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I     ل ان ًا؟ قي الم واحد حق د البشر        ع ار االصطناعية توّح دة وان االقم ة جدي ون اممي د يكون   . التلفزي ق

ه                      . العكس صحيحاً  ة احدى قنوات ة والسبت من متابع ومي الجمع أة ي ل فج ذي انتق فالمواطن العربي ال
ه في                  ه وجد حال ه          الفضائية المعهودة الى مشاهدة المحطات االوروبية، ال بد ان دا ل الم ب ام ع رة ام حي

وًال ذي           . مجه ون ال ورج هاريس دعو ج ي الم ذا المغّن ون ه ن يك اءلوا عّم رين تس ب ان آثي وال ري
ى حد سواء                استنفرت لنبأ وفاته اجهزة االعالم الغربية وخصصت له الصحف الرصينة والشعبية عل

اد ي           ا آ ات     عناوينها الرئيسية ونعاه طوني بلير وحزنت له ملكة بريطانيا فيم ر عن التلفزيون غيب الخب
اب المنوعات                          ز ضيق في ب اب سوى حي ة عمرو دي ة بلغ ان  . العربية ولم تفرد له الصحافة الناطق آ

.للعرب شيء آخر يهتّمون به هذا االسبوع، طبعًا
دور خارجهم                      ا ي ام بم رن امور اخرى تصرفهم عن االهتم ولكن  .  فللعرب على الدوام منذ نصف ق

نفس،    . لة الغرب بعض الفضول الذي خّصنا به منذ قرنين        ربما حان الوقت لمباد    راء ال وان لم يكن الث
ى حوار الحضارات                 ه ال م ان الموسم     . فعلى االقل لمجاراة الرئيس االيراني محمد خاتمي في دعوت ث

ا                        ربيين، بحسب م د من الغ ا يحدو العدي السياسي يدفع الى المزيد من التمّعن في الهوية الغربية، مثلم
".القاعدة"الى تعّلم العربية، على امل ان تساعدهم قواعد اللغة على ادراك معنى يقال، 

ل من الموسيقى     "صدام الحضارات" في اي حال، ال يكفي ان نستعوذ من الشيطان لمنع      ، ولعل القلي
ه              . قد يجدي نفعًا اآبر    ون رفيق الشيء بالشيء يذآر، وموت هاريسون اعاد الى الذهن ذآرى جون لين

ا     .  عامًا٢١ل قبل   الراح ه اليوتوبي ون تحضر مع ا تعيش في      . "وعندما يحضر لين ْل الشعوب آله تخّي
"...تخّيْل الشعوب آلها تتشارك في العالم آله"، قالت اليوتوبيا بأنغام لينون "سالم
II          و ستار يشكل النصف           .  لم يكن لهاريسون ثورية لينون، وال عبقرية بول ماآارتني ان مع رينغ آ

اعي الخارق   " ان جاز التعبير، في      االضعف، ز االسطورية      "الرب ة البيتل لمناسبة  . ، االسم اآلخر لفرق
ة وأّن                     وفاته، اعيد له االعتبار آملحن، وتذآرت الصحافة انه آان صاحب بعض افضل اغاني الفرق

ام           ز ع د البيتل ام موسيقى ال           ١٩٧٠مسيرته، بعد انفراط عق دة ام ًا جدي وب "، فتحت آفاق ا   ". ب ة لكن وف
ذي      هاريسون لم تثر هذه المشاعر اال بسبب عشر سنين من اعوامه الثمانية والخمسين، وهي العمر ال

فاآثر من جورج هاريسون، المغني والملحن، الذي مات هو عازف القيثارة           . عاشته البيتلز ولم يتجدد   
.في البيتلز) الغيتار(

ل          لعلها المرة   .  واالصح ربما ان الذي مات هو حلم البيتلز         ا هاريسون، البيت االولى التي يضاهي فيه
اجين "فحيث لم يؤد حتى اغتيال صاحب  . الهادئ، البيتل الخجول، وهج جون لينون  ى القضاء   " ايم ال

ة بضم          ان انبعاث الفرق د امك ى االب أتي موت هاريسون الطبيعي ليلغي ال ز، ي م عودة البيتل ى حل عل
دهما الرا      ان وال ا مك ون اليه ون لين ان او ش لجولي م البي. ح اريخ      حل ن ت ل م رد فص يس مج ز؟ ل تل

افي، او                   م ثق ل حل ة، ب الموسيقى، خالله جرى تعميم نسق الروك االميرآي على العالم بواسطة انكليزي
اء                    . حتى سياسي  اق االرتق تح آف تينات ويف ار االقتصادي في الس ه االزده انه حلم عصر البراءة، يغذي

 لمية من وسط عّمالي، ويشّرع التوق الى عالماالجتماعي، على غرار الشبان االربعة اآلتين الى العا
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وة م       . االخ ز ومعه ه البيتل ه علي ذي ادخل ديل ال د التع روك، بع م ال ار اس ادفة ان ص ن مص م يك او (ل
.او الموسيقى الشعبية" بوب ميوزيك"، "رولينغ ستونز"ال) ضدهم

 III               ة، وان ز حضور في         في العالم العربي، آانت البوب بعيدة جدًا من ان تكون جماهيري يكن للبيتل
فخالل فترة وجيزة في الستينات، استخدمت هذه الكلمة في     . الشعبية، وعلى سبيل الذم حصراً    ... اللغة

افس، جمع خنفوس                  ى خن ة      . لبنان للداللة على اصحاب الشعر الطويل قبل ان تعرب ال ا من الناحي ام
م ت                   وب، ول أى عن الب ة في من ذه الموسيقى اال االوساط        الموسيقية، فقد ظل العرب فترة طويل دخل ه

ة     . الشبابية المتفرنجة اصًال، او القابلة للتفرنج، وهذا ما لم يكن ممكنًا في معظم الدول              ًا حال ان طبع لبن
.استثنائية حيث تشّكلت فرق عديدة تعزف االغاني الشائعة في الغرب او تؤلف غيرها على نسقها

ة االرض  ف" حتى ان احدى هذه المجموعات سعت تحت اسم              دمج نصوص         " رق زم، ي ى روك ملت ال
ى            . الشعراء الفلسطينيين بااليقاعات الغربية    وفي ما عدا ذلك، ظل التأثير االساسي للبوب مقتصرًا عل

يد                          وم حيث لمع عمر خورش ة ام آلث دمها فرق ة، وفي مق رق العربي . ادخال القيثارة الكهربائية الى الف
روك وا         ائد في                  وآان على العرب انتظار انحدار ال نمط الس دخل ال ى ي ب حت ى الديسكو المعّل وب ال لب

ميًا                         اح موس ل من االغاني التي صارت تجت م الهائ الموسيقى الغربية الى الحانهم، آما يستدل من الك
.االوروبية... الشاشات العربية وعلب الليل

يد الموسيقية غير   فقد آان من اوائل الذين تطلعوا الى التقال       .  انه سبب اضافي لتذآر جورج هاريسون      
ة ة        . االوروبي كل نقط ا يش ي م ه، ف بعينات وروج ل ل الس ي اوائ انكار ف ي ش دي راف ع الهن زف م ع

التي اتسعت في ما بعد الى ايقاعات اميرآا الالتينية، فافريقيا، قبل           " موسيقى العالم "االنطالق لظاهرة   
ة  ان يكّرس ستينغ، باشتراآه في اداء اغنية مع الشاب مامي، انفتاح   ًا،  . البوب على االلحان العربي حق

 .انه عالم واحد، حلم به البيتلز وحققوه
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