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بعد ربع قرن على اسطوانتهما الشهيرة

باربرا سرتايسند وباري غيب يف عمل مشرتك
واشنطن /علي عجام

حـني اجتـمع امللـحن ومغـني فـريق "
بيجيز" بـاري غيب واملغنيـة واملمثلة
واخملرجة باربرا سترايسند قبل ربع
قـ ــرن يف اسـط ــوانـ ــة حفلـت ب ــاحل ــان
رقـ ــيقـ ـ ــة آخـ ـ ــاذة زاد م ــن شحــن ــتهـ ـ ــا
العـاطفية صوت سترايند يف تعبيره
الـوجداني اجلهيـر ،لم يكن مفـاجئا
ان حتـصــد اسـط ــوانتـهمــا " غـيلـتي"
العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن جـ ـ ــوائـ ـ ــز " غـ ـ ــرامــي"
املـوسـيقيـة يف عـام 1981الـتي تعـادل
"االوسكـ ــار" يف حــض ــوره ــا الـنق ــدي
والفني .
الـيـ ــوم يــطل االثـنـ ــان  :سـت ــراي ـسـن ــد
وغــيـ ــب علـ ـ ــى ج ــمه ـ ــور امل ـ ــوس ــيق ـ ــى
املعاصرة الـرفيعة باسـطوانة ال تقل

اهميـة جلهـة عنـاصـرهـا الفنيـة عن
اسـ ــطـ ـ ــوان ــتهــمـ ـ ــا االولـ ـ ــى  ،ال بل ان
هـ ـ ــن ـ ـ ـ ــاك مـ ــن نـق ـ ـ ـ ــاد امل ـ ـ ـ ــوسـ ـيـق ـ ـ ـ ــى
االمـيـ ــركـيـني مـن راى فـيه ــا اض ــاف ــة
على االسـطوانـة االولى عـبر نـضوج
حلنـي من بـاري غـيب الــذي تعـافـى
مـن تـ ــأثـيـ ــر فق ــدان احـ ــد اشقـ ــائه "
مـ ـ ــوريـ ــس" قــبل فــت ـ ــرة وال ـ ــذي ك ـ ــان
الـعمــود الثــالث مـن اعمــدة الفــريق
الـغنـ ــائي الـشـهي ــر " بيـجيــز" ،فـضال
عن اخـتمــار الصــوت وعمـقه كمـا يف
مـ ــوهبـ ــة ستــرايــسنــد الـتي اكــدت يف
االسـطـ ــوان ــة اجل ــدي ــدة انه ــا اح ــدى
امل ــغ ـ ــن ـ ــي ـ ـ ــات الـقـلـ ـيـالت يف عـ ـ ـ ــامل ــنـ ـ ـ ــا
املـ ـ ــضـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــرب م ــن الـالئ ــي يـج ـ ـ ـ ــدن

ال ــتع ـبــيـ ـ ـ ــر الغــنـ ـ ــائ ــي العــم ــيق عــن
ـ
الـوجـدان االنســاني وبطـريقـة متـزج
ح ــداثـ ــة الـتعـبـيـ ــر وكالســيكـي ــة
بـني ـ
الشكل.
االسطوانـة اجلديدة حـملت عنوان"
غــيل ـتــي بلــيـ ــش ـ ــرز" وض ـمــت اح ـ ــدى
عـشـرة اغـنيـة شـارك يف ادائهـا بـاري
غـيب بــالـغنــاء ومبـشــاركــة ابنــائه يف
الكــورس الغنــائي املـرافـق  .والالفت
يف االسـطــوانــة اجلــديــدة انهــا من "
وجــهـ ـ ــني" فــح ـ ـ ـمــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجــه االول
االغنيـات بينـما الثـاني فقـد حمل "
ـدي ـ ـ ـ ــو كـلـ ــي ــب" اربـع م ــن تـلــك
ـف ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ
االغنيات.
االغنية االولى يف االسطوانة جاءت
مـشتـركــة بصـوت غيـب وستـرايـسنـد
وفـق حلــن يــتـ ـ ـ ــدفـق كــم ـ ـ ــا تــت ـ ـ ــدفـق
املشاعر الرقـيقة يف قلوب العاشقني
 ،وهي اغـنيــة مـفتــوحــة علــى االمل
كمـا يشيـر الى ذلك عـنوانهـا " تعال
غـدا"  ،فيمـا جـاءت االغنيـة الثـانيـة
وفق ثيمـة مختلفة عـن االولى فهي
من نـوع املـشـاعـر الـسـائـدة يف الـراي
العـ ـ ــام االمــي ـ ــركــي  :الــتع ـ ــاطـف مع
اجلنــود االميـركـيني انـســانيـا ولـكن

بهــواجـس ال تخـفي امـتعــاضهــا من
احلـ ــروب  ،انهـ ــا اغـنـيـ ــة " غـ ــريـب يف
ارض غـ ـ ـ ــريــب ـ ـ ــة" ال ـتــي ج ـ ـ ــاءت وفـق
مـ ـ ـيـلـ ـ ـ ـ ـ ــودي شـج ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ـ ـ ــوت
سترايسند فيه يشع حياة يف مشهد
كــابــوسـي هــو مــشهــد احلــرب الــذي
اجــادت الكـلمــات رسـم مالمحه مبــا
فــيهـ ــا مالمـح فقـ ــدان االحـبـ ــاب يف"
ارض غريبة" .
واذا كـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت هـ ــن ـ ـ ـ ـ ــاك اغـ ــنـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة يف
االسـطـ ــوانـ ــة اجل ــدي ــدة وق ــد مـثلـت
امل ـسـتـ ــوى ال ــراقـي الـ ــذي تغـنـي فـيه
ستـرايسـند  ،فـان اغنـية " تـوارى عن
االنــظـ ــار" تـتـ ــرجـم ص ــوت ص ــاحـب ــة
اغنيـة " وومن ان لـوف" خيـر متـثيل
 ،فثمـة القـدرة علـى تلـمس الـشجن
ولـكــن مع االم ــسـ ــاك بقـ ــدرة الـ ــذات
االنسـانيـة علـى مـواجهـة مصـائـرهـا
بثقـة وانـسجـام بل ان هـذا الـصفـاء
الـروحـي يجعلهـا قـادرة علـى تغـييـر
تـلك املـصــائــر وجتــاوزه ــا.يف اللحـن
يبدع ايضا باري غيب  ،مثلما ميكن
للــمـ ـ ـس ـت ـمـع ان يغ ـ ـ ــرق يف بحــيـ ـ ــرة
ـت ـ ـ ـ ــأمـالتـه الـعـ ــمـ ـيـق ـ ـ ـ ــة مـع ص ـ ـ ـ ــوت
الــس ــاك ــسف ــون الـ ــذي يح ــاور االالت

الهوائية يف االوركسترا.
واذا كــان صــوت بــاربــرا سـتــرايـسـنــد
مـ ــشعـ ـ ــا يف اكـث ـ ــر مـن اغـنـي ـ ــة عل ـ ــى
امـتـ ــداد االســطـ ــوانـ ــة  ،ف ـ ــانه لـي ــس
كذلك يف اغنيـة " ليلة حياتي" التي
اعـتمدت حلنـا سريعـا طغى عليه ال
صـوت الكورس " بـاري غيب وابـناؤه"
بل يف تلك البنـية االيقـاعيـة املكررة
حد االستهالك.
وفـيمـا يـأتـي حضـور غيـب يف الغنـاء
املـشتـرك" دويت" اضعـف بكثيـر من
حضـور ستـرايـسنـد  ،اال انه شـذ عن
هـذا االنطبـاع يف ادائه اغنيـة " فـوق
القـانـون"  ،فهـو كــان يحيـط املغـنيـة
ـك ــأنه ـك ــان يحـتـضـنه ــا فعلـيــا اثـنــاء
الغنـاء ودون ان يكـون ذلك احسـاسا
قسريا بل يأتي مطواعا تلقائيا.
واذ يـحقق الـثـنـ ــائـي سـت ــراي ـسـن ــد –
غـيب هـذه املعـادلـة يف اغـنيــة رقيقـة
بـطـيـئـ ــة اللحـن  ،فـ ــانه يحـققه ــا يف
اغ ـنــيـ ـ ــة سـ ـ ــريع ـ ــة الـلحــن ورشــيق ـ ــة
االيقاع بعنوان" كل االطفال".
الـتـ ــدفـق العـ ــاطفـي كـ ــان م ــشعـ ــا يف
اغلـب اغـنـيــات االسـطــوان ــات ولكـنه
كان كثيف املعـاني يف اغنية " الفجر

ال ــذهـبـي"  ،وكـم كـ ــانـت الــضـ ــربـ ــات
ـ
الــرقـيقـ ــة لع ــازف " الك ــونغــا" ت ـشـبه
تلـك الــضـ ــربـ ــات الـتـي تــطـ ــرق بهـ ــا
الــشمــس يف خيــوطهــا االولــى علــى
االرض فتـوقـظهـا  ،ولـتطـلع احليـاة
مشرقة بدالالت حتث القيم اخليرة
والنـبيلــة .حلن ايقــاعي هــادىء من
مـ ــوســيقـ ــى ب ــاري غـيـب واداء روحـي
عمـيق من صـوت بـاربـرا ستـرايـسنـد
الـذي يبـدو وكـأنه يف طــاقته االولـى
مثـلمــا كــان هــذا املـعنــى حــاضــرا يف
ادائه اغـنـي ــات االســط ــوان ــة االول ــى
التي جمعته مع صوت واحلان غيب
قبل ربع قرن.
الـوجه الثـاني من االسـطوانـة حمل
تـصـ ــويـ ــرا الربع اغـنـي ــات هـي " ف ــوق
القــانــون"  " ،ت ــوارى عن االنـظــار" "،
غـ ـ ــريــب يف ارض غ ـ ــريــب ـ ــة" و" دع ـ ــوة
لل ـ ـ ــرحـ ــيل" االغ ـنــي ـ ـ ــة الــت ــي ادته ـ ـ ــا
ـ
ستــرايــسنــد بــرفق ــة بيــانــو مـنفــرد،
مـذكـرة بـانهـا صــاحبـة صـوت ميـكنه
ان يـ ــصـ ـ ــوغ الـك ـثــيـ ـ ــر مــن الــت ـ ـ ــدفق
الـ ــوجـ ــدانـي الـنـ ــادر هـ ــذه االيـ ــام يف
املــوسـيقــى املعــاصــرة وعل ــى امتــداد
العالم.

فقـدت الكثير من األصدقاء ،استـشهاداً وضياعاً يف منايف
الـ ــدنـيـ ــا ،هـ ــرب ـ ـاً مـن دولـ ــة اإلرهـ ــاب الـتــي خلـقهـ ــا ن ـظـ ــام
الرذيلة.
وكلـم ــا هـمـمـت ب ــالكـت ــاب ــة عـنهـم ،حت ــاص ــرنـي أح ــاديـثهـم
وأفكـارهم اجلميلـة فاعـتقد مـرغمـاً ،أنهم أكثـر قربـاً مني
وأقــوى صــداقــة ،فــأضع قلـمي جــانب ـاً ،وأقـنع نفــسي ،بــأن
أحب ــائي ه ــؤالء ،لم حتـصــدهـم آالم املنــايف وال رصــاصــات
خفافيش دراكوال.
وبــالــرغـم من إن الــراحل مــؤيــد نـعمــة لـم يكـن من طــراز
ه ـ ــؤالء األص ـ ــدق ـ ــاء ،لـك ــنه خـ ـص ـن ـ ــا ب ـن ـ ــوع م ـت ـم ـي ـ ــز مــن
الصداقـات .فقد كانـت رسومه الكاريكـاتيرية ،تـشكل نوعاً
مـن الـعالق ــة ال ـس ــري ــة بــني أفك ــاره اجل ــريـئ ــة وأن ــاس مـن
مخـتلف املـشــارب واألهــواء ،بـسـبب قــدرتـه املتـميــزة علــى
اقـتنــاص حلظــة العالقـة هـذه .كـان يحــول التجـريـد إلـى
ملمـوس ،فـيتحـول هــذا التمـاهي بـدوره إلـى عالقــة تفتح
م ـســاح ــة واسع ــة للحــديـث عـن صــداق ــة مع ه ــذا الفـنــان
العراقي املهووس بعراقيته وشجاعته املتميزة.
الــتق ـيــته أول م ـ ــرة يف "ب ـ ــودابـ ـســت" ب ـ ــإح ـ ــدى ح ـ ــان ـ ــاته ـ ــا
الــرخيـصــة ،كــان حيـنهــا قــد حـصــد اجلــائــزة األولــى لـفن
الكاريـكاتير يف املسابـقة العاملية التي جـرت يف هافانا عام
 ،1979برغـم إن كاسـترو قـد منح ،يف العـام نفسـه ،طاغـية
العراق وسام "خوزية مـارتيه" من الدرجة األولى باعتباره
"مناضالً" من أجل حرية الشعوب!!
ويـالسخـرية األقـدار ،فبقـدر ما كـانت رسـوم الراحل نعـمة
تعبـر عن الـتضـاد الكـامل بني رمـز وسـام "خـوزيه مـارتيه"
بـطل التحريـر القومي لـدول أمريكـا الالتينـية وبني واقع
اضطهـاد الـشعب العــراقي من قـبل ممنـوح اجلـائـزة ،فقـد
حـصــد اجلــائــزة ،ألنه كــان األقــرب إلــى روحيــة هــدف فـنه
النبيل وبني واقع شعب مظلوم .فيالها من مفارقة!
وبعــد ربع قــرن ب ــالكـمــال والـتـمــام ،الـتقـيـت ه ــذا الكــائـن
بغ ـ ـ ــداد داخل جـ ـ ــريـ ـ ــدة "املـ ـ ــدى" وب ـ ــشح ـنـ ـ ــة
اجل ـم ـيـل يف ـ
متــواضعــة لع ــالم الــذاك ــرة ،استــذكــرنــا مع ـاً ذلـك اللقــاء
الـذي قلت له فـيه :لم التق إنـسانـاً أكثـر حزنـاً منـك على
العـراق وشعبه ،تـذكـرهـا مـؤيـد نعمـة جيـداً ،وقـال لي هنـا
يف بغـداد بعد سقـوط الرذيلـة "إنك لم تتـرك لي مسـاحة
لكي أكون اقل حزناً".
لقد كتـبت عن أصدقـاء فقدتهم بعـد ربع قرن أيـضاً ،لكن
عـن م ــؤي ــد ،لـم أكـن ق ــادراً عل ــى انـتـظ ــار كل ه ــذه الفـت ــرة
الكونية.
ك ــان الـ ــراحل يـالحقـنـي ،مـن ــذ الـلق ــاء األول ،ويف ال ــوقـت
الـ ــذي كـ ــانـت تـ ــزعجـنــي بعــض املقـ ــاالت واألفـكـ ــار ،كـ ــانـت
رسـومه الشجاعـة تزرع يف داخلي بـاساً جديـداً ،لكي اكتب
مبستوى شجاعـة ما يرسم وما يسخر منه ،وكنت صراحة
أسـتعيـر بعـض تعــابيـر رســومه ألمنـح كلمــاتي الـشجـاعـة
التي أريدها.
رصـاصات غـادرة اختطفت نـاجي العلي فنـان الكاريكـاتير
الفلـسـطـينـي لتــسكـته إلــى األبــد .وغــدر املــوت "املــشكــوك
فـيه" اختـطف مـن بيـننــا عنـوة مـؤيــد نعمــة لتـسـكته إلـى
األبــد أيـض ـاً .ومــا بـني االختـطــافني نــستـطيـع أن نتـصــور
غدر املوت والغادرين.
أيهــا املــؤيــد الع ــراقي احلـقيـقي الــشجــاع ،نــشكــرك ألنك
منحـتنا فـرصة أن نـكون أكثـر شجاعـة ،وعلمتـنا أن نخلق
أنــواعـ ـاً من الـصــداق ــات دون أن نثــرثــر كـثيــراً ،دفــاعـ ـاً عن
العراق اجلديد يف مواجهة مصانع املوت املتنقلة.

