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خالل مشاركته مع الفنان ناصر القصبي في »سيلفي٣«في مسرحية »باي باي لندن«

مع هيفاء عادل والراحلة عايشة إبراهيم في مسلسل »عتاوية الفريج«

مع رفيق دربه سعد الفرج في افتتاح دار األوبرا في ضيافة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بعد مشاركته في افتتاح دار األوبرا الكويتية

..ومع »األنباء« في استديو الدراما أثناء تسجيل مسلسله األخير »مول الهوايل«..ومشهد من مسرحية »عالطاير«

الوزير األسبق د.أنس الرشيد يسلم الراحل جائزة الدولة التقديرية بحضور أمني عام املجلس الوطني السابق بدر الرفاعي

رحلة عمالق الكوميديا من »دروازة عبدالرزاق« إلى »لندن«
مفرح الشمري
@ Mefrehs

يعتبر الراحل عبداحلسني عبدالرضا عاصمة الضحك وصانع 
البهجة وعمالق الكوميديا في اخلليج،  فبعد رحيله في العاصمة 
البريطانية خسر الوطن العربي فنانا حامال همومه على كتفه.

نشأ في بيت بفريج الرزاقة وولد في فريج العوازم بدروازة 
عبدالرزاق، والده بحار وكان ترتيبه السابع بني ١٣ ولدا وبنتا.
كان متعلقــا بوالده كثيرا فتعلم منــه خفة الدم، باإلضافة 
إلــى والدته وكان محط احترام لديهــم ألنهم كانوا يرون فيه 
مثــال الولــد الزين من بني اخوته وهادي ويســمع الكالم وما 

عنده شطانة.
يعتبر والده مثله األعلى في كل شيء وتأثر به كثيرا فهو 
يحــب الناس كثيــرا ويحب الفــن كثيرا ألنــه كان لديه فرقة 
بســفينته يغنون ويرقصون خصوصا في السفرات الطويلة 
وكان والــده يغني معهم مع انــه هو النوخذة الن صوته كان 
جميــال ويؤدي أغانــي احلب والبحر بشــكل صحيح وفرقته 

عبارة عن طيران وناي.
رغــم جبــروت والده اال انه كان حنونا وكان يشــتاق اليه 
كثيــرا فــي غيابه وفي احدى ســفراته مرض وهــو في البحر 
شهرا وهذا املرض انهكه متاما وجسمه ضعف وبعد ما ساءت 
حالته ذهبوا به الى مستشــفى املقــوع واجروا عملية ولكنها 
فشــلت وبعدها توفي حيث كان عمر عبداحلســني 8 ســنوات 

وكان مالزما له طيلة فترة مرضه.
خفة الدم التي يتميز بها عبد احلسني وبعض اخوته كانت 
وراثية خصوصا عندما يسمعون أمهم وأباهم يتهاوشان كانوا 
يضحكــون من قلوبهم النه »هواشــهم« كان يحمل بني طياته 

الكثير من األفيهات املضحكة.
والده راسه يابس وعنده كل شيء يصير وممكن وابتسامته 
دائما على وجهه حتى لو ما عنده خير يؤمن بان القادم افضل 

ودوام احلال من احملال ورغم ذلك كان كرميا كثيرا.
النوخذة عبدالرضا كان يرى ان من ميسك سكان السفينة 
بعــده ولده عبداحلســني ويصبح نوخذة وذلــك ألن أوالده ال 
يحبــون البحر ويحبون البر ولكن شــقيقه االكبر خليل رغم 
عــدم حبه للبحر اجتــه للعمل فيه وذلك لرضا والده ووالدته 
رغم ان عبداحلسني كان يتمنى حتقيق رغبة والده الذي أصر 

بعدها على أن يدرس.
درس فــي االحمديــة واملباركية مع صديق عمــره الراحل 
عبدالوهاب سلطان ومن ثم توجه الى التعليم الصناعي ألنه 
يتيــح له الســفر واالطــالع على العالم اآلخــر وتخصص في 
الطباعة وبعث الى مصر لتعليم هذا االمر في املطابع االميرية 
بالقاهرة وكان من زمالئه في هذه البعثة الراحل احمد الصالح 
والراحل عبدالوهاب السلطان وبدر السبتي واحمد الروضان 
حيث تعلموا في هذه البعثة أسس الطباعة وفنونها من جمع 

احلروف واالخراج والكتب والصحف وغيرها.
وبعد عودتهم من مصر أرســلوا في بعثة اخرى الى أملانيا 
ملزيد من اخلبرة والتعلم حتى يفيدوا فيها بلدهم وبعد عودتهم 
تسلموا وظائفهم الفنية واالدارية استغل وجوده في مصر ايام 
البعثة ملشاهدة مســرحيات الريحاني وإسماعيل ياسني على 

حسب املصروف الذي ميلكه.
موهبة الرســم والنحت اكتشــفها عنده االستاذ محمد أبو 
املعاطــي الــذي كان يجمع الطلبة املوهوبني ويعلمهم الرســم 
والنحت والفن التشــكيلي ألنه فنان وأكادميي وعلمهم ايضا 
أساسيات االلوان وتوظيفها واألبعاد واملسافات على الرغم من 

انه كان شديدا باملعاملة اال انه علمهم الرسم والنحت.
االســتاذ محمد احلســيني كان مسؤول النشــاط املدرسي 
اخلاص باملســرح بالتعليم املتوسط اكتشف عند عبداحلسني 
عبدالرضا موهبة التمثيل بعد ان أشــركه في مسرحية »عمر 
بن اخلطاب« بعد ان الحظ خفة دمه، وقال له »انت ولد بكاش 

وممكن تبقى ممثل كبير«.
قبل تســليمه لوظيفتــه احلكومية عمل عامــال في امليناء 
ومراقب عمال في وزارة االشــغال بقســم الطرق وبعد عودته 
من مصر تسلم وظيفته احلكومية الرسمية، حيث كان راتبه 

مبا يقارب حاليا 4٠ دينارا.
اشترى اول سيارة من نوع بيوك بالتقسيط وكان سعرها 
١٢ ألف روبية مبا يقارب حاليا ١٠٠٠ دينار وذلك لراحة والدته 
بعد انتقالهم الى بيت القادسية ألنه يبحث عن راحتها كما كان 

يسفرها على حسابه وكانت أول سفرة لها للحج.
عبداحلســني عبدالرضا كان يعمــل عمال اضافيا لكي يوفر 
احلياة الكرمية لوالدته التي لم تقصر معه ومع اخوانه واستمر 
في السفر معها حتى عندما كبرت وتعب قلبها ذهب معها الى 
لندن للعالج وعندما قرروا العودة الى الكويت ماتت على درج 

الطائرة في مطار الكويت.
التمثيل لم يخطر ببال عبداحلسني عبدالرضا ولم يفكر فيه 
أيضا رغم انه يشارك في حفالت السمر وبعض املسرحيات ذات 
الفصل الواحد في املدرسة ولكن بعد ما طلبت وزارة الشؤون 
تأسيس فرقة املسرح العربي من خالل اعالن منشور يطلبون 
فيه ممثلني طلب منه الراحل عبدالوهاب سلطان صديق عمره أن 
يذهبا  للتسجيل في الفرقة لقتل وقت الفراغ عندهم وبالفعل مت 

قبولهما بالفرقة خصوصا ان وقت العمل بالفرقة يكون عصرا، 
وهذا الشــيء لم يخبر به والدته ولكن عند ظهور التلفزيون 
شارك عبداحلسني عبدالرضا في متثيلياته حيث لبس مالبس 
نساء لدور رجل سكير دخل بيته وهو سكران ولبس مالبس 
زوجته فعلمــت والدته مبا فعله، ووبخته كثيرا واخبرته ان 
هذا االمر عيب ولكن بعد اشادة الناس بأدواره رضيت بالواقع 

وحضرت له مسرحيتني أو ثالثا قبل ان يتوفاها اهلل.
بعد انضمام عبداحلسني عبدالرضا الى فرقة املسرح العربي 
وبعد تعاقد الراحل حمد الرجيب مع الراحل زكي طليمات متنى 
العمــل بالتمثيل بعد مشــاهدة الكثير من االعمال املســرحية 

في نادي الكشــاف الوطني، بــدأت عالقته مع زكي 
طليمات، ويقول عبداحلسني عن هذه الفترة »زكي 

طليمات كان يفهم النص بشكل مو طبيعي 
كان يوقف على رجوله رغم كبر سنه من 

اول ما يدش املســرح ملا يطلع منه، كان 
اختياره للممثلني بعيدا عن الشكل وإمنا 
عن طريق نبــرات الصوت حيث كان 

يتابع التدريبات وهو مغمض عينيه«.
وأول لقاء لعبد احلسني مع زكي 
طليمات كان وقت االختيار ملسرحية 
صقر قريش وكان بحضور محمد 
النشــمي وحمد الرجيب وزوزو 

حمدي احلكيم والتي يعتبرها 
عبداحلسني أميرة من اميرات 
ألــف ليلة وليلة واشــتغل 
معهــا 5 مســرحيات منهــا 
»صقر قريش« و»املنقذة« 
وكانــت  و»بودالمــه« 
االســتعانة بهــا لعــدم 
وجود عنصر نســائي 

في ذاك الوقت.
اختار زكي طليمات 
كال من عبداحلســني 
عبدالرضــا وســعد 
الفرج وعبدالوهاب 
وجنــم  الســلطان 
عبدالكــرمي وخالد 
النفيســي وحسن 
العلــي  يعقــوب 
وعبداهلل خريبط 
ومــرمي الصالــح 
ومــرمي الغضبان 
ويوسف درويش 
لعضويــة فرقــة 
املســرح العربــي، 

الــى  باإلضافــة 
أول  فــي  مشــاركتهم 
مسرحية »صقر قريش« 

التي لم يكن لعبداحلسني 
دور أساســي فيها وإمنا 
احتياطــي ملمثــل اســمه 

عدنــان الــذي كان طــوال 
البروڤات التي استمرت 6 
أشهر متواجدا وقبل العرض 
بيومني غاب لظروف خاصة 
وهــذا الغياب فتــح املجال 
لعبداحلســني للمشــاركة 
بعدما اطلق طليمات كلمته 
املشهور »فني احلمار ده..
اهلل يخرب بيته« في حق 
املمثل الغائب ولكن هذه 
الكلمة فتحت النجومية 

لعبد احلسني.
جسد عبداحلسني في 
مســرحية صقر قريس 
شــخصية منارة وكان 
زكــي طليمــات معجبا 
اجلهــوري  بصوتــه 
احلــروف  ومخــارج 
والتزامــه مبالحظاته 
ورغــم التميــز الــذي 
حصده عبداحلسني في 
هذه املسرحية اال الناس 
ما يعرفون اسمه ألن 
كتيب املســرحية كان 
مكتوبا للممثل عدنان 
وهذا األمر لم يشــغل 

بالــه فيه عبداحلســني 
الذي كان ينتظر فرصة 

إلثبات نفســه، مثل أمام 
زكــي طليمــات صاحــب 

الشخصية القوية في العمل من جميع النواحي.
قــدم عبداحلســني عددا مــن املســرحيات ذات الفصل مثل 
مســرحية آدم وحواء واملنقذة من دون مشاركة زكي طليمات 
للمسرح وكان يخرج على النص في هذه املسرحيات ويضيف 
كلمــات ضاحكة اســتغالال لعدم وجود زكــي طليمات الذي ال 

يرضى باخلروج عن النص.
زكــي طليمات كان مقتنعا بعبداحلســني كممثل تراجيدي 
لصوتــه اجلهوري وأدائه املتــزن ومع ذلك ال ميدحه أو يقول 
كلمة حلوة في حقه حتى بعد ما اصبح جنما المعا في اخلليج 
لم يقل له كلمة مدح أو تشــجيع سوى انه استقبله في 

بيته مبصر.
وجود زكي طليمات في الكويت يعود فضله الى 
الراحل حمد الرجيب ليؤسس حركة مسرحية 
عندنا وجنح في ذلك بتأســيس املعهد العالي 
للفنون املسرحية وبعد ترك طليمات الكويت 
اســتمر عبداحلســني مع زمالئه ســعد الفرج 
وخالد النفيسي وغامن الصالح بعد ان حتولت 
الفرق الى مسارح أهلية، حيث شكلوا في فرقة 
املســرح العربي مجلس ادارة جديدا وحتولت 
اعمالهــم من اللغــة العربية الــى العامية بعد 
تكويت عدد من النصوص وكانت اول مسرحية 
كتبها ســعد الفرج »عشت وشفت« وبعدها 
كتب عبداحلسني مسرحية »اغنم زمانك«، 
وتوالــت االعمال مثــل »الليلة يصل 
محقان« و»مطلوب زوج حاال«، وهذه 
االعمال كانت اجواؤها كوميدية. بعد 
تركه لفرقة املسرح العربي النه 
ما يحب عــوار الراس تصادف 
خروج عبداالمير التركي الذي 
كان عنده نص »هاللو دولي« 
وعــرض عليــه انــه يقدمه 
وهالعمل عرضوه في مصر 
واستغلوا زعل شويكار مع 
فؤاد املهندس ومت تقدميه 
الكوميدي  باسم املســرح 
الــذي أسســه عبداألمير 
العمــل  التركــي وهــذا 
يعتبر النقلة االحترافية 
لعبداحلسني وكان العمل 
من املفروض ان يخرجه 
جالل الشــرقاوي لكن 
لظــروف بعــد شــهر 
بروڤات تركه وتسلم 
العمل بعد ذلك املخرج 

حسن عبدالسالم.

المسرح الوطني
 بعد جناح مسرحية 
هاللــو دولــي أســس 
فرقــة  عبداحلســني 
املســرح الوطني وذلك 
بعد تقاعده وتفرغه للفن 
وبعد عودة سعد الفرج من 
بعثتــه الى أميركا عرض عليه العمل 
املشترك واقتنع بالفكرة وقدموا باكورة 
أعمالهم »بني صامت« ومن ثم »ضحية 
بيت العز« و»علــى هامان يا فرعون« 
املأخــوذة من املســرحية املصرية »لو 

كنت حليوة« بتأليف مشترك.

 »األقدار« بداية الوقفة 
 بعد ٢٠ سنة وحتى ال ميل اجلمهور 
من االعمال املشتركة بني عبداحلسني 
وسعد، طلب عبداحلسني توقف الثنائي 

بعد مسلسل االقدار وشرح عبداحلسني األسباب لرفيق دربه، 
ولكن ســعد الفرج كان متمســكا باالستمرار وصار اللي صار 
وهذا االمر استغلته الصحافة التي كان يثيرها سكوت الطرفني.

كان من املفترض عودة الثنائي في مسرحية »جنون البشر« 
بعدما بادر بهذا الشــيء بدر املساعيد الذي أجلسهما مع وزير 
االعالم الراحل الشيخ سعود الناصر وذلك لتقدميه امام قادة 
دول التعاون ولكن عبداحلسني اصابه متزق شديد واعتذر ألنه 
كان يعرض مسرحية »مراهق في اخلمسني« وطلب الطبيب منه 
اجراء عملية. ولكن حتققت عودة الثنائي من خالل مسلســل 
سوق املقاصيص وأسكتت عودتهما الصحافة والقيل والقال.

الحياة السياسة
تطوع أثناء العدوان الثالثي عام ١956 مع املتطوعني للدفاع 
عن مصر ورغم ذلك لم يكن ينوي الدخول أو العمل في السياسة.
لديــه عدد مــن األعمال التي تتنــاول األحداث السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعية بأســلوب كوميــدي نقدي، ومنها 
مسرحية »فرســان املناخ« والتي تناولت أحداث أزمة »سوق 
املناخ« في الكويت، وأيضا مســرحية »باي باي عرب« والتي 
تناولت قضية الوحدة العربية، ومســرحية »ســيف العرب« 
والتي حتدثت عن فترة االحتالل العراقي للكويت والتي تعرض 
على اثرها حملاولة اغتيال وذلك بإطالق الرصاص على سيارته 
أثناء توجهه إلى املسرح لعرض املسرحية، كما أن مسرحيته 
»هــذا ســيفوه« قد أوقفت وأحيــل فريق عمل املســرحية إلى 
احملاكمة وحكم عليه بالســجن ثالثة أشــهر مع وقف التنفيذ 
وذلك بســبب ما تناولته املسرحية من دور التجار قبل ظهور 
النفط حتى نهاية خمســينيات القرن العشرين، باإلضافة إلى 
مســرحية »فرحة أمة« التي انتقدت من قبل التيارات الدينية، 
وذلك ملا تناولته من قضايا التطرف الديني والتفكك األســري 
ومت عرضها أمام قادة دول مجلس التعاون اخلليجي عام ١985.

محاولة اغتياله
بعد حترير الكويت من االحتالل، شــهدت الســاحة الفنية 
الكثير من األعمال الدرامية واملسرحية. وكان عبداحلسني عبد 
الرضا أحد الفنانني الذين اســتطاعوا جتســيد تلك احملنة في 
عمل مسرحي وفني، فقدم مسرحية »سيف العرب« عام ١99٢. 
وقد تعرض على اثرها حملاولة اغتيال أثناء عرض املسرحية.

تنقسم حياة عبداحلسني عبدالرضا الى 5 مراحل وهي:
- الهوايــات في البحر الذي يذهب اليه كلما زادت همومه، 
باإلضافة الى هواياته في املســرح املدرســي والفن التشكيلي 
وتنميتها باالطالع على أعمال كبار جنوم الكوميديا في مصر.
- العودة من البعثة الدراسية واالنضمام للمسرح العربي 

وتعلم فنون وأصول املسرح على يد زكي طليمات.
- بدايــة تكويت النصوص مع رفاقه بعد تشــكيل مجلس 

ادارة املسرح العربي. 
- االنطالقة الى النجومية واالستقالل اإلنتاجي مع شريكه 

ورفيق دربه سعد الفرج عبر أعمال املسرح الوطني.
- املشروع الفني املنفرد واالستقالل التام مسرحيا وتلفزيونيا 
وإنتاجيا بأعمال مركز الفنون، باإلضافة الى مشروعه احملبب 

لقلبه وهو الطباعة من خالل مطبعة االهرام. 
كانــت عالقته كبيرة بالفنانات الرواد مثل ســعاد عبداهلل 
وحيــاة الفهد ومــرمي الصالح ومرمي الغضبــان وهيفاء عادل 
وعائشة إبراهيم وفوزية املشعل ومرمي الرقم وجتمعه صداقة 
قوية مع الراحل خالد النفيسي صاحب املواقف احملرجة سواء 

في املسرح أو باحلياة.
يحــاول دائمــا تقدمي أعمــال تناقش القضايا فــي املجتمع 

بأسلوبه الكوميدي الذي يعشقه اجلميع من أفراد املجتمع.
كان يحب مســاعدة اآلخرين فنيا وإنسانيا ألنه امتلك قلبا 

نظيفا ال يعرف احلسد وال الغيرة.
يدعم الفنانني الشباب كثيرا ويحاول إبراز املوهوبني منهم 

في أعماله.
عبداحلسني عبدالرضا عمل مع فنانني عرب منهم زوزو حمدى 
احلكيم وشويكار ونوال ابوالفتوح من خالل مسرحية »عالم 
نساء ورجل«، باإلضافة الى عالقات مع فنانني لم يعمل معهم.

جوائز ..وتكرميات
٭ رائد املسرح العربي األول من جامعة الدول العربية

٭ جنم املسرح األول - الكويت 1980
٭ جائزة الريادة األولى للمسرح - تونس 1987

٭ رائد املسرح العربي - القاهرة 1988
٭ جائزة سلطان العويس لإلبداع الفني العربي 1997 
ومت تكرميه في املهرجان املسرحي بالشارقة من قبل 

حاكم الشارقة د.سلطان القاسمي.
وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

متت تسمية مسرح الساملية الذي بناه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب باسمه ليكون أول فنان كويتي 

وخليجي يسمى مسرح حكومي باسمه وسيقام حفل 
رسمي بذلك في شهر أكتوبر املقبل.

الكوميديارحيل فارس


