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متحــف للقــــرآن بمــالـــيـزيـا
اإلسالمية  للفنون  رستو  مؤسسة  على  القائمون  يسعى 
الماليزية  سيالنغور  واليـــة  عاصمة  علم  شــاه  مدينة  فــي 
إلـــى تــوظــيــف الــفــن فـــي خــدمــة الــجــهــود الــمــبــذولــة لنشر 
رســـالـــة اإلســــــالم, مـــن خــــالل االعـــتـــنـــاء بـــالـــقـــرآن الــكــريــم 
في  الــفــريــدة  نسخه  وجــمــع  وزخــرفــتــه  وطباعته  ونسخه 
المؤسسة  الــحــكــومــة  وأنــشــأت  الــمــاليــو.  بــأرخــبــيــل  متحف 
خالل  من  للعالم  اإلســالم  رسالة  نشر  بغرض   ١٩٨٨ عــام 
المخطوطات  وجمع  بها,  والعناية  اإلسالمية  الفنون  إحياء 

النادرة للقرآن الكريم فيما يعده القائمون على المؤسسة 
وفق النشرة التعريفية "عمال نادرا وفريدا من نوعه منذ 
قبل  البرتغاليين  يد  على  اإلسالمية  مالكا  مملكة  سقوط 
نحو ٥٠٠ عام". ويوضح رئيس المؤسسة داتو عبد اللطيف 
مهما  جانبا  تشكل  اإلسالمية  بالفنون  العناية  أن  ميراسا 
في الدعوة لإلسالم ونشر تعاليمه "ألن الفنون اإلسالمية 
تشكل رسالة استثنائية, تقوم ركائزها على معاني الجمال 

الالمحدود الممتد من كلمات هذا القرآن العظيم". 

«مسرحيات ل�طفال» جديد 
الكاتب عبد الرحمن المناعي

مات ديمون مرشحًا للرئاسة ا'مريكية

صدور العدد الجديد من مجلة «الغاوون» الثقافية

افتتاح مهرجان أفالم الخيال العلمي بمونتريال

كتب – أشرف مصطفى

ــثــقــافــة  ال وزارة  أصــــــــدرت 
للفنان  جـــديـــداً  كــتــابــاً  مـــؤخـــراً 
عــبــد الــرحــمــن الــمــنــاعــي تحت 
عنوان "مسرحيات لألطفال"، 
ويــشــتــمــل عــلــى ٦ مــســرحــيــات 
ســبــق وقـــدمـــت خــــالل الــفــتــرة 
الــقــادمــة لــألطــفــال مـــن خــالل 
الـــفـــرق الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة 
فــي الــدوحــة وفـــي بــعــض دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
والقـــــت الــمــســرحــيــات نــجــاحــا 
كــبــيــرا وقــتــهــا.. والــمــســرحــيــات 
هـــــي: الــــحــــذاء الـــذهـــبـــي - من 
يــضــحــك أخـــيـــرا - االخــــتــــراع - 
قرية   - المهرج   - المرح  قطار 
الــــزهــــور. يــقــدم الــمــنــاعــي من 
خـــــالل كـــتـــابـــه " مــســرحــيــات 
مسرحية  نــصــوص  لــألطــفــال" 
تـــســـتـــلـــهـــم بــــعــــض الـــحـــكـــايـــات 
العربي  التراث  من  والتفاصيل 

والــــــتــــــراث الـــشـــعـــبـــي لــمــنــطــقــة 
الـــخـــلـــيـــج، وحــــــول ذلـــــك يــقــول 
المناعي في مقدمته لكتابه أنه 
لم يدر في ذهنه أن يكتب يوماً 
لألطفال، إال أن بحثه المستمر 
في التراث الشعبي، جعله يجد  
الكثير من الحكايات التي تروي 
لألطفال وكذلك بعض األشكال 
الــتــعــبــيــريــة الــمــالئــمــة لــفــرجــة 
مــســرحــيــة، مــمــا يــأتــي بمسرح 

ــــمــــوروث  جـــيـــد يـــتـــكـــئ عـــلـــى ال
الشعبي، وحول مهارات الكتابة 
لــمــســرح الــطــفــل أكــــد الــمــنــاعــي 
أن ذلـــــك الــــنــــوع مــــن الــكــتــابــة 
الــمــســرحــيــة يــعــد مـــن أصــعــب 
المهمات اإلبداعية حيث يعتبر 
الــــتــــزام مــحــفــوف بــالــمــخــاطــر 
ويـــقـــول الــمــنــاعــي "هـــنـــا وفــي 
مــحــاذيــر  بــــرزت  تــجــربــة  أول 
تــربــويــة هــامــة لـــم أكـــن قــــادراً 
على التعريف بها "، ويضيف: 
تتوالى  الــنــصــوص  كــانــت  هــكــذا 
المسؤولية،  وقــع  معها  ويــزداد 
وأكـــــد الــمــنــاعــي فـــي مــقــدمــتــه 
على ضرورة استبعاد فكرة أن 
للمبتدئين  هــو  الــطــفــل  مــســرح 
من مؤلفين أو ممثلين وفنيين 
الجهد،  مــن  لكثير  يحتاج  وال 
مشيراً إلى ان هذا هو ما حدث 
مـــــع كـــــل أســــــف حـــيـــث أصـــبـــح 
الــمــســرح الـــذي يــقــدم لألطفال 

رهينة في يد الفنانين التجار.

يتحول  ديمون  مــات  االمريكي  الممثل  أخــذ 
ــيــوود الــى  بــســرعــة فــائــقــة مـــن احـــد نــجــوم هــول
نــجــم الــيــســار االمــريــكــي بــحــمــالتــه عــلــى ســـارة 
لموقف  الالذعة  وانتقاداته  الشاي  وحزب  بايلن 
الــجــمــهــوريــيــن فــي الــكــونــغــرس مــن رفـــع سقف 
مايكل  السينمائي  واقــتــرح  الــعــامــة.  الــمــديــونــيــة 
مور الفائزة بجائزة االوسكار ان يرشح ديمون 
لـــخـــوض االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة عـــن الــحــزب 
احـــدث  وكـــانـــت   .٢٠١٢ عـــام  فـــي  الــديــمــقــراطــي 
عليه  سلطت  التي  بورن"  بطل "هوية  فعاليات 
مشاركته  سياسية  رؤية  صاحب  بوصفه  الضوء 
فـــي احــتــجــاج نــظــمــه الــمــعــلــمــون بــشــأن تــوحــيــد 
االخـــتـــبـــارات الــمــدرســيــة فـــي واشــنــطــن الشهر 
المعلمين  مــع  ديــمــون  وقــوف  واســهــم  الماضي. 
ليس  الذي  السينمائي  النجم  بان  مور  اقناع  في 
يفكر  ان  ينبغي  ســيــاســيــة  طــمــوحــات  أي  لــديــه 
فــي االنــتــقــال مــن هــولــيــوود الــى البيت األبيض. 
رجل  ديمون  ان  حوارية  ندوة  خالل  مور  وقال 
مجاهرته  مــن  ينزعج  بمن  يكترث  ال  شــجــاع 
برأيه في هذه القضية أو تلك. ونقلت صحيفة 
الغارديان عن مور ان أضمن طريقة للنجاح في 
شعبية.  ذات  شخصية  ترشيح  هي  االنتخابات 
واشار الى فوز ممثلين ذوي شعبية في انتخابات 

سابقة. وأوضح مور انه طرح اسم ديمون لشحذ 
األذهان ودفع االمريكيين الى التفكير في هذا 
االتجاه.  واستبعد مراقبون ان ينجح ديمون في 
لالنتخابات  الديمقراطي  الحزب  ترشيح  انتزاع 
الرئاسية من باراك اوباما حتى إذا كانت مواقفه 
الــعــامــة تـــوحـــي بـــأنـــه يــعــتــزم دخـــــول الــمــعــتــرك 
السينمائي  للنجم  بان  أقــروا  ولكنهم  السياسي. 
سياسية  قضايا  يتناول  عندما  تتألق  كــاريــزمــا 

راهنة في احاديثه.

ـــغـــاوون" في  صـــدر الـــعـــدد٤١ مــن مجلة "ال
الشهري  موقفها  في  المجلة  وناقشت  بيروت، 
مسألة تكريم الشاعر سعيد عقل بمناسبة بلوغه 
المئة عام من العمر، حيث شنَّ مثقفون عرب 
هــجــومــاً عــلــى هـــذا الــتــكــريــم بــدعــوى الــمــواقــف 
العنصرية التي كان سعيد عقل قد اتَّخذها ضد 
نجادل  "ال  "الــغــاوون":  فقالت  الفلسطينيين، 
سعيد  اتَّخذها  التي  السياسية  المواقف  كون  في 
زة  ومــقــزِّ عــنــصــريــة  الفلسطينيين  تــجــاه  عــقــل 
إلــى أبــعــد حـــّد. لكن مــا دخــل ذلــك فــي التقليل 
التأسيسي  ودوره  الكبيرة  الشعرية  قيمته  من 
فــي الــحــداثــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة؟! هــجــوم غير 
ر فــي الــمــيــزان الــنــقــدي والــتــاريــخ األدبـــي  ُمـــبـــرَّ
تكريم  حفل  على  عــرب  وأدبـــاء  مثقفون  شــنَّــه 
وقــد  عـــام.  الــمــئــة  بــلــوغــه  بمناسبة  عــقــل  سعيد 
عقل  سعيد  ية  أحقِّ عدم  على  المهاجمون  توافق 
الخلط  هذا  العنصرية!  مواقفه  بسبب  بالتكريم 
الــغــريــب بــيــن الــســيــاســة والــشــعــر، أو حــتــى بين 
مستهجن.  األدبية،  والقيمة  الشخصية  األخالق 
ألنه بحسبه سيكون غسان مطر أحق بالتكريم 
أحق  القاسم  سميح  وسيكون  عقل.  سعيد  من 
بالتكريم من شعراء جماعة «شعر» مجتمعين. 
وهلمَّ جراً". وتتابع المجلة: "في هذا المقياس، 
وطــرده  باوند  عــزرا  كتب  منع  إذاً  أمريكا  على 
أعمى  انحيازاً  انحاز  كونه  األدبــي  تاريخها  من 

كان  كسياسي  باوند  عــزرا  مكان  لكن  للفاشية. 
المحكمة، ومكانه كشاعر كان الخلود والتكريم. 
يجب  مــتــطــرِّف  كسياسي  عــقــل  سعيد  ومــكــان 
هو  كــشــاعــر  مــكــانــه  بينما  المحكمة،  يــكــون  أن 
التكريم. وإذا كان لنا من احتجاج على التكريم 
مة هي  األخير لسعيد عقل فهو ألن الجهة الُمكرِّ
الكنيسة ال الشعراء، هو ألن سعيد عقل «تحتفل 
به طائفته ال قّراء العربية»، على ما كتب أُنسي 

الحاج".

افتتح في مدينة مونتريال الكندية 
السينمائي  فنتازيا  مهرجان  مــؤخــرا 
أفالم  في  المتخصص  عشر  الخامس 
في  السينما  وأفــــالم  العلمي  الــخــيــال 
آسيا التي تضم أفالم الرعب والرسوم 
القتالية  والفنون  اليابانية  المتحركة 
التايالندية والكوميديا الكورية وأفالم 
الــمــيــزانــيــة  ذات  الــمــســتــقــلــة  الــســيــنــمــا 
الصغيرة. ومن بين هذه األفالم فيلم 
برين  نيل  للمخرج  حاليا  مــوجــود  أنــا 
المرعبة  الطريقة  فيلم  يعرض  كما 
وفيلم  فينجر  ادم  للمخرج  لــلــمــوت 

الغائب للمخرج ميك فالناجان.

من إصدار وزارة الثقافة والفنون والتراث

عبد الرحمن المناعي
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