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»واهلل فيك اخلير« كتبها عن قصة واقعية ألحد أصدقائه

اخلليفة: »سكيتش« كوميدي حلياة الفهد .. أبكاني !

الفنانة القديرة حياة الفهدالشاعر الشيخ دعيج اخلليفة واملذيعة ناديا بركات

أكد الش���اعر الش���يخ دعيج 
اخلليفة ان له ش���روطا محددة 
لقبول أي عمل ومنها أال يبخل 
املنتج على املوسيقى والشعر، 
كذلك قراءته لسيناريو العمل لكي 
ال يحرق فكرة الكاتب، الفتا الى 
انه يتدخل فيمن سيغني أشعاره، 
خصوصا انه يتعب فيها ويفضل 

نفسه كشاعر أكثر من ملحن.
وقال اخلليفة أثناء استضافته 
في برنامج »هال وغال« مساء أمس 
االول على قناة أبوظبي االمارات 
والذي تقدمه املذيعة ناديا بركات 
ان وجوده في عائلة آل الصباح 
لم يعيقه أبدا كشاعر، مشيرا الى 
انه في بداياته سمع أناسا كثيرين 
تقول ان هناك شخصا آخر يكتب 
له أش���عاره، ما أثر فيه وجعله 
يش���عر بالضيق واأللم، لدرجة 
انه قال: أتذكر ان ذلك حدث وأنا 
أشارك بأشعاري في »سكيتش« 
القديرة حياة  كوميدي للفنانة 
الفهد، فكتب أحد الصحافيني عني 
ان هناك أحدا يكتب لي أشعاري، 
ولكن بعد ذلك اعتذر الصحافي 
وهو اآلن من أعز أصدقائي، مشددا 
على ان الشعر ليس له سن وهو 

ممارسة وخبرة.
وكشف اخلليفة عن تعاونه 
قريبا مع الفنانة االماراتية أحالم 

وش���مس الكويتية، ملمحا الى 
انه كتب شعرا ملصر غناه بلبل 
اخلليج نبيل ش���عيل، وأضاف 
قائال: أنا أرى أن الدول العربية 
كلها اخوة ومصر أم الدنيا، لذلك 
س���عدت بهذا العمل وقد كتبت 
أشعارا لدول أخرى غير الكويت 

مثل دولة اإلمارات الشقيقة.
وأضاف عن جدي���ده: أكتب 

كلمات تتر مسلسل »بنات سكر 
نبات« ومقدمة لبرنامج االعالمية 
التي متتاز بخفة  حليمة بولند 
دمها ووصلت الى الوطن العربي 
بعفويتها فهي أخت عزيزة وتلبي 
أي طلب ألنها معروفة بإنسانيتها، 
كم���ا أنني بص���دد التعاون مع 
الفنانة الكبيرة ميادة احلناوي، 
وهناك جتهيز لكلمات مسلسل 
النور قريبا،  كوميدي س���يرى 
الفتا الى ان قصيدة »واهلل فيك 
اخلير« كتبها عن قصة واقعية 
ألحد أصدقائه، وان أقرب قصيدة 
الى نفسه اسمها »في حضورك 
كل هالعالم شتات« والتي يتردد 

في إعطائها ألي مطرب.
وفي فقرة التعليق على الصور 
قال اخلليفة ملقدمة البرنامج ناديا 
بركات عن صورة الفنانة زهرة 
اخلرجي انه قدم لها أغنية بعد 
رجوعها من رحلتها العالجية لكي 
يش���جعها، السيما انه يعتبرها 
مبنزلة أخت له وقال: لقد ذهبت 
مع زهرة اخلرجي الى مستشفى 
سرطان األطفال ألني أحب عمل 
اخلير، وكثيرا ما حتركني العاطفة 
وأن���ا رئي���س جمعي���ة النوايا 

احلسنة.
وعن صورة الفنانة الراحلة 
رباب قال: هذه الفنانة كانت تغني 

تلقائيا وهي م���ن أغلى الناس، 
وأعتقد أنها أخذت حقها، ونحن 
نحبها جدا في الكويت، مؤكدا أنه 
يتألم كثيرا عندما يكرم الفنان 
بعد وفاته، مضيفا: لقد طلبت أن 
يسمى أحد املسارح باسم الفنان 
الكبير الراحل غامن الصالح ألنه 

فنان عظيم وأعطى الكثير.
وحتدث اخلليفة عن الشاعر 
عبد اللطيف البناي وقال عنه انه 
أحسن الشعراء، وردا على كالم 
البناي بأن األغنية الرومانسية 
فقدت اإلحساس قال انه يعارضه 
في جزء فهناك فنانون ش���باب 
يؤدون األغنية الرومانسية بكل 
إحس���اس، ملمحا الى أن هناك 
الرومانس���ي  مطرب���ني يغنون 
بإحس���اس عال ومنه���م نوال 
الكويتية وأحالم وشيرين عبد 

الوهاب وميادة احلناوي.
وعن صورته مع أوالده أوضح 
أن أوالده يتابعون أعماله، وهو 
ليس لديه عق���دة الولد وتوجد 
عالقة طيبة في عائلته، مشددا 
على أن والدته وزوجته أعطتاه 
دعما كبيرا، وأضاف: تأثرت كثيرا 
بشعر والدي وفي بداياتي كنت 
أخاف م���ن املقارنة بيني وبينه 

ولكنه دعمني كثيرا.
عبدالحميد الخطيب  السندريال حليمة بولند ٭

حليمة متتاز بخفة 
دمها ووصلت 

إلى الوطن العربي 
بعفويتها

حتى وصل���ن ألفضل املراكز 
فمث���ال يتحدثن أكثر من لغة 

على عكس ما كانت عليه.
وحول اله���دف من تقدمي 
قصة حياتها، قالت حتى يكون 
الفيلم منوذجا لقصة جناح 
يستفاد منه غير الطموحني، 
ويعرفوا مدى املرارة والظلم 

فيفي عبده تخشى املوت 
على طريقة سعاد حسني

الذي تعرضت له حتى وصلت 
الى ما هي عليه اآلن.

أعلن���ت الفنان���ة فيف���ي 
عبده أنها تنشغل هذه األيام 
بالتحضير لفيلم س���ينمائي 
يتناول قصة حياتها وستقوم 
الكبرى عزة  ابنتها  ببطولته 
ألنها تشبهها كثيرا، وستقوم 
ه���ي بإنتاجه عل���ى نفقتها 

اخلاصة.
وأش���ارت فيفي � حسب 
موقع »الف���ن اونالين« � الى 
أنها لن تكشف أمورا وتفضح 
ما رأته، وتعرضت له طوال 
تاريخها في الرقص الشرقي، 
حتى ال تكون معرضة للقتل 
على طريقة س���عاد حسني 
بالقذف من ش���باك منزلها أو 
م���ن أي مكان آخر، مؤكدة أن 
الفيلم ستتناول قصة  قصة 
كفاحها في الرقص منذ كانت 
صغي���رة م���رورا بالصعاب 
التي م���رت بها وصوال للقب 
جنمة، ومشاركتها في أعمال 
فنية سينمائية وتلفزيونية 

واسفارها في دول العالم.
واكدت أنها في الفيلم ستهتم 
باجلانب االنساني عن حياتها 
كونها جنمة كبيرة وفي الوقت 
فيفي عبدهنفسه أم حنونة تهتم ببناتها 

تستعد حاليا لإلطاللة للمرة 
األولى في مهرجانات »بيت 
الدين« التي س���تنطلق 24 
يونيو املقبل، وستغني في 

جمهور رويدا عطية يهاجم سارة فرح:
 »ال يجوز تشبيه امللك بخادمه«

التكرميية للفنانة  الليل���ة 
الكبيرة صباح.

بعد ان ق���ام العديد من 
النش���طاء عل���ى االنترنت 
مبهاجمة املشتركة السورية 
في برنامج »ستار اكادميي« 
العديد  سارة فرح وانشاء 
من الصفح���ات املناهضة 
لها على ال���� »فيس بوك«، 
ينضم جمهور رويدا عطية 
الى املهاجمني، فهو يرفض 
تشبيه صوت املشتركة سارة 
بصوت رويدا عطية،ونشرت 
بعض التعليقات التي هاجمت 
سارة ومنها � كما ذكر موقع 
امللكة  »النش���رة«� »رويدا 
وسارة اخلادمة وال يجوز 

تشبيه امللك بخادمه«.
سارة فرحيشار إلى أن رويدا عطية  رويدا عطية


