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«الشاهد» تزور لوكيشن المسلسل

مجرد رأي
الغائب الحاضر

عبدالحسين عبدالرضا
م�شعل ال�سعيد
بعد مرور عام على رحيل عبداحل�سني عبدالر�ضا  -رحمه
الله تعالى  -كل �أدلى بدلوه فيما يخ�ص هذا الفنان
النادر الذي جنح جناحا منقطع النظري ،وقرن الكوميديا
اخلليجية با�سمه ،وبلغت �شهرته الآفاق ،وم�سرية هذا
الفنان يف متناول اجلميع ،وما اريد ان احتدث عنه هو
اجلانب الإن�ساين يف حياة بوعدنان فهو الذي يبقى له
عند املولى عز وجل ،وقد قال احلطيئة ال�شاعر:
من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه
ال يذهب العرف بني الله والنا�س
لفت انتباهي حديث �أدلى به الدكتور جنم عبدالكرمي
وهو يتحدث عن عبداحل�سني عبدالر�ضا ويبكي بحرقه،
يقول :كنت ادر�س يف اخلارج وانقطعت بي ال�سبل ومل
يعد لدي درهم واحد و�ضاقت بي الدنيا مبا رحبت ومل
اجد يل مالذا �إال عبداحل�سني عبدالر�ضا ،فات�صلت به
و�شكوت له ال�ضائقة املالية التي اعاين منها و�أنا يف
دار غربة وطالب علم ،فما كان منه �إال ان ار�سل يل ثالثة
�آالف دوالر �أمريكي ،وا�ستمر ير�سل يل هذا املبلغ حتى
انهيت درا�ستي ،ثم خنقت العربة جنم عبدالكرمي ملوقفه
الإن�ساين معه وعاود البكاء مرة ثانية بحرقة ،ايها
ال�سادة هذا جانب �إن�ساين من جوانب حياة عبداحل�سني
عبدالر�ضا ،وكذلك الأ��سرة الب�رصاوية التي ح�رضت
مرا�سم دفنه بكامل �أفرادها رجاال ون�ساء وملا �سئلوا
عن �سبب ح�ضورهم �أهو �إعجاب بعبداحل�سني ل�شهرته
الوا�سعة ،ات�ضح انه كان ي�رصف على هذه الأ�رسة الفقرية
من حر ماله ،هذان املوقفان االن�سانيان يدالن على معدن
هذا الرجل ولوال ان الدكتور جنم والأ�رسة الب�رصاوية
اعلنوا ذلك مل يعرف احد هذا الأمر ،وال�شك ان ما خفي
كان اعظم ،فهناك مواقف �إن�سانية كثرية ،و�أعمال خري
اليعلمها �إال الله ،و�ستكون ذخرا له عند ربه «فمن يعمل
مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة �رش ًا يره» هذا
هو عبداحل�سني عبدالر�ضا احلا�رض الغائب ،ابن الكويت
البار ،وفنانها االول الذي تربع على عر�ش الفن قرابة
الن�صف قرن ،ومل يغادر هذه الدنيا حتى قدم ر�سالته
الفنية على اكمل وج��ه ،فيامن حتبون عبداحل�سني
عبدالر�ضا ا�س�ألكم بالله ان تكرثوا من الدعاء له يف هذه
االيام املباركة ،فعبداحل�سني عبدالر�ضا عا�ش �إن�سانا
ومات �إن�سانا رحمه الله رحمة وا�سعة.

عبدالرحمن العقل« :الحزرة» سيعرض في أكتوبر المقبل
كتبت ڤالني فخري و�سو�سن �أ�سعد:

يف زي��ارة للوكي�شن م�سل�سل «احلزرة»
ا�ستقبلنا بطل العمل الفنان الكبري
عبدالرحمن العقل برحابة �صدر،
وقال ان العمل �سي�أخذ حقه كام ً
ال بني
الأعمال الكويتية الأخرى ،وا�ضاف ان
يف هذا العمل  24جنما ،واننا من خالله
�سنقدم �ساعة كوميدية هادفة وان العمل
�سيعر�ض يف �شهر اكتوبر املقبل على
تلفزيون «الكويت» كما بني ان��ه بعد
االنتهاء من م�سل�سل «احل��زرة» �سيبد�أ
ت�صوير عمل درامي جديد �سيف�صح عنه
فيما بعد ،وختم انه يتمنى ان يكون قدم
من خالل هذا العمل �شيئ ًا ب�سيط ًا للنا�س
من خالل الدراما الكويتية بد�أت ت�سرتد
جناحها وتقدمها يف الآونة االخرية.
وقالت الفنانة م��رام البلو�شي انها
انتهت من ت�صوير حلقاتها يف امل�سل�سل

الكوميدي «احلزرة» وا�ضافت ان دورها
يف هذا امل�سل�سل جديد النه من اللون
الكوميدي ،وتوقعت ان يالقي هذا
امل�سل�سل اق��ب��اال م��ن اجل��م��اه�ير الن
النا�س ب��ات��ت يف ح��اج��ة ما�سة الى
االبت�سامة وال�ضحكة ،وذكرت ان وجود
عبدالرحمن العقل يف هذا العمل اعطاه
ثقال ملا للعقل من خربة فنية وا�سعة
يف الأعمال الكوميدية ،وقد ا�ضفى على
العمل جوا من البهجة وروح املحبة
والتعاون.
جدير بالذكر ان العمل من ت�أليف حممد
الكندري وبطولة عبدالرحمن العقل،
ومرام البلو�شي ،والفنان الكبري حممد
جابر ،وهند البلو�شي ،و�أحمد العونان
ون��ورا العمريي وعبدالعزيز الن�صار
ورانيا �شهاب ،وخلود حممد ومن اخراج
مناف العبدال ،ويتم عر�ضه يف اكرث من
حمطة ف�ضائية.

• فريق كاتب العمل

• عبدالرحمن العقل مع مناف العبدال

�أثارت �شم�س الكويتية موجة عارمة من
ردود الأفعال ال�سلبية بعد ت�رصفها الغريب
بف�ستانها عقب نهاية حفلها الأخ�ير يف
فرن�سا.
وكانت �شم�س قد �أعلنت عرب من�شور لها
ع�بر «ان�ستغرام» �أن��ه��ا �ستقوم ب�إهداء
ف�ستانها �إلى واحدة من معجباتها على �أن
تكون �صاحبة �أكرث التعليقات امل�ؤثرة،
طالبة منهن �أن ي�ستخدمن طرق ًا مبتكرة يف
التعبري عن مدى حاجتهن له ،ليتحول
الأمر �إلى ما ي�شبه م�سابقة بني املعجبات
على جذب تعاطفها بكلماتهن امل�ؤثرة.
وكتبت النجمة الكويتية يف من�شورها:
«م�ش معقول كرثة اال�سئلة اللي و�صلتني
�سناب وان�ستغرام وتويرت وحتى وات�ساب
ع��ن ف�ستاين ه��و ت�صميم @maison.
 ،eleganceوان��ا كثري ا�شكرهم النهم
خل�صوه يل بيومني ب�س ،وان��ا عندي
مفاج�أة لكم بنات الف�ستان راح يكون هدية
مني للي تكتب تعليق حتت هذا البو�ست
وتعمل من�شن لدار االزياء اللي م�صممينه
واللي راح تفوز هي �إلى راح تكتب اكرث
تعليق م�ؤثر عن حاجتها للف�ستان واكرث
وحدة اح�س هي حمتاجته فع ً
ال هي اللي
راح تاخذه وهذا هدية مني للي ت�ستاهله
وانا احبكم من قلبي».
وهاجم الكثريون ت�رصف �شم�س الكويتية
واع��ت�بروه نوع ًا من املتاجرة مب�شاعر
معجباتها والإ�ساءة �إليهن بدفعهن �إلى
التحدث عن �أم��ور �شخ�صية و�أ��سرار غري
معلنة حت��ط م��ن ق��دره��ن ،خا�صة بعد
تعليقات �إحدى متابعاتها ب�أنها مري�ضة
�رسطان و�أنها تريد �أن ت�شعر ب�أنها متميزة
وت��زداد ثقة بنف�سها وت�ستعيد �أنوثتها
بظهورها به.
ورغ��م االنتقادات التي طالتها� ،إال �أن
النجمة الكويتية �أعلنت ف��وز �صاحبة
تعليق «�إ�صابتها بال�رسطان ورغبتها يف
�أن تكون جميلة» و�أكدت �أنها �سرت�سل لها
الف�ستان يف �أ�رسع وقت.

شمس

تسيء

بطاقة فنية

• هند البلوشي

�إل��ى الفنانة الرائعة هند
ال��ب��ل��و���ش��ي ون���ق���ول لها:
جميل جد ًا �أن تكوين ممثلة
وخمرجة و�شاعرة وم�ؤلفة
بنف�س الوقت فهذه هبة من
املولى عز وجل وهبها لك
لذلك يجب عليك ان حت�سني
االختيار يف الأعمال التي
تطرحينها ع��ل��ى خ�شبة
امل����سرح ،نحن نعلم انك
ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى ذل���ك لكن
الذكرى تنفع امل�ؤمنني وال
نبالغ �إذا قلنا �إن��ك فنانة
ناجحة بكل ما حتمله هذه
الكلمة من معنى.

• مرام
البلوشي

لمحبيها
بطلب

غريب

لمع البرق اليماني
الظاهر ان ع�رص جنم ال�شباك انتهى عندنا يف الكويت ،لي�س
ت�شا�ؤما وامنا واقع ملمو�س ،وظاهرة بدت تطفو على ال�سطح،
ولو كان هناك جنم �شباك �أو جنمان ل�شاهدنا اعماال م�رسحية
�ضاربة ،وهذا الأمر ينعك�س على الكتاب اي�ضا ،فلم يعد عندنا
كاتب مثل مبارك احل�شا�ش وال مهدي ال�صايغ وال الكاتب الكبري
عبدالعزيز ال�رسيع ،الأم��ر بات وا�ضحا ،وعدم وجود جنم
�شباك �أو ما ن�سميه جوكر ،وال كاتب متميز اثر على احلركة
الفنية ت�أثريا كبريا وجعل الفن عندنا كقولهم �إلى الوراء در،
هذا هو احلال ودوام احلال من املحال.

• شمس

تحول حفلها في «أعياد بيروت» إلى احتفالية فرح
إليسا
ّ
كنا نتوقع حفلة غارقة بالدموع والعواطف،
بعد التجربة املريرة التي عا�شتها الفنانة
�إلي�سا مع مر�ض «�رسطان ال��ث��دي»� ،إال � ّأن
الفنانة ح ّ��ول��ت حفلها �ضمن «مهرجانات
�أعياد بريوت» �إلى احتفالية خا�صة بلقائها
جمهورها من جديد ،وب�شفائها وتغلّبها على
املر�ض� ،أرادت �أن تقول لهم �إنني ما زلت
قوية وجبارة ،و�أريدكم �أن تفرحوا معي ال �أن
علي».
ت�شفقوا ّ
ريا
والدة الي�سا� :أحبها كث ً
وجهت �إلي�سا حت ّية �إلى جمهورها ،وحتية
خا�صة منها �إلى كل من كان ال يحبها و�أ�صبح
يحبها .وك��ان الفتًا وج��ود وال��دة �إلي�سا يف
احلفل ،التي جاءت لرت�صد ب� ّأم العني ابنتها
ف��رح��ا على امل����سرح بعد معاناة
ترق�ص
ً
مريرة.

• فارس كرم من احلضور

�إلي�سا تخفي دموعها
ب��د�أ احلفل عند ال�ساعة العا�رشة م�ساء،
وكان الفتًا حجم احل�ضور اجلماهريي الكبري

ال��ذي تفاعل ب�شدة مع �أغنية «ال��ى كل اللي
بحبوين» ،التي افتتحت فيها �إلي�سا حفلها،
مع لوحة راق�صة ت� ّأثر احل�ضور لر�ؤيتها� .إال � ّأن
أجواء
الفنانة حاولت �إخفاء دموعها و�أ�شاعت �
ً
من الفرح على امل�رسح.
تغن من قبل ،بدت �سعيدة
غنّت �إلي�سا كما مل
ِّ
ومنطلقة ،كانت ترق�ص على امل�رسح وتقفز
مرتاحا ،فاحتفلت �إلي�سا
فرحا ،وبدا �صوتها
ً
ً
باحلياة ،واخت�رصت كل م�سريتها مع املر�ض
ومعركتها الرابحة عليه بالقول« :ما �أحلى
احلياة».
املالحظ � ً
أي�ضا � ّأن �إلي�سا غنّت الكثري من
�أغنياتها اخلا�صة ،بعد �أن كانت تتعر�ض
النتقادات ب�سبب جلوئها لأداء �أغنيات جمددة،
ردد
وغنت �أغاين الألبوم اجلديد ،واجلمهور ّ
خ�صو�صا
الأغنيات معها وك�أنها قدمية،
ً
�أغنيتي «ك��ره��ن��ي» ،و«مري�ضة اهتمام».
واملالحظ � ً
أي�ضا � ّأن حجم اجلمهور الذي كان
ريا ،وجل�س
موجو ًدا يف اخلارج ،كان عدده كب ً
ي�ستمع ل�صوت �إلي�سا وي�شاهدها عرب ال�شا�شة
العمالقة املوجودة يف احلفل.

«هذا حسينوه» يثير

غضب ناصر القصبي

• ناصر القصبي

انتقد الفنان ال�سعودي نا�رص
الق�صبي قناة «العربية»،
ب�سبب عنوان «هذا ح�سينوه»
ال���ذي اخ��ت��ارت��ه لوثائقي
ع��ر���ض��ت��ه ت��ك��رمي�� ًا للفنان
الكويتي الراحل عبد احل�سني
عبد الر�ضا ،يف ذكرى رحيله
الأولى.
وغرد الكوميديان ال�سعودي
ّ
يف ح�سابه الر�سمي على موقع
«تويرت»« :مع كامل االحرتام
لقناة «العربية» على هذا
امل��ج��ه��ود اجل��م��ي��ل ومل�سة
التقدير للراحل الكبري ولكن

ِ
كنت �إي���ه؟ ،قبله وا�ستنيته
نف�سي اق��ول��ه
ِ
كملها
ليه؟
كنت �صورة حلوة ناق�صة حاجة ّ
ه،رددها اجلمهور مع �إلي�سا ،لت�أخذنا
بعين ّي
ّ
برحلة �إلى املا�ضي مع �أغنية «خدين معك»
للراحلة �سلوى قطريب وت�ضطر لقطعها ،بعد
ي�صا من م�رص
�أن و�صلت املمثلة لبلبة
خ�ص ً
ّ
حل�ضور حفلها ،فقالت لها �إلي�سا« :علمت � ِ
أنك
ِ
فانزاتك» ،وغنت بعدها
�أتيت من �أجلي و�أنا من
الأغنية التي ينتظرها الكثريون من ع�شاقها:
«عك�س يلّي �شايفينها» بكل �إح�سا�س ،فلم تتمكن
لبلبة من حب�س دموعها وال احلا�رضون.
اختتمت �إلي�سا حفلها بدموع الفرح ،وبنجاح
�ساحق مع �أ�صدقائها الذين �شاركوها كليب
«�إل��ى كل اللي بحبوين» ،وغمرت خمرجة
العمل �آجن��ي ج��م��ال يف ليلة ا�ستثنائية
�سيذكرها حمبوها ،وتذكرها �إلي�سا نف�سها».
كما دعت �إلي�سا لبلبة �إلى امل�رسح ،بعد
�أن غيرّ ت ف�ستانها الأول وارت��دت ف�ستانها
الأحمر ال��ذي �أطلّت به يف كليبها الأخري،
ورق�صت وغ��نّ��ت وودع���ت جمهورها وهي
بـ«�أ�سعد حاالتها.

• إليسا

التحفظ على العنوان «هذا
ح�سينوه» خفة ال تليق بتاريخ
عبداحل�سني عبد الر�ضا».
و�أثارت التغريدة جد ًال وا�سع ًا
بني من �أيدها ومن رف�ضها،
معترب ًا �أن العنوان م�أخوذ
من �أعمال عبد الر�ضا كـ«هذا
�سيفوه».
ُي���ذك���ر ان ع��ب��د ال��ر���ض��ا
واف��ت��ه املنية يف العا�صمة
الربيطانية ل��ن��دن بتاريخ
�« 11أغ�سط�س» يف عام 2017
املا�ضي ،بعد تعر�ضه جللطة
حادة يف القلب.

