خمسين ّية سامي الش ّوا
()1965-1885
تنظيم
جامعة الروح ال ُقدُ س -الكسليك
الجامعة األنطون َّية
كلّ ّية املوسيقى
املعهد العايل للموسيقى

مؤسسة التوثيق والبحث
ّ
يف املوسيقى العرب ّية

بالتعاون مع
املجمع العر ّيب للموسيقى التابع لجامعة الدول العربيّة

للمزيد من املعلومات عن سامي الش ّوا وخمسين ّيته:

www.ua.edu.lb/Cinquantenaire-Sami-Chawa

www.usek.edu.lb/French/HeaderMenu-french/News-French/Actualites/Sami-Chawwa

www.amar-foundation.org
www.arabmusicacademy.com

الحلبي املنشأ،
املوسيقي
ال ميكن اختزال صفات سامي الش ّوا يف لقب «أمري الكامن» .صحيح أ ّن هذا
ّ
ّ
املرصي السرية الف ّن ّية ،العر ّيب االنتامء ،ينحدر من أرسة أدخلت آلة «الكامن الرومي» ( )violonإىل التخت
ّ
املرشقي العر ّيب يف حلب والقاهرة .وصحيح أنّه أوصل العزف عىل الكامن املع َّرب إىل أعىل
املوسيقي
ّ
ّ
مستوياته ،إن يف مواكبته أه ّم مطريب عرص النهضة العرب ّية ،وإ ْن يف تسجيالته العزف ّية عىل أقراص الـ78
التقليدي .أ ّما إرث سامي الش ّوا وأترابه
املرشقي العر ّيب
لفّة .لك ّنه ،وإىل ذلك ،أضحى رائ َد الف ّن العز ّيف
ّ
ّ
(مثل مح ّمد العقّاد ومح ّمد القصبجي وأمني البوزري ومحيي الدين بعيون) ،فيتلخّص يف انتهاج االرتجال
املرسل والتقسيم املوقّع دوريًّا والتحميلة
العز ّيف
يل تج ّد ّ
ّ
دي ،يف سياق التقسيم َ
التقليدي عىل أساس تأوي ّ
والقوالب املشابهة لها.
كل من الجامعة األنطونيَّة
ويف الذكرى الخمسني لرحيل سامي الش ّوا والذكرى املاية والثالثني مليالده ،أراد ّ
ومؤسسة التوثيق والبحث
(املعهد العايل للموسيقى) وجامعة الروح ال ُق ُدس -الكسليك (كلّ ّية املوسيقى) ّ
يف املوسيقى العرب ّية ،بالتعاون مع املجمع العر ّيب للموسيقى التابع لجامعة الدول العرب ّية ،إعالن سنة
 2015خمسين ّية سامي الش ّوا ،من خالل إقامة مسابقة موسيق ّية دول ّية ومنت َديَني علم ّيني موسيق َّيني
وإصدار منشورات صوت ّية ومكتوبة ،كلّها متمحورة حول الش ّوا ومدرسته وفن ارتجال التقسيم واملقام\
الطبع يف املوسيقى العرب ّية.

األربعاء ،2015\6\17 ،السابعة والنصف مسا ًء
الجامعة األنطون َّية – الحدت-بعبدا

برعاية معايل وزير الثقافة املحامي األستاذ رميون عريجي

الحفلة املوسيق ّية االفتتاح ّية لخمسين ّية سامي الش ّوا« ،ف ّن ارتجال التقسيم» ،يُحييها تخت
الجامعة األنطون ّية للموسيقى الفصحى العرب ّية

الخميس ،2015\6\18 ،من التاسعة والنصف صباحاً إىل السابعة مسا ًء
الجامعة األنطون َّية – الحدت-بعبدا
املوسيقي الدّ و ّيل الثامن للجامعة األنطون َّية:
العلمي
الْ ُملتقى
ّ
ّ
ف ّن ارتجال التقسيم ومدرسة سامي الش ّوا  18 -حزيران\يونيو 2015

املؤسسات املنظّمة
ينعقد هذا الْ ُملتقى برعاية معايل وزير الثقافة األستاذ رميون عريجي وبالتعاون مع ّ
لخمسينيّة سامي الش ّوا ومع معهد البحث يف علم املوسيقى ( – )IReMusجامعة باريس السوربون.
ويسعى هذا امللتقى إىل إيجاد مقاربات متع ّددة املنهج ّيات العلم ّية لظاهرة ارتجال التقاسيم عىل
بخاصة انطالقًا من دراسة
أساس نهج التقليد
املوسيقي الّذي تبلور يف املرشق خالل النهضة العرب ّيةّ ،
ّ
تسجيالت سامي الش ّوا وزمالئه (مح ّمد العقّاد ،أمني البوزري ،مح ّمد القصبجي ،محيي الدين بعيون،
املرسل والتقسيم املوقّع دوريًّا والتحميلة والقوالب املشابهة لها .كام
إلخ ،).يف سياق قوالب التقسيم َ
يتوخّى هذا امللتقى درس العالقة (الظاهرة والضمنيّة التقارنيّة) بني مدرسة الش ّوا وتقاليد عزفيّة قريبة
منها ثقاف ًّيا (املغرب العر ّيب ،إيران ،ترك ّيا) .أ ّما محاوره ،فتتن ّوع عىل أساس تن ّوع املنهج ّيات امل ُعتمدة:
املوسيقي ،السيمياء املوسيق ّية ،علم النفس املعر ّيف ،الرتبية املوسيق ّية.
التاريخ ،التحليل
ّ
للمراجعة وتأكيد الحضورdirecteur.ism@ua.edu.lb ; + ٩٦١ ٩٢ ٤٠ ٧٣ :
www.ua.edu.lb/Cinquantenaire-Sami-Chawa

ملؤسسة التوثيق والبحث يف املوسيقى العرب ّية
إصداران ّ
مؤسسة التوثيق والبحث يف املوسيقى العرب ّية ،بالتعاون مع دار الساقي
مبناسبة الخمسين ّية ،أصدرت ّ
ومهرجان أبو ظبي ،مص ّنفَني عن سامي الش ّوا:
سامي الش ّوا أمري الكامن ،أعامل مختارة عىل أساس إعادة إصدار تسجيالت الـ 78لفّة يف شكل  4أقراصعلمي
مدمجة ،مرفقة بكت ّيب
تعريفي ّ
ّ
سامي الش ّوا أمري الكامن ،حياته وأعاملهللمراجعة info@amar-foundation.org :؛  www.amar-foundation.com؛ +9613223343

الجمعة ،2015\6\19 ،من التاسعة والنصف صباحاً إىل السابعة مسا ًء
جامعة الروح القدس  -الكسليك
الندوة العلم ّية يف جامعة الروح القدس  -الكسليك :املقامات والطبوع يف املوسيقى العرب ّية

تسعى هذه الندوة إىل إبراز دور املقامات والطبوع يف املوسيقى العرب ّية التقليديّة وإغنائها لها من ناحية
اللّحن واالرتجال والتقسيم بكافّة أنواعها ،وإىل دراسة أسباب تراجعها التدريجي يف املوسيقى العربيّة
املوسيقي العر ّيب الحا ّيل واملستقبيل.
الحديثة واملعارصة ،والبحث يف كيفيّة تعزيز دورها يف التأليف
ّ
محاور الندوة )1( :ماه ّية املقام/الطبع يف املوسيقى العرب ّية؛ ( )2دور املقام/الطبع يف تطوير املوسيقى
العرب ّية أفق ًّيا؛ ( )3أهم ّية املقام/الطبع يف تعزيز اإلرتجال والتقسيم؛ ( )4أسباب تراجع املقام/الطبع
املوسيقي؛ ( )5املقام/الطبع يف
يف املوسيقى العربيّة الحديثة واملعارصة وسبل تعزيز دوره يف التأليف
ّ
التعليم الحايل للموسيقى العربيّة :النظريات ،الغناء والعزف ،التأليف املوسيقي ،اإلرتجال والتقسيم؛
مقارنة املقام/الطبع يف املوسيقى العرب ّية مع مقامات وسالمل تقاليد موسيق ّية أخرى دين ّية أو شعب ّية.
تُختتم الندوة بحفلة موسيق ّية تقام يف الساعة الثامنة مسا ًء تحييها فرقة الغناء العر ّيب يف جامعة الروح
القدس  -الكسليك
للمراجعة وتأكيد الحضورfmusique@usek.edu.lb ; + 961 9 600022 :

www.usek.edu.lb/French/HeaderMenu-french/News-French/Actualites/Sami-Chawwa

رصا،
السبت ،2015\6\20 ،الخامسة ع ً
جامعة الروح القدس  -الكسليك

نهائيات مسابقة سامي الش ّوا الدول ّية يف ارتجال التقاسيم

املتخصصني يف الف ّن
تهدف هذه املسابقة إىل بلورة نخبة من املوسيق ّيني الشباب (ما دون  35سنة)
ّ
املرسل
العز ّيف العر ّيب بحسب تقليد مدرسة النهضة العرب ّية يف االرتجال العز ّيف ،يف سياق قوالب التقسيم َ
والتقسيم املوقّع دوريًّا والتحميلة والقوالب املشابهة لها .وميكن التباري يف العزف عىل :آلة الكامن أو
أي آلة وترية قوسية أخرى أو العود أو القانون أو الناي أو البزق أو السنطور.
الجوائز :الجائزة األوىل  2000دوالر أمرييكّ ،الجائزة الثانية  1500د.أ ،.الجائزة الثالثة  1000د.أ.
جائزة الناشئني (ما دون  18سنة)  500د.أ..

