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بعد  50عام ًا من العطاء ترجل عن صهوة الفن

عبدالحسين عبدالرضا
ُ
 ...أسدل الستار

قدم آخر أعماله في إذاعة الكويت مول الهوايل
الفنانون نعوه :فقدنا نجما من الطراز األول وإنسان ًا وعلم ًا ومعلم ًا وأستاذاً

•  ..أيام الشباب

• الثنائي عبداحلسني عبدالرضا وسعاد عبدالله في البدايات

• عبداحلسني عبدالرضا في أحد أعماله

كتب املحرر الفني:
ترجل الفنان الكبري عبداحل�سني
عبدالر�ضا البالغ من العمر 78
عاما ،عن �صهوة الفن بعد م�سرية
امتدت �إلى  50عاماً� ،أ�سعد خاللها
جمهوره يف الكويت واخلليج
والدول العربية ،من خالل �أعماله
الفنية الكوميدية الرائدة ،و�ساهم
مع عدد من النجوم يف ت�أ�سي�س
النه�ضة الفنية يف الكويت مطلع
ال�����س��ت��ي��ن��ات،ف��ك��ان علما فنيا
و�أ�سطورة فنية رائدة،وا�ستمر يف
العطاء رغم ظروفه ال�صحية،حتى
قبل وفاته� ،إذ قدم يف �شهر رم�ضان
املا�ضي،امل�سل�سل االذاع��ي مول
الهوايل عرب اذاعة الكويت.
وفقدت الكويت �أحد كبار الفنانني
املميزين فيها لتغلق الثقافة
الكويتية �صفحة من �إبداعاتها
وتودع قامة �شاخمة قدمت الكثري
لأم��ت��ه��ا و�أث����رت احل��ي��اة الفنية
الكويتية ونالت التقدير �أينما
حلت.
ول��د عبدالر�ضا يف دروازة عبد
الرزاق بفريج العوازم يف منطقة
�رشق بالكويت يف  15يوليو عام
 1939وا�شتهر بالتمثيل الكوميدي
الذي عمل فيه لأكرث من  50عاما
حتى ب��ات �أح��د �أب���رز الفنانني
اخلليجيني والعرب.
هو ال�سابع يف الرتتيب من بني 14
�شقيقا و�شقيقة وكان والده يعمل
بحارا.
وتلقى تعليمه يف الكويت حتى
م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة يف
مدر�ستي املباركية والأحمدية ثم
عمل يف وزارة الإر�شاد والأنباء
قبل �أن ي�سافر يف بعثة الى م�رص
عام  1956لتعلم فنون الطباعة
ثم يف بعثة ثانية الى �أملانيا عام
 1961ال�ستكمال الدرا�سة.
تدرج يف الوظائف احلكومية حتى
و�صل �إلى من�صب مراقب عام ق�سم
الطباعة يف وزارة الإعالم قبل �أن
يتقاعد عام .1979
تزوج �أربع مرات يف حياته ولديه
ثالث بنات وولدان �أكربهم عدنان
و�أ�صغرهم ب�شار ال��ذي يعمل يف
املجال الفني �أي�ضا كما �أن ابنته
منال فنانة ت�شكيلية.
كانت بداياته الفنية يف �أوائ��ل
�ستينات القرن املا�ضي وحتديدا
يف ع��ام  1961عندما �شارك يف
م�رسحية «�صقر قري�ش بالف�صحى»
حيث ك��ان بديال للممثل عدنان
ح�سني و�أث��ب��ت جناحه لتتوالى
بعدها الأع��م��ال م��ن م�سل�سالت
تلفزيونية وم�رسحيات.
ق���دم ع��ب��دال��ر���ض��ا ال��ع��دي��د من
امل�سل�سالت التي ق��ارب عددها
 30م�سل�سال وبع�ضها كان الأ�شهر
خليجيا على االطالق ومنها «درب
ال��زل��ق» مع �سعد الفرج وخالد
النفي�سي وعبدالعزيز النم�ش
وعلي املفيدي و�أي�ضا م�سل�سل
«الأقدار» الذي كتبه بنف�سه.
كما كانت جتربته امل�رسحية غنية
حيث قدم نحو  33م�رسحية كان
�أ�شهرها «باي باي لندن» و«بني
�صامت» و«ع��زوب��ي ال�ساملية»
و«على هامان يا فرعون» وغريها
كما كتب بع�ض �أعماله امل�رسحية
والتلفزيونية بنف�سه ومنها «�سيف

• محمد املنصور

العرب» و«فر�سان املناخ» و«30
يوم حب» و«قا�صد خري».
خا�ض عبدالر�ضا �أي�ضا جمال
التلحني وال��غ��ن��اء والت�أليف
امل�رسحي والتلفزيوين و�أ�صبح
منتجا حيث ا�شتهر بال�شخ�صية
ال�ساخرة املرحة التي تنتقد
وت�سخر من الأو���ض��اع العربية
بقالب كوميدي وهو �أحد م�ؤ�س�سي
«ف��رق��ة امل����سرح ال��ع��رب��ي» عام
 1961و«فرقة امل�رسح الوطني»
ع��ام  1976و«م����سرح الفنون»
عام  1979و�رشكة مركز الفنون
لالنتاج الفني والتوزيع عام
.1989
ا�شتهر بجمال �صوته وه��و ما
م��ي��زه ع��ن بقية ال��ف��ن��ان�ين يف
جيله ما جعله يخو�ض جتربة
الأوبريتات التي �شارك يف ثماين
منها وك��ان �أول فنان يخو�ض
جتربة الأوب��ري��ت��ات التمثيلية
الغنائية التي القت جناحا كبريا
بالإ�ضافة �إلى �أنه قام بالغناء
���ض��م��ن �أع��م��ال��ه التلفزيونية
وامل�رسحية عندما كان العمل
ي�ستدعي ذلك.
ومن الأغاين ال�شهرية التي قدمها
�أغنية مبنا�سبة زي��ارة الرئي�س
الأم�يرك��ي ال�سابق ج��ورج بو�ش
الى الكويت بعد التحرير بعنوان
«م�سرت بو�ش» �شاركه فيها الفنانان
داوود ح�سني وحياة الفهد.
ق���دم ع��ب��دال��ر���ض��ا ال��ع��دي��د من
الثنائيات يف الإذاعة والتلفزيون
لعل �أ�شهرها مع الفنان �سعد الفرج
والفنان خالد النفي�سي والفنان
عبدالعزيز النم�ش والفنانة �سعاد
عبدالله يف عدد من الأوبريتات.
�إحدى نقاط �ضعفه كانت �صحته
التي خانته يف عدة م��رات حيث
واج��ه ع��دة �أزم���ات �صحية كان
�أق�ساها يف ع��ام  2003عندما
تعر�ض لأزمة قلبية �أثناء ت�صويره
م�سل�سل «احل��ي��ال��ة» ا�ستدعت
�سفره �إل��ى لندن لإج��راء جراحة
عاجلة عاد بعدها لإكمال ت�صوير
امل�سل�سل ويف عام � 2005أ�صيب
بجلطة يف الدماغ �أدخل على �أثرها
العناية امل��رك��زة ونقل بعدها
للعالج يف �أملانيا.
و�أج���رى كذلك عمليتي ق�سطرة
للقلب يف لندن عام  2015لكنه
منذ يومني وهو يقبع بالعناية
الفائقة بامل�ست�شفى يف لندن قبل
�أن توافيه املنية.

• طارق العلي

ون��ع��ى ال��ف��ن��ان ط���ارق العلي،
الراحل« :انتقل �إل��ى رحمة الله

• إلهام الفضالة

وال���دي ومعلمي ووال���د جميع
فناين الكويت الفنان عبداحل�سني

عبدالر�ضا� ،أ���س��أل الله القدير
�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا

الصورة األخيرة
ظ���ه���رت �آخ����ر
���ص��ورة للفنان
ال��������راح��������ل
ع��ب��داحل�����س�ين
ع��ب��دال��ر���ض��ا
ق��ب��ل �أي����ام من
وف���ات���ه وذل���ك
اث��ن��اء زيارته
لبع�ض املر�ضى
الكويتيني يف
احد م�ست�شفيات
ال���ع���ا����ص���م���ة
ال�بري��ط��ان��ي��ة
لالطمئنان على
�صحتهم.

• باسم عبداألمير

ال�صرب وال�سلوان..الله يرحمك
يا �أبونا احلنون و�سندنا بعد الله
و�أ�س�أل الله �سبحانه �أن يرحمك
ويغفر لك وي�سكنك ف�سيح جناته
ادعوا له باملغفرة والرحمة».
وقالت الفنانة هيا ال�شعيبي« :لن
نن�ساك يا عمي الغايل بوعدنان ،فقد
كنت الأب واملعلم والأ�ستاذ،رحمك
الله يا بوعدنان».
وق���ال ال��ف��ن��ان حممد املن�صور:
«ن��ع��زي �أنف�سنا ب��وف��اة الفنان
الكبري الذي �أفنى عمره يف خدمة
الكويت،و�ساهم يف النه�ضة الفنية

يف الكويت،وتعلمنا منه الكثري».
و�أ���ض��اف« :وف��ات��ه خ�سارة للفن
الكويتي واخلليجي،ورحم الله
الفنان الكبري».
�أم������ا ال���ف���ن���ان ع��ب��دال��رح��م��ن
ال��ع��ق��ل،ف��ق��ال« :ن��ع��زي �أنف�سنا
بوفاة فقيد الكويت الفنان الكبري
عبداحل�سني عبدالر�ضا،رحمة الله
عليك يابوعدنان رحمة وا�سعة
ونعزي كل حمبيه و�أهله وجمهوره
الكبري».
واعتربت الفنانة هيا عبدال�سالم
وفاة الفنان عبداحل�سني عبدالر�ضا
خ�����س��ارة ك��ب�يرة للفن الكويتي
واخلليجي وال��ع��رب��ي ،وقالت:
«فقدنا عمالقا يف الفن والأخالق
واحلياة،فهو الفنان الأول يف
الكويت وقد �أمتع جماهريه يف كل
انحاء العامل العربي ط��وال 50
عاما،و�ستبقى ذك��راه خالدة يف
القلوب».
وق��ال الفنان با�سم عبدالأمري:
«خ�رسنا فنانا كبريا وعمالقا،
�إنا لله و�إنا �إليه راجعون وتغمده
الله بوا�سع رحمته».
بينما �أكدت الفنانة �إلهام الف�ضالة
ان عبداحل�سني عبدالر�ضا قامة
فنية كبرية،قدم للفن الكويتي
الكثري ط��وال خم�سة عقود �أثرى
خاللها امل�سرية الفنية مبئات
االع��م��ال ال��رائ��دة وامل�رسحيات
وامل�سل�سالت الناجحة».

بوعدنان

وأزماته الصحية

تعر�ض الفنان عبداحل�سني عبدالر�ضا لعدة �أزمات �صحية ،فتعر�ض
لأزمة قلبية عام � 2003أثناء ت�صويره مل�سل�سل احليالة ،نقل على
�إثرها �إلى امل�ست�شفى ،وتبني �إ�صابته بان�سداد يف ال�رشايني ،و�سافر
بعدها �إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة وعاد بعد �شفائه لإكمال ت�صوير
امل�سل�سل.
كما تعر�ض لأزمة حادة يف عام � 2005إثر �إ�صابته بجلطة يف املخ
�أدخل على �أثرها العناية املركزة مب�ست�شفى مبارك الكبري ونقل بعدها
للعالج يف �أملانيا.
وبعد االنتهاء من م�سل�سل العافور� ،أجرى عمليتي ق�سطرة للقلب يف
لندن عام  ،2015ويف � 9أغ�سط�س اجلاري مت نقله �إلى امل�ست�شفى حيث
تعر�ض لوعكة �صحية �شديدة يف العا�صمة الربيطانية لندن ،ودخل
العناية املركزة.

بداياته الفنية

• بو عدنان أثناء زيارته للمرضى في لندن

يعترب الفنان عبداحل�سني عبدالر�ضا من م�ؤ�س�سي احلركة الفنية يف
اخلليج مع جمموعة من الفنانني منهم خالد النفي�سي وعلي املفيدي
و�سعد الفرج و�إبراهيم ال�صالل وغامن ال�صالح وغريهم.
وكانت بداياته الفنية يف �أوائل �ستينيات القرن الع�رشين ،وحتدي ًدا يف
عام  ،1961وذلك من خالل م�رسحية �صقر قري�ش بالف�صحى ،حيث كان
بدي ً
ال للممثل عدنان ح�سني ،و�أثبت جناحه �أمام �أنظار املخرج زكي
طليمات ،وتوالت بعدها الأعمال من م�سل�سالت تلفزيونية وم�رسحيات
لتنطلق معها الإجنازات وال�شهرة واجلوائز وغريها.

