16

عالم

الفنون
www.alshahedkw.com
العدد ( )3730األربعاء  8مايو 2019
info@alshahedkw.com

شموس ال تغيب
عبدالمحسن الرفاعي نجم أضاء سماء
األدب في الكويت
�إعداد :م�شعل ال�سعيد

• لقطات من مسلسل انا عندى نص

• أبطال املسلسل

أولى حلقات مسلسل «أنا عندي نص» لسعاد عبد اهلل

تبدأ باستعادة ذكرياتها مع أشقائها
• عبداحملسن الرفاعي
ال�شاعر والأدي��ب ال�سيد عبداملح�سن ال�سيد �أحمد الرفاعي من
مواليد الكويت  -فريج �شمالن  1929يف عهد حاكم الكويت العا�رش
ال�شيخ احمد اجلابر ال�صباح رحمه الله،وهو ينتمي الى الدوحة
الها�شمية فجده االكرب �سيدنا زين العابدين علي ابن احل�سني بن
علي ر�ضي الله عنهم كما ان ا�رسته من اال�رس الكويتية امل�شهورة
وقد ع�شق االدب وال�شعر والتاريخ منذ �سنني عمره االولى.
تلقى تعليمه يف املدر�سة املباركية ثم املدر�سة الأحمدية وملا
انتهى من تعليمه التحق بالعمل احلكومي وكان خالل ذلك يقر�أ بنهم
كتب التاريخ والأدب وقد تدرج بالعمل احلكومي يف وزارة الدفاع
حتى تقاعده يف منت�صف ال�سبعينات وهو مدير ال�ش�ؤون الثقافية
بوزارة الدفاع وتفرغ للعمل اخلا�ص وللأدب وال�شعر،وكان خالل
ذلك يكتب االغاين لعدد كبري من املطربني ومن ا�شهر ق�صائده
ق�صيدة :احط ايدي على خدي واحا�سب روحي بروحي...واقول
ب�أيدي جرحت ايدي و زدت جروحي بروحي.
التي حلنها وغناها الفنان الكبري عبدالله ف�ضالة ثم ان�ضم بعد
ذلك لرابطة الأدب��اء الكويتية حتى ا�صبح �أمينا ل�رس الرابطة
لدورتني كما كان ع�ضوا يف جمعية الفنانني الكويتيني ثم
طلب منه ت�أ�سي�س ديوانية �شعراء النبط مع زميليه ال�شاعرين
�سليمان الهويدي ومر�شد البذال ف�أ�س�سوا الديوانية وعني �أمينا
ل�رس ديوانية �شعراء النبط منذ ان�شائها حتى نهاية الثمانينات.
له عدة دواوين �شعرية طرحت بالأ�سواق منها:
«دي��وان الرفاعي املنوع» «من الأي��ام» «ابتهاالت دينية» ،وله
دواوين مل تطرح حتى الآن وكان رحمه الله يكتب ال�شعر الف�صيح
والنبطي والعامي و له حماورات �شعرية كثرية مع كبار ال�شعراء
مثل �أحمد النا�رص ال�شايع ومر�شد البذال و�سليمان الهويدي
والثبيتي وله الكثري من الأغ��اين التي غناها كبار املطربني
الكويتيني والعرب مثل عبداحلليم حافظ وعو�ض الدوخي و�سعود
الرا�شد وعبدالله ف�ضالة وقد تويف يف عام .2002

م�سل�سل «�أنا عندي ن�ص» احللقة الأولى كاملة ،ففي احللقة
الأولى من م�سل�سل �أنا عندى ن�ص تعود �أ�سما «�سعاد العبد الله
بذاكرتها الى الوراء حيث تتذكر عندما كانت تهتم ب�أ�شقائها
ال�صغار».
تتذكر �أ�سما كيف كانت حتكي لأ�شقائها ال�صغار �صالح ومن�صور

احلودايت واحلكايات ،وكيف كانت مطيعة البيها وكيف كانت
تخاف على �أخوتها .
ويف �أحد الأيام طلب �صقر عم �أ�سما من والدها �أن يخرب �أ�سما
وال�صغار بوفاة والدتهم وبالفعل يخرب الأب الأبناء باخلرب
ال�صدمة.

الآن نحن يف الوقت احلا�رض حتتفل �أ�سما بالعيد وتتلقى
مكاملة هاتفية من زوجة �شقيقها من�صور التي طلبت منها
املجيء لتحتفل بالعيد معها ،ولكن
من�صور مل ي�سعد مبجيء �شقيقته التي جاءت لتزورهم دون
علمه ،فقام من�صور بتعنيف زوجته.

هدى حسين بشخصيتين
في مسلسل «أمنيات بعيدة»
م�سل�سل «�أمنيات بعيدة» تفا�صيل احللقة
الأول��ى ،حيث لطيفة و�رشيفة «هدى
ح�سني تو�أمتان لكن كل واحدة منهما
تعي�ش حياة خمتلفة متاما عن الأخرى،
لطيفة تعي�ش يف ق�رص ويف حياة رغدة
�أما �رشيفة فهي فقرية وتعي�ش يف منزل
متوا�ضع».
حمد املحامي اب��ن لطيفة يتم نقله
للم�ست�شفى بعد �أن تعر�ض ملحاولة قتل
من خالل م�سحوق مركب من جمموعة
عقاقري �أر���س��ل��ه ل��ه �أح���د الأ�شخا�ص
املجهولني من خالل �شخ�ص متنكر يف
زي عامل تو�صيل.
�رشيفة تقوم بعمل احلناء وعمل م�ساج
للن�ساء من �أجل ك�سب �أموال ت�ساعدها
على احلياة ،ي�ساعدها يف بيتها زوجها
�سلمان ال��ذي يكافح معها لأج��ل �أن
يعي�شوا حياة كرمية.
�رشيفة تعي�ش يف فقر �شديد للدرجة
التي جتعلهم ال يتذوقون اللحم �إال
قليال ،كما �أنها تعاين الأمرين بعد غرق

• مشهد من املسلسل

بيتها ب�سبب نزول الأمطار.
�ضحى تكت�شف جمموعة من الأوراق
ال�رسية اخلا�صة بها وب��دالل وبحمد

�أ�شقائها ،حيث فتحت اخلزينة اخلا�صة
ب�أمها التي غابت ع��ن البيت لأنها
تتواجد مع ابنها بامل�ست�شفى.

• هدى حسني

هاني سالمة

يبدأ «قمر هادي»
بحفل تنكري
يشعل األحداث

أمل العوضي متألقة

بإطالالت رمضانية في أحدث
جلسة تصوير

• هاني سالمة

ب���د�أت احللقة الأول���ى من
�أح�����داث م�سل�سل «قمر
ه������ادي» ،ل��ل��ن��ج��م ه��اين
با�ستعرا�ض
���س�لام��ة،
الرئي�سية
ال�شخ�صيات
للم�سل�سل ،حيث تواجد
«ه���ادي» ،ويج�سده بطل
احللقات ه��اين �سالمة يف
حفل تنكري ومعه زوجته
دال��ي��ا م�صطفى ،والتي
تبادلت معه خالل احلفل
العديد من الإفيهات ،حتى
ت�صاعدت الأحداث.
وك�شفت احللقة � ً
أي�ضا عن
�شخ�صية هاين �سالمة وهو
رجل �أعمال يدعى «هادي
�أب���و امل��ك��ارم ،و�أظ��ه��رت
احللقة حمزة العيلي ابن
عم هاين �سالمة ،بالإ�ضافة
�إل��ى ه��ادي اجل��ي��ار الذي
يج�سد �شخ�صية عم هاين
���س�لام��ة ،وال����ذي يتاجر
يف ال�سيارات ،ف�ض ً
ال عن
ر�شدي ال�شامي الذي يعمل
مع هاين �سالمة يف معر�ض
ال�سيارات.

ت�ألقت النجمة الكويتية �أمل العو�ضي ب�أحدث جل�سة
ت�صوير مبجموعة �أزياء مميزة وفاخرة تليق ب�إطالالتها
الرم�ضانية ،والتي حتمل توقيع امل�صمم الكويتية
عالية ال�سهيم �صاحبة ماركة «رومان�س كوليك�شن».
وظهرت �أمل العو�ضي يف �إطاللتها الأولى بف�ستان �أخ�رض
فاخر م�ستوحى من ال�ستايل الهندي �إلى ٍ
حد ما ،حيث
متيز بالتطريزات الفاخرة باخليوط الذهبية والف�ضية
على �شكل نقو�ش عربية ،بينما حتددت منطقة ال�صدر
ب�شكل ي�صل لأحد الكتفني بخط عري�ض منقو�ش من
نف�س اخليوط.
الف�ستان جاء �أي�ض ًا ب�صدر حمت�شم وبدون �أكمام عند
�أحد الذراعني ،والذي جاء حماط ًا بتطريزات عري�ضة
تغطيه حتى املرفق� ،أما الكم الآخ��ر فجاء ي�شبه
الكاب يف ت�صميمه ..كما ن�سقته �صاحبة الإطاللة مع
حذاء ذهبي �أنيق بكعب ٍ
عال.
ويف �إطاللتها الثانية ،ظهرت �أمل العو�ضي بعباية
�سوداء ف�ضفا�ضة مطرزة ب�رشيط �أبي�ض المع بت�صميم
ع�رصي ملفت ،بينما ج��اءت الأكمام وا�سعة �أي�ض ًا
ومزينة عند املرفني بنف�س ال�رشيط الرباق.
بينما ج��اءت الإط�لال��ة الثالثة مالئكية باللون
الأبي�ض ،حيث ت�ألقت الفنانة الكويتية بعباية بي�ضاء
وا�سعة من احلرير ،مزينة عند الأكتاف والأكمام
بالل�ؤل�ؤ الأبي�ض ،وتزينت معها بطرحة حريرية
بي�ضاء ب�سيطة.

• أمل العوضي

