حفل إفتتاح معرض " المسيرة نحو اإلبداع في الموسيقى لدى زكي ناصيف"
مكتبة يافث في الجامعة االميركية في بيروت
 51آذار 6152

كلمة ممثلة اللجنة التنظيمية التحتالال الجلمةة عةلمال الملةة االمميي الدكتورة نلدية الشيخ
ميلء الموسيقى،
ميلء الميرُ ،
ُ
علألصللة ع نايي اعللنيلعة ع اللجنة المنظّمة التحتالال الجلمةة األميركيّة عمنلسبة الذكرى الملةة االمميي على

أاد أن أشكر القيّمي على عرنلمج زكي نلصيف للموسيقى لتةلانام مع مكتبة يلفث فثي تنظثيم هثذا المةثر عةنثوان
تأسييال ّ
"المييرة نحو اإلعداع في الموسيقى عند زكي نلصيف" اذلك عمنلسبة مرار ملةة سنة على االدة زكي نلصيف.
هذا التةلا ُن عي مكتبة الجلمةة اعرنلمج زكي نلصيف ليس اليد اليلعة عل هو تةلان اثيق ميتمر تُثثوج عثل 8002
عنقل أرشيف زكي نلصيف إلى مكتبثة يلفث التثي تقثوُ عثدار جبّثلر فثي تحاث تراثنثل المكتثو االميثموع .الثيس زكثي نلصثيف
المةسيثة ،عثل هثثو اعنُاثل ،إذ تتلمثثذ زكثي نلصثيف فثثي هثذم الجلمةثثة ادرس الموسثيقى فياثل اتمثثرج مناثل عثثل
عغريثٍ عث هثثذم
ّ
.1491

عةد افلة زكي نلصيف في  ،2004ارتأى عةث

أسثلتذة الجلمةثة فثي البحث عث سثبل تيثم عتكثريم ذكثرى هثذا

المبدع االحالظ على فنّه تحيًّل،
في الةل نايه ( ، )8009أُعل ع تأسيس عرنلمج زكي نلصيف للموسيقى ضم كلّيّة اآلدا االةلو في الجلمةة
األميركيّثثة  ..اياثثد البرنثثلمج إلثثى الحاثثلظ علثثى تثثرا زكثثي نلصثثيف الانّث ّثي المةسثثس لمدرسثثة جديثثدة للموسثثيقى اللبنلنيّثثة
االمشرقيّة ،اذلك ع طريق تحا اإعلدة نشر أعملله اضملن استمراريّتال م خالل إقلمثة المثةتمرا االحاثال الموسثيقيّة
كمل ييةى البرنلمج الى تطوير الدراسل ا األعحل الموسيقيّة.

اقثد أنجثا البرنثلمج فثي  10كثلنون الثثثلني  2008أتحثد أال أهدافثه ،تحيث اسثتلمم مكتبثثة يلفث فثي الجلمةثة االميركيثة فثثي
عيرا ستة اخميي صنداقل تحوي كلفة أاراق (أرشيف) زكي نلصيف ،كابة م ارثتة الذي سةوا لوضثع هثذا االرشثيف فثي
متنلال الجميع م أجل الح على تنمية الثقلفة الموسيقية اتشجيع البحو في الموسيقى اللبنلنية الشرقية ،فحصلم عذلك
الجلمةثثة علثثى كلفثثة تحقثثوق المةلثثف القلنونيثثة االاكريثثة نتيجثثة لاثثذا التةثثلان المثثثللي عثثي علةلثثة زكثثي نلصثثيف ،امكتثثٍ رةثثيس
الجلمةة ،اعميد كلية اآلدا االةلو  ،امكتٍ اإلنملء افريق عمل مكتبة يلف  .اقد تمم في الةل  8011أعمثلل أرشثاة
هذم االاراق التي تتضم مل يايد ع  1100مقطوعة موسيقية..
ثلمج زكثي نلصثيف للموسثيقى عاثد المحلفظثة علثثى إر زكثي نلصثيف تحيًّثل ،لكنّثه ُسثرعلن مثل تش ّثةٍ ليصثثير
عثدأ عرن ُ

خير إكمثلل لميثيرة هثذا الةمثالق فثي تراثنثل
عرنلمجل طموتحل ياد ُ إلرسلء التةليم الموسيقي في الجلمةة األميركيّة ،افي هذا ُ
دار الموسيقى ليس في تاذيٍ الناس فحيٍ عل كذلك في تكوي اإلنيلن
الموسيقي
ااإلنيلني .إذ ال يماى على أتحد منّل ُ
ّ
المتكلمل المث ّقف الجلمع للمةلر اإلنيلنيّة الالعل في المجتمع.

أهال اساال عكم في الجلمةة األميركية في عيرا افي مكتبة يلف .

