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 ذعار الرشيدي

عبداحلسني..
الفجر الباكي

توطئة: سأدعو له، وأترحم 
عليه، وأتصدق عنه.

سنتذكر يوم ١١ أغسطس 
٢٠١٧ جيدا، وسنحفظه 

ككويتيني جيدا جدا، ألنه 
اليوم الذي ولد فيه الفجر 

الباكي برحيل العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا 

األب الروحي لالبتسامة في 
الكويت واخلليج العربي.
ال ميكن ان يكون هناك 

يوم اكثر حزنا على بلد من 
يوم يرحل فيه عنها صانع 

ابتسامتها.
عبداحلسني عبدالرضا لم 
يكن مجرد فنان من جيل 
الرواد وال عمالقا كوميديا 
وال هو احد اعالم الفن في 
منطقتنا كلها فقط، بل هو 

شخص ساهم بقصد او 
بغير قصد منه في تشكيل 

جزء من ثقافة اللهجة 
الكويتية احلديثة، وساهم 

في صنع اسلوب خاص 
للكالم الكويتي احملكي 

اجلديد الذي نعرفه اليوم 
طوال عقود، وزرع أسلوبه 

بالكالم في ألسنة ثالثة 
اجيال عبر أعماله وحتولت 
طريقة كالمه الساخرة الى 
جزء من األسلوب الكويتي 

احملكي.
لم يزرع االبتسامة فقط، 

ولم يترك وراءه أعماال 
خالدة، بل ساهم في صناعة 
جزء من لهجتنا خاصة بني 

اجيال مواليد الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات 

الذي كان له دون غيره 
من الفنانني دور كبير في 

تشكيل ثقافتهم وطريقتهم 
في احلديث اليومي وسكنت 

جمله ولزماته و»قطاته« 
الذاكرة الكويتية الى األبد.

نعم عبداحلسني عبدالرضا 
جزء رئيسي ومهم وحيوي 

من الثقافة الشعبية الكويتية 
احلديثة.

هذا ليس نعيا لعمالق 
سقطت برحيله الكوميديا، 

بل اجابة ملن أراد ان يعرف 
ِلَم نقّدر وجنل ونحترم 

الفنان الراحل عبداحلسني 
عبدالرضا ونحفظ أعماله.
َمْن منا لم يكن مسلسل 

درب الزلق جزءا من حنينه 
الى الكويت في غربته؟! 

ومن منا لم يكن اسكتش ما 
قبل الزواج جزءا حيويا من 

ذاكرته العاطفية مبراهقته 
وما بعد مراهقته؟! من منا 
من لم يتقمص شخصية 
عبداحلسني عبدالرضا او 
يستعر لسانه ليبدو اكثر 

ظرفا؟! من منا من لم تسكن 
لزمات بوعدنان لسانه؟!
له في كل قلب خليجي 
شاهده او شاهد أعماله 

فضل انه زرع فيه ابتسامة 
او انتزع من صدره احملزون 

ضحكة انسته حزنه.
لذا وكجزء من رد اجلميل 

لرجل بهذه القامة رحل 
عنا ونرى برحيله صدمة 

لم نكن نتوقعها لكون 
أغلبنا يراه قريبا منه 

بشكل شخصي، علينا ان 
نحزن عليه كحزننا على 

رحيل اقرب الناس لنا، كلنا 
نعرفه عز املعرفة ونحبه 

ونقدره وسنظل نحبه، 
ألنه وببساطة جزء رئيسي 
من ثقافتنا الشعبية وليس 
مجرد فنان كوميدي كبير 

راحل.
توضيح الواضح: رحم 
اهلل الفنان عبداحلسني 

عبدالرضا وأسكنه فسيح 
جناته، وخالص العزاء 

ألسرته الكرمية، وأسأل اهلل 
ان يجبر مصابهم ويلهمهم 

الصبر والسلوان، وان 
يجبر عزاءنا ككويتيني 
في رحيل شخص نعلم 

أنه أحبنا ويعلم جيدا أننا 
أحببناه حتى النخاع. 

احلرف٢٩

@Ghunaimalzu3by
م.غنيم الزعبي 

مير عليك في حياتك آالف األشخاص، بعضهم 
مير كالطيف ال حتس به، واآلخر يحدث بك 
ضررا كثيرا، لكن النوعية األفضل هي التي 

تغيرك كثيرا الى ألفضل وتعطيك إحساسا بان 
احلياة جميلة وتستحق العيش فيها.

من أبرز أمثلة النوعية األخيرة الفنان العمالق 
الراحل عبداحلسني عبدالرضا من خالل أعماله 

اجلميلة، على مدى عدة عقود وعينا على 
الدنيا وصورته اجلميلة متأل شاشة التلفزيون 

األبيض واألسود هو ورفاق دربه سعد 
الفرج، وخالد النفيسي، ومحمد جابر، وغامن 

الصالح. الذين نقلونا إلى عوالم جميلة لم 
نعرفها وسطروا لنا رسائل سامية من أعمالهم 

اخلالدة.
لكن كان للمرحوم عبداحلسني عبدالرضا 

وضع آخر ومتميز بني رفاق دربه، فلم يكن 
ميثل بل كان يعيش الدور ويتقمصه حتى 
أوشكنا على نسيان انه ممثل يؤدي دورا.

كان لديه رحمه اهلل قبول عجيب يدخل إلى 
القلب مباشرة فتتقبل منه كل ما يقوم به على 

الشاشة.
أحد أبرز أعماله اخلالدة مسلسل درب الزلق 

الذي بال مبالغة يستحق لقب املسلسل 
اخلليجي األول على مدى الـ ٦٠ سنة املاضية 

أضحكنا فيه وأبكانا وأوصل لنا رسالة عظيمة 
ان املال ليس كل شيء بل العمل والعزمية هما 

الوسيلة األفضل لتحقيق األحالم.
ما زلت أتذكر في نهاية الثمانينيات حني 

كنت أتلقى العالج في لندن ان شريط درب 
الزلق كان يتداول بني املرضي اخلليجيني 

هناك وعائالتهم. اجلميع يحرص على اقتنائه 
واحملافظة عليه ككنز ثمني يذكرهم بحالوة 
أوطانهم ومجتمعاتهم اجلميلة التي تركوها 

وراءهم.
نقطة أخيرة: أبوعدنان غيرنا كثيرا.. زرع 
فينا قبول اآلخر، علمنا انك وإن اختلفت 

في اصلك وفصلك عن أي شخص آخر فهو 
إنسان مثلك له همومه وطموحاته ومعاناته مع 
احلياة.. باختصار تعلمنا من الراحل العمالق 

عبداحلسني عبدالرضا كيف تكون »كويتي 
وبس«.. إلى جنات اخللد يابوعدنان.

بوعدنان
غيّرنا جميعاً

في الصميم

 لكل عقد واسطته، وعبداحلسني 
عبدالرضا واسطة عقد احلركة الفنية في 

الكويت واخلليج العربي، اللؤلؤة التي 
يشده بريقها نحو جمال يطمح الفن الى 

تكريسه، في نفوس البشر.
 كان واحدا من النجوم التي اطلقتها 

الكويت في فضاء االبداع البشري والفعل 
احلضاري، استحق مكانته بجدارة، 

وسعى على الدوام الى فن رفيع هادف، 
يسلط الضوء على الثغرات، ويؤشر على 

سبل معاجلتها.
 بصدق محليته ومتثله مشكالت مجتمعه 
وأمته من »درب الزلق« مرورا بـ»فرسان 

املناخ« و»بساط الفقر« و»احليالة« 
و»سوق املقاصيص« و»سيف العرب« 

و»باي باي لندن« التي جاءنا منها خبر 
وفاته األليم استطاع مخاطبة قلوب 
وعقول البسطاء وان يحظى مبكانة 

خاصة لدى النخب والباحثني عن الفن 

اجلاد.
 جاء خبر وفاته ليضفي املزيد من احلزن 

على حزن القلوب املفجوعة بالكوارث 
واحلروب والتشرد في منطقتنا ولم يجد 
محبوه سوى الوقوف امام منجزه الذي 

بات شاهدا على مرحلة من الفن والثقافة 
اجلادة وصبره للوصول الى ذروة االداء 

الراقي والهادف.
 استطاع بإبداعه نقد الواقع تقدمي وجبات 
القيم بعيدا عن ثقل ظل التلقني، ليبقى مع 

اقرانه سعد الفرج وحياة الفهد وصقر 
الرشود وغيرهم ممن ال تسعفني الذاكرة 

لتذكرهم العالمة الفارقة في تاريخ الفن 
اخلليجي والعربي، واإلرث والنموذج 

الذي يضيء الدروب امام اجيال الفنانني.
 إلى جانب ارثه الفني ترك عبدالرضا 

حلما ببناء مجتمع تستطيع نخبه الثقافية 
والفنية التقاط عيوبه ومعاجلتها قبل 

استفحالها وتوفير املناعة التي يحتاج 

اليها في عالم تتقلب قيمه مع زوابعه 
واحداثه السياسية. 

 كان حضوره قيمة بحد ذاته، يشجع 
اصحاب االجنازات ويدعمهم ليستمر 

العطاء، ويتناسل االبداع في الكويت التي 
اخذت قيادتها الرشيدة على عاتقها ان 

تبقى البالد منارة لالدب والفن والترجمة، 
وتظل نبعا يفيض ليرتوي منه كل باحث 

عن املعرفة. 
زرع عبداحلسني عبد الرضا عبر مشواره 

الفني وبعطائه الدؤوب شجرة، اغصانها 
مثقلة بالثمر لكل باحث عن الطيبات من 
االفكار والقيم، يجدر بشبابنا االلتفات 
لها، والبحث في ظاللها عما يقيهم من 

بريق اشعة خادعة، تعبث بوعيهم وتضلل 
عقولهم، وتفسد عليهم سويتهم.

نترحم على الفقيد ونسلم بقضاء الباري 
عز وجل وقدره، ونسأله ان يسكن 

املرحوم بإذنه تعالى فسيح جنانه.

خيم احلزن على أهل الكويت واخلليج 
عندما نشر خبر رحيل عمالق الفن 

اخلليجي الفنان عبداحلسني عبدالرضا عن 
دنيانا، وما زال احلزن يسري في قلوب 

محبيه في الوطن العربي.
رحمك اهلل يا أبا عدنان، على مدى خمسني 

عاما وأنت ترسم البسمة على وجوه أهل 
الكويت واخلليج، وكنت معلما في حبك 

لوطنك، كنت مهندسا في إصالح الشباب 
توجهاتهم نحو حب بلدهم، كنت طبيبا لكل 

من يعاني االكتئاب واحلزن، نعم انك عظيم 
بفنك، لقد أضحكت اجلميع واليوم اجلميع 

يبكي رحيلك.
كيف لنا ان ننسى  أيام »بو ردح« وأيام 

»حسني بن عاقول« وأيام »عتيج« وغيرها 
من فنون أصيلة تالمس حياة مجتمعنا 

الكويتي بكل أطيافه، فبعد درب الزلق كيف 
لنا ان ننسى درب رحيلك يا أبا عدنان.

في هذه اللحظات احلزينة ال يسعنا إال أن 
ندعو لك بالرحمة ونسأل اهلل ان يسكنك 

اجلنة، ونودعك بقلوب أحبتك وحزنت 
على فراقك فلن ننسى أبدا من جمع وحدة 

الكويتيني في حياته من خالل فنه الراقي 
وبعد مماته باإلجماع على حبه والترحم 

عليه.
 وداعاً يا من صنعت لنا الزمن اجلميل، 

وداعاً يا من رسمت البسمة على وجوهنا، 
وداعاً يا من كنت عنوانا للفن الراقي 

األصيل، وداعاً يا أبا عدنان.. إلى جنات 
اخللد بإذن اهلل.

كما هو حال احلياة، تأخذ منا على حني غرة 
ومن دون سابق إنذار، رواد كانوا باألمس 
شعلة ومنارة للثقافة والفنون، رحل عنا 
باألمس أحد أبرز أهرامات املسرح والفن 

والدراما باخلليج والعالم العربي، الفنان عبد 
احلسني عبد الرضا في أحد مستشفيات 

العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد أزمة 
قلبية حادة أملت به. رحل بعدما قدم في 

حياته الكثير من االعمال التي أثرت املشهد 
الثقافي العربي واخلليجي على اخلصوص 

بالتفرد والتميز، في وقت كان اخلليج 

العربي يعيش مراحله االولى من االنفتاح 
الثقافي، فساهم بأعماله العديدة واملتنوعة 
في التعريف بالفن اخلليجي وجسد عدة 

شخصيات عكست احلياة والعالقات 
االجتماعية باخلليج، في قالب من االتقان 

والسخرية التي حتترم ذوق املتلقي 
واملشاهد، فكانت بذلك أعماله كلها بعيدة 
عن الشحن التجاري واملزايدات الربحية، 

فكسب بأعماله وشخصيته املرحة كل 
القلوب.

وأمام هذا املصاب اجللل ال يبقى لنا 

سوى حزن عميق في القلب ودمع العني، 
واسترجاع كل الذكريات التي زرعها 
باألمس، بهدوء وفي صمت، فنعانق 

ذكريات »درب الزلق« و»االقدار« و»قاصد 
خير«، و»باي باي لندن« و»سيف العرب« 

وغيرها من األعمال واإلجنازات التي ستظل 
شاهدة على أصالة سفير الفن اخلليجي، 

الفنان عبد احلسني عبد الرضا.
وال نقول اال ما يرضي اهلل، هلل ما أخذ وله 
ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

hassankuw@hotmail.com

 الشيخ فيصل الحمود 

حسن الهداد

رياض الصانع

وداعًا الراحل 
اجلميل..
 أبا عدنان

عبداحلسني عبدالرضا.. أضحكنا وأبكانا

..ورحل سفير الفن اخلليجي

شرارة قلم

مركز رياض

الكوميديارحيل فارس
katebkom@gmail.com

صالح الشايجي

أرثي والرثاء علقم مرير، والكلمات فيه جمرات 
في احللقوم.

أرثي ضحكة ماتت على فم وطن، ال رجال مات 
على سرير أبيض بارد الغربة.

إذ أرثي عبداحلسني عبدالرضا، فأنا ال أرثي ميتا 
جمعنا درب واحد تعددت مساراته وسرنا عليه 

في زمن متقارب.
أرثي وطنيته وكويتيته وفنه وضحكته وروحه 

اخلالقة التواقة إلى األجمل واألرقى واألنقى.
كانت إذاعة الكويت في ستينيات القرن املاضي 

نافذة نور طللنا منها كل من زاويته، وكنا 
نتعارف ونتزامل مهما تعددت مجاالت عطاءاتنا. 

كنا نزرع في حقول وطننا، كنا ناشئني وكان 
كل شيء في الكويت حينها ناشئا. كنا بيارق في 

فضاءات بلدنا.
وكان عبداحلسني عبدالرضا بيرقا بتزويقات 

وترنيمات وتنميقات خاصة.
كان ذاكرة كويتية تخزن ما ترى وما تسمع، 

ولم يكن مجرد ممثل مجيد يأتي ميدان العمل 
في ساعة محددة ويغادره بعدما يصيح املخرج 

»ستوب«!
بل كان فنه مخدة يتوسدها أو »بشتا« يتدثر 
به زينة أو دفئا وعكازه فوق األرض. هو كل 

صغيرة وكبيرة وكل تفصيلة تظهر على الشاشة 
أو املسرح، هو في الديكور وفي اإلضاءة 

والصوت، وهو يد مع املخرج ومع املؤلف يد. 
ذو بصيرة فنية ثاقبة ودقيق املالحظة، لم يكن 
يعنى بدوره هو فقط، ولكنه يولي أدوار زمالئه 

وحتى الكومبارس األهمية ذاتها التي يوليها 
لدوره. 

هو الذي أوجد شكال مسرحيا جديدا، ففي بدء 
الستينيات ومع تنظيم العمل املسرحي والفني، 

أنشأت الدولة أربعة مسارح هي العربي والشعبي 
والكويتي واخلليج، وكان لكل مسرح خارطته 

الفنية اخلاصة به، وكان عبداحلسني منتميا إلى 
املسرح العربي الذي كان يضم جنوم الصف 

األول كسعد الفرج وخالد النفيسي وغامن 
الصالح، وقدموا العديد من املسرحيات التي 

أسست للمسرح الكويتي وصارت من عالماته 
البارزة.

ورغم ذلك النجاح للمسرح العربي ولعبداحلسني 
وزمالئه فإن روحه التواقة لم ترض أن تنحصر 
في مجال كان يراه هو ضيقا، فطفق يبحث عن 
عالم أوسع وبحر أعمق، فاستقل بنفسه وأسس 

مسرحه اخلاص، وابتدأ مذاك إبداعه اخلاص 
ودخل ملكوته وأشعل نفسه جنمة في سماء 

الفن الكويتي.
ولن تنطفئ هذه النجمة مبوتك، يا خالدا في 

ذاكرة الكويت. 

ضحكة 
على فم وطن

بال قناع


