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كشف عن عالقته ببلبل الخليج وأكد أن »الطير« و»ما تقدرون« بداية الغيث له

فهد الناصر لـ »األنباء«: األغنية الكويتية قابلة لالشتعال!

خالد السويدان
أكد امللحن فهد الناصر أن تراجع األغنية الكويتية 
سببه اخلمول الفني املوجود عند بعض الشباب 
من اجليل احلالي الذين يتحججون بعدم وجود 

أي دعم إعالمي.
وأضاف ف���ي لقائه مع »األنب���اء« أن األغنية 
الكويتية قابلة لالش���تعال في أي حلظة كاشفا 
لها عن عالقته مع »بلبل اخلليج« نبيل ش���عيل 
وتعاونه األخير مع الفنان حسني اجلسمي وراشد 
املاجد باالضافة الى جديده مع فنان العرب محمد 
عبده والعديد من املشاريع الفنية التي في حوزته 

اآلن.. إلى التفاصيل:
فه��د ألف مب��روك عل��ى النجاحات الل��ي قاعد 

حتققها؟
احلمد هلل هذا فضل من رب العاملني وبفضل 
كل انس���ان مخلص أتعامل معاه وجعلني أصل 
الى هذه املرحلة املش���رفة اللي أمثل فيها بلدي 

الغالي الكويت.
كلمنا عن تعاملك مع الفنان راشد املاجد من خالل 

أغنية »ما تقدرون«؟
هذا االنسان الرائع ميلك احساسا كبيرا وأخالقا 
طيبة وهو مبدع بكل معنى الكلمة وبالفعل هذا 
الشيء ينعكس على تعامله مع امللحنني والكتاب 
واملوسيقيني. وقد سبق لي ان تعاونت معه في 
األغنية الوطنية »س���الم يا دار سلوى«، وأيضا 
من خالل الدويتو بينه وبني الفنان احمد حسني 
وأغنية »يا دانه الدنيا« من كلمات خالد املريخي، 
حيث وجدت معه روح الفريق الواحد في العمل 
واالنسيابية في اجناز هذا اللحن وتقدميه للساحة 
الغنائية بشكل يليق مبكانة هذا الفنان الرائع، وان 
شاء اهلل نالقي الدعم لكي تأخذ االغنية مكانتها 

املستحقة ونكون عند حسن ظن اجلميع.
»الطير« هذي األغنية الل��ي حققت جناحا كبيرا 

واكتس��حت األس��واق وهي من 
غناء الفنان حسني اجلسمي كلمنا 

عن هذا التعاون الناجح؟
طبعا ال يوجد أي شخص ال 
يتمن���ى التعامل مع هذا الفنان 
الرائع ولألمان���ة وجدت داخل 
الفنان حس���ني اجلسمي كتلة 
من األحاسيس واملشاعر وقدرة 
رهيبة على اس���تيعاب اجلملة 
املوس���يقية فه���و متمكن من 
ادواته وأجاد ف���ي اداء االغنية 
خصوصا انه في أكثر من اسلوب 
مثل النهمة التي أعشقها ومقام 
الكرد وااليقاع البندري باالضافة 
الى التوزيع االوركس���ترالي. 
وأنا شخصيا اعتبر ان اغنيتي 
»الطير« و»ما يقدرون« هما بداية 

الغيث احلقيقي لي على مستوى اخلليج ألن هذا 
النجاح واحلمد هلل ميثل الكويت بني جميع الدول 

وليس جناحا لي شخصيا.
ت��ردد انه يوجد خالف بين��ك وبني بلبل اخلليج 

نبيل شعيل، ما صحة هذا الكالم؟
انا استغرب من هذه التساؤالت خاصة انه ال 
يوجد خالف بيني وبني استاذي واالب الروحي 
والذي اكتسبت منه اخلبرة وحقق لي جناحا في 
بدايتي من خالل اغنية »انا ناطر« وانا اقول ملن 
يعتقد أنه ابعدني عن الفنان نبيل شعيب في ألبومه 
االخير انه في قلبي واذا طلب مني ان اشرف على 
اي عمل يخصه من غير التلحني فسيجدني اجلندي 
املخلص ل���ه بكل ما حتمله الكلمة من معنى الن 

بوشعيل هو بوابتي لالغنية العربية.
فهد: شرايك في امللحن مشعل العروج؟

داهية في التلح���ني وكل امللحنني في الكويت 

واخلليج يعملون له ألف حساب 
وانا ش���خصيا اعتبره جوكر 
االغني���ة الكويتية واخلليجية 
»ويخل���ي الل���ي ما يش���تري 
يتفرج« كما ان���ه ربان االغنية 
الشبابية وهو مع الفكر اجلديد 

واملتطور.
غريب��ة ان��ك م��ا تعاملت مع 

قيثارة اخلليج نوال الكويتية؟
نوال انس���انة كبيرة والكل 
يحلم ان���ه يتعامل معاها النها 
ال ترضى اال بالشيء املميز وانا 
صراحة امتنى ان اقدم لها حلنا 
يضيف ملسيرتي الفنية ويليق 

مبقامها على املستوى الفني.
م��ن وجه��ة نظرك ما س��بب 

تراجع االغنية الكويتية؟
انا ال اعتبره تراجعا ولكن هناك بعض اخلمول 
الفني والالوعي عند البعض من جيل الش���باب 
والبعض يعتبر هذا عدم وجود دعم اعالمي وهذا 
االمر بالفعل نعاني منه، لكن اذا تواجد هذا الدعم 
جند ان اخلطأ يكون في سوء االختيار ودائما يكون 
الع���ذر هو عدم االنتاج وتصوير االغنية بالرغم 
من ان اغنية الفنان حسني اجلسمي »بودعك« لم 

تصور الى بعد فترة زمنية.
باالضافة الى وجود كلمة »أنا« في الوسط الفني 
التي اعتبرها س���ببا رئيسيا للرجوع الى الوراء 
ولكن بدأت »تنزاح« بش���كل كبير وواضح وان 
شاء اهلل مع خطة التنمية التي يترأسها الشيخ 
احمد الفهد الصباح ستكون نقطة حتول كبيرة 

في االغنية واملوسيقى الكويتية.
وماذا عن االغنية الوطنية من وجهة نظرك؟

لالس���ف ان االغنية الوطني���ة ال يتم بثها إال 

في املناسبات الوطنية بكل اشكالها وهذا الشيء 
خطأ طبعا وانا اشجع على التكييف من االغنية 
الوطنية النها ستخلق لنا اغنية عاطفية جميلة 
الن االغنية العاطفية في الكويت قابلة لالشتعال 
من خ���الل تكثيف اجلهود واذا كانت هناك كلمة 
»كان« فسنجد كلمة »مايزال« و»سيكون« واهم 
شيء ان نبعد كلمة الصراع ونهتم بكلمة التنافس 

وروح الفريق الواحد.
وأي��ن انت من اس��تخدام الفن��ون الكويتية في 

أحلانك؟
استخدمها كثيرا ولكن احاول ان اطور احلاني 
لكي تتناس���ب مع العصر وه���ذا ال يعني اني ال 
استخدمها ومثال على ذلك اغنية مقدمة مسلسل 
»اخلراز« للقديرة حي���اة الفهد والتي تغنى بها 
الفنان نبيل شعيل كانت بإيقاع اخلماري ولكن 
لالسف الشديد لم اجد كلمة ثناء على هذا اجلهد 
وانا ال انتظر الثناء النه واجب علّي جتاه هذا البلد 

املليء بفنون عديدة وفلكلور حافل.
وما هو جديدك في الساحة الفنية؟

هن���اك تعامل مع فنان العرب محمد عبده في 
اغنية حتمل اسم »رحلة عمر« من كلمات الشاعر 
االماراتي علي اخلوار والذي لالمانة اشعر بأنه 
كتلة من املشاعر تتسابق في اخلير والطيبة وهو 
املشرف الفني لتسجيل كل اغاني الراحل الشيخ 
زايد بن س���لطان آل نهيان ايضا هناك اغنية من 
كلماته للفنانة ديانا حداد حتمل اسم »قالت ديانا« 
اما على الصعيد احمللي فهناك تعامل مع املبدع 
الفنان عبدالقادر الهدهود في 3 اغان واحدة منها 
حتمل اسم »8 ش���هور« من كلمات سعد املسلم 
وستكون بإيقاع الطمبورة والباقي بإيقاع البشة 
والسبندري باالضافة الى 4 اغان للفنانة شمس 
واغنية للفنان فايز السعيد حتمل اسم »انقاض 

موقف«.

مشعل العروج 
األغـنـية  جـوكر 
وأتمـنى  العـربية 
نوال  مـع  التعامل 
وانتـظـــرونـي 
العرب فنـان  مـع 

فهد مع راشد املاجد والشاعر علي اخلوار .. ومع بلبل اخلليج نبيل شعيل وامللحن هاني فرحان

نوال الكويتية

فهد الناصر مع فنان العرب محمد عبده


