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اخلميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ فنـون

واآلداب وتشــجيع الشباب للمشــاركة بجانب 
الفنانني الرواد، وأن وجود اعمال الرواد في هذه 
املعــارض مينح املعرض قيمة فنية، وهذا االمر 

غاب عن جلنة التحكيم!
وأثنت الرائدة التشكيلية ثريا البقصمي على 
اجلهود املبذولة من ادارة الفنون التشكيلية في 
تنظيم مثل هذه املعارض وحرصها على تقدمي 
االفضل، ومتنت في املستقبل اختيار جلنة حتكيم 
تقــدر دور الفنانني الريادي وال تتعمد إهانتهم، 
واملعرض الذي سيفتتح قريبا سيثبت أن اختيار 

هذه اللجنة لم يكن مدروسا!
 «األنباء» تتمنى من القائمني على املعرض أن 
يراجعوا أنفسهم في اللوحات املرفوضة اخلاصة 
بالرائدة ثريــا البقصمي وعدد من الفنانني قبل 
فوات األوان، ألن مشــاركة البقصمي «مع حفظ 
األلقاب» وزميالتها الرائدات مكسب ألي معرض 
تشــكيلي يقام في الكويت أو خارجها ومن غير 
املعقــول ان يتــم اســتبعادهن من املشــاركة.. 

أفيدونا أفادكم اهللا!

مفرح الشمري 

في خطوة غير مسبوقة، قامت جلنة حتكيم 
املعــرض الســنوي ملهرجان القرين باســتبعاد 
عمــل للفنانة الرائدة ثريا البقصمي، األمر الذي 
أثار اســتغراب الكثيرين من املنتسبني للحركة 
التشكيلية في الكويت لكونها رائدة في هذا املجال.
«األنبــاء» تواصلت مــع الفنانة الرائدة ثريا 
البقصمي التي علقت على هذا احلدث املستغرب 
مؤكدة أنه سبب لها صدمة كبيرة ألنها متواجدة في 
الساحة التشكيلية منذ منتصف ستينيات القرن 
املاضي ولها مشاركات محلية وعاملية وسيرتها 
الذاتية تشهد بذلك، وان اعمالها مقتناة من قبل 
متاحف عاملية، وقضية الرفض واالستبعاد أثارت 
استغرابها ولم جتد لها تفسيرا خاصة ان جلنة 
التحكيم تضم فنانني بعمر أوالدها ورمبا أحفادها.
وذكرت البقصمي ان مشــاركتها في معرض 
القريــن الثقافي جاءت من منطلق حرصها على 
دعم نشــاط املجلس الوطنــي للثقافة والفنون 

متواجدة في الساحة التشكيلية منذ منتصف ستينيات القرن املاضي

لوحة «أحالم ملتوية» التي رفضتها اللجنة

اختتام ندوة «عبدالعزيز حسني» في «جابر الثقافي»

واختتمــت اجللســة ببحــث 
الكاتب خالد العبداملغني وعنوانه 
«عبدالعـزيـــــز حسيـــن والفــن 
التشكيلي.. من البعثة إلى املعارف» 
وتناول خاللها كل محطة من حياة 
عبدالعزيز حسني تشهد أنه تولى 
مسؤوليات فنية أسهمت في دعم 
احلركة الفنية التشكيلية فضال عن 
دوره املفصلي في تشجيع املواهب 
واحتضانها ورعايتها، مؤكدا أن هذه 
الورقة محاولة لرصد مواقع رعايته 
للمواهب وأثــره الظاهر واخلفي 
في دعم مســيرة الفن التشــكيلي 
في الكويت على مدى ٤٠ عاما من 

حياته العملية.

في الكويت». وقال فيها:«إن تعلم 
عبدالعزيز حســني الذي القح بني 
الثقافة األزهرية اإلسالمية احملافظة، 
والدراسة في جامعة لندن قد أهله 
ألن يقدم هذا الكتاب ملسيرة علمية 
وسياسية وثقافية، كما أن الصورة 
املنشورة له ولرفقائه أعضاء أول 
بعثــة طالبية كويتيــة ترحل إلى 
القاهرة للدراسة باألزهر عام ١٩٣٩ 
أي قبل ٦ سنوات من تصدير أول 
شحنة نفط تعكس وعيا اجتماعيا 
مبكرا في الكويت في الثالثينيات 
من القــرن املاضي يبــني اجلذور 
العميقــة للوعي الدميوقراطي في 

الكويت».

الكويتي األديب طالب الرفاعي قائال: 
دار فــي بالي أن اكتب رواية ســيرة 
ذاتية عن عبدالعزيز حســني، ولكن 
الرواية تتطلــب الغوص في أعماق 
بطلها، غير أن حياة عبدالعزيز حسني 
اخلاصة والعاطفية ليست متوافرة، 
ولذلك قمت بتأليف كتاب يحمل عنوان 
الندوة وموجود لدى مركز البحوث 

والدراسات الكويتية.
وبعد اســتراحة قصيرة، بدأت 
اجللسة الثانية واألخيرة، وأدارت 
اجللسة د.فاطمة السالم، وحتدث 
فيها أوال د.حامد احلمود في ورقة 
بحثية بعنوان «األستاذ عبدالعزيز 
حسني وجذور الوعي الدميوقراطي 

مفرح الشمري

أمــس أعمــال نــدوة  اختتمــت 
«عبدالعزيز حسني رجل فكر ودولة» 
التــي نظمها امللتقــى الكويتي على 
مدى يومــني والتي احتضنتها قاعة 
السينما مبركز جابر األحمد الثقافي 
وسط حضور قامات فكرية وثقافية 

ووسائل إعالم متعددة.
انطلقت أعمال اليوم الثاني للندوة 
بجلســة صباحيــة أدارتها د.حصة 
املال والتي تضمنت شــهادة عائلية 
من خالل جنله وزير النفط األسبق 
م.هاني عبدالعزيز حسني الذي أعطى 
للحضور نظرة على حياة عبدالعزيز 
حسني العائلية والشخصية، وكيف 
كان يحــب األطفال وال ينزعج منهم 

ويهتم باملرأة واألسرة.
وبعدها، قدم رئيــس الصندوق 
العربــي حلقــوق اإلنســان د.غــامن 
النجــار بحثا بعنــوان «عبدالعزيز 
حســني.. السياسي املمتنع»، حتدث 
فيــه عــن مســيرة ١٧ عامــا بالعمل 
السياسي خاض خاللها حسني معارك 
سياسية كثيرة، وسعت الورقة إلى 
البحث عن مصادر غير تقليدية مثل 
مضابط مجلس األمة واألسئلة التي 
مت توجيهها له كوزير مســؤول عن 
العديد من املؤسسات احلكومية التي 

كانت تتطلب منه الرد والتجاوب.
وفي شهادته، أكد مؤسس امللتقى 

األديب طالب الرفاعي وكتابه اجلديدقامات فكرية وثقافية وإعالمية يتابعون ندوة عبدالعزيز حسني

 دور عبدالعزيز حسني في «اخلطة الشاملة للثقافة العربية»
حســني يرافقه كظله طيلة السنوات 
التي عاشها منذ التحاقه بالدراسة في 
مصر وصوال إلى مرحلة اختياره رئيسا 
للخطة الشاملة للثقافة العربية في أوائل 

الثمانينيات من القرن املاضي. 
لقد امتلك رؤية شــاملة من أبناء 
جيلــه، فهــو أحد أبناء طه حســني 
الثقافيني، على حــد تعبير الدكتور 
سليمان العســكري الذي رافقه في 
العديد من احملطات، وكان عبدالعزيز 
حسني على اتصال باحلركة الوطنية 
في مصر أثناء فترة دراسته بها في 
أفكار  األربعينيات «تفتح وعيه على 
تلك املرحلة، رغم أن دراسته األساسية 

كانت في األزهر».
رمبا كانت مجلة «العربي» أحد أوجه 
العروبة الفكرية والثقافية التي ساهم 
بإنتاجها عبدالعزيز حسني، فقد مثلت 
وباحلقيقة مجلة البيت العربي الكبير.

كذلك احلال بوالدة املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، باعتباره حدثا 
متوهجا بأبعــاده الثقافية والعربية، 
العسكري  الدكتور سليمان  فالكاتب 
ينقل عن املرحوم األمير الشيخ جابر 
إنني  األحمد الصبــاح، وكان يقول 
أعرف أن الشــهر قد بدأ حني يدخل 
علي عبدالعزيز حســني بنسخة من 
«عالم املعرفة»، كما أن الكويت كانت 
ثالث دولة عربية بعد القاهرة وبيروت 
تقيم أول معرض للكتاب العربي على 

أراضيها عام ١٩٧٤. 

منذ مطلع شبابه، حيث كانت البيئة 
الثقافية التي خرج منها األثر الكبير في 
رسم طريقه وحتديد اجتاهاته، فقد نشأ 
في بيت علم وثقافة السيما مكتبة والده.  
وقال: كانت رؤية الراحل عبدالعزيز 
حسني في التفاعل مع محيطه العربي 
من خالل دعوة النخبة من املفكرين 
الكويت وخلق  إلى  العرب  واملبدعني 
أجواء من التوادد الفكري والثقافي، 
كفيلة مبد تلك اجلسور والروابط بني 
أبناء الكويت ومحيطهم العربي وقد 
جنح في ذلك، وكانت عالقة متصلة لم 
تنقطع أثمرت االستعانة بأحمد زكي 
لتأسيس «مجلة العربي» وبزكي طليمات 
إلرساء بنيان املسرح وقسطنطني زريق 
إلى جانب آخرين لوضع دراسة إلنشاء 
جامعة الكويت واملجلس الوطني للثقافة 

والفنون. 
في اخلمسينيات أي فترة «العصر 
الناصري» في املنطقة العربية إذا صح 
التعبير كان عبدالعزيز حســني يطل 
بوجهه العروبي، ومبشــاركته سواء 
بإنشاء الرابطة األدبية، وتولى األمانة 
العامة فيها سنة ١٩٥٨ أو بعقد مؤمتر 
األدباء العرب والذي احتضنته الكويت 
عام ١٩٥٨ وملدة عشــرة أيام، وكانت 
عبارة عن أكبر تظاهرة عربية ثقافية 
تقودها الكويت.. وهي امتداد للمواسم 
الثقافية الزاخرة بهدف توثيق الصالت 

األدبية بينها وبني أشقائها العرب.
كان الوجــه العروبي لعبدالعزيز 

مشاري البدر ويوسف عبداهللا العمر 
وأحمد مشــاري العدواني، ثم توالت 
البعثات مما اســتوجب إنشاء مركز 
أو بيت ثقافي للطلبة الكويتيني فيها، 
أسندت إليه مهمة إدارة هذا البيت عام 
١٩٤٦ وفيه أنشئت أول رابطة لطلبة 

الكويت هناك. 
وتابع: كانت الثقافة العنوان اجلامع 
لهم، ومن هنا انطلقت مجلة «البعثة» 
برئاســة عبدالعزيز حسني، وكانت 
مبنزلة الوعاء املعرفي للطلبة وصدى 
لنشر أعمالهم وأفكارهم وآرائهم وما 
لبثت أن حتولت إلى عنوان أدبي وثقافي 

واسع.
وأشار الى ان امللمح التنويري في 
شخصية عبدالعزيز حسني تشكل عنده 

قال الباحث االعالمي القدير حمزة 
عليان في اجللســة اخلتامية لندوة 
عبدالعزيز حسني: اذا أردنا احلديث عن 
دور عبدالعزيز حسني ومساهمته في 
«اخلطة الشاملة للثقافة العربية» علينا 
النظر وبإمعان إلى اخللفية التاريخية 
التي أهلته لتلك املهمة وذلك من خالل 
ركيزتني أساسيتني تشكالن املدخل 
املناسب للوقوف على ما آلى إليه هذا 
الدور وما حققه من نتائج وآثار ثقافية 
في الدائرة العربية الكبرى التي عمل 

فيها. 
وأضاف: فــي املعنى املباشــر 
الذي نتحدث عنه واملعنون  للمحور 
بـ «اخلطة الشــاملة للثقافة العربية» 
هناك وجهان بارزان ومترابطان هما: 
الوجه الثقافي والوجه العروبي وهو ما 
يستلزم فتح صفحات نضيء فيها على 
هذين البعدين في شخصية عبدالعزيز 
حسني ثم الولوج باستعراض وشرح 

وحتليل اخلطة. 
في األربعينيــات من العقد الذي 
استمدت فيه الثقافة في الكويت زخمها 
األكبر واتسعت حركة االتصال الثقافي 
مــع اخلارج وبدأ األدباء والشــعراء 
يتأثرون جليا مبــا يكتب في مصر 
الفترة  والشــام والعراق، وفي تلك 
بدأت إدارة املعارف في إرسال الطالب 
للدراسة في اجلامعات واملعاهد العليا 
في مصر، والبعثة األولى عام ١٩٣٩ 
ضمت عبدالعزيز حســني ويوسف 

الباحث اإلعالمي الزميل حمزة عليان

غادة عادل ترفض العودة لطليقها

القاهرة - محمد صالح

محاوالت مكثفة يجريها عدد من األصدقاء 
املقربني للفنانة غادة عادل إلقناعها بعودة 
احلياة الزوجية مع طليقها املخرج واملنتج 
مجدي الهواري والــد أبنائها، خاصة بعد 
مساندته لها في أزمتها الصحية األخيرة، 
وظهورهما معا قبلها في برنامج «بصراحة 
مــع» واعترافه لها بانه ما زال يحبها ولن 
يتزوج اال من تدرك حجم ومقدار حبه لغادة.
ولكــن غادة أعلنت للوســطاء بشــكل 
صريح ودون تفكير رفضها القاطع العودة 

لزوجها مرة أخرى، وتفضل أن يظال أصدقاء 
فقط ألنها ســعيدة باملرحلة اجلديدة التي 
تعيشها، خاصة أنها شعرت بتغير كبير في 
شخصيتها وأسلوب حياتها عقب اعتمادها 

على نفسها.
وبــذل أوالد غــادة أيضــا جهــدا كبيرا 
إلقناعها باســتئناف احليــاة الزوجية مع 
والدهم مع وعدهم لها بأن هناك مساحة من 
احلرية سيتركها لها في عملها ولن يتدخل 
نهائيا فــي اختياراتها أو تعاقداتها، لكنها 
أكدت لهم أنها ترتبط مع والدهم بعشــرة 

طيبة وصداقة واحترام فقط.

غادة عادل ومجدي الهواري

بيروت - بولني فاضل

بعد جناحهما معًا في تعاونهما السينمائي 
األول في فيلم «العارف» في املوسم السينمائي 
املاضي، يبدو أن كارمن بصيبص وأحمد عز 

سيتعاونان مجددا من خالل جتربة قادمة.
وفــي التفاصيــل، حســب تصريحات 
صحافية، فقد وافقت كارمن على تصوير 
حملة إعالنية جديدة ملصلحة إحدى شركات 
االتصاالت الشهيرة في مصر خالل الفترة 
املقبلة، على أن يشاركها أحمد عز في احلملة 
بعد جناحهمــا معا في «العــارف»، حيث 

حصلــت كارمن على لقــب «أفضل ممثلة 
ســينمائية» عــن دورها فــي الفيلم خالل 
حفل توزيــع جوائــز «joy awards» لعام 
٢٠٢١، علــى أن تعــرض احلملــة الدعائية 

خالل موسم رمضان.
على صعيد آخر، ما زالت حلقات املوسم 
الثالث واألخير من مسلسل «عروس بيروت» 
في جناح مستمر، حيث يحقق العمل نسبة 
مشــاهدة عالية عبر شاشــة منصة «شاهد 
vip» ومحطة «أم بي ســي»، واملسلســل من 
بطولة: ظافــر العابديــن وكارمن بصيبص 

وتقال شمعون ونخبة من املمثلني.

كالكيت تاني مرة.. بصيبص في مصر

استبعاد لوحة الرائدة ثريا البقصمي 
من «املعرض السنوي».. معقولة يا «املجلس»؟!

ثريا البقصمي في آخر مشاركة لها في ملتقى أسوان الدولي


