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 المعرض السيدة بسمة شيبانيكلمة القّيَمة على 
 

 حتااال  ااجاعةة عةاعاا ااماةة اامخمينالاللجنة التنظيمية  ممثلة   حضرة الدكتورة نادية الشيخ
 نادي أصدقاء عرناعج زكي ناصيف  رةيس علي غندار الدكتورحضرة 

 
 أحباء زكي ناصيف احلضور الكرام

اامبدع زكي الانان ييةدين أن أرحب حبضوركم اىل عناسبة عزداجة، جتمع عا عن عرار عاةة عام على االدة  
اكأن زكي . أمهية  هذا التطاعق يف التوقيت يزيد هذه اامناسبة زمخا  ا . ااجاعةة يف عيدها ااماةة اامخمين ناصيف اإحتااال 

ه ااموسيقية على أيدي أساتذته عنه عةارف استقىالصرح الكبري ااامنال الذي حىت يف افاته اىل هذا   ناصيف يةّبر عن إنتماةه
ااموسيقى عتطويع  الذي جتلرى هذا اامةاد الذي  كان له أعرز األثر يف إعداعهيف اامةاد ااموسيقي يف ااجاعةة األعريكية، 

الذي جةل عوسيقاه تدخل دان كلوري الاولاإلضافة اىل الطاعع الشرقي ، عالةرعية الكالسيكية لتتناسب عع الذاةقة الانية
اديع الصايف افرياز اصباح انصري مشس الدين اسةاد اهلاشم  عغنين أعثال إستئذان اىل قلوب اعقول اللبنانين عّب 

 .اسلوى القطريب اغريهم

يف شارته  عصبة امخمية عع فيلمون اهبة اتوفيق الباشا اعاصي اعنصور الرحباين أثرا  عارزا   كما كان لتأسيس 
 .  اإنطالقته اامتميزة

اامرحلة يف طبةت عوسيقاه  االغزيل اليت ف يف جتديد عوسيقى ااموال االدلةوناييى دار زكي ناصننن أال ميكننا  
 يف ناس الوقت ا  0691سنة  ن الشةيب يف إطار عارجانا  عةلبكعارجان الاعن حياته الانية  اليت اعتدأ  عع الذهبية 

http://www.aub.edu.lb/ulibraries/asc/online-exhibits/exhibits/show/zaki-nassif-march-to-excellenc


عمان  عن اليت عزز  الانون الاولكلورية اللبنانية انشرهتا عّب البلدان الانية  للرقص الشةيب فرقة األنوارإنطالق داره يف 
 .فيينا افرانكاور  اعاريس اعالد ااماجرقّبص ا االقاهرة ااإلسكندرية اىل 

ياةر اامبدعن، كان كعل   أثناء احلرب اللبنانية  ااالنوار امل تتوقف عيريته ااموسيقية عع توقف عارجانا  عةلبك 
 .عزيدا  عن اإلعداع كجزء عن عقااعة الةنف االبشاعة تشكرل احلراب لديام

تلقى زكي ناصيف الةديد عن ااجواةز الانية، كان أاهلا جاةزة أمجل حلن ألغنية لبنانية عن عارجان األغنية الةرعية  
اعبادرا   مث تتالت ااجواةز. غاين ايلحناا ايغنياااألسه كانان شاعل، يكتب كانت عن تألياه اتلحينه مما كرر ا  0691عام 

االاعرالية غناة اامهي تلحن الانية اقد كانت أعرز احملطا  . التلازيونا  اللبنانيةا  اللبناين اااجيشاللبنانية التكرمي عن الوزارا  
(Cantata )( 0661يا عين أعي عام )أغنيته الشارية اليت حلناا جانب  إىل خاص هبما اليت مجةته عالييدة فرياز يف ألبوم

 (.أهواك عال أعل)أيضا  لارياز 

ة االثمانن، تاركا  خلاه إرثا  فنيا  يزيد عن ستمر يف الةطاء حىت علوغه الثاعناحنن اليوم نتذكرر عيرية حياة عبدع إ 
هبدف متكن الباحثن جملموعا  امخاصة يف عكتبة يافث عمل عوسيقي افين، قام ارثته عإيداعه يف إدارة األرشيف اا 0011

 .الانون عشكل عامااألكادميين عن اإلستاادة عن هذا اإلرث الاين لإلستمرار يف تطوير ااموسيقى الةرعية ا 

، عيى ان ييتحضر هذا اامةرض طيف ااديع الصايف اصباح  يف فرتة ادرع هبا لبنان الةظماء أعثال سةيد عقل 
 .ليكون حاضرا  هنا عيننا يف أعمالهزكي ناصيف 

 .ااآلن نيتمع إىل الدكتورة نادية الشيخ يف كلمتاا الرتحيبية هبذه اامناسبة


