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حدثنا عن طفولتك ومرحلتي املراهقة والشباب 
واملوقف الذي واجهته وال تستطيع نسيانه؟

٭ الواحد منا له الكثير من احملطات في حياته، 
ول���كل منا ذكريات تربط���ه بطفولته وصباه ملا 
تخللها من شقاوة وش���طانة بريئة وأيامنا أول 
كانوا اجليران والرب���ع عبارة عن أهل، وكنا في 
صف���ى بذاك الزمن، وما أچ���ذب عليچ أحن إليها 
وايد، فحينما كن���ا نطلع للحبال نصيد الطيور، 
وطبعا البحر أحبه والزم نروح ونس���بح، ولكن 
اللي مأثر فين���ي إني لهيت باللعب ووصلت إلى 
املرحلة الثانوية ولم أكمل دراس���تي، وبصراحة 
ما وعي���ت إال والعمر يركض فيني وقطار العمر 

ميضي ولم يعد ينفع استكمال الدراسة.

بدأت موهبتك في سن األربعة عشر.. شنو ردة 
فعل الوالد وقته كونه رجال من رجاالت العلم؟

٭ فعال بدأت في كتابة الشعر واالهتمام بقراءته 
في سن مبكرة، وفي البداية كنت أخبي على الوالد 
موضوع كتابتي الشعر كونه رجل دين، لذلك سميت 
نفسي يوسف ناصر ولم أذكر اسم عائلتي فكان 
صعبا علي أن أصارحه بهذا األمر ألنه لن يتقبل 
األمر بس���هولة، ومع الوقت عرف الوالد واحلمد 

هلل عدت على خير.

تغنى بكلماتك أسماء عريقة لكننا رأينا تناغما 
كبيرا بينك وبني الراحل عبدالرحمن البعيجان 

وعبدالكرمي عبدالقادر.. هل هناك سر وراء هذه 
اجلمعة الطيبة؟

٭ والنعم في اجلميع، لك���ن نحن الثالثة كانت 
أذواقنا تتشابه، وجتمعنا ديوانية واحدة، وكنا 
أصدقاء وربع ونتباصر فيما بيننا، ويطلع معانا 

ف���ن جميل، وجمعنا تناغم كبي���ر وتفاهم ألبعد 
مدى، وكبرت أسماؤنا وصارت لنا بصمة وقدمنا 

أحلى األغنيات.

يقولون أنك حتب احلداق والقمرة.. هل في إحدى 
طلعاتك البحرية كتبت أغنية تركت أثرا في نفسك؟

٭ ومنو فينا ما يحب البحر وهدوءه وملعة القمرة 
وطلعات البحر، وأن���ا أحب احلداق فهو من أهم 
هواياتي، وأعتقد حسب ظني أنني في إحدى رحالت 
البحر كتبت غناية »وين مرس���اك« واستلهمتها 

من البحر.

أول أجر تقاضيته كان 5 دنانير.. عن أي أغنية 
كان؟ وشنو سويت بهاخلمسة وشكثر كانت 

فرحتك فيها؟
٭ طبع���ا في ذاك الوقت كانت اخلمس���ة دنانير 
حتجي وتسوي، وفرحت فيها حيل إلى درجة أنني 
وقتها لم أصدق أن فوق الشهرة غناء الفنانني من 
كلماتنا، نأخذ مبلغا فوق هذا، ومن املمكن أننا كنا 
نعتبرها هواية وتنفيسا، ولم يكن األجر يشكل 

أهمية بل الفن الهادف.

هل تتوسم خيرا في احلاضر واملستقبل وهل 
هناك من يحافظ على قيمة األغنية حاليا؟ ومن من 

الشعراء حاليا ترى فيه شاعرا متمكنا؟
٭ املاض���ي جميل وهو العص���ر الذهبي في كل 
املجاالت، وفي السابق كانت للغنايا زهوة وفرحة 
معين���ة، وتعب على الكلمة واللحن، ولكن هناك 
ش���باب مجتهدون يبذلون اجلهد لعمل األفضل، 
ولن أقول إن هذه األيام هناك إسفاف بل أقول إنه 
ال يوجد إبداع أو قيمة فنية وعموما هناك تفاوت 

بني املاضي واحلاضر.

كنت من املعجبني بشعر القدير أحمد العدواني 
وتعتبره سيد الكلمة فكيف كان شعورك عندما 

التقيته ألول مرة؟
٭ ش���عور جميل أن جتد مثل ه���ذا الرجل الذي 
كنت والزلت أعشق شعره يستدعيني ويظهر لي 

اعجابه بشعري فكان شعورا رائعا.

»ما نسينا روحوا قولوله ترانا ما نسينا«.. ما ردة 
فعلك عندما تسمع كثيرا من الفنانني يتغنون بها؟

٭ هذي الغنايا لها وقع جميل في نفسي، وجناحها 
أشعرني بالفرح ومن األغنيات اجلميلة التي كتبتها 
وجمعتني بأحبائي البعيجان والصوت اجلريح، 
وأكون في قمة الس���عادة حينما يغنيها أصوات 
أخرى جميلة، وهذا دليل بقائها، لكن يبقى األصل 

محفورا في قلوبنا.

»عمرك ما تغيب عن الذاكرة لكن قلت غاب بدري 
أنا يا من يجيبه« ودنا نعرف شنو قصة هذه 

األغنية؟
٭ ببس���اطة هي خاطرة من خواطري مرت على 
هاجسي وكتبتها دون أي موقف، وطبيعة الشاعر 
أنه حينما يكتب أغنية يتصور لها موقفا معينا، 
فخطرت لي ونفذتها عالورق وتغنى بها خليفة 

بدر وجنحت جناحا كبيرا.

كانت نقطة التحول في حياتك الفنية سنة التحاقك 
مبجموعة الفنون التابعة لوزارة الشؤون..حدثنا 

عن ذلك.
٭ انضممت إلى مجموعة الفنون التي حتمل اآلن 

اس����م »جمعية الفنانني« وحينه����ا كنت أعزف مع 
الفرقة وقدمت أغنية تغنى بها عبداحلميد الس����يد 
وهي »متى تعود يا حبي����ب الروح«، لكن الراحل 
أحم����د باقر نصحني بأن أركز على كتابة الش����عر 

بدال من التلحني.

كتبت كل صنوف الشعر ومنها األغنيات الرياضية 
مثل »بسم اهلل«.. فما الفارق بني التحفيز والتشجيع؟

٭ أنا من عشاق كرة القدم ومتابع بشدة ملنتخب 
الكويت، وأحتمس لتشجيعهم وكنت أجتهد اجتهادا 
ش����خصيا دون تكليف، وأكتب الكلمة التي حتفز 
وتش����جع على الفوز وحتم����س اجلمهور للتفاعل 

وتشد من أزر الالعب وكانوا وقتها أبطاال.

لديك مأثورات كثيرة لكن أثرت في مقولتك »التجارة 
غلبت كل شيء هذه األيام ويهمني من يغني 

قصائدي أن يكون صوتا مبدعا وال أستطيع النزول 
مبستوى كلماتي«.

٭ صحي����ح ألن أيامها كانت جتتمع املؤسس����ات 
اإلعالمية لتسويق كاسيت أما اآلن فقد غلبت األمور 

املادية على القيمة الفنية واإلبداع.

حرصك على الكلمة ومن يغنيها عني الصواب.. لكن 
السؤال هل هناك من يلتزم بهذا الكالم الصائب؟

٭ األعمال اآلن ليست كسابق عهدها، فاآلن يصل 
التكليف من وزارة اإلعالم سواء للمناسبات الوطنية 
أو االجتماعية، إضافة إلى تترات املسلسالت، وال 
أرى اليوم أصواتا لها ثقل ووزن، لكن عيالنا فيهم 
اخلير والبركة، فق����د اختلفت املوازين وقد تكون 
كلماتن����ا ال تروق لهم وجون����ا مختلفا عن جوهم 

وذوقنا ال يتناسب مع ذوقهم.

امللحن واملطرب الراحل عبداحلميد السيد  املوسيقار الراحل احمد باقر

الشاعر يوسف ناصر لـ »األنباء«: 
ال أرى اليوم أصواتاً لها ثقل ووزن!

هو ش����اعر األغنية األصيلة املتج����ددة وصانع الكلمة 
املختلفة، جمع بني الشعر الفصيح والعامي، يتمتع بثقافة 
غي����ر محدودة وله العديد من األغني����ات التي حفرت في 
ذاكرتنا وتتجدد بداخلنا على مر العصور، فعند الس����مر 
ندن����دن »غاب بدري أنا يا من يجيبه«، نش����عر من خالل 
ش����عره س����مو قلمه الذي يقطر ذهبا، وأحيانا نقوله »ما 
نس����ينا روحوا قولوا له ترانا ما نس����ينا« وهي رائعته 
الت����ي تغنى بها الصوت اجلريح الفنان القدير عبدالكرمي 
عبدالقادر، نلمس اإلعجاز في جعله من الكلمة الش����عرية 
املغناة تعبيرا ملونا خالصا خالدا، تعامل مع أسماء كبيرة 
منها وديع الصافي وغريد الش����اطئ وفنان العرب محمد 

عبده، دعم الشباب في العصر الذهبي لألغنية وكان آنذاك 
جيل الفنانني نبيل شعيل ونوال وعبداهلل الرويشد وغنوا 

له الكثير، إضافة إلى أنه أحد مؤسسي األغنية الكويتية 
األصيلة التي نعتبره����ا مبنزلة دهن العود كلما طال 

عمره زاد سعره.  من عائلة كويتية أصيلة، متفرد 
في عزفه على آلتي الكمان والعود، نصحه الراحل 
القدير أحمد باقر بالتركيز على الكلمة واالهتمام 

بها، مييزه شموليته فقد كتب الشعر الوطني 
واالجتماعي والرياضي والعاطفي، إنه الشاعر 
القدير ابن الكويت يوسف ناصر املسفر الذي 

التقته »األنباء« وكان احلوار التالي:

حوار:  دالل العياف

يرى أن هناك تفاوتاً بني فن املاضي واحلاضر

امللحن الراحل عبدالرحمن البعيجان

ممثلة خليجية متضايقة 
من وضعها الفني 

حاليا النه المنتجين 
والمخرجين ما يبونها 

في اعمالهم بسبة الغرور 
اللي فيها..

قعدي بالبيت احسن!

مخرج شاب يشوف ربعه 
اللي من جيله ناجحين في 
مجالهم وهو للحين فاشل 
وال حقق شي يميزه مثل 

ربعه هااليام يفكر انه 
يغني لعل وعسى ينجح.. 

الفاشل يبقى فاشل!

الفائزين في جوائز 
المهرجان المسرحي اللي 
ينظمه المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واالداب 

للحين مو معطينهم قيمة 
جوائزهم.. 

عسى المانع خير!

وضعفاشل  يبث يومياً برعاية »األنباء« عبر»كويت FM«جوائز

»FM عبد الصمد يفوز بالسيارة بالرابعة لـ »كنز

المس���تمع علي  حصدت 
عبدالصمد الس���يارة الرابعة 
الرابع للبرنامج  في السحب 
الذي   »FM المسابقاتي »كنز
اقيم الس���بت الماضي تحت 
إش���راف لجنة م���ن اإلعالن 
التجاري والش���ؤون المالية 
ب���وزارة اإلعالم  واإلداري���ة 
وذلك بعد ان ت���م فرز أرقام 
المشاركين جميعها من خالل 

»كمبيوتر« البرنامج ليضحك 
الحظ للمستمع علي عبدالصمد 
ويفوز بسيارة جيب مقدمة 
من شركة المطوع والقاضي 
 »BAICو GAC وكيل سيارات

موديل 2015.
من جان���ب آخر، يواصل 
ال���ذي يبث يوميا  البرنامج 
 »FM عبر أثير موجات »كويت
توزيع جوائ���زه القيمة على 

الفائزين المقدمة من »زين«، 
المطوع  »األنباء«، »ش���ركة 
والقاض���ي وكيل س���يارات 
»ش���ركة   ،»BAICو  GAC«
الخليج للكابالت والصناعات 
»أطي���اب  الكهربائي���ة«، 
المرشود«، »مركز تيجان لطب 
األسنان«، »اوتو بلس سنتر«، 
»النصر الرياضي«، »صالون 
آالء بيوتي لخبيرة التجميل 

آالء دشتي«، »معهد وصالون 
حم���ام الهنا الصحي للرجال 

بمنطقة الجابرية«.
يذكر أن فريق البرنامج: علي 
حيدر واحمد الموسوي وجابر 
الجاسر وعدوا المستمعين في 
الحلقات المقبلة بزيادة عدد 
الجوائ���ز المقدمة من الرعاة 
وذلك ليرسموا االبتسامة على 

شفاه مستمعي البرنامج.

)فريال حماد( فريق »كنز اف ام«  

سؤال اليوم 

اليوبيل الفضي يحتفل به كل: 

أ( 15 سنة 

ب( 25 سنة

 ج( 5 سنني
بعد استراحة قصيرة قضتها 
متنقلة بني بيروت والقاهرة، 
تعود الفنانة هيفاء وهبي إلى 

ألبوم جديد لهيفاء وهبي وحفل في موناكو
مزاولة نشاطها الفني املعتاد، إذ 
كانت قد افتتحت حفالت موسم 
الصيف بحفل عيد الفطر السعيد 
الذي جمعها بالفنان فارس كرم 

.Le Royal في فندق
وعلى مفكرة هيفاء مواعيد 
كثي����رة، إذ حتفل بجدول عدد 
من احلفالت في لبنان وأوروبا 
والقاهرة، فبعد حفلها في مصر 
الس����احل الش����مالي األسبوع 
املاض����ي، الذي حق����ق جناحا 
كبي����را، وعودتها إلى بيروت، 
تطير هيف����اء وهبي اخلميس 
املقبل إلحياء حفل في موناكو، 
الفرنس����ية  املقاطع����ة  إذ إن 
ستستضيف الفنانة اللبنانية 
في حفل كبي����ر، وهو يجمع، 
حس����ب موقع »نواعم« كبار 
رجال األعم����ال وذلك في أحد 

النوادي املعروفة جدا.
يذكر أن هيفاء حتضر أللبوم 
غنائي جديد سيش����رف عليه 
املوزع هادي ش����رارة، بعدما 
سجلت سلسلة من األغنيات 

املصرية في القاهرة. هيفاء وهبي

جمعني والبعيجان وعبدالقادر 
تشابه الذوق والديوانية 

والبصيرة والتفاهم إلى أبعد مدى

اللي مأثر فيني إني لهيت باللعب 
ولم أكمل دراستي

كنت أخبي على الوالد موضوع 
كتابتي الشعر كونه رجل دين

أحب احلداق وحسب ظني 
أنني كتبت غناية »وين مرساك« 

واستلهمتها من البحر

في السابق كانت للغناية زهوة 
وفرحة وتعب على الكلمة واللحن

الراحل أحمد باقر نصحني بأن 
أركز على كتابة الشعر بداًل من 

التلحني

اآلن غلبت األمور املادية على 
القيمة الفنية واإلبداع

املطرب القدير عبدالكرمي عبدالقادر


