
 القاهرة – عبد الناصر عبد المنعم 

أكد الدكتور عبد المنعم تليمة الناقد األدبي أن 
علي الراعي يعد رائدا للدرس النقدي المقارن بين 
األدب العربي واألوروبــي مشيرا إلى أن انطباعية 
عــلــي الــراعــي فــي الــنــقــد ليست مــجــرد "طــرطــشــة" 
أدبية مدربة  ذائقة  ناقد صاحب  انطباعية  وإنما 

وخبيرة وذات حس تاريخي.
وقــال في نــدوة لتكريم الناقد الراحل الدكتور 
علي الراعي بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيله 
بعنوان "علي الراعي: الفكر والفرجة" التي عقدت 
االنطباعية  هــذه  إن  للثقافة:  األعــلــى  بالمجلس 
في النقد كانت تميز الرعيل األول أمثال الراعي 
ومحمد مندور ويحيى حقي، وأن هذه االنطباعية 
ليست "سبة" لهؤالء فهم نقاد على مستوى راق 

وعال.
جيل مبدع

وقال األديب سعيد الكفراوي: إن علي الراعي 
أحد األساتذة الكبار الذين نظروا بحنو إلى األدب 
الجديد وكنت دائما أستمع إليه عندما يقول: يا 
كفراوي األديب يتعب والبد أن نقول له "شكرا". 
وأضــاف أن الراعي ابن جيل لم يعش على نقد 
الــنــصــوص وتــقــديــمــهــا ولـــكـــن جــيــلــه قــــام بــحــرث 
الــقــادمــة فكتب عن  األجــيــال  أمـــام  األرض نقديا 
الرواية والقصة والمسرح. وكان من النقاد الذين 
العالقة  وكــانــت  يحبونه  ال  عمل  عــن  يكتبون  ال 
بينه وبين الكتاب الذي يقدم له نقديا هي مدى 
جودة هذا الكتاب وما يقدمه من أسئلة جديدة. 
الراعي  وأعــرب عن دهشته من القول بأن علي 
ناقد انطباعي رغم أنه في ظل جيل علي الراعي 
ومندور ومصطفى ناصف وطه حسين كتبوا أهم 
ما يغني الذائقة والثقافة العربية وأبدع في ظلهم 
نجيب محفوظ ويوسف إدريس وغيرهما، فالراعي 

كان أحد األمناء على الضمير المصري والعربي.
الناب األزرق

وأشار الروائي فؤاد قنديل إلى أن علي الراعي 
البداية ولم أجد  كان حضنا كبيرا شعرنا به منذ 
نـــاقـــدا مــثــلــه فـــي مــصــر يــكــتــب عـــن أحـــد دون أن 
يعرفه، فقد كتب عن روايتي "الناب األزرق" في 
مجلة المصور رغم أني لم أقدم له الرواية فقد كان 
النقد  الجديدة، وهذا  الكتابات  دائما يبحث عن 

جعلني أعيد تقييم ما أكتبه.
وأوضح أن انطباعية علي الراعي ليست "سبة" 
يــرى  أســـــاس األدب كــمــا  هـــي  االنــطــبــاعــيــة  ألن 
محمد مــنــدور، والـــراعـــي نــاقــد الــشــعــب فــهــو يريد 
تتلقاه  أن  أجــل  مــن  وفنية  جمالية  رؤيـــة  تقديم 
الجماهير فهو يحاول أن يرتفع بالذائقة األدبية 
عند الجماهير وهو صاحب اتجاه "الفن للمجتمع" 
ولــذلــك كـــان مهموما بــاإلنــســان الــعــربــي وتــحــدث 
عما تعانيه الشعوب العربية من قهر في مقدمة 

الراعي  وكــان  العربي"  الوطن  "الــروايــة في  كتابه 
إنما كان  الحديثة "الحداثة"  التقنية  ال يستخدم 

يريد أن يضع يده على جماليات النص.
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــــراعـــــي قـــــدم خــــدمــــة كــبــيــرة 
لـــألدب الــعــربــي وهــو أكــثــر وجـــودا اآلن مــن الذين 
استخدموا مناهج النقد الحداثي، فقد كان يتمتع 
بالموضوعية الشديدة في كتاباته النقدية وكان 
الموضوعية  هــذه  تقديم  فــي  الحب  على  يعتمد 
أنــه كــان غاية فــي الحزم  وتحريكها، وذلــك رغــم 

والصرامة في نقده.
وقال الناقد يسري عبد الله: إن علي الراعي كان 
شديد الولع بالبحث عن الجذور الشعبية للمسرح 
الــعــربــي. وفــي إهـــداء كتابه "الــمــســرح فــي الوطن 
العربية  الــوحــدة  بأهمية  قناعته  يــؤكــد  الــعــربــي" 
ويقول: "إن وحدة الشعوب العربية يرونها بعيدة 
ونــراهــا قــريــبــة". مــوضــحــا أنـــه كـــان مــن المهتمين 

العربي وخصص في كتابه  الخليج  بالمسرح في 
يمثل  خاصا  العربي" فصال  الــوطــن  فــي  "المسرح 
إطاللة على المسرح في دولتي الكويت والبحرين. 
الــراعــي مــن دراســتــه المتعمقة لــألدب  واســتــفــاد 
شو"  "لبرنارد  أطروحته  خاصة  الغربي  المسرحي 
ولذلك مثلت كتابات علي الراعي استجالء وكشفا 
آخر  العربي وظــل حتى  الــروائــي  النص  لجماليات 

حياته خادم النص األمين والنبيل.
بداية  أن  إلــى  سليمان  سامي  د.  الناقد  ولفت 
النقد عند علي الراعي كانت مع الشعر وما كتبه 
عــن الـــروايـــة والــمــســرحــيــة، فـــإن الــنــقــد التطبيقي 
على  يــده  أن يضع  واستطاع  إنتاجه،  على  يغلب 
جذور مسرحية مصرية وشكل الكوميديا المرتجلة 
وطــرح كالما يتصل بدعوة يوسف إدريــس فيما 
يسمى "المسرح العربي" ففي كتابه "المسرح في 
في  المسرح  ونشأة  تاريخ  نافش  العربي"  الوطن 

في  بحساسية  يتسم  نقده  وكــان  العربي  العالم 
استخدام أدواته الجمالية.

وقـــال: كــان الــراعــي يتوحد مــع الــنــص ويسعى 
باعتباره  وهـــذا  للمتلقي  كــنــاقــد  خــبــرتــه  لتقديم 

ناقدا أوال.
وأوضــحــت الــنــاقــدة األدبــيــة د. أمــانــي فـــؤاد أن 
صاحب  أنــه  تؤكد  النقدية  الــراعــي  علي  كتابات 
منهج نقدي له بعض سمات االشتراكية ووظف 
ــنــقــدي لــصــالــح الــمــجــتــمــع الــعــربــي  هــــذا الــمــنــهــج ال

وتطوره .
النقدي  المنهج  لــهــذا  الــراعــي  اختيار  وأرجــعــت 
إلى عدة أسباب منها توجهه للسواد األعظم من 

المجتمع العربي وليس للنخبة. 
ــعــام الــتــي تــوالهــا  وأكــــدت أن تــجــارب الــعــمــل ال
الـــراعـــي تــركــت أثــرهــا فــي شــخــصــيــتــه. وكــــان من 
الــشــخــصــيــات الــحــالــمــة الـــذيـــن يـــؤمـــنـــون ببعض 
األفكار وال يستطيعون تنفيذها مثل االشتراكية 

والوحدة العربية.  
الــراعــي اتسم بأنه ناقد  وأضــافــت د. أمــانــي أن 
واقـــعـــي بــطــريــقــة رومــانــســيــة وهــــذه ســمــة مميزة 
لــلــنــقــاد الـــذيـــن تــظــهــر شــخــصــيــتــهــم فـــي نــقــدهــم 

موازية لشخصية كاتب العمل. 

     اإلسكندرية - سها طارق

أعــرب الدكتور زاهــي حــواس أمين عــام المجلس المصري 
األعلى لآلثار عن حزنه إزاء االدعاءات التي أشيعت باألوساط 
الثقافية بشأن إقــدام الهيئة العامة لآلثار على إعــادة ترميم 
معبد "موسى بن ميمون" اليهودي بالقاهرة وتصوير األمر 
على أنه محاولة لكسب ود الدوائر الغربية، موضحا أن خطوة 
المنشآت  المحافظة على  المعبد جــاءت من منطلق  تطوير 

األثرية التي تزخر بها القاهرة وتعكس مدى احتضانها على 
مر الحقب الزمنية المتفاوتة لحضارات وثقافات متنوعة.

اليهودية  المعابد  وتطوير  بصيانة  اضطالعنا  إن  وقـــال: 
في مصر يكشف عن اتسامنا بفكر متحضر يقدر قيمتها 
النفيسة التي ال تقدر بثمن على األصعدة التاريخية والثقافية 
والدينية بخالف الدولة العبرية التي تحشد جهودها لطمس 
في  وتمضي  الــقــدس  لمدينة  واإلســالمــيــة  العربية  الــهــويــة 
تجاوزاتها نحو إدراج آثارها ضمن قائمة التراث اليهودي على 

مرأى ومسمع األنظمة السياسية والمؤسسات الثقافية.
وكشف في حواره المفتوح بصالون األوبرا الثقافي بمدينة 
اإلســكــنــدريــة عــن خــطــة الهيئة الــعــامــة لــآلثــار خـــالل الفترة 
إنها تتضمن ترميم9 معابد يهودية أخرى,  المقبلة، وقــال 
بجانب مزارات اإلسكندرية األثرية باعتبارها عاصمة السياحة 
العربية للعام (2010 – 2011) وافتتاح عدد من المتاحف بعد 
تحديثها بمختلف المحافظات المصرية مثل متحف التمساح 
في صعيد مصر، منوها إلى أن أعمال المسح األثري والتنقيب 
تركز في المرحلة القادمة على محاولة اكتشاف مقبرة الملك 
رمسيس الثاني لما لها من أهمية كبرى بالنسبة لمجموعة 

اآلثار الفرعونية المكتشفة.
وأشار حواس إلى أنه مع مشارف شهر يوليو القادم سيتم 
استرداد 8 توابيت أثرية من الواليات المتحدة األمريكية و3 
قطع أخرى من باريس, كانت قد سرقت من مصر، مؤكدا أن 
الهيئة استردت في اآلونة األخيرة حوالي 5 آالف قطعة أثرية 
بالتوزيع على 36 مخزنا  إيداعها  أجنبية, تم  من عــدة دول 
العامة  الهيئة  شهدتها  التي  النهضة  حجم  متحفيا.وثمن 
لآلثار مؤخرا ومهدت الطريق أمامها لمزيد من االكتشافات 
األثرية بفضل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل 
الــذي ساعد فــي تحديد   "DNA" الــنــووي الحامض  تحليل 
العثور عليها في  التي تم  المومياوات  الروابط األسرية بين 
المقابر الملكية باإلضافة إلى األجهزة المتطورة التي أتاحت 

تحديد بعض المواقع األثرية بواسطة األقمار الصناعية.
وتطرق إلى قانون اآلثار المصري الجديد, موضحا أن نصوصه 
تشدد الرقابة على تجارة اآلثار واستغالل إمكانية تقليدها، 
حيث إنه يحظر على أي دولة القيام بتقليد أي قطعة أثرية 
وتسويقها بمزارات سياحية واستعمالها في أغرض تجارية 
إال بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية في مصر 

وتسديد رسوم مالية تحددها تلك الجهات. 

  بدعوة من الجمعية العربية السعودية للثقافة 
المسرحي  الناقد  يشارك  الطائف،  فــرع  والفنون 
األستاذ / حسن حسين جابر رئيس مجلس إدارة 
مهرجان  في  المسرحية  للفنون  الشبابي  المركز 
تــكــريــم الــمــؤلــف الــمــســرحــي الــســعــودي األســتــاذ/ 
فهد ردة الحارثي والذي تقيمه محافظة الطائف 
الثالثاء الموافق الرابع من شهر مايو الجاري بمقر 
جمعية الثقافة والفنون بالطائف. الجدير بالذكر 
أن األســـتـــاذ الـــحـــارثـــي حـــاصـــل عــلــى الــعــديــد من 
وكان  والعربية  المحلية  المهرجانات  في  الجوائز 
آخــرهــا تــكــريــمــه فــي مــهــرجــان قــرطــاج المسرحي 
وفي مهرجان المسرح العربي بالقاهرة والمهرجان 
العديد  بــإدارة  إلى قيامه  الرابع إضافة  السعودي 
من الورش والندوات والمحاضرات في العديد من 

الدول العربية.  
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 د. عبد امللك في اجتماعات 
منظمات املجتمع املدني ببروكسل 

اجتماعات  فــي  للمشاركة  بــروكــســل  إلــى  متوجهًا  الملك  عبد  أحــمــد  الــدكــتــور   يــغــادرنــا 
أيــام  أربــعــة  مـــدى  الــتــعــاون والــتــي تعقد عــلــى  لـــدول مجلس  الــمــدنــي  المجتمع  مــنــظــمــات 
المدني  المجتمع  منظمات  عــن  مندوبين  بحضور 
ويشارك  المنطقة.  دول  من  حقوقيين  وناشطين 
المجتمع  منظمات  عن  مندوبون  االجتماعات  في 

المدني في دول االتحاد األوروبي. 
ويــنــظــم االجـــتـــمـــاعـــات مــؤســســة ( مـــد الــجــســور) 
هام  بـــدور  تضطلع  الــتــي   Bridging the Gulf
في نشر قيم المجتمع المدني ورصد أية انتهاكات 
لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان .  ويـــشـــتـــمـــل جـــــــدول أعـــمـــال 
في  الحياة  جــوهــر  تمس  قضايا  على  االجــتــمــاعــات 
التعبير،  العبادة، حرية  الخليج مثل: حرية  منطقة 
والــمــشــاركــة فــي الــقــرار. كــمــا يــتــبــادل الــمــشــاركــون 
الخليجيون مع نظرائهم األوروبيين أوضاع التحول 
نحو المجتمع المدني في المنطقتين، حيث يقدم 
المشاركون تقارير عن أوضاع المجتمع المدني في 

بلدانهم.  د. أحمد عبد الملك 

حسن حسين جابر

  في ختام العام الرابع من الصدور

 «عود الند» تحتفي بالروائي الجزائري الطاهر وطار 
     الدوحة – � 

 صــدر عــدد جديد، 47، من مجلة "عود 
عدلي  تحريرها  يــرأس  التي  الثقافية  الند" 
وستمنستر  جامعة  فــي  الــبــاحــث  الـــهـــواري، 
بــلــنــدن، مــتــوجــا أربــــع ســـنـــوات مـــن الــصــدور 
الطاهر  الــجــزائــري،  بالروائي  يحتفي  بملف 
الجزائر الشهر  وطار، بمناسبة تكريمه في 
عــالج. يضم  رحلة  من  بعد عودته  الماضي 
الــمــلــف الـــذي أعــدتــه الــكــاتــبــة أمــيــمــة أحمد 
تــقــريــرا عـــن حــفــلــي الــتــكــريــم فـــي الــجــزائــر، 
وصـــورا خــاصــة بـــ "عـــود الــنــد" مــن الحفلين، 

ومقطعا من رواية "الالز".
الــروائــي المعروف بـ  وجــاء في التقرير أن 
"عــمــي الــطــاهــر" تــحــدث لــمــعــدة الــمــلــف عن 
دور الــمــثــقــف، وقـــــال: "كــــان الــمــثــقــف في 
الخمسينيات والستينيات في طليعة النضال 
السالح  لدرجة حمل  والشعب  الوطن  ألجل 

في ثورة التحرير، وفي السبعينيات يقاوم 
الثمانينيات  وفــي  السجن،  ويــدخــل  القمع 
يقترب من السلطة ويرهن نفسه. لكن في 
يخالف.  مــن  جــزاء  القتل  صــار  التسعينيات 
ومع بداية األلفية الثالثة فضل المثقف أن 

يبيع نفسه للسلطة".
فـــي الـــعـــدد أيــضــا أربـــعـــة أبـــحـــاث، أحــدهــا 
للناقد األردني د. عماد الخطيب، حلل فيه 
للقاص  أحـــد"،  يصدقه  "لــن  بعنوان  قصة 
مــحــمــود الـــريـــمـــاوي. وخــتــم الــبــحــث بــقــولــه: 
"النتيجة العامة التي أفهمها من هذا السرد: 
هل الحروق ال تكفي إلثبات وجود الغجر؟ 
إنهم ال يريدون  بالنار؟  الطفل  رمــي  الــنــار؟ 
إثــبــاتــا عــلــى أن الـــوطـــن وطــنــنــا، ألنــهــم لن 
يــصــدقــوا أحـــــدا. لـــن يــصــدق أحـــد مـــا نــريــد 
ما  وأريــحــا  حــيــران،  الشاعر  فالقاص  إثباته، 
لها  يــرســم  مــن  فــي فلسطين  تنتظر  زالـــت 

الحقيقة." (القصة منشورة مع التحليل).

فــــي بـــحـــث آخــــــر، تــــنــــاول الـــشـــاعـــر عــصــام 
محمود  الجمالية في شعر  البنية  ترشحاني 
درويــش، وخلص إلى القول: "ُتــّوج درويش 
بأثر رجعي عند وفاته سيدًا للشعراء العرب 
مــحــقــقــًا الــمــعــادلــة الــمــســتــحــيــلــة بــيــن الشعر 
الحداثي والّتلقي الجمالي الجماهيري." وفي 
البحثين اآلخرين، كان أديبان كفيفان هما 
موضوعين  الــبــردونــي  وعبدالله  طــه حسين 
لبحثين لكل من عبد محمد يوسف وعبدالله 
محمد، وهما مرشحان للدكتوراه في جامعة 
جواهر الل نهرو في الهند. وفي باب نصوص 
نــجــد ثــالثــة نــصــوص لــكــل مــن عبدالرحمن 
سعد (الـــســـودان) وإبــراهــيــم يــوســف (لبنان) 
الــهــواري  ورجـــاء  (األردن)  محمد كامل  وآالء 
(الــســعــوديــة). ونــــوه الــعــدد بــصــدور ديـــوان 
للشاعر العراقي نزار الجبوري بعنوان "الموت 
والــمــيــالد". وتــتــصــدر الــغــالف لــوحــة للفنان 

الغالفالتشكيلي الليبي عادل فورتية.  

   انتقد ضم اآلثار الفلسطينية لقائمة التراث اليهودي .. حواس :

  ترميم معبد موسى بن ميمون يؤكد تحضر الفكر املصري وتقديره لآلثار دون تمييز 

د. إسماعيل سراج الدين

 مدير مكتبة اإلسكندرية يدعو إلى إعادة هيكلة الثقافة العربية 
 اإلسكندرية - �

دعــا الدكتور إسماعيل ســراج الدين مدير مكتبة 
الجهود  تنسيق  إلــى  الــعــرب  المثقفين  اإلسكندرية 
فيما بينهم للعمل على إعادة هيكلة البنيان الثقافي 
الـــــذي يـــواجـــه تـــحـــوال حـــرجـــا قـــد يـــــودي إلــــى إشــاعــة 
الفوضى بتأثيره المتجذر على الساحة الفكرية منذ 
آالف السنين, وخاصة في ظل انتشار ظواهر اجتماعية 
مع  والــتــطــرف  الجهل  خصائص  طياتها  فــي  تحمل 
واتساع  العلمية  للثقافة  بالترويج  االهتمام  تقليص 
رقعة المتاجرين باألديان والذين يشيعون توجهات 
مغلوطة بينما يتقدم اآلخرون نحو الصفوف األمامية 
بتأسيس اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات.وقال سراج 
الدين في تصريحات صحفية حول تقييمه للحقل 

الثقافي: إن العالم العربي في حاجة للنظر إلى األبعاد 
الثقافية وفقا لمفهوم أكثر اتساعا واستنارة, بحيث 
يجب  بــل  فحسب  الترفيهية  بــالــجــوانــب  يحصرها  ال 
تقديرها بحسب تجسيدها لشخصية النسيج الوطني 
وتعبيرها عن محيطه وخصوصية تراثه. وأضاف: نريد 
التحلي بقدر وافر من الثقة على قدراتنا نحو تحقيق 
بتنوعاته  األدب  مستوى  على  ليس  ثقافي  إنــجــاز 
وإنما أن تتشعب إبداعاتنا نحو فروع أخرى, كالسينما 
والمسرح, الفنون الشعبية, الثقافة العلمية ومختلف 
أنواع الفنون من رسم وموسيقى ونحت.وأوضح سراج 
أولويات  يتصدر  أن  يجب  الثقافي  الشأن  أن  الدين 
النظم السياسية من خالل التركيز على ملفات ترسيخ 
المجتمعية  المشاركة  إيجابيات  المواطنة,  مفاهيم 
والواجبات  الحقوق  فــي  التشريعات  أمــام  والــتــســاوي 

باإلضافة إلى احترام حرية التعبير المكفولة دستوريا 
األصـــوات  لسماع  الــداعــم  الــوقــود  باعتبارها  وإنسانيا 
المغايرة واستقطاب الفكر المستحدث وتشجيع حرية 
تــداول المعلومات.واقترح مدير مكتبة اإلسكندرية 
عدة نقاط للتعامل مع المتغيرات الطارئة على الساحة 
الــدولــيــة ومــد جسور الــحــوار مــع األجــيــال الشابة التي 
اإللــكــتــرونــي عن  الــنــشــر  أضــحــت تفضل مقتضيات 
اإللكتروني مساحة  الفضاء  في  تجد  الــورقــي, حيث 
أرحب الستقاء المعرفة وتناقلها مع تشبثها باالطالع 
 ,Twitter و Facebook على مواقع اجتماعية مثل
تدفع إلى االنفتاح على األقطار األخرى والتناغم معها, 
رعاية المواهب في مختلف التخصصات, التأكيد على 
المعاصرة  الشباب  التنوع واالعــتــراف بقوالب  ضــرورة 

كأدوات ثقافية فاعلة. 

 حسن حسني جابر إلى الطائف 

إشارات

د. حسن رشيد

السينما .. خليجيًا
 كان السؤال مباغتًا بحق. مع تعدد الفعاليات السينمائية في 
دول المنطقة، فهل هناك حراك سينمائي حقيقي؟ كان الرد. 
إن السينما صناعة. وهذه الصناعة في مسيس الحاجة إلى توافر 
كافة العناصر وفي كل األطر، كتاب سيناريو. ومع أن الحراك قد 
المبدع الحقيقي ويدرج  يشتري النص والسيناريو، وقد يلغي 
اسمه على النص. وقد يستأجر المصور، ومهندس الصوت، وقد 
يستعين بخبراء في مجال اإلخراج وهذا ال ينتقص من إطار الحلم. 
إال أن ندرة الممثلين والممثالت، والمجاميع وأماكن التصوير أمر 
الفني  العمل  يتم تسويق  األهـــم، كيف  والــطــرح  األهــمــيــة،  بالغ 
ثانيًا،  الجماهير  وقــلــة  أوًال،  السينما  دور  مــحــدوديــة  مــع  وأيـــن؟ 
لــدى عشاق  الفعاليات تخلق حالة تحفزية  فــإن هــذه  ومــع هــذا 
اللعبة، فعلى سبيل المثال خطا خطوات مهمة مهرجان مسقط 
السينما، وشب عن مرحلة الوالدة، بفضل جهود أبناء السلطنة، 
البلوشي وتكاتف  الزدجالي وطالب  الدكتور خالد  بدءًا بجهود 
كل االخوة من أبناء السلطنة مع رجال اإلعالم والصحافة بشكل 

عام.
إذًا، مهرجان مسقط في دورته السادسة استضاف نجومًا من 
وسانجي  بتشان،  أميتا  األشهر  الهند  ممثل  أيضا،  وهناك  هنا 
ديـــت وعــبــدالــحــســيــن عــبــدالــرضــا وعــــزت الــعــاليــلــي وســـعـــاد علي 
وآخرين، طبعًا هناك دعم ومساندة من الجهات الرسمية، ولكن 
هــنــاك أيــضــا مساهمات مــن شــركــات ومــؤســســات، واألهـــم حالة 
التحفز لدى أبناء السلطنة. اإلنسان العماني رائع في تعامالته، 
ومــع أنــنــا كــأبــنــاء لــهــذه المنطقة ننتمي إلــى عــرق واحـــد، إال أن 
السلطنة  أبناء  مع  الرائعة  العالقة  بهذه  اآلخــر،  يشعر  أن  األهــم 
وعلى كل المستويات، كان السينمائي مدكور ثابت سعيدا بما 
يالقيه وفي األماسي كان يعبر عن اندهاشه لحماسة واندفاع 
الجيل الجديد لخلق حالة سينمائية، والمدهش أن هناك أسماء 
برزت وأسماء تبرز خالل سنوات قصار يحمل كل منهم حلمه، 
الدكتور خالد ورفــقــاء دربــه، من أجل  يقف هــؤالء كما أسلفت 
تأكيد حالة، ومع أن الواقع جزء من أحــالم جيل حــاول أن يرسم 
هــذه الخطوة، إال أن أحــالم هــذا الجيل تختلف عن أحــالم محمد 
السنعوسي الذي قدم ذاته ذات يوم عبر العاصفة، أو عبر جهود 
خالد الصديقي الذي أنجز منذ سبعينيات القرن الماضي أكثر 
من عمل يسجل في تاريخ السينما مثل بس يا بحر، عرس الزين، 
وشاهين، أو محاوالت هاشم محمد الذي قدم الصمت، وبعض 
اختفى  الــذي  والمميالن  الــردة،  التسجيلية مثل غوص  األعمال 
بعد أن قدم مذكرات بحار ومحاوالت السينمائيين في المملكة 
مثل عبدالله المحيسن والقزاز، وما سبق من إعالن حول القيمة 
الــشــراع  فــي  بنيه  مــحــاوالت محمد  ثــم  الفنية (الغــتــيــال مدينة) 
اسم  يـــدرج  البحرين  فــي  الحركة  تــاريــخ  أن  كما  محليا،  الحزين 
بسام الزوادي كواحد من عشاق هذا الفن عبر الحاجز وحكايات 
بــحــريــنــيــة، الــيــمــن فـــي هـــذه الــــــدورة ســاهــمــت بــالــبــرهــان األخــيــر 
على  االحتجاج  المخرج صرخة  وأطلق  فاضل،  الدكتور  لمخرجه 
واقع مأزوم!! نحن اآلن في انتظار عطاء المخرج القطري خليفة 
السينمائية  الفعاليات  أن  وأعتقد  الــســاعــة،  وعــقــارب  المريخي 
الخليجية إطاللة على اآلخر، وإطاللة اآلخر علينا، ذلك أن حساب 
الربح والخسارة في إطار اإلبداع والفن يختلف عن حساب الدين 

والسلف ومتى يتم تسديدها!! 

املسرح الخليجي شغل حيزا مهما في مشروعه النقدي 

مصر: «األعلى للثقافة» يحتفي بذكرى الناقد الكبير علي الراعي 

أماني فؤاد وسامي سليمان ويسري عبد اهللا وعبد المنعم تليمة في حفل لتكريم د. علي الراعي
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