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نأمل بإعادة إعمار الروح في مناطق حرمت من فسحة الفرح. 

نؤمن بأنّ تطوّر البشر هو أساس اإلنمـاء.

الحلم في بالدنا ليس له مكانـًا ولذا نسعى إلى إعطائه مساحة 
تنعش وتفرح شعوبنا.

الهدف هو عرض ودمج الثقـافة والفنون من مختلف أنحـاء 
العالم لتتفاعل مع كل فئات المجتمع.

مهرجـان الشـارع هو فرصة للقـاءات متنوّعة، ال تميّـز 
بين طبقات إجتماعية، النخبة أوالفقير، الطفل أوالعجوز...

هو أيضًا لقـاء الحضارات، لقـاء الشرق والغرب. 

وأهمّ ما فيه هو لقـاء شعوبنـا مع ثقـافة الحياة!

مة ملقد ا

introduction

تأسيس مهرجان شارع يليق بكل الشعوب.

العمل على توطيد الحوار بين الثقـافات )الشرق مع الغرب(.

إقامة هذا المهرجان لتنمية السياحة.

إعادة إحياء الفنون والحرف التي تتصل بالتراث.

التأسيس إلى تيار فّني جديد مسرحه الشارع.

تشجيع التواصل المنـاطقي، الثقافي والفّني بين كافة طبقـات 
المجتمع وفئاتها.

تنشيط الحركة اإلقتصادية.

دمج الشعب بشكل مباشر مع الفن والثقافة.

ترويج للمدينة وتراثها.

ا. ًـّ تنظيم عدة مهرجانـات شـارع إلى أن يعترف بها عالمي

مفهومنا  

أهدافنا  



Our target is to rebuild the human soul.

We believe that human development is an essential element in the 
construction process. The dream has no room in this part of the 
world and we want simply to bring some to its people.

Our purpose is to bring culture through quality artistic performance 
onto the streets and to all the people equally.

We are inviting the people to mingle with all their differences (age, 
social structure and place of origin ) in a public open space. The 
space is the street. Such an occasion enables people to meet and
to discover each others. 

A fusion between Orientals and Occidentals.

Contrary to mainstream prejudice, a street festival can be of a high 
artistic quality: trendy, international and avant-gardiste.

To the great surprise of a lot of critics, people do appreciate 
such performances. 

They are thirsty, striving for quality and it is up to the organizer to 
satisfy their expectations; even more to surprise them!

Establish a carnival type of festival that will appeal to all
public irrespective of socio-demographics consideration.

Promote a culture of diversity , cohabitation and solidarity.

Interact with residents in a fun and innovative manner by
creating a magic atmosphere.

Expose the general public to culture and arts.

Rekindle the ‘pride of belonging’ by reviving arts and 
handicrafts related to heritage.

Promote the city and its patrimony.

Develop the city’s cultural tourism and boost its economy.
 
Enhance dialogue of cultures by mixing occidental and 
oriental performances. 

Bring a new trend: the street festival.

Turn the street into a stage and the public into actors.

Organize many street festivals, to become recognized at an
international level.

Our Concept Our Objectives
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صوت محـايد، يجب أن تصغي جيدًا كي ال تظنه باردًا أو نـاشفًا، يطّل كلما 2003
مرّت أغنيتـان فيسمي األخيرة ويعلن عن التالية. األقّل لكي يضيع المستمع 

في الموسيقى ويعرف إذا أراد أن يضيع!

ثمانية عشر عامًا في إذاعة لبنان الناطقة باللغة الفرنسية وووفاء خشن لم تتغير 
إالاّ قلياًل: عرض صوتهـا بعض الشيء وأصبحت النبرة تعبيرية قلياًل ضمن 

ل في لذاّة اإلستماع. حدود الالتدخاّ

ولكنّ التدخل حاصل منذ البداية: فالذي تسمعه عبر برنـامجها “كونتاكت” هو 
مختارات صاحبة البرنامج من جديد الموسيقى الشعبية الراقية في العالم: جديد 
تصعب اإلحـاطة بتحوّالته وتقلباته فكيف بإستشراف نجـاحاته المقبلة؟ هكذا 
تكون “الشعوريًا” من على قمة مكتبة موسيقية غنية متجدّدة، قد فرضت عليك، 
عبر تكرار بعض األسماء والعناوين، ذوقًا موسيقيًا معينًا، مهما اتسعت دائرة 

إنتقائيته.

وحين فقدت الدقاّة التاريخية تسمية “الموجة الجديدة” المرتبطة ببرنامج كونتاكت 
في بداياته، راح بعض المستمعين يحيل على بعض األنماط الموسيقية الجديدة 

بإسم “موسيقى وفاء خشن”!

)...( في المسألة التي تعنينا اآلن، يمكن أن نرى نوعًا من التغيّـر. كانت وفاء 
خشن قد عبّـرت صراحة، ولكن كذلك ضمنًـا عبر طريقة تقديمها األغنيات، 
عن نوع من األدنويّـة في التعامل مع الموسيقى. فالفيديو كليب بالنسبة إليها، 
وكّل مـا إليه من مرافقة بصرية أو حركية للموسيقى، عنصر مشوش للعمل 
الموسيقيّ الذي يجب أالاّ يلهينا عن سمـاعه أيّ شيء، أو كما يقال في تعبير 
شائع: يجب أن نكون كلاّنا آذانًا... هل تبدّل هذا الموقف األدنويّ، بل الطهري 
من الموسيقى إلى درجة أناّها تقبّـلت إضـافة الفيديو واإلضاءة والرقص، بل 
واألكل والشرب إلى مختـارات موسيقية معيّـنة وكأناّها تؤلاّف، مع فريق من 
المقرّبين إليها، بين سنّ العشرين وما فوق األربعين، عماًل جديدًا في فن... 

التمتاّع بالحياة؟ ببساطة تقول وفـاء خشن إنّ هذا المشروع هو ردّة فعل على 
الركود الذي تسلاّل إلى حياتنا. )...(

األسود جاك  السبت 22 شباط 2003 

نهارالشبابجريدة



ولمنصة “مولتيتود/كثرة من...” مدى سينوغرافي يطفو على كـامل الفضـاء 
الداخلي لدارة “زيكو هاوس”، بدءًا من الفناء الوسطي الموزع على أقسام ثالثة: 
الموقع المخصص لمشروبات مجانية والمعقودة على إضـاءة حمراء، والموقع 
المحجوز لمنصة العرض الراقصة من مسـاحـات حرة تحيط بها الحضور، 
والموقع الذي قوامه جدار الستقبـال الصور التي يبثها الشريط الفيديو المرافق 
في حركته ألجواء الليلة االحتفـالية. ولو أضفنا إلى هذه التفـاصيل حضور 
الموسيقى الذي يستنفر غرائزيًا وشعوريًا أجسادًا تحت التفاعل مع أجواء المكان 
الصاخبة التضحت الصورة الفوّارة للناس في الفناء، ومنه في الغرف المحيطة 
به، وصواًل إلى الجدران المزينة بظالل مزركشة ضوئية بزخرفـات باألسود 
واألبيض وهما اللونـان المسيطران على زي كل من راقصي العرض المعقود 

على خطوات جنى الحسن. 

)...( وجلي ان اإلطـار الحيوي لـ “مولتيتود” يؤلفه الحضور، لذا بدت ليلة 
“زيكو هاوس” مثل عيد تتداخل فيه الفنون والناس في وحدة استعراضية كادت

ال تنتهي. أو هكذا حلم بها البعض... 

“)...( ورأيت بعد زيـارتي لدارة زيكو هـاوس )...( - تقول نيللي الشمـالي 
إن أفضل طريقة لتـأهيلها لليلة االحتفالية الطويلة التي أعنى بتصميم غالفهـا 
السينوغرافي، أن ألبس الفناء الوسطي رداءً من األلوان الضوئية واألشكـال 
الحميمة لتفعيل جوّ بصري سمعي متجـانس يجد سـائر من فيـه من مؤدين 
ومتفرجين، والكل مؤدون ومتفرجون في آن واحد، المعنى اللذيذ لحضـورهم 
ط ألمـر  في المكـان وسط نـاس قريبين منهم أو على شك”، وهي كمن يخطاّ
يتجـاوز االجتمـاع المبرمج سلفًـا للتذوّق الموسيقي، أو للرقص التعبيري، 
أو لبث شريط فيديو ذي نكهة فنيّـة تجريبيّـة، يتجاوز هذا وذاك من األنشطة 
الفرديّـة، إلى مزج كل ذلك فـي بنية موحدة للحضور، وفي تخصيبهـا دور 
حيوي، إذ لتجـاوبه الحر والمطلوب أصاًل كشريك عامل حصته في ضمـان 
النجاح الكامل لسهرة تتوسل أدوات جديدة في بناء أطرها التعبيرية ضمن نوع 
فني معروف دوليًـا منذ الستينات تحت عنوان “الهابينينغ” واآلخذ حديثًـا في 

التوطن في بيروت.

ومن لحظة دخول الوافدين إلى فنـاء دارة زيكو هـاوس في محلاّة الصنائع، 
ثمة شعور بالفرق في بحر صـاخب من الموسيقى االيقـاعية يغمرهم، كـأنه 
يحـاصرهم قبل أن يتسلل عنفًا وصدمًا إلى كل منهم ويبدو كـأنّـه يتصرف 
بهم. ويضـاعف الحضور الكبير من االندمـاج الفيزيائي لكل داخل في الجو 
الحار الذي يسود المكـان، ومثل حركة واحدة تنمو تدريجيًا ودومًا إلى أعلى 
تتمايل األبدان المنتصبة وقوفًا في أماكنها بضغط من ضيق الفناء مقارنة بالعدد 
المتزايد للقادمين. وبدا واضحًا أن مجريات ما آخذة في التشكل بتحريض جلي 

من أنغام تشي بأن من وراء اختيارها ذوّاقة متعدد المشرب.

ويؤكد وجـود منصة خشبية بإرتفاع عشرين سنتيمترًا وبقطر مترين أن لهذه 
المنصة دورًا، وإن دار جزء من “الليلة االحتفـالية” فوقها، وخاصة أن الملصق 
يدّل على عرض راقص مدين بكوريغرافيته لجنى الحسن المنحازة في تصاميمها 

إلى إبراز المفردات األكثر أصالة في جسد شرقي تحت اإلختبار التنقيبي.

وفي عنوان الليلة االحتفالية باللغة األجنبية “مولتيتود/أي جماهير”، أو على نحو 
أوسع “كثرة من...”، وهنا من الفنون تصميمًا وإنجازًا، إنما كذلك من صانعي 
الحدث الجمـاعي فنانين ومشاهدين: وفاء الخشن الختيار الموسيقى المبرمجة 
خالل مراحل هذه الليلة، ونيللي الشمالي للسينوغرافيا، ودينا شرارة للفيديوآرت 
فن الفيديو، وسيفين العريس لإلضـاءة، وجنـى الحسـن لتصميم الخطوات 
الراقصة للثنائي سينتيـا طرابلسي وروميو الورشا، ومن الحضور كإطار حي 
يلفاّ المجريات كمتفرجين أواًل، ثم وبحسب إندماج الكل كشريك في بنية الليلة 
االحتفالية. فمن خالل تفاعله الحيوي مع المجريات المدعو إليها، يرفع الحضور
من درجة حرارة العناصر المختلفة التي بفضل ذوبانها في حالة احتفالية واحدة، 
تصنع الحدث اإلستعراضي السمعـي - البصري بل الحواسي بأكمله ألمسيـة

تهب كل الموجودين حرية بناء متعاتهم وملذاتهم على قامتهم. 

و”مولتيتود” ينحو إلـى التزيي في ركـائزه المفصلية بالمالمح الفوّارة التي 
تحرّض أوال على الفرجة، والتي تدور في نهاية المطاف على وتيرة استعراضية 

كمدخل إلى “الهابينينغ”.

األربعاء 5 آذار 2003 نزيه خاطر

جريدةالنهار

It’s probably the only event in Lebanon without any corporate 
sponsorship. Which means, explains Wafaa Khochen, ‘that we 
have to promote it ourselves - we’re not famous.’
But what exactly it is, is hardly clear. It’s non-commercial.
There won’t be any chairs - ‘it’s about open space.’ But it has a 
scenographer (to make sure the audience members are standing in 
the right places).  And a choreographer (presumably to make sure 
the dancers are doing something else).  And there’s organic food.  
In the end, the Multitudes Project this Saturday may end up being 
the most avant-garde party Zico House has ever witnessed.

Khochen, a radio DJ for 18 years, came up with the idea of a
media-fusion night following a music and video art installation she 
held at Zico last December. ‘I felt frustrated by it,’ she says of that 
event, ‘I wanted something different, fusing different arts.’ So she 
convinced her longtime friend Jana al-Hassan to choreograph 
dances for her music. Her music, Khochen says, consists of an 
eclectic mix of the past four decades, ‘mostly non-mainstream, like 
Hendrix, David Bowie and The Cure.’

(...) ‘It’s all about creating a mood,’ Khochen continues. This she 
characterizes as ‘very organic and extremely spiritual.’
 
(...) While not specifically set to Khochen’s music, the installations 
are intended to enhance the mood. There’s no need for exact
timing, Khochen says, ‘we can feel each other.’

(...) ‘We have our own talent here,’ Khochen stresses. 
‘You can actually do something in this country.’ By the end of the 
night Multitudes’ organisers expect everyone - from all ages - will 
be dancing, ’as they normally do,’ Khochen says, ‘when I’m playing 
my music.’ 

How long will it last? They don’t know, but they’re predicting a 
long, long night. (...)  

The Daily Star
newspaper

Sonya Knox Saturday, March 1, 2003



ليلة الجمعة المقبلة )29 آب( ستقـام في مسبح المـاشو - النـاعمة، جنوب 
بيروت، احتفالية بعنوان Art Beat منعقدة على مجريـات سهر ليلي تتداخل 
معه فنـون بصرية وتشكيلية بإدارة موسيقيّـة مبرمجـة وفق هوى عـالمي 
إكزوتيكي، وتترافق معها أيضًـا عروض لشرائط فيديو طوال الوقت، مبثوثة 
في ثنايـا المكـان، وبحضور أسـاسي إلبتكارات سينوغرافية. باإلضافة إلى 
الحيز الواسع المعطى لفن الرقص أو الكوريغرافيا، على أن يتواءم مع هذا كله

فن مطبخي يتناسب وأجواء االحتفالية وروحيتها الفنية. 

)..( وفـاء خشن، صـاحبة الفكرة، وبمشـاركة من Amplitude أدارت هذا 
المشروع وأنتجته، وهي المحترفة في مجال البرمجة الموسيقية، على أن تقدمن 
كل من نادين توما و سيفين العريس شرائط الفيديو آرت وتصميم اإلضـاءة، 
أما السينوغرافيا فصممته كارين بستاني، وتولى عمر راجح وفرقته “مقامات” 
تقديم الكوريغرافيـا الخـاصة بهذه السهرة. ذلك لن يقيم عرضًا فنيًا من جهة، 
وجمهورًا متفرجًا من جهة أخرى، بل سيكون حفاًل ساهرًا فحسب كما في أي 
ملهى ليلي صاخب: موسيقى ورقص وديكور، وبترجمة أدق نحن ازاء المظهر 

األكثر تعبيرًا عن “ثقافة الكحول”.

تعتبر وفـاء خشن أن دافعها إلى مشروع االحتفالية “آرت بيت” هو المواءمة 
بين الفن ونمـط العيش. وهي بعد خبرة امتدّت ألكثر مـن عشرين عـامًـا 
في اإلذاعة اللبنـانية كمبرمجة موسيقية، ودراستها لفنون السينمـا والموسيقى 
والمسرح، الحظت باستمرار وجود ذلك الفـاصل بين الثقافة وحياة الليل، مع 

أن هذا األخير بات في لبنان التعبير البارز عن الثقافة المعاصرة.
 

بل وصـار هو التجسيد الفعليّ لخيـارات العيش وفق المزاج الفني والثقـافي 
الحديث، لذا فإن وفاء خشن تسعى على ما يبدو إلى إعطاء مثال محسوس على 

ضرورة صب الثقافة في أساليب اللهو والترفيه والسهر. 

)..( تصر خشن علـى توصيف حفلتها بأنها “مسرحية كبيرة” حيث الجمهور 
مشـارك مطلق في الحدث. وألن المكـان يتسع أللفيّ شخص سينخرطـون 
في مناخ موسيقي يجمع ما بين محمد عبد الوهاب وإديث بياف وناتاشا أطلس 
وموسيقات الهند والتكنو والموجة الحديثة المسماة world music ذات الطابع 
اإلكزوتيكي، باإلضـافة إلى األوبرا الحديثة واإليقاعات الزنوجية... فستكون 

االحتفالية، المؤطرة بأعمال بصرية - مشهدية، بال حدود تقريبًا.

“آرت بيت” قد تكون مجرد مناسبة ترفيهية - فنية على غرار ما شهدناه مثاًل 
في ليالي مهرجانـات الصيف، أو سهرة “نخبوية” لكنها ليست كذلك فقط، إذا 
ما أخذنا في الحسبـان تلك الدوافع التي أشـارت إليها وفاء خشن، فهي تعتقد 
ان بيروت في السنوات األخيرة شهدت طغيـان ليل تتنازعه الخيم الرمضانية 
أو مالهي الخفة واإلبتذال، مقابل إحتجـاب الفنون على نفسها وابتعاد الجمهور 
عنها، وخفوت أسـاليب العرض وسطحية الوسائل الترفيهية، التجارية الطابع، 
وانطفاء المسرح تقريبًـا، ما يتوجب خلق صيغ جديدة، تكون مساحة لإلبتكار 

بقدر ما تكون مكانًا للمتعة والترفيه.

قد تكون هذه السهرة تجربة تطبيقية لمصـالحة غـامضة مـا بين المظـاهر 
االستهالكية والسياحية من جهة والفنون الجديدة من جهة أخرى: الفيديو آرت، 

التجهيز installation البرمجة الموسيقية DJ الكوريغرافيا..

السبت 23 آب 2003 يوسف  بزي
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Artbeat, ce soir a 21h, au Machou Beach
‘Musique éclectique, vidéo art, danse contemporaine, plaisirs de 
bouche’: voilà ce qui attend, dans une scénographie et avec un ‘light 
design’ (jeux de lumières) spécialement concus pour l’occasion, les 
deux mille participants qui devraient prendre d’assaut la soirée
ArtBeat ce soir, au Machou Beach, à partir de 21h.

A l’origine de l’idée, Wafa Khochen, animatrice musicale à Radio 
Liban et grande amatrice de projets décalés:  ‘Il s’agira d’éveiller la 
curiosité des gens, en les faisant se déplacer sur la plage, à la
rencontre des différentes attractions, explique cette femme
énergique. Cet espace, qui est la propriété de Jad Ghorayeb, est 
entièrement dédié à la nature, ou la verdure abonde. J’ai voulu
profiter de cet environnement unique pour y organiser une fête
qui se démarque des autres.’

Projections à voir couché dans des espaces lounge, sculptures 
visuelles, corridor de papillons multicolores, chorégraphie
interactive des douze danseurs d’Omar Rajeh, mimes et, bien sur,
une programmation signée Wafa Khochen, qui prone l’éclectisme 
musical.

Le ‘light design’ est le travail de Sivine Ariss, la scénographie celui 
de Carine Boustany et la direction artistique est assurée par Nadine 
Touma.  Avis aux amateurs.

L’Orient Le Jour 
magazine

ArtBeat
Une musique chill out lounge et des danses éxécutées par des 
chorégraphes professionnels sur des scènes flottantes seront
accompagnées de projection, d’effets lumineux spéciaux et d’une 
installation multimédia. Pour un retour aux racines, un buffet de 
nourriture organique et saine sera disponible.

L’Agenda Culturel
magazine

Multitudes, un groupe de jeunes artistes libanais en association 
avec Amplitude, oganisateur d’évènements internationaux,
présente ArtBeat.

ArtBeat, du jamais vu au Liban! Ce projet est né de l’initiative de 
Wafa Khochen.  L’expérience de Wafa Khochen dans le domaine 
de l’organisation de soirées innovantes n’est plus à faire. Cette 
fois-ci, c’est tout un ensemble d’arts traditionnel et contemporain 
qui est mis en oeuvre au sein d’un espace original pour satisfaire 
un public exigeant et expérimenté.  Musique, danse contemporaine, 
art vidéo, jeux de lumière sont mis à contribution, en vue d’un seul 
objectif... l’éblouissement des sens.

La programmation musicale est assurée par Wafa Khochen qui a 
selectionné un ensemble de musique variées, puisées dans les
répertoires occidentaux et orientaux appartenant à diverses
générations, de Abdelwahab à Edith Piaf en passant par Natacha 
Atlas.

Le déploiement des danseurs est orchestré par Omar Rajeh
sur différentes scènes qui sauront surprendre les curieux.  Les 
costumes et les maquillages, mis en valeur par des jeux de lumière, 
seront à la hauteur de la chorégraphie. 

Quant à l’art vidéo de Sivine Ariss et Nadine Touma,  il se propose 
d’être interactif en trois lieux reproduisant des étapes merveilleuses 
de la vie. Un retour aux origines de l’humanité se reflète à travers 
un des éléments de la nature, l’eau. La métaphore du papillon
accueille à l’arrivée, pour éblouir le long d’un corridor, le ‘butterflies 
alley’ qui à la fois introduit et fait participer au monde merveilleux 
d’Artbeat.

Parallèlement à ces deux scènes d’art video, une troisième propose 
de projeter sur un écran un ultime thème.

Lanternes traditionnellles et sculptures de lumières suspendues 
se reflètent dans l’eau et se cotoient afin de créer une ambiance 
magique dans un site féerique niche entre mer et montagne.

Artbeat a choisi soigneusement un espace en plein air sur une
fabuleuse plage au sud de Beyrouth ou peuvent se marier avec
délicatesse ces différents arts. Des corridors éphémères de
papillons épousent harmonieusement ce site naturel non dépourvu
de confort moderne: piscines, bars, huttes, et l’espace VIP. 

Artbeat n’a rien negligé. Tout le long de cette soirée, deux bars,
ainsi qu’un ensemble de gourmandises sucrées et salées disposées 
sur des charrettes à l’ancienne, sont à la disposition des spectateurs.

Multitudes et Amplitude ont su mettre à contribution leur savoir-
faire pour assurer une soirée pleine de surprises.

MASCULIN
magazine



The Daily Star
newspaper

To see Soap Kills perform in the tiny Monnot Street bar called 
Mint is to experience a rough defiance to the rules of space,
atmosphere and acoustics.

The much-loved Lebanese trip-hop and electro-funk group has 
played at Mint every Wednesday night for the past few weeks now.  
A predictable but ruthlessly loyal young crowd packs into the 
dank, raw space and literally swarms Soap Kills’ sultry vocalist
Yasmine Hamdan, impish guitarist Zeid Hamdan and their assortment 
of co-conspirators on flute, trumpet, bass and drums. 

(..) So to see Soap Kills perform on Friday night at ArtBeat, an 
ambitious beach party that filled the premises of Machou Beach in 
Naameh, was to feel something very close to genuine liberation.

In the warm open air, against an elaborate backdrop of video
projections and butterfly graphics and a stone’s throw from a dark, 
rocky but nonetheless expansive stretch of coast, Soap Kills
sounded huge. 

Yasmine’s vocals, a characteristic blend of Arabic, English and French, 
carried a reasonable distance. And the band, exploring musical
territory first mined by such outfits as Portishead and Morcheeba, 
had ample room to breathe, both sonically and physically.

Soap Kills was a last minute addition to the Art Beat lineup. 
Conceived of by long-time Radio Lebanon DJ Wafa Khochen, the 
event was meant to mix video art, dance and theater with some of 
the more typical trappings of a beach party: food, drink, a DJ and a 
weighty cover change. 

Khochen gave every aspect an experimental tug, however, so asking 
Soap Kills to do a surprise set after midnight made sense. 

(..) Khochen describes Art Beat as ‘an interactive phantasmagoric 
beach evening with cultural entertainment.’  The point she explains, 
is to fuse the crowd that tends to lean toward intellectual and 
artistic gatherings with the more commercially driven pack of
people who frequent beach parties with blockbuster DJs.

‘You have to give culture in a subtle way for people to grasp it. The 
problem with theater (in Lebanon) is that it’s very dark and very 
weak. It’s only normal that people are running away.  They need 
colors, light, thrills.’

It was these most joyous things that Art Beat sought to deliver. But 
Machou Beach is large, and Khochen and company rigged it so that 
everyone had to enter through a vibrant hallway filled with fey
butterflies. 

After Khochen spun a few well-worn tracks in the vein of John 
Lennon’s Imagine, a troupe of 12 dancers drifted in and around the 
beach-side pool, occasionally breaking the barrier between audience 
and performance space.

(..) What Khochen wanted to do with Art Beat, which she tested
out on a smaller scale at Zico House on Spears Street last March, 
and what she wants to do with subsequent events around Lebanon
is highly commendable.  

‘People need to express themselves in this country. It’s a catastrophe,’ 
she says, that music and entertainment are usually ‘so commercial
it’s touching on cheap. People need to see this difference.’ 

Friday witnessed all the critical elements of a successful, daring 
event-the talent, the timing, the strikingly diverse crowd.  The critical 
misstep lay in the decision to turn this event (like other parties
before it) into a public relations spectacle. 

Art Beat was co-ordinated by Khochen’s company Multitudes and 
her partner Amplitude, an event-planning firm with 18 years of
experience. But there were also 10 sponsors involved. (..)

Kaelen Wilson-Goldie Monday, September 1, 2003
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مهرجان الشـارع بعروضاته المكثفة والمفتوحة على العـامة، هو حدث نوعي، 
وقد أمست المدينة في ليـاليها الثالث على شكل ال يشبهها، وخرجت من عزلتها 
وهمومها لتقدم نموذجا مغايرا لعروضات الشارع التي نشاهدها في فرنسا ولندن 

وغيرها من الدول التي يلقى فيها هكذا مهرجانات إقباال ورواجا كبيرا. 

هذه التجربة النـاجحة التي قدمتها كفكرة ثم كفعل في شـوارع صور جمعية 
إنماء القدرات في الريف بالتعـاون مع اإلعالمية وفـاء الخشن وبلدية صور، 
نجحت بكل المقاييس كما يؤكد رئيس الجمعية الدكتور يوسف الخليل الذي قال 
إن اإلقبال على عرس الميناء بهذا الشكل وسع إطار أفكارنا وحملنـا مسؤولية 
جديدة إلى جـانب كل المسؤوليّـات التي نضطلع بها تجـاه هذه الشرائح من 
الناس، وقـال “صور تستحق أن يعرفهـا العالم وقد بدأنا منذ اآلن نفكر كيف 
سنرسي هذا المهرجـان كطقس سنوي للفن العالمي ويمكننا بالتعاون مع بلدية 
صور في المستقبل أن نقدم المزيد من المشاريع واألفكار الخالقة”، الفتًـا إلى 
أن كل أعضاء الجمعية إلى جانب المتطوعين الذين بلغ عددهم 250 منظمًـا 

نزلوا على األرض لتوفير أفضل األجواء للحاضرين.

اجتذب عرس صور البحري الذي امتد على طـول شاطئها وحاراتها القديمة، 
آالف الزائرين اللبنانيين واألجـانب للمرة األولـى نحو أزقة المدينة المنسية، 
فتحولت سـاحة الميناء إلى ملتقى فني وعـالمي للذين لم يعرفوا دواخل صور 
وعمق حاراتها العتيقة والفقيرة من قبل، وضجت األحيـاء الهادئة في عادتها 
إلى حد الضجر بفرح النـاس وصخب أطفـال الحارات ورواد المقاهي التي 

غطت األرصفة البحرية.

سهر الجميع ورقصوا فـي عرس مدينتهم األول بعد سنوات الحرب والحزن، 
وشاهدوا في ليـال فنيّـة ثالث عروضَـا راقية ومنوّعة من تراث الشعوب 
وحضاراته مجاًنا دون مقابل، وهم يمثلون الشريحة األفقر ويعتاشون بمعظمهم 
علـى مهنة صيد السمك، واستمتعوا بعروض الفولكلور الفرنسيّـة والفالمنكو 
اإلسبـانية وأمسيـات الراب لفرقة “عكس السير” اللبنانية، وليال طربية على 
وقع عود إيلي خير اهلل وزياد سحاب، إضافة إلى فنون األكروباتيك التهريجية 
السـاحرة والعروض السينمـائية التي قدمها التلفزيون الفرنسي عبر شـاشة 

ضخمة تم تثبيتها على مبنى خلف الحارات واجتذبت مئات المشاهدين. 

طقس  سنوي  للفن  العاملي

جريدةالسفري



املشاهدين
آالف

ياموقع

فقيه وحسني  اِلشعار  مسلم  كردي،  علي   

أيضـًا استضـاف عرس المينـاء فرق عـالمية كالفرقة الفرنسية التي قـامت 
بإستعراضـات غنائيّـة راقصة في الحفل الذي تخلله إطالق األسهم واأللعـاب 

 النارية وأيضًا األلعاب البهلوانية. 
وأتـاح المهرجـان فرصة للصوريين من أصحـاب االنتاج الحرفي واليدوي 
ليعرضوا منتوجاتهم ومصنوعاتهم وبيعها للسواح االجانب. وبصراحة القول فإن 
اكثر ما ميّـز هذا اإلحتفال كان امتداده لمدة ثالثة أيام بلياليهم األمر الذي أعطاه 

زخمًا فأصبح أقرب إلى كرنفال سنوي تقليدي لمدينة صور...

فجأة توقف هذا المهرجـان السنوي “عرس المينـاء” رغم أهميّـته وحيويّـته 
وضرورته السياحية واإلقتصادية والثقافية دونما أسباب أو مبررات واضحة...
حاليًـا يبقى األمل في بلدية صور وبرئيسها النشيط السيد عبد المحسن الحسيني 
أن يبادر إلى إعادة إحياء هذا المهرجان الرائع بالتعاون مع كل جمعيات المدينة 

وهيئاتها وفعالياتها.

عرس المينـاء... اإلحتفال الذي حـاز على اهتمام العديد من وسـائل االعالم 
وخاصة المرئية منها سواء تلك المحلية او العالمية إضـافة الى اهتمام الجمعيات 

 والمؤسسات التجارية والثقافية والسياحية.
عرس المينـاء... فكرة هامة، مميزة ومدهشة تم تنفيذها سابقًا برعاية وإشراف 
مباشرين من قبل بلدية صور التي نجحت من خالل هذا الحدث الفني – التراثي 
والثقافي بتسليط الضوء على مدينة صور وحضارتها وعلى كل المنطقة بشكل 
عـام، كما نجحت في استقطاب االضواء الى ميناء صور بشكل خـاص الذي 

يعتبر قيمة حضارية وتاريخية هامة للغاية...

هذا المهرجـان السنوي نجح كذلك في إنعـاش الدورة االقتصـادية في مدينة 
صور قبل واثناء إحيائه وخلق مسـاحة حياة وحيوية كـاسرًا الروتين اليومي 
الممل فكـان وبحـق إنطالقة لمشروع جديد وهـام وغير تقليدي مـن حيث 

 العنوان والمكان.
تميز عرس المينـاء بإستحضـار نوعين من الفنون فكان هنـاك زاوية للتراث 
الشعبي والطرب الشرقي )عتابا، مواويل وزجل( على انغام العود والدف والطبلة 
وبـاقي اآلالت الموسيقية الشرقية فـي مواجهة زاوية أخرى تميزت بطـابعها 

الموسيقي الغربي والـ DJ والرقص وما شابه.

صور

؟
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غصت المسافة الممتدة من مبنى “نقابة الصيادين” شرقًا وحتى كاتدرائية صور 
المارونية غربًا بجموع المواطنين عشية ليلة االفتتاح، يتقدمهم رئيس البلدية عبد 
المحسن الحسيني وراعي أبرشية صور المارونية المطران شكر اهلل نبيل الحاج 
واألرشمندريت جوزيف الجبيلي ورئيس جمعية انماء القدرات الدكتور يوسف 
الخليل، وألقى رئيس لجنة التربية في البلدية جورج غنيمة كلمة قـال فيها “إن 
تجديد إيقاع النبض في األمكنة التراثية ـ التاريخية عبر أنشطة جمالية تجمع 
األصالة ال الحداثة يكسب تظـاهرة “اعراس الميناء” معنى العودة الى المرفأ 
القديم بما هو محطة وداع ولقاء إلى الحارات القديمة واألحياء العتيقة، بما هي 

حضور لنمط عمارة وعيش في مرايا المكان والشرفات”.

وأضاف “عرس الميناء الذي يعد األول من نوعه أطلقت فكرته الزميلة وفـاء 
الخشن التي رأت في هذا النشـاط عربون تقدير ووفاء لمدينتها وللميناء الذي 

يلفها ويروع المعتدين”.

وتخللت الليـالي الثالث من ليـالي هذه “األعراس” لوحـات راقصه عكست 
مختلف ألوان الدبكة اللبنانية والجنوبية بشكل خاص حيث تحولت باحة السرايا 
الحكومية جلسة تسـابق إليها “الدبيكة” على أنغام “المجوز” والعتابا وزغردات 
النسوة، فيما كـانت على الطرف اآلخر “مخلوقـات” عمالقة تلتحف باللون 
األرجواني تجوب الطريق بمحاذاة رصيف الميناء مخترقة الحشود التي قفزت 

ذاكرتها الى قرون خلت ولم تعرف عنها سوى “بالسمع”.

وعند مدخل “حارة المسيحيين” القديمة، تزاحم العارضون في إبراز إبداعاتهم، 
فمن صناّاع الفخـار الى المنقبين عن ثمـار البحر إلى عروض إنتاجية غذائية 
ونباتية وقطع قماش وأوان مزخرفة، وبين ساحة العرض ورأس الميناء، أنشد 
إيلي رزق اهلل يرافقه العـازف زياد سحـاب على العود وأحمد الخطيب على 
الرق، أغاني طربية للموسيقار عبد الوهاب، فيما قطعت األغاني التي تواصلت 
إلى ما بعد منتصف الليل إستعراضات على أنواعها بما فيها العصـا الخشبية 

وألعاب السحر. 

ارتدى ميناء صور ولثالثة أيّـام مضت، حلة قشيبة لم يسبق له أن شهد مثيال
لها منذ أكثر من عشرين قرنًا من الزمن، مذ غـادرته ابنة مدينته “اليسا” على 
متن مركبها الشراعي، وتمثل ذلك بالزحف الشعبي من مختلف أحيـاء صور 
وقرى منطقتها الى رصيفه لحضور “عرس الميناء” تلبية لدعوة جمعية إنمـاء 
القدرات في الريف وبلدية صور ومؤسسة )UFO( لإلنتـاج التي تضـافرت 
جهودها جميعًا إلنجـاح هذه الظاهرة الفنية التراثية، كمقدمة لمهرجانات صور 

والجنوب الفنية التي ستنطلق في الثامن من تموز المقبل. 

االفتتاح

املعارض

جريدةاملستقبل



»زلغوطة الكورنيش«، مهرجـان شـارع ستشهده مدينة صور، في »إطـار 
النشاطات المرافقة لأللعاب الفرنكوفونية السادسة ـــ بيروت 2009«.

الحدث الذي تنظمه جمعية »نبض للثقافة والفنون«، سيقام ضمن »مهرجـانات 
صور والجنوب« في 26 و 27 و 28 حزيران )يونيو( الحالي، بالتعاون مع 

وزارة السياحة وبلدية صور، مع فرق إستعراضية محليّـة وعالميّـة.

االثنين 22 حزيران 2009 جريدةاألخبار
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ثالث ليال من الفن والفرح والحرية أمضاها ألوف من أهالي صور والمناطق 
المحيطة إلى ساعـات الفجر حتى ضاقت بهم مساحـات الكورنيش الجنوبي 
للمدينة الموازي للشاطئ الواسع، شاركوا في حدث فني إستثنائي نظمته جمعية 

“نبض” برئاسة السيدة وفاء الخشن التي نظمت “عرس المينا”.
مهرجان السنة “زلغوطة الكورنيش” جمع فرقا موسيقية وغنائية لبنانية وفرنسية 
وبلجيكية. شارع مفتوح شهد للمرة االولى عروضا بهلوانية )سباحة في الفضاء 
وقيادة منطادين عمالقين( وألعابًـا نارية ومائية وأضواء ليزر وغناء ورقص 

ودبكات.

ثالث ليال كـانت حاضنة للحب والفرح والجمـال كما عبر عنها رئيس البلدية 
عبد المحسن الحسيني مؤكدا ان مدينة صور ستبقى مرآة للعالم فهي أم الحرف 
والتـاريخ ومهبط الحضـارات وجوهرة المتوسط وتستحق أن تشهد يوميًـا 
كل شيء جميل و”زلغوطة الكورنيش” هي مقدمة لمهرجـانات صور الدولية

في الملعب الروماني بعد ايام قليلة.

وقـالت وفاء الخشن ان الهدف من هذه االحتفـاالت هو ابراز الوجه اللبناني 
والجنوبي الثقافي والحضاري والمحب للحياة وللفن والموسيقى بعكس ما ينقل 
عنه ويقال أناّه الموت. ووجهت شكرها إلى كل من ساهم وعمل وسهر إلنجاح 

هذا العمل الكبير.

شكلت »زلغوطة الكورنيش« التي انطلقت فاعليّـاتها في أولى لياليها أول من 
أمس عند الكورنيش الجنوبي لمدينة صور بحضور حشد من مختلف المناطق 
اللبنانية مسـاحة من فرح سعى إليه بلهفة وشوق. كمـا بحضور فرق فنيّـة 
وموسيقية لبنانية وأوروبية ال سيما منها الفرقتان »الفرنسية والبلجيكية« لتستمر 
ساعات الفرح ألكثر من ست ساعات متواصلة تخللها عروض من نار وضوء 
وماء وإطالق لمنطادين عمالقين وسباحة في الفضاء ورقص وموسيقى وغناء 

 من التراث العربي األصيل.
وعبر رئيس البلديّـة عبد المحسن الحسيني عن فرحة المدينة وسكاّـانها بهذه 

اإلحتفاليّـة. 

وقال مرة أخرى تثبت صور أنها حاضنة طبيعية للسعادة. فيما أشار زميله في 
المجلس البلدي غسان فران الى أن المدينة التي أثبتت دومًا أنها مدينة للمقاومة 

تثبت اليوم أنها مدينة للفرح وللحياة وأنها من عشاق الحياة أيضًا.
أما المشاركة الفرنسية في هذه االحتفالية انابييل مورل فأشارت الى أنها تزور 
لبنـان للمرة األولى وهي منبهرة بالمستوى الحضاري لهذا الشعب الذي يدمن 
حب الحياة. يذكر أن زلغوطة الكورنيش تتم بالتعاون مع وزارة السياحة وبلدية 
صور وجمعية نبض ولجنة مهرجـانات صور والجنوب التي كـانت أعلنت 

في وقت سابق من هذا الشهر عن بدئها في مطلع تموز/ يوليو المقبل.

جريدةاملستقبل



ما بين الموج ورذاذ المحبة العـابقة في حنايا أزقة صور وحاراتها… وتحت 
أنظار األضواء المنتشرة ما بين النار والماء… تصدح األنغام الموسيقية وتتلى 
عبارات السهر… حيث يرقص اآلالف من أبنـاء صور ومنطقتها على شاطئ 
يحتفل كل عـام بوالدة الحياة من جديد… وها هي صور تحتفل بـ “زلغوطة 
الكورنيش” بعد أن احتفلت في العام الماضي بمهرجـانها السياحي األول على 
ذات الشـاطئ الذي انطلقت منه إبداعات التـاريخ وتألقت على رماله الذهبية 

رسائل الحب والتعاون والعمل.

حيث “زلغوطة الكورنيش” اإلحتفالية الموسيقية والعرض الساحر ما بين النار 
والماء، أقامت الجمعيات والهيئات المحلية والدولية نشاطها بمباركة ومشاركة 
وتسهيل بلدية صور التي قدمت لجمعية “نبض” كل مـا من شـأنه إيصال هذا 

النبض الساحر إلى قلوب أبناء المدينة.

األحد 28 حزيران 2009األخبارالعامة

وفي اليوم األول إلنطالق هذه اإلحتفالية حضر رئيس إتحاد بلديات قضاء صور 
رئيس بلدية صور السيد عبد المحسن الحسيني الذي ألقى كلمة محبة بالمناسبة 
شدد فيها على أهمية دعم كل نشاط من شأنه تفعيل دور مدينة صور السياحي 
على مستوى الوطن ومن ثم تخلل الحفل عروض لفرق وشركات استعراضية 

فرنسية قدمت لوحات باستعمال تقنيات ووسائل استعراضية ضخمة وفريدة.

وقد سادت األجواء المفرحة جميع الحـاضرين على كافة المستويات خـاصة 
ما قـامت به منظمة UNDP من عروض لمنتجات قروية تراثية قدمتها على 
الكورنيش، وأبرز ما كان الفتًـا في هذه اإلحتفالية هو العرض السـاحر الذي

قدمه وأعدّه موقع صور سيتي عبر الماء وهو عبارة عن صور للمدينة تبرز 
وجهها الحضـاري في سـابقة لم تشهد المدينة مثيل لها من قبل. وتميّـز هذا 
العرض بالتقنية العالية واإلبداع الخالق حيث كانت صور لوحة مرسومة على 

الماء قد يعجز اللسان عن وصف هذه األجواء الرائعة.



في إطـار التحضير واإلستعداد لمهرجانـات صور والجنوب التي تنطلق في 
الثـاني من شهر تموز المقبل، شهدت مدينة صور وتحديدًا الشارع الجنوبي 
المحاذي للخيم السيـاحية في المدينة حدثًا استثنائيًا تمثاّل بتنظيم جمعية “نبض” 
المؤلفة من مجموعة شبّـان وفتيـات في المدينة وبالتعـاون مع بلدية صور 
“زلغوطة الكورنيش”، الذي يشهدها الجنـوب للمرة األولى بعد حرب تمّـوز 
2006 والهـادف الى إبراز الوجه الثقافي والسياحي للمنطقة ولشعب الجنوب 
المحب للحياة والفن والرقص والموسيقى عكس ما ينقل أننا شعب يحب سياسة 

الموت.

مهرجـان “زلغوطة الكورنيش” الذي يستمر لثالثة أيّـام على غرار المهرجان 
الذي شهدته المدينة منذ خمس سنوات “عرس الميناء” وهو مهرجـان شـارع 
مفتوح يتضمن موسيقى غربية وفرق موسيقية اوروبية من بلجيكا وفرنسا الى 
جانب الموسيقى العربية والفن العربي اللبناني، والتي راعت األذواق الشـابة 
وحتى الكبار منهم الذين يعشقون الطرب األصيل، باإلضافة إلى فرق أوروبية 
قدمت ألعابًا بهلوانية عبر منطاد قدمت من خالله بعض الفتيات رقصات باليه 

وألعابًا أخرى.
كما كـان لبرنـامج األمم المتحدة اإلنمـائي UNDP دورًا أسـاسيًا من خالل 
الجمعيّـات التي يمولها والتي شاركت في االحتفال محاولة منها لبناء تجمعات 

اقتصادية من خالل عرض منتوجاتها.

رئيس بلدية صور عبد المحسن الحسيني أكد ان مدينة صور ستبقى مرآة للعالم 
بأجمعه وستبقى كمـا هي أم الحرف والتـاريخ ومهبط الحضارات كما ستبقى 
جوهرة المتوسط. وقـال: تستحق صور أن تشهد يوميًا كل شيء جميل وجيد

من أعراس ومهرجانات و“زلغوطة الكورنيش” مـا هي إال مقدمة لمهرجانات 
صور الدولية، الفتًا إلى إستعداد المجلس البلدي العمل كل ما هو نـافع للمدينة 

وأهلها والسهر على راحة المواطن وأمنه وتطوره.

مدير مكتب برنـامج األمم المتحدة في الجنوب محمد مقلد لفت إلى مسـاهمة 
الجمعيات التعـاونية من خالل عرضها لمنتوجـاتها الزراعية والغذائية إيمانًا 
من البرنامج في دعم مشاريعه وإيجاد اسواق لترويج منتوجاتهم وايجاد فرص 
لتسويقها خصوصًا أنها منتوجات محلية يدوية تتمتع بجودة عالية خالية من أي 

مواد حافظة.

االثنين 29 يونيو 2009 مجال خليل

جريدةاللواء



)...( شهد شـاطئ صور ثالثة عروض في الهواء الطلق وسط منطقة »الخيم 
البحرية« جـاءت بمثـابة توطئة لنشاطـات موسم العطلة. والواقع ان صور، 
وهي آخر المدن السـاحلية قبيل الحدود مع إسرئيل، تعيش نشـوة عمرانية – 
سيـاحية قّل مثيلها، فالفنـادق الجديدة آخذة باإلنتشار على طول الكورنيش، 
والمطـاعم على أنواعها ومستوياتها وإختصاصاتها تكاد أن تتالصق وتتزاحم 

في صنع سمعة طيبة لألطايب المطروحة على موائدها.

مـا من مدينة ساحليّـة تؤكاّد نظرية: التنوع يساوي التطوّر مثل صور، فهي 
تضم كل أطياف المجتمع اللبناني في بوتقة منصهرة منذ مئـات السنين، ولذا 
ليس غريبًا أن يفرز هذا اإلنصهار الحيوي إنفتاحًـا على الروح المتوسطيّـة 
الرحبة وأن يؤدي، بالتالي، إلى إستيعاب تظـاهرات فنية ذات مستوى عالمي، 
كما هي الحال مع تظـاهرة »زلغوطة الكورنيش« التي نظمتها جمعية “نبض” 
بدعم من وزارة السيـاحة ومهرجانات صور والجنوب وبلدية المدينة، ناهيك 
عن مساهمة متبرعين مستقلين اقتنعوا بضرورة تحريك الفضاء اإلبداعي فوق 

قفير العطل الصيفية.

هكذا جرى إستقدام فرقتين فرنسيتين تنطقـان بلسان العنـاصر الثالثة: الهواء 
والماء والنار. ويقول جان بيار دافيد، أحد أفراد فرقة »النحت في الهواء” ان 
مجموعته المؤلفة من ثالثين عنصرًا انتدبت أربعة نشطاء ألداء مشاهد “السمك 
الطائر« على شاطئ صور يشارك في إحيائها مئة فتى وفتاة من أبناء المدينة 
وبنـاتها، إذ يحمل كل منهم سمكة مطّـاطية فضية يتحرّك بهـا ضمن خطة 
كوريغرافية تتحول إلى مشهد ممتع بصريًا. إضافة إلى ذلك يطلق الفريق فقاعة 
هيدروجينية يطلق عليها اسم الريشة الطائرة، وهي تغتسل باأللعاب النارية مالئة 

فضاء الشاطئ بابتسامات صغيرة سرعان ما تنعكس على وجوه الجمهور. 

فرقة »ساالماند« وهي فرنسية كسابقتها، متخصصة باأللعاب النارية: الرقص 
بالنار، والرقص مع النار، واللهو حول النـار بعض من أعمـالها الممتدة إلى 
خبرة دامت عشرين سنة في هذا المجال. جاء من أفرادها ستة يشكلون نصف 
أعضائها الجوالين وسرعان ما مزجوا بين لمعان نوافير الماء وبين وهج اللهب 

في توضيب مدروس حوّل الليل الى موقد يتفرقع ويخلب األلباب.

ولم تكتف جمعيّـة “نبض” بإستقدام الفرقتين الفرنسيتين بل أشركـت فنّـانين 
جوّالين محليين فـي التظـاهرة يتمتعون بخبرة وطيدة في مواجهة الجمهور 
المكشوف. وتقول وفاء خشن، رئيسة الجمعية ومنظمة التظاهرة، ان الدمج بين 
الوافدين والمحليين هو أكثر العوامل فائدة للجميع: »الجمهور سيسمع موسيقى 
أليفة تعزفها فرقة »مشروع ليلى« المؤلفة من سبعة أفراد، وسيسمع عزف أبو 
ريتا في مقطوعات أليفة على العود، وسيطرب ألغاني ايلي رزق اهلل، وسيدهش 
لصندوق الفرجة الذي تنظمه مايـا زبيب في تنويعـات مبتكرة تجمع العرض 
السينمـائي إلى فن اإليمـاء المسرحي. إنها تجربة “جنونية” نسبة إلى بعض 
الناس. لكن جمهور صور اعتـاد مثيالتها، خصوصًـا اننا قدّمنا سنة 2004 

“أعراس المرفأ« على “سنسول” مرفأ صور وكان اإلقبال كبيرًا”.

سهرت صور مع “زلغوطة الكورنيش” حتى ما بعد منتصف الليل وكان شبانها 
وفتياتها أكثر المتحمسين للعبة العناصر المتفجرة فوق شاطئهم األزرق، وكان 
بائعو “عرانيس” الذرة والمثلجـات والمكسرات وغيرها فرحين بتمديد دوامهم 

اليومي حتى الفجر لثالثة أيام متوالية.

االثنين 29 يونيو 2009 جاد احلاج

جريدةاحلياةالسعودية



Les 26, 27 et 28 juin, la ville de Tyr accueille un festival mélangeant
les cultures, les arts et les personnes pour renforcer les liens et 
combattre les préjugés.

Après ‘Les Noces du Port’, qui ont attiré près de 10,000 visiteurs
par nuit durant trois nuits consécutives en 2004, Wafa Khochen
organise à Tyr les 26, 27 et 28 juin un festival de rue intitulé ‘Les 
Danses de la Corniche’ (Zaghloutat el corniche). 

L’événement, indique un communiqué diffusé par les organisateurs, 
est axé sur ‘le développement humain, élément essentiel dans le
processus de reconstruction’. Organisé en partenariat avec le 
ministère du Tourisme, la municipalité de Tyr et le PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement), ce festival
se donne pour objectif de développer le tourisme culturel, de
donner accès à la culture et à l’art à tous et non seulement à une 
«élite», d’encourager les talents artistiques locaux, d’associer 
différentes cultures et essayer d’établir un dialogue des cultures à 
travers l’art.  Au programme: des chants arabes, de la musique
traditionnelle arabe, mais aussi du rap libanais, des spectacles
aérien, de feu, d’eau.

Dans leur communiqué, les organisateurs estiment qu’après la
guerre contre Israël en juillet 2006, le processus de reconstruction 
s’est concentré sur la reconstruction des infrastructures.
Ce festival va plus loin et vise ‘à rebâtir les âmes’, indiquent les
organisateurs qui affirment aussi vouloir combattre les préjugés: 
ils espèrent avec la présence des médias internationaux modifier 
l’image négative du Liban qui prévaut à l’étranger, et la perception 
qu’ont certains Libanais de la communauté internationale et des 
étrangers. Ces trois jours de fête mettent aussi en contact des
Libanais de tout le pays, afin de renforcer les liens entre les
différentes composantes de la société libanaise et renforcer sa
cohésion, en permettant aux uns et aux autres de se découvrir.

Ce festival doit regrouper de nombreux artistes, libanais et étrangers,
et vise un très large public, de tout âge, origine sociale, sexe, ou
origine géographique.

A l’encontre des méthodes traditionnelles, Wafa Khochen développe 
les moyens d’expression artistiques, fusionnant les sens, associant 
les différents artistes, envahissant tous les espaces (ciel, terre, eau). 
Rejetant les conventions, ce projet se dit prêt à  ‘enfreindre toutes 
les règles’, indique le communiqué, le but étant de faire participer 
le public aux spectacles, de ‘transformer la rue en une estrade et 
le public en acteurs’, et de laisser libre les artistes d’improviser 
afin de développer les interactions avec le public. Il s’agit donc d’un 
festival original et avant-gardiste, qui se propose de promouvoir 
l’engagement envers la communauté de Tyr et la participation à son 
développement économique, de faire renaître les arts et le travail 
artisanal issus de l’héritage culturel libanais, de dépoussiérer les
performances artistiques, de modifier la perception du Liban-sud 
dans les société libanaise et internationale, de promouvoir le
potentiel artistique et de fournir à la population locale, en particulier 
les jeunes, de développer leur créativité et de dépenser leur vitalité 
de manière positive et constructive.

Les organisateurs lancent un appel aux donateurs de la communauté 
locale et internationale pour réunir les fonds nécessaires à la bonne 
réalisation de ce festival, pour payer les déplacements des artistes 
par exemple, en soulignant que les donateurs se sont concentrés
essentiellement pour l’instant sur la reconstruction des infrastructures,
et cherchent des partenaires permanents afin de constituer un 
festival annuel qui sera reconnu au niveau international.

Sandrine Menucelli Mercredi 17 Juin

iloubnan.info



عروس المتوسط صيدا تزف اليوم فـي عرس المدينة صيدا عروس المتوسط 
المتربعة على عرش ومجد تـاريخ يمتد الى ستة آالف سنة على موعد مساء 
اليوم الثالثاء )22 أيلول( مع عرس فرحهـا المتجدد دائمًـا بكرنفـال “عرس 
المدينة“ الذي تنظمه لجنة مهرجانات صيدا الدولية ومؤسسة الحريري برعاية 
نائب المدينة وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري وتحت شعار “صيدا 

مدينة للحياة” ويستمر على مدى ثالثة ايام )22 و23 و24 ايلول 2009(.

ويقـام عرس صيدا على الواجهة البحرية للمدينة القديمة على طول البولفـار 
البحري الممتد بين إستراحة صيدا وبين مدخل مينائها التجاري يوميًـا مـن 
السـادسة والنصف مساءً وحتى منتصف الليل. ويتضمن المهرجان “ألعـابًا 
ترفيهية متنوعة ألطفال واألوالد، وموسيقى وغناء وإحياء لـ”صندوق الفرجة“ 
ومعرضا تراثيًا شعبيًا وألعابا بهلوانية وعرض صور اليزر في أجواء المدينة، 

وكزدورة الكورنيش مع ما يرافقها من تسالي وألعاب وحلوى العيد..

وعشية انطالق عرس المدينة، إستكملت التحضيرات لهذه اإلحتفالية التي دعت 
صيدا كل لبنان للمشاركة فيها في ثالث ايام عيد الفطر والتي ستمدد العيد يومين 
آخرين بمـا ستشهده من حفالت وعروض ترفيهية وألعـاب وأنشطة منوّعة 
تشارك فيها فرق أجنبية وعربية ومحلية. ووضعت اللمسات األخيرة على ساحة 
المهرجان التي ما هي في الواقع سوى واجهة صيدا القديمة وعلى تخوم بحرها 

وبين قلعتها البحرية ومينائها ومراكب صياديها.

وأشرفت الوزيرة الحريري على إنجاز التحضيرات لهذا الحدث حيث واصلت 
عقد اإلجتماعات التحضيرية مع فريق العمل المنبثق عن اللجنة المنظمة، فيما 
حضر إلى صيدا أمس أفراد عدد من الفرق األجنبية التي ستشـارك في تقديم 

العروض التي استوحيت من عروض شهدتها مهرجانات عالمية.. 

وتقدم الفرق الواصلة فريق العمل اللبنـاني والفرنسي التي ضمّ 40 شخصًـا 
معظمهم معنيون باألعمال اللوجستية من تركيب حوض مائي ونافورة عمالقة، 
وأجهزة الصوت واإلضاءة ومنصة المسرح حيث ستقدم العروض. وقام الفريق 
بأداء بعض البروفـات والتمارين والتدريبات للعروض التي ستقدم، ومن بينها 
حسب المنظمين: عرض شيق في السير على العصي الخشبية، وعروضـات 
نارية وألعاب خفة، وعروض بهلوانية. كما تم تحضير طنين من الرمل لتأدية 

عدد من األلعاب عليها، ونفخ ستة مناطيد يبلغ طول الواحد منها 30 مترًا.

وسوف يجسد بعض األشخاص من الفرق المشاركة صندوق الفرجة وحكواتي 
ومسرح إيمائي ومجسمات بشرية واسطورية. 

وسيشكل هذا المهرجان جزءا من حركة المدينة في العيد ومن حركة المتنزهين 
على واجهتهـا البحرية التي ستتحول إلى مسرح كبير حدوده األفق، يفتتح مع 
سـاعة الغروب من كل يوم وال يسدل ستـارته إال عند منتصف الليل طيلة 

ثالثة أيام. 
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تألقت عاصمة الجنوب صيدا مساء )الثالثاء( في أولى ليالي عرسها الممتد أيامًا 
وليالي والذي سيتوج األسبوع المقبل بالعرس الجماعي.

على الواجهة البحرية لصيدا القديمة بين قلعتها التاريخية وخان االفرنج وميناء 
الصيادين، تحولت األمكنة مسرحا كبيرا حدوده البحر واألفق، وشكلت مجتمعة 
ساحة عرس المدينة الذي تضمن عروضًـا ترفيهية وألعابًـا بهلوانية ومائية 
ومناطيد وأنشطة منوعة تراثية وفنية شاركت فيها فرق أجنبية ومحلية. ويشكل 
عرس المدينة إمتدادا وجزءًا من حركة المتنزهين على كورنيش المدينة ومع 
حركة سـاحة بحر العيد ليكتمل مشهد الفرح الصيداوي المتواصل.. وقد مدّد 
هذا المهرجـان أجواء عيد الفطر في عاصمة الجنوب يومين آخرين.. لتستقبل 
خاللهما صيدا الزائرين من كل لبنان وتقدم نفسها من جديد مدينًة للفرح عاصمة 

لجنوب الحياة.

مته لجنة مهرجانـات  إختتم في مدينة صيدا مهرجان “عرس المدينة“ الذي نظاّ
صيدا الدولية ومؤسسة الحريري علـى الواجهة البحرية للمدينة تحت شعـار 
“صيدا مدينة للحياة“ واستمر ثالثة أيّـام وشاركت فيه فرق فنية وتراثية لبنانية 

وفرنسية.

وقد تنوعت عروض المهرجان في ليلته األخيرة واستقطبت المزيد من رواده
من صيدا ومنطقتها ومن زائري المدينة ، التي بدت كأنها في كرنفال متواصل 
يحمل في كل ليلة جديدًا، وشكل كل مـن العروض المقدمة على حدّة محور 
إستقطاب وتجمع.. حيث كان الجمهور جزء من العرض من خالل تفاعله معه.

وكان لألطفـال حصة األسد من عروض المهرجـان: صندوق فرجة، رقص 
باأللعاب النارية، سرد قصص وحكايـات وتجسيدها بحركات إيمائية.. قبل أن
يتوج العرض األخير بإطالق المنـاطيد المجسمة كائنات مائية إنطلق بعضها
في مياه النـافورة العمالقة أمام قلعة البحر وبعضها اآلخر من رحاب التاريخ

من قنـاطر خان االفرنج في مشهد أسطوري.. إلى جانب فقرات فنية وأمسية 
غنائية لزياد األحمدية وفرقته. وفـي غمرة العروض التي تخللها المهرجـان، 
إخترق الحشود المتجمعة على طول البولفار البحري كموكب لقوات الطوارىء 
الدولية العاملة في جنوب لبنان- يونيفيل – كان يعبر الطريق الساحلية بإتجاه 
العاصمة، حيث استوقفه المشهد وقام الجنود الدوليون بتحية المشاركين وإلتقـاط 
الصور للمهرجان. عرس المدينة سيبقى عالمة فارقة محفورة في ذاكرة الصيداويين 

الذين عاشوا على مدى ثالث ليال أروع ما شهدته مدينتهم من مهرجانات..

فكانت لألطفـال حصة األسد من عروض المهرجان: صندوق فرجة، رقص 
باأللعاب النارية، سرد قصص وحكايات وتجسيدها بحركـات إيمائية.. قبل أن 
يتوج العرض األخير بإطالق المناطيد المجسمة كائنات مائية انطلق بعضها في 
ميـاه النافورة العمالقة أمام قلعة البحر وبعضها اآلخر من رحاب التاريخ من 
قناطر خان اإلفرنج في مشهد أسطوري.. إلى جانب فقرات فنية وأمسية غنائية 

لزياد األحمدية وفرقته.

كما تميّـزت العروض بألعابها النارية والحركـات البهلوانية واإليمائيّـة التي 
أداها أفراد الفرق الفرنسية واللبنانية، والذين قدموا لوحات مستوحاة من قصص 

الخيال واألساطير جسدوها بأزيائهم البحرية.

فوجئ مئـات المواطنين الذين قصدوا واجهة صيدا البحرية للمشـاركة فـي 
إختتام فاعليّـات عرس المدينة الذي نظّـمته لجنة مهرجانـات صيدا الدولية 
ومؤسسة الحريري تحت شعار صيدا مدينة للحياة، بعدد من األجسام العمالقة 
الطائرة تحلق فوقهم في اطار فقرات المهرجان الفنية والتراثية والتعبيرية التي 

قدمتها الفرق اللبنانية والفرنسية المشاركة.

سرعان ما يتبين أن تلك األجسام العمالقة الطائرة ما هي إالاّ جزء من العروض
التي تقدم في عرس المدينة، وهي عبارة عن مناطيد كبيرة على شكل كائنـات 
إسطورية ترافق تحليقها مع عروض قدمهـا على طول البولفـار البحري بين
القلعة البحرية وميناء الصيادين عدد من افراد الفرقتين الفرنسيتين المشاركتين 
مستعينين بقوائم خشبيّـة طويلة إخترقوا بها جمهور العرس الذي توزع على 
فقرات المهرجان ومعارضه التراثية والمقاهي الشعبية المنتشرة على الواجهة
وقد تنوعت عروض المهرجان في ليلته األخيرة واستقطبت المزيد من رواده

من صيدا ومنطقتها ومن زائري المدينة، التي بدت كأنها في كرنفال متواصل 
يحمل في كل ليلة جديدا، وشكل كل من العروض المقدمة علـى حدة محور 
استقطاب وتجمع حيث كان الجمهور جزءا من العرض من خالل تفاعله معه.

السبت 27 أيلول 2009

جريدةالبلد

 حممد دهشة



تيار المستقبل في لبنان أحمد الحريري، منسق عام تيار المستقبل في الجنوب 
المهندس يوسف النقيب، ممثل المكتب االقليمي لليونسكو في بيروت جو كريدي، 
قائم مقام مرجعيون وسام الحايك، رئيسة منطقة الجنوب التربوية جمال بغدادي، 
عضوا المجلس البلدي لمدينة صيدا “سعيد عكرة وعلي دالي بلطة”، الرئيس 
الفخري لمؤسسة أبو مرعي الخيرية مرعي أبو مرعي، القنصل علـي عالء 
الدين، السفير عبد المولى الصلح، مدير كلية االعالم والتوثيق - الفرع األول 
الدكتور مصطفى متبولي ورؤساء وممثلو عدد من الجمعيّـات والمؤسسـات 

اإلقتصادية والتربوية وعن مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني.

في أجواء إحتفـالية غمرت الشـارع الممتد من القلعة البحرية وحتى مينـاء 
الصيّـادين لمشـاهدة الحدث األول من نوعه في المدينة، تهـافت اآلالف من 
المواطنين منذ ساعات المساء وحتى منتصف الليل لمشاهدة العروض المائية 
والنارية والبهلوانية والمشاهد األسطورية والمعارض واألنشطة المنوّعة التي 
تقدمها الفرق المشاركة، فيما ارتاد قسم منهم المقاهي المجاورة وتابعوا وقائع 
المهرجان عن قرب، وشاركهم في ذلك لبعض الوقت الرئيس السنيورة والوزيرة 
الحريري بعد افتتاحهما المهرجـان رسميًا وتجوالهما علـى الفقرات المنوّعة 
ومعارض التراث والمأكوالت الشعبية التي تضمنها، وإطالق نـافورة مـائية 

ضوئية عمالقة قبالة قلعة البحر إرتفاعها نحو ستة أمتار.

لم تنم عـاصمة الجنوب صيدا في ليلة عرسها األولى والتي ارتدت فيها أبهى
حلة من الفن واإلبداع والتراث والترفيه، فحكت “شهرزاد“ طوياًل قصصًا من 

ألف ليلة وليلة ولم تسكت حتى أدركها الصباح..

عرس المدينة – مهرجـان الشـارع، توج العروس صيدا في إحتفالية تألألت 
بجمهورها الذي قدّر باآلالف، وبأضوائهـا وتوهج فقراتهـا الفنيّـة والتراثية 
والتعبيرية التي انعكست على صفحات مياه المتوسط صورة متمـاوجة لمدينة 
تشبه إلى حد كبير مدن األساطير التي حكت عنها الروايات وحفرت في ذاكرة 

التاريخ.. 

لم تكن صيدا وحدها في هذا العرس، بل شاركها فيه أشقاؤها من بلدات وقرى 
مناطق الزهراني وشرق صيدا وجزين، وضيوفها الوافدين والمدعوين من كل 
لبنان ليعيشوا معها تللك اللحظات المميز والثمينة من الفرح والبهجة.. والحياة 

بزخمها وأعلى درجات تجليها.

وتقدم المشاركين في عرس صيدا: رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة 
وعقيلته السيدة هدى ومحـافظ الجنوب مالك عبد الخالق وقائد منطقة الجنوب 
اإلقليميّـة في قوى األمن الداخلي العقيد منذر األيوبي، آمر سرية درك صيدا 
العقيد ناجي المصري، عضو المجلس الثوري لحركة فتح خالد عارف، منسق 
عام قطاع الشباب في تيار المستقبل في لبنان أحمد الحريري، منسق عام تيار 
المستقبل في الجنوب المهندس يوسف النقيب، منسق عـام قطاع الشبـاب في 

وفي تصريح له على هـامش الجولة قال الرئيس السنيورة: ال شك أن صيدا 
تتمتع بميّـزات كثيرة وعلينا جميعًا أن نعمل من أجل إظهار هذه الميّـزات 
بالطريقة التي تحـافظ على روح المدينة وأصالتها وحفاوتها للجميع. وبالتالي 
تمكن من أن نستنهض هذه القدرات وتعود هذه المدينة مدينة جاذبة للنشاطات 
من شتى األنواع التي تتناغم مجموعها من أجل أن تجعل لهذه المدينة صفات 
مميزة على هذا السـاحل اللبناني. وإن شاء اهلل هذا الجهد الذي يبذل على أكثر 
من صعيد يعطي هذه المدينة هذه السمـات التي تتحلّـى بها وهي من طبيعتها 

والتي يجب أن نعمل جميعًا إلظهارها. 

)...( أنا مرتاح بهذا الجو العابق ال زال بأجواء رمضان وأجواء العيد، نتمنى
أن يستمر وبالتـالي اإلبتعاد عن كل ما يؤدّي إلى مزيد من التوتر. )...( 

األربعاء 23 أيلول 2009   رأفت  نعيم

من جهتها قالت الوزيرة الحريري: ان ما تشهده صيدا سيمتد لثالثة أيّـام وقد 
أسميناه عرس المدينة وهو عبارة عن مهرجان الشارع الذي يقام ألول مرة في 
لبنان، لكنه في الواقع مهرجـان تنموي للمدينة بكل ما للكلمة من معنى. وهذه 
إرادة أهل المدينة الذين أحبوا أن يتفـاعلوا مع مدينتهم بمنـاسبة األعياد التي 
هي منـاسبة تواصل وتلك ترجمة لمبدأ المشاركة مع قطـاعات المدينة والتي 
تم إرساؤها في ورش العمل القطاعية التي سبقت اإلنتخابات، وهذا المهرجان 
يستقطب كل المنطقة وليس فقط صيدا، صيدا وجوارها جنوبا وشمااًل وشرقا، 

وأكيد بفضل مساهمة اإلعالم هناك إقبال على المهرجان. 

وأضافت: صيدا مدينة للحياة أطلقت منذ عشر سنوات وإن شاء اهلل تبقى كذلك 
دائمًـا وليس فقط لهذه السنة، بل هو مهرجـان تأسيسي لحركة تنموية دائمة، 
ولكن اخترنا رمضان ألن الناس اطلقت على المدينة انها مدينة الخير والمحبة 
ومدينة رمضانية وطبيعي أن يكون فيها تنوع في األنشطة.. وهذا هو الهدف
هو مهرجان تنموي. وإن شاء اهلل كل مدينة في لبنـان تختـار لنفسها عنوانًا 
ودورًا. ونحن نشعر أن بنية المدينة اصبحت جاهزة، وأهلها يطلبون أن يكون 
فيها مهرجـان اسوة ببقية المناطق ويكون مهرجانًا متخصصًـا، وبأن تتفاعل 

المدينة وتستقبل الناس من كل المناطق، وهذا ما يجري اآلن. )...(

بهيةاحلريريفؤادالسنيورة
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بعد النجاح الكبير الذي حققه عرس المدينة في صيدا العام الفائت، ها هو عرس 
المدينة يطّل مجددًا بمناسبة عيد الفطر السعيد في ثالث مدن هي صيدا، بيروت 

وطرابلس-الميناء.

يتضمّـن عرس المدينة فقرات رائعة وعروض بهلوانية ألكثر من 22 فنّـان 
فرنسي منها: رقصات جويّـة، عروض اليزر، السيدة المحلاّقة، طيور النورس 
وغيرها، باإلضافة موسيقى و تمثيل مسرحي، حرفيات، ألعاب نارية، تماثيل 
بشرية وألعـاب لألطفال. أما مفاجأة المهرجان فستكون مع الفنان الرائع “إلهام 

المدفعي” ومع باقة من أغانيه المحببة على قلوب الجميع.

يذكر أن جمعية نبض وهي الجهة المنظمة لمهرجان الشارع “عرس المدينة” 
كانت قد نظمت مهرجانًا شبيهًا على كورنيش الشاطئ الجنوبي لمدينة صور في 
صيف العام 2009 استمرّ لثالثة أيام قدّمت خاللها تلك الفرق الفرنسية أجمل 
العروض التي ال تزال مطبوعة في مخيلة الصوريين حتى اآلن، ومنه كـانت 
اإلطاللة األولى لفرقة “مشروع ليلى” في الجنوب اللبنـاني والتي باتت حاليًا 

تتصدّر قائمة الفرق اللبنانية ذات الشهرة العالمية.

“عرس المدينة 2010” صيدا في 11، بيروت في 12 وطرابلس–الميناء في 13 
من شهر أيلول. تبدأ العروض في كل مدينة من الساعة السادسة والنصف مساءً 

وتستمر لغاية  منتصف الليل.

sourcity.com

طرابلسبريوت



املدفعيإهلام



جريدةالسفري

عاشت طرابلس ليلة فرح إستثنائية أمس األول، إذ توجت مهرجانات »التنمية 
المدنية« التي أحيت ليالي رمضان بنجاح مستقطبة اآلالف من الزوار والسياح، 
بإحياء “عرس المدينة” الذي اختتم جولة عيد الفطر في العاصمة الثانية، بتنظيم 
من “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة”، وبرعـاية “إتحاد بلديّـات 
الفيحاء”، وبمشاركة حضور متنوّع من أبنـاء المدينة وزوارها من األقضية 

 الشمالية والمناطق اللبنانية.
وعلـى امتداد سـاعات، سهر الحضور في الشوراع المحيطة بمعرض رشيد 
كرامي الدولي إلى ما بعد منتصف الليل، يتقدمهم رئيس بلدية طرابلس الدكتور
نادر غزال الذي بذل مجهودًا كبيرًا لدى شركة كهربـاء قاديشا إلعادة التيّـار 
 الكهربائي إلى منطقة المعرض التي كان يشملها التقنين خالل عروض “العرس”.
واخترقت أنوار الاليزر الملونة فضاء طرابلس معطية إشارة انطالق “العرس”
الذي كان قد حط رحاله في صيدا وفي بيروت من قبل. وشارك الطرابلسيون
مع أطفالهم تظاهرة الفرح على وقع المؤثرات الصوتية التي ترددت أصداؤها

 في كل المدينة.
وشهد “العرس” عروضًا فنية لم تعرفها المدينة من قبل، وشارك في تأديتها أكثر
من سبعين عارضـًا لبنانيًا وفرنسيًا، حملوا الحضور من طرابلس إلـى بلدان

مختلفة عبر تجسيد فولكلورها وتقـاليدها، من خالل حلقات رقص من التراث 
الشعبي البرازيلي والفرنسي، ومسيرات قرع الطبول ألشخاص يرتدون ألبسة 
مضاءة على غرار مهرجانات الريو دي جينيرو، باإلضافة إلى عروض نفخ

النار التي أضاءت الشوارع، والحركات اإليمائية من قبل المهرجين الذين شكلوا 
محطّـات وقدموا حكايات تناولت بعضًا من تفاصيل الحياة اليومية، فضال عن 

 حركات بهلوانية بين األلعاب النارية.
وتضمن “العرس” تقديم صور مختلفة في أجواء المعرض عبر بعض ألعـاب

النفخ التي دعت إلى الحفاظ على بيئة األرض والحفاظ على ثروات البحر، من 
خالل إضاءة مجسّـمات لطائر البجع، باإلضافة إلى إضـاءة الكرة األرضية 

وتقديم عروض مختلفة حولها تمثل األضرار التي يلحقها اإلنسان بالبيئة. 

كما كان الحضور، الذي توافد على مراحل إلى شارع المعرض حتى ضـاقت 
جنباته، على موعد مع الفنان العراقي إلهام المدفعي الذي قدم بـاقة من أغاني 

التراث العراقي ترافقه فرقته الموسيقية. 

ريفي غسان  الجمعة17 أيلول 2010 



راقصون يحلّـقون في الجو وهم يؤدون وصالتهم، نسر يخترق السماء ويبهر 
األبصـار، طائران ضخمان يجوبان الفضاء، بهلوانيون يقفزون على األرض 
بأرجل معدنية رفّـاصية إلى علو مثير وهم يلعبون بالنـار، ومخلوقات فضية 
كأنها آتية من كوكب فضـائي تسير بين الحشود وهي تراقص عصيًـا طويلة 
فسفورية كأنها تغـازل رؤوس الناس. عروض خرقت العادة سواء في لباسها 
الغرائبي أو بحجمها الكبير، أو حتى في حركاتها العجيبة التي تؤديها بصحبة 
موسيقى إيقاعية تجعل لكل عرض حكاية قائمة بذاتها. الناس الذين تجمعوا في 
أيام العيد وبعده ليتابعوا هذه العروض المدهشة، هم في غالبيّـتهم لم يسبق لهم 

أن ذهبوا إلى مسرح أو شاهدوا أعماال فنية بهذا الحجم.

عرس في كل مدينة، في صيدا بداية ثاني أيام العيد، ثم في بيروت اليوم الثالث 
للعيد، وبعدها طرابلس حيث أغلق شارع المعرض، أكبر وأوسع شوارع المدينة 
طوال النهار أمام حركة السيارات، يوم االثنين الماضي، ليتحول بدءا من الساعة 
السابعة إلى مسرح كبير يجوبه الفنانون أرضًا وجوًا، يقدّمون ما يخلب الناس 
الذين تجمهروا في الشـارع ليكتشفوا ما هو »عرس المدينة« الذي دعوا إليه،
من خالل منشورات وزعت في المقاهي وأماكن التجمعات، في األيام األخيرة 

من رمضان.

الحفل لم ينته باإلستعراضـات التي قدّمتها أربع فرق فرنسية متخصصة في 
عروض الشارع تعتمد اإلبهار وخلب األبصار، وجـاء الفنّـان العراقي إلهام

المدفعي لينهي السهرات الثالث، بعد أن قدّم حفله النـاجح في قـاعة “ألبرت 
هول” اللندنية مؤخرًا. غنّـى إلهام المدفعي الذي رافقته فرقته الموسيقية أغنياته 
التي اشتهر بها وهي تخلط بين التراث العراقي والنغم الغربي؛ “خطار عندنا 
الفرح اعلق صواني شموع”، “زينه عيونك واهلل وخدك شمام”، “شلون حالي 
وشلون”، “يا محمد” وأغنيات أخرى مختارة من التراث العراقي. أبدع عازف 
اإليقاع في الفرقة، وبقي إلهام المدفعي يعزف على غيتاره ويغني حتى منتصف 
الليل في حفالت، جمعت ما يزيد على 17 ألف متفرج من مختلف المنـاطق 

اللبنانية.

مضت حفالت العيد متنوّعة خلطت بين الغنـاء واإلستعراضات، التي شارك 
فيها 28 فنانًا فرنسيًا، يساندهم 6 فنانين لبنانيين من مهرجين وممثلين صامتين 
ورسامين، خلفهم جميعًا “جمعية نبض للثقـافة والفنون” التي نظّـمت الحدث 
الكبير، وأريد له أن يكون جماهيريًـا ويقدم بالمجـان، خاصة ألولئك الذين ال 

تسمح لهم أوضاعهم المادية بالذهاب إلى المسرح.
»مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة« هي صاحبة المبادرة والتمويل، 
في ما أخذت »نبض« على عاتقها مهمة التنفيذ. مسؤولة الجمعية وفـاء خشن 
سبق لها أن نظّـمت مهرجانين لعروض الشـارع قدّمتهما في سنوات سابقة 
في مدينة صور، ثم قامت العام الماضي بتنظيم االحتفالية لثالث ليال في صيدا 
بمناسبة العيد، واتخذ المشروع هذه السنة شكال مختلفًا مع تعميم العرض على 

ثالث مدن. كل مدينة كان لها رد فعل مختلف، بحسب المنظمين.

األوسطجريدةالشرق

األبطح سوسن  االربعاء15 أيلول 2010 

حياة السكان، كما هي الحال في دول أخرى. فالدراسات التي أجريت حول هذا 
الموضوع كلها تثبت أهمية إنعـاش الشارع بالعروض الفنية، وتقريب اإلبداع 
من النـاس، بجلبه إليهم حيث هم، إن كانوا ال يستطيعون الوصول إليه؛ إمّـا 

ألسباب مالية، أو لعدم تجذر عادات من هذا النوع في بعض المجتمعات. 
فالمبتكرات الفنية المعتمدة على اإلثارة والدهشة التي تقدمها عروض الشارع، 
هي عبارة عن لغة بصرية يفهمها كل من يراها، وتصل إلى الجميع، بصرف 
النظر عن لغتهم أو مستواهم الثقافي. لذلك فإن استقدام فرق أجنبية إلحياء مثل 

هذه المناسبات ال يحول دونه لغة أو جنسية الفرقة.

وعلى الرغم من أن الضخامة التي شوهدت في الشوارع خالل أيام العيد وبعدها، 
تشي بأن المعدات التي استخدمتها الفرق كبيرة وذات وزن ضخم، فإن الواقع 
غير ذلك؛ فهي فرق طوّعت نفسها على التنقل، باستخدام أدوات سهلة الحمل، 
يعتمد غالبيتها على النفخ والطي. اإلنتقال خالل ثالثة أيام من دون توقف من 
مكان إلى آخر، كان يحتاج إلى سرعة في التدبر، وجهدًا إستثنائيًا من المنظمين، 
لكن اإلختبار مر بسالم، واإلحتفاالت قدمت كما كان يؤمل لها، في حين أصبحت 

أعين المنظمين على األعياد المقبلة التي يجب أن تكون أبهى وأمتع.

في بيروت، حضر العرض أكثر من 12 ألف متفرج، لم يكن الفنانون خالله 
في حـاجة حقيقية إلى حمـاية أمنية من فضول المتفرجين، ربما ألن سكـان 
بيروت اعتادوا عروض الشـارع، التي لم تعد غريبة عنهم. “في صيدا كان 
الوضع مختلفا”، تقول إحدى المشاركات في التنظيم. هناك كان كثير من األطفال 
يحملون ألعابًا على شكل مسدسات وبنادق، أحدهم صوب نحو إحدى الراقصات 
أثناء تحليقها في الجو وأصابها في رقبتها وكـاد يؤذيها. كان ال بد من التدخل 
بشكل مستمر لشرح الفكرة للجماهير الغفيرة التي مألت المكان. في طرابلس
لم يكن التجمع كبيرًا بالقدر المنتظر، وتلقّـى المتفرجون ما قدم لهم بكثير من 

البهجة والفرح.

تشرح إحدى المنظمات للتظاهرة، بأن عروض الشـارع التي أصبحت شائعة 
بشكل كبير في أوروبـا ال تزال في بداياتها في العـالم العربي، وفي لبنـان 
بطبيعة الحال. لكن ما هو أكيد أن وجود هذا النوع من األنشطة يحرك العجلة 
اإلقتصادية ويبث الحيوية في أجواء المدن. فأحد سـائقي التاكسي في بيروت، 
تكلم عن حركة غير مسبوقة في اتجاه الكورنيش البحري يوم العرض البيروتي، 
ممّـا جعله يربح 75 دوالرًا في ثالث ساعات، وهو ما ال يحدث في األوقات 

العادية، هذا إضافة إلى حركة المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي.

المنظمون يتحدثون عن مجرد بداية، وأن األعياد المقبلة ال بد أن تشهد أنشطة 
تصل إلى عدد أكبر من النـاس، على أن تصبح عروض الشـارع جزءًا من



فنّيةإستعراضات



تحوّل عرس المدينة الذي نظمته لجنة مهرجانات التنمية المدنية لمنـاسبة عيد 
الفطر على بولفار صيدا البحري ليل السبت - األحد، إلى عرس للفرح والحياة 
تألّـقت فيه صيدا عروسًا للمتوسط وشاركها آالف المواطنين من كل لبنان ليلة 

من ليالي السحر والجمال واإلبداع. 

من خـان اإلفرنـج إلى قلعة البحر إلى مقهى أبو العبد، إلى فضـاء المدينة، 
مساحات لقاء وتواصل وتفاعل وإبداع توزعت عليها عروض المهرجان، وسط 
تدابير اتخذتها قوى األمن الداخلي التي أغلقت منفذي البولفار من جهة استراحة 
صيدا السياحية والمرفأ وحصرت المرور عليه بالمشاة لتسهيل حركة المواطنين 
واستمتاعهم بالعروض التي تكاملت مع أجواء وفرحة العيد التي كانت تشهدها 
سـاحة بحر العيد القريبة من المكان، ومع حركة المقاهي والمطاعم المنتشرة

على الواجهة البحرية للمدينة.

إفتتح عرس المدينة برعاية وحضور النائب بهية الحريري ومشـاركة الرئيس 
فؤاد السنيورة ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي وعدد من أعضاء المجلس 
البلدي وممثلين عن تيّـار المستقبل، ورئيسة جمعيّـة “نبض” المشرفة علـى 
العروض وفـاء الخشن، حيث قـامت الحريري والحضور بداية بجولة علـى 

 المعرض الحرفي التراثي وسوق الطيب.
ثم قدّمت عروض من الفرق الفرنسية واللبنانية المشاركة التي تضم أكثر من 
 Motus Modules و Remue-Ménage crée خمسين فنانا ومؤديااّ، مثل

و”سيبال” وغيرهـا. وتضمنت هذه العروض: بالونات مجسمة طائرة إتخذت 
أشكاال مختلفة، فسبحت أسماك طـائرة في فضـاء قلعة البحر، وحلق منطاد 
بيضاوي على شكل طـائر أسطوري إلتصقت به فنانة فرنسية لوحت بجناحين 
عمالقين، وارتفعت في أجواء المكان مجسمات لكـائنات مـائية. وسار وسط 
الحشود أشخـاص يرتدون بزّات مضيئة أشبه بتلك التي ترتديها المخلوقـات 

الفضائية. 

وأدّت شخصيات ألعابًـا بهلوانية وقفزات في الهواء بواسطة قوائم إصطناعية 
طويلة. وتنقل عدد من المهرجين بين الحضور وداخل المقاهي وقاموا بحركات 
إيمـائية وعزف الموسيقى أمـام الجمهور. فيما قدمت فرقة قـارعي الطبول 
عروضًـا إيقـاعية راقصة علـى طول البولفـار والكورنيش البحري حيث 
أقيم المهرجان. وتدلى بعض أفراد الفريق الفرنسي Motus Modules بواسطة 
الحبـال في الهواء على ارتفاع أمتار حيث أدّوا رقصـات تعبيرية على وقع 
الموسيقى الصاخبة. واختتم المهرجان بحفلة موسيقية غنائية للفنان إلهام المدفعي 

الذي قدّم بعض أغنياته على وقع المؤثّـرات الصوتية والضوئية.

ثم شـارك نائبا صيدا الرئيس السنيورة والسيدة الحريري المواطنين إحتفالهم 
بالعيد في مقاهي صيدا الشعبية حيث جلسا في مقهى أبو العبد وسط الناس الذين 
سارعوا إلى مصافحتهما والتقاط الصور التذكارية معهما. وكانت هذه اإلطاللة 
الشعبية منـاسبة لتبـادل التهاني بالعيد مع زوار المدينة الذين وفدوا اليها من 

مختلف المناطق لتمضية عطلة العيد ومشاهدة عروض عرس المدينة.

جريدةاملستقبل

وقال الرئيس السنيورة: كما ترون هو عرس، وأهل المدينة وجوارها موجودون 
اليوم في احتفـال وهذا دليل على العيش المشترك الحقيقي بين اللبنانيين وهو 
يبرز بهذه الظـاهرة التي هي عرس مشترك وبالتـالي باستطاعتنا أن نحتفل 

بأعيادنا، وقادرون أيضًـا على أن نفرح بشكل مشترك مع الجميع. 

هذه الظاهرة التي تتكرر أكثر من مرة في صيدا تعبر عن حقيقة روح المدينة 
الراغبة في أن يكون أهلها جميعًـا قادرين على أن يعبّـروا عن صيغة لبنان 
بالعيش المشترك واننا نستطيع فعليًـا أن نحتفل بأعراسنا سويًا. أنا سعيد أن 
أرى هذا الحشد الكبير من أهل صيدا ومن محيط المدينة أتوا جميعًا كي يعبروا 

سويًـا عن فرحة العيد.

وبعد صيدا إنتقل عرس المدينة إلى بيروت-كورنيش الروشة المنارة، على أن 
ينتقل مساء اإلثنين إلى طرابلس - شارع المعرض.

وقـالت النـائب الحريري في تصريح خالل المهرجان: أنا سعيدة ألن الناس 
سعيدة اليوم وأعتقد أن مـا نراه أكبر معبّـر عن الحالة التي تعيشهـا المدينة 
والتنوّع الموجود فيها وطبعًـا هؤالء الناس، كبارًا وصغارًا أتوا كي يشاركوا 

المدينة فرحتها وأعتقد أن هذا هو الهدف األساسي.

اليوم هو ختـام لكّل األمسيـات في عرس المدينة والهدف األسـاسي تواصل 
الناس مع بعضها البعض وتواصلها مع الجوار بفرحة، وهذا أمر أساسي وهو 
جزء من مهرجان التنمية المدنية الذي أطلقناه في المدن األربع بيروت وصيدا 
وطرابلس والميناء، وسنكمل مباشرة بعد العيد كي تكون الحيويات دائمة وليست 
موسمية أو فقط في رمضان وإنما سيكون لدينا تكامل بالحركة. لتتراكم وتكون 
متكاملة كي تفسح مكانًا آمنا للناس للتواصل مع بعضهم البعض وأن يكون هناك 

دورة إقتصادية متكاملة.

الموضوع سيتواصل ويرتفع بوتيرته ضمن آليـات إلحياء األماكن التي نشعر 
بأناّها يجب أن تكون بحيوية دائمة. وشـاهدت إفتتاح “مهرجان شارع الحمرا“، 
وأريد أن أوجّـه لهم تحية كبيرة وإن شاء اهلل نحن أيضًـا يكون لدينا أيضًـا 
مهرجان “شارع رياض الصلح“ ومهرجان “شارع نزيه البزري“ لنعبر عن هذه 

الحيوية الموجودة وهي الهدف األساسي.

فؤادالسنيورة بهيةاحلريري نعيم رأفت  االحد 12 أيلول 2010 
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