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رحيــل

أن تقرأ فوكو ــ غرامشي معًا :إعادة نظر الزمة في فلسفة الهيمنة
ال يمكن فهم فلسفة
القوة أو طرائق
عمل الهيمنة في
المجتمعات ما بعد
الرأسمالية من دون
التعريج على أعمال
فوكو وغرامشي.
لكن معظم من درسوا
هذين المفكرين
العظيمين ،عبروا أفكار
ّ
كل منهما على حدة،
وخلصوا إلى جوانب
مسكوت عنها في
فلسفة كل منهما
وتفسيره لميكانيكيات
عالقات ّ
ّ
وتقنيات
القوة
الهيمنة ،من دون
محاولة الربط بين
استنتاجاتهما ألسباب
ّ
تاريخية وأكاديمية
ّ
عدة .ربما قد حان
الوقت اآلن لبناء ّ
نظرية
متكاملة عن الهيمنة
من خالل التجسير بين
َ
الفكرين ،وصياغة
أدوات تحليل نقدي
للسوسيولوجيا
ّ
السياسية تليق بتعقيد
القرن الحادي والعشرين
لندن ــ سعيد محمد

ّ
انكب غرامشي على دراسة صناعة الهيمنة من ِقبل النخبة

درس فوكو في البدء كيفية تحضير أنساق المعرفة األفراد للخضوع لهيمنة المجتمع

ّ
ب ــرغ ــم ال ـش ـغــف ال ـك ـب ـيــر الـ ــذي تـمــلــك
ً
ك ـ ــا مـ ــن امل ـف ـك ــر الـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي م ـي ـشــال
فـ ــوكـ ــو ( 1926ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  )1984والـ ـق ــائ ــد
اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ـ ّـي أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو غـ ــرام ـ ـشـ ــي
( 1891ـ ـ ـ ـ  )1937لـلـبـحــث فــي فلسفة
ال ـ ـق ـ ــوة ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات وطـ ــرائـ ــق
ع ـم ــل ال ـه ـي ـم ـن ــة ،وت ـ ـقـ ــارب مـنـهـجـ ّـيــة
تفكيريهما فــي مـحــاكـمــة ال ـظــواهــر،
ّ ّ
إل أن ظ ــروف ــا م ــوض ــوع ـ ّـي ــة ع ــدي ــدة
ّ
ف ـ ــرض ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـنـ ـفـ ـصـ ـل ــة لـ ـك ــل
مـنـهـمــا ،ون ــوع ــا م ــن م ـيــل غ ـيــر م ـبـ ّـرر
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار مـ ــا تـ ــركـ ــاه مـ ــن أدوات
نـقـ ّ
ـديــة فــي تحليل السوسيولوجيا
ّ
ّ
الـسـيــاســيــة والـثـقــافــيــة للمجتمعات
ّ
الرأسمالية أقانيم منفصلة
ما بعد
متوازية ،ال جامع بينها سوى وحدة
مــوضــوع التحليل .فـتـطـ ّـور مـشــروع
ف ــوك ــو ال ـف ـك ــري ع ـبــر م ــراح ــل حـيــاتــه
امل ـه ـنـ ّـيــة تـضـمــن ع ــدة ق ـف ــزات ثـ ّ
ـوريــة
متعاقبة انتقل كل منها إلى مستوى
جديد من «التنقيب» في ذلك املزيج
الـ ـعـ ـج ــائـ ـب ـ ّـي بـ ــن الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة واملـ ـع ــرف ــة،
وديناميات العالقة بينهما منطلقًا
ّ
جدلية الطابع للنصوص
من قــراءة
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ـ ّـيـ ــة م ـ ــن بـ ـ ــدايـ ـ ــات ص ـع ــود
ّ
ّ
الطب والقانون
الرأسمالية كما في ّ
ّ
غرامشي
واللغة .في املقابل ،لم يؤلف
ّ
ك ـت ــاب ــا ب ــامل ـف ـه ــوم ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،ل ـكــنــه
قـ ـ ّـدم أه ــم مـنـظــومــة ف ـكـ ّ
ـريــة متكاملة
فـ ــي ت ـف ـك ـيــك ب ـن ـي ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة تــرك ـهــا
م ـت ـن ــاث ــرة ف ــي ث ـن ــاي ــا آالف املـ ـق ــاالت
ال ـص ـحــافـ ّـيــة وال ــرس ــائ ــل الـشـخـصـ ّـيــة
كما تدويناته فــي «دفــاتــر السجن»،
ال ـ ـتـ ــي ي ـص ـع ــب وضـ ـعـ ـه ــا ف ـ ــي إط ـ ــار

واحــد لغير املتخصصني والعارفني
بلغة غرامشي ،والظروف واملناخات
ّ
ّ
التي خط نصوصه في ظلها .وعلى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن خ ـل ـف ـي ـت ـه ـمــا امل ــارك ـس ـ ّـي ــة
امل ـش ـت ــرك ــة ـ ـ ـ ـ ـ كـ ــان ف ــوك ــو ع ـض ـوًا فــي
الحزب الشيوعي الفرنسي في بداية
الخمسينيات وانـصــرف عنه لحظة
غياب ستالني وتعالي الجدل بشأن
حقيقة مــا ك ــان يـجــري وراء الـسـتــار
الـحــديــدي فــي االت ـحــاد الـســوفـيــاتـ ّـي،
بينما كان غرامشي مؤسس الحزب
ّ
اإليطالي ونائبًا منتخبًا
الشيوعي
عـنــه فــي ال ـبــرملــان لـحــن اعـتـقــالــه في
 1926ع ـل ــى ي ــد ال ـفــاش ـي ـســت  -فــإنــه
ال ي ـع ـت ـق ــد بـ ـ ــأن ف ــوك ــو حـ ـص ــل عـلــى
ف ــرص ــة ح ـق ـي ـقـ ّـيــة لـ ـق ــراءة غ ــرام ـش ــي،
مــع أن الـيـســاريــن الفرنسيني كانوا
األس ـب ــق إل ــى ن ـقــل «دف ــات ــر الـسـجــن»
ّ
اإليطالية في وقت مبكر ()1953
من
ُ
قبل غيرهم من األوروبيني (ترجمت
أج ـ ــزاء م ــن ال ــدف ــات ــر إل ــى اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة
لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي  .)1970إذ أن
اهتمامات فوكو حينها أخــذتــه إلى
مكان آخر تمامًا بعيدًا عن السياسة
املـ ـح ــض ،وعـ ــن ف ــرن ـس ــا ب ـع ــدم ــا قـبــل
ّ
بوظيفة م ـ ّ
الفرنسية في
ـدرس للغة
أوب ـس ــاال ف ــي ال ـســويــد ،وغـ ــرق هـنــاك
في قــراءة مكتبة هائلة من التقارير
وال ـ ــدراس ـ ــات ال ـط ـبـ ّـيــة ال ـ ـنـ ــادرة الـتــي
تراكمت في مكتبة املدينة منذ القرن
ال ـ ـس ـ ــادس ع ـ ـشـ ــر ،وقـ ـ ــد وضـ ـ ــع عـلــى

مفكرون معاصرون
تقاطع
يجدون نقاط
ّ
مثيرة بين ّ الفوكوية
والغرامشية

أساسها كتابه عن «تاريخ الجنون»،
ّ
الطبية
والحـقــا عــن نـشــوء املـمــارســة
املـ ـع ــاص ــرة ،م ــا دفـ ـع ــه ف ــي مـ ـس ــارات
ّ
ّ
كيفية
بحثية موضوعها استكشاف
ت ـح ـض ـي ــر أن ـ ـسـ ــاق املـ ـع ــرف ــة األف ـ ـ ــراد
ً
ل ـل ـخ ـضــوع لـهـيـمـنــة امل ـج ـت ـم ــع ،ب ــدال
ّ
كيفية صناعة الهيمنة مــن ِقبل
مــن
النخبة كما عند غرامشي.
ول ـع ـلــه ي ـن ـب ـغــي أي ـض ــا ال ـت ـن ـب ـيــه إلــى
ح ـق ـي ـقــة أن دراس ـ ـ ـ ــات ال ـه ـي ـم ـن ــة فــي
ال ـف ـض ــاء األن ـغ ـلــوســاك ـســونــي بقيت
مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة فـ ـ ــي أبـ ـ ـ ـ ـ ــراج وتـ ـ ـج ـ ــارب
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة ن ـ ـس ـ ـب ـ ـيـ ــا ،وك ـ ـ ـث ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا م ــا
تـعـ ّـرضــت للتضييق مــن ِقـبــل شرطة
األف ـك ــار فــي جــام ـعــات ال ـغــرب (أغـلــق
قـســم دراسـ ــات الـثـقــافــة فــي «جــامـعــة
بـيــرمـنـغـهــام» ب ـعــد وق ــت قـصـيــر من
م ـ ـغـ ــادرة الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور س ـت ـي ــوارت
هـ ـ ــول م ـن ـص ـب ــه ه ـ ـنـ ــاك بـ ـع ــدم ــا قـ ـ ّـدم
ّ
غرامشية الطابع في تحليل
قــراءات
الثقافة املـعــاصــرة .ق ــرارات أصبحت
جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن مـنـهـجـ ّـيــة الـنـقــد
ّ
والفني واإلعــامــي) ،ناهيك
الثقافي
ّ
ُ
بعزلة التخصص بني من قــرأ فوكو
ّ
وتــأثــر بــالـفـضــاء الـنـظــري الفرنسي،
والغرامشيني فــي بريطانيا والحقًا
ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــتـ ـح ــدة .ب ــل إن أحــد
ً
ت ــام ـي ــذ ف ــوك ــو وضـ ــع ك ـت ــاب ــا ك ــام ــا
فــي ّ
ذم الـفـكــر الـغــرامـشــي (ريـتـشــارد
ديـ ــه« :غــرام ـشــي ق ــد مـ ــات») بــوصـفــه
ّ
ّ
املاركسية
إيطاليًا للقوالب
استمرارًا
ال ـج ــام ــدة ،وك ـت ــب أح ــده ــم (ن ــورم ــان
ّ
مطولة في استحالة
جيراس) مقالة
الربط منهجيًا بني الرجلني.
ّ
م ــع ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن م ـف ـكــريــن م ـعــاصــريــن

يـجــدون بشكل مـتــزايــد نـقــاط التقاء
وتـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــع م ـ ـث ـ ـيـ ــرة لـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام بــن
الـ ـف ــوك ـ ّ
ـوي ــة والـ ـغ ــرامـ ـش ـ ّـي ــة وإن فــي
جــوانــب متفرقة منهما ،لعل أهمها
ـ ـ ربـمــا مــن دون إع ــان صــريــح  -كان
ّ
ّ
«اإلمبراطورية» التي وضعها
ثالثية
مـ ُـاي ـكــل ه ـ ــاردت وأن ـطــون ـيــو نـيـغــري
(نـشــر الـجــزء األول منها عــام )2000
فـجــاءت كمعمار مشغول مــن نسيج
ف ــوك ــوي – غ ــرام ـش ــي م ـش ـت ــرك .لـكــن
اللوحات التحليلية املبهرة لهاردت
ـ ن ـي ـغــري ع ــن مـ ــآالت اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة
املعوملة املعاصرة ،صرفت األنظار عن
وحدات البناءّ النظري لها ،وانشغل
املثقفون بتبني استنتاجاتهما أو
معارضتها من دون اعتناء بالسحر
الذي نشأ عن التقاء ـ غير معلن ـ ـ بني
ّ َ
َ
الفكريتني.
املدرستني
ّ
وحــدهــا الفيلسوفة الـنـســويــة جــوان
ك ــوك ــس ك ــان ــت ق ــد ص ــاغ ــت م ـجــادلــة
مـبــاشــرة وصــريـحــة فــي الــدعــوة إلــى
اسـتـحـضــار الـفــوكـ ّ
ـويــة والـغــرامـشـ ّـيــة
ّ
م ـعــا ك ـج ـنــاحــن مـتـكــامـلــن لـنـظــريــة
نـ ـق ـ ّ
ـدي ــة مـ ـع ــاص ــرة وأدوات تـحـلـيــل
وت ـف ـك ـيــك لـلـهـيـمـنــة ت ـل ـيــق بـمـسـتــوى
تعقيد حضورها في القرن الحادي
والـعـشــريــن .رغ ــم أنـهــا لــم تـقــدم على
ت ـن ـف ـيــذ ت ـل ــك ال ـ ـق ـ ــراءة ب ـن ـف ـس ـه ــا ،إال
ّ
أن ـهــا سـجــلــت أن ـهــا أث ـن ــاء ترسيمها
مل ـش ــروع ـه ــا الـ ـنـ ـظ ـ ّ
ـري ح ـ ــول ق ـضــايــا
ّ
النسوية وصراعات الجندر ،وجدت
نـ ـق ــاط ت ـق ــاط ــع والـ ـتـ ـق ــاء م ـث ـي ــرة بــن
ّ
ال ـف ـك ــري ــن ف ـ ّـس ــرت ف ــي ظ ــل ـه ــا ع ــدي ـدًا
م ــن ظ ــواه ــر ال ـق ـم ــع والـ ـخـ ـض ــوع فــي
مجتمعات الــرأسـمــالـ ّـيــة املـتــأخــرة لم
يـكــن ممكنًا لـهــا تفسيرها باعتماد
أح ــدهـ ـم ــا دون اآلخ ـ ـ ـ ــر .وهـ ـ ــي ت ــرى
أن ــه يـمـكــن تـعــويــض ج ــوان ــب ضعف
ّ
ّ
فوكوية ،بينما ال
الغرامشية بأدوات
ّ
تكتمل نظرية الخطاب عند فوكو من
ّ
ّ
غرامشي النزعة للهيمنة
تصور
دون
اآلتية من املركز  -الفوقي.
دع ـ ـ ـ ــوة ك ـ ــوك ـ ــس ،ل ـ ــم تـ ــذهـ ــب أدراج
الرياح ،وقد نجحت بالفعل في لفت
ان ـت ـبــاه الـبــاحـثــن إلم ـكــان التجسير
ب ــن امل ــدرس ـت ــن ديــالـكـتـيـكـيــا وخـلــق
إطار نظري أوسع في دراسة صناعة
«الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة» ي ـس ـت ــوع ــب امل ـع ـط ـي ــات
املستجدة فــي عــالــم السياسة اليوم
ب ـعــد ت ـط ــور ت ـك ـنــولــوجـ ّـيــات الــرقــابــة
وال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ،والـ ـكـ ـش ــف
ع ــن ج ـبــال ُ م ــن ال ــوث ــائ ــق الـتــاريـخـ ّـيــة
ال ـتــي إم ــا ن ـش ــرت ب ـعــد مـ ــرور ف ـتــرات
االن ـ ـت ـ ـظـ ــار الـ ـط ــويـ ـل ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة مــن
ال ـح ـكــومــات (األرشـ ـي ــف الـبــريـطــانـ ّـي
والـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي ك ـم ــا أرشـ ـي ــف االتـ ـح ــاد
السوفياتي السابق) ،أو ّ
تسربت عبر
مــوقــع ويـكـيـلـيـكــس وغ ـي ــره (ال ـحــالــة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة) .ل ـكــن ع ـل ـمــاء الـسـيــاســة
املـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــري ـ ــن م ـ ــن أمـ ـ ـث ـ ــال الكـ ـ ـ ــاو،
وموفي ،وتورفينغ ورادهاكريشنان
الذين حاولوا إطالق مثل هذه املهمة
الجليلة ،لــم ينجحوا بعد نظرًا إلى
ّ
النظرية املنحازة إلحدى
خلفياتهم
امل ـ ــدرسـ ـ ـت ـ ــن دون األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـح ـكــم
ّ
التكوين املهني .لكن مبدأ التجسير
ً
مقبوال اليوم أكثر من ّ
أي وقت
صار
ّ
مضى .ال شك في أن األجيال الجديدة
م ـ ــن الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ــن امل ـع ـن ـي ــن
ّ
ّ
والسياسية
الثقافية
بقراءة الظواهر
ّ
ّ
وتــداخــل الـســايـكــولــوجــيــات الـفــرديــة
والجماعية ،ال ّ
ّ
سيما خارج هيلمان
ّ
األكاديميا الوظيفية في الجامعات
ّ
ّ
البريطانية ،ستكون أكثر
األميركية
انـفـتــاحــا عـلــى ف ـكــرة تـكــريــس تكامل
ال ـفــوكــويــة وال ـغــرام ـشـ ّـيــة ،عـلــى نحو
ي ـعــد ب ــإم ـك ــان ب ـن ــاء أدوات مــواجـهــة
أك ـثــر فــاع ـلـ ّـيــة ف ــي ال ـن ـضــال املـسـتـمــر
تحرر اإلنسان وكسر ّ
من أجل ّ
تغول
ّ
الرأسمالية ونخبة مصاصي الدماء
في اإلمبراطورية املعوملة املعاصرة.

ديفيد بووي عام 1974

بريجيت باردو عام 1971

ّ
تيري أونيل :انطفأ «صياد» المشاهير

ّ
الشبابية الصاعدة في شارع آبي رود .بداية
أسهمت عدسة تيري أونيل ( 1938ـ  )2019في صناعة األلق في تصوير الفرق
البصري للثورة الثقافية واالجتماعية في لندن الستينات .والحقًا ،الستينيات ،وقف أمام كاميرته أعضاء فرقة «البيتلز» ،وتبعهم
بالكاد نجا أحد من مشاهير ونجوم الستينيات والسبعينات
بعدها موسيقيون آخرون مثل فرانك سيناترا وإلتون جون،
في العالم من كاميرته ،أكــان في جلسات تصوير
وفــرق «ليد زيبلني» ،و«الرولينغ ستونز» و«كوين»
ً
خـ ّ
ـاصــة أم فــي لـقـطــات ال ـبــابــاراتــزي أشـهــرهــا
وصوال إلى املغنية إيمي واينهاوس التي اعتبر
ص ــورة املمثلة الفرنسية بريجيت ب ــاردو،
أونـيــل أنـهــا آخــر الـنـجــوم الحقيقيني الذين
ّ
وهي تضع السيجار بني شفتيها .أخيرًا،
ص ـ ّـوره ــم .أم ــا ال ــوج ــه امل ـفــضــل واألك ـثــر
ّ
املصور البريطاني ،بعد صراع مع
رحل
إل ـهــامــا بــالـنـسـبــة إل ــى أون ـي ــل ،فـقــد كــان
السرطان ،في منزله في لندن ،مختتمًا
ديفيد ب ــووي ال ــذي التقط لــه مجموعة
ّ
ّ
استمرت حوالى
فوتوغرافية
بذلك رحلة
مــن أشـهــر الـبــورتــريـهــات فــي جلسات
ّ
ّ
ستني عامًا ،اصطاد فيها أشهر نجوم
تصوير خاصة ،وخالل جوالته الفنية.
السينما واملوسيقى والثقافة الشعبية،
كان تيري من ّأول الحاضرين إلى مواقع
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات
تـصــويــر األف ــام األوروب ـ ّـي ــة واألمـيــركـيــة،
ال ـص ــاخ ـبــة ف ــي أم ـي ــرك ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا .وص ــل
فأنجز بورتريهات لشون كونري وأودري
أونيل إلــى التصوير الفوتوغرافي بالصدفة.
هيبورن ،وإليزابيث تايلور ،وبــاردو ،وزوجته
كان يحلم بأن يكون عــازف درامــزّ ،
فتقدم للعمل تيري أونيل أمام صورته السابقة فــاي دان ــاواي الـتــي التقط لها واح ــدة من
مانديال
لنيلسون
فــي «شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الـبــريـطــانـيــة» طمعًا
أش ـهــر صــورهــا فــي مـنــزلـهــا ص ـبــاح ال ـيــوم الـتــالــي
ّ
بالوصول إلى أميركا ،لاللتحاق بمشهد الجاز املوسيقي هناك ،لفوزها بـ «أوسكار» أفضل ممثلة عام  .1977إلى جانب العالم
ّ
لكن الشركة منحته وظيفة
مصور تقني .بعدها انتقل للعمل في الـفـنــي ال ـصــاخــب ،أن ـجــز ص ــورًا للملكة إل ـيــزاب ـيــث ،وويـنـسـتــون
ّ
ّ
جريدة «دايلي سكيتش» نهاية الخمسينيات ،حيث تمثلت مهمته تشرشل ونلسون مانديال وآخرين.

فالش
¶ الفن األميركي المعاصر في بيروت
افتتحت غــالـيــري «ارت ـ ــوال» (وســط
ب ـ ـيـ ــروت) أخـ ـيـ ـرًا م ـع ــرض ــا جـمــاعـيــا
بـعـنــوان  ،In With the Newالــذي
ي ـس ـت ـمـ ّـر ح ـت ــى ال ـث ــام ــن م ــن ك ــان ــون
ّ
األول (دي ـس ـم ـب ــر) .املـ ـع ــرض ال ــذي
ّ
ّ
ّ
ّنسقته «منصة استشارية فنية
ً
ت ـحــريـ ّ
ـريــة» يـتـضـ ّـمــن أع ـم ــاال لـ ـ 12
ّ
فنانًا أميركيًا معاصرًا هــم أمــانــدا
بــالــدويــن ،وجــاك ـلــن س ـي ــدار ،وأن ـج ـيــا ه ـيــش ،وإلـيــزابـيــث
هيوي ،وماكس جانسونز ،وغرانت ليفي لوسيرو ،ونيفني
مـحـمــود ،ومــايـشــا مـحـمــدي ،وغــاهــي ب ــارك ،وم ــارث ــا تــاتــل،
وراش ـي ــل مـيـكــا وي ــس ،وس ـيــج وي ـل ــوز .يـجـمــع ال ـح ــدث أنـمــاطــا
وأساليب فنية مختلفة من الرسم والنحت والتجهيز والكوالج في
مـمــارســات فنية مـعــاصــرة ،تعطي ملـحــة عــن املـشـهــديــن الـفـنــي في
نيويورك ولوس أنجلس من خالل فنانني يــزورون الشرق األوسط
ّ
للمرة األولى .لالستعالم01/497494 :
كريستيان سكوت :أمسية جاز بين األمس واليوم
¶
ّ
ال ي ـت ــوق ــف كــري ـس ـت ـيــان سـكــوت
( 1983ـ الـصــورة) عن توسيع أفق
وحـ ــدود ال ـج ــاز ،مــن خ ــال أسـلــوب
ّ
ـات،
مــوس ـي ـقــي ي ـج ـمــع اإلل ـك ـتــرون ـيـ ًَ
واإلي ـق ــاع ــات ال ـج ــدي ــدة ،خ ـصــوصــا
فـ�ي ثالثيته املوسيقي ة �The Cen
ّ
تتضمن
 tennial Trilogyال ـتــي
ألـبــومــه ( aTunde Adjuahصــدر
عام  .)2012ال يغفل املوسيقي األميركي القادم من نيو أولينز
عن موقع الجاز الزمني اليوم مع دخول هذا النمط املوسيقي قرنه
الثاني .هذا ما دفعه إلى إعــادة تقييم وقــراءة الجاز اليوم من خالل

إع ــادة إحيائه عبر أساليب ع ــزف ،وتأليف جــديــد مــع اإلبـقــاء على
ّ
بعض من اتجاهاته وقوالبه التقليدية .مع فرقته املوسيقية ،سيزور
ّ
سكوت بيروت ليقدم مساء الخميس
عازف الترومبيت كريستيان ّ
 21تشرين الثاني أمسية سيغطي فيها تاريخ وحاضر ومستقبل
الـجــاز فــي ( Ballroom Blitzالـطــريــق البحرية ـ ـ شـمــال بـيــروت).
لالستعالم76/999334 :
¶ «ليالي في ّ
حب الثورة» في المترو
«هـ ـي ــا هـ ــو ط ـي ـب ــة و بـ ـع ــد…»،
هـكــذا افـتـتــح «مـتــرو املــديـنــة» قبل
أي ــام ،إعــانــه عــن بــرنــامـجــه الجديد
امل ـس ـت ـل ـهــم م ــن أج ـ ـ ــواء االن ـت ـفــاضــة
ّ
الشعبية التي تعيشها الـبــاد ،عبر
استقبال عــروض موسيقية وفنية
مختلفة تندرج ضمن عنوان «ليالي
في ّ
حب الثورة» .الليلة األولى التي
يستقبلها املترو (الحمرا ـ بيروت) مساء السبت  23تشرين الثاني
ستكون أمسية موسيقية تـبــدأ عند السابعة والـنـصــف مــع فرقة
«مونتي كارلو» ،تليها أمسية للمغنية اللبنانية ساندي شمعون
ّ
ستقدم مجموعة من أغنيات املوسيقيني املصريني
(الصورة) التي
ّ
سيد درويش والشيخ إمام الذي أدته مرارًا في أمسيات سابقة.
وقــد أعلن املترو أن حفالت برنامج «ليالي في حب الـثــورة» ،ال
تـفــرض مبلغًا مــالـيــا م ـحـ ّـددًا عـلــى الـجـمـهــور لـحـضــور ّأي مــن هــذه
األمسيات الفنية ،إذ بإمكانهم دفع املبلغ الذي يريدونه ،من دون أن
يكون عليهم الحجز مسبقًا .أعلن املترو أخيرًا أيضًا عن أمسيته
الثانية التي ستكون ّ
مخصصة للستاند أب كوميدي ( )28/11والتي
تجمع في أمسية واحدة (ابتداء من السابعة والنصف مساء) ثالثة
من وجوه الستاند آب كوميدي في بيروت هم شادن ووسام كمال
حجار الذين سيعيدون تقديم فقراتهم ّ
ونور ّ
مجددًا عند العاشرة
من مساء الليلة نفسها .لالستعالم76/309363 :

