
االربعاء 19 مايو 2010   23فنون
في مايو.. ولدت كوكب الشرق ومات الموسيقار الكبير

أم كلثوم وعبدالوهاب.. لقاء بقرار جمهوري!
كنت استدنيه لكن 

هبته ملا اهاب 
وأهلت فرحة القرب 
به حني استجاب 
هكذا احتمل العمر 

نعيما وعذابا 
مهجة حارة وقلبا 
مسه الشوق فذاب.

م����ا أن انتهى عبدالوهاب وهو 
يش����دو غناء وحلنا حتى ذابت ام 
كلثوم من عذوبة الكلمات ووجعها، 
وكانت »اغ����دا القاك« وكأنه )فتح 
نفسها( على الغناء لشعراء عرب 
افذاذ، فبعد قصيدة الهادي ادم حلن 
لها )هذه ليلتي( للمبدع امللهم الشاعر 

اللبناني جورج جرداق:
وف����ي مقطع من القصيدة تخوفت ام كلثوم منه.. 

يقول: 
واملساء الذي تهادى الينا 

ثم اصغى واحلب في مقلتينا 
بسؤال عن الهوى وجواب 
وحديث يذوب في شفتينا.

قالت لعبدالوهاب: حديث يذوب في شفتينا.. صعبة 
دي يا عبدالوهاب.

فرد ضاحكا: ياسالم.. د انت من 30 سنة قلت: القبلة 
ان كانت م امللهوف اللي على خد الورد يطوف، ياخدها 
بدال الواحدة الوف واليسمع للناس كالم. فضحكت 
ثومة ضحكة عالية قائلة: اهلل يرحمك يابيرم )تقصد 
بيرم التونس����ي(.. كان عبقريا. وكان آخر لقاء جمع 
صوت ام كلثوم مبوس����يقى عبدالوهاب »ليلة حب«، 
وعلى قدر ما كانت الليلة رائعة وطويلة إال أن بعدها 
متكن املرض من الس����ت وأبعدها شهورا طويلة عن 
حفالتها، فقد دب الوهن في الصوت اجلميل ولم يعد 
اجلس����د الواثق قادرًا على الوقوف. فلكل بداية نهاية 
ولكل اجل كتاب، وكل من أحب ام كلثوم وعشقها يردد 

من كلماتها في إحدى روائعها »فكروني«: 
كلموني تاني عنك فكروني

صحو نار الشوق في قلبي وفي عيوني
رجعولي املاضي بنعيمه

وهناوته وبحالوته وبعذابه وبقسوته
وافتكرت فرحت وياك أد ايه

وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه
بعد ما صدقت اني قدرت أنسى
بعد ما قلبي قدر يسالك ويقسى

جم بهمسة وغيروني
كانوا ليه بيفكروني

بش����ادية او وردة او جناة، لكن حالوة اللحن جذبتها 
لتخوض التجربة وليعد صوتها مبوسيقى عبدالوهاب 
عشر سنوات للوراء، وكأنها استردت شبابها، وراحت 

تشدو وكأنها تغازله:
هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا 

هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا 
ياحبيبي تعالى وكفاية اللي فاتنا 

هو فاتنا ياحبيب الروح شوية.
وجنحت »انت عمري« ومن بعدها تعددت اللقاءات.. 
انت احلب.. امل حياتي.. فكروني.. دارت االيام.. ليلة 
حب.. أغدًا القاك.. هذه ليلتي، وكلها اغان تغلفها الرقة 

وحيوية الشباب ووهج احلب في بداياته.
وكانت ام كلثوم رغم شعبيتها اجلارفة في العالم 
العربي ال تغني � دون عمد � اال لشعراء وكتاب اغاني 
مصريني، غنت فقط »ثورة الشك« لألمير السعودي 
عبداهلل الفيصل الذي لم يت����رك في حياته حفال لها 
اال وحضره، وغنت ايض����ا »اراك عصي الدمع« ألبي 

فراس احلمداني.
وتذكرت ام كلثوم هذه القصيدة وقالت لعبدالوهاب: 

حنيت لغناء القصائد 
فرد قائال: اغدا القاك

لم تفطن الست وظنته يسأل مجرد سؤال فقالت 
له: انت تيجي في اي وقت.. البيت بيتك.

ضح����ك عبدالوهاب وق����ال: ال ياس����ت الكل.. دي 
قصيدة للهادي ادم الشاعر السوداني.. كلماتها حتفة 

وستدهشك:
اغدا القاك 

ياخوف فؤادي من غدي 
ياال شوقي واحتراقي في انتظار املوعد 

اه كم اخشى غدي هذا 
وارجوه اقترابا 

وال يريد ان يكون البادئ باإلفصاح عن مشاعره.
هذا بالضبط ما يترجم حالة االبتعاد الذي طال بني 
ام كلثوم وعبدالوهاب حتى جمع بينهما قرار جمهوري 
ال ميلك اي منهما � عل����ى عظمته وقدره وقيمته � ان 

يقول ال.
فقد كان جمال عبدالناصر يعشق ام كلثوم ويحب 
ايضًا عبدالوهاب، فجاء بهما في استراحة احدى حفالت 
الثورة وسأل االثنني: ملاذا ال تلتقيان في عمل واحد اظنه 
س����يكون عبقريا؟.. ردت ام كلثوم بثقة: ان شاء اهلل 

ياريس وقال عبدالوهاب بتمني: ده شرف كبير لي.
لكن عبدالناصر لم يعجبه الرد واصدر مازحا � لكن 
في صيغة امر � قرارا فنيا بأغنية يلحنها عبدالوهاب 

وتغنيها ام كلثوم.
اذن ال تراجع وال مجال للمساومة.. قرار جمهوري.. 

من يجرؤ على رفضه؟
وكان هذا القرار اجلمهوري هو بداية اخليط الذي 
استمر لسنوات مزهرة ونسج لوحة فنية بديعة بدأت 
ب� »انت عمري« التي كتبها الشاعر املبدع احمد شفيق 

كامل.
امس����ك عبدالوهاب بكلمات االغنية واسمعها ألم 

كلثوم عبر الهاتف:
رجعوني عينيك أليامي اللي راحوا 
علموني اندم على املاضي وجراحه 
اللي شفته قبل ماتشوفك عينيا 
عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا 

وردد عبدالوه����اب الكلمات وكأنه يغازل الس����ت 
ويصاحله����ا بعد تباعد لم يس����بقه اقتراب طيلة 30 

سنة.
ووضع عبدالوهاب اللحن وكلما انهى مقطعا اسمعه 
ألم كلثوم التي كانت تضع يدها على قلبها من بهجة 
اللح����ن الراقص الذي ظنت انه����ا كبرت عليه ويليق 

             أحمد عفيفي
ق����رار رئي����������س 
اجلمهورية رقم 23 مليون 
مواطن مصري لسنة 64: 
قرر رئيس اجلمهورية 
العربية املتحدة جمال 
عبدالناصر ان يجتمع 
كل من كوكب الشرق ام 
كلثوم واملوسيقار الكبير 
محمد عبدالوهاب في اغنية تشدو بها 
الست ويضع موسيقاها عبدالوهاب 

في اقرب وقت ممكن.
بالطب����ع لم يكن الق����رار بهذه 
الصيغة الرسمية، وبالطبع ايضا 
لم يكن قرارا مكتوبا، لكنه في االول 
واالخر رغبة في صيغة قرار الميلك 

احد ان يتجاهله.
فقد صدر القرار وكانت... )انت عمري(.

مصادفة عجيبة ان ش����هر مايو، هو الشهر الذي 
ولدت فيه ام كلثوم وهو نفس الشهر الذي رحل فيه 
عبدالوهاب، وألنني عاش����ق لالثن����ني اردت ان اجمع 
بينهما في هذه الكلمات تكرميا للست في يوم مولدها 

وتخليدا لالستاذ في ذكرى وفاته.
ام كلثوم وعبدالوهاب.. قامتان في عالم الفن وقصة 
لقاء تترج����م رحلة جناح.. لقاء تأخر كثيرا، وال أحد 
يعرف سببا وجيها لذلك االمر، فكل منهما عمالق وله 

مكانته وقيمته املتفردة.
ام كلثوم تشدو ملوس����يقيني عباقرة.. السنباطي 
والقصبجي وزكري����ا احمد.. لكن اين عبدالوهاب في 
هذه القائمة؟ واملوسيقار الكبير مبدع كمطرب يغني 
لنفسه وبأحلانه ويشدو كبار املطربني بروعة موسيقاه.. 
عبداحللي����م وفايزة احمد ووردة وجناة.. لكن اين ام 

كلثوم في هذه القائمة؟
30 س����نة ورمبا اكثر والعمالقان ال يلتقيان وكل 
منهما يع����رف قيمة اآلخر، لكن كل منهما ايضا يعتز 
بنفسه ومبوهبته وال يريد ان يكون البادئ في ابداء 

الرغبة.
لو س����ألت ام كلثوم عن عبدالوه����اب لقالت دون 
تفكير: عبقري موسيقى.. ولو سألت عبدالوهاب عن ام 
كلثوم لرد دون تفكير ايضا: فنانة عظيمة خارج حدود 
املنافسة.. عبدالوهاب يسمع »هجرتك« للست ويتمايل 
انبهارا بالصوت وباللحن املتفرد للسنباطي وام كلثوم 
تسمع »ال تكذبي« بصوت وموسيقى عبدالوهاب فتتمنى 

لو غنت له وضمته الى قائمة مبدعيها.
يا سبحان اهلل، وكأنه حب من نوع غريب.. اثنان 
يعشقان بعضهما وكل منهما يعتز بنفسه أميا اعتزاز 

عبدالناصر مع ام كلثوم وخلفها السادات ومعهم املوسيقار محمد املوجي ام كلثوم وعبدالوهاب اثناء استراحة بروڤات »انت عمري«
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