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جعفر المؤمن

ذاكرة الفن
كان يا ماكان فنان كويتي ،املولد
واملن�ش�أ ،من جيل الرواد و�سيم ق�سيم
جمع بني الت�أليف واالخراج والتمثيل
ا�سمه جعفر امل ��ؤم��ن ،حفل تاريخه
الفني ب��الأع��م��ال الناجحة ،تلميذ
متفوق م��ن تالميذ ع��م�لاق امل�رسح
العربي زكي طليمات ،و�أحد م�ؤ�س�سي
امل�رسح العربي ،يذكر ان زكي طليمات
زار مدر�سة ال�صديق املتو�سطة �سنة
 1960مل�شاهدة م�رسحية «�رس احلاكم
ب�أمر الله» الفائزة باملرتبة االولى
على م�ستوى هيئة املعارف «وزارة
الرتبية» فر�أى جعفر امل�ؤمن و�أعجب
ب�أدائه و�أداء زميل دربه الفنان الكبري

علي الربيكي فاختارهما ليكونا �ضمن
فرقة امل�رسح العربي ،فكان �أول �أعمال
جعفر امل�ؤمن م�رسحية «�صقر قري�ش»
التي عر�ضت على خ�شبة م�رسح ثانوية
ال�شويخ بتاريخ  18مار�س  1962ثم
ا�شرتك مب�رسحية «ابن جال» وبد�أ جنمه
بالظهور فقدم ورف��اق دربه م�رسحية
«مطلوب زوج ح��اال» حيث ج�سد دور
الزوج فوزي فنجح يف هذا الدور و�أ�صبح
ل��ه جمهور عري�ض و�أح��ب��ه النا�س،
واحرتمه زمالء دربه لأمور كثرية منها:
رزانته وان�ضباطه يف مواعيد العمل،
وجده واجتهاده مع احلر�ص على اختيار
الدور املنا�سب له.

هيا الشعيبي ألحد مشاهدي

�أيها ال�سادة جعفر امل�ؤمن فنان وا�سع
الثقافة من �أ�رسة عرفت بالأدب ،وهو
رائع الأخالق �صادق مع نف�سه والنا�س،
كويتي �صنعاً،عربي حتى الثمالة،
فنان متمكن وجنم ت�ألق يف �سماء الفن
الكويتي ،وعندما �أح�س يف قرارة نف�سه
وقناعاته ان الفن مل يعد كما كان
عليه �آثر ان يعتزل ،وقد قال يف اكرث
من منا�سبة ان الفن حتول من ر�سالة
�سامية الى اعمال من �أجل املال ،لي�س
لها ه��دف ،وال اري��د ان ا�سري يف هذا
االجتاه .اما ا�رسة امل�ؤمن الكرمية فهم
من �أهايل منطقة �رشق ،وكانت بيوتهم
بالقرب من م�سجد الرومي� ،شارع احمد

• منة
ف�ضايل

مسرحيتها« :األم مو بس بالبيت
 ...األم في كل وقت»

ن����شرت النجمة
ال��ك��وم��ي��دي��ة هيا
ال�شعيبي جمموعة
�صور وفيديوهات
ع�ب�ر �صفحتها
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة يف
م��وق��ع التوا�صل
االج����ت����م����اع����ي
«ان�ستغرام» من
عر�ض م�رسحيتها
ال���ت���ي ت���ق���ام يف
الكويت على �أر�ض
املعار�ض.
وعلقت ال�شعيبي
ع��ل��ى «ف��ي��دي��و»
ع���ن���دم���ا ك��ان��ت
تتحدث يف ال�سياق
ال������درام������ي مع
زوجها و�أوالده��ا:
«�أن���ا �أم» ليعلق
�أح�����د احل�����ض��ور
• هيا ال�شعيبي
اجل����ال���������س��ي�ن
مل���������ش����اه����دة
امل�رسحية يقول�« :أم �أم يف البيت مو على امل�رسح».
من جهتها �أعربت النجمة الكوميدية عن ا�ستيائها عندما �سمعت هذه
اجلملة �أثناء العر�ض امل�رسح وعلقت على «�أن�ستغرام» تقول« :الأم مو
ب�س بالبيت الأم يف كل وقت لها موقف».
�أما امل�شهد الطريف الذي �أ�ضحك ال�شعيبي عندما �أطلت على امل�رسح
وقال لها �أحد احل�ضور« :حليانة هيونة» .فعلقت بطريقة كوميدية من
خالل ال�سياق الدرامي للم�رسحية تقول« :خل�ص يعني �أطلق».

• �شيماء
علي

مجرد رأي
اجلابر ،وامل�ؤمن برز منهم اعالميون
و�أدب����اء و�أ���ش��ه��ره��م االع�لام��ي الكبري
الراحل حمد امل�ؤمن وهو اول من اذاع
خرب ا�ستقالل الكويت �سنة  ،1961كما
كان كبري املذيعني ورئي�سهم ،وثاين
�صوت انطلق عرب االذاع��ة بعد مبارك
عبدالرحمن امليال ،ومن �أ�رسة امل�ؤمن
اي�ضا االعالمي الرائع ال��ذي فقدناه
يف قمة عطائه وليد امل�ؤمن -رحمه
الله -والنجم جعفر امل�ؤمن فقد اعتزل
�سنة  ،1978اما تاريخ ميالده ففي 12
نوفمرب  ،1942وقد تويف يف  4يناير
 - 2014رحم الله ابا علي وغفر له.
ما �أجمل املا�ضي!

منة فضالي وأحمد رزق
في فيلم كويتي جديد

�أعلنت الفنانة منة ف�ضايل عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع
«�إن�ستغرام» ،عن م�شاركتها يف جتربة �سينمائية جديدة،
يف فيلم كويتي جديد بعنوان« :مفلح با�شا» ،وي�شاركها فيه
الفنان �أحمد رزق .ون�رشت منة ف�ضايل� ،صورة خلرب عن
م�شاركتها يف الفيلم ،من �أحد املواقع الكويتية ،وعلقت
عليه قائلة« :دعواتكم فيلم مفلح با�شا انتظرونا ..م�رص
الكويت«.
ي�شار �إلى �أن �أحدث �أعمال الفنانة منة ف�ضايل ،كان م�سل�سل
« 30ليلة وليلة» ،التي �شاركت من خالله ك�ضيف �رشف ،مع
الفنان �سعد ال�صغري ،كما �أنها تنتظر حال ًيا طرح فيلمها
اجلديد «زنزانة  ،»7التي ت�شارك يف بطولته بجانب الفنان
ن�ضال ال�شافعي و�أحمد زاهر ورمي البارودي وعدد من جنوم
ال�سينما.

عندما يبد�أ الفنان بال�شهرة ويبت�سم له احلظ ب�صبح
حمط �أن��ظ��ار النا�س ،وتتابع اخ��ب��اره وتتلقفها
مواقع التوا�صل االجتماعي بكل �صنوفها واهوائها،
ويكرث الكالم حول هذا الفنان امل�شهور �أو الفنانة
امل�شهورة ،مبعنى �أنه ي�صبح حتت املجهر ،ولأنه
م�شهور تن�سج حوله حكايات ال �صلة لها بالواقع
وه��ذا ما ي�سمى �رضيبة ال�شهرة ،فتجد من يبث
خرب ًا مفاده وفاة هذا الفنان وهو حي يرزق وجتد
من يذكر ان ذلك الفنان طلق زوجته وهو يعي�ش
عي�شة هانئة معها ،واخبار كثرية منها ما ي�سيء
�إلى �سمعته وي�ؤثر على حياته الأ�رسية وقد تت�سبب
هذه االخبار برتاجع جنوميته ،من هنا اق��ول ان
على الفنان امل�شهور ح�ساب خطواته واالنتباه ملثل
هذه الأخبار امللفقة ،وعدم االدالء ب�أي خرب يخ�ص
عائلته فهي خ�صو�صيات اليجب ان يعرفها احد حتى
ال ين�سج حولها الأخبار اعداء يلب�سون ثياب �صديق،
فال ت�أتيك اللدغة اال من قريب ،ومل ال يقلل الفنان
امل�شهور من ظهوره يف االماكن العامة ،او عليه ان
يتحمل ما يقال عليه ويكون جبال اليهزه الريح،
ويعطي لهذه االكاذيب اذنا �صماء ،ويقول القافلة
ت�سري والكالب تنبح ،لقد ا�صبحت مواقع التوا�صل
نقمة على الفنان خا�صة ،والفن ب�صفة عامة ،فليت
هذا العفريت االزرق امل�سمى انرتنت ينقطع حتى
ي�سرتيح العامل من هذه ال�ضو�ضاء وهذا ال�صخب.
لقد فنت النا�س بهذه املواقع فتنة ال ميكن ان ا�صفها،
ترك النا�س واجباتهم و�أعمالهم من �أجل عيون هذه
املواقع ودفع الفنان ثمن ًا باهظ ًا ب�سبب هذه املواقع
ولعل الآتي ادهى وامر ..ودمتم �ساملني.

نر�سلها �إلى حمطة الغناء
العربي يف اذاعة الكويت
ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ن��ا ال��ى
املا�ضي اجلميل بفنونه
ال��ك��ث�يرة ك��الأ���ص��وات
وال�سامريات والعر�ضات
وغ�ير ذل��ك م��ن الفنون
ال��ك��وي��ت��ي��ة اجلميلة،
ف�شكر ًا للقائمني على
هذه املحطة وكل ال�شكر
ل�سعد الفندي احلري�ص
على تراث الأجداد فمن ال
ما�ضي له ال حا�رض له.

• �أحمد رزق

• �سعد الفندي

أحالم فنية

وتنقل إلى المستشفى

• حليمة بولند

تعر�ضت الإعالمية حليمة بولند ليلة �أول
من ام�س ،لوعكة �صحية مفاجئة ،نقلت على
�إثرها �إلى امل�ست�شفى.
و�شاركت «حليمة» جمهورها ،عرب ح�سابها
الر�سمي على تطبيق «�سناب �شات» ،مبقطع
فيديو لها من داخل امل�ست�شفى ،ظهرت فيه
وهي م�ستلقية على ال�رسير ،وت�ضع م�ص ً
ال
طب ًيا يف يدها ،وطم�أنت جمهورها من خالله
على حالتها ال�صحية.
«�شكرا لكل اللي
وقالت حليمة يف الفيديو:
ً
�س�أل عني ،احلمد لله �رصت �أح�سن طلع معي
نزلة معوية ،و�إن �شاء الله احت�سن بعد
الأدوية �أحبكم و�شكرا لكم».
واعتذرت الإعالمية حليمة بولند ،عن عدم
امل�شاركة يف برنامج «علم الرجال»� ،أو
«فوز ك�شمري ،»4الذي كانت �ستقدمه �إلى
جانب د .فوزية ال��دري��ع ،عرب تطبيق
«�سناب �شات» ،وذلك ل�سبب عائلي.

ي مقطع فيديو عرب ح�سابها اخلا�ص
ن�رشت املمثلة �شيماء عل 
على احد مواقع التوا�صل االجتماعي ك�شفت فيه �سبب عدم ن�رش
حياتها اخلا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وقالت �شيماء يف الفيديو« :الكل ي�س�ألوين يف الدايركت لي�ش
ما اتكلم عن امل�شاكل احلا�صلة يف ال�سو�شيال ميديا ،ما �أقدر
اتكلم لأن رح اتعر�ض لهجوم ،والكل رح يقول �أنت كمان مطلعة
خ�صو�صيتك للعامة� ،أنا ما �أ�سوي �شي ،احلمد لله عندي حياة
خا�صة بعيدة عن مواقع التوا�صل االجتماعي» .و�أ�ضافت« :عندي
وايد �أ�شياء خا�صة بحياتي ما �أطلعها على ال�سو�شيال ميديا ،و�أف�ضل
ال�سكوت على الكالم ،كي �أجتنب بع�ض التعليقات واالنتقادات ،وعم
ن�شوف الو�ضع عم ي�صري للأ�سو�أ ،وللأ�سف عم منوت وننقهر ب�س ما
نقدر نقول �شيء» .وتابعت« :لأن بعمري ما اتكلمت عن �أ�شيائي اخلا�صة،
فقط بتكلم عن عملي والطبخ وتربيتي لعيايل واملكياج ،هنالك الكثري من
الأمور ما تعجبني ،ب�س ما اتكلم وما �أحب الدخول يف مهاترات ،واحلمد
لله بالفرتة الأخرية �صايرة احتكم بانفعاالتي» .وختمت« :كل �إن�سان يختار
طريقه وعيالكم �أمانة ،والله رزقكم نعمة الزم تكونوا قدها وال اطلعونهم
ب�صورة ب�س يكربوا رح يحا�سبونكم عليها ،وتخلوا النا�س ت�شفق على هذا
الطفل حرام والله».

م�شعل ال�سعيد

بطاقة فنية

حليمة بولند تتعرض ألزمة صحية

شيماء علي تبعد حياتها
الخاصة عن مواقع
التواصل االجتماعي

ضريبة الشهرة

ر�أيت فيما يرى النائم الفن الكويتي رج ً
ال م�سن ًا يركد يف
امل�ست�شفى وعليه �أجهزة االفاقة وهو يهذي بكالم غري مفهوم
�إال اين ا�سمتعت اليه جيد ًا ،فاذا به يغني «راح وقتي مع
زمانه و�أنا �سلمت الأمانة� ،أنا املا�ضي يا هلي» ففهمت ان
الفن الكويتي �أ�صبح بني حانة ومانة وكنت وج ً
ال من �أن يلفظ
الفن �أنفا�سه الأخرية فمن له علم بتف�سري الأحالم فلي�رسع
بتف�سري هذا احللم الذي ر�أيته لأكرث من ثالث مرات.

مسمار بلوح
كثري من املنتجني ب��د�أو ت�صوير �أعمالهم الرم�ضانية،
والبع�ض منهم �أو�شك على االنتهاء من عمله ،كل هذا قبل �أن
جتتمع جلنة املنتج املنفذ يف وزارة االعالم ،هذا الأمر يثري
�أكرث من عالمة ا�ستفهام ويجعلنا ن�س�أل من يهمه الأمر عن
هذا الأمر الغريب فعمل اذن لبع�ضهم بالت�صوير قبل اجتماع
جلنة منتج منفذ �أم انهم واثقون ب�أنف�سهم لهذه الدرجة،
نتوجه بهذه الت�سا�ؤالت �إلى من يهمه الأمر ونتمنى الإجابة
عنها.

رزان مغربي تهنئ محمد حماقي
على ألبومه

• حممد حماقي

وجهت الفنّانة رزان مغربي ر�سالة تهنئة
ّ
الى الفنان حممد حماقي مبنا�سبة طرح
�ألبومه الغنائي اجلديد «كل يوم من ده».
وقد ن�رشت رزان �صورة جتمعها بحماقي
عرب ح�سابها على «ان�ستغرام» ،وعلّقت
قائلة« :م�بروك حبيبي� ..سعيدة �إن
�إحنا احتفلنا �سوا ب�ألبومك اجلامد
ويا رب كل يوم من دا».
وت��ع��اون «ح��م��اق��ي» يف الألبوم
مع عدد من ال�شعراء وامللحنني
واملوزعني ،من بينهم :رم�ضان
حم��م��د ،وب��ه��اء ال��دي��ن حممد،
وخالد عز ،و�أمري طعيمة ،ومتيم،
وتوما ،و�أحمد �إبراهيم ،و�أمين
بهجت قمر ،وحممد يحيى ،وخالد
عز ،و�إيهاب عبد الواحد ،و�أحمد
�صالح ح�سني ،ونادر حمدي.

• رزان مغربي

