جتديدية حمافظة، بعد جنوح مل ي�ستمر 

طويال اإىل التجديد املنطلق مع الق�سبجي، 
ما لبثت بعده اأن حّولت الق�سبجي اإىل 

جمرد عازف للعود يف فرقتها، ودخلت يف 
املرحلة ال�سنباطية - الكلثومية. اأما اأ�سلوب 

عبدالوهاب الغنائي، فقد ظل مرتبطا اأ�سد 
االرتباط باجلموح التجديدي الذي مل 

يتوقف اأبدا لدى عبدالوهاب امللحن، وهو 
ما مل ي�ستطع الق�سبجي جماراته، الأنه مل 

يعد ميلك �سوتا يوؤدي اأحلانه، بعد اأن قبل 
موقع )االأ�سري الفني(، يف مملكة اأم كلثوم، 

كمجرد عازف للعود، وقبل نهائيا التخلي عن 
عبقريته التلحينية التجديدية.

و�سط هذه الدراما الفنية العامة، تاألقت 
اأ�سمهان يف ال�سنوات ال�سبع االأخرية من 

حياتها، من موقع يحلو يل و�سفه باأنه 
كان الرتجمة الن�سائية العبقرية الأ�سلوب 

عبدالوهاب التجديدي يف الغناء.
لقد بداأت اأ�سمهان هذه املرحلة بق�سيدة 
)ليت للرباق( الكال�سيكية املحافظة من 

اأحلان الق�سبجي، واختتمتها باأحلان )غرام 
وانتقام(، املنطلقة يف كال�سيكيتها التجديدية 

نحو اآفاق وا�سعة. كما اأنها مل ترتك يف 
الفرتة الو�سيطة بني البداية والنهاية، لونا 

جريئا من التجديد اإال اأبدعت فيه اأعماال، 
حتولت، على قلتها، اإىل مناذج طليعية، 

يتمتع كل منوذج فرد بينها، ب�سفة منوذج 
كال�سيكي، بقي حتى يومنا هذا لونا يحتذى 

يف التلحني، كما يف الغناء.
من اأحلان مدحت عا�سم )و�سع لها حلنا 

واحدا ووزع حلنا اآخر( غنت اأ�سمهان )دخلت 
مرة يف جنينة(، التي كتب االأديب واملفكر 

الكبري عبا�ش حممود العقاد، اأنه جاب �سوارع 
القاهرة �سرقا وغربا و�سماال وجنوبا بحًثا 

عن ن�سخة من اأ�سطوانتها، فوجدها نفدت يف 
كل مكان. وهذه االأغنية، باقية حتى االآن، 

يف حلنها وغنائها واأداء االأورك�سرتا التي 
عزفتها، منوذًجا رفيًعا يف الغناء العربي 

الرومان�سي. كما نقل لها مدحت عا�سم عن 
حلن تركي اأغنيتها الرائعة )يا حبيبي تعال 

احلقني(، التي مازالت اإىل اليوم تتمتع 
مبوقع فريد لدى ذواقة الغناء العربي.

ومن اأحلان فريد االأطر�ش، غنت اأ�سمهان 
)اإ�سافة اإىل اأحلان فيلم )انت�سار ال�سباب( 

املميزة واملنوعة( عددا من االأحلان التي 
تراوحت بني روائع االإن�ساد الديني، يف 

حلن اأوحد هو )عليك �سالة الله و�سالمه(، 
وحلن خم�سرم بني الكال�سيكية املحافظة 

والكال�سيكية املتجددة )رجعت لك يا حبيبي(، 
ومنوذجني رائعني خالدين يف الرومان�سية 

العربية الرفيعة: نويت اأداري اآالمي، وليايل 
االأن�ش يف فيينا.

اأما من اأحلان ال�سنباطي، فقد غنت اأ�سمهان 
واحدة من روائع الق�سائد احلديثة، حلنا 

وغناء: يا لعينيك ويايل، واإحدى ذرى 
الق�سائد الدرامية اخلالدة يف تاريخ 

املو�سيقى العربية والغناء العربي، )اأيها 
النائم(، وواحدا من اأعظم االأنا�سيد التي 

اأوجدت �سيغة عبقرية بني عظمة الن�سيد يف 
اأوبرات فريدي، واأ�سول املقامات العربية، 
هو ن�سيد )االأ�سرة العلوية( يف فيلم )غرام 

وانتقام(، الذي منعت اإذاعته الأ�سباب 
�سيا�سية، ومل يعد اليوم من مربر لعدم 

اإذاعته، �سوى التخلف واالإهمال.
ومن الثابت واملوؤكد اأن فيلم )غرام وانتقام(، 
اآخر اأعمال اأ�سمهان الفنية، �سهد ذروة انفجار 

مرجل الغرية الفنية لدى اأم كلثوم، لي�ش 

فقط للذروة التي كانت اأ�سمهان قد بلغتها، 
بل الأن اثنني من ملّحني اأم كلثوم العمالقة 

)الق�سبجي وال�سنباطي( قد ان�سرفا لتحفيظ 
اأ�سمهان يف ذلك الفيلم، بع�سا من اأعظم 

اأحلانهما.
اأما حممد الق�سبجي، فبعد رائعته )ليت 

للرباق(، زود اأ�سمهان بروائع مازالت 
اإىل اليوم �سابقة ع�سرها، فيها الق�سيدة 

الكال�سيكية احلديثة )ا�سقنيها(، ومنها حتفته 
الرومان�سية التي التزال تبدو وكاأنها مكتوبة 

للقرن احلادي والع�سرين )اإمتى حتعرف(، 
ومنها اأخريا رائعته اخلالدة )يا طيور( 

التي مل ي�ستطع ملحن عربي حتى اليوم اأن 
يهتدي اإىل اأ�سرار معادلتها العبقرية بني 

اأ�ساليب الغناء االأوبرايل اجلاد، واأ�ساليب 
الغناء الكال�سيكي العربي املرتبط مبخارج 

احلروف يف الكلمة العربية، املغايرة لطبيعة 
االأوبرا االإيطالية واللغة االإيطالية. وما 
تنبه اأحد اإىل اليوم اأن اأكرب اأ�سرار هذه 

املعادلة، هو اأن الق�سبجي مل ينطلق اإىل 
االأوبرا من فراغ، اأو من عقد نق�ش، بل 

من امتالك متمّكن الأ�ساليب الغناء العربي 
التقليدي امل�ستند اإىل جذور االإن�ساد الديني، 

وهي املعادلة عينها التي اأبدع عبدالوهاب 
�سياغتها يف عدد من روائعه، بينها على 

�سبيل املثال: الليل يطول علي، واأهون عليك، 
والظلم دا كان ليه.

وو�سط هذه الغابة من الروائع التاريخية 
اخلالدة، التي تزاحمت يف �سنوات اأ�سمهان 

ال�سبع االأخرية، جاءت مغناة )جمنون 
ليلى(، وهي جزء من م�سرحية )جمنون 
ليلى( ل�سوقي، التي ا�ستمر عبدالوهاب 

بتلحني مقاطع منها، ورحل قبل اأن تب�سر 
النور كاملة، وقد جاءت هذه الرائعة الفنية، 
يف راأيي، ذروة غري م�سبوقة وغري ملحوقة، 

يف التلحني والغناء امل�سرحي العربي، 
الذي يجمع بني اأعمق اأ�سول وجذور الغناء 

العربي الكال�سيكي، واأرحب اآفاق االأوبرا كما 
و�سل اإليها اأربابها يف الغرب، االإيطاليون.

ومن بني كل الثنائيات التي غناها 
عبدالوهاب يف حياته، مع اأ�سوات ن�سائية 
ممتازة مثل جناة علي وليلى مراد ورجاء 

عبده ونور الهدى، فاإن َمن ي�ستمع اإليها كلها 
اليوم، ثم ي�ستمع اإىل مغناة )قي�ش وليلى(، 

يرى اأن كل هذه الغنائيات كانت م�سرحا 
لغناء االأ�ستاذ مع تلميذته، اأما اأ�سمهان، فقد 

كانت على �سغر �سنها يوم غنت دور ليلى 
)27 عاما اأو اأقل( اأقرب املغنيات اإىل اأ�ستاذية 

عبدالوهاب يف الغناء.
�سحيح اأن اأ�سمهان، اختفت بعد ذلك فجاأة 

من �ساحة الع�سر الذهبي للغناء العربي، قبل 
اأن تكمل امل�سوار، غري اأين ممن يعتقدون، اأن 
كل االأ�سوات الن�سائية العربية املمتازة التي 

اأكملت امل�سوار فيما تبقى من عمر الع�سر 
الذهبي للغناء العربي، اإمنا كانت تنتمي 

اإىل اإحدى املدر�ستني الكبريتني الأ�سلوب اأم 
كلثوم اأو اأ�سلوب عبدالوهاب، الذي كانت 

اأ�سمهان، ومازالت - يف راأيي - بعد ظهور 
كل االأ�سوات الن�سائية املمتازة بعد رحيلها، 

زعيمته الن�سائية. �سحيح اأن كل املطربات 
الكبريات بعد ذلك، متيزت ب�سخ�سيتها 

اخلا�سة، وبنربتها املميزة، وخ�سائ�سها 
التي متيزها عن �سواها، لكن ذلك مل مينع 
انتماءها العام اإىل هذا االأ�سلوب اأو ذاك، 

الذي انطلقت منه حتما، واإن و�سعت عليه 
بعد ذلك، ب�سماتها اخلا�سة.

هذا هو، يف راأيي، ال�سبب الفني الرئي�سي، 
الذي يجعل اأ�سمهان حا�سرة يف االأذهان 

بعد مرور �ستني عاما على رحيلها. ومع اأن 
اأعمالها اخلالدة مل تتجاوز يف جمموعها 

الثالثني اأغنية )ينتجها اأي �سوت ن�سائي 
يف هذه االأيام يف مو�سم غنائي واحد(، 

فقد بقيت اأ�سمهان مع كل ذلك، مرتبعة على 
العر�ش، كاأنها رحلت اأم�ش، اأو كاأنها باقية 

مل ترحل.
ي�ساف اإىل كل هذه اخل�سائ�ش املكت�سبة، 

موهبة اإلهية مل تتكرر حتى االآن، تتمثل يف 
حنجرة ن�سائية مل يعرف الغناء العربي 
الن�سائي حتى اليوم، اأوتارا �سنعت من 

معدن مواز ملعدن �سوت اأ�سمهان اأو م�سابه 
له، اأو قريب منه.

عن كتاب ا�صوات ال تن�صى 
�صعاد الهرمزي

هالل عا�صم      

واذا ذكرنا املطربة التي ال تغيب عن ذاكرة الغناء العربي، ا�سمهان.. واذا كان املطلوب 
منا ان نوثق حياتها الفنية املرتبطة بتفا�سيل عمرها العاطفي فال �سك ان املو�سوعية 

حتتم علينا التخلي عن هذه املهمة فتلك حيتة رغم انطفاأتها املبكرة فهي مليئة بامل�ساعر 
اجليا�سة ال�ساخبة فقد كان يف حياتها ال�سيا�سي واملفكر وال�ساعر وامللحن واملمثل 

واملخرج و�ساحب املاليني وال�سعلوك اال اننا يف هذه املقتطفات من حياة اهل الكلمة 
املغناة واللحن اجلميل نتوقف عند �سفحة مطوية من حياة ال�ساعر الراحل احمد 

فتحي املعروف جيدا با�سم )�ساعر الكرنك( حيث ترتبط بع�ش هذه ال�سطور مبلحمة 
ا�سمهانية...

كان هذا ال�ساعر هو االخر كابراهيم ناجي من جماعة ابوللو او ب�سورة ادق من بني 
ا�سدقاء بع�ش �سعراء تلك اجلماعة مما �ساعده هذا االمر يف ن�سر البواكري من ا�سعاره.. 

 ان احلياة القاهرية التي كانت لياليها تعنى من بني ما تعنيه ال�سهر يف م�سارحها 
ومنتدياتها وم�ساربها، ربطت بني عواطف هذا ال�ساب وبني اللواتي يرتدن هذه االماكن 

من طالبات ال�سهرة او ممن قد و�سلن اليها.
اال ان هذا ال�ساعر ال�ساب يذهل ذات يوم وين�سى كل من كان قد راهن عندما تلتقي عيناه 

مبراأى ا�سمهان..
وال احد بعد هذا يعرف اأي �سيء عن امل�ساألة اطالقا اال ما تك�سفه احلقيقة التالية:

يف عام 1949 عندما كان ال�ساعر يقيم يف اململكة العربية ال�سعودية 
قام بجمع �سعره وطبع جمموعته تلك بعنوان )قال ال�ساعر( وبني تلك 

الق�سائد ق�سيدته )حديث عينني( املثبت معها كلمة االهداء اىل ا�سمهان 
وهي مهداة اليه يف اآذار 1938، وجدير باال�سارة ان الفنانة الكبرية 

ا�سمهان غنت الق�سيدة حل�ساب اذاعة لندن من تلحني املو�سيقار ريا�ش 
ال�سنباطي والتي تقول ابياتها االوىل:

يالعينيك ويايل من ت�سابيح خيايل.
فيهما ذكرى من احلب ومن �سهد الليايل..

وعلى الرغم من ان ال�ساعر احمد فتحي )1913 – 1960( الذي 
غنى له حممد عبد الوهاب عام 1941 ان�سودة الكرنك فقط وغنت 
له ام كلثوم من تلحني ريا�ش ال�سنباطي عام 1953 )انا لن اعود 

اليك( حتدث كثريا عن تنكر عبد الوهاب له زكذلك عن ام كلثوم التي 
مل تغن له غري هذه الق�سيدة يف �سنيه االخري اال ان ا�سم ا�سمهان مل 

يرد يف احاديثه ابدا.

جملة فنون ني�صان 1985

ور�ء �الغاين عو�طف 
مبدعيها

حكايات فنية 
اأن االأ�صلوبني كانا 

متعاك�صني، اأو 
متناق�صني، فقد ظلت 

و�صائج من القوا�صم 
امل�صرتكة جتمع فيما 

بينهما من البداية اإىل 
النهاية، ولكني اأزعم 

من جممل غربلتي 
لع�صارة هذا الع�صر 

الذهبي بعد معاي�صة 
مطولة لهذا الع�صر، اأن 

االأ�صلوبني كانا اأقرب 
ما يكون اإىل بع�صهما 

يف القوا�صم امل�صرتكة، 
عندما كانت عبقرية 

الق�صبجي التجديدية، 
هي �صيدة املوقف 

فيما تغني اأم كلثوم يف 
الثالثينيات. وخال�صة 

القول فيما يجمع بني 
االأ�صلوبني
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�صحر طه

اأ�سمهان، النربة ال�سجية يف عامل االأغنية 
العربية، وال�سخ�سية الغام�سة الوا�سحة معًا. 

عا�سقة احلياة واملال، البهجة واحلزن، لطاملا 
دفعتها م�ساعر جمهولة، قوية ال تقاَوم، ولهفة 

اإىل كل جتربة جديدة ومغامرة، مهما ذهبت 
بها، بعيدًا اأو قريبًا، من دون اأن تهاب موت، اأو 
تردعها تقاليد اأو قيود، وكاأنها �ساءت عن ق�سد 

واإ�سرار، اأو عن غري ق�سد اأن تكون حياتها 
�سينمائيًا، اأقرب اإىل اخليال منه �سريطًا 

اإىل الواقع، حيث �سطرت حياتها 
بق�س�ش الفقر واالأمل النف�سي 

واجل�سدي و�سل�سلة مغامرات، 
بدءًا باللهو وال�سهر واحلب 

واللذة واالأمل معًا، و�سواًل 
حتى اجلا�سو�سية، بحيث 
ال تبتعد كثريًا عن ق�س�ش 

اأغاثا كري�ستي اخليالية 
ال�سهرية، وعا�ست حياتها 

بكل ما هو م�سّوق، وغريب، 
وغري معتاد من امراأة 
�سرقية، عربية، وذات 

اأ�سول نبيلة، لتبقى �سريتها 
مثااًل للمراأة 

املتمردة على 

كل �سيء.
هل كانت بذلك تنتقم من تلك احلياة التي �ساء 

لها القدر اأن تبداأها بالرتحال والهروب منذ 
حلظة والدتها وحتى حلظة مماتها، وكاأنها تقول 
لنف�سها وللعامل اأجمع: اإنكم مل تذوقوا طعم الذل 

واحلرمان، ومل تر�سعوا اخلوف كما ر�سعته، 
ومل جتربوا املحن يف اأيام الطفولة ال�سوداء، 
يف اأوقات مل اأجد من يحّن علي وعلى عائلتي 

بك�سرة خبز.
بعيدًا عن املوهبة، اأ�سمهان كانت مثال االأنوثة 
الطاغية وال�سحر الذي ال يقاوم. جمال وجهها 

احلزين كان �سالحًا ت�ستمد منه القوة لتنال 
مرادها من العقول والقلوب. عقول وقلوب 
الرجال التي طاملا �سعفت اأمام �سخ�سيتها 

املحرية، حتى اإن ال�سحايف حممد التابعي اأقرب 
اأ�سدقائها، قال اإنها ميكن اأن تبكي بدموع غزيرة 

يف حلظة، ومن ثم ت�سحك من قلبها يف حلظة 
اأخرى. امراأة ا�ستع�ست على الو�سف حقًا، وقد 

ال ميلك امروؤ اأن يتخذ موقفًا معينًا منها، لكرثة ما 
حوته �سخ�سيتها من غرائب ال�سلوك وتناق�ساته. 

جمالها وج�سدها الناحل و�سكلها العام قد تثري 
املواقف املتناق�سة منها وقد يختلف البع�ش حول 

جمال وجهها اأو ج�سدها، لكن يف اأي زمان ويف 
اأي مكان مل يختلف اثنان على حالوة �سوتها، 

والق�سعريرة التي يبعثها فينا حني ن�ستمع اإليه. 
عرفت الفقر والغنى، لقبت الفنانة اأ�سمهان 

وع�سقت لقب االأمرية اآمال. اأحبت الغناء وكرهت 
االإذالل، تاأملت وهي بعد غ�سة، اإذ ا�سطرها 

العوز اأن تقف �ساعات، تغني يف �ساالت �سارع 
عماد الدين، حيث كانت تطوي اآالمها، وتغالب 
دموعها كي ال ت�سيل اأمام جمهور من ال�سكارى 

والثملني يقذفونها بنكات واألفاظ خا�سة برواد 
تلك ال�ساالت. 

اأحبت الغناء الأجل املزاج، ال من اأجل املال، 
والغناء لنف�سها ولوالدتها وملن حتب وملن ترتاح 
اإليهم، لكن الغناء باالأجر مقتته اإذ اأ�سبح مهنتها 
التي ال ت�ستطيع التخلي عنها، بل تعتربه مهنة 

اأ�سرت موهبتها.
كانت تثور على هذا الو�سع اأحيانًا، لكن لي�ش 

بيدها حيلة، فهي م�سطرة لال�ستمرار كي تعيل 
نف�سها وعائلتها. ولطاملا رف�ست اجللو�ش 

مع رواد ال�سالة بعد انتهاء و�سلتها كما كان 
متعارفًا، وقد حر�ش �سقيقاها فوؤاد وفريد على اأن 

ال تلزمها العقود جمال�سة الزبائن.
�سبع �سنوات حافلة �سبقت وفاتها، تعترب من 

اأف�سل �سنوات حياتها، نالت فيها ال�سهرة واملال، 
بعد تعرفها اإىل طلعت حرب با�سا، الذي قدمها مع 
�سقيقها فريد اإىل املو�سيقيني وامللحنني واالإذاعة 

و�سركات االأ�سطوانات، فاأ�سبح منزل العائلة 
يف ذلك الوقت، يف حي غاردن �سيتي ي�ستقطب 

امللحنني وال�سعراء واملنتجني واملخرجني، الذين 
كانوا ميطرون اأ�سمهان مب�ساريع غزيرة لل�سينما 

وامل�سرح، واجلميع ماأ�سور ب�سبابها وجمالها 
واأنوثتها الطاغية و�سوتها املبدع.

�سّر ال�سوت
اأي �سّر يف هذا ال�سوت املتالألئ الذي ياأ�سر 

القلوب ب�سحناته القوية، وانحناءاته املفعمة 
بالدفء واحلنان وال�سجن، بل قدرته على ب�سم 

اأي حلن بب�سمته، وتغليف االأنغام بخ�سو�سيته، 
واإ�سباغ ال�سفة الدرامية ال�سجية عليه. �سوت 

حمل كّمًا من ال�سفات التي كان يو�سف بها 
�سوت متكامل العنا�سر، وموهبة اإلهية قّلما 

يهبها الله حلنجرة ما.
امل�ستمع العادي ي�ستطيع اأن ي�سعر باأوتار 

ال�سوت امل�سدودة، االأقرب اإىل �سفاء الذهب، يف 
رنينه وملعانه. �سوت اأنثوي بالغ االإح�سا�ش، 

مرهف، يتلون مع كل اأغنية، ح�سب م�سمونها، 
ونوعية الدور امل�سند اإليها يف ال�سينما، كما يف 

احلياة. 
ظهرت اأ�سمهان يف زمن العمالقة. يف اأوائل 

الثالثينات. اأ�سوات كبرية را�سخة يف االآذان 
العربية واأذهانها ووجدانها، حني كانت 

موا�سفات معينة يف ال�سوت مل ميكن اأن 
يخرتقها اأو تخرق قواعدها اأي موهبة ال 

تتقيد بها، اإال اأن ذهبية ال�سوت، اأ�سمهان ـ كما 
و�سفها امللحن حممود ال�سريف ـ مل يتجادل 

اثنان على جمال �سوتها وعظمته وقدرته على 
�سلب امل�ساعر. لي�ش باأنوثته ودفئه فح�سب بل 

مب�ساحته التي هي هبة من الله يف املرتبة االأوىل 
حيث �سم �سوتها اأكرث من اأوكتافني "ديوانني"، 

اأي اأكرث من خم�ش ع�سرة درجة على ال�سلم 
املو�سيقي. اإ�سافة اإىل قدرتها على الت�سويت من 
الراأ�ش، ح�سب اأ�سلوب الغناء االأوبرايل الغربي 
املتعارف لدى مغنيات ال�سوبرانو، وقد ن�ستمع 

اإىل بع�ش املغنيات العربيات ي�ستخدمن هذه 
الطريقة وبخا�سة اللواتي من اأ�سول مغاربية: 

تون�ش واملغرب واجلزائر، اإال اأن اأ�سمهان متيزت 
عنهن ب�سوت ينثني انثناءة احلرير االأ�سيل، 

وكان �سوتها ياأتي �سافيًا عري�سًا وا�سحًا رنانًا 
�سجيًا ال �سارخًا حادًا، بل يتدفق يف غاية احلنان 

وال�سال�سة والرقة.
ولو عدنا اإىل اأغنية "ياطيور" التي حلنها حممد 

الق�سبجي لوجدنا فيها كل موا�سفات ال�سوت 
االأوبرايل الدرامي، ت�ساف اإىل موا�سفات 

ال�سوت ال�سرقي املعتق باأنغام االأ�سالة وامللّوح 
بحرارة النربة املقامية امل�سرقية بدقتها 

ورهافتها. فاملعروف يف االأ�سوات العربية ذات 
امل�ساحة الكبرية اإنها اإما تكون متقنة للنغمات 
الغربية على ح�ساب ال�سرقية، اأو العك�ش، اأما 
اإتقان االأ�سلوبني معًا يف ال�سوت الواحد فهو 

من النوادر وينطبق على اأ�سمهان وفريوز، واأم 
كلثوم يف بداياتها، والراحلة نور الهدى، واإىل 

حّد ما على املطربة التون�سية الراحلة ذكرى. 
�سوت اأ�سمهان كان الوحي، وامللهم الأنغام 

امللحنني الذين تعاونوا معها، وخربوا ال�سوت 
بتعابريه الدرامية، ال يف م�ساحته الكبرية 

فح�سب، وبخا�سة حممد الق�سبجي الذي حلن 
لها "ياطيور" وغريها و�سقيقها الراحل فريد 

االأطر�ش الذي ا�ستوحى من �سوتها اأجمل 
االأحلان بدليل اأن اأحلانه ل�سوته ولغريه من 

مطربات ومطربني مل ت�سل اإىل م�ستوى اأحلانه 
الأ�سمهان، اإذ و�سع اأكرث اجلمل اللحنية تنا�سبًا 
مع موهبتها الفذة واأكرب مثال على ذلك، "ليايل 

االأن�ش"، اإ�سافة اإىل غنائها �سمن اأ�سلوب الطرب 
التقليدي الذي كان متبعًا يف تلك الفرتة. اإال اأن 
اأ�سمهان وب�سبب هذا ال�سوت املوحي بالتجديد 
والدراما جذبت االأ�سماع من خالل االأحلان التي 

�سبقت ع�سرها.
يف حتليل بع�ش اأداءات اأ�سمهان، يقول 

املو�سيقي �سليم �سحاب يف "كتاب ال�سبعة الكبار 
ملوؤلفه فيكتور �سحاب" :

غناء  يف  ما  اأعظم  يبقى  االإن�ساين  "...التعبري 
اأ�سمهان، وهو تعبري يكاد ال ي�ستثني حالة من 

حاالت امل�ساعر واالأحا�سي�ش االإن�سانية. ففي 
اأغنية "ليايل االأن�ش" مثاًل، تنتقل اأ�سمهان 

ب�سرعة من مزاج اإىل مزاج اآخر وفقًا للحن 
واملعاين. فمن: "خيال �ساري مع االأحالم" حيث 

تغني ب�سفافية واإ�سراق بال�سوت، اإىل عبارة: 
ح�سًا  ت�سفي  تتهّنى" حيث  ما  غري  من  "تفوت 

دراميًا على النهاوند، وذلك ال ا�ستعرا�سًا اأو 
ر�سوخًا الإغراءات اال�ستعرا�ش، بل تعبريًا فنيًا 

عن مزاج يظل �سديد الو�سوح يف كل احلاالت.
ويتابع �سحاب:

يف اأغنية "يا حبيبي تعال احلقني"، اأربعة 
مقاطع على حلن يتكرر. والعبارات "من بعدك"، 

"اأتاأمل"، "يف يّدك"، "يلني قلبك"، تقولها اأ�سمهان 
باأحا�سي�ش خمتلفة توؤدي تعبريًا خمتلفًا يف 

كل مرة، وفقًا للمعنى املطلوب، على الرغم من 
اأن اللحن هو نف�سه يف العبارات االأربع. وعلى 
الرغم من اأن العبارات املذكورة ق�سرية للغاية، 

وال جمال ف�سيحًا فيها للتعبري االإن�ساين الزخم، 
اإذ اأنها تت�سكل من عالمتني مو�سيقيتني فقط. 
وتالحظ يف هذه االأغنية ال�سحنات العظيمة 

واحلرارة االإن�سانية املتدفقة يف عبارة "وغرامي 
هالكني".

ويتناول �سحاب قدرة اأ�سمهان يف الو�سول اإىل 
م�ستوى عبد الوهاب يف التعبري امل�سرحي يف 

املغناة امل�سرحية "قي�ش وليلى". فيما بلغت يف 
تعبريها الغنائي اأعماقًا ماأ�سوية موؤثرة للغاية 

يف اأغنية "اأيها النائم" من حلن ال�سنباطي.
حكايات الفقر والبوؤ�ش

ق�س�ش اأ�سمهان بدءًا بالفاقة يف �سغرها، ت�سلح 
بحد ذاتها الأن تكون مادة غنية لفيلم �سينمائي 

من اأكرث االأفالم تراجيدية. بقيت تق�ش م�سجعها 
حتى وفاتها، اإىل حّد القيام باأي �سيء اأو عمل كي 

ال تعود اإليها. 
حني تتذكر تلك الفرتة وترويها ل�سديقها 

التابعي تتاأمل كثريًا، وبخا�سة اأيام حّي الفجالة 
وتعّر�سها ل�سوء التغذية. يف اإحدى املرات ن�سب 

مورد االأ�سرة بعد �سفر املليونري االأمريكي الذي 
كان ميدهم �سهريًا مبا يوازي مئة دوالر. يف تلك 

االأيام عرفت اأ�سمهان اجلوع واحلرمان اإذ تذكر 
اأن بيتهم خال من اأي طعام فاأر�سلتها والدتها 

القرتا�ش بع�ش املال من الدكتور عبد الرحمن 
ال�سهبندر، اأحد الزعماء ال�سوريني، وهو مقيم 

يف القاهرة وعلى معرفة باأ�سرة اأ�سمهان، وكانت 
قطعت م�سافة بعيدة م�سيًا على االأقدام، وحني 

قابلته واأبلغته ر�سالة والدتها عن �سوء حالهم قدم 
لها "ريااًل" واحدًا، عادت به اإىل اأمها، وعندما 

راأته والدتها بكت وبكت معها اأ�سمهان وقّدرت يف 
ذلك الوقت باأنهم اأو�سكوا اأن يت�سّولوا.

ويف ق�سة اأخرى تذكر اأ�سمهان اأنها كانت تزور 
اأ�سرة االأمرياالي حم�سن بك، وكانت دارهم يف 

�سارع ال�سيخ ريحان بالقرب من ميدان عابدين. 
كانت تظن اأنهم �سيقّلونها ب�سيارتهم اإىل منزلها 

يف حّي الظاهر، لكن ال�سماء اأمطرت بغزارة 
فعدلوا عن اخلروج بال�سيارة، وحني اأقبل امل�ساء 

واملطر ال يزال ينهمر خرجت بكربيائها وكاأنها 
تريد اأن ت�ستقّل �سيارة اأجرة، وقد خجلت اأن 

تقول لهم اإنها ال متلك قر�سًا واحدًا، ف�سارت حتت 
املطر ويف الوحول من عابدين حتى الظاهر 

وبعدها بقيت طريحة الفرا�ش ع�سرة اأيام.
ويف حكاية اأخرى، تقول اأ�سمهان:

ـ بداأت والدتي تعمل يف خياطة املالب�ش لل�سيدات 
وكان ما حت�سل عليه قلياًل لكنه يقي �سر اجلوع 

والفاقة. وذات يوم �ساءت امل�سادفة اأن تلتقي 
اأمي يف دار �سديقة �سورية باالأ�ستاذ داود 

ح�سني وهو من امللحنني القدماء، و�سبق اأن 
تعاون مع العائلة فنيًا، وهنا املفاجاأة حيث �سمع 

امللحن ح�سني �سوت الوالدة عالية املنذر وهي 
تغني عند �سديقتها وتنقر على الدف "االإيقاع" 

ف�ساألها ملاذا ال حتاول ا�ستغالل موهبتها هذه مثل 
اأوالدها اآمال وفريد خ�سو�سًا اأنها متلك اجلمال 

وال�سوت االأ�سيل الذي ورثه فريد واأ�سمهان منها 
وكانت والدتها تعرفت اإىل �سامي ال�سوا عازف 
الكمان املعروف وهو �سوري االأ�سل من مدينة 
حلب وهذان املو�سيقيان �ساعدا والدة اأ�سمهان 

فنيًا واأخذت حتيي احلفالت اخلا�سة عند بع�ش 
العائالت وات�سع رزق العائلة قلياًل حيث اأمكنها 

اإدخال فريد واأ�سمهان اإىل املدر�سة واإمتام 
الدرا�سة التي توقفت يف بريوت.

وكانت عالية املنذر تعاقدت مع �سركة 
على  اأغنياتها  بع�ش  "بي�سافون" لت�سجيل 

اأ�سطوانات فتو�سط امللحن داود ح�سني عند 
ال�سركة نف�سها كي ت�سجل اأ�سمهان بع�ش اأغنياتها 

على اأ�سطوانات اأي�سًا وتقب�ش بع�ش املال.
ملحنون و�سعراء

غنت اأ�سمهان للعديد من امللحنني اإال اإن اأكرث 
االأحلان التي غنتها كانت من ن�سيب �سقيقها فريد 

االأطر�ش: "نويت اأداري اآالمي" 1937، "عليك 
�سالة الله و�سالمه" كلمات بديع خريي، ويف 
فيلم "انت�سار ال�سباب" عام 1941، حلن لها: 

"يللي هواك �ساغل بايل، يا ليايل الب�سر"، كلمات 
يو�سف بدرو�ش، و"كان يل اأمل" الأحمد رامي، 

"اإيدي ف اإيدك"،  "يابدع الورد" حللمي احلكيم، 
كذلك  رامي،  اأنوارها" الأحمد  غابت  "ال�سم�ش 

ويف  رامي.  ال�سباب" الأحمد  انت�سار  "اأوبريت 
فيلم "غرام وانتقام" غنت لفريد "ليايل االأن�ش" 

كلمات اأحمد رامي، "اأنا اأهوى" ملاأمون ال�سناوي، 
وموال "يا ديرتي" لبريم التون�سي.

ويف العام نف�سه غنت لفريد "رجعت لك يا 
حبيبي". وغنت له "اأنا بنت النيل"، وكذلك 

اآالمي" و"الليل". اأداري  "نويت 
غنت ملدحت عا�سم اأغنية "دخلت مرة ف جنينة" 

1912 ـ 1944�أ���س��م��ه��ان

ــى رحــيــلــهــا ــل ــد �ــصــتــني عـــامـــًا ونـــيـــف ع ــع ب
مل تعرف تلك ال�صبية ال�صغرية اأن القدر كان يخبئ لها كل تلك التناق�صات التي ميكن اأن يعي�صها اإن�صان على 
هذه الب�صيطة. �صحيح اأن حياة كل منا مليئة باحللو واملر، النجاح والف�صل واالأبي�س واالأ�صود وما بينهما، اإال 

اأن اأ�صمهان عا�صت كل حالوة الدنيا ومرارتها وكاأنها عرفت يف قرارة نف�صها اأن عمرها ق�صري )1912 ـ 1944(.
�صتون �صنة م�صت على غياب �صاحبة "ليايل االأن�س"، و"فرق ما بيّنا" و "يا ليايل الب�صر" و"رجعتلك يا 

حبيبي"، و"اأهوى"، و"ليت للرّباق عينا" و"اأنا اللي اأ�صتاهل" وما تزال دموع حجاج بيت اهلل، تنهمر يف كل عام 
مع اأغنيتها االأقرب اإىل الدعاء "عليك �صالة اهلل و�صالمه" بنربة اخلنوع والتوبة، باعثة الرهبة، واحلنني 

اإىل مرقد النبي.
ال�صوت احلزين ملا يزل يرن يف االأذهان كلما ا�صتح�صرنا �صورتها اأو �صريتها اأو م�صهداً من اأفالمها، اإذ حرّي 

النقاد واملو�صيقيني وامللحنني واملتذوقني والع�صاق على حّد �صواء.
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كلماته واأحلانه، "يا حبيبي تعال احلقني". 
وملحمد الق�سبجي غنت: "يا طيور" يو�سف 
بدرو�ش، "اإمتى حتعرف" ملاأمون ال�سناوي 

و"اأنا اللي اأ�ستاهل" من فيلم "غرام وانتقام" 
عام 1944. "اأ�سقنيها"1940 لالأخطل ال�سغري، 

بيّنا" مطلعها  ما  ""فرق   ،1944 الليايل"،  "اأين 
ليو�سف بدرو�ش وبقيتها لعلي �سكري، "يف 

يوم ما ا�سوفك"، "كنت االأماين"، "كلمة يا نور 
العيون"، "ليت للرباق عينًا" 1938، "هل تيم 

البان" الأحمد �سوقي.
لريا�ش ال�سنباطي: "اأيها النائم" عام 1944، 

و"حديث عينني" 1944 يف فيلم "غرام 
وانتقام"، و ق�سيدة اأحمد فتحي " يا لعينيك 

ويا يل"، وق�سيدة البن زيدون "اأقرطبة الغّراء" 
و"الدنيا ف اإيدي والكل عبيدي". ولفريد غ�سن 
قلبي"،  "هديتك  اأحمد:  زكريا  فوؤادي".  نار  "يا 

العالء  اأبي  اأر�ساه" وق�سيدة  هواك  يف  "عذابي 
املعري "غري جمٍد يف مّلتي واعتقادي".

ملحمد عبد الوهاب غنت اأ�سمهان اأوبريت "قي�ش 
وليلى" لل�ساعر اأحمد رامي، و"حمالها عي�سة 

الفالح" لبريم التون�سي.
التابعي واأ�سمهان

ن�سر حممد التابعي، كتابًا يحكي فيه ق�سته 
الكاملة مع اأ�سمهان. وحممد التابعي �ساحب 

ورئي�ش حترير جملة "اآخر �ساعة" امل�سرية كان 
�سديقًا اأمينًا و�سدوقًا الأ�سمهان، وكان ال�سخ�ش 

الوحيد الذي ت�سّر له بالكثري من حكاياتها اأيام 
الفقر وتخوفها الدائم من عودة تلك االأيام، 

وت�سكو له كلما فا�ست بها امل�سكالت.
التابعي �سمع �سوت اأ�سمهان للمرة االأوىل، 
حني مّر بال�سدفة ب�سالة ماري من�سور، يف 

�سارع عماد الدين، وهناك تذكر اأنه وعد من�سور 
باملرور عليها، فقرر هو ونفر من اأ�سدقائه دخول 

ال�سالة، فلم يجد مكانًا، فتوقفوا لب�سع دقائق 
لال�ستماع اإىل �سبّية تغني على امل�سرح ب�سوت 

رقيق حزين. كانت نحيلة ترتدي ثوبًا اأ�سود 
اللون، وقد لفت راأ�سها باإزار اأ�سود، وكانت تغني 
وهي �ساهمة تنظر اأمامها من دون االلتفات ميينًا 

اأو ي�سارًا، ومن دون اأن تلقي بااًل اإىل �سيحات 
املعجبني. تلك هي املرة االأوىل التي يرى فيها 

التابعي اأ�سمهان، ليلتها تركت يف نف�سه �سعورًا 
باأنها اإن�سانة تبعث الرحمة يف ال�سدور..

ومل يعد التابعي اإىل �سالة ماري من�سور ومل 
ي�ساأل عن اأ�سمهان حتى قراأ خربًا يف ال�سحف 
عن زواج املطربة اأ�سمهان من ابن عمها االأمري 

يف جبل الدروز ح�سن االأطر�ش واأنها اأ�سبحت 
اأمرية فا�ستغرب اأو عّز على التابعي اأن ي�سدق 

اأن فتاة من اأ�سرة عريقة حترتف الغناء يف �سارع 
عماد الدين.

حتى كان العام 1939 راآها �سدفة يف اجلامعة 
االأمريكية يف القاهرة، حني كان يهم بالدخول اإىل 

قاعة "بورت" ل�سماع اأم كلثوم، مل يتعرف اإليها 
لكن �سديقًا له قال له هل راأيت اأ�سمهان ونحن 

ندخل؟ وفجاأة تذكر التابعي ذلك الوجه باالإزار 
االأ�سواد الذي راآه منذ ثماين �سنوات يف �سالة 

ماري من�سور، وعرف يومها اأنها طلقت من 
زوجها االأمري الدرزي، فقال: اإذن مل تعد اأمرية 
يف جبل الدروز. فاأجابه ال�سديق: كال وعادت 
كما كانت املطربة اأ�سمهان. ويف اليوم التايل 
ات�سل به ال�سحايف اأحمد ح�سن وقال له: اإن 

اأ�سمهان تريد اأن تتعرف عليك؟
اللقاء مل يتم يومها، بل بعد اأ�سبوعني وبطلب 

من حممد عبد الوهاب، حيث دعاه التابعي 
للمجيء اإىل منزله فورًا من دون اإعالمه ب�سبب 

ا�ستعجاله.
هنا ي�سف املوؤلف �سعيد اجلزائري يف كتابه 

بني  لقاء  اال�ستخبارات" اأول  �سحية  "اأ�سمهان 
التابعي واأ�سمهان:

الوهاب،  عبد  منزل  التابعي  و�سل  "...وحني 
وجده مم�سكًا بعوده، واأمامه اأ�سمهان وكان 

االثنان يراجعان اأوبريت "قي�ش وليلى" وكانت 
اأ�سمهان تغني حلظة دخول التابعي:

يا  ف�سله  قلب  لك  حجر..  وال  حديد  فوؤادى  "وما 
قي�ش ينبئك باخلرب.."

ت�سلل التابعي بهدوء وجل�ش يف املقعد اخلايل 
الوحيد، بجانب اأ�سمهان...وبينما كانت اأ�سمهان 

م�سغولة عنه بالغناء، وهي التي طلبت اأن تتعرف 
اإىل التابعي قبل اأ�سبوعني، اأخذ ينظر اإليها 

ويتاأمل وجهها وهو ماأخوذ بحالوة �سوتها 
احلزين، لكن االأذن ترتاح اإليه، فوجهها لي�ش 

فيه جمال ح�سب املقايي�ش املعروفة، لكنها كانت 
جذابة وكلها اأنوثة، اأما اأنفها فكان مرتفعًا اأكرث 
بقليل مما يجب وطوياًل اأكرث بقليل مما يجب، 
وفمها كان اأو�سع بقليل مما يجب وذقنها بارزة 

اإىل االأمام اأكرث بقليل مما يجب. اأما عيناها 
)والكالم ال يزال للتابعي( فكان فيهما ال�سحر 
والعجب وال�سّر، لونهما اأخ�سر داكن م�سوب 

بزرقة، وحتميهما اأهداب طويلة تكاد من طولها 
اأن ت�ستبك، وقد الحظ اأنها كانت جتيد ا�ستعمال 

�سحر العيون عند اللزوم. انتهت بروفة اأوبريت 
"قي�ش وليلى" فقدم عبد الوهاب االأ�ستاذ التابعي 

الأ�سمهان فمدت يدها بتثاقل وتكلف �ساذج 
وظاهر... ت�سرفنا... ثم جل�ش اجلميع، فاأخذت 
ت�سلح من و�سع الفراء الذي كان يحيط بعنقها 

وتتعمد اإظهار اخلامت يف اأحد اأ�سابعها وفيه 
ف�ش اأملا�ش، وقد احتارت اأي �ساق ت�سع على 
االأخرى، وكانت جميع حركاتها متكلفة وغري 

طبيعية، واأدرك التابعي اأنها تريد اأن حتدث اأثرًا 
طيبًا يف نف�سه، ومرة ثانية وبعد ثماين �سنوات 

وجد اأمامه الفتاة نف�سها التي بحاجة اإىل الرحمة 
يف ال�سدور بل وت�ستحق العطف والرثاء".

وبعد ذاك اللقاء �سار التابعي من اأقرب اأ�سدقائها 

بعد �سديقتها ماري قالدة التي لقيت حتفها معها 
غرقًا.

الكل اأحب اأ�سمهان، واأ�سمهان اأحبت من؟
لقد عرف عن كثريين اإعجابهم باأ�سمهان، 

وا�ستهرت ق�س�ش غرام بع�سهم االآخر بها يف 
االأو�ساط ال�سيا�سية والفنية، هذا عدا عن رجال 
كثريين ع�سقوها لكنهم مل يحظوا بكلمة منها اأو 

حتى التفاتة اأو اهتمام، حتى �سارل ديغول اأبدى 
اإعجابه باأ�سمهان اإبان عملها مع احللفاء.

كان امللك فاروق على راأ�ش الئحة املعجبني، 
ومنذ اأن بداأت االأ�سواء ت�سلط على اأ�سمهان وبداأ 

ا�سمها يلمع يف �سماء االأغنية يف م�سر، و�سعها 
�سمن اهتماماته وكان ير�سل لها من ي�ساأل عنها 

يف حماولة لك�سب ودها. ويف اإحدى املرات 

اأر�سل لها مبعوثني خا�سني مع تعليمات باأنه 
�سوف مينحها لقب "اأمرية" ر�سميًا، لكن اأ�سمهان 
ابتعدت عن طريق امللك بذكائها وحتا�ست �سباكه 

و�سهامه، لي�ش تعففًا منها ـ ح�سب املوؤلف ـ اإذ لو 
كان ذا مرتبة اأدنى كرئي�ش جمل�ش وزراء مثاًل اأو 
وزير ملا تاأخرت يف اال�ستجابة، لكن ابتعادها كان 

تقديرًا منها للذات امللكية وخوفًا من التورط.
اأما امللك فاروق فلم ي�ستطع القيام ب�سيء حيال 

رف�ش اأ�سمهان له، ذلك اأنها فنانة معروفة 
وحمبوبة لدى اجلماهري واأي اإجراء قد يتخذه 

�سدها رمبا يعر�سه اإىل افت�ساح اأمره.
اأما اأحمد ح�سنني با�سا رئي�ش الديوان امللكي 

وحامل ختم امللك فكان االأكرث حظوة لدى 
اأ�سمهان. كان يقابلها ب�سكل دائم يف مكان اإقامتها 

يف جناح خا�ش يف فندق مينا هاو�ش، لوجود 
هاتف ي�سهل عليها االت�ساالت، وذلك رغم عالقته 

احلميمة بامللكة نازيل. 
كان رجاًل و�سيمًا يفنت الن�ساء ويلفت النظر 
يف اأي حفلة اأو مكان ب�سبب اأناقته ومظهره 

الرجويل وا�سمه املدوي وتاريخه املليء 
باملغامرات احلاملة ومن�سبه اخلطري وحديثه 
ال�ساحر وخربته العميقة بالن�ساء وطباعهن. 
ا�ستلطفته اأ�سمهان واأعجبت به، بل و�سعرت 

جتاهه باحلب، فهو حامل كل �سفات الرجولة 
واالحرتام والكيا�سة وهذا ما تطلبه املراأة يف 

الرجل غالبًا.
اأما اأحمد ح�سنني با�سا فقد اندفع نحوها ب�سكل 

كبري وتودد اإليها كما اأ�سلفنا واأ�سبح االأمر 
معروفًا لدى اجلميع وقالوا اإنه غارق يف حبها.
اإال اأن الغريب يف االأمر اأن با�سا اآخر كان يرتدد 
على اأ�سمهان يف الوقت نف�سه هو مراد حم�سن 

با�سا، وكان مدير اخلا�سة امللكية ويقال اإنه اأحب 
اأ�سمهان كثريًا لكنه كان اأكرث حتفظًا واحتياطًا 

من اأحمد ح�سنني با�سا، وكانت هناك مناف�سة 
وغرية بني االثنني اإال اأن مراد با�سا اأنهى عالقته 
باأ�سمهان بعد اأن و�سل اإليه خرب عالقتها باأحمد 

ح�سنني با�سا.
رغم العالقة الوطيدة التي ربطت اأ�سمهان 

بال�سحايف ال�سهري حممد التابعي اإال اأن التابعي 
ي�سّر على اأنها مل ترق اإىل رابطة احلب اأو 

الغرام، رغم اأنه كان يذهب اإليها يف القد�ش يف 
كل مرة تطلبه فيها، وبخا�سة تلك املرة التي 

تعر�ست فيها اإىل التهاب رئوي حاد فلم يرتكها 
بل جل�ش ميّر�سها لياًل نهارًا حتى �سفيت وبعد 

اأكرث من ع�سرة اأيام عاد اإىل القاهرة، ويومها 
اأر�سل اإليها ماري قالدة لكي تكون اإىل جانبها 

ل�سهرين حتى ت�سفى متامًا لكنها بقيت معها 
ثمانية اأ�سهر وبعد ذلك مل تفارقها حتى غرقت 

معها يف النيل.
التابعي نف�سه قال باأنه كان يرتاح للجلو�ش معها، 
وهي كانت تطمئن اإليه وتثق به وتلجاأ اإليه كلما 

نزلت بها �سدة اأو حرج كما حدث يف اأحداث عدة، 
واعرتف التابعي اأن اأ�سمهان "مل حتبه" كما مل 

حتب اأي رجل اآخر باملعنى ال�سحيح للحب، حتى 
اأزواجها ال�سرعيني، ولكنها اأحبته حمبة من نوع 
خا�ش بها، )حمبة اأ�سمهانية( حيث اإن قلبها كان 

يحمل التابعي �سيئًا اأقوى من ال�سداقة والوّد، 
وقد اعرتفت بذلك لبع�ش �سديقاتها اللواتي 

�ساألنها عن حقيقة حبها له، ولكن ذلك مل يوؤكد. 
اأما التابعي نف�سه فهو يوؤكد اأنها مل ُتكّن له اأي 

حب، وهو لي�ش مبغرور كي يّدعي "وهم" حب ال 
حقيقة له ويقول:

ـ نعم كانت ت�سمر يل ودًا و�سداقة وثقة وتقديرًا 
ولكن هذا كل ما يف االأمر.

هل اأغرم عبد الوهاب باأ�سمهان؟
كانت الراحلة يف اأثناء فرتة ارتباطها باالأمري 

ح�سن االأطر�ش تزور القاهرة من فرتة اإىل 
اأخرى، ويف هذه الزيارات جتتمع باالأ�سحاب 

ومنهم الفنانون كونها على معرفة ببع�سهم 
و�سداقة مع اآخرين، وكونها من املعجبات 

باملو�سيقي الكبري عبد الوهاب فتعرفت اإليه 
وبادلها االإعجاب وكانت تزوره يف داره وقيل 

اإنهما تبادال الغزل، اإال اأن االأمور مل تتطور اأكرث 
من ذلك وتوقفت عند هذا احلد، وال�سبب، يقول 

اجلزائري يف الكتاب نف�سه: 
الوهاب  عبد  اإن  ـ  نف�سها  اأ�سمهان  ح�سب  ـ   ..."

مل يعجبها، فهو يف جمل�ش الغناء والطرب 
يعجب ويفنت اأي اأنثى، لكنه يف جمل�ش الع�سق 
والغزل �سيء اآخر ال يعجب وال يفنت... واأكرث 

من ذلك و�سفته باأنه رجل مغرور يريد من املراأة 
التي يحبها اأن توفر له كل عناء احلب، عليها اأن 

تكون لها جراأة الرجل واأن ترتك لعبد الوهاب 
ح�سمة املراأة وحياءها وخفرها، اأي اأن االأو�ساع 

الطبيعية بني الرجل واملراأة تنقلب مع عبد 

الوهاب...فهو يجل�ش مطرقًا براأ�سه وعلى املراأة 
اأن تزحف اإليه وعلى ركبتيها ولي�ش عليه بعد اإال 
اأن يتف�سل وتقبل منه حبه وخ�سوعها وقبالتها، 

وبعدها يبداأ باملغازلة كيفما ي�ساء بعد اأن يجد 
بني يديه امراأة م�ست�سلمة له بكل جوارحها وعلى 

ا�ستعداد تام الأن تقبل منه اأي ت�سرف �سادي 
اأو جن�سي، لذلك مل يعجب اأ�سمهان الأنه حاول 
بطريقته اخلا�سة هذه اأن يخ�سعها حلبه ... 
فلم يفلح، وحاول عبد الوهاب اأن يعيد الكرة 

ويفر�ش احلب على اأ�سمهان بعد طالقها وعودتها 
اإىل م�سر فلم يوفق..." 

زيجات اأ�سمهان
بداأت �سهرة اأ�سمهان يف القاهرة منذ اأن كانت 

يف ال�ساد�سة ع�سرة حيث بداأت حتيي احلفالت 
واالأفراح وتتقا�سى االأجور وحت�سنت حال 

العائلة ماديًا، فانتقلت اإىل �سقة يف منطقة غاردن 
�سيتي، وبعدها زارهم اإبن عمها االأمري ح�سن 

االأطر�ش من اأجل طلبها للزواج. والدتها رف�ست 
يف البداية، ذلك اأن اأ�سمهان بداأت تعيل العائلة 

وتدر عليها بع�ش االأموال، ح�سبما �سرحت 
الراحلة فيما بعد. يف ذلك الوقت كانت اأ�سمهان 

�سعيفة ووالدتها تتحكم باآرائها وقراراتها. 
وبعد ذلك جّي�ش االأمري ح�سن االأطر�ش الع�سرية 

�سد عالية املنذر، والدة اأ�سمهان، واأبلغهم 
باأنها تغني يف املالهي واأن ولديها فريد واآمال 

يحرتفان الغناء، فثارت ثائرة الع�سرية، وخ�سيت 
الوالدة من العاقبة ومن بط�ش العائلة. وهكذا 

عاد العري�ش اإىل م�سر مرة ثانية ورتب االأمور 
و�سجل لوالدتها منزاًل يف دم�سق ودفع لها مبلغ 
خم�سمائة جنيه من الذهب تعترب ثروة يف ذلك 

الوقت وتوجهت اأ�سمهان وابن عمها مع �سقيقها 
فوؤاد اإىل جبل الدروز ومت الزواج واأ�سبحت 

حتمل لقب االأمرية اآمال االأطر�ش.
لكنها بعد اأن انف�سلت عنه، عادت وتزوجت منه 

بعد �سنوات، يف الثالث من متوز عام 1941، بعد 
اأن قررت اعتزال الفن والتفرغ لل�سيا�سة واالأ�سرة 

ح�سب قولها، لكن هل هذا ما حدث بالفعل؟
كانت اأ�سمهان تعمل باإدارة اأحمد بدرخان يف 

فيلم "انت�سار ال�سباب" مع �سقيقها الراحل فريد 
االأطر�ش، وبديهي اأن يلتقيا يوميًا ويتبادال االآراء 

واالأحاديث وت�سكو ما تتعر�ش له من ح�سنني 
با�سا وامللك فاروق وغريهما من املعجبني 

ويجتمعا اإما يف اأحد املطاعم اأو يف ا�ستديو 
لبيب م�سور الفيلم الفوتوغرايف، وكان بدرخان 

رقيقًا ولبقًا يحدثها حول خ�سو�سياته اأي�سًا 
وحياته امل�سطربة وكان اأن طلب منها الزواج 

يف اإحدى املرات وهي كانت بحاجة اإليه الأ�سباب 
عدة، منها التخل�ش من بيت االأ�سرة حيث كانت 

تلقى ال�سرب املتوا�سل من �سقيقها فوؤاد، اإ�سافة 
اإىل اأن اأحمد بدرخان كان خمرجًا معروفًا 

يف الو�سط الفني، واالأهم اأنها كانت تعترب 
اأجنبية يف القاهرة وزواجها من م�سري ي�سهل 

احل�سول على اجلن�سية امل�سرية. وبذلك كان 
زواجها العريف من اأحمد بدرخان، الذي مل يكمل 

ال�سهرين، ثم اأنهاه الطالق.
التقت اأ�سمهان باأحمد �سامل حني كانت تعمل 

يف فيلم "انت�سار ال�سباب"، كان يرتدد اأحيانًا 
وي�ساعد يف اإدارة الفيلم، وهنا كانا �سديقني، 

لكنها يف الفرتة التي اأقامت فيها يف القد�ش 
�سدف اأن ح�سر هو وحتية كاريوكا لبع�ش 

االأعمال فالتقى �سامل باأ�سمهان يف فندق امللك 
داود وتقاربا وحدث الزواج ال�سريع واأم�سيا 

اأ�سبوعني يف الع�سل حتى جاءها خطاب بالعودة 
اإىل م�سر حيث كانت وقعت عقد متثيل مع �سركة 

م�سر للتمثيل وال�سينما.
بعد فرتة بداأت اأ�سمهان تتملل من االرتباط 
ومن غرية اأحمد �سامل ال�سديدة عليها وهي 

التي اعتادت احلرية فدبرت ات�سااًل له من حتية 
كاريوكًا لكي يكون نواة خالف 

بينهما، لكنه اأح�ش بالظلم 
وحاول االنتحار مرتني وكل 

مرة يتم اإنقاذه ويف اإحدى 
املرات حاول قتلها حني اأطلق 

عليها النار من م�سد�سه ومل 
ي�سبها، هربت وطلبت 
البولي�ش فاأ�ساب اأحد 

ال�سباط بعيار ناري 
واأ�سيب هو اأي�سًا بعيار 

من م�سد�سه وبعد اأن �سفي 
قدم للمحاكمة و�سميت 

ق�سيته مباأ�ساة اأحمد 
�سامل واأ�سمهان.

الظاهرة النادرة يف الغناء العربي َحَمَلت التناق�صات
واملوا�صفات الرتاجيدية التي قادتها اإىل نهايتها الرتاجيدية

َمْن قتلها �صقيقها فوؤاد، امللك فاروق، امللكة نازيل، اأم كلثوم؟

رغم العالقة الوطيدة 
التي ربطت اأ�صمهان 

بال�صحايف ال�صهري 
حممد التابعي اإال اأن 

التابعي ي�صّر على اأنها 
مل ترق اإىل رابطة 

احلب اأو الغرام، رغم 
اأنه كان يذهب اإليها 

يف القد�س يف كل مرة 
تطلبه فيها، وبخا�صة 

تلك املرة التي تعر�صت 
فيها اإىل التهاب رئوي 

حاد فلم يرتكها بل 
جل�س ميّر�صها لياًل 

نهاراً حتى �صفيت 
وبعد اأكرث من ع�صرة 
اأيام عاد اإىل القاهرة، 

ويومها اأر�صل اإليها ماري 
قالدة لكي تكون اإىل 

جانبها ل�صهرين حتى 
ت�صفى متاما
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وقد اختري والد ا�سمهان معتمدا لدولة الدروز  
لدى الفرن�سيني وكانت العائلة اآنذاك تعي�ش يف 
ظل طماأنينة رخية .. اىل ان اندلعت املعارك ما 

بني اآل االطر�ش والدروز من هة وبني الفرن�سيني 
من جهة اأخرى ّ فقرر الفرن�سيون اختطاف اوالد 
زعماء الدروز فخ�سيت االم .. بعد ان فقد زوجها 
امتيازاته لدى الفرن�سيني .. على اوالدها فقررت 

ان تاأخذهم وهم ح�سب تواريخ ميالدهم فوؤاد 
1910 وفريد 1912 واآمال 1915 هربت بهم اىل 

م�سر عام 1923 . 
وهناك يف م�سر اخذت االمور تتعقد لوال تدخل 

�سعد زغلول الذي وفر احلماية لهذه العائلة 
الالجئة الهربة.

يف حي الفقراء عا�ست هذه العائلة عي�سة قا�سية 
ا�سطرت االم اىل العمل يف مهنة اخلياطة ل�سمان 

تربية اوالدها اىل ان ا�ستغل فوؤاد عامال عند 
طبيب ا�سنان. ويف تلك الفرتة ظهرت مواهب 

فريد املو�سيقية والغنائية وكان ال يزال تلميذا 
ي�ستغل يف ال�سباح طالبا ويف الظهرية عامال يف 

حمالت البالت�سي يف القاهرة ويف الليل عازفا يف 
قرقة بديعة م�سابني.

يف �سنة 1928 تفرغ فريد االطر�ش للغناء يف 
املحطات االذاعية االهلية.

مواهب ا�سمهان عند فناين ع�سرها...
ان ا�سمهان كانت مولعة باغاين ام كلثوم وحممد 

عبد الوهاب و�سقيقها فريد االطر�ش اول من 
اكت�سف �سوتها بعد عائلتها امللحن النابغة حممد 

الق�سبجي فعندما �سمعها هتف "هذا �سوت 
من اجلنة !" وملا �سمعها ال�سيخ �سبح �ساحب 

ال�سوت اجلهوري املديد قال:"عندما ين�سج هذا 
ال�سوت ف�سيكون له �ساأن عظيم ! وكان داوود 

ح�سني ا�سهر ملحني ذلك الع�سر يرتدد على منزل 
اال�سرة يعطي درو�سا يف العزف على العود لفريد 
االطر�ش .. وملا �سمع اآمال تغني �سباح هذا �سوت 

خارق ومنذ تلك اللحظة اطلق عليها اال�سم الذي 
ا�ستهرت به )ا�سمهان( و�سجلت اول اغنية من 

تلحينه حيث قب�ست ع�سرين جنيها ووقت الول 
مرة يف االوبرا وامام مئات من املعجبني وهي 
يف اخلام�سة ع�سر من عمرها كمطربة حمرتفة 

وكان جناحها وذيوع ا�سمها دافعا ملحمد عبد 
الوهاب وام كلثوم .. اعظم حنجرتني غنائيتني 

يف ع�سرنا كله .. اىل التودد اليها وزيارتها 
ويومها قال حممد عبد الوهاب "ان ا�سمهان فتاة 

�سغرية .. لكن �سوتها �سوت امراأة نا�سجة"!
�سبت ا�سمهان وهي موؤمنة بكفاءة �سقيقتها فريد 
االطر�ش وكانت تقول: "كلما ا�سمع حلنا الغنية 

من اغانيه اح�ش ان الدنيا ال ميكن ان تعادي 
املبدعني".

وغنت لفريد اول حلن من احلانه )نويت اداري 
اآالمي( وهي فتح جديد  يف املو�سيقى والغناء 
العربي يف ذلك الع�سر ! وملا ح�سل �سوء فهم 

بينها وبني فريد االطر�ش وكانت حتبه على 
نحو ال ي�سدق اراد ان ير�سيها فكلف املوؤلف 
يو�سف بدرو�ش بتاليف اغنية ليقدمها هدية 

�سلح حلنجرتها الذهبية وكانت اغنية )رجعتلك 
ياحبيبي( التي حلنها فريد االطر�ش خالل 

�ساعتني فقط!

حنجرة ا�صمهان الذهبية..
على ال�سعيد احل�سي ثمة �سبب يدفع �ساحب 

املوهبة الفذة اىل ملء الفراغ الذي يدركه متاما 
من غياب موهبته عن العطاء ان ا�سمهان تطيع 

انطباعها فتحاول ان ت�ساهم ب�سوتها ال�سامخ يف 
الغناء العربي .

حنجرتها متلك �سرارات من الن�ساط والتوهج 
لي�ش فيها ما هو فائ�ش عن احلاجة .. انها قوة 

ت�سعيدية ي�سع منها النور واحلرارة والعمل 
.. تغني بطريقة ا�ستثنائية .. ان 
نربات هذه احلنجرة ال�سافية 

القوية االآ�سرة تكوينية هند�سية 
عجيبة .. لي�ست فيها ر�سو�ش 

خمبوؤة يف حنجرتها اطالقا.
ا�سمهان �سوت مغلق كافح 

في�ش العموميات الذي 
ران على احلركة ال�سوتية 

الغنائية . ان جماليته 
الدقيقة كانت �سفة من 

�سفات االنقاذ لواقع 
احلركة الغنائية فاال�سوات 

ال�سعيفة يف ع�سرها 
انزوت بعيدا عن الغناء 
واال�سوات 

اجلهرية راحت 

تزيد من داأبها يف فنون الغناء . ان الكثافة 
اجلمالية مل تكن م�سادفة يف حنجرة ا�سمهان 

.. انها موجودة يف الطبيعة ال�سوتية .. اال ان 
التمجيد احلقيقي ل�سوتها جاء من خالل العن�سر 

املادي املو�سوعي اخلارجي الذي كفل جلماليته 
معرفة قوانني الغناء وكانت االحلان التي غنتها 

قد فتحت بابا للفن التعبريي الدرامي االخاذ 
ياخذ موقعه يف الغناء العربي! ميكن القول ان 

احلنجرة ا�سمهان هي اجمل حنجرة ن�سائية بعد 
حنجرة ام كلثوم . �سوتها قوي النربات �سليم 
االداء كثري املقامات مكتمل فاتن قوي النربات 

ابتداء من قراره العميق اىل جوابه ال�سادح 
املمتد العري�ش املفتوح.

ينتمي �سوت ا�سمهان اىل ق�سم "ال�سوبرانو" 
الق�سم الثاين من اال�سوات الن�سائية )الندى 

الثاين( يف التعبري العربي. �سوتها يف�سح عن 
انوثة طاغية وطاقة من احلنان الهادر ال�سفاف يف 

نربات نبيلة معطرة راقية وهو ال�سوت الوحيد 
الذي ميكن له ال�سمود يف مقارنته ب�سوت ام 

كلثوم )يف اال�سوات الن�سائية( حيث وقف 
مناف�سا له!

مدر�صة ا�صمهان الغنائية
الغناء الكال�سيكي يف احلناجر الن�سائية ق�سة 
قادها �سوت عظيم هو �سوت ام كلثوم كاأعظم 
مطربة ظهرت على م�سرح الغناء العربي! هذا 
الغناء الكال�سيكي ميز نف�سه داخل حدود فنية 

تقليدية امتد به العمر طويال النه ارتبط ب�سوت 
ام كلثوم . يف املقابل كان هناك خط ثان للغناء 

يف احلناجر الن�سائية ظل م�سدودا اىل جممل 
التاأثريات الفنية البارزة يف املدر�سة الكال�سيكية 

بنيب متفاوتة اال ان هذا اخلط ا�سغل نف�سه 

بتكوين مناخ فني ا�ستقى تياراته الفنية من 
الغناء العاملي! 

وكان �سوت ا�سمهان هو االطار لهذا االجتاه . 
وطبقا الحلاح اظهرته املقا�سد ال�سيكولوجية 

والذوقية واحل�سارية يف تطور الغناء وجتاوز 
حتى ا�ستاذها ال�سبخ ابو العال حممد بتجديد 

اعطى اق�سى ما عنده من �سماحات .. لكن هذه 
ال�سماحات كانت جتديدا للخط الكال�سيكي ومل 

تكن انقالبا عليه . اما اخلط الع�سري الذي متثله 
ا�سمهان فان تاثره باال�سلوب الغربي يف الغناء 
جاء ا�سافة لال�سول العربية  يف الغناء ولي�ش 

بناء فنيا فوقيا معزوال عن جذوره اال�سلية . 
ان هذا االجتاه الفني امل�سدود اىل ايقاع احلياة 

الغنائية العربية وتاأ�سي�ساتها البارزة يف املعارف 
واال�سول وقد حفظ حلنجرة ا�سمهان هذا االثر 

العميق يف االذن العربية.

احلى ما غنت
تعاونت ا�سمهان مع اعظم ملحني ع�سرها .. لقد 

غنت لداوود ح�سني وفريد غ�سن اال ان الثبت ان 
اعظم االعمال التي غنتها هي مغناة قي�ش وليلى 

من فيلم يوم �سعيد مع حممد عبد الوهاب . يف 
هذه املغناة ا�ستخدم حممد عبد الوهاب التعبري 

الدرامي العميق املوؤثر ويعترب هذا العمل من 
اخلد اغاين ا�سمهان على االطالق . 

)يا طيور( حيث برز يف هذا اللحن التحليق 
االوبرا اىل املهذب امل�سقول الذي �ساغه املجدد 

حممد الق�سبجي )دخلت مرة بجنينة( ملدحت 
عا�سم الذي ا�ستخدم فيها اآلة البيانو بتعبري 

ر�سني فيه نكهة لتاأليف املو�سيقى الغربي . )ايها 
النائم( لريا�ش ال�سنباطي الذي حاول فيه ان 

يخرج من اطار التطريب والغنائية ال�سائبة اىل 

التعبري ال�سرقي الدقيق.
)عاهدين يا قلبي( وهو اللحن الوحيد الذي جمع 

�سيخ امللحنني زكريا احمد مع �سوت ا�سمهان .
اما ابرع واجراأ االحلان التي غنتها ا�سمهان 

فكانت من ن�سيب فريد االطر�ش الذي غنت له 
ما يقرب من ن�سف انتاجها الغنائي ! وميكن 

اعتبار اجمل احلانه هي اغاين : نويت اداري 
اآالمي – ورجعتلك يا حبيبي – ليايل االن�ش- انا 
اهوى – يا ليايل الب�سر – ديالوج ال�سم�ش غابت 

انوارها – واوبريت انت�سار ال�ساب..
يف هذا االوبريت ا�ستطاع �سوت ا�سمهان 

باحلان فريد ان يبلغ ذروته يف التعبري واالمتداد 
وال�سجو والتحليق يف فنون الغناء العربي 

املطعمة بجماليات التعبري املو�سيقى الغربي.

ماذا حدث يف م�صل�صل ا�صمهان
ان ح�سدًا ال حد له من املالمح الفنية جرى يف 
م�سل�سل »ا�سمهان« بجدول يف بع�ش م�ساره 

فاقد ال�سفتني، منها على �سبيل املثال ال احل�سر، 
التواريخ ميالد اأبطال امل�سل�سل منها على وجه 

اخل�سو�ش فريد االطر�ش وا�سمهان، اىل جانب 
ذلك غياب الدقة يف بث االغاين التي مالأت 

ع�سرها، كاأن يبث امل�سل�سل اغنية )رق احلبيب( 
التي حلنها املو�سيقار حممد الق�سبجي ل�سوت 

ام كلثوم يف الثالثينيات، بينما ال�سائب ان 
هذه االغنية ولدت يف العام 1944 وهو العام 

الذي �سهد نهاية ا�سمهان، وان يغني املو�سيقار 
حممد عبد الوهاب اغنية )احلبيب املجهول( امام 

ا�سمهان يف بداية م�سوارها الفني وهي االغنية 
التي ولدت يف العام 1944، ثم هناك اال�سارة 

العابرة اىل الفنان فريد غ�سن حيث يكنيه فريد 
االطر�ش و�سقيقه فوؤاد بالعم مع ان والدة غ�سن 

يف العام 1912 يف اال�سكندرية ا�سقاط ذكر 
زواج ا�سمهان من املطرب امل�سري املغمور )فايد 

حممد فايد( بالقد�ش يف العام 1942 ومل يدم هذا 
الزواج �سوى ع�سرين يومًا،

�سعت من خالله ا�سمهان للح�سول على �سمة 
الدخول اىل م�سر بعد ان طراأت على عالقتها 

مع االنكليز عالمات ال�سك والريب! وعلى 
امتداد امل�سل�سل )ا�سمهان( متر بنا �سل�سلة �سور 

وم�ساهد من اجيال وتت�سع هنا وهناك من 
م�سار ،ا�سمهان، خطوط من االحداث واملواقف 
واملتغريات وترتاق�ش يف وترية العمل الفني 

وم�سات تتبدى وتتالأالأ وتختفي من مناطق 
ال�سطح التاريخي، ومن ثم يوؤدي ذلك اىل ات�ساع 

التفاوت بني القوى االبداعية املحركة الحداث 
امل�سل�سل.

بال جدال ان م�سل�سل )ا�سمهان( ايقظ روح 
العظمة يف هذه املطربة اخلارقة وايقظ اي�سًا 
جميع امكاناتها الفنية يف �سراع �سجي بغية 

�سيانة تاريخها احلقيقي، ذاك الذي تداهمه 
قوى من الفو�سى والتغييب الذي تهمهم وتدمدم 

حماولة لت�سويه هذا اال�سم اخلالد يف موكب 
الغناء العربي العريق واال�سويل، ان اكتمال 

ا�سمهان الظاهري والباطني يف امللحمة الغنائية 
العربية هو مغزى جميع الذروات التاريخية يف 
جمراها ودميومتها وا�سمهان اال�سم الذي مر يف 

واحة الغناء، كما مر )رامبو( يف واحة ال�سعر 
على حد تعبري )ماالرميه(، ومرور ا�سمهان كلما 

اقرتب من ذروة تاألقه، �سبطًا و�سدة، عراقة 
وع�سرنة، يزداد اخلط احل�ساري لغنائها نقاًء 

و�سفاًء.
ان ال�سبوات اىل احلقيقة، اىل اخلري، اىل 

التقدم، توؤلف جزءًا اليتجزاأ من ت�سورنا للجمال، 
وال�سوت املالئكي ال�سمهان املقرتن بالعذوبة 
واجلزالة والقوة والتمكن واالبهار، هو نبع 
من ينابيع اجلمال، لذلك فان احل�ش اجلمايل 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا ب�سبكة كاملة من االفكار. ان 
اح�سا�سنا بجمال �سوت اأ�سمهان مل يكن يف يوم 

من االيام ترفًا والحم�ش ذوق، انه مران خلقه 
التدرج يف املعارف ال�سلبة ملعايري اجلمال، واذا 

كانت ا�سمهان �ساحبة حنجرة ال مثيل لها يف 
الغناء من حيث التكوين الف�سيولوجي والتكوين 

البيداغوجي، فاأنها كاإن�سانة طمحت بغري حدود 
اىل معانقة روح احلرية يف فنها وان�سانيتها، 

واذا كانت احلرية هي اللعنة فهي احلرية 
امل�سدر الوحيد لنبل االن�سان، لقد اختلط يف 

حياة ا�سمهان الق�سرية مفهومان، مفهوم احلرية 
ال�سخ�سية حلياتها االن�سانية، ومفهوم �سرورية 

الفن كواجب ينطوي على نفع اجتماعي، فبني 
املفهومني عند ا�سمهان �ساعت االبعاد وتال�ست 
احلدود، ان اال�ستن�ساخ للحياة يف الفن عملية 
�سو�سيولوجية كربى، هو ملكة يتوجب علينا 
اال نن�سى ادخالهما يف ح�ساب نظرية الرتكيب 

التاريخي لل�سوت واال�سم وال�سخ�سية، فالفنان 
باأ�ستن�ساخه حياته يف اعمال فنية، يعد نف�سه 
حلياة اجتماعية ويتكيف معها، لكن االمر مع 

ا�سمهان رمبا يختلف قلياًل او كثريًا، انه حماولة 
القحام مفهوم احلرية ازاء موقف �سخ�سي من 
الفن، ولذلك تداعت يف حياة اأ�سمهان الكوارث 

لتوؤكد ان ال�سدق الفني �سرطه الوحيد، هو احتاد 
الهم االن�ساين بالهم الفني احتادًا ال انف�سام فيه.

ملاذا اراد والدها 

ان ي�صميها )بحرية( ؟
كان موت رافائيل وميكل اجنلو وليوناردوا 
دافن�سي املبكي �سيرتك يف فن ع�سر النه�سة 

االيطايل ثغرة، وكانت هذه الثغرة �سترتك اثرًا 
بالغًا يف مظاهر ثانوية عدة من تاريخه، ولكن 

ماكان هذا التاريخ ليطراأ عليه تبدل جوهري 
اذا مل حتدث يف م�سار التطور الفكري اليطاليا 

حتوالت عميقة! املهم ان موت ا�سمهان الغام�ش 
واملفاجىء واملبكر، كان من املمكن ان يحدث 

ثغرة كبرية يف فن الغناء، لو مل تفي�ش االقدار 
ال�سعيدة �سوت ام كلثوم، التي ا�ستمرت تغني 

على مدى �ستة عقود من ال�سنني قبل ا�سمهان 
وبعدها.

***
من هي ا�سمهان؟ التي حمل امل�سل�سل ا�سمها  

وج�سدت �سخ�سيتها املمثلة ال�سورية )�سوالف( 
ومثل املو�سيقار فريد االطر�ش )احمد �ساكر( 

املمثل امل�سري، واخرجه املخرج املغربي 
)املاجري( وكتبه )املالح(.

اراد ابوها االمري فهد االطر�ش ان ي�سميها 
)بحرية( النها ولدت بالبحر يف الرابع والع�سرين 

�س���مه�انيف ذكـــــــــــــــــــــــرى �أ

يف 14 متوز عام 1944 تغرق 
�صاحبة ال�صوت الذهبي ا�صمهان 

يف مياه ترعة ال�صاحل قرب طلخا 
واملن�صورة وي�صدل ال�صتار على 
اجمل حنجرة ن�صائية ناف�صت 

حنجرة ام كلثوم وتخطت احلناجر 
الن�صائية القوية يف ع�صرها ملنرية 
املهدية وفتحية احمد وجناة علي 
وغريهن . ولدت يف املاء وماتت يف 

املاء وبني الوالدة واملوت كانت حياة 
وتاألق �صوت.

ولدت ا�صمهان يف الباخرة ما بني 
دميرجي يف تركيا وبريوت عام 
1915 من اب ا�صمه فهد االطر�س 

)كان حمافظا على دميرجي( وام 
بارعة اجلمال رخي�صة ال�صوت 

هي عالية االطر�س . بعد والدتها 
�صكنت العائلة يف حي ال�صرا�صقة يف 

بريوت فرتة من الزمن ..

عادل الها�صمي

�صبت ا�صمهان وهي موؤمنة بكفاءة �صقيقتها فريد االطر�س 
وكانت تقول: "كلما ا�صمع حلنا الغنية من اغانيه اح�س ان 

الدنيا ال ميكن ان تعادي املبدعني".
وغنت لفريد اول حلن من احلانه )نويت اداري اآالمي( وهي 

فتح جديد  يف املو�صيقى والغناء العربي يف ذلك الع�صر !
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من ت�سرين الثاين- عام 1914، حني كان يعود 
بعائلته �سرًا اىل ال�سام بعد هزميته ع�سكر 

ال�سلطان الذي كان يقودهم يف بع�ش املمتلكات 
العثمانية باأوروبا، يف احلرب العاملية االوىل، 

لكن والدتها االمرية عالية املنذر �سل�سلة اآل املنذر 
يف حا�سيبا )لبنان( ا�سمتها »امال« النها ولدت مع 
امل النجاة اثر ليلة كادت فيها الباخرة تغرق، اما 
العرب واال�سماع يف كل مكان عرفوها وعظموها 
باال�سم الذي اطلقه عليها املو�سيقار داود ح�سني 

1870-1937 ا�سمهان على ا�سم مغنية عربية 
جميدة من ع�سر �سابق على ع�سرها، وكان اول 

بر وطاأته قدمها الطفلة الوليدة ار�ش بريوت قبل 
ان تعود اىل موطنها اال�سلي �سوريا )اجلبل( 
وقد �سبقها اىل هذه الدنيا من والديها اخواها 

االكرب فوؤاد 1909- 1995 ثم املو�سيقار ال�سهري 
فريد االطر�ش 1912-1274 وملا ا�ستتب االمر 

للحلفاء وانهزمت الدولة العثمانية يف العام 
1918 وهو عام انتهاء احلرب العاملية االوىل، 

عمل والدها االمري فهد االطر�ش معتمدًا للدروز 
لدى الفرن�سيني يف بريوت وكان اعتماده �سنوات 

عز وترف، وكانت والدة ا�سمهان االمرية عالية 
ثوار اول �سيدة قادت �سيارة يف بر ال�سام ومل 

يكن لهذا العز امكانات الدوام حيث ا�ستقر ثورة 
جبل العرب بزعامة �سلطان با�سا االطر�ش �سنة 

1922، عندما اقدم الفرن�سيون على اختطاف 
الثائر )ادهم خنجر( وقد ان�سم فهد االطر�ش اىل 

الثورة، ثورة جبل العرب وكان على االمرية 
عالية ان تلحق بزوجها حيث يقاتل، لكنها خ�سيت 

�سوء العاقبة، ومل تلحق به، وما كان المري من 
ا�سراف الدروز ان يدع زوجته تعي�ش وحيدة فقد 

طلقها ثم جاء من يخربها بان الفرن�سني الذين 
خ�سروا اأالف القتلى يف حرب جبل الدروز جبل 
العرب ي�سعون اىل اختطاف االطفال التخاذهم 

رهائن انتقامًا من ال االطر�ش، وكان البد من 
الهرب، فهربت االمرية عالية املنذر باأطفالها فوؤاد 
وفريد وا�سمهان من بريوت بالقطار اىل حيفا يف 

فل�سطني ثم اىل م�سر يف العام 1923.
يف العام 1923، كان عام االغزر ثمرًا يف م�سار 

احلركة املو�سيقية العربية، ا�ستقرار املجودة 
العظيمة ام كلثوم نهائيًا يف القاهرة قادمة من 
قريتها )طماي الزهايرة( ثم انتظام املو�سيقار 

حممد عبد الوهاب يف �سفوف معهد فوؤاد االول 
للمو�سيقا العربية، ثم رحيل العبقري �سيد 

دروي�ش 1923-1892.
ان �سيكولوجيا ال�سخ�سيات الفنية تكت�سب يف 

انظارنا اهمية ق�سوى ، على وجه التحديد، النها 
�سيكولوجيا طبقات اجتماعية بكاملها او يف 

االقل �سرائح اجتماعية بكاملها، والن العمليات 
التي جتري يف نفو�ش �ستى ال�سخ�سيات الفنية، 
هي بالتايل اظهار احلركة التاريخية، ان تطبيق 
الدرو�ش على الظاهرات الفنية التاريحية يحمل 

معه م�سمونًا جديدًا كل اجلدة لكلمة »معا�سر«!
ويف القاهرة ومع ا�سمهان، تبدل العز اىل فاقة 
ونقل االوالد باح�سان املح�سنني اىل املدار�ش، 

وعرف لقبهم هذه املرة من ال)كو�سة( اخفاءًا 
ال�سم عائلتهم احلقيقي خ�سية بط�ش الفرن�سيني، 

وكرت ال�سنون وانتهت ثورة اجلبل العرب يف 
العام 1926، لكن العائلة ا�ستقرت يف القاهرة 

وبداأت تن�سج خيوط حياتها اجلديدة، مبا فيها 
من ق�سوة و�سراع وخ�سونة وتهافتت م�سالك 

املجد ال�سيا�سي التي ورثها ابناء االمرية عالية 
املنذر، من عمومتهم لتحل حملها م�سالك النزوع 

نحو الفن الذي ورثوه عن اأخوالهم، وكان خالهم 
)خليل املنذر( الذي وافته املنية يف عز �سبابه.

تتزوج اربع مرات 

واحل�صيلة بنت واحدة
�ساحب حنجرة ت�سيل عذوبة وحالوة، وكانت 

اي�سًا عالية املنذر ت�سرب على العود وتغني باأجر 
زهيد يف رو�ش الفرج، واوكلت اىل علمني من 

اعالم املو�سيقا العربية مهمة تعليم فريد االطر�ش 
وا�سمهان ا�سول الفن، هما دود ح�سني وحممود 

�سبح حيث تو�سما االثنان يف فريد االطر�ش 
امكانات النبوغ ب�سياغة االحلان والعزف على 
العود، وراأى االثنان ان ا�سمهان امل جديد يف 

الغناء العربي كله، وملا حتول بيت االطر�ش اىل 
مزار الفنانني، عمل فوؤاد االطر�ش على مقاومة 

هذا النزوع الفني فقد وعى مالمح الزعامة 
ال�سيا�سية الآل االطر�ش، فثار على م�سلك االجتاه 

نحو الفن الذي اخذ فريد االطر�ش وا�سمهان 
يقطعان فيه �سوطًا لفت اليهما االأنظار، بل هو 

مقدمة تنبئ عن احرتاف البد ان ياأتي يف يومًا 
ما، فغادر اىل جبل الدروز عام 1929 اىل والده 
الذي ان�سرف اىل زوجة جديدة وعائلة جديدة، 

والتقى هناك بابن عمه االمري ح�سن االطر�ش 
الذي اعطاه الكثري من اهتمامه رغم م�ساغله 

الكثرية، وقد طلب فوؤاد من ابن عمه ان ينجده يف 
طريق ا�سمهان املوغل يف الفن، وا�ستجاب االمري 

ح�سن وتزوج من ابنه عمه ا�سمهان، وا�ستطاع 
فوؤاد ان يبعد عن بيت امه يف القاهرة ح�سود 

الفنانني وان يبعد �سقيقه اىل دم�سق ثم اىل اجلبل 
او هكذا كما اظن.

اما فريد االطر�ش فبقي يف القاهرة مع امه ي�سيد 
بناء �سهرته وجمده املو�سيقي درجة درجة، لكن 
ا�سمهان بعد ان اجنبت من ح�سن االطر�ش ابنة 

ا�سمتها )كاميليا( �سافت بها االر�ش مبا رحبت، 
فاأقدمت على االنتحار يف دم�سق اول مرة ثم 

انتهزت فر�سة �سفرها اىل القاهرة عام 1935 
لزيارة امها لكي تن�سد اال�ستقرار يف عا�سمة الفن 

العربي ثم ا�سرت على البقاء يف القاهرة طالبة 
من االمري ح�سن الطالق فطلقها.. ان�سياعًا حلبها 

ال�سديد للفن.
ومابني عامي 1936-1944 �سنة رحيلها عملت 

ا�سمهان على �سنع املده�سات يف الفن الغنائي 
لت�سعد جمهورًا وا�سعًا وكبريًا و�سعها يف مكانة 

متقدمة يف ع�سر العمالقة التدانيها مكانة، 
وفيما كانت تلهث وراء يوم ت�سعد فيه نف�سها، 

فانها ال ت�سادف اال املا�سي، الختالط الروؤية 

وافرتاقها بني الهم ال�سخ�سي والهم الفني، كما 
ا�سرنا، حيث جرت حماولة انتحار ثانية يف 
القاهرة وثالثة يف القد�ش، ثم زواج ثان من 

املخرج )اأحمد بدرخان( خمرج فيلمها االول مع 
�سقيقها فريد االطر�ش )انت�سار ال�سباب( 1939 

اليدوم �سوى اربعني يومًا، ثم زواج ثالث من 
املطرب امل�سري املغمور )فايد حممد فايد( يف 

القد�ش عام 1942 وهو زواج حتمته ال�سرورة 
وكان عمر ع�سرين يومًا فقط �سعت اليه ا�سمهان 

للح�سول على حجة لدخول م�سر بعدما حل 
اخل�سام وال�سراع مع االنكليز الذين حتالفت 
معهم اول االمر لالنتقام من الفرن�سيني الذين 

قتلوا اأبناء �سعبها.
زواج رابع واخري من املمثل ال�سينمائي )احمد 
�سامل( مل يدم �سوى ا�سهر معدودة حيث انتهى 
بتبادل اطالق الر�سا�ش الذي كان يزهق روح 

احمد �سامل وروح �سابط ال�سرطة، غرقت 
ا�سمهان يف النيل مع و�سيفتها )ماري قالدة( 

يف الرابع ع�سر من متوز يف العام 1944 
وهو اليوم ذاته الذي ولدت فيه ابنتها كاميليا، 

وت�سكل هذه احلادثة حلقة املوؤامرة الكربى التي 
�ساركت فيها اطراف عديدة.

القيمة الفنية ل�سوت ا�سمهان تتجلى، يف انها 
مثلت بعمق وحنان ودفء اخلط املتاأثر بالروح 
الع�سرية يف فن الغناء عند احلناجر الن�سائية، 

بينما بقيت ام كلثوم حتى اليوم االخري من 
حياتها متثل اخلط الكال�سيكي التقليدي يف 

فن الغناء عند احلناجر الن�سائية ، على ان تاثر 
ا�سمهان بالغناء الع�سري مل يجعلها تتغرب 

عن فنون االداء العربي الكال�سيكي وا�سوله 
ال�ساربة يف اعماق الباطنية التاريخية العربية.

ان ام كثلوم قفزت بالغناء اال�سويل 
والكال�سيكي قفزات مذهلة جتاوزت احالم 

ا�ستاذها االول ال�سيخ ابو العالء حممد )1878-
1927( على ان التجديد العائد الم كلثوم يف 

امناط الغناء العربي الكال�سيكي، كان جتديدًا 
ال�سول ذلك الغناء ال تغربًا عنه، اما يف الظاهرة 
التي مثلتها ا�سمهان، فان االمر يختلف باختالف 

االنطالق الفني عندها، فقد عملت على ادراج 
عنا�سر التجديد االوروبي يف االداء الذي حمل 

رايته ثالثة من كبار ملحني املو�سيقا العربية، 
هم حممد عبد الوهاب، حممد الق�سبحي، فريد 
االطر�ش، على ان �سوت ا�سمهان كان ياأخذ من 
ا�ساليب الغناء االوروبي املختلف عن ا�ساليب 

الغناء العربي باكرث من اجتاه وتنوع، لعل يف 
املقدمة من هذا االختالف.

موت غام�س �صبقته حياة م�صطربة
 ان ا�سمهان كانت جتيد اخراج ال�سوت من 

الراأ�ش، وهذا هو جوهر الغناء االوروبي 
والغربي عمومًا، بينما ام كثلوم كانت تقف 

بغنائها العظيم عند اخراج ال�سوت من ال�سدر، 
وهو جوهر الغناء العربي الكال�سيكي، من هذا 

التحديد نكت�سف اقرتان اللون الغنائي بني 
احلنجرتني ال�سادحتني، ومل يقف االمر عند 

هذا االفرتاق بني لوين احلنجرتني، امنا عمل 
على تكتيل جهود امللحنني الكبار خلدمة �سوت 

ا�سمهان اخلارق، فبينما كان �سوت ام كلثوم 
يحظى بجهود ثالثة من امللحنني يتقدمهم حممد 

الق�سبجي وزكريا احمد وريا�ش ال�سنباطي، 
قبل ان يدخل جلبة �سوتها املعجز حممد عبد 

الوهاب وحممد املوجي وكمال الطويل وبليغ 
حمدي يف املقابل كان �سوت ا�سمهان يقوم 
على جهود ملحن واحد هو فريد االطر�ش، 

قبل ان يتجه اىل �سوتها ملحــــنون من وزن 
حممد الق�سبجي وحممد عبد الوهاب وريا�ش 

ال�سنباطي ثم فريد غ�سن ومدحت عا�سم 
واي�سًا ال�سيخ زكريا احمد.كان ل�سوت ا�سمهان 

خ�سائ�ش عظمى قلما تتوفر عند غريها من 
املطربات، ان مل نقل انها ع�سرية على االجتماع 

متاًم يف �سوت من اال�سوات، حيث ت�ستطيع 
ا�سمهان ان توؤدي خمتلف املقامات ب�سهولة 

وي�سر، هرع اىل �سوتها املو�سيقار حممد 
عبد الوهاب، حيث وجد فيه القيمة واالت�ساع 

والبالغة االدائية تلك التي متكنه من مالمح 
املقابلة مع �سوته العظيم، لكي توؤدي معه مغناة 

)جمنون ليلى( اخلالدة : �سعر احمد �سوقي، 
ومدحت عا�سم فقد وجد يف �سوتها مقدرة 
مكتملة ت�ستطيع ان توؤدي املقامات اخلالية 

من ربع ال�سوت، فاأعطاها حلن )دخلت مرة 
بجنينة( واملو�سيقار ريا�ش ال�سنباطي الذي 

عقد على �سوتها االمال يف الق�سيدة احلديثة 
التي كان قد بداأ بها اجتاهه الفني يف تطوير 
قالب الق�سيدة )يالعينيك وبايل( �سعر احمد 

فتحي، �ساعر الكرنك التي حلنها وغناها حممد 
عبد الوهاب وفريد االطر�ش �سقيقها الذي وجد 

يف �سوت ا�سمهان املدى العريق الذي يغنيه 
عن جميع اال�سوات، فعرب �سوتها ارقى �سمات 

التلحني فاأ�سبح املو�سيقار الذي حلن اكرث 
اغانيها على االطالق، فاىل جانب قيامه بتلحني 

اغان وحواريات طقاطيق وق�سائد واوبريت 
ليل االندل�ش لفيلم )انت�سار ال�سباب( حلن لها 

اغان من وزن )نويت اداري االمي( و)رجعتلك 
ياحبيبي( ثم )عليك �سالة الله و�سالمه( ثم 

)ليايل االن�ش يف فيينا( )انا اهوى( وموال 
)ياديرتي مالك علينا لوم( ثم )اعمل اأيه عل�سان 

ان�ساك( وكثري غريها.
وحممد الق�سبجي، املو�سيقار الذي عمل على 
تكري�ش �سوتها الحلانه امل�سرقة القوية، وهو 

الذي اعطى ابعاد هذا ال�سوت العظيم كل املدى 
الذي ي�ستطيعه من دون ارهاقه اأو ان ينق�ش 

�سيئًا من عذوبته )ليت للرباق عينا( )ا�سقينها 
باأبي انت وامي( )هل نيم البنان( ثم )امته 
حتعرف( )انا اللي ا�ستاهل( و�سواها.منذ 

البداية ادركت ام كلثوم انها امام خ�سم عظيم 
القدر فحاولت من جانبها على ح�سر احلان 

الق�سبجي حلنجرتها دون غريها، لكن عا�سق 
اال�سوات اجلميلة مل ي�ستطع االيفاء مبا طلبته 
منه ام كلثوم، ولعل هذا اول جفاء يح�سل بني 

الق�سبجي وام كلثوم وكاد االمر يتطور اىل 
حماولة طرد الق�سبجي من تخت ام كلثوم لوال 

ت�سامن افراد الفرقة معه وبعد هذا االثر اخلطري 
من االغاين التي قدمتها ا�سمهان ا�سحت قمة 

يف الغناء واالداء، حيث مل تعد تفكر كثريًا يف 
ام كلثوم وموقف ام كلثوم منها، كانت يف جمد 
ي�سبه املجد الذي وقفته ام كلثوم، وهي تتحدى 
بفنها و�سوتها مطربات ع�سرها، بعد ان هوت 

عرو�سهن ونه�ش عر�سها.املهم مل ترث االبداعات 
النقدية يف املو�سيقا اأي جدل فيما يتعلق بعظمة 

�سوت ام كلثوم وعظمة �سوت ا�سمهان، لكن 
اجلدل احتدم وفاق وانت�سر يف املفا�سلة بني 

ا�سمهان وام كلثوم نفي ما كان يرى املو�سيقار 
حممد الق�سبجي ان ا�سمهان اعظم �سوت ادى 
�سروب التحديث الغنائي، وجد املو�سيقار، ان 

ا�سمهان كانت �ستقود املناف�سة مع ام كلثوم )فيما 
لو عا�ست( اىل ذروتها، وا�ساف ان ا�سمهان لو 

عا�ست، ملا احتاج اىل احلانه اأي �سوت اخر! 
بينما يرى املو�سيقار، حممد عبد الوهاب، ان 

ا�سمهان �ساحبة نربة جديدة ال تخطر على بال 
احد يف الغناء العربي، ويرى املو�سيقار ريا�ش 

ال�سنباطي، بان ا�سمهان هي املطربة العربية 
الوحيدة التي ارتقت اىل مرتبة املناف�سة الندية 

مع ام كلثوم.
�سوت ا�سمهان من حيث امل�ساحة ال�سوتية 

ي�سم من الت�سنفيات لل�سوت الن�سائي فئتي 
)ال�سوبرانو( ثم االوكتاف )�سبعة درجات 

ويقفل بالثامنة( وخامة �سوت ا�سمهان اأي 
نربته، هي ال�سك من اجل اال�سوات املعروفة 

�سرقًا وغربًا وفيه من االنوثة والدفء االن�ساين 
مايجعله متفوقًا باملعايري العاملية.لقد اتاح 

م�سل�سل )اأ�سمهان( ان نتحدث عن الكنز املخبوء 
يف حنجرتها ال�سادحة، وان نكت�سف عنا�سر 

تعبري حية يف حنجرتها يف �سلم 
�سلم الفن، عنا�سر مطابقة يف 
ايقاع اال�سكال احلياتية، 

ان ا�سمهان بقيت ال�سوت 
املح�سر والوا�سع وال�سليم 

والغني والرثي 
مبقاماتــــــــه ودقته 
وتعبريه، و�سوت 

ا�سمهان يك�سف عن 
معرفة غزيرة مب�ســـــــالك 

الغناء، واملعرفة قوة، 
ومن خالل ذلك ت�سكلت 

عنا�سر العظمة يف 
�سوت ا�سمهان اخلارق.

ان ا�صمهان كانت 
جتيد اخراج ال�صوت 
من الراأ�س، وهذا هو 

جوهر الغناء االوروبي 
والغربي عمومًا، 

بينما ام كثلوم كانت 
تقف بغنائها العظيم 

عند اخراج ال�صوت 
من ال�صدر، وهو 

جوهر الغناء العربي 
الكال�صيكي، من هذا 

التحديد نكت�صف 
اقرتان اللون الغنائي 

بني احلنجرتني 
ال�صادحتني، 
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تلك الأ�سطورة املتجددة
قراءة يف كتاب )اأ�صرار اأ�صمهان: املراأة، 

واحلرب، والغناء(

�صعد حممد رحيم

تغدو الكتابة عن �سرية امراأة ذات �سهرة ومكانة، 
عا�ست يف جمتمع وزمن حمافظني، مغرية. 
ويزداد االإغراء حني تكون تلك املراأة مطربة 

ذات �سوت �ساحر، متردت على تقاليد اأ�سرتها 
وجمتمعها من اأجل فنها. ولكن اأن تكتنف جوانب 

من حياتها االأ�سرار، واأن ت�سارك بجراأة نادرة 
يف احلدث ال�سيا�سي، فعاًل ال قواًل، واأن متوت 

وهي يف عز �سبابها وعطائها االإبداعي، بطريقة 
مبهمة ومريبة، فاإن �سغف الكتابة عنها يبلغ 

اأق�ساه.
تلك املراأة املطربة هي اأ�سمهان، التي تنقلت 

بني ال�سام وم�سر، يف الن�سف االأول من 
القرن الع�سرين، وخا�ست جتربتها/ 

معركتها ال�سخ�سية االجتماعية والفنية، 
ومن ثم ال�سيا�سية، بطريقة الفتة 

و�ساخبة، متجاوزة موا�سعات ع�سرها 
وظرفها وجن�سها. وحمققة يف غ�سون 

�سنوات قليلة اإجنازًا فنيًا ال ُي�ساهى. 
وقد ولدت يف املاء/ البحر يوم كانت 

عائلتها هاربة من االأنا�سول اإىل بريوت، 
حتى كاد والدها يطلق عليها ا�سم ) حربية ( لوال 
معار�سة اأمها التي اقرتحت ا�سم )اأمل(. لتموت 

يف املاء اأي�سًا )يف قناة للري( بحادث �سيارة، 
بني القاهرة وراأ�ش الرب، متامًا مثلما تنباأ لها 

عّراف قبل ذلك ب�سنوات طويلة!.
�سغلت اأ�سمهان لي�ش الو�سط الفني فح�سب، 

واإمنا اجلمهور كذلك. ومع تورطها يف ال�سيا�سة 
واحلرب، وما اأ�سيع عن جت�س�سها وحماوالتها اأن 
تكون عميلة مزدوجة بني  االإنكليز واالأملان، ومع 

متردها على تقاليد قومها واأ�سرتها وجمتمعها، 
اأ�سحت ما ي�سبه االأ�سطورة يف نظر النا�ش، 

وال �سيما بعد حادثة موتها الفاجع بحيثياتها 
امللتب�سة. وال�سك يف اأن حياًة كتلك وموتًا كهذا، 

البد من اأن ي�ستثريا املخيلة، وال بد من اأن حُتبك 
عنهما وحولهما الق�س�ش، والبد من اأن يحا�سرا 

باأمواج من ال�سائعات.
�سارت تلك املوهبة املبكرة، امل�سّعة املحّلقة 

مو�سع اإطراء وا�سع، واإعجاب �سديد، وح�سد 
اأي�سًا، وريبة.. دخلت اأ�سمهان ميدان فن الغناء 

بثقة وتفان واإ�سرار. وبدت للمهتمني والعارفني 
باأ�سول الطرب واملقامات، وقدرة احلنجرة 

الب�سرية على االأداء معجزة �سغرية تعد مبنجز 
هائل مع وجود ملحنني كبار )حممد الق�سبجي، 

وريا�ش ال�سنباطي، وحممد عبد الوهاب، 
و�سقيقها فريد االأطر�ش(. ومبزاحمة �سوت جبار 

ذي ح�سور طاٍغ )اأم كلثوم(.
يحاول كتاب ) اأ�سرار اأ�سمهان: املراأة، واحلرب، 

والغناء( ملوؤلفتها الباحثة ) �سريفة زهور.. 
ترجمة؛ عارف حديفة، ومن اإ�سدارات دار املدى/ 

2006 ( فك بع�ش االألغاز التي طبعت حياة 
اأ�سمهان الق�سرية وال�ساقة واملرتعة باالإثارة 

والغمو�ش. والتذكري مبوهبتها واإبداعها 
اخلالق. ودورها يف حتديث الغناء العربي.

�سديقي الناقد ال�سينمائي عالء ملّا اأراد 
املفرجي اإعارتي هذا الكتاب، 

الحظ ترددي يف اأخذه، فقال؛ 
هذا كتاب ال ي�سبه بقية كتب 

ال�سرية املكتوبة عن املطربني 
واملطربات العرب، اقراأه، 

وال�سك يف اأنك �ستغري 
راأيك.. واكت�سفت بعد 

قراءة ب�سع �سفحات اأن 
عالء كان على �سواب.. هذا 

كتاب خمتلف. 
يعطينا الكتاب، على الرغم 

من �سغر حجمه، قدرًا 
وفريًا من املعلومات يف 

التاريخ احلديث 
و�سراعات 

ال�سيا�سة، واالأنرثبولوجيا 
)اخلا�سة مبنطقة ال�سرق االأو�سط( وفن 

املو�سيقى والغناء وال�سينما. فها هنا نقراأ عن 
حياة اأ�سمهان، ومن خاللها نقراأ عن حياة جيل 

وجمتمع. فاأ�سمهان يف هذا الكتاب مو�سوعة 
يف �سياق تاريخي، وتتحرك على خلفية اأحداث 

�سيا�سية واجتماعية وفنية.. وقد جاءت الف�سول 
املكتوبة نتيجة بحث وا�ستق�ساء جاّدين، ونظر 

مو�سوعي، وحتليل تاريخي وعلمي دقيق. ويف 
النهاية مل تتبجح الكاتبة ـ وهذا ما ُيح�سب لها 

ـ باأنها و�سلت اإىل اليقني النهائي، ومل تقل اأنها 
فكت االألغاز امل�ستبكة مع تلك احلياة املائجة 

)حياة اأ�سمهان(. لقد ظلت الكاتبة تتحقق من 
االحتماالت.. تطرح االدلة والقرائن، وتعود اإىل 

االأر�سيف وال�سري ال�سابقة، وت�ستنطق اأولئك 
ح هذا االحتمال  الذين كانوا قريبني منها.. ترجِّ
على ذاك، وتقرتب من احلقيقة اأو ت�سعى اإليها، 

لكنها ال تّدعي باأنها تعرف ما ال يعرفه حتى 
ال�سيطان )اإذا ما ا�ستعرنا بت�سرف مقطعًا من 

ق�سيدة لعبد الوهاب البياتي ا�ست�سهدت به 
الكاتبة(.

تغدو الكتابة عن فنانة مثل اأ�سمهان تورطًا يف 
�سبكة روايات، على حد تعبري حنا اأردنت.. تقول 

املوؤلفة: »والوا�سح هو اأن اأ�سمهان كانت مغنية 
عظيمة، اإاّل اأن الدعاوى باأنها كانت اأمرية، اأو 

جا�سو�سة، اأو خائنة، اأو بطلة وطنية، اأو امراأة 
خائبة العاطفة، ميكن بالن�سبة اإىل جمتمعها 

العربي اأن تتعاي�ش من غري مع�سلة. وحني كان 
ي�سعب التاأكد من تفا�سيل املا�سي، كانت ُتخرتع 

اأو تزخرف«. والكتاب، عمومًا، موّجه للقراء 
الغربيني، وموؤلف باللغة االإنكليزية. وغالبًا 

ما ت�سري الكاتبة اإىل البيئة ال�سرقية/ ال�سرق 
اأو�سطية ودورها يف حتديد م�سار حياة اأ�سمهان 
وقدرها، ومن ثم يف �سياغة ق�ستها بتناق�ساتها 

ومالب�ساتها وخفاياها. ويف املقطع االآنف الذكر، 
املقتب�ش من الكتاب )كما يف مقاطع عديدة اأخرى 

حتفل بها الف�سول، حيث ت�سري غالبًا اإىل البيئة 
العربية االأبوية ال�سرق اأو�سطية( نلحظ نوعًا 

من نربة اال�ستعالء والتمييز، واإن مل تكن حادة. 

واأكاد اأقول؛ �سيئًا من 
روح ا�ست�سراقية، على الرغم من 

االأ�سل ال�سرقي العربي للموؤلفة )�سريفة زهور؛ 
وهي اأ�ستاذة خمت�سة يف اأبحاث ال�سوؤون 

االإ�سالمية والعامل العربي مبعهد الدرا�سات 
االإ�سرتاتيجية التابعة للجي�ش االأمريكي(. غري 
اأنها، واحلق يقال، متحررة من عوالق نظريات 

املوؤامرة، واأي�سًا مما ت�سميه هي بتحيزات 
الرجال يف اأثناء الكتابة عن الن�ساء، واملعنية هنا 

)اأ�سمهان(. اإذ ميكن، بالقراءة املتاأنية للكتاب، 
تلم�ش طريقتها املنهجية يف البحث العلمي، ومن 

غري اتهامها باالفتقار اإىل املو�سوعية يف معظم 
االأحيان. 

اإن االإ�سارة اإىل زخرفة واخرتاع تفا�سيل املا�سي 
تبدو هنا كما لو اأنها مثلبة يخت�ش بها ال�سرقيون 
وحدهم، وال ميكن وجودها يف الغرب. لكن بدءًا 

من النظر اإىل ال�سائعات املتناق�سة التي تطارد 
حياة امل�ساهري يف الغرب )حياة وموت مارلني 

مونرو يف �سبيل املثال( وحتى تفكيك خطاب 
الغرب عن ال�سرق وما يت�سمن من اخرتاع �سرق 
متخيل، ي�سبح من الي�سري دح�ش براءة الغرب 

مما ي�سيب ال�سرق بهذا ال�سدد. يف مقابل القول 
اأن هذه الظواهر هي اإن�سانية عامة، بدرجات 

متفاوتة، �ساهم تطور قنوات االت�سال واالإعالم، 
)وعوامل اأخرى ال جمال للخو�ش فيها يف هذا 

املقام(، يف تعزيزها وانت�سارها يف الغرب 
وال�سرق معًا، ف�ساًل عن �سرورة عدم اإنكار بع�ش 

خ�سو�سية العامل العربي، بهذا ال�سدد، الأ�سباب 
تاريخية معروفة.

هرب اأفراد اأ�سرة اأ�سمهان من مدينة )دميرجي( 
يف االأنا�سول، حيث كان رب االأ�سرة )والد 

ا�سمهان؛ فهد االأطر�ش( ي�سغل وظيفة قائممقام، 
ملّا عرفوا اأن اليونانيني يزحفون باجتاههم، وكان 

ذلك يف ت�سرين الثاين 1917، وكانت زوجة 
فهد ) علياء ( حاماًل يف �سهرها االأخري، فاأجنبت 
يف البحر وهم يف طريقهم بني اأزمري وبريوت، 

واأطلقت االأم على املولودة ا�سم ) اأمل ( تفاوؤاًل 

بنجاتهم. ) هناك 
حممد رواية اأخرى يذكرها ال�سحايف 

التابعي عن والدتها يف العام 1912 (. وعائلتها ) 
اآل االأطر�ش ( هم فرع متنفذ يف العائلة الدرزية. 
وقد جلاأت االأم مع اأوالدها الثالثة )فوؤاد وفريد 

واأمل( اإىل القاهرة يف العام 1923 لالبتعاد عن 
خطر اال�سطرابات احلا�سلة يف ال�سام. ورمبا 

كانت اأمل يف الثالثة ع�سرة اأو الرابعة ع�سرة من 
عمرها حني ا�ستمع اإليها امللحن حممد الق�سبجي 

منده�سًا وهي تغني، وقال؛ »هذا �سوت من 
الفردو�ش«. واأطلق عليها امللحن داود ح�سني 

ا�سم اأ�سمهان )ا�سم ح�سناء فار�سية �ساحرة من 
زمن غابر(، وراأيه اأن اال�سم هذا يت�سف بالفخامة 

الالئقة ب�سوت هذه الطفلة املعجزة. ومنذ ذلك 
احلني بداأت ق�سة املغنية التي �سغلت لوقت 

طويل ال�سحافة والنخبة والراأي العام.
تتبعت املوؤلفة م�سار وتفا�سيل تلك الق�سة، كما 

وردت يف ال�سري املكتوبة عنها، وما قاله و�سّرح 
به اأقرباوؤها االأحياء. وما رددتها ال�سحافة يف 

حينها. ولكن يف اإطار امل�سهد الكبري )االجتماعي 
وال�سيا�سي والفني، االأقليمي والعاملي(.. ق�سة 

مرتعة باالإثارة والتنوع واالألوان املتعددة 
الدرجات، والغمو�ش، والتي ت�سيئ كما تقول 

املوؤلفة: »روؤية ال�سرق االأو�سط لل�ساأن اجلن�سي، 
وال�سلطة، والرعاية، والغناء، وكيف تطورت 

هذه الروؤية يف الثالثينيات واأوائل االأربعينيات. 
لقد عا�ست )اأ�سمهان( جتربة احلياة يف �سياق 

النهو�ش القومي واالإحباطات. فالتوترات 
بني الغرب وال�سرق وبني الطبقات االجتماعية 

يرتدد �سداها يف ملحمتها اخلا�سة. ويتوا�سل 
الت�سادم بني ال�سرف وال�سهرة، وبني التحّول 
والعرف، ونحن نفكر يف املراأة، ومو�سيقاها، 

وحرب عاملية«. 
تزوجت اأ�سمهان من ح�سن االأطر�ش، للمرة 

االأوىل، يف العام 1933. وكانت حكايات 

زيجاتها اإ�سكالية اأخرى يف حياتها اختلطت 
مع ق�سايا التقاليد االجتماعية والقبلية والفن 

وال�سيا�سة والهوية والهجرة وال�سمعة. واأجنبت 
فتاة )هي الوحيدة: كاميليا( ورمبا مل ت�ستطع 

قط العثورعلى حب حياتها. كافحت من اأجل 
فنها، وجرفتها تيارات ال�سيا�سة و�سراعات االأمم 

واالأحزاب. واأحيانًا اأفرطت يف ال�سرب ولعب 
القمار واأ�سرفت يف اإنفاق املال وغلب الطي�ش 

على �سلوكها.. مثلت يف فيلمني هما؛ )انت�سار 
ال�سباب( مع �سقيقها فريد االأطر�ش واأنور 

وجدي، و )غرام وانتقام( مع يو�سف وهبي. 
ويف الفيلم االأول غنت جمموعة من اأغنياتها 
وكلها من اأحلان فريد االأطر�ش. منها )يا بدع 
الورد، ال�سم�ش غابت اأنوارها، كان يف اأمل، 

يللي هواك �ساغل بايل(. اأما يف الفيلم الثاين 
فغنت اأحلانًا اأخرى لفريد هي ) ليايل االأن�ش يف 
فيينا، اأهوى اأهوى، يا ديرتي مالك علينا لوم ( 

فيما غنت من اأحلان ريا�ش ال�سنباطي ) دمعة 
على حبيبي، ن�سيد االأ�سرة العلوية( ومن اأحلان 

حممد الق�سبجي غنت )امتى حتعرف امتى، 
اأنللي ا�ستاهل(.

اإن ما جعل منها مغنية عظيمة اأداوؤها املرهف، 
وال�سحنة العالية للعاطفة يف �سوتها، ونطقها 
ال�سليم للعربية، ومزجها االأ�ساليب القدمية مع 
اجلديدة.. تقول املوؤلفة: »اإن متّكن اأ�سمهان من 

العنا�سر الكال�سيكية يف اأعمالها ي�ستمل على 
عنا�سر اأداء اأ�سلوبية، وا�ستيعاب نظام املقامات، 

مع اإدماج هذا اال�ستيعاب يف الغناء املرجتل، 
واال�ستفادة من املزايا ال�سعرية للغة العربية بغية 
خلق دينامية، وتوكيد وتوا�سل غنائي وعاطفي 

مع جمهورها«.  
اإن روح اأ�سمهان اجلاحمة احلرون، وموهبتها 
النادرة، و�سراعها مع حميطها، وولعها بالفن 

واحلياة، وميلها ال�سيا�سي )الوطني مثلما 
اأزعم(، هذا كله قد ر�سم م�سريها يف النهاية 

وحّدده. ولقد ماتت بطريقة دراماتيكية ملغزة، 
كاأنها اأرادت اأن تبقى اأ�سطورة متجددة.. ماتت 

يف حادث �سيارة بعد اأن نزلت من القطار، يف 
اللحظة االأخرية، مع �سديقتها ماري قالدة التي 

ر بحادثة  رافقتها يف رحلة املوت كذلك. وهذا يذكِّ
موت املفكر واالأديب الفرن�سي األبري كامو مع 

�سديقه )مي�سيل غاليمار( حيث ق�سيا يف حادثة 
�سيارة، فيما ُعرث على تذكرة قطار يف جيب 

كامو.
اأكان موتها غرقًا يف قناة للري ق�ساًء وقدرًا؟ 

رمبا.
ر بليل كما ُيقال؟ حد�سي يرجح  اأم هو اأمر ُدبِّ

االحتمال الثاين. واإذا كان هذا �سحيحًا فمن يقف 
وراء مقتلها؟ اأهي الغرية القاتلة لـ )اأم كلثوم( 
بح�سب بع�ش ال�سائعات التي راجت يومها؟. 

�سخ�سيًا اأ�ستبعد هذا االحتمال، بل األغيه، 
الأن فنانة بعظمة اأم كلثوم ال ُيعقل اأن تقامر 

مب�ستقبلها و�سمعتها، ناهيك عن ح�ّسها االإن�ساين 
الذي البد من اأن يجعلها تاأنف عن اقرتاف جرمية 

ب�سعة كهذه.. اأهم الدروز )قومها( من فعلوا 
ذلك، الأن اأمرية منهم انتهكت خطوطهم احلمر 

التي ال ي�سمحون بتجاوزها من قبل امراأة/ 
اأمرية ترتبط بهم ب�سلة الدم؟ حمتمل، واأقوله 

على م�س�ش.. اأهو الق�سر امللكي واالإنكليز 
وال�سيا�سة؟ اأظن؛ اأجل، هذا ما اأرجحه. وهذه 

وجهة نظر �سخ�سية لي�ش اإاّل.
يف كل كتابة جند بع�سًا من َنَف�ش الكاتب 
وروحيته ومزاجه وحتيزاته يتغلغل بني 

ت�ساعيف الكلمات واجلمل. وغالبًا ما جتعلنا 
كتب ال�سرية، باإيحاءات خفية من املوؤلفني، 
نتعاطف مع ال�سخ�سيات التي ُكتبت عنها، 

ونحبها، اأو ننفر منها ونبغ�سها. ويف حالة هذا 
الكتاب ل�سريفة زهور، عن اأ�سمهان، فاإن القارئ 

ال يكتفي بالتعاطف والتفهم، واإمنا ينجذب 
اإليها )اإىل اأ�سمهان( بفعل القوة التي حتلت بها 
�سخ�سيتها؛ االأنثى الباهرة وال�سجاعة، واملراأة 

املنغم�سة يف ال�ساأن العام، واملطربة ذات ال�سوت 
املالئكي. 

تزوجت اأ�صمهان من ح�صن االأطر�س، للمرة االأوىل، يف العام 1933. 
وكانت حكايات زيجاتها اإ�صكالية اأخرى يف حياتها اختلطت مع ق�صايا 

التقاليد االجتماعية والقبلية والفن وال�صيا�صة والهوية والهجرة 
وال�صمعة. واأجنبت فتاة )هي الوحيدة: كاميليا( ورمبا مل ت�صتطع 

قط العثورعلى حب حياتها. كافحت من اأجل فنها، وجرفتها تيارات 
ال�صيا�صة و�صراعات االأمم واالأحزاب. 
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عناية جابر 

كّنا قراأنا ل�سريفة زهور »اأ�سرار اأ�سمهان« 
املراأة، احلرب، الغناء، اإ�سدار »دار املدى« 

منذ �سنوات ثالث، وهو ح�سيلة جهود 
الكاتبة املثقفة التي عرفت كيف تكتب عن 

امراة غام�سة. 
يف كتاب التابعي، ي�سف الكاتب اأول مّرة 

راأى فيها اإمييلي االأطر�ش، )ا�سمها كما جاء 
على �سهادة ميالدها(، او »اآمال« االأطر�ش 

كما �سّماها زوجها يف ما بعد، االأمري ح�سن 
االأطر�ش، اأو اأ�سمهان كما �ساء لها اإ�سمًا فنيًا 

املو�سيقار داوود ح�سني، ي�سفها التابعي 
حرفيًا: اإنها »�سيء« �سغري، نحيل م�سكني 
يبعث الرحمة يف ال�سدور! بقي التابعي 

ُيكّرر ذات اجلملة عن اأ�سمهان يف كافة 
مراحل عالقته بها التي قاربها يف كتابه، 

ل من اأ�سمهان وحبه لها الذي  كما لو يتن�سّ
قراأناه متخفيًا بني ال�سطور. على كّل عالقة 

اأ�سمهان باحلياة كانت لتخيف اأّي رجل. 
عالقة غري ي�سرية وت�سي مباأزق 

بع�ش الن�ساء يف اأحا�سي�سهن، 
وتوقهن اىل التّفلت الكامل من 

القيود غري عابئات مبعايري 
زمـانهن االأخالقية ال�سارمة. 

وعلى الرغم من تعابري التابعي 
املتوافقة مع كيا�سة الكــتابة 

عن امراة جمعته بها عالقة ما، 
فاإن كل اهتمامه كان من�سّبًا 

على التّن�سل منها عرب نقل ما 
تداولته ال�سحافة ال�سفراء عنها، 

وعن مزاجها العابث وتوّرطها 
يف ن�ساطات احللفاء واملحور ما 
اأ�سغلها منزلة خا�سة يف الذاكرة 

العامة. 
تاأثر التابعي بالنهم املتزامن مع 

التفلت الذي عا�سته املطربة اأ�سمهان، 
يف زمن بدا غري منوذجي لل�سماح 

به، لكن اأ�سمهان ورثته ك�سرط لذاتها، 
ولي�ش لغنائها وفنها فقــــط. 

احتاجت اأ�سمهان اىل اأكرث من »تابعي« 
واأكرث من رجل، مللء ثغرات فارغة حّلت 
يف روحها الأ�سباب كثرية، لن نلعب هنا دور 

الطبيب النف�سي يف حتليلها. 
اأ�سمهان الثانية 

يف مقارنة ب�سيطة عقدناها بني كتاب 
التابعي، وكتاب �سريفة زهور عن اأ�سمهان 
واأ�سرارها، نرى اىل بحث زهور اجّلاد عن 

حقيقة تلك املطربة التي بهرت العامل العربي 
ب�سوتها املا�سّي، واىل اجلهد امل�سني املبذول 
يف �سبيل �سرب اأغوار االأنثى اجلريئة املفرطة 

يف مواكبة الع�سر. اأحد معاين مغامرة 
اأ�سمهان يف م�ساألتها مع املخابرات، تراه 

زهور مرتبطًا بوطنيتها، مع عدم نفي الكاتبة 
الوجه االآخر لتلك العالقة، وهو طمع اأ�سمهان 

باملال ل�سرفه على ملذاتها، على الرغم من 
اح�سانها وبذلها الكثري حني تتوفر لها املادة. 

ت�سيء ق�سة اأ�سمهان يف كتاب زهور، روؤية 
ال�ســـرق االأو�سط لل�ساأن اجلنـ�سي، وال�سلـطة، 

والرعاية والعـالقـــات والغنـــاء، وكيف 
تطّورت هذه الروؤية يف الثالثينـــيات واأوائل 

االأربعينيات، حيث عا�ست اأ�سمهان حياتها 
يف �سياق النهو�ش القومي واالإحباطات. 

كانت اأ�سمهان تاأنف الغناء يف حفالت عامة، 
وتوؤثرُه يف �سهراتها مع االأ�سحاب فرتوح 

ُتطلقُه من مكامن ال تعـرفها هي نف�سها، يرتّدد 
�سداه يف ملحمتها اخلا�سة التي مل يفهمها 

اأحد، ال اأمها وال اخوتها، وال حممد التابعي 
وال علي بدرخان وال اأحمد �سامل، وال 

�سديقاتها اأمينة البارودي اأو ماري قالدة. 
ال اأحد ممن عرفته اأ�سمهان، زوجًا اأو �سديقًا 

اأو حبيبًا الم�ش تراجيديا الت�سادم يف 
كتاب داخلها. كتاب التابعي عنها، 

رجل خمذول يف ذكورته 
وت�سّلطه، اأما زهور فتعترب 

اأن حياة اأ�سمهان نقطة التقاء 
م�سادر عديدة ت�سافرت 

يف تلك املراأة، وحكاية 
مُيكنها اأن ُتلّحن، فيما 

تزودنا مبالحظات 
اأخالقية مهمة وماألوفة، 

او توؤّدى كاأغنية ذات 
مو�سوع وتنويعات.

جريدة ال�صفري 
اللبنانية

حممد التابعي و�صريفة زهور يكتبان عن اأ�صمهان 

�أك��ر م��ن �أ�سمه��ان و�أك��ر م��ن ق�س��ة

يف اأوائل عام 1949 كتب اأمري ال�صحافة اآنذاك، امل�صري حممد التابعي، اأول ف�صل يف ق�صة املطربة 
اأ�صمهان يف جمـلة »اآخر �صاعة«، ثارت اإثر ن�صرها عا�صفة من االأقاويل ق�صمت الراأي العام بني 

ُمهاجم للتابعي ُمطالب بعدم امل�صّي يف كتابــة بقــية الق�صة )هّدده ثرّي من اعيان ال�صـعيد 
باإطالق الر�صا�س عليه الأنه نكاأ جراح اإعجابه وولهه باأ�صمهان( وُموؤّيـد قليل، يرجوه امل�صّي يف 

كتابة الق�صة حـتى نهايتها. 
اأكمل التابعي �صرد روايته عن اأ�صمهان وكانت جتمعه بها عالقة وطيدة، ومع كل ف�صل جديد 

ين�صره، كان يح�صد مزيدا من االأن�صار املتابعني. الق�صة كاملة بني اأيدينا �صادرة يف طبعة ثانية 
عن ‘دار ال�صروق’ )الطبعة االأوىل �صدرت �صنة 2008( وحتمل عنوان: »اأ�صمهان تروي ق�صتها« 

ي�صرد فيها التابعي ق�صة عالقتهما الغريبة، وبع�س حياة املطربة الراحلة، الفنية والعاطفية 
واالجتماعية.. واأي�صًا ال�صيا�صية. 

يف مقارنة ب�صيطة 
عقدناها بني كتاب 

التابعي، وكتاب �صريفة 
زهور عن اأ�صمهان 

واأ�صرارها، نرى اىل 
بحث زهور اجّلاد عن 
حقيقة تلك املطربة 

التي بهرت العامل 
العربي ب�صوتها املا�صّي، 

واىل اجلهد امل�صني 
املبذول يف �صبيل �صرب 
اأغوار االأنثى اجلريئة 

املفرطة يف مواكبة 
الع�صر. اأحد معاين 

مغامرة اأ�صمهان يف 
م�صاألتها مع املخابرات، 

تراه زهور مرتبطًا 
بوطنيتها

ا�سمهان مع زوجها 
االمري ح�سن االطر�ش
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الرا ارحتلت
الرا انتحرت

قال البواب وقالت جارتها ، 
وانخرطت ببكاء حار 

قالت اخرى: "ال يدري احد حتى 
ال�صيطان".

)عبد الوهاب البياتي "اولد 
واحرتق بحبي"

ي�صري كاتبا �صرية ا�صمهان 
كالهما اىل "طريق املوت". فكتب 
التابعي عن هاج�س املوت عندها 

على ذلك الطريق املوؤدي اىل 
راأ�س الرب ذاته ، حيث ماتت . 

وي�صتخدم لبيب العبارة لي�صف 
رحلتها اجلريئة العجيبة التي 

ال ت�صدق من جنوبي �صوريا اىل 
حدود فل�صطني. ويربط التابعي 

بني توتر ا�صمهان واالفكار 
ال�صائعة عن املوت املحتوم ولعله 

يلمح اىل انها حاولت ان حتيا ملء 
حياتها النها كانت تعلم يف اعماق 

وعيها ان �صنواتها على هذي 
االر�س معدودة . فهي "مل تنجز 

احلب قط" تلك العاطفة التي مل 
يعرتف بها التابعي 

اال داخل حدود 
العالقات التقليدية . 
وهذا يف�صر مغازالتها 
وت�صميمها على ان 

تعي�س اللحظة 
. باحت له 

باعتقادها انها 
�صتموت يف مقتبل 

ال�صباب.

كما انها اخربت ماري قالدة انها �ستموت 
ياأ�سا بعد انف�سالها عن احمد ورف�ش 

فوؤاد وفريد ان تقيم معهما . ومع انها 
كانت متتلك �سجاعة الرف�ش فقد كانت 

مدركة اي�سا انها ال ت�ستطيع ان حتافظ 
على نف�سها عاطفيا خارج قواعد اللعبة 

املوحدة ثم كانت حماوالت االنتحار 
املحزنة اي�سا �سعيها للتخل�ش من 

متاعبها بدال من القاء امل�سوؤولية على 
عاملها وقيمه القا�سية.

ويخربنا التابعي انه كان هو نف�سه 
وا�سمهان و�سديقهما جمال جرب ذاهبني 

بال�سيارة من القاهرة اىل راأ�ش الرب 
)ميكن االفرتا�ش ان ذلك قد حدث عام 
1940( يعرب الطريق طبيعة معزولة 

وعلى طول احد جانبيه قناة للري. 
كانت ا�سمهان تقود ال�سيارة وتتدرب 

على ق�سيدة جديدة من �سعر ابي العالء 
املعري حلنها زكريا احمد. كانت نغماتها 

الو�سطى ت�سدح:
غري جمد يف ملتي واعتقادي

نوح باك وال ترمن �سادي
ثم بلغت بيتا اآخر:

�ساح هذي قبورنا متالأ الرحــ
ـــب فاين القبور من عهد عاد
وفجاأة �سقطت الورقة من يدها وتهالكت 
على املقود متكن �ساحباها من ال�سيطرة 

على ال�سيارة وكان وجهها �ساحبا حني 
افاقت من اغمائها قالت لهما: اح�ست 

اح�سا�سا غريبا جدا فجاأة تناهى اليها 
�سوت املقرئني املميز امام موكب جنازة 
يف ال�سويداء خمتلطا ب�سوت الطاحونة 

القدمية التي جتتازها املواكب . وحدد 
التابعي املو�سع واحلادث وقع يف 

مقطع الطريق ذاته الذي حتطمت عنده 
�سيارتها بعد اربع �سنوات.

اعمل فوؤاد فكره:"ال . مل ا�سمع بهذه 
الق�سة وقال قريب اآخر قد عا�ش يف م�سر 

وقد انحنى اىل االمام منفعال : "لكنك 
تعلمني ان حادثا اآخر قد وقع على ذلك 
الطريق وقع يف املو�سع ذاته وكانت 

�سحيته راق�سة ، ما ا�سمها واربعة 
ا�سخا�ش اآخرين ؟ انها ماأ�ساة!"

هل كان الطريق، هل كان اميان ا�سمهان 
الذي اآمنت به طويال باملوت الذي ال 

منا�ش منه. ام ان موتها كان خطة 
مدبرة؟

روايات املوت
1. الغرق

كل ما ال ي�سمى وال يو�سف بال�سور 
كل ما يحذف من ال�سرية ويخ�سع 

للمراقبة يف جمموعات الر�سائل كل ما 
اعطي ا�سما اآخر و�سعب عليه املرور 

كل ما يدفن يف الذاكرة بانطواء املعنى 
حتت لغة غري منا�سبة او كابة ان هذا 

لن ي�سبح �سيئا غري منطوق به فقط بل 
غري قابل للو�سف اي�سا.)ادريان ريت�ش: 

وال�سمت"(  ، واال�سرار   ، "االكاذيب 
ان موت ا�سمهان املبكر ا�ساف جانبا 

مهما اىل لغزها العام و�سواء اكان فاجعة 
عادية ام مدبرة فان احلديث ال�سائع 

عن الغناء واملغنني قد جعل من موتها 
مو�سوعا للجدل �ساأن حياتها . وما كان 
قابال لالثبات من حقائق مل ي�سبح فقط 

غري منطوق به كما يقول ريت�ش بل 
ع�سيا على اال�سرتداد اي�سا واقل اهمية 

من "الق�سة" املحكية. دعونا ننظر يف 
اول ال�سيناريوهات االربعة التي روجتها 

م�سادر ومتنوعة.
لقد ا�سار احد االجوبة العادية عن 

ا�سئلتي حول وفاة ا�سمهان اىل نبوءة 
عراف لالخوة الثالثة قبل ان يغادروا 

اىل القاهرة اىل اجلبل. تنباأ العراف بان 
فريدا �سيعاين مر�سا طويال ثم �سوف 
ي�ست�سلم له يف اآخر االمر وبان فوؤادا 

�سوف يفقد حبيبته املخل�سة )فتاة عائلته 
عليها( وبان ا�سمهان �ستموت يف املاء 

وقال يل نا�ش عديدون: "قالوا �ستموت 
يف املاء".

عزمت ا�سمهان على الذهاب بالقطار 
يف ذلك اليوم و�سلت اىل املحطة مع 

ماري قالدة و�سعدتا اىل القطار ولكنها 
اكت�سفت ان �سيارتها قد غادرت املحطة 
ا�ستقرتا يف مق�سورتهما وبعد حلظات 

اندفع رجالن اىل املق�سورة وجل�سا 
. اال ان احدهما فطن لال�سئذان فقال 
: "انتما ال متانعان طبعا ، يا هامن؟" 

ولكن ا�سمهان كانت متانع فالرجالن قد 
يزعجانهما باال�سئلة امل�سجرة ويحوالن 
بينهما وبني احلديث احلميم نادت قاطع 
التذاكر فاعلمها انه ال توجد مق�سورات 

خالية لذلك �ساعدتها ماري على جمع 
احلقائب ونزلتا اىل املن�سة قبل ان 

ينطلق القطار.
قالت ا�سمهان: دعينا نعد اىل املنزل ! 

�سوف نذهب بال�سيارة ان مل يكن ال�سائق 
قد غادره . عادتا اىل منزلها ب�سيارة 
اجرة فوجدتا ال�سائق جال�سا ي�سرب 

ال�ساي طلبت منه ا�سمهان ان يجهز 
ال�سيارة يف احلال للذهاب اىل راأ�ش 

الرب ومل تلبثا ان غادرتا املنزل . كانت 
هي وماري راكبتني يف املقعد اخللفي 

لل�سيارة االملانية ال�سنع ذات البابني.
ا�ستغرقت �ساعة على االقل عودتهما 

بال�سيارة عرب املدينة اىل الطريق املا�سي 
اىل ال�سمال وال�سمال ال�سرقي تبادلت 
هي وماري احاديث خفيفة عن خطط 
اال�سبوع التايل ، واحاديث جادة عن 

االزمة مع احمد وعن التغليف الو�سيك 
للفيلم كانت ا�سمهان تعرف الطريق ومل 

تالحظ اأي �سيء غري عادي.
يقولون : ان هناك حلظة دائما حلظة 

طويلة قبل الكارثة قبل ان يرمتي 
ج�سمك اىل االمام او اىل الوراء قبل 

االمل ومتزيق املعدن للحم حني ال ت�سمع 
اال ا�سواتا �سريعة يتعذر تف�سريها وال 

يكون هناك توقف كاف لاللتماع االخطاء 
واحل�سرات امام عينيك وال للوداع 

مل ت�سمع ا�سمهان �سيئا من تهليل تلك 
اجلنازة ومل تهج�ش يف قلبها امورا يف 
ذلك اليوم اجل كانت منزعجة مما حدث 

بينها وبني احمد ولكنها كانت تواقة اىل 
الراحة واال�سرتخاء يف ال�ساليه . كانت 

الب�سه ثوبا ا�سفر من حرير وتقراأ رواية 
فرن�سية للكاتبة كوليت وحتث ال�سائق 

على اال�سراع ومع ذلك مرت حلظة مديدة 
الحظت هي وماري ان ال�سائق ي�سوق 
ال�سيارة يف بطء . وما كان هناك وقت 

للت�ساوؤل ما كان هناك وقت ال�ستذكار 
النبوءة القدمية عن املوت يف املاء .. 

النهاية االبعد احتمال من النهايات كلها 
. ومل يلبث ان انفتح باب ال�سائق وقفز 
�سكله الغائم اىل اخلارج يف حني بقيت 

ال�سيارة تتحرك  مرجتة اىل االمام ثم 
اجتهت اىل اليمني نحو القناة . كانت 

ماري خلف مقعد ال�سائق وحاولت 
ا�سمهان ان تقب�ش على املقود و�سرعان 
ما جاءت ال�سدمة ثم هوت ال�سيارة يف 

القناة ق�سبة انفها هي التي اآملتها لقد 
متزقت اآنذاك.

هل �سرختا؟ هل تباطاأتا يف دفع املقعدين 
اىل االمام وفتح البابني ؟ هل كان باب 

ال�سائق مفتوحا ؟ اذا ملاذا مل تخرجا 
�سابحتني هل احكم ال�سائق اغالقه قفز 

من ال�سيارة ؟ هل ميكن اال يكون قد 
حاول انقاذهما ام انهما اغمي عليهما بعد 
ال�سدمة ويف بطء غرقت ال�سديقتان يف 

املوت كما يف احلياة.
2. الغرية

كانت تكرهها ما من مناف�سة لها كانت 
مثلها موهوبة ومدربة على الغناء 
و�سريعة التعلم وهي مل تبلغ اوج 

�سهرتها كمطربة من غري  ان تتعلم هذا 
ال�سيء او ذاك ومن غري ان توطد هالة 

االحرتام حولها.
مل جتد م�سقة كبرية يف ا�ستعمال حلفائها 

يف ا�ستوديو م�سر ال�ستئجار �سائق 
ال�سمهان اختارته هي ومنح تعوي�سا عن 
الوقت ال�سائع الظروف املنا�سبة للحادث 

متاما ال حت�سل كل يوم ويف هذه 
الفر�سة مل يعلم انها �سوف تندفع اىل 

املنزل على هذا النحو املفاجئ وتطلب 
منه قيادة ال�سيارة اىل راأ�ش البحر غري 

انه كان قد انتظر ا�سابيع عدة وفاتته 
فر�سة اخرى.

كانتا م�سغولتني عنه تتبادالن االحاديث 
يف موؤخرة ال�سيارة حثته ا�سمهان على 
اال�سراع ولكنه تباطا على نحو ملحوظ 

عندما اقرتب من ذلك املو�سع الذي 
كانت عنده قناة الري اعمق منها يف اأي 
مو�سع اآخر عندئذ  دفع الباب فانفتح ثم 
وثب من ال�سيارة اىل اخلارج بكل قوته 
فوقع على االر�ش وتدحرج واآذاه ذلك! 
�سرخت املراأتان ثم ران �سمت بعد ان 
هوت ال�سيارة الثقيلة يف القناة انتظر 

غري دار ما يفعل لو �سعدتا من غري 
ا�سابات �سديدة ح�سنا لو ح�سل هذا لقال 
: ان ا�ستع�ساء قد حدث يف املقود او يف 

الكوابح كانت ا�ستجابته غريزية مثل اأي 
حيوان و�سعق لذلك عجز عن انقاذهما 

ولكنه عرف بعد قليل انهما مل تخرجا من 
املاء . نادى ب�سوت �سعيف ثم ب�سوت 

عال كان هناك فالحون يعملون عند 
�ساقية ومل يكونوا من القرب وال يف 

املو�سع املنا�سب حتى ي�ساهدوا احلادث 
ا�سيب �ساقه وظن اال�سابة �سيئة ولكن 

ط��ري��ق �مل��وت

كل ما ال ي�صمى وال يو�صف بال�صور كل ما يحذف من ال�صرية ويخ�صع 
للمراقبة يف جمموعات الر�صائل كل ما اعطي ا�صما اآخر و�صعب عليه 
املرور كل ما يدفن يف الذاكرة بانطواء املعنى حتت لغة غري منا�صبة 

او كابة ان هذا لن ي�صبح �صيئا غري منطوق به فقط بل غري قابل 
للو�صف اي�صا.
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ال�سدمة اجلت االآالآم ويف االعوام التالية 
انتابته كوابي�ش مرعبة عن ا�سمهان 

اخل�سراوين  الوا�سعتني  عينيها  – عن 
و�سرخاتها والفقاقيع البطيئة ال�ساعدة 

من حول ال�سيارة.
3. ال�صيا�صة 

كال : ام كلثوم بريئة فهي مل تكن معادية 
لها وال حاقدة عليها والله اعلم لقد 

امتحنتها االيام ال ميكن ان تكون قد 
فعلت ذلك ولكن �سخ�سا ما كان م�سوؤوال 

بالفعل عن احلادث وعما ترتب عليه 
من نتائج فقد تدبروا امر الدفع لل�سائق 

و�سرفه من العمل وكان عليهم ان يتاأكدوا 
من عدم انعا�سها لذلك ا�ستغرق نقلها اىل 

امل�سفى وقتا.
قال احد ال�سباط : انها كانت حية عندما 

ادخلت اىل امل�سفى واجريت لها عملية 
ا�سعاف ولكن اوامر جاءت باال جترى 

لها عملية ناجحة وا�سيع ان تلك االوامر 
�سدرت عن انور ال�سادات نف�سه – ع�سو 

الع�سبة احلديدية .
ماذا تقولون ومن الذي دفع للمحقق ؟ 

وملاذا اغلق تقرير البولي�ش؟
وقد ت�ساألون: ما الذي كان يدعوهم اىل 

االهتمام بها؟ تذكروا فقط انها مل تزل 
اآنذاك مرتبطة بالربيطانيني لي�ش من 

خالل مغامراتها يف امل�سرق بل من خالل 
مغامراتها ال�سابقة مع ح�سنني با�سا الذي 

كان ينبغي ا�ستبعاده اي�سا بكل حذر 
طبعا والقول: ان ما جرى كان حادث 

�سيارة . �سحيح انها مل تكن على �سلة 
طيبة مع ح�سنني يف ذلك الوقت ولكن 

الربيطانيني كان لهم تاثري كبري وات�سح 
ذلك يف حادثة عابدين عام 1942 عندما 
طوقت امل�سفحات الق�سر فاقنع ح�سنني 

امللك بالتوقيع على وثيقة المب�سون 
جتنبا للعزل.

واولئك الذين مل يزالوا موالني للمحور 
مل يعرفوا كم كانت تعرف واىل من ميكن 

ان تف�سي به . رمبا تكون قد ك�سفت كل 
�سيء عندما القي القب�ش عليها يف القطار 

ورمبا مل تكن قد قالت �سيئا اآنذاك.
كان منا�سبا ان يفرت�ش كثريون ان 

الربيطانيني عندهم ا�سباب اكرث من 
غريهم للتخل�ش منها ومن ل�سانها 
الطليق ا�سباب اكرث مما عندنا او 

عند زوجها الغيور الذي رمبا تالعب 
بكوابح ال�سيارة او عن اقربائها الدروز 

الغا�سبني الذين مل يغفروا لها عودتها 
اىل التمثيل؟

قال عمها : " كانت هناك ثالثة ا�سرار 
ففي غمرة ال�سراع بني القوى الكربى 

اعتربتها كل واحدة من هذه القوى عدوة 
لها وكان لهن م�سلحة يف الق�ساء عليها 
والعائلة كانت غا�سبة اي�سا كنا نعي�ش 

يف مرحلة حمافظة م�سل�سل االحداث مع 
احمد �سامل مل يكن مقبوال باجلملة حاويل 
ان تفهميني مل تكن جمرد امراة درزية بل 

امراأة لها خ�سو�سيتها نحن مل نعتربها 
جمرد بطلة فيلمني بل امرية حقا.

وال بد من خ�سو�سيتها اي�سا ان يح�سب 
ح�ساب اعدائها من اال�سرة املالكة 

)امل�سرية(...
وبقدر ما تعلق االمر بنا مل متت كما 
ماتت لكان ينبغي التخل�ش منها يف 

اقرب وقت .."
4. ال�صرف

علمت انها اآتية ال حمالة -  نهاية 
حياتها املثرية التي ال نهاية لها 

ومتنيت ان حتول بينها وبني 
اجناز ذلك الفيلم الثاين ، و�سمة 
العار  تلك ذروة جميع مغامراتها 

الطائ�سة ونوبات غ�سبها ودموعها 
ونبالتها امل�سيعة منذ وقت طويل 

وحتى لو عر�ش الفيلم كنت 
اعرف ان ال�سلطات �سرتتبك يف 
متابعة الق�سية فكثريون عندهم 

دافع ما �سي�سعب البت فيه 
هواملنا�سبة والدليل فقط.
وكما اخربت ماري عندما 

جاءت مرتني تطلب مني ان 
ادع ا�سمهان تعود اىل اال�سرة 

وحملت معها وعود ا�سمهان 
الكاذبة : "ال جدوى من الطلب 

لقد �سمعت كل هذه التو�سالت والقرارات 
من قبل" كنت عازما على ارغام ا�سمهان 

على اخلروج من م�سر وابعادها اىل 
حيث ال ت�ستطيع ايذاء �سمعتنا .. 

وايذاء م�سرية فريد ال�ساعدة . كنت فظا 
واخربت ماري ان املخرج الوحيد امام 
ا�سمهان هو املوت او مغادرة م�سر وملا 

احتجت اهنتها.
كنت �سادفع له من اجل ح�سن الذي ا�سيئ 

اليه ومن اجل نف�سي ومن اجل عائلتي 
ومن اجل ال�سرف وفيما بعد كنت اطل 
على النهر وافكر يف �سخف افرتا�سي 

انني �سوف ان�ساها وا�سطرت اىل اعادة 
كتابة �سريتها النبيلة من اجلها بعد كل 

هذه االكاذيب ومل اكف عن حبها قط فانا 
املحها يف كل �سورة ويف كل نغمة.

تعقيب
قال منري:

عندما �سمعنا النباأ كنا نقطع الكعكة 
يف عيد ميالد كاميليا يف 14 متوز ، 

1944 كان ح�سن موجودا وكذلك فريد 
وجناة علي واال�سرة و�سل احد اأقربائنا 

وهو هايل و�سرعان ما �ساألناه : "ملاذا 
حتتفلون ؟ اما �سمعتم خرب وفاة ا�سمهان 

يف الراديو؟" ولكننا لن ن�سغل الراديو 
وم�سى ح�سن اىل غرفته واخذ يبكي 

بالفعل وبعد اليوم الثاين ذهب اىل م�سر 
وذهبت انا اي�سا حل�سور اجلنازة كان 

هناك كثري من امل�سيعني رمبا بلغ عددهم 
ثالثمائة او اأربعمائة.

دفنت يف م�سر يف قرب هياأته قبل �سفرها 
اىل �سوريا ".. بكيت عليها ، �سدقني 

كانت ال تزال �سابة وكنت احبها اي�سا".
كان �سوت املقرئني امام اجلنازة يف 

ال�سويداء فريدا واملوكب ي�سق طريقه 
عرب طرقات القرى واملدن ال�سغرية 

وكانت ا�سمهان قد �سمعت �سوت املقرئني 
امام جنازتها ولكن ذلك مل يكن ليجري 

يف م�سر النائية عن ن�سيم اجلبل العليل 
. ان عبري اليا�سمني يف الليل الدافئ 

ونداءات ال�سارع اخلا�سة تغمر ار�ش 
املقربة رمبا تكون فلذة من روحها قد 

تلبثت يف جميع الن�ساء القلقات الالتي 
يقتفني اأثرها على امل�سرح وعلى ال�سا�سة 

الف�سية.

عندما �صمعنا النباأ كنا 
نقطع الكعكة يف عيد 

ميالد كاميليا يف 14 
متوز ، 1944 كان ح�صن 
موجودا وكذلك فريد 

وجناة علي واال�صرة 
و�صل احد اأقربائنا 

وهو هايل و�صرعان ما 
�صاألناه : "ملاذا حتتفلون 
؟ اما �صنعتم خرب وفاة 

ا�صمهان يف الراديو؟" 
ولكننا لن ن�صغل 

الراديو وم�صى ح�صن 
اىل غرفته واخذ يبكي 

بالفعل وبعد اليوم 
الثاين ذهب اىل م�صر 

وذهبت انا اي�صا حل�صور 
اجلنازة كان هناك 

كثري من امل�صيعني رمبا 
بلغ عددهم ثالثمائة 

او اأربعمائة

ٍد يف ملتي واعتقادي �سنة 1940 وغنتها  قام ال�سيخ زكريا اأحمد بتلحني غري جُمْ
اأ�سمهان يف نف�ش تلك ال�سنة، كما غنت كذلك من احلان زكريا اأحمد اأغنيتني هما 

هديتك قلبي و عذابي يف هواك اأر�ساه وقد ا�ستطعت العثور علي ت�سجيل الأغنية 
هديتك قلبي خالل احدى زياراتي للعا�سمة ال�سورية دم�سق، حيث وجدتها عند احد 

املحالت املتخ�س�سة يف بيع اأ�سرطة الغناء النادرة، وقد ا�ستطعت - فيما بعد- اأن 
اعرث على ت�سجيل جيد لق�سيدة غري جمد يف ملتي واعتقادي ب�سوت املطربة 

الكبرية �سعاد حممد التي كانت قد اعادت غناء هذه الق�سيدة بعد ان غنتها ا�سمهان، 
ولكن ال�سوؤال املُلح: اىل متى �ستظل هذه الق�سيدة- ب�سوت اأ�سمهان- �سائعة اأو 

تائهة؟!
اإىل جانب هذه الق�سيدة ال�سائعة، فاإن الباحث اجلاد فكتور �سحاب يذكر 
يف كتابه ال�سبعة الكبار يف املو�سيقى العربية ان اأ�سمهان قد غنت ق�سيدة 

البن زيدون- ال�ساعر االأندل�سي العا�سق- وهي بعنوان اأقرطبة الغراء.. ومل 
تفلح كذلك حماوالتي امل�ستمرة يف العثور على هذه الق�سيدة، وهي من تلحني 

املو�سيقار العبقري ريا�ش ال�سنباطي، وهذا يعني اأن هناك اأعماال غنائية 
�سائعة حتى االآن من تراث ا�سمهان، رغم كل هذا االهتمام الذي نراه االآن بها بعد 

عر�ش امل�سل�سل ال�سهري عن حياتها خالل �سهر رم�سان املبارك.
نلتقي هنا اليوم مع الن�ش الذي غنته اأ�سمهان لق�سيدة ليت للرباق عينا وهي 

لل�ساعرة ليلي العفيفة التي رحلت عن عاملنا �سنة 482 ميالدية، ومن الطريف هنا 
اق رغم  اأن اأ�سري اىل ان ال�ساعرة الكبرية نازك املالئكة قد �سمت ابنها الوحيد الربَّ

�سعوبة هذا اال�سم وندرته، وذلك تعبريا عن اإعجابها باأداء اأ�سمهان لهذه الق�سيدة 
التي حلنها حممد الق�سبجي �سنة 1938، كما نلتقي كذلك هنا مع ن�ش ق�سيدة 

ا�سقنيها وهي من اأرق ق�سائد االأخطل ال�سغري.

ليت للرباق عينا 
ق�صيدة ال�صاعرة ليلى 
العفيفة

ليت للرباق عينا فرتى
ما اأالقي من بالء وَعَنا
ُعذبت اختكُم يا ويلكم

بعذاب الفكر �سبحًا وم�َسا
غللوين.. قيدوين.. �سربوا
ا ج�سمَي الناحَل مني بالع�سَ

قيدوين.. غللوين.. وافعلوا
كل ما �سئتم جميعًا من َباَل

فاأنا كارهة بغيكُم
ويقيني املوُت �سيء ُيرجتى

ا�سقنيها
 

ق�صيدة االأخطل ال�صغري
ا�سقنيها باأبي اأنت واأمي

ال لتجلو الهم عني.. اأنَت َهميِّ

امالأ الكاأ�ش ابت�ساما
وغراما

فلقد نام الندامى
واخلزامى

زحم ال�سبُح الظالما
فاإالما

قم ننهنه �سفتينا
ونذّوْب مهجتينا

ر�سي احلب علينا
يا حبيبي... باأبي اأنت 

واأمي
ا�سقنيها..

ال لتجلو الهم عني
اأنت همي

اإن تكْن اأنت اأَنا
وجعلنا الزمَنا

قطرة يف كاأ�سنا
ياحبيبي..

ا�سقنيها ال لتجلو 
الهم عني
اأنت هميِّ

عبد الوهاب ال�صيخلي جملة االذاعة والتلفزيون 1980

�لق�سيدة �ل�سائعة
من تر�ث �أ�سمهان

عن كتاب ا�سرار ا�سمهان 
ال�سادر عن دار املدى



التحرير
-----------------

على ح�صني

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

اال�صراف اللغوي
-----------------

حممد ال�صعدي

ا�صمهان و�صقيقها فريد االطر�س


