برانمج زيك انصيف للموس يقى يف اجلامعة الامريكية يف بريوت
ودل زيك انصيف يف  3متوز  1916وتويف يف  11آذار  .2004درس املوس يقى بني العامني  1936و 1941يف املعهد املوس يقي
للجامعة ا ألمريكية يف بريوت ( . )1949-1929يعترب زيك انصيف واحدً ا من أآكرث امللحنني غزارة يف الانتاج يف اترخي لبنان،
وقد سامه اىل حد بعيد يف الهنضة املوس يقية لدلول الفتية يف منتصف القرن العرشين .يشمل أآسلوبه عىل مزية هممة تمتثل يف
التجدد يف اس تخدام الايقاع ،والتنامغ الفريد بني اللكمة والنوتة ،وتنوع الآالت والايقاعات املوس يقية ومؤثرات الرقص الفللكوري.
وقد ترك ا ًرًث موس يقيًا غن ًيا شلك بنية اساس ية ملدرسة جديدة يف التاليف املوس يقي.
يف اكنون ا ألول من العام  ، 2004تأأسس برانمج زيك انصيف للموس يقى يف لكية الداب والعلوم يف اجلامعة الامريكية يف بريوت
ويتوىل ادارته جلنة أآاكدميية تعني من قبل العميد ويتأألف أآعضاهئا من اكفة لكيات اجلامعة.
هيدف الربانمج بشلك أآسايس اىل احلفاظ عىل ارث زيك انصيف والرتوجي هل ،واىل تشجيع المتزي يف التدريس املوس يقي من
خالل تنظمي العديد من النشاطات اكملسابقات ،واحلفالت املوس يقية ،والندوات ،ودعوة احملرتفني والطالب لعرض أآعامهلم يف
اجلامعة ،فضال عن تقدمي جوائز ومنح دراس ية بمس زيك انصيف من أآجل تعزيز المتزي يف الاداء والاحباث .كام وهيدف الربانمج
اىل اطالق دورات وبرامج جديدة يف املوس يقى اللبنانية واملرشقية يف قسم الفنون امجليةل واترخي الفنون يف اجلامعة الامريكية يف
بريوت.
وقد متثل احد ابرز اجنازات الربانمج بنقل اكفة ارش يف زيك انصيف اىل مكتبة ايفت يف اكنون الاول  .2008هذه الهبة اليت
قدمت من قبل عائلته حتوي  1100مقطوعة شلكت ذخرية حياته .ونأأمل أآن يشلك اجناز هذا املرشوع الفريد يف لبنان والرشق
الاوسط منوذ ًجا جلهود مس تقبلية محلاية االرث املوس يقي الغين يف املنطقة.
من انحية اخرى ّ ،مت يف آذار  2009توقيع اتفاق تعاون بني اجلامعة الامريكية يف بريوت ( )AUBومجعية و "مجعية املؤلفني
وامللحنني وانرشي املوس يقى ( "،)SACEMلتسجيل وحامية اكمل أآحلان زيك انصيف.
ويف اطار نشاطات الربانمج ،أآطلقت يف العام  2009مباراة "من لك مدرسة كورال" اليت تشارك فهيا عرشات املدارس اخلاصة
والرمسية يف لبنان .ويف س نة  ،2014مبناس بة اذلكرى العارشة لرحيل زيك انصيف ،وسع الربانمج نشاطاته بنشائه "همرجا ًان
س نواي "ً،يتضمن حدث ثقايف شهري خالل لك س نة دراس ية.

و يف العام  ،2016مبناس بة مئوية زيك انصيف اليت تصادفت مع العيد ال  150لتاسيس اجلامعة الامريكية يف بريوتُ ،آسيست
"فرقة زيك انصيف للموس يقى العربية يف اجلامعة الامريكية ".مت هذا احلدث بتارخي  17ش باط  ،2016خالل حفل حاشد يف
مبىت الامسبيل هول يف حرم اجلامعة .و تنمتي غالبية أآعضاء الفرقة اىل جممتع اجلامعة كلك :طالب و خرجييني و موففني.
ان اس مترارية برانمج زيك انصيف للموس يقى تعمتد عىل الهبات والتربعات ل”صندوق زيك انصيف يف اجلامعة الامريكية يف
بريوت ".وميكن امتام ذكل بالنامتء اىل "اندي اصدقاء برانمج زيك انصيف" اواالتصال مبكتب الامناء يف اجلامعة (بريد الكرتو:ي:
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