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أغاني النيل
مسيرة اإلنسان المصري مع النهر الخالد

القاهرة ـ محمد كريم

يدرك الجميع أهمية النيل ملصر، 
في  بالتحكم  الــبــاد  تــهــديــد   

ّ
وأن

كمية املاء التي تصل إليها يمثل 
تهديدًا وجوديًا. هذا هو سّر األزمــة التي 
ــــؤرق املــصــريــن الـــذيـــن ربـــطـــوا حــيــاتــهــم  تـ
وحـــضـــارتـــهـــم بــالــنــهــر الـــخـــالـــد مــنــذ فجر 
النيل  يتغلغل  أن  بديهيًا  وكـــان  الــتــاريــخ. 
فــي الــتــراث اإلنــســانــي الـــذي أنتجه سكان 

هذا الوادي. 
ــــي عـــهـــد الـــفـــراعـــنـــة  ــيــــل فـ ــنــ ــــي كـــتـــابـــه »الــ فـ
والــعــرب« يذكر عالم اآلثـــار أنــطــون زكــري 
الــنــيــل  الـــقـــدمـــاء اخـــتـــصـــوا   املـــصـــريـــن 

ّ
أن

تداولوها،  التي  األناشيد  مــن  بمجموعة 
قديم،  نّمقها شــاعــر  أنــشــودة  بينها  ومــن 
ووجــدت مكتوبة في لوحتن على الــورق 
الـــبـــردي، مــعــروفــتــن بــورقــتــي »ســالــيــيــر« 
ــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ و»أنـــــســـــطـــــاســـــي« وهـ
اآلن  إلــــى  بــهــا  املــحــتــفــظ  الـــبـــرديـــة  األوراق 
فـــي املــتــحــف الـــبـــريـــطـــانـــي، وقــــد تــرجــمــهــا 
الفرنسية  إلى  القديمة  املصرية  اللغة  عن 
مــاســبــيــرو، وجــبــس، ثــم تــرجــمــهــا أنــطــون 
زكــــــــــري إلــــــــى الــــشــــعــــر الـــــعـــــربـــــي، ويــــقــــول 
ْسِدي إلى النيل سامًا عاطرا/ 

ُ
مطلعها: ن

ــوَم عــيــُد  ــ ــيـ ــ نــــا ُمـــــبـــــاكـــــرا... الـ ـــــــه قــــد جــــاء
ّ
ألن

)Getty( ُمسافرٌ زاُدُه الخياُل/ والسحُر والعطُر والظالُل

ــَيــاه. 
ْ
ــق

ُ
نــا ل ــنــا تــســرُّ

ّ
 الــنــيــِل فــي بـــشـــراه/ فــكــل

ويعقب أنطون زكري على هذه األنشودة 
: »وكان قدماء املصرين باعتيادهم 

ً
قائا

م بهذه األنشودة، يعتنون بتوقيعها 
ُّ
الترن

عــلــى أوضـــــاع اآلالت املــوســيــقــيــة؛ لــيــكــون 
لـــوقـــعـــهـــا فـــــي الــــنــــفــــوس طـــــــرب الـــنـــشـــوة 
ــراح الــقــولــي، وال زلنا  املــوســيــقــيــة واالنـــشـ
إلـــــى الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي نــتــلــقــى مــــن عــــوام 
املنادين الذين يطوفون وحولهم الغلمان 
في األزقة والحواري ما هو با شك صدى 
مــتــتــابــع، مـــن تـــرديـــد هــــذه الــنــغــمــات أيـــام 

الفيضان«.

أغاٍن عربية 
أيــضــًا، كــتــب مـــؤّرخـــو الـــرومـــان واإلغــريــق 
العصر  إلــى  النيل، وصـــواًل  والبطاملة عــن 
الغناء، وقد  فيه  لــم يتوقف  الــذي  العربي 
نــقــل املــــؤرخــــون كــاملــقــريــزي واملـــســـعـــودي 
وابن تغري بردي عددًا كبيرًا من القصائد، 
املـــدبـــجـــة فـــي وصــــف الــنــيــل والــتــغــنــي به 
وتـــوظـــيـــفـــه فـــنـــيـــًا، فـــاملـــقـــريـــزي يــنــقــل قـــول 
/ ملا  و فــهــٍم ولــــبِّ

ُ
 الــنــيــل ذ

َّ
بــعــضــهــم: »كــــأن

ــُه... فـــيـــأتـــي حــن  ــ ــنـ ــ ــاِس مـ ــِن الــــنــ ــبـــدو لـــعـ يـ
يستغنون  حن  ويمضي  إليه/  حاجتهْم 
عنه«. وفي تاريخ املسعودي لشاعر آخر: 
»مــصــر ومــصــر شــأنــهــا عــجــيــب/ ونيلها 

يجري به الجنوب«. وينقلون عن الشريف 
ـــا 

ً
ــــى الـــفـــســـطـــاط شـــوق  إلـ

ّ
الــعــقــيــلــي: »أحـــــــن

ــطــر... 
َ
الــق  يحل بها 

ّ
ــنــي/ ألدعـــو لها أال

ّ
وإن

وهل في الحيا من حاجة لحياتها/ وفي 
طر من جوانبها نهر... تبدت عروسًا 

َ
 ق

ّ
كل

ـــم تـــاُجـــهـــا/ ومــــن نــيــِلــهــا عــقــد كما 
ّ
واملـــقـــط

.» انتظم الدرُّ

كوكب الشرق
أكثر  وفــي  النيل،  عن  الغناء  كثر  وحديثًا 
ت »كوكب الشرق« أم كلثوم 

ّ
من مناسبة غن

 أبـــرز أغنياتها كــانــت مــن كلمات 
ّ
لــه. لــكــن

»أمير الشعراء« أحمد شوقي، ومن ألحان 
»النيل«  السنباطي، وهي قصيدة  رياض 
َعــهــٍد  يِّ 

َ
أ »ِمـــن  تــقــول فــي مطلعها:  والــتــي 

ــداِئــِن 
َ
 فـي امل

ٍّ
يِّ َكــف

َ
/ َوبـــأ

ُ
ــق

َّ
ــَدف

َ
ــت

َ
رى ت

ُ
في الق

ِمـن  رَت  جِّ
ُ
ف م 

َ
أ لَت 

َ
ز

َ
ن الَسماِء   

َ
َوِمــن  ...

ُ
ــغــِدق

ُ
ت

.»
ُ

َرقَرق
َ
ت

َ
َعليا الِجناِن َجداِواًل ت

كما غنت أم كلثوم أيضًا من كلمات إبراهيم 
ناجي قصيدة »سامًا شباب النيل« التي 
قصيدة  وهــي  السنباطي،  ريــاض  لّحنها 
وطنية حماسية، واكبت العدوان الثاثي 
 ذا 

ّ
إن  

ْ
ــل جـ

َ
»أ على مصر، ويــقــول مطلعها: 

يوم ملن يفتدي مصرا/ فمصر هي املحراُب 
 ماَء النيِل قد مرَّ 

ّ
 الكبرى... أجل إن

ُ
والجنة

طعُمه/ تناوشه الفتاُك لم يَدعوا شبرا«.

ت أم كلثوم سنة 1955 من كلمات 
ّ
أيضًا، غن

بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي 
يــقــول فيها:  الــتــي  أغنية شمس األصــيــل، 
»شمس األصــيــل دّهــبــت/ خــوص النخيل 
نــيــل... تحفة ومتصورة/ في صفحتك  يا 

يا جميل«.

النهر الخالد
لقب  الوهاب  املوسيقار محمد عبد  حمل 
التي  رائعته  قــدم  بعدما  الــخــالــد«  »النهر 
قصيدة   ،1954 سنة  نفسه  االســـم  حملت 
»الــنــهــر الــخــالــد« لــلــشــاعــر مــحــمــود حسن 
ـــف 

ّ
ــاب أل ــوهــ  عــبــد الــ

ّ
إســـمـــاعـــيـــل. يـــقـــال إن

يؤلف  أن  قبل  الــخــالــد«  »الــنــهــر  موسيقى 
ه طلب من الشاعر 

ّ
إسماعيل قصيدته، وأن

مــوســيــقــاه ففعل.  عــلــى  كــلــمــاتــه  أن ينسج 
 /

ُ
يقول مطلع األغنية: »ُمسافٌر زاُدُه الخيال

... ظمآن والكأس 
ُ

والسحر والعطر والظال
... شابت 

ُ
 والجمال

ُّ
في يديه/ والحبُّ والفن

ــه الــلــيــالــي/ وضــّيــعــت عــمــرهــا  ــ عــلــى أرضـ
الــديــارا/ ويسأل  ... ولم يزل ينشُد 

ُ
الجبال

ه سكارى/  الليل والنهارا... والناس في حبِّ
َك  آٍه على سرِّ ه الرحيِب... 

ِّ
هاموا على شط

 
ُ

الرهيِب/ وموِجَك التائِه الغريِب/ يا نيل
يا ساحَر الغيوب«.

وملوسيقار األجيال أغنية عن النيل تسبق 
»الــنــهــر الــخــالــد« بأكثر مــن عــقــديــن، وهي 
»النيل نجاشي« وهي من قصيدة  أغنية 
شــوقــي،  أحــمــد  نظمها  الــعــامــيــة  باللهجة 
وغــنــاهــا عــبــد الـــوهـــاب مـــع فــرقــتــه ضمن 
أحداث فيلم »الوردة البيضاء« سنة 1933. 
ويـــقـــول فــيــهــا: »الــنــيــل نــجــاشــي/ حــلــيــوه 
ــــب ومــــرمــــر...  ــلـــونـــه/ دهـ ــر... عـــجـــب لـ ــ ــمـ ــ أسـ
أرغــولــه فــي إيــــده/ يسبح لــســيــده/ حياة 

بلدنا/ يا رب ديُمه«.

كتب مؤّرخو الرومان 
واإلغريق والبطاملة عن 
النيل. ونقل املؤرخون 
كاملقريزي واملسعودي 
وابن تغري بردي عددًا 

كبيرًا من القصائد

■ ■ ■
في أكثر من مناسبة 
ت أم كلثوم للنيل، 

ّ
غن

لكّن أبرز أغنياتها 
كانت من كلمات 

»أمير الشعراء« أحمد 
شوقي، وألحان رياض 

السنباطي، وهي 
قصيدة »النيل« 

■ ■ ■
حمل املوسيقار 

محمد عبد الوهاب 
لقب »النهر الخالد« 

بعدما قدم رائعته التي 
حملت االسم نفسه، 

سنة 1954

باختصار

تمثّل الكتابة للنيل طقسًا موغًال في القدم، ففي كتابه »النيل في عهد الفراعنة والعرب« يذكر عالم اآلثار أنطون زكري أّن 
المصريين القدماء اختصوا النيل بمجموعة من األناشيد التي تداولوها

هوامش

سما حسن

تــســارعــت وتــيــرة جــرائــم قتل األزواج والـــزوجـــات في 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، وتــحــديــدا مــع مطلع فــصــل الصيف 
الــحــرارة، وربما مع حلول املناسبات؛  وارتــفــاع درجــة 
مثل انــتــهــاء الــعــام الــدراســي وعــيــد األضــحــى، ورغبة 
والسفر  واالنتقال  باالحتفال  ذلــك  على  بناء  الجميع 
وتجديد نمط الحياة الروتينية، وكذلك كثرة املناسبات 
 مع حلول فصل الصيف، واألهم 

ّ
االجتماعية التي تحل

مــن ذلــك أن هناك دراســـة مهمة تشير إلــى أن جرائم 
قتل األزواج والزوجات ترتبط بفصل الصيف وارتفاع 

درجة الحرارة.
بــالــفــعــل؛ فــقــد أشـــــارت دراســـــة صــــدرت عـــن مــجــلــة » 
نيتشر« إلى أن جرائم العنف األسري تزداد مع ارتفاع 
درجة الحرارة التي تؤثر في سلوكيات الفرد، وتجعل 
الفرد أقل استعدادا للتعاون مع اآلخرين وأكثر عرضة 
الــحــرارة  ارتــفــاع درجـــة  املــزاجــيــة؛ حــيــث إن  للتقلبات 
يزيد من نسبة ارتفاع درجة جرائم القتل العنيفة في 
هرمون  معدل  لتغير  نتيجة   %3 بنسبة  املجتمعات 
ــادة مــســتــوى الــنــشــاط البشري  ــ »الــســيــروتــونــن« وزيـ
العنيف، ويبدو أن هذه الظاهرة تنطبق على املشاجرات 

الكبرى بن العائالت أيضا التي تقف الشرطة عاجزة 
عن السيطرة عليها. لكن املؤكد أن موضة قتل األزواج 
بــســبــب الــخــيــانــة واالنـــتـــقـــام قـــد انــتــهــت، والـــتـــي كــانــت 
في  بالساطور  وتقطيعه  لزوجها  قتل زوجــة  بدايتها 
الحكم  مــن  الــرغــم  املــاضــي، وعــلــى  الــقــرن  ثمانينيات 
ــذه الــطــريــقــة ســمــيــحــة عبد  ــدام عــلــى مــبــتــكــرة هـ ــاإلعـ بـ
الحميد، إال أن طريقتها ظلت »رائــدة« طرق التخلص 
من األزواج حتى يومنا هــذا، لكن مع تغّير كبير في 
دوافع القتل حيث باتت جرائم القتل بسبب استحالة 
الطالق، أو يمكن إجمال هذه األسباب تحت بند عدم 

القدرة على الخالص.
يــحــدث ذلــك بالفعل، وكــيــف يمكن أن  تـــدري كيف  ال 
ودمـــاء،  حـــادة  لحظة ألداة  فــي  الكبير  الــحــب  يــتــحــول 
وتنتهي الحياة التي تحدث عنها الجميع، وقد توقعوا 
لــهــا أن تــســتــمــر حــتــى تــحــتــرق الــنــجــوم مـــثـــال، وهـــذا 
أحمد  الــراحــل  للكاتب  الخالدة  التعبيرات  من  التعبير 
انتهت بمصير  العالقة  خالد توفيق باملناسبة، ولكن 
الطرفن  بن  العالقات  هل  تتساءل  يجعلك  مأساوي 

بمثابة خدعة كبيرة ال يمكن أن يضرب بها املثل؟
أنت اليوم تقف حائرا، وال تعرف أسباب هذه الدموية 
ــار، وتـــركـــن قــلــيــال لــلــدراســة  ــبــ الـــتـــي غــصــت بــهــا األخــ

السابقة التي تربط بن حرارة الجو وسلوكيات األفراد، 
وتتمنى فعال حلول فصل الشتاء، ولكن األهم من ذلك 
اآلخرين في  بائنة، منها تدخل  عــدة أسباب  لديك  أن 
الزوجية، ووجــود الطرفن أيضا  حياة طرفي العالقة 
الــحــيــاة بــدال من  الـــذي تــحــول لجحيم  فــي بيت العيلة 
قد  البشرية  النفس  أن  والحقيقة  العز،  بيت  يكون  أن 
التي أصبحت عبارة  األجيال  تغيرت وتبدلت وتوالت 
عن كائنات متوحدة ال تطيق الزحام األسري والعائلي 

ومبدأ األخذ والعطاء والتعاون.
نــأخــذ على سبيل املــثــال الــزوجــة الــشــابــة الــتــي كانت 

ــانـــت تــلــقــى كل  ــتـــزوج فـــي بــيــت الــعــائــلــة قـــديـــمـــا، وكـ تـ
االحترام والتقدير، وعلى الرغم من تعبها الجسماني 
ألنــهــا تعمل طيلة الــوقــت مــشــاركــة فــي أعــمــال كثيرة 
التي  الحديثة  العدد، وعــدم توفر اآلالت  ألســرة كبيرة 
تريح املرأة، إال إننا لم نكن نسمع شكوى تحرش من 
املــحــارم مثال، بــل عــاش الجميع على أســاس أن والــد 
الـــزوج ال يــدق باب  الـــزوج هــو أب الجميع وأن شقيق 

البيت في حال وجود »الحريم« فقط.
عـــنـــدمـــا قــــررنــــا أن نــعــيــش مـــتـــأرجـــحـــن بــــن املـــاضـــي 
والحاضر وقعت الجريمة، فالزوجة الشابة التي كانت 
ال  الــيــوم  أصبحت  »حماتها«  زوجــهــا  أم  تتمنى رضــا 
حياتها  إحــداهــن  دفعت  وهــكــذا  بيتها،  دخولها  تطيق 
الــــزوج شقتها في  ثــمــنــا العــتــراضــهــا عــلــى دخــــول أم 
غيابها واستخدامها قطع أدوات منزلية خاصتها من 
دون إذنــهــا. إجــمــاال؛ فــإن أهــم األســبــاب لــجــرائــم القتل 
الــزوجــيــة املــفــزعــة هـــي عـــدم تـــنـــازل أي طـــرف لــآخــر، 
واعتبار التنازل هزيمة، ولو أن كل طرف اعتبر أن الزواج 
الحياة قابلة للنجاح والفشل،  مثله مثل أي خطوة في 
ويمكن التراجع عنها والبدء من جديد، ملا كان اإلصرار 
مثال على البقاء مع نفس الشخص الذي تقاطعت معه 

كل الطرق، وأصبح املضي قدما إلى األمام مستحيال.

موسم قتل األزواج والزوجات

وأخيرًا

أهم األسباب لجرائم القتل 
الزوجية المفزعة هي عدم 
تنازل أي طرف لآلخر، واعتبار 

التنازل هزيمة
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