
تأسس مركز مريديان الدولي في عام 1960، وهو منظمة ال تبغي الربح مركزها في واشنطن تكرس جهودها لتعزيز 
التفاهم الدولي من خالل تبادل الناس، واألفكار، والثقافة. يقدم املركز برنامج بعنوان الفن من أجل الدبلوماسية الثقافية 

معارض ونشاطات متصلة بها، تشدد على مواضيع ذات أهمية اجتماعية، وفي مناطق مهمة من العالم. وقد سافر 
معرض مريديان ملوسيقى اجلاز، جام ِسشن، إلى ست قارات حتت إشراف وزارة اخلارجية األميركية، فوصل إلى املاليني من 

.www.meridian.org :الناس. ملعرفة املزيد راجعوا موقع املنظمة اإللكتروني على

 Jam( ”يستند هذا الكتيب إلى معرض موسيقى اجلاز “جام ِسشن
Session( في مركز مريديان الدولي. ملشاهدة املعرض بكامله يرجى زيارة 

www.meridian.org/jazzambassadors :املوقع اإللكتروني التالي
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الخارجي اإلعالم  برامج  األميركية   مكتب  الخارجية  وزارة 

السفراء

احلقيقيون
ر �أميركا تصّد

الجاز

ابتداء من عقد اخلمسينيات وحتى عقد الستينيات من القرن العشرين

 "�سفراء اجلاز"

ابتداء من عقد اخلمسينيات وحتى عقد الستينيات من القرن العشرين، وبينما كانت 

موسيقى اجلاز جتتاح العالم قاطبة، وذلك بفضل برنامج ويليس كونوفر، على محطة 

إذاعة صوت أميركا، أرسلت  وزارة اخلارجية الأمريكية  العشرات من 

أعظم عازفي موسيقى اجلاز األميركيني في جوالت حول العالم ليشاركوا الناس 

في مواهبهم الفريدة.

وقد أُطلق على هؤالء الفنانني اسم

 وكانت احلصيلة احتضان اجلماهير املتحمسة لهؤالء 

السفراء، بدًءا من سكان أفريقيا، وحتى الشرق األوسط، 

وأوروبا، وآسيا، وأميركا الالتينية.

احلماس في نفوس سفراء اجلاز األميركيني. فالتزموا بالكامل بالتواصل املباشر مع اجلماهير األجنبية، ولدرجة أن 

عدة فنانني رفضوا العزف في احلفالت املوسيقية إلى أن أتيحت ألولئك املتحمسني لالستماع إلى موسيقاهم 

واالستمتاع بها، من غير القادرين على شراء التذاكر،  فرصة الدخول مجانًا حلضور حفالتهم املوسيقية. وكان 

العديد من هؤالء املوسيقيني متحمسني بنفس القدر لتعلم موسيقى وثقافة مضيفيهم الدوليني فقدموا حفالت 

مو�سيقية مرجتلة مع موسيقيني محليني.

"للعزفوقد أثارت هذه الفرصة السانحة لهم 
من أجل

الناس" 

وة مو�سيقى اجلاز، متكّن هؤالء الفنانني من جتاوز 
ومن خالل ق

احلدود القومية، وبنوا اجلسور، ورووا قصة أكبر بكثير حول احلرية في أميركا.

�أو�ضح �ضفري �جلاز، لوي �أرم�ضرتونغ ذلك على �أف�ضل وجه، عندما غّنى يف �ألبومه 

بعنو�ن، “�ل�ضفر�ء �حلقيقيون”، �لذي �أنتجه بالتعاون مع زميله �ضفري �جلاز ديف 

بروبيك وزوجته، �إيوال، فقال:

"اكتشفت وزارة الخارجية موسقى الجاز

                          فوصلت إلى الناس كما لم يصل أي شيء إليهم من قبل.

             وعندما يشعرون بإيقاع موسيقى الجاز تلك،

        يعرفون بأننا معهم بالفعل

   وهذا ما نسميه التبادل الثقافي."

1303_The Real Ambassadors Posters_11x17_Arabic.indd   2 4/10/13   8:28 PM



Cour t e sy o f Sp e ci a l Co l l e c t ions , Uni ve r s i t y o f Ar k a ns a s Lib r a r i e s , Faye t t ev i l l e

مدير فرقة موسيقى اجلاز في "جامعة ساثرن يونيفرسيتي"، ألفني باتيست 
إلى اليسار(، يدرب املوسيقيني في توغو على أداء أغنية "شاطئ يُهدئ الروح"، 

من مقطع موسيقي بعنوان "توغو برافا"  من تأليف ديوك إلينغتون، وذلك 
خالل ورشة عمل أقيمت في املركز الثقافي ملكتب اإلعالم اخلارجي األميركي في 

مدينة لومي، توغو.

لومي، 

توغو

1973
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Cour t e sy o f Sp e ci a l Co l l e c t ions , Uni ve r s i t y o f Ar k a ns a s Lib r a r i e s , Faye t t ev i l l e

كالرك تيري وفرقته، جولي جيانتس، يعزفون في املركز الثقافي األميركي الباكستاني في كراتشي، باكستان.

كراتشي، 
باكستان

1978
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Cour t e sy o f Sp e ci a l Co l l e c t ions , Uni ve r s i t y o f Ar k a ns a s Lib r a r i e s , Faye t t ev i l l e

كاونت باسي خالل البروفة النهائية لألغنية الشعبية البورمية “غسق الزمرد” )أميرالد 

رانغون، داسك( في رانغون، بورما
بورما

1971
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فرقة الثالثي ديف بروبيك، التي تضم جيري موليغان، في حفل موسيقي في قصر الثقافة 

وارسو، في وارسو، بولندا
بولندا

1970
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Cour t e sy o f t h e Loui s Ar ms t rong H ous e Mus e um 

الجيزة، 
مصر 
1961

أفالم لوسيل لويس ارمسترونغ الكالسيكية في السياحة
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بوينس آيرس، 

األرجنتين 
1971

ديوك إلينغتون يتحدث الى احلضور في حفل استقبال اقيم تكرميا له باستضافته السفير 

االمريكي.
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