
يف منتدى الفن العاملي العاشر بدبي

ضمن حوارات «كان املستقبل» في دبي.. مناقشات حول ما سيأتي وما كان يمكن أن يحدث
لندن: شيماء بوعلي

عــــــلــــــى مــــــــــــدى ثــــــــالثــــــــة أيـــــــــام 
مــــعــــرض «آرت  انــــعــــقــــاد  وخــــــــالل 
دبــــي» عــقــد مــنــتــدى الــفــن الــعــاملــي 
ـــــعـــــاشـــــر وشـــــــــــــارك فـــــيـــــه كــــتــــاب  ال
وخـــبـــراء اقــتــصــاديــون وبــاحــثــون 
أثــريــون ومــخــرجــون وغيرهم في 
موضوع املنتدى هذا العام، «كان 
املــســتــقــبــل». ومـــن خـــالل الــتــركــيــز 
تـــاريـــخ املــســتــقــبــل، سمعنا  عــلــى 
أفكارا حــول ما سيأتي، ومــا كان 
يـــحـــدث، ومـــا نستطيع  يــمــكــن أن 

إنجازه، كجنس بشري.
كانت خيمة املؤتمر، املقامة 
في «فورت آيالند» بمدينة جميرا، 
بمثابة استعراض للزمن، حيث 
توسعت عقول الجمهور باتساع 
املعارف التي جلبها الحدث من كل 
أنحاء العالم. شهدنا محاضرات 
وأفالما واستمعنا إلى مناقشات، 
ولـــــلـــــمـــــرة األولــــــــــــى فــــــي املــــؤتــــمــــر 
مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات اســتــمــتــعــنــا 

بمجموعات الرقص.
كانت كــل جلسة تبدأ ببيان 
عــمــا كــــان عــلــيــه املــســتــقــبــل. «كـــان 
املستقبل.. صحراء»، كان مناقشة 
مـــــن جـــــزأيـــــن عـــــن فـــيـــلـــم لــلــكــاتــبــة 
والفنانة القطرية صوفيا املرية. 
جـــرى الـــجـــزء األول مـــن املــنــاقــشــة 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) في 
معهد لندن للفن املعاصر، ضمن 
فعاليات التجهيز للمنتدى. وفي 
هــــذا الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الــعــرض 
انضم إلى املرية الكاتب الجنوب 
أفريقي لورين بيكس. يعمل فيلم 
املرية الذي يرثي للمسار البيئي 
الــذي يمضي فيه كوكب األرض، 
كــنــظــرة تــحــذيــريــة حـــول الكيفية 

الـــتـــي نــعــامــل بـــهـــا، نــحــن الــبــشــر، 
كوكبنا.

تصرخ بصوت رقمي قائلة: 
«أناشدكم الرفق بكوكبنا»، بينما 
يــتــم عـــرض صـــور مكثفة سريعة 
لـ٢٦ مليون سنة من تاريخ األرض. 
وأثــــنــــاء الــعــمــل عــلــى هــــذا الــفــيــلــم 
التقت بيكس في صحراء ناميبيا، 
حيث استكشفا فنا صخريا عمره 
ألــف ســنــة، مــا منحها «دوارا   ٢٠
زمانيا» كما تتذكر. لكن هنا، في 
املــنــاقــشــة، وبينما يتأمالن  هـــذه 
الـــتـــدهـــور الـــــذي أصـــــاب الــكــوكــب 
وينظران إلى هذه الصور األولى، 
فـــإنـــهـــمـــا يــــفــــكــــران بــــشــــأن صــــور 

املستقبل في الثقافة الشعبية.
تظهر أفــالم مثل «الكثبان»، 
و«ماد ماكس»، و«حرب النجوم» 
بالطبع، ضمن أفالم أخرى، العالم 
املــســتــقــبــلــي كـــصـــحـــراء. مـــا الـــذي 
يجعل الصحراء كإناء للمستقبل 
بهذه السهولة. يرد بيكس قائال: 
«غياب الحياة». إن هذا ال يعطي 
للسينمائيني والــكــتــاب الفرصة 
لـــبـــنـــاء حــــيــــاة جـــــديـــــدة فــحــســب، 
وإنـــمـــا يــشــيــر إلــــى عـــالـــم مـــا بعد 
نــهــايــة الــعــالــم، حــيــث انــصــهــر كل 
شيء مخلفا هذه األرض القاحلة 
الحارة. ينتهي فيلم املرية بمقطع 
فيديو من أغنية بوني إم الشهيرة 
عام ١٩٨١، «قتلنا العالم، ال تقتلوا 

العالم».
شــــــــــــارك فــــــــي ورشــــــــــــة «كــــــــان 
املستقبل.. ســاي فــاي» اثنان من 
أدباء الخيال العلمي اإلماراتيني، 
هـــمـــا مـــحـــمـــد الــــحــــمــــادي ونــــــورا 
الـــــــنـــــــومـــــــان، حـــــيـــــث تـــــحـــــدثـــــا عـــن 
تــجــربــتــهــمــا مــــع كـــتـــابـــة الــخــيــال 
الـــعـــمـــلـــي بـــالـــعـــربـــيـــة لــلــجــمــهــور 

املــحــلــي. قـــال الــحــمــادي: «لـــم أكــن 
مــتــأكــدا مــن أن املجتمع سيتقبل 
هـــذه األفـــكـــار مــن كــتــاب محليني، 
لــكــن لــحــســن الـــحـــظ أنــــه تــقــبــلــهــا. 
والـــــنـــــاس مـــهـــتـــمـــون بـــهـــا جــــــدا». 
واعتبر كتاب النومان، «عجمان» 
على نطاق واســع مــن بــني أفضل 
الــــــروايــــــات اإلمــــاراتــــيــــة املــوجــهــة 

لليافعني.
توضح النومان: «أدب الخيال 
الــعــلــمــي الـــــذي كــتــبــه إمـــاراتـــيـــون 
ال يــكــاد يـــذكـــر. لــقــد اعــتــدنــا على 
الحصول عليه جاهزا من الواليات 
املتحدة». والشخصية األساسية 
فــي روايتها كائن فضائي عمره 

١٩ عــامــا، وقــوتــه األســاســيــة هي 
املــشــاركــة الــوجــدانــيــة -اإلحــســاس 
بمشاعر اآلخرين. تملك النومان 
الـــخـــيـــال لــخــلــق عــــوالــــم جـــديـــدة، 
وكـــلـــمـــات جــــديــــدة، ووصـــــف هــذه 
الخياالت ألنها تشعر بأن هذا قد 
يكون هو ما يشجع الشباب على 
القراءة. وبالنسبة إلى الحمادي، 
فــهــو يــجــد أن كــتــابــة أدب الخيال 
العلمي أثرت في رؤى ألشياء في 
سبيلها للحدوث. يقول: «كتبت 
عن مشروع الفضاء اإلماراتي قبل 
أن يــحــدث»، وهـــو فــي هـــذا يشير 
إلى مشروع اإلمارات الستكشاف 
املريخ ٢٠٢١. ومــن دون أن يدعي 

أنــــــه كــــــان املـــحـــفـــز لـــتـــدشـــني هـــذا 
املــشــروع، يؤمن الحمادي بقدرة 
الــــرؤى عــلــى الــتــأثــيــر فــي الــنــاس. 
يأخذنا كتاب الحمادي إلى عالم 
تـــوجـــد فـــيـــه الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة فــي 

القطب الجنوبي.
أما «كان املستقبل.. جماعيا»، 
فقد كانت أكثر الجلسات تفاعلية. 
الــكــاتــبــة املــقــيــمــة فـــي ديـــتـــرويـــت، 
أدريــــان مـــاري بــــراون، بــاحــثــة في 
أدب الخيال العلمي، ومن املدافعني 
عـــن تــصــويــر الـــبـــدائـــل. ويــتــخــيــل 
إلــيــه بوصفه  الـــذي يــشــار  عملها 
الــرؤيــة»، أزمــنــة مستقبلية  «أدب 
أكـــثـــر إنـــتـــاجـــا وإيـــجـــابـــيـــة. كــيــف 

نستخدم خيالنا إلحداث العدالة 
االجتماعية؟ سألت الجمهور قبل 
أن تطلب منهم تكرار العبارة. «كل 
شيء تلمسونه يؤدي إلى تغيير. 
كــــل شـــــيء تـــغـــيـــرونـــه، يــغــيــركــم». 
وفي أكثر أجزاء املنتدى حميمية، 
طلبت براون من الجميع أن يقفوا 
إلــى الشخص الجالس  وينظروا 
بجوارهم، وأن ينظروا لبعضهم 
البعض كبشر، يشعرون ويبدعون 
ويـــحـــبـــون. بـــعـــد ذلـــــك طــلــبــت مــن 
الــحــضــور مــشــاركــة أكــثــر لحظات 
الــفــخــر فـــي حــيــاتــهــم. وقـــد أثـــارت 
هــــذه اإليــــمــــاءة الــبــســيــطــة بشكل 
مـــدهـــش الــــدمــــوع فـــي أعــــني كثير 

من الحضور، مع تواصلهم بهذه 
الطريقة النابعة مــن القلب، رغم 
بساطتها، مع الغرباء الجالسني 

إلى جوارهم.
كان هذا العمل مظاهرة حول 
كيفية اتصال إنسانيتنا بطريقة 
املـــرجـــح أن تجمعنا كجنس  مـــن 
أكــثــر إنسانية  واحــــد، وأن نــكــون 

بشكل جماعي.
وعــــلــــى مـــــــدار أيـــــــام املـــنـــتـــدى 
الثالثة، كانت تعقد بشكل متقطع 
جــــلــــســــات أقـــــصـــــر مـــــــدة بـــعـــنـــوان 
«طــوابــع بــريــديــة مــن املستقبل». 
عرضت جوانا حاجي توما فيلما 
مــدتــه ١٥ دقيقة، وهــو عــبــارة عن 
نسخة جديدة مطولة من ملحق 
الــذي  فيلمها الوثائق فــي ٢٠١٢، 
أنـــتـــجـــتـــه بــــاالشــــتــــراك مــــع خــلــيــل 
جـــــوريـــــج، «جـــمـــعـــيـــة الـــصـــواريـــخ 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة». يـــبـــدأ الــفــيــلــم الــــذي 
يـــعـــرض كـــمـــقـــال فـــيـــديـــو مــدبــلــج، 
بتخيل مــا كـــان يمكن أن ينتهي 
إليه حال لبنان، لو اهتم بالخيال 
العلمي. كما التفتت الجلسة إلى 
«السجل الذهبي املسافر»، الذي 
أرســــــل إلـــــى الـــفـــضـــاء مــــع ســفــيــنــة 
الفضاء «فويجر» في ١٩٧٧. كان 
السجل يحتوي على أغنيات من 
كوكب األرض من بــاخ إلــى تشاك 
بـــيـــري. تــخــيــل جـــوريـــج وحــاجــي 
توما ما يمكن أن يحتويه سجل 
يــتــم إرســـالـــه إلـــى الــفــضــاء الــيــوم، 
فيرجحا أنه سيتضمن مقاطع من 
الشعر، وبخاصة من أشعار إيتل 
الــكــوكــب:  عــدنــان تسألنا وتــســأل 
الــــتــــاريــــخ  مــــــن  «فــــــــي أي جـــــانـــــب 

سنكون؟».
احــــــــــتــــــــــوت جــــــلــــــســــــة أخــــــــــرى 
قــــراءة لــلــكــاتــب اإلمـــاراتـــي مشعل 

الــــــجــــــرجــــــاوي. قـــــــرأ الــــجــــرجــــاوي 
مقطعا مــن روايــتــه الــتــي لــم ينته 
مــن كتابتها بعد. واســتــنــادا إلى 
مقال خيال علمي نشره في ٢٠١٠، 
يــتــخــيــل زمـــنـــا تـــنـــدمـــج فـــيـــه دبـــي 
وأبوظبي، وتصبحان «أبودبي». 
فـــي هــــذه الـــقـــصـــة، يــتــخــيــل شــابــا 
صــــغــــيــــرا، يــــتــــجــــاوز الــــــزمــــــن مــن 
خــالل الــواقــع االفــتــراضــي، ليزور 
دبـــي الــقــديــمــة وهــــذه املــديــنــة في 
املـــســـتـــقـــبـــل. تـــســـكـــن الــــروبــــوتــــات 
هذه املدينة، والرواية مستوحاة 
فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن جـــــوانـــــبـــــهـــــا مـــن 
تـــســـكـــنـــنـــا إزاء  الـــــتـــــي  املــــــخــــــاوف 
مـــا هـــو قــــــادم. ويـــكـــون الــتــحــســني 
وسيطرة «داعـــش» صفة مميزة، 
كما هــي تهديد ووعـــد تجلبهما 

التكنولوجيا.
تــأخــذنــا األيـــــام األربـــعـــة إلــى 
الــفــضــاء الــخــارجــي، والــصــحــراء، 
وكــــذلــــك إلـــــى الـــســـحـــاب الـــرقـــمـــي، 
والــــعــــقــــل الـــــبـــــشـــــري، والــــقــــاعــــات 
الــكــبــيــرة بــمــتــاحــف الـــفـــنـــون. أمــا 
الــشــيء الــثــابــت على امــتــداد هذه 
الرحلة فهو الوجوه املطبوعة على 
الوسادات املوضوعة على منصة 
املتحدث، وتحملق فينا. السيدات 
األربع في التاريخ العلمي: السيدة 
األولـــــــى فــــي الـــفـــضـــاء، فــالــنــتــيــنــا 
تـــيـــرشـــكـــوفـــا، ومــــــاريــــــا، الـــســـيـــدة 
األولى الروبوت في فيلم عرض في 
١٩٢٧ وهو فيلم «متروبوليس»، 
وأوكــتــافــيــا بــاتــلــر، أديــبــة الخيال 
العلمي األميركية الشهيرة. كان 
حضور ههذ السيدات دائما على 
امتداد املنتدى، ومذكرا باستمرار 
بــــالــــبــــدايــــات املـــخـــتـــلـــفـــة لـــألزمـــنـــة 
املــســتــقــبــلــيــة الـــجـــديـــدة، وإلــــى أي 

مدى وصل املستقبل.

إحدى مناقشات «منتدى الفن العاملي» بدبي

سهرة فنية يف ختام املهرجان العاملي للمدن العتيقة

أدباء وشعراء نقلوا بيروت وبغداد والقيروان وفاس إلى الدار البيضاء
الدار البيضاء (املغرب):

 «الشرق األوسط»

لـــــم تــــكــــن أمــــســــيــــة بـــيـــضـــاويـــة 
فــحــســب بــــل لــيــلــة مــــن ألـــــف لــيــلــة، 
تلك التي ختمت املهرجان الدولي 
للمدن العتيقة في الــدار البيضاء، 
أول من أمــس. فقد نجحت العصا 
بإمكانيات  للمنظمني،  السحرية 
ـــذكـــر، مـــن اســتــحــضــار مــراكــش 

ُ
ال ت

والقيروان وبغداد وبيروت وغيرها 
مــــن املـــــــدن الــــتــــي ألســـمـــائـــهـــا رنـــني 
الـــذهـــب عــلــى األســــمــــاع، اجــتــمــعــت 
كلها عــلــى مــســرح بــيــت تــراثــي في 
«أنفا»، التسمية  لـ املدينة القديمة 
القديمة ملدينة بحرية متوسطية 
مــرت عليها جحافل غــزاة كثيرين 
وما زالت شامخة تبتسم للتاريخ 
وتغمز لضيوفها بعينها. و«أنفا» 
الــقــمــة. وما  كلمة أمــازيــغــيــة تعني 
زال االسم يطلق على منطقة غرب 
أقــدم حي بمدينة  املدينة، وتشمل 

الدار البيضاء.
إنــــــهــــــا املــــــــــــرة األولـــــــــــــــى الــــتــــي 
ا أدبًيا 

ً
تستضيف فيها املدينة حدث

وفنًيا بهذا التنوع. بل إن املهرجان 
كــلــه كــــان فـــكـــرة نــبــعــت فـــي مخيلة 
الــفــنــان زكــريــا الــحــلــو، تــداولــهــا مع 
زمــــــالء لــــه فـــــبـــــادروا إلـــــى تــأســيــس 
جــمــعــيــة تـــتـــولـــى تــحــقــيــق الــفــكــرة 
التي وجدت من يؤمن بها: فنانون 
وأدبـــــــــاء ومـــثـــقـــفـــون ومـــهـــنـــدســـون 
مــعــمــاريــون وممثلون ومخرجون 
ســيــنــمــائــيــون مــــن أبــــنــــاء املـــديـــنـــة، 
تعاونوا على تعزيز التراكم الثقافي 
واملـــــشـــــاركـــــة فـــــي مـــــشـــــروع شـــامـــل 
لتأهيل املدن املغربية العريقة. كان 
رئيس الجمعية وزمالؤه واضحني 
في رؤيتهم، وهي أن املدن العتيقة 
ليست مجرد فضاءات من املباني 
اآليـــلـــة لــلــســقــوط، مــكــتــظــة بــكــثــافــة 
ســكــانــيــة عــالــيــة، يــلــفــهــا الضجيج 
وتؤرقها املشكالت املعقدة للبنى 
التحتية، بــل هــي «قيمة إنسانية 
ومــــــخــــــزون لــــلــــذاكــــرة ورابـــــــــط بــني 
املاضي والحاضر». وهكذا صاغوا 
شعار املهرجان: «حضارة منفتحة 

على مستقبل أفضل».
الـــتـــرفـــيـــه، إذن، هــو  يـــكـــن  لــــم 
الــعــمــل  تـــحـــريـــك روح  بــــل  الــــهــــدف 
املــفــيــد لــلــبــيــئــة. وظـــهـــرت عــشــرات 
الـــــــورشـــــــات الـــــتـــــي جـــمـــعـــت بـــنـــات 
املدينة وأبــنــاءهــا، وهــم قــد ارتــدوا 
مالبس الرياضة والعمل وتوزعوا 
فــــي زنــــقــــات (أزقــــــــة) الـــبـــلـــدة داخــــل 
األسوار القديمة، حاملني املكانس 
وأوعــيــة الــدهــان األبــيــض وأعـــادوا 
لــلــبــيــضــاء نــصــاعــتــهــا. وأوضــحــت 
املمثلة سامية أقريو، عضو اللجنة 

لــم يكونوا  أنــهــم  املنظمة، 
راغبني في مهرجان يهبط 
عليهم باملظلة بــل يقوم 
األهالي أنفسهم بإعداده، 

وهـــكـــذا كــــان. واســتــقــبــلــت 
املـــهـــرجـــان  فـــعـــالـــيـــات  الـــثـــقـــافـــة  دار 
ومــعــارضــه ونـــدواتـــه. وكـــان مبنى 

الـــــــدار، فـــي األصــــــل، كــنــيــســة. وفــي 
الزقاق القديم نفسه يتجاور اليوم 
مسجد وكنيسة ومعبد يهودي، ال 

تفصل بينهم سوى بضعة أمتار.
الــــثــــقــــافــــة،  فـــــــي مــــــدخــــــل دار 
يــســتــوقــف الـــزائـــر مــعــرض املــصــور 
عثمان األشعري. وهو قد بحث عن 
البطاقات البريدية التي كان الرجال 
والسفراء واملغامرون يتداولونها 
وتصور جوانب من الدار البيضاء 
في أوائل القرن املاضي. ثم عاد إلى 
األماكن نفسها والتقط لها صوًرا 
حديثة، بكل ما عبثت به أنامل 
السنني وشطبته من مالمحها. 

ووضـــــع الـــفـــنـــان صــــور الــيــوم 
بــــــــــمــــــــــقــــــــــابــــــــــل صـــــــــــور 

األمــــس. وإذا كانت 
بــــــعــــــض املـــــبـــــانـــــي 
الـــجـــديـــدة جميلة 
فـــــــــــإن الـــــحـــــاضـــــر 
الـــعـــمـــرانـــي لــيــس 
بـــــــــــأبـــــــــــهـــــــــــى مــــــن 
أراد  املــــــــاضــــــــي. 
املـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــون 

أال يـــكـــون املـــهـــرجـــان ســيــاحــًيــا أو 
تــنــمــوًيــا فــحــســب. وهـــم قــد راهــنــوا 
الثقافة فيه وجــس نبض  على زج 
البيضاويني وهم يستقبلون أدباء 
عـــرًبـــا وآخـــريـــن جـــــاءوا مـــن مــدن 

املغرب لتقديم قــراءات 

ممسرحة 
ومـــــــغـــــــنـــــــاة، الــــــكــــــل عـــن 
مــديــنــتــه. وكـــان الــرهــان فــي محله، 
فقد خرج سكان األحياء القديمة من 

بيوتهم، وجــاءت النساء حامالت 
أطــــفــــالــــهــــن، وســــهــــر الـــجـــمـــيـــع فــي 
أمسية ربيعية منعشة احتضنها 
مــــركــــز «أجــــــــيــــــــال»، مـــــا بـــــني قـــاعـــة 
فسيحة وسطح يطل على أضواء 
امليناء. وكم كان الشاعر 
والـــــروائـــــي املــغــربــي 
يــــــــــاســــــــــني عــــــــدنــــــــان 
ــــا وهــــو يفتتح 

ً
صــــادق

املــــدن العتيقة   إن 
ً
قـــائـــال األمــســيــة 

ليست مجرد مبان قديمة تحتاج 
إلـــى تــرمــيــم. بـــل هـــي فـــي األســـاس 
أســـلـــوب حــيــاة عــلــيــنــا أن نتشبث 

: «كـــــان 
ً
بــــــه. وأضـــــــــاف مــــســــتــــرســــال

املغاربة، والعرب عموًما، يعيشون 
مــتــمــاســكــني داخــــل املــــدن الــقــديــمــة، 
يؤمنون بالجوار، ويعيشون داخل 
الــحــي الـــواحـــد مــثــل أســــرة واحــــدة. 
وحــتــى أبـــــواب الــبــيــوت فـــي مدننا 
العتيقة كانت متشابهة ال تستطيع 
أن تخمن ما إذا كانت ستنفتح عن 
ريـــاض مهيبة بحديقة غــنــاء ذات 
أحواض وأشجار أم عن بيت صغير 
مـــن غـــرفـــتـــني. فــفــضــيــلــة الــتــواضــع 
كـــــانـــــت هــــــي األصـــــــــــل، والـــــجـــــيـــــران 
يــعــيــشــون مـــتـــجـــاوريـــن ال يــخــدش 

الجار جاره وال يتباهى أمامه. لذلك 
علينا أن نتعلم اليوم من الدروس 
التي تقدمها لنا املدن العتيقة على 
الــعــيــش. واألدب قد  مستوى نمط 
يساعدنا على ذلك ألنه يتيح فرصة 
أن نــســتــعــيــد هــــذه املـــــدن ونــحــافــظ 
عليها ونتشبث بها ونستخلص 

منها دروس فن العيش».
قــــاد يـــاســـني عـــدنـــان، جــمــهــور 
الــبــيــضــاء، فـــي جـــولـــة اســتــثــنــائــيــة 
عبر املدن العتيقة يكون أدالؤها من 
الروائيني والشعراء واملوسيقيني. 
فـــقـــد ســـافـــر الـــشـــاعـــر عـــبـــد الــرفــيــع 

الـــجـــواهـــري بــالــحــضــور إلــــى فــاس 
الــعــتــيــقــة. ثــم عــــادت بــهــم الــروائــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إيــــمــــان حــــمــــيــــدان إلـــى 
بـــــيـــــروت الــــجــــريــــحــــة، بـــــيـــــروت مــا 
بعد الــحــرب األهــلــيــة. أمــا الــروائــي 
ووزيــــر الــثــقــافــة الــســابــق فــقــد بعث 
بــنــص نــقــل املــســتــمــعــني فـــي رحــلــة 
أنــــدلــــســــيــــة مــــوريــــســــكــــيــــة، مـــــا بــني 
الرباط وغرناطة. وحضرت بغداد 
بكل وجــوهــهــا القديمة والحديثة 
فـــــي قـــــــــراءة قـــدمـــتـــهـــا إنـــــعـــــام كــجــه 
جي. والقيروان جاءت بكل عبقها 
مـــــع مــــخــــتــــارات شـــعـــريـــة لــلــشــاعــر 
الـــتـــونـــســـي املـــنـــصـــف الـــوهـــايـــبـــي. 
ومع إدريس امللياني بدا الجمهور 
مسحوًرا وهو يستمع إلى فصول 
مـــن روايـــتـــه الـــجـــديـــدة «كـــازانـــفـــا»، 
الــدار البيضاء  مر بها على تاريخ 
واســـتـــعـــرض الـــرحـــالـــة والــضــيــوف 
والطامعني والغزاة في نص بديع. 
وقـــطـــع مــــــراد الـــــقـــــادري، مــــن خـــالل 
زجلياته الجميلة، وادي أبي رقراق 
بــاتــجــاه ســـال. ومـــن الــلــغــة العربية 
إلـــى الفرنسية  املــســتــمــعــون  انــتــقــل 
مـــع الــشــاعــرة فــاطــمــة شــهــيــد الــتــي 
قرأت مناجاة عميقة ملسقط رأسها 

وقلبها: تارودانت.
أبـــــدع  الــــجــــمــــيــــع،  ومـــــــن وراء 
املـــــخـــــرج مـــحـــمـــود الــــشــــاهــــدي فــي 
تقديم خلفية فيلمية للمدن التي 
تغنى بــهــا األدبـــــاء. ويــمــكــن الــقــول 
بـــكـــل صـــــدق إن ملـــســـاتـــه هــــي الــتــي 
مــنــحــت الــــقــــراءات نــكــهــتــهــا. ومــعــه 
املغنية هاجر الشرقي التي لحنت 
وقدمت مقاطع مما قــرأه الشعراء. 
ولكي تكتمل متعة الفرجة، كانت 
شـــابـــة لـــهـــا لـــيـــونـــة الـــفـــهـــد، تــدعــى 
ســـانـــدرا، تــرافــق الـــقـــراءات بعرض 
كــوريــغــرافــي مــدهــش تــتــســلــق فيه 
مــــــــالءة بــــيــــضــــاء وتــــتــــلــــوى مــعــهــا 
معتمدة على عــضــالت مــن حديد، 
مثل العبة سيرك تجازف من دون 
شبكة طوارئ. بل إن السهرة كلها 
نــجــحــت ألنـــهـــا كـــانـــت مـــغـــامـــرة لــم 
تضع في حسابها احتمال الفشل.

ياسني عدنان يفتتح أمسية املدن القديمة
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الشاعر التونسي املنصف 
الوهايبي يستحضر القيروان

مناجاة ملدينة تارودانت. الشاعر عبد الرفيع الجواهري

املغنية هاجر 
الشرقي
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