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 دموع التامسيح

أم        يعني  -: إن هذه املرأة         يرددن   ونساء غريها كثريات أسمع أمي      كنت  

                                        هذه العبارة يف حينها مل تعن  يل شيئ ا أكثر  لكن .قالتها إال            مل ترتك شيئ   -كلثوم

                 فيه عن حبهن  هلا! ا       مبالغ   ا      تعبري   كوهنامن 

!                                        وملاذا ال حيببنها، وقد كانت مدافعة  عنهن                    ناطقة بشكاواهن 

(، وال تنظر لغري الكلامت لسة فاكر!                           انظر مثًل  إىل كلامت أغنيتها )

فيفتنك اللحن، وخيدعك أداء الست العايل فتلبث يف أرسها، وساعتها لن 

 .         وال حتذير               ينفع  حتليل  

إن من يمعن النظر يف الكلامت جيدها كلامت كل زوجة غاضبة من 

ه قط؛ أعطته األمان ووثقت به، ووجد               عي أهنا مل تقّص             زوجها، تد                                         يف حق 

، أما قسوهتا التي ضه عن قسوة أيامه          الذي يعو   واحلب عندها الشوق واحلنان

 :رة                          ال ينكرها أحد فهي قسوة مب  
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 ك قساوته                             النغم رجعت حًلوته لقلبي وفضل  

هي مثل كل زوجة صابرة حمتسبة معذبة ثم هو البادئ، وهو املخطئ، 

       تسخر  ئرة، دون أن يشعر هبا هذا اجللف القايس الذي كانت تبيت باكية حا

 :يف كل مرة تكرر فيهامنه سخرية ظاهرة 

 لسة فاكر!  

 كان زمان

 كان زمان!

وصاحبنا املسكي ضائع الصوت مهدور احلق، وكان حقه أن يدافع 

طاملا أهنا  عن نفسه أو أن تنقل إلينا أسبابه حتى لو كانت غري مقتنعة هبا،

ت أال تنقل إال   أن تفضحه عىل املأل،       قررت    ما يبز شكواها،                        لكنها أرص 

 ها عنه:                                              ويقوي موقفها ضده؛ فالكلمة الوحيدة التي نقلت  

 والليايل 

 كنت بتسمي الليايل 
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 "لعبة اخلايل"

 وهي عمر غايل

!-طيب، يا بنت الناس، لو املتكلم  فاملستمع عاقل،  ،جمنون -       حاشاك 

                        وهل من ا من ال حيب الفراغ  !؟أليس يف كلمته هذه ما يدل عىل انشغاله وتعبه

ا صايف الذهن ألحًلمك وأمنياتك،                                                                 وراحة البال!؟ لكن الرجل مل يكن فارغ 

،                         األفًلم التي غسلت عقولكن            رها لكن                          وهذه احلياة ليست كام تصو  

؛ احلياة أكثر تعقيد   عىل الشاشات، وهذا              وة مما ترين  ا وقس                                  ومسخت أفكاركن 

                                                                 رجل يواجه هذه احلياة كل يوم، وأنت  ال شغل لك غري أوهامك  التي تتمني 

، وهو ليس كذلك، أمل تقويل أنت  بنفسك:                                                                حتقيقها عليه كأنه فأر جتاربك 

 يا ما هانت لك، وكانت كل مرة

 !؟متحي كلمة من آمايل فيك وصبي

 كان عالي افام ذنب الرجل يف أن سقف توقعات
           ك 
    يت  نوما ذنبه أنك مت !؟  

 !                             ثم متني عليه صبك  عىل أمنياتك   !؟ما ال طاقة له به
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 !         بربك 

ا!                                                               بل هو يمن عليك  أنه تركها لك فرتة، ومل ينسفها من البداية نسف 

                                  لكنك  أنت  بنفسك  اعرتفت  أنه حيبك:

 كنت تسمعها نغم

 سمع صداها ناراو

ب حبنا شوية شوية                      تدو 

ت، وأنت            ليس حبك   !حبكام !ها ؛ فهذه زلة تكشف زال                                   وحدك 

                                      تعرفي، وإال فام داللك  هذا!؟ تقولي مرة: 

                                    واهلوى اليل هان عيل  ابتديت تعرف غًلوته

 تسألي مرة أخرى: ثم 

 قل يل إيه قصدك معايا!؟

 !                            ه ليسمعك  بعض ما تريدين سامعهنكل ما هنالك أنك تستدرجي
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االحرتام والتقدير؛ فبغم معاناته، وبرغم يستحق لكنه رجل أصيل  

ـ )الصباح(         شبهت ه ب ىحرصك عىل السخرية منه وإبداء الفرح ببعدك عنه حت

 (:ليلك                 وشب هت  قربه بـ )

 ح               تنسى وي ا الصباإواليل قاسيته يف لييل 

                        وبرغم اعرتافك بكرهك  له:

                                     كلمة.. كلمة.. ملا راح اهلوى وي ا اجلراح

-فة ضده، برغم هذا كله إال أنه               الباطلة املجو  وبرغم ادعاءاتك 

ا  ال يزال يسعى إلرضائك، فتكلم بالكلمة الطيبة: -!       مأجور 

 وال فاكر كلمة هتعيد اليل كان!؟

:          وتتبعك 

ل الشوق واحلنان!؟ ص  و 
                    وال نظرة ت 
           

:              وعاد يطلب ود       ك 
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 نت جيت مشتاق حلبي إ

 وال لدموعي وأسايا!؟

                              فلم يستدرجك  لتقويل ما يمكن أن  وحاول احلفاظ عىل عًلقة طيبة،

ق بينكام برغم حرصك املبالغ فيه طوال األغنية عىل ترديده:                                                         يفر 

 ملا تسألني أقول لك كان زمان

طب يا ستي اصبي؛ ربام ال يسأل، ما لك حريصة عىل إرهاقه 

  وإزهاقه!؟

ا أصيًل  حمب ا كزوجك  حتمل هذا كله   –                                                     فكيف أصدق اآلن أن زوج 

:كيف أصدق أن              ه كام ادعيت 

 وانت حتىل لك دموعي وهي عمري

 أو: 

 يا ما حليت لك آهات قلبي
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 وهي من قساوتك 

 نت واأليام إ

 ؛    عيل  

 تسمعها نغم كنت

 سمع صداها ناراو

 أو: 

                         وانت متهن ي بحرييت وانشغايل

زوجته من أوالت األوهام واألحًلم واألماين  ت                    يا بنت الناس م ن كان 

 ال تعرفي ما معنى أن جيد وقت ا يستطيع 
                                    مثلك  ال بد أن يفرح بانشغاهلا، أنت 
                                 

معارك خارسة حياول فيها كل مرة أن يدافع عن  خوض أن يرتاح فيه من

                                                                نفسه، ثم ال يصل إال إىل حائط سد  مع امرأة تتحكم فيها أوهام وأحًلم ال 

مقدار اجلهد الذي  -وال يمكن أن تعريف-                        ا بالواقع! أنت  ال تعرفي هلعًلقة 

ها فتبّص من برجها العاجي العايل حقيقة ما يدور حوله، يعينهلا يبذله ليفتح 
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وكيف باهلل يستطيع إنسان أن يزرع يف إنسان آخر نعمة الشعور التي فقدها!؟ 

له بالطبع إن إن هذا ليس من قدرات البرش، وال يمكن أن يكون، وهذا ك

ا فعًل   ا بيشء آخر،                           سل منا أنه كان فرح                                           بحريتك وانشغالك، ربام كان فرح 

ا مثًل بالراحة بعد   الظن  والتقدير، كأن يكون فرح 
                                                وأنت  كعادتك  أسأت 
                   

 ،، وتسيئي الظن بهتعب يوم طويل، أو ربام تتجني عليه كعادة كل غاضبة

ا، وال شي  !   ئ ا                      وهو ال كان فرح 

ا ألن   العاجي العايل                              ال تقتنعي، وال تبّصين من برجك           سيادتك            وطبع 

عليه -                                                        ال تتوقفي عن ندب حظك  والبكاء عليه، وألنه ليس سيدنا سليامن 

                                                   ييأس فيسكت فتحسبي دموعك  ترس  عينه، وآهات قلبك تطرب  -!السًلم

 باعرتافك!!؟ نعم! و                                     وكيف يفرح بدموعك وآهات قلبك وهو حيبك   سمعه!

الصورة بعض الوضوح، لكن هل هذا  تالقضية، واتضحاآلن حللنا  

 كل ما تقوله األغنية؟
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بكثري؛ فلقد استطاعت أم أزعم أن هذه األغنية تقول أكثر مما يف كلامهتا  

كلثوم بباعتها املعهودة أن ترشح لنا بأسلوهبا السهل البسيط أبيات أيب 

 الطيب املتنبي التي يقول فيها:

ناء   س  ت  ح  ر  د  ها                       إ ذا غ  د  ه  ف ت  ب ع  د                    و  ه  ا ع  ها أ ن  ال ي دوم  هل 
د  ه  ن  ع 

                            ف م 
         

     

باب ة   د  ص  ق ت  كان ت  أ ش  ش  إ ن  ع  د                                          و  ها ق ص  ك  ر 
ب  ف ام ف  ك ت  ف اذ ه  إ ن  ف ر                و 
                                 

ا ض  ت  مل  ي ب ق  يف ق ل ب ها ر  د  ق  إ ن  ح  د                                             و  ق 
ي ت  مل  ي ب ق  يف ق ل ب ها ح 

ض  إ ن  ر       و 
                            

            

ل ك   ذ  ب ام          ك  ر   و 
 
ًلق  الن ساء         أ خ 
 
د                   ش  ا الر  خي  فى هب  ا اهلادي و  ل  هب 

                                  ي ض 
     

                                                          واآلن ال أفعل  مثلام فعلت  تلك الزوجة الغاضبة بل أعرتف أن أمي  

 كانت أحكم مني وأخب بحقائق األمور.

ا                                                              رحم اهلل كوكب الرشق السيدة أم كلثوم، وغفر هلا؛ فإهنا مل تكن رمز 

فات أخرى كثرية؛ كانت  ا ألعامل وص                                                                للغناء العريب فقط، وإنام كانت رمز 

ا لإلنسان العصامي الذي بدأ من الصفر فلم ييأس أو يضعف حتى                                                              رمز 

ا للذكاء واملهارة التي استطاعت أن حتافظ هبام ع ىل ما                                                           وصل للقمة، ورمز 
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ا  ا لقوميتها، وقبل هذا كله كانت رمز  ا لوطنها، ورمز                                                                     وصلت إليه، ورمز 

 للمرأة، وما أدراكم ما املرأة!

 رمحها اهلل، وغفر هلا!

 حممود رفعت

mrefaat87@gmail.com 


