
موسيقى

عماد فؤاد

البريطانية  البيتلز  فرقة  تشّكلت 
 ،1960 عــام  ليفربول  فــي  الشهيرة 
ه في ما بعد، تحت 

ّ
لتغزو العالم كل

جون  الرئيسين:  األربــعــة  مؤّسسيها  قــيــادة 
هاريسون،  وجـــورج  مكارتني،  وبــول  لينون، 
ــار، لــتــشــّكــل الـــفـــرقـــة الــطــلــيــعــيــة،  ــتـ وريـــنـــغـــو سـ
تــحــّواًل جــذريــًا فــي صناعة  اللحظة،  منذ تلك 
أ 

ّ
العالم أجــمــع، وجـــزءًا ال يتجز فــي  املوسيقى 

من تطّور الثقافة املضادة في الستينيات. هذا 
ــي الـــذي أثــمــر فــي الــنــهــايــة، ورغــم 

ّ
الــحــراك الــفــن

االعتراف  عن  الحقًا،  واختفائها  الفرقة  تفّكك 
ية 

ّ
الفن املــنــابــع  كــإحــدى  الشعبية  باملوسيقى 

الـــضـــروريـــة ألّي مــوســيــقــى عـــصـــرّيـــة. انــتــمــت 
ــيــة إلـــى مــوســيــقــى »روك 

ّ
جــــذور الــبــيــتــلــز الــفــن

خمسينيات  عــلــى  هــيــمــنــت  الـــتـــي  رول«،  أنــــد 
ــابــة، أحدثت 

ّ
الــش  الفرقة 

ّ
الــقــرن املــاضــي، إال أن

ثورة حقيقّية في العديد من جوانب صناعة 
تأثيرها  ليمتّد  والعاملية،  الغربية  املوسيقى 
سريعًا إلى بقاع مختلفة من العالم، خصوصًا 
بعد انفتاح أعضاء الفرقة على أنواع وأشكال 
أغنياتهم  فــرّصــعــوا  املــوســيــقــى،  مــن  مختلفة 
والبوب  الكاسيكية  املوسيقى  مــن  بلمسات 

والهارد روك واملوسيقى الهندية.
اليوم، بعد مرور 60 عامًا من البداية النارية 
عــام  الــعــالــم  فــي  األشــهــر  املوسيقية  للفرقة 

الــــذي لم  انــطــفــائــهــا  1960، و50 عــامــًا عــلــى 
عه أحد عام 1970، يصدر كتاب جديد 

ّ
يتوق

باحثًا  أمستردام،  الهولندية  العاصمة  في 
 The fifth »الــخــامــس عــن أســطــورة »البيتل 
Beatle، تحت عنوان De Vijfde Beatle، وهو 
رفي الذي نشأ عام 1964، حن 

ّ
»اللقب« الش

 Murray The  أعلن األميركي موراي ذا كيه
انتشار  بــعــد  الــخــامــس«،  »الــبــيــتــل  K نفسه 
فرقة البيتلمانيا Beatlemania في الواليات 
ه ساهم في 

ّ
املتحدة، وقال ذا كيه حينها إن

نجاح البيتلز، بفضل الترويج الكبير الذي 
التي  اإلذاعــيــة  التغطية  للفرقة، عبر  أســداه 

قام بها لجولتهم في فبراير/ شباط 1964 
في نيويورك.

الخانة الشاغرة
»البيتل  مصطلح  تــحــّول  اللحظة،  تلك  منذ 

الشاغرة«،  »الخانة  يشبه  ما  إلــى  الخامس« 
 مـــن كـــان بــالــقــرب مـــن ربــاعــي 

ّ
الــتــي يــريــد كـــل

ورّبــمــا  لنفسه.  ها 
ّ
يحتل أن  مــا  يــومــًا  البيتلز 

براين  اللقب:  على  املتنازعن  أهــم  مــن  يكون 
منذ  الـــفـــرقـــة  مـــديـــر   ،)1967-1934( إبــســتــن 
ــــذي حـــصـــل فــــي الــنــهــايــة،  ــــام 1961، هــــو الــ عـ
قبل شركات  مــن  املتكرر  الفرقة  رفــض  وبعد 
الــتــســجــيــل الـــكـــبـــرى، عــلــى أول عــقــد قــيــاســي 
لتسجيل   Parlophone شـــركـــة  مـــع  لــلــبــيــتــلــز 
 EMI ــا، وهــــــــي إحـــــــــدى عــــــامــــــات ــهــ ــاتــ ــيــ ــنــ أغــ
العماقة. كما كان أبستن املسؤول عن صور 
الفرقة الفوتوغرافية، واستطاع أن يرّوج لها 
بنجاح الفت.  كان إبستن أيضًا هو الشخص 
الذي أبعد بيت بست، عازف الدرامز األصلي، 
لرينغو ستار  مــا سمح  البيتلز،  ربــاعــي  عــن 
االنــضــمــام إلـــى الــفــرقــة. لــكــن بـــوفـــاة أبستن 
املفاجئة عام 1967، فقد رباعي البيتلز ركنًا 
مهّمًا من فرقتهم، ما عّجل بتفّكك املجموعة 

عام 1970.
 بلقب 

ّ
كــذلــك، يــأتــي عــلــى رأس قــائــمــة األحــــق

الــذي كان  »البيتل الخامس«، جــورج مارتن، 
سّجلت  عــنــدمــا   Parlophone لــشــركــة  مـــديـــرًا 
األولــى لصالحها عام 1962.  أعمالها  الفرقة 
ــقــه الــفــرقــة 

ّ
رأى مــارتــن الــنــجــاح الــــذي ســتــحــق

الشابة على الفور، وساهم فيه بقوة.
كــــــــان جــــــــــورج مــــــارتــــــن مـــنـــتـــجـــًا ومــــســــاعــــدًا 
ــلــــز: لـــيـــنـــون،  ــتــ ــــي الــــبــــيــ ــاعـ ــ ــربـ ــ ومــــســــتــــشــــارًا لـ

واستطاع  وســتــار،  وهــاريــســون،  ومكارتني، 
ة عقود فى صناعة املوسيقى، 

ّ
على مدار ست

تقريبًا،  البيتلز  تسجيات  جميع  ينتج  أن 
كما ساعد في إعداد وإنتاج مجموعة من أهم 
 Loveو  Yesterday بينها  مــن  الــفــرقــة،  أعــمــال 
me Do، وترصد سيرته الذاتية املنشورة عام 
منهم  صنع  وكــيــف  البيتلز  اكتشافه   ،1979

أهم فرقة موسيقية في العالم آنذاك.

64 منافسًا
البيتلز  لفرقة  تأريخ بديل  الكتاب، في  يقّدم 
املوسيقية بعد عام 1960، ما  البوب  وثقافة 
 بــأســمــاء 

ً
نــســتــطــيــع تــســمــيــتــه مــعــجــمــًا كـــامـــا

 
ّ

ــهــم األحــق
ّ
64 شخصًا، اّدعـــوا فــي وقــت مــا أن

ــامـــس«. جــهــد كــبــيــر من  ــخـ بــلــقــب »الــبــيــتــل الـ
سخورل  يوهن  الهولندين:  الكتاب  مؤلفي 
وبــــــــاول أونـــكـــيـــنـــهـــاوت، الـــلـــذيـــن بـــــدآ بــنــشــر 
فولكس  »ده   بصحيفة 

ً
مشروعهما مسلسا

كرانت« الهولندية على مدى األعوام الخمسة 
املــاضــيــة، كــاشــفــن مــن خـــال مــقــاالتــهــمــا عن 
 لها أن تكون، في 

ّ
عشرات األسماء التي يحق

الخامس«  »البيتل  بلقب  األجــدر  مــا،  مرحلة 
من يوكو أونو حبيبة جون لينون وزوجته 
الحقًا، وبــوب ديــان، وبــريــان ويلسون الذي 
ــب بأفضل كــاتــب أغـــاٍن أميركي فــي جيله، 

ِّ
ــق

ُ
ل

 محل 
ّ

وصــــواًل إلـــى جــيــمــي نــيــكــول الــــذي حـــل
رينغو ستار في جولة البيتلز املوسيقية في 
هولندا عام 1964، وإريك كابتون الذي عزف  
مــنــفــردًا،   While My Guitar Gently Weeps
الـــــذي ملع  عـــــازف األورغ  بــريــســتــون  وبــيــلــي 

وسط رباعي البيتلز عام 1969.
فــــي مــقــّدمــتــهــمــا الـــقـــصـــيـــرة لـــلـــكـــتـــاب، يــشــيــر 
 

ّ
 جــون لينون كــان ينتقد كل

ّ
املــؤلــفــان إلــى أن

ــم مــســاهــمــتــه، في  ــى الـــفـــضـــل، أو زعــ ــ مـــن اّدعــ
نجاح فريق البيتلز، بمن فيهم أفراد البيتلز 
أنفسهم! لذلك، نستطيع تخّيل غضب لينون 
ــهــم 

ّ
مـــن املــطــالــبــن بــــأن ُيــعــتــرف بــهــم عــلــى أن

له عام 1970،  الخامس«. في مقابلة  »البيتل 
قـــال لــيــنــون غــاضــبــًا: »أنـــا لــســت البيتلز، أنــا 
لينون، بول مكارتني ليس البيتلز، ال بريان 
إبستن وال ديك جيمس، البيتلز هم البيتلز«.
كان لينون أيضًا ينتقص من أهمية منتجهم 
ــن، عــلــى الـــرغـــم من  ــارتــ املــوســيــقــي جـــــورج مــ
الــتــجــديــد الــكــبــيــر الــــذي أحـــدثـــه مـــارتـــن على 
جــمــيــع تــســجــيــات الــفــرقــة، وهـــو مــا عــارضــه 
فــي مقابلة  بــقــوة، فقال  بــول مكارتني الحقًا 
ــام 1997: »إذا كـــان أي  لــه مــع بــي بــي ســي عـ
البيتل الخامس، فهو  شخص يستحق لقب 
مكارتني  لكن  أبــســتــن«.  بــرايــن  الفرقة  مدير 
إلــى جــورج مارتن  اللقب الشاغر  عــاد ومنح 
في كتاب تذكاري عنه، صدر بعد وفاة مارتن 

في مارس/آذار 2016 عن 90 عامًا.

إنصاف متأّخر
مـــن املـــؤكـــد أن بــــول مــكــارتــنــي أراد إنــصــاف 
تًا، لكنه إنصاف  املنتج جورج مارتن ولو ميِّ
ـــر كــثــيــرًا. قــفــي عــــام 2006، عــمــل مــارتــن 

ّ
تـــأخ

مـــع ابـــنـــه غــيــلــز عــلــى تــألــيــف عــــرض غــنــائــي 
بعنوان »حب« استوحاه من مسيرة البيتلز، 
وأنتجته شركة »سيرك دو سولي« الفرنسية 
الشهيرة، وعــرض في الس فيغاس، وحصل 
الـــعـــرض عــلــى جــائــزتــي غـــرامـــي، كــمــا أدخـــل 
الــعــرض نفسه جــورج مــارتــن، إلــى موسوعة 
بــوصــفــه أنجح  الــقــيــاســيــة،  لـــأرقـــام  غينيس 
إنتاجه  بعد  اإلطــــاق،  على  موسيقي  منتج 
ت املراكز 

ّ
 موسيقيًا احتل

ً
أكثر من 50 تسجيا

األولــى على مــدار خمسة عقود في الواليات 
املتحدة وبريطانيا.

البحث عن عضو الفرقة الخامس

60 عامً 
من البيتلز

)Getty( كان جون لينون ينفي أن يكون حتى أحد أعضاء الفرقة ممثًاّل لها

)Getty( تطرح الفرقة مواضيع أكثر دنيوية عن تلك التي كانت مهيمنة على إصدارها السابق
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يأتي على رأس قائمة 
األحّق بلقب »البيتل 

الخامس« جورج مارتن

تفتقر بعض األغاني 
إلى العاطفة المناسبة 

التي تتطلبها الكلمات

عمر بقبوق

 ،Greta Van Fleet فــرقــة  ــام، أصـــدرت  أيـ قبل 
 The Battle at عنوان  يحمل  جديدًا  ألبومًا 
في  الــثــانــي  األلـــبـــوم  وهـــو   .Garden›s Gate
مسيرة فرقة الروك األميركية، التي تمكنت 
 Anthem of the حن أصدرت ألبومها األول
فــريــدة من  حــالــة  مــن خلق   Peaceful Army
الـــروك؛ فالبعض  الجدل في أوســاط عشاق 
فرقة  أعــظــم  بأنها  ووصفها  بالفرقة  أشـــاد 
روك في األلفية الجديدة، إذ حصلت الفرقة 
عــــام 2018 عــلــى »غــــرامــــي« عـــن فــئــة أفــضــل 
 من التعليقات 

ُ
ألبوم روك. لكن األمر لم يخل

 Greta أن  البعض  اعتبر  إذ  أيضًا،  السلبية 
ه  مشوَّ استنساخ  ســوى  ليست   Van Fleet

.Led Zeppelin لفرقة الروك األيقونية
في  تملك  Greta Van Fleet ال  فــرقــة  أن  رغــم 
 Anthem of the رصيدها من قبل سوى ألبوم
تمكنت من خاله  أنها  إال   ،Peaceful Army
مـــن أن تــرســم صــــورة واضـــحـــة لــهــا لتحدد 
هــويــتــهــا؛ فــهــي فــرقــة تــعــرف كــيــف تستثمر 

موسيقى  إلنـــتـــاج  الــكــاســيــكــي  الـــــروك  إرث 
خاصة، متنافرة ومتوترة، ال تنسجم تمامًا 
تــرددهــا، لكنها  التي  الــروحــيــة  الكلمات  مــع 
لترسم صورها  حـــادًا،  تــضــادًا  تشكل معها 
ترجمة  وكــأنــهــا  متباينة،  بــألــوان  الشعرية 
إذ  الرسم؛  في  الوحشي  للمذهب  موسيقية 
إن األصــوات والكلمات التي نسمعها حادة 
وواضــــحــــة، ال يــربــط بــيــنــهــا ســــوى عــاقــات 

التضاد التي تنشأ في كل جملة. 
أن  الفرقة  استطاعت  الخاص،  األسلوب  هــذا 
 The Battle at Garden›s ألبوم  في  تستثمره 
عــلــيــه  تــبــنــي  الــــــذي  لـــيـــكـــون األســـــــاس   ،Gate
ــا الـــجـــديـــدة مـــن نــاحــيــة  ــارهـ ــكـ خــطــوطــهــا وأفـ
املــــوضــــوع والـــكـــلـــمـــات؛ فــاســتــطــاعــت الــفــرقــة 

ــًا تــنــســجــم مــــع هــويــتــهــا  أن تــــرســــم خـــطـــوطـ
وتعقيدًا  جــمــااًل  أكــثــر  لــوحــة  فــي  وشابكتها 

وتطورًا.
تطرح Greta Van Fleet في األلبوم الجديد 
كانت  التي  تلك  عن  دنيوية  أكثر  مواضيع 
مهيمنة على إصدارها السابق. فعلى الرغم 
من أن العمل يستند إلى التوراة كمرجعية 
أصلية، إال أن األفكار في األلبوم تمتد إلى 
ــادة  مــكــان أبــعــد مــن ذلـــك بــكــثــيــر، لــتــكــون إعـ
ــارات الـــقـــديـــمـــة، وتـــصـــل في  ة الـــحـــضـ لــــقــــراء
أقــصــى تــطــرف لــهــا إلـــى الــتــفــكــيــر بــالــعــوالــم 
املتوازية! ويتخلل هذا الفكر صوت رئيسي 
آلخر، يضرب بكل األفكار املاورائية عرض 
الحائط، هو مستمد من رؤية الفرقة للعالم 
باالستناد إلى تجاربها الخاصة وجوالتها 
الــفــرقــة استكشاف  وفــيــه تعيد  ورحــاتــهــا، 
التجربة اإلنسانية ككل وكيف يؤثر عليها 

الدين والحرب. 
لكن من ناحية املوسيقى، ال يرتقي األلبوم 
ــوات تــبــدو  ــاألصــ ــول، فــ ــأمــ ــى املـــســـتـــوى املــ إلــ
نـــدور بها ال بداية  مــتــكــررة، وكــأنــهــا حلقة 
فــي  إال  كـــســـرهـــا  يـــتـــم  ــايـــة، وال  ــهـ نـ لـــهـــا وال 
مــرات قليلة على مــدار األلــبــوم، حيث تقدم 
الحال  هو  كما  حقًا،  مختلفة  جملة  الفرقة 
تــبــدو  الـــتـــي   ،Stardust Chords أغــنــيــة  فـــي 
ألبومها،  في  الفرقة  إليها  تصل  قمة  أعلى 
فهي املــســار األبـــرز املــلــيء بالحيوية، الــذي 
تصعد فيه املوسيقى إلى بعد آخر يختلف 
عــن بــاقــي أغــانــي األلـــبـــوم الــتــي تفتقر إلــى 
الرتيبة  باللحظات  اإلثــارة، وتبدو ممتلئة 
ــيـــع  الـــتـــي ال تـــعـــّبـــر عــــن الـــكـــلـــمـــات واملـــواضـ
 العميقة بشكل جيد. ذلك ال يعني أن أغاني 
لكن  املوسيقية،  الناحية  رديئة من  األلبوم 
أمــر يعيبها حقًا،  النقطة  فــي ذات  الـــدوران 
قد تكون أغنية Tears Of Rain هي األغنية 
الــتــي تــخــتــزل الــكــل بــأفــضــل صـــورة ممكنة. 
العاطفة  إلـــى  األغـــانـــي  بــعــض  تفتقر  كــذلــك 
واآلالت  الــكــلــمــات  تتطلبها  الــتــي  املــنــاســبــة 
املصاحبة، ليؤكد ذلك أن التوازن الحقيقي 
ــد فــــي األلــــبــــوم يـــأتـــي مــــن مــحــتــوى  ــيـ الـــوحـ

الكلمات، ال من موسيقاها.

Greta Van Fleet
دوران في حلقة ممتلئة

في كتاب صدر بعنوان 
»البيتل الخامس« يشير 
مؤلفاه إلى أّن جون 

لينون، كان ينتقد كّل من 
اّدعى الفضل في نجاح 
فريق البيتلز، بمن فيهم 
أفراد البيتلز أنفسهم. إلّا 
أّن كثيرين زعموا ذلك، 

والكتاب محاولة أخرى 
لتقّصي الفكرة

مساء  مــن  والنصف  التاسعة  عند 
اليوم، يقيم المغني المصري، محمد 
»مسرح  خشبة  على  حفًال  منير، 
القاهرة،  في  المكشوف«  النافورة 
المصرية«.  ــرا  األوبـ »دار  تنظيم  مــن 
يؤدي منير عددًا من أغانيه التي يمزج 

فيها الجاز مع الموسيقى النوبية.

األميركية  الروك  فرقة  أصدرت  أخيرًا، 
بعنوان  ألبومًا   Cheap Trick
اإلصــدار  وهو   ،In an other world
التي  الفرقة،  مسيرة  في  العشرون 
مضى على تأسيسها قرابة 50 عامًا. 
يضم العمل الجديد ثالث عشرة أغنية.

ــيــوم،  ــن مــســاء ال عــنــد الــتــاســعــة م
التي  المصرية،  »الخان«  فرقة  تقيم 
ساقية  فــي   ،2014 ــام  ع تأسست 
تؤدي  حفًال  القاهرة،  في  الصاوي 
الغنائية  األعمال  من  مجموعًة  فيه 
خصوصًا  التراثية،  والعربية  المصرية 

الموشحات والقدود.

جوائز  توزيع  احتفال  يقام  أن  تقرر 
البوب  لموسيقى  البريطانية  »بريت« 
بحضور  المقبل  ــار  أي مايو/   11 في 
تجارب  إطار  في  شخص،  آالف  أربعة 
للسماح  تمهيدًا  الحكومة  تجريها 
بتنظيم النشاطات الجماهيرية مجددًا 

رغم الجائحة.

السلطانية«  األوبــرا  »دار  أطلقت 
جديدًا،  رقميًا  برنامجًا  مسقط،  في 
داركم«.  إلى  دارنا  »من  عنوان  يحمل 
افتراضية،  منّصًة  البرنامج  هذا  يوّفر 
إليها  ــولــوج  ال الجمهور  يستطيع 
قد  كانت  مختارة  حفالت  لمتابعة 

ُعرضت في الدار.

التي  النسائية  العناصر  أقــوى  مرتبة  في  أونــو  يوكو  الكتاب  يضع 
ياباني  البيتلز، وهي فنانة أميركية من أصل  ساهمت في نجاح فرقة 
في  البيتلز  اختفاء  بعد  واستمرت   ،1969 عام  لينون  جون  تزوجت 
تقديم موسيقاها بنفسها، من خال فرقتها الموسيقية. وال ينسى 
تزّوجها عام  التي  للينون،  األولى  الزوجة  باول،  إدراج سينثيا  المؤلفان 

1962، لكنه هجرها فجأة بعدما أصبحت حامًال في طفلهما األول.

لينون وامرأتان

أخبار
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