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مســقط: نظمت مؤسسة الكهف األزرق 
لإلنتاج الفني مؤمترا صحافيا لإلعالن عن 
تفاصيل املسلسل اخلليجي «حينما تعزف 
الريح»، والذي ســيتم تصويره بالسلطنة 
مبشاركة فنانني من السلطنة ودول مجلس 
التعاون، وحتدث في املؤمتر كل من املخرج 
العماني يوسف البلوشي رئيس مؤسسة الكهف 
األزرق، والفنان القدير جاسم النبهان الذي 
سيشارك في بطولة املسلسل، وأدار املؤمتر 
املسرحي الصاعد سليمان الرحبي. وقال املخرج 
يوسف البلوشي عن تفاصيل عمل «حينما 
تعزف الريح» انه عمل درامي اجتماعي من 
تأليف الكاتب «نعيم نــور»، وعاجله دراميا 
نائل اجلرابعة، مشــيرا إلى أن العمل يتميز 
مبشاركة أسماء فنية خليجية، والعمل مبني 

على العالقات االجتماعية اخلليجية.
 وأضاف: أنا سعيد جدا مبشاركة الفنان 
القدير جاسم النبهان في العمل، وحقيقة هو 
مدرسة سأتعلم منها بكل تأكيد في هذا العمل. 
والعمل بالنسبة لي جتربة ومغامرة، وأطمح 

أن ينال قبول احملطات اخلليجية.
بدوره، قال الفنان القدير جاسم النبهان: 
عندما دعاني املخرج يوسف للمشاركة في 
هذا العمل رحبت رغم مشاغلي وارتباطاتي 
في الكويت، لكنني فضلت أن أكون معكم في 
هذه الفترة بإذن اهللا، وأمتنى أن يتحقق النجاح 

لنا كلنا في هذا العمل (عندما تعزف الريح)، 
وسيعزف العمل أحسن األحلان. 

وأضاف النبهان: كل مقومات العمل الفني 
سواء كان دراما أو تلفزيون أو مسرح، كلها 
متوافرة بالسلطنة، حتى اللوكيشنات موجودة 
وهي طبيعية ومتوافرة وجاهزة تخدم جميع 
األعمال، إن كان عمال تراثيا أو حديثا أو غير 
ذلك، لكن هذه البيئة بحاجة إلى النص الذي 

يخدم هذه البيئة ويخدم الطاقات الفنية.

جديد النبهان.. «عندما تعزف الريح» 
من إخراج يوسف البلوشي وتأليف نعيم نور وإنتاج «الكهف األزرق»

ملاذا مينع «املجلس الوطني» االطالع على محاور 
احللقات للمرحلة األولى اخلاصة بـ «اإلستراتيجية»؟!

مفرح الشمري

استغرب عدد من األكادمييني 
واملختصني بالشأن الثقافي دعوة 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الى مشاركتهم في احللقات 
النقاشية للمرحلة الثانية اخلاصة 
بإســتراتيجية تطويــر املجلس 
التــي انطلقت ٢٥ أكتوبر املاضي 
دون إطالعهــم على احملاور التي 
متت مناقشتها في املرحلة األولى 
حتى يكون تواجدهم إضافة لتلك 
احللقات اخلاصة باإلستراتيجية 
التي أجنز منها ٤٠٪ من مشروعها 
الــذي انطلق فــي يونيو املاضي 
بتوجيهــات مــن وزيــر اإلعــالم 
والثقافة ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، وذلك 
بناء على تصريح الناطق الرسمي 
باسم املجلس األمني العام املساعد 
لقطاع الثقافة د.عيسى األنصاري 
املنشــور في «كونا» ١٣/١٠/٢٠٢١ 

حني جتاوزت نسبة الشباب الذين 
تقل أعمارهم عن ٤٠ سنة الـ ٧٠٪.

ومبا ان الهدف من تلك احللقات 
النقاشية هو الوقوف على الواقع 
الثقافي بشكل دقيق لتتحدد من 
خالله مالمح الرؤية اإلستراتيجية 
اجلديــدة والغايــات املنشــودة 
منهــا خــالل الســنوات اخلمس 

والذي أفاد فيه بأنه مت عقد نحو 
١٩ حلقة نقاشــية لتحليل البيئة 
الداخلية للمجلس جتاوز اإلعداد 
والتنفيذ لها ٨٠ ساعة عمل وضمت 
أكثر مــن ٧٦١ موظفا من مختلف 
املستويات اإلدارية والقيادية في 
املجلس، مبينا أن املرأة مثلت نسبة 
٧٤٪ من إجمالي املشــاركني، في 

املقبلة، فإنه من املفترض إطالع 
األكادمييني واملختصني واملعنيني 
بالشأن الثقافي على ما مت طرحه 
في حلقات النقاش السابقة حتى 
ال يكــون هناك تكــرار حملاور مت 
ذكرهــا في املرحلة األولى وحتى 
نســتفيد من الوقــت إلجناز هذه 
االســتراتيجية اجلديــدة والتي 
كان من األجدى االنطالق بها من 
حيث انتهت إستراتيجية املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
التي كانت في عهد أمني عام املجلس 
السابق م.علي اليوحة املنشورة 
في موقع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب اإللكتروني والتي 
رفعت شــعار ٥×٥×٤، وتعني ٥ 
أعوام و٥ منطلقات إستراتيجية 
في ٤ محاور أساسية بـ ٢٥١ هدفا 
تشغيليا، وبـ ٣٤٨ مؤشر جناح، 
إال إذا كانت االستراتيجية السابقة 
لم تكن على مســتوى طموحات 

قيادات املجلس!

بعد دعوته عدداً من األكادمييني واملعنيني بالشأن الثقافي للمشاركة في املرحلة الثانية

عبداهللا الوزان لـ «األنباء»: اإلنتاج اجليد 
يجذب املشاهدين حتى لو كان الفيلم صامتًا!

مفرح الشمري

«فالفل كارت» فيلم درامي عائلي متحرك قصير من إنتاج رويال تايلز في ٢٠١٩ وإخراج عبداهللا الوزان مع 
موسيقى تصويرية من قبل دان فيليبسون وتصميم الصوت من قبل أندرو فيرنون.

الفيلم ميزج تقنية الستوب موشن مع الرسوم املتحركة التقليدية وبعض أنيميشن ثالثي األبعاد.
في عام ٢٠١٩ تأهل الفيلم جلوائز األوسكار ومت تقدميه رسميا إلى حفل توزيع جوائز األوسكار الـ ٩٢ 

في فئة أفضل فيلم متحرك قصير ليصبح أول فيلم قصير كويتي يتم تأهله للمسابقة األشهر عامليا.
وفي عام ٢٠٢٠ مت اختيار الفيلم في مهرجان هيروشيما الدولي لألنيميشن في اليابان ضمن برنامج أفضل 
أفالم حول العالم. وفي عام ٢٠٢١ فاز الفيلم بجائزه أفضل فيلم متحرك قصير في مهرجان بربانك الدولي 

لألفالم. والفيلم كان مبجهود شخصي من قبل مخرجه عبداهللا الوزان الذي سعى الى ان يكون اسم 
الكويت متصدرا الدول األخرى في املهرجانات التي شارك فيها حتى يثبت للجميع ان في الكويت شبابا 

مبدعا يبحث عن التميز حتى لو كان ال يوجد أي دعم. 
«األنباء» استضافت املخرج عبداهللا الوزان الذي حتدث عن بداية مشروع «فالفل كارت» السينمائي، فقال: 

بدأ املشروع بشكل عفوي في 
٢٠١٣ بعد أن كانت لي زيارة ملدينة 
نيويورك فــي الواليات املتحدة، 
حيث رأيت عربات الفالفل املتوقفة 
على جادات املدينة والتي تدار من 
قبل أشخاص عرب قد هاجروا من 
بلدهم للبحــث عن حياة أفضل، 
وعند عودتي للكويت بدأت بالعمل 
مباشرة، وبعد عدة أشهر وميزانية 
شــبه معدومة أجنزت النســخة 
األولى للمشروع التي أراها عند 
النظــر اآلن للماضــي أنها حجر 
أساس املشــروع النهائي، حيث 
أعتبرها النسخة التصويرية أو 
التجريبية للمشروع. بعد ذلك، 
شارك الفيلم التجريبي في عدة 
مهرجانات في ٢٠١٤ و٢٠١٥ أبرزها 
مهرجان كان السينمائي الدولي 
ومهرجان دبي السينمائي الدولي 
ومهرجان الشــارقة الســينمائي 

للطفل.

املشاركات هل حتقق  هذه  وبعد 
طموحك من خالل هذا الفيلم؟

٭ لم يصل الفيلم إلى رؤيتي 
التي كنت أطمح لها وال املستوى 
اإلنتاجي املرجو منه على الرغم 
من تلك املشاركات، لذلك قررت في 
٢٠١٦ أن أعمل نسخة على مستوى 
عال ومع موسيقى أصلية وصوت 
محترف، وقررت أن أضع ميزانية 
وأمول الفيلم حتى يصل للرؤية 

واملســتوى والقصــة املطلوبة، 
حيث مت العمل لفترة أكثر من ٣ 
سنوات على املشروع وقد أخذت 

دور املخرج، 
احملــرك، مصمــم  الكاتــب، 
الشخصيات، مصمم املجسمات، 
املونتــاج واإلنتــاج إضافــة إلى 
التصوير، وسلمت مهمة تصميم 
الصوت ملهندس صوت محترف، 
فكان «أندرو فيرنون» األميركي 
هــو اخليــار األول، حيث صمم 
العديد من األفالم القصيرة مثل 
فيلمــي «ذا دام كيبر» و«بورود 
تامي» الذي نال ترشيحا جلائزة 
األوســكار، كما عمــل على أفالم 
ديزني وبيكسار مثل فيلم «توي 
ستوري ٣» و«كارز ٢» و«مونسترز 
ينوفيرســيتي»، حيث مت العمل 
مع مهندس الصوت ملدة شهرين 
تقريبا بصورة شبه يومية ومت 
حتقيق رؤية ومتطلبات املخرج 
 Surround ومت إجناز مكس صوتي
١٫٥ ثالثــي األبعاد حتى ينغمس 
املشــاهد فــي عالم الفيلــم، ومت 
توكيل مهمة املوسيقى األصلية 
للبريطاني «دان فلبسون»، حيث 
أردت أن تكون املوسيقى مميزة 
وحصرية ومصنوعة خصيصا 

للفيلم فقط.

ومتى كان العرض األول للفيلم بعد 
النسخة الثانية؟

٭ عرض «فالفل كارت» ألول 
مرة على شاشات سينما «مليل» في 
سانتا مونيكا في لوس أجنيليس، 
كاليفورنيا ابتداء من ١٣ سبتمبر 
٢٠١٩، حيث لقــي الفيلم إعجاب 
احلضور، كما حرص الكثير من 
املشاهدين على لقائي بعد عرض 
الفيلم وعلى إبداء رأيهم، ومن ثم 
انطلقت جولته في املهرجانات، 
ففــي ٢٠١٩ وفــي أول مهرجــان 

سينمائي يشارك فيه الفيلم، فاز 
فيلم «فالفل كارت» بجائزة أفضل 
فيلــم قصير دولي فــي مهرجان 
لــوس أجنيليــس لالنيميشــن، 
وفي عام ٢٠٢٠ مت اختيار الفيلم 
في مهرجان هيروشــيما الدولي 
لالنيميشن املرموق والذي يقام 
في مدينة هيروشيما في اليابان 
كل عامــني، وكان االختيار ضمن 
برنامــج أفضــل أفــالم من حول 

العالم، وفي عام ٢٠٢١ فاز الفيلم 
بجائزة أفضل فيلم متحرك قصير 
في مهرجان بربانك الدولي للفيلم 
متفوقا على جميع األفالم األميركية 
واألجنبية في املنافسة، حيث أنهى 
الفيلــم جولته فــي املهرجانات 
الســينمائية. كما رشــح الفيلم 
لـ ٧ جوائز أخــرى ومت اختياره 
رســميا ومت عرضه في أكثر من 
١٥ مهرجانــا ومحفال ســينمائيا 

أبرزها مهرجان سونوما الدولي 
للفيلم ومهرجان ســاوثامبتون 
الســينيمائي الدولــي ومهرجان 
الدولي لإلنيميشــن  مونتريــال 
ومهرجان الرباط الدولي لسينما 
املؤلف في الغرب ومهرجان باريس 
الدولي لإلنيميشن  الســينمائي 
ومهرجان أجيال السينمائي في 
قطر، ومت اختيار الفيلم إلى جوائز 
األوسكار الثاني والتسعني في فئة 
أفضل فيلم، حيث تأهل بشــكل 
رســمي فــي عــام ٢٠١٩ جلوائز 
األوسكار ونافس الفيلم ٩٢ فيلما 
قصيرا من متحرك قصير ليصبح 
أول فيلم قصير كويتي يتم تأهله 
وتقدميه للمسابقة األشهر عامليا 

حول العالم.
واعترف الوزان بحبه للسينما 
منــذ الصغــر قائال: كنــت محبا 
للســينما منــذ صغــري وأتذكر 
أنــي أردت أن أكون صانع أفالم، 
فكنــت مــن محبي أفــالم ديزني 
وأفالم ستيفن سبيلبيرغ، فكنت 
ال شعوريا أدرس طريقة صناعة 
الســينما، وكنت أشــاهد الفيلم 
نفســه عدة مرات، وطريقة عمل 
الفيلــم التي غالبا مــا تصاحب 
الفيلم، أتذكر في صغري زيارتي 
لـ «يونيفيرسال ستوديوز» في 
الواليات املتحدة في ١٩٩٥، حيث 
اشتريت شريط ڤيديو عبارة عن 
طريقة صناعة السينما، فرأيت في 

الڤيديو املخرج ستيفن سبيلبيرغ 
يتحدث عن سحر الفيلم واخلدع 
البصرية، فعرفــت آنذاك مفهوم 
«املخرج» فولد لدي حب صناعة 
السينما وأردت أن أعمل في ذاك 

املجال يوما ما.
وعن عدم االهتمام بالسينما 
في الكويت، قال: محزن جدا عدم 
اهتمام اجلهات املعنية بصناعة 
السينما في دولة الكويت. الدعم 
موجود جلميــع املجاالت الفنية 
األخــرى مثــل الرســم والنحت 
واملســرح وغيرهــا إال صناعــة 
الســينما، فــال يوجــد أي نــوع 
مــن أنواع الدعــم ال املعنوي وال 
املادي، كل ما أجنزته وحققته من 
جوائز ومتثيل لدولة الكويت في 
احملافل العاملية هو من مجهودي 
الشخصي، وأنا سعيد جدا بتمثيل 
وطني، إال أنه مع االهتمام أستطيع 
إجناز الكثير وفي فترة أقصر، فال 
يوجد في الكويت صندوق لدعم 
األفــالم الروائية الطويلة، كما ال 
يوجد دعم أو رعاية عند التنافس 
في املهرجانات، والشعب الكويتي  
شــعب محب للســينما ولألفالم 
املنتجة باحترافية، وحتى حتترم 
تفكير املشاهد الكويتي والشاهد 
األجنبي عموما وتقدم له فيلما ذا 
قصة غير مســبوقة وإنتاج عال 
ومستوى مميز، فإنك سوف جتذبه 

حتى ولو كان الفيلم صامتا.

بعد فوز فيلمه «فالفل كارت» بأفضل فيلم متحرك قصير في مهرجان بربانك الدولي لألفالم

بوستر فيلم «فالفل كارت» الوزان أثناء عرض فيلمه في صاالت amc األميركية في كاليفورنيا

.. ومع املنتج ومدير مهرجان «بربانك» الدولي لألفالم جيف ريكتور عبداهللا الوزان أثناء إلقاء كلمته بعد فوزه بأفضل فيلم متحرك قصير في مهرجان «بربانك»

فؤاد عبدالواحد.. «صارت قدمية»
دالل العياف

أغنية جديدة أطلقها الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد 
بعنوان «صارت قدمية»، حاملة أسلوبا مغايرا في أسلوب 
وفكرة الكلمات، والتي تعاون بها مع الشاعر العراقي آدم، 
وتعاون عبدالواحد مــع امللحن العراقي أزهر حداد في 
التلحني، وقام بالتوزيع واملكس واملاسترنغ حسام كامل، 
وطرحها من خالل ڤيديو ممنتج بصورة جميلة، وذلك عبر 
قناته الرسمية في «اليوتيوب»، حتت إشراف ومتابعة 
املنتج اإلعالمي ناصر اجلهوري، كما مت توزيع وعرض 
«صارت قدمية» عبر جميع اإلذاعات اخلليجية والعربية، 
وعرضها عبر جميع املكتبات املوسيقية ومنصات عرض 
األغنيات املصورة والصوتية. هذا، ويعمل فؤاد عبدالواحد 
على جتهيز مجموعة من األغنيات املنفردة التي حتمل 
ألوانا غنائية وموسيقية متنوعة، بأفكار جديدة يحرص 
دائما على اختيارها بحرص وتأن، ألنه دائما يبحث عن 
التميز والتجدد خاصة أمام جمهوره في الوطن العربي 

الذي ينتظر منه املختلف واملميز.

فاطمة كرميي تطرح «أنت مغرور»
@Doua_khattab دعاء خطاب

طرحــت املطربة فاطمــة كرميي أغنية 
جديــدة بعنوان «انت مغــرور» من كلمات 
الشاعر الشيخ دعيج خليفة الصباح وذلك 
ضمن امليني ألبوم «متغرب» الذي أطلقته 

كرميي مؤخرا وحاز إعجاب اجلمهور.
وفــي تصريح خــاص لـ«األنبــاء» قال 
الشــاعر الشــيخ دعيج اخلليفة أنه يدعم 
ويشجع املواهب الشابة، مضيفا أنه استشعر 
احلس الفني املتميــز لدى الفنانة الواعدة 

فاطمة كرميي.
بدورها عبرت كرميــي لـ «األنباء» عن 
سعادتها بهذا التعاون، قائلة: سعادتي كانت 

ال توصف حني وصلتني هذه الكلمات، حيث 
قمت بتلحينها على الفور، وقمت بإسماعها 
للشيخ دعيج الذي ملست به التواضع وحسه 
الفنــي العالي، حيث حضر شــخصيا الى 
استوديو املايسترو حسام حمدي واستمع 
هناك الــى األغنية. وأضافــت: األغنية من 
تلحيني وتوزيع املايسترو حسام حمدي، 
ومع عازف الكالرنيت عبدهللا فاروق وإخراج 
أحمد شوقي. وعن اختيارها الغناء باللهجة 
الكويتيــة، أجابت كرميي: أنــا من مواليد 
الكويت، ونحن معتادون على سماع األغاني 
اخلليجيــة منذ الصغر، واللــون الكويتي 
حتديدا مميز وله طابع خاص، كما تأثرت 
بالفنان محمد عبده وعبدالكرمي عبدالقادر.

من كلمات الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

ملشاهدة الڤيديوالشيخ دعيج اخلليفة متوسطا فاطمة كرميي وحسام حمدي


