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سفير المعاقين: »قصيدة األم« سُيترجم إلى اإلنجليزية.. ووجود حليمة مكسب له

خالد حسين
أقام الشاعر الش����يخ دعيج اخلليفة مساء امس 
االول في قاعة الش����رق بفن����دق »هوليدي ان داون 
تاون« حفال تكرمييا ألس����رة كليب »قصيدة األم« 
االنساني الذي صور بدعم مادي ومعنوي من قبل 
الشاعر الشيخ صباح الناصر »الصريح« والذي أناب 
عنه باحلضور نائب رئي����س مجلس ادارة »هاب« 
طارق سليمان، ولعبت فيه دور البطولة ملكة جمال 
االعالميات العرب حليمة بولند بجانب كاتب القصيدة 
الشاعر عبدالكرمي العنزي سفير املعاقني، وتصدى 
إلخراجه مناف عبدال، وأشرف عليه الزميل مفرح 
الشمري، بينما كتبت سيناريو املشاهد الدرامية له 

د.نرمني احلوطي.
جاء تكرمي اخلليفة ألسرة الكليب إلميانه املطلق 
بالقضايا االنس����انية عامة، وخاصة ما تعانيه فئة 
املعاق����ني، حيث أكد في كلمته التي ألقاها في احلفل 
ضرورة دعم هذه الفئة في ش����تى مجاالت احلياة، 
معبرا عن ش����كره واعتزازه للشاعر الشيخ صباح 
الناصر »الصريح« لتبنيه مث����ل هذه النوعية من 

االعمال.

شعور خاص

من جهتها، شكرت ملكة جمال االعالميات العرب 
حليمة بولند الشيخ دعيج اخلليفة على تلك املبادرة 
اجلميلة لتكرمي أس����رة »قصيدة األم« كما ش����كرت 
الشاعر الشيخ صباح الناصر على دعمه الالمحدود 

لتنفيذ الكليب.
وأضافت قائلة: انتابني شعور خاص عند تصويري 
الكليب مع الشاعر عبدالكرمي العنزي سفير املعاقني 
الذي كانت كلماته معبرة ألبعد احلدود عن معاناة 
املعاقني، لدرجة أنني عشت مع كل كلمة من القصيدة 

حتى يكون تصويري لها في محله.
وأشارت بولند الى انها لم حتضر مونتاج الكليب 
الذي مت عرضه حصريا في احلفل، مشيرة الى انها 
سعيدة مبا رأته من ابداعات املخرج مناف عبدال الذي 
تعامل مع سيناريو د.نرمني احلوطي بكل حرفية.

حلم وتحقق

من جانبه عبر الشاعر عبدالكرمي العنزي سفير 
املعاقني عن س����عادته وهو يرى حلمه يتحقق من 

خالل عرض الكليب في احلفل وقال: القصيدة التي 
كتبتها عن قصة واقعية كنت أمتنى أن تصّور حتى 
يشاهد العالم كله معاناة املعاقني، فهي مبنزلة رسالة 
نبعثها للجميع لاللتفات نحو هذه الفئة التي أثبتت 
للن����اس أجمع انها فئة مبدع����ة، وهلل احلمد حتقق 
احللم ومت تصويره بدعم من الشاعر الشيخ صباح 
الناصر »الصريح« مع ملكة جمال إعالميات  العرب 
حليمة بولند التي أبدعت في تصوير تلك املعاناة، 
والدليل ردة الفعل التي شاهدتها في احلفل وحتى 
لو حمل الكلي����ب بعض االخطاء الفنية فأنا أحتمل 
ذلك حتى أقضي على بعض االخطاء البشرية التي 

تتعامل مع هذه الفئة من غير رحمة.
مش����يرا الى ان الكليب سيعرض على احملطات 
الش����هر املقبل مع ترجم����ة اجنليزية حتى يتعرف 
القاصي والداني عل����ى معاناة املعاقني، موضحا ان 
املذيع محمد الرامزي س����يتولى لغة االشارة حتى 

تفهمه فئة الصم والبكم عن قرب.

حضور كثيف

حضر احلفل اخلاص لعرض كليب »قصيدة األم« 
عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والسياسية 
مثل الكاتبة القديرة عواطف البدر ود.فاطمة العبدلي 
واحملامية جنالء النقي ونامي النامي وعدد كبير من 
الزمالء الصحافيني والقنوات الفضائية، حيث عبرت 
الكاتبة القديرة عواطف البدر عن سعادتها بهذا الكليب 
االنساني، متمنية لفريق عمله كل توفيق وجناح.

وأكدت البدر ان وجود االعالمية حليمة بولند في 
مثل هذه االعمال هو دليل على جناحها ولكنها متنت 
لو تخلت بعض الش����يء عن مكياچها حتى توصل 
معاناة األم بطريقة افضل، االمر الذي رد عليه سفير 
املعاقني عبدالكرمي العنزي بان وجود حليمة بولند 
ف����ي الكليب ألن صاحبة القصة احلقيقية كانت في 
عمر حليمة، وعندما تخلت عن وليدها كانت في أبهى 

صورة ووجود حليمة بولند مكسب كبير للعمل.
بينما قال املخرج مناف عبدال: االعالمية حليمة 
بولند أبدعت في جتسيد الدور املطلوب منها وشاركته 
في الرأي كاتبة الس����يناريو د.نرمني احلوطي التي 
أوضحت للحضور ان هناك مناذج من االمهات الالتي 
يعش����ن بيننا ويتصرفن مثلما تصرفت االعالمية 

حليمة بولند في هذا الكليب.

في حفل تكريم أقامه دعيج الخليفة لفريق العمل

تكرمي املخرج مناف عبدال

اخلليفة والعنزي وعواطف البدر وجنالء النقي في لقطة تذكارية

الشيخ دعيج اخلليفة مرحبا باإلعالمية حليمة بولند والزميل مفرح الشمري

تكرمي االعالمية حليمة بولند

تكرمي الشيخ صباح الناصر تسلمه نائبه طارق سليمان

وتكرمي سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي

)فريال حماد( تكرمي د.نرمني احلوطي

والزميل مفرح الشمري املشرف العام للكليب اثناء تكرميه


