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املخرج عبدالرحمن اخلليفي وبجانبه بوستر فيلم »همسات اخلطيئة«

مؤلف الفيلم يوسف املالك مع أبطال الفيلم واملخرج عبدالرحمن اخلليفي ووالده

يوسف املالك مقبال رأس جده

املخرجان هاني النصار واحمد اخللف واملؤلف بدر محارب كانوا من احلضور

الفنانة منى فاضل املخرج عبدالعزيز صفر والفنان صادق بهبهاني  اثناء العرض

الفنان القدير جاسم النبهان اثناء القاء كلمته

ُعرض في »الخليج« بحضور أبطاله ونخبة من السينمائيين واالعالميين

»همسات الخطيئة«.. رؤية سينمائية بعقول شبابية كويتية

اما املخرج السينمائي املتألق احمد اخللف 
فق����ال: لقد اثبت اخلليفي م����ن خالل الفيلم 
ان����ه متميز ومدرك ألدوات����ه االخراجية من 
تصوير ومونتاج وموسيقى وغيرها، اعتقد 
انه بش����كل عام وقياسا باملخرجني الشباب 
االخرين االفضل خصوصا في اظهار جمالية 
الصورة، ملمحا الى انه استمتع بالفيلم من 

بدايته وحتى نهايته.
أفالم قصيرة

من جانبه اشار املخرج عبدالعزيز صفر 
الى ان صناعة الس����ينما في الكويت حتتاج 
الى دعم، مش����ددا على ان محاوالت الشباب 
الحيائه����ا من خالل افالم قصيرة تعد بادرة 
طيبة ونواة ميكن االنطالق من خاللها لتقدمي 
اعمال تنافس عربيا وعامليا. واضاف: جتربة 
املخرج عبدالرحمن اخلليفي تبعث على التفاؤل 
وتعطي مثاال حيا على وجود شباب سينمائي 
واع ومبدع ميكن ان يحمل لواء الفن السينمائي 

الكويتي الى العاملية.
بدوره عبر الفنان ص����ادق بهبهاني عن 
سعادته باستمرار التجارب السينمائية الواعدة 
التي تؤكد على مطالبة الشباب بأهمية وجود 
دعم يساعدهم على حتقيق اهدافهم في احياء 
هذه الصناعة خصوص����ا ان الكويت دائما 
س����باقة وهي هوليوود اخلليج، مثنيا على 
جتربة اخلليف����ي والتي وصفها بانها رائعة 

ومتكاملة العناصر.
يذك����ر ان فيلم »همس����ات اخلطيئة« من 
تأليف يوسف مالك، إنتاج وإخراج عبدالرحمن 
اخلليفي، وبطولة الفنان القدير جاسم النبهان، 
مبارك العنزي، منى فاضل، طارق عبداهلل، 

ومدير التصوير محمد حمود.

لقطات
 بدأت األمسية بعزف موسيقي رائع للطالب 
عبداللطيف الشطي وغابت املذيعة شيماء املسباح 
عن التقدمي رغم وجود اسمها في برنامج احلفل.

 حض��ر عرض الفيلم عدد كبير من اجلمهور 
الذي صفق كثيرا لعبدالرحمن اخلليفي إعجابا برؤيته 
اإلخراجي��ة املتقنة متمنني له التوفيق في مش��واره 

الفني.
 مؤلف الفيلم يوسف املالك كّرم جده كأحد 
الداعمني له وألبطال العمل ونزل من على املسرح 
هو ووالد اخلليفي وقبال رأس����ه وأعطياه شهادة 

تقدير.
 الكاتب واملؤلف بدر محارب كان أول احلاضرين 
ه��و واملخرج عبدالعزيز صفر اللذين أكدا على انهما 
جاءا ليدعما اخلليفي كأحد املواهب الشبابية املبشرة 

باخلير.

الشباب الذين ادوا ادوارهم بكل براعة.
وبالعودة الى قصة فيلم »همسات اخلطيئة« 
جند ان احداثه الرئيسية تتمحور حول شاب 
نشاء على يد والده بعد وفاة والدته تتقاطع 
حياته مع حياة ابن خالته وزوجته، يواجه 
العديد من املواقف منذ صغره التي تؤدي الى 
زرع االضطرابات والشك فيه، فيبدو مختال 
عاطفيا ويظهر هذا جليا في عالقته بزوجته 
التي حتاول مع والده ان يداله على الطريقة 
الصحيح����ة للحياة، لكنه يقوم بأعمال غير 
متوازنة تؤدي به ف����ي النهاية الى قتل ابن 
خالته العتقاده ان����ه على عالقة محرمة مع 
زوجته، في عرض صريح لتأثيرات التنشئة 
االجتماعية واهمية وجود األم في حياة ابنائها 

وتداعيات ذلك على الفرد واملجتمع.
أدوات اخراجية

الفيل����م »األنباء«  انته����اء ع����رض  بعد 
استطلعت بعض آراء جنوم الفن والسينمائيني 
واالعالميني حيث اكد في البداية استاذ قسم 
العالي للفنون  التمثيل واالخراج باملعه����د 
املسرحية املخرج هاني النصار انه استمتع 
بالفيلم وقال: املخرج اخلليفي واع بأدواته 
ويعلم رغم صغر سنه كيف يحرك الكاميرا 
وكادراته متقنة وجميلة وعمله كله احترافي، 
فقد استطاع ان يصيبنا جميعا بالدهشة من 
خالل نهاية القصة الرائعة وهذا ما نحتاجه، 
العمل ش����دنا اليه ويبش����ر بان هناك جيال 
س����ينمائيا قادما يحتاج الى الدعم ليواصل 
مش����واره بثبات، وامتنى ان تعمم التجربة 
على دور العرض واحملافل الدولية لضمان 
انتشار هذه االعمال وتعريف الناس بالسينما 

الشبابية الكويتية.

عبدالحميد الخطيب
عندما ننظر الى جوانب مهمة في صناعة 
السينما العربية خصوصا تلك التي ارتبطت 
معن����ا باحلكايات والذكري����ات القدمية التي 
صورت في افالم خالدة، البد أن يس����توقفنا 
االبداع الذي يسطره في هذه الفترة مجموعة 
من الش����باب الكويتي الواع����ي بأهمية هذه 
الصناعة، شباب ميتلكون موهبة يحاولون 
ايصالها س����واء بالتمثي����ل او االخراج لكي 
يتركوا بصماتهم الفني����ة مؤكدين ان وراء 
التفوق تصميما على حتقيق ما يعجز عنه 

اآلخرون. 
وفي هذا الس����ياق اقام املخرج الش����اب 
عبدالرحمن اخلليفي مس����اء امس االول في 
جامعة اخلليج حفال قدم فيه فيلم »همسات 
اخلطيئة« الفيلم الكويتي الوحيد الذي شارك 
في مهرجان الش����رق االوس����ط السينمائي 
االخير بأبوظبي وه����و جتربته االخراجية 
الثانية بعد فيلم »س����نوات الضياع« الذي 
اهله للفوز بجائزة املهرجان اخلاصة الدورة 

قبل املاضية.
شباب موهوبون

احلفل شهد حضورا كبيرا من السينمائيني 
الكويتيني وجنوم الفن واالعالميني وعدد من 
طالب جامعة اخلليج حيث اكد فيه بطل الفيلم 
الفنان القدير جاس����م النبهان ان »همسات 
اخلطيئة« عمل فني متكامل نقل رؤية املخرج 
بكل شفافية، مشددا على ضرورة مد يد العون 
للشباب املوهوبني من النجوم الكبار كما حدث 
معهم في الس����ابق من رواد احلركة الفنية 
الكويتية وذلك حتى يحافظوا على تواصل 
االجيال، خصوصا ان الكويت رائدة وقدمت 
العديد من االفالم التي حظيت بنجاح كبير 

على مستوى الوطن العربي.
من جانبه ق����ال مخرج ومنت����ج الفيلم 
عبدالرحمن اخلليفي:بعد جناح »س����نوات 
الضياع« كتجربة اولى فكرت ان امامي حتديا 
كبيرا وهو كيف سأقدم جتربة سينمائية ثانية 
وتكون افضل؟ لكن بدعم احمليطني بي وباداء 
املمثلني الذين شاركوا في العمل قطعنا شوطا 
كبيرا مدته س����نة ونصف تقريبا من العمل 
اجلاد وامتنى ان اكون على الطرق الصحيح 

وان يليق العمل باسم الكويت.
ذوق عام

اما مؤلف الفيلم يوس����ف املالك فقال: ان 
»همسات اخلطيئة« هو فرصة خلقها مجموعة 
من الشباب احملب للسينما من اجل تقدمي عمل 
يرتقي الى الذوق العام ومت تنفيذها من خالل 
املزج بني خبرة النجوم الكبار متمثلة في الفنان 
القدير جاسم النبهان مع نخبة من الفنانني 

اضطراب عاطفي االبطال وهم صغار حلظة تأمل عاقبة الشك
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