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يوسف عبدالرحمن 
بريطانيا - مانشستر

حاصُد املجد وصانعه!
في بداية السبعينيات كنت أُدّرس في مدرسة صقر الشبيب 

االبتدائية والتقيت به أول مرة في غرفة الناظر املربي األستاذ 
محمد الفارس، أطال اهلل في عمره، وقدمني له كمدرس للغة 
العربية، وكان ـ رحمه اهلل - قد حضر ليسجل ابنه بشار في 
منطقة القادسية، وبالفعل تعامل معنا كولي أمر طيلة سنوات 
وجود ابنه بشار في املدرسة بغاية اللطف والذوق، كان ولي 
أمر ـ واهلل ـ مثاليا يحضر اجتماعات أولياء األمور ويناقش 
املعلمني، وكثيرا ما كان يسعدنا بتعليقاته احللوة، وهو كما 

يعرفه اجلميع ،رحمه اهلل، صاحب نكتة وخفة دم، وكما 
نقولها بالكويتي »أريحي مو ثجيل طينة«!

ثم كنت التقيه في دهاليز احلياة في العزاء او األفراح أو 
نسلم عليه بعد مشاهدة احدى مسرحياته.

وقد جلس على احدى طاوالت احتفالية »األنباء« قبل املاضي 
وكان »يهلي ويرحب باحلضور« وكأنه صاحب املكان، وهو 
بالفعل له مكانة كبيرة في »األنباء« وكان كثيرا ما يحرص 

على حضور مناسباتها.
ومضة: عندما ميوت اإلنسان يبقى عمله شاهدا له أو عليه، 
وأنا أراه هنا )حاصدا للمجد( فلقد أحب الناس وفنه فأحبوه 

وبادلوه هذا احلب بحب أكبر، أما فنه فقد أعطاه كل وقته 
وجهده وحصد كل هذا احلب العاملي من اخلليج العربي الى 

احمليط، وله جمهور اليوم في كل أصقاع االرض.
آخر الكالم: اإلنسان أي إنسان مآله وأمره عند اهلل عّز وجّل 

وال يجوز ألي كائن من كان أن يتطاول على ميت غدا عند 
خالقه وهو به أرحم منا جميعا، واملسلم ال يقول إال »إنا هلل 
وإنا إليه راجعون« أو ليقل خيرا أو ليصمت، وقد سرتني 

جدا مبادرة سمو أمير البالد بإرسال طائرة وإقامة استقبال 
وتلقي العزاء في املسجد الكبير.

زبدة احلچي: لم أجد خير ما أختم به سوى واتساب أرسله 
لي األخ الصديق سعد اللوغاني بوجابر ألستاذنا القدير أحمد 

الشرقاوي يقول:

لو غــاب بوعدنان ما فارق مشــاعرنا
الفــارس الفنــان مرســوم بنواظرنا

حلــد يعزينــا مــا مــات بوعدنــان
عايــش اهو فينــا بالــروح والوجدان

رحمك اهلل أباعدنان وأسكنك فسيح جناته، 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

Meferhs@خلف الكواليس
مفرح الشمري

.. وتسقط دمعة 
عندما تدمع العني بعفوية لرحيل شخص.. تعلم انه ليس مجرد 

شخص عادي.. إمنا شخص له في ذاكرتك الشيء الكثير انه 
حبيب الوطن وبسمة الوطن والفن األصيل.

الراحل بوعدنان ليس شخصا عاديا، لذلك جتد الصغير قبل 
الكبير تدمع عيناه لفراقه ألنه ميثل لهم حقبة فنية جميلة زرعها 

فيهم بتلقائيته وعفويته وابتسامته التي كان يرسمها بأعماله 
التلفزيونية واملسرحية.

عندما تسقط الدمعة بكل عفوية من عني رجل مسن أو امرأة 
مسنة، تأكد انها لم تسقط اال على شخص عزيز على قلوبهم. 

نعم الراحل عزيز على قلوب اهل الكويت واخلليج، لذلك ال 
نستغرب هذه املشاعر واحلب الذي يكنه أهل الكويت واخلليج 

للراحل بوعدنان انه حب حقيقي لم نره منذ زمن بعيد..
الراحل بوعدنان انسان قبل ان يكون فنانا.. انسان مبعنى 
الكلمة يقف مع اجلميع ويساعد اجلميع القاصي والداني..

مهما نتحدث عن مآثر الراحل بوعدنان فلن نوفيها حقها 
ألنه فنان حقيقي وصادق مع نفسه ومعنا، فنان ينقل 

معاناتنا بكل حب وعفوية في اعماله التلفزيونية واملسرحية 
ويجسدها بصدق ومن دون أنانية، ألنه باختصار.. فنان 
الشعب، الشعب الذي يبكيه حاليا لفقدانه فنانا »انسان« 
ال ميكن تكراره على الساحة الفنية الكويتية واخلليجية 

والعربية.. الى جنات اخللد يا بوعدنان..

»اإلذاعة« سّخرت برامجها لسرد عطاءات الراحل
في جميع محطاتها وعلى الهواء مباشرة 

عميد عائلة الروضان: أبوعدنان غاب بجسده.. 
وأعماله خالدة في عقول الشعوب العربية

بعد اعالن وفاة الراحل الكبير عبداحلسني عبدالرضا 
سخرت وزارة االعالم قطاعاتها لتغطية هذا املصاب 
اجللل الذي حزن من اجله اهل الكويت واخلليج ألن 
الراحل ليس فنانا عاديا بل هو فنان قدم الكثير لبلده 
وللخليج وللوطن العربي اعماال المست واقعهم الذي 
يعيشونه. ومنذ اعالن نبأ وفاة الراحل قامت اذاعة 
الكويت في جميع محطاتها بالتركيز عليه وجتهيز 
العديد من البرامج احلوارية الستذكار مآثر الراحل 
وعطاءاته في الساحة الفنية وخصوصا مسلسالته 
االذاعية التــي قدمها الراحل منذ تأســيس االذاعة 
وحتى آخر مسلســل »مول الهوايــل« الذي كتبته 
أميــرة جنم واخرجه اســامة املزيعــل وذلك حتت 
اشراف كامل من قبل وكيل االذاعة الشيخ فهد املبارك 
الصباح الذي صدم من خبر الوفاة ولكنها ارادة اهلل 
حيث قال »فقدت الساحة الفنية الكويتية واحدا من 

رموزها الرواد الذين تركوا إرثا فنيا ال يزال راسخا 
في أذهــان اجلمهور الكويتي واخلليجي والعربي، 
ولقد التقيت الفنان عبداحلسني عبدالرضا في أكثر 
من مناســبة، وكان محبا جــدا للعمل خالل الدراما 
اإلذاعيــة الرمضانية، وحريصــا جدا على التواجد 
خــالل مجموعة من األعمــال في ظــل ابتعاده عن 
الدراما التلفزيونية خالل السنوات األخيرة، ولقد 
حــرص رغم ظروفه الصحية فــي رمضان املاضي 
على املشــاركة في مسلســل »عزوبي املول«، وكان 
قريبا من اجلميــع يوجههم ويعطيهــم النصائح، 
بــل إنه قدوة للجميع، فقد كان أول من يحضر إلى 
االســتوديو للتسجيل«. واشار الشيخ فهد املبارك 
الى ان جميع محطات االذاعة ستواصل سرد عطاءات 
الراحــل بوعدنان حتى انتهاء مراســم العزاء التي 

ستنقلها االذاعة على الهواء مباشرة.

اكتســـــــــت ســماء 
الكويــت باحلــزن يــوم 
اجلمعة املاضي، واتشح 
احلــزن  بثــوب  أهلهــا 
واألسى بعد سماع خبر 
رحيــل أحد أعمــدة الفن 
الكويتي، الفنان العمالق 
عبداحلســني عبدالرضا، 
أو »أبوعدنان« كما يحلو 

لــه أن يقلبــوه.. دموع 
ودعــوات  وتكبيــرات 
بالرحمة لقامة من قامات 
الفــن األصيــل، انطلقت 
مــن ديــوان الروضــان، 
حيث كان الفقيد يجتمع 
بصفــوة املجتمع، وكان 
املشــاهير،  رواده  مــن 
وهكذا صرح ونعى عميد 

عائلة الروضان، روضان 
مشاري الروضان نفسه 
بفقدان قامــة من قامات 
الفن األصيل وواحد من 
أصحاب الرؤى الوطنية. 
إنــه أبوعدنــان عمــالق 
املسرح والتلفزيون الذي 
العقول اخلليجية  أثرى 
بالفكــر املســتنير عبــر 

مسلسالته ومسرحياته 
التي كانت دائما تقدم كل 

ما هو مفيد لألمة.
ويتقدم عميــد عائلة 
الروضان بخالص التعازي 
ألسرة الفقيد، مؤكدا أنه 
رحل بجسده بينما أعماله 
العظيمة مخلدة في عقول 

الشعوب العربية.

رحيل الصانع واملواجه واملقاوم
بقلم جهاد أيوب

لم يكن مجرد فنان والســالم، ولم يكن موهبة عادية تضحك 
وتســلي الناس، وتســعدهم في حلظات معينة، هو عبد احلسني 
عبد الرضا ذاك الذي أســس مداميك الفــن القضية في الكويت...
ذاك القائد الفني بكل ما حتمل العبارة من صوجلان وتاج التفرد.

هو خامة نادرة في فن ال يعرف املواربة، يقدم ما يجعلك تفكر 
في وجودك، يصفع في أعماله حتى ال تبقى خارج الدائرة، يفرض 
عليك استخدام عقلك لتقوم بجردة سريعة بنب حياتك وما يدور 
من حولك، يضحكك حتى ال تنسى من أنت، يضحكك حتى ترتاح 

لتعاود نشاط حضورك في زوايا زمان تعود أن يحاربك.
عبد احلســني عبد الرضا فنــان الذهب األصيــل، واحة عطاء 
لــن تعرف االفــول، وقيمة لها داللة التأســيس، املجــد، املجابهة 
والتفوق...وســوق املنــاخ، وحامي فن املوقف والقضية، وســيد 

تقدمي الفرص والتجدد...
هــو من ســاهم في تأســيس نهضة مشــرقة فــي تاريخ الفن 
الكويتي، وثبت قواعد راسخة في الفن اخلليجي، ونافس باتزان 

في الفن العربي.
رفع راية الكويت واخلليج دون تردد أو خوف، بل كان واثقا 
ال يعرف اخلنوع، وحاول واستمر رغم أوجاع العمر، ورغم ظهور 

قتلة االحالم حيث حاولوا اغتياله لكونه من االحرار...
حاول أن ال يقف عن العطاء، منذ بداياتها حمل الشــعلة التي 
صنعها مبوهبة قبســية شــكلت حالة نادرة، ومنها، وفيها رسم 

معالم الوطن حيث أصبحت بصمة لتاريخ اوطان العرب.
ال يعجبــه الفن العادي، كان يرغب بــأن يقدم بالفن ما يثبت 
تاريخه، وما يواكب احلدث السياسي واالجتماعي والفكري، لذلك 
قدم للناس وجبة غنية باملواقف االجتماعية والسياسية عمادها 

الوطن واحترام كل حبة فيه.
عبد احلســني عبد الرضا الرقم الصعب في الفن، في مواقفه، 

في رأيه في كل ما يقدمه.
يخوض املعركة دون كلل، يعطي رأيه بحسم واقتدار وثقة، ال 
يوارب، وال يتنازل، حافض على جنوميته منذ الشــرارة األولى، 
وتفوق في هدم اجلدار حيث كان الفن محرما، وحيث كان النظر 

إلى الفنان مجرد سلعة للتسلية!
وقف بجدارة في مواجهة كل أنواع العواصف السياسية والفنية 
املتطرفة، حارب الزمن واملرض من خالل اســتمراريته بتقدمي ما 
يناسب ظروفه، لم يغب عن أي مناسبة وطنية وخليجية وعربية، 
أمن بدور الفن والفنان، وثق للتاريخ حقائق، ورسم لألجيال التي 

عاصرته وواكبته واملقبلة اهم مرحلة في تاريخ الوطن.
لــم يكن أبو عدنــان مجرد صفحة عابرة، بل شــكل من خالل 
فنــه ومواقفه البصمة الذهبية لنهضة فعالة وحساســة في دول 
اخلليج، وباالخص في الكويت، ونستطيع القول بكل فخر: »الفن 
اخلليجي قبل عبد احلسني عبد الرضا وما بعد عبد احلسني عبد 
الرضا«...قبله لم يكن للشمس الفنية حضورها، ومن خالل وجوده 
ملعت اشــراقات لن تعــرف الغروب، ومن بعــده اصبح للمراجع 
مفاتيحها كي نتعلم كلنا في قبســها، ونعود إلى ســطور رسمت 

بتعب وصبر وعنفوان.

وداعاً أيها الكبير

فاجعة وألم

وداعا أيها الكبير، وإلى لقاء في 
جنات اخللد والنعيم! رحل جسدك 
أيها القامة الشامخة، وبقيت أعمالك 
وصورتك بالقلوب! تغمدك الرحمن 
بواســع رحمتــه أبا عدنــان، وجبر 
خواطر أسرتك وعظم أجرهم وأحسن 
عزاءهم وكل محبيك بالوطن العربي 
الكبير! عزائي الصادق ألسرة الفقيد 
وللكويــت وأهلها ولنــا جميعا في 
خليجنا وفي وطننا العربي الكبير.

أحمد الهذيل ـ السعودية ٭

هي فاجعة وألم كبير يعتصرنا 
وهــو فقــد ليس بالهــني.. برحيل 
بوعدنــان نكون قــد ودعنا ذاكرة 
للتاريخ مليئة بالبسمة والبهجة 
وفقدنا معلمــا اعطانا الكثير وابا 
روحيا قدم لنا عمره، احســن اهلل 
لنــا ولكم العزاء، ونســأل اهلل ان 
يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح 
اجلنات. إنا هلل وإنا إليه راجعون

جاسم البطاشي ـ سلطنة عمان ٭
 ٭

أحمد الهذيل

جاسم البطاشي

ضي جنمة
هناك جنوم ســتظل تلمع في سماء كويتنا وعاملنا العربي 

والعالم بأجمعه..
وحني يتميز العطاء كعطاء الفنان عبداحلسني عبدالرضا، 
رحمه اهلل، ســيظل اسمه محفورا في الذاكرة والوجدان، ألنه 
كان فنانا ملتزما متعايشا مع قضايا عصره من خالل كوميديا 
راقية تستدعي الضحكة واالبتسامة 
من خالل معاجلة قضية اجتماعية 
أو اقتصادية أو سياسية ومن خالل 
مسرحيات استشرافية تقرأ الواقع 
وحتلله وترى من خالله املستقبل. 
هو استاذ فنان يتعلم منه الشباب 
اصول الكوميديا والتزاماتها بشكل 
راق ومتميــز فــكل كلمة عنده لها 
وزنها وثقلها وصداها وانعكاساتها. 
فهي حتــذر او تبشــر أو تعالج.. 
ومازالــت االجيال تلجأ ملشــاهدة 
اعماله لتحظى بفترة ترفيه راقية 
حتترم عقل املشــاهد. اتفقت على 
حبه الكويت وجمهور العالم العربي 
ألن الفن رسالة ورسالته وصلت، اتفقت على حبه الكويت خللقه 
الرفيع وتعامله املتميز وتواضعه ولن انسى حني اسندت إلّي 
مسؤولية إدارة املسرح كانت اول رسالة تهنئة وسط الزهور 

الرائعة من بوعدنان.
رحمه اهلل رحمة واسعة، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

كاملة سالم العياد ٭

كاملة العياد

بوعدنان .. شريان احلياة

كان واليزال وسيبقى أخانا وصديقنا ومعلمنا فنان الشعب 
عبداحلســني عبدالرضا شــعلة وهاجة متأل العالم العربي فنا 
وحبا وجماال وعطاء.. كان قامة طويلة جدا ال تطال وكان رجال 

مهيبا في احلياة واملسرح.
أيها املضيء، كيف رحلت ومازلت في عنفوانك

كيف مضيت والزلت في قمة عطائك..
أيها الشفيف الذي كنت متلؤنا فرحا وغبطة 

ستبقى في قلوبنا شريانا مينحنا احلياة 
وعنوانا للرجولة والنبل والوفاء..

لن أرثيك فكيف يرثى اجلالل..
اللهم إنني ال أشكوك هم رحيله ولكني أسألك برحمتك وجاللك 
ان يكون مسكنه اجلنة وان تتغمده بواسع رحمتك يا صاحب 

املغفرة واالكرام.. وداعا معلمنا والى امللتقى في جنة اخللد.

جواد الشكرجي ٭

الفنان العراقي جواد الشكرجي مع الراحل بوعدنان في مكتبه

»املنتجون العرب« ينعون الراحل
باســمي وبالنيابة عــن مجلس 
إدارتي االحتاد العام للمنتجني العرب 
والشــعبة العامة لإلعالم باالحتاد 
العام للغرف التجارية املصرية، أتقدم 
الكويتي  العربي والشعب  للشعب 
والى الفنانني الكويتيني وكل محبي 
الفــن اخلليجــي بتعازينــا احلارة 
ألسرته واألســرة الفنية الكويتية، 
سائلني اهلل العلي القدير ان يلهمهم 
الصبر في مصابنا االليم وان يتغمده 
بواســع رحمتــه، انــا هلل وانا اليه 

د.إبراهيم أبوذكريراجعون.

 أبرز رواد احلركة الفنية الكويتية

طائرة أميرية لنقل جثمان الراحل
مفرح الشمري
@Mefrehs

مــن املتوقــع أن تصل 
الطائرة األميرية املخصصة 
لنقل جثمان الفقيد الراحل 
الفنان عبداحلسني عبدالرضا 
الى مطار هيثرو اليوم حيث 
تعيــد اجلثمــان الى أرض 
الوطن مساء اليوم االثنني.

هــذا، وقــد نعــت األمم 
املتحــدة للفنــون متمثلة 
باملكتب اإلقليمي للشــرق 
األوسط وأفريقيا من خالل 
بيان رسمي الراحل الكبير 
عبداحلسني عبدالرضا الذي 
وافته املنية اجلمعة املاضية 
بالعاصمة البريطانية بعد 

صراع مع املرض.
وذكــرت فــي بيانهــا 

املديــر  بتوقيــع  املزيــل 
اإلقليمي للشــرق األوسط 
وأفريقيــا د. نبيل رزق أن 
الراحل يعتبر من الفنانني 
الكبار الذين اثروا الساحة 
العربية بأعمال تلفزيونية 
الواقع  ومسرحية المست 
فــي الوطــن العربــي وأن 
رحيله خسارة كبيرة للفن 

العربي.

ووجــه د. نبيــل رزق 
الدعــوة جلميــع الفنانني 
العرب حلضور حفل تأبني 
الراحل الكبير عبداحلسني 
عبدالرضا الذي سيقام في 
جمهوريــة مصــر العربية 
اخلميس املقبل على مسرح 
النادي املصري للتجديف 
الواقع في الدقي مبحافظة 

اجليزة.

يعتبــر الفنــان القدير 
الراحـــــــل عبداحلســني 
عبدالرضا أحــد ابرز رواد 
احلركــة الفنيــة الكويتية 
الذين ساهموا في تأسيس 
فــي  املســرح  وانتشــار 
الكويــت، وكانــت بدايتــه 
حتمــل في طياتهــا الكثير 
من املعاناة والكفاح للتأكيد 
على موهبته وقدرته حتى 
اســتطاع ان ينتشــر فنيا 
في الكويت وعلى الصعيد 
العربي، وان يصل الى هذه 
النجوميــة وذلك من خالل 

صدقه وإخالصه جلمهوره 
وفنــه، وكذلــك فــي تقدمي 
األعمال الدرامية التلفزيونية 
املميزة التي كانت تأخذ منه 
وقتــا طويال في التحضير 
لها، مما جعل أعماله جيدة 
ويتابعها املشــاهد، ســواء 
كان ذلــك من قبل جمهوره 
الكويتي او العربي بشغف 
واعجــاب، فتأخــذ نصيب 
األسد في املناســبة، وهذا 
طبعــا ال يتأتــى بســهولة 
او مصادفــة بــل ان ذلــك 
يأتي بجهد وعرق وارهاق 

يبذله الفنان عبداحلســني 
عبدالرضا، لقد كان الفنان 
عبداحلســنيـ  رحمــة اهلل 
عليهـ  ركنا مهما في الواقع 
الفنــي لدوره البــارز على 
الســاحة الفنية الكويتية 
واخلليجية والعربية وذلك 
ممن خالل جتاربه العديدة 
املتميــزة التــي هي مصدر 
استمراريته وشهرته وتألقه 

في األعمال التي يقدمها.

عبدالعزيز خالد المفرج ٭
رئيس جمعية الفنانين الكويتيين

شادي اخلليج


